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استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
حرمت تصویرگری در اسالم یکی از پيشفرضهای مسلم پژوهشگران تاریخ هنرهای اسالمی است .در
این پژوهش این پرسش اصلی مطرح است که تصور و ذهنيت مسلمانان نخستين از مبحث تصویر(نقش،
تمثال) و بهطور عام مقوله صورت و صورتگری (حيوانی و انسانی) چه بوده است که بر اساس آن ،پرداختن
به صورتگری از جانب شارع ممنوع شده بوده است؟ در این نوشتار ،بر اساس منابع اصلی نشان داده شده
که ذهنيت مسلمانان از تصویر و صورتگری در سدههای نخستين اسالمی _مسبوق بر ذهنيتی کهن در
تمدنهای ایران و مصر و فلسطين باستان_ عمدتا تصاویری بوده که در جادوگری و طلسمات بهعنوان یکی
از عناصر اوليه بهکار میرفته است؛ بر این اساس ،تحریم صورتگری مخالفت با ساحران و طلسمکاران بوده
است نه بهمعنای ناسازگاری با هنرهای تجسمی؛ و میتوان گفت در کنار موضع صریح قرآن در برابر شرک
و بتپرستی ،شکلگيری و تداوم آموزه حرمت صورتگری در اسالم با این ذهنيت فرهنگی هم مرتبط بوده
است.
کلیدواژهها :صورتگری ،هنرهای اسالمی ،فقه و هنر ،سحر ،جادو ،طلسم.

 .1تاریخ دریافت ،9315/3/4 :تاریخ پذیرش1935/5/22 :
 .2رایانامهn.zeilabi@gmail.com :
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تبیین مسأله و پیشینه فرضیات درباره مسأله
حرمت صورتگری در اسالم در ميان نسل اول خاورشناسان و نویسندگان تاریخ هنرهای
اسالمی از چنان شهرتی برخوردار است که مبحث چرایی و چگونگی آن و یا امکان پذیرش
آراء انتقادی در این باره کمتر مجال ظهور یافته است .بيشتر نویسندگان تاریخ هنرهای
اسالمی این حکم را به عنوان یکی از پيشفرضهای مسلم در بسياری از مباحث مرتبط با
هنرهای تجسمی تلقی ،و با این پيش فرض قطعی ،تحليلهایی بس متکلفانه از هنر اسالمی
ارائه و غالبا بر این اساس احکام اسالم را در تعارض با هنرهای تجسمی معرفی کردهاند .این
پيش فرض البته منحصر به دوران معاصر و تلقی خاورشناسان نيست و این طرز تلقی در
ميان عموم مسلمانان ،فقها و حتی پژوهشگران تاریخ هنرهای اسالمی هم امری بس شایع
است .این پژوهش در پی حل سوء تفاهم تاریخی و تعارض کهن و درازدامن ميان فقيهان و
متشرعان قائل به حرمت تصو یرگری از یک سو و هنرورزان تصویرگر از سوی دیگر است؛
برای رسيدن به این هدف ،نگارنده کوشيده است با تکيه بر روش پژوهش تاریخی که
اقتضائات اجتماعی هر دوره را بهاستقالل و سپس در ارتباط پویا با دورههای قبل و بعد از آن
مینگرد ،پس از بررسی روایات و احادیث اوليه ،زمينه های فرهنگی و اجتماعی این حکم
را از آغاز تا سدههای ميانه فرا روی نهد و بر اساس این زمينهها ،تفسيری تاریخی از مسأله
ارائه کند .آیا بر اساس این روایات و احادیث حقيقتا اسالم صورتگری (نقاشی و ساختن
مجسمه) را حرام میداند و بر اساس حکم اسالم ،تصویرگر (به معنای هنرمندی که نقشی را
ترسيم کرده) در آتش خواهد بود؟ آیا سدههای متمادی تعارض ميان فقها و هنرورزان مبنایی
حقيقی داشته؟ آیا در هم شکستن مجسمهها و آثار هنری در ميان گروههای متشرعين
خشمگين به تأسی از سنت نبوی ،تقليدی منطقی و معقول و مبتنی بر حجتهای روشن
بوده است؟ این پژوهش پس از طرح فرضياتی که تاکنون در این باره مطرح شده ،با ارزیابی
دقيقتر به این مسأله ،از کليشههای رایج خاورشناسان فاصله گرفته و بر اساس منابع اصلی
این پرسش اساسی را در ميان آورده است که اسباب و عوامل عرفی و اجتماعی مؤثر در
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پيدایش و سپس گسترش این حکم چه بوده است؟ به بيان دیگر چه تصوری از تصویرگری
نقوش حيوانی و انسانی در ذهن اعراب سدههای نخستين بوده که بر اساس آن ،حکم
حرمت تصویرگری شکل گرفته است؟
درباره دالیل حرمت تصویرگری در اسالم تاکنون فرضيههای مختلفی ارائه شده است:
نخستين فرضيه که در ميان نسلهای اول خاورشناسان طرفداران بيشتری دارد آن است که از
آنجا که شریعت اسالمی گرتهبرداری فراگيری از شریعت فریسی یهود بوده و در این شریعت
تصویرگری ممنوع بوده در فقه اسالمی هم به تبع آن چنين سنتی تداوم یافته است 9.به
عبارت دیگر اگر در یهودیت چنين حکمی وجود نداشت در اسالم هم چنين حکمی نبود.
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در کنار این فرض این مسأله تاریخی نيز مطرح شده که چه بسا همزمانی گسترش اسالم با

پدیده شمایل شکنی (ایکونوکالسم) 5در بيزانس میتوانست در پيدایش چنين فکری در

 .9در سفر تثنيه بهصراحت تراشيدن مجسمه به شکل انسان و حيوانات و پرندگان و خزندگان و ماهيان منع شده
است« :مبادا فاسد شوید و برای خود صورت تراشيده یا تمثال هر شکلی از شبيه ذکور یا اناث بسازید ،یا شبيه هر
بهيمه ای که بر روی زمين است یا شبيه هر مرغ بالدار که در آسمان میپرد ،یا شبيه هر خزندهای بر زمين یا شبيه هر
ماهیای که در آبهای زیر زمين است» (تثنيه ،باب چهارم ،بندهای .)11-11
 .4خاورشناسانی مثل هنری المنس و تامس واکر آرنولد و آلفرد گيوم از طرفداران این فرضيهاند و در بسياری از
سنتهای فقهی و فرهنگی اسالم را تداوم یهودیت میدانند؛ نک.
Arnold, Painting in Islam, 3-13; Ettinghausen, Studies in Muslim
Iconography, 3-6.
5. Iconoclasm.
از اواسط سده پنجم ميالدی بهتدریج رسومی مبنی بر تقدس مجسمهها و شمایل مسيح و مریم و دیگر قدیسان
مسيحی در ميان مسيحيان رواج یافت و آدابی شبيه جوامع بت پرست پدید آمد .در  621م امپراتور بيزانس لئوی سوم
حکمی مبنی بر ممنوعيت شمایل پرستی اعالم کرد و مأموران وی تصویری مشهور و بسيار مورد توجه از مسيح در
کليسای قسطنطنيه را نابود کردند .این اقدامات با اینکه با مخالفت مسيحيان و پاپ مواجه شد ،اما در زمان
کنستانتين /قسطنطين پنجم هم ادامه یافت .شمایلشکنی یا ایکونوکالسم تا زمان بهقدرت رسيدن ملکه ایرن که
مجددا حمایت از شمایلها را به جامعه بازگرداند به شکلی جدی پیگيری میشد .در نقد نظریه تأثيرپذیری
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فضای اسالمی مؤثر افتاده باشد .فرضيه تقليد از فقه یهودی یا تأثير شمایل شکنی در
مسيحيت شرقی ،بررغم کثرت طرفدارانش ،با واقعيتهای عينی جوامع اسالمی قابل تطبيق
نيست و با مشکالت بزرگی در روش شناسی تاریخی _از جمله کليشه رایج اخذ و اقتباس_
مواجه است و درباره هيچیک از این دو فرضيه استنادات تاریخی معينی برای اثبات آنها در
دست نيست.
عالوه بر این نظرات که دليل اصلی حرمت صورتگری را به خارج از جامعه اسالمی
منتسب میکند ،برخی نظرات درون دینی دیگر ،ناظر به وضع اجتماعی و فرهنگی جوامع
اسالمی مطرح شده است که از اهميتی برخوردار است اما تبيينکننده همه دالیل نيست؛ از
جمله نظر مشهور مخالفت اسالم با شرک و بتپرستی و تمثالسازی که به عنوان حکمی
ُم َ
صرح در ميان فقها و کتب فقه و حدیث پذیرفته شده است .بر این اساس ،مسلمانان
برساختن تصاویر و تماثيل شبيه جانداران را نوعی رقابت با خالق می پنداشتند و پرداختن به
صورتگری را مصداق شرک میدانستند؛ و برخی از ویژگیهای هنر اسالمی ،مثل پرهيز از
ُبعدنمایی (پرسپکتيو) هم از نتایج این اعتقاد ذکر شده است 1.همچنين برخی دالیل

جزئیتر نيز مثل تزیين کاخهای شاهان و خانههای متموالن و ُمترفان با تصاویر و تماثيل که
آشکارا با زهد و ساده زیستی اسالمی در تعارض بوده 6،از دالیل حرمت صورتگری عنوان

شده است.
در این پژوهش ،عالوه بر پذیرش دالیل درون دینی مطرح شده _یعنی اصل مخالفت
با بتپرستی و شرک و نيز تعارض با ساده زیستی_ فرضيه دیگری بر اساس ارتباط و پيوند
اساسی مبحث تصویر با پدیده طلسم و جادو در فضای فرهنگی دوره ميانه اسالمی مطرح
مسلمانان از شمایلشکنی مسيحيان ،برخی معتقدند از آنجا که مخالفت با شمایلها و تمثالها در اسالم قبل از
 621بوده حتی ممکن است لئوی سوم متأثر از فضای اسالمی بوده باشد.
 .1نک .بورکهارت.44 ،
7. G.S. Hodgson, “Islam and Image”, History of Religions, Vol.3, No.2
(winter 1964), 220-260.
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شده است .بر اساس این فرضيه ،در سدههای نخستين اسالمی ،مسبوق بر سنتی کهن در
تمدنهای باستان (ایران ،فلسطين ،عربستان ،مصر و شمال افریقا) ،از مبحث صورتگری و
بهویژه تصاویر انسانی و حيوانی و تمثالسازی برداشتی زیباییشناسانه وجود نداشته و فهم
تصویر در درجه اول در زمينهای جادویی و سحرآميز و رازورانه تلقی میشده است (شواهد
و ادله تاریخی مالزمت تصاویر و طلسمات در ادامه نوشتار بهتفصيل میآید)؛ تصویر
حيوانی و انسانی به عنوان ابزار اوليه و اساسی طلسمکاران و ساحران بهکار میرفته و از آنجا
که اهداف ساحران عمدتا بر امور شر متمرکز بوده و با نيات شوم سعی در تأثير نهادن بر
زندگی و سرنوشت انسانها داشتند و فضایی نا امن مبتنی بر اوهام و اندیشههای باطل و
ضدعقل را در جامعه پدید میآوردند ،با مخالفت شدید ادیان ابراهيمی از جمله اسالم
مواجه شده و اقدام به سحر همردیف گناهان کبيرهای مثل شرک و قتل قلمداد شده است.
هرچند پيروان این ادیان بهویژه یهودیان و مسلمانان ،با همه عتابها و عقابهای شریعت،
بهشکلی فراگير ،سنتهای سحر و طلسمات را در جوامع خود پیگرفتند .با این استدالل،
طبيعی است که اگر مفهوم تصویر مساوی یا قرین با مفهوم طلسم بوده باشد ،میتوان نتيجه
گرفت که مخالفت شارع با تصویر ،در اصل مخالفت با طلسمات بوده و نه مخالفت با
هنرهای تجسمی.
بررسی مسأله در قرآن و متون تفسیری و حدیثی

به نظر میرسد در قرآن تأ کيد آشکار و صریحی بر حرمت صورتگری وجود نداردّ .
مصور از

صفات خاص باری تعالی و در ارتباط با خلق صورت و جاندادن به موجودات است 1.در
برخی از آیات بهطور غير مستقيم اشاراتی به مجسمه سازی هست که البته تفاسير یکدست
و متفقی درباره آنها وجود ندارد؛ درباره آیه  991سوره مائده که عيسی مسيح به اذن خدا در
ّ
المصور له االسماء الحسنی( ....حشر)24 ،؛ هو الذی یصور فی االرحام کيف یشاء (آل
 .1هو الله الخالق الباریء
عمران.)1 ،
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مجسمه پرندگان ساخته از گل جان میدمد ،اختالفات تفسيری زیادی وجود دارد چنانکه
هم طرفداران تصویرگری و هم مخالفان آن به این آیه استناد کردهاند؛ همچنين از آیه 93
سوره سبأ 9در کنار تأویلها و اختالفنظرهای مختلف ،برداشت مثبتی هم صورت گرفته که
گویی میتوان ساختن تماثيل به دست دیوان برای سليمان را به معنای تأیيد ضمنی تمثال
سازی پنداشت .در متون تفسيری هم ذیل همين آیه ،ساختن تمثالهای انسانی و حيوانی به

سليمان نبی نسبت داده شده است؛ در تبیان شيخ طوسی 12،مجمع البیان طبرسی 11و کشاف

زمخشری 12آمده است که سليمان تصاویری از پرندگان و حيواناتی نظير شير ،عقاب و
طاووس را برای شکوه کاخش و همچنين مجسمههایی مسی یا بلوری و مرمری 19از انبيا و
فرشتگان را برای تشویق مردم به عبادت در قصرش نصب کرده بود .با این همه از تمثالهای
سليمان برداشتهای بسيار متنوعی صورت گرفته و در برخی از منابع مثل المحاسن برقی یا
الکافى کلينی ،بر اساس روایتهایی که متأثر از فضای تحریم صورتگری در سدههای اول
بودهاند ،برای رهایی از این تناقض چنين گفته شده که آنها پيکرههای درختان و گياهان بوده

است نه مجسمه مردان و زنان؛ 14یا اینکه به تعبير زمخشری 15احتماال مجسمههایی بی سر
و ناقص! بودهاند و یا بهقصد سادهسازی صورت مسأله اظهار کردهاند که در زمان سليمان

مجسمهسازی حرام نبوده است 11.با این همه تردیدی نيست که قرآن در مقابل بتها موضع

 .3یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثيل . . .
 .12تبیان.919/1 ،
 .11مجمع البیان.292 /22 ،
 .12زمخشری. 562/9 ،
 .19نيز نک .مقاتل بن سليمان( م.526 /9 ،)152
 .14والله ما هی تماثيل الرجال و النساء و لکنه الشجر و شبهه.
 .15زمخشری.562/9 ،
 .11برای نمونه ،نک .یحيی بن سالم تيمی(م.643/2 ،)222
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صریحی دارد 16و یکی از دالیل اوليه حرمت صورتگری پرهيز از بتپرستی و شرک بوده
است؛ اما این همۀ ماجرا نيست و برای کشف دالیل دیگر و از جمله فرضيه نوشتار حاضر
الزم است منابع دیگر حدیثی ،فقهی ،تاریخی و  ...بهدقت بررسی و تحليل شوند و ذهنيت
اجتماعی و فرهنگی مردمان صدر اسالم درباره صورتگری بازشناسی گردد.
مشهورترین روایاتی که در منابع حدیث درباره حرمت صورتگری نقل میشوند به
اختصار اینهایند:
 در روایتی از پيامبر آمده است که فرشتگان به خانهای که در آن تصویری یا سگیباشد قدم نمیگذارند.

11

 در عوالى الآل لى ابن ابی جمهور آمده است :هر کس تصویری بسازد ،در قيامت تازمانی که نتواند آن تصویر را زنده کند عذاب میکشد و چون چنين چيزی محال
است ،عذابش جاودان خواهد بود و پيامبر(ص) سازندگان تماثيل حيوانی را لعنت
فرموده است.
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 .16در آیات  58-59سوره انبياء و نيز  19صافات ،ابراهيم پدرش را از پرستش تماثيل نهی میکند .همينطور
برخورد شدید موسی با قومش که در غياب او مجسمهای طالیی به شکل گوساله ساختند ،نيز مؤید مخالفت قرآن با
بتپرستی است .بهنظر میرسد این موضعگيری شدید در برابر بتها و ترس مؤمنان اوليه از بازگشت جامعه به
سنتهای بتپرستانه زمينههای اوليه مبحث منع تصویرگری جانداران و مجسمهسازی را پدید آورده باشد.
 .11ال تدخل المالئکة بيتا فيه صورة و ال کلب و ال جنب ،این حدیث در منابع متعدد فریقين تکرار شده است ،برای
نمونه نک .مالک311/2 ،؛ بخاری12 /4 ،؛ 11 /6؛ ترمذی221-222/4 ،؛ نسائی212/1 ،؛ مسلم156 /1 ،؛ ابی
داوود212/2 ،؛ بيهقی ،السنن الکبری211/6 ،؛ ابن عبدالبر 419/1 ،؛ دارقطنی223 /1 ،؛ ابن بابویه ،من ال
يحضره الفقیه241/1 ،؛ واحدی نيشابوری134 ،؛ عالمه حلی ،تذکرة الفقهاء33/1 ،؛525/2؛ محقق حلی31/2 ،؛
نوری.454/9 ،
َ
 .13من صور صورة عذب حتی ینفخ فيها الروح و ليس بنافخ؛ ان اهل هذه الصور یعذبون یوم القيامة یقال احيوا ما
خلقتم؛ فی الحدیث انه (ص) لعن من مثل بالحيوان (بخاری11/6 ،؛ احمد بن حنبل145/2 ،؛ ابن ابی جمهور،
122 ،141/1؛ نيز نک .برقی111/2 ،؛ کلينی521 /1 ،؛ ابن بابویه ،من ال يحضره الفقیه421 /9 ،؛ .)5/4
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 شهيد ثانی در منیة المريد حدیثی از پيامبر نقل کرده که سازنده تصاویر را باجنایتکاری که پيامبری را کشته یا فردی که به دست پيامبری بهقتل رسيده و با کسی که مردم
را گمراه میکند ،در یک صف قرار داده است.

22

 مردی به ابن عباس گفت زندگی من از راه فروش تصاویر و مجسمههای دستسازممیگذرد .ابن عباس گفت هر کس تصویری بسازد خداوند در آخرت تا زمانی که نتواند در
آن تصاویر روح بدمد او را عذاب خواهد کرد؛ مرد از شنيدن این سخن سخت نگران شد؛
ابن عباس برای رفع نگرانیاش به او توصيه کرد که تصاویری از درختان و اشيای بیجان
بسازد و بفروشد.

21

بر اساس این احادیث و نمونههای متعدد دیگر ،منابع فقهی فریقين (شيعه و سنی)

22

آ کنده از احکام حرمت تصویرگری در هر نوع و شکلی است و این منابع بر وجوب از بين

بردن صورت و تمثال 29،حرمت ورود به خانهای که در آن صورت حيوانی و انسانی یا
مجسمه باشد ،عدم جواز نماز در لباسی که بر آن نقوش حيوانی و انسانی باشد ،عدم جواز
نماز در پوستين حيوانات درنده ،حرمت خرید و فروش مجسمه همداستاناند.

 .22اشد الناس عذابا یوم القيامة المصورون؛ اشد الناس عذابا یوم القيامة رجال قتل نبيا او قتله نبی و رجل یضل
الناس بغير علم او مصور یصور التماثيل (بيهقی ،السنن الکبری211-216/6 ،؛ بخاری15/6 ،؛ مسلم111/1 ،؛
نوری.)212 /19 ،
 .21بخاری ،همانجا.
 .22کدمی212 ،؛ ابن عابدین136/1 ،؛ ابن قدامة119-112 /1 ،؛ حلی ،منتهى المطلب ،جزء 991 ،213/4؛
شهيد ثانی252 ،؛ مقدس اردبيلی11 ،؛ ميرزای قمی994-992 ،215-214 ،؛ شيخ طوسی ،المبسوط-14/1 ،
 ،11شيخ طوسی ،النهايه33 ،؛ ابن براج33 /1 ،؛ ابن ادریس حلی ،السرائر219 -211/1 ،؛ عالمه حلی،
تحريراالحکام222/1 ،؛ برای ارجاعات تفصيلی تر درباره حرمت تصویر در متون فقهی ،نک .عاملی غروی-111 ،
296-294 ،124؛ فاضل هندی923 ،262-262 ،؛ بروجردی122/11 ،؛ .222/16
 .29حتی اگر در غنائم تصویر و تمثال به دست میآمد بر حاکم مسلمان واجب بود آنها را از بين ببرد ،مگر در موارد
معدودی مثال نقوش بر روی سکهها که با آن معامالت انجام میشد (سرخسی ،شرح السیر الکبیر.)1251/9 ،

پيوند طلسمات و صورتگری در اسالم 11/

پیوند طلسمات و تصاویر
شواهد بسياری نشان میدهد که صورتگری از ابزارهای اصلی و اوليه ساحران و طلسمسازان
در سدههای آغازین و ميانه اسالمی بهشمار میآمده و احکام متعلق به حرمت صورتگری
در اصل ،تسری و تعميم احکام حرمت سحر و طلسمات به این حوزه بوده و در حقيقت از
آنجا که سحر و طلسم حرام بوده ،لوازم و ابزارهای سحر و طلسم هم ،که تصویر و تمثال
بوده ،حرام اعالم شده است:
در منابع حدیثی ،احادیث و روایات بسياری در باب نهی از پرداختن به طلسمات و
سحر و جادو وجود دارد؛ با بررسی این روایات فهميده میشود که خطر ساحران در جامعه
امنيت روانی و آسایش را از مردم سلب میکرده و از این حيث به عنوان یکی از گناهان کبيره
بهشدت از آن نهی شده است؛ شيعه و سنی و دیگر مذاهب اسالمی در باب حرمت
جادوگری و مجازات مرگ برای ساحر اتفاق نظر کلی دارند .در برخی مذاهب فقهی ،مثل
مالکی ،حتی با توبه هم گناه ساحر بخشوده نمیشود و در مذهب شافعی اقدام به عمل
ساحرانه ،در صورت اثبات کفر جادوگر ،مجازات اعدام را در پی دارد 24.در فقه شيعی هم
پرداختن به سحر و جادو ممنوع شمرده شده است؛ برای مثال کلينی(م 381ه) در اصول
کافى و ابن بابویه (د  )329در آثار متعدد ،سحر و جادو را در کنار کبائری چون شرک و فرار
از ميدان جنگ آوردهاند 25.در مقایسه با این دسته از روایات ،در روایات مشابهی که به جای
سحر ،از تصویرسازی چون شرک و قتل و دیگر کبائر یاد شده ،میتوان حدس زد که در این
احادیث تصویرسازی و سحر مرتبط و شاید مترادف و به جای هم استفاده شدهاند .در برخی
 .24قسطالنی111 /6 ،؛ ماوردی ،الحاوی الکبیر.31-13 /19 ،
 .25نهج البالغه ،خطبه  :63المنجم کالکاهن و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر فی النار؛ درباره
مجازات ساحر ،نک .کلينی211/2 ،؛ 624/9؛ ابن بابویه ،من اليحضره الفقیه514/9 ،؛ عیون اخبار الرضا،
211/1؛ علل الشرايع932/2 ،؛ برای تحریم کهانت و قيافت و ُرقی و تميمه ،نک .نوری-112 ،121-125/19 ،
114؛ نيز نک .حرعاملی ،وسايل الشیعة.561/11 ،
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از روایات کنار هم نشستن فعاليت ساحران و تصویرسازان نشان دهنده این حقيقت است
که تصویرسازی با سحر و جادو مالزم بوده است .قطب راوندی در لب اللباب مینویسد:

«دو تن در آتشاند :ساحر و تصویرساز» 21.این عبارت بهصراحت حاکی از سنخيت

معنایی ساحر و تصویرساز است و نشان میدهد که سحر و صورتگری از زمينه مشترک
برخوردار بوده و یکسان فهميده میشدهاند.
در منابع تاریخی درباره پيوند و مالزمت ساخت تصاویر حيوانی و انسانی با طلسم

26

و امور مرتبط بدان ،شواهد آنقدر فراگير و متعدد است که این گمان تقویت میشود که
دستکم در سده های نخستين و ميانه اسالمی ،تصویرگری و مجسمهسازی اصوال بيشتر
متعلق به این حوزه از شبه علم ،یعنی طلسمات ،بوده و در مقابل ،شواهد ناظر بر جنبه هنری
و زیباییشناسی بسيار اندکاند:
مالزمت تصاویر با طلسمات سابقهای بس کهن دارد .صرف نظر از حدسهایی که در
باب کاربرد طلسمی برخی مجسمهها و تصاویر در تمدنهای آشور و سومر و بابل و ...
میتوان طرح کرد ،نمونههای قابل اطمينانتر را نزد اقوام نبطی و لخمیهای عربستان سنگی
و همسایگان شامی و مصری آنها (منطبق با فلسطين و سوریه و مصر امروزی) میتوان
یافت؛ این نمونهها در مجموعههای برجامانده از طلسمها ،مربوط به مجسمههایی با اشکال
مختلف حيوانی از جمله شکل سر گاو ،مار و الکپشت قابل ردگيری است که به اواخر
هزاره اول پيش از ميالد بازمیگردد.

21

 .21به نقل از نوری454 /9 ،؛  :112/19من سحر فقد کذب علی الله و من صور التصاویر فقد ضاد الله.
 . 26در تعریف طلسم تصاویر در کنار اعداد و حروف رمزآميز نقش اساسی دارند .در دايرة المعارف اسالم طلسم
/طلسم ماخوذ از واژه یونانی  Tilsmaبه اشيایی گفته میشود که اشکالی از صور فلکی یا دایرة البروج و یا
تصاویری از انسان و حيوان به عنوان ترفندهایی برای اهداف مشخص ،مثال در امان ماندن از آسيبهای مختلف،
مثل چشم زخم بر روی آنها نقش میشد (روسکا و کارادوو در دايرة المعارف اسالم ،ذیل طلسم .)Tilsam
 .21تناولی12-1 ،؛ در سنتهای جادویی ،طلسمهایی وجود داشته که در اصل به شکل انسان و دیو بوده و درون
بدن این تصاویر را از اوراد و دعاهایی در ارتباط با هدف طلسم و یا با حروف و اعدادی مبهم پر میکردهاند (برای

پيوند طلسمات و صورتگری در اسالم 19/

در دوره اسالمی هم شواهد پرشماری از مالزمت تصاویر با امور جادویی در دست
است؛ ابن ندیم تصریح میکند گروههایی که بهکار طلسمات میپردازند نقوش مخصوصی

بر سنگها ترسيم میکنند 23.در برخی کتابهای طلسمات ،در کنار وصف صورت جنيان
و دیوان ،طلسمهایی بر اساس همين اشکال و نيز اشکال حيوانی مثل شير و اسب بالدار،
کرگدن ،شترگاوپلنگ ،فرشتگان با سر و تاج و بال و موجودات عجيب دیگر ،مثال با تن پرنده
و سر انسان ،ترسيم شدهاند.

92

صورتگری از ابزارهای اصلی کار جادوگران و طلسمسازان بوده است؛ در ميان عامه
مردم هم این اعتقاد رواج داشت که ساحران قادرند با استفاده از تصاویر ،انسانها را بهشکل

تصاویر مورد نظرشان ،شبيه حيواناتی چون سگ یا خر ،تغيير دهند 91.نخستين حکایت
مشهور را مسعودی (د 345ه) درباره ساحر یهودی و اقدام شگفتانگيز او در حضور وليد
نمونه نک .نقش دیو و انسان در هفت پیکر سلیمانى ،به نقل از تناولی ،11 ،تصاویر شماره  31و 41؛ اینگونه
طلسمها هم اکنون در دوران معاصر هم در بسياری از جوامع اسالمی رواج دارد).
 .23الفهرست994 ،؛ عنوان کتابهایی که الندیم در کتاب الفهرست ذیل فن اول و دوم مقاله هشتم تحت عنوان
«فی اخبار المسامرین و المخرفين و  »...و نيز ذیل «فی اخبار المعزمين و المشعبذین و السحرة و اصحاب
النيرنجيات و الحيل و الطلسمات» آورده است به خوبی نشان میدهد که مصوران و خرافهپردازان و افسونپردازان با
یکدیگر در ارتباط بوده و مضمون بسياری از آثار تصویرگران ،افسانهها و قصههای خرافی مبتنی بر امور جادو و
طلسم و ...بوده است (نک .الفهرست)962-994 ،
 .92نک .تناولی ،13-18 ،تصاویر شماره 99 ،992 ،91؛ برای نقوش کرگدن و شترگاوپلنگ ،نک.
Ettinghausen, Studies in Muslim Iconography, 224, plate:16.
برای تصویر اسب بالدار در نقوش ساسانی و اوایل دوره اسالمی؛ نک.
Ettinghausen, From Byzantium to Sasanian Iran and the Islamic World, 1116.
برای تصاویری از انگشتریها و گردنبندهای طالیی و نقرهای مربوط به سدههای اول که کاربرد طلسمی داشته و
منقوش به نقوش حيوانی و انسانی هستند ،نک.
Hasson, Rachel, Early Islamic Jewellery, 19-25, pl.14, 21.
 .91اعتقاد به مسخ انسان ها به حيوانات با خوردن داروهای جادویی از اعتقادات بسيار کهن بشری است و در اودیسه
هم سابقه دارد (مارگليوث« ،جادو در فرهنگ عربی و اسالمی» ،در دوازده  +يک.)21 ،
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بن عقبه و تغيير تصاویر به موجودات جاندار در مسجد کوفه روایت کرده است 92.در واقع
این ذهنيت شایع بود که ساحران با ساختن مجسمهها و صور و نقوشی و نيز ایجاد دود و

امثال آن به مقاصد خود دست مییابند؛ طبری در روایت جالبی در داليل االمامة 99و پس از
او شيخ مفيد (د493ه) در االختصاص آورده است که منصور خليفه عباسی ،جمعی از
ساحران اهل کابل را گرد آورده از آنها خواست در کار جادو با قدرت جعفر بن محمد ،امام
صادق(ع) ،رقابت کنند؛ ساحران هفتاد صورت از اشکال حيوانات درنده ترسيم کردند؛ اما
امام صادق(ع) با خواندن اوراد و اذکاری تصاویر را به حيوانات درندهای تبدیل کرد و بازار
ساحران در هم شکست 94.این روایت ،صرفنظر از صحت و سقم آن ،دستکم نشان

میدهد که معاصران طبری و شيخ مفيد بر این باور بودهاند و این رسمی رایج بوده که
ساحران از تصاویر حيوانات در کار خود استفاده میکردهاند و مبدل شدن تصاویر به
حيوانات جاندار از توهمات رایج در ميان عوام بوده است.
همچنين در سراسر جهان اسالم بهویژه در مصر و شام طلسمخانهها (برابی ،جمع

برباة )95وجود داشته که تمثالهای حيوانی و انسانی را برای مقاصدی که جملگی کاربرد
طلسمی داشتهاند میساخته و در این مکانها نگهداری میکردهاند 91.مسعودی اطالعاتی

شگفتانگيز در این باره ارائه کرده است؛ به نوشته او در نواحی صعيد و نيز شهرهای اخميم
و سم ّنود مصر بناهای استوار و معظم و شگفتانگيزی بوده که در آنها تمثالهایی با اشکال
 .92مروج الذهب.993/2 ،
 .99طبری ،دالئل االمامة.922-233 ،
 .94مفيد911 ،؛ نيز نک .بحرانی.252-251 ،241/5 ،
 .95برابی جمع برباة به معنی طلسمخانه ،ظاهرا واژهای نبطی است که در زبان قبطی هم کاربرد داشته و در اصل به
معنای بنای سحر محکم گفته شده است (خفاجی)35 ،؛ به نوشته مدنی ( )196/1برابی بناهای شگفتانگيزی
بودند که در آنها تماثيل و صور مختلف نگهداری میشد و درواقع نمونههای کوچکتری از اهرام مصر بودند.
 .91مسعودی (التنبیه و االشراف )81 ،نوشته که در کتاب دیگرش به نام فنون المعارف و ما جری فى الدهور
السوالف (که اکنون در دست نيست) به تفصيل این طلسمخانهها را معرفی کرده بوده است.

پيوند طلسمات و صورتگری در اسالم 15/

حيوان و انسان نگهداری میشده است .یهودیان مصری برای درهم شکستن قدرت دشمنان
و سپاهيانی که از حجاز یا یمن یا شام و مغرب به سمت آنها روان میشدند شيوههای
جادویی بهکار میبستند ،به این ترتيب که تصاویری از دشمنان را سوار بر مرکوبهایشان و
حتی تصویر کشتیهایی را که از راه دریا به سمت مصر میآمدند ،در این طلسمخانهها
ترسيم میکردند و هنگامی که سپاه به راه میافتاد این جادوگران با سوزنهایی مخصوص و
با خواندن اوراد و اذکاری چشم حيوانات مصور را کور میکردند؛ این جادو چندان قوی بود

که از راه دور چشمهای شتران و اسبهای سپاهيان کور میشد 96.این طلسمخانهها تا زمان
یاقوت حموی (د 989ه) همچنان برجای بوده و او از مشهورترین آنها در شهرهای أنصنا،
بهنسا و دندره در صعيد مصر یاد کرده است.
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این نوع از جادوی مبتنی بر تصویر که در طلسمخانههای مصری رایج بود به جادوی
انطباقی (تقليدی) شهرت دارد که بهویژه در ميان یهودیان برای آسيب رساندن به افراد با
اهداف معين بسيار رایج بوده است .نمونهای دیگر از جادوی انطباقی به این شکل بوده که
بر روی برگ یا کاغذی تصویر شخص مورد نظر را رسم میکردهاند و آن را واژگونه از دیوار
میآویختهاند و بعد از خواندن اورادی ،سوزنی آهنی را در آتش سرخ کرده و درون قلب
تصویر فرو میبردهاند و قصد میکردهاند که خواب از چشم فرد مورد نظر بيرون شود؛
اعتقاد بر این بود که تا وقتیکه سوزن در تصویر باقی بماند آن شخص بدون خواب و
خوراک و بيمار خواهد ماند.

93

نمونههای بسيار جالب دیگر از بهکارگيری تصاویر و تماثيل در طلسمات روایاتی
است که در منابع جغرافيایی درباره مجسمههای سنگی دروازههای شهرها بهویژه در ایران

 .96مروج الذهب.429-931/1 ،
 .91یاقوت.461 /2 ،516 ،215/1 ،
 . 93دایرة المعارف دین و اخالق هستينگز ،ذیل  ،Charms and Amuletsدر دوازده  +يک.121-126 ،
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نقل شده است؛ برای نمونه ابن فقيه (د 395ه) 42درباره شير سنگی 41بزرگی که بر دروازه
شهر همدان قرار داشته نوشته است که این مجسمه در اصل طلسمی بود که از دوران
قباد/کباد/کواذ پادشاه ساسانی (سده پنجم ميالدی) برای کاهش سرما در این شهر ساخته

شده بوده و اتفاقا بعد از برساختن این طلسم از ميزان برف و یخبندان کاسته شد 42.مردم

ایران معتقد بودند که قباد در آغاز کار بليناس/بلنياس /49آپولونيوس سالخورده ،طلسمدان
معروف رومی ،را فراخوانده از او خواست برای تمام آفات و شرور اقليم ایران طلسمی رسم
کند 44.اعتقاد عامه مردم بر این بود که بليناس برای آفات و بليات مختلف از نيش کژدم
گرفته تا درندگان و خزندگان و حشرات و بالیای طبيعی چون طوفان و غرق شدن در آب و

سرما ،طلسمهایی تهيه کرد 45.این طلسمها مخفی بوده ،اما کنار هر طلسم صخره یا تمثالی
بهعنوان نشانه قرار میدادند و یا اینکه طلسمها را درون این مجسمهها پنهان میکردند.

41

 .42البلدان.431 ،
 . 41مکتفی بالله عباسی قصد داشت این شير سنگی را به دروازه بغداد منتقل کند ،اما مردم همدان مخالفت کردند و
گفتند این طلسم مخصوص شهر ماست و برای جای دیگر مناسب نيست! (ابن فقيه.)433 ،
 .42نيز نک .یاقوت حموی.416-415/5 ،
 .49الندیم.941 ،
 . 44ابن فقيه.422 ،
 . 45در آثار مربوط به طلسمات تا دوران معاصر هم مجموعه طلسمات بليناس مورد استناد قرار میگيرد و افراد برای
معتبر جلوه دادن کار خود ،روشهای خود را تداوم کار بليناس معرفی میکنند؛ یک نمونه جالب کتاب مجموعه
طلسم اسکندر ذوالقرنین است که قيس رامپوری در آن تصاویر متنوعی از حيوانات مختلف و موجودات عجيب،
مثال با سر شير و تن اژدها یا نيمه انسان و نيمه عقرب و  ،...برای دفع بيماریها و شروری مثل عقرب گزیدگی و دفع
مار و تسکين درد دندان و تب و خونریزی و  ...و فروکش کردن طوفان و نجات کشتیها و  ...را گرد آورده (نک-42 .
 )52-49 ،41و در بسياری از موارد مرجع خود را طلسمات بليناس اعالم کرده است.
 .41ابن فقيه421 ،؛ همچنين همو ،از دو طلسم به شکلهای گاو و ماهی بر فراز کوههای پربرف نهاوند خبر داده و
اظهار شگفتی کرده که این دو تمثال با اینکه از برف ساخته شدهاند ،اما در تابستان هم آب نمیشوند و با وجود آنها
نهاوند هرگز دچار کم آبی نمیشود ()411؛ همچنين در روستایی از خوره نهاوند تصویر اسبی از علف وجود داشته
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طلسم مصور دیگر متعلق به دروازه باب االبواب ارمينيه بود؛ به نوشته ابن فقيه باالی
دیوار دروازه دو ستون ساخته بودند و باالی هر ستون تمثال شيری از سنگ سپيد و نزدیک
دروازه تصویر مردی سنگی و بين پاهایش مجسمه روباهی بود که در دهانش خوشه انگوری
قرار داشت و مردم معتقد بودهاند که اینها طلسمهای خاص بارو و برای حفاظت از شهر

بوده است 46.همچنين در ملتان مکران بتهایی با کاربردهای طلسمی وجود داشتهاند.

جاذبه این اعتقادات چندان بود که مردی مسلمان به مقدسی توضيح داده بود که یکچند از

عشق این تماثيل از اسالم برگشته بوده است 41.یاقوت حموی نيز از طلسمهای شهرها با

شکلهای پرندگان و مجسمههایی ترکيبی ،مثال صورت انسان و بدن شير ،یاد کرده است.

43

این تصاویر گاه جنبه طب جادویی نيز داشتهاند؛ نمونه جالب آن تصویری است از
سر انسان و تن عقاب بر در مسجد جامع حمص که بر روی سنگ سفيدی حک بوده است.
این تصویر به طلسم عقرب مشهور بود و مردمان معتقد بودند که هرگاه کسی را عقرب نيش
بزند اگر مقداری خاک را بر آن تصویر انسان -عقاب بمالد و با آب آغشته کند و بنوشد،

«به اذن الله» دردش آرام خواهد شد 52.ابن کثير (د 774ه) بر اساس منابعی که در اختيار
داشته درباره اعتقاد مردم دمشق در آستانه فتح اسالمی راجع به طلسم معروف شهر چنين
نوشته است :این طلسم مجسمهای بس بزرگ بوده از دوران رومی که در کف یکی از
که به اعتقاد مردم طلسم فراوانی سبزه و گياه بوده و در زمستان و تابستان سبز باقی میمانده و برای همين به تعبير ابن
فقيه شهر نهاوند از همه شهرهای خدا سبزتر بوده است (ابن فقيه.)521 ،
 .46ابن فقيه.511 ،
 .41مقدسی.419 ،
 .43یاقوت حموی129/9 ،؛ 421/5؛ درباره دیگر طلسمهای شهرهای ایران ،نک .ابن فقيه136،421 ،؛ یاقوت
حموی.129/9 ،
 .52ابن فقيه112-111 ،؛ مقدسی111 ،؛ برای دیگر موارد ،نک .ابن فقيه552 ،521 ،؛ درباره طلسم شفابخش
دیگر در فسای فارس ،نک .مقدسی444 ،؛ درباره تمثالهای طلسمی برای در امان ماندن از تمساحهای نيل ،نک.
مقدسی.211-212 ،
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دستانش دانهای گندم و در کف دست دیگر دانهای جو مخفی کرده بودند و مسلمانان اعتقاد
داشتند این طلسم کار حکمای یونان بوده و بهواسطه آن هرگز گندم و جو در این شهر فاسد و

آفتزده نمیشده است 51.در الفالحة النبطیة ،موارد متعدد شگفتی از کاربرد روشهای
اصحاب طلسمات برای دفع آفات و رشد و نمو گياهان و تهيه کودها و  ...بيان شده است که
بسياری از این روشها هم مبتنی بر صورتگری است :ابن وحشيه مینویسد روشهای سحر
و طلسم ساحران عمدتا برای ضرر رساندن و ایجاد بيماری و اهداف سوء بوده و مثال با
ترسيم تصویر زن و مردی معين و تصاویر حيواناتی که هر یک افاده خاصيت ویژهای
داشت ،نيات شومی را اجرا میکردند .او با تأ کيد بر حرمت این امور و با تبری جستن از
این افعال مینویسد روشهای طلسمی پيشنهادیاش همگی روشهایی مجرب و برای دفع
آفات نباتی است و او هرگز برای ضرر رساندن به انسان یا موجودی نسخهای تجویز

نمیکند؛ 52برای مثال ،روش ساخت طلسمهایی به شکل انسان مصلوب را برای دفع آفات
انگور توضيح داده است 59.بر اساس اطالعات ابن وحشيه ظاهرا مرسوم بوده که در طول
دوره آبياری نخل ،تصویرگر ماهری تصویری به شکل االغ ترسيم میکرده و آن را با رشتهای

 .51البداية و النهاية151/3 ،؛ بر اساس اطالعاتی که ابن وحشيه در الفالحة النبطیة (9824-9823 /8؛ -9317
 )9312بهدست داده است بسياری از طلسمهای دافع حشرات و آفات در واقع با آگاهی از خواص برخی گياهان و
ادویه و ترکيبات ضدحشرات ساخته میشدند و به تعبير وی مردم عادی چون از این «خواص افعال» و فرایند ترکيب و
تأثير مواد بی اطالع بودند اینها را طلسم میپنداشتند.
 .52ابن وحشيه.9145/8 ،9315-9314 ،947/9 ،
 .59تمثال مصلوب از پربسامدترین اشکال طلسمات دفع آفات بوده و به نوشته وی مردم این طلسم را برای جلوگيری
از سرمازدگی و نشو و نمای بيشتر انگور مفيد میدانستند (ابن وحشيه912-911/1 ،؛ درباره دیگر تمثالهای انسانی
مصلوب و خواص طلسمی آنها ،نک529 ،514 ،414 ،911-914 /1 .؛ درباره طلسمهایی به شکل تماثيل
پرندگان ،نک.514/1 .
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از کتان بر شاخه نخل میآویخته تا این طلسم دافع آفات عمومی نخلستان باشد 54.از آنجا
که عوام معتقد بودهاند نخل از هر درخت دیگری به انسان شبيهتر است دارای طلسمهای
تخصصی متنوعی ،بهویژه به اشکال تمثال و صورت انسانی بوده ،و برخی ساحران نامی

برای دفع هر یک از آفات نخل نسخه تخصصی جداگانهای داشتهاند 55.او از ساحران

نامداری چون صبياثا ،جریانا و روشهای مؤثر آنها برای دفع آفات که عمدتا هم مبتنی بر

ابزارهای اصلی صورتگری بوده ،یاد کرده است 51.این ذهنيت عمده بهوضوح در کتاب ابن
وحشيه دیده می شود که هر تصویری کارکردی دارد و تصاویر با خود قدرت هایی رازآلود
دارند و از این خواص تصاویر در کشاورزی بهره بسيار حاصل میشود 56.در کتاب غاية

الحکیم مجریطی نيز نمونههای بسيار زیادی از مالزمت تصویر/نقش/تمثال حيوانی و
انسانی با طلسم مطرح شده است .بر اساس تشریح مجریطی در نسخههای طلسمات الزم
بود در گام نخست مثال یا تصویری شبيه موضوع اصلی به شکل مسطح یا برجسته

(مجسمه) تهيه شود 51.بررسی متن غاية الحکیم  53هم بهخوبی نشان میدهد که ذهنيت
غالب مردم از مبحث صورتگری در سدههای ميانه در ارتباطی وثيق و نزدیک با مقوله
طلسمات بوده است.
 .54ابن وحشيه 1911/2 ،؛ اعتقاد به اینکه سر االغ دافع چشم زخم است در مناطق دیگر و در دورههای مختلف
باوری شایع بوده (برای نمونه ،نک .سعدی ،بوستان ،باب پنجم :یکی روستایی سقط شد خرش /علم کرد بر تاک
بستان سرش.)...
 .55ابن وحشيه1911-1916/1 ،؛ .1422،1446-1411/2
 .51ابن وحشيه1441 ،1429 /2 ،؛ برای طلسم مصور شيرینشدن ميوه ،نک .ابن وحشيه.1441/2 ،
 .56برای نمونههای بيشتر ،مثال درباره تأثير تصویر افعی برای رفع سرمازدگی نباتات ،نک1212-1211 /2 .؛ ترسيم
تصویر درخت تاک پربار بر چوب یا صفحه مرمر برای دفع آفات زمينی و آسمانی تاکستان ،نک1215-1214 /2 .؛
برای نمونههای مشابه ،نک .دميری ،حیاة الحیوان434/1 ،؛ برای طلسم مصور دور کردن گرگها ،نک .دميری،
.525/1
.96 ،95 ،92 .51
 .53نک .غاية الحکیم.42-92 ،
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در دورههای متأخرتر نيز این سنتها همچنان تداوم داشته است :ابن خلدون 12بحث
مفصلی درباره طلسمات آورده و در کنار کاربرد فراوان اعداد در طلسمات بر کاربرد گسترده
تصاویر و تمثالها هم اشاره کرده است؛ برای نمونه ،اعتقاد مردمان درباره طلسم ویژهای با
هدف وصال دو یار را چنين وصف کرده که اگر برای هر دو شخص تمثال ویژهای در طالع
زهره و ماه ترتيب دهند نتيجه مطلوب حاصل میشود .ابن خلدون نمونه دیگری از طلسم
مصور را به نقل از کتاب الغاية مسلمة بن احمد مجریطی« ،طالع اسد» ناميده مینویسد:
این طلسم به این صورت آماده میشود که بر روی تکهای پوالد هندی صورت شيری را
ترسيم میکنند که ُدم خود را برآورده و سنگی را با دندان به دو نيم کرده و روبهروی شير
تصویر ماری است که از ميان دوپای شير به سمت صورت شير خيز برداشته ،در حالیکه
دهانش را به سمت دهان شير باز کرده و بر پشت شير نقش کژدمی در حال خزیدن رسم
میشود .او مینویسد که خود شاهد کارهای گروهی از این اصحاب طلسمات بوده و دیده
آنها بهقدری در کار خود مهارت داشتهاند که با همين روشها و با ترسيم اشکال حيوانات
قادر بودهاند به اشارهای شکم حيوانات واقعی را پاره کنند .ابن خلدون همچنين از رسالهای
به نام خنزيرية یاد کرده که حاوی این روشها در تصرف موجودات مختلف با استفاده از
تصاویر و تماثيل بوده است .به نوشته او بهرهگيری از این طلسمات بيشتر برای اموری شر و
نامطلوب چون جدایی افکندن ميان زنان و شوهران و زیانرساندن به دشمنان معين ،بوده
است.
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.112-153 /1 .12
 .11ابن خلدون991-951/9 ،؛ این مالزمت و کاربرد توأمان طلسم و تصویر حتی تا سدههای بعد و تا همين امروز
هم تداوم داشته است .بر همين اساس برای مثال فيض کاشانی در الوافى از «اصنام و تماثيل و صور و نقش و ُرقی»
در کنار هم نهی کرده است ( )11و امروزه هم در مشاهدات ميدانی اثبات این مسأله به عنوان امری متداول و مرسوم،
بهآسانی امکانپذیر است.
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برای در امان ماندن از آسيب این گونه طلسمها ،حجم انبوهی از راهکارها پدید آمده
است .بخش بزرگی از این راههای مقابله هم در قالب طلسم و تعویذ ارائه میشده است .در
واقع طلسمهای مصور هم به قصد آسيب رساندن و هم با اهداف تعویذی ساخته میشدند؛
برای مثال در مقابل طلسمهایی که برای جدایی افکندن ميان زن و شوهر رواج داشته،
طلسمهای ایجاد مودت هم کاربرد زیادی داشته که معموال به شکل آدمکهایی که از
ظاهرشان تشخيص جنسيت زن و مرد هم ممکن بود ،ساخته میشدند 12.طلسمهای
تعویذی به شکل حيوانی هم مرسوم بوده ،چنانکه مثال از نقش شير برای کسب قدرت و یا
از نقش پرنده برای آزادی (بهویژه آزادی اسيران از بند حاکمان یا زنان از دست شوهران
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ستمگر) و یا از نقش ماهی برای رونق کسب و کار و آسودگی استفاده میشده است.
ُ
اشکال صور فلکی ثور و اسد و عقرب و حوت هم بسيار رایج بوده و ریشه در نمادهای

بسيار کهن تقاویم ملل مختلف این نواحی داشته است 14.بسياری از دانشمندان علم نجوم
ُ
مثل ابوجعفر بلخی یا ثابت بن قره در احکام نجوم و نيز کاربردهای اسرارآميز تندیسها و

تصاویر متبحر بودهاند 15.در برخی از نمونههای برجایمانده ،این تصاویر انسانی و حيوانی
بر روی ورقههای برنجی و فوالدی و دیگر فلزات بریده و ریختهگری شده و این خود نشان

میدهد که صنف ریختهگران هم با طلسمگران همکاری داشته و این فعاليتها اشتغالی

 . 12برای نمونههای تصویری از این طلسمها ،نک .تناولی ،تصاویر شماره .62-11 ،31 ،35 ،34
 . 19برای تصاویر این طلسمها :تناولی ،32 ،11 ،تصاویر شماره .156 ،151
 .14نک .وارد ، 21-22 ،تصویر شماره 12؛ تناولی ،همانجا.
 .15کتاب الصور و الحکم علیها منسوب به ابومعشر بلخی است؛ نک Pingree, vol 1, 37.؛ گفته میشود
ثابت بن قره رسالهای در باب کاربرد جادویی تندیسها و تصاویر داشته است (گلسرخی ،)12 ،حتی دانشمندی مثل
ابن سينا هم به این مقوله عالقمند بوده و رسالهای به نام کنوز المعزمین در علوم غریبه تأليف کرده است؛ همچنين
کتابهایی نظير غاية الحکیم و نيز رتبة الحکیم محمد بن ابراهيم مجریطی (اواخر قرن پنجم) درباره سحر و
طلسمات بوده است.
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مرسوم بوده است11.در شمال افریقا هم نمونههای متعددی از طلسمهایی با نقوش فرشتگان
و حيواناتی مثل شير بالدار با سر انسانی و یا صور فلکی و دیگر نقوش انسانی برای اهداف
مختلف از جمله یافتن گنجهای پنهان کاربرد داشته است.
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این حجم انبوه راهکارها چه در احادیث (از سورههای قرآن مثل معوذتين 11و نيز

روایاتی که درباره تأثيرات ضدجادویی برخی سورهها ،مثل سوره بقره 13وجود دارد )62و چه
در ميان عقاید عامه مردم نشان میدهد که این دسته از علوم غریبه/خفيه از کلیترین و
فراگيرترین کهنالگوهای ذهنی زندگی مسلمانان و اقوام مرتبط با آنها بوده و بسياری از مردم
 .11یک نمونه منحصر به فرد در ميان آثار فلزی بر جای مانده ،مشربهای متعلق به سده هفتم ،به شکل گاوی است
که در حال شيردادن به گوساله است و شيری هم بر پشت او سوار است و برآمدگی کوهان مانند پشتش را در دهان
گرفته است؛ تمام بدن این گاو با نقوش طلسمی و ادعيه پوشانده شده است؛ این تمثال با تکنيک ریختهگری
یکپارچه به صورت یک قطعه واحد قالبگيری شده و از لحاظ تکنيک هنری اثری بی نظير است (نک .وارد.)92 ،
 .16دايرة المعارف اسالم ،ویرایش دوم ،ذیل Tilsam؛ برای نمونههای طلسمهای تعویذی مصور در خالکوبیها،
نک .قانصو . 41 ،در حدیثی که در سطور قبل ذکر شد از خالکوبی و تصویرگری نهی شده و نشان میدهد که منظور
از تصویرگری در این حدیث تصاویر خالکوبی بوده است.
 .11در بسياری از تفاسير ،شان نزول سورههای معوذتين ،در امان ماندن از عوارض سوء سحر و جادو عنوان شده
است؛ برای نمونه ،نک .فرات کوفی121-122 ،؛ ابن حيون 193-191/2 ،و بسياری از تفاسير دیگر.
 .13در صحیح مسلم (ذیل باب فضل قراءة القرآن و سورة البقرة) درباب تأثيرات قرائت سوره بقره آمده است که این
سوره برکت است و ترک آن حسرت در پی دارد و بطلة قدرت غلبه بر آن را ندارند .معاویه در توضيح بطلة آن را
مترادف ساحران دانسته است.
 .62راهکارهای تأیيد شده در اسالم برای مقابله با طلسمات و سحر و جادو بيشتر با استفاده از آیات قرآن و ادعيه
بوده که در حوزه تعاویذ و حرزها و رقيهها قرار میگيرد (خواص االیات) .در اسالم تعاویذ که عمدتا جنبه حمایتی
داشته حاوی کلمات بوده و نه تصاویر ،نکتهای که نشان دهنده تمایز این دو بوده است .بسياری از بزرگان و
نویسندگان مسلمان نه تنها تعویذهای با کالم خدا را تجویز کردهاند که رسالههای متعددی در این باره نوشته شدهاند.
یکی از مشهورترین نمونهها رساله الشجرة النعمانیة نوشته محيی الدین بن عربی (م 191ه) است ،نيز رسائل شق
الجیب بعلم الغیب ،منزل المنازل الفهوانیة ،المدخل الى المقصد االسمى فى االشارات ،کتاب العظمة ،تاج الرسائل
و منهاج الوسائل.

پيوند طلسمات و صورتگری در اسالم 29/

برای انواع و اقسام اهداف خير و شر بهجای طی طرق عقالنی به طلسمات متوسل
میشدهاند .شاید بتوان گفت در سالهای نخست ظهور اسالم بعد از مسأله شرک و
بتپرستی ،موضوعات مرتبط با سحر از هر ذهنيت دیگری فراگيرتر بوده و این ذهنيت در
سالهای ميانه اسالمی همچنان قدرت و نفوذ خود را حفظ کرده بوده است.
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نتیجه
بنابراین پژوهش ،دو علت عمده در کارکرد تصاویر ،یعنی پرستش آنها بهمثابه بت ،و استفاده
از آنها بهمثابه ابزار سحر و طلسم ،اولی به علت شرکآميز بودن و مخالفت با توحيد ،و
دیگری احتماال بهسبب اینکه فضایی ضد عقل و مبتنی بر امور موهوم و تبيينناپذیر را در

جامعه ترویج و امنيت و آسایش را از آن سلب میکرده 62،در عمل موجب تحریم
صورتگری در سنت اسالمی شده است .اگر چنين فرضی را که در این نوشتار بر آن تأ کيد و
بر اساس شواهد و استنادات فراوان تبيين شده بپذیریم ،در حقيقت به این معناست که مساله
حرمت تصویرسازی را به طور کلی از قلمرو هنر خارج ساختهایم .بر این اساس ،پيدایش و
گسترش هنر نگارگری ایرانی و مينياتور که عمدهترین مضامين آن حول نقوش انسانی و
حيوانی و داستانهای مربوط به حماسههای بشری و یا زندگی عرفی میچرخد ،در فضایی
همسو با عقاید دینی قابل تفسير خواهد بود .طرفه اینکه پيدایی نوع معراج نامهها و نيز
 .61عقاید مبنی بر تأثير جادو در زندگی انسان حتی تا دورههای معاصر هم از بين نرفته و نه تنها در ميان مردم عادی
بلکه همچنان یکی از دلمشغولیهای فقها و بزرگان دین است (نک .انصاری،919 ،249-293 ،294 ،292 ،
انصاری انواع جادو و سحر و طلسم را حرام دانسته مگر طلسمهایی که در مقابله با طلسم آسيبرسان به کار میآید
مثل طلسم جنة االسماء؛ حلی ،مختلف الشیعه)36-31 ،؛ بهنظر میرسد ميان دو الگوی کهن شرک /بتپرستی و
باور به سحر و جادو و طلسمات هم ارتباط معناداری وجودد دارد که خود میتواند موضوع پژوهش دیگری باشد.
 . 62دالیل مخالفت اسالم با امور جادویی خود به پژوهش مستقلی نياز دارد .دالیلی مثل مبارزه با امور غير عقالنی
و یا حتی ترس از آسيب دیدن مسلمانان از نيات سوء و یا محافظت جامعه از سوء استفادههای مالی شيادان و
فریبکارانی که از این اعتقادات موهوم کسب مال میکردهاند.
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شمایل بزرگان دین و امامان و انبيا و همچنين بخشی از هنر نقالی که به مضامين دینی و
مذهبی اختصاص دارد ،مؤ ید این مطلب است که گروههایی از هنروران مسلمان اصوال
ماجرای منع تصاویر را در زمينه دیگری میفهميدهاند و هرگز فعاليتهای هنری خود را از
سنخ فعاليتهایی که در احادیث مستحق عذاب جاودان توصيف شده بود نمیدیدهاند.
همچنين در این چرخش مفهومی که برای تصویرسازی رخ داده و خلط دو فضای متفاوت
مربوط به امور جادویی و فضای هنری زیباییشناسانه ،بسياری از متفکران و حتی برخی از
فقهای مسلمان درباره فتوای حرمت تصویرگری دچار تردید شدهاند .جواد تبریزی در ارشاد

الطالب 69نوشته است که مستندات و دالیل حرمت تصویرگری ناتمام است و نمیتوان به
حرمت آن فتوا داد ،و در نتيجه آن را مکروه دانسته است 64.محمد عبده نيز تصریح کرده که
غير از موارد مربوط به بتپرستی ،برابر دانستن گناه صورتگر با مرتکب گناهان کبيرهای چون

قتل امری منطقی نيست 65.عبده همچنين تحریم صورتگری را بهعنوان یکی از بهترین
ابزارها ،در شرایطی که هيچ خطری از جانب آن دین را تهدید نکند ،امر بعيدی دانسته
است.
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با توجه به این تردیدها و نيز با توجه به مجموعه مستنداتی که در این مقاله ارائه شده،
میتوان نتيجه گرفت که تصویرگری در صورتی که در ساحت پرستش و امور مربوط به
جادوگری و طلسم نباشد اصوال مفسده و پيامدی سوء ندارد و دین متعرض آن نمیشود .در
حقيقت زیباییشناسی مبحثی متأخر است و احادیث و سنت فقهی تحریمگر صورتگری به
این حوزه ارتباطی نداشته و آنچه بهاشتباه حرمت تصویرگری ناميده شده ،اصوال متعلق به
حوزه زیباییشناسی نبوده است.
.129/1 .69
 .64نيز نک .تبریزی ،توضیح المسائل.524 ،
 .65رشيد رضا.521-431 /1 ،
 .61محمد عبده.221-225 /2 ،

پيوند طلسمات و صورتگری در اسالم 25/

کتابشناسی
ابن ابی جمهور ،محمد بن زین الدین ،عوالى الآل لى العزيزية فى االحاديث الدينیة ،قم9415 ،ه.
ابن ادریس حلی ،السرائر ،قم9491 ،ه.
ابن اشعث سجستانی ،سنن ابى داود ،بيروت9111،م.
ابن البراج ،المهذب ،قم9419 ،ه.
ابن بابویه ،علل الشرايع ،قم9325 ،ش.
همو ،عیون اخبار الرضا ،تصحيح مهدی الجوردی ،تهران 9372 ،ش.
همو ،محمد بن علی ،الخصال ،تصحيح علی اکبر غفاری ،قم9398 ،ش.
همو ،من ال يحضره الفقیه ،تصحيح علی اکبر غفاری ،قم9493 ،ه.
ابن حنبل ،احمد ،مسند ،بيروت ،بی تا.
ابن حيون ،نعمان بن محمد (قاضی نعمان) ،دعائم االسالم ،قم9325 ،ش.
ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،تاريخ (ديوان المبتداء و الخبر ،)...تحقيق خليل شحادة ،بيروت،
9412/9122ه.
ابن عابدین ،حاشیة ردالمختار ،بيروت9115/9495 ،م.
ابن عبدالبر ،االستذکار ،بيروت8111 ،م.
ابن عربی ،محيی الدین محمد بن علی ،الشجرة النعمانیة ،چاپ عاصم ابراهيم کيالی ،بيروت8114 ،م.
ابن فقيه ،احمد بن محمد ،البلدان ،تحقيق یوسف الهادی ،بيروت9119/9499 ،م.
ابن قدامة ،عبدالله ،المغنى ،بيروت ،بی تا.
ابن کثير ،اسماعيل بن عمر ،البداية و النهاية ،بيروت9129/9417 ،م.
ابن وحشية ،احمد بن علی ،الفالحة النبطیة ،تحقيق توفيق فهد ،دمشق9112-9113 ،م.
انصاری ،مرتضی بن محمد امين ،المکاسب ،قم9481 -9495 ،ه.
بحرانی ،سيد هاشم بن سليمان ،مدينة معاجز االئمة االثنى عشر ،قم9493 ،ه.
بخاری ،صحیح ،چاپ افست استانبول9129/9419 ،م.
برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن ،تصحيح جالل الدین محدث ارموی ،قم9379 ،ش.
بروجردی ،جامع احاديث الشیعة ،قم9392/9491 ،ش.
بورکهارت ،تيتوس ،هنر اسالمى  ،زبان و بیان ،ترجمه مسعود رجب نيا ،تهران9318 ،ش.
بيهقی ،السنن الکبری ،بيروت ،بی تا.
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همو ،داليل النبوة ،تحقيق عبدالمعطی قلعجی ،بيروت9125/9415 ،م.
تبریزی ،جواد ،ارشاد الطالب الى التعلیق على المکاسب ،قم9324 ،ش.
ترمذی ،سنن ،چاپ عبدالرحمن محمد عثمان ،بيروت9123/9413 ،م.
تناولی ،پرویز ،طلسم ،گرافیک سنتى ايران ،تهران9325 ،ش.
تيمی ،یحيی بن سالم ،تفسیر يحیى بن سالم ،بيروت9485 ،ه.
ثعلبی ،تفسير ،بيروت8118/9488 ،م.
حلی ،حسن بن یوسف ،تحرير االحکام ،قم9481 ،ه.
همو ،تذکرة الفقهاء ،قم9494 ،ه.
همو ،مختلف الشیعة ،قم9491-9493 ،ه.
همو ،منتهى المطلب ،بی جا9495 ،ه.
خفاجی ،احمد بن محمد ،شفاء الغلیل ،تصحيح محمد کشاش ،بيروت9492 ،ه.
دارقطنی ،علل ،ریاض9415 ،ه.
دميری ،کمال الدین ،حیاة الحیوان الکبری ،بيروت9484 ،ه.
زمخشری ،محمود بن عمر(م ،)532الکشاف عن حقايق غوامض التنزيل ،چاپ مصطفی حسين احمد،
بيروت ،بی تا.
سرخسی ،شرح السیر الکبیر ،تحقيق صالح الدین المنجد ،مصر9191 ،م.
شهيد ثانی ،زین الدین بن علی ،منیة المريد ،قم1411-1419 ،ه.
شيخ طوسی ،المبسوط ،طهران9327 ،ش.
همو ،النهاية ،قم انتشارات قدس محمدی ،بی تا.
طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،ترجمه حسين نوری همدانی ،بی تا.
طوسی ،محمد بن حسن(م ،)491التبیان فى تفسیر القرآن ،تصحيح اخمد حبيب عاملی ،بيروت،
9321ش.
عاملی غروی ،جواد بن محمد ،مفتاح الکرامة ،تحقيق محمد باقر خالصی ،قم1424-1413 ،ه.
عبده ،محمد ،االعمال الکاملة لالمام محمد عبده ،تحقيق محمد عمارة ،بيروت9171 ،م.
فاضل هندی ،محمد بن حسن ،کشف اللثام ،قم1424-1411 ،ه.
فرات بن ابراهيم کوفی ،تفسیر فرات کوفى ،تهران9491،ه.
فيض کاشانی ،الوافى ،اصفهان9419 ،ه.

پيوند طلسمات و صورتگری در اسالم 26/
قانصو ،اکرم ،التصوير الشعبى العربى،کویت9115 ،م.
قيس رامپوری ،مجموعه طلسم اسکندر ذوالقرنین ،زبدة االلواح ،بی تا.
کتاب مقدس ،ترجمه قدیم.
کدمی ،محمد بن سعيد( ،م ،)925زيادات ابى سعید الکدمى ،علی کتاب االشراف البن منذر
النيسابوری ،مسقط2211 ،م.
کلينی ،محمد بن یعقوب ،الکافى ،تصحيح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی ،تهران9417 ،ه.
گرابار ،الگ« ،اسالم و هنرهای تجسمی» ،ترجمه سيد رحيم موسوی نيا ،فصلنامه هنر ،بهار ،9374
شماره .82
گلسرخی ،ایرج ،تاريخ جادوگری ،تهران9377 ،ش.
مارگليوث« ،جادو در فرهنگ عربی و اسالمی» ،در دوازده  +يک ،ترجمه ابراهيم موسی پور ،تهران،
.1915
مالک ،الموطأ ،بيروت1315-1421 ،م.
ماوردی ،الحاوی الکبیر فى فقه مذهب االمام الشافعى ،تحقيق علی محمد معوض ،عادل احمد
عبدالموجود ،بيروت9114/9494 ،م.
محقق حلی ،المعتبر ،قم ،بی تا.
مدنی ،علی خان بن احمد ،الطراز االول ،مشهد9324 ،ش.
مسعودی ،علی بن حسين ،مروج الذهب ،تحقيق اسعد داغر ،قم9411 ،ه.
مسلم نيسابوری ،صحیح ،لبنان ،بی تا.
مفيد ،محمد بن محمد ،االختصاص ،تصحيح علی اکبر غفاری و محمود زرندی محرمی ،قم9493 ،ه.
مقاتل بن سليمان (م ،)951تفسیر ،بيروت9483 ،ه.
مقدس اردبيلی ،احمد بن محمد ،مجمع الفائدة ،تحقيق مجتبی العراقی و دیگران ،قم1414 ،ه.
مقدسی ،محمد بن احمد ،احسن التقاسیم فى معرفة االقالیم ،قاهرة9119/9499 ،م.
ميرزای قمی ،غنائم االيام ،قم9481-9497 ،ه.
نسائی ،سنن ،بيروت9131/9342 ،م.
نوری ،حسين بن محمد تقی ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،قم9412 ،ه.
واحدی نيشابوری ،اسباب النزول ،بيروت9499 ،ه.
یاقوت حموی ،معجم البلدان ،بيروت9115 ،م.
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