
  ها افسون سنگ و رنگ در كهن نبشته

  
 ∗ فلورانس نامجويان         

  چكيده

ستارگان آسـمان را بـه خـدمت بخـت و اقبـال خـود        ،از ديرباز ذهن جوياي بشر
ها و فلـزات   سنگ، از زمين برآمدگان. ديد هاي زميني مي گرفت و حتي آنها را با چهره مي

  . كرد ظاره ميرا نيز ن
هاي خاص و اثرات جادويي چون  هاي قيمتي و نيمه قيمتي با رنگ سنگ، ها مهره

   ذهـن بشـر را  ، ازديـاد ثـروت   و دفع چشم زخم، دفع نيروي شر، طلسم، ناكامي، يابيكام
  . معطوف كرده بود خودهب

ان هـا در ايـر   حاضر بر آن است تا به منظـور يـافتن ردي از مهـره    ةمقال، از اين رو
متـوني  . و متون اسالمي بپـردازد ) پهلوي و سغدي(قديم به كنكاش در متون كهن ميانه 

  هها و نيز ارتباط برخي از آنهـا بـا سـتارگان توصـيف شـد      كه درآنها خواص جادوي مهره
در . ي زميني معرفي كـرد اه هبرخي از مهر أبه نحوي كه شايد بتوان كيهان را منش. است

، ي سـبز هـا  ي شش گانـه بـا رنـگ   ها ي مهرهها ي از شگفتيا همونها و ن ادامه خواص مهره
. اسـت   هشناسي آمـد سنگ  ميبر اساس منابع اسال) كبود(سياه و خشين ، زرد، آبي، قرمز

ي هـا  تصوير نمادين پديده –ين ميراث كهن ا  هاعتقاد ب از  هنامدر انتها با پيوند آن  به شاه
  . است  هفرهنگ عامه سخن بميان آمد در –طبيعي به زبان محسوس و قابل رويت 

  كليد واژه

  ــ  ) Ancient Iran(ــ ايـران كهـن    ) Metals(ـ فلـزات    ) Minerals(هـا   كـاني  

ــان ــه زب ــاور    ) Middle Persian languages(هــاي فارســي ميان ــ) Believing(ـ ب   ـ

  ) Islamic era(سالمي ا  ةدور

                                                      
 . تهران تحقيقاتو واحد علوم ـ اد اسالمي آز  هي دانشگاتانهاي باسدكتري فرهنگ و زبان ةدانش آموخت ∗
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  مقدمه) 1

ن شـده و مسـير زنـدگي وي را روشـن     اعتقادات آدمي همواره با زندگي او عجـي 
يي از دير زمـان  ها چنين انديشه. است  هدر پس هر باوري هيجان و مفهومي نهفت. كند مي

ايـن پنـدارها زمينـه سـاز باورهـاي      . است  همشغول نموده و با او بودبخود  ذهن آدمي را
  . خاص در فرهنگ است

، دفـع نيروهـاي شـر   ، ريـف يابي بـر ح كام، ازدياد ثروت، اعتقاد به مهره در طلسم
دفع چشم زخم و بستن مهره نشانه به ، شفا و درمان، بيماري، سقط جنين، بخت و اقبال

ايـالت و  ، مـردم  ةاز جمله باورهايي است كه در فرهنگ عامـ  ،بازوي طفل براي بازيابي او
  . ها هويدا است ها تا كاخ نشينو كوخ نشين عشاير

نها از متـون كهـن   آ هها و اعتقاد ب صيفي مهرهكوشد تا ضمن بيان تواين مقاله مي
 ميي شش گانـه در منـابع اسـال   ها به معرفي مهره -روايت پهلوي و متون سغدي -ميانه 

 هي ذكـر شـده در شـاهنام   ها و در آخر نيز به معرفي برخي از مهره زدپردابشناسي سنگ 
  . نمايد ميشاره ا 

  1يابي در روايت پهلويمهره) 2

مطالـب  ة كه متني است به زبـان پهلـوي ساسـاني و در بردارنـد     در روايت پهلوي
اعتقـادات بـه   ، اي هاجتماعي و اسـطور ، آييني، گوناگون فرهنگي از قبيل موضوعات ديني

اين كتاب از جمله كتبي اسـت كـه   . است  همهره به عنوان همان سنگي قيمتي آورده شد
، سـرخ ، زرد، سـياه ، هاي سبز هرهروايت پهلوي م. است  هزمان تحرير آن پس از اسالم بود

بـه تفكيـك بـه    ، مطلبة در ادام. است  همعرفي كرد 64گون را در فصل خشين و آسمان
   : شود ها با خواص ماوراءالطبيعي و جادويي آنها پرداخته مي هاي اين مهره بيان ويژگي

  

   : سبزة مهر

خـوبي آورد  ، ددبن ]به خود[، زرگون به كار دارد) ؟(زبرجد ]يا[سبز ةكسي كه مهر

  . ] 2بند[ 

  . ]8بند [او را نگزد ) حشره موذي(= خرفستر، سبز دارد ةكسي كه مهر

پاسـخ پرسـش بـه    (= پاسخ سخن بدو تيـز و زود رسـد   ، سبز دارد ةكسي كه مهر
 . ]14بند [ ) رسد ذهن او مي
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ضـرب و  (= پـس او را در كـارزار هـيچ زخـم و نيشـي      ، سـبز دارد  ةكسي كه مهر

  . ]19بند [ زه و شمشير نباشد از ني) جرحي

، داشـتن ) است  هشايست(= را به ميان بيابان نيز بايد ) سبز ةمهر(= كسي كه سبز 
 ]همـراه [را  ]آن مهره[كسي كه . كنند]كسان[، هرچه فرمايند، يابي افزايدكام، باران بارد

گر بـه پـيش   ا  هچ. ) مي تواند فكر مردمان را بخواند(=انديشه مردمان را بستن داند، دارد
به سـوي چـپ و اگـر نيـك     ، اگر بد انديشند، ) مهره به حركت درآيد(= پيكار كند ، روند

، كسـي را انديشـند  ) كشتن(= اگر زدن ، ) متمايل شود(به سوي راست گرايد  ]انديشند[
  . ] 28بند [) حركت نكند(= نگرايد، يعني در انديشه دارند

   : سياهة مهر

مهره گذارده شـود   ]اين[پادزهر هر زهري با ، سفيد) رگه؟(=سياه با سايش  ةمهر

  . ]3بند[) اين مهره پادزهر هر زهري است(= 

 ) پيـروز گـردد  ( نجات يابـد  ، ) رقيب( در نبرد با همال ، سياه داردة كسي كه مهر
  . ]10بند[

. نيـك بيابـد  ، ش ژرف و تيز است و هرچه خواهـد ا هانديش، سياه دارد ةهر كه مهر

  . ]16بند [

و بر هر كسـي گرامـي   ) نيكنام(=خسرو ، جايي كه رسد، سياه دارد ةسي كه مهرك
  . ]21بند[بود

بـراي درمـان   ، هر چه را به عنـوان دارو ، سياه با سايش سفيد دارد ةكسي كه مهر
  . ]25بند[) موثر افتد(=روا بود، برد

  

   : زردة مهر

) وحاني توجه داردمور معنوي و را  هب(= كسي كه مهره زرد دارد مينو گروش باشد

  . ]4بند  [

از ايـزدان و  ) خواسـتي (= كسي كه مهره زرد را با سايش سفيد دارد هـر آيفتـي    
  . ]9بند[دببيا) به زودي(مردمان خواهد به تيزي 

  . ] 7بند[هر جاي شايسته و گرامي باشد ، زرد داردة كسي كه مهر
و بپرســتند او را دوســت دارنــد، هــر جــايي كــه رود، زرد دارد ةكســي كــه مهــر  

. ]22بند [) او را خير در پيش باشد(= ها پيش ايستد  اورا نيكي، ) پرستاري كنند(=   
 هقنـات و چشـم  ، گر بـه چـاه  ا  هچ، به بسيار چيز آسيب زند) زرد ةمهر(= آن زرد 

امـا اگـر   ، باران نبود، پراكند ]ابر[) به سوي ابر بگيرد(=بر برداردا  هاگر ب، آب را كاهد، فتدا 
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ــرخ ــد[س ــاه را آزرد ]باش ــه  ، ) ؟(پادش ــي ك ــره را[كس ــت ]آن مه ــت دارد دوس دار بهش

  . ]26بند[بود
  

   : سرخة مهر

  . ]5بند[) هيچ كاربردي ندارد(=سرخ به هيچ نشايد ةمهر
ـ  ،نجـام رسـاند  اب، ) پيش گيرد( هر كاري فراز گيرد ، سرخ داردة كسي كه مهر اام  

  . ]11بند[.  ) به سرعت پيش نرود(، نه زود
  زود و تيـز رود ، هـر كـاري فـراز گيـرد    ، سرخ با سـايش سـفيد دارد   ةهر كه مهر

  . ]15بند  [) . پيش رود(= 
  . ]23بند[. ناكامي نبود، هر جاي رسد، سرخ دارد ةكسي كه مهر

پس هيچ چيز ، گوي سرنوشت فراز رسد ]آنگاه كه[سرخ دارد تا  ]ةمهر[كسي كه 
  . ]27بند[. بر او غالب نشود

  

   : خشينة مهر

  . ]6بند[. بود) بخشنده(= راد  ]نآ ةدارند[يابي افزايد و كام) كبود(=مهره خشين
بدو اعتماد كنند و هر چـه   تاندوس، كسي كه مهره خشين دارد هر جاي كه رسد

  . ]12بند[. بيش دهند، خواهد
) . پـيش رود ( روا بـود  ] كارهـا [ ، به هر جاي كه مانـد ، خشين هر جا رسدة مهر

  . ] 17بند [
، اندر چشم كشـند ، به نام مرد دارند، اگر زنان دارند، خشين با سايش سفيد ةمهر

مـردان آن  ، نتواند) جدا شدن(گشتن ) از آن زن(= از او ، پس آن مرد او را دوستدار باشد
  . ]20بند[. را به تن بايد داشتن ]گوهر[

آن  ،آن زن، به چشـم خـويش كشـند   ، اگر مردان به نام زن بسايند، خشين ةمهر
آن گـوهر را بـه تـن بايـد      ]آن زن[. نتوانـد ) جدا شدن(=مرد را دوست باشد؛ از او گشتن

  . ] 27بند [ . داشت
  

   : آسمان گونة مهر

 ]گون[سمان آ ةمهر. او را نيك درمان بخش است، كه مهره به كار دارد ]كسي[و 
  . ]1بند[. دارد) شادتر(= تر  تر و به رامش مردم را خرم
  . ] 7بند[ . دارد و نياشوبد ) جاي( هوش را به گاه ، نآسمان گوة مهر
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  . ] 13بند[. نيك بود، مردم تابدة بر انديش] اگر[آسمان گون ة مهر

ديـوان و  [، سمان گون را پيش ديوان و دروجـان آشـكارا  دارد  آ ةمهر ]كسي كه[ 
  . ] 18بند[سيب و زيان بدو كنند و بيم از آنها نبود آ هتوانند هيچ گون نمي ]دروجان

هميشه به رامـش بـود و هرگـز    ، سمان گون با سايش سفيد داردآ ةكسي كه مهر
  . ]23بند [ . ) جاي ندارد(= درد بر تن او ميهمان نبود 

ـ    اين متن باورهاي مردم زمان خود را نسبت به مهـره  عتبـاري همـان   ا  ههـا كـه ب
، بخشـي آب كـه   ايـن بـوده و نيـز    2هاي قيمتي با نيروي هفت اورنگ ها و يا سنگ گوهر

[ . دهـد  بخشي باد و بخشي جانور چهر هسـتند را نشـان مـي   ، بخشي گياه، بخشي زمين
  . ] 29بند

بـا  . اسـت   هواژه گوهر را به جاي مهره بكار بـرد ، آمد تركه پيش 29و  27در بند 
 هكـ  شـود  ين  متن با متون فارسي ايـن گونـه تصـور مـي    ا  هين نكته و از مقايسا  هتوجه ب

اين متن به مهره و گوهر نسبت داده شده در متون فارسي به سـنگ قيمتـي و   چه در  نآ
  . 3يكي از  بروج فلكي استيال دارد هايا گوهر اختصاص دارد كه بر هر يك از آن

  

  4ي سغديها ها در نبشته رمز گشايي مهره) 3

  نبشته كاني شناسي سغدي با نام جادوانه) 1ـ4

بـر سـه    P3خانه ملي پاريس با امضاي ابكت ةاين متن سغدي بودايي در مجموع 
اول و آخر آن متن ناقص بوده و چهارمين برگ كه به ، است  هبرگ كاغذ نازك نوشته شد

هـا اشـاره    به خواص ماوراءالطبيعه برخي از مهره، است  هپليو آمد ةدنبال صفحات مجموع
يك تـا صـد و   سطر  ةترجم ،آيد چه در ادامه ميآن. خط است 304اين متن شامل . دارد

كنـد و   ها را در فرهنگ ايرانيان خاطر نشان مـي  بيست و دو است كه در آن اهميت مهره
در ايـن قسـمت   . كند ماوراءالطبيعي و درماني ده نوع سنگ اشاره مي، به خواص جادويي

  . است  هبرگردان فارسي اين متن سغدي آورده شد
 . شود سنگ فرخنده ناميده مي) 1
  . ع سنگ چنان بايد باشدكه خود سياه رنگ باشداين نخستين نو) 3-2
بـراي ايـن   ، شـود  پـس آب سـپيدي از آن خـارج مـي    ، 5چون آن را بسايند) 5-4

  . ها خاصيت بسيار گوناگون است سنگ
پـس از آن  ) 8- 9، اين سـنگ را بسـايند  . وقتي كه زن قادر به زادن نيست) 7-6

چنين كسـي را كـه بيمـاري    هم) 10. زايد سريع مي، آن زن  بنوشانند ]به[ن را آ هساييد
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، و يا مانند بواسير باشد) 12، يابواسير بزرگ برخاسته باشد) 11، بواسير باشد ]و[انجيره 

، را بـر عضـو زخـم بمالنـد    آن) 14-15. ]بـود [وچون از درون مانند گوشت برجسته ) 13
 ]سـنگ [ چنين يكي از انواع دومينپس هم) 16. گردد يابد و خشك مي سريع درمان مي
) 19-20. وچـون آن را بفشـارند  ) 18. كه خود به رنگ سپيد باشد) 17چنان بايد باشد؛ 

زيرا اگر كسـي  ) 21. اين سنگ را خواص گوناگون است. شود فام از آن خارج مي آبي سيه
چنـين آن ديگـر   هـم ) 23-4-5. او را هرگز ثروت كم نگـردد ) 22دارد؛ آن را در خانه نگه

  . نكند) جادوگري(ماش طلس مردم در خانه
) 27. هركس عزيز باشـد   ]نزد[پس او ) 26دارد؛  نگه ]خود[اگر آن را بر بدن) 25

 هچنين اسـت كـ  ) 28-29. ]دارد[ديگري ) شماربي(خواص بسيار  ]سنگ[چنين اين هم
سـنگ را فرخنـده سرشـت     ]ايـن [) 30. تـوان شـرح داد   ين خاصيت را به جزييات نميا 

. چنان كه خود سـبز رنـگ باشـد   ) 32ن سنگ چنان بايد باشد؛ اين سومي) 31. نامند مي
براي اين سنگ انواع نيـرو و  ) 35. چون آن را بسايند آب سبز از آن خارج شود) 34-33

كـه   ]بـدن [گيرد و نيـز آن   ُگر مي) 37زماني كه مردي ) 36. خاصيت بسيار زيادي است
را تحمل كند ) زخم بستر(ر ثر بستا  هچنين كسي كهم) 38-39. باشد ]تب[حرارت  ]با[

ـ ) 41. ن سنگ را بفشارندآ هگون اين) 40يا اگر بسيار زياد سرماخورده باشد؛   هآب آن را ب
. يابـد  و بهبـودي مـي  ) 43. شود ي رها ميبكّل فوراً ]ها بيماري[او از همه ) 42. و بنوشانندا 

ـ  (خود كبود رنـگ  ) 45-46. نيز چهارمين سنگ چنان بايد باشد) 44 باشـد  ) گسـبز رن
  . چون آن را بفشارند

) 49هـايش  چنين زوايـا و گوشـه  هم )48. شود آب كبود رنگ از آن خارج مي) 47
  . خواص بسيار متنوعي دارد

از زمـين بيـرون   ) 51) ناشتا(اگر مردي اين سنگ را صبح زود ـ غذا نخورده  ) 50
  آورد؛

به قـانون   باشد پس) نزاع و مشاجره( چون آن كس با هر كسي را جدال) 53-52
 ]او[بـه پشـت  ) 55-56پس اين سنگ را به نرمـي و ماليمـت   ) 54رونده باشد؛ ) دادگاه(

  . برود) دادگاه(و احساس نكند و با آن دعوي  به قانون ا  هبيندازد چنان ك
. پس با او دشمن طرف دعوا چيـره شـود  ) 58، گفتارش روان و مناسب باشد) 57

) سـرخ (كـه درخشـش آن قرمـز    ) 60باشد؛  چنين آن پنجمين سنگ چنان بايدهم) 59
  . شود چون آن را بسايند آب سياه رنگ از آن خارج ) 61-62. رنگ باشد
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و ) 64-65. ها شوم اسـت  نآ ةنيروي هم. براي اين سنگ خواص بسيار است) 63

. اسـت   هزيرا اين سنگ عقيم كنند، كدام خوب نيست و براي آن انواع اثرات بد است هيچ
  . كنندگي است رويي با خاصيت دفعآن نام دا) 66

) 69. ميـرد  فرزنـدش مـي  ) 68. زن زائو قرار دهنـد  اين سنگ را بر باالي سر) 67
  . شود) معيوب(حافظه خود آن زن بيمار 

  . كند فرزندش را زودرس سقط مي، بدهند) 71ن را به زن بارداري آ هك زماني) 70
مردمـك چشـم   ) 74قرار دهند؛ بيمار نابينايي ) 73اگر آن را بر باالي چشم ) 72

كـه بـه خـودي خـود     ) 76. همچنين ششمين سنگ بايد چنان باشد) 75. او خارج شود
كسـي  ، رنگ خارج شـود ) 78آب زرد  ]از آن[ن را بفشارند آ ههنگامي ك) 77. سياه باشد

هرگز نبايد آن را به ديگـر مـردم خـارج از خانـه     ، يابد دست) 79-81كه چنين سنگي را 
  . براي مردم است ، اين سنگ پادزهر بسياري ]در[زيرا ) 82هديه دهد؛ 
حشره كسي را ) 85-86كژدم يا ديگر انواع ، يا عنكبوت) 84هنگامي كه مار ) 83

  . چنين سنگي را بفشارند ]بايد[گزد پس  مي
همـان دم درمـان شـود و بهتـر     ) 88. آن را بر عضو گزيده شده مالنـد  ]آب[) 87

  چنان بايد باشد؛آن هفتمين سنگ ) 89. شود
خـارج   ]از آن[ن را بفشارند آب قرمز رنگآ هچنان ك) 91. كه خود زرد باشد) 90

قدرت بسـيار ايـن سـنگ در    ) نام دارد(شود  ناميده مي) 93و آن سنگ طلسم ) 92. شود
 ]باعـث [اين سـنگ  ) 95اي  است در هرخانه) ضد چشم زخم(در دفع شر ) 94پشتيباني 

  . اقبال بسيار استآن نيروي شادماني و ) 96
آن هشـتمين  ) 99. تـوان شـرح داد   نمـي ) 98به جزييات را نيرو و ارزش آن ) 97

) 102، ن را بسـايند آ هوقتي ك) 101. به رنگ صندل است) 100سنگ چنان بايد باشد؛ 
سنگ نيروي بسيار اسـت و آن  ) 103چنين در اين آبي كبود رنگ از آن خارج شود و هم

  . شود ناميده مي) پيروزي مطلق(الترين پيروزيآن با) 104. مناسب است
ــه نگــه ) 105 از همــه رقبــايش ) 106. دارد كســي كــه چنــين ســنگي را در خان

) 109رسـد   حـالي عظـيم بـه وي مـي    خوش) 108، ]و[برتر باشد شادي) 107) هماالن(
هســتي (آن نهمــين ســنگ خــود زنــده ) 110. چنــين روز از آن بهتــر باشــد بــراي ايــن

  . شود يده مينام) خودانگيز
و از ) 113، خود سپيد رنـگ اسـت  ) 112ين سنگا  هچنين بايد باشد ك اين) 111

  . است  هسمت بيرون چون برجستگي سيا
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كسـي كـه    .شـود  خارج مي) 115چون آن را بفشارند آبي كبود رنگ از آن ) 114

، درس و عقوبت مي) 117پيوسته در خانه بسختي) 116، دارد چنين سنگي را در خانه نگه
) 120و آن  اسـت   هسنگ كامالً بيـرون شـد  ) 119اين  از  هدرد و اندو) 118تأسف و رنج 

در زيـر زمـين   ) 122در بيرون خانـه  ) 121و اين سنگ  است  هكنند نظر بدجدال] باعث[
   6.تنها دفن شود

  

   7نبشته نجومي افسون آسمان و كنش آن بر زمينيان) 2ـ4

لـيكن بـه   ، اسـت   هرا حرف نويسي نمـود اين متن  1940اميل بنونيست در سال 
 هقطعي را از آن به زبان فرانسـ  ةاز كلمات ترجماي  هدليل افتادگي متن و مبهم بودن پار

ـ  اي  هاين متن قطع. است  هرايه ننمودآ / * 26بعـاد   ا  هبيست سطري بر دو روي كاغـذي ب
خواني ايـن  در بـاز . اسـت   هبوده كه در هر دو روي كاغذ ده سطر مكتوب گرديـد  115/0

هـاي   و مشـتري بـا رنـگ   ) كيـوان (هاي ستاره زحل  متن جذاب و مبهم به برخي ويژگي
دينـي و  ، نجوم و كيهـان در زنـدگي اجتمـاعي    ةثير عمدتأدر   8.است  هخاص  اشاره شد
از اين مـتن و نمادهـاي آن بـه    اي  هگزيد رواز اين، توان ترديد كرد نمي آييني ايران كهن

  : آيد هاي رنگ قرمز در متون سغدي در زيرچنين مي منظور تكميل شگفتي
جواني است كه به دست راستش شمشيري كشـيده و بـه دسـت    ، سمبل مشتري

و ديگـر صـورتش مـردي اسـت بـر       است  هبر اسب نشست، هاي تسبيح چپ كمان و مهره
  . 9ستها هاي رنگارنگ و به دست چپ مهره بر و بر وي جامهتكرسي س

  : است  هبدين صورت راه يافت اين نماد مشتري در متن
  . .. .دهند با سالح جنگ آوري را نشان مي] و[آن ديگر سپاهيان كه با رنگ قرمز  

. آورد به ذهـن نگارنـده مـي   ، آوري است مشتري را كه نمادي از جنگ، اين تصوير
از  ،زمـاني كـه دو يـا سـه بـرش آن آميختـه بـه زردي باشـد         .مشتري سعد بزرگ است

  . و سپاه دشمن خبري نيست بيماري، گرسنگي
روشنايي و ، گونيگندم، سپيدي آميخته با زردي، مشتري داللت بر لون گردناكي

زماني كه به رنـگ قرمـز پديـدار    ، در اين متن كيوان كه نحس بزرگ است. تابندگي دارد
ورود . آورد را با خود مـي  10هاي حساس گريان هاي باور نكردني چون چشم شگفتي، شود

صـرع و مقـاربتي و ديگـر    ، هـاي نقـرس   بيماري، سقط جنين، مرگ ستور، گدشمن بزر
بـال و مسـكنت و   ، علت و بيماري، كيوان بر مرگ. راه داردمرگ سخت را در زمين به هم

، هم اكنون نيز رنگ قرمـز نمـادي از آتـش   . 11گوركني و مرده كشي داللت داردة بر حرف
اعالم آژير قرمـز در  ، ها مز آتش نشانهاي قر ها و ماشين لباس. جنگ و جنگ آوري است
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هاي عمومي با  آشفتگي فعاليت، ها رنگ قرمز چراغ خطر اتومبيل، مالت هواييجوضعيت 

   12.هاي رنگ قرمز است رنگ قرمز و تهييج احساسات جنسي از ديگر ويژگي
. در متن جادوانه سنگ قرمز با خود نيروهاي شوم و عقـيم كننـده را در پـي دارد   

شود و اگر بر باالي سـر نابينـا قـرار گيـرد مردمـك       قط جنين را موجب مياين سنگ س
  . آيد چشم او بيرون مي

قرمـز در زمـين    ةين مهرا  هكند ك نگارنده چنين تصور مي، ين دو متنا  ةبا مقايس
آن چنان كه در مينوي خرد اثر كار و تدبير ستارگان در زمـين قابـل   ، كيهاني دارد أمنش

بر اساس متون سغدي ) 1( ةها در جدول شمار برخي از خواص سنگ به 13.است  همشاهد
  . است  هاشاره شد، و پهلوي مذكور
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ها بر اساس متون سغدي  و نها و برخي از خواص آ رنگ سنگ، ) 1(جدول شماره 

  پهلوي ذكر شده

رنگ   رديف
  سنگ

برخي خواص مهم در 
  متون سغدي

برخي خواص مهم 
در متن روايت 

  پهلوي

  تمالحظا

آسمان   1
  گون

دفع ، شادي بخش  -
، ديـوان و جـادوان  

تمركــز ، دفــع درد
  حواس

-  

عزيـز  ، دفع جادو و طلسم  سپيد  2
ــزد   ــدن نـ ــي شـ و گرامـ

  حفظ ثروت، ديگران

، در مــتن ســغدي جادوانــه  -
ــپيد  ــنگ س ــور از س ، منظ

سنگي است كه در سـايش  
آبي سـيه فـام از آن خـارج    

همچنـين سـنگ   . شود مي
كه  سپيد با برجستگي سياه

در سايش آبي كبود رنگ از 
شــود داراي  مــيآن خــارج 

اثرات منفي است كـه بايـد   
ــرون از   ــنگ را در بي آن س

  . زمين دفع كنند درخانه و 

شــوم بــودن ، عقــيم كننــده  قرمز  3
ــاي آن  ــه نيروهـ زوال ، همـ

ــه ــقط زودرس، حافظـ ، سـ
خاصــيت دفــع   ، نابينــايي 
  . كنندگي

در مــتن افســون آســمان و 
نمـاد    :كنش آن بر زمينيان

جنگ و جنگ آوري سـقط  
، ي صـرع هـا  بيماري، جنين

ــرس ــال و ، نقـ ــر بـ ورود هـ
مرگ و همه ديگـر  ، بيماري

  اثرات شوم

رســـــيدن بـــــه 
  كاميابي

ــاد   ــواص متضـ داراي خـ
ــغدي . اســت ــتن س در م

ــنگ   ــور س ــه منظ جادوان
ــه در    ــت ك ــزي  اس قرم
سايش  آبي سياه رنگ از 

  . شود ميآن خارج 
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، دفـع شـر  ، شادي بخـش   زرد  4

  شم زخمدفع چ
ــ  ــرايش ب ــور ا هگ م

، روحاني و معنوي
ــدن  ــي شـ ، گرامـ

گـــرفتن مـــراد از 
آورنـــده ، ايـــزدان

  خير و بركت

امـــروزه دعـــاي شـــرف 
ــر مهــره زرد  شــمس را ب

در مــتن  . نويســند  مــي 
ســغدي جادوانــه ســنگي 
زردي  اســت كــه در اثــر 

ــايش ــز از آن ، س آب قرم
  . شود ميخارج 

ــازا   سياه  5 ، بچــه دار شــدن زن ن
ــير ــان بواس ــك ، درم خش

، دفع حشرات، شدن زخم
  پادزهر بسياري از زهرها

، پاد زهر هـر زهـر  
، پيروزي بر رقيـب 
  آورنده نيك نامي

در روايــت پهلــوي مهــره 
سياه با سايش سـپيد بـه   
عنــوان دارو بــراي هــر   

  . درمان است
در متن سـغدي جادوانـه   
، منظــور از ســنگ ســياه

سنگي سياهي  است كـه   
ــپيد از  ــايش آب س در س

ــارج  ــيآن خـ ــود مـ . شـ
همچنــين ســنگي ســياه  
كه در سـايش آب زرد از  

  . شود ميآن خارج 

خشين   6
  )كبود(

پيـروزي در  ، رواني گفتـار 
  مشاجره و نزاع

جلــــب اعتمــــاد 
ــاب ، همگــان كامي

  روايي كارها، شدن

در متن سـغدي جادوانـه   
، منظــور از ســنگ كبــود

ســـنگي اســـت كـــه در 
ــود از آن   ــايش آب كب س

  . شود ميخارج 

زخـم  ، رگرفتگـي درمان گ  سبز  7
ســرماخوردگي و  ، بســتر 

  بهبودي همه بيماريها

ــرات  ــع حشـ ، دفـ
، كاميـــاب شـــدن

خوانــــدن فكــــر 
  پيروزي، مردم

-  
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  ها در ايران قديم ها و كاني معرفي مهره) 5

  ، زرد، قرمـز ، هـاي سـبز  در اين قسـمت بـه معرفـي شـش نمونـه مهـره بـا رنـگ        
  . شود ميپرداخته ) كبود و بنفش(گون و خشينآسمان

  

  سياهة مهر) الف

خواص آن سرد و خشـك بـودن و از    از  هسنگ شبه باشد ك ،سياهة شايد اين مهر
اسـت كـه بـراي امـراض چشـم و      ) قلـع ( حجري رصاصـي  احتماالً. منسوبات زحل است

براي جلوگيري از ريـزش آب چشـم و نيـز     خصوصاً. رود جلوگيري از چشم زخم بكار مي
   14.دفع صاعقه مفيد است

اگر از شبه نگـين سـازند بـر آن صـورت مـردي      . ها سازند آن مهره از  هسنگ سيا
سوسماري در زير قدم و اين نگين را بر انگشتري از سرب  ،ماهي در دست گرفته ،استاده

بـر خـر   ، سـياه نپوشـد   ةجامـ . نهند و قدري زمرد در زير آن نهند از حشرات ايمن باشـد 
   15.ننشيند و پيرامن مار نگردد

  سبز  ةمهر) ب

لـون آن سـبز   ، د جـوهري اسـت شـريف و نفـيس    زمرّ. د باشداين مهره شايد زمرّ
. عطـارد منسـوب اسـت    ةاين مهره بـه سـتار  . آن را زبرجد گويند شفاف است و اصطالحاً

مستولي بـر   ةزهره و ستار، مستولي بر رنگ سبز ةشايان ذكر است در كتاب التفهيم ستار
. تالف آميختگي دو رنـگ سـبز و آبـي اسـت    شايد سبب اين اخ 16.عطارد است، رنگ آبي

   : از خواص آن چنين است. كنند براي مثال آسمان آبي را گنبد خضرا تعبير مي
ـ   ، خواب بد نبينـد ، هر كه زمرد با خود دارد نـور بصـر را   ، نآ هبسـيار نگريسـتن ب

پادزهر همه . از علت صرع ايمن باشد. در اسهال و خون شكم سود دارد. بخشد زيادت مي
  . رها و شفابخش جزام استزه

پيش خواص و عوام مشـهور  17بار نهادنش آسان گردد، اگر بر ران زن حامله بندند
كنـد وآن قـدر    چشم وي را كور مي، است كه زمرد خالص اگر در مقابل چشم افعي باشد

در ديوان ابن يمين چنين . است  هشايع است كه در امثال و ادبيات عرب و عجم وارد شد
  : است  هآمد

   عجب مدار كه آرزوي توست كوري خصـمت 
  

  كه هست كوري افعي بـه خاصـيت زمـرد     
  

، آن را مـورد آزمـايش قـرار داده    بوريحان بيروني در مورد زمرد كه شخصـاً ا  هالبت
  : گويد چنين مي
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گـاهي  وي در سـرما و گرمـا در جـاي    ،از زمرد بـه گـردن  اي  هي بزرگ با قالديافع

 اين امر بر او ثابت كرد نه تنها چشم افعي بـا زمـرد كـور    .شد زمرد نگه داشته از  هپوشيد
فوق ابوريحان بر ة پس  از تجرب. بلكه شايد زمرد باعث حدت بينايي افعي گردد، شود نمي

تنها يك كار باقي است كه با سوزني از زمرد چشـم افعـي را بـه     : گويد سبيل شوخي مي
پـس از آن  . شـود  آهنين نيز انجام مـي ة يعني عملي كه با ميل، ميل بكشانند تا كور شود

  . 18كند ابوريحان بيروني تواتر اين حكايت را بي اعتبار اعالم مي

  زردة مهر) ج

هاي مناسب براي جواهر شدن و داراي انواع مختلف بوده كه  كهربا از جمله سنگ
مشتري منسوب است و مزاج آن گـرم  ة اين سنگ به ستار. ترين آن زرد و شفاف است به
  . قلبي مناسب استة ين حكم بر ادويا  هخشك بوده و بو 

 نـا موال. 19كاه و گياه ريز خشك را بربايـد  ،اگر كهربا را به دست مالند و گرم كنند
  : گويد در اين باره مي

  هست هـر جـزوي ز عـالم جفـت خـواه     
  

ــاه      ــرگ ك ــا و ب ــون كهرب ــت همچ   راس
  

زن ايمـن گـردد و   ، اردجنـين د ة با بستن كهربا بر بازوي زني كه سقط ناخواسـت 
آن اسـهال  ة بيختـ . بستن كهربا بر گردن بيمار يرقاني علت را از وي زايل كند. بچه بماند

. كهربا در آتش چـون حجـر شـبه بـر افـروزد     . ادرار حيض را باز دارد. دموي را سود دارد
از وي منابــت روح حيــواني حاصــل ، كهربــاي نــرم و ســوده را در مفرحــات بكــار دارنــد

   20.شود مي

  مهره سرخ) د

  عقيق سرخ) د -1
يكـي از  . هاي نيمه قيمتـي اسـت   جمله سنگ از  هعقيق است ك حتماالًا  هاين مهر

  . است  ههاي عقيق سرخ روشن و ديگري سرخ تير رنگ
كه در ساخت كاخ شوش  است  هشاهنشاه هخامنشي آمد، داريوش كبير ةدر كتيب

اين مهره گـرم  . بر آفتاب مستولي است عقيق  21.است  هعقيق شنگرف از سغد آورده شد
. 22زنگ دندان و خون آمدن دنـدان را ببـرد  ، آن دندان را بشويندة تر است و اگر با سود و

اگـر  . زنان دايم الحيض را نيكـو باشـد  . اندام و بيني شود، مانع بيرون آمدن خون از اعضا
دل را قـوي كنـد و   ، دشراب سيب به ناشتا بخورن، آن را بسوزانند و بر آن نيم درم سنگ

  . 23خاصه كه ضعف دل از گرمي باشد. دل را ببردة كوب
 : اسـت   هفرمـود ) ع(امـام صـادق   . از عقيق سرخ انگشتر بسازند تا انـدوه دل ببـرد  

) ع(از حضـرت علـي   ) ع(چنين امام صادق هم. انگشتر عقيق موجب ايمني در سفر گردد
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اختيار كنيد كه خدا به شـما بركـت و   كه براي دست خود انگشتر عقيق  است  هنقل كرد

بسـيار  ، هر كس انگشتر عقيق با خود دارد. 24روزي خواهد داد و از هر باليي ايمن باشيد
عقيـق داشـتن بـا    . از درد سينه و خفقان ايمن باشند و از دشـمنان نترسـد  ، خشم نگيرد

ز جملـه  ا، عقيق بر هرچه طفل شـيرخوار ببندنـد  . خود به فال نيك است و مبارك دانند
  . 25آن كودك را درد امعا نباشد. فزع و بدخويي را كمتر كند. دردها ايمن باشد

  
  ياقوت سرخ) د -2

بدان سبب كه لون سرخ از عوارض صـحت  . ترين اجناس ياقوت سرخ است شريف
، هاي حيواني را تقويت كند عالمت اشتغال حرارت غريزي است و قوت. است و توابع فرح

  . عزيزالوجود است، خون را صافي كند و آن جنسنشاط را بيفزايد و 
نـواع  ا  هفعـل و اثـر آن زيـادتر از جملـ    . نواع ياقوت بيش استا  هقيمت او از جمل 

هل هند ياقوت سرخ را ا  هك است  هوردآ هابوريحان در كتاب الجماهر اين گون. ياقوت است
نيلوفر سرخ ، لغت هندصفت لون و به ” پدم“نام ياقوت است و ” راگ“. گويند” پدم راگ“

  26. است
از وبـا  ، ن را با خـود دارد آ ههر ك. سكته و صرع ايمن كند، فرد را از سموم، ياقوت

   27.شفاي دردهاي آن باشد، ياقوت در چشمة سود. و طاعون مصون باشد

  سمون گونآ ةمهر) ه

ن را آ هگوهري اسـت كـ  . است  هاز منسوبات زهر، فيروزه، بي الجورديآ ةاين مهر
هـا را   ضرر سم، در معجون كنند. نور دل را زياد كند، رخ دارند و با مداد كه بر چشم آيدف

  . روشنايي بخشد، در اكهال كنند. دفع كند
اگـر ايـن   . دراز گيسـو و دو كـودك در كنـار دارد   ، اگر نگين فيروزه بر زني بندند

  . 28نگين را بر نقره بنشانند و با خود دارند از جادوي ايمن باشند
، دستي كه بر آن انگشـتر فيـروزه باشـد    : كه است  هدر كتب ادعيه نيز چنين آمد

  . 29هرگز فقير نگردد
سنگ فيروزه در درمان افسردگي و از بين بردن افكار منفي و اندوه دروني نيز بـه  

  . 30رود كار مي

  ) كبود و بنفش( خشين  ةمهر) و

بنفش ذهبي و يا بيماري ذهبـي  تنها از ، شناختند نمي كه بنفش راقدما از آنجايي
اين مهره بـه  . خواصي بر آن ذكر نكردند. آن را جزء انواع ياقوت دانستند. اللون نام بردند
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هـا در   ها و انتساب آنها به سـياره  برخي از خواص مهم سنگ . 31ستاره قمر منسوب است

  . است  هآورده شد) 2(جدول شماره 
  

خواص و انتساب آنها به سيارات بر اساس ، ها رنگ سنگ/ نام ، ) 2(جدول شماره 

  منابع اسالمي سنگ شناسي

رنگ / نام  رديف
  سنگ

  منسوب به سياره  برخي خواص مهم

، جلــوگيري از ســقط جنــين، خشــك، گــرم  زرد/ كهربا   1
  شادي بخش، درمان يرقان

  مشتري

يـاقوت  / سرخ  2
  سرخ

، دافع سـكته ، شفاي درد چشم، خشك، گرم
  وبا و طاعون، صرع

-  

عقيــق / رخســ
  سرخ

شــادي ، انعقــادخون، ايمــن از هـر درد ، گـرم 
  بخش 

-  

شـفابخش  ، پاد زهر همـه زهرهـا  ، حدت بصر  سبز/ زبرجد  3
  جزام

  عطارد

، دفـع صـاعقه  ، دفع چشم زخم، خشك، سرد  سياه  4
  دفع حشرات

  زحل

شـادي  ، دفع جادو و رفع طلسـم ، حدت بصر  آسمان گون  5
  درمان افسردگي، بخش

  زهره

، ودكب/ خشين  6
  بنفش

  قمر  -

  

 نامهها از زبان شاه رموز مهره) 6
  : ي به شرح زير استا هنامي شاهها تانها در داس ي از رموز مهرها هگزيد

بندد  گر رستم است بر بازوي سهراب ميرا كه نشاناي  هآن زمان كه تهمينه مهر 
د و از ايـن  نمايـ  هاي زندگي خويش به رستم مـي  و سهراب اين مهره را در واپسين لحظه

  .  32كند كه قاتل فرزند خويش است طريق رستم را آگاه و مطمئن مي
ـ  آن دم كه هماي تصميم مي ب آ هگيرد نوزاد هشت ماهه خويش را در صندوقي ب

  ، بسپارد
  يكــي خــرد صــندوق از چــوب خشــك 

ــاي روم  ــه ديبـ ــرده بـ ــرم كـ   درون نـ

ــك     ــر و مش ــر او قي ــرزد ب ــد و ب   بكردن

ــوم    ــك و م ــرون  او مش ــدوه بي ــر ان   ب
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ــرد   ــواب ك ــتر خ ــدرش بس ــر ان ــه زي   ب

ــه   ــدر او ريختـ ــرخ انـ ــي زر سـ   بسـ

  وارند بــــس گــــوهر شــــاهببســــت
  

ــرد   ــاب كـ ــر از در خوشـ ــانش پـ   ميـ

ــه  ــد برآميختـــ ــق و زبرجـــ   عقيـــ

ــوار    ــير خ ــودك ش ــازوي آن ك ــه ب   33ب
  

كـه  و اين استنسبت او با خاندان شاهي   ةياقوتي بر بازوي او به نشانة بستن مهر
، گذارد و از طريـق ايـن مهـره    هماي  مي ر اختيار رشنواد سرداربعدها گازر اين مهره را د

   34يابد؛ آگاهي مي »داراب«هماي از وجود فرزند خويش 
ــد  ــاقوت دي ــد و ي ــه برخوان ــو آن نام   چ

ــت    ــه دش ــد ب ــان روز كام ــت ك   بدانس

ــد     ــد فرهمن ــه ب ــواني ك ــد آن ج   بدي

ــوده ــد اوي    نب ــاك فرزن ــز پ ــت ج   اس

  

ــد      ــه رخ برچكي ــان ب ــكش زمژگ   سرش

ـ     ا پــيش لشــكر گذشـــت  بفرمــود تـ

ــد     ــاال بلن ــه ب ــار و ب ــون به ــه رخ چ   ب

ــران ــد اوي گـ ــاخ برومنـ ــه شـ   35مايـ
  

-آن مهـره روشـن   و برد خسرو آن را در مداواي گستهم  بكار ميآن مهره كه كي

جـوي آب حيـوان از آن بهـره    وسكندر و خضر در رفتن به ظلمات در جسـت ا  هك   36گر
همگي نشـان از   ،هراس وي از تاريكي است گيرند كه نشان عشق انسان به روشنايي و مي

هـا در ايـن كردارهـاي نمـادين طبيعـي هـر كـدام         و مهره است  هنامها در شاه رموز مهره
  . كند روشن را القا مي يمعناي
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  نتيجه گيري) 6

و اين مقاله به دنبال بررسي و كنكاش در هزار توي كهن پنـدارهاي ايـران قـديم    
، چنين با توجه به كتب سـنگ هم .گرفته پهلوي و سغدي پيمهره يابي را از متون روايت 

از سـوي  . اسـت   هها پرداخت جواهر و كاني شناسي در ايران قديم به بررسي توصيفي مهره
عوامـل بنيـادين    از  هيي را كها يعني پندارها و عادت ،ها در فرهنگ مردم ثير مهرهأديگر ت

نامه كه ها در شاه با رديابي مهره. دهد مي ها نشان با خواص مهره، تر است تمدن نيز بادوام
 اسـت   هين باورهاي كهن زده شدا  هتلنگري ب، ، گر فرهنگ و تاريخ كهن ايراني استبيان

سنگ آبي ضد چشم زخـم را كـه    ، آورد كه مردمان و اين استنباط را به ذهن نگارنده مي
براي دفع نيروهـاي شـر    ي كه»ان يكاد«دوزند و  هنوز هم آن را به لباس نوزادانشان مي

هـا   كننـد و آن را بـر چشـم    مـي  تانگون كـه در انگشـ   انگشتر با نگين آسمان، خوانند مي
با نيروي هفت اورنگ  تانسمان را با آبي فيروزه در زمين دسآ هبر اين باورند ك، مالند مي

يمن بودن و وسعت رزق بر مهـره زرد   لمس كنند و دعاي شرف شمس را به دليل خوش
چنـين  هـم . راه دارند تا هر مرادي را از ايزدان بخواهنـد نويسند و هميشه به هم يمرنگ 

  . رسند رامش خدايي ميآ  هزرد ب ةمهر ةعتقادي كهن دربارا  هآنها با اتكا ب
ي ا هحادثه در آسمان و كنش در زمين را با مهر، پيوند ناگسستني آسمان و زمين

. كشـند  ميور نكردني را در ذهنشان بتصوير ي باها كنند و شگفتي ميقابل رويت احساس 
قرمز را آن زمان كه كيوان به رنگ سـپيد دوسـتي در درخشـش     ةشومي و نحوست مهر

با سـرخي مهـره    . گذرند ميگذارند و  مي، كنند ميدر سغد دفن  ،37شود ميآفتاب پديدار 
يـدان  يـابي و رسـيدن بـه بهشـت در م    ميـد كـام  ا  هگوي سرنوشتشان را ب، روايت پهلوي

ايمـن بـودن از حشـرات و خرفسـتران را تجربـه      ، رواني در گفتـار  ،سبز ةبا مهر. زنند مي
  . كنند مي

، خشـين  ةبـا مهـر  . برنـد  ميكار بسياه را ة ها مهر براي نيك نامي و درمان بيماري
  . گذارند ميبخشندگي و رادي را به محك تجربه ، كنند مينها اعتماد آ ههمگان ب

ي رنگي در زواياي مختلـف زنـدگي   ها نه بازتاب قدرت مهرهاين گو، ماحصل كالم
ـ . شود ميها آشكار  انسان  38نامـه ي شـاه هـا  يـن بيـت  ا  هدر انتها خالي از لطف نيست كه ب

  : بسنده شود كه
ــدان  ــانه مـ ــن را دروغ و فسـ ــو ايـ   تـ

  از او هرچــه انــدر خــورد بــا خـــرد    
  

  بـــه رنـــگ فســـون و بهانـــه مـــدان   

ــرد   ــي بـ ــز و معنـ ــر ره رمـ ــر بـ   دگـ
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  ها نوشت پي

نگارنده پس از حرف نويسي و آوانويسي  از اصل دست نوشته روايت پهلوي، خواص ماوراء  .1
در برگـردان مـتن از   . الطبيعي مهره ها را بر اساس رنگ چنين دسته بندي نمـوده اسـت  

نيـز  ) 1367(ترجمه متن روايت پهلوي به زبان فارسـي ميانـه دكتـر مهشـيد ميرفخرايـي     
  .استفاده شده است

فروهر مقدسان  در در و گذر دوزخ گمارده شـده   99999با )دب اكبر( اره هفت اورنگست .2
ديو، دروج و پري و جادوگري كه در مخالفـت بـا سـپهر     99999براي بازداشتن آن . است

خانـه بـرج را در    12اين است كـه   شكار اساسي. اخترانند و حركتش پيرامون دوزخ است
بـرج همـان گونـه بـه يـاري و       12فتن  آنهـا و آن  دست دارد، به منظور درست آمدن و ر
هر اختري چون به البرز داخل شود، پشت به هفت . نيروهاي هفت اورنگ حركت مي كند

  . ( SINDHE , 1867 : 136 ). اورنگ دارد و پناه از هفت اورنگ خواهد
ويليــامز، ( ، ) 229-231صــص :  1990ويليــامز ،( ، ) 202-206صــص :  1945دابــار ، (  .3

ــي، ( ، ) 697-683: 1990 ــص :  1367ميرفخراي ــه     ) 81-83ص ــود ب ــوع ش ــز رج ( ني
  )  74-580صص :  1361ميرفخرايي ، 

  Benveniste, E, 1940, Text sogdians, Paris, p 193-200ايـن مـتن سـغدي از كتـاب      .4
مـتن در  . سپس به آوانوشت و برگـردان فارسـي آن پرداختـه شـده اسـت     . انتخاب گرديد

كـه  ( نگارنده ضمن احتـرام بـه دكتـر بـدرالزمان قريـب      . ي عنوان نداشتنوشته اصلدست
فرهنـگ ايـران    ة، مجلـ )1348سـال  ( "طلسـم بـاران  "ترجمه مفهومي اين متن در مقاله 

را بـراي ترجمـه ايـن مـتن      "جادوانـه  "و با توجه به مـتن، نـام   ) باستان منتشر كرده بود
به كليه واژگان سغدي آوانويسـي شـده   نگارنده در ترجمه، وفاداري . سغدي برگزيده است

در متن، مفاهيم و كاربرد دستوري آنها را در نظر داشته و بر اين اساس انتخاب واژگان در 
چنين جمالت بـا توجـه بـه اصـل     ها و برگردان فارسي آنها صورت گرفته است و همجمله

  . متن سغدي شماره بندي شده است
 .راه آب استساييدن سنگ به هم در اين متن منظور از سايش يا فشردن ، .5
،   1913، نيز رجوع شود به ، رايخلت ،  239-280و  193-200صص :  1940بنونيست ،  .6

  229-238صص :1386،  قريب ،   1-12صص :  1348، قريب ، 1954گرشويچ ، 
اين متن در نسخه اصلي متن سغدي عنوان ندارد، ليكن نگارنده بـا توجـه بـه مـتن، ايـن       .7

 .ا انجام داده استگذاري ر نام
-235صص :  1940بنونيست ، ( نيز رجوع شود به ) 207-208صص :  1940بنونيست ،  .8

  1377، زاهدي ، 234
   367-392صص:1352بيروني، .9
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   156ص :  1976مكنزي ،  .10
   472-474، ص  10همان منبع  .11
   72-73صص :1385بال افكن ، خدري ، .12
13. SINDHE , 1867:136  
   271،ص 1375زاوش،  .14
   148ص: 1345طوسي ،  .15
   400-402، ص471ص:  10همان منبع  .16
  106ص:  1383جوهري نيشابوري ،  .17
  168ص: 1355بيروني ،  .18
   107ص: 19همان منبع  .19
  229-230صص: 19همان منبع  .20
   142-3صص:1953كنت ، ( نيز رجوع شود به ) 99ص:1346شارپ رلف،  .21
  200ص:  19همان منبع  .22
  132ص: 1386كاشاني ،  .23
   386-391صص: 1365شيخ صدوق  .24
   115ص:  1348طوسي ،  .25
   158ص :1375زاوش ،  .26
  196-7صص:27همان منبع  .27
  150ص:  27همان منبع  .28
   390ص: 25همان منبع  .29
30. http://www.wikipedia.com   
  146ص:1348زاوش ،  .31
   535:  1383سرامي ،  .32
فضـل اهللا،  (همچنـين رجـوع شـود بـه     ) 27تـا   23بند  355، ص6، جلد 1385فردوسي،  .33

  368، ص 1384
  535، ص 1383سرامي ،  .34
  264تا  261بند  368ص   6، جلد 1385فردوسي ،  .35
   576، ص1383سرامي ، .36
از مـتن سـغدي افسـون    ...(شاه به رنگ سپيد پديدار شود، چنـان چـون آفتـاب بدرخشـد     .37

زماني كه مشتري در اوج نيست و دو  (Benveniste,1940:234-25)) آسمان آخرين جمله
از سعد بودن آن كاسته مي شود و زماني كه  يا سه برش از آن آميخته به زردي مي شود،

 –دهد و با توجـه بـه بنيـان اسـاطيري هنـدي      رنگ آن به تيرگي بگرايد كسوف روي مي
  در اسـاطير هنـد و اروپـايي اثـر      بودايي اين قطعه در اين ميان از تـارا خـدا بـانو كيهـاني    
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در اوج اسـت و در هنگـام    ،اين ايزد بانو كه غالبا او را ستايش و نيايش مي كنند. بينيممي

حضور ايزد بـانو  . دوستي به رنگ سپيد است و در وقت تهديد به رنگ زرد پديدار مي شود
رنگ سپيد در اين جمله نويدي از صلح، ايمني، . جا تداعي مي كنددر هنگام تهديد در آن
 ) 262: 1381ايونس ، . ( آرامش و دوستي است

 126تا  125بند  21ص   1، جلد 1385فردوسي ،  .38

  

  نامهكتاب

  : منابع فارسي) الف

  . انتشارات اساطير، تهران، باجالن فرخي، مترجم، اساطير هند ، 1381، ورونيكا، ايونسـ 1

با نظـارت   ،رنگ شناسي از ديدگاه قرآن و حديث، 1385، پروين، فاطمه و خدري، بال افكن ـ 2
  . انتشارات بيان جوان، تهران، دكتر محمد بيستوني

  . حيدرآباد ،لجواهرا  هالجماهر في معرف، 1355، ابوريحان، رونيبي ـ 3
مقدمـه و شـرح جمـال    ، با تصـحيح  ،لتنجيما هالتفهيم الوائل صناع، 1352، ابوريحان، بيرونيـ 4

  . انتشارات انجمن آثار ملي، تهران، ين همايالدي

وششش ايرج افشار به ك ،جواهرنامه نظامي، 1383، محمدبن ابي البركات، جوهري نيشابوري ـ5

  . ناشر ميراث مكتوب، تهران، كاري محمد رسول درياگشتو با هم

، انتشـارات بنيـاد فرهنـگ ايـران    ، تهران ،كاني شناسي در ايران قديم ، 1348، محمد، زاوش ـ6

  . جلد اول
انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و ، تهران ،كاني شناسي در ايران قديم، 1375، محمد، زاوش ـ7

  . لعات فرهنگيمطا

  . شيراز ،ي شاهنشاهان هخامنشيها فرمان، 1346، نارمن، رلف، شارپ ـ8

ثواب االعمال و عقـاب  ، 1365، ابي جعفرمحمدبن علي الحسين قمي، ابن بابويه، شيخ صدوق ـ9
  . ترجمه علي اكبر غفاري ،االعمال

، تهران ،هاي شاهنامه تانشناسي داس شكل، از رنگ گل تا رنج خار، 1383، قدمعلي، سرامي ـ10

  . 2جلد ، انتشارات علمي فرهنگي

ـ  ،عجائـب المخلوقـات  ، 1345، محمدبن محمود احمـد ، طوسي ـ11 هتمـام دكتـر منـوچهر    ا  هب

  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، ستوده
 تنســوخ، 1348، ) خواجــه نصــيرالدين(محمــدبن محمــود بــن حســن طوســي ، طوســي ـــ12

  . چاپخانه زر، تهران ، تعليقات مدرس رضويبا مقدمه و ، يلخانيا هنام

به كوشـش   فردوسي متن انتقادي از روي چاپ مسكوة شاهنام، 1385، ابوالقاسم، فردوسي ـ13

  . دوم و ششم ، جلد اول، نشر قطره، تهران، و زير نظر دكتر سعيد حميديان
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ة برگزيد، اهنامهتفسير و تحليل ش، هاي فردوسي پژوهشي در انديشه، 1384، رضا، فضل اله ـ14

  . جلد ششم، چاپ پنجم، انتشارات علمي فرهنگي، تهران ،اشعار
نجمـن فرهنـگ ايـران    ا  هنشـري  ،طلسم باران از يك متن سغدي ، 1348 ، بدرالزمان، قريبـ 15

  . 12-24سال هفت شماره يك ص ، تانباس
شـكري  بـه كوشـش محمـد     ،مجموعه مقاالت مطالعـات سـغدي  ، 1386، بدرالزمان، قريب ـ16

  . فومشي
، به كوشش ايرج افشار ،عرايس الجواهر و نفايس االطايب، 1386، ابوالقاسم عبداهللا، كاشاني ـ17

  . انتشارات المعي
انتشارات انجمن آثـار  ، تهران، داد بهار به كوشش امير كاووس باالزادمهر  ،مجموعه مقاالت ـ18

 . و مفاخر فرهنگي
صـفحات  ، 5شـماره  ، سـال دوم ، چيستا ،باورهاي كهن ،1361دي ماه ، مهشيد، ميرفخرايي ـ19

  . 580تا  574

سسـه  ؤانتشـارات م ، تهران ،روايت پهلوي به زبان فارسي ميانه، 1367، مهشيد ، ميرفخرايي ـ20
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