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 چکیده

و تصحیح آنهدا بدا هددف احیدای علدوم و فندون گذشدتگان یكدی از          خطّیتوجه به نسخ      

بهدا كده حداوی    هدای گدران  نوشدته ین آثار و دسدت شناسان است. اهای ادیبان و نسخهدغدغه

هدای بشدری   عنوان اسناد كهن دانشاند باید بههای مختلف علومموضوعات گوناگون شاخه

مورد توجه ویژه قرار گیرند تا ارتباط علمی نزدیكی بین مردم در هر دوره با سدطوح علمدی   

 ةهدایی، نویسدند  ت چندین داندش  د ادبی و تاریخی دیارشان برقرار گردد. اهمیّدر سابقه علمی

بدا موضدوع عطدر و     خطّدی هدای  فی یكی از رسالهاین پژوهش را بر آن داشت كه ضمن معرّ

ندام دارد، تدألیف   « مجمدره »حاضدر كده    خطّدی عطرسازی به تصحیح آن نیز بپدردازد. رسدالة   

بن ابراهیم كرمانی از رجال عصر قاجار است كه ضدمن بیدان اهمیّدت عطدر در     كریم  محمّد

به تأثیر عطر در سالمت روان انسان نیز پرداختده اسدت؛    )ع(وایات و احادیظ ائمه معصومینر

هدای سداخت و تركیدب اندواع عطدر، اركجده،       یک مقدمه، هفت باب و خاتمه، شدیوه  و طیّ

 غالیه، عبیر، شمامه، شند و... را با مهارت بازگو كرده است.
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خدان بدن   كریممحمّدد اج رسداله، مجمدره، عطدر، عطركشدی، حد      های كلیدی:واژه

 ابراهیم كرمانی

 مهمقدّ-8

انگیز گیاهان و نیروی نهفته درآنها از گذشته با بشدر همدراه بدوده و    اعتقاد به تأثیر شگفت    

زندگی او را تحدت تدأثیر قدرار داده اسدت. باورمنددی بده قددرت جدادوییِ شفابخشدی و یدا           

ر وده اسدت تدا آنجدا كده بده تفكّد      هدا جددا نبد   آفرینی گیاهدان، هرگدز از اندیشده انسدان    مرگ

اسداطیری خدود بدرای نسدل و      ةدلیدل در سدابق  تباری نزدیک و متمایل گردید. به همدین گیاه

نامه آفرید تا هرچه بیشتر بده ایدن منبدع نیرومندد نزدیدک شدود و از خطدرات و        نژادش شجره

نی بدا  بدر خدود و اطرافیدان و محدیط پیرامدونش بكاهدد. ایدن همنشدی         های احتمالی آنآسیب

گیاهان و تبارشناسی نباتی، محدود به شناخت یک باورِ دورِ اساطیری نشد و انسان توانسدت  

زعدم اودد آگداهی بیشدتری      در طول زمان ازفواید و تأثیرات این عنصر نخستینِ وجودی د بده 

هدای  ها و مراسم دینی د به شدیوه آیین ةس شمرده، در همكه آن را مقدّدست آورد تا آنجابه

 ف د به كار برد.مختل

مندی بهتر و بیشتر از این منبع عی برای بهرههای متنوّسوی شیوهر، انسان را بهتفكّاین نوع

بخشی به زندگی و محدیط پیرامدون، رهنمدون سداخت تدا آنجاكده در       س با هدف بركتتقدّ

 عطدر و  ةهایی مانندگیاه درمانی به عطرسازی نیز روی آورد. در بررسدی تاریخچد  كنار شیوه

ر.ل:  یدابیم. ) های خوشدبو را در وَرِجَمكدرد مدی   ها و رستنیتخم همه خوردنی عطرسازی،

كده نشدان از    .(133: 7181سدن،  و كریستن 233: 7183و اسماعیل پور،  311: 7181عفیفی، 

ی [بویهدا »ارزشمندی عطر گل و گیاه برای بشدر دارد و ایدن بداور وجدود دارد كده جمشدید       

 .(88: 7186)بلعمددی،  «عددود و مشددک وكددافور و عنبددر و غالیددهچددون  ]كارداشددتخددوش بدده

ه بهشدت، بددون آنهدا تصدوّر     ها و گیاهان برای بشر تا آنجاست كد ارزشمندی بو و عطر گل

دارد كده پدر از   س در بهشتی گام برمیارداویراف مقدّ .(13: 7184) ر.ل: طبری،  شودنمی

 134-131: 7184، نیز: بهدار،  8-1: بند4،فصل 7183ر.ل: دادگی، هاست )عطر خوش گل

پارسدایان در بهشدت،   »در چنین مكانی  .(23: 7183و خلف نیشابوری،   88: 7186و بلعمی، 

شادی م و پرفرّه و خوشبوی و خرّاند و همیشه پرآسوده از پیری و مرگ و بیم و غم وآسیب
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ان آیدد كده از هدر    اند و هر زمان باد خوشبوی و بویی همانند بوی گل به پذیره آند نیكیو پر

ایرانیان باسدتان،   .(13: 7183مینوی خرد،« ) تر استتر و از هر عطر، خوشبویخوشی خوش

مدورْد و یاسدمن، هرمدز را    »...دانسدتند.  س مدی ها را به دلیل انتساب به امشاسدپندان، مقددّ  گل

را، اسپرغم، شهریور سپید، بهمن را، و مرزنگوش، اردیبهشت را و شاهخویش است و یاسمن

مشک، سپندارمذ را و سوسن، خرداد را... نیلوفر، آبان را... نرگس، ماه را... بنفشه، تیر پلنگ

بهدار، ارد را،  بدرگ، دیدن را، همیشده   بویه، باد را... گل یكصدد را... سنبل، بهرام را... بادرنگ

كنندگان یشت نیز، ایزد)ارت( برای خشدنود (. در ارت 88: 7183) دادگی، «آالله، اشتاد را...

) اوسدتا، یشدتها،   «كندد گسترده و خوشدبو... عطدا مدی   ساخت، خوبهایی خوشتخت»خود، 

در ارداویرافنامه، بوی  .(241: 7183، نیز ر.ل: پورداود،  433: 3ارت یشت، كرده دوم، بند 

در  .(8-1: بندد 4، فصدل  7183دادگدی،   )وزدو گیاهدان از ناحیده ایدزدان مدی    هدا  خوش گدل 

هرچه را ریشه یا پوست یا چوب بویا اسدت  »شود: و گیاهان خوشبو یاد می هابندهش از گل

ر از بوی، و دیگمشک، كاكوله، كافور، بادنجچون كندر، راشت، كوست،...، صندل، پلنگ

در اسدداطیر نیددز بدده خاصددیت درمددانی و   .(81: 7183)همددان،  «دار خوانندددگوندده، بددویایددن

گیداه  »شدود تدا آنجدا كده در بداور ملدل كهدن بدا         مدی شفابخشی گیاهان تحت تأثیر ماه اشاره 

ت بداور دیگدر ایدن اسدت كده ایدن خاصدّی       . (211: 7186)الیداده،   شدویم رو میروبه« زندگی

ای گونده گیاهدان یدا نمونده    درمانگری و شفابخشی بعضی گیاهان از این بابت است كده ایدن  

ده اسدت. هدیچ نبداتی بده     آوری كدر بار ایزدی آنها را چیدده و جمدع  مینوی دارند و یا نخست

اش بدا یدک   خودی خود، شریف و ارزشمند نیست، بلكه فقط از طریدق مشداركت و انبدازی   

هدایی كده آن را از قلمدرو    ازلی و یا به سبب تكدرار اعمدال و خوانددن اوراد و نیرندگ     نمونه

 .(46 :7184، )الیاده شودسازد، دارای ارزش  میكش میناسوتی پیرامونش جدا كرده، متبرّ

جدو  وهدا و گیاهدان خوشدبو را بایدد در بهشدت جسدت      در نگاه بشر دین  باور، ریشه همه گل

از بهشت بیرون آمدد پدنج چیدز بدا وی      )ع(چون آدم»آید گونه كه از این منابع برمیكرد. آن

بود... و چهارم؛ دو برگ انجیر بود كه چون آدم از حلّه جدا ماند دو برگ انجیر كندده بدود   

، وشید و حوّا نیز دو برگ انجیر بكنده بود چون به دنیدا آمدندد از آن دو بدرگ   و خویشتن بپ

گداو بخدورد تدا قیامدت عنبدر      آیدد و یكدی   یكی آهو بخورد تا روز قیامت از او مشک همدی 
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ز مشدک و كدافور و عنبدر بده عندوان برتدرین عطرهدا یداد         در برخی منابع نیز درمقام مقایسه ا

ها و گیاهان، گاه به درختان نیز سرایت اهمیت عطر گل .(83: 7187)تاریخ سیستان، شودمی

شدویم كده   رو مدی ترین اسطوره بشر، گیل گمش، با درختدان سددری روبده   در كهن .كندمی

ن موجدب پدادافره خواهدد    ویژگی آنها خوشبویی است و آن قدر ارزشمند است كه قطدع آ 

)ف. ژیدران و دیگدران،    «هركه درخت سدر را قطع كند، سرسختانه پادافره خواهد دید»شد 

گونداگون   یافته از مدوادّ های خوشبوی تركیبآئینی از عطرها و روغن ةاستفاد .(732: 7183

 .(32: 7187)بهار، مراسدم تاجگدذاری پادشداهان رواج داشدته اسدت      های دور دردر گذشته

منظور ایجاد بوی خوش، آرایشگران سدلطنتی   كارگیری عطر دركاخ پادشاهان بهبر بهعالوه

ر معطّدد ر و انددواع مددوادّهددای معطّددد و سددپس بددا روغدن مدو و ریددش آنها)پادشدداهان( را مجعّدد »

اشراف د   ع، توجه ویژة پادشاهان و طبقة ببالطّ .(233: 7166)شاندور،  «كردندمالی میروغن

گیری مشاغل د به مواد معطّر به تدریج، فضای مناسب برای شكلدوران هخامنشیویژه در به

كدرد و موجبدات حضدور افدراد بسدیاری در      كار از جمله عطرسازی را ایجاد میمرتبط با این

كه تاریخ از حضور چهل نفر عطرساز در اردوی داریدوش  طوریآورد؛ بهدربار را فراهم می

ع با كاربردهای كه عطرهای متنوّایگونهبه. ( 32: 7118وفر، )ویسهگویدسوم با ما سخن می

ع گونه تنوّوجود این. (314: 7، ج7111)بریان، آیدوجود میمتفاوت و موردنظر پادشاهان به

زندان و مدردان بدوده     ةبندی به عطرهای ویدژ ت افراد نیز قابل دستهدر عطرها با توجه به جنسیّ

كدارگیری بدرای   ستفاده از عطرها هم با توجده بده ندوع بده    دیگر اینكه چگونگی ا ةاست. نكت

. (82: 7166؛ كدالج،  32: 7187) بهدار،  آرایش صورت، مو، بدن و لباس متفاوت بوده اسدت 

، «گددونوهوددد»، «اورواسددنی»درآیددین تدددفین درگذشددتگان نیددز از چهارگیدداه خوشددبوی     

ساخت . (2، بخش 8د، فرگرد اوستا،وندیدا)شده است استفاده می«نئپتاهذاد »و « كرتیوهود»

ردرختدانی مثدل   هدای معطّ ها و گیاهان و یا تركیدب آنهدا نبدود و چدوب    عطر، محدود به گل

شناسدی و عطرسدازی بشدر داشدته     صندل و ساج هم از دیرباز جایگاه خاصی در اندیشه گیداه 

وی ها كه درهنگام سوختن بد به معنی خوشبو برای این دسته از چوب« هوبئوذی» است. واژه

براسداس متدون   (.  433: 7181اوشدیدری،   )رودكدار مدی  شدود بده  ا پراكندده مدی  خوش از آنه

تاریخی،گسترش دانش عطرسازی تا آنجا بود كه حتی برخی از شهرها به داشدتن و اسدتفاده   

مشدمومات چدون نیلدوفر و بنفشده و     »بعضی از عطرها شدهرت داشدتند. حمدداهلل مسدتوفی بده      
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احادیدظ و روایدات    .(284: 7181گدای،   )كندد ور اشداره مدی  در شهر شداپ « نرگسیاسمن و 

ت عطدر و فضدیلت بعضدی از    اهمیّ ةدر زمین )ع(معصومین ةو ائمّ )ص(بسیاری نیز از پیامبراسالم

دوستم جبرئیل به »آمده است: )ص(بی به نقل ازپیامبراسالمالنّانواع آن ذكرشده است: در سنن

 )«ین كار در روزهدای جمعده تدرل نشدود    ز و ار سامن گفت: یک روز درمیان خود را معطّ

هدر روز از   شایسته اسدت كده مدرد   »نیز منقول است:  )ع(از امام كاظم .(733: 7118طباطبایی، 

در روایتددی از امددام  .(113: 1، ج7111شددهری، ی ریمحمّددد) «بددوی خددوش اسددتفاده كنددد 

از كسدی اسدت كده    ت نمد دو ركعت نماز با عطر بهتر از هفتاد ركع»نیز آمده است:  )ع(صادق

 .(همان)«عطر نزده است

های استفاده از آنهدا  ها و راهشناخت فواید گیاهان و گل ةگسترش دانش ایرانیان در زمین

ت اسدتفاده از عطدر و عصداره    هدای دیندی در خصدوص اهمیّد    هدا و توصدیه  تحت تأثیر آموزه

هم از آنها  درمانی در صنعت عطرسازیگیاهان موجب گردید دركنار دانش پزشكی و گیاه

های خود نیدز از  ها و نوشیدنیمند شوند تا آنجا كه در مواردی برای معطّرساختن شربتبهره

د استفاده كنند. با گذشت زمان و افزایش سدطح داندش صداحبان    هاد از جمله گالبعطر گل

اولیده بدرای سداخت     این هنر/ صنعت، انواع عطرها شكل گرفت كه با توجه به منبدع و مدوادّ  

هدای  وجدود آمدد. نخسدت: عطردد پایده     دو دسته، عطرد پایده بده  « گیاهی یا جانوری»اع آن انو

ها و... و دیگدر: عطردد   ها، شكوفهها، دانهها، چوبر، صمغها و گیاهان معطّگیاهی شامل گل

شدوند. كده ندوع    تقسدیم مدی  « دریایی منشأ»و « خشكی منشأ»های جانوری كه به دو دسته پایه

كنندد  ی مثل آهدوی مشدک و گربده مشدک كده در خشدكی زنددگی مدی        نخست از جانوران

عنبدر و ندوعی صددف بده ندام      آیدد و ندوع دوم از جدانوران دریدایی مثدل مداهی      دسدت مدی  به

دیگدر در ایدن    ةنكتد  .(17-13: 7187انصداری،   )شدود الطیب یا نداخن پریدان تهیده مدی    اظفار

تدوان بده   ن میدان مدی  هدای سداخت و نحدوه اسدتخراج عطراسدت كده ازآ      ع شدیوه صنعت، تنوّ

هدا  وجود ایدن شدیوه   .(63)ر.ل: همان: گیری، بخورسوزاندن اشاره كردتقطیركردن، روغن

شده است موجب گردید تألیفاتی نیدز  تی كه به این كار داده میهای مختلف و اهمیّدر دوره

ای است با موضوع عطدر  در این موضوع تحریرگردد و از آن جمله باید به مجمره كه رساله

و عطركشی اشاره كرد كه در ادامه به بیان توضیحاتی درباره این اثدر و م لّدف آن پرداختده    

 خواهد شد.
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 له بیان مسئ -8-8

ت عطر و شیوه های ساخت و آمداده سدازی آن در فرهندگ هدای مختلدف، همدواره       اهمیّ     

مورد توجه بوده و به عنوان بخشی از فرهنگ هر جامعه محسدوب بدوده و هسدت.  ضدرورت     

ی و مندابعی  های مختلف مورد عالقه بوده و در كتدب طبّد  رش این دانش و حرفه در دورهگست

كه به موضوع گیاهان دارویی پرداخته اند كمابیش به آن پرداخته شده است. پژوهشی كه در 

هدای عطرسدازی،   با موضوع عطر وانواع آن و شیوه خطّیای بررسی نسخه ،ادامه خو اهد آمد

ت و وسدواس بسدیار، سدعی در بیدان     كده بدا دقّد   كرمدانی اسدت    ابراهیمنبمحمّدمتعلق به حاج 

تواند برای عالقمندان این حوزه، های صحیح تركیب و ساخت انواع عطر نموده كه میروش

  جالب توجه باشد.

 تحقیق ةپیشین -8-2

های علوم پایده تحقیقداتی در زمینده عطدر، اندواع آن      آمده در رشتههای به عملطیّ بررسی     

اهان دارویی انجام و نتیجه آنها به صورت مقالده و كتداب منتشدر شدده اسدت. در ادبیدات       وگی

( اشداره كدرد كده مشدتمل بدر دو مقالده       7141فارسی نیز در این زمینه باید به عطرنامة عالیدی) 

اسددت. م لددف در مقالدده نخسددت بدده مفددردات معطّددرات، ماننددد مشددک، كددافور، عددود و عنبددر 

ها، مطرا، رامک و سدک شدک و ذرورهدا.    ها ، غالیهبه ندها، لخلخه پردازد و در مقاله دوّممی

 ةت اسددت. امددا در حددوز( حددائز اهمیّدد7187كتدداب تدداریخ عطددر در ایددران از شددهره انصدداری)

ای خطّی با موضوع اختصاصی عطر و شناختن و پژوهی بررسی سبكی و محتوایی نسخهنسخه

 ساختن آن مشاهده نشد.

 

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ -8-8

های ادبی و علمی ارزشدمند هدر قدوم بدا توجده بده       به عنوان میراَ خطّیهای احیای نسخه     

القمنددان بده   پژوهدان و ع ع موضوعی موجود در آنها همواره مورد توجه و مراجعده نسدخه  تنوّ

های به كارگیری ر، شیوهنظرگیاهان معطّست. یكی از موضوعات موردهای كهن بوده ادانش

از روزگاران دور تاكنون خواستاران بسدیاری داشدته اسدت. آگداهی از      و ساخت آنهاست كه

هدایی از  روزگداران كهدن و گوشده    ةها می تواندد مدا را بده فرهندگ عامّد     نوشتهاین نوع دست

ت چنین موضوعی در فرهنگ ایرانی نویسنده را های مردم آن دوران، آشنا سازد. اهمیّدانسته
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هدای  های سبكی و محتوایی یكی از ایدن نسدخه  یژگیبر آن داشته است كه در این پژوهش و

 را با نام مجمره جهت آشنایی خوانندگان، بیان نماید. خطّیارزشمند 
  

 سخنی درباره احوال و آثار مؤلّف -8-9

د ق. در كرمان متولّ 7226م سال بن ابراهیم كرمانی در هجدهم محرّ كریممحمّدحاج      

ق( و مادرش دختر میرزا رحیم، 7278اكم كرمان)وله، حخان ظهیرالدّشد. پدرش ابراهیم

مستوفی تفلیس بود. وی كه فرزند ارشد خانواده بود، توانست به دلیل جایگاه اجتماعی 

ودوساله بر دیار كرمان، از امكانات بسیاری كه از همان دوران حكومت بیست پدر، در طیّ

گار بهره گیرد و در های آن روزكودكی در اختیار داشت برای آموختن علوم و دانش

به  (613: 167، پیاپی 3، ش 7163)یغما، 7ای كه پدرش دركرمان تأسیس كردمدرسه

العابدین مجتهد و میرزا د زینتوان به سیّمان او میتحصیل بپردازد. از نخستین معلّ

آموخت. حاج می علی اصفهانی خوشنویس اشاره كرد كه در محضر او خطّمحمّد

توانست به پایگاهی در علوم دست یابد كه از او با عناوینی از جمله  كریم به تدریجمحمّد

 َ و شاعر یاد شود. خ، محدّم، مورّمتكلّ

ساله بود كه پدرش درگذشت. پس از این اتفاق به منظور استفاده از كرمانی شانزده

ق( به  7247-7733احمد احسایی) ق(، جانشین شیخ7263-7272دكاظم رشتی)تعالیم سیّ

تی به شاگردان وی قرارگرفت. پس از مدّ ةسال در حلقت یکسفركرد و به مدّ كربال

كرمان بازگشت و بعد از رسیدگی به امور امالل و موقوفات پدر دیگربار به اتفاق 

همسرش به كربال بازگشت و درآنجا اقامت گزید. كرمانی عالوه بر سیدكاظم رشتی از 

روایت یافت. وی  ةشریف كرمانی اجازمحمّداحسین گنجوی و آقا علمای دیگری نظیر ملّ

باب نوشته  محمّدای بر عقاید سیدكه از مخالفان فرقه بابیّه بود نخستین كسی است كه ردیّه

 است.

نزدیک شهركرمان در « ته رود»ق. در روستای 7288شنبه دوم شعبان سرانجام روز دو

ركربال به خال سپرده مسیر مسافرت به عتبات درگذشت و دركنار قبر سیدكاظم رشتی د

خان كرمانی اختالف نظر وجود دارد. تعداد كریممحمّدشد. در تعداد آثار به جای مانده از 

 .(67: 7133حاج سیدجوادی و دیگران،  )اندجلد نیز گفته 218و  243، 221تألیفات او را 
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ج، العوترین تألیفات وی عبارتند از: ایقان فی اعجازالقرآن، تقویمبرخی از مهم

الفالح، رساله االصول، دقائقالعالج، جهادیه، حدائقنامه، جوامعاللّسان، تسلیتتقدیم

، الطالبنیهدایةالصواب، الهادی الی طریق الخطابسحر، فصل دعایدرفقه، شرحِبهبهانیه، رساله

راندن باب، ر، تیر شهاب دةالطهاُرالموجزفیاحمدیه، كتاب، س االت التقومیۀخالصة، ۀالنجاطریق

یوان االرواح، مجمره، كنزالرموز، د، سی فصل، الفصول، حرز منقول من عالجالعوامةهدایـ

؛ نیز ر.ل: بامداد، 67-63: 74، ج 7133ع، المعارف تشیّةدایر )كرمانی، مثنوی عرفانی و... 

-183: 1ج تا، ، المآثر و اآلثار، بینةاعامتدالسلُطو  6-7: 4، ج 7141شرح حال رجال ایران، 

 .(11-32: 3و ش 778-733: 6(،ش 7121و نوایی، ) 133

 بحث -2

مجمره با موضوع عطر و  خطّی ةهای فكری، ادبی و زبانی نسخدر این پژوهش ویژگی     

گردد كه درادامه به تفصیل به عطرسازی به منظور آشنایی با این نوع آثار علمی بررسی می

 این موضوع پرداخته خواهد شد. 

 ی نسخهكلّمحتوای  -2-8

های گوناگون تركیب و ای است با موضوع عطر و انواع آن؛ و نیز شیوهمجمره رساله     

آوری نموده است. بر اساس ف با مراجعه به منابع زمان خود، جمعساخت انواع عطر كه م لّ

مجمره در یک مقدمه و هفت باب، تنظیم گردیده است. در این  ةف، رسالصریح م لّ ةاشار

 «تها و عطرهاسدر ذكر بعضی از اخبار كه در فضل طیب»ن  لّف در مقدمه با عنوانسخه، م

 )ع(پس از بیان موضوع اثر )عطر و عطرسازی( به ذكر احادیظ و روایاتی از معصومین

پردازد و به این وسیله فضل برخی از ت جایگاه آن در دین اسالم و بهداشت میدرباره اهمیّ

كند. در نخستین ذكر سند معتبر برای خوانندگان یادآوری می انواع عطر را بر سایرین با

اولیا و صالحین  ةچون تطییب، سنّت انبیا و مرسلین و طریق» سطرهای نسخه آورده است:

است و غذای روح است و مقوّی قوای طبیعی و حیوانی و نفسانی است و نسیم بهشت است 

زاج، طاقت بعضی آنها را نداشته و هركس بالفطره آن را محبوب دارد اگرچه به حسب م

، جمیع چیزها نسبت به مزاج بر همین نهج ۀاحلقیقةیفباشد به جهت كثرت و یا قوّت آن و 

ای است از قوّه كه هرچه بر او واردآید كه از آن اقوی باشد است؛ زیرا كه مزاج را اندازه

شوند نه طرها متاذّی میها از استعمال عمغیّرآن خواهد شد. البته پس اینكه بعضی از مزاج
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این است كه عطر، مقوّی ارواح ایشان نیست؛ زیراكه عطر، غذای روحانی است و قوّه 

در ا ین نسخه، م لّف استعمال عطر را موجب دفع شیاطین « فلكی و مناسبت به ارواح دارد...

ت استعمال عطر است كه خاصیّ» كند:، كثرت روزی و عافیت ذكر میو انس مالئكه

كند و مالئكه به او انس گرفته به او احاطه كنند و البته این باعظ ین از انسان فرار میشیاط

مبرّات ت و عافیت و طاعت و خیرات و شود ظاهری و باطنی؛ و باعظ صحّزیادتی رزق می

 )مقدمه( «شود.و كماالت او می

آغاز می كند  ()عمعصومین ةو ائمّ)ص(مه را با احادیظ و روایاتی از پیامبراسالموی مقدّ

اهلل ی... و در حدیظ دیگر است كه حضرت رسول صلّ» مه آورده است:در بخشی از مقدّ

گرفتند و چون ساختند با دست تر آن را میعلیه وآله، مشكدانی داشتند كه هرگاه وضو می

)ر.ل: طباطبایی،  «2آیددانستند كه آن حضرت میآمدند از بوی خوش میبیرون می

7187 :68). 

كه غالیه زیاد و كمش یكسان است؛ هر كس : الم فرمودندالسّحضرت صادق علیه و

كه  :السالم فرمودندو حضرت رضا علیه یماً استعمال كند كافی است او راكمی از غالیه دا

الكرسی و روغنی برای ایشان ساختند در آن مشک و عنبر بود و فرمود كه بر كاغذی آیة

 مه()مقدّ 1یات نوشتند و در میان غالف آن ظرف گذاشتندحمد و معوّذتین و بعضی از آ

 .(22: 1، ج 7167)ر.ل: مجلسی، 

ط بندی منظم، رعایت امانت در بیان اوزان و مقادیر و نیز تسلّبندی دقیق، فصلتقسیم

گانه با های هفتهای این رساله است. م لّف در بابكامل بر موضوع، از دیگر ویژگی

پردازد؛ سپس به توضیح كوتاهی ظ درستِ نام آن میتلفّ ةشیوا بهتوجه به نوع عطر ابتد

ت قابل توجهی كند و بعد انواع زیرمجموعه آن را با دقّدربارة نوع عطر مورد نظر بسنده می

ها، عبیرها، عطرها، بخورات و ندّها، ها، اركجهكند. غالیهدر بیان مقادیر و اوزان ذكر می

اردی است كه م لّف ضمن توجه به آنها، مورد بررسی قرار شمامات و عطریات متفرقّه مو

 داده است كه در بخش معرفی نسخة اساس، به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت.

 هامعرفی نسخه -2-2

اثر مصطفی درایتی و فهرست  )دنا( های ایرانوارة دستنوشتبر اساس فهرست     

كه با توجه به -خه موجود است فارسی اثر احمد منزوی از مجمره شش نس خطّیهای نسخه
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 آید:اطالعات مربوط به آنها در ذیل می -اینكه برای نخستین بار تصحیح شده است

 خطّیدربخش نسخ  7/4184نسخه با شماره  ی مَلِک:ملّ ةكتابخان ةنسخ -2-2-8

سطری است. نسخه  73صفحه  44نسخ و دارای  ی ملک موجود است. به خطّملّ ةكتابخان

و  محمّداهلل علی سیدنا العالمین و صلّیاهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل ربّسمب»با عبارت 

« بن ابراهیم...اهلل علی اعدائهم اجمعین و بعد چنین گوید بنده اثیم كریمالطّاهرین و لعنةآله

فش تمام شد بر دست م لّ»نسخه به نام كاتب اشاره نشده و با عبارت  ةآغاز شده و در انجام

وهفتاد هجری حامداً هزار و دویست ةابراهیم در شب هفتم ماه مبارل رمضان سن بنكریم 

 رسد و شامل مقدمه، هفت باب و خاتمه به اختصار ذیل است:به پایان می« مصلّیاً مستغفراً

ت سازگاری انواع عطر شامل مطالبی با موضوع عطر و عطرسازی و بیان اهمیّ مه:مقدّ

 با مزاج و طبیعت افراد است.

كه در آن پس از ارائه تعریفی از غالیه، تركیب هجده نوع  هاباب اول: در ذكر غالیه     

بدان كه غالیه در اصل اسم است »شمارد. در بخشی از این باب آمده است: غالیه را برمی

آمیزد با روغن و قیمت گزاف داشته باشد. بعد به همه آن خوشبو كه به هم می ةبرای ادوی

اند كه عناصر آن مشک و عنبر و ه و در عناصر آن خالف است. بعضی گفتهنوع گفته شد

دیگر به حسب اختالف  ةشود در اوزان و ادخال ادویروغن بان است پس مختلف می

لبان و اند كه عناصر آن مشک و كافور و روغن بان است و حصیاحوال و بعضی گفته

ک و موم و الدن و امثال اینها اضافه های خوشبو و به حسب احوال عود و سُکّ و رامَعرق

های خوشبو لبان و عرقشود و بعضی عناصر آن مشک و عنبر و روغن بان و حصیمی

اند های خوشبو گرفتهلبان و عرقاند و بعضی عناصر آن را عنبر و روغن بان و حصیگرفته

ض و خواص دیگر غیر از تطییب، برای هر نسخه هست و چون غرض در این نسخه مح

 ساخت غالیه می پردازد. ةسپس به شیو« شویم.تطییب است متعرّض خواص آنها نمی

در این باب تركیب  .عنوان اركجه مذكور شده استباب دوم: در اطیابی كه به     

كارگیری لغاتی مثل بسیار تحفه، شود. بههجده نوع اركجه، دو عبیرمایه و مید، بیان می

ها و عطرها هند در معرفی و نحوه تركیب برخی از اركجه خوشبو و نیكو و اركجه عطاران

های مختلف دهنده اطالع دقیق نویسنده از چگونگی ساخت عطر و نیز آشنایی با شیوهنشان

های های دیگردارد. در ضمنِ باب دوم، پس از بیان اركجهعطرسازی در سرزمین
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 عبیر ةاركجه به بحظ دربار تركیب و ساخت ةنظر خود دربارة نحو ةگانه و نیز ارائهجده

تركیب عنصری به نام  ةپردازد. همچنین نحومایه به دلیل كاربرد آن در ساخت اركجه می

كند. در بخشی از باب دوم در بیان معنی را كه مایه برخی از عطرهاست، بیان میمید 

له و ... اركجه بفتح همزه و سكون راء مهم»اركجه و تركیبات نوعی از آن آورده است: 

فتح كاف فارسی و فتح جیم به زبان هندی به معنی طیب اعلی و از انواع اغالی است و نوع 

 شود.نحو غالیه است به طوری كه مذكور می ساختن آنها بر

درم، صندل سفید به گالب اركجه؛ عود قماری، غرقی خام، زعفران از هریک، دو 

نبر اشهب، یک درم، مشک تركی، المحلب ازهریک، سه درم، عسوده، اظفارالطیب، حبّ

نیم درم، همه را به گالب سوده، روغن زنبق یعنی یاسمین سفید با روغن بان مطیّب هریک 

باشد؛ داخل كرده به قانون غالیه بسازند و بعضی در این اركجه عطر عود هندی، عطر 

 «ر اشهب مجموع یا بعضی داخل كنند.صندل، عطر گل سرخ، عطر عنب

 

صاحب اثر در این باب ضمن اشاره به كاربرد عبیر برای ؛ بیرهاباب سوم: در ع

ها از چهار نوع عبیر و نحوه تركیب و ساخت آنها یاد رسازی موی زنان و نیز لباسمعطّ

عبارت »دهد. وی می نویسد: كند؛ همچنین برای ابزارهای عطركشی توضیحاتی ارائه میمی

الی موی زنان پاشند یا اینكه در ده؛ البههایی است كه به نحو ذرور استعمال كراز طیب

پاشند. عبیر بگیرند نارنجی و جوف آن را خالی كنند؛ پس الهای رخت در هنگام ضبط می

دواله در آن پر كنند با قدری عنبر اشهب و مشک و گالب پس در دیگ مسی به آتش 

قماری و  مالیم با گالب بجوشانند تا گالب بخشكد پس بیرون آورده صندل زرد و عود

صندل سفید سوده؛ داخل كرده به هم مخلوط كنند و بردارند و در حقّه یا شیشه ضبط 

 «كنند.

های مصعّده از عقاقیر عطره باشد. در این كه مراد روغن در عطرهاست باب چهارم:

باره نویسنده از پنج نوع اركجه، سه عطر فتنه و سه عطر مجموعه در ضمن اشاره به 

نویسد؛ اما های عطركشی نیز میكند. در این باره از وسیلهد میعطرهای مجموعه یا

های تهران، قم و آستان قدس تصویر مورد نظر دهد. اما در نسخهتصویری از آن ارائه نمی

آمده است. در این بخش دستور ساختن عطری را كه خود اختراع كرده است آموزش می 
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 دهد. 

را به فارسی گشته گویند. در این باب، نُه كه آنها ها در بخورات و ندّ :باب پنجم

ای از بخورهای شود. تركیبات نمونهنمونه بخور همراه با دستور تركیب و ساخت معرفی می

وپنج مثقال، عود اعلی؛ عنبر اشهب، شصت مركّببخورِ عنبر ِ»این بخش به شرح ذیل است:

كافور قیصوری، هفت مثقال، وپنج مثقال، مشک تبّتی خالص، ده مثقال،  قماری خام، پنجاه

 «ها سازند و در سایه بخشكانند.رصادویه را كوفته به گالب سرشته، ق

ی مركّبعنوان تعریفی از شمامه به ةاست. در این باب ضمن ارائ باب ششم: در شمامات

سازند از پنج نوع شمامه یاد خوشبو كه آن را به شكل سیب یا غیر آن برای بوییدن می

شمامه: عود قماری خام، پنج »آن جمله تركیب ساخت شمامه زیر است:  كه ازشود می

الطیب، زعفران، اظفارالطیب، قاقله صغار، بسباسه، پوست زرد ترنج، مثقال، قرنفل، سنبل

هریک، یک مثقال و یک دانگ و نیم، عنبر اشهب، دو مثقال و نیم، مشک تبتی، بهارنارنج 

 ،لبان، هریک دو مثقال و نیم، اجزاء را كوفتهاز هریک، یک مثقال، علفک هندی، حصی

 بیخته به گالب ساییده عطر عود هندی، عطر عنبر، عطر ناكسیر از هریک نیم مثقال، روغن

ه شكل سیب ساخته در سایه نرگس، روغن یاسمین، هریک، یک مثقال، داخل كرده ب

مامات كم رایحه هر وقت كه ش»ه به این نكته اشاره می كند كه: وی در ادام« بخشكاند.

 «ر خمیر كرد با گالب و سیب سازند.شود باید شكست و مكرّ

در این باب به موارد ذیل و چگونگی ساخت آنها  باب هفتم: در عطريات متفرقّه.     

شود: تسبیح عنبر، شمع عنبر سه نوع، فتیله عنبر دو مورد، فتیله عود، شمع بخور، اشاره می

)كه از جمله اطیاب است(، عرق فتنه و  ، شندمركّبووه عود عود مطرّا، چووه عود مفرد، چ

لبان. در این باب همچنین بخشی با عنوان كافور مصعّد، حلّ عنبر، حلّ كافور و حلّ حصی

های خوشبو آمده كه در آن به روغن گل سرخ، بنفشه، زنبق، یاس و دستور گرفتن روغن

طریقه ساخت تسبیح عنبر و كاربرد  گل رازقی پرداخته شده است. به طور نمونه در بخش

تسبیح عنبر برای گردانیدن یا به گردن بستن زنان، » آن ، شمع عنبر و فتیله عنبر می نویسد:

عنبر اشهب، مشک خالص، ورق گل سرخ، عبیر هریک به قدر حاجت كوفته، بیخته به 

 د.شوگالب سرشته حبوب سازند و اگر قدری صمغ یا كتیرا داخل كنند اَدوَم می

شمع عنبر؛ بگیرند قدری عنبر و با موم و روغن بگدازند و فتیله شمع را به آن داغ كرده 
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پس قدری عنبر با موم سفید گداخته دو سه پرده بریزند باالی آن موم خالص كافوری تا به 

 حدّ شمع رسد و ضبط كنند.

صندل سفید  فتیله عنبر؛ عنبر اشهب دو مثقال، عود هندی، نبات سفید هریک پنج مثقال،

لبان یک جزو ها سازند و در نسخه دیگر حصیمثقال، همه را به گالب سوده، فتیله یک

 «داخل كنند.

در این بخش، معادل فارسی اوزان و مقادیر عطرهایی كه در هفت باب رساله بر  خاتمه:

های هندی گرفته شده، آمده است. كلماتی مثل: سرخ، اساس گفتة صاحب اثر از نسخه

توله، دام، اثار، پاو، سیرتام، استار، اوقیه، حبّه، دانگ، رطل، قیراط، من طبّی، مثقال  ماشه،

در این كتاب بعضی » نویسد:صیرفی، درهم، مثقال طبّی از این قرارند. م لّف در این باره می

های هندی ذكر شد و در آنها اوزان هندی بود و خواستم كه آن اوزان ذكر كنم كه از نسخ

شود بر حسب آنچه بعضی آنها مطّلع شود و بعضی اوزان هم دیگر بالتّبع ذكر می طالب بر

 «اند.از اطبّا نوشته

ق. كه نسبت به سایر  7213با توجه به عدم اشاره به نام كاتب و نیز اشاره به تاریخ 

د بیش از ت م لف در نگارش صحیح كلماتها دارای تقدّم زمانی است و نیز دقّنسخه

قابل ذكر  ةاساس منطقی خواهد بود. نكت ةهاد انتخاب این نسخه به عنوان نسخدیگر نسخه

گیری ها در باب سوم از ابزار عرقدر مورد این نسخه اینكه تصویری كه در بعضی از نسخه

آمده در این نسخه موجود نیست و كاتب صرفاً به ذكر توضیحاتی در مورد وسیله مورد نظر 

 اكتفا نموده است. 

وارة در فهرستعلی آران و بیدگل: بنامامزاده هالل ةكتابخان ةنسخ -2-2-2

 محمّدآران كاشان د  ةفارسی به نسخ خطّیهای و فهرست نسخه )دنا( های ایراندستنوشت

پاره شده »اشاره شده وكلمه م لّف/ نستعلیق آمده است و عبارت  223هالل با شماره 

رغم یاد شده است. علی ةتاریخ بودن نسخ د . همچنین از بدونرَخوبه چشم می «است

علیِ آرانِ كاشان برای دستیابی به بنتالش بسیار و مراجعه به كتابخانه امامزاده هالل

تصویری از نسخه، متأسفانه به دلیل عدم همكاری مسئوالن، دستیابی به نسخه ممكن نشد؛ 

اساس در نظر گرفته  ةوان نسخی مَلِک به عنملّ ةلذا با توجه به دالیل فوق، نسخه كتابخان

 شده است. 
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 ةسم سّ ةدر كتابخان 12 ةاین نسخه با شماردارالحديث قم:  ةكتابخان ةنسخ -2-2-8

صادق  محمّد اكبر بنبه كتابت علی 4سطری73برگ  73نستعلیق،  دارالحدیظ قم به خطّ

دهم از هف ةكتابت شده است و رسال 7213ال شود. این نسخه در ششم شوّنگهداری می

را 16تا 63كریم بن ابراهیم كرمانی است و از صفحهمحمّدهای گانه رسالهمجموعه هفده

گیری و عطرسازی آمده یازده این نسخه، تصویری از ابزار عرق ةشود. در صفحشامل می

تمام شد »ق. زمان تألیف اثر شناخته شده است.  7212این نسخه نیز تاریخ  ةاست. در انجام

هزار و  ةبن ابراهیم در شب هفتم ماه مبارل رمضان از سن ش كریمفبر دست م لّ

 شریفه به خطّ ةوهفتاد ودو هجری حامداً مصلّیاً مستغفراً تمام شد كتابت این نسخدویست

در  7213صادق فی ششم شهر شوال المكرّم فی شهور سنه  محمّدآقااكبر بن الدهر علیاقلّ

 «. دارالسلطنه تبریز

ای كه از روی آن استنساخ نموده پایانی به مغلوط بودن نسخه ةصفح ةكاتب در حاشی

فرض نماند كه آن نسخه كه حقیر از رویش استنساخ نمودم »اشاره كرده، آورده است: 

شد دیگر یافت نمی ةمغلوط نسخ ةبسیار مغلوط بود و چون در تبریز غیر از همان یک نسخ

دست آورده مقابله صحیحی به ة بعد از این نسخالعجاله، رونویسی از آن شد تا انشااهللعلی

ح از این نسخه مصحّ«. الهدیبعالم علی من اتّالع ناظران عرض شد والسّنمایم به جهت اطّ

 یاد كرده است.« قم»اختصار با عنوان  در پاورقی به

آستان  ةدر كتابخان 73123این نسخه با شماره آستان قدس رضوی:  ةنسخ -2-2-9

دابوالقاسم موجود است سطری به كتابت سیّ 78صفحه  17نستعلیق،  ه خطّقدس رضوی ب

اهلل الرحمن بسم»كتابت شده است. نسخه با عبارت 7281كه بر اساس انجامه نسخه در سال 

اهلل علی الطّاهرین و لعنةو آله  محمّداهلل علی سیدنا العالمین و صلّیالرحیم الحمدهلل ربّ

 شود.آغاز می« نین گوید بنده اثیم، كریم ابراهیم...اعدائهم اجمعین و بعد چ

قابل ذكر است كه كاتب پیش از آغاز به نگارش متن رساله در صفحه نخست چنین 

صورت ذیل انجامه نسخه نیز به«. مجمره و به نستمدّ و نستعین و علیه توكّل»آورده است: 

سن حُاهلل بِه دناخوانا[ حسنعلی تغمَّالوفی...]الصفی  كتبة سیدابوالقاسم للمخدوم»آمده است: 

الهجرة عذر غلط این كتاب از غلط فی 7281االولی من شهور سنه توفیقه فی شهر جمادی

اهلل و نسخه است با اصطالحات غریب باید عفو فرمایند ناظرین والسلم علیكم و رحمة
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توان دریافت می «عذر غلط این كتاب از غلط نسخه است»كه با توجه به عبارت «. بركاته

 كه این نسخه، تحریری از نسخة اساس است.

ت چندانی در خوانش و نگارش نستعلیق كتابت شده اما دقّ این نسخه اگرچه به خطّ

رسد صرفاً به رونویسی متن اصلی پرداخته و همین امر نظر میشود و بهكلمات مشاهده نمی

 وجود آورده است. اشتباهاتی را در متن به

ملی به خط  ةدر كتابخان73688این نسخه با شماره  :ملی ةكتابخان ةسخن -2-2-0

بن ابراهیم موجود است كه به استناد موسی  بن سطری به كتابت علیّ 72صفحه  83نستعلیق 

 ق. كتابت شده است. 7133االولی سال وپنجم جمادینسخه در بیست ةانجام

اهلل علی سیدنا العالمین و صلّی ربّاهلل الرحمن الرحیم الحمدهللبسم»نسخه با عبارت 

بن اهلل علی اعدائهم اجمعین و بعد چنین گوید بنده اثیم كریم الطّاهرین و لعنةو آله  محمّد

صورت ذیل  آغازشده و انجامه آن نیز به« اهلل مقامه و رفع فی الخلد اعالمه...ابراهیم اعلی

اهلل مقامهما( در شب هفتم ماه ابراهیم)اعلی بنتمام شد بر دست م لّفش كریم »آمده است: 

و هفتاد و دو هجری حامداً مصلّیاً مستغفراً والسالم و مبارل رمضان از سنه هزار و دویست

اهلل عن جرائمهم و بن ابراهیم عفیبن موسی تسوید و استنساخ شد بر دست اقلّ عباد علی 

االولی سنه مادیوپنجم جفارغ شدم از تحریر آن در شب دوشنبه بیست

 «.هزاروسیصدوشش هجری حامداً مصلّیاً مستغفراً والسالمیک

در این نسخه پس از پایان یافتن متن اصلی، كاتب مطلبی در دو صفحه با موضوع 

ها و مقادیر اشاره شده در متن ارتباط با میزانچگونگی پیدا كردن عدد آورده است. كه بی

 ست.برای تركیب مواد سازنده عطرها نی

اساس دارد و معموالً در ذكر اوزان  ةاین نسخه بیشترین میزان مشابهت در متن را با نسخ

های انواع عطرها همخوانی بیشتری با نسخه اساس نسبت به سایر و مقادیر و نوع تركیب

گیری و عطرسازی در برخی از دیگر اینكه تصویری كه از ابزار عرق ةها دارد. نكتنسخه

 ر این نسخه موجود نیست.ها آمده دنسخه

دربخش  1613این نسخه با شماره  مركزی دانشگاه تهران: ةكتابخان ةنسخ -2-2-6

سطری به  71صفحه  68كتابخانه مركزی دانشگاه تهران به خط نستعلیق و دارای  خطّینسخ 

اهلل الرحمن بسم»االطبّا موجود است. نسخه با عبارت اصغرخان ضیاءكتابت حاج میرزا علی
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اهلل علی الطّاهرین و لعنةو آله محمّداله علی سیّدنا العالمین و صلّیالرحیم الحمدهلل ربّ

؛ آغاز شده و در صفحه ...«ابن ابراهیم  اعدائهم اجمعین و بعد چنین گوید بنده اثیم كریم

 صورت رساله مباركه مجمره آمده است. نخست پیش از آغاز متن اصلی، نام رساله به

ابن ابراهیم فش كریم لّتمام شد بر دست م »یل آمده است: نسخه نیز عبارت ذ ةدر انجام

مبارل رمضان سنه هزار دویست و هفتاد دو هجری حامداً مصلّیاً مستغفراً  در شب هفتم ماه

االطبا ابن مرحوم میرزا  ب به ضیاءاصغرخان ملقّمیرزا علیكتبه العبد الجانی حاج 

 «.7173شهر ربیع االول  76نی در اكبرخان مستوفی طهراعلی

این نسخه بیشترین اختالف را در ذكر مقادیر و در مواردی اختالف در مواد تشكیل 

اساس داراست  ةها و سایر معطّرات با نسخها، غالیهها، اركجهدهنده عطرها، شمامه

 ناهمخوان با نسخه اساس است.  ةكه در برخی از موارد تنها نسخطوریبه

ای آزاد به كتابت از روی نسخه اساس شیوهرسد كاتب در این نسخه بهینظر مبه

نویسی متن روی آورده و جمالت را كامل نموده پرداخته و هرجا الزم دانسته است به روان

گیری و عطرسازی آمده است كه این نسخه نیز تصویر ابزار عرق 43و 11است. درصفحات

ح از این نسخه درپاورقی به زدیک است. مصحّقم ن ةتقریباً به تصویر موجود در نسخ

 یاد كرده است.« مر»اختصار با عنوان 

 نسخه الخطّهای نوشتاری و رسمويژگی -2-8

نگارش لغات و تركیبات و ... در این نسخه به چشم  ةنكاتی كه در باب قواعد و شیو      

ود به بیان دیگر؛ دوره اثر نیز رعایت می شبا اندكی تفاوت در متون هم می خورد تقریباً

نامه نگارش متون در عصر نویسنده نیست به این معنا كه زبان نگارشی اثر جدا از شیوه

اصولی را در نگارش رعایت كرده كه امروز تا حدودی غیر متعارف می نماید كه از آن 

 میان می توان به موارد ذیل اشاره كرد:

 سطح فکری  -2-8-8

های تركیب مواد و ساخت یف و شناخت انواع عطر و شیوهای است در تعرمجمره رساله     

فی انواع عطرها و فواید آنها با اشاره به آنها در این كتاب م لّف ضمن پرداختن به معرّ

ت استفاده از معطرات را اهمیّ)ع( معصومین  ةو ائمّ )ص(احادیظ و روایاتی معتبر از پیامبراسالم

 بر می شمارد.
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 سطح ادبی -2-8-2

های ساخت انواع آن را به كوشد موضوع عطر و شیوهاز آنجا كه م لّف رساله می      

های لفظی و معنوی كارگیری آرایهای علمی به خواننده منتقل سازد و اصراری در بهشیوه

در متن ندارد؛ خواننده با متنی روان و سلیس و عاری از صنایع ادبی  روبه روست كه 

 ورد نظر در اختیار او قرار می دهد.اطالعاتی جامع را در حوزه م

 سطح زبانی -2-8-8

با توجه به اینكه مجمره كتابی علمی است م لّف كوشیده است زبان معیار را در       

نگارش آن رعایت كند. تالش در بیان ساده مفاهیم تخصصی، ترل لغات دشوار، دوری از 

های زبانی در ی، برخی از ویژگیاطناب در كالم و در بسیاری از موارد پرهیز از جدانویس

دیگر اینكه از آنجا كه بسیاری از معطّراتی كه در این اثر آمده ریشه در  ةاین اثر است. نكت

ها و گیاهان و چه در سرزمین هند دارد لذا لغات و اصطالحات هندی چه در حوزه گل

 خورد كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.حوزه مقادیر به چشم می

 كوتاهی و سادگی جمالت-2-8-8-8

 .(71نه هرچه بدبو نیست و بوی دارد طیب تواند بود) -

ذ نیستند نهایت خوشبو كسیكه صاحب سلیقه و حكمت باشد میداند كه متلذّ -

 .(76هستند)

 در برخی از لغات  «گ»به جای  «ک»استعمال حرف  -2 -2-8-8

 .(74)«ه كندصدای قوی است كه كوشرا پار عطر قوی مانند»كوش)= گوش(: -

كالب)=گالب(: مجموعرا بكالب ساییده، عطر فتنه یكماشه ونیم چووه عود نیم  -

 .(21)زنبق یكتوله بدستور مرتب نمایند ماشه روغن

 در مواردی «ب»به جای « پ»استعمال حرف  -2-8-8-8

ا بران لوله كنند كه بزمین قدری صندل ساییده را باقی كذارند كه فتیلها ر -

 .(18)نچسپد

 «ا»روی مصوت بلند « مد»در مواردی حذف نشانه  -2-8-8-9

 .(71سرامد همه انها كل سرخ است)  -

 .(4انچه خرج كنی در بوی خوش اسراف نیست) -

 برای جمع بستن كلمات «ها»كارگیری نشانه جمع فارسیبه -0 -2-8-8
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صندل سفید، عود هندی، از هر یک جزوی كوفته و بیخته با كالب سرشته قرصها  -

 .(14سازند)

( بر باالی برخی از كلمات دارای مصوت بلند ا استعمال الف كوچک ) -2-8-8-6

 الف

 .(26اهی اختیار كن)'ا هم ذكر كردیم هریكرا میخو'سایر نسخ ر -

 .(23ارند)'صندل سوده را داخل كرده بهم مخلوط كنند و برد -

ع هنگام اضافه شدن به نشانه جم «ه»در كلمات مختوم به «ه»حذف  -0 -2-8-8

 «ها»فارسی 

 .(73ها(: بدانكه قانون ساختن غالیها چنان است)غالیها)=غالیه -

 .(41ها(: در این كتاب بعضی نسخهای هندی ذكر شد)نسخها)=نسخه -

 «سوم»به جای  «سیّم»كاربرد  -2-8-8-1

 .(23باب سیّم در عبیرها) -

 اغلب به اسم يا ضمیر بعد از خود متصل است.  «ب»حرف اضافه  -4 -2-8-8

بینیم كه بوی سرد و خشک مانند كافور انسان را سست بتجربه می بتجربه:  -

 .(77كند)می

 .(41)مشک كردن و امثال اینها بكار استعطر رازقی را در عطر بیدر: بكا -

 استمراری  به دو صورت جدا و متصل «می»استعمال  -81 -2-8-8

 .(23پس در قابلمه اول هرچه میخواهد روغن بی بوی پال میكند ) -

 .(1دهد)بوی خوش دل را قوت می -

 «ة»به صورت  «ت»كتابت  -88 -2-8-8

 .(6از احادیثی چند كراهه مداومت خلوق و كراهه بیتوته بخلوق میرسد) -

 بعد ةبه كلم «آن»و  «اين»صل نويسی ضمیر متّ -2-8-8-82

 .(71از اینجهه در حدیظ طیب را منحصر به بان كرده اند)  -

 .(72بدبو نمیداند انرا خوش ندارد) طبع با وجودی كه انرا - -

 استعمال صورت عربی كلمات  -88 -2-8-8

 .(28را گرفته و بعضی بوی روغن موم را) نفط:  بعضی بوی نفط -

 .(47حیوه: كافور بر حسب مزاج مخالف مزاج حیوه است) -
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 ها و اصطالحات عربی محدود از عبارت ةاستفاد -89 -2-8-8

شود د در اطیاب روا نباشد...بوی آنها هادم اللذات میذات: كافور و زرنباهادم اللّ -

 .(72نه ملذ)

مسدودالفم: طیبی كه در زجاجه است و مسدودالفم است رایحه طیبه آن استشمام  -

 .(77شود)می

 استعمال محدود تقديم فعل در جمله -80 -2-8-8

 .(13بگیرند چوب عود هرقدر خواهند و در آب بخیسانند) -

 .(23آنرا خالی كنند) بگیرند نارنج و جوف -

استفاده از صورت اماليی نادرست برخی از كلمات كه با فارسی  -86 -2-8-8

 معیار امروز همخوانی ندارد

گی كه در بهشت اطهاطگی(: گفت چه امید داشته باشم از مشّگی)= مشّاطهمشّ -

 .(8ام و حال آنكه الحال خدا از من درخشم است)كرده

ریز و كوچک: یک سیر الدن عنبری و نیم سیر  خورد به جای خُرد در معنی -

سنبل الطیب و پاوسیر دواله، الدن را كوبیده باقی را پال كرده، خورد كرده در 

 .(26گالب بخیسانند)

 ها و واژگان كهناستعمال كلمه -80 -2-8-8

از دیگر موارد دارای اهمیت در این متن، غیر از موارد  ذكر شده، استعمال كلمات كهن 

 های لغت جستجو نمود.كه برای فهم متن الزم است معنی آنها را در كتاب است 

سحق: سودن، ساییدن )دهخدا، ذیل واژه(: عنبر اشهب دو درم، مشک تركی  -

 .(73)ه و در روغن بان مطیب، سحق نمودهیكدرم، بكالب سود

ساییدند.)دهخدا، ذیل واژه(: صالیه: سنگ پهنی كه روی آن داروها را می -

 .(11لبان دو مثقال، كوفته، بیخته بكالب صالیه كرده)رنج دو مثقال، حصیبهارنا

 كاربرد مقادير و معیارها -81 -2-8-8

ت استفاده از آنها در با توجه به جایگاه معطرات در نزد مردم در هر دوره واهمیّ      

. ای برخوردار بوده و هستبین طبقات مختلف، مقادیر در این صنعت از اهمیت ویژه

اثر، برخی از مقادیر مورد استفاده و معادل آنها كه اغلب  ةدر این نسخه نیز در خاتم
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حكیم مومن است، آمده كه در ادامه به تعدادی ازآنها اشاره  ةبر اساس كتاب تحف

 گردد.می

سرخ، كافور صغار از هریک سه سرخ: سه جو متوسط است: بسباسه، قاقله -

 .(23وله، بقاعده درهم آمیزند.)قیصوری نیم سرخ، عرقِ بهار دو ت

المحلب از ماشه، عود هندی، حبّسرخ است: صندل زرد ششماشه: هشت -

  .(21ماشه... به گالب ساییده.)هریک، یک

توله: دوازده ماشه است كه مثقال است: عنبر، یكتوله، عطرعود، یكتوله... مشكرا با  -

 .(11كالب سوده و همه را بهم مخلوط كنند)

الطیب، پوست نارنج دام، اظفارماشه است: هیل بوّا، بسباسه هریک پنجدام: بیست -

 .(11دام...)هریک چهار

اثار: شصت و چهار توله است: بیخ بنفشه، صندل زرد، پوست نارنج هر یک، یک  -

 .(17اثار، صندل سفید، یک اثار...)

پال  پاو: چهل و هشت مثقال صیرفی است: پاوسیر دواله الدن را كوبیده باقی را -

 .(26كرده)

صندل سفید مقاصری، ده استار، صدبرگ، سه استار: چهار مثقال و نیم است:  -

 .(12).استار بدستور عرق كشند و عطر گیرند

اوقیه: هفت مثقال و نیم است: ... عود قماری، غرقی خام، نیم اوقیه، روغن بانِ  -

 .(73).مطیّب، یک اوقیه غالیه سازند

است: عنبر اشهب، مشک تبتی هر یک دو دانگ، ارزن دانگ: از مثقال، چهار -

 .(13الدن، زعفران هریک چهاردانگ كوفته)

رطل: دوازده اوقیه است كه نود مثقال باشد و به درهم صد و سی درهم: برل  -

كل سرخ، ده رطل، بسباسه، چهار رطل و نیم، جوز بوّا، چهار رطل... همه ادویه 

 .(73را كوفته، جداجدا در روغن كرده)

م: چهل و هشت حبّه است: بگیرد عود قماری سی و هشت درهم، جوكوب دره -

 .(13كرده و در كالب یكروز بخیساند.)
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 استعمال كلمات هندی -84 -2-8-8

(: ورد چینی، كل چنپا هریک نیم 174هادی: محمّدچنپا: نام درختی است) -

 .(12) سیر...بدستور عرق كشند و عطر گیرند

هادی: محمّده به درخت نخل و كوتاهتر از آن)كیورا: نام گیاهی است ...شبی -

(: دو دام و نیم، كل سنجد، كل كیورا  هریک بیست دام... بدستور عطر 122

 .(13كشند)

خس: ریشه گیاهی است كه در هند و بنگاله در موسم گرما از آن خس خانه می  -

پاشند بسیار خوشبو و سرد و خنک می سازند و بر آن آب می

 .(13)  الطیب، مازوی سبز، خس، نیم سیر...(: سبنل183هادی:محمّدباشد.)

 به كارگیری لغات تخصصی -2-8-8-21

قرع: دستگاهی برای تقطیر مایعات و گرفتن گالب، عرق و مانند آن، شامل یک  -

واژه(: بگیرند چوب عود هر قدر  ای مارپیچ)دهخدا، ذیلدیگ، لوله افقی و لوله

كرده در قرع معكوس، تنكیس كنند خواهند و در آب بخیسانند و جوكوب 

(13). 

 

 گیری نتیجه -8

كریم بن ابراهیم كرمانی با موضوع عطر مشتمل محمّدای است از حاج مجمره رساله         

، فی انواع عطر، عبیر، غالیه، بخور، ندّمه، هفت باب و خاتمه كه در آن به معرّبر یک مقدّ

 داخته است. قه پرو عطرهای متفرّ شمامه و روغن های خوشبو

ثیر كاربرد عطر بر أالعات ارزشمندی درخصوص تاثر عالوه بر دارا بودن اطّ ةممقدّ       

 )ع(معصومین ةو ائمّ )ص(جسم و روح ومزاج انسان، حاوی روایات و اخباری از پیامبراسالم

ا بر این اثر به دلیل احتو ةدر خصوص فواید استفاده از عطر و امتیاز برخی از آنهاست. مطالع

توان به مطالبی در خور و جامع، بیانگر نكاتی جالب توجه خواهد بود كه از آن بین می

های دینی بر مردم جامعه در امر رعایت تاثیر مذهب و آموزه -7 موارد ذیل اشاره كرد:

ت، اهمیّ  -2)ع(معصومین ةو ائمّ )ص(های دینی پیامبر اسالمبهداشت فردی با توجه به توصیه

ها  از جمله عطر سازی در روزگاران گذشته در جایگاه برخی از صنایع و پیشه گستردگی و
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ای كه از خالل اشارات م لّف در بیان سرزمین های مختلف از جمله ایران و هند؛ نكته

های متنوع تنوع قابل مالحظه انواع عطر و شیوه -1آید. مقادیر به زبان هندی به دست می

تفاوت در به كارگیری عطرها و بیان تاثیر مثبت  -4رد هریک ساخت آنها با توجه به كارب

 ت در این كار.ت و مزاج مختلف افراد و ضرورت دقّیا منفی انواع آن با توجه به جنسیّ

تعریفی كامل از هریک از انواع معطرات در ابتدای باب مربوط به آن، ذكر  ةارائ       

نیز بیان مقادیر دقیق و وزن مشخص مواد ع ساخت انواع عطر و های متنوّات و روشجزئیّ

های این نسخه برای تركیب، همچنین نتیجه بخش بودن یا نبودن تركیب ها از دیگر ویژگی

 است.

ع در نگارش و نیز سادگی و روانی نثر به دلیل علمی و تخصصی بودن در پرهیز از تنوّ      

ی از آرایه های ادبی است. خورد به طوری كه متن، سلیس و عارسرتاسر متن به چشم می

دیگر كاربرد لغات و اصطالحات خاص عطرسازی و نیز استفاده ازواژه های هندی  ةنكت

 موجود در این صنعت در متن است.

های عربی و نیز لغات م لّف در موارد محدودی نیز از برخی اصطالحات و تركیب      

كاهد. اصرار م لّف بر روانی متن تا كهن بهره جسته كه استفاده از آنها از سادگی متن نمی

در متن بسنده  )ع(آنجاست كه جز در دو مورد به معنی روان احادیظ و روایات معصومین

كند. در خاتمه نیز معادل وزنی متداول مقادیر هندی موجود در متن مانند پاو، سرخ و ... می

 كند.را ذكر می

 

 هايادداشت
 ةمجلّد  613به قلم دكتر حسین بحرالعلومی كده در صدفحه   « هشیخیّ آثار»ای كه با عنوان در مقاله -7

خان یا ابراهیمیه یاد شده كه طبق نوشته ایشان یغما چاپ رسیده است ازاین مدرسه با نام ابراهیم
هدای  از بناهای خوب كرمان و از مدارس زیبای آن سدامان اسدت كده دیوارهدای آن از كاشدی     

خدان صدبای كاشدانی كتیبده     ط خوش اشعاری از فتحعلدی نفیس پوشیده شده و اطراف آن به خ
شده و موقوفاتی دارد كه مدرسده سدعادت كرمدان هدم از محدل عوایدد همدان موقوفدات اداره         

هزارمجلدد كتداب در ایدن    شود. كتابخانه معتبری نیز در مدرسه دایدر اسدت و بدیش از شدش    می
 (167پیاپی  ،3، ش 7163ام، آذر كتابخانه موجود است )مجله یغما، سال سی

اهللُ عَلَیهِ وَآله مُمسِكة اذا هُوَ توضاء،أَخَذَ بِیَدِه وَهِیَ رطبة. فَكانَ اذا خدرج  اهلل صَلَّيكانَت لِرَسول»  -2
 «اهللِ بِرائِحَتِهِعرفوا أَنَّه رَسولُ
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اتِدهِ فَدأَمَرَنِی أَنْ أَتَّخِدذَ لَدهُ غَالِیَدةً فَلَمَّدا       بِخُرَاسَانَ عَلَي نَفَقَ)ع(الرِّضَاعَنْ مُعَمَّر ِبْنِ خَالّدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ »  -1
الْحَمْدَ وَ قُدلْ هُدوَ اهللُ   اتَّخَذْتُهَا فَأُعْجِبَ بِهَا فَنَظَرَإِلَیْهَا فَقَالَ لِی یَامُعَمَّرُإِنَّ الْعَیْنَ حَقٌّ فَاكْتُبْ فِی رُقْعَةٍ 

  «الْقَارُورَة وَاجْعَلْهَافِی غِالفِالْكُرْسِیِّ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَآیَةَ
سطری و نیزیک  23برگ، پنج صفحه  73الزم به یادآوری است در این نسخه از مجموع  -4
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