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چکیده
توجه به نسخ خطّی و تصحیح آنهدا بدا هددف احیدای علدوم و فندون گذشدتگان یكدی از
دغدغههای ادیبان و نسخهشناسان است .این آثار و دسدتنوشدتههدای گدرانبهدا كده حداوی
موضوعات گوناگون شاخههای مختلف علوماند باید بهعنوان اسناد كهن دانشهدای بشدری
مورد توجه ویژه قرار گیرند تا ارتباط علمی نزدیكی بین مردم در هر دوره با سدطوح علمدی
در سابقه علمید ادبی و تاریخی دیارشان برقرار گردد .اهمیّت چندین داندشهدایی ،نویسدندة
این پژوهش را بر آن داشت كه ضمن معرّفی یكی از رسالههدای خطّدی بدا موضدوع عطدر و
عطرسازی به تصحیح آن نیز بپدردازد .رسدالة خطّدی حاضدر كده «مجمدره» ندام دارد ،تدألیف
محمّد كریم بن ابراهیم كرمانی از رجال عصر قاجار است كه ضدمن بیدان اهمیّدت عطدر در
روایات و احادیظ ائمه معصومین(ع) به تأثیر عطر در سالمت روان انسان نیز پرداختده اسدت؛
و طیّ یک مقدمه ،هفت باب و خاتمه ،شدیوههدای سداخت و تركیدب اندواع عطدر ،اركجده،
غالیه ،عبیر ،شمامه ،شند و ...را با مهارت بازگو كرده است.

*تاریخ ارسال مقاله 7131/6/22 :

تاریخ پذیرش نهایی مقاله 7134/1/23 :

نشانی پست الكترونیک نویسنده:
1- behnazpayam@yahoo.com
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واژههای كلیدی :رسداله ،مجمدره ،عطدر ،عطركشدی ،حداج محمّددكریمخدان بدن
ابراهیم كرمانی
-8مقدّمه

اعتقاد به تأثیر شگفت انگیز گیاهان و نیروی نهفته درآنها از گذشته با بشدر همدراه بدوده و
ی شفابخشدی و یدا
زندگی او را تحدت تدأثیر قدرار داده اسدت .باورمنددی بده قددرت جدادوی ِ
مرگآفرینی گیاهدان ،هرگدز از اندیشده انسدانهدا جددا نبدوده اسدت تدا آنجدا كده بده تفكّدر
گیاهتباری نزدیک و متمایل گردید .به همدیندلیدل در سدابقة اسداطیری خدود بدرای نسدل و
نژادش شجره نامه آفرید تا هرچه بیشتر بده ایدن منبدع نیرومندد نزدیدک شدود و از خطدرات و
آسیبهای احتمالی آن بدر خدود و اطرافیدان و محدیط پیرامدونش بكاهدد .ایدن همنشدینی بدا
گیاهان و تبارشناسی نباتی ،محدود به شناخت یک باورِ دورِ اساطیری نشد و انسان توانسدت
در طول زمان ازفواید و تأثیرات این عنصر نخستینِ وجودی د بده زعدم اودد آگداهی بیشدتری
بهدست آورد تا آنجاكه آن را مقدّس شمرده ،در همة آیینها و مراسم دینی د به شدیوههدای
مختلف د به كار برد.
این نوعتفكّر ،انسان را بهسوی شیوههای متنوّعی برای بهرهمندی بهتر و بیشتر از این منبع
تقدّس با هدف بركتبخشی به زندگی و محدیط پیرامدون ،رهنمدون سداخت تدا آنجاكده در
كنار شیوه هایی مانندگیاه درمانی به عطرسازی نیز روی آورد .در بررسدی تاریخچدة عطدر و
عطرسازی ،تخم همه خوردنیها و رستنیهای خوشدبو را در وَرِجَمكدرد مدییدابیم ( .ر.ل:
عفیفی 311 :7181 ،و اسماعیل پور 233 :7183 ،و كریستنسدن .)133 :7181 ،كده نشدان از
ارزشمندی عطر گل و گیاه برای بشدر دارد و ایدن بداور وجدود دارد كده جمشدید «بویهدا]ی
خددوش بددهكارداشددت[ چددون عددود و مشددک وكددافور و عنبددر و غالیدده» (بلعمددی.)88 :7186 ،
ارزشمندی بو و عطر گلها و گیاهان برای بشر تا آنجاست كده بهشدت ،بددون آنهدا تصدوّر
نمیشود ( ر.ل :طبری .)13 :7184 ،ارداویراف مقدّس در بهشتی گام برمیدارد كده پدر از
عطر خوش گلهاست ( ر.ل :دادگی،7183،فصل  :4بند ،8-1نیز :بهدار134-131 :7184 ،
و بلعمی 88 :7186 ،و خلف نیشابوری .)23 :7183 ،در چنین مكانی «پارسدایان در بهشدت،
آسوده از پیری و مرگ و بیم و غم وآسیباند و همیشه پرفرّه و خوشبوی و خرّم و پرشادی
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و پرنیكیاند و هر زمان باد خوشبوی و بویی همانند بوی گل به پذیره آندان آیدد كده از هدر
خوشی خوشتر و از هر عطر ،خوشبویتر است» ( مینوی خرد .)13 :7183،ایرانیان باسدتان،
گلها را به دلیل انتساب به امشاسدپندان ،مقددّس مدیدانسدتند...« .مدورْد و یاسدمن ،هرمدز را
خویش است و یاسمنسپید ،بهمن را ،و مرزنگوش ،اردیبهشت را و شاهاسپرغم ،شهریور را،
پلنگ مشک ،سپندارمذ را و سوسن ،خرداد را ...نیلوفر ،آبان را ...نرگس ،ماه را ...بنفشه ،تیر
را ...سنبل ،بهرام را ...بادرنگبویه ،باد را ...گل یكصددبدرگ ،دیدن را ،همیشدهبهدار ،ارد را،
آالله ،اشتاد را (»...دادگی .) 88 :7183 ،در ارتیشت نیز ،ایزد(ارت) برای خشدنودكنندگان
خود« ،تختهایی خوشساخت ،خوب گسترده و خوشدبو ...عطدا مدیكندد»( اوسدتا ،یشدتها،
ارت یشت ،كرده دوم ،بند  ، 433 :3نیز ر.ل :پورداود .)241 :7183 ،در ارداویرافنامه ،بوی
خوش گدلهدا و گیاهدان از ناحیده ایدزدان مدیوزد( دادگدی ،7183 ،فصدل  :4بندد .)8-1در
بندهش از گلها و گیاهان خوشبو یاد میشود« :هرچه را ریشه یا پوست یا چوب بویا اسدت
چون كندر ،راشت ،كوست ،...،صندل ،پلنگمشک ،كاكوله ،كافور ،بادنجبوی ،و دیگر از
ایددنگوندده ،بددویدار خواننددد» (همددان .)81 :7183 ،در اسدداطیر نیددز بدده خاصددیت درمددانی و
شفابخشی گیاهان تحت تأثیر ماه اشاره مدی شدود تدا آنجدا كده در بداور ملدل كهدن بدا «گیداه
زندگی» روبه رو میشدویم (الیداده .)211 :7186 ،بداور دیگدر ایدن اسدت كده ایدن خاصد ّیت
درمانگری و شفابخشی بعضی گیاهان از این بابت است كده ایدنگونده گیاهدان یدا نموندهای
مینوی دارند و یا نخستبار ایزدی آنها را چیدده و جمدعآوری كدرده اسدت .هدیچ نبداتی بده
خودی خود ،شریف و ارزشمند نیست ،بلكه فقط از طریدق مشداركت و انبدازیاش بدا یدک
نمونه ازلی و یا به سبب تكدرار اعمدال و خوانددن اوراد و نیرندگهدایی كده آن را از قلمدرو
ناسوتی پیرامونش جدا كرده ،متبرّكش میسازد ،دارای ارزش میشود(الیاده .)46 :7184 ،
در نگاه بشر دین باور ،ریشه همه گلهدا و گیاهدان خوشدبو را بایدد در بهشدت جسدتوجدو
كرد .آن گونه كه از این منابع برمیآید «چون آدم(ع) از بهشت بیرون آمدد پدنج چیدز بدا وی
بود ...و چهارم؛ دو برگ انجیر بود كه چون آدم از حلّه جدا ماند دو برگ انجیر كندده بدود
و خویشتن بپوشید و حوّا نیز دو برگ انجیر بكنده بود چون به دنیدا آمدندد از آن دو بدرگ،
یكی آهو بخورد تا روز قیامت از او مشک همدیآیدد و یكدی گداو بخدورد تدا قیامدت عنبدر
همددددددددددددددددیدهددددددددددددددددد» (خلددددددددددددددددف نیشددددددددددددددددابوری.)22 :7183 ،
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در برخی منابع نیز درمقام مقایسه ا ز مشدک و كدافور و عنبدر بده عندوان برتدرین عطرهدا یداد
میشود(تاریخ سیستان .)83 :7187 ،اهمیت عطر گلها و گیاهان ،گاه به درختان نیز سرایت
میكند .در كهنترین اسطوره بشر ،گیل گمش ،با درختدان سددری روبدهرو مدیشدویم كده
ویژگی آنها خوشبویی است و آن قدر ارزشمند است كه قطدع آن موجدب پدادافره خواهدد
شد «هركه درخت سدر را قطع كند ،سرسختانه پادافره خواهد دید» (ف .ژیدران و دیگدران،
 .)732 :7183استفادة آئینی از عطرها و روغنهای خوشبوی تركیبیافته از مدوادّ گونداگون
در گذشتههای دور در مراسدم تاجگدذاری پادشداهان رواج داشدته اسدت(بهار.)32 :7187 ،
عالوهبر بهكارگیری عطر دركاخ پادشاهان به منظور ایجاد بوی خوش ،آرایشگران سدلطنتی
«مدو و ریددش آنها(پادشدداهان) را مجعّدد و سددپس بددا روغدنهددای معطّدر و انددواع مددوادّ معطّدر
روغنمالی می كردند» (شاندور .)233 :7166 ،بالطّبع ،توجه ویژة پادشاهان و طبقة اشراف د
بهویژه در دوران هخامنشید به مواد معطّر به تدریج ،فضای مناسب برای شكلگیری مشاغل
مرتبط با اینكار از جمله عطرسازی را ایجاد میكدرد و موجبدات حضدور افدراد بسدیاری در
دربار را فراهم میآورد؛ بهطوریكه تاریخ از حضور چهل نفر عطرساز در اردوی داریدوش
سوم با ما سخن میگوید(ویسهوفر .) 32 :7118 ،بهگونهایكه عطرهای متنوّع با كاربردهای
متفاوت و موردنظر پادشاهان بهوجود میآید(بریان ،7111 ،ج .)314 :7وجود اینگونه تنوّع
در عطرها با توجه به جنسیّت افراد نیز قابل دستهبندی به عطرهای ویدژة زندان و مدردان بدوده
است .نكتة دیگر اینكه چگونگی استفاده از عطرها هم با توجده بده ندوع بدهكدارگیری بدرای
آرایش صورت ،مو ،بدن و لباس متفاوت بوده اسدت( بهدار32 :7187 ،؛ كدالج.)82 :7166 ،
درآیددین تدددفین درگذشددتگان نیددز از چهارگیدداه خوشددبوی «اورواسددنی»« ،وهودددگددون»،
«وهودكرتی» و «هذاد نئپتا»استفاده میشده است (اوستا،وندیداد ،فرگرد  ،8بخش  .)2ساخت
عطر ،محدود به گلها و گیاهان و یا تركیدب آنهدا نبدود و چدوبهدای معطّردرختدانی مثدل
صندل و ساج هم از دیرباز جایگاه خاصی در اندیشه گیداهشناسدی و عطرسدازی بشدر داشدته
است .واژه «هوبئوذی» به معنی خوشبو برای این دسته از چوبها كه درهنگام سوختن بدوی
خوش از آنها پراكندده مدیشدود بدهكدار مدیرود( اوشدیدری .) 433 :7181 ،براسداس متدون
تاریخی،گسترش دانش عطرسازی تا آنجا بود كه حتی برخی از شهرها به داشدتن و اسدتفاده
بعضی از عطرها شدهرت داشدتند .حمدداهلل مسدتوفی بده «مشدمومات چدون نیلدوفر و بنفشده و
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یاسمن و نرگس» در شهر شداپور اشداره مدیكندد( گدای .)284 :7181 ،احادیدظ و روایدات
بسیاری نیز از پیامبراسالم(ص) و ائمّة معصومین(ع) در زمینة اهمیّت عطدر و فضدیلت بعضدی از
انواع آن ذكرشده است :در سننالنّبی به نقل ازپیامبراسالم(ص)آمده است« :دوستم جبرئیل به
من گفت :یک روز درمیان خود را معطّر ساز و این كار در روزهدای جمعده تدرل نشدود»(
طباطبایی .)733 :7118 ،از امام كاظم(ع) نیز منقول است« :شایسته اسدت كده مدرد هدر روز از
بددوی خددوش اسددتفاده كنددد»( محمّدددی ریشددهری ،7111 ،ج .)113 :1در روایتددی از امددام
صادق(ع) نیز آمده است« :دو ركعت نماز با عطر بهتر از هفتاد ركعت نمداز كسدی اسدت كده
عطر نزده است»(همان).
گسترش دانش ایرانیان در زمینة شناخت فواید گیاهان و گلها و راههای استفاده از آنهدا
تحت تأثیر آموزههدا و توصدیههدای دیندی در خصدوص اهمیّدت اسدتفاده از عطدر و عصداره
گیاهان موجب گردید دركنار دانش پزشكی و گیاهدرمانی در صنعت عطرسازی هم از آنها
بهره مند شوند تا آنجا كه در مواردی برای معطّرساختن شربتها و نوشیدنیهای خود نیدز از
عطر گلهاد از جمله گالبد استفاده كنند .با گذشت زمان و افزایش سدطح داندش صداحبان
این هنر /صنعت ،انواع عطرها شكل گرفت كه با توجه به منبدع و مدوادّ اولیده بدرای سداخت
انواع آن «گیاهی یا جانوری» دو دسته ،عطرد پایده بدهوجدود آمدد .نخسدت :عطردد پایدههدای
گیاهی شامل گلها و گیاهان معطّر ،صمغها ،چوبها ،دانهها ،شكوفهها و ...و دیگدر :عطردد
پایههای جانوری كه به دو دسته «خشكی منشأ» و «دریایی منشأ» تقسدیم مدیشدوند .كده ندوع
نخست از جانوران ی مثل آهدوی مشدک و گربده مشدک كده در خشدكی زنددگی مدیكنندد
بهدسدت مدیآیدد و ندوع دوم از جدانوران دریدایی مثدل مداهیعنبدر و ندوعی صددف بده ندام
اظفارالطیب یا نداخن پریدان تهیده مدیشدود( انصداری .)17-13 :7187 ،نكتدة دیگدر در ایدن
صنعت ،تنوّع شدیوههدای سداخت و نحدوه اسدتخراج عطراسدت كده ازآن میدان مدیتدوان بده
تقطیركردن ،روغنگیری ،بخورسوزاندن اشاره كرد(ر.ل :همان .)63 :وجود ایدن شدیوههدا
در دورههای مختلف و اهمیّتی كه به این كار داده میشده است موجب گردید تألیفاتی نیدز
در این موضوع تحریرگردد و از آن جمله باید به مجمره كه رسالهای است با موضوع عطدر
و عطركشی اشاره كرد كه در ادامه به بیان توضیحاتی درباره این اثدر و م لّدف آن پرداختده
خواهد شد.
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 -8-8بیان مسئله
اهمیّت عطر و شیوه های ساخت و آمداده سدازی آن در فرهندگ هدای مختلدف ،همدواره
مورد توجه بوده و به عنوان بخشی از فرهنگ هر جامعه محسدوب بدوده و هسدت .ضدرورت
گسترش این دانش و حرفه در دورههای مختلف مورد عالقه بوده و در كتدب طبّدی و مندابعی
كه به موضوع گیاهان دارویی پرداخته اند كمابیش به آن پرداخته شده است .پژوهشی كه در
ادامه خو اهد آمد ،بررسی نسخهای خطّی با موضوع عطر وانواع آن و شیوههدای عطرسدازی،
متعلق به حاج محمّدبنابراهیم كرمدانی اسدت كده بدا دقّدت و وسدواس بسدیار ،سدعی در بیدان
روش های صحیح تركیب و ساخت انواع عطر نموده كه میتواند برای عالقمندان این حوزه،
جالب توجه باشد.
 -2-8پیشینة تحقیق
طیّ بررسیهای به عملآمده در رشتههای علوم پایده تحقیقداتی در زمینده عطدر ،اندواع آن
وگیاهان دارویی انجام و نتیجه آنها به صورت مقالده و كتداب منتشدر شدده اسدت .در ادبیدات
فارسی نیز در این زمینه باید به عطرنامة عالیدی( )7141اشداره كدرد كده مشدتمل بدر دو مقالده
اسددت .م لددف در مقالدده نخسددت بدده مفددردات معطّددرات ،ماننددد مشددک ،كددافور ،عددود و عنبددر
میپردازد و در مقاله دوّم به ندها ،لخلخهها  ،غالیهها ،مطرا ،رامک و سدک شدک و ذرورهدا.
كتدداب تدداریخ عطددر در ایددران از شددهره انصدداری( )7187حددائز اهمیّدت اسددت .امددا در حددوزة
نسخهپژوهی بررسی سبكی و محتوایی نسخهای خطّی با موضوع اختصاصی عطر و شناختن و
ساختن آن مشاهده نشد.
 -8-8ضرورت و اهمیّت تحقیق
احیای نسخههای خطّی به عنوان میراَهای ادبی و علمی ارزشدمند هدر قدوم بدا توجده بده
تنوّع موضوعی موجود در آنها همواره مورد توجه و مراجعده نسدخهپژوهدان و عالقمنددان بده
دانشهای كهن بوده است .یكی از موضوعات موردنظرگیاهان معطّر ،شیوههای به كارگیری
و ساخت آنهاست كه از روزگاران دور تاكنون خواستاران بسدیاری داشدته اسدت .آگداهی از
این نوع دستنوشتهها می تواندد مدا را بده فرهندگ عامّدة روزگداران كهدن و گوشدههدایی از
دانسته های مردم آن دوران ،آشنا سازد .اهمیّت چنین موضوعی در فرهنگ ایرانی نویسنده را
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بر آن داشته است كه در این پژوهش ویژگیهای سبكی و محتوایی یكی از ایدن نسدخههدای
ارزشمند خطّی را با نام مجمره جهت آشنایی خوانندگان ،بیان نماید.
 -9-8سخنی درباره احوال و آثار مؤلّف
حاج محمّدكریم بن ابراهیم كرمانی در هجدهم محرّم سال  7226ق .در كرمان متولّد
شد .پدرش ابراهیمخان ظهیرالدّوله ،حاكم كرمان(7278ق) و مادرش دختر میرزا رحیم،
مستوفی تفلیس بود .وی كه فرزند ارشد خانواده بود ،توانست به دلیل جایگاه اجتماعی
پدر ،در طیّ حكومت بیستودوساله بر دیار كرمان ،از امكانات بسیاری كه از همان دوران
كودكی در اختیار داشت برای آموختن علوم و دانشهای آن روزگار بهره گیرد و در
مدرسهای كه پدرش دركرمان تأسیس كرد(7یغما ،7163 ،ش  ،3پیاپی  )613 :167به
تحصیل بپردازد .از نخستین معلّمان او میتوان به سیّد زینالعابدین مجتهد و میرزا
محمّدعلی اصفهانی خوشنویس اشاره كرد كه در محضر او خطّ میآموخت .حاج
محمّدكریم به تدریج توانست به پایگاهی در علوم دست یابد كه از او با عناوینی از جمله
متكلّم ،مورّخ ،محدَّ و شاعر یاد شود.
كرمانی شانزدهساله بود كه پدرش درگذشت .پس از این اتفاق به منظور استفاده از
تعالیم سیّدكاظم رشتی(7263-7272ق) ،جانشین شیخ احمد احسایی( 7247-7733ق) به
كربال سفركرد و به مدّت یکسال در حلقة شاگردان وی قرارگرفت .پس از مدّتی به
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
علمای دیگری نظیر ملّاحسین گنجوی و آقا محمّدشریف كرمانی اجازة روایت یافت .وی
كه از مخالفان فرقه بابیّه بود نخستین كسی است كه ردیّهای بر عقاید سیدمحمّد باب نوشته
است.
سرانجام روز دوشنبه دوم شعبان 7288ق .در روستای «ته رود» نزدیک شهركرمان در
مسیر مسافرت به عتبات درگذشت و دركنار قبر سیدكاظم رشتی دركربال به خال سپرده
شد .در تعداد آثار به جای مانده از محمّدكریمخان كرمانی اختالف نظر وجود دارد .تعداد
تألیفات او را  243 ،221و  218جلد نیز گفتهاند( حاج سیدجوادی و دیگران.)67 :7133 ،
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برخی از مهمترین تألیفات وی عبارتند از :ایقان فی اعجازالقرآن ،تقویمالعوج،
تقدیماللّسان ،تسلیتنامه ،جوامعالعالج ،جهادیه ،حدائقاالصول ،دقائقالفالح ،رساله
بهبهانیه ،رسالهدرفقه ،شرحِدعایسحر ،فصل الخطاب الهادی الی طریقالصواب ،هدایةالطالبنی،
طریقالنجاﮤ ،خالصةﮥالتقومی ،س االت احمدیه ،كتابالموجزفیالطهاُرة ،تیر شهاب درراندن باب،
هدایـةالعوام ،سی فصل ،الفصول ،حرز منقول من عالجاالرواح ،مجمره ،كنزالرموز ،دیوان
كرمانی ،مثنوی عرفانی و ( ...دایرةالمعارف تشیّع ،7133 ،ج 67-63 :74؛ نیز ر.ل :بامداد،
شرح حال رجال ایران ،7141 ،ج  6-7 :4و اعامتدالسلطُنة ،المآثر و اآلثار ،بیتا ،ج -183 :1
 133و نوایی،)7121( ،ش 778-733 :6و ش .)11-32 :3
 -2بحث
در این پژوهش ویژگیهای فكری ،ادبی و زبانی نسخة خطّی مجمره با موضوع عطر و
عطرسازی به منظور آشنایی با این نوع آثار علمی بررسی میگردد كه درادامه به تفصیل به
این موضوع پرداخته خواهد شد.
 -8-2محتوای كلّی نسخه
مجمره رسالهای است با موضوع عطر و انواع آن؛ و نیز شیوههای گوناگون تركیب و
ساخت انواع عطر كه م لّف با مراجعه به منابع زمان خود ،جمعآوری نموده است .بر اساس
اشارة صریح م لّف ،رسالة مجمره در یک مقدمه و هفت باب ،تنظیم گردیده است .در این
نسخه ،م لّف در مقدمه با عنوان «در ذكر بعضی از اخبار كه در فضل طیبها و عطرهاست»
(ع)

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

درباره اهمیّت جایگاه آن در دین اسالم و بهداشت میپردازد و به این وسیله فضل برخی از
انواع عطر را بر سایرین با ذكر سند معتبر برای خوانندگان یادآوری میكند .در نخستین
سطرهای نسخه آورده است« :چون تطییب ،سنّت انبیا و مرسلین و طریقة اولیا و صالحین
است و غذای روح است و مقوّی قوای طبیعی و حیوانی و نفسانی است و نسیم بهشت است
و هركس بالفطره آن را محبوب دارد اگرچه به حسب مزاج ،طاقت بعضی آنها را نداشته
باشد به جهت كثرت و یا قوّت آن و یفاحلقیقةﮥ ،جمیع چیزها نسبت به مزاج بر همین نهج
است؛ زیرا كه مزاج را اندازهای است از قوّه كه هرچه بر او واردآید كه از آن اقوی باشد
مغیّرآن خواهد شد .البته پس اینكه بعضی از مزاجها از استعمال عطرها متاذّی میشوند نه

پايیز و زمستان 49

بررسی سبکی و محتوايی نسخة خطّی«مجمره...

13

این است كه عطر ،مقوّی ارواح ایشان نیست؛ زیراكه عطر ،غذای روحانی است و قوّه
فلكی و مناسبت به ارواح دارد »...در ا ین نسخه ،م لّف استعمال عطر را موجب دفع شیاطین
و انس مالئكه ،كثرت روزی و عافیت ذكر میكند« :خاصیّت استعمال عطر است كه
شیاطین از انسان فرار میكند و مالئكه به او انس گرفته به او احاطه كنند و البته این باعظ
زیادتی رزق میشود ظاهری و باطنی؛ و باعظ صحّت و عافیت و طاعت و خیرات و مبرّات
و كماالت او میشود( ».مقدمه)
وی مقدّمه را با احادیظ و روایاتی از پیامبراسالم(ص)و ائمّة معصومین(ع) آغاز می كند
در بخشی از مقدّمه آورده است ...« :و در حدیظ دیگر است كه حضرت رسول صلّیاهلل
علیه وآله ،مشكدانی داشتند كه هرگاه وضو میساختند با دست تر آن را میگرفتند و چون
بیرون میآمدند از بوی خوش میدانستند كه آن حضرت میآید( »2ر.ل :طباطبایی،
.)68 :7187
و حضرت صادق علیهالسّالم فرمودند :كه غالیه زیاد و كمش یكسان است؛ هر كس
كمی از غالیه دایماً استعمال كند كافی است او را و حضرت رضا علیهالسالم فرمودند :كه
روغنی برای ایشان ساختند در آن مشک و عنبر بود و فرمود كه بر كاغذی آیةالكرسی و
حمد و معوّذتین و بعضی از آیات نوشتند و در میان غالف آن ظرف گذاشتند( 1مقدّمه)
(ر.ل :مجلسی ،7167 ،ج .)22 :1
تقسیمبندی دقیق ،فصل بندی منظم ،رعایت امانت در بیان اوزان و مقادیر و نیز تسلّط
كامل بر موضوع ،از دیگر ویژگیهای این رساله است .م لّف در بابهای هفتگانه با
توجه به نوع عطر ابتدا بهشیوة تلفّظ درستِ نام آن میپردازد؛ سپس به توضیح كوتاهی
دربارة نوع عطر مورد نظر بسنده میكند و بعد انواع زیرمجموعه آن را با دقّت قابل توجهی
در بیان مقادیر و اوزان ذكر میكند .غالیهها ،اركجهها ،عبیرها ،عطرها ،بخورات و ندّها،
شمامات و عطریات متفرقّه مو اردی است كه م لّف ضمن توجه به آنها ،مورد بررسی قرار
داده است كه در بخش معرفی نسخة اساس ،به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت.
 -2-2معرفی نسخهها
بر اساس فهرستوارة دستنوشتهای ایران (دنا) اثر مصطفی درایتی و فهرست
نسخههای خطّی فارسی اثر احمد منزوی از مجمره شش نسخه موجود است -كه با توجه به
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اینكه برای نخستین بار تصحیح شده است -اطالعات مربوط به آنها در ذیل میآید:
 -8-2-2نسخة كتابخانة ملّی مَلِک :نسخه با شماره  4184/7دربخش نسخ خطّی
كتابخانة ملّی ملک موجود است .به خطّ نسخ و دارای  44صفحه  73سطری است .نسخه
با عبارت «بسماهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل ربّالعالمین و صلّیاهلل علی سیدنا محمّد و
آلهالطّاهرین و لعنةاهلل علی اعدائهم اجمعین و بعد چنین گوید بنده اثیم كریمبن ابراهیم»...
آغاز شده و در انجامة نسخه به نام كاتب اشاره نشده و با عبارت «تمام شد بر دست م لّفش
كریم بن ابراهیم در شب هفتم ماه مبارل رمضان سنة هزار و دویستوهفتاد هجری حامداً
مصلّیاً مستغفراً» به پایان میرسد و شامل مقدمه ،هفت باب و خاتمه به اختصار ذیل است:
مقدّمه :شامل مطالبی با موضوع عطر و عطرسازی و بیان اهمیّت سازگاری انواع عطر
با مزاج و طبیعت افراد است.
باب اول :در ذكر غالیهها كه در آن پس از ارائه تعریفی از غالیه ،تركیب هجده نوع
غالیه را برمیشمارد .در بخشی از این باب آمده است« :بدان كه غالیه در اصل اسم است
برای ادویة خوشبو كه به هم می آمیزد با روغن و قیمت گزاف داشته باشد .بعد به همه آن
نوع گفته شده و در عناصر آن خالف است .بعضی گفتهاند كه عناصر آن مشک و عنبر و
روغن بان است پس مختلف میشود در اوزان و ادخال ادویة دیگر به حسب اختالف
احوال و بعضی گفته اند كه عناصر آن مشک و كافور و روغن بان است و حصیلبان و
عرقهای خوشبو و به حسب احوال عود و سُکّ و رامَک و موم و الدن و امثال اینها اضافه
میشود و بعضی عناصر آن مشک و عنبر و روغن بان و حصیلبان و عرقهای خوشبو
گرفتهاند و بعضی عناصر آن را عنبر و روغن بان و حصیلبان و عرقهای خوشبو گرفتهاند
و خواص دیگر غیر از تطییب ،برای هر نسخه هست و چون غرض در این نسخه محض
تطییب است متعرّض خواص آنها نمیشویم ».سپس به شیوة ساخت غالیه می پردازد.
باب دوم :در اطیابی كه بهعنوان اركجه مذكور شده است .در این باب تركیب
هجده نوع اركجه ،دو عبیرمایه و مید ،بیان میشود .بهكارگیری لغاتی مثل بسیار تحفه،
خوشبو و نیكو و اركجه عطاران هند در معرفی و نحوه تركیب برخی از اركجهها و عطرها
نشان دهنده اطالع دقیق نویسنده از چگونگی ساخت عطر و نیز آشنایی با شیوههای مختلف
عطرسازی در سرزمینهای دیگردارد .در ضمنِ باب دوم ،پس از بیان اركجههای
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هجدهگانه و نیز ارائة نظر خود دربارة نحوة تركیب و ساخت اركجه به بحظ دربارة عبیر
مایه به دلیل كاربرد آن در ساخت اركجه میپردازد .همچنین نحوة تركیب عنصری به نام
مید را كه مایه برخی از عطرهاست ،بیان می كند .در بخشی از باب دوم در بیان معنی
اركجه و تركیبات نوعی از آن آورده است ...« :اركجه بفتح همزه و سكون راء مهمله و
فتح كاف فارسی و فتح جیم به زبان هندی به معنی طیب اعلی و از انواع اغالی است و نوع
ساختن آنها بر نحو غالیه است به طوری كه مذكور میشود.
اركجه؛ عود قماری ،غرقی خام ،زعفران از هریک ،دو درم ،صندل سفید به گالب
سوده ،اظفارالطیب ،حبّالمحلب ازهریک ،سه درم ،عنبر اشهب ،یک درم ،مشک تركی،
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
صندل ،عطر گل سرخ ،عطر عنبر اشهب مجموع یا بعضی داخل كنند».
باب سوم :در عبیرها؛ صاحب اثر در این باب ضمن اشاره به كاربرد عبیر برای
معطّرسازی موی زنان و نیز لباسها از چهار نوع عبیر و نحوه تركیب و ساخت آنها یاد
میكند؛ همچنین برای ابزارهای عطركشی توضیحاتی ارائه میدهد .وی می نویسد« :عبارت
از طیبهایی است كه به نحو ذرور استعمال كرده؛ البهالی موی زنان پاشند یا اینكه در
الهای رخت در هنگام ضبط می پاشند .عبیر بگیرند نارنجی و جوف آن را خالی كنند؛ پس
دواله در آن پر كنند با قدری عنبر اشهب و مشک و گالب پس در دیگ مسی به آتش
مالیم با گالب بجوشانند تا گالب بخشكد پس بیرون آورده صندل زرد و عود قماری و
صندل سفید سوده؛ داخل كرده به هم مخلوط كنند و بردارند و در حقّه یا شیشه ضبط
كنند».
باب چهارم :در عطرهاست كه مراد روغنهای مصعّده از عقاقیر عطره باشد .در این
باره نویسنده از پنج نوع اركجه ،سه عطر فتنه و سه عطر مجموعه در ضمن اشاره به
عطرهای مجموعه یاد میكند .در این باره از وسیلههای عطركشی نیز مینویسد؛ اما
تصویری از آن ارائه نمیدهد .اما در نسخههای تهران ،قم و آستان قدس تصویر مورد نظر
آمده است .در این بخش دستور ساختن عطری را كه خود اختراع كرده است آموزش می
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دهد.
باب پنجم :در بخورات و ندّها كه آنها را به فارسی گشته گویند .در این باب ،نُه
نمونه بخور همراه با دستور تركیب و ساخت معرفی میشود .تركیبات نمونهای از بخورهای
این بخش به شرح ذیل است«:بخورِ عنبر ِمركّب اعلی؛ عنبر اشهب ،شصتوپنج مثقال ،عود
قماری خام ،پنجاه وپنج مثقال ،مشک تبّتی خالص ،ده مثقال ،كافور قیصوری ،هفت مثقال،
ادویه را كوفته به گالب سرشته ،قرصها سازند و در سایه بخشكانند».
باب ششم :در شمامات است .در این باب ضمن ارائة تعریفی از شمامه بهعنوان مركّبی
خوشبو كه آن را به شكل سیب یا غیر آن برای بوییدن میسازند از پنج نوع شمامه یاد
میشود كه از آن جمله تركیب ساخت شمامه زیر است« :شمامه :عود قماری خام ،پنج
مثقال ،قرنفل ،سنبل الطیب ،زعفران ،اظفارالطیب ،قاقله صغار ،بسباسه ،پوست زرد ترنج،
هریک ،یک مثقال و یک دانگ و نیم ،عنبر اشهب ،دو مثقال و نیم ،مشک تبتی ،بهارنارنج
از هریک ،یک مثقال ،علفک هندی ،حصی لبان ،هریک دو مثقال و نیم ،اجزاء را كوفته

،

بیخته به گالب ساییده عطر عود هندی ،عطر عنبر ،عطر ناكسیر از هریک نیم مثقال ،روغن
نرگس ،روغن یاسمین ،هریک ،یک مثقال ،داخل كرده به شكل سیب ساخته در سایه
بخشكاند ».وی در ادامه به این نكته اشاره می كند كه« :هر وقت كه شمامات كم رایحه
شود باید شكست و مكرّر خمیر كرد با گالب و سیب سازند».
باب هفتم :در عطريات متفرقّه .در این باب به موارد ذیل و چگونگی ساخت آنها
اشاره می شود :تسبیح عنبر ،شمع عنبر سه نوع ،فتیله عنبر دو مورد ،فتیله عود ،شمع بخور،
عود مطرّا ،چووه عود مفرد ،چووه عود مركّب ،شند (كه از جمله اطیاب است) ،عرق فتنه و
كافور مصعّد ،حلّ عنبر ،حلّ كافور و حلّ حصی لبان .در این باب همچنین بخشی با عنوان
دستور گرفتن روغن های خوشبو آمده كه در آن به روغن گل سرخ ،بنفشه ،زنبق ،یاس و
گل رازقی پرداخته شده است .به طور نمونه در بخش طریقه ساخت تسبیح عنبر و كاربرد
آن  ،شمع عنبر و فتیله عنبر می نویسد« :تسبیح عنبر برای گردانیدن یا به گردن بستن زنان،
عنبر اشهب ،مشک خالص ،ورق گل سرخ ،عبیر هریک به قدر حاجت كوفته ،بیخته به
گالب سرشته حبوب سازند و اگر قدری صمغ یا كتیرا داخل كنند اَدوَم میشود.
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.
فتیله عنبر؛ عنبر اشهب دو مثقال ،عود هندی ،نبات سفید هریک پنج مثقال ،صندل سفید
یک مثقال ،همه را به گالب سوده ،فتیلهها سازند و در نسخه دیگر حصیلبان یک جزو
داخل كنند».
خاتمه :در این بخش ،معادل فارسی اوزان و مقادیر عطرهایی كه در هفت باب رساله بر
اساس گفتة صاحب اثر از نسخههای هندی گرفته شده ،آمده است .كلماتی مثل :سرخ،
ماشه ،توله ،دام ،اثار ،پاو ،سیرتام ،استار ،اوقیه ،حبّه ،دانگ ،رطل ،قیراط ،من طبّی ،مثقال
صیرفی ،درهم ،مثقال طبّی از این قرارند .م لّف در این باره مینویسد« :در این كتاب بعضی
از نسخ های هندی ذكر شد و در آنها اوزان هندی بود و خواستم كه آن اوزان ذكر كنم كه
طالب بر آنها مطّلع شود و بعضی اوزان هم دیگر بالتّبع ذكر میشود بر حسب آنچه بعضی
از اطبّا نوشتهاند».
با توجه به عدم اشاره به نام كاتب و نیز اشاره به تاریخ  7213ق .كه نسبت به سایر
نسخهها دارای تقدّم زمانی است و نیز دقّت م لف در نگارش صحیح كلماتد بیش از
دیگر نسخههاد انتخاب این نسخه به عنوان نسخة اساس منطقی خواهد بود .نكتة قابل ذكر
در مورد این نسخه اینكه تصویری كه در بعضی از نسخهها در باب سوم از ابزار عرقگیری
آمده در این نسخه موجود نیست و كاتب صرفاً به ذكر توضیحاتی در مورد وسیله مورد نظر
اكتفا نموده است.
 -2-2-2نسخة كتابخانة امامزاده هاللبنعلی آران و بیدگل :در فهرستوارة
دستنوشتهای ایران (دنا) و فهرست نسخههای خطّی فارسی به نسخة آران كاشان د محمّد
هالل با شماره  223اشاره شده وكلمه م لّف /نستعلیق آمده است و عبارت «پاره شده

است» به چشم میخورَد  .همچنین از بدون تاریخ بودن نسخة یاد شده است .علیرغم
تالش بسیار و مراجعه به كتابخانه امامزاده هاللبنعلیِ آرانِ كاشان برای دستیابی به
تصویری از نسخه ،متأسفانه به دلیل عدم همكاری مسئوالن ،دستیابی به نسخه ممكن نشد؛
لذا با توجه به دالیل فوق ،نسخه كتابخانة ملّی مَلِک به عنوان نسخة اساس در نظر گرفته
شده است.
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 -8-2-2نسخة كتابخانة دارالحديث قم :این نسخه با شمارة  12در كتابخانة م سّسة
دارالحدیظ قم به خطّ نستعلیق 73 ،برگ 73سطری 4به كتابت علیاكبر بن محمّد صادق
نگهداری میشود .این نسخه در ششم شوّال  7213كتابت شده است و رسالة هفدهم از
مجموعه هفدهگانه رسالههای محمّدكریم بن ابراهیم كرمانی است و از صفحه 63تا16را
شامل میشود .در صفحة یازده این نسخه ،تصویری از ابزار عرقگیری و عطرسازی آمده
است .در انجامة این نسخه نیز تاریخ  7212ق .زمان تألیف اثر شناخته شده است« .تمام شد
بر دست م لّفش كریم بن ابراهیم در شب هفتم ماه مبارل رمضان از سنة هزار و
دویست وهفتاد ودو هجری حامداً مصلّیاً مستغفراً تمام شد كتابت این نسخة شریفه به خطّ
اقلّالدهر علیاكبر بن آقامحمّد صادق فی ششم شهر شوال المكرّم فی شهور سنه  7213در
دارالسلطنه تبریز».
كاتب در حاشیة صفحة پایانی به مغلوط بودن نسخهای كه از روی آن استنساخ نموده
اشاره كرده ،آورده است« :فرض نماند كه آن نسخه كه حقیر از رویش استنساخ نمودم
بسیار مغلوط بود و چون در تبریز غیر از همان یک نسخة مغلوط نسخة دیگر یافت نمیشد
علیالعجاله ،رونویسی از آن شد تا انشااهلل بعد از این نسخة صحیحی بهدست آورده مقابله
نمایم به جهت اطّالع ناظران عرض شد والسّالم علی من اتّبعالهدی» .مصحّح از این نسخه
در پاورقی به اختصار با عنوان «قم» یاد كرده است.
 -9-2-2نسخة آستان قدس رضوی :این نسخه با شماره  73123در كتابخانة آستان
قدس رضوی به خطّ نستعلیق 17 ،صفحه  78سطری به كتابت سیّدابوالقاسم موجود است
كه بر اساس انجامه نسخه در سال 7281كتابت شده است .نسخه با عبارت «بسماهلل الرحمن
الرحیم الحمدهلل ربّالعالمین و صلّیاهلل علی سیدنا محمّد و آله الطّاهرین و لعنةاهلل علی
اعدائهم اجمعین و بعد چنین گوید بنده اثیم ،كریم ابراهیم »...آغاز میشود.
قابل ذكر است كه كاتب پیش از آغاز به نگارش متن رساله در صفحه نخست چنین
آورده است« :مجمره و به نستمدّ و نستعین و علیه توكّل» .انجامه نسخه نیز بهصورت ذیل
آمده است« :كتبة سیدابوالقاسم للمخدوم الصفی الوفی[...ناخوانا] حسنعلی تغمَّده اهلل بِحُسن
توفیقه فی شهر جمادیاالولی من شهور سنه  7281فیالهجرة عذر غلط این كتاب از غلط
نسخه است با اصطالحات غریب باید عفو فرمایند ناظرین والسلم علیكم و رحمةاهلل و
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بركاته» .كه با توجه به عبارت «عذر غلط این كتاب از غلط نسخه است» میتوان دریافت
كه این نسخه ،تحریری از نسخة اساس است.
این نسخه اگرچه به خطّ نستعلیق كتابت شده اما دقّت چندانی در خوانش و نگارش
كلمات مشاهده نمیشود و بهنظر میرسد صرفاً به رونویسی متن اصلی پرداخته و همین امر
اشتباهاتی را در متن بهوجود آورده است.
 -0-2-2نسخة كتابخانة ملی :این نسخه با شماره 73688در كتابخانة ملی به خط
نستعلیق  83صفحه  72سطری به كتابت علیّ بن موسی بن ابراهیم موجود است كه به استناد
انجامة نسخه در بیستوپنجم جمادیاالولی سال  7133ق .كتابت شده است.
نسخه با عبارت «بسماهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل ربّالعالمین و صلّیاهلل علی سیدنا
محمّد و آله الطّاهرین و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین و بعد چنین گوید بنده اثیم كریم بن
ابراهیم اعلیاهلل مقامه و رفع فی الخلد اعالمه »...آغازشده و انجامه آن نیز به صورت ذیل
آمده است« :تمام شد بر دست م لّفش كریم بن ابراهیم(اعلیاهلل مقامهما) در شب هفتم ماه
مبارل رمضان از سنه هزار و دویست و هفتاد و دو هجری حامداً مصلّیاً مستغفراً والسالم و
تسوید و استنساخ شد بر دست اقلّ عباد علی بن موسی بن ابراهیم عفیاهلل عن جرائمهم و
فارغ شدم از تحریر آن در شب دوشنبه بیستوپنجم جمادیاالولی سنه
یکهزاروسیصدوشش هجری حامداً مصلّیاً مستغفراً والسالم».
در این نسخه پس از پایان یافتن متن اصلی ،كاتب مطلبی در دو صفحه با موضوع
چگونگی پیدا كردن عدد آورده است .كه بیارتباط با میزانها و مقادیر اشاره شده در متن
برای تركیب مواد سازنده عطرها نیست.
این نسخه بیشترین میزان مشابهت در متن را با نسخة اساس دارد و معموالً در ذكر اوزان
و مقادیر و نوع تركیبهای انواع عطرها همخوانی بیشتری با نسخه اساس نسبت به سایر
نسخهها دارد .نكتة دیگر اینكه تصویری كه از ابزار عرقگیری و عطرسازی در برخی از
نسخهها آمده در این نسخه موجود نیست.
 -6-2-2نسخة كتابخانة مركزی دانشگاه تهران :این نسخه با شماره  1613دربخش
نسخ خطّی كتابخانه مركزی دانشگاه تهران به خط نستعلیق و دارای  68صفحه  71سطری به
كتابت حاج میرزا علیاصغرخان ضیاءاالطبّا موجود است .نسخه با عبارت «بسماهلل الرحمن
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الرحیم الحمدهلل ربّالعالمین و صلّیاله علی سیّدنا محمّد و آلهالطّاهرین و لعنةاهلل علی
اعدائهم اجمعین و بعد چنین گوید بنده اثیم كریم ابن ابراهیم »...؛ آغاز شده و در صفحه
نخست پیش از آغاز متن اصلی ،نام رساله بهصورت رساله مباركه مجمره آمده است.
در انجامة نسخه نیز عبارت ذیل آمده است« :تمام شد بر دست م لّفش كریم ابن ابراهیم
در شب هفتم ماه مبارل رمضان سنه هزار دویست و هفتاد دو هجری حامداً مصلّیاً مستغفراً
كتبه العبد الجانی حاج میرزا علیاصغرخان ملقّب به ضیاء االطبا ابن مرحوم میرزا
علیاكبرخان مستوفی طهرانی در  76شهر ربیع االول .»7173
این نسخه بیشترین اختالف را در ذكر مقادیر و در مواردی اختالف در مواد تشكیل
دهنده عطرها ،شمامهها ،اركجهها ،غالیهها و سایر معطّرات با نسخة اساس داراست
بهطوریكه در برخی از موارد تنها نسخة ناهمخوان با نسخه اساس است.
بهنظر میرسد كاتب در این نسخه بهشیوهای آزاد به كتابت از روی نسخه اساس
پرداخته و هرجا الزم دانسته است به رواننویسی متن روی آورده و جمالت را كامل نموده
است .درصفحات 11و 43این نسخه نیز تصویر ابزار عرقگیری و عطرسازی آمده است كه
تقریباً به تصویر موجود در نسخة قم نزدیک است .مصحّح از این نسخه درپاورقی به
اختصار با عنوان «مر» یاد كرده است.
 -8-2ويژگیهای نوشتاری و رسمالخطّ نسخه
نكاتی كه در باب قواعد و شیوة نگارش لغات و تركیبات و  ...در این نسخه به چشم
می خورد تقریباً با اندكی تفاوت در متون همدوره اثر نیز رعایت می شود به بیان دیگر؛
زبان نگارشی اثر جدا از شیوهنامه نگارش متون در عصر نویسنده نیست به این معنا كه
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:
 -8-8-2سطح فکری
مجمره رسالهای است در تعریف و شناخت انواع عطر و شیوههای تركیب مواد و ساخت
آنها در این كتاب م لّف ضمن پرداختن به معرّفی انواع عطرها و فواید آنها با اشاره به
احادیظ و روایاتی معتبر از پیامبراسالم(ص) و ائمّة معصومین (ع) اهمیّت استفاده از معطرات را
بر می شمارد.
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 -2-8-2سطح ادبی
از آنجا كه م لّف رساله میكوشد موضوع عطر و شیوههای ساخت انواع آن را به
شیوهای علمی به خواننده منتقل سازد و اصراری در بهكارگیری آرایههای لفظی و معنوی
در متن ندارد؛ خواننده با متنی روان و سلیس و عاری از صنایع ادبی روبه روست كه
اطالعاتی جامع را در حوزه مورد نظر در اختیار او قرار می دهد.
 -8-8-2سطح زبانی
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
اطناب در كالم و در بسیاری از موارد پرهیز از جدانویسی ،برخی از ویژگیهای زبانی در
این اثر است .نكتة دیگر اینكه از آنجا كه بسیاری از معطّراتی كه در این اثر آمده ریشه در
سرزمین هند دارد لذا لغات و اصطالحات هندی چه در حوزه گلها و گیاهان و چه در
حوزه مقادیر به چشم میخورد كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
-8-8-8-2كوتاهی و سادگی جمالت

 نه هرچه بدبو نیست و بوی دارد طیب تواند بود(.)71 كسیكه صاحب سلیقه و حكمت باشد میداند كه متلذّذ نیستند نهایت خوشبوهستند(.)76
 -2 -8-8-2استعمال حرف «ک» به جای «گ» در برخی از لغات

 كوش(= گوش)«:عطر قوی مانند صدای قوی است كه كوشرا پاره كند»(.)74 كالب(=گالب) :مجموعرا بكالب ساییده ،عطر فتنه یكماشه ونیم چووه عود نیمماشه روغن زنبق یكتوله بدستور مرتب نمایند(.)21
 -8-8-8-2استعمال حرف «پ» به جای «ب» در مواردی

 قدری صندل ساییده را باقی كذارند كه فتیلها را بران لوله كنند كه بزمیننچسپد(.)18
 -9-8-8-2در مواردی حذف نشانه «مد» روی مصوت بلند «ا»

 سرامد همه انها كل سرخ است(.)71 انچه خرج كنی در بوی خوش اسراف نیست(.)4 -0 -8-8-2بهكارگیری نشانه جمع فارسی«ها» برای جمع بستن كلمات
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 صندل سفید ،عود هندی ،از هر یک جزوی كوفته و بیخته با كالب سرشته قرصهاسازند(.)14
 -6-8-8-2استعمال الف كوچک (ا ) بر باالی برخی از كلمات دارای مصوت بلند
الف

 سایر نسخ ر'ا هم ذكر كردیم هریكرا میخو'اهی اختیار كن(.)26 صندل سوده را داخل كرده بهم مخلوط كنند و برد'ارند(.)23 -0 -8-8-2حذف «ه» در كلمات مختوم به«ه» هنگام اضافه شدن به نشانه جمع
فارسی «ها»

 غالیها(=غالیهها) :بدانكه قانون ساختن غالیها چنان است(.)73 نسخها(=نسخهها) :در این كتاب بعضی نسخهای هندی ذكر شد(.)41 -1-8-8-2كاربرد «سیّم» به جای «سوم»

 باب سیّم در عبیرها(.)23 -4 -8-8-2حرف اضافه «ب» اغلب به اسم يا ضمیر بعد از خود متصل است.

 بتجربه :بتجربه میبینیم كه بوی سرد و خشک مانند كافور انسان را سستمیكند(.)77
 بكار :عطر رازقی را در عطر بیدمشک كردن و امثال اینها بكار است(.)41 -81 -8-8-2استعمال «می» استمراری به دو صورت جدا و متصل

 پس در قابلمه اول هرچه میخواهد روغن بی بوی پال میكند (.)23 بوی خوش دل را قوت میدهد(.)1 -88 -8-8-2كتابت «ت» به صورت «ة»

 از احادیثی چند كراهه مداومت خلوق و كراهه بیتوته بخلوق میرسد(.)6 -82-8-8-2متّصل نويسی ضمیر «اين» و «آن» به كلمة بعد

 از اینجهه در حدیظ طیب را منحصر به بان كرده اند(.)71  -طبع با وجودی كه انرا بدبو نمیداند انرا خوش ندارد(.)72 -88 -8-8-2استعمال صورت عربی كلمات

 نفط :بعضی بوی نفط را گرفته و بعضی بوی روغن موم را(.)28 -حیوه :كافور بر حسب مزاج مخالف مزاج حیوه است(.)47
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 -89 -8-8-2استفادة محدود از عبارتها و اصطالحات عربی

 هادم اللّذات :كافور و زرنباد در اطیاب روا نباشد...بوی آنها هادم اللذات میشودنه ملذ(.)72
 مسدودالفم :طیبی كه در زجاجه است و مسدودالفم است رایحه طیبه آن استشماممیشود(.)77
 -80 -8-8-2استعمال محدود تقديم فعل در جمله

 بگیرند چوب عود هرقدر خواهند و در آب بخیسانند(.)13 بگیرند نارنج و جوف آنرا خالی كنند(.)23 -86 -8-8-2استفاده از صورت اماليی نادرست برخی از كلمات كه با فارسی
معیار امروز همخوانی ندارد

 مشّاطهگی(= مشّاطگی) :گفت چه امید داشته باشم از مشّاطهگی كه در بهشتكردهام و حال آنكه الحال خدا از من درخشم است(.)8
 خورد به جای خُرد در معنی ریز و كوچک :یک سیر الدن عنبری و نیم سیرسنبل الطیب و پاوسیر دواله ،الدن را كوبیده باقی را پال كرده ،خورد كرده در
گالب بخیسانند(.)26
 -80 -8-8-2استعمال كلمهها و واژگان كهن

از دیگر موارد دارای اهمیت در این متن ،غیر از موارد ذكر شده ،استعمال كلمات كهن
است كه برای فهم متن الزم است معنی آنها را در كتاب های لغت جستجو نمود.
 سحق :سودن ،ساییدن (دهخدا ،ذیل واژه) :عنبر اشهب دو درم ،مشک تركییكدرم ،بكالب سوده و در روغن بان مطیب ،سحق نموده(.)73
 صالیه :سنگ پهنی كه روی آن داروها را میساییدند(.دهخدا ،ذیل واژه):بهارنارنج دو مثقال ،حصیلبان دو مثقال ،كوفته ،بیخته بكالب صالیه كرده(.)11
 -81 -8-8-2كاربرد مقادير و معیارها

با توجه به جایگاه معطرات در نزد مردم در هر دوره واهمیّت استفاده از آنها در
بین طبقات مختلف ،مقادیر در این صنعت از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و هست.
در این نسخه نیز در خاتمة اثر ،برخی از مقادیر مورد استفاده و معادل آنها كه اغلب
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بر اساس كتاب تحفة حكیم مومن است ،آمده كه در ادامه به تعدادی ازآنها اشاره
میگردد.
 سرخ :سه جو متوسط است :بسباسه ،قاقله صغار از هریک سهسرخ ،كافورقیصوری نیم سرخ ،عرقِ بهار دو توله ،بقاعده درهم آمیزند.)23(.
 ماشه :هشتسرخ است :صندل زرد ششماشه ،عود هندی ،حبّالمحلب ازهریک ،یکماشه ...به گالب ساییده.)21(.
 توله :دوازده ماشه است كه مثقال است :عنبر ،یكتوله ،عطرعود ،یكتوله ...مشكرا باكالب سوده و همه را بهم مخلوط كنند(.)11
 دام :بیستماشه است :هیل بوّا ،بسباسه هریک پنجدام ،اظفارالطیب ،پوست نارنجهریک چهاردام.)11(...
 اثار :شصت و چهار توله است :بیخ بنفشه ،صندل زرد ،پوست نارنج هر یک ،یکاثار ،صندل سفید ،یک اثار.)17(...
 پاو :چهل و هشت مثقال صیرفی است :پاوسیر دواله الدن را كوبیده باقی را پالكرده(.)26
 استار :چهار مثقال و نیم است :صندل سفید مقاصری ،ده استار ،صدبرگ ،سهاستار بدستور عرق كشند و عطر گیرند.)12(.
 اوقیه :هفت مثقال و نیم است ... :عود قماری ،غرقی خام ،نیم اوقیه ،روغن بانِمطیّب ،یک اوقیه غالیه سازند.)73(.
 دانگ :از مثقال ،چهارارزن است :عنبر اشهب ،مشک تبتی هر یک دو دانگ،الدن ،زعفران هریک چهاردانگ كوفته(.)13
 رطل :دوازده اوقیه است كه نود مثقال باشد و به درهم صد و سی درهم :برلكل سرخ ،ده رطل ،بسباسه ،چهار رطل و نیم ،جوز بوّا ،چهار رطل ...همه ادویه
را كوفته ،جداجدا در روغن كرده(.)73
 درهم :چهل و هشت حبّه است :بگیرد عود قماری سی و هشت درهم ،جوكوبكرده و در كالب یكروز بخیساند.)13(.
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 -84 -8-8-2استعمال كلمات هندی

 چنپا :نام درختی است(محمّدهادی :)174 :ورد چینی ،كل چنپا هریک نیمسیر...بدستور عرق كشند و عطر گیرند (.)12
 كیورا :نام گیاهی است ...شبیه به درخت نخل و كوتاهتر از آن(محمّدهادی: :) 122دو دام و نیم ،كل سنجد ،كل كیورا هریک بیست دام ...بدستور عطر
كشند(.)13
 خس :ریشه گیاهی است كه در هند و بنگاله در موسم گرما از آن خس خانه میسازند و بر آن آب میپاشند بسیار خوشبو و سرد و خنک می
باشد(.محمّدهادی :)183:سبنلالطیب ،مازوی سبز ،خس ،نیم سیر.)13( ...
 -21-8-8-2به كارگیری لغات تخصصی

 قرع :دستگاهی برای تقطیر مایعات و گرفتن گالب ،عرق و مانند آن ،شامل یکدیگ ،لوله افقی و لولهای مارپیچ(دهخدا ،ذیل واژه) :بگیرند چوب عود هر قدر
خواهند و در آب بخیسانند و جوكوب كرده در قرع معكوس ،تنكیس كنند
(.)13
 -8نتیجه گیری
مجمره رسالهای است از حاج محمّدكریم بن ابراهیم كرمانی با موضوع عطر مشتمل
بر یک مقدّمه ،هفت باب و خاتمه كه در آن به معرّفی انواع عطر ،عبیر ،غالیه ،بخور ،ندّ،
شمامه و روغن های خوشبو و عطرهای متفرّقه پرداخته است.
مقدّمة اثر عالوه بر دارا بودن اطّالعات ارزشمندی درخصوص تأثیر كاربرد عطر بر
(ع)

جسم و روح ومزاج انسان ،حاوی روایات و اخباری از پیامبراسالم(ص) و ائمّة معصومین

در خصوص فواید استفاده از عطر و امتیاز برخی از آنهاست .مطالعة این اثر به دلیل احتوا بر
مطالبی در خور و جامع ،بیانگر نكاتی جالب توجه خواهد بود كه از آن بین میتوان به
موارد ذیل اشاره كرد -7 :تاثیر مذهب و آموزههای دینی بر مردم جامعه در امر رعایت
بهداشت فردی با توجه به توصیههای دینی پیامبر اسالم(ص) و ائمّة معصومین(ع) -2اهمیّت،
گستردگی و جایگاه برخی از صنایع و پیشهها از جمله عطر سازی در روزگاران گذشته در
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سرزمین های مختلف از جمله ایران و هند؛ نكتهای كه از خالل اشارات م لّف در بیان
مقادیر به زبان هندی به دست میآید -1 .تنوع قابل مالحظه انواع عطر و شیوههای متنوع
ساخت آنها با توجه به كاربرد هریک  -4تفاوت در به كارگیری عطرها و بیان تاثیر مثبت
یا منفی انواع آن با توجه به جنسیّت و مزاج مختلف افراد و ضرورت دقّت در این كار.
ارائة تعریفی كامل از هریک از انواع معطرات در ابتدای باب مربوط به آن ،ذكر
جزئیّات و روشهای متنوّع ساخت انواع عطر و نیز بیان مقادیر دقیق و وزن مشخص مواد
برای تركیب ،همچنین نتیجه بخش بودن یا نبودن تركیب ها از دیگر ویژگیهای این نسخه
است.
پرهیز از تنوّ ع در نگارش و نیز سادگی و روانی نثر به دلیل علمی و تخصصی بودن در
سرتاسر متن به چشم میخورد به طوری كه متن ،سلیس و عاری از آرایه های ادبی است.
نكتة دیگر كاربرد لغات و اصطالحات خاص عطرسازی و نیز استفاده ازواژه های هندی
موجود در این صنعت در متن است.
م لّف در موارد محدودی نیز از برخی اصطالحات و تركیبهای عربی و نیز لغات
كهن بهره جسته كه استفاده از آنها از سادگی متن نمیكاهد .اصرار م لّف بر روانی متن تا
آنجاست كه جز در دو مورد به معنی روان احادیظ و روایات معصومین(ع) در متن بسنده
می كند .در خاتمه نیز معادل وزنی متداول مقادیر هندی موجود در متن مانند پاو ،سرخ و ...
را ذكر میكند.
يادداشتها
 -7در مقالهای كه با عنوان «آثار شیخیّه» به قلم دكتر حسین بحرالعلومی كده در صدفحه  613مجلّدة
یغما چاپ رسیده است ازاین مدرسه با نام ابراهیمخان یا ابراهیمیه یاد شده كه طبق نوشته ایشان
از بناهای خوب كرمان و از مدارس زیبای آن سدامان اسدت كده دیوارهدای آن از كاشدیهدای
نفیس پوشیده شده و اطراف آن به خط خوش اشعاری از فتحعلدیخدان صدبای كاشدانی كتیبده
شده و موقوفاتی دارد كه مدرسده سدعادت كرمدان هدم از محدل عوایدد همدان موقوفدات اداره
می شود .كتابخانه معتبری نیز در مدرسه دایدر اسدت و بدیش از شدشهزارمجلدد كتداب در ایدن
كتابخانه موجود است (مجله یغما ،سال سیام ،آذر  ،7163ش  ،3پیاپی )167
« -2كانَت لِرَسولاهلل صَلَّي اهللُ عَلَیهِ وَآله مُمسِكة اذا هُوَ توضاء،أَخَذَ بِیَدِه وَهِیَ رطبة .فَكانَ اذا خدرج
عرفوا أَنَّه رَسولُاهللِ بِرائِحَتِهِ»
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« -1عَنْ مُعَمَّر ِبْنِ خَالّدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ الرِّضَا(ع)بِخُرَاسَانَ عَلَي نَفَقَاتِدهِ فَدأَمَرَنِی أَنْ أَتَّخِدذَ لَدهُ غَالِیَدةً فَلَمَّدا
اتَّخَذْتُهَا فَأُعْجِبَ بِهَا فَنَظَرَإِلَیْهَا فَقَالَ لِی یَامُعَمَّرُإِنَّ الْعَیْنَ حَقٌّ فَاكْتُبْ فِی رُقْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُدلْ هُدوَ اهللُ
أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَآیَةَالْكُرْسِیِّ وَاجْعَلْهَافِی غِالفِ الْقَارُورَة»
 -4الزم به یادآوری است در این نسخه از مجموع  73برگ ،پنج صفحه  23سطری و نیزیک
صفحه  78سطری كتابت شده است.
فهرست منابع
الف-كتابها
 .7اعتمادالسلطنة ،محمّدحسنخان ( .بیتا) .المآثر و اآلثار .تهران :سنایی.
 .2الیاده ،میرچا  .)7184( .اسطورة بازگشت جاودانه .ترجمه بهمن سركاراتی .طهوری.
 .)7186( . -------- .1رساله در تاريخ اديان ،ترجمة جالل ستاری .چ سوم .تهران :سروش.
 .4انصاری ،شهره  .)7187( .تاريخ عطر در ايران .تهران :فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .6اوستا  .)7182( .گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه .تهران :مروارید.
 .3اوشیدری ،جهانگیر .)7117( .دانشنامة مزديسنا .چ سوم .تهران :نشر مركز.
 .1بامداد ،مهدی .)7141( .شرح حال رجال ايران 4 .ج .تهران :زوّار.
 .8بریان ،پییدر .)7111( .تاريخ امپراتوری هخامنشیان (از كورش تـا اسـکندر) .ترجمدة
مهدی سمسار 2 ،ج ،تهران :انتشارات زریاب.
 .3بلعمی ،ابوعلی محمّد بن محمّدد .)7186( .تـاريخ بلعمـی .مصدحّح محمّدد پدروین گنابدادی.
تهران :زوّار.
 .73پورداود ،ابراهیم .)7183( .فرهنگ ايران باستان .تهران :اساطیر
 .77تاريخ سیستان .)7187( .مصحّح محمّدتقی بهار.تهران :انتشارات معین.
 .72خلف نیشابوری ،ابواسحاق ابدراهیم بدن منصدور .)7183( .قصـ

االنبیـا  .تهدران :علمدی و

فرهنگی.
 .71دادگی ،فرنبغ  .)7183( .بندهش.گزارنده مهرداد بهار .تهران :توس.
 .74دایرةُاملعارفُتشةییّ  .)7133( .زیدر نظدر احمدصددر حداج سدیدجوادی و دیگدران ،ج .74تهدران:
انتشارات حكمت.
 .76درایتی ،مصطفی .)7183( .فهرستوارة دستنوشتهای ايران(دنا) 72 .ج .تهران :میراَ
مكتوب.
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 .73دهخدا ،علیاكبر .)7111( .لغتنامه .چ 2دورة جدید .تهران :م سّسة لغتنامة دهخدا.
 .71شاندور ،آلبر .)7166( .كورش كبیر .ترجمة هادی هدایتی .تهران :دانشگاه تهران.
 .78طباطبایی ،محمّد حسین .)7118( .سنن النّبی .ترجمة محمّددهادی فقهدی.تهدران :كتابفروشدی
اسالمیه.
 .73ددددددددددددددددددددددددددددددد .)7187( .ســنن النّبــی ،آداب ،ســنن و روشهــای رفتــاری
پیامبرگرامی اسالم .ترجمه حسین استاد ولی .تهران :پیام آزادی
 .23طبری ،ابو جعفر محمّدبن جریدر .)7184( .تاريخالرّسل و الملوک (بخش ايران از آغاز
تا سال  88هجری) .ترجمه صادق نشات .تهران :علمی و فرهنگی.
 .27عفیفی ،رحیم .)7181( .اساطیر و فرهنگ ايران.تهران :توس.
 .22عطرنامة عاليی .)7141( .محمّدتقی دانش پژوه « .فرهندگ ایدران زمدین» .ش  ،76ص -264
213
 .21ف .ژیران و دیگران .)7183( .اساطیر آشور و بابل.ترجمده ابوالقاسدم اسدماعیل پدور.تهران:
كاروان.
 .24كالج ،مالكوم .)7166( .پارتیان .ترجمه مسعود رجدبنیدا ،تهدران :اداره كدل نگدارش وزارت
فرهنگ و هنر.
 .26كرمانی ،محمّد كریم بن ابدراهیم( .بدی تدا) .مجمـره؛ رسـاله در عطركشـی .نسدخة خطّدی
كتابخانه ملی ملک .به شماره4184/7
( .------------------------ .23بی تا) .مجمره؛ رسـاله در عطركشـی .نسدخة خطّدی
كتابخانه آستان قدس رضوی .به شماره73123
( .----------------------- .21بی تدا) .مجمره؛ رساله در عطركشـی .نسدخة خطّدی
كتابخانه مركزی دانشگاه تهران .به شماره1613
( .----------------------- .28بی تدا) .مجمره؛ رساله در عطركشـی .نسدخة خطّدی
كتابخانه ملی .به شماره73688
( .----------------------- .23بی تا) .مجمره؛ رسـاله در عطركشـی.نسدخة خطّدی
كتابخانه امامزاده هالل بن علی آران و بیدگل .به شماره223
 .13كریستن سن ،آرتور .)7181( .نمونههای نخستین انسان و نخستین شهريار2 .ج در یدک
مجلد .ترجمه ژاله آموزگارد احمد تفضلی .تهران :چشمه.
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 .17گای ،لسترنج .)7181( .جغرافیای تاريخی سرزمینهای خالفت شرقی .ترجمة محمود
عرفان .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 .12مجلسی ،محمّدباقر .)7167( .بحار االنوار(كتاب السماء و العالم) .ترجمة محمّدباقر كمره ای.
تهران :اسالمیه.
 .11محمّدهادی ،محمّد حسین .)7117( .مخـزن االدويـه .چ دوم .تهدران :انتشدارات آمدوزش و
انقالب اسالمی.
 .14محمّدددی ریشددهری ،محمّدددُ.)7111( .مزیاناحلمکةةة ،ج ،1ترجمددة حمیدرضددا شددیخی .قددم:
دارالحدیظ.
 .16منزوی ،احمد .)7148( .فهرست نسـخههـای خطّـی فارسـی .تهدران :م سّسدة فرهنگدی
منطقهای.
 .13مینوی خرد .)7183( .ترجمة احمد تفضلی به كوشش ژاله آموزگار .ویدرایش سدوم .تهدران:
توس.
 .11ویسهوفر ،یوزف .)7118( .ايران باستان ،ترجمه مرتضی ثاقبفر .تهران :ققنوس.
ب)مقالهها
 .7بحرالعلومی،حسین« .)7163( .آثار شیخیّه» .مجلّة یغما .سال سدیام .آذرمداه .ش  .3پیداپی
 .167ص .613
 .2نوایی ،عبدالحسین« .) 7121( .احوال بزرگان» .مجلّة یادگار،سال  ،6شماره  4و .6صدص
778-733و شماره  .3صص .11-32

