
١٦

(سویس)

شمارۀ  ،١٦

(فرانسه)

(سویس)

، شمارۀ

(فرانسه)

سزیانو  (سویس)ژاک

(انگلستان)

ملکیان) از: هادی (عکس

، شمارۀچهارم

گمینی  امیرمحمد

جبار  (فرانسه)احمد

ژاک سزیانو

(انگلستان)

از: هادی ملکیان) (عکس

طبقۀ  چهارم،

امیرمحمد گمینی 

نصر  سیدحسین

احمد جبار

ژاک سزیانو *

لورچ  (انگلستان)ریچارد

از: هادی ملکیان) (عکس

، طبقۀ١١٨٢

 

١٣٩

امیرمحمد گمینی

سیدحسین نصر

جبار * احمد

* )آلمان

ریچارد لورچ

(ژاپن)

ملکیان) (عکس از: هادی

شمارۀ  فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، ١١٨٢نشانی

٦٦٤٠٦ 

miraselmi

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

١٣٩

مکتوب میراث پژوهشی

گمینی امیرمحمد

یزدی

سیدحسین نصر

*(کانادا) 

سارما  آلمان(راموال

لورچ ریچارد

یانو  (ژاپن)میچیو

ملکیان) (عکس از: هادی

فروردین، شمارۀ  ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٠٦٢٥٨

miraselmi

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

١٣٩٩ تابستان

مکتوب میراث پژوهشی

کرامتی  گمینی* یونس امیرمحمد

روان

یزدی

نصر سیدحسین

بروملن  وان (کانادا) گلن

راموال سارما

لورچ *(هند)  ریچارد

میچیو یانو

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی ملکیان) نقش از: هادی (عکس

فروردین، شمارۀ ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٢٥٨دورنگار: 

miraselmi

دورۀ اسالمی فناوری و علوم

تابستان

میراث مکتوب پژوهشی

یونس کرامتی

روان فهم خوب

حیدرزاده توفیق

گیاهی یزدی حمیدرضا

ناطق نصر * محمدجواد سیدحسین

بروملن  وان گلن

راموال سارما

گوپتا  چاران (هند) رادا

یانو*  میچیو

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ ساختمان فروردین، ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

دورنگار: 

miraselmi@mirasmaktoob.ir

دورۀ اسالمی فناوری و علوم

تابستان

مکتوب پژوهشی میراث

رضوانی پویان

شاملو فرد حسین

یونس کرامتی

فهم خوب

توفیق حیدرزاده

حمیدرضا گیاهی

محمدجواد ناطق

وان بروملن گلن

سارما سری راموال

چاران گوپتا  رادا

* (هلند) 

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ ساختمان فروردین، ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

دورنگار:      

mirasmaktoob.ir

اسالمی فناوری دورۀ و علوم

تابستانو 
١٧

مکتوب میراث پژوهشی
ایرانی اکبر

باقری محمد
کریمیان زینب

رضوانی پویان
خانی محمود

حسین شاملو

قلندری  کرامتی *حنیف یونس

خوب سجاد نیک فهم

توفیق حیدرزاده

گیاهی حمیدرضا

محمدجواد ناطق

بروملن گلن وان

سری * 

چاران گوپتا رادا

هوخندایک  پیتر (هلند) یان

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ابوریحان، ساختمان و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢       

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

و بهار
پیاپی: ٧شمارۀ

مکتوب ؤسسۀ میراث پژوهشی
اکبر ایرانی

محمد باقری
زینب کریمیان

پویان رضوانی
محمود خانی

حسین شاملو

علمی همكاران
قلندری حنیف

سجاد نیک

علمی مشاوران

حیدرزاده *  توفیق

گیاهی * حمیدرضا

ناطق محمدجواد

بروملن *(کانادا)  وان گلن

 (کانادا)

گوپتا رادا چاران

هوخندایک  پیتر یان

هارون والیت (اصفهان) آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ابوریحان، ساختمان و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

تومان

اسالمی دورۀ علوم و فناوری

بهار، 
پیاپی:  شمارۀ

ؤسسۀم
اکبر ایرانی

باقری محمد
زینب کریمیان

رضوانی پویان
خانی محمود

چاپ: امور و ی
ّ
فن شاملو مدیر حسین

همكاران علمی
حنیف قلندری

مهدوی  نیک* یونس سجاد

مشاوران علمی

ثبوتی  یوسف

طارمی  *حسن

ناطق *همدانی  محمدجواد

(کانادا) 

رجب  (کانادا)جمیل

گوپتا * (هند) چاران رادا

هوخندایک پیتر یان

والیت (اصفهان) آرامگاه هارون در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان و ابوریحان، دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

تومان ۴۰

اسالمی دورۀ فناوری علوم و

، اول
شمارۀ پیاپی: 

امتیاز:  صاحب
مسئول:  مدیر
سردبیر: 
داخلی :مدیر
: ویراستار

جلد: اجرای

امور چاپ: و ی
ّ
فن مدیر

همكاران علمی
رضوانی  قلندری *پویان حنیف

یونس مهدوی

مشاوران علمی

یوسف ثبوتی

حسن طارمی

همدانی 

برگرن  لنارت (کانادا) جان

جمیل رجب

(هند)الرحمان 

پیتر هوخندایک یان

والیت (اصفهان) آرامگاه هارون در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان دانشگاه و ابوریحان، خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢تلفن: 

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir   / 

۰٫۰۰۰

تاریـخ  اسالمیدوفصلنامـۀ دورۀ فناوری و علوم

اولشمـارۀ 
شمارۀ پیاپی: 

صاحب امتیاز: 
مدیر مسئول: 
سردبیر: 
مدیر داخلی
ویراستار

اجرای جلد:

و امور چاپ: ی
ّ
فن مدیر

علمی همكاران
رضوانی  پویان

یونس مهدوی

علمی مشاوران

ثبوتی * یوسف

طارمی حسن

معصومی همدانی حسین

لنارت برگرن جان

جمیل رجب

الرحمان 

هوخندایک یان پیتر

والیت (اصفهان) هارون چارترنج در آرامگاه هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

تلفن:    

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

۰۰۰بها: 

تاریـخ دوفصلنامـۀ

شمـارۀ 
پیاپی:  شمارۀ

امتیاز:  صاحب
مدیر مسئول: 

مدیر داخلی
ویراستار

جلد: اجرای

چاپ: ی و امور
ّ
مدیر فن

پویان رضوانی

مهدوی *فر  یونس

اذکائی  *پرویز

ذاکر طارمی * محمدابراهیم حسن

معصومی حسین

جان لنارت برگرن

رجب * (فرانسه) جمیل

ظل سید الرحمان حکیم

هوخندایک  * )سوریه پیتر یان

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه چارترنج در هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و خیابان دانشگاه بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

١٣١٥٦   

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

بها: 

دوفصلنامـۀ تاریـخ

شمـارۀ
پیاپی:  شمارۀ

امتیاز:  صاحب
مسئول:  مدیر

داخلی مدیر

چاپ: امور و ی
ّ
مدیر فن

رضوانی * پویان

محمدی فر  شمامه

پرویز اذکائی

محمدابراهیم ذاکر

حسین معصومی

برگرن جان لنارت

(فرانسه)

سید ظل حکیم

سوریه

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در هندسی چارترنج نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه بین خیابان انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

-١٣١٥٦

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

تاریـخ دوفصلنامـۀ

شمـارۀ، نهم

چاپ: امور و ی
ّ
فن مدیر

بهلول  *حمید

شمامه محمدی

پرویز اذکائی

ذاکر محمدابراهیم

معصومی حسین

برگرن * ) لنارت جان

راشد  (فرانسه)رشدی

ظل حکیم سید

موالدی  سوریه(مصطفی

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در هندسی چارترنج نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه انقالباسالمی، بین خیابان خیابان مجله: تهران، نشانی

٩٣٥١٩-

miraselmi90@gmail.com

تاریـخ دوفصلنامـۀ

نهم

حمید بهلول

شمامه محمدی

اذکائی پرویز

ذاکر محمدابراهیم

محقق  معصومی *مهدی حسین

آذربایجان )جمهوری

رشدی راشد

ظل سید حکیم

مصطفی موالدی

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج نقش هندسی

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

 :٩٣٥١٩

gmail.com

تاریـخ دوفصلنامـۀ

نهمسال 

امینی  بهلول *حسن حمید

محمدی شمامه

ذاکر محمدابراهیم

مهدی محقق

جمهوری آذربایجان

رشدی راشد

ظل * (امریکا) سید حکیم

مصطفی موالدی

والیت (اصفهان):  هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالب اسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

: پستی

gmail.com

سال

حسن امینی 

مهدی محقق

جمهوری آذربایجان

راشد * (روسیه) رشدی

(امریکا)

موالدی مصطفی

پشت جلد : تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین خیابان انقالباسالمی، مجله: تهران، نشانی

پستی کد

gmail.com

حسن امینی

محقق مهدی

آذربایجان( جمهوری

(روسیه)

صلیبا  (امریکا)جورج

پشت جلد تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین اسالمی، خیابان انقالب مجله: تهران، نشانی

کد

المللی

امینی حسن

بابایف  (علی

دمیدوف  (روسیه)سرگی

جورج صلیبا

جلد تصویر پشت

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، مجله: تهران، خیابان نشانی

بین استاندارد المللی شمارۀ

۲۳۲۲

علی بابایف

دمیدوف سرگی

صلیبا جورج

جلد پشت تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

استاندارد بین شمارۀ

 -۲۳۲۲

بابایف علی

سرگی دمیدوف

صلیبا  جورج

جلد پشت تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان نشانی مجله: تهران،

بین استاندارد شمارۀ

۳۶۶۹ -

دمیدوف سرگی

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان نشانی مجله: تهران،

بین شمارۀ استاندارد

۳۶۶۹

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

بین استاندارد شمارۀ



فهرست
رسسخن۱

۳الحسابلّب فارسی منابع و مآخذ رسالۀ
نرگس عصارزادگان
ی تاریخ مبدأ تقویم جاللی ۳۱مّع

بیگیاهی یزدی، ترجمۀ هاشم سرضا حمید
۵۰تاریخچۀ نام روزهای هفته و تعطیل پایان هفته

نقی منزویعلی
۵۹کاردانو چه کرد که خیام نکرد؟
امیر اصغری
۷۴نقش هندسی چارترنج
محمد باقری

۸۴محمد باقر یزدیمجموع املربعاتبررسی محتوای رسالۀ 
زهرا پورنجف
۹۹علوم غریبه در دورۀ صفویه

حمید بهلولۀترجم، کوشکی-ملوینمتیو 
۱۱۵ایلهارد ویدمان در حوزۀ علوم و فناوری دورۀ اسالمیآثار

انوشه هادزاد

ارزشبررسی موضوعات بی۱۲۶
اتو نویگه باوئر، ترجمۀ حمید بهلول

۱۲۸م)۲۰۲۰-۱۹۳۰به یاد پاول کونیچ (
دالن، ترجمۀ حنیف قلندریبنو وان 

۱۳۸هایی از پاول کونیچخاطره
ریچارد لورچ، ترجمۀ مهسا راقب

لرسالۀ ۱۴۰ در شیمیالغریبهاع
محمدرضا عرشی

مقاله

های تاریخییادداشت

هایادنامه

رساله
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٢کوشكی

٣ترجمۀ حمید بهلول

در دورۀ پس از مغول به یکباره افزایش یافت و ایــن 

  جریان مقدم بر تحوالت مشابه در اروپای دورۀ نوزایی بود. این حمایت بــه طــور خــاص در پــی رونــق

های اسالمی از میانۀ قــرن هشــتم هجــری بــه 

قویونلو عالمان علــوم غریبــه 

پرداز برای پشتیبانی از دعاوی سلطنتی خــود بــه کــار 

هــای آتــی، ســنت 

کرد، ادامه دادند و در واقــع، 

ها ادامه داشت به سادگی 

بسیاری از کتب آموزشی علوم غریبه که برای نخستین حاکمان بزرگ تــرک و 

مغول ایران و اسالم تألیف شده، علوم غریبه که از قرن سوم به بعد به عنــوان زیرمجموعــۀ خاصــی از 

داد تا در زمان و مکان دخل و تصــرف کننــد. بــدین ترتیــب 

 احاطه داشــته باشــند

گویانه کــه بــا زمــان 

Melvin
India
2019.

های وسیعی از شبه قارۀ 

کوشكی-متیو ملوین
ترجمۀ حمید بهلول

در دورۀ پس از مغول به یکباره افزایش یافت و ایــن 

جریان مقدم بر تحوالت مشابه در اروپای دورۀ نوزایی بود. این حمایت بــه طــور خــاص در پــی رونــق

های اسالمی از میانۀ قــرن هشــتم هجــری بــه 

قویونلو عالمان علــوم غریبــه 

پرداز برای پشتیبانی از دعاوی سلطنتی خــود بــه کــار 

هــای آتــی، ســنت  های صفوی، عثمانی و گورکانی در قرن

کرد، ادامه دادند و در واقــع، 

ها ادامه داشت به سادگی 

بسیاری از کتب آموزشی علوم غریبه که برای نخستین حاکمان بزرگ تــرک و 

مغول ایران و اسالم تألیف شده، علوم غریبه که از قرن سوم به بعد به عنــوان زیرمجموعــۀ خاصــی از 

داد تا در زمان و مکان دخل و تصــرف کننــد. بــدین ترتیــب 

احاطه داشــته باشــندسرنوشت سیاسی و مادی خود 

گویانه کــه بــا زمــان  پیشگویانه یا غیب

Melvin-Koushki, Matthew. "I. The Occult Sciences in Safavid Iran" In
India edited by Hani Khafipour,
2019.

های وسیعی از شبه قارۀ  کرده است که بخش

١علوم غریبه در دورۀ صفویه

متیو ملوین

در دورۀ پس از مغول به یکباره افزایش یافت و ایــن 

جریان مقدم بر تحوالت مشابه در اروپای دورۀ نوزایی بود. این حمایت بــه طــور خــاص در پــی رونــق

های اسالمی از میانۀ قــرن هشــتم هجــری بــه 

قویونلو عالمان علــوم غریبــه  ا فرمانروایان مملوک، تیموری و آق

پرداز برای پشتیبانی از دعاوی سلطنتی خــود بــه کــار 

های صفوی، عثمانی و گورکانی در قرن

کرد، ادامه دادند و در واقــع،  ه را که پشتوانۀ عقیدتی بسیار مهمی برایشان فراهم می

این سنت در آستانۀ هزارۀ اسالم که اوج موعودگرایی سلطنتی بود، بسط یافت.

ها ادامه داشت به سادگی  گرایی علمی پساروشنگری، این حمایت گسترده که قرن

بسیاری از کتب آموزشی علوم غریبه که برای نخستین حاکمان بزرگ تــرک و 

مغول ایران و اسالم تألیف شده، علوم غریبه که از قرن سوم به بعد به عنــوان زیرمجموعــۀ خاصــی از 

داد تا در زمان و مکان دخل و تصــرف کننــد. بــدین ترتیــب 

سرنوشت سیاسی و مادی خود 

پیشگویانه یا غیبدستۀ نخست، 

Koushki, Matthew. "I. The Occult Sciences in Safavid Iran" In
edited by Hani Khafipour, pp. 348-365. New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press,

bhamid@mpiwg

کرده است که بخش . منظور جوامعی است که در آن زبان فارسی نقش میانجی را ایفا می
گرفته است. م

علوم غریبه در دورۀ صفویه

در دورۀ پس از مغول به یکباره افزایش یافت و ایــن  ٤حمایت شاهان از علوم غریبه در جهان فارسی زبان

جریان مقدم بر تحوالت مشابه در اروپای دورۀ نوزایی بود. این حمایت بــه طــور خــاص در پــی رونــق

های اسالمی از میانۀ قــرن هشــتم هجــری بــه  گرفتن علوم غریبه در میان علمای بزرگ در قلب سرزمین

ا فرمانروایان مملوک، تیموری و آق

پرداز برای پشتیبانی از دعاوی سلطنتی خــود بــه کــار  گذار و نظریه

های صفوی، عثمانی و گورکانی در قرن

ه را که پشتوانۀ عقیدتی بسیار مهمی برایشان فراهم می

این سنت در آستانۀ هزارۀ اسالم که اوج موعودگرایی سلطنتی بود، بسط یافت.

گرایی علمی پساروشنگری، این حمایت گسترده که قرن

بسیاری از کتب آموزشی علوم غریبه که برای نخستین حاکمان بزرگ تــرک و 

مغول ایران و اسالم تألیف شده، علوم غریبه که از قرن سوم به بعد به عنــوان زیرمجموعــۀ خاصــی از 

داد تا در زمان و مکان دخل و تصــرف کننــد. بــدین ترتیــب 

سرنوشت سیاسی و مادی خود بر توانستند به مدد این علم 

ها بود. مسحور کننده برای حکومت

دستۀ نخست، توان تقسیم کرد: 

Koushki, Matthew. "I. The Occult Sciences in Safavid Iran" In
365. New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press,

mmelvink@sc.edu

bhamid@mpiwg-berlin.mpg.de

. منظور جوامعی است که در آن زبان فارسی نقش میانجی را ایفا می
گرفته است. م هایی از آناتولی را دربر می

علوم غریبه در دورۀ صفویه

حمایت شاهان از علوم غریبه در جهان فارسی زبان

جریان مقدم بر تحوالت مشابه در اروپای دورۀ نوزایی بود. این حمایت بــه طــور خــاص در پــی رونــق

گرفتن علوم غریبه در میان علمای بزرگ در قلب سرزمین

ا فرمانروایان مملوک، تیموری و آقشد ت بعد بود. جذابیت این علوم سبب 

گذار و نظریه هایی چون سیاست

های صفوی، عثمانی و گورکانی در قرن ها در قرن نهم، و سلسله

ه را که پشتوانۀ عقیدتی بسیار مهمی برایشان فراهم می

این سنت در آستانۀ هزارۀ اسالم که اوج موعودگرایی سلطنتی بود، بسط یافت.

گرایی علمی پساروشنگری، این حمایت گسترده که قرن

بسیاری از کتب آموزشی علوم غریبه که برای نخستین حاکمان بزرگ تــرک و 

مغول ایران و اسالم تألیف شده، علوم غریبه که از قرن سوم به بعد به عنــوان زیرمجموعــۀ خاصــی از 

داد تا در زمان و مکان دخل و تصــرف کننــد. بــدین ترتیــب  شد، امکان می

توانستند به مدد این علم 

مسحور کننده برای حکومت

توان تقسیم کرد:  این علوم را به دو دسته می

Koushki, Matthew. "I. The Occult Sciences in Safavid Iran" In The Empires of the Near East and
365. New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press,

mmelvink@sc.eduدانشیار تاریخ اسالم در دانشگاه کارولینای جنوبی، 

berlin.mpg.de ،)برلین(مؤسسۀ ماکس پالنک 

. منظور جوامعی است که در آن زبان فارسی نقش میانجی را ایفا می
هایی از آناتولی را دربر می هند، آسیای میانه، کل فالت ایران و بخش

علوم غریبه در دورۀ صفویه

حمایت شاهان از علوم غریبه در جهان فارسی زبان

جریان مقدم بر تحوالت مشابه در اروپای دورۀ نوزایی بود. این حمایت بــه طــور خــاص در پــی رونــق

گرفتن علوم غریبه در میان علمای بزرگ در قلب سرزمین

بعد بود. جذابیت این علوم سبب 

 در سمت
ً
هایی چون سیاست را غالبا

ها در قرن نهم، و سلسله گیرند. این حکومت

ه را که پشتوانۀ عقیدتی بسیار مهمی برایشان فراهم میحمایت از علوم غریب

این سنت در آستانۀ هزارۀ اسالم که اوج موعودگرایی سلطنتی بود، بسط یافت.

گرایی علمی پساروشنگری، این حمایت گسترده که قرن رغم اثبات

بسیاری از کتب آموزشی علوم غریبه که برای نخستین حاکمان بزرگ تــرک و شود. به ادعای 

مغول ایران و اسالم تألیف شده، علوم غریبه که از قرن سوم به بعد به عنــوان زیرمجموعــۀ خاصــی از 

شد، امکان می بندی می علوم عقلی طبقه

توانستند به مدد این علم  میحاکمان و دبیران 

 رؤیایی
ً
مسحور کننده برای حکومت و این حقیقتا

این علوم را به دو دسته می

ایست از: . این مقاله ترجمه
The Empires of the Near East and

365. New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press,

دانشیار تاریخ اسالم در دانشگاه کارولینای جنوبی، 

مؤسسۀ ماکس پالنک  تاریخ علمپژوهشگر 

Persianate worldمنظور جوامعی است که در آن زبان فارسی نقش میانجی را ایفا می .
هند، آسیای میانه، کل فالت ایران و بخش

حمایت شاهان از علوم غریبه در جهان فارسی زبان

جریان مقدم بر تحوالت مشابه در اروپای دورۀ نوزایی بود. این حمایت بــه طــور خــاص در پــی رونــق

گرفتن علوم غریبه در میان علمای بزرگ در قلب سرزمین

بعد بود. جذابیت این علوم سبب 

 در سمت
ً
را غالبا

گیرند. این حکومت

حمایت از علوم غریب

این سنت در آستانۀ هزارۀ اسالم که اوج موعودگرایی سلطنتی بود، بسط یافت.

رغم اثبات علی

شود. به ادعای  تبیین می

مغول ایران و اسالم تألیف شده، علوم غریبه که از قرن سوم به بعد به عنــوان زیرمجموعــۀ خاصــی از 

علوم عقلی طبقه

حاکمان و دبیران 

 رؤیایی
ً
و این حقیقتا

این علوم را به دو دسته می

. این مقاله ترجمه١
The Empires of the Near East and

365. New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press,

دانشیار تاریخ اسالم در دانشگاه کارولینای جنوبی،  .٢

پژوهشگر  .٣

٤. Persianate world
هند، آسیای میانه، کل فالت ایران و بخش



یعنــی یکــی بــا 

. دستۀ اول شامل احکام نجوم، رمل و جفــر بــود کــه 

آمدند. دستۀ 

گرفــت کــه هــم از ســنخ ریاضــیات و هــم از ســنخ 

هــای 

هــای 

 
ً
عقلی و شرعی این علوم در موارد بسیاری روشن نبود. از همین رو دو صفت عقلی و شرعی معمــوال

 از 
ً
، مخصوصــا

در ادعای فرمــانروایی 

معنایی که در ایران دورۀ صفوی به 

رفت و مورد حمایت بــود. علــم حــروف کــه کاربردهــای فراطبیعــی، ریاضــی و فیزیکــی 

. علــم 

حروف همزاد عربی کاباال یا قبالۀ عبری بود و از صور ابتدایی سیمیا و جفر به کمــک حــروف تــا 

بــه  حوزۀ معرفتی

ای که در 

یان هم از این  فراگیر شد. صفو

ها از علوم غریبه به طور کلی و علم حــروف بــه طــور 

شــان در غــرب و شــرق ایــران بــوده 

دادنــد، امــا بــر 

گزارش 

از ارتباط تعدادی از علمای علم حروف، رمال، احکامی و کیمیاگر مشهور با دربــار 

کــانون 

بــه خــاطر 

شود. برای اطالعات بیشتر در مورد 
در » حروف، اسرار

یعنــی یکــی بــا  -که با مکــان در ارتبــاط بودنــد

. دستۀ اول شامل احکام نجوم، رمل و جفــر بــود کــه 

 جزو علوم ریاضی کاربردی به حساب می
ً
آمدند. دستۀ  در جهان فارسی زبان دورۀ پس از مغول غالبا

گرفــت کــه هــم از ســنخ ریاضــیات و هــم از ســنخ 

هــای  در دوره طبیعیات بودند. از طرفی، از قرن هفتم هجری به بعــد، علــوم غریبــه دانشــی بــود کــه

هــای  . امــا مرزهــای شــناختی بخش

 
ً
عقلی و شرعی این علوم در موارد بسیاری روشن نبود. از همین رو دو صفت عقلی و شرعی معمــوال

 از بتــوانرفت. باید از آینده مطلع بود (پیشــگویی) تــا 
ً
، مخصوصــا

در ادعای فرمــانروایی 

معنایی که در ایران دورۀ صفوی به 

رفت و مورد حمایت بــود. علــم حــروف کــه کاربردهــای فراطبیعــی، ریاضــی و فیزیکــی 

. علــم ترین علوم بود

حروف همزاد عربی کاباال یا قبالۀ عبری بود و از صور ابتدایی سیمیا و جفر به کمــک حــروف تــا 

حوزۀ معرفتیگرفت. این وسعت 

ای که در  تبدیل کرد به گونه

فراگیر شد. صفویان هم از این 

ها از علوم غریبه به طور کلی و علم حــروف بــه طــور 

شــان در غــرب و شــرق ایــران بــوده 

دادنــد، امــا بــر  ن می

گزارش کردند.  می  تر از ایران حکمرانی

از ارتباط تعدادی از علمای علم حروف، رمال، احکامی و کیمیاگر مشهور با دربــار 

کــانون  ،به طور خــاص

بــه خــاطر  ،قرنهــای دهــم و یــازدهم

شود. برای اطالعات بیشتر در مورد 
حروف، اسرار«) نوشتۀ مصطفی ذاکری و 

که با مکــان در ارتبــاط بودنــد

. دستۀ اول شامل احکام نجوم، رمل و جفــر بــود کــه 

 جزو علوم ریاضی کاربردی به حساب می
ً
در جهان فارسی زبان دورۀ پس از مغول غالبا

گرفــت کــه هــم از ســنخ ریاضــیات و هــم از ســنخ 

طبیعیات بودند. از طرفی، از قرن هفتم هجری به بعــد، علــوم غریبــه دانشــی بــود کــه

. امــا مرزهــای شــناختی بخشرنگ دینی به خــود گرفــت

 
ً
عقلی و شرعی این علوم در موارد بسیاری روشن نبود. از همین رو دو صفت عقلی و شرعی معمــوال

رفت. باید از آینده مطلع بود (پیشــگویی) تــا 

در ادعای فرمــانروایی ینده را باید داشت تا 

معنایی که در ایران دورۀ صفوی به همان 

رفت و مورد حمایت بــود. علــم حــروف کــه کاربردهــای فراطبیعــی، ریاضــی و فیزیکــی 

ترین علوم بود جزو عالی» علم اولیاء

حروف همزاد عربی کاباال یا قبالۀ عبری بود و از صور ابتدایی سیمیا و جفر به کمــک حــروف تــا 

گرفت. این وسعت  شناختی را دربر می

تبدیل کرد به گونه ترین جریان فکری

فراگیر شد. صفویان هم از این  ،از آناتولی تا هند

ها از علوم غریبه به طور کلی و علم حــروف بــه طــور 

شــان در غــرب و شــرق ایــران بــوده  تا حدودی کمتر از حمایت رقبای عثمــانی و گورکانی

ن میهــا بــه یــک انــدازه خــود را موعــودگرا نشــا

تر از ایران حکمرانی

از ارتباط تعدادی از علمای علم حروف، رمال، احکامی و کیمیاگر مشهور با دربــار 

به طور خــاص . از همه مهمتر این که ایران دورۀ صفوی به طور کل و شیراز

قرنهــای دهــم و یــازدهم در

شود. برای اطالعات بیشتر در مورد  اطالق می »علم حروف
) نوشتۀ مصطفی ذاکری و ۷۰-۷۴

موشتۀ پرویز اذکایی مراجعه شود. 

که با مکــان در ارتبــاط بودنــد جادویی یا اعمال سحری

. دستۀ اول شامل احکام نجوم، رمل و جفــر بــود کــه پیوند داشت

 جزو علوم ریاضی کاربردی به حساب می
ً
در جهان فارسی زبان دورۀ پس از مغول غالبا

گرفــت کــه هــم از ســنخ ریاضــیات و هــم از ســنخ  ر می

طبیعیات بودند. از طرفی، از قرن هفتم هجری به بعــد، علــوم غریبــه دانشــی بــود کــه

رنگ دینی به خــود گرفــت

 
ً
عقلی و شرعی این علوم در موارد بسیاری روشن نبود. از همین رو دو صفت عقلی و شرعی معمــوال

رفت. باید از آینده مطلع بود (پیشــگویی) تــا 

ینده را باید داشت تا (ِسحر) و توانایی تغییر آ

همان در پردازد  می ١»

رفت و مورد حمایت بــود. علــم حــروف کــه کاربردهــای فراطبیعــی، ریاضــی و فیزیکــی 

علم اولیاء«برای آن قائل بودند، تا قرن دهم، در کنار 

حروف همزاد عربی کاباال یا قبالۀ عبری بود و از صور ابتدایی سیمیا و جفر به کمــک حــروف تــا 

شناختی را دربر می

ترین جریان فکری مهمروف محبوبیت زیادی بخشید و آن را به 

از آناتولی تا هند ،میان نخبگان علمی و حاکمان اوایل دورۀ تجدد

 حمایت آن
ً
ها از علوم غریبه به طور کلی و علم حــروف بــه طــور  قاعده مستثنی نبودند. اما ظاهرا

تا حدودی کمتر از حمایت رقبای عثمــانی و گورکانی

هــا بــه یــک انــدازه خــود را موعــودگرا نشــا

تر از ایران حکمرانی تر و چندنژادی هایی ثروتمندتر و بسیار پرجمعیت

از ارتباط تعدادی از علمای علم حروف، رمال، احکامی و کیمیاگر مشهور با دربــار 

. از همه مهمتر این که ایران دورۀ صفوی به طور کل و شیراز

در مهــاجرت علمــا

علم حروف« ءاسمادربارۀ خواص جادویی حروف و 
۷۰، ص۱۳(ج دانشنامۀ جهان اسالم

وشتۀ پرویز اذکایی مراجعه شود. 

جادویی یا اعمال سحری

پیوند داشت قلمرو ذهن و دیگری با قلمرو ماده

 جزو علوم ریاضی کاربردی به حساب می
ً
در جهان فارسی زبان دورۀ پس از مغول غالبا

ر میدوم کیمیا، سیمیا و به ویژه طلسمات را درب

طبیعیات بودند. از طرفی، از قرن هفتم هجری به بعــد، علــوم غریبــه دانشــی بــود کــه

رنگ دینی به خــود گرفــتتدریج  به صفوی، عثمانی و گورکانی

 
ً
عقلی و شرعی این علوم در موارد بسیاری روشن نبود. از همین رو دو صفت عقلی و شرعی معمــوال

رفت. باید از آینده مطلع بود (پیشــگویی) تــا  با هم برای علوم غریبه به کار می

(ِسحر) و توانایی تغییر آ در آن تصرف کرد

ایران دورۀ صفوی: علم حروف 
»علم حروف«به مطالعۀ موردی 

رفت و مورد حمایت بــود. علــم حــروف کــه کاربردهــای فراطبیعــی، ریاضــی و فیزیکــی 

برای آن قائل بودند، تا قرن دهم، در کنار 

حروف همزاد عربی کاباال یا قبالۀ عبری بود و از صور ابتدایی سیمیا و جفر به کمــک حــروف تــا 

شناختی را دربر می های پیشرفته و عالی تأمالت کیهان

روف محبوبیت زیادی بخشید و آن را به 

میان نخبگان علمی و حاکمان اوایل دورۀ تجدد

 حمایت آن
ً
قاعده مستثنی نبودند. اما ظاهرا

تا حدودی کمتر از حمایت رقبای عثمــانی و گورکانی

هــا بــه یــک انــدازه خــود را موعــودگرا نشــا ایــن امپراتوری

هایی ثروتمندتر و بسیار پرجمعیت

از ارتباط تعدادی از علمای علم حروف، رمال، احکامی و کیمیاگر مشهور با دربــار 

. از همه مهمتر این که ایران دورۀ صفوی به طور کل و شیراز

مهــاجرت علمــادنیای فارسی زبــان بــود. 

دربارۀ خواص جادویی حروف و  به مجموعۀ مباحث باطنی و سری
دانشنامۀ جهان اسالمدر » حروف، علم

وشتۀ پرویز اذکایی مراجعه شود. ) ن۳۷۴-۳۵۹، ص ۲۰

جادویی یا اعمال سحریقسم دیگر، مرتبط بودند و 

قلمرو ذهن و دیگری با قلمرو ماده

 جزو علوم ریاضی کاربردی به حساب می
ً
در جهان فارسی زبان دورۀ پس از مغول غالبا

دوم کیمیا، سیمیا و به ویژه طلسمات را درب

طبیعیات بودند. از طرفی، از قرن هفتم هجری به بعــد، علــوم غریبــه دانشــی بــود کــه

صفوی، عثمانی و گورکانی

 
ً
عقلی و شرعی این علوم در موارد بسیاری روشن نبود. از همین رو دو صفت عقلی و شرعی معمــوال

با هم برای علوم غریبه به کار می

در آن تصرف کردلحاظ نظامی، 

هزاره کامیاب شد.

ایران دورۀ صفوی: علم حروف 
به مطالعۀ موردی  این بخش

رفت و مورد حمایت بــود. علــم حــروف کــه کاربردهــای فراطبیعــی، ریاضــی و فیزیکــی 

برای آن قائل بودند، تا قرن دهم، در کنار  ای

حروف همزاد عربی کاباال یا قبالۀ عبری بود و از صور ابتدایی سیمیا و جفر به کمــک حــروف تــا 

های پیشرفته و عالی تأمالت کیهان

روف محبوبیت زیادی بخشید و آن را به 

میان نخبگان علمی و حاکمان اوایل دورۀ تجدد

 حمایت آن
ً
قاعده مستثنی نبودند. اما ظاهرا

تا حدودی کمتر از حمایت رقبای عثمــانی و گورکانی

ایــن امپراتوری یاســت. هــر دو

هایی ثروتمندتر و بسیار پرجمعیت

از ارتباط تعدادی از علمای علم حروف، رمال، احکامی و کیمیاگر مشهور با دربــار  منابع حاکی

. از همه مهمتر این که ایران دورۀ صفوی به طور کل و شیرازاست

دنیای فارسی زبــان بــود.  علوم غریبه در

به مجموعۀ مباحث باطنی و سری
حروف، علم«علم حروف به دو مدخل 
۲۰( ج  دایرةالمعارف بزرگ اسالمی

١٠٠

مرتبط بودند و 

قلمرو ذهن و دیگری با قلمرو ماده

 جزو علوم ریاضی کاربردی به حساب می
ً
در جهان فارسی زبان دورۀ پس از مغول غالبا

دوم کیمیا، سیمیا و به ویژه طلسمات را درب

طبیعیات بودند. از طرفی، از قرن هفتم هجری به بعــد، علــوم غریبــه دانشــی بــود کــه

صفوی، عثمانی و گورکانی

 
ً
عقلی و شرعی این علوم در موارد بسیاری روشن نبود. از همین رو دو صفت عقلی و شرعی معمــوال

با هم برای علوم غریبه به کار می

لحاظ نظامی، 

هزاره کامیاب شد.

ایران دورۀ صفوی: علم حروف 
این بخش

رفت و مورد حمایت بــود. علــم حــروف کــه کاربردهــای فراطبیعــی، ریاضــی و فیزیکــی  کار می

ای گسترده

حروف همزاد عربی کاباال یا قبالۀ عبری بود و از صور ابتدایی سیمیا و جفر به کمــک حــروف تــا 

های پیشرفته و عالی تأمالت کیهان شکل

روف محبوبیت زیادی بخشید و آن را به علم ح

میان نخبگان علمی و حاکمان اوایل دورۀ تجدد

 حمایت آن
ً
قاعده مستثنی نبودند. اما ظاهرا

تا حدودی کمتر از حمایت رقبای عثمــانی و گورکانی ،خاص

اســت. هــر دو

هایی ثروتمندتر و بسیار پرجمعیت سرزمین

منابع حاکی

استصفوی 

علوم غریبه در

به مجموعۀ مباحث باطنی و سری .١
علم حروف به دو مدخل 
دایرةالمعارف بزرگ اسالمی

١٠٠
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باعث شد که حدود نیمی از عالمان 

اهــل 

 ، را بــرای

تر اینکــه 

طلب، استاد علوم غریبۀ شیخ االسالم بســیار تأثیرگــذار دورۀ صــفوی، شــیخ بهــایی (د 

انوادۀ دهدار کــه 

 خودشان را به خوبی بــا روی کــار آمــدن صــفویان 
ً
ای بودند، ظاهرا

ق) فیلسوف و منجم معروف، بــود کــه رابطــۀ 

یرازی (د 

ق) بــود کــه خــود عــالمی جــامع 

االطراف و مشهور در علوم غریبه و مؤلف آثار فلسفی و عرفانی بسیار معروفی بود. عــالوه بــر اســتادی 

که او شــاگرد و 

ق) بوده است که ســی ســال شــاعر دربــار شــاه 

ق) بود. محمود دهدار شیرازی سه اثر بــه پســر شــاه طهماســب 

اهــدا 

خوانــد. 

 شــود،

 (ع)ول و دوم را بــا حضــرت علــی

. داشــت

و شــاه 

نام دارد که شرحی بر یک اثر مرجع در زمینۀ علــم 

. دهدار این اثر را برای یکی از همکاران شناخته شدۀ اهــل موصــل خــود کــه 

مبتنی بر علــم حــروف خــود و 

الوقوع 

که این ویژگــی بــرای جلــب 

کــرد 

آغــاز 

باعث شد که حدود نیمی از عالمان 

اهــل در اصــل  ،انتِر همســایۀ ایــر

، را بــرای»عیــانی«ق)، متخلص به 

تر اینکــه  ام. او پرکارترین نویسندۀ ایرانی در زمینۀ علم حروف در قرن دهم بود و مهم

طلب، استاد علوم غریبۀ شیخ االسالم بســیار تأثیرگــذار دورۀ صــفوی، شــیخ بهــایی (د 

انوادۀ دهدار کــه ق) بود که بعدها معمار اصلی فرهنِگ جدیِد شیعی در حکومت صفوی شد. خ

 خودشان را به خوبی بــا روی کــار آمــدن صــفویان 
ً
ای بودند، ظاهرا

ق) فیلسوف و منجم معروف، بــود کــه رابطــۀ 

یرازی (د ق) داشــت و پســر محمــود، محمــد دهــدار شــ

ق) بــود کــه خــود عــالمی جــامع 

االطراف و مشهور در علوم غریبه و مؤلف آثار فلسفی و عرفانی بسیار معروفی بود. عــالوه بــر اســتادی 

که او شــاگرد و  استن 

ق) بوده است که ســی ســال شــاعر دربــار شــاه 

ق) بود. محمود دهدار شیرازی سه اثر بــه پســر شــاه طهماســب 

اهــدا ق)، که حکومتی جنجــالی و کوتــاه داشــت، 

خوانــد.  ای آن، می کرد. دهدار در این آثار شاه اسماعیل دوم را فرمانروای هزاره، در معنای علــوم غریبــه

شــود، قمری را نیز شامل می

ول و دوم را بــا حضــرت علــی

داشــتهای ابتــدایی صــفویه 

و شــاه  (ع)، حضــرت علــی

نام دارد که شرحی بر یک اثر مرجع در زمینۀ علــم 

. دهدار این اثر را برای یکی از همکاران شناخته شدۀ اهــل موصــل خــود کــه 

مبتنی بر علــم حــروف خــود و 

الوقوع  ظهــور قریــب بــا فراتــر رفــتن از آن

که این ویژگــی بــرای جلــب 

کــرد  امام تأکیــد می ترین علم

آغــاز دوران شمرد. این پیوند البته بــه 

باعث شد که حدود نیمی از عالمان  ،ها و آزار و اذیت نقطویان

تِر همســایۀ ایــر علوم غریبۀ شاغل در عثمانی،گورکانی و دربارهای کم اهمیــت

ق)، متخلص به ۹۸۳

ام. او پرکارترین نویسندۀ ایرانی در زمینۀ علم حروف در قرن دهم بود و مهم

طلب، استاد علوم غریبۀ شیخ االسالم بســیار تأثیرگــذار دورۀ صــفوی، شــیخ بهــایی (د 

ق) بود که بعدها معمار اصلی فرهنِگ جدیِد شیعی در حکومت صفوی شد. خ

 خودشان را به خوبی بــا روی کــار آمــدن صــفویان 
ً
ای بودند، ظاهرا

ق) فیلسوف و منجم معروف، بــود کــه رابطــۀ 

ق) داشــت و پســر محمــود، محمــد دهــدار شــ

ق) بــود کــه خــود عــالمی جــامع ۹۹۷ق) بود که به هند رفت. او شاگرد میرفتح الله شــیرازی (د 

االطراف و مشهور در علوم غریبه و مؤلف آثار فلسفی و عرفانی بسیار معروفی بود. عــالوه بــر اســتادی 

ن ارتباط محمود دهدار با دربار صفوی ای

ق) بوده است که ســی ســال شــاعر دربــار شــاه 

ق) بود. محمود دهدار شیرازی سه اثر بــه پســر شــاه طهماســب 

ق)، که حکومتی جنجــالی و کوتــاه داشــت، 

کرد. دهدار در این آثار شاه اسماعیل دوم را فرمانروای هزاره، در معنای علــوم غریبــه

قمری را نیز شامل می ۱۰۰۰ بینی حوادث تا سال

ول و دوم را بــا حضــرت علــیاسماعیل ا

های ابتــدایی صــفویه  محوری در تبلیغــات ســلطنتی در ســال

، حضــرت علــی(ص)با ستایش از پیامبر

نام دارد که شرحی بر یک اثر مرجع در زمینۀ علــم 

. دهدار این اثر را برای یکی از همکاران شناخته شدۀ اهــل موصــل خــود کــه 

مبتنی بر علــم حــروف خــود و  رأیدر این اثر تا حدی 

بــا فراتــر رفــتن از آن

که این ویژگــی بــرای جلــب  وهوای شیعی غلبه دارد

ترین علم حمایت نخبگان صفوی الزم بود. او بر منزلت علم حروف به عنوان عالی

شمرد. این پیوند البته بــه  والیت ائمه می

ها و آزار و اذیت نقطویان

علوم غریبۀ شاغل در عثمانی،گورکانی و دربارهای کم اهمیــت

۹۸۳از میان این عالمان، محمود دهدار شیرازی (شکوفایی در 

ام. او پرکارترین نویسندۀ ایرانی در زمینۀ علم حروف در قرن دهم بود و مهم

طلب، استاد علوم غریبۀ شیخ االسالم بســیار تأثیرگــذار دورۀ صــفوی، شــیخ بهــایی (د 

ق) بود که بعدها معمار اصلی فرهنِگ جدیِد شیعی در حکومت صفوی شد. خ

 خودشان را به خوبی بــا روی کــار آمــدن صــفویان 
ً
ای بودند، ظاهرا

ق) فیلسوف و منجم معروف، بــود کــه رابطــۀ ۹۴۲الدین خفری (د 

ق) داشــت و پســر محمــود، محمــد دهــدار شــ۹۳۰

ق) بود که به هند رفت. او شاگرد میرفتح الله شــیرازی (د 

االطراف و مشهور در علوم غریبه و مؤلف آثار فلسفی و عرفانی بسیار معروفی بود. عــالوه بــر اســتادی 

ارتباط محمود دهدار با دربار صفوی ای

ق) بوده است که ســی ســال شــاعر دربــار شــاه ۹۹۹همکار شیخ ابوالقاسم محمد آقا امری شیرازی (د 

ق) بود. محمود دهدار شیرازی سه اثر بــه پســر شــاه طهماســب 

ق)، که حکومتی جنجــالی و کوتــاه داشــت، ۹۸۵- 

کرد. دهدار در این آثار شاه اسماعیل دوم را فرمانروای هزاره، در معنای علــوم غریبــه

بینی حوادث تا سال که پیش

اسماعیل ا  کوشد تا بر مبنای علم حروف، از حیث وجودی، شاه

محوری در تبلیغــات ســلطنتی در ســال

با ستایش از پیامبر صفة النفوس فی توحید القدوس

نام دارد که شرحی بر یک اثر مرجع در زمینۀ علــم  حل الرموز

. دهدار این اثر را برای یکی از همکاران شناخته شدۀ اهــل موصــل خــود کــه 

در این اثر تا حدی وی 

بــا فراتــر رفــتن از آنتجدید نظر کــرد و 

.  خبر داد

وهوای شیعی غلبه دارد طور کلی در آثار محمود دهدار شیرازی حال

حمایت نخبگان صفوی الزم بود. او بر منزلت علم حروف به عنوان عالی

والیت ائمه میتمسک به 

یان ناپایداری ناشی از فعالیت قزلباش ها و آزار و اذیت نقطو

علوم غریبۀ شاغل در عثمانی،گورکانی و دربارهای کم اهمیــت

باشند.  آن ناحیه

از میان این عالمان، محمود دهدار شیرازی (شکوفایی در 

ام. او پرکارترین نویسندۀ ایرانی در زمینۀ علم حروف در قرن دهم بود و مهم

طلب، استاد علوم غریبۀ شیخ االسالم بســیار تأثیرگــذار دورۀ صــفوی، شــیخ بهــایی (د 

ق) بود که بعدها معمار اصلی فرهنِگ جدیِد شیعی در حکومت صفوی شد. خ

 خودشان را به خوبی بــا روی کــار آمــدن صــفویان  در قرن دهم خاندان علمی برجسته
ً
ای بودند، ظاهرا

الدین خفری (د  وفق داده بودند. پدر محمود، شمس

۹۳۰- ۸۹۲نزدیکــی بــا شــاه اســماعیل اول (

ق) بود که به هند رفت. او شاگرد میرفتح الله شــیرازی (د 

االطراف و مشهور در علوم غریبه و مؤلف آثار فلسفی و عرفانی بسیار معروفی بود. عــالوه بــر اســتادی 

ارتباط محمود دهدار با دربار صفوی ای شاهد دیگر برای نشان دادن

همکار شیخ ابوالقاسم محمد آقا امری شیرازی (د 

ق) بود. محمود دهدار شیرازی سه اثر بــه پســر شــاه طهماســب ۹۸۴- ۹۳۰

- ۹۸۴اول، یعنی شاه اسماعیل دوم (حکومت 

کرد. دهدار در این آثار شاه اسماعیل دوم را فرمانروای هزاره، در معنای علــوم غریبــه

که پیش، زبدة االسرار

کوشد تا بر مبنای علم حروف، از حیث وجودی، شاه

محوری در تبلیغــات ســلطنتی در ســالکه نقشی 

صفة النفوس فی توحید القدوس

حل الرموزشود. سومین اثر 

. دهدار این اثر را برای یکی از همکاران شناخته شدۀ اهــل موصــل خــود کــه 

وی ، نگاشته است. همدتی در اصفهان ساکن بود

تجدید نظر کــرد و  زبدة االسرارهای عرضه شده در 

خبر دادق ۱۰۰۰را در آستانۀ سال 

طور کلی در آثار محمود دهدار شیرازی حال

حمایت نخبگان صفوی الزم بود. او بر منزلت علم حروف به عنوان عالی

تمسک به رو این علم را بهترین راه برای 

ناپایداری ناشی از فعالیت قزلباش

علوم غریبۀ شاغل در عثمانی،گورکانی و دربارهای کم اهمیــت

آن ناحیهشدۀ  یا تربیت

از میان این عالمان، محمود دهدار شیرازی (شکوفایی در 

ام. او پرکارترین نویسندۀ ایرانی در زمینۀ علم حروف در قرن دهم بود و مهم نمونه انتخاب کرده

طلب، استاد علوم غریبۀ شیخ االسالم بســیار تأثیرگــذار دورۀ صــفوی، شــیخ بهــایی (د  این درباری جاه

ق) بود که بعدها معمار اصلی فرهنِگ جدیِد شیعی در حکومت صفوی شد. خ

در قرن دهم خاندان علمی برجسته

وفق داده بودند. پدر محمود، شمس

نزدیکــی بــا شــاه اســماعیل اول (

ق) بود که به هند رفت. او شاگرد میرفتح الله شــیرازی (د 

االطراف و مشهور در علوم غریبه و مؤلف آثار فلسفی و عرفانی بسیار معروفی بود. عــالوه بــر اســتادی 

شاهد دیگر برای نشان دادنشیخ بهایی، 

همکار شیخ ابوالقاسم محمد آقا امری شیرازی (د 

۹۳۰طهماسب اول (حکومت 

اول، یعنی شاه اسماعیل دوم (حکومت 

کرد. دهدار در این آثار شاه اسماعیل دوم را فرمانروای هزاره، در معنای علــوم غریبــه

زبدة االسراردر مقدمۀ اثر اولش به نام 

کوشد تا بر مبنای علم حروف، از حیث وجودی، شاه

که نقشی موضوعی  تطبیق دهد.

صفة النفوس فی توحید القدوس او با عنوان دومین اثر

شود. سومین اثر  اسماعیل دوم شروع می

. دهدار این اثر را برای یکی از همکاران شناخته شدۀ اهــل موصــل خــود کــه استحروف از قرن هفتم 

مدتی در اصفهان ساکن بود

های عرضه شده در 

را در آستانۀ سال  (ع)حضرت مهدی

طور کلی در آثار محمود دهدار شیرازی حال

حمایت نخبگان صفوی الزم بود. او بر منزلت علم حروف به عنوان عالی

رو این علم را بهترین راه برای  همین

ناپایداری ناشی از فعالیت قزلباش

علوم غریبۀ شاغل در عثمانی،گورکانی و دربارهای کم اهمیــت

یا تربیت شیراز

از میان این عالمان، محمود دهدار شیرازی (شکوفایی در 

نمونه انتخاب کرده

این درباری جاه

ق) بود که بعدها معمار اصلی فرهنِگ جدیِد شیعی در حکومت صفوی شد. خ۱۰۳۰

در قرن دهم خاندان علمی برجسته

وفق داده بودند. پدر محمود، شمس

نزدیکــی بــا شــاه اســماعیل اول (

ق) بود که به هند رفت. او شاگرد میرفتح الله شــیرازی (د ۱۰۱۶

االطراف و مشهور در علوم غریبه و مؤلف آثار فلسفی و عرفانی بسیار معروفی بود. عــالوه بــر اســتادی 

شیخ بهایی، 

همکار شیخ ابوالقاسم محمد آقا امری شیرازی (د 

طهماسب اول (حکومت 

اول، یعنی شاه اسماعیل دوم (حکومت 

کرد. دهدار در این آثار شاه اسماعیل دوم را فرمانروای هزاره، در معنای علــوم غریبــه

در مقدمۀ اثر اولش به نام 

کوشد تا بر مبنای علم حروف، از حیث وجودی، شاه او می

تطبیق دهد.

دومین اثر

اسماعیل دوم شروع می

حروف از قرن هفتم 

مدتی در اصفهان ساکن بود

های عرضه شده در  بینی پیش

حضرت مهدی

طور کلی در آثار محمود دهدار شیرازی حال به

حمایت نخبگان صفوی الزم بود. او بر منزلت علم حروف به عنوان عالی

همینو از 



تر اینکــه 

را او  

نقــش مهمــی در 

در حــوزۀ کــاربرد علــم حــروف و 

مفتــاح 

شــمس 

۶۲۲ 

 از قرن دهم بــه بعــد 
ً
ظاهرا

کتاب سحر محمود دهدار بسیار مورد توجه و استفاده بوده است و هنوز هم به ســادگی در بازارهــای 

ت موجود است. دیگر آثار معــروف او عبارتنــد 

 زبــدة االســرار

ابتدای عصــر 

های اسالمی، تا به حال نه آراء این عالم علوم غریبۀ متنفذ اهل شیراز بررسی شــده 

ح هیچ یک از آثارش منتشر شده است. به منظور نشان دادن گســترۀ تألیفــات، شــیوۀ  و نه متن مصحَّ

تــاهی از ســه اثــر 

های مختلف کاربردهای علم حــروف اســت و 

نویس کامــل و 

وقفــه 

ق به پایان رسیده اســت. 

تر اینکــه  است. جالب

 (ع)وفقی جامع بر اساس اسامی چهارده معصــوم

نقــش مهمــی در  ،ن نامدارترش

ایفا کرد.

در حــوزۀ کــاربرد علــم حــروف و 

مفتــاح ترین این آثــار 

 مفصلی دربارۀ روش کاربرد سیمیا و جفر اســت. ایــن اثــر بــه 
ً
شــمس است که کتاب نسبتا

۶۲۲جزایری، احمد بونی (د میــان 

 از قرن دهم بــه بعــد 
ً
ظاهرا

کتاب سحر محمود دهدار بسیار مورد توجه و استفاده بوده است و هنوز هم به ســادگی در بازارهــای 

ت موجود است. دیگر آثار معــروف او عبارتنــد 

زبــدة االســراروفقی چهارده معصوم بود و 

ابتدای عصــر  های تاریخ فکری، سیاسی و فرهنگی

های اسالمی، تا به حال نه آراء این عالم علوم غریبۀ متنفذ اهل شیراز بررسی شــده 

ح هیچ یک از آثارش منتشر شده است. به منظور نشان دادن گســترۀ تألیفــات، شــیوۀ  و نه متن مصحَّ

تــاهی از ســه اثــر های کو

کنیم.

های مختلف کاربردهای علم حــروف اســت و 

نویس کامــل و  دست 

وقفــه  هایی از آن برجای مانده است. محبوبیت این اثر هم تا بــه امــروز بی

ق به پایان رسیده اســت. 

مقــدار ابــن محمــد محمــود دهــدار 

داد و از هــر  المتخلص به عیانی گاهی مجالســتی بــا بعضــی از دوســتان دســت مــی

 مبتنی بر علوم غریبه بازنویسی شده
ً
است. جالب  گردد که در اینجا در قالبی کامال

وفقی جامع بر اساس اسامی چهارده معصــوم

ن نامدارترشتایااست. به طور خالصه، محمود دهدار شیرازی مانند هم

ایفا کرد. ،در نیمۀ دوم سدۀ دهم

در حــوزۀ کــاربرد علــم حــروف و  کم نــوزده اثــر تــألیف کــرده کــه همگــی

 همۀ این آثار به زبان فارسی هستند. مهم
ً
ترین این آثــار  موضوعات مربوط به آن است. تقریبا

 مفصلی دربارۀ روش کاربرد سیمیا و جفر اســت. ایــن اثــر بــه 
ً
است که کتاب نسبتا

جزایری، احمد بونی (د میــان که کتابی معروف در سحر از صوفی و ساحر ال

 از قرن دهم بــه بعــد  کند. به آن استناد می
ً
ظاهرا

کتاب سحر محمود دهدار بسیار مورد توجه و استفاده بوده است و هنوز هم به ســادگی در بازارهــای 

ت موجود است. دیگر آثار معــروف او عبارتنــد 

وفقی چهارده معصوم بود و 

که دربارۀ سیمیای نجومی، به خصوص عزائمی با نام سیارات بود.

های تاریخ فکری، سیاسی و فرهنگی

های اسالمی، تا به حال نه آراء این عالم علوم غریبۀ متنفذ اهل شیراز بررسی شــده 

ح هیچ یک از آثارش منتشر شده است. به منظور نشان دادن گســترۀ تألیفــات، شــیوۀ  و نه متن مصحَّ

های کو بحث و مدح یک عالم علوم غریبۀ درباری متعارف در قــرن دهــم، گزیــده

کنیم. ها نقل می مانده یا چاپ سنگی آن

های مختلف کاربردهای علم حــروف اســت و 

 ۲۸ آید از این اثر تنها در ایران حدود

هایی از آن برجای مانده است. محبوبیت این اثر هم تا بــه امــروز بی

ق به پایان رسیده اســت. ۹۷۶گوید که تألیف آن در 

مقــدار ابــن محمــد محمــود دهــدار 

المتخلص به عیانی گاهی مجالســتی بــا بعضــی از دوســتان دســت مــی

 مبتنی بر علوم غریبه بازنویسی شده
ً
گردد که در اینجا در قالبی کامال

وفقی جامع بر اساس اسامی چهارده معصــوم- کند اولین دستورالعمل حروفی

است. به طور خالصه، محمود دهدار شیرازی مانند هم

در نیمۀ دوم سدۀ دهم ،بوجود آوردن فرهنِگ جدیِد شیعی در دورۀ صفویه

کم نــوزده اثــر تــألیف کــرده کــه همگــی

 همۀ این آثار به زبان فارسی هستند. مهم
ً
موضوعات مربوط به آن است. تقریبا

 مفصلی دربارۀ روش کاربرد سیمیا و جفر اســت. ایــن اثــر بــه 
ً
است که کتاب نسبتا

که کتابی معروف در سحر از صوفی و ساحر ال

به آن استناد مینویسنده بارها 

کتاب سحر محمود دهدار بسیار مورد توجه و استفاده بوده است و هنوز هم به ســادگی در بازارهــای 

ت موجود است. دیگر آثار معــروف او عبارتنــد شود و تصاویرش هم به رایگان در اینترن

وفقی چهارده معصوم بود و -در سیمیا و جفر که حاوی دعای حروفی

که دربارۀ سیمیای نجومی، به خصوص عزائمی با نام سیارات بود.

های تاریخ فکری، سیاسی و فرهنگی اما به دلیل حذف آثار علوم غریبه از پژوهش

های اسالمی، تا به حال نه آراء این عالم علوم غریبۀ متنفذ اهل شیراز بررسی شــده 

ح هیچ یک از آثارش منتشر شده است. به منظور نشان دادن گســترۀ تألیفــات، شــیوۀ  و نه متن مصحَّ

بحث و مدح یک عالم علوم غریبۀ درباری متعارف در قــرن دهــم، گزیــده

مانده یا چاپ سنگی آن های خطی برجای

های مختلف کاربردهای علم حــروف اســت و  اثر اصلی محمود دهدار دربارۀ جنبه

آید از این اثر تنها در ایران حدود

هایی از آن برجای مانده است. محبوبیت این اثر هم تا بــه امــروز بی

گوید که تألیف آن در  ادامه داشته است. نویسنده در مقدمۀ این اثر می

دهد:  او محدودۀ بحثش را به صورت زیر شرح می

مقــدار ابــن محمــد محمــود دهــدار  ین کتاب آنکه ایــن کمینــۀ بی

المتخلص به عیانی گاهی مجالســتی بــا بعضــی از دوســتان دســت مــی

 مبتنی بر علوم غریبه بازنویسی شده
ً
گردد که در اینجا در قالبی کامال

کند اولین دستورالعمل حروفی

است. به طور خالصه، محمود دهدار شیرازی مانند هم

بوجود آوردن فرهنِگ جدیِد شیعی در دورۀ صفویه

کم نــوزده اثــر تــألیف کــرده کــه همگــی

 همۀ این آثار به زبان فارسی هستند. مهم
ً
موضوعات مربوط به آن است. تقریبا

 مفصلی دربارۀ روش کاربرد سیمیا و جفر اســت. ایــن اثــر بــه 
ً
است که کتاب نسبتا

که کتابی معروف در سحر از صوفی و ساحر ال

نویسنده بارها شباهت نیست و 

کتاب سحر محمود دهدار بسیار مورد توجه و استفاده بوده است و هنوز هم به ســادگی در بازارهــای 

شود و تصاویرش هم به رایگان در اینترن

در سیمیا و جفر که حاوی دعای حروفی

که دربارۀ سیمیای نجومی، به خصوص عزائمی با نام سیارات بود.

اما به دلیل حذف آثار علوم غریبه از پژوهش

های اسالمی، تا به حال نه آراء این عالم علوم غریبۀ متنفذ اهل شیراز بررسی شــده 

ح هیچ یک از آثارش منتشر شده است. به منظور نشان دادن گســترۀ تألیفــات، شــیوۀ  و نه متن مصحَّ

بحث و مدح یک عالم علوم غریبۀ درباری متعارف در قــرن دهــم، گزیــده

های خطی برجای

اثر اصلی محمود دهدار دربارۀ جنبه

آید از این اثر تنها در ایران حدود چنان که از یک جستجوی مقدماتی برمی

هایی از آن برجای مانده است. محبوبیت این اثر هم تا بــه امــروز بی

ادامه داشته است. نویسنده در مقدمۀ این اثر می

او محدودۀ بحثش را به صورت زیر شرح می

ین کتاب آنکه ایــن کمینــۀ بی

المتخلص به عیانی گاهی مجالســتی بــا بعضــی از دوســتان دســت مــی

 مبتنی بر علوم غریبه بازنویسی شده تشیع بازمی
ً
گردد که در اینجا در قالبی کامال

کند اولین دستورالعمل حروفی محمود تأکید می

است. به طور خالصه، محمود دهدار شیرازی مانند هم عرضه کرده

بوجود آوردن فرهنِگ جدیِد شیعی در دورۀ صفویه

کم نــوزده اثــر تــألیف کــرده کــه همگــی تمحمود دهدار دس

 همۀ این آثار به زبان فارسی هستند. مهم
ً
موضوعات مربوط به آن است. تقریبا

 مفصلی دربارۀ روش کاربرد سیمیا و جفر اســت. ایــن اثــر بــه  
ً
است که کتاب نسبتا

که کتابی معروف در سحر از صوفی و ساحر ال المعارف الکبری

شباهت نیست و  ق) است، بی

کتاب سحر محمود دهدار بسیار مورد توجه و استفاده بوده است و هنوز هم به ســادگی در بازارهــای 

شود و تصاویرش هم به رایگان در اینترن ایران پیدا می

در سیمیا و جفر که حاوی دعای حروفی زبدة االلواح

که دربارۀ سیمیای نجومی، به خصوص عزائمی با نام سیارات بود.

اما به دلیل حذف آثار علوم غریبه از پژوهش

های اسالمی، تا به حال نه آراء این عالم علوم غریبۀ متنفذ اهل شیراز بررسی شــده  مدرن در سرزمین

ح هیچ یک از آثارش منتشر شده است. به منظور نشان دادن گســترۀ تألیفــات، شــیوۀ  و نه متن مصحَّ

بحث و مدح یک عالم علوم غریبۀ درباری متعارف در قــرن دهــم، گزیــده

های خطی برجای محمود دهدار را از نسخه

مفاتیح المغالیق
اثر اصلی محمود دهدار دربارۀ جنبه مفاتیح المغالیق

چنان که از یک جستجوی مقدماتی برمی

هایی از آن برجای مانده است. محبوبیت این اثر هم تا بــه امــروز بی چهار نسخه حاوی گزیده

ادامه داشته است. نویسنده در مقدمۀ این اثر می

او محدودۀ بحثش را به صورت زیر شرح می

ین کتاب آنکه ایــن کمینــۀ بیغرض از تحریر ا

المتخلص به عیانی گاهی مجالســتی بــا بعضــی از دوســتان دســت مــی
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تشیع بازمی

محمود تأکید می

عرضه کرده

بوجود آوردن فرهنِگ جدیِد شیعی در دورۀ صفویه

محمود دهدار دس

 همۀ این آثار به زبان فارسی هستند. مهم
ً
موضوعات مربوط به آن است. تقریبا

 المغالیق

المعارف الکبری

ق) است، بی۶۳۰و 

کتاب سحر محمود دهدار بسیار مورد توجه و استفاده بوده است و هنوز هم به ســادگی در بازارهــای 

ایران پیدا می

زبدة االلواحاز 

که دربارۀ سیمیای نجومی، به خصوص عزائمی با نام سیارات بود.

اما به دلیل حذف آثار علوم غریبه از پژوهش

مدرن در سرزمین

ح هیچ یک از آثارش منتشر شده است. به منظور نشان دادن گســترۀ تألیفــات، شــیوۀ  و نه متن مصحَّ

بحث و مدح یک عالم علوم غریبۀ درباری متعارف در قــرن دهــم، گزیــده

محمود دهدار را از نسخه

مفاتیح المغالیق
مفاتیح المغالیق

چنان که از یک جستجوی مقدماتی برمی

چهار نسخه حاوی گزیده

ادامه داشته است. نویسنده در مقدمۀ این اثر می

او محدودۀ بحثش را به صورت زیر شرح می

غرض از تحریر ا«

المتخلص به عیانی گاهی مجالســتی بــا بعضــی از دوســتان دســت مــی
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بایــد کــه از 

منهیات محترز باشد و در پاکی و طهارت کوشد و با وضو و طهارت کامــل بــه امــر کتابــت مشــغول 

ۀ کلــی برســد و 

سطر و 

و  ٣خانه است. و در هر خانه چهار حرف کتابت باید کــرد بــه طریــق عناصــر اربعــه.

ر صفحۀ 

و   اااه

و همچنین تا در خانۀ بیست و هشتم از ســطر 

شود. و سطر دوم از جزء اول در صفحۀ اول کتابتش ایــن 

غ ... صفحۀ دوم از جــزء 

کنند و بعد حروف اسم مطلوب را از هم جدا 
آید.  درمی

م]. سپس حروف را یکی در میان از اول و آخر سطر قبل 
های  کنند. از این سطرها نام

 دارای 
ً
است که جمعا

و  ١گذشت علی الخصوص در باب بعضی از قواعد علــم تکســیر

ق و کیفیت حــر
ْ
ف ضوابط جفر جامع و خابیۀ شمسی و خافیۀ قمری و اسرار اعداد َوف

ها. و جمعی را در بعضی از این مباحث حرف و نقطه 

افتاد و رأی ایشان نه بــر نهــج صــواب بــود بنــابراین واجــب دیــد کــه 

ای تألیف کند و از مباحث مذکوره و غیره سخنی چند مذکور سازد تا مبتــدیان 

بایــد کــه از  شــود، می

منهیات محترز باشد و در پاکی و طهارت کوشد و با وضو و طهارت کامــل بــه امــر کتابــت مشــغول 

ۀ کلــی برســد و کرده باشد تا فاید

سطر و  ۲۸صفحه و هر صفحه مبتنی بر 

خانه است. و در هر خانه چهار حرف کتابت باید کــرد بــه طریــق عناصــر اربعــه.

ر صفحۀ شود ... [در چهار خانۀ اول] سطر اول از جزو اول د

اااهباید نوشت   و همچنین خانۀ پنجم از سطر اول جزء اول در صفحۀ اول سه الف با حرف ه

و همچنین تا در خانۀ بیست و هشتم از ســطر 

شود. و سطر دوم از جزء اول در صفحۀ اول کتابتش ایــن 

غ ... صفحۀ دوم از جــزء 

کنند و بعد حروف اسم مطلوب را از هم جدا 
درمی» د ن ی ط اع س ب«که به صورت 

م]. سپس حروف را یکی در میان از اول و آخر سطر قبل 
 ظاهر شود، تکرار می

ً
کنند. از این سطرها نام دهند. این کار را تا زمانی که سطر اول مجددا

ق هدف ادامه می
ّ
دادند. آید. خواندن این وردها را تا زمان تحق

 دارای حرف در هر صفحه 
ً
است که جمعا

گذشت علی الخصوص در باب بعضی از قواعد علــم تکســیر

ق و کیفیت حــر
ْ
ضوابط جفر جامع و خابیۀ شمسی و خافیۀ قمری و اسرار اعداد َوف

ها. و جمعی را در بعضی از این مباحث حرف و نقطه 

افتاد و رأی ایشان نه بــر نهــج صــواب بــود بنــابراین واجــب دیــد کــه 

ای تألیف کند و از مباحث مذکوره و غیره سخنی چند مذکور سازد تا مبتــدیان 

شــود، می کتابت جفر جامع بسیار بسیار پر فایده اســت و هــر کــس کــه متوجــه آن می

منهیات محترز باشد و در پاکی و طهارت کوشد و با وضو و طهارت کامــل بــه امــر کتابــت مشــغول 

کرده باشد تا فاید شود و در نظرات سعد و ساعات سعیده و طوالع مسعود کتابت می

صفحه و هر صفحه مبتنی بر 

خانه است. و در هر خانه چهار حرف کتابت باید کــرد بــه طریــق عناصــر اربعــه.

شود ... [در چهار خانۀ اول] سطر اول از جزو اول د

اااد

و همچنین خانۀ پنجم از سطر اول جزء اول در صفحۀ اول سه الف با حرف ه

و همچنین تا در خانۀ بیست و هشتم از ســطر 

شود. و سطر دوم از جزء اول در صفحۀ اول کتابتش ایــن 

د ااب

غ ... صفحۀ دوم از جــزء  شود ااب این سطر که این چهار حرف نوشته می

کنند و بعد حروف اسم مطلوب را از هم جدا  ترین عمل در جفر است، حروف یکی از اسماء الهی را از هم جدا می
که به صورت » سعید«و » 

م]. سپس حروف را یکی در میان از اول و آخر سطر قبل 
 ظاهر شود، تکرار می

ً
دهند. این کار را تا زمانی که سطر اول مجددا

ق هدف ادامه می
ّ
آید. خواندن این وردها را تا زمان تحق
م ر کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. 

حرف در هر صفحه  ۱۳۶,۳خانه و 

گذشت علی الخصوص در باب بعضی از قواعد علــم تکســیر

ق و کیفیت حــر
ْ
ضوابط جفر جامع و خابیۀ شمسی و خافیۀ قمری و اسرار اعداد َوف

ها. و جمعی را در بعضی از این مباحث حرف و نقطه 

افتاد و رأی ایشان نه بــر نهــج صــواب بــود بنــابراین واجــب دیــد کــه 

ای تألیف کند و از مباحث مذکوره و غیره سخنی چند مذکور سازد تا مبتــدیان 

کتابت جفر جامع بسیار بسیار پر فایده اســت و هــر کــس کــه متوجــه آن می

منهیات محترز باشد و در پاکی و طهارت کوشد و با وضو و طهارت کامــل بــه امــر کتابــت مشــغول 

شود و در نظرات سعد و ساعات سعیده و طوالع مسعود کتابت می

صفحه و هر صفحه مبتنی بر  ۲۸جزو است، هر جزوی مشتمل بر 

خانه است. و در هر خانه چهار حرف کتابت باید کــرد بــه طریــق عناصــر اربعــه.

شود ... [در چهار خانۀ اول] سطر اول از جزو اول د

اااج

و همچنین خانۀ پنجم از سطر اول جزء اول در صفحۀ اول سه الف با حرف ه

و همچنین تا در خانۀ بیست و هشتم از ســطر  اااودر خانۀ ششم بعد از سه الف حرف و باید نوشت 

شود. و سطر دوم از جزء اول در صفحۀ اول کتابتش ایــن 

شود: 

ج ااب

این سطر که این چهار حرف نوشته می

ترین عمل در جفر است، حروف یکی از اسماء الهی را از هم جدا می
  دهند و در یک سطر می

ً
» باطن«نویسند [مثال

م]. سپس حروف را یکی در میان از اول و آخر سطر قبل گویند.  می» سطر زمام
 ظاهر شود، تکرار می

ً
دهند. این کار را تا زمانی که سطر اول مجددا

ق هدف ادامه می ها به دست می
ّ
آید. خواندن این وردها را تا زمان تحق

ر کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. د 

خانه و  ۷۸۴صفحه با  ۷۸۴

گذشت علی الخصوص در باب بعضی از قواعد علــم تکســیر مبحث سخنانی می

ق و کیفیت حــر
ْ
ضوابط جفر جامع و خابیۀ شمسی و خافیۀ قمری و اسرار اعداد َوف

ها. و جمعی را در بعضی از این مباحث حرف و نقطه  و نقطه و خواص هر یک از این

افتاد و رأی ایشان نه بــر نهــج صــواب بــود بنــابراین واجــب دیــد کــه 

ای تألیف کند و از مباحث مذکوره و غیره سخنی چند مذکور سازد تا مبتــدیان 

  ٢».این علم را انموذجی کافی باشد

کتابت جفر جامع بسیار بسیار پر فایده اســت و هــر کــس کــه متوجــه آن می

منهیات محترز باشد و در پاکی و طهارت کوشد و با وضو و طهارت کامــل بــه امــر کتابــت مشــغول 

شود و در نظرات سعد و ساعات سعیده و طوالع مسعود کتابت می

جزو است، هر جزوی مشتمل بر 

خانه است. و در هر خانه چهار حرف کتابت باید کــرد بــه طریــق عناصــر اربعــه.

شود ... [در چهار خانۀ اول] سطر اول از جزو اول د انموذج کتابتش این است که نموده می

اول [به ترتیب] چنین باید نوشت: 

اااب

و همچنین خانۀ پنجم از سطر اول جزء اول در صفحۀ اول سه الف با حرف ه

در خانۀ ششم بعد از سه الف حرف و باید نوشت 

شود. و سطر دوم از جزء اول در صفحۀ اول کتابتش ایــن  کتابت می اااغاول جزء اول در صفحۀ اول 

شود:  است در [چهار خانۀ اول] ... نموده می

ب ااب

این سطر که این چهار حرف نوشته می 

شود: اول چنین بنا باید نهاد که نموده می

ترین عمل در جفر است، حروف یکی از اسماء الهی را از هم جدا می
دهند و در یک سطر می کرده میان حروف آن اسم جای می

سطر زمام«ماند را  میری، آنچه باقی 
 ظاهر شود، تکرار می دارند و سطر دوم را تشکیل می

ً
دهند. این کار را تا زمانی که سطر اول مجددا

ها به دست می نو وردهای الزم برای خطاب کردن آ
 ۶۷۴۶به شمارۀ  مفاتیح المغالیق

۷۸۴بنابراین جفر جامعی که به طور کامل نوشته شده باشد 
شود.  حرف می

مبحث سخنانی می

ق و کیفیت حــر
ْ
ضوابط جفر جامع و خابیۀ شمسی و خافیۀ قمری و اسرار اعداد َوف

و نقطه و خواص هر یک از این

افتاد و رأی ایشان نه بــر نهــج صــواب بــود بنــابراین واجــب دیــد کــه  فکر به غلط می

ای تألیف کند و از مباحث مذکوره و غیره سخنی چند مذکور سازد تا مبتــدیان  رساله

این علم را انموذجی کافی باشد

وش کتابت جفر جامع
کتابت جفر جامع بسیار بسیار پر فایده اســت و هــر کــس کــه متوجــه آن می

منهیات محترز باشد و در پاکی و طهارت کوشد و با وضو و طهارت کامــل بــه امــر کتابــت مشــغول 

شود و در نظرات سعد و ساعات سعیده و طوالع مسعود کتابت می

جزو است، هر جزوی مشتمل بر  ۲۸این جفر در اصل 

خانه است. و در هر خانه چهار حرف کتابت باید کــرد بــه طریــق عناصــر اربعــه. ۲۸هر سطری 

انموذج کتابتش این است که نموده می

اول [به ترتیب] چنین باید نوشت: 

اااا

و همچنین خانۀ پنجم از سطر اول جزء اول در صفحۀ اول سه الف با حرف ه

در خانۀ ششم بعد از سه الف حرف و باید نوشت 

اول جزء اول در صفحۀ اول 

است در [چهار خانۀ اول] ... نموده می

ا ااب

 ۲۸و همچنین تا خانۀ 

اول چنین بنا باید نهاد که نموده می

ترین عمل در جفر است، حروف یکی از اسماء الهی را از هم جدا می ای در تکسیر که پایه
کرده میان حروف آن اسم جای می

ری، آنچه باقی پس از حذف حروف تکرا
دارند و سطر دوم را تشکیل می

و وردهای الزم برای خطاب کردن آ
مفاتیح المغالیقپ از نسخۀ خطی 

بنابراین جفر جامعی که به طور کامل نوشته شده باشد 
حرف می ۶۲۴,۴۵۸,۲خانه و  

مبحث سخنانی می

ق و کیفیت حــر
ْ
ضوابط جفر جامع و خابیۀ شمسی و خافیۀ قمری و اسرار اعداد َوف

و نقطه و خواص هر یک از این

فکر به غلط می

رساله

این علم را انموذجی کافی باشد

وش کتابت جفر جامعر
کتابت جفر جامع بسیار بسیار پر فایده اســت و هــر کــس کــه متوجــه آن می«

منهیات محترز باشد و در پاکی و طهارت کوشد و با وضو و طهارت کامــل بــه امــر کتابــت مشــغول 

شود و در نظرات سعد و ساعات سعیده و طوالع مسعود کتابت می

این جفر در اصل 

هر سطری 

انموذج کتابتش این است که نموده می

اول [به ترتیب] چنین باید نوشت: 

و همچنین خانۀ پنجم از سطر اول جزء اول در صفحۀ اول سه الف با حرف ه

در خانۀ ششم بعد از سه الف حرف و باید نوشت 

اول جزء اول در صفحۀ اول 

است در [چهار خانۀ اول] ... نموده می

و همچنین تا خانۀ 

اول چنین بنا باید نهاد که نموده می

در تکسیر که پایه .١
کرده میان حروف آن اسم جای می

پس از حذف حروف تکرا
دارند و سطر دوم را تشکیل می برمی
و وردهای الزم برای خطاب کردن آ  مالئکه

پ از نسخۀ خطی ۱برگ  .٢

بنابراین جفر جامعی که به طور کامل نوشته شده باشد  .٣
۸۰۸,۸۷ 



و باقی کتابتش قیاس بر همین انموذج باید کرد و بر صاحب وقوف صاحب فهم چندان دشوار 

نخواهد بود ... خاصیت این کتابت آن است که جمیع اســماء الهــی بــر لغــت و هــر زبــان و هــر 

شود و فوائد کلی در ضمن آن هست و اگر 

را میسر شود که این کتابت را من اوله الی آخره به اتمام رساند به شروطی که ذکــر 

رسد و انواع فتوحات صــوری و معنــوی او را 

کیفیت حساب این کتابت چنان است که من حیث التفصیل و االجمال به سیر قمر منوط اســت 

چه جامعیت جمیع کواکب سبعۀ سیاره دارد فخاصة شمس که آفتاب است فاما چــون [جفــر] در 

خانه نسبتی تمــام بــا قمــر و منــازل او دارد پــس 

قاعده از روی اجمال هر جزوی به منزلی تعلق داشته باشد از منازل فلکی که به قمر منسوب است و 

درجات آن و سطورش به دقایق آن و حروفش که در هر خانه واقع است بــه ثــوانی او و 

متعلق اســت 

آید و صفحۀ آخر از جــزء اولــش متعلــق اســت بــه 

حوت است پس بنابراین دوازده جــزء اول از کتابــت مــذکور متعلــق باشــد بــه دوازده 

 چنانچه اگر به حســاب مــاه 
ً
شبانروز باشد تقریبا

و باقی کتابتش قیاس بر همین انموذج باید کرد و بر صاحب وقوف صاحب فهم چندان دشوار 

نخواهد بود ... خاصیت این کتابت آن است که جمیع اســماء الهــی بــر لغــت و هــر زبــان و هــر 

شود و فوائد کلی در ضمن آن هست و اگر 

را میسر شود که این کتابت را من اوله الی آخره به اتمام رساند به شروطی که ذکــر 

رسد و انواع فتوحات صــوری و معنــوی او را 

کیفیت حساب این کتابت چنان است که من حیث التفصیل و االجمال به سیر قمر منوط اســت 

چه جامعیت جمیع کواکب سبعۀ سیاره دارد فخاصة شمس که آفتاب است فاما چــون [جفــر] در 

خانه نسبتی تمــام بــا قمــر و منــازل او دارد پــس 

قاعده از روی اجمال هر جزوی به منزلی تعلق داشته باشد از منازل فلکی که به قمر منسوب است و 

درجات آن و سطورش به دقایق آن و حروفش که در هر خانه واقع است بــه ثــوانی او و 

ین
َ
َرط

َ
متعلق اســت » ش

آید و صفحۀ آخر از جــزء اولــش متعلــق اســت بــه 

حوت است پس بنابراین دوازده جــزء اول از کتابــت مــذکور متعلــق باشــد بــه دوازده 

 چنانچه اگر به حســاب مــاه 
ً
شبانروز باشد تقریبا

علم شریف آیات سبعۀ فاتحة الکتاب را بــه کواکــب 

ترتیب   اند به اند و ابتدای تقسیم از زحل کرده به قمر اتمامش داده

اند و آیۀ آخرش را بــه 

انــد کــه  ابتدا از روز یکشنبه کرده

شنبه بــه مــریخ و چهارشــنبه بــه عطــارد و 

و آیــات را مناســب هــر 

ی انــد و بعضــ

اند فلک شمس بنا نهــاده اول ســوره را بــه قســمت او 

ج ب اب

و باقی کتابتش قیاس بر همین انموذج باید کرد و بر صاحب وقوف صاحب فهم چندان دشوار 

نخواهد بود ... خاصیت این کتابت آن است که جمیع اســماء الهــی بــر لغــت و هــر زبــان و هــر 

شود و فوائد کلی در ضمن آن هست و اگر 

را میسر شود که این کتابت را من اوله الی آخره به اتمام رساند به شروطی که ذکــر 

رسد و انواع فتوحات صــوری و معنــوی او را 

کیفیت حساب این کتابت چنان است که من حیث التفصیل و االجمال به سیر قمر منوط اســت 

چه جامعیت جمیع کواکب سبعۀ سیاره دارد فخاصة شمس که آفتاب است فاما چــون [جفــر] در 

خانه نسبتی تمــام بــا قمــر و منــازل او دارد پــس 

قاعده از روی اجمال هر جزوی به منزلی تعلق داشته باشد از منازل فلکی که به قمر منسوب است و 

درجات آن و سطورش به دقایق آن و حروفش که در هر خانه واقع است بــه ثــوانی او و 

ین«باز همچنین مرتبۀ دیگر و صورت اجمالی صفحۀ اول از جزء اولش به منزل 
َ
َرط

َ
ش

آید و صفحۀ آخر از جــزء اولــش متعلــق اســت بــه 

حوت است پس بنابراین دوازده جــزء اول از کتابــت مــذکور متعلــق باشــد بــه دوازده 

 چنانچه اگر به حســاب مــاه 
ً
شبانروز باشد تقریبا

علم شریف آیات سبعۀ فاتحة الکتاب را بــه کواکــب 

اند و ابتدای تقسیم از زحل کرده به قمر اتمامش داده

اند و آیۀ آخرش را بــه  اند که آیۀ اول فاتحه به قمر داده

ابتدا از روز یکشنبه کرده

شنبه بــه مــریخ و چهارشــنبه بــه عطــارد و 

و آیــات را مناســب هــر  ٢پنجشنبه به مشتری و روز جمعه به زهره و روز شنبه به زحل

انــد و بعضــ اند بل به ترتیب و تــوالی پــیش رفته

اند فلک شمس بنا نهــاده اول ســوره را بــه قســمت او 

مدر کتابخانۀ مدرسۀ فیضیۀ قم. 
. ممیراث علمیدر همین شمارۀ 

ج ب ابب

و باقی کتابتش قیاس بر همین انموذج باید کرد و بر صاحب وقوف صاحب فهم چندان دشوار 

نخواهد بود ... خاصیت این کتابت آن است که جمیع اســماء الهــی بــر لغــت و هــر زبــان و هــر 

شود و فوائد کلی در ضمن آن هست و اگر  عبارت که باشد ... در این کتابت به تکسیر تام تمام می

را میسر شود که این کتابت را من اوله الی آخره به اتمام رساند به شروطی که ذکــر 

رسد و انواع فتوحات صــوری و معنــوی او را  کرده شد شک نیست که به مقصود دینی و دنیوی می

کیفیت حساب این کتابت چنان است که من حیث التفصیل و االجمال به سیر قمر منوط اســت 

چه جامعیت جمیع کواکب سبعۀ سیاره دارد فخاصة شمس که آفتاب است فاما چــون [جفــر] در 

خانه نسبتی تمــام بــا قمــر و منــازل او دارد پــس  ۲۸سطر و 

قاعده از روی اجمال هر جزوی به منزلی تعلق داشته باشد از منازل فلکی که به قمر منسوب است و 

درجات آن و سطورش به دقایق آن و حروفش که در هر خانه واقع است بــه ثــوانی او و 

باز همچنین مرتبۀ دیگر و صورت اجمالی صفحۀ اول از جزء اولش به منزل 

آید و صفحۀ آخر از جــزء اولــش متعلــق اســت بــه  که اول حمل است و اول دور از آن به حساب می

حوت است پس بنابراین دوازده جــزء اول از کتابــت مــذکور متعلــق باشــد بــه دوازده 

 چنانچه اگر به حســاب مــاه  ۳۳۶نوبت سیر قمر در منازل خودش که عبارت از 
ً
شبانروز باشد تقریبا

علم شریف آیات سبعۀ فاتحة الکتاب را بــه کواکــب 

اند و ابتدای تقسیم از زحل کرده به قمر اتمامش داده

اند که آیۀ اول فاتحه به قمر داده

ابتدا از روز یکشنبه کرده اند و زحل. بعضی دیگر به ترتیب ایام سبعه قرار داده

شنبه بــه مــریخ و چهارشــنبه بــه عطــارد و  به آفتاب متعلق است و دوشنبه به ماه و سه

پنجشنبه به مشتری و روز جمعه به زهره و روز شنبه به زحل

اند بل به ترتیب و تــوالی پــیش رفته

اند فلک شمس بنا نهــاده اول ســوره را بــه قســمت او 

در کتابخانۀ مدرسۀ فیضیۀ قم.  ۲۱۸۵به شمارۀ 
در همین شمارۀ » تاریخچۀ نام روزهای هفته و تعطیل پایان هفته

ب ب ابا ب

و باقی کتابتش قیاس بر همین انموذج باید کرد و بر صاحب وقوف صاحب فهم چندان دشوار 

نخواهد بود ... خاصیت این کتابت آن است که جمیع اســماء الهــی بــر لغــت و هــر زبــان و هــر 

عبارت که باشد ... در این کتابت به تکسیر تام تمام می

را میسر شود که این کتابت را من اوله الی آخره به اتمام رساند به شروطی که ذکــر 

کرده شد شک نیست که به مقصود دینی و دنیوی می

کیفیت حساب این کتابت چنان است که من حیث التفصیل و االجمال به سیر قمر منوط اســت 

چه جامعیت جمیع کواکب سبعۀ سیاره دارد فخاصة شمس که آفتاب است فاما چــون [جفــر] در 

سطر و  ۲۸صفحه و  

قاعده از روی اجمال هر جزوی به منزلی تعلق داشته باشد از منازل فلکی که به قمر منسوب است و 

درجات آن و سطورش به دقایق آن و حروفش که در هر خانه واقع است بــه ثــوانی او و 

باز همچنین مرتبۀ دیگر و صورت اجمالی صفحۀ اول از جزء اولش به منزل 

که اول حمل است و اول دور از آن به حساب می

حوت است پس بنابراین دوازده جــزء اول از کتابــت مــذکور متعلــق باشــد بــه دوازده 

نوبت سیر قمر در منازل خودش که عبارت از 

 ١».گیرند یازده ماه و چند روز معین باشد

نحوۀ اجرای دعوت فاتحة الكتاب
علم شریف آیات سبعۀ فاتحة الکتاب را بــه کواکــب بدان که بعضی از صاحبان این 

اند و ابتدای تقسیم از زحل کرده به قمر اتمامش داده سبعه قسمت نموده

اند که آیۀ اول فاتحه به قمر داده عکس این رفته

زحل. بعضی دیگر به ترتیب ایام سبعه قرار داده

به آفتاب متعلق است و دوشنبه به ماه و سه

پنجشنبه به مشتری و روز جمعه به زهره و روز شنبه به زحل

اند بل به ترتیب و تــوالی پــیش رفته کوکبی به ایام مذکور قسمت ننموده

اند فلک شمس بنا نهــاده اول ســوره را بــه قســمت او  دیگر به ترتیب افالک پیش رفته

به شمارۀ  مفاتیح المغالیقر از نسخۀ خطی 
تاریخچۀ نام روزهای هفته و تعطیل پایان هفته

ب اب

و باقی کتابتش قیاس بر همین انموذج باید کرد و بر صاحب وقوف صاحب فهم چندان دشوار 

نخواهد بود ... خاصیت این کتابت آن است که جمیع اســماء الهــی بــر لغــت و هــر زبــان و هــر 

عبارت که باشد ... در این کتابت به تکسیر تام تمام می

را میسر شود که این کتابت را من اوله الی آخره به اتمام رساند به شروطی که ذکــر  صاحب دولتی

کرده شد شک نیست که به مقصود دینی و دنیوی می

دست خواهد داد. 

کیفیت حساب این کتابت چنان است که من حیث التفصیل و االجمال به سیر قمر منوط اســت 

چه جامعیت جمیع کواکب سبعۀ سیاره دارد فخاصة شمس که آفتاب است فاما چــون [جفــر] در 

 ۲۸جزو است و  

قاعده از روی اجمال هر جزوی به منزلی تعلق داشته باشد از منازل فلکی که به قمر منسوب است و 

درجات آن و سطورش به دقایق آن و حروفش که در هر خانه واقع است بــه ثــوانی او و  صفحاتش به

باز همچنین مرتبۀ دیگر و صورت اجمالی صفحۀ اول از جزء اولش به منزل 

که اول حمل است و اول دور از آن به حساب می

حوت است پس بنابراین دوازده جــزء اول از کتابــت مــذکور متعلــق باشــد بــه دوازده  که آخر

نوبت سیر قمر در منازل خودش که عبارت از 

گیرند یازده ماه و چند روز معین باشد

نحوۀ اجرای دعوت فاتحة الكتاب
بدان که بعضی از صاحبان این 

سبعه قسمت نموده

عکس این رفته آیات و بعضی به 

زحل. بعضی دیگر به ترتیب ایام سبعه قرار داده

به آفتاب متعلق است و دوشنبه به ماه و سه

پنجشنبه به مشتری و روز جمعه به زهره و روز شنبه به زحل

کوکبی به ایام مذکور قسمت ننموده

دیگر به ترتیب افالک پیش رفته

ر از نسخۀ خطی ۱۵پ و ۱۴
تاریخچۀ نام روزهای هفته و تعطیل پایان هفته «. نیز بنگرید به مقالۀ 

١٠۴

و باقی کتابتش قیاس بر همین انموذج باید کرد و بر صاحب وقوف صاحب فهم چندان دشوار 

نخواهد بود ... خاصیت این کتابت آن است که جمیع اســماء الهــی بــر لغــت و هــر زبــان و هــر 

عبارت که باشد ... در این کتابت به تکسیر تام تمام می

صاحب دولتی

کرده شد شک نیست که به مقصود دینی و دنیوی می

دست خواهد داد. 

کیفیت حساب این کتابت چنان است که من حیث التفصیل و االجمال به سیر قمر منوط اســت 

چه جامعیت جمیع کواکب سبعۀ سیاره دارد فخاصة شمس که آفتاب است فاما چــون [جفــر] در اگر

 ۲۸اصل 

قاعده از روی اجمال هر جزوی به منزلی تعلق داشته باشد از منازل فلکی که به قمر منسوب است و 

صفحاتش به

باز همچنین مرتبۀ دیگر و صورت اجمالی صفحۀ اول از جزء اولش به منزل 

که اول حمل است و اول دور از آن به حساب می

که آخر» َرشا«

نوبت سیر قمر در منازل خودش که عبارت از 

گیرند یازده ماه و چند روز معین باشد

نحوۀ اجرای دعوت فاتحة الكتاب
بدان که بعضی از صاحبان این «

سبعه قسمت نموده

آیات و بعضی به 

زحل. بعضی دیگر به ترتیب ایام سبعه قرار داده

به آفتاب متعلق است و دوشنبه به ماه و سه

پنجشنبه به مشتری و روز جمعه به زهره و روز شنبه به زحل

کوکبی به ایام مذکور قسمت ننموده

دیگر به ترتیب افالک پیش رفته

۱۴های  برگ .١
. نیز بنگرید به مقالۀ ٢

١٠۴
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 دو روایت از این رساله موجود است. روایت اول چنان که از عنــوان کــاملش 
ً
نام سیارات دارد. ظاهرا

کــه حــاوی 

نویســنده، در 

ق پس از مرگ طهماســب اول بــه 

تحلیل علم حروفی نام شاه اسماعیل و پیشگویی حوادث تا 

اند و آیۀ آخرش را به قسمت مریخ و از روی مناسبت آیات با کواکب سبعه پــیش 

اند و این اتم از آن قسمت است زیرا که اســماء مالئکــه و اعــوان بــه کــوکبی کــه 

ه قسمت حروفات ابجدی در این دعوت به طریقــۀ 

انــد و  شود که شیخ مذکور ابتدا به شــمس کرده

ف ص ق ر

ش ت ث خ

ذ ض ظ غ

اگر کسی را بسته باشند طلسم زهــره را در روز جمعــه بــه ســاعت اول بــه مشــک و 

زعفران و گالب بر جامی زجاجی نویسند و آن را با عرق بید[مشک] و عسل بشویند 

و در روز جمعه هنگامی که خطیب بر منبر باشد و به بسته شده بخورانند گشاده شود 

تعالی. و اگر اطاعت شخصی خواهند طلسم زهره را بــه آب منــی خــود بــر 

شکر قرص نویسند و به مطلوب بخورانند و اگر هنگامی که خطیب خطبه خوانــد در 

روز جمعه طلسم زهره را بر ورق آهو بنویسند به مشک و زعفران و عرق بید[مشــک] 
٢

یخصوص عزائمــ

 دو روایت از این رساله موجود است. روایت اول چنان که از عنــوان کــاملش 
ً
نام سیارات دارد. ظاهرا

کــه حــاوی  زبــدة األســرار

نویســنده، در که شامل نمونۀ عزائم عربی به نثر است. 

ق پس از مرگ طهماســب اول بــه 

تحلیل علم حروفی نام شاه اسماعیل و پیشگویی حوادث تا 

مدر کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. 

اند و آیۀ آخرش را به قسمت مریخ و از روی مناسبت آیات با کواکب سبعه پــیش 

اند و این اتم از آن قسمت است زیرا که اســماء مالئکــه و اعــوان بــه کــوکبی کــه 

ه قسمت حروفات ابجدی در این دعوت به طریقــۀ 

شود که شیخ مذکور ابتدا به شــمس کرده

«١

ف ص ق ر

ش ت ث خمشتری

ذ ض ظ غ

اگر کسی را بسته باشند طلسم زهــره را در روز جمعــه بــه ســاعت اول بــه مشــک و 

زعفران و گالب بر جامی زجاجی نویسند و آن را با عرق بید[مشک] و عسل بشویند 

و در روز جمعه هنگامی که خطیب بر منبر باشد و به بسته شده بخورانند گشاده شود 

تعالی. و اگر اطاعت شخصی خواهند طلسم زهره را بــه آب منــی خــود بــر 

شکر قرص نویسند و به مطلوب بخورانند و اگر هنگامی که خطیب خطبه خوانــد در 

روز جمعه طلسم زهره را بر ورق آهو بنویسند به مشک و زعفران و عرق بید[مشــک] 

٢».لقلوب باشدو نوشته را در لفافۀ سبز پیچیده با خود دارند مغناطیس ا

خصوص عزائمــ بیشترین تمرکز را بر سیمیای نجومی به

 دو روایت از این رساله موجود است. روایت اول چنان که از عنــوان کــاملش 
ً
نام سیارات دارد. ظاهرا

زبــدة األســرارآید متشکل از دو بخش اســت: 

که شامل نمونۀ عزائم عربی به نثر است. 

ق پس از مرگ طهماســب اول بــه ۹۸۳

تحلیل علم حروفی نام شاه اسماعیل و پیشگویی حوادث تا 

در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. 

مدر کتابخانۀ مدرسۀ فیضیۀ قم. 

اند و آیۀ آخرش را به قسمت مریخ و از روی مناسبت آیات با کواکب سبعه پــیش 

اند و این اتم از آن قسمت است زیرا که اســماء مالئکــه و اعــوان بــه کــوکبی کــه 

ه قسمت حروفات ابجدی در این دعوت به طریقــۀ 

شود که شیخ مذکور ابتدا به شــمس کرده شیخ ابوالعباس احمد بونی نموده می

»در ترتیب کلمات ابجدی و اتمام آن را به مریخ دانسته

زحل

مشتری

مریخ

اگر کسی را بسته باشند طلسم زهــره را در روز جمعــه بــه ســاعت اول بــه مشــک و 

زعفران و گالب بر جامی زجاجی نویسند و آن را با عرق بید[مشک] و عسل بشویند 

و در روز جمعه هنگامی که خطیب بر منبر باشد و به بسته شده بخورانند گشاده شود 

تعالی. و اگر اطاعت شخصی خواهند طلسم زهره را بــه آب منــی خــود بــر 

شکر قرص نویسند و به مطلوب بخورانند و اگر هنگامی که خطیب خطبه خوانــد در 

روز جمعه طلسم زهره را بر ورق آهو بنویسند به مشک و زعفران و عرق بید[مشــک] 

و نوشته را در لفافۀ سبز پیچیده با خود دارند مغناطیس ا

بیشترین تمرکز را بر سیمیای نجومی به

 دو روایت از این رساله موجود است. روایت اول چنان که از عنــوان کــاملش 
ً
نام سیارات دارد. ظاهرا

آید متشکل از دو بخش اســت: 

که شامل نمونۀ عزائم عربی به نثر است.  خالصة األذکار

۹۸۳است که در  کرده

تحلیل علم حروفی نام شاه اسماعیل و پیشگویی حوادث تا 

در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.  ۱۲۵۱۸به شمارۀ 

در کتابخانۀ مدرسۀ فیضیۀ قم.  

اند و آیۀ آخرش را به قسمت مریخ و از روی مناسبت آیات با کواکب سبعه پــیش 

اند و این اتم از آن قسمت است زیرا که اســماء مالئکــه و اعــوان بــه کــوکبی کــه 

ه قسمت حروفات ابجدی در این دعوت به طریقــۀ باید نمود و ب متعلق است ذکر می

شیخ ابوالعباس احمد بونی نموده می

در ترتیب کلمات ابجدی و اتمام آن را به مریخ دانسته

د ج   ا ب

و ز ح   ه

ط ی ک ل

م ن س ع

اگر کسی را بسته باشند طلسم زهــره را در روز جمعــه بــه ســاعت اول بــه مشــک و 

زعفران و گالب بر جامی زجاجی نویسند و آن را با عرق بید[مشک] و عسل بشویند 

و در روز جمعه هنگامی که خطیب بر منبر باشد و به بسته شده بخورانند گشاده شود 

تعالی. و اگر اطاعت شخصی خواهند طلسم زهره را بــه آب منــی خــود بــر 

شکر قرص نویسند و به مطلوب بخورانند و اگر هنگامی که خطیب خطبه خوانــد در 

روز جمعه طلسم زهره را بر ورق آهو بنویسند به مشک و زعفران و عرق بید[مشــک] 

و نوشته را در لفافۀ سبز پیچیده با خود دارند مغناطیس ا

بیشترین تمرکز را بر سیمیای نجومی به زبدة األسراراز میان آثار محمود دهدار 

 دو روایت از این رساله موجود است. روایت اول چنان که از عنــوان کــاملش 
ً
نام سیارات دارد. ظاهرا

آید متشکل از دو بخش اســت:  برمی زبدة األسرار و خالصة األذکار

خالصة األذکارمباحث نظری به نظم است و 

کردهبه شاه اسماعیل دوم اهدا 

تحلیل علم حروفی نام شاه اسماعیل و پیشگویی حوادث تا حکومت رسید. قسمت عمدۀ مقدمه به 

به شمارۀ  مفاتیح المغالیقپ از نسخۀ خطی 

 ۲۱۸۵به شمارۀ  مفاتیح المغالیق

اند و آیۀ آخرش را به قسمت مریخ و از روی مناسبت آیات با کواکب سبعه پــیش  داده

اند و این اتم از آن قسمت است زیرا که اســماء مالئکــه و اعــوان بــه کــوکبی کــه  برده

متعلق است ذکر می

شیخ ابوالعباس احمد بونی نموده می

در ترتیب کلمات ابجدی و اتمام آن را به مریخ دانسته

شمس

زهره

عطارد

قمر 

طلسم زهره 
اگر کسی را بسته باشند طلسم زهــره را در روز جمعــه بــه ســاعت اول بــه مشــک و 

زعفران و گالب بر جامی زجاجی نویسند و آن را با عرق بید[مشک] و عسل بشویند 

و در روز جمعه هنگامی که خطیب بر منبر باشد و به بسته شده بخورانند گشاده شود 

تعالی. و اگر اطاعت شخصی خواهند طلسم زهره را بــه آب منــی خــود بــر بامر الله 

شکر قرص نویسند و به مطلوب بخورانند و اگر هنگامی که خطیب خطبه خوانــد در 

روز جمعه طلسم زهره را بر ورق آهو بنویسند به مشک و زعفران و عرق بید[مشــک] 

و نوشته را در لفافۀ سبز پیچیده با خود دارند مغناطیس ا

زبدة األسرار
از میان آثار محمود دهدار 

 دو روایت از این رساله موجود است. روایت اول چنان که از عنــوان کــاملش 
ً
نام سیارات دارد. ظاهرا

زبدة األسرار و خالصة األذکار

مباحث نظری به نظم است و 

به شاه اسماعیل دوم اهدا  رااین اثر 

حکومت رسید. قسمت عمدۀ مقدمه به 

پ از نسخۀ خطی ۶۶ر و ۶۶

مفاتیح المغالیقاز نسخۀ خطی  

داده

برده

متعلق است ذکر می

شیخ ابوالعباس احمد بونی نموده می

در ترتیب کلمات ابجدی و اتمام آن را به مریخ دانسته

طلسم زهره 
اگر کسی را بسته باشند طلسم زهــره را در روز جمعــه بــه ســاعت اول بــه مشــک و «

زعفران و گالب بر جامی زجاجی نویسند و آن را با عرق بید[مشک] و عسل بشویند 

و در روز جمعه هنگامی که خطیب بر منبر باشد و به بسته شده بخورانند گشاده شود 

بامر الله 

شکر قرص نویسند و به مطلوب بخورانند و اگر هنگامی که خطیب خطبه خوانــد در 

روز جمعه طلسم زهره را بر ورق آهو بنویسند به مشک و زعفران و عرق بید[مشــک] 

و نوشته را در لفافۀ سبز پیچیده با خود دارند مغناطیس ا

زبدة األسرار
از میان آثار محمود دهدار 

 دو روایت از این رساله موجود است. روایت اول چنان که از عنــوان کــاملش 
ً
نام سیارات دارد. ظاهرا

زبدة األسرار و خالصة األذکاریعنی 

مباحث نظری به نظم است و 

این اثر مقدمه، 

حکومت رسید. قسمت عمدۀ مقدمه به 

۶۶ های برگ .١

 پ۱۳۰برگ .٢



داری اسماعیل دوم تنها کمی بیش از یک سال به طول 

تألیف شده باشد. این 

نکتــۀ 

اســماعیل 

تر به اولین شاه صفوی 

است کــه 

انگــارد. 

باقی اثــر بــا روایــت اول 

از قبیــل تولیــد حــروف از 

اصطکاکات فلکی و عبور سیارات، حروف در منازل سیارات، حروف منسوب به ارکــان چهارگانــه و 
در  ٢

داری اسماعیل دوم تنها کمی بیش از یک سال به طول 

تألیف شده باشد. این 

نکتــۀ دهد و  دورۀ طوالنی زمامداری طهماسب اول نشان می

اســماعیل شاه است که محمود دهدار در این اثر به دنبال اثبات برابری وجودشناختِی 

تر به اولین شاه صفوی 

است کــه  نکتۀ مهم دیگر این

انگــارد.  خداونــد برابــر می

باقی اثــر بــا روایــت اول 

از قبیــل تولیــد حــروف از 

اصطکاکات فلکی و عبور سیارات، حروف در منازل سیارات، حروف منسوب به ارکــان چهارگانــه و 

٢خالصــة األذکــار

وفــلی گشت نور حق ز کس

رفـــار طــ

دـــروی مرص

لــماعیــاه اس

لیــم عــت اس

یلــاعــین با الم و یاست اسم

مالک الملک

برـمیع خ

هـور الـــ

داری اسماعیل دوم تنها کمی بیش از یک سال به طول 

تألیف شده باشد. این  اصلۀ کوتاهی پس از به قدرت رسیدن او

دورۀ طوالنی زمامداری طهماسب اول نشان می

است که محمود دهدار در این اثر به دنبال اثبات برابری وجودشناختِی 

تر به اولین شاه صفوی  ها پیش بر پایۀ استداللی مبتنی بر علم حروف بود. قزلباش

نکتۀ مهم دیگر اینگذاشتند. 

خداونــد برابــر می» الســمیع«دهداْر اسماعیل دوم را به دلیل کارکرد جادویی حروف با نــام 

باقی اثــر بــا روایــت اول مانام دارد، عبارات تقدیمیه در مقدمه را ندارد، اما 

از قبیــل تولیــد حــروف از  ،های متعددی برای مراجعۀ اهل جفــر

اصطکاکات فلکی و عبور سیارات، حروف در منازل سیارات، حروف منسوب به ارکــان چهارگانــه و 

خالصــة األذکــارای از چکیــدۀ آن بــا عنــوان 

تحلیل علم حروفی نام شاه اسماعیل دوم در زمان به سلطنت رسیدنش 
فی مدح خاقان اعظم ابو المظفر سلطان شاه اسماعیل بهادرخان

لی گشت نور حق ز کس

ــت بر چهـو انداخ

روی مرصــافت خسـه ازو ی

اه اســم جاه شـاه ج

ت اسـم اوسـدرج در اس

ین با الم و یاست اسم

مالک الملک

   ۲۱۲

میع خــم الســد از اس

ـــت از وفــدور دال اس

داری اسماعیل دوم تنها کمی بیش از یک سال به طول  ق اختصاص دارد. چون دورۀ زمام

اصلۀ کوتاهی پس از به قدرت رسیدن او

دورۀ طوالنی زمامداری طهماسب اول نشان می

است که محمود دهدار در این اثر به دنبال اثبات برابری وجودشناختِی 

بر پایۀ استداللی مبتنی بر علم حروف بود. قزلباش

 احترام می
ً
گذاشتند.  بود، عمیقا

دهداْر اسماعیل دوم را به دلیل کارکرد جادویی حروف با نــام 

نام دارد، عبارات تقدیمیه در مقدمه را ندارد، اما 

های متعددی برای مراجعۀ اهل جفــر

اصطکاکات فلکی و عبور سیارات، حروف در منازل سیارات، حروف منسوب به ارکــان چهارگانــه و 

ای از چکیــدۀ آن بــا عنــوان  همراه با نسخه

تحلیل علم حروفی نام شاه اسماعیل دوم در زمان به سلطنت رسیدنش 
فی مدح خاقان اعظم ابو المظفر سلطان شاه اسماعیل بهادرخان

لی گشت نور حق ز کســمنج

و انداخــپرت

ه ازو یـک

اه جــش

درج در اس

ین با الم و یاست اسمـــع

اسماعیل 

  ۲۱۲

د از اســدهر

دور دال اساه

.برگ ۵۰

ق اختصاص دارد. چون دورۀ زمام

اصلۀ کوتاهی پس از به قدرت رسیدن اوانجامید این روایت از رساله باید به ف

دورۀ طوالنی زمامداری طهماسب اول نشان می اثر تحول هویت حکومت صفوی را در

است که محمود دهدار در این اثر به دنبال اثبات برابری وجودشناختِی 

بر پایۀ استداللی مبتنی بر علم حروف بود. قزلباش

 احترام می (ع)علی ها تجسم حضرت
ً
بود، عمیقا

دهداْر اسماعیل دوم را به دلیل کارکرد جادویی حروف با نــام 

نام دارد، عبارات تقدیمیه در مقدمه را ندارد، اما 

های متعددی برای مراجعۀ اهل جفــر ست. این اثر شامل جدول

اصطکاکات فلکی و عبور سیارات، حروف در منازل سیارات، حروف منسوب به ارکــان چهارگانــه و 

همراه با نسخه ١غیره است. دو نسخۀ خطی این اثر

تحلیل علم حروفی نام شاه اسماعیل دوم در زمان به سلطنت رسیدنش 
فی مدح خاقان اعظم ابو المظفر سلطان شاه اسماعیل بهادرخان

وفــطای رئــ

رفـــروج شـ

ندــت بر مسـ

لــــلیـای ج

لیـــنور ذات وی از علیست ج

لـواهی برین رموز دلی

جمع االعداد 

رـل نظـــزد اهــام ن

اهـــن شــاهی ایـــ

۵۰، ۷۳۷۳ر، مجلس ۱۳۹

۱۶۴.

ق اختصاص دارد. چون دورۀ زمام۱۰۰۰

انجامید این روایت از رساله باید به ف

اثر تحول هویت حکومت صفوی را در

است که محمود دهدار در این اثر به دنبال اثبات برابری وجودشناختِی  این بسیار مهم

بر پایۀ استداللی مبتنی بر علم حروف بود. قزلباش (ع)و حضرت علی

ها تجسم حضرت که از نظر آن

دهداْر اسماعیل دوم را به دلیل کارکرد جادویی حروف با نــام 

نام دارد، عبارات تقدیمیه در مقدمه را ندارد، اما  کنز الرموزروایت دوم که 

ست. این اثر شامل جدول

اصطکاکات فلکی و عبور سیارات، حروف در منازل سیارات، حروف منسوب به ارکــان چهارگانــه و 

غیره است. دو نسخۀ خطی این اثر

دارد. ایران وجود 

تحلیل علم حروفی نام شاه اسماعیل دوم در زمان به سلطنت رسیدنش 
فی مدح خاقان اعظم ابو المظفر سلطان شاه اسماعیل بهادرخان

ــد کز عـلله الحم

ـی ز بـتاب شهـآف

ـاهی نشســـپادش

ای جـــی درج اولیدّر 

نور ذات وی از علیست ج

واهی برین رموز دلیـگر تو خ

توضیح رمز

یا ل ا م  

 ۷۱۱۱

ام نـن نـرف ایــح

اهی ایـــزت و پادشــع

۱۳۹-پ۷۰، گ ۱۲۶۵۳٫۳

۱۶۴- ۱۲۰، ص ۲۷۰۶٫۱۶

١٠۶

۱۰۰۰سال 

انجامید این روایت از رساله باید به ف

اثر تحول هویت حکومت صفوی را در

بسیار مهم

و حضرت علی

که از نظر آن

دهداْر اسماعیل دوم را به دلیل کارکرد جادویی حروف با نــام 

روایت دوم که 

ست. این اثر شامل جدولیکسان ا

اصطکاکات فلکی و عبور سیارات، حروف در منازل سیارات، حروف منسوب به ارکــان چهارگانــه و 

غیره است. دو نسخۀ خطی این اثر

ایران وجود 

تحلیل علم حروفی نام شاه اسماعیل دوم در زمان به سلطنت رسیدنش 
فی مدح خاقان اعظم ابو المظفر سلطان شاه اسماعیل بهادرخان

لله الحم

آف

پادش

دّر 

نور ذات وی از علیست ج

گر تو خ

توضیح رمز

عیـن

۱۳۰

ح

ع

۱۲۶۵۳٫۳مجلس  .١

۲۷۰۶٫۱۶مجلس  .٢

١٠۶
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های جادویی بر مبنای حروف مقطعه و دیگر نکات 

ای است که برای 

کم دو چــاپ ســنگی از آن 

) کتابخانۀ 
) کتابخانۀ 

ّتاب در بمبئی در سال
ُ
های  [محمدخان] ملک الک

اتــت ورا اثب

مـــویــ

ام قرارـــ

گاه است ز هر که آ

اهی تافت

نــه روی زمی

اویدان ـــ

تـبل یقین نور هر دو دیده اوس

ر تخت ملک پادشه است

کامــانش باد ب

١دــر و تبه باش

های جادویی بر مبنای حروف مقطعه و دیگر نکات 

ای است که برای  پردازد و شامل روش استخراج اسامی مالئکه و اجنه

کم دو چــاپ ســنگی از آن 

بسم الله الرحمن الرحیم. عزمت علــیکم یــا أرواح الطــاهر المســخر المطیــع بهــذا 

ویا سحائیل ویا عدائیل ویا عائیل ویا قمبائیل ویا ریجائیل 

بحق رئیسکم والحاکم علیکم وخلطائیل أن أجیبــوا دعــوتي وأمــروا بهــؤالء األعــوان 

عجیوش سزیوش عهیوش سطیوش بقضاء حاجتی بحق االسم االعظــم الــم وبحــق 

الوحــا خالقکم وموجدکم وبارئکم بارک الله فیکم وعلیکم العجــل الســاعة الســاعة 

) کتابخانۀ ۳؛ (۵۴تا  ۳۸برگ 
) کتابخانۀ ۵رو؛ ( ۲۳پشت تا 

ّتاب در بمبئی در سال
ُ
[محمدخان] ملک الک

شود. 

ت ورا اثبــد دولـکن

ــارۀ تقـــرار شمـــ

ـــظــر و انتــــدورۀ سی

گاه استـداند این رم ز هر که آ

اهی تافتـر شــو از سپه

ه روی زمیـر تابان گرفت

ـــرای جــوی سـشد بس

بل یقین نور هر دو دیده اوس

ر تخت ملک پادشه است

انش باد بــه کار جه

ر و تبه باشــمنش خاس

های جادویی بر مبنای حروف مقطعه و دیگر نکات 

پردازد و شامل روش استخراج اسامی مالئکه و اجنه

کم دو چــاپ ســنگی از آن  کتابت عزائم الزم است. پنج دستنوشتۀ این اثر در ایــران هســت و دســت

بسم الله الرحمن الرحیم. عزمت علــیکم یــا أرواح الطــاهر المســخر المطیــع بهــذا 

ویا سحائیل ویا عدائیل ویا عائیل ویا قمبائیل ویا ریجائیل 

بحق رئیسکم والحاکم علیکم وخلطائیل أن أجیبــوا دعــوتي وأمــروا بهــؤالء األعــوان 

عجیوش سزیوش عهیوش سطیوش بقضاء حاجتی بحق االسم االعظــم الــم وبحــق 

خالقکم وموجدکم وبارئکم بارک الله فیکم وعلیکم العجــل الســاعة الســاعة 

مدر کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. 

برگ  ۴/۱۱۹۶۲) کتابخانۀ مرعشی به شمارۀ 
پشت تا  ۷برگ  ۱/۷۶۰۶ابخانۀ مرعشی به شمارۀ 

ّتاب در بمبئی در سال 
ُ
[محمدخان] ملک الک

شود.  های اجنه اضافه می

کن یــمات

ـــاز ق

دورۀ سیار

داند این رم

و از سپهـماه ن

ر تابان گرفتــمهن

شد بس

بل یقین نور هر دو دیده اوست

ر تخت ملک پادشه استـبر ست

ه کار جهــهم

منش خاسـدش

های جادویی بر مبنای حروف مقطعه و دیگر نکات  اثری منثور است که به دستورالعمل

پردازد و شامل روش استخراج اسامی مالئکه و اجنه

کتابت عزائم الزم است. پنج دستنوشتۀ این اثر در ایــران هســت و دســت

بسم الله الرحمن الرحیم. عزمت علــیکم یــا أرواح الطــاهر المســخر المطیــع بهــذا 

ویا سحائیل ویا عدائیل ویا عائیل ویا قمبائیل ویا ریجائیل 

بحق رئیسکم والحاکم علیکم وخلطائیل أن أجیبــوا دعــوتي وأمــروا بهــؤالء األعــوان 

عجیوش سزیوش عهیوش سطیوش بقضاء حاجتی بحق االسم االعظــم الــم وبحــق 

خالقکم وموجدکم وبارئکم بارک الله فیکم وعلیکم العجــل الســاعة الســاعة 

در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.  ۱۲۶۵۳

) کتابخانۀ مرعشی به شمارۀ ۲؛ (۶۳
ابخانۀ مرعشی به شمارۀ ) کت۴
  رو و دو  چاپ سنگی 

های اجنه اضافه می به نام» یوش«ه و های مالئک

اتــفحـز از ره ص

مــشترک با جیــ

ارـود در کــف بــــ

تــزل ما هسـنــ

تــامی یافـــر تم

نـیـت پرده نشــه بدر گش

انـماسب گر ز ملک جه

تــل برگزیدۀ اوس

تـه اسـکه چو خورشید جانشین م

دامـــاد مـــرار ب

دــه باشــادشـت پ

اثری منثور است که به دستورالعمل

پردازد و شامل روش استخراج اسامی مالئکه و اجنه غریبه در علم جفر و اعداد می

کتابت عزائم الزم است. پنج دستنوشتۀ این اثر در ایــران هســت و دســت

دو عزیمۀ عربی حاوی نام مالئکه و اجنه
بسم الله الرحمن الرحیم. عزمت علــیکم یــا أرواح الطــاهر المســخر المطیــع بهــذا 

ویا سحائیل ویا عدائیل ویا عائیل ویا قمبائیل ویا ریجائیل  ٣اللوح الشریف یا عبائیل

بحق رئیسکم والحاکم علیکم وخلطائیل أن أجیبــوا دعــوتي وأمــروا بهــؤالء األعــوان 

عجیوش سزیوش عهیوش سطیوش بقضاء حاجتی بحق االسم االعظــم الــم وبحــق 

خالقکم وموجدکم وبارئکم بارک الله فیکم وعلیکم العجــل الســاعة الســاعة 

۳/۱۲۶۵۳به شمارۀ  زبدة األسرار

۶۳تا  ۴۷برگ  ۱۰/۱۲۷۱۰
۴رو؛ ( ۶۰پشت تا  ۱۶
رو و دو  چاپ سنگی ۲۰۶پشت تا  ۱۸۱برگ 
م.۱۸۸۹

های مالئک به نام» ئیل« باید توجه کرد که در چنین عزائمی پسوند 

ز از ره صـا نیــرف حــح

ــرفند مــحاین دو 

ــــا الـمه را بـــه

ــانون مـــاین به ق

ر تمـــاه اگــدورۀ م

ه بدر گشــر مــگ

ماسب گر ز ملک جهــشاه طه

ل برگزیدۀ اوسـکر کاین نسـش

که چو خورشید جانشین م

رار بــــرقـش بــدولت

ت پــانســا جهـت

زبدة األواح
اثری منثور است که به دستورالعمل زبدة األلواح

غریبه در علم جفر و اعداد می

کتابت عزائم الزم است. پنج دستنوشتۀ این اثر در ایــران هســت و دســت

٢د.وجود دار

دو عزیمۀ عربی حاوی نام مالئکه و اجنه
بسم الله الرحمن الرحیم. عزمت علــیکم یــا أرواح الطــاهر المســخر المطیــع بهــذا 

اللوح الشریف یا عبائیل

بحق رئیسکم والحاکم علیکم وخلطائیل أن أجیبــوا دعــوتي وأمــروا بهــؤالء األعــوان 

عجیوش سزیوش عهیوش سطیوش بقضاء حاجتی بحق االسم االعظــم الــم وبحــق 

خالقکم وموجدکم وبارئکم بارک الله فیکم وعلیکم العجــل الســاعة الســاعة 

زبدة األسرارر از نسخۀ ۷۲پ و ۷۱

۱۰) کتابخانۀ مرعشی به شمارۀ 
۱۶برگ  ۳/۵۵۸۴مرعشی به شمارۀ 

برگ  ۶/۱۲۶۵۳مجلس به شمارۀ 
۱۸۸۹ق/۱۳۰۶م و ۱۸۸۳

باید توجه کرد که در چنین عزائمی پسوند 

ح

این دو 

ه

این به ق

دورۀ م

گ

شاه طه

ش

که چو خورشید جانشین م

دولت

ت

زبدة األواح
زبدة األلواح

غریبه در علم جفر و اعداد می

کتابت عزائم الزم است. پنج دستنوشتۀ این اثر در ایــران هســت و دســت

وجود دار

دو عزیمۀ عربی حاوی نام مالئکه و اجنه
بسم الله الرحمن الرحیم. عزمت علــیکم یــا أرواح الطــاهر المســخر المطیــع بهــذا 

اللوح الشریف یا عبائیل

بحق رئیسکم والحاکم علیکم وخلطائیل أن أجیبــوا دعــوتي وأمــروا بهــؤالء األعــوان 

عجیوش سزیوش عهیوش سطیوش بقضاء حاجتی بحق االسم االعظــم الــم وبحــق 

خالقکم وموجدکم وبارئکم بارک الله فیکم وعلیکم العجــل الســاعة الســاعة 

۷۱های  برگ .١

) کتابخانۀ مرعشی به شمارۀ ۱( .٢
مرعشی به شمارۀ 

مجلس به شمارۀ 
۱۸۸۳ق/۱۳۰۱

باید توجه کرد که در چنین عزائمی پسوند  .٣



بدان ای عزیز که هر گاه که در اول ماهی که وصف آن کرده شد کسی ارادۀ دعوت نورانی کنــد بایــد 

روز هــر روز قبــل از شــروع در 

نفس نفیس بوده باشد و مدد از 

انــد تــا 

 روز اول توســل بــه روح 
ً
و ضرری واقــع نشــود اوال

مطهر و قالب معطر حضرت خاتم النبیین و سید المرسلین محمد رسول الله نموده به یمــن و تبــرک 

لوحی به اسم شریف آن بزرگوار به وفق قمر ترتیب دهد و به عدد وفق همان لوح صلوات به روح پــر 

روز بــه همــین عــدد 

لوحی به اسم حضرت اسدالله الغالــب امیــر المــؤمنین و امــام المتقــین و یعســوب 

به اسم علیا حضرت خیر النســاء اعنــی فاطمــة الزهــرا 

اعنی فاطمة الزهرا بدان نوشته شده کــه حضــرت 

اند که حکم از روی آن بر وقوع حوادث کنند تا آخر الزمــان آن 

روز دیگر هم چنین هر روز لوحی بــه اســم 

صاحب االمر و این فقیر حقیر در ایــن مــاده ســعی بلیــغ 

نموده و الواح مذکوره را به نوعی استخراج نموده و موفق ساخته که تا غایت کسی بدین طریقه عمــل 

بسم الله الرحمن الرحیم. َعَزمُت علیکم واقسمُت علیکم یا ایهــا االرواح الموکلــون 

قــولی بااللف المکتوب في لوح المحفوظ وانتم مطلعون بسرها المودع فیها اســمعوا 

واجیبوا دعوتي وأطیعوا أمري بحــق جمیــع األلــف المســطور فــي التــوراة واإلنجیــل 

یاء الله علیهم السالم 

وبحق هذه األسماء المقطعات الر کهیعص طس حم ق ن بارك اللــه فــیکم وعلــیکم 

 ۱۴نوبت بخواند و در امــور تســخیر دریــن 

بدان ای عزیز که هر گاه که در اول ماهی که وصف آن کرده شد کسی ارادۀ دعوت نورانی کنــد بایــد 

روز هــر روز قبــل از شــروع در 

نفس نفیس بوده باشد و مدد از 

انــد تــا  روح پر فتوح ایشان طلبد زیرا که ایشان خازنان گنج علم الهی و وافقان اسرار غیــب کمــاهی

 روز اول توســل بــه روح 
ً
و ضرری واقــع نشــود اوال

مطهر و قالب معطر حضرت خاتم النبیین و سید المرسلین محمد رسول الله نموده به یمــن و تبــرک 

لوحی به اسم شریف آن بزرگوار به وفق قمر ترتیب دهد و به عدد وفق همان لوح صلوات به روح پــر 

روز بــه همــین عــدد  ۱۴

لوحی به اسم حضرت اسدالله الغالــب امیــر المــؤمنین و امــام المتقــین و یعســوب 

به اسم علیا حضرت خیر النســاء اعنــی فاطمــة الزهــرا 

اعنی فاطمة الزهرا بدان نوشته شده کــه حضــرت 

اند که حکم از روی آن بر وقوع حوادث کنند تا آخر الزمــان آن 

روز دیگر هم چنین هر روز لوحی بــه اســم 

صاحب االمر و این فقیر حقیر در ایــن مــاده ســعی بلیــغ 

نموده و الواح مذکوره را به نوعی استخراج نموده و موفق ساخته که تا غایت کسی بدین طریقه عمــل 

 ١نوبت به عدد اسم اعظم باید خواند

بسم الله الرحمن الرحیم. َعَزمُت علیکم واقسمُت علیکم یا ایهــا االرواح الموکلــون 

بااللف المکتوب في لوح المحفوظ وانتم مطلعون بسرها المودع فیها اســمعوا 

واجیبوا دعوتي وأطیعوا أمري بحــق جمیــع األلــف المســطور فــي التــوراة واإلنجیــل 

یاء الله علیهم السالم ی جمیع أنب

وبحق هذه األسماء المقطعات الر کهیعص طس حم ق ن بارك اللــه فــیکم وعلــیکم 

نوبت بخواند و در امــور تســخیر دریــن 
٢  

بدان ای عزیز که هر گاه که در اول ماهی که وصف آن کرده شد کسی ارادۀ دعوت نورانی کنــد بایــد 

روز هــر روز قبــل از شــروع در  ۱۴در ایــن 

نفس نفیس بوده باشد و مدد از  ۱۴خواندن عزایم لوحی بنگارد که آن لوح مسمی به اسم یکی از این 

روح پر فتوح ایشان طلبد زیرا که ایشان خازنان گنج علم الهی و وافقان اسرار غیــب کمــاهی

 روز اول توســل بــه روح 
ً
و ضرری واقــع نشــود اوال

مطهر و قالب معطر حضرت خاتم النبیین و سید المرسلین محمد رسول الله نموده به یمــن و تبــرک 

لوحی به اسم شریف آن بزرگوار به وفق قمر ترتیب دهد و به عدد وفق همان لوح صلوات به روح پــر 

۱۴و این ورد صــلوات در ایــن 

لوحی به اسم حضرت اسدالله الغالــب امیــر المــؤمنین و امــام المتقــین و یعســوب 

به اسم علیا حضرت خیر النســاء اعنــی فاطمــة الزهــرا 

اعنی فاطمة الزهرا بدان نوشته شده کــه حضــرت 

اند که حکم از روی آن بر وقوع حوادث کنند تا آخر الزمــان آن 

روز دیگر هم چنین هر روز لوحی بــه اســم 

صاحب االمر و این فقیر حقیر در ایــن مــاده ســعی بلیــغ 

نموده و الواح مذکوره را به نوعی استخراج نموده و موفق ساخته که تا غایت کسی بدین طریقه عمــل 

مکتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. 

مکتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. 

شوند.  عربی ظلمانی نامیده می

نوبت به عدد اسم اعظم باید خواند

روز باید خواند این است:

بسم الله الرحمن الرحیم. َعَزمُت علیکم واقسمُت علیکم یا ایهــا االرواح الموکلــون 

بااللف المکتوب في لوح المحفوظ وانتم مطلعون بسرها المودع فیها اســمعوا 

واجیبوا دعوتي وأطیعوا أمري بحــق جمیــع األلــف المســطور فــي التــوراة واإلنجیــل 

ی جمیع أنبوالزبور والفرقان وجمیع الکتب واألسفار المنزل عل

وبحق هذه األسماء المقطعات الر کهیعص طس حم ق ن بارك اللــه فــیکم وعلــیکم 

نوبت بخواند و در امــور تســخیر دریــن  ۹۹ 

٢باید خواند تا روحانیات مطیع شوند.

بدان ای عزیز که هر گاه که در اول ماهی که وصف آن کرده شد کسی ارادۀ دعوت نورانی کنــد بایــد 

در ایــن و اال  ٣که چند شرط مرعی دارد و بعــد از آن شــروع کنــد

خواندن عزایم لوحی بنگارد که آن لوح مسمی به اسم یکی از این 

روح پر فتوح ایشان طلبد زیرا که ایشان خازنان گنج علم الهی و وافقان اسرار غیــب کمــاهی

 روز اول توســل بــه روح  روح بزرگوار ایشان مدد حال بوده باشد و خطری
ً
و ضرری واقــع نشــود اوال

مطهر و قالب معطر حضرت خاتم النبیین و سید المرسلین محمد رسول الله نموده به یمــن و تبــرک 

لوحی به اسم شریف آن بزرگوار به وفق قمر ترتیب دهد و به عدد وفق همان لوح صلوات به روح پــر 

و این ورد صــلوات در ایــن فتوح حضرت ابوالقاسم و آل گرامش تحفه کند 

لوحی به اسم حضرت اسدالله الغالــب امیــر المــؤمنین و امــام المتقــین و یعســوب 

به اسم علیا حضرت خیر النســاء اعنــی فاطمــة الزهــرا  ۳

اعنی فاطمة الزهرا بدان نوشته شده کــه حضــرت ترتیب دهد. بدان که اسم علیا حضرت خیر النساء 

اند که حکم از روی آن بر وقوع حوادث کنند تا آخر الزمــان آن 

روز دیگر هم چنین هر روز لوحی بــه اســم  ۱۱اند تا غافل نباشی فافهم. و 

صاحب االمر و این فقیر حقیر در ایــن مــاده ســعی بلیــغ 

نموده و الواح مذکوره را به نوعی استخراج نموده و موفق ساخته که تا غایت کسی بدین طریقه عمــل 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. 

عربی ظلمانی نامیده میحرف دیگر الفبای 

نوبت به عدد اسم اعظم باید خواند ۷۱الوحا. و این عزیمت را 

روز باید خواند این است: ۱۴

بسم الله الرحمن الرحیم. َعَزمُت علیکم واقسمُت علیکم یا ایهــا االرواح الموکلــون 

بااللف المکتوب في لوح المحفوظ وانتم مطلعون بسرها المودع فیها اســمعوا 

واجیبوا دعوتي وأطیعوا أمري بحــق جمیــع األلــف المســطور فــي التــوراة واإلنجیــل 

والزبور والفرقان وجمیع الکتب واألسفار المنزل عل

وبحق هذه األسماء المقطعات الر کهیعص طس حم ق ن بارك اللــه فــیکم وعلــیکم 

 وسّرکم الله بالجنة. و این عزیمت را

باید خواند تا روحانیات مطیع شوند.

عزیمۀ علم حروفی چهارده معصوم
بدان ای عزیز که هر گاه که در اول ماهی که وصف آن کرده شد کسی ارادۀ دعوت نورانی کنــد بایــد 

که چند شرط مرعی دارد و بعــد از آن شــروع کنــد

خواندن عزایم لوحی بنگارد که آن لوح مسمی به اسم یکی از این 

روح پر فتوح ایشان طلبد زیرا که ایشان خازنان گنج علم الهی و وافقان اسرار غیــب کمــاهی

روح بزرگوار ایشان مدد حال بوده باشد و خطری

مطهر و قالب معطر حضرت خاتم النبیین و سید المرسلین محمد رسول الله نموده به یمــن و تبــرک 

لوحی به اسم شریف آن بزرگوار به وفق قمر ترتیب دهد و به عدد وفق همان لوح صلوات به روح پــر 

فتوح حضرت ابوالقاسم و آل گرامش تحفه کند 

لوحی به اسم حضرت اسدالله الغالــب امیــر المــؤمنین و امــام المتقــین و یعســوب 

۳الدین علی بن ابی طالب موفق سازد و روز 

ترتیب دهد. بدان که اسم علیا حضرت خیر النساء 

اند که حکم از روی آن بر وقوع حوادث کنند تا آخر الزمــان آن  امیر المؤمنین علمی که وضع فرموده

اند تا غافل نباشی فافهم. و 

صاحب االمر و این فقیر حقیر در ایــن مــاده ســعی بلیــغ یکی از ائمه موفق سازند تا حضرت مهدی 

نموده و الواح مذکوره را به نوعی استخراج نموده و موفق ساخته که تا غایت کسی بدین طریقه عمــل 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.  ۵/۱۲۶۵۳به شمارۀ  زبدة األلواح

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.  ۵/۱۲۶۵۳به شمارۀ 

حرف دیگر الفبای  ۱۴حرف مقطعه است. 

الوحا. و این عزیمت را 

۱۴و عزیمتی که در این 

بسم الله الرحمن الرحیم. َعَزمُت علیکم واقسمُت علیکم یا ایهــا االرواح الموکلــون 

بااللف المکتوب في لوح المحفوظ وانتم مطلعون بسرها المودع فیها اســمعوا 

واجیبوا دعوتي وأطیعوا أمري بحــق جمیــع األلــف المســطور فــي التــوراة واإلنجیــل 

والزبور والفرقان وجمیع الکتب واألسفار المنزل عل

وبحق هذه األسماء المقطعات الر کهیعص طس حم ق ن بارك اللــه فــیکم وعلــیکم 

وسّرکم الله بالجنة. و این عزیمت را

باید خواند تا روحانیات مطیع شوند. روز همه روز می

عزیمۀ علم حروفی چهارده معصوم
بدان ای عزیز که هر گاه که در اول ماهی که وصف آن کرده شد کسی ارادۀ دعوت نورانی کنــد بایــد 

که چند شرط مرعی دارد و بعــد از آن شــروع کنــد

خواندن عزایم لوحی بنگارد که آن لوح مسمی به اسم یکی از این 

روح پر فتوح ایشان طلبد زیرا که ایشان خازنان گنج علم الهی و وافقان اسرار غیــب کمــاهی

روح بزرگوار ایشان مدد حال بوده باشد و خطری

مطهر و قالب معطر حضرت خاتم النبیین و سید المرسلین محمد رسول الله نموده به یمــن و تبــرک 

لوحی به اسم شریف آن بزرگوار به وفق قمر ترتیب دهد و به عدد وفق همان لوح صلوات به روح پــر 

فتوح حضرت ابوالقاسم و آل گرامش تحفه کند 

لوحی به اسم حضرت اسدالله الغالــب امیــر المــؤمنین و امــام المتقــین و یعســوب  ۲بخواند و روز 

الدین علی بن ابی طالب موفق سازد و روز 

ترتیب دهد. بدان که اسم علیا حضرت خیر النساء 

امیر المؤمنین علمی که وضع فرموده

اند تا غافل نباشی فافهم. و  را مصحف فاطمه نام کرده

یکی از ائمه موفق سازند تا حضرت مهدی 

نموده و الواح مذکوره را به نوعی استخراج نموده و موفق ساخته که تا غایت کسی بدین طریقه عمــل 

زبدة األلواحپ از نسخۀ 

به شمارۀ  زبدة األلواحر از نسخۀ ۱۸۸

حرف مقطعه است.  ۱۴دعوت نورانی با 
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الوحا. و این عزیمت را 

و عزیمتی که در این 

بسم الله الرحمن الرحیم. َعَزمُت علیکم واقسمُت علیکم یا ایهــا االرواح الموکلــون 

بااللف المکتوب في لوح المحفوظ وانتم مطلعون بسرها المودع فیها اســمعوا 

واجیبوا دعوتي وأطیعوا أمري بحــق جمیــع األلــف المســطور فــي التــوراة واإلنجیــل 

والزبور والفرقان وجمیع الکتب واألسفار المنزل عل

وبحق هذه األسماء المقطعات الر کهیعص طس حم ق ن بارك اللــه فــیکم وعلــیکم 

وسّرکم الله بالجنة. و این عزیمت را

روز همه روز می

عزیمۀ علم حروفی چهارده معصوم
بدان ای عزیز که هر گاه که در اول ماهی که وصف آن کرده شد کسی ارادۀ دعوت نورانی کنــد بایــد 

که چند شرط مرعی دارد و بعــد از آن شــروع کنــد

خواندن عزایم لوحی بنگارد که آن لوح مسمی به اسم یکی از این 

روح پر فتوح ایشان طلبد زیرا که ایشان خازنان گنج علم الهی و وافقان اسرار غیــب کمــاهی

روح بزرگوار ایشان مدد حال بوده باشد و خطری

مطهر و قالب معطر حضرت خاتم النبیین و سید المرسلین محمد رسول الله نموده به یمــن و تبــرک 

لوحی به اسم شریف آن بزرگوار به وفق قمر ترتیب دهد و به عدد وفق همان لوح صلوات به روح پــر 

فتوح حضرت ابوالقاسم و آل گرامش تحفه کند 

بخواند و روز 

الدین علی بن ابی طالب موفق سازد و روز 

ترتیب دهد. بدان که اسم علیا حضرت خیر النساء 

امیر المؤمنین علمی که وضع فرموده

را مصحف فاطمه نام کرده

یکی از ائمه موفق سازند تا حضرت مهدی 

نموده و الواح مذکوره را به نوعی استخراج نموده و موفق ساخته که تا غایت کسی بدین طریقه عمــل 

پ از نسخۀ ۱۸۶برگ  .١

۱۸۸برگ  .٢

دعوت نورانی با  .٣
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شــود کــه بــی رابطــۀ فــیض 

براین است که تا غایت استادان این علم این نوع عمل نکرده 

اسماء عظام که ذکر خواهد شد خواص بسیار است و جهت هر حاجت اگر کسی بخوانــد و تکســیر 

بایــد خوانــد 

کند و آن قدر که قدرت داشته باشد باید خواند و اگر به قواعد مقرره که از جمــل 

 بهتر است و اگر تکســیرش و وفقــش بنگــارد هــم از آن اعالســت. 
ً
حسابی بیرون نباشد بخواند غالبا

بخواند به همان قاعده که در آن دو اســم پیشــتر 

» مغنــی

به همان قاعده که از پیش 

و » عزیــز

دهد و مجرب است دیگر جهت دفع قبض و بستگی خاطر 

بــه عمــل 

به عمل آورد و دیگر جهت ثبــات و صــبر 

به عمل آورد و غرض از عمل آن است که به هــر نــوع کــه توانــد 

تکسیر اسمای مذکوره بنماید و وفقش بنگارد و عددش مرتب دارد که در خواندن مقــرر زیــاده و کــم 

مقید به ساعات مناسب بوده باشد و اگر نظر سعدین باشد بهتــر اســت بــه 

عمل باید کرد تــا اثــر از 

 بر عامل صــاحب وقــوف پوشــیده نخواهــد بــود کــه در چــه 
ً
آن ظاهر شود. و از برای هر عملی غالبا

والست اگــر بــه تفصــیل آن شــروع بــرود از مقصــود بازبمــانیم و ایــن 

مختصر گنجایش آن ندارد و حالیا شرحی که از پیش رفته بود و تفصیل آن هم گذشت اکنون شــروع 

 ٣کنیم که وعده گذشته و هنوز مقطعات به اسماء الهی که از آن حروف مع بینــات

ه الــرحمن الــرحیم 

در حین عمل تکسیر که مستلزم جدا کردن حروف یک اسم یا لغت و نوشتن اسم کامل هر حرف و بعد حذف حروف مکرر آن است 
در » ا«

شــود کــه بــی رابطــۀ فــیض 

براین است که تا غایت استادان این علم این نوع عمل نکرده 

اسماء عظام که ذکر خواهد شد خواص بسیار است و جهت هر حاجت اگر کسی بخوانــد و تکســیر 

بایــد خوانــد » مقیت«

کند و آن قدر که قدرت داشته باشد باید خواند و اگر به قواعد مقرره که از جمــل 

 بهتر است و اگر تکســیرش و وفقــش بنگــارد هــم از آن اعالســت. 
ً
حسابی بیرون نباشد بخواند غالبا

بخواند به همان قاعده که در آن دو اســم پیشــتر 

مغنــی«و » غنــی«ذکر کرده شد بسیار مفید است اما به شرایط مذکوره. دیگر جهت دفع فقر اســم 

به همان قاعده که از پیش 

عزیــز«دهد و دیگر جهت دفع مذلت و خواری اســم 

دهد و مجرب است دیگر جهت دفع قبض و بستگی خاطر 

بــه عمــل » ودود«و » 

به عمل آورد و دیگر جهت ثبــات و صــبر 

به عمل آورد و غرض از عمل آن است که به هــر نــوع کــه توانــد 

تکسیر اسمای مذکوره بنماید و وفقش بنگارد و عددش مرتب دارد که در خواندن مقــرر زیــاده و کــم 

مقید به ساعات مناسب بوده باشد و اگر نظر سعدین باشد بهتــر اســت بــه 

عمل باید کرد تــا اثــر از 

 بر عامل صــاحب وقــوف پوشــیده نخواهــد بــود کــه در چــه 
ً
آن ظاهر شود. و از برای هر عملی غالبا

والست اگــر بــه تفصــیل آن شــروع بــرود از مقصــود بازبمــانیم و ایــن 

مختصر گنجایش آن ندارد و حالیا شرحی که از پیش رفته بود و تفصیل آن هم گذشت اکنون شــروع 

کنیم که وعده گذشته و هنوز مقطعات به اسماء الهی که از آن حروف مع بینــات

ه الــرحمن الــرحیم که مفتاح بسم اللــ

در حین عمل تکسیر که مستلزم جدا کردن حروف یک اسم یا لغت و نوشتن اسم کامل هر حرف و بعد حذف حروف مکرر آن است 
«(در این مثال،  شود گفته می

شــود کــه بــی رابطــۀ فــیض  ننموده و این از جمله ملهمات غیبی است و از مالحظۀ اوقات معلوم می

براین است که تا غایت استادان این علم این نوع عمل نکرده 

و جادوی مالئکه بر مبنای جفر و حروف مقطعه
اسماء عظام که ذکر خواهد شد خواص بسیار است و جهت هر حاجت اگر کسی بخوانــد و تکســیر 

«و » صمد«رد بسیار بسیار نیکوست. اول جهت گرسنگی اسم 

کند و آن قدر که قدرت داشته باشد باید خواند و اگر به قواعد مقرره که از جمــل 

 بهتر است و اگر تکســیرش و وفقــش بنگــارد هــم از آن اعالســت. 
ً
حسابی بیرون نباشد بخواند غالبا

بخواند به همان قاعده که در آن دو اســم پیشــتر 

ذکر کرده شد بسیار مفید است اما به شرایط مذکوره. دیگر جهت دفع فقر اســم 

به همان قاعده که از پیش » متین«و » قوی

دهد و دیگر جهت دفع مذلت و خواری اســم 

دهد و مجرب است دیگر جهت دفع قبض و بستگی خاطر 

» قــادر«به عمل آورد و دیگر جهت محبت و وداد اسم 

به عمل آورد و دیگر جهت ثبــات و صــبر 

به عمل آورد و غرض از عمل آن است که به هــر نــوع کــه توانــد 

تکسیر اسمای مذکوره بنماید و وفقش بنگارد و عددش مرتب دارد که در خواندن مقــرر زیــاده و کــم 

مقید به ساعات مناسب بوده باشد و اگر نظر سعدین باشد بهتــر اســت بــه 

عمل باید کرد تــا اثــر از  ٢همه حال در روز خوب و ساعات مناسب و طالع سعد و خوشحالی نیرین

 بر عامل صــاحب وقــوف پوشــیده نخواهــد بــود کــه در چــه 
ً
آن ظاهر شود. و از برای هر عملی غالبا

والست اگــر بــه تفصــیل آن شــروع بــرود از مقصــود بازبمــانیم و ایــن 

مختصر گنجایش آن ندارد و حالیا شرحی که از پیش رفته بود و تفصیل آن هم گذشت اکنون شــروع 

کنیم که وعده گذشته و هنوز مقطعات به اسماء الهی که از آن حروف مع بینــات

که مفتاح بسم اللــ» 

مکتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. 

در حین عمل تکسیر که مستلزم جدا کردن حروف یک اسم یا لغت و نوشتن اسم کامل هر حرف و بعد حذف حروف مکرر آن است 
 دل)، به اولین حرف اسامی کامل حروف 

ً
گفته میر بُ ُز اصطالحا

در حا]). 

ننموده و این از جمله ملهمات غیبی است و از مالحظۀ اوقات معلوم می

براین است که تا غایت استادان این علم این نوع عمل نکرده 

 ١تواند بود علی ای حال بدین لطافت نخواهد بود.

و جادوی مالئکه بر مبنای جفر و حروف مقطعه
اسماء عظام که ذکر خواهد شد خواص بسیار است و جهت هر حاجت اگر کسی بخوانــد و تکســیر 

رد بسیار بسیار نیکوست. اول جهت گرسنگی اسم 

کند و آن قدر که قدرت داشته باشد باید خواند و اگر به قواعد مقرره که از جمــل 

 بهتر است و اگر تکســیرش و وفقــش بنگــارد هــم از آن اعالســت. 
ً
حسابی بیرون نباشد بخواند غالبا

بخواند به همان قاعده که در آن دو اســم پیشــتر » رشید«

ذکر کرده شد بسیار مفید است اما به شرایط مذکوره. دیگر جهت دفع فقر اســم 

قوی«بسیار مفید است دیگر جهت ضعف بدن و ماندگی اسم 

دهد و دیگر جهت دفع مذلت و خواری اســم 

دهد و مجرب است دیگر جهت دفع قبض و بستگی خاطر 

به عمل آورد و دیگر جهت محبت و وداد اسم 

به عمل آورد و دیگر جهت ثبــات و صــبر » محصی«و » 

به عمل آورد و غرض از عمل آن است که به هــر نــوع کــه توانــد 

تکسیر اسمای مذکوره بنماید و وفقش بنگارد و عددش مرتب دارد که در خواندن مقــرر زیــاده و کــم 

مقید به ساعات مناسب بوده باشد و اگر نظر سعدین باشد بهتــر اســت بــه 

همه حال در روز خوب و ساعات مناسب و طالع سعد و خوشحالی نیرین

 بر عامل صــاحب وقــوف پوشــیده نخواهــد بــود کــه در چــه 
ً
آن ظاهر شود. و از برای هر عملی غالبا

والست اگــر بــه تفصــیل آن شــروع بــرود از مقصــود بازبمــانیم و ایــن 

مختصر گنجایش آن ندارد و حالیا شرحی که از پیش رفته بود و تفصیل آن هم گذشت اکنون شــروع 

کنیم که وعده گذشته و هنوز مقطعات به اسماء الهی که از آن حروف مع بینــات

» با«لی یک حرف 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.  ۵/۱۲۶۵۳

خوشحالی خورشید در اسد و خوشحالی ماه در سرطان است. 

در حین عمل تکسیر که مستلزم جدا کردن حروف یک اسم یا لغت و نوشتن اسم کامل هر حرف و بعد حذف حروف مکرر آن است 
دل)، به اولین حرف اسامی کامل حروف 

در حا]). » ا«در الف [و » 

ننموده و این از جمله ملهمات غیبی است و از مالحظۀ اوقات معلوم می

براین است که تا غایت استادان این علم این نوع عمل نکرده ازلی اینچنین عملی میسر نیست و فقیر 

تواند بود علی ای حال بدین لطافت نخواهد بود.

و جادوی مالئکه بر مبنای جفر و حروف مقطعه
اسماء عظام که ذکر خواهد شد خواص بسیار است و جهت هر حاجت اگر کسی بخوانــد و تکســیر 

رد بسیار بسیار نیکوست. اول جهت گرسنگی اسم 

کند و آن قدر که قدرت داشته باشد باید خواند و اگر به قواعد مقرره که از جمــل 

 بهتر است و اگر تکســیرش و وفقــش بنگــارد هــم از آن اعالســت. 
ً
حسابی بیرون نباشد بخواند غالبا

«و » هادی«یت و رشد اسم 

ذکر کرده شد بسیار مفید است اما به شرایط مذکوره. دیگر جهت دفع فقر اســم 

بسیار مفید است دیگر جهت ضعف بدن و ماندگی اسم 

دهد و دیگر جهت دفع مذلت و خواری اســم  مل آورد که فایدۀ بسیار می

دهد و مجرب است دیگر جهت دفع قبض و بستگی خاطر  به عمل آورد که فایدۀ بسیار می

به عمل آورد و دیگر جهت محبت و وداد اسم 

» علیم«بر اعدا اسم 

به عمل آورد و غرض از عمل آن است که به هــر نــوع کــه توانــد » معافی«

تکسیر اسمای مذکوره بنماید و وفقش بنگارد و عددش مرتب دارد که در خواندن مقــرر زیــاده و کــم 

مقید به ساعات مناسب بوده باشد و اگر نظر سعدین باشد بهتــر اســت بــه 

همه حال در روز خوب و ساعات مناسب و طالع سعد و خوشحالی نیرین

 بر عامل صــاحب وقــوف پوشــیده نخواهــد بــود کــه در چــه 
ً
آن ظاهر شود. و از برای هر عملی غالبا

والست اگــر بــه تفصــیل آن شــروع بــرود از مقصــود بازبمــانیم و ایــن ساعت و چه طالع و چه نظر ا

مختصر گنجایش آن ندارد و حالیا شرحی که از پیش رفته بود و تفصیل آن هم گذشت اکنون شــروع 

کنیم که وعده گذشته و هنوز مقطعات به اسماء الهی که از آن حروف مع بینــات

لی یک حرف شده بمرکب است و شرحش از پیش ذکر ن

۵به شمارۀ  زبدة األلواحر از نسخۀ 

خوشحالی خورشید در اسد و خوشحالی ماه در سرطان است. 

در حین عمل تکسیر که مستلزم جدا کردن حروف یک اسم یا لغت و نوشتن اسم کامل هر حرف و بعد حذف حروف مکرر آن است 
دل)، به اولین حرف اسامی کامل حروف  ی م ح ف ال ←

 
ً
» لف«ی حروف بینات (مثال

ننموده و این از جمله ملهمات غیبی است و از مالحظۀ اوقات معلوم می

ازلی اینچنین عملی میسر نیست و فقیر 

تواند بود علی ای حال بدین لطافت نخواهد بود. باشند می

و جادوی مالئکه بر مبنای جفر و حروف مقطعه اسماء الله
اسماء عظام که ذکر خواهد شد خواص بسیار است و جهت هر حاجت اگر کسی بخوانــد و تکســیر 

رد بسیار بسیار نیکوست. اول جهت گرسنگی اسم کند و با خود دا

کند و آن قدر که قدرت داشته باشد باید خواند و اگر به قواعد مقرره که از جمــل  که دفع گرسنگی می

 بهتر است و اگر تکســیرش و وفقــش بنگــارد هــم از آن اعالســت. 
ً
حسابی بیرون نباشد بخواند غالبا

یت و رشد اسم دیگر جهت هدا

ذکر کرده شد بسیار مفید است اما به شرایط مذکوره. دیگر جهت دفع فقر اســم 

بسیار مفید است دیگر جهت ضعف بدن و ماندگی اسم 

مل آورد که فایدۀ بسیار میذکر آن رفته به ع

به عمل آورد که فایدۀ بسیار می

به عمل آورد و دیگر جهت محبت و وداد اسم » واسع«و » لطیف

بر اعدا اسم آورد و دیگر جهت غلبه 

«و » شافی«در هر کار اسم 

تکسیر اسمای مذکوره بنماید و وفقش بنگارد و عددش مرتب دارد که در خواندن مقــرر زیــاده و کــم 

مقید به ساعات مناسب بوده باشد و اگر نظر سعدین باشد بهتــر اســت بــه  نخواند و بخور بسوزاند و

همه حال در روز خوب و ساعات مناسب و طالع سعد و خوشحالی نیرین

 بر عامل صــاحب وقــوف پوشــیده نخواهــد بــود کــه در چــه 
ً
آن ظاهر شود. و از برای هر عملی غالبا

ساعت و چه طالع و چه نظر ا

مختصر گنجایش آن ندارد و حالیا شرحی که از پیش رفته بود و تفصیل آن هم گذشت اکنون شــروع 

کنیم که وعده گذشته و هنوز مقطعات به اسماء الهی که از آن حروف مع بینــات ۱۴در  ۱۴

مرکب است و شرحش از پیش ذکر ن

ر از نسخۀ ۱۹۳پ و ۱۹۲

خوشحالی خورشید در اسد و خوشحالی ماه در سرطان است. 

در حین عمل تکسیر که مستلزم جدا کردن حروف یک اسم یا لغت و نوشتن اسم کامل هر حرف و بعد حذف حروف مکرر آن است 
 احمد

ً
←دال میم حا الف ←(مثال

 در حا]) و به باق» ح
ً
ی حروف بینات (مثال

ننموده و این از جمله ملهمات غیبی است و از مالحظۀ اوقات معلوم می

ازلی اینچنین عملی میسر نیست و فقیر 

باشند می

اسماء الله
اسماء عظام که ذکر خواهد شد خواص بسیار است و جهت هر حاجت اگر کسی بخوانــد و تکســیر 

کند و با خود دا

که دفع گرسنگی می

 بهتر است و اگر تکســیرش و وفقــش بنگــارد هــم از آن اعالســت. 
ً
حسابی بیرون نباشد بخواند غالبا

دیگر جهت هدا

ذکر کرده شد بسیار مفید است اما به شرایط مذکوره. دیگر جهت دفع فقر اســم 

بسیار مفید است دیگر جهت ضعف بدن و ماندگی اسم 

ذکر آن رفته به ع

به عمل آورد که فایدۀ بسیار می» عظیم«

لطیف«اسم 

آورد و دیگر جهت غلبه 

در هر کار اسم 

تکسیر اسمای مذکوره بنماید و وفقش بنگارد و عددش مرتب دارد که در خواندن مقــرر زیــاده و کــم 

نخواند و بخور بسوزاند و

همه حال در روز خوب و ساعات مناسب و طالع سعد و خوشحالی نیرین

 بر عامل صــاحب وقــوف پوشــیده نخواهــد بــود کــه در چــه 
ً
آن ظاهر شود. و از برای هر عملی غالبا

ساعت و چه طالع و چه نظر ا

مختصر گنجایش آن ندارد و حالیا شرحی که از پیش رفته بود و تفصیل آن هم گذشت اکنون شــروع 

۱۴در لوح 

مرکب است و شرحش از پیش ذکر ن

۱۹۲های  برگ .١

خوشحالی خورشید در اسد و خوشحالی ماه در سرطان است.  .٢

در حین عمل تکسیر که مستلزم جدا کردن حروف یک اسم یا لغت و نوشتن اسم کامل هر حرف و بعد حذف حروف مکرر آن است  .٣
 احمد

ً
(مثال

ح«الف [و 



ه الرحمن الرحیم در اصل ده حرف اســت بــال 
ّ
است در این اسماء الهی داخل است زیرا که بسم الل

است که داخل حروف نورانی نیست و باقی حروفش نورانی اســت 

ه الرحمن الرحیم که فاتحۀ کالم حق تعالی اســت 

نافع

قیوم

حاکم

سمیع

طبیب

عالی

یوه

الله

هادی

کریم

رحیم

صفی

ملک

لطیف

ی ع 

و از حــروف 

کتابت حــروف 

شود که هر گاه عامل صاحب وقوف ارادۀ دعوت این حروف داشته باشد بعــد از 

قواعدی که پیش از این ذکر آن رفت از ایام ریاضت و دعوت و الواح که در ایامی که قمر زایــد النــور 

اول ماه کــه قمــر زایــد 

روز اول ماه کــه قمــر 

صفحه از حروف نورانی کتابت کند به قاعدۀ تکسیر جفر جامع چنانچــه 

اول حرف الف است از صفحۀ 

ااان

ن اال

ن اام

ه الرحمن الرحیم در اصل ده حرف اســت بــال 
ّ
است در این اسماء الهی داخل است زیرا که بسم الل

است که داخل حروف نورانی نیست و باقی حروفش نورانی اســت 

ه الرحمن الرحیم که فاتحۀ کالم حق تعالی اســت 

قیومحاکم

حاکمسمیع

حاکمسمیعطبیب

سمیعطبیبعالی

طبیبعالییوه

عالییوهالله

اللهلطیف

لطیفملک

هادینافعقیوم

کریمهادینافع

رحیمکریمهادی

صفیرحیمکریم

ملکصفیرحیم

لطیفملکصفی

ی ع   بدان که مفتاح این چهارده اسم چهارده حرف نورانی است و آن این اســت ا ل م ص ر ک ه

و از حــروف » ج«و دو عدد حروف بینات 

کتابت حــروف اسم از این حروف است اما شرحی دیگر در خواص 

شود که هر گاه عامل صاحب وقوف ارادۀ دعوت این حروف داشته باشد بعــد از 

قواعدی که پیش از این ذکر آن رفت از ایام ریاضت و دعوت و الواح که در ایامی که قمر زایــد النــور 

اول ماه کــه قمــر زایــد 

روز اول ماه کــه قمــر  

صفحه از حروف نورانی کتابت کند به قاعدۀ تکسیر جفر جامع چنانچــه 

اول حرف الف است از صفحۀ 

بر عامل صاحب وقوف مخفی نخواهد بود:

اااناااحاااس

االق االح اال

اامق اامح اام

ه الرحمن الرحیم در اصل ده حرف اســت بــال 
ّ
است در این اسماء الهی داخل است زیرا که بسم الل

است که داخل حروف نورانی نیست و باقی حروفش نورانی اســت 

ه الرحمن الرحیم که فاتحۀ کالم حق تعالی اســت 

سمیعطبیبعالی

طبیبعالییوه

عالییوهالله

یوهاللهلطیف

اللهلطیفملک

لطیفملکصفی

ملکصفیرحیم

صفیرحیمکریم

حاکمسمیعطبیب

قیومحاکمسمیع

نافعقیومحاکم

هادینافعقیوم

کریمهادینافع

رحیمکریمهادی

بدان که مفتاح این چهارده اسم چهارده حرف نورانی است و آن این اســت ا ل م ص ر ک ه

و دو عدد حروف بینات 

اسم از این حروف است اما شرحی دیگر در خواص 

شود که هر گاه عامل صاحب وقوف ارادۀ دعوت این حروف داشته باشد بعــد از 

قواعدی که پیش از این ذکر آن رفت از ایام ریاضت و دعوت و الواح که در ایامی که قمر زایــد النــور 

اول ماه کــه قمــر زایــد روز  ۱۴است به فعل آورده باشد شروع کند در کتابت این حروف نورانی و در 

 ۱۴النور است به فعل آورده باشد شروع کند در کتابت این حروف نورانی و در 

صفحه از حروف نورانی کتابت کند به قاعدۀ تکسیر جفر جامع چنانچــه 

 روز 
ً
اول حرف الف است از صفحۀ شود و قاعدۀ کتابتش مثال

بر عامل صاحب وقوف مخفی نخواهد بود:

اااطاااعااای

س االط االع

س اامط اامع

ه الرحمن الرحیم در اصل ده حرف اســت بــال 
ّ
است در این اسماء الهی داخل است زیرا که بسم الل

است که داخل حروف نورانی نیست و باقی حروفش نورانی اســت 

 
ّ
ه الرحمن الرحیم که فاتحۀ کالم حق تعالی اســت ۀ بسم الل

عالییوههادی

یوهاللهنافع

اللهلطیفقیوم

لطیفملکحاکم

ملکصفیسمیع

صفیرحیمطبیب

رحیمکریمعالی

کریمهادییوه

طبیبعالیکریم

سمیعطبیبرحیم

حاکمسمیعصفی

قیومحاکمملک

نافعقیوملطیف

هادینافعالله

بدان که مفتاح این چهارده اسم چهارده حرف نورانی است و آن این اســت ا ل م ص ر ک ه

و دو عدد حروف بینات » ف«ط س ح ق ن بینات این حروف بال تکرار این است 

اسم از این حروف است اما شرحی دیگر در خواص 

شود که هر گاه عامل صاحب وقوف ارادۀ دعوت این حروف داشته باشد بعــد از 

قواعدی که پیش از این ذکر آن رفت از ایام ریاضت و دعوت و الواح که در ایامی که قمر زایــد النــور 

است به فعل آورده باشد شروع کند در کتابت این حروف نورانی و در 

النور است به فعل آورده باشد شروع کند در کتابت این حروف نورانی و در 

صفحه از حروف نورانی کتابت کند به قاعدۀ تکسیر جفر جامع چنانچــه 

 روز 
ً
شود و قاعدۀ کتابتش مثال

بر عامل صاحب وقوف مخفی نخواهد بود: ۱۴اول و دوم و سیومش این است و باقی تا سطر 

ااای اااهاااک

ع االی اال ه اال

ع اامی اام ه اام

ه الرحمن الرحیم در اصل ده حرف اســت بــال 
ّ
است در این اسماء الهی داخل است زیرا که بسم الل

است که داخل حروف نورانی نیست و باقی حروفش نورانی اســت » با«اش 

 این حروف داخل شده تا از فاید
ً
 و تعمدا

ّ
ۀ بسم الل

خالی نباشد و صورت لوح این است: 

کریمرحیم

هادیکریم

نافعهادی

قیومنافع

حاکمقیوم

سمیعحاکم

طبیبسمیع

عالیطبیب

رحیمصفی

صفیملک

ملکلطیف

لطیفالله

اللهیوه

یوهعالی

بدان که مفتاح این چهارده اسم چهارده حرف نورانی است و آن این اســت ا ل م ص ر ک ه

ط س ح ق ن بینات این حروف بال تکرار این است 

اسم از این حروف است اما شرحی دیگر در خواص  ۱۴و ترکیب این 

شود که هر گاه عامل صاحب وقوف ارادۀ دعوت این حروف داشته باشد بعــد از 

قواعدی که پیش از این ذکر آن رفت از ایام ریاضت و دعوت و الواح که در ایامی که قمر زایــد النــور 

است به فعل آورده باشد شروع کند در کتابت این حروف نورانی و در 

النور است به فعل آورده باشد شروع کند در کتابت این حروف نورانی و در 

صفحه از حروف نورانی کتابت کند به قاعدۀ تکسیر جفر جامع چنانچــه  ۱۴

 روز  صفحه کتابت کرده می
ً
شود و قاعدۀ کتابتش مثال

اول و دوم و سیومش این است و باقی تا سطر 

اااکاااقااار

االک االر اال

اامک اامر اام

ه الرحمن الرحیم در اصل ده حرف اســت بــال 
ّ
است در این اسماء الهی داخل است زیرا که بسم الل

اش  تکرار و یک حرف فاتحه

 این حروف داخل شده تا از فاید
ً
و تعمدا

خالی نباشد و صورت لوح این است: 

صفیملکلطیف

رحیمصفیملک

کریمرحیمصفی

هادیکریمرحیم

نافعهادیکریم

قیومنافعهادی

حاکمقیومنافع

سمیعحاکمقیوم

ملکلطیفالله

لطیفاللهیوه

اللهیوهعالی

یوهعالیطبیب

عالیطبیبسمیع

طبیبسمیعحاکم

بدان که مفتاح این چهارده اسم چهارده حرف نورانی است و آن این اســت ا ل م ص ر ک ه

ط س ح ق ن بینات این حروف بال تکرار این است 

و ترکیب این » ب«بسم الله 

شود که هر گاه عامل صاحب وقوف ارادۀ دعوت این حروف داشته باشد بعــد از  نورانی ذکر کرده می

قواعدی که پیش از این ذکر آن رفت از ایام ریاضت و دعوت و الواح که در ایامی که قمر زایــد النــور 

است به فعل آورده باشد شروع کند در کتابت این حروف نورانی و در 

النور است به فعل آورده باشد شروع کند در کتابت این حروف نورانی و در 

۱۴زاید النور است هر روز 

صفحه کتابت کرده می ۱۴روز 

اول و دوم و سیومش این است و باقی تا سطر 

اااصااامااال

ص االم االل

ص اامم اامل

١١٠

ه الرحمن الرحیم در اصل ده حرف اســت بــال 
ّ
است در این اسماء الهی داخل است زیرا که بسم الل

تکرار و یک حرف فاتحه

 این حروف داخل شده تا از فاید
ً
و تعمدا

خالی نباشد و صورت لوح این است: 

لطیفالله

ملکلطیف

صفیملک

رحیمصفی

کریمرحیم

هادیکریم

نافعهادی

قیومنافع

اللهیوه

یوهعالی

عالیطبیب

طبیبسمیع

سمیعحاکم

حاکمقیوم

بدان که مفتاح این چهارده اسم چهارده حرف نورانی است و آن این اســت ا ل م ص ر ک ه

ط س ح ق ن بینات این حروف بال تکرار این است 

بسم الله 

نورانی ذکر کرده می

قواعدی که پیش از این ذکر آن رفت از ایام ریاضت و دعوت و الواح که در ایامی که قمر زایــد النــور 

است به فعل آورده باشد شروع کند در کتابت این حروف نورانی و در 

النور است به فعل آورده باشد شروع کند در کتابت این حروف نورانی و در 

زاید النور است هر روز 

روز  ۱۴در 

اول و دوم و سیومش این است و باقی تا سطر 

ااالاااا

ل االا اال

ل ااما اام

١١٠



١١١

غر
م 

لو
ع

ی
 به

ور 
 د

در
 ۀ

فو
ص

هی

ان ال

ن ل ال

ن م ال

که در روز اول کتابت باید کرد و بر عامل صــاحب وقــوف ظــاهر اســت و از 

صفحه بایــد نگاشــت چنانچــه از صــفحۀ اول در 

:روز دوم که حرف الم است سطر اول و دوم و رسمش این است و تا چهارده سطر بر عامل ظاهر است

اان ل

ن ال ل

ن ام ل

کند سطر اول و دویم و سومش این است 

ان ل ل

ن ل ل ل

ن م ل ل

صفحه چنانچه ظاهر شد کتابتش باید کرد 

صفحه کتابت شــده باشــد و دعــوت ایــن کتــاب بــه 

 
ً
 صوم و خلوت و ذکر و ذکر و بخور و ترک اکل حیوانی و ثانیــا

ً
گردد. اوال

مراعات وقت کتابت که در ساعات سعیده باشد مثل ساعت مشتری و قمــر و زهــره و قمــر و شــمس 

 مــداومت اســمی
ً
 کند. رابعــا

 کــه در روز 
ً
گشاید که مالحظه کند مــثال

کند چند اسم از اسماء الهی در آن صفحات چهره گشــوده و آن اســماء 

به عدد جمل چند است به همــان عــدد مجمــوع ایــن اســماء را در همــان روز بخوانــد و در هنگــام 

 آن که افطار به غذای حالل کند و با 
ً
مت خواندن باید که آن اسماء را قسم عزیمت سازد. خامسا

روز  

روز شهر شعبان هم حروفات نــورانی را هــر روز آن مقــدار کــه 

روز شهر رمضان نیز هــم چنــین و قاعــده تکســیر 

 ←و 

الاق الاح ال

الق ل الح ل ال

الق م الح م ال

که در روز اول کتابت باید کرد و بر عامل صــاحب وقــوف ظــاهر اســت و از 

صفحه بایــد نگاشــت چنانچــه از صــفحۀ اول در 

روز دوم که حرف الم است سطر اول و دوم و رسمش این است و تا چهارده سطر بر عامل ظاهر است

ااق لااح ل

لق ال لح ال ل

لق ام لح ام ل

کند سطر اول و دویم و سومش این است 

لاق ل لاح ل ل

لق ل ل لح ل ل ل

لق م ل لح م ل ل

صفحه چنانچه ظاهر شد کتابتش باید کرد 

صفحه کتابت شــده باشــد و دعــوت ایــن کتــاب بــه 

 
ً
 صوم و خلوت و ذکر و ذکر و بخور و ترک اکل حیوانی و ثانیــا

ً
گردد. اوال

مراعات وقت کتابت که در ساعات سعیده باشد مثل ساعت مشتری و قمــر و زهــره و قمــر و شــمس 

 مــداومت اســمی
ً
کند. رابعــا

 کــه در روز 
ً
گشاید که مالحظه کند مــثال

کند چند اسم از اسماء الهی در آن صفحات چهره گشــوده و آن اســماء 

به عدد جمل چند است به همــان عــدد مجمــوع ایــن اســماء را در همــان روز بخوانــد و در هنگــام 

 آن که افطار به غذای حالل کند و با 
ً
مت خواندن باید که آن اسماء را قسم عزیمت سازد. خامسا

 آن کــه چــون در 
ً
 ۱۴مردم مختلط نباشد و از خلوت بیرون نیاید مگر به وقت ضــرورت. سادســا

روز شهر شعبان هم حروفات نــورانی را هــر روز آن مقــدار کــه 

روز شهر رمضان نیز هــم چنــین و قاعــده تکســیر 

 ال یعنی تنظیم مجدد حروف یک سطر با برداشتن حروف از ابتدا و انتهای آن سطر و کنار هم گذاشتن آن
ً
و  ن ب ی م ف ها مثال

اس الاط الاع

س ل الط ل الع

س م الط م الع

که در روز اول کتابت باید کرد و بر عامل صــاحب وقــوف ظــاهر اســت و از 

صفحه بایــد نگاشــت چنانچــه از صــفحۀ اول در 

روز دوم که حرف الم است سطر اول و دوم و رسمش این است و تا چهارده سطر بر عامل ظاهر است

ااس لااط لااع

س ال لط ال لع

س ام لط ام لع

کند سطر اول و دویم و سومش این است 

اس ل لاط ل لاع

س ل ل لط ل ل لع ل

س م ل لط م ل لع م

صفحه چنانچه ظاهر شد کتابتش باید کرد 

صفحه کتابت شــده باشــد و دعــوت ایــن کتــاب بــه 

 
ً
 صوم و خلوت و ذکر و ذکر و بخور و ترک اکل حیوانی و ثانیــا

ً
گردد. اوال

مراعات وقت کتابت که در ساعات سعیده باشد مثل ساعت مشتری و قمــر و زهــره و قمــر و شــمس 

 استخراج عزیمت از صفحۀ اول از صفحات هر روزه که کتابت می
ً
 مــداومت اســمی ثالثا

ً
کند. رابعــا

 کــه در روز 
ً
گشاید که مالحظه کند مــثال

کند چند اسم از اسماء الهی در آن صفحات چهره گشــوده و آن اســماء 

به عدد جمل چند است به همــان عــدد مجمــوع ایــن اســماء را در همــان روز بخوانــد و در هنگــام 

 آن که افطار به غذای حالل کند و با 
ً
مت خواندن باید که آن اسماء را قسم عزیمت سازد. خامسا

 آن کــه چــون در 
ً
مردم مختلط نباشد و از خلوت بیرون نیاید مگر به وقت ضــرورت. سادســا

روز شهر شعبان هم حروفات نــورانی را هــر روز آن مقــدار کــه 

روز شهر رمضان نیز هــم چنــین و قاعــده تکســیر 

یعنی تنظیم مجدد حروف یک سطر با برداشتن حروف از ابتدا و انتهای آن سطر و کنار هم گذاشتن آن

اع الی ا ال اه ال

ع ل الی ل ال ه ل ال

ع م الی م ال ه م ال

که در روز اول کتابت باید کرد و بر عامل صــاحب وقــوف ظــاهر اســت و از 

صفحه بایــد نگاشــت چنانچــه از صــفحۀ اول در  ۱۴نمودار هویدا است و روز دویم حرف الم است و 

روز دوم که حرف الم است سطر اول و دوم و رسمش این است و تا چهارده سطر بر عامل ظاهر است

ااع لی اا ل ااه ل

ع ال لی ال ل ه ال ل

ع ام لی ام ل ه ام ل

کند سطر اول و دویم و سومش این است  و از صفحۀ دویم در روز دویم که تکسیر حرف الم می

اع ل لای ل ل اه ل ل

عل ل لی ل ل ل ه ل ل ل

عم ل لی م ل ل ه م ل ل

صفحه چنانچه ظاهر شد کتابتش باید کرد  ۱۴و همچنین حروفات باقی را هر روز یک حرف در 

صفحه کتابت شــده باشــد و دعــوت ایــن کتــاب بــه  ۱۴که قمر کامل النور است 

 
ً
 صوم و خلوت و ذکر و ذکر و بخور و ترک اکل حیوانی و ثانیــا

ً
گردد. اوال

مراعات وقت کتابت که در ساعات سعیده باشد مثل ساعت مشتری و قمــر و زهــره و قمــر و شــمس 

 استخراج عزیمت از صفحۀ اول از صفحات هر روزه که کتابت می
ً
ثالثا

 کــه در روز  چند از اسماء الهی که از صفحات کتابت هر روزه چهره می
ً
گشاید که مالحظه کند مــثال

کند چند اسم از اسماء الهی در آن صفحات چهره گشــوده و آن اســماء 

به عدد جمل چند است به همــان عــدد مجمــوع ایــن اســماء را در همــان روز بخوانــد و در هنگــام 

 آن که افطار به غذای حالل کند و با 
ً
مت خواندن باید که آن اسماء را قسم عزیمت سازد. خامسا

 آن کــه چــون در 
ً
مردم مختلط نباشد و از خلوت بیرون نیاید مگر به وقت ضــرورت. سادســا

روز شهر شعبان هم حروفات نــورانی را هــر روز آن مقــدار کــه 

روز شهر رمضان نیز هــم چنــین و قاعــده تکســیر  ۱۴کند و در 

یعنی تنظیم مجدد حروف یک سطر با برداشتن حروف از ابتدا و انتهای آن سطر و کنار هم گذاشتن آن

الاک الار ال

الک ل الر ل ال

الک م الر م ال

که در روز اول کتابت باید کرد و بر عامل صــاحب وقــوف ظــاهر اســت و از 

نمودار هویدا است و روز دویم حرف الم است و 

روز دوم که حرف الم است سطر اول و دوم و رسمش این است و تا چهارده سطر بر عامل ظاهر است

لااک لاار ل

لک ال لر ال ل

لک ام لر ام ل

و از صفحۀ دویم در روز دویم که تکسیر حرف الم می

عامل ظاهر است:

لاک ل لار ل ل

لک ل ل لر ل ل ل

لک م ل لر م ل ل

و همچنین حروفات باقی را هر روز یک حرف در 

که قمر کامل النور است 

  دستوری است که مرقوم می
ً
 صوم و خلوت و ذکر و ذکر و بخور و ترک اکل حیوانی و ثانیــا

ً
گردد. اوال

مراعات وقت کتابت که در ساعات سعیده باشد مثل ساعت مشتری و قمــر و زهــره و قمــر و شــمس 

 استخراج عزیمت از صفحۀ اول از صفحات هر روزه که کتابت می
ً
ثالثا

چند از اسماء الهی که از صفحات کتابت هر روزه چهره می

کند چند اسم از اسماء الهی در آن صفحات چهره گشــوده و آن اســماء  صفحه می

به عدد جمل چند است به همــان عــدد مجمــوع ایــن اســماء را در همــان روز بخوانــد و در هنگــام 

 آن که افطار به غذای حالل کند و با 
ً
مت خواندن باید که آن اسماء را قسم عزیمت سازد. خامسا

 آن کــه چــون در 
ً
مردم مختلط نباشد و از خلوت بیرون نیاید مگر به وقت ضــرورت. سادســا

روز شهر شعبان هم حروفات نــورانی را هــر روز آن مقــدار کــه  ۱۴شهر رجب که این کتابت کرد در 

کند و در  ١مکنش باشد تکسیر صدر و مؤخر

صدر و مؤخر این حروفات این است:

یعنی تنظیم مجدد حروف یک سطر با برداشتن حروف از ابتدا و انتهای آن سطر و کنار هم گذاشتن آن

اص الام الال

ص ل الم ل الل ل

ص م الم م الل

که در روز اول کتابت باید کرد و بر عامل صــاحب وقــوف ظــاهر اســت و از  ۱۴و از صفحۀ سیم تا 

نمودار هویدا است و روز دویم حرف الم است و 

روز دوم که حرف الم است سطر اول و دوم و رسمش این است و تا چهارده سطر بر عامل ظاهر است

ااص لاام لاال

ص ال لم ال لل ال

س ام لم ام لل ام

و از صفحۀ دویم در روز دویم که تکسیر حرف الم می

عامل ظاهر است: و تا چهارده سطر بر

اص ل لام ل لال

ص ل ل لم ل ل لل ل

ص م ل لم م ل لل م

و همچنین حروفات باقی را هر روز یک حرف در 

که قمر کامل النور است  ۱۴چنانچه در روز 

دستوری است که مرقوم می

مراعات وقت کتابت که در ساعات سعیده باشد مثل ساعت مشتری و قمــر و زهــره و قمــر و شــمس 

 استخراج عزیمت از صفحۀ اول از صفحات هر روزه که کتابت می
ً
ثالثا

چند از اسماء الهی که از صفحات کتابت هر روزه چهره می

صفحه می ۱۴اول که کتابت 

به عدد جمل چند است به همــان عــدد مجمــوع ایــن اســماء را در همــان روز بخوانــد و در هنگــام 

 آن که افطار به غذای حالل کند و با 
ً
مت خواندن باید که آن اسماء را قسم عزیمت سازد. خامسا

 آن کــه چــون در 
ً
مردم مختلط نباشد و از خلوت بیرون نیاید مگر به وقت ضــرورت. سادســا

شهر رجب که این کتابت کرد در 

مکنش باشد تکسیر صدر و مؤخر

صدر و مؤخر این حروفات این است:

یعنی تنظیم مجدد حروف یک سطر با برداشتن حروف از ابتدا و انتهای آن سطر و کنار هم گذاشتن آن
ی.  م ب

ال الاا ال

ل الا ل ال

 م الا م ال

و از صفحۀ سیم تا 

نمودار هویدا است و روز دویم حرف الم است و 

روز دوم که حرف الم است سطر اول و دوم و رسمش این است و تا چهارده سطر بر عامل ظاهر است

اال لااا ل

ال لا ال ل

ام ل ام ل

و از صفحۀ دویم در روز دویم که تکسیر حرف الم می

و تا چهارده سطر بر

ال ل لاا ل ل

ل ل لا ل ل ل

م ل لا م ل ل

و همچنین حروفات باقی را هر روز یک حرف در 

چنانچه در روز 

دستوری است که مرقوم می

مراعات وقت کتابت که در ساعات سعیده باشد مثل ساعت مشتری و قمــر و زهــره و قمــر و شــمس 

 استخراج عزیمت از صفحۀ اول از صفحات هر روزه که کتابت می
ً
ثالثا

چند از اسماء الهی که از صفحات کتابت هر روزه چهره می

اول که کتابت 

به عدد جمل چند است به همــان عــدد مجمــوع ایــن اســماء را در همــان روز بخوانــد و در هنگــام 

 آن که افطار به غذای حالل کند و با عزی
ً
مت خواندن باید که آن اسماء را قسم عزیمت سازد. خامسا

 آن کــه چــون در 
ً
مردم مختلط نباشد و از خلوت بیرون نیاید مگر به وقت ضــرورت. سادســا

شهر رجب که این کتابت کرد در 

مکنش باشد تکسیر صدر و مؤخرم

صدر و مؤخر این حروفات این است:

یعنی تنظیم مجدد حروف یک سطر با برداشتن حروف از ابتدا و انتهای آن سطر و کنار هم گذاشتن آن .١
ب ف ن اول
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و بعد از آن که این صفحه تمام شد حرف صدر این صفحه برداشــته زمــامی ســازد و تکســیر 

کند به قاعدۀ مقرره تا سطر اول باز آید و بعد از آن از صــفحۀ دویــم بــاز صــدر برداشــته زمــامی 

زمــام 

غــرض کــه در دو 

 ۱۴چنــین هــر روز 

 آن کــه ده روز قبــل از شــهر رجــب 
ً
توان سابعا

روز  

ماه در شبهای نورانی که قمر زاید النور اســت و 

و برج عقرب نباشد زیرا که مالحظه از لوازم اســت و مــادامی کــه بــدین شــرایط 

ل کرده باشد در هر عملی از اعمال که خواهد که تصرف کند به اسهل وجهــی توانــد کــرد از 

مدت طی کردن قمر مسافت این پانزده درجه از نوزدهم درجۀ میزان که محل هبوط 
روز و دو بهر باشد ... به غایت منحوس 

قح

یک

صم

لق

ای

نص

 هل

سا

عن

ط ه

رس

صحع

کط

مر

و بعد از آن که این صفحه تمام شد حرف صدر این صفحه برداشــته زمــامی ســازد و تکســیر 

کند به قاعدۀ مقرره تا سطر اول باز آید و بعد از آن از صــفحۀ دویــم بــاز صــدر برداشــته زمــامی 

زمــام ای رسد که صــدرش 

غــرض کــه در دو  ١توان کرد خواه منصوب و خواه مقلــوب

چنــین هــر روز  بایــد کــرد و اگــر هم

 آن کــه ده روز قبــل از شــهر رجــب 
ً
توان سابعا

 ۹۹باید کرد تا تمام سه مــاه بگــذرد کــه 

ماه در شبهای نورانی که قمر زاید النور اســت و 

و برج عقرب نباشد زیرا که مالحظه از لوازم اســت و مــادامی کــه بــدین شــرایط 

ل کرده باشد در هر عملی از اعمال که خواهد که تصرف کند به اسهل وجهــی توانــد کــرد از 

مدت طی کردن قمر مسافت این پانزده درجه از نوزدهم درجۀ میزان که محل هبوط 
روز و دو بهر باشد ... به غایت منحوس 

سطع

عرط

طحر

رکح

حمک

کقم

میق

قصی

یلص

صال

لنا

ا هن

نس ه

 هعس

و بعد از آن که این صفحه تمام شد حرف صدر این صفحه برداشــته زمــامی ســازد و تکســیر 

کند به قاعدۀ مقرره تا سطر اول باز آید و بعد از آن از صــفحۀ دویــم بــاز صــدر برداشــته زمــامی 

ای رسد که صــدرش  کند تا به صفحه

توان کرد خواه منصوب و خواه مقلــوب

بایــد کــرد و اگــر هم

 آن کــه ده روز قبــل از شــهر رجــب 
ً
توان سابعا

باید کرد تا تمام سه مــاه بگــذرد کــه 

ماه در شبهای نورانی که قمر زاید النور اســت و 

و برج عقرب نباشد زیرا که مالحظه از لوازم اســت و مــادامی کــه بــدین شــرایط 

ل کرده باشد در هر عملی از اعمال که خواهد که تصرف کند به اسهل وجهــی توانــد کــرد از 

مدت طی کردن قمر مسافت این پانزده درجه از نوزدهم درجۀ میزان که محل هبوط 
 یک شبانه

ً
روز و دو بهر باشد ... به غایت منحوس  شمس است تا سوم درجۀ عقرب که محل هبوط قمر است. [ این مدت را که تقریبا

عی ه

طصس

رلع

حاط

کنر

م هح

قسک

یعم

صطق

لری

احص

نکل

هما

سقن

و بعد از آن که این صفحه تمام شد حرف صدر این صفحه برداشــته زمــامی ســازد و تکســیر 

کند به قاعدۀ مقرره تا سطر اول باز آید و بعد از آن از صــفحۀ دویــم بــاز صــدر برداشــته زمــامی 

کند تا به صفحه سازد و صفحۀ دیگر تکسیر کند هم چنین تکسیر می

توان کرد خواه منصوب و خواه مقلــوب

بایــد کــرد و اگــر هم روز زاید النور ایــن تکســیر می

 آن کــه ده روز قبــل از شــهر رجــب  صفحه از این تکسیر کند ممکن است زیرا که می
ً
توان سابعا

باید کرد تا تمام سه مــاه بگــذرد کــه  باید بود و صایم و ابتدا خلوت می

ماه در شبهای نورانی که قمر زاید النور اســت و  ۳باشد و این دولت وقتی میسر است که در این 

و برج عقرب نباشد زیرا که مالحظه از لوازم اســت و مــادامی کــه بــدین شــرایط 

ل کرده باشد در هر عملی از اعمال که خواهد که تصرف کند به اسهل وجهــی توانــد کــرد از 

یعنی خواندن حروف یک سطر از راست به چپ یا از چپ به راست. 

مدت طی کردن قمر مسافت این پانزده درجه از نوزدهم درجۀ میزان که محل هبوط 
 یک شبانه

ً
شمس است تا سوم درجۀ عقرب که محل هبوط قمر است. [ این مدت را که تقریبا

کر

مح

نک

یم

صق

لی

اص
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 ها

سن

ع ه

طس
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و بعد از آن که این صفحه تمام شد حرف صدر این صفحه برداشــته زمــامی ســازد و تکســیر 

کند به قاعدۀ مقرره تا سطر اول باز آید و بعد از آن از صــفحۀ دویــم بــاز صــدر برداشــته زمــامی 

سازد و صفحۀ دیگر تکسیر کند هم چنین تکسیر می

توان کرد خواه منصوب و خواه مقلــوب صفحۀ اول بود و این تکسیر بسیار می

روز زاید النور ایــن تکســیر می

صفحه از این تکسیر کند ممکن است زیرا که می

باید بود و صایم و ابتدا خلوت می

باشد و این دولت وقتی میسر است که در این 

و برج عقرب نباشد زیرا که مالحظه از لوازم اســت و مــادامی کــه بــدین شــرایط 

ل کرده باشد در هر عملی از اعمال که خواهد که تصرف کند به اسهل وجهــی توانــد کــرد از 

یعنی خواندن حروف یک سطر از راست به چپ یا از چپ به راست. 

مدت طی کردن قمر مسافت این پانزده درجه از نوزدهم درجۀ میزان که محل هبوط «شود  مین طریقۀ محترقه نیز شناخته می
 یک شبانه

ً
شمس است تا سوم درجۀ عقرب که محل هبوط قمر است. [ این مدت را که تقریبا

دهخدا، ذیل واژه). 
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و بعد از آن که این صفحه تمام شد حرف صدر این صفحه برداشــته زمــامی ســازد و تکســیر 

کند به قاعدۀ مقرره تا سطر اول باز آید و بعد از آن از صــفحۀ دویــم بــاز صــدر برداشــته زمــامی 

سازد و صفحۀ دیگر تکسیر کند هم چنین تکسیر می

صفحۀ اول بود و این تکسیر بسیار می

روز زاید النور ایــن تکســیر می ۱۴ماه بعد از ماه اول در 

صفحه از این تکسیر کند ممکن است زیرا که می

باید بود و صایم و ابتدا خلوت می رک حیوانی می

باشد و این دولت وقتی میسر است که در این 

و برج عقرب نباشد زیرا که مالحظه از لوازم اســت و مــادامی کــه بــدین شــرایط  ٢به منزل طریقه

ل کرده باشد در هر عملی از اعمال که خواهد که تصرف کند به اسهل وجهــی توانــد کــرد از 

یعنی خواندن حروف یک سطر از راست به چپ یا از چپ به راست. 

مین طریقۀ محترقه نیز شناخته میکه نزد منج
 یک شبانه

ً
شمس است تا سوم درجۀ عقرب که محل هبوط قمر است. [ این مدت را که تقریبا

دهخدا، ذیل واژه).  نامۀ لغت
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و بعد از آن که این صفحه تمام شد حرف صدر این صفحه برداشــته زمــامی ســازد و تکســیر 

کند به قاعدۀ مقرره تا سطر اول باز آید و بعد از آن از صــفحۀ دویــم بــاز صــدر برداشــته زمــامی 

سازد و صفحۀ دیگر تکسیر کند هم چنین تکسیر می

صفحۀ اول بود و این تکسیر بسیار می

ماه بعد از ماه اول در 

صفحه از این تکسیر کند ممکن است زیرا که می

رک حیوانی میتا

باشد و این دولت وقتی میسر است که در این 

به منزل طریقه

ل کرده باشد در هر عملی از اعمال که خواهد که تصرف کند به اسهل وجهــی توانــد کــرد از عم

یعنی خواندن حروف یک سطر از راست به چپ یا از چپ به راست.  .١

که نزد منج .٢
 یک شبانه

ً
شمس است تا سوم درجۀ عقرب که محل هبوط قمر است. [ این مدت را که تقریبا

لغتاست] (

١١٢
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اند و قاعــدۀ اســتخراج عزیمــت 

گانــه اســم 

گــردد و 

» ا«مالئکۀ او را استخراج کند و بعد از آن او را دعوت کند بدین طریقه مرتبۀ اول از حرف الــف 

ن،  ی

پــس 

 ۲حــرف 

ضرب کردیم حاصــل الضــرب ایــن 

اش ایــن اســت تســحائیل چنانچــه ائیــل از 

حــرف ضــرب بایــد کــرد کــه حاصــل 

الضرب را به حرف برند و ائیل اضافه کنند و این به قاعدۀ الواح جــواهر اســت و درســت اســت 

بعضی دیگر برآنند که عدد ائیل از حاصل الضرب 

کم باید نمود که باقی به حروف برند و ائیــل اضــافۀ ملــک حــروف ســازند و ایــن هــم از قاعــدۀ 

نــوادر 

بیان نموده علی حده است غرض که طرق مختلف در این امر بسیار است و به هر کــدام 

ای که در اول در بسط حرف الف نمــوده 

شد عمل باید کرد و بواقی حروف را در هر روز به همین طریق باید نوشت و عزیمت چنین باید 

 لقضــاء 
ً
 مطیعــا

ً
الرحمن الرحیم أجــْب یــا تســحائیل أنــت وخــدامك ســامعا

و بحــق اللــه األکــرم األحــرم األکمــل 

نوبت باید خواند و هــر روزه عــدد خوانــدن 

نی و اسمی که در صفحات یومی چهــره گشــاید 

ای است که در الف گفته شد از حروف بــاقی لــوح اســتخراج بایــد کــرد امــا 

اند که اسمی که استخراج کنند آن را بــه الفــاظ متنوعــه ذکــر 

بر » 

گوید و رابعــش حــرف عشــرات ســاقط 

و اگر خواهــد کــه بــه یــک دو 

ن ترکیــب عــدد 

بود که جملش ایــن 

و به این کلمه هم توانــد خوانــد کــه 

اند و قاعــدۀ اســتخراج عزیمــت 

گانــه اســم  ۱۴کند و در این صــفحات 

گــردد و  ی چهره گشوده اول حرف الف را بسط کند بــه دســتوری کــه مرقــوم می

مالئکۀ او را استخراج کند و بعد از آن او را دعوت کند بدین طریقه مرتبۀ اول از حرف الــف 

ی ث ا ل ث د،  د، اح

پــس » د اح ن،  ی ان م ث

حــرف  ۱۲حــرف را در 

ضرب کردیم حاصــل الضــرب ایــن 

اش ایــن اســت تســحائیل چنانچــه ائیــل از 

حــرف ضــرب بایــد کــرد کــه حاصــل 

الضرب را به حرف برند و ائیل اضافه کنند و این به قاعدۀ الواح جــواهر اســت و درســت اســت 

بعضی دیگر برآنند که عدد ائیل از حاصل الضرب 

کم باید نمود که باقی به حروف برند و ائیــل اضــافۀ ملــک حــروف ســازند و ایــن هــم از قاعــدۀ 

نــوادر ای کــه مصــنف 

بیان نموده علی حده است غرض که طرق مختلف در این امر بسیار است و به هر کــدام 

ای که در اول در بسط حرف الف نمــوده 

شد عمل باید کرد و بواقی حروف را در هر روز به همین طریق باید نوشت و عزیمت چنین باید 

 لقضــاء 
ً
 مطیعــا

ً
الرحمن الرحیم أجــْب یــا تســحائیل أنــت وخــدامك ســامعا

و بحــق اللــه األکــرم األحــرم األکمــل 

نوبت باید خواند و هــر روزه عــدد خوانــدن 

نی و اسمی که در صفحات یومی چهــره گشــاید 

ای است که در الف گفته شد از حروف بــاقی لــوح اســتخراج بایــد کــرد امــا 

اند که اسمی که استخراج کنند آن را بــه الفــاظ متنوعــه ذکــر 

» حستائیل«و ثانیش 

گوید و رابعــش حــرف عشــرات ســاقط 

و اگر خواهــد کــه بــه یــک دو 

ن ترکیــب عــدد با هر ترکیب که خواهد به شرط آن که آ

بود که جملش ایــن » 

و به این کلمه هم توانــد خوانــد کــه 

اند و قاعــدۀ اســتخراج عزیمــت  برای آنکه عامل روحانیات حروف در تحت تسخیر وی در آمده

کند و در این صــفحات 

ی چهره گشوده اول حرف الف را بسط کند بــه دســتوری کــه مرقــوم می

مالئکۀ او را استخراج کند و بعد از آن او را دعوت کند بدین طریقه مرتبۀ اول از حرف الــف 

د، اح اح«حرف است 

ث ن،  ی ع د، ارب

حــرف را در  ۳۹حرف است پس ایــن 

ضرب کردیم حاصــل الضــرب ایــن  ۱۲

اش ایــن اســت تســحائیل چنانچــه ائیــل از 

حــرف ضــرب بایــد کــرد کــه حاصــل 

الضرب را به حرف برند و ائیل اضافه کنند و این به قاعدۀ الواح جــواهر اســت و درســت اســت 

بعضی دیگر برآنند که عدد ائیل از حاصل الضرب 

کم باید نمود که باقی به حروف برند و ائیــل اضــافۀ ملــک حــروف ســازند و ایــن هــم از قاعــدۀ 

ای کــه مصــنف  استادان است و بعضی برانند که ملک حــرف جبرئیــل اســت و بــه قاعــده

بیان نموده علی حده است غرض که طرق مختلف در این امر بسیار است و به هر کــدام 

ای که در اول در بسط حرف الف نمــوده 

شد عمل باید کرد و بواقی حروف را در هر روز به همین طریق باید نوشت و عزیمت چنین باید 

 لقضــاء 
ً
 مطیعــا

ً
الرحمن الرحیم أجــْب یــا تســحائیل أنــت وخــدامك ســامعا

و بحــق اللــه األکــرم األحــرم األکمــل 

نوبت باید خواند و هــر روزه عــدد خوانــدن 

نی و اسمی که در صفحات یومی چهــره گشــاید 

ای است که در الف گفته شد از حروف بــاقی لــوح اســتخراج بایــد کــرد امــا 

اند که اسمی که استخراج کنند آن را بــه الفــاظ متنوعــه ذکــر 

و ثانیش » تسحائیل« باید کرد چنانچه اسم اول که استخراج شده اولش این باشد

گوید و رابعــش حــرف عشــرات ســاقط 

و اگر خواهــد کــه بــه یــک دو » حائیل

با هر ترکیب که خواهد به شرط آن که آ

 در این عمل حرف مفرد آحادی 
ً
» حا«همان حرف مفرد باشد که مانده مثال

و به این کلمه هم توانــد خوانــد کــه » 

برای آنکه عامل روحانیات حروف در تحت تسخیر وی در آمده

 روز اول که کتابت حرف الف می
ً
کند و در این صــفحات  بدین نوع است که مثال

ی چهره گشوده اول حرف الف را بسط کند بــه دســتوری کــه مرقــوم می

مالئکۀ او را استخراج کند و بعد از آن او را دعوت کند بدین طریقه مرتبۀ اول از حرف الــف 

حرف است  ۱۲جمعها » ا ف

د، ارب ح ا ن،  ی ث ا ل ث ن، 

حرف است پس ایــن  ۳۹

 
ً
۱۲در  ۳۹مرتبه ضرب کنند و حاصل الضرب را گیرند مثال

اش ایــن اســت تســحائیل چنانچــه ائیــل از  ح و مالئکه

حــرف ضــرب بایــد کــرد کــه حاصــل  ۲۹حــرف را در 

الضرب را به حرف برند و ائیل اضافه کنند و این به قاعدۀ الواح جــواهر اســت و درســت اســت 

بعضی دیگر برآنند که عدد ائیل از حاصل الضرب  ای است معقول مضبوط و

کم باید نمود که باقی به حروف برند و ائیــل اضــافۀ ملــک حــروف ســازند و ایــن هــم از قاعــدۀ 

استادان است و بعضی برانند که ملک حــرف جبرئیــل اســت و بــه قاعــده

بیان نموده علی حده است غرض که طرق مختلف در این امر بسیار است و به هر کــدام 

ای که در اول در بسط حرف الف نمــوده  که عمل کند درست است فأما در این مختصر به قاعده

شد عمل باید کرد و بواقی حروف را در هر روز به همین طریق باید نوشت و عزیمت چنین باید 

 لقضــاء 
ً
 مطیعــا

ً
الرحمن الرحیم أجــْب یــا تســحائیل أنــت وخــدامك ســامعا

و بحــق اللــه األکــرم األحــرم األکمــل » الر کهیعص طــس حــم ق ن

نوبت باید خواند و هــر روزه عــدد خوانــدن  ۹۹األعلی بارك الله فیك وعلیك. و این عزیمت را 

نی و اسمی که در صفحات یومی چهــره گشــاید عزیمت این است و قسمش همان مقطعات قرآ

ای است که در الف گفته شد از حروف بــاقی لــوح اســتخراج بایــد کــرد امــا 

اند که اسمی که استخراج کنند آن را بــه الفــاظ متنوعــه ذکــر 

باید کرد چنانچه اسم اول که استخراج شده اولش این باشد

گوید و رابعــش حــرف عشــرات ســاقط » سحائیل«عکس اول و ثالثش حرف مآت ساقط کنند و 

حائیل«کرده حرف آحادش را اگر مجرد توان خواند بخواند مثل 

با هر ترکیب که خواهد به شرط آن که آ

 در این عمل حرف مفرد آحادی 
ً
همان حرف مفرد باشد که مانده مثال

» اجدائیل«را به این کلمه تواند خواند 

برای آنکه عامل روحانیات حروف در تحت تسخیر وی در آمده

 روز اول که کتابت حرف الف می
ً
بدین نوع است که مثال

ی چهره گشوده اول حرف الف را بسط کند بــه دســتوری کــه مرقــوم می

مالئکۀ او را استخراج کند و بعد از آن او را دعوت کند بدین طریقه مرتبۀ اول از حرف الــف 

ف م ا ل ف ال«مرتبۀ ثالث 

ن،  ی ن ا م ث  ن،  ی

۳۹این حروفات را شماره کند و این حروف 

 
ً
مرتبه ضرب کنند و حاصل الضرب را گیرند مثال

ح و مالئکه س ستنطاقش این است ث

حــرف را در  ۲۹خارج داخل شود و بعضی برآنند که 

الضرب را به حرف برند و ائیل اضافه کنند و این به قاعدۀ الواح جــواهر اســت و درســت اســت 

ای است معقول مضبوط و

کم باید نمود که باقی به حروف برند و ائیــل اضــافۀ ملــک حــروف ســازند و ایــن هــم از قاعــدۀ 

استادان است و بعضی برانند که ملک حــرف جبرئیــل اســت و بــه قاعــده

بیان نموده علی حده است غرض که طرق مختلف در این امر بسیار است و به هر کــدام 

که عمل کند درست است فأما در این مختصر به قاعده

شد عمل باید کرد و بواقی حروف را در هر روز به همین طریق باید نوشت و عزیمت چنین باید 

 لقضــاء 
ً
 مطیعــا

ً
الرحمن الرحیم أجــْب یــا تســحائیل أنــت وخــدامك ســامعا

الر کهیعص طــس حــم ق ن«

األعلی بارك الله فیك وعلیك. و این عزیمت را 

عزیمت این است و قسمش همان مقطعات قرآ

ای است که در الف گفته شد از حروف بــاقی لــوح اســتخراج بایــد کــرد امــا 

اند که اسمی که استخراج کنند آن را بــه الفــاظ متنوعــه ذکــر  بعضی از استادان چنین مقرر داشته

باید کرد چنانچه اسم اول که استخراج شده اولش این باشد

عکس اول و ثالثش حرف مآت ساقط کنند و 

کرده حرف آحادش را اگر مجرد توان خواند بخواند مثل 

با هر ترکیب که خواهد به شرط آن که آ» اجدائیل«حرف خوانده شود چنین باید 

 در این عمل حرف مفرد آحادی 
ً
همان حرف مفرد باشد که مانده مثال

را به این کلمه تواند خواند 

برای آنکه عامل روحانیات حروف در تحت تسخیر وی در آمده

 روز اول که کتابت حرف الف می
ً
بدین نوع است که مثال

ی چهره گشوده اول حرف الف را بسط کند بــه دســتوری کــه مرقــوم میالله و اکرم و اعل

مالئکۀ او را استخراج کند و بعد از آن او را دعوت کند بدین طریقه مرتبۀ اول از حرف الــف 

مرتبۀ ثالث » ف ال«مرتبۀ ثانی 

ی ث ا ل ث د،  ، احن

این حروفات را شماره کند و این حروف 

 
ً
مرتبه ضرب کنند و حاصل الضرب را گیرند مثال

ستنطاقش این است ثو ا ۴۶۸

خارج داخل شود و بعضی برآنند که 

الضرب را به حرف برند و ائیل اضافه کنند و این به قاعدۀ الواح جــواهر اســت و درســت اســت 

ای است معقول مضبوط و فأما این هم قاعده

کم باید نمود که باقی به حروف برند و ائیــل اضــافۀ ملــک حــروف ســازند و ایــن هــم از قاعــدۀ 

استادان است و بعضی برانند که ملک حــرف جبرئیــل اســت و بــه قاعــده

بیان نموده علی حده است غرض که طرق مختلف در این امر بسیار است و به هر کــدام 

که عمل کند درست است فأما در این مختصر به قاعده

شد عمل باید کرد و بواقی حروف را در هر روز به همین طریق باید نوشت و عزیمت چنین باید 

 لقضــاء  خواند که بسم الله
ً
 مطیعــا

ً
الرحمن الرحیم أجــْب یــا تســحائیل أنــت وخــدامك ســامعا

«حوائجي کذا و کذا بحق 

األعلی بارك الله فیك وعلیك. و این عزیمت را 

عزیمت این است و قسمش همان مقطعات قرآ

ای است که در الف گفته شد از حروف بــاقی لــوح اســتخراج بایــد کــرد امــا  اسم ملک به قاعده

بعضی از استادان چنین مقرر داشته

باید کرد چنانچه اسم اول که استخراج شده اولش این باشد

عکس اول و ثالثش حرف مآت ساقط کنند و 

کرده حرف آحادش را اگر مجرد توان خواند بخواند مثل 

حرف خوانده شود چنین باید 

 در این عمل حرف مفرد آحادی 
ً
همان حرف مفرد باشد که مانده مثال

را به این کلمه تواند خواند  ۸. این عدد 

برای آنکه عامل روحانیات حروف در تحت تسخیر وی در آمده

 روز اول که کتابت حرف الف می
ً
بدین نوع است که مثال

الله و اکرم و اعل

مالئکۀ او را استخراج کند و بعد از آن او را دعوت کند بدین طریقه مرتبۀ اول از حرف الــف 

مرتبۀ ثانی 

ن ی ن ا م ث  

این حروفات را شماره کند و این حروف 

 
ً
مرتبه ضرب کنند و حاصل الضرب را گیرند مثال

۴۶۸است 

خارج داخل شود و بعضی برآنند که 

الضرب را به حرف برند و ائیل اضافه کنند و این به قاعدۀ الواح جــواهر اســت و درســت اســت 

فأما این هم قاعده

کم باید نمود که باقی به حروف برند و ائیــل اضــافۀ ملــک حــروف ســازند و ایــن هــم از قاعــدۀ 

استادان است و بعضی برانند که ملک حــرف جبرئیــل اســت و بــه قاعــده

بیان نموده علی حده است غرض که طرق مختلف در این امر بسیار است و به هر کــدام  االسرار

که عمل کند درست است فأما در این مختصر به قاعده

شد عمل باید کرد و بواقی حروف را در هر روز به همین طریق باید نوشت و عزیمت چنین باید 

خواند که بسم الله

حوائجي کذا و کذا بحق 

األعلی بارك الله فیك وعلیك. و این عزیمت را 

عزیمت این است و قسمش همان مقطعات قرآ

اسم ملک به قاعده

بعضی از استادان چنین مقرر داشته

باید کرد چنانچه اسم اول که استخراج شده اولش این باشد

عکس اول و ثالثش حرف مآت ساقط کنند و 

کرده حرف آحادش را اگر مجرد توان خواند بخواند مثل 

حرف خوانده شود چنین باید 

 در این عمل حرف مفرد آحادی 
ً
همان حرف مفرد باشد که مانده مثال

. این عدد ۸است: 



اکتفــا بایــد 

خواند بعد از بســمله 

َعزمُت علیکم یا مالئکة الله الموکلین بالحرف األلف المسطور في الکتب السماویة أجیبــوا 

مۀ اجــدائیل 

 لقضــاء حــوائجي 
ً
 مطیعا

ً
ای دیگر که شامل همین عدد باشد أنتم وأعوانکم سامعا

وبحق األسماء العظام الله األکرم األرحــم األکمــل 

اکتفــا بایــد  غرض که به یکی از این کلمات

خواند بعد از بســمله 

َعزمُت علیکم یا مالئکة الله الموکلین بالحرف األلف المسطور في الکتب السماویة أجیبــوا 

مۀ اجــدائیل یا تسحائیل یا حسائیل و یا سحائیل و یا حائیل و ممکن است که بر جای حائیل کل

 لقضــاء حــوائجي 
ً
 مطیعا

ً
ای دیگر که شامل همین عدد باشد أنتم وأعوانکم سامعا

وبحق األسماء العظام الله األکرم األرحــم األکمــل 

غرض که به یکی از این کلمات

خواند بعد از بســمله کرد نه آن که به همه بخواند مادامی که عمل چنین کند عزیمت چنین باید 

َعزمُت علیکم یا مالئکة الله الموکلین بالحرف األلف المسطور في الکتب السماویة أجیبــوا 

یا تسحائیل یا حسائیل و یا سحائیل و یا حائیل و ممکن است که بر جای حائیل کل

 لقضــاء حــوائجي 
ً
 مطیعا

ً
ای دیگر که شامل همین عدد باشد أنتم وأعوانکم سامعا

وبحق األسماء العظام الله األکرم األرحــم األکمــل 

مکتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. 

غرض که به یکی از این کلمات» ازائیل«و به این کلمه هم تواند خواند که 

کرد نه آن که به همه بخواند مادامی که عمل چنین کند عزیمت چنین باید 

َعزمُت علیکم یا مالئکة الله الموکلین بالحرف األلف المسطور في الکتب السماویة أجیبــوا 

یا تسحائیل یا حسائیل و یا سحائیل و یا حائیل و ممکن است که بر جای حائیل کل

 لقضــاء حــوائجي 
ً
 مطیعا

ً
ای دیگر که شامل همین عدد باشد أنتم وأعوانکم سامعا

وبحق األسماء العظام الله األکرم األرحــم األکمــل » 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.  ۵/۱۲۶۵۳

و به این کلمه هم تواند خواند که 

کرد نه آن که به همه بخواند مادامی که عمل چنین کند عزیمت چنین باید 

َعزمُت علیکم یا مالئکة الله الموکلین بالحرف األلف المسطور في الکتب السماویة أجیبــوا 

یا تسحائیل یا حسائیل و یا سحائیل و یا حائیل و ممکن است که بر جای حائیل کل

 لقضــاء حــوائجي 
ً
 مطیعا

ً
ای دیگر که شامل همین عدد باشد أنتم وأعوانکم سامعا

» الر کهیعص طی حم ق ن

 ١األعلی بارك الله فیکم وعلیکم.

۵به شمارۀ  زبدة األلواحپ از نسخۀ 

و به این کلمه هم تواند خواند که » 

کرد نه آن که به همه بخواند مادامی که عمل چنین کند عزیمت چنین باید 

َعزمُت علیکم یا مالئکة الله الموکلین بالحرف األلف المسطور في الکتب السماویة أجیبــوا 

یا تسحائیل یا حسائیل و یا سحائیل و یا حائیل و ممکن است که بر جای حائیل کل

 لقضــاء حــوائجي  بگوید یا کلمه
ً
 مطیعا

ً
ای دیگر که شامل همین عدد باشد أنتم وأعوانکم سامعا

الر کهیعص طی حم ق ن«کذا وکذا بحق 

األعلی بارك الله فیکم وعلیکم.

پ از نسخۀ ۲۰۳ر تا ۱۹۹

١١۴

» بوائیل«

کرد نه آن که به همه بخواند مادامی که عمل چنین کند عزیمت چنین باید 

َعزمُت علیکم یا مالئکة الله الموکلین بالحرف األلف المسطور في الکتب السماویة أجیبــوا  که

یا تسحائیل یا حسائیل و یا سحائیل و یا حائیل و ممکن است که بر جای حائیل کل

بگوید یا کلمه

کذا وکذا بحق 

األعلی بارك الله فیکم وعلیکم.

۱۹۹های  برگ .١

١١۴


