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   چكيده
تـرين آثـار مربـوط    شود، تنكلوشا از جمله قديميكه از منابع كهن دريافت مي چنان

به تنجيم است كه بر اساس نجوم ايراني و با عنايت به حكايات زمـان اوليـه تـأليف    
كنـد   ادبيات تنجيمي چنين حكايت مي. خود يعني دوره ساساني سامان يافته است

در  كه تنكلوشا پس از سامان در ايران به فارسي ميانه، بـه زبـان سـرياني، و سـپس    
اين اثـر منبـع اطـالع بسـياري از ادبيـات      . دوره اسالمي به عربي ترجمه شده است

تنجيمي بعد از خود بوده اسـت، امـا از ترجمـه سـرياني آن اثـري نيسـت، ولـي از        
هايي در دسـت اسـت و تنكلوشـاي     هاي عربي و نيز ترجمه فارسي آن نسخه ترجمه
  . اي از ترجمه فارسي آن نسخه استنمونه. ق.ه1074

محمـد تقـي   «به فرمان پادشاه وقت و به قلم نسـتعليق  . ق.ه1074نسخه تنكلوشاي 
موضوع نسـخه شـرح و پيشـگويي    . بازنويسي شده است »بن حاجي محمد مشهدي

ويژگي منحصر به فرد نسخه كه آن را از . طالع در سيصد و شصت درجه بروج است
در حقيقـت  . هاي آن است هنمايد، نگار هاي پيش و پس از آن متمايز مي ساير نسخه

 جـز در هـا   ديگر نسخهجز در . هاي پيشگويي هستند ها تفسيري بصري از متن نگاره
  . با هم ندارندتفاوت چنداني  شيوه خوشنويسي و تاريخ كتابت

دهد كه آيـا تنكلوشـاي    ابتدا به اين پرسش پاسخ مي :نمايد مقاله دو هدف را دنبال مي
توصيف تنكلوشاي مصـور در اشـعار   . يا خير دار بوده استيگانه نسخه نگاره. ق.ه1074

دو شاعر سده ششم هجري يعني خاقـاني و نظـامي، سـابقه تنكلوشـاي مصـور سـده       
گردانـد و يگانـه بـودن آن را رد    يازدهم هجري را تا سده ششم هجري به عقب برمـي 

. انـد  م دانسـته از سوي ديگر در منابع تاريخي سابقه تنكلوشا را از پيش از اسال. كند مي
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 اسـت كـه تنكلوشـا   پرسـش  هدف اصلي مقاله آگاهي از پيشينه كتاب و پاسخ به اين 
استناد به منابع كهن بيروني و تمركز در برخي عناصـر  . باورهاي كدام قوم است بيانگر

ها نهايتـاً مـا را بـه باورهـاي      و تجلّي آن در نگاره. ق.ه1074موجود در متن تنكلوشاي
  .ندرسا كيش صابي مي

  
خاقـاني، نظـامي    ،تنكلوشاي، ادبيـات تنجيمـي، كـيش صـابي     :هاي كليدي واژه

  .گنجوي
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  مقدمه 
تنگ لوشـا  با عنوان  »الدين همايونفرخركن«انگيزه اوليه اين پژوهش مطالعه كتابي از 

در حدود بيسـت سـال پـيش از ايـن     «: نويسد در مقدمه كتاب مي يو. است يا صور ِ درج

الدوله بهره و نصيب اين بنده شد كـه در   هاي خطي كتابخانه ركنكتاب قسمتي از ،تاريخ
  .)2: 1357، خهمايونفر( »ميان آنها نسخه نفيس تنكلوشاي مصور وجود داشت

حاصل تحقيقات همايونفرخ درباره آن نسخه خطي بوده  تنگ لوشا يا صور درجكتاب 
بـر آن در  اي و افزودن مقدمهي تنكلوشاي مصور ها است كه با چاپ سياه و سفيد از برگ

  . خورشيدي به چاپ رسيده است 1357سال 
  : كند هاي ارزنده كتاب ياد مي برخي از نكاتي كه همايونفرخ به عنوان ويژگي

ايـن كتـاب در زبــان پارسـي ســابقه ديـرين دارد و تــأليف آن را از زمـان ساســانيان      
  .دانند مي

هاي پـيش از اسـالم بـه دسـت مـا       تهاين كتاب يكي از معدود آثاري است كه از نوش
  . رسيده است

در هـيچ مرجعـي   . اند يك از محققان درباره ترجمه فارسي تنكلوشا سخني نگفتههيچ
  ).تا تاريخ چاپ كتاب نويسنده(اند  دست نياوردههاز نسخه فارسي آن نشاني ب

اشـاره  ز توجه در تنكلوشا كه همايونفرخ نيز در مقدمه كتاب بـه آن  يكي از نكات حائ
. كرده و آن را از داليل اصلي چاپ كتاب دانسته، كثرت واژگان كهن فارسي در آن اسـت 

  : نويسد وي در اين باره مي
هاي فارسي بسياري در اين اثر است كه بيشتر نام ادوات و ابزار و يـا حيوانـات و    واژه«

وشـني و  پرندگان و همچنين البسه و امتعه و اقمشه است كـه صـورت آنهـا را نيـز بـه ر     
هـاي اصـيل و    هـاي فارسـي و واژه   گونـه نـام  وضوح نقاشي كرده كه براي دستيابي به اين

تـوان گفـت كـه     ز اهميت و ارزش است و از اين نظر مـي ئدريافتن چگونگي آن بسيار حا
شناسان و تواند براي زبان نامه و فرهنگي مصور است كه ميتنكلوشاي مصور در واقع واژه

كنند، اي كار ميهاي رسته نامهخصوص واژههها و ب نامهم و تدوين لغتكساني كه در تنظي
  .)3: همان( »مفيد و سودمند باشد
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شيوه نثر كتاب و مقدمه آن كهـن اسـت و در   «: نويسد مقدمه نيز ميجاي ديگر از در 

  : ند ازاهاي كهن عبارت هايي از آن واژه كار رفته كه نمونههآن لغات كهنه فارسي ب
  .)12: 1357همايونفر، ( »و خوشك لوبر، بابزن، خنور، پرماه، نستوهخشكار، نيبزغ، 

 تنكلوشـا خورشيدي مؤسسه انتشاراتي ميراث مكتوب كتابي با عنوان  1384در سال 
نويسـنده در  . منتشر نمود »رحيم رضازاده ملك« نويسي و تصحيح محقق معاصربا مقدمه

ــر   ــالغ ب ــل كــه ب ل تنجيمــي، ئســت، پيرامــون مســاصــفحه ا100يــك پيشــگفتار مفص
نويسي، كتب مهم نجومي، اشعاري از شاعران ايـران دربـاره احكـام نجـوم، معرفـي       زايجه

هاي فارسي و عربي آن در ايران و جهان و نيز دانشـمنداني كـه    تنكلوشا و فهرست نسخه
يـه  كل ،ملـك رضـازاده   .نمايـد  اند، مطالب جامعي ايراد مي در اين باره به تفحص پرداخته

هـا را عمـدتاً در   هاي موجود از تنكلوشا را بازخواني و با هم مقايسه كرده و تفـاوت  نسخه
وي در آغـاز كتـاب هـدف از    . هاي هنگام رونويسي دانسـته اسـت   اندازيقلماز يات و ئجز

بـراي چـاپ، نـه بـه اعتبـار بـاور بـه         تنكلوشاسامان : نويسد را چنين مي تنكلوشامعرفي 
جمعي ما مردم ايرانـي،   ذهنهايي است كه در نقش ور شناخت آن تهاحكام، بلكه به منظ

هاي بسيار دور رنگ گرفته و بخش عظيمي از فرهنگ و هنر و تاريخ و ادبيـات   از گذشته
از متن كتـاب  به باور وي،  .)1384رضازاده ملك، : ك.ر( چند هزار ساله ما را شكل داده است

هنـگ ايرانـي در ايـران    اين كتاب بر اسـاس فر آيد كه  قراين متعدد به دست مي تنكلوشا
هـاي نخسـتين    و نسخه فارسي ميانه آن به سرياني ترجمه شـده و در سـده   سامان يافته

در ادامـه،   .و سپس از عربي به فارسي در آمده اسـت  اسالمي از سرياني به عربي برگشته
 بنـدهش و  دمينـوي خـر  ، اوسـتا چند نمونه از مظاهر فرهنگ ايرانـي را از  رضازاده ملك 

  : نمايد مقايسه مي تنكلوشاي از متن اآورده و سپس با پاره
درياي فراخكـرت، درخـت    ايراني، قضيه درهم تنيدههاي دلكش فرهنگ  يكي از قصه

  : بهرام يشت آمده است 41در پاره . ون جدبيش وس تخمگ، سيمرغ و سيندخت است
با فرّ خود فراگيرد اين خانـه را  ) زيپيرو(بكُند بهرام . ستاييم بهرام اهورا آفريده را مي

  .ها راكه اين ابرهاي بارور فراگيرند كوهاز براي نگاهداري رمه چارپايان، آنچنان
  : رشن يشت آمده است 17در پاره 
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اگر هم تو اي رشن پاك، در باالي آن درخت سئنَ باشي، در ميـان دريـاي فراخكـرت،    
بخش است، درختـي كـه   وهاي درست و درمانآن درختي كه داروهاي نيك دربردارد و دار

  .خوانيم هاي همه گياهان نهاده شده، ما تو را به ياري مي ويسپوبيش خوانند و در آن تخم
  : شود كه از اين دو تكه چنان مستفاد مي

هـا را  سئن آنچنان بزرگ و گشاده بال است كه چون بـال بگشـايد، همـه كـوه     .1
  .فراگيرد

 .فراخكرت آشيان داردسئن بر روي درختي در درياي  .2
  .آن درخت كه سئن بر روي آن آشيان دارد ويسپوبيش نام دارد .3
 .همه داروهاي شفابخش و همچنين تخم همه گياهان در آن درخت نهاده است .4

از سئن و درختي كه سئن بر روي آن آشيان دارد، در ادبيات فارسي ميانه نيز يادها  
  ...دارد؟سيمرغ كجا آشيان ...: در مينوي خرد : هست

آشيان سيمرغ در درخت ون جد بيش وس تخمـگ اسـت و   ...: مينوي خرد پاسخ داد
هر گاه از آن برخيزد، هزار شاخه از آن درخت برويد، و چون بنشيند، هـزار شـاخه از آن   

  ... .بشكند و تخم از آن پراگنده شود
ــيش وس تخمــگ را درخــت طــوبي    در ادبيــات دوران اســالمي، درخــت ون جــد ب

 الدين يحيي بن حبش بن ميرك سهروردي دردر بخشي از نوشته شيخ شهاب. اند ناميده
  : آمده است عقل سرخ

  درخت طوبي چه چيز است و كجا باشد؟: پس پير را گفتم
هر كس كه بهشتي بـود، چـون بـه بهشـت     . درخت طوبي درختي عظيم است: گفت

  ... .رود، آن درخت را در بهشت بيند
  بود؟آن را هيچ ميوه : گفتم
ها كه پـيش   بيني بر آن درخت باشد و اين ميوهكه تو در جهان مي ايهر ميوه: گفت

اگر نه آن درخت بودي، هرگز پيش تو نه ميوه بـودي و نـه   . تو است، همه از ثمره اوست
  .درخت و نه رياحين و نه نبات

  ؟ميوه و درخت و رياحين با او چه تعلق دارد: گفتم
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بامداد سيمرغ از آشيان خود به در آيـد و بـر   . طوبي دارد سيمرغ آشيانه بر سر: گفت
  . از اثر پر او ميوه بر درخت پيدا شود و نبات بر زمين. زمين بازگستراند

نمايـد و از تطبيـق    نويسنده كتاب در ادامه متن درجه يازدهم برج سنبله را بيان مـي 
ي شده از روايات اوسـتايي و  برداررا نسخه گرته تنكلوشا، روايت اوستاهاي  آن با پاره متن

  . يابد فارسي ميانه مي
، آننـدراج ، مجمع الفرس سـروري  ،انجمن آرا ،فرهنگ رشيدي ،فرهنگ جهانگيريدر 
  . نام تنكلوشا آمده است برهان قاطعو  نامه منيريشرف
»ژيوا وِسل«

در مجلـه   .ق .ه1074محّقق فرانسوي معاصر بـا تمركـز بـر تنكلوشـاي     1

Luqman بــا عنــوان زيــر دارد   يامقالــه: (La description des figures des 

degrés du ciel dans les texts persans)   
را معرفي و با چند رساله نجومي ديگر مقايسـه  . ق.ه1074در اين مقاله تنكلوشاي او 

درباره  ايمقاله The Splandour of Iranوسل همچنين در جلد سوم كتاب . كند مي
ــ  ــاريخ نج ــران دارد وم درت ــور     اي ــفحات مص ــي از ص ــويري از يك ــا تص ــه در آن تنه ك

  . هاي تنجيمي ديگر آورده است هاي مصور كتاب را در كنار برگ. ق.ه1074تنكلوشاي
 :عنـوان دارد اين با درباره تنكلوشا  اي مقاله Journal Asiatiqueدر مجله  2بوريسو

Svrle Tainkka Lucha  
الـدين همـايونفرخ   ركن. است كتاب في صور درجي، هاي عرب در نسخه تنكلوشاعنوان 

برخي از محققاني كه در آثار خـود بـه   نام  ،تنگ لوشا يا صور درجدر مقدمه نسخه چاپي 
  : كه عبارتند از ذكر كرده است ،اند تنكلوشا پرداخته

  .پردازد به تنكلوشا مي عيون االنباءدر  »ابن ابي اصيبعه«

  .كند ياد ميكتاب الوجوه والحدود تنكلوشا به از  الفهرستدر  »ابن النديم«

نامد و آن را در نزد مردم  مي كتاب وجوه و حدودآن را  تاريخ الحكماءدر  »ابن قفطي«

  . داند كتابي مشهور مي

 اسرار الصور في الشرح الدرجاتاز آن به .) ق.هنيمه اول سده هفتم ( »غضنفر تبريزي«

                                                 
1. Ziva, Vesel 

2. Borissov,A. 
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  .برد نام مي
  . در اين زمينه مطالبي دارد نامه عالييتنزهدر  »شهمردان رازي«

  . كند از آن ياد مي المدخل الكبير الي علم احكام نجومدر  »ابومعشر بلخي«

در باب تنكلوشا به تفصيل سـخن   المطالب العاليهدر كتاب هشتم از  »امام فخر رازي«

  .گفته است
تنكلوشـا را   سه نسـخه عربـي از   گاهشماري در ايراندر كتاب  »سيد حسن تقي زاده«

  .معرفي كرده است
، هــاي خطــي كتابخانــه مجلــس فهرســت نســخهدر ) 1346( »عبدالحســين حــائري«

  .كند جلدهاي هفتم و نهم، دو نسخه از تنكلوشا را معرفي مي
ترين هـدف ايـن تحقيـق دسـتيابي بـه پيشـينه تـاريخي تنكلوشـا و شـناخت          اصلي

  . هايي است كه در ژرفاي متن پنهان گشته است نقش ته
  

  معرفي 

 صـورت دگرگـون شـده نـام    «تنكلوشا ، المعارف بزرگ اسالمي ةدايربر اساس تعريف 

، نيز صـورت كوتـاه   )احتماالً از سده اول ميالدي(اختربين يوناني نويس بابلي  1تئوكروس
تنكلوشـا البـابلي القوفـاني فـي صـور درج      شده نام اثري منسوب به وي با عنوان كتـاب  

  .)ذيل واژه تنكلوشا :1387 كرامتي،( »است يه من احوال المولودينعل الفلك و ما تَدلُّ

  : تنكلوشا چنين تعريف شده است دانشنامه جهان اسالمدر جلد هشتم 
 ،شـناس بـابلي سـده اول مـيالدي    تنكلوشا صورت تحريف شده نام تـوكروس، سـتاره  

، تنيكلـوس  )147 :1371 قفطـي، ابن (هاي گوناگوني چون تينكلوس  اين نام به صورت. است
ابـن ابـي   (و حتي دنكاوشا  )304 :همان قفطي،ابن ابن نديم، همان؛ (، طينقروس )329ابن نديم، (

  .)ذيل واژه تنكلوشا: 1383قاسملو، (ذكر شده است  )30 :2اصيبعه، ج
از جملـه  . گاه تنكلوشا در زمره كتب علمي معرفي گرديده و گاهي نيز كتابي اعتقادي

كتـابي در  : در ذيل كتب علمي معرفي شـده اسـت   پيش از اسالمتاريخ ادبيات در كتاب 
                                                 
1. Teucros 
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تينكليوس بابلي را يكي از هفت عـالمي شـمرده كـه     ،ابن نديم. ت و نجوم بوده استئهي
وي كتـابي بـه   . را كه به اسم هفت سياره ساخته بود، بدانان سـپرد  ايضحاك هفت خانه

او به نام طينقـروس بـابلي يـاد    ابن نديم در جاي ديگر از . داشته است وجوه و حدودنام 
ايـن تحريـف   . تينكلوس تحريف تنكلوس و آن نيز محرّف نام تئوكروس است. كرده است

از  »ر«و  »ل«و نيـز بـراي    »و«و»ن«از آنجا ناشي شده است كه در خط پهلوي براي صـداي 

و نام طينقروس تصحيف طيقروس است كـه صـورت معـرّب     شود يك حرف استفاده مي
نويسندگان دوران اسالمي ظاهراً نام تنكلـوس را از پهلـوي و نـام    . اني استتئوكروس يون

تئوكروس در نيمه دوم . اند كرده و آنها را نام دو تن پنداشتهطيقروس را از يوناني اقتباس
زيسته و كتاب او در زمان خسرو انوشيروان به پهلـوي و سـپس در    سده اول ميالدي مي

هلوي به آرامي ترجمه شده و همين ترجمـه بـه دسـت    نيمه دوم سده ششم ميالدي از پ
  .)319: 1376تفضّلي، (منجمان دوران اسالمي رسيده است 

از پهلـوي بـه   كتاب تنگلوشا كتـابي اسـت كـه    « :نويسد نيز درباره اين كتاب مي يرض

هاي چهارم يا پنجم هجري قمـري   در سده. ر درج معروف شده بودعربي ترجمه و به صو
اين كتاب اثري است دربـاره احكـام نجـوم و    . ي به فارسي ترجمه و مشهور شدنيز از عرب

هاي نادري است كـه در ايـن زمينـه بـراي مـا بـاقي        طلسمات و تقديرات و يكي از كتاب
دار ايراني را بـه احكـام   ي از باورها و اعتقادات ريشهامطالعه اين كتاب، گوشه. مانده است

شد و هم  كه به وسيله موبدان زرتشتي حمايت مي نجومي، طلسمات و تقديرات گوياست
كاردانان و دانندگان ِ اين صنعت، همين موبدان بودند كه آن را چـون سـنتي دينـي بـه     

  .)141-140: 1371رضي، ( »پس از اسالم منتقل كردند

هـاي عربـي تنكلوشـا چهـار اثـر در       طبق تحقيق ِ نويسندگان ِ اين پژوهش از نسـخه 
بـا  (بـه فارسـي    تنكلوشاهاي  از ترجمه. شود تان و عراق نگهداري ميهلند، روسيه، انگلس

هـا در كتابخانـه مركـزي     ايـن نسـخه  . شناسـيم  چند نسخه مي) هاي نسخ و نستعليق قلم
دانشگاه تهران، كتابخانه مجلس شوراي اسـالمي، كتابخانـه ملـك و مـوزه رضـا عباسـي       

 . شوند تهران نگهداري مي

ضا عباسي تهران، نسخه خطـي تنكلوشـاي بـابلي بـه     در مجموعه خوشنويسي موزه ر
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كـه در منـابع مكتـوب    اين اثر در حال حاضر و چنان. شود نگهداري مي. ق.ه1074تاريخ 
بـا نسـخه   تنگ لوشا يا صـور درج  مطابقه كتاب . ، تنها نسخه مصور از تنكلوشا استآمده

را تأييـد  نسـخه   مـوزه رضـا عباسـي، يكـي بـودن دو     . ق.ه1074 تنكلوشايخطي مصور 
ي اسـت كـه قـبالً از كتابخانـه     اموزه، همان نسـخه . ق.ه1074 تنكلوشاينسخه . كند مي

الـدين همـايونفرخ رسـيده بـود و حـاال در مـوزه رضـا عباسـي         الدوله به دست ركنركن
  . شود نگهداري مي

  : در شناسنامه آن آمده است
، رقم محمد تقـي بـن حـاجي    بابلي، شيوه نستعليق، مصور و مذّهب تنكلوشايكتاب 

  .590و شماره ثبت . ق.ه1074محمد مشهدي، تاريخ 
  

  هاي ادبي تنكلوشا ويژگي
هـا، تنـوع موضـوعات و     تنـوع واژه  تنكلوشـا هاي ادبي مهـم در مـتن    برخي از قابليت

كتاب خود فهرسـتي بـا عنـوان     135ملك در صفحه  رضازادهدكتر. هاي دشوار است واژه
ـ هـا ارا  اليـه هـا و منسـوب   ، منسوب)هاو جايافراد (ها سياهه نام همچنـين  . ه داده اسـت ئ

دهـد كـه    نيز همايونفرخ توضيح مي. فرهنگ واژگان و اصطالحات تنكلوشا را در پي دارد
تـوان آنهـا را از روي    هـاي فراوانـي دارد كـه نـام ابـزار و ادوات اسـت و مـي        تنكلوشا واژه

هـا   در ادامه فهرست افـراد و جـاي  . ار گرفتكهها شناسايي كرد و در صورت لزوم ب نقاشي
  . نيز درج شده است
المعـارفي جـامع و   دايـره  آن را توان مي ني واژه و موضوع در تنكلوشا،به لحاظ گوناگو

: از جملـه . نامـه تخصصـي را دربـردارد   ها فرهنگعمومي دانست كه در زير چتر خود، ده
هـاي   و صنايع قديمي، فرهنگ گونهها  هاي نجومي و تنجيمي، فرهنگ پيشه فرهنگ واژه

ها و پوشاك كهـن،   هاي گياهي و داروهاي شفابخش، فرهنگ جامه جانوري، فرهنگ گونه
  . فرهنگ ابزارآالت كهن، و فرهنگ باورها و اعتقادات

  
  هاي تنجيمي تنكلوشا  ويژگي
ادبيات تنجيمي، هر كتاب، رساله و جدول كـه بـه منظـور پيشـگويي آينـده بـر        در«
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 »هـا  طالعنامـه «س موقعيـت اجـرام سـماوي، تـأليف و تنظـيم شـده باشـد، در گـروه         اسا

را بر اساس درجه بروج حكايت دارد،  ايزاده ةمثالً تنكلوشا كه آيند. گرددبندي مي طبقه
  . )126 :1384 ملك،رضازاده ( »شود يك طالعنامه محسوب مي

 360شـگويي بـراي   پـاره مـتنِ پي   360در اصل شامل . ق1074نسخه تنكلوشاي . 1
  .برگ از آن باقي است 332بوده است، اما اكنون  گانه سماويبروج دوازدهدرجه 

   :هر پاره متن از سه بخش تشكيل شده است
  شماره درجه و نام برج، مانند درجه اولِ برج ثور )الف
  توضيحاتي در شرح اجزاي موجود در آن درجه و برج )ب
  ات آن درجه و برجتوضيحاتي درباره پيشگويي اتفاق )ج
  هاي مربوط به آن درجه و برج نگاره )د
هـا بـا هـم     زيرا درجـات بـرج   ها متفاوت است؛ هر يك از پاره متنمضمون موجود در . 2

  .كنندتفاوت دارند و هر كدام يكي از درجات بروج را پيشگويي مي
ـ    ؛شويم رو ميههاي بسياري روب ها با واژه در پاره متن. 3 واع لـوازم و ابـزارِ   از جملـه نـام ان

هـاي خـاص چـون نـام      ها، گياهان، جانوران، موجـودات اسـاطيري و تلفيقـي، نـام     پيشه
  . پيامبران، نام سيارات، بت و هيكل آمده است

رضـازاده   .هاي ديگر تنكلوشـا يكـي اسـت    هخاز بنيان با نس. ق.ه1074متن تنكلوشاي  .4
هـا را   وده و تنها تفاوت برخي از نسخههاي موجود را با يكديگر مقابله نم ملك كليه نسخه

   .اندازي كاتب هنگام رونويسي نسخه دانسته استاز قلم دليلبه
كه در اين تحقيق بدان پرداختـه خواهـد شـد، بـه باورهـا و اعتقـادات       مضمون متن چنان. 5

پرداختنـد و واسـطه آنـان سـيارات      مردماني اشاره دارد كه در هياكل به ستايش سيارات مـي 
ها و به تبع آن نقوش مرتبط با تنجيم همچون خورشـيد، مـاه،    هايي از كتاب واژهبخش. ندبود

برخـي از مضـامين تنجيمـي،    . هاي آسماني را دربـردارد  مرّيخ، مشتري، عطارد، زحل و سنگ
   .هاست نشان دهنده اعتقادات و باورهاي مربوط به تأثير سيارات سبعه بر سرنوشت انسان
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سابقه تنكلوشاي مصـور در اشـعار    ؛.ق1074سخه تنكلوشاي فرمان بازنويسي ن

  خاقاني و نظامي 
كاتبِ نسخه از پادشاه وقت كـه بـه او فرمـان ِ    . ق.ه1074در ابتداي نسخه تنكلوشاي 

پادشـاه مغـرب و مشـرق    « بـا عنـوان   كتاب را داده است، به طـور غيرمسـتقيم   بازنويسيِ

از  ايدهـد كـه در آن تـاريخ نسـخه     ب نشـان مـي  اين مطلـ . كند ياد مي »َخلّداهللا سلطاَنه

  .تنكلوشاي مصور وجود داشته و فرمان ِ شاه بر بازنويسي آن بوده است
پيرامـون   تنگ لوشا يا صورِ درجالدين همايونفرخ در مقدمه كتاب از طرف ديگر ركن

  : نويسد سابقه تنكلوشاي مصور در اشعار فارسي چنين مي
و ببينيم آيا نام تنكلوشا در ادب فارسي پس از اسالم سابقه نخست اينكه توجه كنيم 

ـ      . كـار رفتـه اسـت   هو پيشينه دارد؟ و اگر دارد چگونه است و بـه چـه معنـي و مفهـوم ب
، دو تن از شـعراي  )24-23: 1357رخ، فهمايون(ذكر كرده است ) 1357(رخ فكه همايون چنان

  : گويد اني شرواني است كه مياند، نخست خاق اوايل قرن ششم از تنكلوشا ياد كرده
ــ ــانيف  هبـ ــازم تصـ ــران سـ ــام قيصـ   نـ

  

  بـــه از ارتنـــگ چـــين و تنـــگ لوشـــا  
  

    :فرمايد و دومي نظامي گنجوي است كه مي
ــمال   ــوب و شـ ــر جنـ ــي از پيكـ   قطبـ

  

ــال     ــزار خيــ ــد هــ ــاي صــ   تنگلوشــ
  

  تَنگــــي ِ جملــــه را مجــــال تــــويي
  

ــويي    ــال تــ ــن خيــ ــاي ايــ   تنگلوشــ
  

خاقـاني و نظـامي گنجـوي در زمـان حيـات خـود        با عنايت به مطالـب همـايونفرخ،  
  . اند اند و به توصيف آن در اشعار خود پرداخته تنكلوشاي مصور را مشاهده كرده

دهد كه تنكلوشاي مصور حداقل از قـرن ششـم هجـري وجـود داشـته       اين نشان مي
از روي نسخه قرن ششم يا نسخه بازنويسي بعـد از آن كـه   . ق.ه1074است و تنكلوشاي 

  .كدام وجود ندارند، بازنويسي و بازنگاري شده استر حال حاضر هيچد
ي از تنكلوشاي مصور پيش از سده ششم هجري وجود داشته يا خيـر، بحـث   ااينكه نسخه

امـا همـين    ؛طلبد و جايگاهي در اين مقاله براي آن در نظر گرفتـه نشـده اسـت    ديگري را مي
ـ       كه نويسندگان ايـن  مختصر اشاره الزم است ي از پـژوهش بـا بررسـي شـيوه طراحـي اجزائ

هـايي كـه در آن   شاهد عدم همخواني آنها بـا شـيوه نقاشـي   . ق.ه 1074هاي تنكلوشاي  نگاره
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هـاي كهـن،    اند و با مقايسه آنها بـا مصـداق   هبوددوره يعني سده يازدهم هجري كشيده شده، 
  .اند ويه يافتهسابقه تنكلوشاي مصور را تا سده چهارم هجري و دوران پربار آل ب

  
  شناسايي نام حكما و پيامبران در متن

توصيف طالع پادشاهان و حكيمان و  ؛.ق.ه1074هاي تنكلوشاي مصور  ژگييكي از وي
معمـوالً و نـه هميشـه در    . شـود  شرح اتفاقاتي است كه در طي عمر بر ايشان حادث مـي 

آن شاه يا حـاكم آمـده   هايي كه موضوع شاه را داراست، تصاويري از  انتهاي چنين نوشته
در برخي از درجات تنكلوشـا بـه   . ه تصاوير متفاوت استئاما كيفيت و چگونگي ارا ؛است

ها ناآشنا هستند و براي تشـخيص   گاهي نام. هاي خاص پرداخته شده است ذكر طالع نام
هويت آنها بايد به تحقيق بيشتري پرداخت و در مواردي نيز از حضور پادشاهي بـه طـور   

در  »خَنوخـا «ذكـر طـالع   :از جملـه  ؛گويد، بدون آنكه به نام آن اشـاره كنـد  ن ميعام سخ

در درجه دهم برج دلـو،   »موسي بن عمران«و ششم برج اسد،  درجات هجدهم برج حوت

در درجـه   »قابيـل بـن آدم عليـه السـالم    «در درجه سوم بـرج عقـرب،    »سليمان پيغمبر«

در  »عمعقونـاي حكـيم  «سوم برج سـنبله،   در درجه »ابن البشر« سيزدهم برج قوس، طالع

در درجـه   »اسنوسـا «در درجه يازدهم برج سـنبله،   »خسرو بارازقي«درجه نهم برج قوس، 

در درجـه   »كيالقـا «در درجه شانزدهم برج عقـرب و   »قياماي ملك«سيزدهم برج ميزان، 

 .پنجم برج قوس
ه ششـم بـرج اسـد كـه     درجـ  .در دو درجه از درجات تنكلوشا آمده است »خَنوخا«نام 

انـد و درجـه هجـدهم بـرج حـوت كـه در آن        خَنوخا و دادما در آن درجـه متولـد شـده   
برآيد در اين درجه خَنوخا و ساما و آدمـي و دوايـاي و ارميسـا و كوماسـي و     : خوانيم مي

ايـم و بـه نـور    ابقاياص و برتوقا و جملگي حكماي پيشينگان كه ما علم از ايشان آموختـه 
از . شده و حكم به ايشان پيوسته، فصلوات الرّحمن عليهم و رأفته و بركاتـه ايشان روشن 

انـد، نـام    دنبال آن آمدهههايي كه بشود كه خَنوخا و ساير نام مضمون اين متن معلوم مي
  . حكيمان پيشينيان هستند
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 653در صـفحه  . در منابع تاريخي از خَنوخا به عنوان پيامبر و حكيم ياد شـده اسـت  
  : گونه ذكر شده استهاي ديگري از خَنوخا اين ابن قفطي، نام لحكماءتاريخ ا

ادريس، اَخنوخ، خنوخ، ارميس، هرمس اول، هرمس الهرامسه، نامش دو بار در قـرآن  
انـد و نعمـت    النعمـه داده مجيد ذكر شده و مسلمانان او را پيغمبر دانسته و لقـب مثلـث  

  . نندگانه او را پادشاهي و حكمت و پيامبري دا سه
  : آمده است فرهنگ غرايبهمچنين در جلد اول 

او . پسر يارد و پدر متوشالح و هفتمـين نسـل آدم  : 2، ادريس، هرمس 1خَنوخا، خَنوخ
اي در ابوكريفا به اسم او هست كه احتمال صحيفه. بدون چشيدن ذائقه مرگ منتقل شد

متّقي آن را در ماه اول ظهـور يـا قـدري قبـل از ظهـور مسـيح        رود شخصي مؤمن و مي
محتمل است در اصل به عبراني نوشته شده باشد، اما فعالً ترجمـه حبشـي   . نوشته باشد

  .)396: 1384فضايلي، (نمايد  آن در دست است و ذكر حوادث عام خداي تعالي را مي
  : كند سه هرمس را معرفي مي علم در اسالم و نيز در كتاب

دانسـتند كـه در مصـر     نخستين هرمس را ادريس پيغمبر پيش از طوفـان نـوح مـي   «

النهـرين  ناميدند كه پس از طوفان در بـين  دومي را بابلي مي. زيست و اهرام را او ساخت مي
سومي نيز در مصـر پـس از طوفـان    . دادند زيست و تجديد حيات علم را به او نسبت مي مي
مسـلمانان بـه ايـن سـه     . ها را او به مردم آموخـت  و حرفه ها زيست كه بسياري از دانش مي

هاي نجـوم و احكـام    كردند، بلكه علم هرمس نه تنها به چشم بنيانگذار دانش كيميا نظر مي
در منـابع اسـالمي   . دانستند نجوم و معماري و فنون ديگر و باالخره فلسفه را نيز از آنان مي

   .)206: 1366نصر، ( »يده شده استنام) ابوالحكماء(نخستين هرمس پدر حكيمان 

  : خوانيم در ادامه درجه هجدهم از برج حوت مي
ي، از زِبر ِتن، ُقرطه پوشيده، بازوبنـد بـه زر و   ااز جانب راست او برآيد صورت آهو بره

نقره و جواهر بر او كرده و اين آهو بره گريخته باشد از عرشِ عطـارِد و از جانـب چـپ او    
در چهـل و نـه هـزار     -از مردينگان نديـده  -نداشته باشد و طفلي دختري كه هيچ شوي

كه ارميسا و دواياي ياد كرده است و اين دختري پاك و كريم و بزرگوار باشد، چنان. سال

                                                 
1. Henoch 

2. Hermes 
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  .از غلبه مرّيخ و مشتري بر او
همراه نام پيامبران و حكمـاي درجـه هجـدهم بـرج حـوت صـور نجـومي و حـاالت         

و دواياي كـه از غلبـه مـرّيخ و مشـتري بـر دختـري پـاك يـاد         كه ارميسا سيارات، چنان
هـاي ديگـر آن    درباره اَخنوخ و نام. اند وگريختن بره آهو از عرشِ عطارِد، آمده است كرده

  : آمده است مروج الذهب و معادن الجوهردر 
پـس از او پسـرش   . زندگاني لود هفتصد و سي و دو سال و وفـاتش در مـاه آزار بـود   

پندارنـد كـه وي    صابئين. صلي اهللا عليه و سلم بود ادريس پيمبرخاست كه  بپا اَخنوخ
است و هم او ادريس بود كه خداوند عزّ و جل در  هرمس به معني عطارِدهرمس بود و 

عمر او در زمين سيصد سال . كتاب خويش خبر داد كه او را به مكاني بلند باال برده است
او نخستين كس بود كه درز نهـاد و بـا سـوزن بـدوخت و     . اند بود و بيش از اين نيز گفته

سي صحيفه بر او نازل شد و پيش از آن بر آدم بيست و يك صحيفه و بر شيث بيسـت و  
  .)31: 1344مسعودي، (نه صحيفه نازل شده بود كه تهليل و تسبيح در آن بود 

هـرمس  كنـد كـه اَخنـوخ را     بينيم مسعودي به باورهاي قومي اشاره مـي  كه ميچنان
يعني آنان نام يكي از سيارات را بر ادريسِ پيـامبر نسـبت   . پندارند و هرمس را عطارِد مي
هـاي تنكلوشـا    در سطرهاي بعد گستره باورهاي قوم صابي كه در متن و نگـاره . دهند مي

در درجه هجدهم بـرج حـوت نـام خَنوخـا در كنـار      . پنهان شده توضيح داده خواهد شد
 اسـت  )ع(خَنوخا همان حضرت ادريس روشن است كه. ر آمده استهاي ديگ شماري از نام

و ساما، آدمي، دوايـاي، ارميسـا، كوماسـي، ابقايـاص و برتوقـا نيـز در شـمار حكيمـان و         
  . گيرند پيامبران پيشين قرار مي

  
   صابي هاي هيكل، بت، لوح، سيارات و ستارگان و ارتباط با باورهاي قوم واژه

واژه بت، واژه هيكل، نام سيارات به عنـوان بـت، خورشـيد و    در تنكلوشا نمودهايي از 
  .شود ماه، و لوح مشاهده مي

  واژه بت و صورت بصري آن) الف

كرّات يـاد شـده، بـا جنسـيت و الـوان گونـاگون توصـيف        هبت كه در تنكلوشا از آن ب
مانند بت مسين، بت از چوب شمشاد، آبنوس و ساج، بت سيمين، بت از سـنگ   ؛شود مي
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گيـرد،   گاهي بت، صفت سيارات را بر خـود مـي  . ، بت از سنگ سفيد و سياه و پيسهسياه
  .مانند بت مرّيخ، بت مشتري، و بت عطارِد

  واژه هيكل و هياكل، و صورت بصري آن) ب

هياكــل را  فرهنــگ اصــطالحات نجــومي 868در صــفحه  )1366( ابوالفضــل مصــفي
  : كند گونه معرفي مي اين

پرسـتان و  كواكب سياره، بـه اعتقـاد اصـحاب هياكـل و سـتاره     جمع هيكل، به معني 
همراه با اين اعتقاد بيوت و منـازل  . اندنزد ايشان هياكل، وسايط ميان خدا و خلق. صابيه

  .كردند و مطالع و مغارب و اتصاالت هر يك را معلوم مي
تش به معني بتكده و جايگاه پرسهاي عمومي نيز هياكل جمع هيكل و  در فرهنگنامه

ها عمدتاً فضـاهاي چهارگوشـي هسـتند كـه      هيكل تنكلوشاهاي  در نگاره. آمده است بت
هايي از آن درجه بيست و سوم بـرج   نمونه. يناتي دارندئبرخي از آنها گنبد و مقصوره و تز

و نيـز درجـه    .كنـد  اند، توصيف مي دلو است، كه هيكل ماه را كه پنج كس در آن نشسته
ام برج قوس است صورت هيكلي از هياكل مرّيخ و درجه سي بيست و سوم برج جدي كه

كه صورت هيكلي بزرگ كه در آن بتان مشتري قرار دارند و مردمان در اين هيكـل نمـاز   
ها تقـرّب   ه انواع قربانكنند و ب سوزند و تضرّع مي كنند و بخور مي و تسبيح و تقديس مي

  .كند بيان مي جويند را مي
همواره نام سيارات بر هياكل همراه شده اسـت، ماننـد هيكـل     تنكلوشاهاي  در نوشته

ي جايگاه سـيارات بـر   هاي تنكلوشا اين هياكل، مظهر بصر در نگاره .مريخ، هيكل مشتري
  . اند ي چهارگوش نشان داده شدهاكه با نشانه روي زمين است

  نام سيارات بر مظاهر انساني بت) ج

هـاي سـيارات چـون     ن نقاشي شده و با نامانسا هيئتبت به  تنكلوشادر برخي درجات 
در درجه بيست سنبله، عطارِد بر صورت مـردي بـزرگ   . مشتري، زحل و عطارِد آمده است

ام ميزان زحل در صورت بزرگي خـويش و درجـه   در درجه سي. معرفي و نقاشي شده است
ي گـاه . هفتم قوس بر اساس متن صورت مشتري به نيكوترين وجهي، معرفـي شـده اسـت   

  .نيز پيشوندي بر نامِ سياره آمده است، مانند رسولِ مشتري، رسولِ زحل، و رسولِ ماه
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  خورشيد و ماه) د

در برخي از درجات تنكلوشا واژه خورشيد و ماه، چون صورت آفتـاب و بـت آفتـاب و    
  .شود بيان تصويري آن مشاهده مي

جـوان بـر پـاي     هايي از آن درجه نوزدهم برج ميـزان اسـت كـه در آن مـردي     نمونه
ام بـرج  درجـه سـي  . كنـد  گزارد و بر آفتاب دعا و تضرّع مـي  ايستاده رو به مشرق نماز مي

هـا  خواهد علـت  كند بدو و ميكند و نماز مي جدي مردي برابر آفتاب ايستاده و تضرّع مي
درجه نوزدهم برج حوت مردي ايستاده از سي سال باز و آفتـاب را نمـاز   . از تن او برگيرد

  .ند و ننشيند و نخسبد و نه خم شودك مي
  لوح) ه

هـا   ها و تخته لوح. نامه ثبت سرنوشت پيشينيان استهاي تنكلوشا دفتر و حكمت لوح
ها جـنس   در متن. شكل واحد مستطيلي و يك دسته دارند، ولي جنس آنها متفاوت است

ح لـوح بـه   سط. گردد شود و در نگاره مربوط به آن با نقش و رنگ بيان مي آن توصيف مي
  . ساده، داراي نقش، داراي خط و نوشته: سه طريق تعريف شده است

ها كه در درجه نوزدهم برج حوت نقاشي شده، سراسر لوح كلماتي از  در يكي از لوحه
در توصيف مطالب روي آن آمده است كـه بـر   . نوشته و تكرار شده است »اله آلهه« جمله

  . از سر آغاز كرده استها تا آخر نوشته و  روي لوح، علم بودني
درجه نوزدهم از برج اسـد،  : ند ازاكه به اين عنصر پرداخته عبارت تنكلوشادرجاتي از 

درجـه بيسـت و هشـتم از بـرج اسـد،      . دهد هاي پر قصه از اخبار بزرگان را نشان مي لوح
لوحي سيمين بر او به زر شرح حال آن كـس كـه زمانـه از او برگـردد، نوشـته و درجـه       

هاي چوبين بـر ايشـان نوشـته حكمـت و علـومِ غـامضِ بـا         دهم از برج سنبله، تختهدواز
هـا و   هاي بزرگ در آنها نقش كرده علـم  منفعت و علم فلسفه و معرفت داروها، سنگ پاره
درجه بيستم از برج سنبله، تخته زمرّد . احكام و علم نجوم و اسرار فلك و افعال ستارگان

درجه چهاردهم از برج سرطان، صـورت  . كمت اولين و آخرينبر او از زرِ محلول نوشته ح
  . دفترهاي اخبار پيشينگان به زر صورت كرده



   171 / .ق1074ه َتنكلوشايمعرفي و تحليل پيشينه نسخ

          

  نمود لوح )ه
د پرستش نمو )د

  آفتاب
نمود سياره  )ج

  زحل
نمود هيكل  )ب

  ماه
  نمود بتان )الف

  .ق.ه 1074هاي از اجزاي پرستش و پرستشگاهي در تنكلوشاي نمونه. 1تصوير 

  

دهد كه تنكلوشا باورهـاي مردمـاني را بـه تصـوير كشـيده       بررسي اين اجزا نشان مي
آنان نيازهاي خود را با تضرّع به . اند پرست بودهپرست، و سيارهپرست، آفتاباست كه بت

در تنكلوشا نامي از آن قومِ سـياره پرسـت نيامـده    . كردند درگاه بتان و سيارات طلب مي
براي آگاهي از . هايي چون اسامي خاص و عناصر پرستشگاهي وجود دارند است، اما نشانه

اسالم و  هاي تاريخي پيش از سابقه موجوديت چنين قومي در گذشته، به مطالعه مصداق
  .يمزپردا هاي اوليه اسالم مي نيز سده

هـاي ديگـر حكيمـان در     در سطور گذشته حين بررسي نام خَنوخا و شـماري از نـام  
درجه هجدهم برج حوت و با ارجاع به توضـيحات مسـعودي مـورخ اوايـل قـرن چهـارم       

 ايشـانه پندارند، ن كه اَخنوخ يا خَنوخا را عطارد مي صابئينهجري كه در خصوص عقايد 
در  »حمزه بن حسن اصفهاني«از سويي ديگر آنچه . گردداز صابي بودن تنكلوشا عيان مي

آورده  تـاريخ پيـامبران و پادشـاهان   در  صـابئين پرستي و ارتباط آن بـا  خصوص آغاز بت
  : است، توجه برانگيز است

سـان كـه گروهـي از    ها در روزگار طهمورث ايجاد شد، بدين پرستش و صورتگري بت
هـايي   مردم عزيزان خود را از دست دادند، آنگاه بـراي تسـكين دردهـاي خـود مجسـمه     

هـا در نظـر ايشـان     همانند مردگان خود بساختند و مدتها گذشـت و پرسـتش مجسـمه   
گر آمد و به پرستش آنها به عنوان اينكه ايشان واسطه ميان ايشان و خداوند و مايـه  جلوه
سـان كـه گروهـي    گار طهمورث روزه برقرار شـد، بـدين  و نيز در روز. اند، پرداختندتقرّب

دشوار  ،درويش از پيروان كسي به نام بوداسف آن را مقرّر كردند و سبب آن بود كه طعام
بردند و سپس آبي بـراي سـد رمـق     آمد، ايشان روز را در گرسنگي به سر مي دست ميهب
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ريضه ديني و پرسـتش خـدا   را فروزگاري بدين كار خو گرفتند و سرانجام آن. خوردند مي
اين گروه را كلدانيان خواندند و ايشان خود را در دوره اسالم صابئين ناميدنـد  . برشمردند

  .)31: 1346اصفهاني، (
  

  صابئين 
  : كند قرآن كريم در سه جا از صابئين ياد مي

  .سوره حج 17سوره مائده و آيه  69سوره بقره، آيه  62آيه 
صابئين را سه  ،كتاب االصنامدر  )هجري204متوفي (ي ابو منذر هشام بن محمد كلب

  : كند گروه معرفي مي
اي از اعراب مشـرك مكـه كـه پـيش از ظهـور اسـالم در كيفيـت عقايـد         دسته) الف

اين قوم همان كسـاني  . شدند مشركانه ايشان تحول پيدا شده بود و به توحيد نزديك مي
  .اند رديف يهود و نصاري در آمده بودند كه در قرآن كريم صابئين خوانده شده و در

بقاياي مذاهب يوناني و رومي كه در شهر حرّان در ساحل رودخانـه  : انيصابئه حرّ) ب
فرات به جهات متعددي در قبال كيش عيسوي مقاومـت كردنـد و تـا دوره اسـالم بـاقي      
ماندند و چون از طرف مأمون به پيروان آنان تكليف شـد كـه بـه يكـي از اديـان كتـابي       

  .پيوندند، كلمه صابئين را براي خود برگزيدندب
  . )7: 1364 كلبي،(دانند  خود را پيروان مذهب يحيي بن زكريا مي: النهرينصابئين بين) ج

  
  باورها و اعتقادات صابئين حرّاني و ارتباط آن با تنكلوشا

ن در مقرّ اصلي آنان شهر باسـتاني حـرّا  . گردد سابقه اين قوم به پيش از اسالم باز مي
پرسـت بـوده   پرسـت و سـتاره  بت صابئيناين شهر مركز . جنوب شرقي تركيه بوده است
بـا اسـتيالي    صـابئين آخرين معابـد  «. بنا شده بود صابئيناست و در آن معابد و هياكل 

مـروان دوم حـرّان را بـه     744در سال. مغول در ميانه سده دوازدهم ميالدي تخريب شد
  . (Peterson, 1999: 108) »عنوان پايتخت امويان بنا كرد

پرسـت هسـتند و   هـا اعتقـاد دارنـد و سـتاره     ند، گروه اول به هيكـل ادو گروه صابئين
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انـد و   پندارند كه آيين خويش را از عاذيمون كـه همـان شـيث پيـامبر اسـت، گرفتـه       مي
  .عاذيمون خود نيز آن را از اَخنوخ كه همان هرمس هرمسان است گرفته است

پندارنـد كـه بتهـا     مـي . پرست هستندها و اصنام اعتقاد دارند و بت كرهگروه دوم به پي
  . هاي روحاني ستارگانند صورت

 الملل والنحـل به نقل از  هفتاد و سه ملت 129در صفحه  )1361( محمد جواد مشكور
  : كند اصحابِ اشخاص را كه صابئين به آن توجه داشتند، چنين معرفي مي ،شهرستاني

به جهت غروب ستارگان دسترسـي بـه هياكـل سـيارات مشـكل      ايشان گفتند چون 
است، لذا براي تقرّب به خداوند توسـط روحانيـات، بايـد اشخاصـي را بـه ماننـد هياكـل        
ستارگان سبعه از آهن و فلزات و سنگ و چوب و چيزهاي ديگر بسازيم و با پرستش آنها 

تراشيده آنهـا را خـدايان    هايي راخود را به خداوند آسمان نزديك كنيم، از اين جهت بت
خويش خواندند و به پرستش آنها پرداختند و آنهـا را در پـيش خداونـد بـزرگ آسـمان      

  .شفيع و ميانجي خويش قرار دادند
  : كند اين نويسنده در ادامه اصحاب هياكل را نيز چنين معرفي مي

شـان  گفتند كه جهان را كردگـاري حكـيم و فرزانـه اسـت و از ن     پيروان روحانيت مي
دور است و ما از وصول به معرفت جالل او عاجزيم و از ايـن جهـت بـه توسـط     هحوادث ب

اينـان سـيارات   . هايي كه روحانيات پاك و مقرّب درگاه اويند به او تقـرّب جـوييم   واسطه
هفتگانه را واسطه بين خود و خداوند پنداشته، هياكل و خانه و منازل آنها را در آسـمان  

. وب آنها و طبايعشان را شناختند و هياكل آنهـا را پرسـتيدن گرفتنـد   يافته و طلوع و غر
ها و عزايمي را به نام آنها ساختند و براي كشف اسرار آن سـتارگان،   طلسمات و انگشتري

  . به آموختن سحر و كهانت و تنجيم پرداختند
در يكي  »اصحاب اشخاص«و  »اصحاب هياكل«مظهر اعتقادات صابئين در هر دو قسم 

  : شود گر ميگونه جلوهاين .ق.ه 1074درجات تنكلوشاي  از
برآيد در اين درجه صورت هيكلي بزرگ در او بتان مشـتري در روز عيـد مشـتري و    

سـوزند و تضـرّع    كننـد و بخـور مـي   مردمان در اين هيكل نماز و تسبيح و تقـديس مـي  
تـراش از  شكد يعني بتها و از جانب راست او م جويند به انواع قربان كنند و تقرّب مي مي

تراشد به صورت زني از جهت زن پادشاه تـا در سـراي خـويش نگـاه      سنگ رخام بتي مي
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كند با ملـك و حاشـيه او و از جانـب چـپ او محرابـي سـاخته و        دارد و بر او نماز مي مي
كار برده در او تني از عاج پاكيزه و نيكـو صـورت   هها در او نشانده و تماثيل عجيب بنگين
  .ام كارو تم

صابئين هياكلي براي پرستش سيارات و بتان ساخته بودند، اما اكنون تقريباً اثـري از  
ابو . سازد توصيف آنها در منابع ما را با معماري آن هياكل آشنا مي. آنها باقي نمانده است

كتاب االلـوف و كتـب فـي    زيست، در كه در زمان مأمون مي.) ق272-171(معشر بلخي 
اين كتاب از ميان رفته است، امـا در   :درباره معابد روي زمين نوشته است ،بيوت العبادات

 آثارالباقيـه از جمله مطالـب ابوريحـان بيرونـي در     ؛برخي منابع مطالبي از آن آمده است
  : نويسد است كه مي

كـه  از براي صابئين هياكل و اصنام به اسماء شـمس بـا اشـكال معلومـه بـوده چنـان      
كه به بيوت عبـادات موسـوم اسـت، ذكـر كـرده، مثـل هيكـل         شابومعشر بلخي در كتاب

بيرونـي،  (بعلبك كه از براي صنم شمس بوده و هيكل حرّان كـه منسـوب بـه قمـر بـوده      

1363 :295(.  
الـدين محمـدبن ابـي    هاي شمس ترين توصيفات از هياكل صابئي نوشتهيكي از كامل

: 1357( جائب البـرّ و البحـر  نخبه الدهر في عدر .) ق727متوفي (طالب انصاري دمشقي 
قسـمي قائـل بـه هياكـل     . نـد ادمشقي معتقد است كه صـابئين دو قسـم  . است) 58-69

هستند و آنها عبادت كنندگان ستارگان هستند و قسمي قائل به اشخاص هستند و آنهـا  
. انـد  هاي خود را بـه وي ارجـاع داده   مورخان ديگر نوشته. ها هستند عبادت كنندگان بت

  : بدين شرح است صابئيناز توصيفات دمشقي از هياكل منتخبي 
هاي سياه دارد و در آن صـورت   ها و پرده ساختماني شش ضلعي با سنگ: هيكل زحل

هـايش  زحل، همانند مردي سياه شبيه به هندوان برپا ايستاده است كه در ميـان دسـت  
  .تبري قرار دارد

اي گرد و ير آن جايگاه، پلهاست بر جايگاهي مخصوص كه ز ايدر ميانه هيكل كرسي
تري واقع است تا نه پله و بر تر از خود جايگاه قرار دارد و زير آن پله نيز پله پهنگسترده

  .روي آن كرسي، بتي از سرب يا سنگ سياه كه تمثالي از زحل است قرار دارد
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هــاي  ســه گوشــه اســت و ســقف و بــاالي آن نيــز همچــون زاويــه: هيكــل مشــتري
هايش به روغني سبز  ديواره. اريك و تيز است و از سنگ سبز بنا شده استهايش ب ديواره

در ميانه اين هيكل جايگاهي است بر . هايش نيز از حرير سبز است ماليده گرديده و پرده
باالي هشت پله كه بر روي آن بتي از قزدير يا از سنگ قرار دارد و بـه مشـتري منسـوب    

  .اند كه همواره در حال ستايش و پرستش بوده داراني داشتهاست و اين هيكل، پرده
هـاي سـرخ رنگـين اسـت و در آن      ها و پرده چهار گوشه است و با روغن: هيكل مريخ

در ميانه آن جايگاهي است بر زِبرِ هفت پله كه . جنگ افزارهاي گوناگوني آويز شده است
ت ديگـرش  بر روي آن بتي آهنين قرار دارد و به يك دست آن بت شمشـيري و بـه دسـ   

  .سري با موي، آويخته شده كه شمشير و سر هر دو خونين است
اي در ميان مربعي اسـت كـه ديوارهـايي نقاشـي شـده بـه       شش گوشه: هيكل عطارد

هايي مانند فرمان، نگاشـته در   هايي سبز و لوحههاي كودكاني زيباروي دارد كه قلم پيكره
  .يي بر زِبرِ چهار پله گرد قرار دارددر ميانه هيكل عطارد كرس. اند دستهايشان گرفته

هـايي زريـن و    در ايـن هيكـل نوشـته   . استپنج گوشه با بااليي باريك و تيز : هيكل ماه
در ميانه هيكـل  . شد اي و يا اندود به آنها بسيار يافت ميهايي طاليي و نقره سيمين و لوحه

  .نقره درست شده استي است كه بر زِبرِ سه پله قرار گرفته و بر آن بتي از اكرسي
اگرچه اكنون از هياكل هفتگانه سيارات كه دمشقي آنها را بـه تفصـيل بيـان نمـوده،     

هاي سبعه زحـل، مشـتري، مـريخ، عطـارد،      ها و هيكلنشاني نيست، صورت توصيفي بت
  .باقي است. ق1074هاي تنكلوشاي  ماه، خورشيد، و زهره در دو وجه متن و نگاره

رب « -سبحانه و تعـالي -گويند؛ و حضرت حق را  »ارباب الهه« اصابئين هفت ستاره ر«
هاشـمي  ( »را اله االلهه، و رب االربـاب گوينـد   »آفتاب«خوانند و بعضي »اله االلهه«و »االرباب

  .)64: 1358سي به نقل از شهرستاني، عبا
بـر لـوح در    »الـه اآللهـه   « و تكرار عبارت »پرستش آفتاب«مظهر اعتقادات صابئين در 

  : كي از درجات تنكلوشا چنين استي
كند و ننشيند و نخسـبد و نـه خـم     مردي ايستاده از سي سال باز و آفتاب را نماز مي

ها تا آخر نوشته و از سر آغاز كرده  شود و از جانب چپ او لوحي كرماني در او علم بودني
  ).2تصوير(
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  لوحِ داراي نوشته در بخشي از درجه نوزدهم برج حوتنماي نزديك از نگاره . 2تصوير

  

  گيري نتيجه
موزه رضاعباسي اكنـون تنهـا نسـخه مصـور ِ     . ق.ه1074 يتنكلوشااينكه ظاهراً  با. 1

هـاي تنكلوشـاي    اندك منابع كهن كه در آنها به وصف نگاره  موجود است، اما با عنايت به
دار يگانه نسخه نگاره. ق.ه1074 يكلوشاتنشود كه  مصور پرداخته شده، يقين حاصل مي

هـاي   هايي از آن وجود داشـته كـه اسـاس الگـوبرداري نگـاره      نبوده، بلكه نسخه يا نسخه
  . قرار گرفته است. ق.ه1074 تنكلوشاي

كتـابي اسـت كـه در آن هـر دو قسـم       تنكلوشـا شود كـه   از طرف ديگر روشن مي. 2
ناميـده  ) پرسـتندگان كواكـب  ( »هياكـل  اصـحاب «اولي ؛ شود ديده مي باورهاي قوم صابي

ها و جايگاه پرستش سـيارات   شوند، و جلوه آن را در تنكلوشا هنگام بيان صور و نشانه مي
باورهاي قسم دوم از قـوم صـابي كـه     .بينيم و ستارگان نظير ماه، زحل، و هياكل آنها، مي

  .شا نمود يافته استانواع بتان تنكلو هستند، در) عابدان بتان( »اصحاب اشخاص« قائل به

آيد كـه  اند، چنين برمي هايي كه به تبعيت از متن كشيده شده از مطالعه متن و نگاره
گـردد،   را كه سابقه آنـان بـه پـيش از اسـالم بـاز مـي       صابئينباورهاي  تنكلوشامضمون 

   .توصيف كرده است
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