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Abstract 

Ajā'ib al-Makhlūqāt is one of the illustrated manuscripts available in the Central 

Library of Astan Quds Razavi. This book was written by Qazvini in the 

encyclopedic order in the seventh century AH. This research has selected version 

35212 from among three illustrated copies available in Astan Quds library and has 

examined its human-icon from among the icons. In the selected version, 23 images 

belong to human-images, which are classified into two categories. The first category 

consists of male or female constellations that appear in the period and have a natural 

structure, and the second category is imaginary creatures derived from myths and 

folk tales in the form of a combination of human-animal is depicted. The paintings 

are drawn in the style of the Jalayri School. Although the school was influenced by 

Chinese painting, it took on Iranian culture and, in addition to innovation, played an 

important role in the development of the Herat school, which was the pinnacle of 

Iranian painting. In this research, an attempt is made to investigate the degree of 

adaptation of the text with the drawings in the selected version. The research has a 

descriptive-analytical method and has been done through documentary and field 

research. The results show that the illustrations serve the text and help the reader to 
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identify the text's descriptions and understand them better. Wherever the artist feels 

the need to break the boundary between fantasy and reality, the images are more 

appealing. The figures are all facing west and east, with none facing each other. The 

figures are usually in a frame that separates them from the text.  

Keywords: Astan Quds Razavi Central Library, Imaginary Creatures, Icon, Human-

Motif, Illustrated Manuscript. 

 



 

 

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  348 – 323، 1401خرداد ، 3شمارة ، 22سال ، ـ پژوهشي) مقالة علمي( نامة علمي ماه

   يخط نسخة هاي هگارن انسان يبررس
  عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات

  ي خط نسخة يمورد ةمطالع(
   عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات

  )يان قدس رضوستآ يمركز ةخان كتاب

  *نيا سارا صادقي

  چكيده
عجايـب  مصـور   نسخة، يرضوآستان قدس  خانة مركزي كتاب ينسخ خط ةنيگنج درميان

ـ   .كنـد  يم ييخودنما ينيمحمد قزو المخلوقات و غرايب الموجودات از  ،رو شيپـژوهش پ
را انتخـاب و از   35212 ، نسـخة قـدس  آستان خانة كتابمصور موجود در  نسخةسه  انيم
 23 ،منتخـب  نسخة در .است دهكر يو واكاو يآن را بررس يانسان يها نگاره، ها نگاره انيم

شامل  نخست ةدست .شوند يم بندي طبقه دسته دو در كه هستند ها نگاره انسان به متعلق نگاره
 ةدستو  اند ه شد ميترس يعيطب يزن و با ظاهر ايشكل مرد  كه به است يصور فلك يها نگاره
 از هـا  نگـاره  .اند ه شد ريتصو ـ حيوان  انسان بيشكل ترك هستند كه به يالخي موجودات دوم

ـ  در .انـد  ه شد ميترس يريسبك مكتب جال و به برگرفته هنايعام يها نااستد و ها اسطوره  ناي
 يمنتخب بررسـ  نسخةموجود در  هاي متن با نگاره قيتطب زانيم تا شود ميتالش  ،پژوهش

صـورت   يا نـه اخ كتـاب و  يروش اسناد دارد و به ـ تحليلي  توصيفي يتيپژوهش ماه .شود
بـه   دنيبخشـ  تيـ نعي در و بـوده  مـتن  درخـدمت  هـا  نگاره دهد مينشان  جنتاي .است گرفته
كه هنرمنـد احسـاس    هرجا و اند ه متن و درك بهتر مطالب به خواننده كمك كرد فاتيتوص
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را با قـدرت   ريتصاو تيرا درهم شكسته و جذاب تيو واقع اليخ انمي مرز ،است كرده ازين
  . است دهكرخود دوچندان  ليتخ
 يهـا  نگـاره ، نگـاره ، موجودات خيالي، رضويآستان قدس  خانة مركزي كتاب :ها دواژهيكل

  . نسخ مصور، يانسان
  

  مقدمه .1
، ديگـر  ي جغرافيايي و ازسويها كتابمرتبط با گسترش  سو يكرا از نويسي عجايبفرهنگ 

هـا   هنامـ  بدر عجايـ  .انـد  هدانستو عربي  ،رومي، يوناني شناسي حيواني ها كتابدر پيوند با 
شاهد حكايات و  و طب ،طبيعيات، جغرافيا، شناسي پرداختن به مسائلي مانند كيهان بر عالوه
ـ ي مردم زمان خود دارها اسطورهها و  شناسي حيوان هايي هستيم كه ريشه در باور روايت  .دن

و ، باورهـا ، منـابع شـناخت افكـار و حيـات فرهنگـي      تـرين   را از مهم ها آن لذا شايد بتوان
كهـن را   شناسـي  جهـان هـايي از بيـنش و    هـا جلـوه   هنام بعجاي .ورسوم مردم دانست آداب

مـرز   ،آثـار  گونـه  ايندر  .كنند ميها را توجيه  و اعتبار و باورپذيري پديدهكشند  ميتصوير  به
در رويارويي ميان امر ممكن و غيرممكن پـا   ها آن و هستي است بهممميان واقعيت و خيال 

 كننـد  مـي بنـدي   ژانـر فـانتزي طبقـه    ةها را در زمر هنام بروست كه گاه عجاي اين از .گيرد مي
 ) حكـيم Plinius( پلينيوسطلسمات و عجايب را به  بارةدراولين كتاب  .)10 :1387  براتي(

نويسان عالم شـد   كه كتاب وي الگوي عجايب است كه نديم اسكندر بوده دانند مي منسوب
ي هـا  كتاب ترين  يكي از كهن .است شدههاي فراواني از او  قول ي عجايب نقلها كتابو در 

 بلخـي ابوالمؤيـد  متعلـق بـه    ،شهرت دارد البلدان  عجايبكه به  ،هنام بيعجا دربارةفارسي 
در  ق 387تـا   365هـاي   سـال منصور ساماني نوشت كـه در   نام ابن اين كتاب را به . اواست

عنـوان    تحـت ديگري كه متن آن به فارسي موجود نيست كتابي  اثر .كرد بخارا حكومت مي
 هجري اول قرن چهارم نيمةكه در  است ناخدا بزرگ شهريار رامهرمزي ةنوشت هند عجايب

كـه   گـرد آمـده اسـت    غريبـي  و عجيـب حكايـات   مجموعـة در اين كتـاب   .كرد زندگي مي
 .انـد  ه عرب براي ايـن دريـانورد ايرانـي نقـل كـرد      و ،هندي ،دريانوردان و بازرگانان ايراني

دان قـرن   محمدبن ايـوب طبـري رياضـي    ةنوشت، الغرائب ةتحف عنوان  تحتكتابي  ،آن از پس
را  محمد طوسي همداني و محمـد قزوينـي   هاي هامن بعجايدرنهايت،  .است هجري، پنجم
كـه نـامش را از   ، قزوينـي  الموجودات  غرائب والمخلوقات  عجايب كتاب توان نام برد.  مي

طبيعيات  ةو برپاي المعارفيةدايركتابي موجز با نظم ، است كتاب محمد طوسي همداني گرفته
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اسـت  اصل كتاب به زبان عربي  .ه استنگاشته شدهجري  كه در قرن هفتم است ارسطويي
الـدين   كـش بـه شـمس    پـيش  را بـراي آن ترجمة فارسي خود نويسنده كوتاهي فاصلة و به 

ايـن كتـاب از آثـار     تـأليف قزوينـي در   .كردتهيه  ،الكوخانوه ةديوان دور صاحب ،جويني
 همـداني ( اسـت  و ابوعثمان جاحظ بهره بـرده  ،ابوريحان بيروني، سينا دانشمنداني چون ابن

هاي خطي مصـور فراوانـي از ايـن مـتن در گذشـته در ممالـك        هنسخ .)18 :1375 طوسي
نظـر اشـتهار و    آن نيـز از ترجمـة فارسـي   شـده و   دست مي به مختلف رواج داشته و دست

اين كتاب پـنج بـار بـه    ، ورياست گفتة به .است كمي از متن عربي آن نداشته محبوبيت دست
كه  شود داري مي نگهاين كتاب در مونيخ آلمان  نسخة ترين   قديمي .است شدهفارسي ترجمه 

 اسـت  در قيد حيات بوده مؤلفكه  زمانييعني ؛ رسد ق مي 678م/  1280تاريخ آن به سال 
 انـد   هپنداشت شناسي حشرهكه اكثر دانشوران  آنو جالب  است رمصو نسخةاين  .)56 :همان(

كه  است معتقد )Wüstenfeld( وستنفلد .است شدهكه اين تصاوير زيرنظر خود قزويني آماده 
چه  بعدها معلوم شد كه مطلب از آن ولي ،است سه متن از كتاب را خود قزويني آماده كرده

مـورخ علـوم دقيقـه و خاورشـناس      ،)Ruska( روسـكا  .است رت وستنفلد گمان برده پيچيده
تركـي معـروف   افسـانة  خصوص  هكتاب و ب تحليل فصول انساني و معدنيضمن ، معروف

هاي كتاب از  هنسخ ترين  قديمي .است وجود متن چهارمي را نيز كشف كرده ،»باران سنگ«
تـر بـوده و    هـاي ديگـر رايـج    در زبان عربـي از مـتن   ،قرار معلوم بهكه  است روي متن دوم

اصـل عربـي مـتن سـوم موجـود نيسـت و        .است جا مانده هاي خطي بسيار از آن به هنسخ
 آن بـر  ،دارد سـخن  هـا كه از اقوام و حرفه ،كه فصل هفتم و هشتم را است اين آن عالمت
 ترجمة .است شده انجامآن  ياز رو يفارس هاي و ترجمه نيست قزويني متن اين .اند ه افزود
) و مصور( شد سنگي چاپ تهران در ق 1263در سال  قزوينيالمخلوقات   عجايب يفارس
در  .رسيد چاپبه صفحه 271 در خوانساري محمدنصير اهتمام به ق 1283در سال  يگربار د
قطـع رحلـي    شـفيع خوانسـاري و بـه    بن محمد با خط محمدحسينبار ديگر ق  1310سال 

دوبـار در لكنهـو و   ( سه چاپ سنگي هم در هند، ها اين چاپ بر عالوه ،اين متن .چاپ شد
اي از ايـن   چـاپ تـازه   .)33 :1375 مدرس صـادقي ( است به خود ديدهيك بار در بمبئي) 

 1390در اسـفندماه   .اسـت  شـده تصحيح نصراهللا سبوحي منتشر  بهش  1340كتاب در سال 
ترجمة خانة مجلس شوراي اسالمي  انتشارات مجمع ذخائر اسالمي در قم با مشاركت كتاب

و منتشر كرد پور و مسعود غالميه  بابابيگقلم يوسف  به را المخلوقات  عجايبكتاب فارسي 
انساني يكي از نسـخ   يها نگاره پژوهش بررسي اين هدف .داد ان قرارگر پژوهشدر اختيار 

  . است با متن ها آن رضوي و تطابقآستان قدس  خانة كتابخطي مصور موجود در 
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  ت تحقيقسؤاال .2
 ؟است با متن چگونه ها نگارهميزان تطابق الف. 

و تا چه ميزان از بوده تا چه ميزان به طبيعت وفادار  ها نگاره كردن نگارگر در تصويرب. 
 ؟است تخيل خود بهره برده ةقو

  
  روش تحقيق .3

 گرفتـه  انجـام اسـنادي)  ( يا نهاخ كتابروش  بهدارد و  ـ تحليلي  توصيفياين تحقيق ماهيتي 
عكس  ةتهي، يا انهخ كتابمطالعات  بر عالوه، ابزار گردآوري اطالعات در اين پژوهش .است

خطـي مصـور    نسخةاز ميان سه  .است بوده ديگر يها نسخهآن با  ةو مقايس هنسخاز روي 
آستان قدس  خانة كتابموجود در مخزن نسخ خطي بخش تاالر مخطوطات ترجمة فارسي 

توجهي  ة قابلكه از كيفيت و تعداد نگار 35212 شمارة ، نسخةها نگارهبراي بررسي  رضوي
 نسـخة ي كامل بـه مـتن   رس دست نداشتن دليل به ،سپس .است شدهانتخاب ، برخوردار بوده

 خانة كتابفارسي چاپ سنگي بخش مخزن  نسخةتسهيل در خواندن متن از  براي ،منتخب
در محفوظ المخلوقات  عجايب چاپ سنگي  نسخة بيستاز تعداد  .فاده شداست آستان قدس

 بود كه مدنظر نگارنـده قـرار   ش 1264مربوط به سال  هنسخ ترين  قديمي، هخان كتابمخزن 
هـاي   نگارگر در انتخـاب كلمـات كليـدي و مقطـع     ةانگيز، ي به متن كاملرس دست .گرفت

  . ساخت مشخص مي ها نگارهسازي  تصويري را در مجسم
  
  اهميت پژوهش .4

 ادبي از قبيل نجومبراساس متون علمي و المخلوقات  عجايب مطالب  گيري شكلهاي  ريشه
و برخـي  نگاشته شده يي از پيامبران ها نااستبراساس د ها آن علوم غريبه بوده و تعدادي ازو 

ـ  مي اين اثربررسي  ،بنابراين. است ريشه در باورها و اعتقادات مردم آن روزگار داشته  دتوان
و باورهاي مردمان آن روزگار را بر  ،ها انديشه ،هاي روز خود دانش هسند معتبري از مجموع

منبع معتبر و مهمي بـراي  ، هاي گوناگون دليل داشتن حكايت به ،ديگر ازسوي .ما آشكار كند
هـا امكـان    هنامـ  بتطبيقـي عجايـ   ةمطالعـ ، چنين هم. شود ميادبيات عامه در ايران محسوب 

ديگـر   ةاي به دور يا تغيير باورها و اعتقادات مردم از دوره ،تكامل، سير و تطور  خطبررسي 
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مشخص و از ميان  اي هنسخخاص به بررسي  طور به ،پژوهش اين در .سازد را نيز فراهم مي
تـاكنون   كـه  دنده ميشواهد نشان  .پردازد ميمند  ي انساني اين اثر ارزشها نگارهبه  تصاوير

  . است ي آن صورت نگرفتهها نگاره منتخب و انسان نسخةتحقيقي روي 
 

  منتخب نسخةمعرفي  .5
آن  انجـام كـه آغـاز و    اسـت  اي تنها نمونـه  35212 شمارة ، نسخةموجود يها نسخه دربين

بعضـي از تصـاوير و   ، ديـدگي  كه براثـر آسـيب   است وجود دارد و تنها نقصي كه دارد اين
آغاز كتاب با  .است شده بخشي از متن از بين رفته و در محل تصاوير با كاغذ بياض وصالي

: اسـت  كتـاب آمـده   ةانجامـ و در ترقيمه يا » ...كتاب المخلوقات العظيم لك و الكبير« ةجمل
ابوريحان گفت شنيده كه در عهد كيانيان روباه طياري بود و آن را مبارك شـمردندي و بـر   «

يـار نقـش   دار و روبـاه ط  اسب شـاخ  تصوير ،در اين برگ .»...مبارك اين كتاب را ختم كردم
 .دارد ) و خاتمـه است و نوع ،قسم، فصل، هر مقاله در چند نظر( كتاب دو مقاله .است شده
نـام ابـوالظفر ابـراهيم     كه ترجمـه را در هندوسـتان بـه    است از مترجمي ناشناس هنسخاين 
مـتن   .اسـت  پايـان رسـانده   بـه آن را  954و در اوايل شعبان  داده انجام )ق 965 (د شاه عدل

 ،خالصـه  ،آن چندين مرتبه به فارسي و اردو ترجمه و بعداز تأليفق  674عربي آن در سال 
عـدد اوراق آن   .اسـت  نسـتعليق آن نوع خـط   هنسخ آراييِ از نظر كتاب .است و چاپ شده
 5/26×5/19ابعـاد آن   .دهـد  مـي را نشـان   218آخرين برگ كتاب عـدد   ، وليمعلوم نيست

 هايي از متن و تصاوير اوراق بريده يا پاك شده قسمت .است بذهمتر و جلد تيماج م سانتي
 است مزين رتصوي 84دركل به  هنسخاين  .مشخص نيست هنسخلذا تعداد سطرهاي ، است

 و ،نمادها، ي بوداييها اسطوره، پوست ات سبك هندي مانند تصويرشدن غالمان سياهتأثيرو 
ي تـا  23، نگـاره  84از ميان  .است مشهود ها نگارهحيوانات و پرندگان هندوستان در برخي 

اهللا  يـت آ ،انقالب رهبررا  هنسخاين  .ستاانساني و بقيه مربوط به جانوران و پرندگان  ها آن
  . است دهكررضوي اهدا آستان قدس  خانة كتاببه  1386در سال  ي،ا خامنه يدعليس
 

  تحقيق ةپيشين .6
كه با همكاري سيرينكس  )2004( »المخلوقات عجايب  نسخةنقش مرغ در «با عنوان اي  مقاله
 ) از انجمـن مطالعـات شـرقي دانشـگاه بـن و ادوارد شـوارتس      Syrinx von Hees(هس  فن

)Edwa Schwartz ( دانشـگاه هامبولـت   شناسـي  زيسـت  مؤسسـه ) ازHumboldt University( 
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بـه  ، شـد  انجام) Bavaria( ه ايالتي باوارياخان كتابعربي  مجموعة يها نسخهبرروي يكي از 
از  .اسـت  شـناختي پرداختـه   از نگاه پرنده ها نگاره عمومي و فني منتخبي از مرغهاي  ويژگي

ـ   تـوان  مـي  ،اسـت  چاپ رسـيده  كتاب قزويني در ايران به درخصوصمقاالتي كه   ةبـه مقال
) اشـاره كـرد كـه    1391( محمد مشترينوشتة  »الموجودات  غرائب و المخلوقات  عجايب«

ـ  بيـگ و معرفي كتاب به تصحيح يوسـف بابا درآمدي بر شرح   .ور و مسـعود غالميـه دارد  پ
 المخلوقات عجايب نقدي بر كتاب «عنوان   تحتاي  ) نيز مقاله1393نيا ( محمدجواد احمدي

سـبك   شـيوه و  در ايـن مقالـه بـه    و نوشته »در تصاوير چاپ سنگي عليقلي خويي قزويني
انگيـز؛   هـاي حيـرت   پيشـرفت «عنوان   تحتاي  مقاله .استنگارگري عليقلي خويي پرداخته 

كلـي   مقدمـة  بر عالوه ،)1388( رشنوزاده ةنوشت» عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات
عنـوان    تحـت  اي مقالـه  .پـردازد  ميآن در دنيا  ةشد چاپ يها نسخهبه معرفي  ،كتاب بارةدر
 ةقزوينـي و بحيـر  المخلوقات  عجايب تطبيقي ديوها و موجودات مافوق طبيعي در مطالعة «

كه در آن بـه بررسـي تطبيقـي     است ) نوشته1391( معصومه ابراهيمي را »رآبادياست فزوني
سيروس عاليـي در   .است ه پرداختهنام بهاي موجودات وهمي در دو عجاي سيما و ويژگي

دانشـمند   درمقام) به اهميت نقش قزويني 1372(» قزوينينماي  جهان«عنوان   تحتاي  مقاله
التين خـود را   ةمقال طبق گفتة وي، نگاري اشاره دارد و نقشه بزرگ ايراني در محافل جهانِي

 نقشه داران دوست المللي بين انجمن ةم در مجل 1993نگاري قزويني در سال  نقشه دربارةكه 
 فارسـي  بـه  آن را رو يـن و ازا شـد  مواجـه  غربيـان  سـابقة  كم قبالاست با كرد، در لندن منتشر

 يگوتـا  يپژوهشـ  ةخان كتاب نسخة در كه پرداخته اي نقشه به مقاله اين در عاليي .دبرگردان
ي هـا  نگـاره تطـابق مـتن و تصـوير در    «عنـوان    تحتديگري  ةمقال در. است آلمان موجود

مهريـزي ثـاني و فرهـاد     ةسـمي  ةنوشـت  ،»قزوينـي  المخلوقـات  عجايـب  موجودات خيـالي  
 دانشگاه ةخان كتابخطي  نسخةنگارندگان ده نگاره از موجودات خيالي  ،)1390( پور مهندس

  .اند دهكررا واكاوي  ها نگارهو ميزان تطابق متن و را بررسي پرينستون آمريكا 
  
  قزويني ةنام زندگي .7

، فقيـه ، قاضـي ، اديـب ، عـالم ، قزوينـي  كـوفي) ( محمدبن محمود انصاري كمـوني  زكريابن
او كـه   جـا  آناز .اسـت  و جانورشناس بزرگ ايراني ،شناس گياه، دان جغرافي، مورخ، محدث
 فيتصـن يش را به زبان عربي ها كتابزبان ساكن بوده و  عمر خود را در مناطق عرب ةعمد
ي هـا  نوشتهكه از سبك  درحالي ،دانند ميشناسان او را از تبار اعراب  برخي شرق، است كرده
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م  1208 ق/ 605قزويني در سـال   .است كه عربي زبان مادري او نبوده است قزويني معلوم
 با منصب قضـاي حلـه   ،عباسي ةآخرين خليف ،باهللا فرمان مستعصم به، در عراق او .دنيا آمد به
واسـط نيـز تـدريس    شـرايية   ةكار شـد و در مدرسـ   بهق) مشغول  652( ق) و واسط 650(

م در واسـط   1283 /682محرم سال هفتم وي در . )46 :1390 هيغالم و باباپور گيب( كرد مي
ـ   دفـن  هشونيزي ةدرگذشت و پيكرش را به بغداد منتقل و در مقبر بـن محمـد    كريـا ز .دكردن

، انگـر  تحليـل نظر بسياري از  و به اند ه قرون وسطا ناميد شرق و هردوتپلينيوسِ قزويني را 
ادوارد بـراون،   گفتـة  به .كمال رسيد حد قزويني بهالمخلوقات  عجايب با  نويسي عجايبفرم 

بعد از او در جهان اسالم و  هاي هو در دور» خارج از عصر خود قرار دارند«كارهاي قزويني 
  .)50: همان( است فراوان داشته تأثيرهند نيز  ةقار شبه

  
 نويسي عجايب ةفلسف 1.7

و  است انگيز ها مملو از تصاوير غريب و اعجاب ايرانيپردازي  و خيال پردازيياؤكه رجا آناز
چنين تصاوير با  ،است اي ظهور يافته گسترده طور ي اين سرزمين نيز بهها نوشتهدر ادبيات و 

در متوني  انگاري ي و عجايبپرداز خيال .مواجهيمهاي ايراني نيز  هنام بيي در عجايها نگارهو 
و حتـي متـون پزشـكي     ،متون علمي، شناسي انسان ،نژادشناسي، جغرافيا، شناسي ستارهچون 

منابع بـراي   رينت كه از اساسي است نامه ارداويراف اين متون يكي از. شود ميقديمي نيز ديده 
به متون  توان مي ،خصوصدر اين  .است اناستجهان ديگر در ايران ب دربارةها  شناخت آموزه

شاهد  توان مي ها آن دربينكه گاهي  اي گونه به، كردديني در اقوام مختلف و كتب ديني اشاره 
 اسـت ه آن تـرين  از شـاخص  المخلوقـات  عجايـب هاي غريب بود كـه   موجودات و افسانه

هاي عمومي  نامه دانشاز اين گروه از آثار بيش از هرچيز  .)51 :1390 غالميه و باباپور بيگ(
را  ها آن ،رو ازاين. شود ميوجوه جهان هستي سخن گفته  ةاز هم ها آن و درروند  شمار مي به

امر «به  ها آن اموري كه در اين رساالت از؛ دهند شناسي قرار مي در رديف آثار كيهان تر بيش
 .اسـت  هـاي اعصـار پيشـين    يا ناشناخته از باورهاي ديني و قومي متأثريا  ،ياد شده »عجيب

ذكــر قــدرت خداونــد و  نويســندگان ايــن آثــار هــدف خــود را از تــدوين چنــين آثــاري
ها و  هنام بعجاي .دانند ميه انسان منظور تنب آشكارساختن توانايي او بر خلق چنين عجايبي به

ي ادبيـات  هـا  گونـه ر پيدايش افسانه و برخي ديگر از داي  عمده تأثير ها آن شكل روايت در
اي  يافته فرمافسانه را شكل نهايي و  توان مي ،درواقع .است امثال و حكم نهاده چون هم عامه

  .اند ه ها ناميد كه در مسير نوشتاري خود به تحول رسيد هنام بهاي عجاي از روايت
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  قزويني عجايب المخلوقات و غرايب الموجوداتمعرفي كتاب  2.7
 دوم قـرن سـيزدهم   نيمـة كه در  ،قزويني عجايب المخلوقات و غرايب الموجوداتكتاب 

طـور   كه به است شامل دو بخش، تحرير درآمد ةرشت زبان عربي به به هجري هفتم ميالدي/
ضمن آوردن آيـاتي   ،قزويني در ابتداي كتاب .جداگانه از جهان علوي و سفلي سخن دارد

كه لزوم پـرداختن بـه مسـائلي از ايـن دسـت را       است درپي آن، اناستو ذكر دو د قرآناز 
تفكر در معقوالت و نظر در محسوسـات   چنين اثري تأليفاو هدف خود را از  .ت كنداثبا

روشن گـردد و قـدرت خـالق از راه     ها آن تا حقايق« كند ذكر مي ها آن و بحث در حكمت
 همقدمـ كتاب شامل چهار  .)54: 1390 باباپور و غالميه بيگ( »نظر در مخلوق شناخته شود

كتـاب   يـن در ا قزوينـي  .پـردازد  مـي ) عجيب( »عجب« ةاول به شرح واژ مقدمة در. است
آن كـم واقـع شـود و    مانند  امري باشد كه امر غريب«: كند مي تعريف گونه اين را »غريب«

 .»اجـرام عنصـري   تـأثير امـور فلكـي يـا     تأثيرنفوس باشد يا  تأثيرمخالف عادات باشد يا 
 ،ينـ يقزو نگـاه  از .اسـت  اشاره كرده »امور غريب«قزويني به موضوعات مختلفي با عنوان 

 داده جلوه بيعج را ها آن يو يول ،هستند يمعمول اريبس كه رسند يم نظر به بيغر يامور
 مقدمـة و  اسـت  »غريب«واژة  دربارةسوم  مقدمة .است دوم تقسيم مخلوقات مقدمة .است

 .اسـت  شـده  انجامويژه ارسطو  تقسيم موجودات كه طبق مكتب يوناني و به دربارةچهارم 
 ،و سـتارگان  ،مـاه  ،از اجرام سماوي يعني آفتاب ،است قسمت اول كه خاص جهان علوي

و عيـدها و   ،سـرياني  ،هاي عربي شناسي و تقويم و وقت ،يعني فرشتگان ساكنان جهان باال
ي وسـيع  عنـا م بـه هاي آن  ن و پديدهقسمت دوم خاص زمي .روزهاي مشخص سخن دارد

 ،هـوا  ،از عناصر چهارگانه و سپس جداگانـه از آتـش   كلي طور بهكه ضمن آن  است كلمه
علت وقـوع زلزلـه   از  اين قسمت از هفت اقليم .رود ها و بادها سخن مي و نيز شهاب ،آب

شناختي كـه   هاي طبيعي و زمين و علت راند سخن ميها  و چشمه ،رودها ،ها و پيدايش كوه
، طبيعت يعني معـدني  ةگان از مناطق سه ،آن از پس .است خواندني آورد براي توضيح آن مي

و تشـريح و   ،خصايص اخالقـي  ،اخير با انسان ةگويد كه منطق و حيواني سخن مي ،گياهي
دنبـال آن از مخلوقـات    و بـه  شـود  مـي تركيب عضوي او و مشخصات اقوام مختلف آغاز 

ي هـا  نگـاره رود و از ايـن مجمـوع تصـاوير و     جنيان و غوالن سخن ميديگر و درابتدا از 
ـ  .شـود  مـي كتاب به دو مقاله تقسيم درنهايت،  .آيد رنگارنگ زيبايي پديد مي اول كـه   ةمقال

در حقيقـت افـالك و اشــكال و    ،اول. اسـت  رشـامل ســيزده نظـ   اسـت  علويـات  بـارة در
فلـك   دربـارة  ،چهـارم  ؛فلـك عطـارد   دربارة ،سوم ؛فلك ماه دربارة ،دوم ؛آنهاي  موقعيت

 ؛فلك مشتري دربارة ،هفتم ؛فلك مريخ دربارة ،ششم ؛فلك خورشيد دربارة ،پنجم ؛زهره
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 ؛البـروج  فلـك  دربـارة  ،دهـم  ؛فلك ستارگان ثابت دربارة ،نهم ؛فلك زحل دربارة ،هشتم
 ؛نـد ا كـه همـان مالئكـه    هـا  ناآسم ساكنان دربارة ،دوازدهم ؛االفالك فلك دربارة ،يازدهم
به چهـار نظـر تقسـيم     ،است دوم نيز كه مربوط به سفليات ةمقال .زمان دربارة ،سيزدهم

به بررسي كائنـات و   ،سپس .زمين ةكر و ،آب ةكر، هوا ةكر، آتش ةترتيب كر به: شود مي
اجسامي هستند كه از عوامل اصلي و مـادر متولـد    ها آن موجودات هستي اشاره دارد كه

يكـي از داليـل رواج فـراوان     .و حيوانـات  ،گياهان، فلزات :ندشوند و شامل سه نظر مي
 نسـخة كـه ازجملـه در    اسـت  نظيـر در آن  كمهاي  نگارهكتاب قزويني وجود تصاوير و 

، برخي از تصاوير گيـاهي  اگرچه. دنشو ميمطالعات شرقي ديده  ةمؤسس نسخةمونيخ و 
قبيل  به توضيح مسائلي مهم از ها نگارهدر بعضي از  ،ندا و اقسام وحوش خيال ،جانوري

مـرز جغرافيـايي    .است كمك كرده اي مسائل تاريخ طبيعي تاريخ تصوير ستارگان و پاره
از جنوب ، از شمال به قفقاز ،كند دنيايي كه قزويني با تمام عجايب و غرايبش تصوير مي

 و يثـان  يزيـ مهر( شـود  مـي و از غرب به نيـل منتهـي    ،از شرق به چين، فارس خليجبه 
هـاي خطـي قزوينـي     هنسـخ  ةكـه همـ   است اين نكته الزم رذك .)12 :1390 پور مهندس

مـدور جهـان از    ةالوردي با يك نقش حراني و ابن خرأشناختي مت ات كيهانمؤلف چون هم
  .)285 :1379 يكراچكوفسك( است راه هماصطخري  ةنوع نقش

  
  انسان دربارةديدگاه قزويني  3.7

او موجودات را  .گنجاندالمخلوقات  عجايب جانورشناسي در كتاب  بارةدراي  رسالهقزويني 
آن حيوانات را به  از پساما  ،مرتبه قرار داد ترين  و حيوانات را در باال تقسيم كرد قلمروبه سه 

، غـنم) ( حيوانـات اهلـي  ، خر) و ،قاطر، اسب( دواب، جنيان، انسان :هفت دسته تقسيم كرد
خــود را بــه  ةقزوينــي ســه بخــش آخــر رســال .و حشــرات ،پرنــدگان، حيوانــات وحشــي

در ابتداي بحـث   .است ترتيب حروف الفبا اختصاص داده حيوانات به دربارةهايي  يادداشت
وجه تمايز  ترين حس را مهم و جانوران ،گياهان، هاي معدنيات ضمن بيان ويژگي، جانوران

 از نكـات  .كنـد  و آن را ناشي از حكمت خداوند ذكر مي داند جانوران از دو گروه ديگر مي
او ضـمن بيـان    .اسـت  جـانوران  ةبندي قزويني قرارگرفتن جنيان در زمر توجه در طبقه قابل

 هـا  آن ازهريـك   دربـارة و  كنـد  معرفـي مـي  هم را  ها آن ي مختلفها گونهطبقات جانوران 
، در نوع اول حيوانات ،قزويني .)67: 1390 باباپور و غالميه بيگ( آورد اطالعات مختلفي مي

كـه   اسـت  او معتقـد  .پـردازد  ميكند و در نظر اول به حقيقت انسان  بندي مي انسان را طبقه
  . و نطق ،نفس ،از بدن است انسان مركب
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كه  است اما قوت ناطقه قوتي، اند انسان) مشترك( حيوانات با او ةبدن و نفس هماما  و
تر  تر و شريف اين نوع را خوب ـ  عزوجلـ   باري .از ساير حيوانات است او بدان ممتاز

بـه عقـل تـا بـدان مصـالح و       است او را مخصوص كرده .است حيوانات آفريده ةجمل
گوينـد كـه آدمـي عـالم      ...است شكل بديهه آفريده بهمفاسد اشيا بداند و صورت او را 

كـه حـس و     روي و ازآن به نبـات مانـد  ، است رو كه در نشوونمو آن از، است كوچك
تعـالي بـه    بـاري بـه خطـاب    است روي كه مخاطب آن ازو  است حيوان، حركت دارد

 ،اسـت  و چون معلوم شد كه آدمي مجمع ايـن معـاني   ،عبادت و طاعت ملك را ماند
 ...بهتـر بـود  ، همت خود را صرف كند تا جهتي از اين جهات بدو الحـق شـود   هركه

  ).149 :ق 954 ينيقزو(
  
  منتخب نسخةي ها نگارهسبك  .8

مكان خلق آن يعني بغداد و زمان آن  به باتوجه ،قزويني را ةنام بي عجايها نگارهسبك هنري 
  : است روشناس معتقد .دهند به مكتب جاليري نسبت مي ،اواخر قرن هشتميعني 

گرچه شايد نتوان ميان اواخر قرن هشتم يا اوايل قرن نهم تاريخ دقيقي براي مصورشدن 
ميان  ةيقين گفت كه در فاصل به احتمال قريب به توان مياما ، ارائه دادالمخلوقات  عجايب 

  .)10 :1382 روشناس( است نساخ و مصور گرديدهاست جاليري و تيموري ةدور

طراحـي   .شـوند  خود به اثري مسـتقل در نسـخ تبـديل مـي     ها نگاره ،جاليريان ةدر دور
و حركـت و پويـايي موردتوجـه     شـوند  مـي تـر   ها غني پردازي ر و رنگت اسپراحس ها نگاره

، هـا  چهرهردبودن گ به باتوجه، المخلوقات عجايبي كتاب ها نگارهدر  .گيرد ميهنرمند قرار 
و كشـيدگي   هـا  چهـره بعدتر تغيير فاحشي در  هرچند ،كنيم را مشاهده مي سبك چيني تأثير
هاي  احمد طي يورش سلطانكوتاهي دوران سلطنت  است گري معتقد. شود ميديده  ها اندام
 .)46 :1369 يگر( است نبوده تأثير تركمنان به تبريز در اين زمينه بي ةحمل درپي تيمور و پي
از  هـا  نگـاره شـد كـه    نيز باعث مي المخلوقات عجايب موضوع و محتواي متني كتاب  ،البته

 مصـور  هكـه در همـين دور  ، كرمـاني  خواجـوي  ديـوان دموت يا  ةشاهنامي چون هاي كتاب
ات سبك چينـي  تأثيرين نشگرايانه و تغزلي ملهم از ادبيات ايراني جا و تصاوير واقع اند شده
  :است بينيون معتقد .دنتري داشته باش تصاوير ساده، شد

 يرانـي ا يكـه معـرف نقاشـ    ،بهاري مناظر و درخشان هاي ابتدا رنگ ،جالير آل ةدور در
و مـتن   يرتصاو ينب يمناسب ةرابط و ها يكرهپ يبرا يمناسب ةانداز نقاش .آمد يدپد ،است
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 حمايتآن  ازو  وجهت يرانيا نقاشي به يريانكه جال است آن گر بيان اين .كرد يداكتاب پ
  .)144- 143 :1367 ديگران و بينيون( اند ه كرد

و  ،گيـاهي  ،حيـواني  ،قزوينـي شـامل نقـوش انسـاني     ةنام بي موجود در عجايها نگاره
بـه   هنسـخ ي موجـود در  هـا  نگـاره نگارنده از ميان  .است الخلقه موجودات خيالي و عجيب

منتخـب بـه دو دسـته تقسـيم      نسـخة ي انساني موجود در ها نگاره .پردازد مينقوش انساني 
 ـ حيـوان   انسانكه در قالب تركيب الخلقه  عجيبهاي فلكي و موجودات  شوند؛ صورت مي

 ،موجوداتي هستند كه ظاهري انسـاني دارنـد   ـ حيوان  انسانمخلوقات تركيبي  .شوند ديده مي
 نمـايش  با بدن انسان و سر جانور يا بـرعكس و بعضـي بـا حالـت و رفتـار انسـاني بـه        مثالً

و  انـد  همتن قرار گرفت دربين معموالً ها نگاره .)28 :1391 يقيحق زندو  يطاهر( اند ه درآمد
را از مـتن   هـا  آن كـه  انـد  ه مانند احاطه شد قاب اي هزمين پسدر  ها نگارهگفت تمام  توان مي

  .كند مجزا مي
  
 هاي تحقيق يافته .9

هـاي فلكـي و    كـه شـامل صـورت    انـد  متعلـق  ها نگاره به انسان نگاره 23 ،منتخب نسخةدر 
ي عاميانـه و تخـيالت   ها نااستو د ها اسطورهاز ، ها نگارهدر ترسيم اين  .ندا موجودات خيالي

 چنـين  هـم و  ،اجنه ،ديوها ،ها غول موجودات خيالي شامل .است شدهفاده است ذهني هنرمند
ـ  را هـا  آن هستند كـه نويسـنده   2يا زابج 1واق جزيرة واقمانند  موجودات ساكن جزايري  ةام

با پوششي متعلق ، زنانگاهي مردان و  ةهاي فلكي نيز اغلب در چهر صورت .نامد مي اآلخر
  . اند ه ظاهر شد ،موردنظر ةبه دور

 
  صور فلكي  1.9
ن قـديم ايـن   اكـه منجمـ   اسـت  مشخصي از ستارگان ةو صور كواكب مجموع فلكي صور

صـورت فلكـي    48بطلميوس فهرسـتي از   .اند ه نام خدايان و حيوانات ناميد بهها را  صورت
 ،آن از پـس  .وايي قرار دارنـد است مناطق شمالي و ةكر نيمدر  ها آن تر بيشكه  است تنظيم كرده
نام آالت مربـوط   تر بيششدند كه  رؤيتستارگان جديدي ، جنوبي زمين ةكر نيمدر سفر به 
چهـل   ،از زمـان بطلميـوس بـه بعـد     .خود گرفتنـد  بهراني و نام جانوران دريايي را  به كشتي

در باور  .است به بعد ميالدي مربوط به قرن هفتم تر بيشصورت آسماني ديگر ديده شد كه 
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، مظهري از مظاهر نور، شكل ظاهر خود به باتوجه، شمسي ةهركدام از سيارات منظوم، قدما
ايـن امـور بـا     هـاي  از مجمـوع نسـبت   .ها بودند و جز اين ،عشق، زيبايي، خشكي، دوستي

موقعيـت زمـاني سـعد و نحـس توسـط مـنجم        دربارةباورهايي ، و تلفيق حاالت ديگر يك
، در بـاور قـدما   .او باشـد  ةسرنوشت هر فـرد و آينـد  گر  روشن دتوان ميآيد كه  ميدست  به

 شدهاولين مخلوق دانسته ، است فلكي يها منظومهستارگان و  ةآسمان يا فلك كه دربرگيرند
آسـمان نخسـتين مخلـوق مرئـي و گيتيـايي      ، در مزديسنا و روايات اساطيري كهـن «. است

  .)44 :1386 ياحقي( »است اهورامزدا
 مـردم كـه  جا آناز .شد شكل دايره تصور مي حركت چرخشي بهدليل  فلك به، گذشتهدر 

هستي  ةپديد ترين آسمان كامل، است ترين  كامل دايرهاشكال هندسي  درميان داشتند كه باور
آسـمان و   پيونـدي ناگسسـتني يافتـه    هـا  اسطورهاز منابع مهم طبيعي كه با  .رفت ميشمار  به

ريشـه در   ،انـد  هبا اجرام فلكي شـكل گرفتـ    ارتباط يي كه درها اسطوره .است اجرام سماوي
 صـورت فلكـي دو پيكـر    مـثالً  ؛اند ه پابرجا ماند چنان همباورهاي مردم داشته و تا امروز نيز 

 .سـومري باشـد   ةاي از تصاوير يانوس يا ايزد دوچهـر  بازمانده دتوان مي) 6 ةنگار، 1جدول (
نمـادي از   دليـل شخصـيتش   مختلف داشت و به ةچهر صورتي با دو، خداي رومي ،يانوس
در اسـاطير هنـدي نيـز     .وآينـده  گذشـته ، فناوبقـا ، روزوشـب  ماننـد  ،هاي متقابل بود دوتايي

و نيمـي از او   دانند ميي او ها چشمرا شخصيتي مشابه دارد كه خورشيد و ماه » پاراجاپاتي«
انسان  دو سوي طبيعت دوقلوهاي آسماني يا سران ايزد خورشيد .است ميرا و نيمي جاودان

اند و يكـي ديگـري را    يعني مرد عمل و مرد انديشه كه اغلب باهم دشمن ؛دهند را نشان مي
چون هرمزد  ،يابيم هاي مختلف مي دوقلوها را در فرهنگ ةمشابهي از اسطور ةنمون .كشد مي

 شناسـي  سـتاره در متون  .)Cirlot 1971: 355( رمولوس و رموس، ازيريس و ست، و اهريمن
صورت دو انسان مـذكر ايسـتاده    خوانده شد كه به» جوزا« اين صورت فلكي، پس از اسالم
 يـا صـورت فلكـي سـنبله     اسـت  كه يكـي از دستانشـان درهـم پيچيـده     اند ه نشان داده شد

 ةپيشـين . گياهي در دسـت دارد  ةكه خوششود  ديده ميشكل زني  كه به )8، نگارة 1  جدول(
در  اين نماد .اقوام كهن يافت دربينايزدبانوي مادر در اعتقاد و پرستش  توان مياين پيكره را 

گسترش يافـت و بعـدها بـا ظهـور      ،سنگي يعني در دوران كهن ،نخستين مراحل تمدن بشر
نقـش ايـزد    .دش تر مشخص زايشبه نماد تجسم باروري و ، يپرور دامزراعت و اشتغال به 

اهميـت ايزدبـانو بـراي    . شود ميوفور ديده  هاي لرستان به ويژه مفرغ ان بهاستمادر در ايران ب
در  .شكل او مجسم شـود  فلكي مهم در آسمان به اني باعث شد تا يكي از صوراستجوامع ب
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 ةنمون .است شدهمشخص » سين مول آب«اين صورت فلكي با نام  ،شناسي بابلي متون ستاره
صـورت  ، كـرد  وجـو  جستآن را در اساطير  ةديگري از صور فلكي را كه شايد بتوان ريش

اسبي درحال پرتاب تيري از كمان بازنمـايي  ـ   مرد .)9ة نگار، 1جدول ( است فلكي نيمسب
كه پسر انيـل   دانند مينام پابيلسگ  هاين صورت فلكي را بازنمايي ايزدي سومري ب. شود مي
ي جـد يـا نيـا و    عنام به» پابيل« سومري ةواژ .است شدهتر شناخته  هاي او كم اما ويژگي ،بود

 اسـت  »جـد بـزرگ  «ي عنـا م بـه و درمجمـوع   اسـت  ده ي رئـيس يـا فرمـان   عنـا م به» سگ«
)White 2008: 155(. كه در  است »دان آتش«ي عنام بهدر زبان سومري » بيل«يعني ، مياني ةواژ

، است كه مقارن با برج نيمسب ،روز نهم ماه آذر ،در ايران .است هرفت ميكار  بهمراسم آييني 
  چنين است: ابوريحان بيروني ةگفت كه به كنند ميجشن آذرگان را برگزار 
نـام    و بـه  اسـت  يابند و ايـن روز عيـد آتـش    به افروختن آتش احتياج مي ،در اين روز

و زرتشت امر كرده كـه در ايـن    است موسوم، است ها موكل آتشة اي كه به هم فرشته
بـه آتـش نزديـك كننـد و در امـور عـالم       را ها  ها را زيارت كنند و قرباني روز آتشكده
  .)344 :1386 بيروني( مشاوره كنند

 شود مينام نينورتا يكي  هوري با ايزد ديگري بآ جنگ ةپابيلسگ از جنب، در فرهنگ بابلي
 .جويي بـود  هاي او داشتن سرشت جنگ ويژگي ترين  ) كه از مهم244 :1385 بلك و گرين(

پابيلسگ يا نيمسب درحال شكار يـك موجـود   ، النهرين از بينجامانده  در تعدادي از آثار به
اي براي صورت فلكي قوس يا نيمسب درحال تيرزدن بـه   پيشينه دتوان ميكه  است شيطاني

 .اسب قرار دارد ةتن كه درانتهاي دم نيمباشد اژدهايي 

   
  )Schwabe 1951: fig 256( سومري ةايزد دوچهر ،چپسمت  .1 تصوير

  منتخب نسخةكوكب التوامين در  ةنگار، راستسمت  .2 تصوير
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  )White 2008: fig 60( االوحي از اوروك با نقش ايزد شل ،راستسمت  .3تصوير 

  منتخب نسخةكوكب سنبله در  ةنگار ،سمت چپ .4 تصوير

  

  )White 2008: fig 100( مهر بابلي با نقش پابيلسگ ،چپسمت  .5 تصوير
  منتخب نسخةكوكب نيمسب يا قنطورس در  ةنگار ،راستسمت  .6 تصوير

  
  موجودات خيالي 2.9

روح  ةزاد، دارنـد و درواقـع  ارتبـاط نزديـك   هـاي اسـاطيري    موجودات خيالي بـا انديشـه  
 .كـران و ناشـناخته قـرار گرفـت     پرداز انسان اوليه هستند كـه دربرابـر طبيعتـي بـي     اسطوره

 .بـه آن پنـاه بردنـد   ، انديشه و تخيل نداشتندسالحي جز  ي اوليه كه دربرابر طبيعتها ناانس
كه آدمي را از ترس ناشـي از نـاتواني دربرابـر طبيعـت      بود محصول تخيلي موجود تركيبي

لذا در  .دشومقهور طبيعت ن لحاظ روحي هايي عطا كرد تا از محفوظ داشت و به وي قدرت
د و ايـن موجـودات   بونقش هيوالها و موجودات تركيبي بسيار پررنگ  ،هاي نخستين تمدن

ديوهـا از جايگـاه   ، در فرهنـگ مزديسـنا  ، ازآن پـس  .شـدند  دركنار ايزدان ديگر پرستش مي
ـ   افـول ، خصوص در وداها برخالف سنت هندي به، پرستش ديـوان را   كريستينسـن . دكردن
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دانـد كـه بعـدها     و ديگر فرشـتگاني مـي   ،ناهيد، مهر چون همرا  ها آن وابسته به آيين مهر و
دراصـل بـراي    »ديـو « ةواژ ،درواقـع  .)Christiensen 1941: 4-5( كـرد طرد را  ها آنزرتشت 

ها در مناطق شرقي فالت  كه تا مدت است هرفت ميكار  دادن ايزدان فروغ و روشنايي به نشان
به عناصر و نيروهـاي   ها آن، اما با گسترش آيين زرتشت ،ديويسنا)( شدند ايران پرستيده مي

پيروان ديويسـنا مردمـاني    .شدنددانسته اهريمن  ةتعلق گرفتند و آفريد جهان بدي و ناپاكي
 .و پيـروان مزديسـنا نبردهـايي درگرفـت     هـا  آن ها ميان ور و جسور بودند و تا مدتآ جنگ
كـه   گذشته از ايـن ، درآغاز اقتدار قوم ايراني رخ داد ها آن اين نبردهاي اوليه كه درپي ةخاطر

بوميان فـالت ايـران برجـاي     دربارةتصوراتي نيز ، گرد آورد هاي ما را عناصر اصلي حماسه
كار و  ه شد و به تصور موجود زيانراستگذاشت كه با گذشت زمان به شاخ و برگ افسانه آ

آيد  برميچنين  شاهنامهو  اوستااز  .)62 :1392 ابراهيمي( دشمنجر ديو  نام بهاي  چهره زشت
فردوسي فعاليت ديـوان و پريـان را در آغـاز     .اند ه بودان استآغازين ايران ب ساكنانِكه ديوان 

 ،پسر كيـومرث  ،سيامك .كند ميز دوران ساسانيان نقل ميآ نهاتاريخ بشر براساس روايات افس
در دوران . )Christiensen 1941: 93( به چنگال ديو سياه گرفتار شـد ، نخستين شهريار جهان

هـاي بيابـاني و    بـه سـرزمين   يي از جن در سـفر ها گونهرويارويي پيامبر و يارانش با ، اسالم
ما را با طيف وسيعي از باورهاي مربـوط   و بحرين تا عمان و صنعا ،مكه ،دورافتاده از مصر

 كريستنسـن . اسـت  كه ميان اعراب و ايرانيـان مشـترك  كند  رو مي روبهبه موجودات وهمي 
اعـراب بـه فرهنـگ     راه هـم داند كه  و نسناس را موجوداتي از فرهنگ سامي مي ،غول، جن

ـ   را با موجودات وهمي و اسـاطيري خـود تركيـب    ها آن ايراني وارد شدند و ايرانيان  دكردن
)ibid.: 71( .طور  جن به، و كافر وجود دارد مؤمن، مانند انس ،جنيان هم دربينكه  به آن باتوجه

 گـران  يـان طغ ةدسـت  جزو جنيان اگر شد گفته كه ديو خالف هب .كار باشد زيان دتوان ميمطلق ن
 ةتير از كه كارند زيان موجوداتي ديوان ،شوند مي ظاهر) ديومانند( زشت هيئتي در گيرند قرار
 جـاي  اجنـه  عدادنام دارد در  »غول«كه  ديوي .)30 :1391 يقيحق زندو  يطاهر( اند يانجن

مسافران را و  شود ميهاي گوناگون ظاهر  صورت  گذراند و به صحرا روزگار مي در كه دارد
در  .انـد  ه ترجمه كرد »بز«و گاهي آن را  است »رمودا«ي عنام بهغول در عبري  .كند راه مي گم

گمـان   به .است ترجمه شده و مراد ارواح پليد »ديوان«غول به ، مقدس كتابيوناني  ةترجم
شـكل   بـه  تـنش  پـايين  نيمةباالي تن او انسان و  نيمةكه  است غول موجودي خيالي، عوام

 دوسـتي دارد ، اسـت  جنگلخداي شراب كه در ، و با باكوس است اسب يا بز تصوير شده
  .)606 :1386 ياحقي(
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  ميالدي  هشتمقرن ، زيويه، نقش هارپي روي كمربند اورارتويي ،راستسمت  .7 تصوير

  )56 :1396 محموديو  رحماني(
  منتخب نسخةنقش هارپي در ، سمت چپ .8تصوير 

   
   آشور جديد ةدور، ي با نقش موجودات تركيبيها آنواست رمه ،راستسمت  .9 تصوير

  )10 :1388 خسروي(
  منتخب نسخةموجودات تركيبي در  :سمت چپ ،10تصوير 

  منتخب  نسخةي ها نگارهتحليل  .1جدول 
 رديف  نام نگاره  نگاره  متن اصلي ميزان تطابق با متن تكنيك

ظريف  يها گيري قلم
يادآور نگارگري 
 مكتب جاليري

تنوع رنگي در  .است
اين نگاره محسوس 

حركت و . نيست
پويايي در گشودن 

 ها مشهود دست
 . است

مردي نشسته روي 
دو زانو با دستاني 

تصوير با  .گشوده
توضيحات متن 

 . ي داردخوان هم

 .او را رفيض نيز گويند«
كه صورت  اند هحكما گفت

هاي  دست[با]  است مردي
يك  .زانودرآمده هكشيده ب

پاي بر طرف عصاي و ديگر 
نزديك آن چهار كوكبه كه 

كه  است بر طرف سه تنين
عوايد گويند و كوكب  آن را

در  است وهشت او بيست
صورت و يكي خارج از 
صورت و نزديك صاعد 

او آن كوكب كه  راست
ميان عوا آن را  است مشترك

  .»حساب نشمرند

 

كوكب 
 الجاثي

  العوا)(
1 
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 رديف  نام نگاره  نگاره  متن اصلي ميزان تطابق با متن تكنيك

 تنوع رنگي در نوع
هاي  فاده از رنگاست

گرم و سرد در اين 
. شود مينگاره ديده 

حركت با موقعيت 
 . است دست مشهود

تصوير مردي 
 رخ نيمكه ايستاده 

 سمت چپ به او
و با دست  است
به چيزي  راست
در  .كند مياشاره 

متن توضيح 
 دربارةخاصي 

نگاره ديده 
لذا ميزان  ،شود مين

آن را تطابق 
 . بيان كرد توان مين

آن  .است چهارده كوكب«
 صورت درميانكوكب كه 

حنا خوانند و آن  است
كوكب نير كه بر دوش چپ 
اوست او را عيوق خوانند و 

 است او را كه بر مرفق چپ
غير گويند و آن دو كوكب 

با  است راستكه بر دست 
عيوق عيار خوانند و عيوق 

الثريا گويند  را رقيب
كه با ثريا در  روي ازآن

  .»مواضع بسيار برويد

 

ك
مس

ب م
كوك

 
عته

اال
  

2 

 ميزان تنوع رنگي كم
هاي  گيري قلم است.

ضعيف خاكستري در 
شدن نچهره و وارد

در نوع  جزئياتبه 
. شود ميديده  پوشش

تصوير جواني 
 .ايستاده رو به چپ

 راستبا دست او 
اشاره به چيزي 

ميزان  .كند مي
 تطابق با متن كم

چون در  ،است
تصوير مار ديده 

 . شود مين

 ستادهيا يصورت مرد«
و بر هر دو دست  است
 و است  را بگرفته يمار

 رهاچو ستبي او كواكب
 ستيدر صورت و ب است

اما كواكب مار  ،در خارج
و بر گردن او  است هجده
 آن راكه  است يكوكب
و آن  نديگو ةلحيا عنق

 است ركوكب را كه سر ما
 آن راخوانند و  ينسق شام

اوست نسق  ردنگ رزي كه
   »...نديگو يماني

 
 الح

وا و
 الح

كب
كو

  ةي

3 

هاي  فاده از رنگاست
ة زمين پسگرم در 

خنثي تصوير را 
اما ، كند تر مي مشخص

ظرافت در اين نگاره 
 جزئياتدر اجراي 

  .شود مينديده 

تصوير زني نشسته 
روي منبر و رو به 

با دست كه چپ 
به چيزي  راست
ميزان  .كند اشاره مي

ي متن با خوان هم
 . است تصوير زياد

بر  است و آن صورت زني«
كرسي نشسته و آن كرسي 

قوائم  چون همرا دو قائمه 
منبر باشد و زن بر او نشسته 

  .»ستده اها فرازير كر و پاي
 

ب 
كوك

ات
د

 
سي

كر
ال

  

4 

تنوع رنگي كم و 
ضعيف هاي  گيري قلم

به  نپرداختنو 
يات در پوشش و ئجز

هاي  ويژگيچهره از 
فاده است .است رتصوي

از رنگ گرم درمقابل 
ه زمين پسرنگ سرد 

تصوير را برجسته 
 . است  ساخته

تصوير مردي با 
رداي بلند و كاله در 

روبه رخ  سهحالت 
دست  .سمت چپ

او اشاره به  راست
چيزي دارد و در 
دست چپش سر 

به است غولي 
 كه رو رخ نيمحالت 
 .است شرقبه 

تصوير با متن 
 . ي داردخوان هم

الغول و  سأو هو حامل ر«
اين كوكب  اند هحكما گفت
كه بر  است مرديصورت 

پاي چپ ايستاده و در 
باالي سر او و  راستدست 

بر دست چپ سر غولي 
دارد و كواكب او 

از  است وشش بيست
صورت و سه كوكب بيرون 

  .»از صورت
 

ش
سياو

ب 
كوك

  

5 
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 رديف  نام نگاره  نگاره  متن اصلي ميزان تطابق با متن تكنيك

تنوع رنگي و اشاره 
 خصوصاً جزئياتبه 
 پوششو  ها چهرهدر 

از ها  شخصيت
 اين نگارههاي  ويژگي
ي ها نگارهاز كه  است

قبلي آن را خاص 
 . است كرده

تصوير دو آدم كه 
دست در گردن هم 

سمت  به دارند و رو
 .اند ه ايستاد راست
ي متن و خوان هم

تصوير در اين 
. شود مينگاره ديده 

و آن  است هجدهكوكب او «
سر  است صورت دو آدمي

جانب شمال و  بهايشان 
جانب  بهمشرق و پاي ايشان 

جنوب و مغرب و كواكب 
هر صورتي به آن ذكر 

و آن دو كوكب  است آميخته
ذراع  است كه بر سر ايشان

خوانند و آن دو كوكب كه 
 ميان صورت شمال غربي

هنعه گويند و آن  است
كوكبه كه بر قدم اوست و 

  .»قدم يماني گويند پيش

 

التو
ب 

كوك
ا

  مين

6 

 تضاد رنگي
در  وسفيد سياه

 پوشش شخصيت
و  است توجه قابل

رنگ قرمز كاله و 
ها خودنمايي  پاپوش

ها  گيري قلم .كند مي
 بهو است ضعيف 
 هپرداخت جزئيات
كاراكتر . نشده است

زمينه  از قاب پس
 . است خارج شده

تصوير مردي 
رو  رخ نيمايستاده و 
با دست  به چپ
اشاره به  راست

تصوير  .چيزي دارد
ي خوان همبا متن 

  . دارد

 هشت كوكب و و آن سي«
از صورت بر شكل  است

مردي ايستاده در جانب 
آفتاب و  ةجنوب در طريق

او عصايي و بر ميان دست  به
و آن سه  .او شمشيري

 كوكب را كه بر روي مرد
هقعه خوانند و زباني  است

كه اعظم  يرن آننيز گويند و 
بر دوش چپ اوست 

الجوزا خوانند و   منكب
يدالجوزا نيز گويند و آن دو 
 كوكب را كه بر دوش چپ

و  ناجد و مزدم گويند است
آن سه كوكب كه بر يك 

 ةند بر وسط او منطقا صف
  .»...گويند الجوزا

 

كب
كو

 
جبار

ال
  

7 

توجه  قابل تنوع رنگي
و نوع پوشش و كاله 

اواخر به تصويرگري 
قرن هشتم شباهت 

ظرافت در  .دارد
طراحي چهره و نوع 

دار  گيري ميراث قلم
 . است هنر جاليريان

حالت  بهپيكره 
و روي زانو  رخ نيم

رو  ،است نشسته
دارد و  راستبه 

 راستبا دست 
را نشان  يجاي
و چيزي  دهد مي

 ةخوش ةشبيه دست
در دست گندم 
متن با  .داردچپ 

ي خوان همتصوير 
 . دارد

و آن را كوكب العذرا نيز «
گويند و كواكب او 

از  است وهشت بيست
 صورت و آن صورت زني

 كه صرفه جا آن سر او است
 و آن كوكبي روشن است
هاي  بر دنبال اسد و پاي است
هاي  كفكه پايين بر  جا آن او

ميزان و آن كوكب كه بر 
دوش چپ اوست عوا گويند 
و بعضي چنين گويند كه آن 
كواكب كه بر شكم و زير 
دست اوست ايشان را عوا 

ند ا كالبكه  آنخوانند ز بهر 
 كنند ميكه از پس شير بانك 

 

  كوكب
 8  السنبله 
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 رديف  نام نگاره  نگاره  متن اصلي ميزان تطابق با متن تكنيك
و آن كوكب نير را كه 

كه  است نزديك آن دست
بدان سنبله دارد اغزل 

سالح  يعني بي ،خوانند
  .»...سماك بوددرمقابل 

كم  جزئيات
ة فاداست حال درعين
هاي  رنگاز  تر بيش
رنگ  به نسبتگرم 

 ةزمين سرد پس
شخصيت را برجسته 

 . است كرده

تصوير موجودي 
ـ   تركيبي انسان

چرخش سر  .اسب
و  راستبه  رو

 ها كشيده دست
حركت در . است

پاهاي اسب و 
چرخش سر و 
ها  گشيدگي دست

متن . شود ميديده 
ي خوان همبا تصوير 

 . دارد

و  است هفت كوكبو سي«
 حيوانيصورت او صورت 

كه از سر تا كمرگاه  است
صورت آدمي بود و از 

كمرگاه تا آخر صورت اسب 
و روي او به مشرق باشد و 
آخر پشت به جانب مغرب 

او دو شاخ باشد و دست  بهو 
ديگر سري گرفته دست  به

 رباشد و بر شكم اسب ني
او را بطين خوانند و بر  است

 كوكب روشن راستدست 
حصار خوانند و  آن را است

 آن رابر دست چپ ديگري 
وزن خوانند و اين دو كوكب 

  .»...را محلفين خوانند

 

س
طور

ب قن
كوك

  

9 

و ظرافت در  جزئيات
 .اند ه اجرا نشد تصوير

 ةاشاره زمين پسدر 
 به طبيعت يمختصر

تصوير  .شده است
ي ها نگاره از تر عيوس

فاده است .است پيشين
از رنگ تيره در 

دادن چهره  جلوه  كريه
 . دارد تأثير

تصوير موجودي 
تخيلي با شمايل 
انسان و موهاي 
 بلند كه هنرمند
از  براي ترسيم آن

 تخيل خود ةقو
 .است فاده كردهاست

 روموجود تخيلي 
 راستسمت  به

و با دست به دارد 
چيزي اشاره 

ي خوان هم .دكن مي
متن و تصوير در 
اين نگاره ديده 

 .شود مين

ها را چنين  قزويني غول
گويند «: كند توصيف مي

ها  كسي كه سفر كند و شب
در بيابان تنها باشد معترض 
او شود و خواهد كه او را 

و گويند كه  .هالك كند
راق سمع است چون شياطين

ايشان را  تعالي باري، كنند
بعضي  .دفع به شهاب كند

بعضي به دريا بسوزند و 
افتند و نهنگ شوند و بعضي 

 .غول شوند ها نابه بياب
 ديويجاحظ گويد كه غول 

كه معترض مردم  است
مسافر شود و هر وقتي به 

  .»صورتي نمايد

 

ول
غ

  

10 

از طبيعت در 
زمينه براي  پس
دادن شخصيت  نشان

استفاده  در فضاي باز
 جزئيات .شده است

پويايي  .وجود ندارد
باالتنه و در چرخش 

 . است توجه قابل دم

تصوير خيالي 
ـ   تركيب انسان

خر ـ   اسب
رخ  سهصورت  به

متن با . است
ت تصوير مطابق
 . دارد

كساني كه « :گويد ميدرادامه 
از سر تا  اند ه غول را ديد

شكل انسان و از ناف  بهناف 
شكل اسب و  بهتا آخر 

 راو مانند سم خهاي  سم
 .»است

 

ول
غ

  

11 
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 رديف  نام نگاره  نگاره  متن اصلي ميزان تطابق با متن تكنيك

تنوع رنگ و حركت 
در كاراكترها با 

 متنوعهاي  موقعيت
ضعيف هاي  گيري قلم

 خاكستري و
 جزئيات نپرداختن به
 هاي نگاره از ويژگي

 . است

تصوير موجودات 
با تركيب خيالي 
كه  ـ حيوان  انسان

بر  تأكيد
هاي  موقعيت

 .دارد همگوننا
تطابق متن با 

  . است تصوير زياد

سليمان در ايشان نگاه 
كرد و از صورت و  مي
 .عجب داشت ها آن اشكال

لون سرخ  بعضي از ايشان را
و بعضي زرد و بعضي سياه 
و بعضي ابلق بر صورت 

ر و اشتر و خر و است اسب و
شير و پلنگ و بعضي را 

و  ،چون پيل خرطوم بود
را سجده  تعالي باريسليمان 

جبرئيل آمد و عرض  .كرد
. كرد كه از مقام خود برخيز

انگشتري كه و  استبرخ
جبرئيل آورده در انگشت 
كرد و جن و شياطين در 

سليمان  .خدمت او بايستادند
از دين و قبله و ملوك و 

پرسيد و  وضع ايشان مي
  .»...دنگفت ايشان جواب مي

 

ديو
واع 

ان
  

12 

وسعت نگاره 
 متن به نسبت

تنوع . است توجه قابل
 .رنگي وجود دارد

ميزان ظرافت در اين 
 . است نگاره كم

تصوير آدمي برهنه 
سوار بر شترمرغ كه 

جانب  بههر دو رو 
سوار  .چپ دارند

به  راستبا دست 
اشاره چيزي 

متن با  .كند مي
ي خوان همتصوير 

 . دارد

كه در جزاير  است ديوي«
صورت  بهار باشد و او به

آدمي باشد كه بر شترمرغ 
سوار بود و اگر كسي را 

هالك كند و ، دمپسند
در سفر با گويند كه قومي 

د بانكي كردن  او محاربه
جمله بر وي  بكرد و آن

درافتادند و ايشان را 
  .»بگرفت و هالك كرد

 

دار
الغ

  
13 

 كم جزئياتميزان 
نگاره كيفيت و  است

  . نيست خوب

تصوير موجودي 
خيالي شبيه انسان 

با  راستبه  رو
در . رخ نيمحالت 

توضيحات به 
ويژگي فيزيكي آن 

 . است اشاره نشده

صورت او  است ديوي«
آدمي و  نيمةچون يك 

گويند نسناس ازين ديو و 
و  است مردم در وجود آمده

در سفرها قصد مردم كند و 
سفيان در  بن علقمهگويند 

 .ي سفرها وشق را ديدضبع
 .وشق قصد علقمه كرد

علقمه را بزد و علقمه او را 
  .»هردو هالك شدند .بزد

 

شق
 14 ال

حركت و پويايي در 
پوزيشن كاراكتر 

در  .است ملموس
تصوير جزئيات 

ظرافت ديده 
فقط در  .شود مين

هاي  رنگاز چهره 
استفاده شده  گرم

 . است

توضيحات متن با 
چاپ  نسخةنگاره 

 است سنگي مطابق
اين نگاره مطابق  و

 .با متن نيست
تصوير موجود 

تركيبي و خيالي كه 
 شاخةجاي بربط  به

چوبي در دست 
 . دارد

ديو ديگري بيامد ... «
هاي او  بدشكل و ناخن

هاي باز بود و در  چون ناخن
سليمان از  .دست او بربطي

او پرسيد كه تو كدام ديوي؟ 
بن خزف و  ةگفت من مر

اول كسي كه وضع بربط 
لذت كس  هيچ .كرد من بودم

   .»...مناهي درنيابد اال من

ديو
عي 

نو
  

15 
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 رديف  نام نگاره  نگاره  متن اصلي ميزان تطابق با متن تكنيك

به موقعيت  باتوجه
و پاها و  ها دست

حركت ، چرخش سر
 و پويايي ملموس

نگاره ظرافت  .است
 جزئياتو توجه به 
 . ندارد

تصوير موجودات 
انسان ـ تركيبي 

كه ظاهرا در  حيوان
 .يندوگو گفتحال 

توضيحات متن 
مربوط به يكي از 
نسخ خطي كتاب 

كه  است عجايب
 نسخةبا تصوير 

ي خوان هممنتخب 
ه با ك درحالي ،دارد
چاپ سنگي  نسخة

اين تطابق ديده 
 . شود مين

چون  :ن منبه گويدب وهب«
السالم بار دوم  سليمان عليه

، مملكت بازيافت
فرمود تا  تعالي باري

 .شياطين را جمع كرد
سليمان آن اشكال را 

ديد و در آن ميان ديوي  مي
بدن  نيمةبگذشت كه يك 

او را  .[بود] او چون گربه
گفت تو كدام شيطاني؟ 

گفت  .گفت قهربن فنان
 و :عمل تو چيست؟ گفت

 شرب خمر و مرا مكان به
سليمان .... است زمين هند 

السالم گفت تا  عليه
ديگري آمد  .دكردن بندش

بر شكلي قبيح ملون چون 
دخان و دهن چون سگ و 
از هر موي او بر اعضاي 

 .چكيد ميقطره خون 
 گفت تو كدام شيطاني؟

 .من جلبان محولم: گفت
گفت كار تو چيست؟ 

بگفت  .ريختن خون گفت
  .»دكردن تا بندش

 

وان
دي

  

16 

دو  ةتشابه چهر
توجه  قابل شخصيت
هاي  گيري و قلم

خصوص  ظريف به
 ها چهره يدر اجزا
حركت  .است مشهود
يت پاها و عدر موق

  . شود ميدستان ديده 

 گوشان گليم تصوير
 راستبه سمت  رو

هاي بلند  با گوش
با  ،تا زير كمر
به دستاني كه 

اشاره چيزي 
و مطابق  كنند مي

با متن تصوير 
 . اند ه شد

درجهت اند  قوميو ايشان «
و يأجوج مشرق به قرب 

و گوش ايشان چون مأجوج 
هر گوشي  .گوش فيل بود

چون گليمي يكي فرش 
  .»...سازند و ديگري لحاف

 

شان
رگو

بست
  

17 

وجود طبيعت در 
و نوع ه زمين پس

قرارگرفتن 
ها كه  شخصيت
 .نددارحركت 

ظريف هاي  گيري قلم
و  ها چهره يدر اجزا

 . است توجه قابل مو

موجودات خيالي 
با تركيب برهنه 
و  ـ حيوان  انسان
 رنگ رو سياه

در . راستسمت  به
فضاي باز قرار 

تصوير . اند هگرفت
. است منطبق با متن

نزديك  :االخري ةمنها ام و«
ها  كوه درميانسد اسكندر 

قدر  ها به باشند بر باالي كوه
پنج سپر روي ايشان پهن 
بود و پوست ايشان سياه و 

هاي زرد و سفيد  آن نقطه بر
   .»بود

 ةام
ري

الخ
ا

  

18 
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 رديف  نام نگاره  نگاره  متن اصلي ميزان تطابق با متن تكنيك

خالقيت هنرمند با 
ايجاد يك خط 

عمود براي 
 نيمة كردن پنهان

 ديگر بدن شخصيت
 .است توجه قابل

 ،چنين هم
هاي  گيري قلم

 ياجزاظريف در 
. است مشهود چهره

ديوي با پيكري 
برهنه كه اعضاي 
بدنش فرد و ناطق 

آدمي كه  نيم .ستا
، به حالت نشسته

دست خود را باال 
آورده و گويا به 

چيزي اشاره 
مخلوقي  ؛كند مي

 ةكه دچار پديد
 گويي شده خالصه
و تكرار در  است

اعضاي بدنش 
متن با  .نيست
ي خوان همتصوير 

 . دارد

اخري  ةام چنين همو«
رويشان چون روي آدمي 
و تنشان چون تن كشف و 
. ايشان را روي دراز باشد

 اخري امةآخر از ة گون
  .»است نسناس

 

س
سنا

ن
  

19 

وسعت نگاره 
متن اهميت  به نسبت
گيري دقيق  قلم .دارد

 يو ظرافت در اجزا
 ها چهره و بال

 .است توجه قابل
ها و  حركت در بال

حركت دستان ديده 
 . شود مي

موجوداتي كه در 
عجايب 

به المخلوقات  
سگسار 

بدن  .اند معروف
سر سگ  و انسان
طبق . دارندو بال 

، توضيحات متن
تصوير با متن 

 . ي داردخوان هم

 ةومنها في بعض جزاير«
روي ايشان مانند  :الزابج

روي سگان و باقي بدن 
 است آدمي چون همايشان 

و معاش ايشان از ثمار و 
اگر  .اشجار آن جزيره بود

، چيزي از حيوانات يابند
   . »خورند

نان
گسا

س
  

20 

حركت و پويايي 
خوبي در موقعيت  به

 پاها و دستان مشهود
پردازي  چهره .است
گيري در اين  و قلم

 كيفيت نگاره از
 ربرخوردا خوبي

 . است

در لغت  »دوال«
 ةي تسمعنام به

كه است چرمي 
با آن طبل و 
 .كوس نوازند

ي عنام بهدوالپا نيز 
كسي كه داراي 
پاهاي باريك و 
دراز مانند دوال 

باشد؛ مرد 
، ساق و شل باريك

و  ها ناكه در بياب
ها زيست  جنگل
متن و . كند مي

  . اند تصوير منطبق

بر صورت  :اخري ةام«
ي باشند و روي ايشان مآد
غايت خوب و در  هب
 خواناست هاي ايشان پاي

نباشد و چون مار بر زمين 
روند و چون آدمي نزديك 

ايشان رود در گردن او 
چند و هرچه خواهند از يپ

گردن پسندازند و نتوانند و 
روي مردم به ناخن 

خراشند و او را چون دابه 
 .»مسخر كنند

 

والپا
 21 د
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 رديف  نام نگاره  نگاره  متن اصلي ميزان تطابق با متن تكنيك

تصوير از ظرافت در 
چهره  ياجزا

 .است ربرخوردا
ه زمين پسكاراكتر از 

مرز آن  خارج شده و
 با متن از ميان رفته

مدد نوار  به .است
سبزرنگ شخصيت از 

 ه جدا شدهزمين پس
 پويايي مشهود .است

 . است

تصوير موجودي 
خيالي از دو انسان 

از ناحية كمر كه 
و  اند ه چسبيد هم به

 ها آن پاها در
 .است مشترك

سوي  به ها آن روي
و  است رديگ يك

دو دست 
مخالفشان درهم 

 .ستاشده قالب 
متن با تصوير 

 . ي داردخوان هم

: حكايتي از زبان شافعي
 مثالي ،رسيدم يمن به چون«

 پا تا كمر از كه ديدم انساني
 از كه ديدم زني صورت
 دو صورت فرق تا كمرگاه

 سر دو و دست چهار و بدن
و سخن  خوردند مي هردو و

 ديگر يكبا  و گفتند مي
كردند و وقتي  جنگ مي

و اگر كسي  ،كردند ميصلح 
ي كه استميان ايشان خو

مصالحه كند هردو از 
ن شخص توجه ه آاعراض ب

  .»كرده آزار به او رسانيدندي

 

ود 
وج

م
يب

عج
 

لقه
الخ

  

22 

هرچند بخشي از 
 نگاره مخدوش شده

ظرافت در  ،است
خصوص  به جزئيات

در چهره و بدن پرنده 
 توجه قابل ها و چنگال
هنرمند در  .است

به طبيعت  جزئيات
 . است روفادا

موجود خيالي با 
ـ   تركيب انسان

پرنده كه به هارپي 
 رو .شهرت دارد

دارد سمت چپ  به
و مطابق با 

 توضيحات متن
 . است

و گويند كه قمطره نهاده «
طايري بود  جا آن بودند و در

بر صفت زاغ و سر او چون 
سر آدمي و بر سينه و بر 

 .سفيدهاي  نقطهپشت او 
اين كيست  پرسيدم كه

گفتم او  .از او بپرس :گفت
   .»دكردن  آغاز نزاع .را بزنم

رپي
ها

  

  
  گيري نتيجه .10

كه در  است المعارف ةدايري خطي مصور با نظم ها كتاباز معدود  المخلوقات  عجايبكتاب 
 است ييها نگارهمنتخب شامل  نسخة .دست زكرياي قزويني نوشته شد به هجريقرن هفتم 

تـوجهي   قابـل  ي انسـاني از تنـوع  هـا  نگـاره ، هـا  آنند و از ميـان  دار زياديكه ارزش هنري 
فلكي در قالب انسان و در موجودات  شناسي در صور لحاظ ريخت به، ها نگاره .برخوردارند

از باورهـاي   متـأثر  هـا  نگـاره  .شـوند  ديده مي ـ حيوان  انسانصورت تركيب  بهالخلقه  عجيب
االنبيـا بـا    ي قرآني و قصـص ها نااستها و د آميختگي روايت .ندا و فرهنگي ،اعتقادي، مذهبي

 .است گذار بودهتأثيرمردم  درمياندر محبوبيت تصاوير  و ادبيات شفاهياي  اسطورهفرهنگ 
گونـه   نيز غالباً از هيبت انسـان  ،يعني ديوان و غوالن ،موجودات خيالي، صور فلكي بر عالوه

صـورت   انسان بهمانند  ها گونهبرخي  .ايستند ميو روند  ميروي دو پا راه  مثالً ؛برخوردارند
بودن موجودات   وغريب دليل عجيب به .)سانان سگنسناس و (نشينند  ميدوزانو يا چهارزانو 

 برخـي از اعضـاي بـدن    كـردن  وزياد براي تصويرگران با كم ها آن گستردگي و تنوع، تركيبي
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 اغلـب رو  هـا  نگـاره هـاي   شخصيت. شود ميفراهم  عضوها ييجا جابهسر) يا  و ،پا، دست(
و در  انـد  ه خود اختصاص داد بهاز متن را  زيادي بخش ها نگاره .سوي شرق يا غرب دارند به
 ةزمينـ  پسي صور فلكي تصويرگر از ها نگاره دربارة .شوند ميبا متن ديده  راه همموارد  ةهم

 دربـارة  .اسـت  فاده كـرده اسـت  ،اسـت  آسمان ةكه احتماالً يادآور پهن ها نگارهآبي براي تمام 
جز  به .است بهره برده از طبيعت ها نگاره ةزمين پسنگارگر براي ، موجودات تركيبي و خيالي

تخيل خـويش   ةاز قو نگارگر ،حال درعين .به متن وفادارند ها نگارهاكثر ، ثنايياست چند مورد
خواننده را به دنيايي غيرواقعـي  ، تصويركشيدن توصيفات نويسنده و با به است نيز بهره برده
براساس درك فرهنـگ عامـه و شـناخت باورهـاي      ها نگاره .كند نمون مي يافته ره اما عينيت

   .كنند ميخواننده كمك  تر بيشو به فهم  اند ه جامعه تصوير شد
  
  ها نوشت پي

 

قزويني از قول است.  جزيره بوده 1700اين جزيره به درياي زابح متصل و شامل  ،مؤلفگفتة  . به1
زيره رسيدم و پيش ملك او كـه عرجـون نـام    جچون به «: نويسد السيرافي مي المبارك بن موسي

. سر و چهار هزار دختر درخدمت او بودند او برهنه بر تختي نشسته بود و تاجي بر ،داشت رفتم
 وانـات ياو سر ح باردرختاني هست كه جا  آن كه در گويند ميواق  جهت واق از آنرا اين جزيره 

  . دالل كنند از خير و شراست و آن قوم از آن آواز چيزي آيد ميآوازهاي عجيب جا  آن و از
در اين جزيره خلقي هستند بر صورت آدمي و سفيدرنگ و ايشان را پروبالي باشد كه بدان پرند . 2

   .ايشان از نوعي و
  
  هنام بكتا

، »شفاهي ادبيات و اجتماعي تاريخ در ديو مفهومي تحول سير بررسي«، )1392( معصومه، ابراهيمي
   .2 ش، 1ة دور، عامه ادبيات و فرهنگ نامة فصلدو
مـتن   راه هـم  بـه ها  هنام بروايت شكل و ساختار فانتزي عجاي :عجايب ايراني ،)1387( پرويز ،براتي

  . افكار :تهران، هاي قرن هفتم هنام بعجاي
  .اميركبير :تهران، منش محمد ايرانترجمة ، سير تاريخ نقاشي ايران ،)1367(و ديگران  لورنس، بينيون
ـ عجادر كتـاب   ييخـو  يقلـ يعل يآثار چاپ سنگ يبررس« ،)1390( اركيده، ترابي  المخلوقـات   بي

  .156پياپي ، هنر ماه كتاب، »ينيقزو
  . معين :تهران، تصحيح جالل متيني به، بيالغرا ةحفت ،)1371( ايوب دبنممح، حاسب طبري
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سـازمان اسـناد و    :تهـران ، فنخـا) ( خطـي ايـران  هـاي   هنسـخ فهرستگان  ،)1390( مصطفي، درايتي
  . ملي جمهوري اسالمي ايران ةخان كتاب
ـ غرا و المخلوقات بيعجا: زيانگ رتيح يها شرفتيپ« ،)1388( ، بابكرشنوزاده  ،»الموجـودات  بي
  . 123پياپي  ،فنون و علوم ماه كتاب
، »ينـ يقزو المخلوقـات  عجايـب   ةاز ترجمـ  هنسـخ  كي يمعرف« ،)1382( سيدمحمدامين، روشناس
  .12ش ، سيتند

  چاپ.  ، ترجمة ابوالقاسم سحاب، تهران: سحابتاريخ نقاشي در ايران)، 1328زكي، محمدحسن (
ـ د ريتصـو « ،)1391( حقيقـي  زنـد مـريم   و عليرضـا ، طاهري ـ عجاو جـن در كتـاب    غـول  ،وي  بي

ـ ما نقـش  يتجسـم  يهنرهـا  نامـة  فصـل ، »ينيالقزو الموجودات بيغرا و المخلوقات ، 5 س، هي
  .12   ش
سـازمان تبليغـات    :تهـران ، سيدغالمرضا تهـامي  ةترجم، نگارگري اسالمي ،)1380( ثروت، عكاشه

  . اسالمي
، خطي هنـد  ، نسخةالموجوداتعجايب المخلوقات و غرايب  ،)ق 954(بن محمود محمد، قزويني

   .رضويآستان قدس  خانة كتاب ةمجموع ،يفارس ةترجم
 ةترجمـ ، نسخة خطي، عجايب المخلوقات و غرايب الموجوداتتا)،  قزويني، محمدبن محمود (بي

  خانة آستان قدس رضوي.  كتاب ،يفارس
   .سنگي قاجارچاپ ، عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات ،)1264( محمود محمدبن، قزويني
 هللاتصـحيح نصـرا  ، عجايب المخلوقات و غرايـب الموجـودات   ،)1340( محمود محمدبن، قزويني

  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب :تهران، سبوحي
 :تهـران ، در جهان اسـالمي  يي جغرافيايها نوشته تاريخ ،)1379( ايگناتي يوليانوويچ، كراچكوفسكي

  . فرهنگيـ   علمي
  . توس :تهران، فيروز شيروانلو ةترجم، نگاهي به نگارگري در ايران ،)2535( بازل، گري

ـ غرا والمخلوقات   بيعجا« ،)1391( محمد، مشتري ، فنـون  و علـوم  مـاه  كتـاب  ،»المجـودات  بي
  . 68  پياپي

 ياليموجودات خ يها نگاره در ريتصو و متن تطابق« ،)1390( پور مهندسفرهاد  و سميه، ثاني مهريز
، »نسـتون يپر دانشگاه هخان كتابمصور  يخط نسخة يمورد ةمطالع ،ينيقزوالمخلوقات   بيعجا
   .153پياپي ، هنر ماه كتاب

، ترجمة »المخلوقات  بيعجا نسخةمرغ در  نقش« )،1385هس، فن سيرينكس و ادوارد شوارتس (
  . 4، ش هنر گلستانعباس آقاجاني، 
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، عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات؛ هنام بعجاي ،)1375( محمود محمدبن، همداني طوسي
  . مركز :تهران ،مدرس صادقي جعفرتصحيح  به
فرهنـگ   :تهـران ، هـا در ادبيـات فارسـي    انوارهاستفرهنگ اساطير و د ،)1386( محمدجعفر، ياحقي
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