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Abstract 

The books of the Wonders are one of the most important pictorial encyclopedias in 
recognizing thoughts, beliefs and customs. The narratives of these books are 
influenced by religious and ethnic factors, historical events, inventions and 
discoveries such as the arrival of tourists, Iranians traveling to distant lands and the 
translation movement. What is called miracle writing today refers to texts that have 
their roots in the oral culture of the people and have been compiled in the form of 
encyclopedias. In this article, while reviewing the tradition of miracle writing in 
Iran, we have introduced and studied one of the illustrated manuscripts of the book 
The Wonders of Creation by Qazvini which is kept in the Bavaria Library in 
Munich, Germany. Numerous copies of this book are kept in libraries, museums and 
private collections. The manuscript that has been studied in this research was 
produced in 678 A.H. and is the oldest available copy of this book. The method of 
this research is descriptive-analytical along with library study. Considering the fact 
that the author of the book (Qazvini) was alive at the time of the book's publication, 
this issue has been considered in the visual analysis of 467 drawings and 44 line 
drawings in the text; the painter has depicted what has been described in the text and 
has avoided making any additions. The drawings depicted in the main text of the 
Wonders of Creation are completely in line with clarifying the meanings of the text. 
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  تصويري ايران  نقش عجايب نگاري در سنت دانشنامه
  نمونه موردي: دانشنامه مصور عجايب المخلوقات قزويني

  
  دكتر مريم كاميار
  مريم زارع خليلي

  
  چكيده

هاي تصويري در شـناخت افكـار، باورهـا و آداب     ترين دانشنامه از مهم »ها نامه عجايب«
تـاريخي،    تـأثير عوامـل مـذهبي، قـومي، وقـايع      هـا تحـت   نامـه  هستند. روايات عجايب

هـاي دور و   اختراعات و اكتشافات مانند ورود سياحان، مسافرت ايرانيـان بـه سـرزمين   
شده، متوني است كه ريشـه   اميدهنويسي ن چه امروز عجايب است. آن نهضت ترجمه بوده

اسـت. در ايـن مقالـه     در فرهنگ شفاهي مردم داشته، به شكل دانشنامگي تـدوين شـده  
نويسي در ايران، به معرفي و مطالعه يكي از نسخ خطي  نامه ضمن بررسي سنت عجايب

باواريا واقع در مونيخ آلمـان   كه در كتابخانة  »قزويني« عجايب المخلوقاتمصور كتاب 
المخلوقـات   هاي متعددي از كتاب عجايـب   است. نسخه شود، پرداخته شده داري مي هنگ

شود. نسخه خطـي   هاي شخصي نگهداري مي ها و مجموعه ها، موزه قزويني در كتابخانه
تـرين   ق و كهن  678 .ش/ ه 658 مربوط به ،كه در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته

تحليلي همراه بـا   -انجام اين پژوهش توصيفياست. روش  اين كتابنسخه موجود از 
تصـوير   اي است. با توجه به اينكه نويسنده كتاب (قزوينـي) هنگـام بـه    مطالعه كتابخانه

نگاره  467درآمدن كتاب در قيد حيات بوده، اين موضوع در بررسي و تحليل تصويري 
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كه در مـتن  نقشه خطي موجود در متن در نظر گرفته شده است؛ نگارگر آنچه را  44و 
هـايي   آمده، به تصوير كشيده و از پرداختن به هرگونه اضافاتي پرهيز كرده است. نگاره

كـامالً در جهـت    ،انـد  شده به تصوير كشيده المخلوقات كه در متن اصلي كتاب عجايب
  ترشدن مفاهيم متن هستند. روشن

  
المخلوقـات   نويسـي، عجايـب   نامـه، عجايـب   دانشنامه تصـويري، عجايـب   ها: كليدواژه
  قزويني.

  
  مقدمه .1

نويسـي   نويسي در ايران پيشـينه طـوالني دارد. عجايـب    سنت دانشنامه تصويري عجايب
  هاست.  شامل شرح موجودات عجيب با ذكر خصوصيات آن

در رسـاالت  اي بگيـرد،   نامهدانشـ ، پـيش از آن كـه قالـب    ها عجايب نامه به پرداختن  
هـاي جغرافيـايي    و كتـاب ) سوم هجري قمريشمسي/  اواخر قرن دوم هجريبندهشن (
بود كـه   قمري قرن پنجم هجري شمسي/ اواخر قرن چهارم هجري شود. تنها در ديده مي
هاي پراكنده، بـه يـك شـكل خـاص      شناسي ها و ديرينه شناسي ها، حيوان شناسي اين قوم

  ادبي منتهي شد.
هاي مربوط به خلقت، نبردهـاي نيروهـاي    ها و افسانه مملو از داستان بندهشنكتاب   

 عريـف اين كتاب به ت 23و  22، 15، 13، 7هاي  مينوي است. در فصل اهورامزدا و آنگره
بـه هـر جـانور     كهپهلوي   اي واژه( ها، چارپايان مفيد و خرفستر انواع مختلفي از خلقت

كتـاب  پـردازد.   مـي اهيـت موجـودات مضـر    مشناخت ، و )است  شده زيانكار اطالق مي
هاي مختلف را ارائـه   ت و نحوه تقسيم آنها به گروهوانابندي جامعي از حي طبقه بندهشن

 زمينـي، : شوند مي تقسيم بزرگ بخش سه به ابتدا در حيوانات همه آن، براساسدهد.  مي
ـ  گروهـي از بندي مجزايي نيز وجود دارد كه  . تقسيمآبزي و پرندگان  ياهريمنـ  اتحيوان

شايان ذكر  شود. به همه اينها اضافه مي هاي خرفستر (موجودي با روح شيطاني) از گونه
 برخـي  و اهورايي برخي هستند،است كه موجودات توصيف شده در بندهشن داراي روح 

  ).Chalekhani 2016, 290( هستند خرفستر ديگر
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انـد   اند، گفته اهريمن شمردهخرفستران را از تن در رساله اندرز دستوران به بهدينان،   
 پس از آنكه اهريمن تن خرفستران را ساخت، هرمزد ناگزير شد به آنهـا جـان ببخشـد:   

ن] همـه از تـن   اگفته شده است خرفستر كشتن و آتش به داد پرهيختن، چه خرفستر [«
  ).58، 1356نوايي ( »اهريمن هستند و با اين كار اهريمن دردمند شود

هاي جهان اسـالم   ترين نوشته هاي علوم طبيعي، رايج دانشنامهپس از متون بندهشن،   
هـا متـأثّر از    در قرون وسطي هستند. اين كتب ابعاد عاميانه نيز دارند و طرح سـاختي آن 

هاي منحصر به فـردي از ايـن    ها، شكل نامه  ت ارسطويي است. عجايبابندي طبيعي طبقه
كـه تفهـيم مـتن را     تكيه بر تصـاويري دارد ها  ن حال محتواي آنها هستند. با اي نشنامهدا

با تكيـه بـر تصـوير،    اي  طور فزاينده بهعجايب المخلوقات  . در اين دوران،كند آسان مي
  .گردآوري شده از كتب طبيعت شناختي بوداي  مجموعه

نويسـنده   برخـي از آنهـا زاده تخيـل    واي  العـاده  حاوي مفاهيم خارقها،  نامه عجايب  
نويسنده از وقايعي سخن به ميان مي آورد كه امكـان وقـوع    ،ها . در برخي روايتهستند

ها و  ). قصه34 ،1370 نمايد (خوزان كم چنين مي آنها در عالم واقع وجود ندارد يا دست
رفته به قسم انكارناشدني در  هاي عجيبي در ناخودآگاه جمعي ريشه گرفته، رفته حكايت

بـه   يهاي مكتوب اين ذهنيـت امـروز در متـون    اسالمي بدل گشت. اليه -فرهنگ ايراني
هايي كه انسان ديـروز بـراي مهـاركردنش بـه      شود. عجايب نامه شناخته مي اسم عجايب

  ).14 ،1386، شد (پرويزي مي طلسم و جادو متوسل 
 رو در نگاري است. ازاين هايي حاوي اطالعات عمومي جهان ها، دانشنامه نامه عجايب  

عنوان امر عجيـب يـاد    گيرند. اموري كه در اين متون به شناسي قرار مي رديف آثار كيهان
هـا   نامه جا مانده است. عجايب هاي به شده، متأثر از باورهاي ديني و قومي و يا ناشناخته

  بودن دارند. به نحوي ادعاي علمي
در  ،رنـد هـا جـاي بگي   نامـه  پرداختن به عجايب، پـيش از آن كـه در قالـب عجايـب      

چهـارم   نويسي در ايران از اواخر قـرن  نامه اند. عجايب هاي جغرافيايي وجود داشته رساله
پـيش از   ،هاي نگارشـي آن  آغاز شده است؛ اما زمينه قمري هجريپنجم  شمسي/ هجري

ورود اسالم موجود بوده است. نهضت ترجمه ساساني، فرهنگ ايران را بـا محصـوالت   
هـا متـأثر از    نامـه  ). تأليف عجايب186 ،1390، رد (زرقانيفرهنگي غرب و شرق آشنا ك

وسيله نهضت ترجمه به دست مسلمانان رسـيده   است كه به ]1[ات ارسطويييكتاب طبيع
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ات ارسطويي بخشي از دانش يوناني هستند و دانش يونـاني هـم بخشـي از    ياست. طبيع
تي ايرانيان شد هاي معرف ذهنيتي است كه در طي يك روند تاريخي مشخص وارد حوزه

)J.h.kramers, 1974 شـكل  »هـا  نامـه  عجايـب «). از اين دوره، متون 29، 1388، براتي؛ ،
نامي است كه به ايـن   ]2[خاص ادبي به خود گرفت. امروزه ادبيات شگرف غيرمحاكاتي

  ).135 ،1390 ،شاخه ادبي داده شده است (حري
  
    تصويري هاي عجايب نگاري يا دانشنامه .2

 و نگـارگري  مدرسـة  در شـده،  ترجمـه  هـاي  كتاب مطالب ،ترجمه نهضت ظهور از پس
 به ،)ق 656-133.ش/ ه637-129) (الملل بين مكتب( بغداد يا عباسي مكتب تصويرگري

 مكتــب ايــن در علمــي كتــب در تصــويرگري هــاي نمونــه نخســتين. درآمدنــد تصــوير
ــدان دانشــمندان، از حمايــت). 63 ،1375 ،زاده شــريف( شــدند تصويرســازي  و هنرمن

 عباسـي  اسالمي دولت علمي هاي سياست از هنري، و فني علمي، هاي پژوهش برد پيش
 و شـد  آغاز علمي كتب تصويرسازي و ترجمه از ها حمايت اين. بود ايرانيان حمايت با

 مسـائل  مـورد  در علمـي  مطالـب  گردآوري با مصور، شدة ترجمه هاي دانشنامه نخستين
 داري از دوران نـام  متـرجم  »اسـحاق  بـن  حنـين «. بـود  مكانيك و شناسي ستاره پزشكي،
 همچنـين ). 69 ،1380 ،عكاشه( داد انجام متعددي هاي گردآوري كه بود ترجمه نهضت

 و عملـي  كاربردهاي با هايي كتاب ،»الدين تقي« ،»الجزري« ،»بنوموسي« چون دانشمنداني
 همـراه  تصاوير با را مطالب بهتر، فهم براي و كردند گردآوري را مهندسي و فني مفاهيم

  دند.نمو
 تـأليف  و ترجمـه  در تصـويري  توضـيح  يـافتن  ضرورت با عباسيان زمان در بنابراين  

 و بازنويسـي  ،ثروتمنـد  حاميـان  براي ها كتاب اين. شد كتاب متداول مصورسازي كتب،
 تطبيـق  شـهري  متوسـط  طبقة سليقة و خواست با تصاوير اين همچنين شدند. مي مصور
  .داشت

منسوب به محمدبن ايوب الحاسب الطبري، » الغَرائب تُحفَة«، تصويري ةدانشناماولين   
بـاب دارد و نويسـنده بـه     27دانشـنامه  دانشمند قرن چهارم و پنجم هجري است. ايـن  

نامه نويسي از  عجايب مصورسازيسنّت  ،پرداخته است. به اين ترتيب متن مصورسازي
در ايـران رواج يافتـه اسـت.     قمـري  پـنجم هجـري   شمسـي/  هجـري  چهارم اواخر قرن



  187) / لي

عجايـب  
 و »شـياء 

تـوان در  

تـدريج   به
تـون، در   
يـا پديـد    

خليل  و مريم زارع

« بـا عنـوان  ، ت
اال عجائـب « ،

ت نيست و نمـي 

Col(  

 جغرافياست. به
دسـته از مت  ـن     

 متـون جغرافي

مريم كاميار( ه ...

ستشته شده ا
»بحـر  و بـرّ  ب
موجود ناي  خه

(ombo, 2009,4 ع:

هاي ش كتاب
ختـه شـد و ايـ

اي از مجموعـه 

در سنت دانشنامه

الغرائب نوش فة
عجائـب«هـاي
نسخ ليفأين ت

. منبعاثر جاحظ حيوان

 بسط و گسترش
 جغرافيـا آميخ
 گرفتند و زيرم

نگاري د ش عجايب

تحفاز  پيش ير
ه خي كه به نـام

. از ايوف است
   انجام داد.

الحبرگي از كتاب  .1

نويسي، جايب
بـا ،و شـگرف

كديگر پيشي

نقش

ديگرمصور ة م
ر ابوالمؤيد بلخ

معرونيز  »لدنيا
وير آن بررسي

تصوير

هاي عج ز ريشه
ي سـحرآميز و
ي محتوايي بر ي

نام عجايب
اثر» البلدان

ال عجائب«
مورد تصاو

  

يكي از  
هاي روايت
هاي اغراق



 1400بهار ، سال اول، دورة اول، شمارة اول، نگاري مطالعات دانشنامه/  188

شناسـي   هـاي حيـوان   نامه شناخته شد. علت ديگر، استفاده از كتاب آمد كه با نام عجايب
شناسـي،   طبيعي حيـوان  توجهي از تاريخ يوناني، سرياني، رومي و عربي بود. بخش قابل

انگيــز اســت كــه بعــدها در شــكل   تخيــل و توصــيف جــانوران فراطبيعــي و شــگفت 
  ).  42 ،1388، تر گرفت (براتي شده هاي ايراني صورتي تثبيت نامه عجايب

» عجايب المخلوقات و غرائب الموجـودات «، كتاب مصور ةنام ترين عجايب معروف  
شمسـي/   اواخر قرن ششـم هجـري  (ي قزويني محمد بن محمود المكنون زكريا بن ةنوشت

نويس، آثار ابوعلي سينا، ابوريحـان   نامه است. منابع مهم اين عجايب) قمري هفتم هجري
  ابوعثمان جاحظ است.  ةنوشت» الحيوان«ويژه كتاب  بيروني و به

ــاب    ــوانكت ــاحظ« الحي ــاب » ج ــيو كت ــاريخ طبيع ــي« ت ــيش» بلين ــتن از پ ــاي  م ه
  )1شوند. (تصوير ميمحسوب ها  نگاري عجايب

  
  پيشينه تحقيق   .3

عنوان كتاب  بازمانده كه به ]3[»بليناس«نويسي، از  ترين دانشنامه با موضوع عجايب قديمي
هاي متعدد از مـتن مـورد    قول نويسان مورد بررسي قرار گرفته است. نقل الگويي عجايب
). از 14 ،1386، (پرويزينويسان بوده است  دهد كه از منابع اصلي عجايب نظر، نشان مي

 عجايـب عـالم  توان به كتاب  هاي كهن فارسي با موضوع عجايب المخلوقات، مي كتاب
هـم   شـياء ألا عجايـب و  البلـدان  عجايباشاره كرد كه به اسامي » يد بلخيؤابوالم«نوشته 

دركتاب   تاريخ سيستانمشهور است. اصل اين كتاب موجود نيست و نويسنده ناشناختة 
). از ديگـر متـون   442 ،1390،ه اسـت (زرقـاني  كرد اشاره محتوي آن  به بلدانعجايب ال
هـاي هندوسـتان)، متعلـق بـه ناخـدا بـزرگ        (شـگفتي  الهنـد  عجايبنامه، كتاب  عجايب

 -قمـري  شمسـي/ چهـارم هجـري    اواخر قرن سـوم هجـري   -است» شهريار رامهرمزي«
). 64 ،1393 ،هـس  است (فنشامل داستان دريانوردان  اين كتاب). 5 ،1348 ،(رامهرمزي

، دانشمند قرن چهارم و »محمد ايوب الحاسب الطبري«، منسوب به تحفه الغرايبكتاب 
عجايــب المخلوقــات و غرايــب ق تــأليف شــده اســت.  485 .ش/ ه471 پــنجم كــه در
--539 هـاي  بين سال كه(همداني) » محمد بن محمود بن احمد طوسي«از  الموجودات

  يف شده است.ق تأل 562-555 .ش/ ه546
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 اسـت  كتبـي  ديگر از عربي زبان به »دميري الدين كمال شيخ« اثر الحيوان ةحيا كتاب  
 نامـه  عجايب كتب ديگر از الحيوان خواص كتاب .است پرداخته عجيب هاي داستان به كه

اين كتاب  »تبريزي تقي محمد«. است »دميري« الحيوان ةحيا كتاب از اي خالصه كه است
 از البحــر و البــر عجايــب فــي الــدهر نخبــه. كــرده اســت ترجمــه فارســي زبــان بــه را
 ذكـر  و تـاريخ  و جغرافيـا  زمينـه  در »دمشقي انصاري طالب ابي بن محمد الدين شمس«

تـأليف   غرايـب  و عجايـب  نگارستان. است شده نوشته عربي زبان به كه است ها شگفتي
 جـز  بـه . اسـت  شده تأليف ق1165-1131.ش/ ه1131-1098 هاي سال بين »پيشاوري«

 در »خليفـه  حـاجي « كـه  شده نوشته و عربي فارسي زبان به هايي نامه عجايب متون، اين
  .است برده نام ها آن از الظنون كشف كتاب
بازنويسي، مصورسازي و در زمان  ،هاي مختلف المخلوقات قزويني در دوره عجايب  

حاضـر   دهنده توجه مخاطب در قرون مختلف اسـت. درحـال   قاجار چاپ شده كه نشان
هاي شخصي وجود  ها و مجموعه ها و موزه هاي متعددي از اين كتاب در كتابخانه نسخه
ي خانه آتور سـاكلر و گـالر   خانه ملي هنر آمريكا، نگار هايي كه در نگار مانند نسخه ؛دارد

شـده عجايـب    هاي نوشته ها نيز به نسخه نوشته هنري فرير موجود است. در برخي دست
ملقـب بـه عطـارد، يكـي از خوشنويسـان       »مرشد خطاط«المخلوقات اشاره شده است. 

فعاليت داشته است. مرشد خطـاط در   ،ق959-929 .ش/ ه931-902 مشهور است كه از
شد كه  ايب المخلوقات قزويني ميق مشغول نوشتن نسخه قطوري از عج951.ش/ ه923

  ).134 ،1369 ،شود (گري اكنون در كتابخانه چستريتي در انگلستان نگهداري مي
  
  عجايب المخلوقات قزويني دانشنامه مصورمعرفي  .4

زكريا بن «تأليف  الموجودات المخلوقات و غرايب عجايب، دانشنامه مصورترين  معروف
تصـاوير كتـاب عجايـب     ق) اسـت. 605.ش/ ه587» (محمد محمـود المكـوني قزوينـي   

المخلوقات قزويني مشتمل بر دو مقاله است؛ مقاله اول در باب علويات (جهان برين) و 
كه يـك   المخلوقات بيش از آن مقاله دوم در سفليات (عالم زميني) است. كتاب عجايب

عربي نوشـته  گيرد؛ اين كتاب در اصل به زبان  بندي علمي قرار مي اثر ادبي باشد، در رده
و متن فارسي آن با فاصله كوتاهي بعد از نگارش عربي، به فارسي ترجمه ومصورسازي 
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بـه گفتـة    .بليناس شـرق لقـب گرفتـه اسـت     ،ي). زكرياي قزوين23، 1388شد. (براتي، 
منظـور تنبـه    آوري ذكر قدرت خداوند به نويسنده، هدف وي از نگارش اين كتاب، جمع

  انسان و آگاهي اوست.
المخلوقات قزويني، با نظم دانشنامگي در تدوين تاريخ طبيعي اسـت   تصاويرعجايب  

شناسي ارائه كنـد.   مندي از كيهان كرده، شرح تصويري نظام كه نويسنده و تصويرگر سعي
توصـيفات  متن كتاب، شامل مداخلي است كه از مقاالت كوتاه تشـكيل شـده و شـامل    

و اجرام آسماني) و سفلي (موجودات عالم) هاي فلكي  ها و صورت جهان علوي (سياره
  است. 

  
  تصاوير (علويات) 1 .4

شــامل اجــرام ســماوي و ســاكنان جهــاني بــاال يعنــي فرشــتگان،  تصــاوير ايــن بخــش
منبع قزوينـي   هاي خاص است. هاي عربي و سرياني، عيد ها و روزه شناسي، تقويم وقت

 »عبـدالرحمن صـوفي  «اثر  صورالكواكبدر اين بخش، قسمت مربوط به سيارات كتاب 
  بوده است. 

  
  تصاوير (سفليات) 2 .4

تصاوير اين بخش شامل علوم زمين و عناصر چهارگانه (كره آتش، كره هوا، كـره آب و  
كره زمين) است و در بخشي ديگر تصاوير و توضيحاتي مرتبط بـا آتـش و هـوا و نيـز     

يعني منطقـه  گانه طبيعت  شهاب و بادها اضافه كرده است. قزويني در ادامه از مناطق سه
انسـان و  تصـاويري از   ،. در منطقـه حيـواني  افـزوده تصاويري معدني، گياهي و حيواني 

به متن اضافه درباره مخلوقات ديگر و غوالن  ،مشخصات اقوام مختلف و در آخر كتاب
  . كرده است

كتـاب قـانون   از دو كتاب معروف آن زمـان بـه نـام     ،منبع قزويني در فصل جانوران  
اثـر   الحيـوان سـينا و كتـاب    ابـن  ،قمـري  هجري  پنجم شمسي/ چهارم هجري قرناواخر 

خصـوص   متعلق به گياهان، بـه تصويري است. توضيحات  »ابوعثمان عمرو ابن جاحظ«
سـينا   ابن شفايو  قانونگياهاني كه منشأ غذايي و درماني براي انسان دارند، از دو كتاب 

سينا و بـه ظـن    استفاده كرده است. قزويني در اطالعات پزشكي كتاب خود به قانون ابن
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بر كتاب گمشدة بليناس متكي بوده اسـت. وي در مـواردي در كتـاب خـود، نـام       قوي
گويـد...   مؤلف و منبع مورد استفاده را ذكر كرده است. مانند: نويسنده تحفه الغرايب مي

خـداي عزوجـل   «گويد... . قزويني در مقدمه كتاب نوشته است:  و يا صاحب البلدان مي
ام بلكـه   اص و حكايات و امثال از خـود نگفتـه  گواه من است كه در اين كتاب هيچ خو

  ).88، 1283، (قزويني» ام جمله را از كتب و روايات نقل كرده
  
  نسخه عجايب المخلوقات دانشگاه مونيختصاوير بررسي  .5

دست آمده از عجايب المخلوقات قزويني است. ايـن   ترين نسخه به نسخه مونيخ قديمي
). 3شود (تصـوير  داري مي انه باواريا در مونيخ نگه(عرب) در كتابخ 464نسخه به شماره 

علـي دمشـقي متطيـب در     بن نسخه را محمدتصاوير با استناد به مطالب صفحه افتتاحيه، 
 را در شهر واسـط واقـع در جنـوب بغـداد در كرانـه رود فـرات استنسـاخ كـرده و آن         

، 1385رتس، هس؛ شوا به پايان برده است (فن ق] 678شوال 25/24م [1280 .ش/ ه658
كتابت تصويرگري و ت مؤلف ا. با توجه به تاريخ كتاب، نسخه مونيخ در زمان حي)121
 467سه سال پيش از وفات وي به پايان رسيده است. متن نسخة مـورد نظـر بـا     و شده
  .)139، 1392، كامل شده است (بيگ باباپور  نگاره

  
  مونيخ نشگاهدا المخلوقات آرايي نسخه عجايب صفحهتصويرگري و  1 .5

). ابعـاد هـر   54، 1385 ،شوارتس ؛هس بر شده است (فن برگ لب 213اين نسخه شامل 
سـطر نوشـته    27متر بوده كه در هر صفحه با خط نسخ خوانا  ميلي 168در  268صفحه 

صـورت   شده است. قاب هـر صـفحه و نيـز خطـوط جداكننـده مطالـب و تصـاوير بـه        
ها ابتدا با خطوط ظريـف قرمـز رنـگ     نگاره اند. هاي ظريف قرمز ترسيم شده خط جفت

اند كه در برخي مواقع خطوط قرمز در  طراحي و سپس با خطوط مشكي دورگيري شده
نقشـه   44نگاره متن، رنگـي اسـت و    467). كل 2(تصوير ندا طراحي ناديده گرفته شده

هـا، چهـار شاخصـه اصـلي      ها و نقشه خطي در اين نسخه بررسي شده است. اين نگاره
بندي تصاوير، معيار اندازه تصـاوير در مـتن،    آرايي، قاب رند: ترتيب تصاوير در صفحهدا

  سبك نگارگري.



 پـيش از   

 در همـه  
گيـرد.   ـي 
را در  طر 

 

 هيچ مـوردي

  

.انـد  ـيم شـده
 جهت در برمـ

سـط 3ترين آن

  

1400بهار اول،

آمده و در هان

1 ،417.(  

 تصوير) ترسـ
را از دو يا سه

و كـوچكت 15

  ).146و  383

ورة اول، شمارة ا

رح مربوط به آ

1283منبع: (قزويني،

ف قرمز (قاب
ر نانكه متن، آن

تـرين آنهـا گ

3، 1283: (قزويني،

، سال اول، دواري

 آرايي  ر صفحه
و يا بعد از شرح

 .  

م .2تصوير

  
هاي ظريف خط ت

 تراز است چنا
تي دارند؛ بزرگ

منبع. 3تصوير

نگا عات دانشنامه

تيب تصاوير در
در ذيل و صاوير

اند  قرار نگرفته

بندي تصاوير ب
صورت جفت ه

قاب با لبه متن
هاي متفاوت دازه

 )3. (تصوير

مطالع/  192

ترتي 1 .1 .5
تصاتمامي 

متن خود

  
قاب 2 .1 .5

تصاوير به
قا ،تصاوير

ها اند قاب
گيرد. برمي

  



  193) / خليلي مريم كاميار و مريم زارع( نگاري در سنت دانشنامه ... نقش عجايب

  معيار اندازه تصاوير در متن 3 .1 .5
كند. موجوداتي كه بزرگ  منزله شاخص مقياس تصوير استفاده مي به ،ها تصويرگر از قاب

قسمت كمي از  ،اما موجودات كوچك ،كنند سراسر طول و عرض قاب را پر مي ،هستند
  ماند. دهند و بيشتر فضاي قاب خالي مي قاب را به خود اختصاص مي

  
  سبك نگارگري 4 .1 .5

هـا در   كاررفته در نگاره هاي به اين نسخه در جنوب عراق كتابت شده است. تعداد رنگ
دهـد   ها را نشان مـي  هاي جامه اين نسخه كم است. به جز چند خط تيره كه چين و تاب

و كليـات تصـوير بـه     هستندرنگ  ها كم ها درخشندگي بسياري دارند. نگاره مابقي رنگ
ها دورگيري ظريفـي   . نگاره)65، 1392 ،تر است (بيگ باباپور سيماي خاور نزديك شبيه

دادن بافـت و   شود و هـم بـراي نشـان    دارند كه هم خطوط خارجي تصوير را شامل مي
هـا   هـا، رنـگ   آميـزي نگـاره   رنگ خصوصيات كالبدي موجودات، استفاده شده است. در

هـاي ايـن كتـاب شـامل:      كار رفته در نگـاره  هاي به اند. رنگ كاررفته صورت روحي به به
  اي است. سرخ، آبي، سبز، سياه، سفيد، خاكستري و قهوه

  
  ها نگاره تصويري تحليل .6

 در شـده اسـت.   انجـام بندي ارسطويي  براساس رده ،هاي دانشنامة موردنظر تحليل نگاره
اي،  ري بـه دسـته علفـي، بوتـه    بندي ارسطويي، گياهان براساس اندازه و شكل ظاه دسته

بـه سـه دسـتة آبـزي، هـوازي (پرنـدگان) و        ،و جانوران براساس محل زنـدگي  درختي
تصـوير   41ها به ترتيب: تصاوير صورفلكي و سپس  . نگارهندا بندي شده زي طبقه خشك

تصوير از موجودات هـوازي (پرنـدگان)،    54گياهان،تصوير از  194از موجودات آبزي، 
و در انتهاي كتاب تصاوير موجـودات   اند زي آورده شده تصوير از موجودات خشك 66

گـذاري شـده،    نـام  »في حيوانات عجيب اشـكال «عجيب كه در خود كتاب تحت عنوان 
  :اند قرار گرفته

  
  تصاوير صور فلكي  1 .1 .6

عبـدالرحمن صـوفي    الكواكب صورب خود به كتاب قزويني براي بخش صور فلكي كتا
تصاوير اين بخش از كتاب قزويني نيز متأثر از تصـاوير همـان    از اين رويرجوع كرده 
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و  كتـب نجـوم   هـاي قـديمي   منبع بوده است. الزم به ذكر است كـه معمـوالً در نسـخه   
تفاده از يك الگوي خاص براي تصويرگري صور فلكي اس فقطزمان با كتاب قزويني  هم
  ).4شده است (تصوير مي

  

  

 

  ).92و  90و  87 ،1283منبع: (قزويني، . 4تصوير 
  
  تصاويرحيوانات آبزي  2 .1 .6

 41اند؛ از تعداد  رخ ترسيم شده صورت نيم ها به هاي ماهي  در بخش حيوانات آبزي نگاره
اسـتثناي يـك   رخ دارند. همه تصاوير بدون زمينه هسـتند بـه    ماهي جهت نيم 34ماهي، 

تصوير (تركيب ماهي و طبيعت) كه اين تصوير نيز بـر مبنـاي مـتن راوي ترسـيم شـده      
هـا   دار همـه مـاهي   است. نگارگر يك الگوي تزييني ثابت را براي نشان دادن بدن فلـس 

هاي بزرگ، از تمام فضاي قاب استفاده كرده  دادن ماهي كار برده است. وي براي نشان به
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انـد.   هـاي كـوچكتر، فضـاي كمتـري از قـاب را اشـغال كـرده        يو به همان نسبت مـاه 
  )5(تصوير

  

  

 
  ).174و  159و  158 ،1283منبع: (قزويني، . 5تصوير

  
  موجودات آبزيتصاوير . 1جدول 

  زاويه ديد پس زمينه نقشنوع تصاويرتعداد 

54  
نزديك به
  نيمرخ  باال  ندارد  دارد  تخيلي واقعيت

41 13 1 0  7  35  
  

  تصاويرحيوانات هوازي  3 .1 .6
اند. شمايل كلي  رخ نقاشي شده صورت نيم جز دو مورد مفرد و به ها به نگاره تمامي پرنده

ها در بيشـتر مـوارد    گرايانه و نزديك به واقعيت ترسيم شده است. پرنده طبيعت ،ها پرنده
آب نقاشـي  پرنده در حـال پـرواز و يكـي هـم در      5اند و  بر خط لبه پايين قاب ايستاده

نگـاره بـا عناصـر  منظـره يـا زيسـتگاه پرنـده بـه تصـوير           54نگاره از  3. فقط ندا شده
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  يد
  نيمرخ
52  

صـويري  
ـارگر در   
ت. در اين 
حيوانـات     

 

زاويه دي 
ل 
  رخ سه  ز
 2 

الگوي ثابت تص
انـد. نگـ  شـده 

حي كرده است
حـي پيكـره ح

1400بهار اول،

  ).191و  185

  هوازي
تعداد پرندگان 

در حال  ثابت
پرواز

48  6 

پا از يك ا چهار
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 پس زمينه
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  201) / خليلي مريم كاميار و مريم زارع( نگاري در سنت دانشنامه ... نقش عجايب

مـونيخ، مـتن از اهميـت زيـادي برخـوردار       دانشگاه المخلوقات در دانشنامه عجايب  
ها در خدمت متن هستند. نگارگر در اين نسخه سعي كرده تصاويري خلق  است و نگاره

صـورت   ياري مـوارد بـه  هاي كتاب در بس شدن متن كمك كند. نگاره تر كند كه به روشن
هـاي واقعـي    رسد در برخي موارد نگارگر از نمونه گرايانه تصوير شده و به نظر مي واقع

ها پس زمينه وجـود نـدارد و قصـد نگـارگر تأكيـد بـر        الگو گرفته است. در اكثر نگاره
هايي است كه در متن آمـده اسـت. تمـامي     تر خصوصيات نمونه دادن هر چه دقيق نشان
هاي  اند. اين عوامل، تفاوت تصويرگري در نگاره اي و تزئيني اقد عناصر حاشيهها ف نگاره

  د.نده نشان مي را متون ادبي در يك متن علمي و تصويرگري
تر  اطالعات متن را روشن ،و تصاوير هستندمكمل محتواي نوشتاري كتاب  ،ها نگاره  
در بخشي كه عناصر موجودات غريب را به تصـوير كشـيده، بـه     فقطد. نگارگر ننماي مي

  متن وفاداري كمتري داشته است. 
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