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چكيده
شناخت شيوه هاي طراحي شخصيت درهنر نگارگري ومطالعه سير تکوين وتحول آن مي تواند براي طراحان 
امروز الهام بخش باشد و دريچه هاي جديدي به روي آن ها بگشايد. در اين راستا، تصويرسازي هاي نسخه 
عجايب المخلوقات به لحاظ اينکه بامحوريت موجودات تخيلي-تلفيقي صورت گرفته ، مورد مناسبي براي 
مطالعه طراحي شخصيت فراواقع در سنت تصويري آسياي ميانه است. انتخاب دو نسخه شاخص از دو 
دوره ممتاز مکتب نگارگري ايلخاني در ايران(نســخه کتابخانه مونيخ-شماره ٤٦٤) و مکتب گورکاني در 
شبه قاره(نسخه کتابخانه آستان قدس رضوي- شماره  ٤٧٨٩٣)، از بدو نگارش و مصورسازي اين نسخه 
تا پايان دوره حيات پوياي مکاتب نگارگري آسياي ميانه، مي تواند تشابه و تفارق ويژگي هاي تصويرگري 
اين گونه از طراحي شخصيت راتبيين نمايد. هدف از اين پژوهش، شناخت و تبيين عوامل ثابت و متغير در 
طراحي شخصيت هاي تخيلي-تلفيقي از بدو مصورسازي اين نسخه در قرن هفتم هجري تا مکتب گورکاني 
قرن يازدهم هجري، با تمرکز بر دو نسخه شاخص و با رويکرد فرم گراست. اين تحقيق در پي پاسخ به اين 
سوال ها است:١- شخصيت پردازي  موجودات تخيلي-تلفيقي در نگاره هاي نسخه آغازين عجايب المخلوقات 
قزويني مکتب ايلخاني و همتاي آن در مکتب گورکاني، داراي چه ويژگي هاي تجسمي است؟ ٢-وجوه اشتراک 
و افتراق آنها در چيست؟ روش تحقيق، تحليلي-تطبيقي و شيوه گردآوري اطالعات کتاب خانه اي-اسنادي 
است. روش تجزيه و تحليل آثار بر مبناي مطالعات کيفي (سنجش چگونگي کاربست عناصر بصري) و از 
حيث هدف، بنيادين اســت. نتايج کلي پژوهش بر اين امر اذعان دارند که وجه اشتراک شخصيت پردازي 
موجودات تخيلي-تلفيقي در نسخه آغازين عجايب المخلوقات قزويني در مکتب ايلخاني و همتاي آن در مکتب 

گورکاني، برگرفته از سبک قالب نگارگري ايراني و تفاوت چشم گير آن ها، در نوع کاربست رنگ است. 
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مقدمه
نسخ  مختلف،  ادبي  انواع  با  مصور  متون  ميان  در 
متفاوت  رويکرد  دليل  قزويني،به  عجايب المخلوقات 
اهميت  فراواقع حائز  هنرمندان در تصويرگري مضامين 
بسيار هستند. تصويرسازي هاي اين نسخ، از اين منظر که 
بامحوريت موجودات تخيلي-تلفيقي صورت گرفته، مورد 
در  فراواقع  طراحي شخصيت هاي  مطالعه  براي  مناسبي 
سنت تصويرسازي مکاتب پيشين است.در بين تنوعي از 
نسخ مصور عجايب المخلوقات، دو نسخه شاخص و ممتاز 
دوران پوياي مکاتب نگارگري آسياي ميانه، در آغاز به 
عصر ايلخاني (نسخه کتابخانه مونيخ-شماره ۴۶۴)و در 
آستان قدس  کتابخانه  (نسخه  گورکاني  عصر  به  پايان 
رضوي- شماره  ۴۷۸۹۳) تعلق دارند. وابستگي اين نسخ از 
دو دوره ممتاز نگارگري، از بدو نگارش و مصورسازي اين 
کتابتا پايان دوران حيات پوياي کارگاه هاي تصويرگري، 
مي تواند سير تغيير و تحول تصويرسازي شخصيت هاي 
تخيلي-تلفيقي را  از آغاز تا پايان تصويرگري اين مضمون 
آشکار کند. هدف اين پژوهش، شناخت ويژگي هاي مشابه 
و متفاوت در تصويرسازي شخصيت هاي تخيلي-تلفيقي 
دو نسخه شاخص عجايب المخلوقات در دوران ايلخاني و 
گورکاني است. سوالهاي اين پژوهش:١-شخصيت پردازي  
موجودات تخيلي-تلفيقيدر نسخه آغازين عجايب المخلوقات 
قزويني در مکتب نگارگري ايلخاني و همتاي آن در مکتب 
گورکاني، داراي چه ويژگي هاي تجسمي است؟ ۲- وجوه 
اين  وضرورت  اهميت  چيست؟  آنها  افتراق  و  اشتراک 
نسخه  دو  فراواقع  نقوش  که  است  حيث  آن  از  پژوهش 
منبعي  عنوان  به  را  پاياني  و  آغازين  عجايب المخلوقات 
غني جهت بررسي چگونگي تصويرسازي شخصيت هاي 
تخيلي-تلفيقي مورد مطالعه قرار مي دهد. تطبيق تصاوير 
و شناسايي جنبه هاي يکسان و مخالف طراحي شخصيت  
نسخه  دو  تخيلي-تلفيقي  موجودات  تصويرسازي   در 
و  اهميت  يازدهم هجري،  و  هفتم  قرن  عجايب المخلوقات 

ضرورت اين پژوهش را دوچندان مي نمايد.

روش تحقيق  
اين پژوهش از منظر روش: توصيفي-تحليلي با رويکرد 
تطبيقي و از حيث هدف: بنيادين است. شيوه جمع آوري 
اطالعات: کتابخانه اي و ابزار گردآوري:اسناد، پايگاه هاي 
الکترونيکي و فيش برداري از منابع مرتبط مي باشد. جامعه 
آماري اين نوشتار را دو نسخه عجايب المخلوقات قزويني 
مربوط به دوران ايلخاني (کتاب خانه مونيخ) و گورکاني 
(کتاب خانه آستان قدس رضوي) تشکيل مي دهند.در بخِش 
نخست تحليل هاي اين پژوهش، تمامي تصاوير موجودات 
تخيلي-تلفيقي موجود در اين دو نسخه بررسي مي شوند. 
در بخش نهايي، جامعه آماري شامل شخصيت هاي برابر 
و با مضمون مشابه در هر دو نسخه است که مورد تطبيق 

قرار مي گيرند. روش تجزيه و تحليل: کيفي بر پايه سنجش 
چگونگي کاربست عناصر بصري در شخصيت پردازي با 

رويکردي فرم گراست.

پيشينه تحقيق 
جستجوهاي کتابخانه اي و الکترونيکي، مطالعات بسياري 
را بروي نسخ مصور عجايب المخلوقات در اختيار مي گذارد 
اين پژوهش همگام باشد،  اهداف  با  ليکن هيچ منبعي که 
يافت نشد. در عين حال، برخي موارد حائز اهميت هستند 
کتاب  آمدند:  کار  به  پژوهش  اين  نظري  مطالعات  در  که 
غرايب الموجودات»(قزويني،۱۳۴۰)  و  «عجايب المخلوقات 
داستان هاي  و  عجايب المخلوقات  مختلف  تصاوير  شامل 
مربوط به آن استکه جايگاه شخصيت ها را معرفي مي کند. 
با  خود  مقاله  در  ابراهيمي  معصومه  مقاالت،  ميان  در 
طبيعي  مافوق  ديوهاوموجودات  تطبيقي  «مطالعه  عنوان 
درعجايب المخلوقات قزويني وبحري فزوني استرآبادي» 
منتشر شده در نشريه ادبيات تطبيقي سال سوم(۱۳۹۱)، 
مشهورترين  در  وهمي  موجودات  سيماي  بررسي  به 
اين  مساله  به  ليکن  پرداخته  عجايب نامه ها  کهن ترين  و 
پژوهش اشارتي نکرده است. در مقاله اي از نشريه ميراث 
مکتوب شماره ۵ و ۶، علي صفري آق قلعه (١٣٩٠) نسخه 
عجايب المخلوقات قزويني را معرفي و پاره اي از اصطالحات 
نسخه عجايب المخلوقات قزويني و برخي از اسامي کواکب 
کيفيت  بر  تحليلي  اما  نموده  واکاوي  را  آن ها  و تصاوير 
تصويرسازي ارائه نکرده است. محمد مشتري نيز در مقاله 
خود در شماره ٦٨ نشريه کتاب ماه علوم و فنون (١٣٩١)، 
ارائه  عجايب المخلوقات  نسخه  تاريخچه  از  دقيقي  شرح 
مي دهد و به حوزه تصويرگري نسخه وارد نشده است. 
پايان نامه  در  امراهللا بيوکي(۱۳۹۳)  پايان نامه ها،  ميان  در 
کارشناسي ارشد خود در رشته نقاشي با عنوان  «نگاره هاي 
افسانه اي نسخه عجايب المخلوقات قزويني» که به راهنمايي 
علي اکبر شريفي مهرجردي در دانشگاه آزاد يزد به انجام 
نيروهاي  به عنوان  را  افسانه اي  جانوران  نقش  رسيد، 
خيروشر و منشا و دليل شکل گيري اين موجودات مورد 
مطالعه قرار داده  است ليکن مطالعات آن به همين حوزه 
محدود شده است. دالوري در پايان نامه کارشناسي ارشد 
خود در رشته پژوهش هنر دانشگاه الزهرا(س) به راهنمايي 
عفت السادات  افضل طوسي، تحليل و بررسي کهن ترين نسخه 
خطي عجايب المخلوقات موجود در کتاب خانه مونيخ با تأکيد 
بر موجودات بحري انجام داده است (۱۳۹۴). اين بررسي 
نيز تنها به شرح بخشي از نقوش نسخه ايلخاني محدود 
پايان نامه کارشناسي ارشد  نيز در  شده است. زندحقيقي 
خود در رشته پژوهش هنر دانشگاه سيستان و بلوچستان 
به راهنمايي عليرضا طاهري(۱۳۹۰)، سرچشمه تصويري 
موجودات تخيلي عجايب  المخلوقات و ساختار ظاهري و 
رفتاري اين موجودات را بررسي کرده و به مساله تحقيق 
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حاضر وارد نشده است. همچنين در بخشي از پايان نامه 
کارشناسي ارشد پژوهش هنر اثر الدن زحمتکش در دانشگاه 
تربيت مدرس به راهنمايي مهناز شايسته فر(١٣٨٥) به نسخه 
عجايب المخلوقات موجود در کتاب خانه آستان قدس اشاره 
شده اما تنها به معرفي اين اثر بسنده شده است.پايان نامه 
خشايار  راهنمايي  به  شاهد  دانشگاه  در  باجالن  الهام 
قاضي زاده(١٣٩٢) نيزبه تصاوير نسخه عجايب المخلوقات 
با هدف کاربرد در تصويرسازي هاي علمي و آموزشي 
موجود،  منابع  بر  مروري  با  مجموع  در  است.  پرداخته 
هيچ پژوهشي به دست نيآمد که به بحث اين مقاله يعني 
تطبيق شخصيت پردازي موجودات تخيلي-تلفيقي دو نسخه 
عجايب المخلوقات مکتب ايلخاني و مکتب گورکاني پرداخته 
اين پژوهش  اين حيث،  از  باشد.  يا اشارتي کوتاه داشته 
به بررسي تصويرسازي هاي نسخ  با رويکردي متفاوت 

عجايب المخلوقات مي پردازد. 

۱.نسخه عجايب المخلوقات قزويني
در  عجايب نگاري  زمينه  در  كه  متوني  مهم ترين  از  يكي 
و  عجايب المخلوقات  كتاب  شده  نگاشته  اسالمي  دورة 
غرايب الموجودات اثر زكريا بن محّمد بن محمود كموني 
سال  عجايب المخلوقات  نوشتن  است.تاريخ  قزويني 
اصليآنکه  نسخه  است.  بوده  زبان عربي  به  ۶۷۸ هجري 
نخستين نسخه مصور آن نيز هست درحالحاضردرموزه 
در  نسخه  اين  شناسنامه  صفحه  است.  مونيخ موجود 
و  متن  بررسي  از  موجود  اطالعات  اما  نيست  دسترس 
تصاوير فايل اين نسخه که از طريق سايت موزه مونيخ 
شامل  نسخه  که  دارد  آن  از  نشان  است،  دسترس  در 
ومقاله  درعلويات  اول  است:مقاله  ودومقاله  چهارمقدمه 
دوم درسفليات که شامل عناصرونباتات وحيوانات است 
بروج،ماه ها،فصول،  زمين  روي  کائنات  درموردتمام  و 
سال، ستارگان،زمين،کوه ها، دريا ها، رود ها،جانوران وتمام 
باساختاردايرؤ   اثر  است.اين  گفته  دنياسخن  موجودات 
جهان  آفريدگان  ازشگفتي هاي  خودتوصيفي  المعارفي 
درسيماي  ترکيبي  موجودات  مختلف  انواع  وشرح  است 
بري  ترکيبي  وموجودات  فلکي،فرشتگان  صورت هاي 
(ديو،غول،جن)  ماورايي  موجودات  گونه هاي  وبحري 
انواع مخلوقات عجيب الشکل وحيوانات مرکب درترکيبات 
حيوان-حيوان وانسان-حيوان ومخلوقات عجيب را ارائه 
مي دهد(زندحقيقي،۱۳۹۰: چکيده).برخي از شخصيت هاي 
اين کتاب، ريشه هاي اساطيري دارند و به ايران کهن و زمان 
پيشداديان و کيانيان بر مي گردند و برخي ديگر از طريق 
مذاهب مختلف چون يهود و اسالم به افسانه هاي ايراني 
پيوسته اند و گروهي هم ساخته و پرداخته طلسم گران و 
رماالن هستند و در نگارگري دوره هاي تاريخي به چشم 
اثرازجمله  چکيده).اين   :۱۳۹۳ بيوکي،  مي  خورند(امراهللا 
کتاب هاي معدودغرايب است که با تصويرزينت يافته وبه 

که  دارد  مينياتورهايي  نجومي،  جزتصويرهاوجدول هاي 
تصويرجانوران واقسام وحوش خيالي را نمايش مي دهد 
و به توضيح مسائل تاريخ طبيعي،کمک مي کند. همين امر 
سبب رواج مصورسازي اين نسخه در مکاتب نگارگري 

ايران شد.

مکتب  قزويني:  عجايب المخلوقات  مصور  ۱-۱.نسخه 
تبريز ايلخاني(نسخه کتابخانه مونيخ)

نسخه مصور عجايب المخلوقات عصر ايلخاني متعلق به 
کد  با  مونيخ  موزه  موجوددرکتابخانه  هجري  سال ۶۷۸ 
شناسايي ۴۶۴ آغازگر مصورسازي اين نسخه است.نسخه 
اين  باکيفيت  تعداد صفحات  که  است  داراي ۴۳۹ صفحه 
نسخه بر تعداد صفحات بي کيفيت و ساييده شده آن برتري 
دارد. تذهيب و تشعير در صفحات اول نسخه استفاده شده، 
صفحات  براي  خاصي  آرايش  دارد.  مناسبي  کيفيت  که 
اين نسخه به کار برده نشده، تنها کادر هايي متشکل از دو 
خط قرمز نازک در دور متون، تصاوير و تيترها به چشم 
به  يکنواختي  مي خورد که گريد و چهارچوب يکدست و 
نسخه داده و ايجاد نظم کرده است. تعداد سطر ها ۲۶ تا ۲۷ 
رديف و تعداد نگاره ها ۴۶۵ عدد است که متشکل از تصاوير 
ندارند.  يکدستي  کيفيت  تصاوير  است.  تخيلي  و  واقع نما 
تصاوير آغازين کتاب به نسبت تصاوير مياني و پاياني با 
کيفيت تر هستند و از طرفي تصاوير مياني از کيفيت بهتري 

نسبت به تصاوير پاياني برخوردار است(تصوير ۱). 

۱-۲- نسخه مصور عجايب المخلوقات قزويني: مکتب 
اين  رضوي:  قدس  آستان  کتابخانه  (نسخه  گورکاني 
نسخه در کتابخانه آستان قدس رضوي با شماره ۴۷۸۹۳ 
متعلق به قرن يازدهم هجري، وقفي محمد بابايي زاده شناخته 
مي شود و نسخه اي ناقص است.به همين علت،در اين نسخه 
هيچ تذهيب و تشعير و آرايشي به چشم نمي خورد. حتي 
کادر و خط حاشيه اي و در برگيرنده متن و تصوير نيز در 
اين نسخه موجود نيست. کيفيت صفحات در قسمت متن و 
تصوير متوسط است و در بخش هايي، متن خوانا نيست و 
تصاوير وضوح کافي ندارند. غالب تصاوير بدون کادر در 
دل متن جاي گرفته اند. جز اندکي که با پشت زمينه اي به 
شکل مستطيل يا مربع با رنگ تخت محاط شده اند که بودن 
آشفتگي  و  بي نظمي  باعث  تصاوير  براي  کادر  نبودن  و 
اين نسخه شده است. نوع قلم نستعليق است که در اغلب 
صفحات٢١/٥و  طول  ناخواناست.  و  بي کيفيت  صفحات 
گالينگور  تيماج  نسخه  جلد  و  ١٢/٣سانتيمتر  آن  عرض 
مي باشد.تعداد سطرها بين ۱۷ تا ۱۹رديف و فاصله سطور 
از يکديگر بسته به تعداد سطرها متغير است. نسخه داراي 
تصاوير متعدد مغولي، هندي با رنگ هاي تند است. تاکنون 
حدود ۳۶نگاره از اين نسخهبه دست آمده که جملگي قابل 

بررسي  هستند(تصوير ۲). 



٢. معرفي موجودات تخيلي-تلفيقي در دو نسخه عجايب  
المخلوقات ايلخاني و گورکاني

٢-١. مصورسازي موجودات تخيلي-تلفيقي در نسخه 
مکتب ايلخاني

تصاوير نسخه مربوط به دوره ايلخاني شامل نقوش تخيلي 
و واقع نما مي شوند که عبار ت اند از:اجرام سماوي(سياره ها)، 
کوکبه (ستاره ها)، بروج، مالئکه، عجايب جزاير، حيوانات 
عجيب دريا و آب، چهارپايان، پرندگان، حشرات، خزندگان، 
تمام  در  گياهان،  گروه  جز  عجيب الشکل.به  حيوانات 
وجود  تخيلي  موجودات  شد،  ذکر  که  ديگري  دسته هاي 
دارند.منظور از موجودات واقعي، آنهايي است که در دنياي 
مقابل،  نقطه  در  و  دارند  عيني  ما وجود  کنوني  و  واقعي 
موجودات تخيلي قرار دارند که در دنياي فراواقع و خيالي 

مي گنجند. تصاوير تخيلي شامل: کوکبه، بروج، فرشتگان، 
غول، جن، ديو، اژدها، سيمرغ و ققنوس، موجودات عجيب 
آبي، موجودات عجيب خشکي (تصوير۳)وتصاوير واقعي 
مي شوند  حشرات  آبزيان،  پرندگان،  چهارپايان،  شامل: 

(تصوير۴).
در اين نسخه تمام موجودات تخيلي به صورت جدا تفکيک 
و دسته بندي نشده اند. بلکه برخي در قسمت تصاوير واقعي 
هم به چشم مي خورند. براي مثال: اژدها که موجودي تخيلي 
و تلفيقي است هم در قسمت موجودات تخيلي موجود در 
آب و جزاير ديده مي شود هم در قسمت موجودات واقعي 
که خزندگان هستند. به همين دليل نمي توان آمار و درصد 
دقيقي از همگامي تصاوير تخيلي از دو منظر متن و تصوير 
ارائه داد.در نمودار ۱و ۲ درصد فراواني تصاوير موجودات 

مأخذ ايلخاني،  عصر  المخلوقات،  عجايب  نسخه  :تصوير١. 
Munich Museum Library, Ajaeb-al-Makhluqat 

Manuscript, No.464.

مأخذ:  گورکاني،  عصر  المخلوقات،  عجايب  نسخه  تصوير2. 
کتابخانه آستان قدس، ش ۴۷۸۹۳

Munich Museum Library, Ajaeb-al- :ايلخاني، مأخذ تصوير3. نمونه موجودات تخيلي-تلفيقي در نسخه عجايب المخلوقات 
 Makhluqat Manuscript, No.464

نمودار 1. فراواني تصاوير موجودات تخيلي- تلفيقي در نسخه عجايب المخلوقات عصر ايلخاني، مأخذ: نگارندگان

شخصيت پردازي  تطبيقي  تحليل   
موجودات  تخيلي- تلفيقي  در نگاره هاي 
نسخ عجايب المخلوقات  قزويني مکتب 
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تخيلي-تلفيقي در نسخه عجايب المخلوقات عصر ايلخاني به 
نمايش درآمده است.

از بين ۴۳۹ صفحه نسخه ايلخاني، ۱۴ صفحه،بدون تصوير 
و متن، قبل و بعد از مطالب و تصاوير نسخه به کار رفته 
است. ۱۰۵صفحه داراي متن و ۴۲۵ صفحه داراي تصوير 
به چشم  اين ۴۲۵ صفحه، ۴۶۵ تصوير  دل  در  که  است 
مي خورد. تصاوير واقع نما بر تصاوير تخيلي اين نسخه 
غالب هستند. جمع کل تعداد تصاوير تخيلي ۹۶ مورد است 
که بيشتر در قسمت موجودات خاِص خشکي، دريا و قسمت 
غول، جن، ديو متمرکز شده اند. کمترين نقوش تخيلي، بروج 
هستند و در دسته اجرام سماوي درصد نقوش تخيلي صفر 

است.
کاربرد  نسخه،خط  اين  موجودات  درشخصيت پردازي 
مهمي دارد. همچنين کاربرد رنگدربرابربيرنگي، وعرياني 
دربرابرپوشيدگي مشهود است. بيرنگي وخنثي بود نازلحاظ 
دردرياووبودنرنگدرنگاره هاي  موجود  درجانوران  رنگي 

ديگروعرياني درموجودات عجيب وپوشيدگي درنگاره هاي 
انسان نما،تضادرادر بطناين نسخه نهادهاست.

٢-٢- مصورسازي موجودات تخيلي-تلفيقي در نسخه 
مکتب گورکاني

ناقص بودن و از هم پاشيدگي صفحات نسخه گورکاني، 
نبودن  خوانا  و  تصاوير  درچيدمان  ترتيب  و  نظم  فقدان 
متن اين نسخه،عوامل مهمي هستند که بررسي تصاوير و 
دسته بندي انواع شخصيت  ها را دشوار مي نمايد. اما به طور 
کلي تصاوير واقع نما و تخيلي مشهود مي باشند. تصاوير 
تخيلي شامل: کوکب (دلفين، بروج: توامينه، المسلسله)، فرشته 
(اسرافيل، جن و غول)، ديو (انسان آبي، کنيزکي که از گوش 
ماهي بيرون زده)، موجودات خاص دريا (خرگوش دريايي، 
خطاف يا ماهي بالدار)، تمساح، مرغ نور، موجودات عجيب 
خشکي و حيواني تلفيقي شبيه به خوک(تصوير ٥) و تصاوير 

واقعي شامل: کواکب و تصوير جزيره هستند (تصوير ٦). 

نمودار 2. پراکندگي تصاوير واقعي و تخيلي- تلفيقي در نسخه 
عجايب المخلوقات، عصر ايلخاني، مأخذ: نگارندگان

 Munich Museum Library, Ajaeb-al-Makhluqat :تصوير 4. نمونه موجودات واقعي در نسخه عجايب المخلوقات ايلخاني، مأخذ
Manuscript, No.464

نسخه  تلفيقيدر  تخيلي-  و  واقعي  تصاوير  پراکندگي  نمودار4. 
عجايب المخلوقات گورکاني، مأخذ:نگارندگان

نمودار3. فراواني تصاوير موجودات تخيلي-تلفيقي در نسخه عجايب المخلوقات گورکاني، مأخذ: نگارندگان



تعداد کل صفحات اين نسخه، ٢٥ صفحه است که هر ٢٥ 
صفحه متشکل از متن و تصوير مي باشند.نمودار۳درصد 
فراواني موجودات تخيلي- تلفيقي نسخه عجايب المخلوقات 
عصر گورکاني مورد بررسي قرار گرفتهکه بيشترين در 
قسمت موجودات خاص دريا متمرکز شده اند و کمترين 
در قسمت کواکب، فرشتگان و موجودات خاص خشکي و 
در قسمت اجرام سماوي، اژدها، ققنوس و سيمرغ درصد 
تصاوير صفر است.در نمودار۴ درصد پراکنگي تصاوير 
واقعي و تخيلي-تلفيقي در نسخه عجايب المخلوقات عصر 
گورکاني مورد بررسي قرار گرفته که طبق نمودار، درصد 
تصاوير واقعي بر تصاوير تخيلي- تلفيقي غالب است. از 
مجموع ٣٦ تصوير موجود در نسخه عجايب المخلوقات 
گورکاني، ٢٥ تصوير آن واقعي و جمع کل تعداد تصاوير 

تخيلي-تلفيقي ١١ مورد است.
در شخصيت پردازي موجودات اين نسخه، برخالف نسخه 
چشممي خورد.  تضاددرپوشيدگيوعريانيکمتربه  ايلخاني، 
همچنين کاربرد رنگ عنصر مهمي است که اهميت خط را 

در تصاوير مخدوش کرده است.

۳.مطالعه تطبيقي شخصيت پردازي موجودات تخيلي-
تلفيقي در دو نسخه ايلخاني و گورکاني

فراواني  کلي: ۱)تطبيق  دسته  دو  در  بخش  اين  مطالعات 
عجايب  نسخه  دو  در  تخيلي-تلفيقي  موجودات  تصاوير 
ويژگي هاي  ۲)تطبيق  و  گورکاني  و  ايلخاني  المخلوقات 
شخصيت پردازي موجودات تخيلي-تلفيقي در دو نسخه 
مزبور صورت مي پذيرد. به همين روي، هر بخش جامعه 
آماري و چارچوب تحليلي خاص خود را دارد که در هر 

قسمت بدآن اشاره شده است.

۳-۱.تطبيق فراواني تصاوير موجودات تخيلي-تلفيقي 
در دو نسخه عجايب المخلوقات ايلخاني و گورکاني

جامعه آماري اين بخش با هدف شناسايي ميزان کاربرد 
تصاوير موجودات تخيلي، تمام تصاوير دو نسخه را شامل 
مي شود. مطالعه تطبيقي ميزان فراواني تصاوير موجودات 
تخيلي در دو نسخه عجايب المخلوقات ايلخاني و گورکاني 
نشان از آن دارد که هر دو نسخه شامل تصاوير: کواکب، 
بروج، مالئکه، غول،جن، ديو، حيوانات خاص دريا و خشکي 
هستند. در دو نسخه ايلخاني و گورکاني، بيشترين درصد 
به چشم  تخيلي، در دسته حيوانات عجيب دريا،  تصاوير 
مي خورد. در مجموع، نسخه ايلخاني، مجموعه کاملتري از 

انواع موجودات تخيلي-تلفيقي را در بردارد (نمودار ۵).

موجودات  شخصيت پردازي  ويژگي هاي  ۳-۲.تطبيق 
تخيلي-تلفيقي در دو نسخه عجايب المخلوقات ايلخاني 

و گورکاني
در اين بخش، به منظور تبيين ويژگي هاي تصويرسازي 
شخصيت پردازي موجودات تخيلي-تلفيقي در دو نسخه 
عجايب المخلوقات ايلخاني و گورکاني، نمونه هايي با مضمون 
مشترک انتخاب شدند. در ميان تمامي شخصيت هاي نقش 
بسته در دو نسخه، تنها ۵ شخصيت با مضموني مشابه و با 
ويژگي هاي بصري مناسب، به دست آمد. اين شخصيت ها 
عبارتند از: دلفين (تصاوير۷و۸)، اسرافيل (تصاوير۹و۱۰)، 
و  (تصاوير۱۳و۱۴)  انسان آبي  (تصاوير۱۱و۱۲)،  تمساح 

خرگوش آبي (تصاوير۱۵و۱۶). 
الف) دلفين  
ب) اسرافيل  

ج)تمساح  
د)انسان آبي  
ر)خرگوش آبي  

با توجه به اهداف پژوهش، نقوش منتخب براساس عواملي 
که در تبيين شاخصه هاي ارزشي شخصيت پردازي نقش 
دارند بررسي مي شوند. اين شاخصه ها عبارتند از: کادر 

تصوير6.  نمونه موجودات واقعي در نسخه عجايب المخلوقات گورکاني، مأخذ:مأخذ: همان 

تصوير5. نمونه موجودات تخيلي-تلفيقي در نسخه عجايب المخلوقات گورکاني، مأخذ: مأخذ: کتابخانه آستان قدس، ش ۴۷۸۹۳

شخصيت پردازي  تطبيقي  تحليل   
موجودات  تخيلي- تلفيقي  در نگاره هاي 
نسخ عجايب المخلوقات  قزويني مکتب 
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و حاشيه، زبان بدن، رنگ، زاويه ديد، بافت، عمق و فضا، و 
ترکيب بندي.

۳-۲-۱.کادر و حاشيه:
در نسخه ايلخاني،نقوش موجودات تخيلي، داراي کادري 
هستند که به صورت خط نازک قرمز رنگ نگاره هارا محاط 
کرده است. برخي از اين نقوش از کادر بيرون زده اند. کادر 
استفاده شده در تصوير۱۱ با ارزش خطي نازک نمي تواند 
انرژي بصري نقوش را مهار کند. اين کادرها به صورت 
بصري  انرژي  لحاظ  از  مناسبي  کادر  که  افقي  مستطيل 
کادر  يا  هستند  سکون  و  آرامش  تداعي کننده  و  نيست 
مستطيل عمودي که کشيدگي اش انرژي بصري نقوش را 
باال مي برد به کار برده شده اند. در تصوير ۱۳،کادر سبب 
ايجاد فضاي تنفس شده و آزادي بيشتري براي تصوير 
نسبت به چهار تصوير ديگر ايجاد کرده است.نقوش نسخه 
گورکاني اغلب فاقد کادر هستند که همين امر سبب شده 
حس حمله و خشونت بيشتري متبادر شود.به عنوان مثال در 

نقش تمساح تصوير ۱۲به اين دليل که کادري وجود ندارد 
تا انرژي بصري اين نگاره را تا حدي مهار کند. تصوير۱۰، 
داراي کادري با فرم بيضي و خط منحني است که خطوط 
منحني و نرم نماد عشق و آزادي و آرامش هستند و فرم 
بيضي نزديک به دايره اش مبين عالم ملکوت و جاودانگي 

است که با خصوصيات ذاتي فرشته هم خواني دارد.

۳-۲-۲. زبان بدن (چهره پردازي و پيکرنگاري): 
فرم منحني در پيکرنگاري نقوش منتخب نسخه ايلخاني، غالب 
استکه حسي خوشايند، از نرمي، آرامش و دوستي را القا 
مي کند. تناسبات، نزديک به تناسبات انساني است،خصوصًا 
در تصوير۹ که ذات معنوي فرشته را بيشتر القا مي کند. 
تعظيم  از  اين تصوير که حسي  ابريشمي و حالت  لباس 
را به خود گرفته، مقام برتري، معنوي و احترام در مقابل 
مقام خداوند را شرح مي دهد،از طرفي بافت هاي زمخت و 
خط هاي ضخيم استفاده شده و فرم هاي تيز بال،احساسي 
نقوش  برخي  مي کند.  تداعي  مخاطب  به  را  خشونت  از 
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به ويژه موجودات دريايي اين نسخه، با درجه اشباع خيلي 
کم و خاکستري به تصوير درآمده اند. در نسخه گورکاني 
شاهد نگاره ها با اشباع باال و پالت رنگي تقريبا ثابت هستيم. 
هرچه درجه اشباع رنگ ها باالتر باشد حامل بار عاطفي 
بيشتر و تندتري است و هرچه از ميزان اشباع بودن آن 
بکاهيم، در نهايت به يک اثر غير رنگي سياه سفيد مي رسيم 
که بار عاطفي را ماليم تر و آرامتر بيان مي کند (دانديس، 
۱۳۸۷: ۸۴). ُتن و ارزش رنگي پايين به کار برده شده در 
برخي از نقوش نسخه ايلخاني همچون تصوير۱۵، باعث 
شفاف نمايي و بي رمقي و ماليم ديده شدن آن ها شدهورنگ 
خاکستري رقيق استفاده شده است. به علت غنا و اشباع 
پايين رنگي، نقوش اين نسخه جذابيت بصري کمتري نسبت 
به نقوش نسخه گورکاني دارند. پالت رنگي اين نسخه تقريبا 
يکسان است. در تصوير ۱۳، به علت استفاده از تضاد در 
اشباع رنگي، ُدم اين تصوير با رنگ گرم قرمز يا اشباع باال 
در حال انبساط، جلوتر از بدن اين تصوير که با رنگ رقيق 
خنثي با اشباع کم به تصوير درآمده، ديده مي شود و سبب 
جذابيت بصري شده است.پالت رنگي در نسخه گورکاني نيز 
يکسان است. استفاده از رنگ هاي پخته و غني و مکمل سبز 
و قرمز، فضاي بصري اين نقوش را فعال کرده است.اشباع 
باالي رنگي، بار عاطفي زيادي را از اين نقوش منتقل مي کند. 
استفاده از طيف ُتن هاي رنگي نزديک به هم در تصوير ۸ 
القاي فضاي واقعي و حجم يبيشتري از نگاره هاي ايلخاني 

همچون تصوير ۱۵سرتاسر کادر کشيده شده اند که انرژي 
بصري بااليي بوجود آورده اند. قرينگي تقريبي، در مرکز 
بودن و بزرگ بودن نقوش با توجه به کادر، باعث شده اين 
نگاره ها نقطه تمرکز شوند. معلق و آزاد و رها بودنشان 
در کادر و پس زمينه خالي به اسرارآميز و تخيلي بودن 
آن ها کمک کرده است. تعادل وزني که اين نقوش دارند 
باعث نشده که حس حرکت از آن ها سلب شود و همچنان 
فعال و پويا هستند. چهره  استفاده شده در تصوير ۱۵ با 
ويژگي نقاشي مغولي و در برخي از حيوانات تا حدودي 
چهره پردازي با ويژگي ذاتي تصوير هم راستا شده، که 
دهان باز و چشمان گردش به حس خشونتي که از بدن 
است.در  کرده  کمک  مي شود،  متبادر  باله ها  تيز  فرم  و 
نسخه گورکاني،کوته نمايي در تناسبات و حالت تصنعي، 
به تخيلي تر ديده شدن شخصيت ها، کمک مي کند. در برخي 
نقوش همچون تصوير ۱۲چهره ها، ويژگي هندي مغولي 
دارند و در اعضاي صورت، اغراق شده و گاه هم راستا 
با زبان بدن مانند چشمان درشت و خيره به مخاطب، با 
حسي از خشونت و حمله، که از فرم هاي تيز بدنش متبادر 
مي کند، کامال هم راستا شده است.در تصوير ۱۰، رنگ با 
ذات معنوي تصوير هم راستا نيست. زيرا رنگ قرمز نماد 
خشم و عصبانيت است که با ويژگي معنوي و ملکوتي 

اسرافيل هم خواني ندارد.
۳-۲-۳. رنگ:برخي از تصاوير موجود در نسخه ايلخاني 
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شماره ۵۵  پاييز۹۹
۴۳

فصلنامة علمي نگره

کرده است. غناي باالي رنگي درنقوش نسخه گورکاني، 
سبب شده نزديکتر به مخاطب ديده شوند.

تصاوير  اغلب  ديد،  زاويه  لحاظ  از  ديد:  ۳-۲-۴.زاويه 
موجود در دو نسخه ايلخاني و گورکاني، به صورت نيم رخ 
به تصوير کشيده شده اند. «فردي که در حالت نيم رخ قرار 
 :۱۳۷۷ (بصير،  مي کند»  جلب  به خود  کمتري  توجه  دارد 
نسخه  دو  در  سه رخ  زاويه  با  معدودي  تصاوير   .(۱۰۵
ايلخاني و گورکاني به تصوير درآمده اند که اين زاويه، انرژي 
بصري قابل توجهي دارد. نگاره هايي که بدني از روبه رو 
و سر از نيم رخ و يا بالعکس دارند گوياي اين هستند که 
هر چند پيکره از همان دنياي تصوير است، ولي نشان از 
نااهل بودن آن دارد (صدقي و همکاران،۱۳۹۰: ۹). امثال 
اين زاويه ديدها در نگاره هاي اين دو نسخه به ويژه نسخه 
ايلخاني به چشم مي خورد. به جز تعداد انگشت شماري نگاره 
در نسخه  ايلخاني، تمام تصاوير موجود ديگر در نسخه 
به تصوير  مخاطب  چشم  با  همطراز  گورکاني  و  ايخاني 
به  نسبت  مخاطب  مي شود  سبب  که  است  شده  کشيده 
انتخاب  نگاره حس همزادپنداري داشته باشد در صورت 
زاويه هم سطح، بيننده همزادپنداري بيشتري با موضوع 
مي کند (رالف، ۱۳۶۵: ۳۸).  اين زاويه ديد به درک بهتر و 
قضاوت و تحليل درست تر نگاره ها کمک شاياني مي کند 
زيرا هيچ ابهامي در آن نيست و با مخاطب کامًال روراست 
است. زاويه ديد همطراز با موضوع اصلي، معموًال زاويه 
(ايراندوست سنندجي، ۱۳۸۵: ۳۳).  آشناي مخاطب است 
زاويه ديد  نيم رخ و سه رخ براي اغلب تصاويرنسخه ايلخاني 
و در موردي، زاويه ديد از باال و عمود در نگاره تمساح 
به چشم مي خورد.در تصاوير ايلخاني، زاويه ديد سه رخ 
به زاويه ديد نيم رخ غالب است.بنابراين سبب پوياتر ديده 
شدن تصاويراين نسخه مي شود. در پنج تصوير منتخب 
گورکاني، تنها زاويه ديد سه رخ و نيم رخ به چشم مي خورد 
که زاويه ديد نيم رخ بر زاويه ديد سه رخ غالب است و سبب 
پويايي  و  تحرکت  از  ايلخاني،  نمونه هاي  مقابل  در  شده 
کمتري برخوردار باشند زيرا، زاويه ديد نيم رخ، حالت تکبر، 

بي اعتنايي و تصنعي را تداعي مي کند.
کيفيت  ايلخاني،  منتخب  نمونه هاي  در  بافت:   .٣-٢-٥
بافت، با معاني اکسپرسيو و تداعي کننده حس و ويژگي 
کارکترهاست. به عنوان مثال فلس کشيده شده روي بدن 

در تصوير ۷ به عنوان بافت، حس داشتن بدن ليز و لغزنده 
آن را بارز مي کند و يا بافت چين و چروک در لباس تصوير 
۹، تداعي کننده بافت غير واقعي و زاييده توهم است و حالت 
باارزش  ابريشم و  از جنس  دارد نشان  نرم و ُسري که 
بودن پارچه است که در متبادر کردن مقام قدرت فرشته 
کمک کرده است. بافت پشت بدن در تصوير۱۱، نسبت به 
بقيه نقوش به علت هندسي بودنش نامتعارف است و ايجاد 
کنتراست کرده است. دربرخي از اين نقوش از بافت زمخت 
و نرم کنار هم استفاده شده است که ايجاد توهم عمق کرده، 
از اين جهت که بافت زمخت و خشن نزديکتر ديده مي شود.

در نمونه هاي گورکاني نيز، بافت نرم و زمخت را شاهد 
هستيم که ايجاد کنتراست و توهم عمق را تداعي مي کند. 
بافت بدن در تصوير۱۲،کمي حسي تر نسبت به بقيه نقوش 
مي باشد ازآن جهت که با ضربه قلم هاي پرهيجان ايجاد 

شده که حضور نقاش و احساسات او را نمايان مي کند.

۳-۲-۶. عمق و فضا: 
فضاهاي موجود در نگاره هاي نسخه ايلخاني و گورکاني، 
در  شده اند.  ترسيم  غيرواقعي  و  بعدي  دو  به صورت 
پس زمينه  نگاره هاي هر دو نسخه ايلخاني و گورکاني شاهد 
فضاهاي خالي هستيم که توهم برانگيز بودن تصاوير را 
بيشتر نمايان مي کنند و بر جنبه تصاوير تخيلي مي افزايند. 
پس زمينه خالي و نيز نامشخص بودن سطح زمين که در 
نقاشي چيني نيز اين چنين بوده به تاثير آرمان گرايانه آن 
کمک مي کند (بارنت، ۱۳۹۲: ۱۸۴). خأل ها و فضاها ي منفي 
را مي توان براي القاي خالي بودن يا القاي فضاي اسرارآميز 
يا نشان دادن احساس انزوا و بيگانگي بکار برد، يا فضايي 
براي تنفس و استراحت بصري نشان داد (جنسن، ۱۳۹۰: 
۱۰۲). فضا هايي که فاقد پس زمينه و عمق مي باشند از لحاظ 
بار عاطفي، که به مخاطب القا مي کنند نيز، با تصاويري که 
تمام  تقريبا  دارند.  توفير  کامال  دارند  عمق  و  زمينه  پس 
نگاره هاي ايلخاني و بيشتر نگاره هاي گورکاني داري عمق 
کم و فاقد پس زمينه مي  باشند. فضاهاي کم عمق بار عاطفي 
دارند و نگاه بيننده را به سوي پيش زمينه مي کشانند (همان: 
١٠٣). خالي بودن پس زمينه ها در نسخه گورکاني، ايجاد 
توهم فضا کرده و فضاي تنفس بوجود آورده و سبب شده 
نقوش فاقد جاذبه و در هوا معلق ديده شوند. در تصاوير 
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منتخب نسخه ايلخاني، کنار هم قرار گرفتن بافت زمخت 
ايجاد  نازکدر اعضاي نقوش،  و نرم و خطوط ضخيم و 
زيرا خطوط ضخيم  است.  کرده  پالن بندي شده،  فضاي 
نسبت به خطوط ظريف و بافت زمخت و درشت نسبت 
به بافت ظريف و ريز، جلوتر و نزديکتر ديده مي شوند. 
در تصوير ۹، بافت زمخت و خطوط ضخيم بال ها و لباس 
سبب شده،از پاهاي تصوير نزديکتر ديده شوند. کنتراست 
تيرگي روشني و رنگ سرد و گرم نيز کنار هم ايجاد توهم 
عمق مي کند. رنگ گرم و رنگ تيره جلوتر ديده مي شود.

در نسخه گورکاني،نقوش فاقد پس زمينه هستند و تضاد 
رنگ تيره روشن و سرد و گرم، بافت ظريف و زمخت و 
همچنين خط ضخيم و نازک، توهم عمق و پالن بندي را 
نشان مي دهد. به عنوان مثال رنگ گرم قرمز استفاده شده 
در تصوير ۱۰، سبب شده نسبت به نقوش ديگر جلوتر به 

نظر برسد.

۳-۲-۷. ترکيب بندي:
ترکيب بندي در تصاويرايلخاني تک عنصري  است.به جز 
تصوير ۱۳ که دو عنصري و قرينه وار آمده و داراي تعادل 
وزني مي باشد. بيشتر از فرم دوار و منحني در اين نقوش 
استفاده شده که سبب توهم حرکت، لطافت، سياليت و آرامش 
بخشيدن به اعصاب مي شود. خط منحني که با ضخامت 
متنوع استفاده شده، حس حرکت و تنوع بصري را به همراه 
دارد. خطوط و فرم هاي شکسته نيز در مقابل خطوط نرم، 
تنوع بصري را به  ارمغان آورده اند. خط دورگيري ضخيم 
بارز است که سبب مي شود تصوير  نقوش  اين  تمام  در 
به صورت حجم و نزديکتر ديده شود و خودش را از فضاي 
خالي پشت زمينه جدا کند.کاربرد رنگ ماليم و با اشباع کم، 
حس سياليت و روان بودن خطوط منحني را بيشتر متبادر 
مي سازد. تعادل وزني در اين نقوش بارز است که باعث 
استحکام ترکيب بندي شده است.نقوش منتخب گورکاني، به 
جز تصوير ۱۰، تک عنصري هستند. خطوط منحني در اين 
نقوش نيز باويژگي هايي که ذکر شد به چشم مي خورد. در 
برخي از نگاره ها همچون تصوير ۱۶ خطوط شکسته و تيز 

بر خطوط منحني غالب است که حس نرمي و ماليمت را از 
نقوش سلب مي کند. تعادل و تقسيم وزن نيز در اين نقوش 
تا حدودي حفظ شده که استحکام ترکيب بندي را به دنبال 

دارد.

۳-۳. تحليل يافته هاي تحقيق
تلفيق عناصر غيرمتجانس در شخصيت پردازي نقوش نسخه 
آغازين عجايب المخلوقات در عصر ايلخاني و نسخه متاخر آن 
در عصر گورکاني سبب شده آن ها غيرارگانيک به نظر بيايند. 
در شخصيت پردازي نقوش ايلخاني از فرم هاي اندام وارتر 
استفاده شده که بيان عاطفي شديدتري را نسبت به تصاوير 
کوتوله وار و با سر هاي بزرگ نسبت به بدن و بي تناسب 
گورکاني القا مي کند.نقوش ايلخاني جديتي در دل خود دارند 
زيرا شايسته و همگام با هنر زمان خويش به تصوير کشيده 
شده اند. در مقابل، نقوش گورکاني تفنني به تصوير درآمده اند. 
شايد بتوان گفت وارد شدن هنرهاي بيگانه و فراموش کردن 
باورها و اعتقاد پيشينيان در تفنني کردن شخصيت پردازي 
اين نقوش بي تاثير نبوده است. مؤلفه هاي خشونت آميز از 
قبيل: بافت زمخت در برخي فرم ها و خطوط تيز شکسته و 
حالت هاي غضب آلود چهره سبب شده نقوش با نيروي منفي 
ظاهر شوند و حسي از خباثت ذاتي را آشکار کنند و نمادي از 
خوي سرکشي هستند. اما اين خشونت در شخصيت پردازي 
اين نقوش آنقدر قوي نيست زيرا ذات نقاشي ايراني با خطوط 
نرم و منحني و آرام شکل گرفته که اين حس را تا حدي به 
تعادلمي رساند. پس زمينه هاي خالي نيز ويژگي اسرارآميز 
و آرمانگرايانه را تداعي مي کند و شخصيت پردازي هاي اين 
دو نسخه را تخيلي تر جلوه مي دهد. جدول شماره ۱، ضمن 
نمايش طرح خطي موجودات تخيلي-تلفيقي منتخب در دو 
نسخه ايلخاني و گورکاني، به تفکيک وجوه تشابه و تفارق 

ويژگي هاي تصويري آنها پرداخته است.
دو  پژوهش،  اين  تطبيقي  مطالعات  داده هاي  به  باستناد 
دسته اطالعات مبني بر وجوه تشابه و تفارق ويژگي هاي 
تصويرگري نقوش موجودات تخيلي-تلفيقي به شرح ذيل به 

دست آمد که به ترتيب عبارت ند از:

مأخذ:  گورکاني،  عجايب المخلوقات  آبي.  انسان  تصوير14. 
کتابخانه آستان قدس، ش ۴۷۸۹۳

مأخذ: ايلخاني،  عجايب المخلوقات  آبي،  خرگوش  تصوير15. 
 Munich Museum Library, Ajaeb-al-Makhluqat

.Manuscript, No.464
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۳-۳-۱.وجوه تشابه:
کاربرد فرم و خطوط منحني در بازنمايي نقوش موجودات 
تخيلي-تلفيقي در دو نسخه آغازين و پاياني مشترک است 
کهسبب ايجاد حس حرکت و پويايي کرده است. خالي بودن 
پس زمينه و ايجاد فضاي اسرارآميز، در پالن اول ديده شدن 
نقوش در هر دو نسخه را به دنبال دارد. زاويه ديد نگاره ها 
به جز يک مورد (تمساح ايلخاني) همطراز با چشم مخاطب 

از  نقوش  اغلب  است.  پنداري شده  که سبب همزاد  است 
زاويه نيم رخ و سه رخ به تصوير کشيده شده اند. عمق خفيفي 
باستفاده از کنتراست رنگ، کنتراست بافت و کنتراست خط 
به وجود آمده، از اين جهت که نقوش با خط ضخيم و بافت 
زمخت و رنگ با اشباع باال نزديک تر ديده مي شوند. خطوط 
دورگيري در نقوش در هر دو نسخه هويداست.همچنين 
در مرکز بودن نقوشو قرينگي تقريبي، در دو نسخه تعادل 

وزني ايجاد کرده است.

۳-۳-۲.وجوه تفارق: 
در نسخه  ايلخاني کاربرد خط بيشتر از رنگ اهميت دارد، 
در صورتي که در نسخه گورکاني رنگ و خط هم پاي هم 
پيش مي روند و چه بسا رنگ بيشتر جلب توجه مي کند. در 
نسخه ايلخاني رنگ با اشباع و خلوص کم به کار رفته، اما 
در نسخه گورکاني رنگ هاي پخته با خلوص باال جذابيت 
بصري اين نسخه را بيشتر کرده اند. نقوش ايلخاني همگي 
داخل کادر محاط شده اند، اما درنقوش گورکاني کادري در 

مأخذ:  گورکاني،  عجايب المخلوقات  آبي،  تصوير 16. خرگوش 
کتابخانه آستان قدس، ش ۴۷۸۹۳

موجودات تخيلي نسخه 
ايلخاني

نسخه  تخيلي  موجودات 
گورکاني

وجوه تشابه و تفارق

وجوه تشابه: بدن هر دو ماهي، انحنادار و داراي بافت دلفين
فلس مانند.

وجوه تفاوت: واضح تر بودن پرداخت جزئيات و تلفيق 
تصوير گورکاني نسبت به تصوير ايلخاني.

وجوه تشابه: وجود عنصر بال و جهت نيم رخ صورت و اسرافيل
سه رخ بدن براي هر دوتصوير.

وجوه تفاوت: تک عنصري و چند عنصري بودن، حس 
معنويت بيشتر در تصوير ايلخاني به علت: لباس و هاله 

دورسر و حالت نيمه تعظيم. 

دندان  هاي تمساح داراي  افقي و  به صورت  وجوه تشابه: هر دو 
تيز و دهان نيمه باز.

وجوه تفاوت: زاويه ديد، بافت متفاوت هر دو. متبادر شدن 
خشونت بيشتر از فرم هاي تصوير گورکاني.

انسان 
آبي  

وجوه تشابه: هر دو تقريبا در هيئت انسان آمده اند. هر 
دو داراي تعادل وزني و حسي از حرکت.

وجوه تفاوت: وجود عنصر ُدم و تخيلي تر بودن تصوير 
ايلخاني، دو عنصري و تک عنصري بودن.

خرگوش 
دريايي

وجوه تشابه: هر دو بدن ماهي و سر خرگوش، داراي 
بافت فلس و زائده هاي تيز بيرون زده.

وجوه تفاوت: متبادر شدن خشونت بيشنر از تصوير 
ايلخاني به علت دهان باز و فرم هاي تيز زاويه دار بدن.

جدول ١. مطالعه تطبيقي شخصيت پردازي موجودات تخيلي-تلفيقي در نگاره هاي دو نسخه ايلخاني و گورکاني، مأخذ:نگارندگان



نظر گرفته نشده که سبب شده نگاره ها، رهاتر و ارتباطشان 
با مخاطب بيشتر شود. در نسخه ايلخاني تناسبات نزديک 

به واقعيت اند در صورتي که در نسخه گورکاني کوته نمايي، 
سبب تخيلي تر شدن نقوششده است.

نتيجه
نسخه عجايب المخلوقات قزويني، به علت خصوصيت هاي مضموني و تصويري منحصربه فردش، منبعي 
غني جهت بررسي قابليت هاي فراواقع در هر دو حوزه متن و تصوير است. بررسي کيفيت نقاشي موجودات 
تخيلي- تلفيقي در دو نسخه آغازين (عصر ايلخاني) و پاياني (عصر گورکاني)، به عنوان نقطه شروع و پايان 
مصورسازي اين نسخه در دو مکتب شاخص نگارگري ايران و شبه قاره، که هر دو از سرچشمه واحد فرهنگ 
و هنر ايران زمين نشأت مي گرفتند، اهميت دارد. در بين تصاوير موجودات تخيلي-تلفيقي هر دو نسخه، 
موجودات خاص دريا درصد بيشتري را به خود اختصاص داده اند و کمترين درصد تصاوير تخيلي-تلفيقي 
نسخه ايلخاني را بروج و کمترين درصد تصاوير تخيلي-تلفيقي نسخه گورکاني را موجودات خاص خشکي، 
فرشتگان، کواکب شامل مي شوند. در نمودار هاي پراکندگي هاي هر دو نسخه، درصد تصاوير واقعي بر 

تخيلي- تلفيقي غالب  هستند.
در بخش مطالعه تطبيقي، به منظور کشف ويژگي هاي  شخصيت پردازي موجودات تخيلي-تلفيقي در دو نسخه 
آغازين و پاياني،شاخصه هاي مهم تصويرگريمورد توجه قرار گرفتند. بررسي ها نشان از آن دارند که کيفيت 
خط، کادر و حاشيه، زاويه ديد، عمق و فضا و ترکيب بنديدر اين دو نسخه تقريبًا ارزش بصري مشابهي دارند.

کادر افقي غالب و زاويه ديد نيم  رخ، عمق کم و فضاي اسرارآميِزتهي، ترکيب بندي تک عنصري و خطوط 
دورگيري در اغلب اين نقوش بارز است. بيشترين تفاوت ها در قسمت رنگ به چشم مي خورد. نسخه ايلخاني 
با ارزش رنگي پايين و نسخه گورکاني با درجه اشباع و ارزش رنگي باالتر که انرژي بيشتري به کاراکتر هاي 
اين نسخه بخشيده، نقش بسته اند. بافت موجود در نگاره هاي نسخه گورکاني به مراتب زمخت تر و ملموس تر 
از نقوش ايلخاني ست که غنا و ارزش بصري بااليي را براي نگاره هاي اين نسخه ايجاد کرده است. در 
پاسخ به پرسش تحقيق بايد اذعان داشت که طراحي شخصيت هاي تخيلي-تلفيقي موجود در دو نسخه 
عجايب المخلوقات مکاتب ايلخاني و گورکاني، نشان از اهميت نسخه ايلخاني به عنوان سرآغاز مصورسازي 
اين نسخه دارد که عالوه بر ويژگي هاي ممتازش، در طي گذار ٤ قرن، اکثر مولفه ها و اصول آن پايدار باقي 
مانده است. تصاوير هر دو نسخه به خوبي با چاشني تلفيق و اغراق غيرارگانيک و فرازميني نقش بسته اند 
وتلفيق عناصر غيرمتجانس را نمايش مي دهند.در اين نقوش، اعمال خط و ترکيب بندي و رنگ خاموش، از هنر 
چيني گرفته شده و پس زمينه خالي، که از نقاشي چيني سلب شده تأثير آرمانگرايانه به نگاره ها مي گذارد.در 
نسخه عجايب المخلوقات عصر گورکاني، پيکر هاي تخيلي-تلفيقي، بيانگر تمايالت هنرمندان به نمايش غيرواقعي 
موضوعات و تخيل پردازي مي باشند.در اغلب نقوش گورکاني، گرايش به بعدنمايي و رنگ تند و توجه به 
سايه روشنبارز است. به همين علت رنگ ها تيره و پخته و اجسام حجيم تر به نظر مي رسند.سخن آخر اينکه 
ويژگي هايي همچون کاربرد خط و رنگ، بهره گيري از کادر محاط، واقع نمايي يا کوته نمايي، وجه افتراق بارز 
دو نسخه را تشکيل مي دهند، در عين حال بر کيفيت تصويرگري نسخه ايلخاني در قياس با نسخه گورکاني 

نيز تاکيد دارند.
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constellations, and the lowest percentage of the fantastic images in the Mughal version to 

the special creatures of the land, angels and stars. Also, the commonality of characterization 

of imaginary-synthetic beings in the early version of The Wonders of Creation of Qazwini 

in Ilkhanid School, and in its counterpart in Mughal School, is derived from the style of 

Persian miniature and its explicit way in application of colors. 

The Mughal version of the above-mentioned manuscript is painted with more saturated 

colors in comparison with the Ilkhanid version, which bestows more energy and dynamism 

to its characters. 

The texture in the miniatures of the Mughal version is much more obvious and apparent as 

well, which lead to richness and high pictorial value in the miniatures of this version. The 

images in both versions have been well imbued with a type of extra-terrestrial and inorganic 

exaggeration and hybridization and manifest a mixture of heterogeneous elements. It is also 

noteworthy to add that the lines, compositions as well as low saturated colors are taken from 

the Chinese art, while the omission of the characteristic empty background in the Chinese 

painting has added an idealistic effect to the miniatures. In the Mughal-era version of The 

Wonders of Creation, the imaginary-synthetic figures suggest the inclination of artists to 

depiction of unrealistic themes and imagination. In the majority of the Mughal images, the 

tendency to use intense colors, attention to chiaroscuro and perspective are apparent, thus 

the colors are mature and dark, and the figures seem more corporeal. Finally, qualities such 

as the application of color and line, use of surrounding frame, realism or foreshortening are 

the obvious differences of these versions, which also emphasize the quality of portraiture in 

the Ilkhanid version in comparison with the Mughal one.

Keywords: Ilkhanid Painting School, Mughal Painting School, The Wonders of Creation, 

Characterization, Imaginary-synthetic Beings. 
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Ajaib al-makhluqat wa-gharaib al-mawjudat (The Wonders of Creation, or literally “the 

Marvels of Created Things and the Miraculous Aspects of Existing Things”) by Zakariya ibn 

Muhammad al-Qazwini (circa 1203−83) is among the best known texts of the Islamic world. 

It is often referred to as “The Cosmography”. The work begins with an introduction, and is 

followed by two sections; the first on supra-terrestrial, and the second on terrestrial creatures. 

Al-Qazwini concludes his work with a section on monsters and angels. The genre of Ajaib 

al-makhluqat (The Wonders of Creation), of which al-Qazwini’s work is the most famous 

example, includes texts in Arabic and Persian that describe the marvels of the heavens and 

the earth.

Knowing the styles of character design in the art of miniature, and study of its conception and 

evolution can be an inspiration for contemporary artists and open up new perspectives for 

them. In this way, the images of the amazing version of the Wonders of Creation by Zakariya 

al-Qazwini are a suitable case to study the character design in the central Asian imagery 

tradition. The selection of two distinctive versions from two different eras of the Ilkhanid 

miniature in Iran (Ilkhanid version from Munich Library-No.464) and the Mughal School 

in India (Mughal version from the library of Astan Quds Razavi-Mashhad-No.47893), from 

the beginning of authorship and painting of this version to the end of the dynamic miniature 

schools of the central Asia, can demonstrate the evolution of this style of portraiture. 

The purpose of this research is to know the fixed and variable factors in designing the fantasy-

fictional characters from the 13th to the 17th century AD, with a focus on two indexes and 

with a form-based attitude. This research is looking for answers to the following questions: 

What are the representational characterizations of imaginary-synthetic beings in the early 

version of The Wonders of Creation of Qazwini in the Ilkhanid School, and the version in 

the Mughal School? What are their communalities and differences?

The method of the study is analytic-comparative and the method of collecting information is 

library research. Statistical population of this study, in the first step and for analysis of general 

characteristics, is all of the pictures of imaginary-synthetic beings in the two versions, and 

in the last step and for the sake of analysis of professional characteristics, consists of five 

miniatures which are shared and equal in both versions.

The general results of the study show that the percentage of realistic images is higher in 

comparison with the fantastic ones in both versions. Among the images of the fantastic 

creatures in both versions, the special creatures of the sea possess a higher percentage, 

while the lowest percentage of the fantastic images in the Ilkhanid version is dedicated to 7
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