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فصلنامة علمي نگره

چكيده
مضامين و مطالب عجيب و شگفت آور اين جهان دردوره هاي مختلف مطرح بوده و عالوه بر تأليف آنها توسط 
عالمان، کتابت اين نسخ نيز مورد توجه قرار داشته است.معموالً نگاره هايي نيز، مبين مفاهيم و همچنين زينت 
بخش متون اين نسخ بوده اند. يکي از قديمي ترين اين متون، عجايب نامه ها هستند. در اين نسخ مضامين توسط 
تصاوير، بياني واضح تر يافته اند. کتاب»عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات» قزويني از جمله اين آثار است که 
به چند زبان ترجمه و همچنين محتواي آن به تصوير کشيده شده است. پژوهش حاضر با هدف کشف و تبيين 
ارتباط بين مضامين و نگاره هاي افالک در کتاب»عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات» قزويني و کتاب»التفهيم 
الوايل صناعة التنجيم»وبه منظور پاسخ به اين سؤال انجام شده است که چه ارتباطي بين متن و نگاره هاي 
کتاب «عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات» قزويني و متن کتاب»التفهيم الوايل صناعة التنجيم» وجود دارد؟

روش تحقيق در اين  پژوهش، توصيفي-تحليلي،با رويکردي تطبيقي بوده واطالعات به شــيوه اسنادي و 
کتابخانه اي جمع آوري شده است. سپس نگاره هاي بخش افالک با متن کتاب قزويني و متن کتاب»التفهيم الوايل 
صناعة التنجيم» که حاوي نظرات ابوريحان بيروني در مورد نجوم است، در تطبيق قرار گرفته اند.اين پژوهش، 
پس از تجزيه و تحليل کمي وکيفي موارد، به اين نتيجه رسيده است که مضامين و نگاره هاي افالک درسه نسخه 
عربي(٦٧٨ق)، فارسي(٨٩٨ تا ٩٩٧ق)، عربي(١١٤٨ تا ١١٦٨ق)کتاب «عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات» 
قزويني با يکديگر ارتباط داشته،  اما محتوا براي تصويرگري کافي نبوده و نگارگران براي ابداع نگاره ها، به 
اطالعات ديگر متون، از جمله، کتاب»التفهيم الوايل صناعة التنجيم» وابسته بوده اند. لذا با توجه به اينکه نگارگري 
عجايب نامه ها مبتني بر متن بوده، در صورت کمبود اطالعات، اين فقدان، از طريق دريافت اطالعات از منابع ديگر 

رفع شده است.
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مقدمه
عجايب نامه ها ناشناخته هايي هستند که ريشه در باورها، 
سنن و فرهنگ مردم دارند. اين ناشناخته ها همواره نظر 
انسان را به خود جلب و آنچه را که به راز آن ها وقوف 
نداشته، به گونه اي نقل کرده وگاهي اين پديده ها را به دليل 
عدم شناخت و فقدان علم کامل، به سرزمين عجايب و غرايب 
وارد  کرده است. اين مضامين طي ادوار و با دگرگوني هايي 

به نويسندگان عجايب نامه ها  رسيده اند.
نامه ها  عجايب  ظهور  با  ادبيات  در  عجايب  اين  رازهاي 
بازگو  به  شروع  ادبيات  ترتيب،  اين  به  و  گرديده  مطرح 
کردن اين شگفتي ها و عجايب، در کتاب هاي جغرافيايي و 
سفرنامه ها کرد. در نهايت موضوعات عجيب در زمينه هاي 
حيوان شناسي، قوم شناسي، جغرافيا، نجوم و ساير علوم، 
عنوان  با  خود  انحصاري  ويژگي هاي  با  ادبي  شکل  به 
عجايب نامه رايج گرديدند. البته در گذر زمان وجه علمي 
اين عجايب نامه ها رنگ باخته و در بعضي موارد به ادبياتي 
به  آنچه  ها،  نامه  مورد عجايب  در  تبديل شدند.  عاميانه 
پژوهش حاضر ارتباط دارد اين است که برخي از مضامين 
بهتر مخاطب، مصور شده اند. براي درک   ، اين نسخه ها 

در اين موارد، نگارگر، بن مايه هاي بصري را از شرح و 
توصيف هاي متن، برداشته و گاه، که متن فاقد توصيفات 
بوده، با مراجعه به تخيل خود و يا آنچه مربوط به متون 
مشابه، پيشين و مرتبط با آن مضمون بوده، به مصور 

کردن، پرداخته است.
اين پژوهش با هدف کشف و تبيين ارتباط بين نگاره هاي افالک 
و مضامين کتاب»عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات" 
قزويني و کتاب"التفهيم الوايل صناعة التنجيم"  با نگاهي 
تحليلي و رويکردي تطبيقي در پي پاسخ به اين سؤال است 

که:
- چه ارتباطي بين متن و نگاره هاي کتاب "عجايب المخلوقات 
الوايل  کتاب"التفهيم  متن  و  قزويني  غرايب الموجودات"  و 

صناعة التنجيم" وجود دارد؟
اهميت و ضرورت پژوهش حاضر در اين است که در زمينه 
متون و منابع اصلي عجايب نگاري ها، کمبود اطالعات بوده 
و همچنين در موردويژگي و ارزش هاي تجسمي نگاره هاي 
غرايب الموجودات"  و  کتاب"عجايب المخلوقات  در  افالک 
قزويني و تطبيق آنها با مضامين کتاب"التفهيم الوايل صناعة 
التنجيم" اثر ابوريحان بيروني، به عنوان نمونه اي از نظرات 

متفکران قبل از قزويني، تحقيقي صورت نگرفته است.

روش تحقيق
وبا  تحليلي  توصيفي-  روش  از  استفاده  با  پژوهش  اين 
رويکردي تطبيقي به مقايسه آثار نگارگري و متن کتاب 
کتاب  متن  با  غرايب الموجودات"  و  "عجايب المخلوقات 
آوري  جمع  و  پرداخته  التنجيم"  صناعة  الوايل  "التفهيم 
اطالعات و منابع، به صورت كتابخانه اي و اسنادي انجام 

تفاوت  شده است. در پژوهش حاضر، وجوه اشتراک و 
عناصر بصري نگاره ها با مضامين متون دو کتاب مورد 
نسخه  ابتدا سه  منظور،  بدين  است.  گرفته  قرار  بررسي 
عربي(٦٧٨ق)، فارسي(٨٩٨تا٩٩٧ق)، عربي(١١٤٨تا١١٦٨ق) 
کتاب»عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات" انتخاب شدند. 
اين سه نسخه،  که  اين اساس صورت گرفت  بر  انتخاب 
کامل، حاوي نگاره هاي رنگي و بدون آسيب بودند. سپس 
اين نسخکه در مورد افالک  تا ده"   نگاره هاي "مقاله يک 
گرفتند.  قرار  انتخاب  مورد  تصادفي  صورت  به  هستند 
همچنين در مورد آگاهي از نظرات متفکران پيش از قزويني، 
ابوريحان بيروني به عنوان يکي از برجسته ترين دانشمندان 
ايراني انتخاب وکتاب»التفهيم الوايل صناعة التنجيم» وي با 
محتواي نجوم، براي تطبيق با کتاب قزويني مورد تجزيه 
وتحليل قرار گرفت. تجزيه و تحليل اطالعات اين پژوهش 
با شيوة كيفي و در قسمتي نيز به دليل استفاده از داده هاي 
آماري به صورت کمي انجام گرفت و طي آن تعداد ۲۰ نگاره 
از هر نسخه (جمعًا۶۰ نگاره) به عنوان جامعه پژوهش با 
مضمون مشترک، به صورت تفصيلي مورد تجزيه و تحليل 

قرار گرفتند.

پيشينه تحقيق
در بررسي هاي به عمل آمده، موردي مشابه پژوهش حاضر 
يافت نشد اما برخي موارد با موضوعات و محتواي عجايب 
نامه ها به خصوص "عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات" 

قزويني به اين شرح هستند: 
«مطالعه اي در باب پيوندهاي عجايب نامه و اسطوره: قواعد 
شبه اسطوره اي در جهان عجايب نامه» مقاله ديگري است 
که نويسنده آن زهرا صابري و همکاران در شماره ٣١مجله 
فرهنگ و ادبيات عامه، سال ١٣٩٩ است که انگره بنيادين آن 
اين است که محتواي عجايب نامه اي با بن مايه هاي شبه 
اساطيري پيوند دارد و در تبديل و وحدت  اسطوره اي، 

تکرار اسطوره و تقابل اسطوره اي بازنمايي شده است.
کتاب  در  عرش  حامالن  تصوير  «نمادشناسي  مقاله 
پايه  بر  قزويني  غرايب الموجودات”  و  ”عجايب المخلوقات 
نجوم» نوشته حميده ميرفندرسکي منتشر شده در شماره 
هفدهم دو فصلنامه علمي نگارينه هنر اسالمي سال ١٣٩٨ 
يکي از پژوهش هاي انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش 
حاضر است که با هدف کشف ارتباط بين رنگ هاي تصاوير 
در نظام نمادين نجومي و نظام نمادين موجود در اديان 
است. اين مقاله با روش آيکونوگرافي واربوگ-پانوفسکي 
انجام شده و به اين نتيجه مي رسد که به کار بردن چهار 
رنگ سياه، زرد، طاليي(سفيد) و قرمز براي حامالن عرش 
خداوند در کتاب ”عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات ” 
قزويني گوياي تاثيرات باورهاي نجومي در ارتباط با پهار 
صورت فلکي اصلي منطقه البروج و عناصر اربعه وابسته 
به آن از عالم کبير بر اساس باورهاي مربوط به حامالن 

در  افالک  نگاره هاي  شکلي  تطبيق 
نسخه هاي عربي  (٦٧٨ ق)، فارسي (٨٩٨ 
تا ٩٩٧ ق)، عربي  (١١٤٨ تا ١١٦٨ ق) 
«عجايب المخلوقات و  رايب الموجودات»  
قزويني و کتاب«التفهيم الوايل صناعة 

التنجيم»/ ١٩٣  -٢١١ 
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عرش خداوند در اديان است. 
تطبيقي تصويرپردازي رئوس ماليکه در چاپ  «بررسي 
و  غرايب الموجودات”  و  ”عجايب المخلوقات  کتاب  سنگي 
غرايب الموجودات و روايات اسالمي» مقاله ديگري است 
که نويسنده آن مصطفي لعل شاطري و همکاران بوده و در 
مجله علوم قرآن و حديث شماره ١٠٢ در سال ١٣٩٨ منتشر 
شده است. اين مقاله به بررسي تطبيقي نقاشي هاي رئوس 
نسخه  در  عزرائيل)  و  جبرئيل  ميکائيل،  ماليکه(اسرافيل، 
قزويني   ” غرايب الموجودات  و  ”عجايب المخلوقات  خطي 
(نسخه ١٢٦٤ ق) با قصص قرآني و روايات پرداخته و اين 
نتيجه را گرفته که عليقلي خويي، تصويرگر اين نسخه، تا 
حد زيادي تحت تاثير اين روايات بوده و اين تصاوير تنها 

منبعث از قوه تخيل وي نبوده است.
مقاله «عجايب نگاري در تمدن اسالمي، خاستگاه و دوره 
بندي» توسط محمد اشکوري و همکاران در شماره ٣٣ 
مجله مطالعات تاريخ اسالم سال ١٣٩٦ نگاشته شده است. 
اين مقاله به بررسي سرچشمه تاريخي عجايب نگاري در 
تمدن اسالمي پرداخته و به اين نتيجه مي رسد که مي توان 
سه دوره براي مراحل تطور عجايب نامه ها در نظر گرفت: 
آغاز و شکل گيري (قرون ٣ و ٤ق) اوج و شکوفايي(قرون 

٥-٨ق) و زوال و افول(قرن٨ ق به بعد).
اين  در  شده  مطرح  موضوع هاي  شرح  از  که  همانطور 
با  مقاله ها  اين  پژوهشي  محور  مي آيد،  بر  پژوهش ها 
مبحث اصلي پژوهش حاضر که تطبيق نگاره هاي افالک 
و  ”عجايب المخلوقات  فارسيکتاب  و  در نسخه هاي عربي 
غرايب الموجودات ” قزويني با نظرات ابوريحان بيروني بر 
اساس کتاب "التفهيم الوايل صناعة التنجيم" است، متفاوت 

هستند. 
مقاله «مطالعه تطبيقي ديوها و موجودات مافوق طبيعي در 
”عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات” قزويني و بحيرة 
فزوني استرآبادي» نوشته معصومه ابراهيمي در شماره 
٦ مجله ادبيات تطبيقي سال١٣٩١ است. محور اين پژوهش 
تطبيق سيما و خويشکاري موجودات وهمي در نسخه قرن 
٦ ق ”عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات ” قزويني با 
عجايب نامه اي متاخرتر به نام بحيره از ميرمحمود فزوني 

استرآبادي در قرن١١ق است.

عجايب نويسي
دهخدا معني عجايب را ”شگفتي ها» مي داند و در فرهنگ 
بديع»  و  شگفت آور  «چيزهاي  معني  به  معين  فارسي 
آمده است. عجايب نامه ها حاوي اطالعاتي از شگفتي هاي 
دوران گذشته هستند «از منظر دوره شناسي مي توان گفت 
فاصله  در  که  بوده  نوشتاري  نويسي سنتي  عجايب نامه 
زماني بين اواخر قرن پنجم هجري تا نيمه اول قرن نهم 
هجري رواج داشته است. طي اين مدت، ما شاهد نگارش 
مستقل عجايب نامه هاي فراواني هستيم و عجايب نامه هايي 

که بعد از اين زمان نوشته شده اند، يا بازنويسي و استنساخ 
و  مغلوط  نسخه هايي  يا  بوده  پيشين  نامه هاي  عجايب 
تحريف شده از همان عجايب نامه ها هستند که ارزش ادبي 

ندارند.» (براتي،١٣٨٨، ٢٨) 
نمايان شد« در  ادبيات  به نحوي ويژه در  اين شگفتي ها 
حيوان  اين  که  بود  ميالدي)  (يازدهم  هجري  پنجم  قرن 
شناسي ها، قوم شناسي ها و ديرينه شناسي هاي پراکنده، 
به يک شکل ادبي خاص منتهي شد. دانش ايراني در قرون 
وسطي که مقارن يا قرون بعد از هجرت است، تا حد زيادي 
متکي به زبان عربي بود. در سده هاي ابتدايي بعد از اسالم، 
دستاوردهاي علمي دانشمندان ايران اغلب به زبان عربي 
بيان مي شد. ولي از زماني که زبان فارسي به زبان فرهنگ 
تبديل شد (اواخر قرن سوم هجري، نهم ميالدي) ايرانيان 
به واسطه ترجمه کتاب هاي عربي به فارسي، علم عربي را 
که خود در به وجود آوردن  آن نقش تاثيرگذاري داشتند به 

قلمرو فرهنگ فارسي برگرداندند.
 اينجا بود که سيطره زبان عرب در مدت کوتاهي رو به افول 
گراييد. گفته مي شود مشخصه مهم ادبيات عرب در قرون 
چهارم و پنجم هجري (دهم و يازدهم ميالدي) موازنه بين 
دانش و خالقيت زيباشناختي بوده است. افول زبان عربي 
بيش از هر چيز اين موازنه دانش و خالقيت زيباشناسانه را 
برهم زد و چنين بود که نويسندگان شديدًا به علم بي اعتنا 
يافت. بي ترديد  شدند و در عوض عجايب نويسي رونق 
دايرة المعارف هاي علوم طبيعي رايج ترين نوشته هاي جهان 
اسالم در قرون وسطي هستند. اين دايرة المعارف ها ابعاد 
عاميانه نيز دارند و طرح ساختي آن ها هم متأثر از طبقه بندي 
طبيعيات ارسطويي است. عجايب نامه ها شکل هاي منحصر 
ساختي  طرح  هستند.  دايرة المعارف ها  اين  از  فردي  به 
عجايب نامه ها بازسازي دقيق طبيعيات ارسطويي است. 
هم  به  شبيه  و  دقيق  عجايب نامه ها  اغلب  ساختي  طرح 
است. با اين حال محتواي علمي آن ها ضعيف است. محور 
اصليدايرة المعارف هاي طبيعي بر علوم طبيعي استوار است 
و در آن ها سلسله مراتب مّشايي علوم رعايت شده است. 
به نظر مي رسد ايران نقش مهمي در ادبيات علمي مربوط به 

طبيعيات ايفا کرده است.» (همان، ١٧-٢٠)

عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات قزويني
زکريا  الموجودات“نوشته  غرايب  و  ”عجايب المخلوقات 
او «حدود  است.  قزويني  المکموني  بن محمود  بن محمد 
سال ۶۰۵ ق در قزوين به دنيا آمد. سپس براي كسب علم 
و معرفت به دمشق رفت و نزد علماي آنجا، علم و ادب 
آموخت. در سنه ۶۵۰ ق قاضي حله شد و بعد از دو سال 
با همان سمت، به واسط انتقال يافت و در مدرسه الشرابي 
نيز تدريس مي نمود و تا هنگام فوت در اين شغل باقي بود. 
قزويني به سال ۶۸۲ ق وفات يافت و جنازه اش از واسط به 

بغداد حمل و در شونيزيه مدفون گرديد.



 زكرياي قزويني مردي خوش خط و آشنا به شعر و تاريخ 
و جغرافيا و معاني و الفاظ و علوم طبيعي بود. وي را از 
جهت وسعت اطالعات و فقدان فكر علمي با پليني مقايسه 
كرده و او را پليني قرون وسطي  خوانده اند. او با بسياري 
از جهانگردان، مراوده داشته و آثار آنها را خوانده يا از 
مشاهدات ايشان بهره برده است.»( قزويني،۱۳۷۳،۱۱) از 
وي دو كتاب ”عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات“ و 
”آثار البالد و اخبار العباد“ به جا مانده است. کتاب عجائب 
المخلوقات و غرائب الموجودات «در اصل به عربي نوشته 
شده است. متن فارسي آن که به فاصله کوتاهي بعد از 
نگارش عربي آن تهيه شده، در حقيقت ترجمه متن عربي 

آن است.»(قزويني،۱۳۶۱، مقدمه)
«متن فارسي چاپ شده آن، تصحيح نصراهللا سبوحي و 
متعلق به ۱۳۴۰ش است. البته پيش از اين تاريخ، درسال 
۱۳۰۹ق هم از اين کتاب، چاپي سنگي به عمل آمده که ۲۷۲ 
صفحه دارد. از عجايب المخلوقات قزويني نسخه هاي خطي 
فراواني موجود است که در ايران و خارج از ايران نگهداري 
مي شود. در اروپا هم چاپ هاي زيادي از اين کتاب صورت 
پذيرفته است، چاپ گوتنگن به تصحيح  وستنفلد در ۴۵۲ 

صغحه يکي از آن هاست. تاريخ اين چاپ ۱۸۴۶م است.
 در مصر دو چاپ مختلف از اين کتاب انجام شده است. 
اولي که ۴۱۶ صفحه دارد بدون تاريخ است و ديگري که در 
تاريخ ۱۳۰۰ق صورت گرفته همرا با کتاب "حياه الحيوان" 
دميرييک جا چاپ شده است. ترجمه اي ترکي هم از اين کتاب 
موجود است که مّال عنائي قاصي در سال ۹۶۵ق آن را به 
پايان برده است. ترجمه آلماني عجايب المخلوقات قزويني 
هم چاپ اليپزيک به سال ۱۸۶۸م و ترجمه فرانسوي آن 
چاپ پاريس به سال ۱۸۰۵م است.» (براتي، ۱۳۸۸، ۲۳-

 (۲۴
در  الموجودات"  غرايب  و  المخلوقات  "عجايب  «كتاب 

گيتي شناسي است، اين كتاب شامل دو بخش است كه بخش 
اّول درباره اشياي آسماني يعني ستارگان و اجرام سماوي 
و بخش دوم درباره اشياي زميني بحث مي كند.»(قره چانلو، 
حسين ، ۱۳۸۰، ج ۱، ۱۳۴) اين بخش ها حاوي اطالعاتي است 
درباره « ۱) موجودات علوي و حقيقت افالك و اشكال و 
اوضاع و حركات آنها كه منتهي مي شود به بحث در باب 
زمان و روز و شب و ماه و تقويم عرب  و روم و ايران 
و فصول سال ۲) سفليات كه درباره فلك مادون قمر و 
آخشيجانو كائنات جّو سخن مي گويد و سپس وارد بحث 
درباره آب و زمين و درياها و جزاير آنها و احوال كره 
زمين و ارباع و اقاليم و كوههاي آن مي شود و متضمن 
ارزش جغرافيايي بسيار است. بعد از اين مباحث قزويني 
(معدن-  اركان  از  مولودات  درباره  خود  ممّتع  بحث  به 
احجار- نبات- انسان و حيوان) مي پردازد و اين قسمت 
از كتاب متضمن كليه اطالعات قدما در طبيعيات و تاريخ 
طبيعي است. بر رويهم كتاب «عجائب المخلوقات و غرائب 
دوره  ايرانيان  آثار  پرارزش ترين  از  يكي  الموجودات» 
اسالمي در اطالعات كلي مربوط بمقدمات جغرافياي طبيعي 
و انساني و بسياري از مطالعات ديگر آنان درباره انسان و 
حيوان و امثال اين مطالب است.  (فرصت شيرازي، ۱۳۷۷، 
ج ۳، ۲۷۹-۲۸۰) در مورد منابع اين کتاب مي توان به«آثار 
ابوعلي سينا، ابوريحان بيروني و خصوصًا کتاب الحيوان 
نوشته ابوعثمان جاحظ اشاره کرد. هم چنين در اين کتاب 
بارها از تحفه الغرايب نام برده شده است.»(براتي، ۱۳۸۸، 
۲۳)  در مورد اهميت اين نويسنده و کتاب آمده « قزويني 
بزرگترين كيهان نگاري بود كه علوم را براي عموم ساده 
با  همراه  نسخ  اين   (۲۸۱  ،۱۳۷۹ كرد.»(كراچكوفسكي، 
کتاب کمک شاياني  فهم مطالب  به  که  نگاره هايي هستند 
کرده اند. تا جايي که يکي از داليل رواج فراوان كتاب قزويني 
اينگونه ذکر شده که «از جمله كتابهاي معدود عربي است كه  
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در  افالک  نگاره هاي  شکلي  تطبيق 
نسخه هاي عربي  (٦٧٨ ق)، فارسي (٨٩٨ 
تا ٩٩٧ ق)، عربي  (١١٤٨ تا ١١٦٨ ق) 
«عجايب المخلوقات و  رايب الموجودات»  
قزويني و کتاب«التفهيم الوايل صناعة 

التنجيم»/ ١٩٣  -٢١١ 



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۹۷

فصلنامة علمي نگره

با تصوير زينت يافته است و به جز تصويرها و جدول هاي 
نجومي، مينياتورهايي دارد كه گاه در كمال خوبي و دّقت 
است... اين گونه تصويرها در متن هاي عربي و فارسي نيز 
هست، اگر چه بعضي تصويرهاي گياه و جانور و اقسام 
وحوش خيالي است، ولي در بعضي موارد مينياتورها به 
توضيح مسائلي مهم، از قبيل تاريخ تصوير ستارگان و 
پاره اي مسائل تاريخي طبيعي، كمك كرده است.» (همان، 

(۲۸۵
همانطور که ذکر شد از اين کتاب نسخه هايي با ترجمه و 
ظاهر متفاوت، موجود است. از بين تمام نسخه ها، سه نمونه 
نمودن  به منظور سهل  دارند که  فارسي وجود  عربي و 
فهممحتوا و مضمون براي مخاطب، با نگاره هايي رنگي، 
تزيين شده اند. اين سه نسخه در مضمون، مشترک ولي 
در نقاشي ها متفاوت هستند. البته در کنار اين نقاشي ها، 
نوشتار نيز اهميت خاصي داشته و عالوه بر نقش کاربردي 
خود، با زيبايي بخشيدن به صفحات، موجب اعتبار بيشتر 
نسخ شده اند. در نهايت، ترکيب بندي تصاوير، نوشتار، 
انسجام صفحات  به  کتيبه و جدول کشي ها در کنار هم 

انجاميده است.
۶۷۸ق  به  عربيمتعلق  نسخه  نسخه،  سه  اين  بين  از 
و  عنوانعجايب المخلوقات  با  کتاب  اين  است.  قديمي تر 
است.  تأليف شده  عراق  واسط  غرايب الموجوداتدر شهر 
زبان آن عربي است. تاريخ نگارش اين نسخه خطي به سال 
۱۲۸۰م، مطابق با ۶۷۸ق است. تعداد صفحات آن ۲۱۳ برگ، 
از جنس کاغذ و در ابعاد ۶۰۵ در ۳۰۵ ميليمتر است، که در 
کتابخانه باوارين مونيخ نگهداري مي شود و عالوه بر متن 
نوشتاري، شامل نگاره هايي رنگياست(۵)جلد کتاب چرمي 

است و درون يک پوشش قرار گرفته است. (تصوير۱)
با  را  متن  اطالعات  کامل،  انسجامي  در  داخلي  صفحات 

جدول کشي هاي رنگي و رسامي هاي ساده و بعضًا ُپرکار، 
خواندني تر و قابل فهم تر کرده اند.(تصوير ٢)اين نسخه در 
حدود زماني مکتب بغداد، کار شده و شباهت هاي اين نسخه 
و به عنوان نمونه، مقامات حريري که تقريبا در همين دوره 
کار شده، مشهود است.(تصوير۳و۴)«نسخه خطي مقامات 
حريري، اثر يحيي بن واسطي، از ديگر كتب معروف مصور 
اين دوره است كه قديمي ترين نسخه آن در تاريخ ۵۷۶/۱۱۸۰ 
شود.  مي  نگهداري  پاريس  موزه  در  اينك  و  شده  تهيه 
(شريف زاده، ۱۳۷۵، ۶۷) در مورد اين مکتب آمده است«در 
سده سيزدهم/هفتم، بغداد مركز فرهنگي درجه اول جهان 
گرديد و علما و دانشمندان از تمام نقاط به آن جا روي 
آوردند.»(نفيسي، ۱۳۴۳، ۳۸) «در اين زمان، قدرت خالفت 
منحصر به عراق بود. ولي به رغم اين فضاي محدود، دست 
کم دو مرکز و کانون سبک نقاشي يعني بغداد و موصل 
قابل تشخيص است. در اين مراکز دو گروه شمايل نگاري 
در نسخ خطي مصور رساالت علمي و ادبي ديده مي شود. 
گروه دوم يعني نگاره هاي موصل از حيث سبک، وابسته 
احتماًال  موصل  نگاره هاي  هستند.  بغداد  نقاشي هاي  به 
ويژگيهاي ايراني- ترکي زيادي دارند و اين از آن جايي 
است که اين منطقه تحت حکومت فرهنگي مرداني فرهيخته 
از نژادهاي ايراني و ترکي بوده اند.»(اتينگهاوزن، ۱۳۷۶، ۶۰) 
«مقامات حريري و کليله و دمنه از جمله کتاب هايي هستند 
که در اين دوره مصور شده اند. روش نقاشي اين سبک 
بيشتر مبني بر ميراث هنر ساساني و گاه الهام گرفته از هنر 
بيزانس بود. آثار اين دوره بسيار ساده و با حداقل عناصر 
بصري، ترسيم مي شدند.» (گشايش، ١٣٨٤، ٢٢٢) «در اين 
مکتب نقاشي، ما نمونه هايي از طراحي هاي زنده انسان ها 
را ميبينيم، که بزرگ، اکسپرسيو و پرحالت هستند. طراحي 
پارچه و  قراردادي است و چروک در  از گياهان، بسيار 
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لباس ها بسيار استيليزه به کار رفته اند.» (شروه، ١٣٧٤، 
٤٢)در تصوير ٣ نمونه اي از نسخه عربي عجايب المخلوقات 
در  و  ١٢٨٠م،   ق،   ٦٧٨ قزويني  غرايب الموجودات  و 
از نسخه مقامات حريري، ديده مي  تصوير ۴ صفحه اي 
شود. مقايسه اين دو نمونه که در دوره زماني نزديکي به 
هم توليد شده اند، شباهت هايي در نحوه تصويرگري به 
ويژه در مورد چهره ها، چين و شکن لباس ها را نشان مي 
دهد. همچنين تراکم عناصر در صفحاتو بدون رنگ بودن 
پس زمينه از اشتراکات ديگر آنها به شمار مي آيد.در مورد 
آرايش صفحهنيز کتيبه هايي در قسمت هاي شروع مطلب، 
وجود دارند که توسط جدول کشي به يکديگر متصل شده  
و موجب تمرکز بيشتر مخاطب به مطلب شده اند. در ارتباط 
با برخي توصيفات، نيز رسامي هايي انجام شده که آنها 
هم با جدول کشي و گاه با نوشتار محصور شده اند. در 
مجموع، ترکيب بندي عناصر مختلف بصري در صفحه و 
ارتباط صحيح آنها با پس زمينه، مجموعه اي منسجم ايجاد 

کرده است.
نسخه ديگر عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات قزويني، 
مربوط به سال۸۹۸ تا ۹۹۷ق، حدود ۱۵۰۰ تا ۱۵۹۹م، است.

اين نسخه فارسي است و تعداد صفحات آن ۱۱۶۰ برگ 
مجموعه  در  که  است،  ميليمتر   ۳۵۵ در   ۲۱۰ آن  قطع  و 
نسخه هاي خطي کتابخانه ملي ايران نگهداري مي شود و 
عالوه بر متن نوشتاري، شامل نگاره هايي رنگي است. اين 
نسخه داراي جلدي چرمي است (تصوير۵) و تمام صفحات 
داخلي با جدول کشي و کتيبه هايي براي عنوان ها، صفحه 

آرايي شده اند.(تصوير۶)
اين نسخه در ايران مقارن با دوره مکتب تبريز دوم، انجام 
پديد  صفويان  عصر  در  تبريز  مکتب  است«دومين  شده 
آمد (نيمه نخست سده شانزدهم/ دهم ه) (پاکباز، ١٣٧٨، 
١٥٧)«مكتب نگارگري تبريز از تلفيق و تركيب سه مكتب 
نگارگري شيراز (دوره تيموري و تركمان)، مكتب تركمان 
 ،١٣٨٤ (آژند،  است.»  آمده  پديد  هرات  مكتب  و  (تبريز) 
١١) برخي از مهم ترين مشخصات اين مکتب از اين قرار 
با  موزون  بندي  رنگ  ساحتي،  چند  هستند«فضاسازي 
١٥٧)در   ،١٣٧٨ (پاکباز،  درخشان...»  و  متنوع  رنگ هاي 
مورد ديگر ويژگي ها نيز ذکر شده که« تمايز مكتب تبريز 
در جامه پيكره ها رخ نمود ... نگاره ها بزرگتر و باشكوه تر 
شد و پيكره ها مالحت و ظرافت بيشتري پيدا كردند. (آژند، 
١٣٨٤، ١٠١)اينخصوصيات و ظرافت ها، در نگاره هاي اين 
نسخه فارسي کتاب عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات 
قزويني کمتر به چشم مي خورد. نگاره هاي اين نسخه مانند 
پرقدرت مکتب  نگاره هاي  با  مقايسه  نگاره تصوير ٧ در 
اثر سلطان محمد(تصوير ٨)،فاقد  تبريز، به عنوان نمونه 
رنگ هاي شاداب و درخشان آثار سرآمد مکتب تبريز دوم 
هستند و مهارت خاصي در ترسيم آنها به كار نرفته است و 
حتي رسامي هايي که به منظور نشان دادن محل قرار گيري 

افالک در اين نسخه انجام شده، بسيار بي رنگ و در خيلي 
از موارد، ديگر از بين رفته و پاک شده  اند.(مانند رسامي 
باالي صفحه سمت چپ تصوير ٦)به اين ترتيب نگاره هاي 
اين نسخه، از نظر کيفيت رنگ ، زيبايي و تركيب بندي بسيار 

متفاوت از نگاره هاي هم عصر خود هستند.
غرايب الموجودات"  و  "عجايب المخلوقات  ديگر  نسخه 
است.  شده  انجام  فلسطين  در  و  عربي  زبان  قزويني،به 
تاريخ نگارش آن حدود ۱۷۵۰ تا ۱۷۷۰م، مطابق با ۱۱۴۸ تا 
۱۱۶۸قاست. تعداد صفحات آن ۲۹۹ برگ، از جنس کاغذ و 
در ابعاد ۶۰۵ در ۳۰۰ ميليمتر است و در کتابخانه باوارين 
متن  بر  عالوه  نسخهنيز  اين  مي شود.  نگهداري  مونيخ 
نوشتاري، شامل نگاره هايي رنگياست.جلد نسخه  چرمي 
کشي  جدول  بدون  داخلي  صفحات  و  (تصوير۹)  است 
لبه کاغذ بدون  از  با فاصله  است.(تصوير۱۰) و نوشتار 
است(تصاوير ۱۰، ۱۱). تزيينتحريرشده  و  کتيبه  جدول، 

دوره توليد اين نسخه دقيقا مقارن با حکومت نادرشاه در 
ايران است و همچنين ادامه نفوذ هنر اروپا در ايران «زمان 
نادر شاه ١١٤٨-١١٦٠ق... اگرچه جريان فرنگي سازي به 
کندي ادامه يافت، کيفيت نسخه هاي خطي و نقاشي ها نسبت 

و  عجايب المخلوقات  عربي  نسخه  از  صفحه اي  تصوير٣. 
غرايب الموجودات . ٦٧٨ ق، ١٢٨٠م،مأخذ:

www.wdl.org/en/item/8962/manifest 

در  افالک  نگاره هاي  شکلي  تطبيق 
نسخه هاي عربي  (٦٧٨ ق)، فارسي (٨٩٨ 
تا ٩٩٧ ق)، عربي  (١١٤٨ تا ١١٦٨ ق) 
«عجايب المخلوقات و  رايب الموجودات»  
قزويني و کتاب«التفهيم الوايل صناعة 

التنجيم»/ ١٩٣  -٢١١ 
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۱۹۹

فصلنامة علمي نگره

به سده يازدهم نازل تر شد»(پاکباز،١٣٨٧،١٤١) از آنجا که 
اين نسخه در فلسطين انجام شده و عربي است، پيرو و 
دنباله مکتب مملوکي بوده«تصويرگري مکتب مملوکي در 
قرن هاي هشتم و نهم هجري يکي از شيوه هايي است که 
مکتب عربي در تصويرگري و مينياتوري اسالمي شناخته 
و  اسلوب  در  مکتب  اين  هسته هاي  آنکه  وجود  با  است. 
از  اما هر يک  بوده  يکديگر  کلي هنري مشابه  شيوه هاي 
اين هسته هاي هنري در عراق و شام و مصر و مغرب 
و اندلس داراي ويژگي ها و اسلوب هاي منحصر به خود 
بوده که تحت شرايط و داليل عمومي از هم متمايز شده 
اند. ... پس از سقوط بغداد پايتخت خالفت اسالمي در سال 
۶۵۶ه/۱۲۵۸م به دست مغول، عراق به امپراطوري مغول 
پيوست و اسلوب هاي هنري آن تابع مکتب ايراني و به يکي 
تبديل گرديد. همچنين  نقاشي  از مراکز مکتب مغولي در 
نقاشي مملوکي جايگاه آن را در مکتب عربي اشغال کرده 
گرديد.»(فواد  تر  واضح  آن  شاخص هاي  و  ويژگي ها  و 
کيفي  تفاوت هاي  اين نسخه،  نگاره هاي  سيد، ۱۳۹۲، ۵۰) 
فاحش، نسبت به سلف خود يعني نگاره هاي نسخه عربي 
۶۷۸ ق، ۱۲۸۰م، دارند. اما با توجه به اينتنزل کيفي، هنوز 

تصوير ٤. صفحه اي از نسخه مقامات حريري،مأخذ: 
archivesetmanuscrits.bnf.fr

هم تاثيرات ويژگي هاي ساساني و بيزانسي در چهره ها و 
لباس ها مشاهده مي شود. چهره هاي بدون ظرافت و نحوه 
تصويرگري چين لباس ها از اين جمله هستند. از ويژگي هاي 
برخي  براي  طاليي  رنگ  از  استفاده  نگاره ها  اين  ديگر 
است.(تصاوير۱۰و۱۱)سطح  ستارگان  جمله  از  قسمت ها 
کيفي نقاشي، رسامي و همچنين آرايش صفحات اين نسخه، 
پايين تر از نسخه عربي ۶۷۸ ق است. در مجموع حتي مي 
نسخه  به  نسبت  ق   ۶۷۸ عربي  کهنسخه  کرد  ذکر  توان 
ايراني۸۹۸ تا ۹۹۷ق هماز کيفيت هنري باالتري برخوردار 

است.

التفهيم الوايل صناعة التنجيم
ابوريحان  آثار  از  التنجيم"  صناعة  الوائل  کتاب"التفهيم 
بيروني است «ابوريحان محمد بن احمد بيروني  خوارزمي 
بزرگترين عالم رياضي آخر قرن چهارم و نيمه اول قرن 
پنجم(ق) است. والدت او به  سال ۳۶۲ق در خوارزم اتفاق 
افتاد و به سال ۴۴۰ ق در غزنه درگذشته است(۹)تحصيالت 
او در خوارزم صورت گرفت و در خدمت آل عراق بسر 
مي برد و مخصوصا از اصطناع و تربيت ابو نصر منصور 
بن علي بن عراق رياضي دان بزرگ اواخر قرن چهارم و 
آغاز قرن پنجم برخوردار بوده است و بعد از آن چندي 
المعالي قابوس وشمگير" رفته و مورد  به  دربار "شمس 
و  گرفته  قرار  دانشمند  پادشاه  آن  فراوان  اقبال  و  توّجه 
كتاب اآلثارالباقيه  خود را بنام او در سال ۳۹۱ق تأليف 
كرده است. بعد از مدتي توقف در گرگان و عراق ابوريحان 
دوباره آهنگ خوارزم كرد و در خدمت خوارزمشاهان آل 
مأمون درآمد و در دستگاه آنان مرتبت بزرگ و حرمت 
وافر يافت .... ابوريحان از زندگي در دربار محمود و اوالد 
او استفاده بزرگي كرد و آن شركت در سفرهاي جنگي 

تصوير٥. جلد چرمي عجايب المخلوقات  و غرايب الموجودات  قزويني
 نسخه ٨٩٨ تا ٩٩٧ق ، حدود ١٥٠٠ تا ١٥٩٩م مأخذ:

www.wdl.org/en/item/10606/manifest



تصوير٦. نمونه صفحات داخلي عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات قزويني

محمود به هندوستان و مسافرت هاي ممتد به آن ديار و 
معاشرت با دانشمندان آن سامان و كسب اطالعات ژرف 
از زبان سانسكريت و علوم و عقايد هندوان بوده است و 
همين آشنايي با فرهنگ هنديست كه او را در تأليف كتاب 
ذيقيمت "ماللهند" و ترجمه چندين كتاب از زبان سانسكريت 
به عربي ياوري كرد.» (تشنر، ۱۳۷۵، ۳۶) «بيروني در جهان 
اسالم بدون شّك در تراز اّول دانشمندان رياضي، فلكي، 
پژوهشگر  نجومي،  جديد  آالت  و  ابزار  سازنده  هندسي، 
تجربي در زمينه هاي جغرافيا، كاني شناسي، و داروشناختي 
«بيروني   ج ۳، ۲۴۲)  قمشه اي، ۱۳۷۸،  (زماني  دارد.»  قرار 
نخستين كسي است كه تسطيح كره را استنباط نمود و در 
كتاب خود "آثارالباقيه" آن را شرح داد و هركس فهرست 
تأليفات بيروني  را در مقدمه كتاب "آثارالباقيه" مطالعه كرده 
باشد و خود "آثارالباقيه " را خوانده باشد تصديق خواهد 
كرد كه بيروني  در هيئت و رياضيات مطالب عمده استنباط 
كرده است و همين مزيت براي بيروني  كافي است كه علوم 

يوناني را به هندي و حكمت هندي را به عربي انتقال داده 
بيروني)  (ابوريحان  او   » ج ۱، ۳۴۲)  است.»(صفا، ۱۳۷۸، 
اشاره مي كند كه يونانيان ورزيده تر از هنديانند، و بنابراين 
بايد  را  يونانيان  روش هاي  و  راه  كه  است  اين  غرضش 
پذيرفت. ولي در اين باره تعصبي نداشت و خود صاحب 
آراي مهمي بود كه با نظريات يونانيان منطبق نبود.»(تشنر، 

 (۳۶ ،۱۳۷۵
آنها  جمله  از  که  دارد  مهمي  آثار  بيروني  ابوريحان 
کتاب"التفهيم الوائل صناعة التنجيم"  است« در دو نسخه 
عربي و فارسي در علم حساب و هندسه و هيئت و نجوم 
نوشته شد. ابوريحان اين كتاب را در سال ۴۶۰ق به نامريحانه 
دختر حسين خوارزمي نگاشت»(صفا، ۱۳۷۸، ج ۱، ۳۳۷ -

۲۳۸) اين کتاب در سال ۱۳۱۶ با تصحيح،  مقّدمه، شرح و 
حواشي جالل همايي در تهران منتشر شد(١٠)نسخه چاپ 
سنگي اين کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران به 

شماره «ف ۲۰۹۲ " موجود است. 

در  افالک  نگاره هاي  شکلي  تطبيق 
نسخه هاي عربي  (٦٧٨ ق)، فارسي (٨٩٨ 
تا ٩٩٧ ق)، عربي  (١١٤٨ تا ١١٦٨ ق) 
«عجايب المخلوقات و  رايب الموجودات»  
قزويني و کتاب«التفهيم الوايل صناعة 

التنجيم»/ ١٩٣  -٢١١ 
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فلك 
است  کرده  تعريف  اينگونه  را  فلک  بيروني  ابوريحان 
«جسمي است چون گوي گردنده اندر جاي خويش. و اندر 
خويش  به سرشت  ايشان  حركت  كه  چيزهاست  او  ميان 
به خالف حركت فلك است و ما اندر ميان اوييم و او را فلك 
نام كردند از بهر حركت او كه كرده است همچون حركت 
بادريسه و فيلسوفان او را اثير نام همي كنند. فلك ها هشت 
گوي اند يك بر ديگر پيچيده، همچون پيچيدن توي هاي پياز 
و ُخرد ترين فلك ها آنست كه به ما نزديك تر است و ماه اندر 
او همي رود و همي برآيد و فرود آيد تنها بي هنباز و هر 
كره اي را مقداريست از ستبري و ستاره او را از بهر آن دو 
ُبعد اوفتد، يكي در دورترين و ديگر نزديكترين و كره دوم 

كه ِزَبر وي همي گردد آن عطارد است و سوم آن زهره 
است و چهارم آن آفتاب است و پنجم آن مّريخ و ششم 
اين گوي هاي هفت ستاره  آن زحل.  هفتم  و  آن مشتري 
رونده اند وز بر اين همه گويي است ستارگان بياباني را كه 
ثابته خوانند ايشان را يعني ايستاده و اين صورت هر هشت 
گوي است.»(ابوريحان بيروني، ۱۳۶۲، ۵۶-۵۸) تصوير ۱۳، 

تعريف فلک از نسخه اصلي است.
به  را  آنها  و  بودند  قايل  خصوصياتي  افالک  براي  قدما 
صفاتي مي شناختند. در اين مورد ابوريحان بيروني نيز 
معتقد است:« ستارگان را هميشه اثر است و فعل اندر آن 
چيزها كه زير ايشانست از پذيرندگان» (ابوريحان بيروني، 
۱۳۶۲، ۳۵۵)لذا بر اساس اين نظرات ارتباط بين افالک و 
خواص آنها نيز با تاثيراتي بر يکديگر مطرح است «در نجوم  

غرايب الموجودات          و  عجايب المخلوقات  از  نگاره اي  تصوير٧. 
نسخه ٨٩٨ تا ٩٩٧ق ، حدود ١٥٠٠ تا ١٥٩٩م مأخذ:

www.wdl.org/en/item/10606/manifest

تصوير٨. نگاره پيرزن و سلطان سنجر، منسوب به سلطان محمد   
نگاره اي از نسخه خمسه نظامي، تبريز، ٩٤٩- ٩٤٥ ه.ق، مأخذ:كن 

باي، 1387، 83



احكامي، حمل، آتشي؛ ثور، خاكي؛ جوزا، (هوايي)؛ عقرب؛ 
آبي؛ قوس؛ آتشي؛ جدي؛ خاكي؛ دلو، هوايي؛ حوت، هوايي 
قلمداد شده به نحوي كه چهار مثلثه را تشكيل مي دهد به نام 
مثلثه آبي، مثلثه خاكي، مثلثه هوايي (بادي) و مثلثه آتشي و 
به اين ترتيب، برج ها، خشك و تر هستند: حمل با ثور، اسد 
با سنبله، قوس با جدي، خشك؛ جوزا با سرطان، ميزان با 
عقرب، دلو با حوت، تر هستند. برج هاي حمل، جوزا، اسد، 
ميزان، قوس، دلو، گرم؛ و برج هاي ثور، سرطان، سنبله، 
عقرب» (فرصت شيرازي، ۱۳۷۷، ج ۲، ۶۹۹)«جدي، حوت، 
سرد. همه برج هاي گرم، نر هستند و همه برج هاي سرد، 
ماده؛ و همه برج هاي نر، نحس و همه برج هاي ماده، سعد 
مي باشند؛ برج هاي نر، همه روزي و برج هاي ماده، همه 
شبي، و ستارگان روزي به برج هاي روزي و ستارگان 

شبي به برج هاي شبي، قوي مي باشند (همان، ۷۰۰) 

"عجايب المخلوقات  در  افالک  نگاره هاي  شکلي  تطبيق 
"ابوريحان  نظرات  و  قزويني   ” غرايب الموجودات  و 

بيروني"
الوايل  "التفهيم  کتاب  متون  مبناي  بر  حاضر  پژوهش 
صناعة التنجيم" و سه نسخه از کتاب "عجايب المخلوقات 
و غرايب الموجودات" نوشته "زکريا بن محمد بن محمود 

المکموني قزويني" انجام شده است.
انتخاب اين سه نسخه بر اين اساس صورت گرفت که از 
بين نسخه هاي موجود عجايب المخلوقات، اين سه نسخه، 
کامل و حاوي نگاره هاي رنگي و بدون آسيب بودند. سپس 
افالک  مورد  در  که  نسخ  اين  ده  تا  يک  مقاله  نگاره هاي 
هستند به صورت تصادفي انتخاب قرار شدند.به منظور 

تصوير١١- نمونه صفحات داخلي عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات قزويني نسخه ١١٤٨ تا  ١١٦٨ق، حدود ١٧٥٠ تا ١٧٧٠م،مأخذ:     
www.wdl.org/en/item/8961/manifest

تصوير٩. جلدچرمي عجايب المخلوقات  و غرايب الموجودات  قزويني
نسخه ١١٤٨ تا  ١١٦٨ق، حدود ١٧٥٠ تا ١٧٧٠م،مأخذ: 

www.wdl.org/en/item/8961/manifest

تصوير١٠. نمونه صفحات داخلي عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات 
قزويني

در  افالک  نگاره هاي  شکلي  تطبيق 
نسخه هاي عربي  (٦٧٨ ق)، فارسي (٨٩٨ 
تا ٩٩٧ ق)، عربي  (١١٤٨ تا ١١٦٨ ق) 
«عجايب المخلوقات و  رايب الموجودات»  
قزويني و کتاب«التفهيم الوايل صناعة 

التنجيم»/ ١٩٣  -٢١١ 
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که  تدوين شد  پژوهش حاضر، جدول١  به سؤال  پاسخ 
شامل ستوني مربوط به ارائه٦٠ نگاره افالک(از هر نسخه 
قرار  درون ستون  نگاره ها  اين  تمام  که  است  ٢٠نگاره) 
گرفتند. البته اين نگاره ها در ترکيب با نوشتار قرار داشتند 
که به منظور تمرکز و قرارگيري بهتر در جدول الزم بود 
که از صفحه نسخه جدا شوند. اين کار انجام و در جدول١ 
قرار گرفتند. در جدول ١ هر يک از نسخه ها با ذکر سال 
متمايز و مشخص شده اند.ستون بعدي،حاوي مضامين 
و  «عجايب المخلوقات  کتاب  عربي  و  فارسي  نسخه  سه 

غرايب الموجودات « قزويني است.ستوني نيز مربوط به 
دانشمند  اين  کتاب  اساس  بر  بيروني  ابوريحان  نظرات 
است.اين  التنجيم»  صناعة  الوايل  نام»التفهيم  با  ايراني 
انتخاب بر اين اساس قرار گرفت که همانطور که پيش تر 
ذکر گرديد، آثار ابوريحان بيروني، از منابع قزويني بوده 
و همچنين، اعتبار ابوريحان بيروني در علوم مختلف از 
جمله نجوم بر کسي پوشيده نيست. ستون آخر نيز شامل 
تحليل ويژگي هاي بصري نگاره ها در ارتباط با متن کتب 

مورد پژوهش است.

http://dl.nlai.ir :تصوير١٣. تعريف فلک از نسخه چاپ سنگي کتاب «التفهيم الوائل صناعة التنجيم» مأخذ

http://dl.nlai.ir :تصوير ۱۲.نمونه اي از نسخه چاپ سنگي کتاب «التفهيم الوائل صناعة التنجيم» مأخذ



افالک
رديف

نگاره ها از سه نسخه کتاب «عجايب المخلوقات
متن مستخرج از نسخه  و غرايب الموجودات“ قزويني

فارسي»عجايب
 المخلوقات 

وغرايب الموجودات“
 قزويني حدود
 1500 تا 1599م،
898 تا 997 ق

متن مستخرج از کتاب
«التفهيم الوايل صناعة 

التنجيم»

تحليل ويژگي هاي بصري نگاره هاي 
سه نسخه کتاب“عجايب المخلوقات و 

غرايب الموجودات“ قزويني
نگاره هاي 

نسخه 
عربي
 1280

م،678  ق

نگاره هاي 
نسخه فارسي 
حدود 1500 تا 

1599 م،
898 تا 997 ق

نگاره هاي نسخه 
عربي حدود 

1750 تا 1770 م،
1148 تا   1168ق

قمر

پس او کوکبست که مکان 
طبيعي او فلک اسفلي است 
از اعلي شان. او آنست که 
قبول کند نور از آفتاب به 
شکل هاي مختلف و رنگ 

ذاتي آن سياه است.

قمر سرد است. چون نور او 
همى فزايد سعد ُبودو چون 

نور او همي كاهد نحس... ماده 
است.  شبي است... از اّول ماه 

تا هفت روز دليل است بر 
كودكى و تا چهاردهم ماه بر 

جوانى و تا بيست و يكم ماه بر 
كهلى و تا آخر ماه بر پيرى. و 
دليلست بر صاحب بريدى و بر 

خدم و ملوك و كارداران و 
وكيالن و فقيهان

هر سه نگاره خيالي از قمر نشان مي 
دهند. نگاره هاي عربي با يک عنصر 

انساني، بيان گر خصوصيات ذکر شده 
در دو متن قزويني و بيروني هستند. اما 
نگاره فارسي، عالوه بر انسان، تصويري 

از عقرب هم ارايه مي دهد که نشان 
دهنده موضوع قمر در عقرب است. 
البته در نسخه هاي قزويني و التفهيم 

اشاره اي به اين موضوع نشده و نگارگر 
بر اساس متن هاي ديگر، عنصر عقرب 

را اضافه کرده است.

عطارد

منجمان او را منافق 
خوانند. بنابرآنکه سعد سعد 

است و يا نحس نحس... 
پس صاحب او را مکر و 

حيله و فريب و شيطنت و 
نفاق بسيار باشد.

عطارد ... را مدير خوانند... 
بر عطارد سردى و خشکى 

چيره است... عطارد با سعود 
سعد است و با نحوس نحس... 

عطارد نر با نران و ماده با 
مادگان است... عطارد داللت بر 

تيزفهمى و حليمى و آهستگى 
و رحمت و صبر و گشاده رويى 

و طاعت داشتن و لطيفى و 
دوربينى و دارد...آموزيدن  

ادب ها و دانش هاى ايزدى و 
وحى و منطق و سخن گفتن. 

داللت بر مردم بازرگان و 
دبيران و صاحب ديوانان و 

صاحب خراجان و بندگان و 
كشتى گيران دارد.

عطارد در دو نسخه عربي با يک عنصر 
انساني همراه با جاي کواکب ديگر 

بر لباس او، نشان داده شده است. اما 
نگاره فارسي عطارد، متشکل از چهار 

انسان است: سه فرد جوان که فردي، 
پير، که با لباسي زرد رنگ در مرکز 

تصوير نشان داده شده، را مورد احترام 
و مواظبت قرار داده اند. اين تصوير 
بسيار نزديک به متن التفهيم است که 

عطارد را فردي از طبقه باالي جامعه و 
مورد احترام دانسته است.

زهره

منجمان او را سعد اصغر 
خوانند از براي آنکه 

سعادت او بعد از سعادت 
مشتريست...طربو شادماني 

را به او نسبت داده اند.

زهره سعد ُخرد است... دليل 
است بر همه سپر غم ها از جهت 
خوشى بوى... سرد و تر و ميانه  
به اعتدال و تري اش چربتر از 

سردى، ماده، شبى، چربى و 
خوشمزگى، سپيدى پاك و نيز 

گندم گونى و روشنى و گروهى 
او را سبز دارند. نيك خويى 

و خوش منشى و گشاده رويى 
و طيبت و عشق... كارهاى 
پاكيزه و شگفت و دوستى 

بازارها و تجارت اندر آن و 
پيمودن  بترازو و ارش و پيمانه 

و صورت ها و رنگ ها و زرگرى 
و درزى  و عّطارى و فروختن  
مرواريد و پيرايه زّر و سيم و 

ماهى و جامه سپيد و سبز

زهره در هر دو متن با خصلت شادي 
معرفي شده است. به همين دليل در 

هر سه نسخه، زهره را در حاليکه سازي 
در دست دارد و مشغول نواختن است، 

تصوير کرده است. در نسخه فارسي 
و عربي ٦٧٨ق، زهره به تنهايي نشسته 
ولي در نسخه عربي ١١٤٨ق در کنار 

زهره، سه فرد ايستاده که دست بر سينه 
و با احترام ايستاده اند ديده مي شود. 

همچنين نگاره ها به توصيفات رنگي 
ذکر شده در التفهيم نزديک نيستند و 

هر يک به رنگي هستند.

مريخ

نام نهاده اند او را نحس 
کوچک از براي آنکه او 
در نحوست شيب زحل 

است...

گرم و خشگ هر دو به افراط،  
نحس ُخرد، شبى، تلخى، 

سرخى تاريك. نر و گروهى 
گفتند كه مّريخ ماده است... 

آشفتگى راى و جاهلى و 
متهّورى و بدى و سبكى و 
دليرى و لجوجى. سفاهت 

كننده. امانت مردمان خورنده. 
بر يك حال نا ايستادن. جفا 

كردن و بى شرمى و بى پرهيزى 
و زود خشمى و زود پشيمانى 

و فريفتن و امانت مردمان 
سبك داشتن و... غريبى و 

سفرها...جنگ و گريختن و 
كارهاى بد و سوگند دروغينه... 
داللت بر سرهنگان و سواران و 
سپاهيان و جنگ كنان و عاصيان 

و از جماعت بيرون شدگان.

مريخ نحس و در جنگ و خصومت 
است. در اين مورد قزويني توصيفي 

از صفات و خصوصيات آن نداشته 
و نگارگراِن اين سه نسخه بر اساس 

اطالعاتي کسب شده از ديگر متن ها، 
مريخ را با شمشيري در يک دست و 

سري  بريده در دست ديگر، به تصوير 
کشيده اند. ابوريحان بيروني در 

التفهيم به اينگونه صفات مريخ پرداخته 
و نحسي آن را در قالب کلمات بيان 

کرده است و اين سه نگاره نيز  نحسي 
مريخ را بر اساس تلقي از فردي 

سپاهي و جنگجو، در اين قالب نقاشي 
کرده اند. در مورد رنگ مريخ که 

در التفهيم، سرخ تيره ذکر شده، فقط 
نسخه هاي عربي اين رنگ قرمز را 
براي لباس مريخ منظور کرده اند.

صناعة الوايل  «التفهيم  کتاب  متن  قزويني»با  غرايب الموجودات  و  نسخ»عجايب المخلوقات  نگاره هاي  و  متن  تطبيق   .١  جدول 
التنجيم»مأخذ: نگارنده، ١٣٩٩

در  افالک  نگاره هاي  شکلي  تطبيق 
نسخه هاي عربي  (٦٧٨ ق)، فارسي (٨٩٨ 
تا ٩٩٧ ق)، عربي  (١١٤٨ تا ١١٦٨ ق) 
«عجايب المخلوقات و  رايب الموجودات»  
قزويني و کتاب«التفهيم الوايل صناعة 

التنجيم»/ ١٩٣  -٢١١ 



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۲۰۵

فصلنامة علمي نگره

افالک
رديف

نگاره ها از سه نسخه کتاب «عجايب المخلوقات و 
غرايب الموجودات“ قزويني

متن مستخرج 
از نسخه 

فارسي»عجايب
 المخلوقات وغرايب

 الموجودات“
 قزويني حدود

 1500 تا 1599م،
 898 تا 997 ق

متن مستخرج از کتاب
«التفهيم الوايل صناعة التنجيم»

تحليل ويژگي هاي بصري نگاره هاي 
سه نسخه کتاب“عجايب المخلوقات و 

غرايب الموجودات“ قزويني نگاره هاي 
نسخه عربي
1280 م،678 

 ق

نگاره هاي نسخه 
فارسي حدود 1500 

تا 1599 م،
898 تا 997 ق

نگاره هاي نسخه 
عربي حدود 1750 

تا 1770 م،
1148 تا   1168ق

شمس

پس از کواکب به 
جرم بزرگتر است 
و از کواکب بنور 

ظاهرتراست...
و در ميان کواکب 
مثل پادشاه است 

و ساير کواکب 
همچون اعوان و 

جنود اوست و قمر 
همچون وزير و 
وليعهد و عطارد 
همچون کاتبست 
و مريخ همچون 

صاحب خزاين و 
زهره همچون حرم 
و جواري و افالک 

همچون اقاليم و 
بروج همچون بلدان

شمس ، روز است، خرد و 
معرفت و بزرگوارى و كبر 

و پاكيزگى و حريصى بر 
شهرت  و معروف شدن و 

قّوه و غلبه كردن و نيكنامى 
جستن و آميختن با مردمان 

دوست دانستن  و تيزى و 
زودخشمى و زود پشيمان 

شدن از خشم  و آراميدن 
و بردبارى... حريصى بر 

بار خدائى و رياست بدست 
كردن و رغبت بگرد آوردن 

خواسته و سخن گوئى 
گرم و خشگ و گرميش 
چربتر از خشکى، نحس 
از نزديك سعد از دور، 

نر، روزى،تيزى، روشنائى 
و سرخ فامى  و زردى... 

داللت بر ملكان و بزرگان 
و رئيسان و سرهنگان و 

خداوندان تدبيرهاى بزرگ 
و قاضيان و حكيمان و 

جماعت هاى مردمان

شمس يا خورشيد در هر سه نسخه 
به صورت آدمي در وسط کادر 

تصوير شده است که در دو نسخه 
نشسته و در يک نسخه ايستاده است. 
در دو نسخه فارسي و عربي ١١٤٨ق 

عالوه بر شمس، دو حيوان  وجود 
دارند که احتماال همان شير يا اسد 

هستند که خانه آن شمس است.
در نسخه فارسي به واسطه موضوع 

روشني  و زردي شمس که در 
التفهيم هم ذکر شده، حلقه نوري 

زرد رنگ دور صورت شمس نقاشي 
شده است. در اين مورد نگاره هاي 

اين نسخه ها، بر اساس برداشت 
نگارگران از متوني غير از  قزويني به 

نگارگري پرداخته اند.

حمل

ستاره هايي که در 
برج حملند سيزده 

اند در داخل صورت 
و در خارج صورت 

پنج ستاره اند که 
مقدم ايشان بجهت 
مغربست و موخر 

ايشان بجهت مشرق 
و روي صورت 

حمل بجانب پشت او 
واقع است و.... 

گرم...روزي...سعد... 
نر...هر چه كفشك دارد 
وحشى و خانگى چون 

بز و گوسفند و نخجير و 
گوزن... بريده اندام ... چاه ها 

و بناي هاى كهن و راه هاى 
ويران و سنتورگاه گاوان 
و خران و اسب ها و فيل 

خانها، سند و هند و زنگ و 
حبش و قبط و آن سياهان 
كه ميان مغرب و جنوب اند 

و يمن و عرب و زمين 
نبطيان... خانه هاى آبادان 

و جاي هاى شريفان و 
مزكت ها و منبرها و كنشت 

و كليسا و علم و مصحف و 
راه هاى عبادت و خانه هاى 
معّلمان، مرقشيثاه  و توتيا 
و گوگردها و زرنيخ و هر 
سنگى سپيد و زرد و آن 
سنگ كه به زهره گاو بود

حمل چهارپايي از قبيل بز و گوسفند 
شمرده مي شود که سعد است و 

موجب آباداني است. در هر سه نگاره 
سعي بر اين بوده که حيواني چهار پا 

نشان داده شود که سرش به طرف 
پشت خود حيوان است. دو نگاره 
فارسي و عربي 678ق، تصويري 

واقع گرايانه تر از يک چهارپا نشان 
داده اند. البته الزم به ذکر است که 
فقط در همين نمونه عربي، جايگاه 
ستارگان بر بدن اين حيوان نشان 
داده شده است. ولي نگاره نسخه 

عربي ١١٤٨ق موجودي خيالي را به 
نمايش مي گذارد که سر و دم عجيبي 

دارد. همچنين در بين گياهان بوده 
و نقشي گياهي نيز بر بدن دارد. هم 

قزويني و هم ابوريحان در التفهيم به 
مشخصاتي از اين کوکب اشاره کرده 
اند که در نگاره ها به چشم مي خورد.

مشتري

پس نام نهاده اند 
منجمان او را سعد 
اکبر بنابر آنکه او 
در سعادت باالي 

زهره است .

گرم و تر هر دو ميانه 
باعتدال/ سعد بزرگ/ نر/ 
روزى/ شيرينى و ترشى 

و خوشى/ گردناكى و 
سپيدى آميخته بزردى يا 
گندم گونى و روشنايى و 

تابندگى ...نيكخو. الهام داده 
بخرد.بردبار. بزرگ هّمت. 
داد ده. راستگوى. دانا... 

دوست دار رياست. وفادار. 
با امانت. بر شهرها حريص 
و بر عمارت كردن. سملكان 

و وزيران و بزرگان و 
قاضيان و دانشمندان و 

زاهدان و بازرگانان و 
تونگران و آنك از وى 

شكر كنند و او را بستايند. 
شكوه و رحمت و وزيرى و 

قاضى و بسيارى خواسته 
و خوب نامى... كهولت و 

قهرمانى و وكيلى. 

مشتري مايه سعد و خوشي است. 
در نگاره نسخه عربي٦٧٨ق، مشتري 
تنها، و در نگاره فارسي با دو عنصر 

ديگر که بالدار و احتماال فرشتگان 
هستند و در نسخه عربي ١١٤٨ق 
، همراه با دو نفر ديده مي شوند. 

نسخه قزويني فقط به محل قرارگيري 
مشتري اشاره کرده و نکته اي در 

مورد خصوصيات و صفات آن 
ذکر نکرده است. اما در التفهيم 

خصوصيات نيکويي براي مشتري 
آورده شده که در نگاره ها نيز نشان 
داده شده، از قبيل کهولت که در دو 

نگاره عربي 678ق و فارسي ديده مي 
شود، همچنين با لباسي زرد و کتاب 

در دست، به نشانه دانشمند بودن 
مشتري و همچنين شايد اشاره اي به 
قضاوت باشد. در مورد فرشته ها نيز 

در ايران کواکب و از جمله، مشتري 
را فرشته مي دانسته اند.

ادامه جدول ١. 



افالک
رديف

نگاره ها از سه نسخه کتاب «عجايب المخلوقات و
متن مستخرج از غرايب الموجودات“ قزويني

 نسخه فارسي»عجايب
 المخلوقات 

وغرايب الموجودات
“ قزويني حدود
 1500 تا 1599م،
 898 تا 997 ق

متن مستخرج از کتاب
«التفهيم الوايل صناعة التنجيم»

تحليل ويژگي هاي بصري نگاره هاي 
سه نسخه کتاب“عجايب المخلوقات و 

غرايب الموجودات“ قزويني نگاره هاي نسخه 
عربي

1280 م،678  ق

نگاره هاي نسخه 
فارسي حدود 1500 تا 

1599 م،
898 تا 997 ق

نگاره هاي نسخه 
عربي حدود 1750 تا 

1770 م،
1148 تا   1168ق

زحل

او  اند  نهاده  نام  پس 
را منجمان نحس اکبر 
نحوست  در  بنابرانکه 
و  مريخست  باالي 
اند  کرده  او  اضافه 
هالک و خراب و غم 
و هم را.... ديدن زحل 
غم و تنگي و  پريشاني 
همچنانکه  آرد  مي 
سعادت  مشتري  ديدن 

و دولت مي آرد. 

سرد و خشگ هر دو به افراط، 
روزى،  نر،  بزرگ،  نحس 
ناخوشى و سيوكى و كندگى و 
ترشى مكروه، سياهى سياه  و آن 
سياهى كه بزردى زند و رنگ 
خنثي.... تاريكى ....  و  اسرب 

انديشه.  با  شكوهنده .  ترسنده. 
با  كينه ورى  به  بخيل.  بددل. 
مکر... بيمارى و بال و مسكنت 
و  ضياع  خداوندان  مرگ.  و 
خويشتن  و  عابدان  و  قهرمانان 
بردگان  و  داران  عذاب  به 
و  سفلگان  و  برنج  بندگان  و 
و  خصيان  و  گدايان  و  گرانان 
دزدان و مردگان و مرده كشان 
و آنك او را به نيكى ياد نكنند 

و جادوان و ديوان و غوالن.

اند. در  زحل را نحس بزرگ ذکر کرده 
التفهيم  در  هم  و  قزويني  هم  مورد  اين 
و  خصوصيات  از  نشانه هايي  به  بيروني، 
سه  است.هر  شده  زحل  نحِس  صفات 
نسخه زحل را تنها نشان داده اند. دو نسخه 
فارسي و عربي ١١٤٨ق، زحل را با شش 
دست نشان داده اند. که احتماال اين نگاره، 
اين دو نگاره  منظري از خداي شيواست. 
مي توانند در اين زمينه، نشانگر تاثير نجوم 

هندي بر تفکر اسالمي باشد.
در التفهيم به رنگ سياه که تاريک است 
و به زردي مي زند اشاره شده که فقط در 
و صورت زحل  بدن  فارسي  نسخه  نگاره 

تيره رنگ شده است.

دب 
اصغر 

و دب 
اکبر

را  هفت  آن  ...عرب 
بنات النعش خوانند..

صورتهاي  نخستين(از  صورت 
خرس  اى  اصغر،  دب  شمالي) 
دب  دوم  صورت  و  ُخرد 
هر  و  بزرگ.  خرس  اى  اكبر، 
دنبال  و  ايستاده  برپاى اند  دو 

كشيده .

نگاره هاي  دب اصغر و اکبر تقريبا به يک 
شکل در هر سه نسخه تصوير شده اند.اما 
اختصار، در  به جهت  و  لحاظ شباهت  به 
پژوهش حاضر فقط دب اصغر آورده شده 
خرسي  نمايانگر  نسخه  سه  هر  در  است. 
نقاشي ساده  فارسي  نگاره  است است که 
پرکارتر  عربي  نگاره  دو  ولي  دارد  تري 
بدن  روي  را  ستارگان  جايگاه  و  بوده 
خرس نشان داده شده است.در نگاره عربي 
خرس  به  شباهتي  تصويرگري  ١١٤٨ق 
ندارد. قزويني فقط به نام و جاي ستارگان 
مشخصات  التفهيم  در  ولي  کرده  اشاره 

بيشتري ارائه شده است.

ثوره

صورت  او  صورت 
او  موخر  گاويست 
بجانب ... مغرب واقع 
است و مقدم او بطرف 
مشرق و او کفل و هر 
و   ... و  ندارد  پاي  دو 
هر دو شاخ او به ناحيه 

شرق واقعند و ... 

نيمه  اندام ...  بريده  شبي... 
بدو  ناف  بر  است  گاو 

. . . ي پا ر . چها . . ه يد نيم بر
سعادت فزاى  اندک فرزند... 
چاه ها... آنچه نزديك كوه بود 
گياه  جايگاه هاى  و  بستانها  و 
جاي هاى  و  طعام  انبارهاى  و 
پيالن و گاوان. كوهها و تلّ ها 
و  صيادان  جاى  و  توده ها  و 
صيدگاه هاى بر لب آب و جاى 
بازيگران و مقامران و خنياگران 
گاو  ملكان...  كوشک هاى  و 
آن  و  آهو  و  پيل  و  گوساله  و 
خوي  مردم  با  كه  جانوران 

كنند...

نيمه  بدن  نگاره ها  نسخه،  سه  هر  در 
رو  نگاهي  که  دهند  مي  نشان  را  گاوي  
به جلو دارد. نشانگر گياهان و سعادت آور 
تعريف شده است. در اين نمونه هم مانند 
حمل، دو نگاره فارسي و عربي 678ق، 
چهارپا  يک  از  تر  گرايانه  واقع  تصويري 
نشان داده اند وفقط در همين نمونه عربي، 
نشان  اين حيوان  بدن  بر  جايگاه ستارگان 
عربي  نسخه  نگاره  ولي  است.  شده  داده 
را  نيمه  حيواني  و  است  خيالي  ١١٤٨ق 
و  عجيب  سري  که  مي گذارد  نمايش  به 
ظاهرا باري بر پشت دارد. همچنين در بين 
گياهان است. هم قزويني و هم ابوريحان 
کوکب  اين  از  مشخصاتي  به  التفهيم  در 
چشم  به  نگاره ها  در  که  اند  کرده  اشاره 

مي خورد

تنََّين

کواکب او سي و يک 
صورت  از  کوکبست 
او  حوالي  نيست  و 
کواکب  از  چيزي 
آن  عرب  و  مرصوده 
کوکب را که بر زبان 
راقص  را  او  اوست 

خوانند.

دراز  و  بزرگ  مار  اژدها...  
ماننده   گره  و  پيچش  بسيار  به 
شمالى  قطب  ِگرد  بر  ِگرد  و 
فلك  قطبهاى  از  درآمده 

البروج.

غرايب  و  المخلوقات  عجايب  در 
الموجودات قزويني در مورد خصوصيات 
التفهيم  در  اما  نشده،  ذکري  تنََّين  ظاهري 
ابوريحان بيروني فقط به ماري پيچ خورده 
اشاره شده است. هر سه نگاره ماري خيالي 
را ارايه داده اند.در دو نگاره نسخه عربي 
و  پوزه  با  حتي  و  غيرواقعي  سري  با  مار 
فارسي  نگاره  در  شده اند.  تصوير  گوش 
اين مار، حتي دو دست هم دارد. لذا اين 
پذيرفته  انجام  هنرمند  تخيل  با   نگاره ها 

است.

قيقاَوس

بيست  او  کوکب 
صورت  از  کوکبند 
خارج  کوکب  ده 

صورت....

بر يك  و  با كاله  مردى  چون 
دراز  دست  دو  و  نشسته  زانو 

كرده.

به صورت  التفهيم  فقط  قيقاَوس  مورد  در 
مختصر ظاهر آن را تعريف کرده است که 
در اين نگاره ها هم هر يک در قسمت هايي 
با اين تعريف همراهي شده است. دست ها 
در التفهيم، به صورت باز ذکر شده اند. هر 
به  اما هر سه  به همين صورت،  سه نگاره 
کاله،  مورد  در  و  هستند  ايستاده  صورت 
را  قيقاوس  کاله  بدون  فارسي،  نگاره  نيز 

نقاشي کرده است.

ادامه جدول ١. 

در  افالک  نگاره هاي  شکلي  تطبيق 
نسخه هاي عربي  (٦٧٨ ق)، فارسي (٨٩٨ 
تا ٩٩٧ ق)، عربي  (١١٤٨ تا ١١٦٨ ق) 
«عجايب المخلوقات و  رايب الموجودات»  
قزويني و کتاب«التفهيم الوايل صناعة 

التنجيم»/ ١٩٣  -٢١١ 



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۲۰۷

فصلنامة علمي نگره

افالک
رديف

نگاره ها از سه نسخه کتاب «عجايب ا
لمخلوقات و غرايب الموجودات“ قزويني

متن مستخرج از
 نسخه 

فارسي»عجايب
 المخلوقات 

وغرايب الموجودات“ 
قزويني حدود

 1500 تا 1599م،
 898 تا 997 ق

متن مستخرج از کتاب
«التفهيم الوايل صناعة 

التنجيم»

تحليل ويژگي هاي بصري نگاره هاي 
سه نسخه کتاب“عجايب المخلوقات و 

غرايب الموجودات“ قزويني نگاره هاي نسخه 
عربي

1280 م،678  ق

نگاره هاي نسخه 
فارسي حدود 1500 تا 

1599 م،
898 تا 997 ق

نگاره هاي نسخه 
عربي حدود 1750 تا 

1770 م،
1148 تا   1168ق

َبرساوش

صورت او به مردي 
مي ماند ايستاده 

بر پاي چپ خود 
برداشته پاي راست 
خود و دست خود 

باالي سر دارد وران 
دست تيغ برهنه و 

بدست چپ او سر 
غول است... 

پيکر شمالي...صورت 
برساوس(۱۵) و او را نيز 

حامل رأس الغول خوانند، اى 
برنده سرغول كه در بيابان 
مردم را بيراه كند. و چون 
مرديست ايستاده بر پاى و 

بدست او سرى است بريده 
سخت زشت... نزديكى ذات 

الكرسى است. همچون شمشير 
برنده سر غول ، كه چون به 
يكى دست سر بريده بود و 

به ديگر دست برداشته، چون 
زخم را ناچار شمشير بايست 

هرچند برو ستاره نبود.

نگاره هاي َبرساوش در هر سه نسخه نمايانگر 
مردي است که سر غولي در دست راست و 
شمشيري در دست چپ دارد. نگاره فارسي 
نقاشي ساده تري است ولي دو نگاره عربي 

پرکارتر بوده و جايگاه ستارگان را روي 
بدن برساوش نشان داده اند. درست همانطور 
که در التفهيم ذکر شده، بر دست ها ستاره اي 

نيست.

جاثي

آنرا راقص نيز 
خوانند اين صورت 
مرديست که دستها 
را دراز کرده باشد 

و خم گردانيده 
است باالي هر دو 

زانوي خود و يکي 
از دو پاي خود بر 

طرف عصايي صياح 
(از ستارگان) و 

آن يميني است  و 
آن ديگري نزد آن 

چهار است که بر سر 
تنين اند.(کهکشان) 

پيکر شمالي، .... هفتم جاثى 
على ركبتيه اى زانو زده 
و صورت او همچون نام 

اوست... بر زانو نشسته

 جاثي در هر سه نگاره به صورت زانو زده 
است. البته زانوها به صورت کامل و يا مانند 

نگاره نسخه فارسي، اندکي خم شده اند. 
در دست جاثي در دو نگاره عصايي هست 
که قزويني به آن اشاره کرده است. در اين 
مورد قزويني نسبت به ابوريحان بيروني در 

کتاب التفهيم توضيح بيشتري داده است. 
همچنين نگاره هاي عربي محل قرارگيري 

ستاره ها را روي جاثي نشان داده اند.

ذات 
الکرسي

و کواکب او سيزده 
است و اين صورت 

ذنبت نشسته بر 
کرسي که او را دو 
قايمه است همچون 

قايمه منبر ويرا مسند 
است و به  تحقيق 

دراز کرده است هر 
دو پاي خود را در 
نفس مجمره است 
باالي کواکبي که 
بر سر ملتهب است 
و کواکبي چند که 

در  دست سيزده 
کوکبست...

خداوند كرسى، چون زنى 
نشسته بر تختى بر كردار منبر

توضيحات قزويني در مورد خصوصيات 
ظاهري ذات الکرسي بيشتر بوده و به 

مواردي اشاره مي کند که در التفهيم به 
صورتي کلي آن را تعريف کرده است. 

از بين نگاره ها، نگاره هاي نسخه فارسي و 
عربي 678ق، شخص را نشسته بر تخت 

نشان داده ولي در نگاره نسخه عربي ١١٤٨ق 
در کنار تخت ايستاده است. همچنين در 

نگاره نسخه عربي678ق محل قرارگيري 
ستاره ها را روي تخت و لباس شخص 

مشخص شده است.

عقاب

نَه کوکب داخل 
صورتند و يک 

کوکب ديگر خارج 
از صورت ... و 
ايشانرا طاير هم 

خوانند از براي آنکه 
دو بال ايشان گشاده 

است...

او بر تير نشسته است... 
صورت دجاجه اى 

ماكيان،چون بطى است گردن 
دراز كرده و هر دو پر گشاده 
بر كردار پرندگان... زيرا كه 
هر دو پر او گشاده است و با 

وى براستى همچون ترازو

هر سه نگاره تصوير پرنده اي را با بال هاي 
باز نشان مي دهند. نگاره هاي عقاب در 

نسخه هاي فارسي و عربي ۶۷۸ق نسبت به 
نگاره عربي ۱۱۴۸ق واقع گرايانه تر هستند و 

طبق تعريف عقاب در التفهيم، بال هاي باز و 
گردن کشيده  اي دارند. 

دلفين

از آن جمله ماهي اي 
باشد که روي او 

همچون روي آدمي 
و تن او همچون 
تن ماهيست و بر 

روي او نقطه هايي، 
ظاهر مي شود در 
آب و صيادان او 

را صيد مي کنند و 
تعجب مي کنند از 

صورت او.

پيکر شمالي... و اين جانورى 
است دريائى همچون خيك، 

مر مردم را دوست دارد. و 
بكشتي ها انس يابد. و غرقه 
شدگان  را برهاند، اگر مرده 
باشد يا زنده... دلفين (۱۶) 

را چهارستاره است همچون 
معين، صليب طاير خوانند. 

قزويني، اطالعات بيشتري از مشخصات 
ظاهري دلفين ارايه مي دهد. هر سه نگاره 

تصويري خيالي براي متن خيالي قزويني 
تصوير کرده اند.  جانوري با بدن ماهي و 
سرهايي متفاوت. سر جانور در دو نگاره 

عربي همچون متن قزويني، صورتي انساني 
دارد ولي با گوش هاي حيواني. اما سر دلفين 

در نگاره نسخه فارسي، با پوزه اي بلند و 
حيواني تصوير شده است.

ادامه جدول ١. 



افالک
رديف

نگاره ها از سه نسخه کتاب «عجايب المخلوقات و
 غرايب الموجودات“ قزويني

متن مستخرج از 
نسخه فارسي»عجايب

 المخلوقات 
وغرايب الموجودات“

قزويني حدود
1500 تا 1599م،
 898 تا 997 ق

متن مستخرج از کتاب
«التفهيم الوايل صناعة 

التنجيم»

تحليل ويژگي هاي بصري نگاره هاي 
سه نسخه کتاب“عجايب المخلوقات و 

غرايب الموجودات“ قزويني
نگاره هاي نسخه عربي

1280 م،678  ق

نگاره هاي نسخه فارسي حدود 
1500 تا 1599 م،
898 تا 997 ق

نگاره هاي نسخه عربي حدود 
1750 تا 1770 م،
1148 تا   1168ق

َفَرَس 
االعظم

 

کوکب او بيست 
کوکب اند. بر صورت 

اسبي است که او را 
يک سر و دو دست، 
و بدن تا آخر پشت 
است، کفل و هر دو 

پاي ندارد. 

پيکر شمالي... 
فرس اول اى اسب 

نخستين، همچون 
سر اسبى تا گردنگاه 

او و از بهر اين او 
را گه گاه پاره اسب 
خوانند. ...صورت 

فرس ثانى اى اسب 
دوم. و آن چون 
نيمه پيشين اسب 
است با دو پر. و 

پاى ندارد، زيرا كه 
نيمه زيرينش بريده 

است  ...

کوکب َفَرَس االعظم طبق 
تعاريف قزويني و ابوريحان، در 

هر سه نگاره به صورت اسبي 
بالدار با نيمي از بدن آن کشيده 

شده است. تصوير اجزاي بدن 
اين اسب ها واقع گرايانه است. 

اما با الحاق بال ها و همينطور 
نيمه بودن بدن آنها، حالتي 

خيالي به اين نگاره ها بخشيده 
است. روي نگاره نسخه عربي 

۶۷۸ق محل قرارگيري ستاره ها 
مشخص شده است.

قِنطوِرس

صورت او صورت 
حيوانيست که مقدم 

او انسان است (از 
سر تا آخر پشت 

او) و موخر او اسب 
است(از اول پشت 

تا دم)...به دست اين 
صورت شمراخان 
(شمراخ به معني 

سرشاخه خرمابن که 
بر آن خرماي نارس 

باشد) و به دست 
ديگر شيري.

صورت قِنطوِرس و 
اين نيم مرد است 

و نيم اسب همچون 
رامى و قنطورس  بر 
چنين صورت هاى 
مرّكب افتد به زبان 
يونانى... ستارگان 

قنطورس  و شيرش را 
شماريخ خواننداى 
خوشه هاى خرما... 
قنطورس  اين نيم 

مرد است. بر جنس 
صورت ها مرّكب 

اوفتد و به زبان 
يونانى و قنطورس  

دست هاى او را 
گرفته دارد و ز زمين 

برداشته.

قنطورس در هر سه نگاره 
همانطور که در متن هر دو 
کتاب قزويني و ابوريحان 

بيروني آمده است،  با بدني به 
حالت نيمي انسان و نيمي اسب 
تصوير شده است. فقط تفاوت 

آنها در اين است که در متن 
التفهيم به شيري اشاره شده 

که فقط در نگاره عربي ۶۷۸ق 
ديده مي شود اما در دو نسخه 

ديگر، اين عنصر خيالي، نيزه اي 
در دست دارد. همچنين در 

نگاره هاي نسخه هاي عربي محل 
قرار گيري ستاره ها روي  بدن 
قنطورس نشان داده شده است.

سفينه

کواکب او چهل 
و پنج ستاره اند... 

بطلميوس گفته که 
آن ستاره عظيم که 

بر محاق جنوب است 
و سهيل است و او 

دورترين ستاره هاست 
از سفينه در جنوب 

و در اصطرالب 
(اسطرالب) او را 

نقش مي کنند...

پيکره جنوبي... 
کشتي... چهل وپنج 

کوکب است... از 
اين کواکب سهيل 
معروف و مشهور 

است و بر لنگر 
کشتي است.

قزويني در عجايب المخلوقات 
در مورد ظاهر سفينه موردي 

ذکر نکرده و در التفهيم درمورد 
کشتي که بر لنگر آن ستاره 

سهيل قرار گرفته بسنده کرده 
است. هر سه نگاره کشتي 

را به تصوير کشيده ا ند اما 
فقط نگاره نسخه ۶۷۸ق جاي 

ستارگاران را روي سفينه نشان 
داده است. 

ادامه جدول ١. 

در  افالک  نگاره هاي  شکلي  تطبيق 
نسخه هاي عربي  (٦٧٨ ق)، فارسي (٨٩٨ 
تا ٩٩٧ ق)، عربي  (١١٤٨ تا ١١٦٨ ق) 
«عجايب المخلوقات و  رايب الموجودات»  
قزويني و کتاب«التفهيم الوايل صناعة 

التنجيم»/ ١٩٣  -٢١١ 
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ف
ردي

نگاره

تطبيق نگاره با متن
 «عجايب المخلوقات و 

غرايب الموجودات“ قزويني

تطبيق نگاره با 
کتاب»التفهيم الوايل

 صناعة التنجيم»

نسخه 
عربي

1280م
678 ق

نسخه فارسي
حدود 1500 

تا1599م
898 تا 
997ق

نسخه عربي
حدود 1750 

تا1770م
1148تا  1168ق

نسخه عربي
1280م
678 ق

نسخه فارسي
حدود 1500 

تا1599م
898 تا 
997ق

نسخه عربي
حدود1750تا1770م

1148تا  1168ق

------قمر١

-*----عطارد٢

******زهره٣

***---مريخ٤

------شمس٥

***---حمل٦

***---مشتري٧
***---زحل٨
دب اصغر و ٩

دب اکبر
---***

******ثوره١٠

***---تّنين١١

***---قيقاوس١٢
******برساوش١٣

******جاثي١٤

******ذات الکرسي١٥

******عقاب١٦

******دلفين١٧

******فرس االعظم١٨

******قنطورس١٩

******سفينه٢٠

تخمين
 اقتباس

٪٥٠67/86%

جدول ٢- تخمين تطبيق متن و نگاره هاي نسخ» عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات قزويني» با متن کتاب «التفهيم  الوايل صناعة 
التنجيم»  مأخذ: نگارنده،١٣٩٩



نتيجه
تطبيق داده ها و تحليل نگاره ها در ستون آخر جدول، دال بر اين است که براي تصوير کردن مضامين کتاب 
قزويني، توصيف و تشريح الزم وجود نداشته است. جدول٢ نيز مويد دو نکته است، ابتدا اين که ٥٠ درصد 
از ٦٠ نگاره مورد پژوهشبا مضامين توصيفي کتاب قزويني «عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات» قزويني، 
مطابقت دارند. به اين معني که تصويرگران نسخه هاي فارسي و عربي کتاب قزويني توانسته اند فقط از٥٠ 
درصد توصيفات مورد نياز براي ابداع نگاره ها، از متن اصلي قزويني استفاده کنند. دوم اينکه، نتيجه تطبيق اين 
نگاره ها با مضامين مستخرج از کتاب «التفهيم الوايل صناعة التنجيم»، نشانگر ٨٦/٦٧ درصد انطباق نگاره ها با 
توصيفات و نظرات ابوريحان بيروني در اين کتاب است. به اين ترتيب در پاسخ به سؤال پژوهش حاضر که 
چه ارتباطي بين متن و نگاره هاي کتاب «عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات» قزويني و متن کتاب «التفهيم 
الوايل صناعة التنجيم» وجود دارد؟ مي توان ذکر کرد که مضامين و نگاره هاي افالک در سه نسخه عربي( 
٦٧٨ق )، فارسي( ٨٩٨ تا ٩٩٧ق )، عربي (١١٤٨ تا ١١٦٨ق )کتاب «عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات» 
قزويني با يکديگر ارتباط داشته،  اما محتوا براي تصويرگري کافي نبوده و نگارگران براي ابداع نگاره ها، به 
اطالعات ديگر متون، از جمله، کتاب»التفهيم الوايل صناعة التنجيم» (به عنوان منبعي از متون پيش از نگارش 
و تصويرگري نسخ قزويني) بهره برده اند. از اين طريق نگارگران با استفاده از اين توصيفات توانسته اند متن 

کتاب قزويني را براي مخاطب کامل و قابل فهم کنند. 
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and wildlife are imaginary, but in some cases miniatures have helped to explain important issues, 
such as the history of the image of the stars and natural history. There are many manuscripts of 
the wonder letter of Qazvini that are kept inside and outside Iran. Many editions of this book 
have been published in Europe as well. Regarding the sources of this book, we can mention the 
works of Abu Ali Sina, Abu Rayhan al-Biruni, and especially the book Al-Haywan written by Abu 
Othman Jahez. Besides, the book Tohfat Al-Qaraib is mentioned many times in the book.
The present study has used the book «Al-Tafhim li Awa,il Sana,at al-Tanjim» written by Abu 
Rayhan al-Biruni. Abu Rayhan al-Biruni (362-362 AH) is an Iranian scientist in the field of 
mathematics, geometry, astronomy and the maker of new tools and instruments in astronomy, 
geography, mineralogy, and pharmacology.
This research has been done in order to answer this question: what is the relation between the text 
and the paintings of the book “Aja,ib al-makhluqat wa ghara,ib al-mawjudat” by Qazvini and the 
text of the book «Al-Tafhim li Awa,il Sana,at al-Tanjim»?
The research method is descriptive-analytical with a comparative approach and the information 
is collected through documentary and library methods. Then, the paintings from the Aflak 
section are compared with the text of Qazvini,s book as well as the text of the book «Al-Tafhim 
li Awa,il Sana,at al-Tanjim» which contains Abu Rayhan al-Biruni,s views on astronomy. After 
a quantitative and qualitative analysis of the cases, the study has come to the conclusion that the 
themes and paintings of Aflak are related to each other in three versions of Qazvini’s “Aja,ib al-
makhluqat wa ghara,ib al-mawjudat” including Arabic copy (1280 AD), Persian copy (around 
1500 to 1599 AD), and the second Arabic copy (1750 to 1770 AD). However, the content of book 
was not enough for illustrating, and the painters relied on information from other texts to invent 
the paintings, including the book «Al-Tafhim li Awa,il Sana,at al-Tanjim». Therefore, due to the 
fact that the painting of Wonder Letters was based on the text, in the cases of lack of information, 
this lack has been eliminated by gathering information from other sources.
Keywords: Painting, Miniature, Iranian Illustration, Astronomy, “Aja,ib al-makhlūqāt wa ghars,ib 
al-mawjudat”, Abu Rayhan al-Biruni, «Al-Tafhim li Awa,il Sana,at al-Tanjim»

Refrences: - Abu Rayhan al-Biruni,Muhammad ibn Ahmad. (362). Al-Tafhim li Awa,il Sana,at 
al-Tanjim. Introduction: Homayi.Jalaluddin. Tehran: Babak.
 Ajand, Yaqub. (2005). Tabriz & Qazvin-Mash’had Painting School. Tehran: Farhangestane Honar 
Publication.
Barati, Parviz. (2009). Iranian Wonders, Narration, Shape and Fantasy Structure of Wonder Letters 
with Wonder Letter Text. First Edition. Tehran: Afkar.
Biazar Shirazi, Abdolkarim. (2001). Archeology and Historical Geography of Quran Stories. 
Third Edition. Tehran: Islamic Culture Publishing Office.
Canby, Sheila. (2008). Iranian Painting. Translated by Mehdi Hosseini. Tehran: Art University. 
Dehkhoda, Ali Akbar. (1998). Dictionary of Ali Akbar Dehkhoda. Tehran: University of Tehran.
Ettinghausen, Richard, Sheraito, Umberto & Bampachi, Alsio. (1997). Samanid and Qaznavid 
Art. Moula Publication.
Foad Sayyed, Iman. (2013). Arabic Miniature Copies. Translated by Hossein Alinaqian. Tehran: 
Art Month Book, 182nd round, 48-58.
Forsate Shirazi, Mohamman Nasir bin Jafar. (1998). Asare Ajam. Tehran: Amirkabir.
Goshayesh, Farhad. (2005). The History of Iran and World Art. Tehran: Efaf.
Konel, Ernest. (2008). Islamic Art. Translated by Houshang Taheri. Tehran: Tous. 

37



Scientific Quarterly Journal                                            Faculty of Art Shahed University 

Summer  2022 - NO 62
/214      Abstract

Formal Comparative Study of cosmos Paintings in Qazvini,s «Aja,ib al-makhluqat wa 
ghara,ib al-mawjudat» and «Al-Tafhim li Awa,il Sana,at al-Tanjim» Arabic Version 
(1280 AD), Persian Version (1500-1599 AD), Arabic Version (1750-1770 AD)
Zahra Masoudi Amin, Member of faculty Department of Graphic Design, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran
Received: 2020/12/24  Accepted: 2021/02/07

The strange wonderful themes and contents of this world have been discussed in different periods. 
In addition to their authorship by scholars, the writing of this manuscripts has also been considered. 
Usually, paintings have shown the concepts as well as the decoration of the texts of the manuscripts. 
One category of the oldest of these texts is the Wonder Letters. Wonder letters are about unknown 
concepts rooted in people,s beliefs, traditions and culture. These unknowns have always attracted 
the attention of human. They have narrated what was new to human and what he did not know 
well in general and also secrets. Therefore, man has entered every phenomenon into the scope of 
wonders due to lack of knowledge. These themes have reached the authors of wonder letters with 
changes during different periods. Furthermore, what is known as knowledge today is sometimes 
the discovery of that mystery and wonder. This mystery was introduced in the literature with the 
advent of wonder letters. In this way, literature began to recount these wonders in geographical and 
travelogues books. Eventually, strange subjects in the fields of zoology, ethnography, geography, 
astronomy, and other sciences became popular in the literary form with their exclusive features. Of 
course, over time, the scientific aspect of these wonder letters faded and in some cases changed 
to folk literature. In these manuscripts, the themes are more clearly expressed by the illustrations. 
Qazvini,s book «Aja,ib al-makhluqat wa ghara,ib al-mawjudat» is one of these works that has been 
translated into several languages and its content has been illustrated. The aim of the present study is 
to discover the relationship between the images of the planets in the book «Aja,ib al-makhluqat wa 
ghara,ib al-mawjudat» by Qazvini and the views of Abu Rayhan al-Biruni. The book is written by 
Zakaria bin Mohammad bin Mahmud almakmuti Qazvini (605-682 AH). He has been compared 
to Pliny (a natural scientist and Roman writer) for his breadth of information and lack of scientific 
thought, and has been called «Medieval Pliny.» This book contains information about the sky, 
planets, stars and their movements, as well as about time, day, night, moon, seasons together with 
the Arab, Roman and Iranian calendars. The other part of the book describes the earth, water, land, 
seas, islands, and mountains, as well as all the early information on natural history. This book is 
one of the most valuable works of natural and human geography of Iranians in the Islamic period. 
The various versions of this book are accompanied by paintings that have helped to understand 
the contents of the book and are among the few Arabic books that are decorated with pictures and 
have miniatures in addition to astronomical pictures and tables. Some images of plants, animals, 36


