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مقدمه
اساطيري  فرهنگ  در  كه  تأثيرگذار  شخصيت هاي  از 
که  تخيلي هستند  و  آفريده شده اند موجودات  افسانه اي 
اغلب از ترکيب دو يا چند موجود ديگر پديد آمده اند. اين 
آفريدة ترکيبي۱در فرهنگ اساطيري و هنري اقوام مختلف 
جهان چون تمدن هاي کهن بين النهرين، ايران، مصر، هند، 
يونان، وغيره به اشکال مختلفي مانند: «حيوان-انسان»، 
« انسان - حيوان» و « حيوان – حيوان ها « در قالب هايي چون 
گريفون، گاو بالدار، اسفنکس، گانشا و کنتاور به تصوير 
درآمده اند، اما استفاده از اين اصطالح براي مخلوقات مورد 
نمي رسد، چون  نظر  به  مناسب  پژوهش  اين  در  بررسي 
مفهوم اصلي و شيوة آن را نمي رساند. « ترکيبي» براي 
موجوداتي كاربرد دارد كه از امتزاج و تركيب قسمت هاي 
درحالي كه  آمده اند،  به  وجود  گوناگون  جانداران  مختلف 
كه  شده اند  خلق  ديگري  شيوه  به  بحث  مورد  گونه هاي 
آن ها  ناميدن  براي  «درون تركيبي»  كاربردن اصطالح  به 
مفهوم  و  ساخت  شيوة  آن  بر  عالوه  و  است  مناسب تر 

آفرينش آن ها را نيز بيان مي كند.
« درون ترکيبي ها»۲ از ديگر نقوش انساني، حيواني، خيالي، 
فشرده  و  درهم تنيده  به صورت  طبيعت  عناصر  و  اشيا 
است  به نحوي  بدني  درون  ترکيب  اين  و  تشکيل شده اند 
از  نهايت، يک شکل واحد  کنار هم، در  که همة آن  ها در 
انسان، حيوان يا موجودي تخيلي را مي سازند. اين شيوة 
در  ميالدي  شانزدهم  هجري/  دهم  قرن  در  نقش پردازي 
هنر نگارگري ايران و هند مغولي بسيار رايج بوده است 
و همچنين همزمان در همين دوره در برخي از آثار نقاش 

ايتاليايي آرکيم بولدو۳ ديده مي شود. 
مخلوقات « درون ترکيبي» به دو دستة کلي تقسيم مي شوند:

پيکره هاي درون ترکيبي: نگاره هاي درون ترکيبي ايراني و 
مغولي هند به اين گروه تعلق دارند.

اين  به  كه  هستند  چهره هايي  درون ترکيبي:  پرتره هاي 
روش خلق شده اند، نقاشي هاي آركيم بولدو جزو اين دسته 

است.
در اين پژوهش ضمن معرفي اين شيوه در نگارگري ايران 
و هند مغول مقايسه اي نيز بين اين آثار با تابلوي پرترة 
مي گيرد  بولدو صورت  آرکيم  اثر  «زمين»  درون ترکيبي 
و شباهت ها و تفاوت هايي که بين اين سه اثر وجود دارد 
مشخص مي شود. در اين راستا دو پرسش مطرح است: 
چه شباهت هايي بين اثر آرکيم بولدو با دو نگارة ايراني 
و مغولي وجود دارد؟ و بيشترين موجودات تشکيل دهنده 
گونه اي  چه  از  و  موجودات  چه  انتخابي  نگاره  سه  در 
هستند؟ با وجود اين که اين شيوه نقش پردازي از خالقيت 
و زيبايي منحصر به فردي برخوردار است و از ذهن خالق 
و ذوق بي نظير نگارگران ايراني و هندي حکايت مي کند تا 
حد زيادي به  ويژه براي هنرمندان ايراني ناشناخته مانده  
و تاکنون پژوهش منسجمي در اين باره صورت نگرفته 

است. اين جستار به اجمال سعي در شناسايي و معرفي 
اين شيوة خاص در هنر نگارگري ايران، هند مغول و آثار 

آرکيم بولدو دارد.

روش تحقيق
روش تحقيق در اين مقاله توصيفي با رويکرد تطبيقي است. 
در ابتدا به معرفي اين گونه نقش پردازي در هنر نگارگري 
پرداخته  بولدو  آرکيم  نقاشي هاي  و  مغولي  هند  و  ايران 
مي شود و سپس در قسمت تطبيقي سه اثر انتخابي مورد 
گردآوري  براي  پژوهش  اين  در  مي گيرند.  قرار  مقايسه 
شده  استفاده  اينترنتي  و  کتابخانه اي  منابع  از  اطالعات 
است. همچنين در شناسايي جانوران سازندة پيکره هاي 
درون ترکيبي مصاحبه هايي با پژوهشگران علوم جانوري 

صورت گرفت.

پيشينة تحقيق
مطالعه در حوزة موجودات درون ترکيبي در ايران بسيار 
محدود است، و گاه در بعضي کتب فقط تصاويري از آن ها 
با اشاره اي کوتاه آمده است. در خصوص اين تحقيق با 
«پرتره هاي  و  درون ترکيبي»  «پيکره هاي  مطالعة  عنوان 
درون ترکيبي» و مقايسة آن با آثار آرکيم بولدو تا کنون 
پژوهشي توسط پژوهشگران ايراني انجام نشده است. اما 
با آرکيم بولدو زندگي، دوران کاري و هنري  ارتباط  در 
و مطالعه و بررسي آثارش توسط پژوهشگران خارجي 
کتاب هاي بسياري منتشر شده است و در ميان منابعي که 
در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند کتاب آرکيم 

بولدو نوشتة سيلويا فرينو از بقيه جامع تر است.

پيکره هاي درون ترکيبي در نگارگري ايران 
اين شيوه اغلب در رقعه ها و بدون متن يا نوشته به تصوير 
در مي آمد. در اين نگاره ها پيکرة اصلي معموًال انسان، شتر، 
اسب و فيل بود که اجزاي تشکيل  دهندة آن را مجموعه اي از 
حيوانات، انسان ها، عناصر طبيعت، اشيا و موجودات تخيلي 
تشکيل مي داد. به عبارتي داراي آشفتگي منظم ساختار يافته 
بودند. در ايران بيشترين نگاره هاي درون ترکيبي يافت شده 
مربوط به دورة صفوي است که اغلب در شهرهايي چون 
تبريز، قزوين و خراسان به تصوير در مي آمدند. از اولين 
نمونه هاي اين شيوة نقش پردازي در ايران نگاره  اي مربوط 
به قرن نهم هجري/پانزدهم ميالدي است که نيمرخ يک گاو 
نر درون ترکيبي را نشان مي دهد و بر روي اين گاو دختري 
نشسته است(Papadopoulo,1994 :53). «اگرچه حيوانات 
ترکيبي در هنر ايراني همواره وجود داشته اند، اين مورد 
در اواخر قرن شانزده بار ديگراحيا شده است. البته بدون 
شباهت با هارپي ها و اسفنکس هاي قرون ميانه در ايران، 
[درون] ترکيبي هاي دوران صفويه از انسان هاي واقعي و 
حيواناتي جالب مثل اسب و شتر هستند (و ديوهايي که 

1.Composite creature
2.Interior Hybrid

 Giuseppe) بولدو  ٣.آرکيم 
Arcimboldo) نقاش ايتاليايي است 
چهره هاي  و  پيکرها  به سبب  که 
از  که  غريبي  و  وهم آميز  نمادين، 
منظره ها،  جانوران،  گياهان،  تلفيق 
وسايل و ابزار و غيره نقاشي کرده 
است، شهرت دارد. گاه او را نياي 
سوررئاليست ها به شمار مي آورند 

(پاکباز،١٣٩٠: ١٢).
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ترکيبي از اسب و شترند) که به طور خاص در خراسان 
(شمال شرق ايران) رواج داشته و شامل شهرهاي مشهد و 

 (Ekhtiar, 2011: 214). «هرات مي شده است
اين موجودات خيالي همزمان با صفويه در آسياي ميانه 
به دو  از جمله آن ها مي توان  نيز خلق مي شدند،  (بخارا) 
نگاره اي که توسط محمد شريف مصور۳ ايجاد شده اشاره 
کرد. «مينياتور جوان در حال مطالعة کار مشترک محمد 

مراد و محمد شريف است» (اشرفي،۱۳۸۶: ۲۲۳). 

نقوش درون ترکيبي در نگارگري مغولي هند
نقوش درون ترکيبي در هندوستان به ويژه در مکتب مغولي 
هند بيشتر از ايران مورد توجه بودند به طوري که تا عصر 
حاضر در هنرهاي مختلف آن سرزمين تداوم يافته اند. « اين 
آثار در مناطقي مثل کشمير، دهلي نو، الکنهو در شمال، 
و دکن و تانجور در جنوب از حدود ۱۶۰۰ تا اوايل قرن 
۱۹ميالدي تا زماني که حاميان اروپايي به آن ها سفارش آن 
را مي دادند توليد مي شد. حيواناتي که در هند به عنوان شکل 
کلي اين شيوه به کار برده مي شدند عبارت بودند از گاو، 
سگ ، قوچ ، شتر، اسب  و بز کوهي. اما فيل رايج ترين حيوان 
[درون]  ترکيبي بود. اين آثار بيشتر از اين که با رنگ نقاشي 

شوند طراحي مي شدند. هر ميلي متر از نيم رخ اين حيوانات 
توسط نگارگران ماهر با اشکال کوچک پر مي شدند. اکثر 
مي کرد  همراهي  ديو  يک  را  [درون] ترکيبي  اين حيوانات 
که آن نيز ممکن بود از حيوانات ديگر تشکيل شده باشد. 
اين همراهان کمتر انسان و پري بودند. يکي از داليلي که 
اين نقاشي ها کابوس هاي عجيب و غريب  باعث مي شود 
وهمي تلقي شوند همان همراهي آن ها با ديوهاي شيطاني 
بازيگوش بود همچنين به نظر مي رسد که اين طرح هاي 
مغولي در راجستان نيز اقتباس شد و در دوره هاي تاريخي 

بعدي توسط دولت «موار» کپي شده است»
 (Raby,1998:132-133). «ايدة ترکيب بدن حيوانات از 
تعداد فراواني حيوانات کوچک تر و فيگورهاي ديگر به طور 
را در  تفکر  اين طرز  ايدة هندي است. مي توان  ويژه يک 
بسياري از طراحي ها و نقاشي هاي دورة مغول نيز مشاهده 
نمود. کارهاي ديگر از اين نوع توسط کوهنل منتشر شده 
است. چنين موجودات [درون]ترکيبي را مي توان در آثار 

.(Grube,1972: 278) «سبک بخارا نيز يافت
دربارة معنا و محتواي اين نگاره ها مي توان گفت مفهوم 
دقيق  به طور  هنوز  موجودات  خلق  از  شيوه  اين  واقعي 
مشخص نيست و نمي توان به طور قاطع نظري را ابراز 

تصوير٢. پري سوار بر شتر، سبک مغولي هند، قرن يازدهم هجري 
Rogers,1983:66 :هفدهم ميالدي، کتابخانه ملي پاريس، مأخذ /

قرن دهم هجري/ ايران، خراسان،  تصوير١. شتر درون ترکيبي، 
Ekhtiar, 2011: 215 :شانزدهم ميالدي، موزة متروپوليتن، مأخذ



داشت آن ها به صورت معماگونه و رازآميز باقي مانده اند. 
مطرح  را  نظرياتي  پژوهشگران  از  برخي  اين،  وجود  با 
مي کنند که اثبات آن ها مشکل است و فقط در حد فرضيه 
به آن ها مي توان اعتنا کرد از جمله اين که: «[درون]ترکيبي 
بودن حيوانات به تفکر عرفاني وحدت مخلوقات در درون 
خدا اشاره دارد، در حالي که خود حيوانات غرايز اصلي 
به  رسيدن  براي  بايستي  که  مي دهند  نشان  را  (مادي) 
 Ekhtiar,). «خلوص معنوي بر اين غرايز اصلي غلبه نمود

(2011: 214 -215

آرکيم بولدو۱
آرکيم بولدو نقاش صاحب سبک ايتاليايي (۱۵۲۷-۹۳) در 
خانواده اي نقاش در ميالن به دنيا آمد، « يکي از خالق ترين و 
عجيب و غريب ترين هنرمندان، که در طول رنسانس پيشرفته 
ظهور کرد. اين هنرمند ايتاليايي نقاشي هاي فوق العاده اي با 
گياهان،  گل ها، ريشه هاي  ميوه ها،  از سبزيجات،  استفاده 
حيوانات وحشي و ديگر مخلوقات و موضوعات طبيعي 
به تصوير مي کشيد. او به عنوان يک هنرمند معمولي روي 

.(Forty,2011:5 )«طرح هاي مذهبي شروع به کار نمود
 بعدها با مرور زمان و پيشرفت کارش به نقاش سلطنتي دربار 
امپراطوران هاپسبورگ منسوب شد. « هر هنرمندي تحت 
تأثير فرهنگ محيطي که در آن زندگي مي کند است و چون 
آرکيم بولدو در طول دوره تغيير از رنسانس به منريسم به 
دنيا آمد. ما رگه اي از هر دو را در هنر او مي توانيم مشاهده 
کنيم. تصاوير اولية او در سبک سنتي رنسانس تصوير 
شد اما در پراگ او يک مسير کامًال جديد را در پيش گرفت 
و تصميم به خلق سبکي مختص به خود گرفت که هنوز 
هم معروفيت خود را دارد» (Kriegeskorte,2004:54) و 
آن ايده پرتره هاي درون ترکيبي است. « او موضوعاتش را 
به گونه اي کنايه آميز به کار مي برد که برايش ارزش بسياري 

.(Farthing, 2006:186 )«قائل مي شدند
ايجاد  در  خاص اش  سبک  به خاطر  بيشتر  بولدو  آرکيم   
«پرتره هاي درون ترکيبي» شهرت دارد. نقاشي هاي ويژة 
او پرتره هايي هستند از عناصر جدا، ولي مرتبط به هم، 
تابلوهاي او پرتره و نيم تنه هاي فوق العاده اي هستند که با 
استفاده از سبزيجات، ميوه ها، گل ها، گياهان، حيوانات و 
ديگر اشيا و موجودات طبيعي به وجود مي آيند. اين اجزاي 
و  مردان  از  زيبايي  چهره هاي  هم  کنار  در  تشکيل دهنده 
زنان ايجاد مي کنند که پر از معاني مجازي و تمثيلي هستند. 
به صورت  را  فوق العاده اش  مجموعه  تصاوير  اغلب  «او 
فصل ها»  و  چهارگانه  عناصر  مانند  مي کشيد  چهارتايي 

 .(Forty, 2011: 24)
در تاريخ هنر در رابطه با اينکه اين نقاشي ها چه معنايي 
القا مي کرده اند تا کنون پژوهشگران نظريات متفاوتي  را 
را مطرح کرده اند، مثًال آن ها تمثيل هاي سياسي مرتبط با 
اينکه آن ها مطالعات  يا  امپراطوري هاپسبورگ هستند و 

علمي از گونه هاي نادر طبيعي مثل حيوانات و گياهان هستند 
و يا شايد فقط به عنوان طنز و سرگرمي به کار مي رفته اند. 
اين پرتره ها از لحاظ ساختار و عناصر تشکيل دهنده بسيار 

به پيکره هاي درون ترکيبي ايراني و مغولي هند شبيه اند.

 پري چنگ نواز سوار بر شتر
شتري  تصوير  پژوهش  اين  در  منتخب  مغولي  نگارة 
درون ترکيبي است که زني بر روي آن سوار است شخصيت 
اين زن به واسطة بال هايي که دارد به پري يا فرشته تغيير 
يافته است که داخل کجاوه اي مجلل نشسته و در حال چنگ 
در خطوط  که  عين حال  در  نيز  پيکر شتر  است.  نوازي 
محيطي و فرم کلي کامًال طبيعي جلوه مي کند به واسطة انبوه 
موجودات فشرده که سازندة پيکر او هستند به مخلوقي 
خيالي تبديل شده است. «اين شتر حامل کجاوه اي است 
که روي آن يک فرشته نشسته که در حال چنگ نوازي 
است، سر و بدن شتر از حيوانات گوناگون و شخصيت هاي 
انساني اي تشکيل شده که اکثرشان نوازنده اند و ظاهر بسيار 
آرامي دارند، پاها از حيواناتي تشکيل شده است که يکي از 

 .(Rogers,1983:66) «دهان ديگري به وجود مي آيد
«ظاهر عجيب و غيرمعمولي شتر کارهاي آرکيم بولدو را 

تصوير٣. پرتره زمين، آرکيم بولدو، ١٥٧٠ميالدي، وين، اتريش، 
Ferino-Pagden, 2007: 106 :مجموعه شخصي، مأخذ
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و فشرده تشکيل شده است که در نهايت موجودي خيالي 
را به وجود آورده اند. در اواخر قرن دهم هجري/ شانزدهم 
ميالدي حيوانات ترکيبي در هنر ايران بار ديگر احيا شدند، 
اما اين بار در هيئتي جديد نه به شکل ديوها و موجودات 
اساطيري قبل چون، گاو بالدار هخامنشي، سيمرغ ساساني. 
اين مخلوقات جديد فيگورهاي حيواني، انساني واقعي اند، 
اما به جهت اجزاي سازنده شان به موجوداتي خيالي تبديل 

شده اند.
«اين نقاشي يک مهتر جوان را نشان مي دهد که يک شتر 
با  که  را  خيالي  و  انساني  موجودات  از  [درون] ترکيبي 
ترکيبي  مي کند.  راهنمايي  شده  تزئين  مجلل  پارچه هاي 
از نوعي سبک با اشاره به يک معناي عرفاني، بر اساس 
سبکي به خصوص شامل صورت گرد، گردن بلند و بدن 
دهه هاي ۱۵۷۰  به  مي توان  را  نقاشي  اين  باريک،  و  بلند 
داد»  نسبت  شده  خلق  خراسان  در  که  ميالدي   ۱۵۸۰ و 

 .(Ekhtiar, 2011: 214)

پرترة زمين
آرکيم  چهارگانة  عناصر  از  يکي  زمين  پرترة  تابلوي 
زيادي  تعداد  از  که  آتش)  باد،  آب،  (زمين،  بولدوست 
حيوانات زميني تشکيل شده است. اين نقاشي نيم رخ يک 
مرد است که فرم کلي آن از قرار گرفتن فشردة حيوانات 
در کنار هم به وجود آمده است. همة اين حيوانات از نوعي 

به ذهن متبادر مي کند. هنرمند با مهارت کامل شخصيت ها 
و حيوانات را که به صورت تنگاتنگي در هم تنيده اند به هم 
آميخته، تا بدن حيوان را کامل بپوشاند و دنياي ديگري 
را خلق کند. اجزاي بدن شتر موضوع موسيقي و جشن 
را تداعي مي کند و پيکرة بالداري که در کجاوه روي شتر 
نشسته است مي تواند يک پري باشد که در حال چنگ نوازي 
است که بخشي از ستون کجاوه را پوشانده؛ بر روي کپل 
شتر، يک نوازنده در حال نواختن فلوت است در حالي که فرد 
ديگري در کنار او بر دايره زنگي اي مي کوبد. خود شتر نيز 
حالت رقص را القا مي کند. فضاي کلي آرام است. حيوانات 
تصوير شده در پيکر کلي شتر، يک سگ بزرگ با چشمان 
آرام، يک قوچ، يک خرگوش، دورتر از حيواناتي وحشي و 
شکارگر قرار دارند، حتي آن ها که پاهاي شتر را تشکيل 
مي دهند و از دهان موجود قبلي بيرون آمده اند ترسناک 
به نظر نمي رسند برخي از جزئيات نيز جالب هستند، مثل 
افسار شتر که از يک مار کوچک با ظاهري سرزنده تشکيل 

.(Bernus-Taylor,2001: 82) «شده است

ساربان و شتر
شتر  يک  که  است  سرزنده  و  شاد  صحنه اي  نگاره  اين 
درون ترکيبي را نشان مي دهد. اين شتر در فرم کلي طبيعي 
به نظر مي رسد اما در درون از انبوه پيکره  و چهره هاي 
کوچک تر انساني، حيواني و تخيلي به صورت درهم تنيده 

تصوير٤. آناليز خطي شتر درون ترکيبي، از نگارة پري چنگ نواز 
سوار بر شتر تصوير٢، مأخذ: نگارندگان.

تصوير٥. اجزاي تشکيل دهندة پيکرة شتر درون ترکيبي مغولي، 
مأخذ: همان.



تصوير٦. آناليز خطي شتر درون ترکيبي، از نگارة   ايراني ساربان و 
شتر تصوير٢، مأخذ: همان.

هستند که در خشکي و روي زمين وجود دارند. تا مدت ها 
مفهوم کنايي اين تصوير ناشناخته باقي مانده بود. «شايد 
آثار  ديگر  به  نسبت  سر،  از  تفسير  مشکل ترين  اثر  اين 
آرکيم بولدو باشد، در يک فضاي نسبتًا جمع و جور هنرمند 
توانسته يک کشتي واقعي نوح، از حيوانات فشرده را ايجاد 
کند» .(Cariage,1996:29) « بننو گيگر گمان مي کرد که 
اما  اين نقاشي يک شکارچي را به تصوير کشيده است. 
زمين  از  تمثيلي  نقاشي  اين  که  شده  مشخص  هم اکنون 

 (Kriegeskorte,2004: 20). «است
در سه نقاشي درون ترکيبي انتخابي، پري چنگ نواز سوار 
بر شتر در نگارگري مغولي هند (تصوير۱)، شتر با ساربان 
در نگارگري ايران (تصوير۲) و پرترة زمين آرکيم بولدو 
(تصوير۳) نکتة اصلي اين است که در طراحي فرم کلي 
پيکره يا سر، از خط دور گيري به نحوي مجازي و دقيق 
استفاده شده است، به اين معني که خط کناره نما (محيطي) 
که همة اجزاي تشکيل دهنده را محاط مي کند . در هر نقاشي، 
شکل کلي نيم رخ (پيکر شتر و سر انسان) را به صورت 

طبيعي نشان مي دهد (تصوير ۱۰).

ساختار و ويژگي هاي تصويري سه نقاشي درون  ترکيبي
تعداد اجزاي تشکيل دهندة پيکره هاي درون ترکيبي در نگارة 
ايراني ۶۴، مغولي۵۸ و پرتره زمين آرکيم بولدو۳۴ عدد 
است. در هر سه اثر از ميان دسته بندي اصلي جانوران 
شاخة مهره داران (ماهيان، دوزيستان، خزندگان، پرندگان، 
گونة  با  اکثريت  جانوري  زيست  علم  در  پستانداران) 
پستانداران است. در شتر ايراني طبق اين دسته بندي فقط 
از  مغولي  شتر  ولي  دارند  وجود  پرندگان  و  پستانداران 
اين حيث تنوع بيشتر داشته و شامل پستانداران، ماهيان، 
پرندگان و خزندگان نيز هست. پرترة زمين نيز به طور کامل 
شامل حيوانات زميني با اکثريت پستانداران و تنها داراي 

يک گونه از خزندگان است. 
نکتة ديگر در مورد اين اجزا وجود پيکرة انسان در ميان 

ايراني و  نگارة  عناصر تشکيل دهنده است که در هر دو 
مغولي تعدادي انسان در ميان انبوه حيوانات ديده مي شوند، 
اما تابلو زمين فقط ترکيبي از حيوانات مختلف است و در 
ميان اجزاي تشکيل دهندة موجودات در درون اين سر پيکرة 
انساني اي وجود ندارد. با وجود اين، چون اين اجزا نيم رخ 
انسان را در نهايت شکل مي دهند، از اين جهت وجود انسان 

قابل لمس است. 
با بررسي جزءبه جزء اين عناصر در هر سه اثر، گونه ها 
و تعداد آن ها مشخص شده است که نمودارهاي ۱، ۲ و ۳ 
ميزان کاربرد هر يک از آن ها را به عنوان سازنده دو پيکره 
و پرترة درون ترکيبي مشخص مي کند. در ميان اين عناصر 
موجودات  تعدادي  انسان ها  و  واقعي  حيوانات  بر  عالوه 
خيالي شامل اژدها، ديو و شيرهاي افسانه اي نيز وجود 
دارند که البته اين مورد فقط مربوط به شتر ايراني و مغولي 
اين سه  است. همچنين تعدادي اشيا نيز در ميان اجزاي 
نقاشي به چشم مي خورد. در پيکرة درون ترکيبي مغولي 
اشيا شامل تعدادي آالت موسيقي است که نوازندگان در 
حال نواختن آن ها هستند، اما در پيکرة درون ترکيبي ايراني 
اشيا بيشتر شامل ظروف است. در پرترة زمين اشيا شامل 
دو پوست شير و گوسفند است که در قسمت شانه و سينة 
امپراطوري  قدرت  از  نماد هايي  آن ها  گرفته اند.  قرار  مرد 
هاپسبورگ هستند. «با قرار گرفتن شير در کنار گوسفند، 
به امپراطوري خيرخواه هاپسبورگ زير نظر ماکسيميليان 

.(Cariage,1996: 29) «اشاره مي کند
سايه پردازي  طريق  از  نقاش  چنگ نواز  پري  نگارة  در   
مختصر، تا حدودي ژرفانمايي و عمق تصويري در عناصر 
تشکيل دهندة پيکرة اصلي ايجاد کرده است که به ويژه در 
سايه پردازي چهره هاي انساني به وضوح مشاهده مي شود. 
اين موضوع مي تواند تأثير روش هاي سه بعدنمايي غربي 
باشد که از طريق ارتباط با آثار اروپايي وارد نگارگري 
اصلي  وجوه  از  يکي  نکته  همين  است.  شده  هند  مغولي 
تمايز در عناصر تشکيل دهندة موجودات در نگارة مغولي 

تصوير٧.  اجزاي تشکيل دهندة پيکرة شتر درون ترکيبي نگارة  ايراني 
ساربان و شتر، مأخذ: همان.
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با عناصر تشکيل دهنده در نگارة ايراني است. در اثر ايراني 
نقاش سنت ديرينة نگارگري ايران در استفاده از شکل هاي 
تخت را براي القاي فضايي ملکوتي فراموش نکرده است. 
نگارة مغولي با روش آب  مرکب به شيوة طراحي با حداقل 
عناصر رنگي ايجاد شده است. پيکره ها با سايه پردازي هاي 
شده اند.  متمايز  هم  از  سياه  شکل ساز  خطوط  و  خفيف 
رنگ ها شامل (سفيد و قرمز) هستند که فقط در پيکر پري 
و در تزئينات او ديده مي شوند. مرکب پري  رو به سمت 
چپ در حال گام برداشتن است. حس حرکت در زير دست 
راست شتر و در مسيرش با لکه هاي تيره رنگ نيرو تشديد 

شده است. 
بر عکس، شتر درون ترکيبي ايراني حالتي ساکن و ايستا 
دارد و آرامش و سکون بيشتري در فضا حکمفرماست. 
اين اثر فضاي رنگي متنوع تري نسبت به دو نقاشي ديگر 
دارد. رنگ ها شامل سبز، قرمز، طاليي، آبي، سفيد، قهوه 
فضاي  رنگي  تنوع  اين  مي شود،  و...  بنفش  زرداکر،  اي، 
در  که  شادي اي  است،  بخشيده  نگاره  به  را  فرح بخشي 
نگارة مغولي با ساز و آواز نوازندگان و در نگاره ايراني با 
رنگ هاي زنده و وسايل عيش و نوش القا مي شود. اين تنوع 
رنگي در نگارة ايراني بيشتر مربوط به فضاي پس زمينه 
کمترين  در  اصلي  پيکرة  رنگي  ويژگي هاي  و  است  آن 
استفاده از عناصر رنگي با شتر مغولي مشابهت دارد. در 
اينجا رنگ کلي و غالب قهوه اي است که به نوعي تجسم 
واقعي رنگ شتر در طبيعت است اين رنگ در قسمت هاي 

مختلف بدن حيوان و عناصر تشکيل دهندة آن کمرنگ تر و 
پرنگ تر مي شود. غير از اين رنگ و درجه هاي مختلف آن 
گزينه هاي رنگي ديگر محدود است که شامل رنگ طاليي 
در چشم هاي برخي از موجودات، بال هاي شير، صراحي و 
ساغر و برخي از تزيينات در بدن موجودات ديده مي شود. 
نقاش از رنگ سفيد نيز در عمامة مردان و روسري زنان، 
و برخي از قسمت هاي بدن موجودات خيالي و حيوانات 
استفاده کرده است. قرمز تيره نيز در بعضي قسمت ها ديده 
مي شود. ويژگي رنگي شاخص در پرترة زمين آرکيم بولدو 
« تيره تاب»۱ بودن آن است و با وجود اينکه در رنگ پردازي 
هر کدام از حيوانات سازنده سر مرد از رنگ واقعي آن ها 
ـ طبق آنچه که در طبيعت وجود دارد ـ استفاده شده است 
ولي در کل فضايي تاريک بر کل نقاشي حکم فرماست.اين 

ويژگي با تيرگي پس زمينه تشديد شده است. 
يکي از نکات جالب توجه در اين سه نقاشي شباهت يا عدم 

تصوير٩.  آناليز خطي پرترة  زمين آرکيم بولدو، مأخذ: همان. مأخذ:  تصوير٨. اجزاي تشکيل دهندة  پرترة زمين آرکيم بولدو، 
همان.

تصوير١٠. خطوط کناره نما و محيطي شتر درون ترکيبي مغولي، ايراني 
و پرترة زمين آرکيم بولدو، مأخذ: همان.

و  رنگي  ارزش هاي  تيره تاب:   .١
نقاشي  پايين. يک پرده  رنگسايه اي 
وقتي تيره تاب محسوب مي شود که 
در آن رنگ هايي با درخشندگي کم 
(مثًال قهوه اي، آبي تيره فام، ارغواني) 
مثال،  به عنوان  يافته اند.  برتري 
نقاشي هاي پيروان کاراوادجو بسيار 

تيره تاب هستند (پاکباز،١٣٩٠: ١٧٦).



به  اثر  سه  اين  سازندة  انسان هاي  و  حيوانات  شباهت 
حيوانات  مغولي  و  ايراني  نگارة  دو  در  است.  طبيعت 
طبيعت گرايانه  کامًال  شتر  پيکر  سازندة  انسان هاي  و 
با پرترة زمين کامًال  ارتباط  اين ويژگي در  اما  نيستند، 
متفاوت است. آرکيم بولدو در تصويرپردازي حيوانات 
که  آنچه  طبق  آن ها  به شباهت  کامًال  تشکيل دهندة سر 
اين وفاداري  در طبيعت وجود دارد وفادار بوده است. 
دقيق پوشش  و تصوير کردن جزئيات  با سايه پردازي 
در  تفاوت  تنها  است.  آمده  به دست  حيوانات  پوست 
نسبت و اندازة واقعي حيوانات با هم است. نسبت آن ها 
به هم داراي تناسبات غير واقعي است. براي مثال شير 
اندازه تصوير شده اند. «بخش  و گوسفند تقريبًا به يک 
ميوه ها  که  است  اين  بولدو  آرکيم  کار  از  ديگري  مهم 
با  همگي  پرندگان  و  حشره ها  گل ها،  و  سبزيجات  و 

شده اند» تصوير  واقعي  چيزهاي  از  بااليي  جزئيات 
.(Forty, 2011: 24 ) 

نتيجه
مخلوقات درون ترکيبي (Interior Hybrid) به موجوداتي گفته مي شود که از ديگر نقوش انساني، 
حيواني، خيالي، اشياء و عناصر طبيعت به صورت درهم تنيده و فشرده تشکيل شده اند و اين ترکيب 
درون بدني به گونه اي است که همه اجزاي تشکيل دهنده در کنار هم در نهايت يک شکل واحد از 
انسان، حيوان و يا موجود تخيلي را مي سازند اين شيوه نقش پردازي در نگارگري دوره صفويه 
و مکتب نگارگري مغولي هند رايج بوده است عالوه بر اين در همين زمان آرکيم بولدو نقاش دربار 

امپراطوري ها پسبورگ نيز اين شيوه را در ايجاد پرتره هاي درون ترکيبي به کار مي برد.
بين نقوش درون ترکيبي در نگارگري ايران و هند با نقاشي هاي آرکيم بولدو به لحاظ شيوه چينش، 
ترکيب بندي و استفاده از موجودات جان دار و بي جان، شباهت هايي وجود دارد دو پيکره  درون ترکيبي 
ايراني و مغولي و همچنين تابلو زمين آرکيم بولدو شکل کلي آن ها از کنار هم قرار گرفتن عناصر 
فشرده مختلف در کنار هم ايجاد شده است که بعضي از اين عناصر تشکيل دهنده بين آثار مشترک 
هستند مثل حيوانات که در هر سه اثر وجود دارند، و يا انسان و موجودات خيالي که در دو نگاره ايراني 
و مغولي مشاهده مي شوند همچنين وجود اشيا نيز در اجزاي تشکيل دهنده سه پيکره مشترک است. در 

نمودار٣. ميزان اجزاي تشکيل دهندة پرترة زمين آرکيم بولدو، 
ماخذ: همان.

نمودار١. ميزان اجزاي تشکيل دهندة پيکرة شتر درون ترکيبي 
مغول، ماخذ: نگارندگان.

پيکرة شتردرون ترکيبي  نمودار٢. ميزان اجزاي تشکيل دهندة 
ايران، ماخذ: همان.

مطالعه تطبيقي نقوش« درون  ترکيبي» 
در نگارگري ايران و دوره سالطين 
مغولي هند و آثار آرکيم بولدو «نگاره 
شتر و ساربان ، پري چنگ نواز سوار 

بر شتر و تابلو پرتره زمين»



شماره ۳۷  بهار۹۵
۷۱
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هر صورت اجزاي کوچکتر مختلف در کنار هم سازنده يک شکل کلي هستند نحوه چينش و قرارگيري 
اين اجزا به گونه اي است که مجموع آن ها در نهايت پيکر موجودي ديگر را به وجود مي آورد.

 از لحاظ عناصر و اجزاي تشکيل دهنده، نکته جالب توجه و مشترک بين سه اثر ارجح بودن حيوانات 
(به ويژه گونه پستانداران) است. همچنين در سه نقاشي درون ترکيبي انتخابي در طراحي فرم کلي پيکره 
يا سر، از خط دور گيري به نحوي مجازي و دقيق استفاده شده است، به اين معني که خط کناره نما 
- محيطي- که همه اجزاي تشکيل دهنده را محاط مي کند در هر نقاشي، شکل کلي نيم رخ (پيکرشتر و 
سر انسان) را به صورت طبيعي نشان مي دهند در هر سه آن ها نيم رخ انسان و حيوان مورد نظر است 

که اجزا تشکيل دهنده در درون آن جاي گرفته اند. 
نقش پردازي موجودات درون ترکيبي در هنر نگارگري ايران، در ادامه تحولش تا به امروز پس از دوره 
صفويه به صورت کمرنگي در هنرهاي ايراني نمود يافت اما به عکس در هندوستان عالوه بر نگارگري 
در هنرهاي مختلفي چون نگارگري، فرش، نقاشي ديواري، منبت، نقش برجسته و غيره، مورد استفاده 

هنرمندان آن سرزمين قرار گرفت.
پيروان شيوه آرکيم بولدو (آرکيم بولدوسک) در اروپا نيز سبک خيال انگيز اين هنرمند را در حوزه هاي 
مختلف هنري به کار گرفته و آن را تداوم داده اند. مطالعه آثار متاثر از آرکيم بولدو در هنر معاصر، 

قطعا ايده هاي خالقانه اي را براي ايجاد آثار مشابه داده است.
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Mythologies, legends, novels, and generally literature and art of various civilizations 

have always been the opportunity for fictitious creatures to be of great importance 

and attraction. A variant of such creatures are named “hybrid interiors” whose 

interior bodies are a combination and transfusion of different things ranging from 

objects to natural species, that eventually represent a single general figure of an 

animal or human. Hybrid interiors were generally used in Iranian and Mughal 

India’s paintings as well as Archimboldo’s portraits. This paper aims to find shared 

features between the three groups of the works mentioned, which structurally 

assimilates associated works of each group to those of other groups very closely. 

For that purpose, the following questions need to be addressed:

What similarities can be found between Archimboldo’s painting and the Iranian 

and Mughal works? What sort of creatures are dominant in all of the three works 

that are subject to this study?

Arrangement, composition, and sorts of creatures and objects included in pictures 

of the Iranian and Indian paintings as well as those of Archimboldo, share many 

similarities while combinations are also noteworthy. In all three cases, a general 

shape of head or body of a living creature as profile of human or animal is observed 

which isfilled with more human or animal figures. What is more, all three paintings 

are mostly constituted of animal figures, among which mammals are the most 

frequent figures used to draw the whole body of the camel or the Earth’s portrait. 

The paper uses a descriptive comparative approach. 

Keywords: Iranian Painting, Mughal India’s Painting, Archimboldo, Fictitious Creatures, 

Interior Hybrid. 
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