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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

چكيده
با ورود صنعت چاپ به ايران و دسترسي گستردة مردم به کتاب و کتابخواني، داستان هاي عاميانه به ويژه 
آن هايي که افسانه هاي عجيب و حوادث شگفت در آن ديده مي شوند، از رونق خاصي برخوردار مي گردند. 
يکي از محبوب ترين اين داستان ها اسکندرنامه نقالي است که در دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي بارها به شيوه 
چاپ سنگي به طبع رسيده است. اين روايت اسالمي شدة اسکندر، سرشار از موجوداتي فراطبيعي و افسانه اي 
است. در خصوص توصيف برخي از اين موجودات همچون ديو و غول، مي توان از اصطالح اسطوره شناسي 
دگرريختي استفاده کرد؛ به اين معني که ظاهر و توانايي هاي چنين پديده هايي دستخوش تغيير شده است. هدف 
از اين پژوهش، عالوه بر معرفي يکي از نسخ چاپ سنگي اسکندرنامه  نقالي به تاريخ ٧٤-١٢٧٣ق.، توصيف و 
تحليل شش نمونه از اين موجودات و مقايسه آن ها با دو اسکندرنامه چاپ سنگي ديگر است. سواالت تحقيق از 
اين قرارند: ديوان اسکندرنامه  نقالي از چه ويژگي هاي منحصر به فردي در ظاهر و توانايي  برخوردار هستند؟ 
وجوه اشتراک و افتراق چنين موجوداتي نسبت به ساير همتايانشان چيست؟ چگونه مي توان با توجه به مفهوم 
اسطوره شناختي دگرريختي به توصيف و طبقه بندي آن ها پرداخت؟ روش اين تحقيق توصيفي و تحليل و شيوه 
جمع آوري اطالعات کتابخانه اي است؛ و تصاوير مورد نظر با روش آيکونوگرافي پانوفسکي مورد تحليل قرار 
گرفته است. مقايسه تطبيقي اين سه نسخه، نشان از اقتباس تصاوير اسکندرنامه مظفري از نسخه  مورد بحث و 
پيموده شدن مسيري متفاوت در تصويرسازي ديوان در نسخة عصر پهلوي دارد. همچنين، ديواِن به تصوير 
کشيده شده در اين نسخه سه نوع متفاوت دگرريختي را به شکِل ناقض (بخشي از پيکره)، کلي و شفابخش به 

نمايش   مي گذارند.
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مقدمه
ويژگي ها  با  گياهاني  يا  و  حيوانات  داستان ها،  برخي  در 
و رفتارهاي انساني به ايفاي نقش مي پردازند. همچنين در 
مواردي، قهرمانان و ضدقهرمانان براي رسيدن به مقاصد 
شکل  به  شکلي  از  و  مي دهند  تغيير  را  خود  ظاهر  خود، 
اسطوره شناسي،  در  پديده هاي  چنين  مي آيند.  در  ديگر 
آنجا  از  مي شوند.  خوانده  دگرريختي١  يا  متامورفوِسس 
که بسياري از دست مايه هاي داستاني عامه پسند ايراني را 
مي توان در اسطوره هاي ملي، فرهنگ عاميانه و باورهاي 
جالب توجِه  پديدة  که  نيست  ذهن  از  دور  يافت،  مردمي 
دگرريختي، در اين دسته از ادبيات که از مقاصد اوليه اش به 
شگفت آوردن و هيجان زده کردن خواننده است، بسيار ديده 
شود. همين مسئله شرايط بروز و ظهور چنين پديده هايي 
را در اسکندرنامه  نقالي که در کنار رستم نامه، اميرارسالن 
و سليم جواهري از جمله معروف ترين هاي ادبيات عاميانه 
از پيش مهيا ساخته است. از سوي ديگر  مي باشد، بيش 
اسکندرنامه  به دليل تحريرهاي متعدد نظم و نثر و روايت هاي 
متفاوتي که از آن، در متون يوناني، پهلوي، اسالمي و غيره 
اين  در  است.  برخوردار  از جايگاه خاصي  است،  موجود 
ميان، داستان پرنشيب و فراز اسکندرنامه نقالي، سرشار 
از بن مايه هاي پهلواني، عياري، جادوگري و فراطبيعي است. 
شايان توجه است که اسکندر در اين روايت، عالوه بر آنکه 
ذوالقرنين خوانده شده، با اينکه قبل از پيامبر متولد شده 
دشمنان  با  که  خداترس  و  پارسا  است  جوانمردي  است، 
اين  تلفيقي  و  متکثر  ترتيب، فضاي  بدين  اسالم مي جنگد. 
کتاب که از يک سو تفکرات اسالمي و شيعي اواخر عصر 
صفوي و از سوي ديگر اسطوره هاي ايراني و پيشا-اسالمي 
را بازتاب مي کند، بستر مناسبي براي مطالعه هنر تصويري 
و فرهنگ در حال تغيير اين بخش از تاريخ ايران به شمار 
مي رود. از اينرو، هدف از انجام اين پژوهش در گام نخست، 
تبييِن مفهوم دگرريختي و ارائه مصاديقي از آن در اساطير و 
باورهاي عاميانه ايراني  است. قدم بعدي، معرفي يکي از نسخ 
چاپ سنگي حائزاهميت اسکندر نامه منثور يا اسکندرنامه نقالي 
و بررسي مفهوم دگرريختي در خصوص يکي از موجودات 
فراطبيعي آن يعني غول يا ديو مي باشد. دليل انتخاب چنين 
ادبيات  و  اساطير  در  آن ها  پرتکرار  حضور  موجوداتي، 
ايراني و سابقة تصويري فراواني است که از  آن ها وجود 
دارد. در اين نسخه  از اسکندرنامه، از مجموع دوازده نگاره 
با موضوع ديوان، شش داستان و تصوير مرتبط به آن به 
ويژگي هاي شاخص  و  دگرريختي  مفهوم  با  ارتباط  دليل 
چنين موجوداتي انتخاب شده است. اين پژوهش که درصدد 
خوانش آيکونوگرافيک يکي از انواع موجودات دگرريخت شدة 
اسکندرنامه  نقالي، يعني غول يا ديو است پس از پرداختن به 
توصيف و تحليل بصري تصاوير، به داستان ها و اساطير 
مرتبط با آن ها پرداخته است. عالوه بر آن، با هدف بررسي 
تحول و تغييرات پديد آمده در مورد هر کدام از نگاره ها، 

اسکندرنامه  دو  در  آن ها  از  ديگري  تصويري  قرينه هاي 
تاريخ دار ديگر نيز مورد توجه قرار گرفته است. يکي از اين 
نسخه ها، در عصر مظفرالدين شاه و بعد از نسخة مذکور 
منتشر شده و ديگري از آخرين چاپ هاي سنگي اسکندرنامه 
به شمار مي رود که در اوايل دوران پهلوي به بازار آمده 
است. شايان ذکر است که تصاوير اين دو اسکندرنامه نيز 
براي اولين بار معرفي و تحليل شده اند. پژوهش پيش رو، 

درصدد يافتن پاسخي براي پرسش هاي زير است:
١. ديوان اسکندرنامه  نقالي از چه ويژگي هاي منحصر به 

فردي در ظاهر و توانايي  برخوردار هستند؟
٢. وجوه اشتراک و افتراق چنين موجوداتي نسبت به ساير 

همتايانشان چيست؟
اسطوره شناختي  مفهوم  به  توجه  با  مي توان  ٣. چگونه 

دگرريختي به توصيف و طبقه بندي آن ها پرداخت؟

روش تحقيق
روش تحقيق اين مقاله، توصيفي- تحليلي و روش جمع آوري 
اطالعات نيز بر اساس منابع کتابخانه اي و اسنادي است. 
کتابخانه  تاريخ دار  چاپ سنگي  اسکندرنامه   سه  همچنين، 
ملي ايران، با محوريت نسخه اي مربوط به سال هاي ٧٤-

١٢٧٣ق. ( ٥٧-١٨٥٦م.) به شماره کتابشناسي ۳۱۹۷۹۶۰، 
جامعة آماري اين پژوهش به شمار مي روند. روش تجزيه 
و تحليل تصاوير دگريخت شدة اين نسخه ها نيز بر مبناي 
روش آيکونوگرافي پانوفسکي مي باشد. پر واضح است که 
در اين راستا، به دو سطح نخست اين رويکرد که بعدها 
توسط خود او آيکونولوژي خوانده شد، بسنده شده است. به 
عبارت ديگر، همانطور که پانوفسکي نيز اشاره کرده است، 
آيکونوگرافي روشي توصيفي براي توصيف و طبقه بندي 

 .(Panofsky, 1955,31- 32) تصاوير به شمار مي رود
بر اساس اين روش، نخست، نمونة موردي توصيف 
تصوير  ظاهري  تنها مشخصات  مرحله  اين  در  مي شود. 
مدنظر قرار مي گيرد و به جزيياتي از قبيل نام و داستان 
پرداخته نمي شود. زمان خلق اثر و پديدآورندگان آن نيز در 
اين مرحلة پيش آيکونوگرافيک مورد توجه قرار مي گيرند. در 
گام بعد، شناسايي شخصيت ها، با توجه به کدهاي تصويري 
و رديابي کلي داستان صورت مي پذيرد. در همين راستا، 
تطبيقي ميان نمونه هاي ديگري از همان نقش مايه ها و تغييرات 
پديدآمده در آن ها به مرور زمان، مورد مداقه قرار مي گيرد. 
پس از آن، زماِن ورود به دنياي متن و بررسي اساطير و 
داستان هاي مرتبط با تصوير است. تمامي آنچه گفته شد، 

زير مجموعة تحليل آيکونوگرافيک قرار مي گيرد. 

پيشينه  تحقيق
به منظور در نظرگرفتن تمامي وجوه چنين پژوهشي، بايسته 
است که ادبيات تحقيق آن از دو منظر مورد بررسي قرار 
گيرد. نخست، آثاري که به لحاظ موضوعي در ارتباط با 

1.Metamorphoses or 

Transformation
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چنين  مي گيرند.  قرار  دگرريختي  اسطوره شناختي  پديدة 
پژوهش هاي يک يا چندين وجه از چنين پديده اي را بدون 
بهره گيري از روش شناسي مشخصي مورد بررسي قرار 
داده اند. يکي از کهن ترين پژوهش ها در اين زمينه، روايت 
شاعرانة اويد١  از انواع مختلف اين پديده در اساطير يونان 
و در قالبي اسطوره اي-تاريخي  است. او در پانزده فصل 
اين کتاب، به شرِح افسانه هاي متنوعي در اين خصوص 
مي پردازد که از پيش از خلقت تا زمان زمامداري ژوليوس 
که  است،  ذکر  شايان   .(Ovid,1955) آمده اند  پديد  سزار 
فرانسه  از   (١٣٨٩) کزازي  جالل الدين  توسط  کتاب  اين 
به فارسي ترجمه شده و با ناِم افسانه هاي دگرديسي به 
انتشار رسيده است. از سوي ديگر مي توان به کتاب ديگري 
اشاره کرد، که به شناسايي و دسته بندي کلي موجودات 
افسانه اي و هيوالهايي با ظاهري خارق العاده پرداخته است 
(Mode, 1974). اين پژوهش به تبيين و توصيف هيوالهايي 
مي پردازد که در کل و يا جزئي از پيکره شان دچار تغيير 
شده اند که اين مسئله ناشي از ترکيب بخش ها و قسمت هاي 
مختلف موجودات زنده و ساير چيزهاي طبيعي با صورت 
ظاهري آنهاست. نمونه هاي مورد بررسي و منابع تصويري 
اين کتاب، طيف بسيار وسيعي از هنرهاي تجسمي تمدن هاي 
باستاني و اقوام گوناگون تا آثار هنرمندان معاصر را در 
بردارد. همچنين، پديدة اسطوره شناختي دگرريختي، با نام 
ديگر خود، يعني، پيکرگرداني، در اساطير و ادبيات چهار 
تمدن کهنساِل يونان، هند، مصر و ايران مورد واکاوي قرار 
گرفته است (رستگارفسايي، ١٣٨٣). محقق اين کتاب، پس از 
معرفي اين پديده از وجوه مختلف، دسته بندي جديدي از آن 
بر حسب نوع و کارکرد ارائه داده است. الزم به ذکر است 
که در پژوهش اخير نيز سهم هنر، ادبيات و اسطورة ايراني 
اندک بوده و فصل مستقلي به آن اختصاص نيافته است. 
همچنين دکتر رستگارفسايي تجليات چنين پديده اي را تنها از 
منظر ادبي و اسطوره شناختي مورد بررسي داده و به دليل 
عدم ورود به مباحث هنري، به نمونه هاي تصويري آن ها 

اشاره اي نشده است.
گروه دوم از ادبيات تحقيق به پژوهش هايي اختصاص 
دارد که روش آيکونوگرافي را به طور کلي در خصوص 
پديدة دگرريختي و به طور مشخص در هنر ايراني-اسالمي 
بکار گرفته اند. شايان توجه است مطالعات پانوفسکي عالوه 
بر هنر مسيحي، در خصوص هنر هندويي، بودايي و جيني 
دکتر  زمينه،  همين  در  است.  داشته  فراوان  کاربرد  نيز 
باتاچاريا، در کتابي با عنوان آيکونوگرافي تصاوير ترکيبي 
(Bhattacharyya,1980) گونه هاي متفاوتِ خداياِن ترکيبي 

هندو را از منظر آيکونوگرافي، البته در معناي سنتي آن، 
يعني بازنمايي خدا در شکل انساني، دسته بندي و مورد 
براي  رويکرد  اين  ديگر  سوي  از  داده است.  قرار  مطالعه 
بررسي هنرهاي ايراني-اسالمي نيز به کارگرفته شده است. 
 O’Kane,) در کتابي با عنوان آيکونوگرافي هنر اسالمي

سرزمين هاي  هنرهاي  از  متنوعي  موضوعات   ،(2005

اسالمي با استفاده از رويکرد آيکونوگرافي مورد بررسي 
قرار گرفته است. يکي از مقاالت مرتبط با پژوهش حاضر 
در اين کتاب، به بررسي و ريشه يابي اساطيري و تاريخي 
افسانه اي قو-سيمرغ در دو کتاب حيوان شناسي  موجود 
ابن بختيشوع مي پردازد (Contadini, 2005). نويسنده اين 
مقاله با بهره گيري از مستندات متون حيوان شناسي، ادبي و 
تاريخي، خلق اين موجود ترکيبي را حاصل تلفيقي از منابع 
مختلفي چون دانش مکانيکي يک آلت موسيقايي به نام ارگ 
پري دريايي  افسانه اي،  موجود  و  اوليه  ارگ  همان  يا  آبي 
مي داند. همچنين بهار مختاريان (١٣٩٠) در مقاله اي تحت 
عنواِن اهميت آيکونوگرافي و آيکونولوژي در دين پژوهي، 
اليه هاي پنهان اسطورة مرد-ماهي را که در عهد عتيق و قرآن 
با نام يونس آمده است را به مدد اين رويکرد آشکار ساخته 
است. اين پژوهشگر، با استفاده از نمادشناسي فرهنگ هاي 
گوناگون در اين زمينه، چنين روايتي را رهايي نور از ظلمت 

دانسته است.
بخش ديگري از پيشينة پژوهش، به اسکندرنامه ها و 
باالخص اسکندرنامه  نقالي و نسخ چاپ سنگي موجود از آن 
اختصاص مي يابد. پيش از اين در خصوص اسکندر و انواع 
مختلف تحريرهاي اسکندرنامه  در طول تاريخ، پژوهش هاي 
کتاب  در   (١٣٦٤) دکتر صفوي  انجام شده است.  متعددي 
خود، اسکندر و ادبيات ايران و شخصيت مذهبي اسکندر، 
اسکندر  افسانه اي  و  تاريخي  بررسي جامع شخصيت  به 
يکديگر  با  را  اسکندرنامه  گوناگون  نمونه هاي  و  پرداخته 
مقايسه کرده است. همچنين، در خصوص اسکندرنامه هاي 
گرفته است؛  کارهايي صورت  نظامي،  و  فردوسي  منظوم 
که از ميان مي توان به پژوهش ذبيح اهللا صفا (پاييز ١٣٧٠) 
هردوي  در  که  کرد  اشاره   (١٣٩٠ (زمستان  عابدي  و 
آن ها اسکندرنامه هاي منظوم با يکديگر مقايسه و تاثير و 
اما  قرار گرفته است.  مداقه  يکديگر، مورد  بر  تاثرات آن ها 
در خصوص اسکندرنامه هاي منثور عالوه بر مقدمه هاي 
بازسازي  هندوستان)  تا  فرنگ  (از  اسکندرنامه  کتاب  دو 
حکيم،  (منوچهرخان  اسکندرنامه  نقالي  نسخه  کهنه ترين 
 (١٣٨٣ حکيم،  (منوچهرخان  عياران  و  اسکندر  و   (١٣٨٨
که هر دو به کوشش ذکاوتي قراگزلوست، مقاالت ديگري 
از همين نويسنده با عناويِن اسکندرنامة نقالي و جايگاه آن 
در داستان هاي عاميانه (پاييز ١٣٨٢) و نکات ناگفته درباره 
اسکندرنامه نقالي (تابستان ١٣٨٥) منتشر شده است. همچنين 
محمد جعفر محجوب نيز در سلسله مطالعات ادبيات عاميانه، 
به اسکندرنامه منثور و ويژگي هاي ادبي آن پرداخته است 
(مهر١٣٣٨). الزم به ذکر است، در پژوهش هاي ياد شده تنها 
وجه ادبي و تاريخي اين اثر مدنظر قرار گرفته و به خصوص 
در ارتباط با اسکندرنامه هاي منثور، اشاره اي به نسخه هاي 
در  اگرچه  نشده است.  آن  چاپ سنگي  تصاوير  و  مصور 
Ovid.1خصوص چاپ سنگي و آثار پديدآمده توسط آن نيز مطالعات 



فراواني صورت گرفته است اما تنها، اولريش مارزولف (١٣٩٠) 
در کتاب خود، ضمن معرفي تصاويرکتب مختلف چاپ سنگي 
در حوزه ادبيات عاميانه، هفت تصوير از اسکندرنامه  هاي 
چاپ سنگي را به نمايش گذاشته است که در اين ميان، پنج 
اثر به نسخة مورد بحث، يعني اسکندرنامه ٧٤-١٢٧٣ق. تعلق 
دارند. اگرچه اين محقق به منظور شناسايي، معرفي و بررسي 
ادبيات عاميانه مکتوب و تصاوير چاپ سنگي، پژوهش هايي 
را به انجام رسانده است (مارزلف، ١٣٨٧؛ مارزلف، ١٣٨٤) 
که در ميان آن پرداختن به موضوعاتي چون مردم شناسي 
و هنر عامه نيز ديده مي شود (Marzolph, 1998) ؛ اما در 
خصوص اسکندرنامه ها و به طور اخص، نسخة مورد بحث، 
مجالي براي بررسي و تحليل نيافته و تنها به ذکر شناسنامة 
مختصري از پنج اثر ياد شده، کفايت کرده است. از اينرو 
ضرورت پژوهش بر چنين نسخه اي، از يکسو به دليل معرفي 
آن براي اولين بار و بررسي و طبقه بندي تصاويري از آن  
که ماهيت دگرريختي را به نمايش مي گذارد با نگاه خاص 
اسطوره شناسانه و با استفاده از رويکردآيکونوگرافي، بيش 
از پيش خودنمايي مي کند. شايان توجه است که بررسي و 
تحليل تصاوير اسکندرنامه  نقالي به طور کلي و نمونه هاي 
دگرريخت شدة آن به طور اخص، هرگز پيش از اين انجام 

نشده است. 

مفهوم دگرريختي در اسطوره و ادبيات
پديدة دگرريختي همانطور که از نامش برمي آيد، به تغيير شکل 
ظاهري، باطني و يا ويژگي هاي مافوق بشري فرد يا موجود، 
اطالق مي شود که نمونه هاي آن در ميان اسطوره هاي کهِن 
غالب سرزمين ها به چشم  مي خورد. اين مسئله که هم در 
مورد خدايان و هم در دنياي اهريمنان به وقوع مي پيوندد، 
قابل  اهريمني  و  ايزدي  دگرريختي هاي  کلي  دستة  دو  در 
جهان  در  چنانچه  ديگر،  عبارت  به  مي باشد.  تقسيم بندي 
اساطير، شکل، اساس و ماهيت فرد يا چيزي دگرگوني يابد 
و يا قادر به اعمالي شود که در حوزة قدرت او نبوده است، 
اصطالحا آن فرد يا چيز دچار پيکرگرداني١ و يا دگرريختي 

شده است (رستگارفسايي، ١٣٨٣، ٤٣). 
همچنين متامورفوسيس يا دگرريختي در علم االساطير، به 
معني تغييرشکل در اثر جادو يا خواست خدايان و يا دگرگوني 
در ساختار و ماده به وسيلة چيزهاي مافوق طبيعي است 
http://www.merriam-webster.com/dictionary/)

تغييرشکل  واژه،  اين  آن،  بر  عالوه   .(metamorphosis

.(Coleman, 2007, 695)  جادويي٢ نيز معنا شده است
خصوص  در  که  دگرريختي  از  منظور  بدين ترتيب،   
خدايان و اهريمنان به طور مشابه صدق مي کند، تبديل پيکره 
فرد، موجود يا شيء يا ترکيب آن با چيز ديگر و يا بهره مندي 
از صفاتي شگفتي آفرين است؛ که انواع و اقسام گوناگون 
آن  دگرگوني هاي  و  اسطوره  پيچيدگي هاي  از  آن حکايت 
در طول زمان دارد. مي توان براي دسته بندي کلي فوق، سه 

حوزه مختلف در نظر گرفت. نخست به دايرة اختيار خدايان 
و اهريمنان مرتبط است. دومي موجودات و انسا ن هايي که 
به هر دليلي در ارتباط با ايزدان و يا شياطين به ويژگي هايي 
دست يافته اند و گروه سوم اشياء يا عناصري که تحت تاثير 

اين دو نيرو بوده اند٣ (رستگارفسايي، ١٣٨١، ٩٦-٩٧). 
نخستين تجليات دگرريختي در اساطير ايراني زماني 
مشيانه٥  و  مشيه٤  بشر،  جفت  نخستين  که  مي دهد  رخ 
تغييرشکل  انسان  به  ريواس،  از گياهِ  از نطفة کيومرث و 
از  بر آن، بسياري  (آموزگار، ١٣٧٦، ٨٩). عالوه  مي دهند 
شخصيت هاي اهورايي٦ و اهريمني٧ ايران باستان، از چنين 
نيرويي به شيوه هاي گوناگون به ترتيب براي تاراندن پليدي 

و يا پديدآوردن در جهان اساطيري بهره مي گيرند. 

معرفي نسخه هاي اسکندرنامه
و  اسالمي  فرهنگ  با  بعدها  که  اسکندرنامه  قديمي ترين 
ذوالقرنين شدن اسکندر ارتباط مي يابد، ترجمة کهن سرياني 
آن از متن پهلوي است که به اواخر سده هفتم يا هشتم ميالدي 
برمي گردد. روايت سرياني اسکندر بعدها به عربي نيز ترجمه 
شد. اما ترجمان منثور اين حکايت از عربي به فارسي و در 
اواخر سده ١٠ ميالدي که به اخباراسکندر شهرت يافته است، 
آبشخور تمامي اسکندرنامه هاي بعد از خود است (کيواني، 
١٣٧٧، ج ٨، ٣٦٧). از آن جاکه حکيم طوس نيز در شاهنامة 
فردوسي بخشي را به سرگذشت اسکندر اختصاص داده 
است، اين احتمال وجود دارد که اسکندرنامة برگردان شده از 
عربي که خيلي پيشتر به شهرت رسيده بود، به خلق اين بخش 
از شاهنامه منبع مدد رسانده باشد (صفوي، ١٣٦٤، ١٢). دکتر 
محجوب نيز در کتاب خود (١٣٨٣، ٣٥٠) به دو اسکندرنامه 
قديم اشاره مي کند که يکي منبع الهام نظامي در سرودن 
اسکندرنامة وي٨ بوده است و ديگري نسخه اي منحصر به 
فرد، در مجموعه خصوصي استاد سعيد نفيسي. اسکندرنامة 
اخير که به اسکندرنامة قديم شهرت دارد، قديمي ترين روايت 
منثور از داستان اسکندر و مفصل ترين بعد از شاهنامه به 
شمار مي آيد و در فاصله نيمه قرن پنجم تا پايان قرن هشتم 
هجري قمري کتابت شده است ( افشار، ١٣٤٣، ٢٨٤-٢٨٥). 

اما اسکندرنامه  نقالي، که داستان مفصل اسکندر را در 
قالب قهرماني پاک و مبارزي دلير به همراه حوادث ماورايي 
و جادويي روايت مي کند از جملة داستان هاي عاميانة بسيار 
محبوب است؛ که نگارش آن  در عهد صفوي و به دست حکيم 
اشراقي آنزمان يعني منوچهر بن قراچقاي انجام شده است 
(ذکاوتي قراگزلو، ١٣٨٨، ٢٢-٢٣). منوچهرخان حکيم در اين 
کتاب همانند همتايان شاعر خود که پيشتر به نظم اين داستان 
پرداخته بودند، شخصيت اسکندر را با ذوالقرنين يکي دانسته 
و به شرح زندگي و جنگ هاي او و يارانش با کفار، ديوان، 
جادوگران و موجودات ماورايي و دگرريخت پرداخته است. 
در اين داستان، اسکندر به همراه سپاهيان و عيارانش که از 
مهمترين آن ها مي توان به مهتر نسيم اشاره کرد، از سرزميني 

دگرريختي ديوان در تصاوير  چاپ  
سنگي اسکندرنامة   نقالي (٧٤-١٢٧٣ق. 

/٥٧-١٨٥٦م.)

١. دکتر رستگارفسايي براي ترجمه 
 Metamorphoses or Transformation

کرده  استفاده  پيکرگرداني  ازواژه 
است. اين در حال است که اين واژگان 
در فارسي معادل هاي ديگري چون 
دگرديسي، پيکرپذيري و دگرريختي 
نيز دارد. اولويت معادل اخير از نظر 
شکل(ريخت)  بر  تاکيد  نگارننده، 
همانطور  مي باشد.  واژه  اين  در 
ريخت شناسي   Morphology که 

ترجمه شده است. 
2.Magical shape-changing 

نوشدارو، مهره،  و  طلسم   ٣.انواع 
 آب هاي شفاگر و چيزهايي شبيه به
   اين، مثال  هايي از اين گروه به شمار

 مي روند
4. Mashya

5. Mashyane

٦.  از بارزترين نمونه ها در اساطير 
پديده هايي،  چنين  براي  ايراني 
بهرام  ايزد  و   (Tīštar)تيشتر ايزد 
شرح  که  است   (Verethraghna)
قهرماني هايشان در اوستا و بندهش 
آمده است(رضي، ١٣٦٣: ٣٦٥؛ دادگي، 

.(١٣٩٠: ٦٣-٦٤
 Apa)٧. به عنوان مثال، ديو اپه اوشه
Oše) يا اپوش در مواجهه با تيشتر، 

سرکش  اسبي  هيات  به  را  خود 
در  همچنين  درمي آورد.  سياه  و 
اژدهايان  ديوان،  زرتشتي  اساطير 
و خرفسترها که از نسل اهريمن به 
شمار مي آيند، در چهره هاي مختلفي 
ظاهر مي شوند. گروهي از آن ها مانند 
خرفستر بالدار، اژدهاهاي چندسر 
ماران-شاهان  يا  ماران-دوش  و 
اژي دهاک  و  شاهنامه  ضحاک  که 
اوستايي از آن گروه مي باشند، از 
اهريمني  ترکيبِي  موجودات  جمله 
 ،١٣٩٠ (دادگي،  مي آيند  حساب  به 
دگرريختي  خاصيت  از  که  ؛   (٩٨
پليد  مرغان  ميان  از  برخوردارند. 
اساطيري که به نيروي دگرريختي 
مجهز بود ه اند نيز مي توان به کمک  
عظيم  خيل  ميان  در  کرد.  اشاره 
ايران،  هنر  دگرريخت  موجودات 
انواع گريفين ها، گاوها و اسب هاي 
پرتکرارترين  از  وسيمرغ  بالدار 
نمونه ها مي باشند (دادور و مبيني، 

 .(١٣٨٨، ٧١-٨١



شماره۴۴  زمستان۹۶
۴۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

به سرزمين ديگر در حال حرکتند و در اين اثنا، رويدادهايي 
براي قهرمانان قصه پيش مي آيد که در اکثرمواقع تنها راه 
چاره، نبرد و مبارزه است. چنين سفرها و مبارزاتي که در 
بيشتر مواقع با هدف اشاعه دين اسالم و غلبه بر ظلم و ستم 
صورت مي پذيرد، گاه به خلق روايت هاي عاشقانه نيز منجر 
شده است. اگرچه بين متون اسکندرنامه هاي نقالي (منثور) 
تفاوت هايي وجود دارد اما از منظر داستاني، تمامي آن ها به 
هزارتويي از روايت و قصه مانند هستند که همانند زنجيرة 

پيچيده اي، کليت داستان را شکل مي دهند. 

-٧٤ اسکندرنامه  سنگي  چاپ  نسخة  مصورسازي 
١٢٧٣ق.

پس از رواج استفاده از تصاوير در کتاب هاي چاپ سنگي، 
به ويژه آن هايي که نياز به ارايه تصوير داشتند، بيشترين 
حجم تصاوير به کاررفته، به حوزه ادبيات کالسيک فارسي 
به علت ماهيت داستاني و شخصيت هاي خيالي متن هايشان 
اختصاص يافت. در کنار اين گروه از کتاب ها، ادبيات مذهبي 
و حماسه هاي عاشقانه و داستان هاي عاميانه نيز به کرات 
مصور شدند. ناگفته پيداست که گروه اخير به سبب ماهيت 
غيرواقعي و تخيلي خود، بالطبع مصوران بيشتري را به کار 
واداشته اند (مارزولف، ١٣٩٠، ٤٣-٤٥). از ميان داستان هاي 

عاميانه که به خوبي منعکس کنندة فرهنگ عامه مي باشند، 
مي توان به کتاب پر حجم رموز حمزه (چاپ نخست ٧٦-

١٢٧٤ق./٧٩-١٨٥٧م.) با هزار و صد صفحه، اسکندر نامه 
چاپ–از٧٤-١٢٧٣ق./٥٧-١٨٥٦م. بار  پنج  کم  دست  با 

تا ١٣١٦ق./١٨٩٨م.- و هزار ويک شب با حدود هفت چاپ 
اشاره  تا ١٣٢٠ق./١٩٠٢م.-  از ١٢٧٢ق./١٨٥٥م.  مصور- 

کرد ( شگلوا و ديگران، ١٣٩١، ١٦٨-١٧٠).
به دست آمده،  چاپ سنگي  تصاوير  تعداد  اساس  بر 
مي توان گفت هنرمندان زيادي در اين حوزه فعال بوده اند 
که تا امروز بسياري از آن ها همچنان ناشناخته مانده اند. با 
وجود اطالعات اندک و تا حدي مبهم بودن داده ها، مي توان 
تا حدي تصوير سازان حائزاهميت کتاب هاي چاپ سنگي و 
دوران فعاليتشان را از روي تاريخ چاپ و تصاوير رقم دار 
نسخه هاي خلق شده توسط آن ها مشخص کرد. از ميان 
چهل و شش هنرمند معرفي شده توسط مارزولف (١٣٩٠، 
٥٠-٦٦) که برخي از آن ها در حوزه هاي هنري ديگري نيز 
چون نقاشي سياه قلم، نقاشي رنگ و روغن و نقاشي زير 
الکي نيز فعاليت داشته اند، دوازده هنرمند به مصور سازي 
اسکندرنامه ها پرداخته اند. به منظور شناسايي مصورسازان 
نسخه هاي اسکندرنامه، از مجموع هنرمندان معرفي شده 
آنان که در فاصلة سال هاي ١٢٧٢  نام  توسط مارزولف، 

تصوير ١. صفحة عنوان اسکندرنامه، تهران، ٧٤-١٢٧٣ق، مأخذ: 
کتابخانه ملي ايران، شماره کتابشناسي ۳۱۹۷۹۶۰

تصوير ٤. رقم ميرزا حسن (ج)، اسکندرنامه، تهران، ٧٤-١٢٧٣ق، 
مأخذ:  همان،  شماره کتابشناسي ۳۱۹۷۹۶۰

تصوير ٢. رقم ميرزا حسن (الف) در سرلوح و صفحة نخست 
اسکندرنامه، تهران، ٧٤-١٢٧٣ق. مأخذ: همان، شماره کتابشناسي 

۳۱۹۷۹۶۰

تصوير ٣.  رقم ميرزاحسن (ب)، اسکندرنامه، تهران، ٧٤-١٢٧٣ق. 
مأخذ: همان، شماره کتابشناسي ۳۱۹۷۹۶۰



همکاري  با  يا  و  تنهايي  به  (١٨٩٢-١٨٥٥م.)،  ق.  تا ١٣١٠ 
تصويرگران ديگر به خلق نگاره هاي اين کتاب پرداخته اند، در 
جدول زير آمده است. همانطور که از اطالعاِت جدول آشکار 
مي شود، در اين فاصلة سي و هشت ساله، دوازده اسکندرنامه 
تاريخ داِر مصور شناسايي شده است، که خود نشان عالقة 
مردم به اين کتاب بوده است. همچنين، اسکندرنامه و نظاير آن 
در صنعت چاپ سنگي به دليل محبوبيت فراوان ميان مردم از 
بيشترين تعداد تصوير نيز برخوردار بودند؛ و در خالل پنج 
تا ده سال و در مواردي يک سال به چاپ مجدد مي رسيدند 
(شچگلوا، ١٣٨٨، ٢٤٤). اما نسخة مورد بحث از اسکندرنامه، 

که در عصر ناصري به انجام رسيده است (تصوير١) ٠و در 
کتابخانة ملي ايران با شماره کتابشناسي ۳۱۹۷۹۶۰ نگهداري 
مي شود؛ دومين نسخة چاپ سنگي شناسايي شده و تاريخ دار 

اين کتاب به شمار مي رود (جدول ١). 
از  يکي  تصوير،   ١٥٧ با  هفت جلدي،  نسخة  اين 
برجسته ترين کتب چاپ سنگي مصور از اين داستان است؛ 
وهمانطور که از چندين ترقيمة جلدهاي  مختلف آن برمي آيد، 
به سعي و اهتمام آقاميرزا اسد  اهللا طهراني و در دارالخالفه 
تهران به انجام رسيده است. در ترقيمه جلد دوم اين نسخه، 
ميرزا اسداهللا فرزند مرحوم آقا ميرزا احمد يزدي معرفي 

سال چاپنام اثرنام هنرمند

اسکندر نامه (با همکاري سيف اهللا ميرزا حسن بن آقا سيد ميرزا اصفهاني
 (۷۴-۱۲۷۲ق.) خوانساري) 

اسکندرنامه (با همکاري ميرزا سيف اهللا ميرزا حسن
 (۷۴-۱۲۷۳ق.) الخوانساري) 

 (۱۳۱۶ق.) اسکندرنامهميرزا نصراهللا

اسکندر نامهمحسن تاج بخش
 (۵۶-۱۳۵۴ق.)  (با همکاري محمد صانعي) 

محمد صانعي بن فتح اهللا خوانساري
اسکندرنامه (با همکاري محسن تاج بخش) 

و اسکندر نامه (با همکاري حسين 
قراگزلويي) 

 (۵۶-۱۳۵۴ق.) 
 (۱۳۵۷ق.) 

اسکندرنامه حسين قراگزلويي
 (۱۳۵۷ق.) (با همکاري محمد صانعي) 

اسکندر نامه کرباليي حسن نقاش
 (۱۰-۱۳۰۹ق.) (با همکاري محمدباقر) 

مشدي عبدالحسين شيرازي
اسکندرنامه (با همکاري ميرزا حيدر 

علي شيرازي، ميرزا موسي و محمدتقي 
الخوانساري) 

 (۸۴-۱۲۸۳ق.) 

ميرزا حيدر علي شيرازي
اسکندرنامه (با همکاري ميرزا موسي، 

محمدتقي الخوانساري و مشدي 
عبدالحسين شيرازي) 

 (۸۴-۱۲۸۳ق.) 

ميرزا موسي
اسکندرنامه (با همکاري ميرزا حيدرعلي 
شيرازي، مشدي عبدالحسين شيرازي و 

محمد تقي الخوانساري) 
 (۸۴-۱۲۸۳ق.) 

محمدتقي الخوانساري
اسکندرنامه (با همکاري ميرزا حيدر علي 
شيرازي، مشدي عبدالحسين شيرازي و 

ميرزا موسي) 
 (۸۴-۱۲۸۳ق.) 

اسکندرنامهمحمدباقر
 (۱۰-۱۳۰۹ق.)  (با همکاري کرباليي حسن) 

جدول ١. مشخصات اسکندرنامه هاي چاپ سنگي تاريخ دار. مأخذ: نگارندگان

دگرريختي ديوان در تصاوير  چاپ  
سنگي اسکندرنامة   نقالي (٧٤-١٢٧٣ق. 

/٥٧-١٨٥٦م.)



شماره۴۴  زمستان۹۶
۴۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

شده و عالوه بر دارالخالفه تهران، از کارخانه نادرالعصري 
مشهدي محمدرضا نيز به عنوان مطبعة ديگر اين نسخه، نام 
برده شده است. همچنين، تنها در ترقيمة جلد يک اين نسخه، 
نام مشهدي کاظم تاجر بربري به عنوان حمايتگر ديگر اين 

مجموعه ديده مي شود.
نگارش کتاب به خط نستعليق و نام کاتبان اين نسخه، 
در دو ترقيمة متفاوت يکي مربوط به جلد سوم و ديگري 
جلد پنجم به ترتيب، سيد مهدي همداني در تاريخ پانزدهم 
رمضان ١٢٧٣ق. و نصراهللا تفرشي در ربيع الثاني ١٢٧٤ ق. 
مي باشد. بدين ترتيب و از روي ترقيمه هاي ديگر اين مجموعه 
و همانطور که مارزولف در کتاب خود آورده، اين نسخه 
در فاصله سال ها ي ١٢٧٣ تا١٢٧٤ ق. کتابت و تصويرگري 
شده است. در ترقيمه جلد هفتم (آخرين جلد)، پس از عبارت 
متداول پاياني آن روزگار«تمه الکتاب بعون الملک الوهاب» 
به سال ١٢٧٤ق. اشاره شده است، که تاريخ اتمام اين نسخه 

مي باشد.
در سرلوح اين نسخه و در کنار بسياري از تصاوير 
آن، نام ميرزاحسن (٨٠-١٢٧٠ق.) به عنوان تصويرگر ديده 
مي شود. رقم او در اين نسخه به صورت هاي مختلفي چون، 
عمل ميرزا حسن و عمل آقا ميرزا حسن ولد آقا سيد ميرزاي 
يعني  او  پدر  و ٤)  (تصاوير٢، ٣  است.  موجود  اصفهاني 
آقا سيد ميرزاي اصفهاني نيز از تصويرگران چاپ سنگي 
بوده است که همانطور که از جدول يک برمي آيد، به همراه 

سيف اهللا خوانساري (٧٩-١٢٧١ق.) نسخة متاخر اسکندرنامه 
(٧٤-١٢٧٢ق.) را به تصوير درآورده است. شايان توجه 
است که تصويرگران اين نسخه يعني ميرزاحسن بن آقا سيد 
ميرزااصفهاني و سيف اهللا خوانساري در زمره برجسته ترين 
و پرکارترين هنرمندان اين حيطه به شمار مي روند (مارزلف، 
١٣٩١، ١٧٠). تصاوير ديگر اين نسخه به استثناء يک اثر، 
که توسط سيف اهللا خوانساري مرقوم شده، بي نام هستند. 

(تصوير٥) 

چاپ سنگي  نگاره هاي  در  ديو  و  غول  دگرريختي 
اسکندر نامه ٧٤-١٢٧٣ق.

که در زمره موجوداِت وهمي طبقه بندي  يا غول  ديو 
شده و در بيشتر موارد، با ظاهري هراس انگيز و با بدني 
خال دار به تصوير درآمده است، از بارزترين مظاهر شر در 
انديشة ايراني به حساب  مي آيد. اما در خصوص دگرريختي 
يا پيکرپذيري ديوان نظريه هاي مختلفي بيان شده است. در 
بار خواندن  با چهار  آمده است که زرتشت  هوم يشت١، 
دعاي آهونه وئيريه٢ موجب مي شود ديواِن آدمي نما که تا 
پيش از آن، آزادانه بر زمين تردد مي کردند، خود را مخفي 
کنند٣ (رضي، ١٣٨٢، ٤٥٦). برخي از محققان نيز با استناد 
به بندهش، بر اين باورند که پس از نابودي ديوان به دست 
زرتشت و فرورفتن آن ها به جهان زيرين، چنين موجوداتي 
با توسل به نيروهاي جادويي خود را در پيکره حيواني پنهان 

تصوير ٥. رقم سيف اهللا خوانساري (الف)، اسکندرنامه، تهران، ٧٤-
١٢٧٣ق، مأخذ : همان،  شماره کتابشناسي ۳۱۹۷۹۶۰

تصوير٦.  اسکندرنامه، تهران، ٧٤-١٢٧٣ق.، اسکندر و سپاهرا به 
صيدافکني مشغول که از آن مغار کوه غولي بيرون آمده و اسکندر 
 را  آواز مي کند، جلد اول، رقم ميرزاحسن. کتابخانه ملي ايران، شماره 

کتابشناسي ۳۱۹۷۹۶۰

تصوير٨. اسکندرنامه، تهران، ١٣١٧ش. (١٣٥٧ق.)، اسکندر و سپاه 
که دور کوه بصيد مشغولند که غولي از مغار بيرون مي آيد، جلد اول، 

فاقد رقم، ، مأخذ : همان،  شماره کتابشناسي۷۵۲۸۱۱۱۱

تصوير٧.  اسکندرنامه، تهران، ١٣١٦ق.، اسکندر و سپاهيان که دور 
کوه بصيد مشغولند که غولي از مغار بيرون مي آيد، جلد اول، فاقد 

رقم، مأخذ : همان، شماره کتابشناسي ٦٦٥٨٩

١. يسنا، هات ٩
٢. ahuna vairya يا دعاي اهونور 
مهم  دعاهاي  جمله  از   ahunavar

زرتشتي است.
٣.در مينوي خرد نيز مشابه چنين 
(مينوي خرد،  آمده است  روايتي 

.(١٣٥٤، ٥٢



هنوز  يشت ها  در  (اکبري مفاخر، ١٣٨٩، ٧٩-٨١).  مي کنند 
ديوها در قالب انساني تصوير نشده اند و پيکره هايي حيواني 
دارند؛ اما چنين موجوداتي با ورود به دنياي حماسه ها، پيکر 
انساني مي يابند (همان، ٦٨) و در مقابل قهرمانان داستان، با 

ظاهري ديومانند و هراسناک، ظاهر مي شوند.
 اين موجودات که تجسم اهريمن به شمار مي آيند در 
بخش هاي اساطيري شاهنامه و به ترتيب، در دو سلسلة 
پيشدادي و کياني حضور پررنگ تري دارند. بنابر اسطوره ها، 
تا دوران زمامداري کيکاووس از خاصيت  اين موجودات 
دگرريختي برخوردار نيستند؛ اما بعد از شکستشان، به اين 
قدرت نيازمند مي شوند تا به زشت کاري هاي خود ادامه دهند 
(رستگار فسايي، ١٣٨٣، ٢٦٩). چنين پديده هايي در ادبيات 
ايراني- اسالمي و متون ملي ديگري نيز ديده مي شوند و در 
اين ميان، ديو گاهي مترادف هرگونه موجود وهمي و غير 
قابل کنترلي چون جن و غول نيز شده است، که در داستان ها 
مي تواند خود را به صورت هاي گوناگون دربياورد (ياحقي، 
١٣٨٦، ٣٧٢). از اينرو، بسياري از اين موجودات، هم چون 
همتايان خود در ادبيات ديني زرتشتي، از نيروي دگرريختي 
و پيکرپذيري براي دست يافتن به اهداف اهريمني شان بهره 
مي برند. برخي خود را همانند پئريکاها١ خود را به صورت 
موجوداتي زيبا درمي آورند، برخي ديگر در هيئتي حيواني 
تجسم مي يابند و گروهي، بخش هايي از يک حيوان را در 

پيکره خود دارند.

ويژگي هاي منحصر به فرِد ديوان اسکندرنامه  نقالي و 
وجوه اشتراک و افتراق آن ها با ساير همتايانشان

نخست  جلد  در  موجوداتي،  چنين  بازنمايي  نخستين 
نگاره  اين  اين نسخه ديده مي شود. (تصوير ٦) آنچه در 
ديده مي شود، موجودي بلندباال و بدون پوشش است که 
بخش هايي از ظاهري حيواني را به نمايش مي گذارد. اين 
پوشيده  و  خال دار  بدني  نيمه انسان،  نيمه حيوان-  پديدة 
اين  دارد!  چهارگوش  و  شاخ  دو  بلند،  چنگال هاي  مو،  از 
جانوِرانسان نما، که شايد بتوان او را غول بياباني ناميد و 
با موجودي به نام نسناس٢ نيز مشابهت هايي دارد، در نيمه 
بااليي تصوير و بزرگتر از ساير شخصيت ها به نمايش 
موجود  اين  که  تصوير  آخر  پالِن  کوه هاي  درآمده است. 
روي آن به نمايش درآمده، صخره هاي زمخت تاثيرپذيرفته 
در  رويداد  اين  مي کند.  تداعي  را  ايلخاني  دوره  چين  از 
اسکندرنامة ديگري که بعد از نسخة ( ٧٤ -١٢٧٣ق ) سومين 
نسخة تاريخ دار از اين داستان به شمار مي رود نيز ديده 
مي شود (نک: جدول ١). اسکندرنامة فوق (١٣١٦ق.) که در 
عهد مظفرالدين شاه مصور شده است و رقم ميرزا نصراهللا 
نقاش را دارد٣، بازتوليدي از نسخة ماقبل خود يا اسکندرنامه 
عهدناصري است و بالطبع شباهت هاي فراوان ميان تصاوير 
اين دو نسخه ديده مي شود و تنها در مواردي، واقعه اي حذف 
و يا صحنه اي ديگر براي تصويرسازي انتخاب شده است. 
همانطور که در اين نگاره (تصوير ٧) پيداست، صرف نظر از 

اختالفاتي اندک، بسياري از ويژگي  هاي تصويري، از نمونة 
قبلي اقتباس شده است. اما آنچه در مورد غول بياباني اين 
و  اضافي  گوش  دو  است، حذف  توجه  تصوير، شايسته 
شاخ هاي کوتاه اوست. اين در حالي است که اين موجود در 
اين تصوير، ماهيت حيواني بيشتري يافته و دندان هاي تيزي 
به چهره آن اضافه شده است. در يکي از آخرين نسخه هاي 
چاپ سنگي اسکندرنامه (١٣١٧ش.) که در چاپخانه شرکت 
طبع کتاب، خيابان ناصرخسرو تهران به چاپ رسيده٤ نيز 
همين واقعه به تصوير درآمده است. (تصوير ٨) در کنار 
اين  در  به فضاسازي موثر  توجه  ضعف طراحي و عدم 
اثر، آنچه غول اين تصوير را از دو نمونة پيشين، متفاوت 
مي کند، خصوصيات ظاهري و اندازه اوست. غول به نمايش 
درآمده در اين تصوير از قامتي متوسط برخوردار است 
و بيشتر به انساني بدوي با موهاي ژوليده شباهت دارد 
فارغ  و حيوان.  انسان  مابيِن  دگرريخت شده،  تا موجودي 
از تفاوت هاي ظاهري در چهره و پيکره آن ها، درشت جثه 
بودن غول اسکندرنامه (٧٤-١٢٧٣ق.) و (١٣١٦ق.) نسبت 
به همتايشان، زماني بيشتر ادراک مي شود که ساختمان هاي 
موجود در پاي کوه و دو سوار شکارگري که در پالن بعد 
از اسکندر و يارانش به تصوير درآمده اند به عنوان، قياس 
در نظر گرفته شوند. با آنکه در متن به بزرگ جثه بودن غول 
اشاره اي نشده است، اما ميرزا حسن، اين موجود را تا آن جا 
که مي توانسته غول آسا نشان داده است. چنين تمهيدي که 
براي نشان دادن عظمت اين موجود توسط ميرزاحسن به 
کارگرفته شده و ميرزانصراهللا هم از آن تبعيت کرده است، 
در اسکندرنامه (١٣١٧ش.) ديده نمي شود. همچنين از آن جا 
که در متن اشاره اي به ويژگي هاي ظاهري غول نشده است، 
به نظر مي رسد بهره گيري از چنين خصوصيات حيواني 
براي ترسيم غول نيز ابتکار تصويرگر بوده باشد. در اين 
داستان، شخصي به نام تلخي شاه به منظور فريب و از ميان 

دگرريختي ديوان در تصاوير  چاپ  
سنگي اسکندرنامة   نقالي (٧٤-١٢٧٣ق. 

/٥٧-١٨٥٦م.)

تصوير ٩.  اسکندرنامه، تهران، ٧٤-١٢٧٣ق.، جنگ کردن ارکس ديو 
با ديوان ديگر. جزء هشتم از جلد سوم. فاقد رقم، مأخذ : همان،شماره 

کتابشناسي ۳۱۹۷۹۶۰
  

نيروهاي  يا  :پئيريكاها   Paīrīka .١
شّر مؤنثي كه در اوستا در مقابل 
اشكال  به  را  خود  تشتر،  ايزد 
(رضي،  مي آورند  در  گوناگون 
شاهنامه  براساِس   .(٣٦٥  ،١٣٦٣
در داستان کيکاووس و اسفنديار، 
ديو خود را به صورت زني زيبارو 

درمي آورد تا سبب گمراهي شود.
٢.  نسناس يا نصناص: موجودي 
حدفاصل  که  مو  سرخ  درازباال، 
بوزينه و انسان است و در بيشه ها 
زندگي  هند  درياي  کرانه هاي  و 
 مي کند(رستگارفسايي، ١٣٨٣، ٤٦٤).

ايران  ٣. محفوظ در کتابخانه ملي 
شماره کتابشناسي ٦٦٥٨٩

٤. محفوظ در کتابخانه ملي ايران به 
شماره کتابشناسي۷۵۲۸۱۱۱۱
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برداشتن اسکندر، نشاني شکارگاهي زيبا را به او مي دهد که 
غاري در آن مکان وجود دارد که از آن آواهايي عجيب به 
گوش مي رسد. روز بعد، اسکندر و خيل عظيم يارانش به 
نزديکي همان کوه مي رسند که ناگهان از شکاف آن، غولي 
پديدار مي شود که يک به يک سپاهيان اسکندر را به درون 
غار مي کشد و ديگر خبري از آن ها نمي شود. «...غولي از 
مغار بيرون آمد و نعره کشيد اي اسکندر اگر مردي قدم 
پيش گذار... اسکندر چون داخل غار طلسم گرديد مکاني ديد 
چون منافقان تاريک...نگاه کرد ديد پيري نشسته و... غولي 
در برابرش ايستاده غول نعره کشيد پيرمرد گفت مگذاريد که 
شکننده طلسم مي باشد...» (اسکندرنامه، ٧٤-١٢٧٣ق.، ٣٤). 
هنگامي که اسکندر به غول ضربه اي وارد مي آورد، رعدو 
برقي پديدار مي شود و اين آغاز راهي طوالني براي شکستن 
اين موجوِد دگرريخت که توانايي  او است.  طلسم توسط 
سخن گفتن به زبان آدميان را دارد، به واسطه حفاظت از 
طلسم و ناپديدشدن به صورت رعد و برق با سحر و جادو 

ارتباط مي يابد. 
استفاده از ويژگي هاي حيواني براي به تصويرکشيدن 
ديوان در نگاره ديگري از اسکندرنامه مورد بحث نيز ديده 
مي شوند. (تصوير ٩) آنچه در اين تصوير ديده مي شود، 

نبرِد گروهي از ديوان با يکديگر است. در اين ميان، برخي از 
آن ها با چهره هايي حيواني به نمايش درآمده اند. پوست آن ها 
نيز به جز دو نفر، خال دار است. در ميانه تصوير، ديوي با 
سري همچون ببر بر گونة ديگري از اين موجودات، شمشير 
کشيده و او را دو پاره کرده است. عالوه براو، برخي ديگر 
از ديوان نيز سري چون روباه، سگ، شير، گراز و تمساح 
دارند. داستاِن مرتبط با نگاره، به روايت زندگي ديوي به نام 
ارکس مي پردازد که به خونخواهي پدرش که توسط اسکندر 
کشته شده، با هزاران ديو ديگر، رهسپار محل اقامت اسکندر 
مي شود. از طرف ديگر، دو تن از نقابداران حامي اسکندر، 
ديوان تحت فرمان خود را به جنگ عليه آن ها مي فرستند. 
بدين ترتيب، جنگي عظيم ميان دو گروه از ديوان روي مي دهد 
(تصوير ٩). در متن، تنها به خصوصيات ظاهري ارکس ديو 
اشاره شده است. «نره ديوي در جلو ايشان بود که شاخ هاي 
او چون چنار سالخورده قالج قالج بود و از کاسه سرش به 
در رفته و زنجير طاليي در ميان هر دو شاخ بسته و طور[؟] 
گردمهره بوزن نهصد من در گردن انداخته و دارشمشادي 
که چهار سنگ آسيا بر آن تعبيه کرده بودند بر دوش نهاده و 
تنوره از پوست اژدهابسته...» ( اسکندرنامه، ٧٤-١٢٧٣ ق.، 
٣٤٦). اگرچه نويسنده، خصوصياتي را براي ارکس ديو بر 

تصوير١٠. کاوه طومار ضحاک را پاره مي کند (بخشي از نگاره)، 
ـ .ق، موزه  شاهنامه شاه تهماسبي، منسوب به قديمي، حدود ٩٣٠ ه
هنرهاي معاصر تهران،  مأخذ : حسيني راد و ديگران، ١٣٨٤، ٢٣٤. 

تصوير١٣. عجايب المخلوقات، مأخذ : مارزولف، ١٣٩٠، ٢٢   تصوير١٢. مبدل شدن مرکب اهريمني هامان به اژدهاي هفت سر 
در درة شياطين، اثر بهزاد براي داستان شاهدخت در گنبد فيروزه، 
  Barry, 2004, 309  : بخشي از تصوير، خمسه نظامي١٤٩٣،  مأخذ

British Library

تصوير١١. برگي از يک نسخه  شاهنامة مصور شده، شيراز، ايران، 
Daljeed and Jain, 2006, 51 : ١٦٥٤ ميالدي، مأخذ



شمرده اما تصويرگر، بي توجه به آن، براي تصوير کردن اين 
ديو از سر ببر و بدن انسان استفاده کرده است. به طور کلي 
مي توان گفت در اين نگاره که در دو اسکندرنامة ديگر همتايي 
ندارد، هيچ دو ديوي شبيه به هم تصوير نشده اند. برخورداري 
ديوان از سر جانوراني چون فيل، شير، گراز و غيره که يکي 
در  قرينه هايي  مي رود،  شمار  به  دگرريختي  گونه هاي  از 
نگارگري ايراني و تصاوير چاپ سنگي ادبيات عاميانه دارد. 
اين مسئله اگرچه از ابداعات مصور اين نسخه از اسکندرنامه 
به شمار نمي رود، اما توجه به نمونه هاي پيشين مي تواند، 
نوع ديگري از برخورد تصويري با چنين پديده اي را در اين 
اثر آشکار سازد. به طور مثال در نگاره هايي از شاهنامه با 
موضوعاتي درباره ديوان، مي توان قرايني از چنين موجوداتي 
يافت. در نگاره اي از شاهنامه شاه تهماسبي (تصوير١٠) 
مربوط به داستان ضحاک، موجودات ديو- حيواني در قالب 
کارگزاران اهريمني اين شاه ماردوش ايفاي نقش مي کنند١. 
همچنين در نگاره اي مرتبط با تهمورت و ديوها از مکتب 
هرات (تصوير١١)، سه ديو از مجموع پنج ديو به نمايش 
درآمده، از سري حيواني برخوردارند. در متون ديگري مانند 
هزارويک شب، گرشاسب نامه، زين الخبار و هفت پيکر (تصوير 
١٢) نيز به چنين موجودات اهريمني اشاره شده است که 
ترکيبي از ديو، انسان و حيوان به حساب مي آيند٢. از سوي 
ديگر همانطور که پيشتر اشاره شد، گاه در باور ايراني ديو و 
جن معناي مشابهي مي يابد. از اينرو همتاي چنين موجوداتي 
را مي توان در تفکر اسالمي و در ارتباط با داستان حضرت 
سليمان که گونة ديگري از روايت جمشيد پيشدادي مي باشد، 
نيز يافت. چنين ديو-حيواناتي در عجايب المخلوقاتِ قزويني، 
در زمره يکي از اجنة مطيع سليمان عليه االسالم به تصوير 
اين کتاب که  کشيده شده اند. در بيشتر تصوير سازي هاي 
کمابيش به هم شبيه و از هم اقتباس شده اند، چنين پديده هايي 
در کنار موجودات ديگري پيرامون تخت سليمان  نبي حضور 
دارند (تصوير ١٣). در اين کتاب آمده هنگامي که حضرت از 
ديوان در خصوص صورت هاي مختلفشان سؤال مي کنند، 
آن ها در جواب، اين گوناگوني چهره ها را به سبب موافقت با 
ابليس مي دانند (القزويني، بي تا، ٣٨٦-٣٨٥). اما آنچه ديوان 
متفاوت  را ساير ديو-حيوانات  اسکندرنامه  از  اين نسخه 
مي سازد، انتخاب آزادانه هنرمند براي خلق نمونه هاي تازه اي 
از اين موجودات همچون ببر-ديو و يا روباه-ديو است که 
در نوع خود خالقانه به شمار مي آيد و پيش از اين هرگز ديده 
نشده اند. همچنين، عدم تکرار اين واقعه در دو اسکندرنامة 

ديگر نيز بر اهميت آن مي افزايد.
مي تواند  شد،  اشاره  که  همانطور  ديوان،  دگرريختي 
به بهره مندي و يا تغييرشکِل عضو يا اعضايي از بدن او 
نيز منجرشود. شايان ترين مصداق اين مسئله که در اکثر 
تصويرسازي هاي صورت گرفته از چنين موجوداتي ديده 
بررسي  خصوص  در  آن هاست.  بودن  شاخ دار  مي شود، 
داليل شاخ دار بودن برخي از گونه هاي اين موجود، نظريه هاي 

متفاوتي بيان شده است٣. اما آنچه از منظر تصوير قابل توجه 
است و در ادامه به آن خواهيم پرداخت، برخورداري و يا عدم 
برخورداري برخي از گونه ها از شاخ و ويژگي هاي منحصر 

به فرد هريک از آن هاست. 
يکي از انواع اين ديواِن شاخ دار، در جلد دوم اسکندرنامه 
 نقالي خودنمايي مي کند. (تصوير ١٤) آنچه در تصوير ديده 
مي شود ديوي است، داراي محاسن که گرزي در دست و 
زنگوله اي بر گردن و مانند ساير همتايانش، بدني خال دار و 
نيمه انساني دارد و مهمتر آنکه، به طور مشخص کلمة ديو 
در ميان شاخ هاي او ديده مي شود. او با گرزي در دست، در 
کنار تخِت بانويي ايستاده است، که به نظر مي رسد مخدوم 
اوست. فضاي تصويري اين نگاره که به ويژه به دليل دو 
شخصيت سمت چپ و باالي اثر، نگاره هاي هزار و يکشب 
ابوالحسن خان غفاري (صنيع الملک) را به خاطر مي آورد، در 
نسخة ديگر اسکندرنامه با افزدون جزييات اندکي، عينا تکرار 
شده است. (تصوير ١٥) آنچه اين ديو را از همتاي خود در 
نسخة عصر مظفرالدين شاه متمايز مي سازد، تاکيد بر گوش، 
سبيل و اضافه شدن دم و زنگوله اي ميان شاخ هاي اوست. 
داستاِن تصوير، ماجراي آوردن جگِر شخصي به نام شمامه 
توسط مهترنسيم، براي بازگرداندن روشني چشم اسکندر 
و يارانش است. در اين داستان، الماس جادو که به اشتباه 
نسيم را قاتل شمامه مي داند، او را اسير کرده و به خدمت 
بانوي خود دمامه مي آورد. «الماس جادو در بارگاه حاضر 
بود او را به خاطر رسيد که نسيم قاتل شمامه است بصورت 
عقابي شده چنگ انداخته گريبان نسيم را گرفته به روي فلک 
بلند شد او را برده در نزد دمامه برزمين نهاد» (اسکندرنامه، 
٧٤-١٢٧٣ ق.، ١٣٩). اين نوع خاص دگرريختي يعني تبديل 
پيکرة فرد به حيوان يا پرنده نيز در اساطير و ادبيات ايراني٤ 

دگرريختي ديوان در تصاوير  چاپ  
سنگي اسکندرنامة   نقالي (٧٤-١٢٧٣ق. 

/٥٧-١٨٥٦م.)

تصوير14. اسکندرنامه، تهران، 1273-74ق.، تصوير بارگاه دمامه و 
الماس جادو. جزء سوم از جلد دوم. رقم ميرزا حسن. ، مأخذ : همان، 
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١. وز جادوان كاندر ايوان بدند 
همه نامور نره ديوان بدند 

(فردوسي، ١٣٧٨، ١٥) 
نگارنده در مقاله اي تحت عنوان   .٢
سرگذشت تصويري موجودِ ترکيبي 
فيل-سر، از هند تا ايران(١٣٩٤)، به 
بررسي يکي از انواع چنين موجوداتي 

پرداخته است. 
٣. در اين ميان، اگر بنابر آنچه برخي 
ديو  کلمة  داده اند  نشان  محققين  از 
اقوام  براي  معادلي  ايراني  باور  در 
دراويدي به شمار بياوريم که خداي 
اعظمشان يعني شيوا را به نام مهاديو 
مي خواندند و سرپوش هايي شاخ دار 
مي بسته اند(يونس جعفري،  سر  به 
١٣٧٢، ٥٨-٥١) اقوام غير آريايي ديو 
و بدين ترتيب، شاخ دار قلمداد مي شدند. 
همچنين در خصوص معناي لغوي 
 daevah» گفت،  مي توان  ديو، 
و   … اوستا   daeva سانسكريت، 
dev پهلوي و ديو پارسي هم از ريشة 

div سانسكريت، به معني درخشيدن 

است كه به خدايان اطالق شده و چون 
زرتشت، خدايان پيشين را از كرسي 
عزت فرود آورد، در مزديسنا ديو به 
اهريمن، مستعمل شد» (معين، ١٣٧١، 
٤٩). به بيان ديگر، در آغاز، کلمه ديو 
در نزد زرتشتيان، بر دشمنان و ايزدان 
آن ها اطالق مي شد و اين مسئله در يک 
بازه زماني طوالني و به شکلي تدريجي 
موجودان  و  غوالن  که  شد  موجب 
اهريمني ديگر نيز در شمار ديوان قرار 

بگيرند.(ياحقي، ١٣٨٦، ٣٧١).
٤. به طور نمونه، در شاهنامه فردوسي 
و در خان چهارم اسفنديار، زن جادو 
مي سازد،  زيبارو  نخست  را  خود 
اما هنگامي که نام يزدان را از زبان 
اسفنديار مي شنود تغيير چهره مي دهد 
به  پهلوان  دست  از  رهايي  براي  و 
قالب شير در مي آيد(فردوسي، ١٣٨٤، 
به  دگرريختي  خصوص  در   .(٦٩٤
پرنده نيز در اساطير ايران و جهان، 
پرنده  که  انسان هايي  از  نمونه هاي 
مي شود(پورنامداريان،  ديده  شدند 
از  نقل  به   ٣٥٠-٣٥٢  ،١٣٦٤
رستگارفسايي، ١٣٨٣، ٤٢٨) همچنين 
 (٤٢٩ رستگارفسايي(همان،  دکتر 
هدهد  چون  پرندگاني  گفتن  سخن 
و مرغ سليمان و خدمات سيمرغ را 
در شاهنامه فردوسي، نمونه هايي از 

دگرريختي انسان به پرنده مي دانند.
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حائز  تصوير  اين  خصوص  در  آنچه  نيست.  بي سابقه 
اهميت است، انتخاب ظاهري ديوگونه براي خلق شخصيت 
الماس جادو است. با آنکه در متن اشاره اي به ويژگي هاي 

ظاهري الماس جادو نشده است. 
همانطور که پيشتر هم اشاره شد، يکي از مواردي که 
در مورد قريب به اتفاق ديوان اسکندرنامه ديده مي شود، 
ارتباط آن ها با سحر و ساحري است. چنين ارتباطي در 
داستان هاي گوناگون به شيوه هاي متفاوتي بيان شده و در 
بيشتر آن ها، امکان دگرريختي و تغييرشکل را براي ديوان 
فراهم کرده است. در شاهنامه فردوسي نيز بارها از چنين 
ارتباطي ميان ديو و جادو سخن به ميان رفته است١؛ اين 
مسئله از سوي ديگر ريشه در باورهاي اسالمي نيز دارد. در 
آيه ١٠٢ سوره بقره و در مطلبي پيرامون حضرت سليمان 
آمده است.«.. و هرگز سليمان به خدا کافر نگشت، ليکن ديوان 
همه کافر شدند و سحر به مردم مي آموختند...» (قرآن مجيد، 

سوره بقره آيه ١٠٢، ١٦٦) 
نکتة ديگري که از آية فوق مستفاد مي شود کافر شمردن 
ديوان  از  برخي  اگرچه  است.  اسالمي  انديشه  در  ديوان 
اسکندرنامه، تحت شرايطي خاص، مسلمان مي شوند و حلقة 
بندگي اسکندر و يارانش را بر گوش مي کنند، اما به طور کلي 
از آن جا که ديو همواره در انديشه ايراني موجودي ناپسند و 
گمراه تلقي شده است٢، کافرشمردن آن  ها در ادبيات عاميانه 
و به ويژه اسکندرنامه که از ماهيت مذهبي نيز برخوردار 

است، امري پذيرفتني است. 
در بخش ديگري از اسکندرنامه، ديو شاخ داِر ديگري به 
نمايش درآمده که در حال جدال با مرد جواني است. (تصوير 
١٦) اين فرد که با توجه به تاج و لباس فاخري که بر تن 

دارد به نظر مي رسد از خاندان سلطنتي باشد، يک دست 
و يکي از شاخ هاي او را گرفته است. ديو که دندان هاي تيز 
گرازمانندي دارد، در تالش است تا دست جوان را از شاخ 
خود دور کند. زنگوله اي نيز در ميان شاخ هاي اين موجود 
ديده مي شود. اين تصوير که در دو اسکندرنامة ديگر نمونة 
مشابهي ندارد، در فضايي به نمايش درآمده که از منظِر 
طبيعت پردازي و ژرفنمايي، پيشرفته تر از نمونه هاي پيشين 
الماس جادو و  به  بابت ظاهري  از  است. چنين موجودي 
همتاي آن در اسکندرنامه عهد مظفري شباهت دارد (نک به 
تصاوير ١٥ و ١٦). از آن جا که داستان توصيفي از ظاهر او 
ارائه نکرده است، به نظر مي آيد زنگوله اي که ميان شاخ هاي 
او ديده مي شود، از توصيف خلخال ديو در متن گرفته شده 
باشد. داستان اين نگاره مرتبط با عبدالحميد، نبيره اسکندر 
است که در قالب مرد جوان تاج دار نشان داده شده است. 
او در بخشي از قصه توسط زرين تن ديو، به بارگاه ديوي 
به نام خلخال آورده مي شود، «ديوي چون قطران سيه با 
افتاده و زنگي از  خال هاي زرد و سفيد و سرخ بر بردن 
طال در ميان دو شاخ بسته...» ( اسکندرنامه، ٧٤-١٢٧٣ ق.، 
١٦٢). خلخال، قصد هالک سپاه اسکندر را داشته اما از آنجا 
که عبدالحميد طلسمي را که محبوب اين ديو در آن بوده را 
به اسم گلريز حضرت سليمان (ع) مي شکند، اسالم  آورده 
ديو،  زرين تن   ادامه  در  (همان، ١٦٣).  مي شود  او  غالم  و 
خشمگين از زنده ماندن عبدالحميد، او را يافته و با او به جنگ 
مي پردازد (تصوير ١٧). اما در اين اثنا شاخ او مي شکند و 
بخشي از آن در دست عبدالحميد مي ماند. او نيزَگرد حاصل 
از آن را براي زخم دالوران استفاده مي کند. « شاخ زرين را 
تراشيده بر زخم ساالران مجروح ريختند بقدرت اهللا تعالي 
در حال دالوران خوب شده...» (همان، ١٦٤). همانطور که 
پيشتر اشاره شد، يکي از انواع دگرريختي مرتبط با اشياء 
و عناصري با ماهيت جادويي يا شفاگر است؛ و مصداق 
آن، اعضاء و جوارج ديو شاهنامه٣ و اسکندرنامه٤ است که 

موجب بهبود زخم ها و و التيام دردها مي شود. 
و  اول  جلد  در  موجودات،  قبيل  اين  از  ديگري  نمونة 
نقش  ايفاي  به  مازندران،  به  اسکندر  رفتن  ماجراي  در 
مي پردازد (تصوير ١٧). تصوير، به سه محدودة اصلي که با 
هاشورزني هاي متفاوتي از هم مجزا شده اند، تقسيم شده است. 
در پيش زمينه، چهار نفر به جنگي تن به تن مي پردازند که در 
اين ميان، يکي از آن ها به شکل ديو به نمايش درآمده است. رقم 
ميرزاحسن نيز در کادر کوچکي، گوشة سمت راست همين 
بخش ديده مي شود. ميانه تصوير به دو فرد ديگر اختصاص 
يافته است که بر خالف جنگاوران پالن اول، تن پوش رزم بر 
تن ندارند. از اين دو فرد، يک دوزانو و پشت به بيننده نشسته 
و ديگري باالي سر او ايستاده است. پس زمينه نيز به گروهي 
سواره نظام اختصاص يافته است که به تاخت در حال خروج 
از سمت راست تصوير هستند. در اين قصه، يکي از دشمنان 
اسکندر، شکايِت او را پيش شاه مازنداران مي آورد به اين 

تصوير15.اسکندرنامه، تهران، 1316ق.، تصوير بارگاه و بانو که 
نسيم را [?]شکنجه مي کند. جلد دوم. فاقد رقم. ، مأخذ : همان، شماره 
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در  بارها  ديو  و  جادو  واژه  دو   .١
شاهنامة فردوسي در ارتباط باهم 
 ،١٣٨٦ اند(فردوسي،  کاررفته  به 
١٧و ٢٦). به طور مثال، سزاي تو 
ديدي که يزدان چه کرد ز ديو و ز 

جادو برآورد گرد(همان، ١٤٧).
٢.به طور مثال، در گاثاها، ديوپرستان، 
شده اند  خوانده  فريب  راه  پيروان 
(رضي، ١٣٦٣، ١٦٠)؛ فردوسي نيز 
مي داند  بدنهاد  آدمياني  را  ديوان 
پرستش  و  طاعت  از  روي  كه 
خداوندگارشان برتافته اند و طريِق 

كژي برگزيده اند.
در  کيکاووس  نابينايي  درمان   .٣
و  دل  خون  چکاندن  شاهنامه، 
مغز ديو سپيد در چشم او دانسته 
شده بود. هدفي که رستم براي آن 
رهسپار خان هفتم و کشتن آن ديو 

مي شود(فردوسي، ١٣٨٤، ١٤٤). 
شد  اشاره  پيشتر  که  همانطور   .٤
چشم  کوري  شمامه،  جگِر  خوِن 
برطرف  را  يارانش  و  اسکندر 

مي کند.



اميد که سپاه اسکندر توسط ديوان اين ديار نابود شود. 
هنگامي که اسکندر و يارانش به جنگل مي رسند، ديوي به نام 
هزاردستان، با دگرريختي به شکل دالوران سپاه اسکندر، 
آن  ها را يک به يک فريفته و به بند مي کشد. «چون در ميان 
جنگل آمدند از قضا هزاردستان آمده بود، آن مکاره داخل 
جنگل شد خود را به صورت اميرخان نمود چون نزديک 
اسحق رسيد...هزار دستان ديو به علم سحر او را گرفته در 
ميان غاري به بند کشيد...» (اسکندرنامه، ٧٤-١٢٧٣ ق.، ٣١٩) 
(تصوير١٢) توانايي مبدل شدن به صورت هاي گوناگون 
به واسطة جادو که يکي از تعاريف مفهوم دگرريختي به 
شمار مي رود در مورد اين ديو ديده مي شود، که از نمونة 
پيشين متفاوت است. در ادامة ماجرا، اسکندر توسط رويايي 
از حقيقت آگاه مي شود و با ياري مهتر نسيم و سايرين، 
يارانش را آزاد مي کند و پس از برپاکردن خيمه گاه به جنگ 
به  «نسيم  مي پردازد.  مازندران  ديوان  و  با خداناشناسان 
چاالکي دست اسحق را باز نمود که او هم تيغي بدست آورده 
و در ميان مازندرانيان افتاد. راه دارديو که يکي از نره ديوان 
قاف رسيد حمله بر ايشان نمود اميرخان فرصت باو نداده...

شاخ هاي اورا گرفته...پس سر او را پيچيده از رگ و ريشه 
کنده بدور انداخت» (اسکندرنامه، ٧٤-١٢٧٣ ق.، ٤٢). ميرزا 
حسن در اين اثر، چهارواقعه را که از بابت زماني با يکديگر 
فاصله دارند را در يک تصوير گنجانده است. اگرچه چنين 
تمهيدي در نگارگري ايراني و به ويژه در نقاشي قهوه خانه اي 
دوران قاجار قرينه هاي بسيار دارد، اما اين راهکار بياني، 
مي شود.  آشکار  متن  به  توجه  با  تنها  تصوير،  اين  در 

باريکة مياني به ماجراي بازکردن دست هاي اسحق، توسط 
مهترنسيم١ پرداخته است که از بابت زماني متقدم بر جنگ 
اميرخان ( که در حاشيه تصوير به اشتباه اسحق خوانده 
شده) با راه دارديو است. همچنين، کشتي گرفتن دو نفر سمت 
چپ آن ها در داستان، با فاصله زماني نسبتا طوالني از دو 
اتفاق پيشين روايت شده است. پالن مثلثي باالي تصوير، نيز 
به روايت تصويري رويارويي سپاه اسکندر با کفار مازندران 
مي پردازدکه آخرين بخش اين ماجرا به شمار مي آيد. عالوه 
برآن، اگرچه در اين داستان راه دارديو يا ديوراه دار، نقش 
انتخاب  کم رنگ تري نسبت به هزاردستان ديو دارد؛ اما به 
ميرزاحسن، براي تصويرسازي انتخاب شده است. شاخ دار 
بودن او، تنها توصيفي است در متن، در ارتباط با او وجود 
دارد و بقيه خصوصيات ظاهري آن، مانند چهرة تا حدودي 
انساني، عدم برخورداري از دم، بدن خال دار و استفاده از 
زيورآالتي چون دست بند و بازوبند، مي تواند ناشي از انتخاب 

نقاش و تاثيرپذيري او از نمونه هاي پيشين باشد. 
در جلد سوم از اين کتاب، نمونه ديگري از ديو يا غول 
آنچه در پيش زمينة  داده شده است. (تصوير١٨).  نشان 
موجودي  با  نقابدار  فردي  مبارزه  مي شود،  ديده  تصوير 
است که تني خال دار همچون ديوان دارد؛ اما فاقد شاخ، دم و 
مواردي از اين دست است. از اجزاي اين ترکيب بندي متقارن 
و مثلثي، بجز اين موجود و نقابدار، مرغي عظيم الجثه است 
که بر فراز آن ها، بال گشوده است. در پس زمينه نيز گنبدي 
آجري (اگرچه متن، آن  را از جنس سنگ سفيد توصيف 
کرده) ديده مي شود که در طرفين دو فيل سياه و سپيد قرار 

دگرريختي ديوان در تصاوير  چاپ  
سنگي اسکندرنامة   نقالي (٧٤-١٢٧٣ق. 

/٥٧-١٨٥٦م.)

تصوير16. اسکندرنامه، تهران، 1273-74ق.، مبارزة عبدالحميد با 
زرين تن ديو، جزء پنجم از جلد دوم.رقم ميرزا حسن. ، مأخذ : همان، 

شماره کتابشناسي ۳۱۹۷۹۶۰

تصوير 17.  اسکندرنامه، تهران، 1273-74ق.، تصوير کشتي گرفتن 
طوربدمست با سعدان و محاربه نمودن اسحق با ديوراه دار، جلد اول، 

رقم ميرزاحسن. ، مأخذ : همان، شماره کتابشناسي ۳۱۹۷۹۶۰

١. آن چه مهتر نسيم را از بابت شکل 
از پهلوانان  ظاهري و نوع پوشش 
داستان مجزا مي سازد به نقش خاص 
ويژگي هاي  و  دربارشاهي  در  او 
رفتاري او اشاره دارد. اين ظرايف 
به  ميرزاحسن  توسط  درستي  به 
تصوير کشيده شده است. به طور 
مثال، سرپوش خاصي که مهترنسيم 
بر سردارد، نشانه اي از نقش ديگر 
او به عنوان خواجه يا مسخره دربار 
است. ساق بند خاصي که دور پاي 
او ديده مي شود، پاتاوه نام دارد که 
عياران آن را براي محافظت از سرما 

به دور پاي خود مي پيچيدند.  



شماره۴۴  زمستان۹۶
۵۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

گرفته اند. در نسخة اسکندرنامه (١٣١٦ق.) که شباهت فراوان 
به نمونه پيشين خود دارد، پوست خال دار هم حذف شده 
است و به نظر مي رسد فرد نقابدار با انساني معمولي در 
حال نبرد است. اما نگارة مرتبط در اسکندرنامة (١٣١٧ش.) 
نشان  است،  پيموده  تازه  راهي  ترکيب بندي  لحاظ  از  که 
مي دهد افرادي که نقابدار سفيدپوش را در همان قلعه شالق 
مي زنند، ديو هستند. اين داستان که حکايِت افتادن صاحبقران 
با دالوران در طلسم، نام دارد، به توصيف قلعه اي جادويي 
مي پردازد که در برج هاي آن، غول هايي به نگهباني مشغولند. 
به محض نزديک شدن شخصي به قلعه، مرغي کوچک آوايي 
توليد مي کند و در پِس آن، پرنده اي بزرگ پديدار مي شود و 
گريبان آن فرد را مي گيرد و به درون قلعه مي برد. اسکندر و 
خيل عظيمي از يارانش به اين طريق، در قلعه گرفتار مي شوند 
و به دليل طلسم حاکم بر آن، به خدمت ديوان درمي آيند. 
نقابدار سفيد پوش که به منظور نجات اسکندر و دالورانش 
آمده است، پس از تحمل مرارت هاي بسيار، يارانش را از بند 
مي رهاند. آنچه در تصاوير ١٨و١٩ به نمايش درآمده، مبارزه 
او با نگهبانان اين قلعه است که از بابت ظاهري، شبيه غول 
نيستند. « آن غول، ناله کشيده درغلطيد که گرد و طوفان 
شد بعد از زماني که فرو نشست ديد پيرزالي افتاده است» 
(اسکندرنامه، ٧٤-١٢٧٣ق.، ٣١٩). اگرچه تغييِر ماهيت غول 
و دگرريختي او به پيرزن در تصوير انعکاس نيافته است، اما 
به خوبي نشان از درگيري قهرمان داستان با طلسم و جادو 

و ماهيت دگرريخت شونده غول يا ديو است.
آنچه اين غول (تصوير ١٨) را از بابت ظاهري از همتايش 
(تصاوير ٦، ٧ و ٨) متفاوت مي سازد، چهره معمولي اوست. 
او همچنين، نه تنها، جامه بر تن دارد، بلکه فاقد هرگونه شاخ، 

گوش و يا عضو حيواني ديگري است. بدين ترتيب، او بيشتر 
در قالب انساني معمولي با پوستي خال دار به تصوير کشيده 
شده است، تا غولي حيوان نما و يا انساني وحشي. اين مسئله 
خال دار،  پوسِت  دليل حذف  به  (١٣١٦ق.)  اسکندرنامه  در 
آشکارتر است. شخصيت به نمايش درآمده در اين تصوير، 
کامال به انساني معمولي شباهت دارد و چنانچه خواننده از 
متن بي اطالع باشد، غول شمردن اين موجود، سخت مي نمايد. 
اما آنچه در اسکندرنامة (١٣١٧ش.) به تصوير درآمده، با 
الگوي متداول ديو يا غول همخواني دارند. اين در حالي است 
که دو غول به نمايش درآمده در دو اسکندرنامة پيشين، وجه 

انساني بيشتري را به نمايش مي گذارند.

تصوير19. اسکندرنامه، تهران، 1316ق.، عنوان تصوير مخدوش 
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تصوير 18.  اسکندرنامه، تهران، 1273-74ق.، تصوير نقابدار که 
غول را مي کشد و روانه طلسم گرديده، جزء هفتم از جلد سوم، فاقد 

رقم. کتابخانه ملي ايران، شماره کتابشناسي ۳۱۹۷۹۶۰



تغييرات به وجود آمده در 
نسخة زمان پهلوي١٣١٧ش.

تغييرات به وجود آمده در 
نسخة عهد مظفري ١٣١٦ق.

دگرريختي از 
حيث توانايي

دگرريختي از منظر 
ظاهري

نام ديو يا غول

قامت متوسط، بدن تا حدي خال دار و 
پوشيده از مو، شبيه انساني بدوي با موهاي 
ژوليده، فاقد هرگونه عضو حيواني چون 

گوش تيز، دم و شاخ 

حذف شاخ ها و يک جفت گوش و 
تاکيد بيشتر بر ويژگي هاي حيواني غول 

ناپديدشدن به 
صورت رعد و برق

ظاهر نسناس گونه، جثه 
بزرگ، بدن خال دار و 

پوشيده از مو، چنگال هاي 
بلند، شاخ دار با چهار 

عددگوش

غول بياباني، جلد اول

تصويري وجود ندارد تصويري وجود ندارد اشاره اي نشده است سر ببر و بدن انسان، فاقد 
خال، شاخ و يا دم

ارکس ديو، جلد سوم

تصويري وجود ندارد تصويري وجود ندارد مبدل شدن به شکل 
افراد مختلف

اشاره اي نشده است هزاردستان ديو، جلد اول
فاقد تصوير

تصويري وجود ندارد

تاکيد بر گوش، سبيل و اضافه شدن دم 
و زنگوله اي ميان شاخ ها

قابليت مبدل شدن 
به عقاب

شاخ دار، آراسته شده با 
محاسن، گرزي در دست 
و زنگوله اي بر گردن، 
بدني خال دار و نيمه 

انساني، فاقد دم

الماس جادو، جلد دوم

تصويري وجود ندارد تصويري وجود ندارد خاصيت شفابخشي 
شاخ ها

شباهت ظاهري به الماس 
جادو و همتاي آن در 

اسکندرنامه عهد مظفري، 
زنگوله اي ميان شاخ ها، 
بدن خال دار، دندان هاي 
گرازمانند و گوش هاي تيز

زرين تن ديو، جلد دوم

تصويري وجود ندارد تصويري وجود ندارد اشاره نشده است
شاخ دار، چهره تا حدودي 

انساني، بدن خال دار،
 فاقد دم 

ديو راه دار

پوست خال دار، برخورداري از چهرة 
غيرانساني، شاخ و دم

شباهت به انسان معمولي، حذف 
خال هاي بدن، فاقد هرگونه 

خصوصيات ديوگونه 
تغييرشکل به صورت 
پيرزن پس از کشته 

شدن

شبيه انساني معمولي با 
پوستي خال دار، فاقد 

هرگونه شاخ، گوش و يا 
عضو حيواني ديگر

غول قلعه جادو، 
جلد سوم

جدول ٢. بررسي خصوصيات و مقايسه ديوان دگرريخت اسکندرنامه. مأخذ: نگارندگان

دگرريختي ديوان در تصاوير  چاپ  
سنگي اسکندرنامة   نقالي (٧٤-١٢٧٣ق. 

/٥٧-١٨٥٦م.)
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نتيجه
نگارش اسکندرنامه نقالي که در زمره يکي از محبوب ترين داستان هاي عاميانه ايراني است به زمان صفويه 
بازمي گردد، اما با رواج صنعت چاپ سنگي در ايران و اقبال رو به رشد مردمان کوچه و بازار به داستان هاي 
عاميانه، به يکي از کتاب هاي محبوب دوران قاجار و اوايل عصر پهلوي مبدل مي شود. تاآنجا که در فاصله 
سال هاي ١٢٧٢ تا ١٣١٠ق. (١٨٩٢-١٨٥٥م.)، دوازده نسخة تاريخ دار از اين کتاب شناسايي شده است. نمونة 
موردي اين پژوهش، اسکندرنامة ٧٤-١٢٧٣ق. است که به عنوان يکي از نفيس ترين نسخ اين کتاب، در کتابخانة 
ملي ايران نگهداري مي شود. اين نسخة هفت جلدي با هفتصد و پنجاه و چهار صفحه، مطبعة دارالخالفه تهران 
و کارخانه ناصرالعصري مشهدي محمدرضا، به کتابت نصراهللا تفرشي و سيد مهدي همداني و تصويرگري 
ميرزاحسن طهراني و سيف اهللا خوانساري است. از ۱۵۷ نگاره اين مجموعه، دوازده تصوير، به نمايِش غول 
يا ديو اختصاص يافته است؛ که از اين ميان، شش نمونه از منظر ارتباط با پديده دگرريختي شاخص ترند. 
ظاهر اين موجودات در طيفي از ويژگي هاي ظاهري حيواني تا انساني متغير است. همانطور که در جدول ٢ مرتب 
شده است، غول بياباني از بيشترين شباهت با حيوان برخوردار است و ارکس ديو، تنها سري حيواني دارد. 
نمونه هاي ديگر نيز به استثناء غول قلعه جادو که در مقايسه با سايرين نمود انساني بيشتري يافته است، تا 
حدودي بهم شبيه هستند و بخش هاي حيواني همچون دم، گوش و يا دندان هاي تيز به انتخاب نگارگر به 
آن ها اضافه شده است. فارغ از اينگونه تفاوت ها، پوست خال دار اين موجودات (به جز ارکس ديو و غول 
قلعه جادو در اسکندرنامه مظفري)، تنها ويژگي ظاهري مشترک آن ها به شمار مي آيد. مقايسه تصاوير 
اسکندرنامه ناصري (٧٤-١٢٧٣ق.) با دو نسخة بعد از خود نيز مواردي را آشکار مي کند. آنچه در خصوص 
ديوان اسکندرنامه مظفري (١٣١٦ق) به چشم مي آيد، اقتباس از تصاوير نسخه  ماقبل خود يعني اسکندرنامه 
مورد بحث است. اگرچه بازنمايي اين سه ديو چنين با تغييرات و جزييات ديگري همراه شده اما به طور 
کلي همان مسير تصويري پيشين را پيموده است؛ در حالي که ديوان اسکندرنامه مربوط به عصر پهلوي 
(١٣١٦ش.) به شيوه کامال متفاوتي مجسم شده است. چنين موجوداتي در اسکندرنامه نقالي، به سه شيوة 
متفاوت، دگرريختي را به نمايش مي گذارند. به بيان ديگر، ديوان اسکندرنامه  نقالي در قالب سه نوِع شاخص 

دگرريختي، قابل تقسيم بندي هستند.
١. همانطور که اشاره شد، دگرريختي مي تواند به بهره مندي و يا تغييرشکل عضو يا اعضايي از 
بدِن موجود، منجرشود. ديوان اسکندرنامه نيز همچون ساير همتايان خود، اعضاء و جوارح حيواني 
همانند شاخ، دندان هاي تيز، دم و يا پوست خال دار دارند. عالوه بر آن، سر اين موجودات زماني در 
قالب حيوانات وحشي چون پلنگ، روباه و تمساح تصوير شده است که در مقايسه با موارد مشابه 
پيشين در نگارگري و تصاوير چاپ سنگي وجه خالقانه تري را به نمايش مي گذارند.٢. يکي ديگر از 
انواع دگرريختي، تغيير شکل کلي يا پيکرپذيري است که اين مسئله نيز در خصوص ديوان اسکندرنامه 
صادق است. همانطور که در معناي لغوي دگرريختي هم آمده است، اين تغيير شکل به مدد جادو 
صورت مي پذيرد. همانگونه که پيشتر گفته شد، بسياري از ديوان اسکندرنامه با سحر و جادو در 
ارتباطند و به طور کلي اين موجودات جادو پيشه و بالطبع کافر قلمداد شده اند. در نمونه هاي موردي 
اين پژوهش، چهار نوع از اين گونه دگرريختي ديده مي شود، که به ترتيب، تغييرشکل به پديده هاي 
طبيعي مانند رعد و برق، مبدل شدن به حيوانات همانند پرنده، انسان هاي متفاوت و پيرزن مي باشد. 
٣. از سوي ديگر، يکي از حوزه هاي دگرريختي به اشياء يا عناصري همچون انواع طلسم يا نوشدارو 
اختصاص دارد که تحت تاثير نيروهاي فراطبيعي قادر به شفابخشي يا اعمال ديگر هستند. اين مورد 
نيز در خصوص ديوان اسکندرنامه ديده مي شود. شفابخشي خون جگر شمامه و يا َگرِد حاصل از 

شاخ زرين تن، شواهدي بر اين نکته است. 
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With the arrival of the Lithographic Printing Industry in Iran and the widespread availability 

of books for ordinary people, folk tales, particularly legends with strange and wonderful 

events became so popular and brought great prosperity. One of the most popular ones is 

IskandarnāmaNaghali which has been lithographed many times during the Qajar and the Pahlavid 

periods. This Islamicized version of Iskandar’sstory, is full of supernatural and legendry beings. 

With regard to the description of some of these beings such as demons and giants in this book, 

mythological term Metamorphosis can be used. This means that the appearance and capabilities 

of such phenomena have been changed. The aim of this study, in addition to introducing one 

of the IskandarnāmaNaghali manuscripts dated 1856-57 AD, is describing and analyzing 6 of 

these beings and comparing them with two other lithographed versions of the Iskandarnāma. 

The research questions are as follows. What are the unique characteristics of these phenomena 

in appearance and ability? What are the similarities and differences of such beings with their 

counterparts? How to describe and categorize them according to the mythological term of 

Metamorphosis?

The method of this research using library sources is descriptive-analytical and the images 

are analyzedviaPanoffsky’s iconography. Comparative study of the three copies revealed the 

influence of the earlier manuscript on the later one, as well as a different approach in illustration of 

demons in the Pahlavid era manuscript. Moreover, the result of this study shows that the demons 

portrayed in this manuscript are classified into three different types of metamorphoseswhich are 

partial, complete and healing. 

Keywords: Metamorphosis, Demon, Mythology, FolkloricLiterature, IskandarnāmaNaghali, 

lithography.
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