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چکیده

عجایب نگاری، ازجمله واژگانی است که در رابطه با یک سنت ریشه دار در هنر و ادبیات ایران به کارمی رود. این پژوهش با 
هدف دستیابی به یک سیاق مشخص در شخصیت پردازی و فضاسازی خیالی و عجایب نگارانه در هنر دوره ایلخانی، مبتنی بر 
رویکرد مقایسه تطبیقی میان گزیده ای از آثار شاخص هنری و متون داستانی، حکمی و دینی برجای مانده از این دوره، با استناد 
به مطالعات تاریخی و روش توصیفی و تحلیلی، متخذ از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی پرداخته و درمجموع با دسته بندی 
نمودهای عجایب نگاری در آثار یادشده، به طبقه بندی و بررسی وجوه تشابه و تمایز میان آنها پرداخته و به پرسش: »نمودهای 
عجایب نگاری، در نسخه های شاخص ایران عهد ایلخانی و جالیری کدام اند؟« پاسخ داده است. نتیجه حاصل آنکه سنت کاربست 
صور عجایب در این دوره دارای زنجیره ای پیوسته و الگومدار از عهد پیش از اسالم تا سده های پس از ورود این آیین در ایران 
بوده و همین امر افزون بر اشتراک سبک شناختی بصری سبب ساز تشابهات و در عین حال تمایزات ویژه ای شده است. پژوهش 
حاضر، از نوع کاربردی بوده و با بررسی پژوهش های پیشین در حیطه تاریخ، ادبیات، مطالعات فرهنگی و تاریخ نگارگری ایران 

تنظیم شده است.
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مقدمه
21-1220     م.  سال  در  چنگیزخان  سرکردگی  به  مغوالن  حمله 
این  درآورد.  مغوالن  سلطه  زیر  را  ایران  شمالی  بخش  های  ه.ق(   661(
دوره، تحول عظیمی را در خود جای داد. از منظری سنتی، سلطنت نسبتًا 
کوتاه غازان خان، نقطه پایانی نابسامانی  های فکری و فرهنگی حاصل 
از تاخت  وتازهای مغول به شمار می  رود. در اواسط قرن هفتم هجری 
قمری، مغول  ها دیگر یک تهدید خارجی نبودند و هوالکو امید مردمی 
به شمار می رفت که به جای غرِب عربی به شرق نظر داشتند. ازجمله 
ویژگی  های بارز هنرهای تصویری ایران، تکیه بر اساطیر و مبانی دینی 
و آیینی است. ازاین رو مباحث طرح شده در ادیان و آیین  های مذهبی، 
به منظور تبیین واالتر برای پیروان و نیز جنبه یادبودی، به شکلی گسترده 
به تصویر کشیده شده اند. البته رویکردهای حکمرانان و سالیق حاکم 
آنان در شکل  گیری سیاق  های هنری هر دوره تأثیری بسزا داشته است؛ 
اما روح حاکم بر آثار هنری مبتنی بر درون مایه های فکری و اعتقادی، 
همواره جاری و پابرجا بوده است. این سیر، در ادوار پس از ورود اسالم 
نیز در قالب آثار نگارگری در نسخ خطی و هنرهای صناعی بروز و ظهور 
یافته است. یکی از خصایص مشترک میان هنر ایران کهن و اسالمی، 
توجه به تصویر موجودات ماوراءالطبیعی و عجایب است. آفرینش و 
تجسم موجودات خیالی و عجایب و غرایب، در هنرهای تجّسمی سرزمین 
ایران، دارای نمودهای متعّدد و متنّوعی است. شیوه های کاربست عناصر 
بصری در ساختار این موجودات، صرف نظر از سّنت های هنری رایج در 
هر دوره، متأثر از آبشخورهای نظری و مبانی حکمی ویژه ای است که 
هر یک به سهم خویش، نظرگاه هنرمند و کنش های خیالی ذهن او را 
تحت تأثیر قرار داده اند. تداوم سیر تاریخی این سّنت دیرپا، امروزه تحت 
عنوان »عجایب  نگاری« شناخته شده و در آثار هنری سرزمین ایران، در 
قالب های گوناگونی چون نقوش برجسته، تندیس ها، منسوجات، نقاشی ها 

و نسخه های خّطی مصّور، متجّلی شده است.
پژوهش حاضر، با مطالعه موردی بر روی هنر ایران عهد ایلخانی، 
شامل مباحث مربوط به شمایل  شناسی نگاره های موردبحث پژوهش، 
واکاوی تاریخی، مضمونی و نسخه  شناختی متون ادبی و تاریخی و ترجمان 
آن ها به تصویر، ریخت  شناسی پیکره  ها و چهره  های آنتروپومورفیستی1، 
متن  پژوهی کتب مشتمل بر صور عجایب در هنر ایران پس از اسالم و 
درنهایت استخراج وجوه تمایز و تشابه میان نمودهای عجایب  نگارانه 
متون برگزیده عهد ایلخانی و جالیری است. هدف کلی پژوهش حاضر، 
روایت  و  خیالی  در شخصیت  پردازی  مشخص  سیاق  به یک  دستیابی 
عجایب  نگارانه در هنر ایران عصر ایلخانی و جالیری، مبتنی بر مبانی 
هنری و حکمی و ادبی سّنت عجایب  نگاری با رویکرد مقایسه تطبیقی 

میان چند نسخه برگزیده این دوره است.
پرسش بنیادین پژوهش عبارت است از: »نمودهای عجایب  نگاری، در 

نسخه  های شاخص ایران عهد ایلخانی و جالیری کدام  اند؟«
سؤال فرعی پژوهش: »صَور عجایب و تصاویر موجودات مابعدالطبیعی 
در هنر ایران ایلخانی و جالیری، دارای چه نقاط تشابه و تمایزی از منظر 

فرم و محتوا هستند؟«
اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر شامل شناسایی دقیق  تر اسلوب  ها 
بر  حاکم  زیباشناختی  اصول  ایرانی-  اسالمی،  نگارگری  قواعد  و 
شخصیت  پردازی در هنرهای تصویری ایران، مطالعة تاریخی و کاربردی 
عجایب  نگاری و نقش آن در شکل  گیری فانتزی و تخیل و نیز پیشینة 
برخوردهای عجایب  نگارانه در هنرهای تصویری و تجسمی ایرانی در 

دوره مورد مطالعه در راستای هدف موضوعی و داستانی نگاره  ها است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع بنیادین بوده و به روش توصیفی-تحلیلی و 
مبتنی بر رویکرد تطبیقی و تاریخی صورت می  پذیرد. همچنین داده  ها 
می  شوند.  گردآوری  میدانی  و  اینترنتی  کتابخانه  ای،  مطالعه  مبنای  بر 
تجزیه وتحلیل داده  ها به شیوه کیفی و از طریق استخراج نمونه  های عینی 
و گردآوری و طبقه  بندی آن ها در قالب دسته  ها و رسته  های گوناگون از 
قبیل ادوار تاریخی، روش شناسی هنری و زیباشناسی تصویری و ریشه  یابی 
نسخه  شناختی و محتوایی و استنتاج مباحث نظری مرتبط با آن ها صورت 

می  پذیرد. 

پیشینه پژوهش
امیرحسین حاتمی )1398( در مقاله »بررسی انتقادی سّنِت عجایب نگاری 
قزوینی«  موردی عجایب المخلوقات زکریای  مطالعه  اسالم؛  در جهان 
داده  توضیح   )34 شماره   ،1398 تابستان  اسالم،  تاریخ  )پژوهشنامه 
که عجایب نامه ها متعلق به آن بخش از نظام دانایی اسالمی است که 
مقابل رویکردهای عقلی ـ انتقادی و تجربی قرار می گیرد. محمدجعفر 
مقاله    در   )1396( صادقی  مسعود  و  موسوی  جمال  سید  اشکواری، 
)مطالعات  دوره  بندی«  و  خاستگاه  اسالمی؛  تمدن  در  »عجایب  نگاری 
تاریخ اسالم، تابستان 1396، شماره 33( تقسیم  بندی سودمندی در رابطه 
با سیر تاریخی سنت عجایب  نگاری در سرزمین ایران و تمدن اسالمی 
ارائه داده  اند؛ اما رویکرد آنان مبتنی بر متن بوده و اشاره   مشخصی به 
سبک  شناسی نگارگری منبعث از متون ذکرشده ننموده  اند. سمیه مهریزی 
ثانی و فرهاد مهندس  پور )1390( در مقاله  ای تحت عنوان »تطابق متن و 
تصویر در نگاره  های موجودات خیالی عجائب  المخلوقات قزوینی« )کتاب 
ماه هنر، خرداد 1390، شماره 153(، با مطالعه موردی بر نسخه دانشگاه 
پرینستون به کیفیت تکیه نگارگر بر تصورات عامه از آن موجودات و 
تطابق آن بر توصیفات نویسنده تأکید ورزیده  اند. مهدی عاطفی )1387( 
در مقاله  ای تحت عنوان »خیال پردازی و عجایب  نگاری در آثار سلطان 
محمد و پیتر بروگل« )رهپویه هنر، تابستان 1387، دوره دوم، پیش شماره 
6( به روش تطبیقی و با تکیه بر عنصر »خیال« و صور خیالی به تجسم 
صور عجایب در آثار حوزه نگارگری و رنسانس پرداخته است. همچنین 
محمد پرویزی )1386( در سلسله مقاالت عجایب  نگاری در ایران ذیل 
مرداد  )تندیس، 23  اسالمی  تمدن  میراث  از  ایرانیان  سهم  کلی  عنوان 
1386، شماره 105( ضمن یادآورشدن گوشه  هایی از تاریخ عجایب  نگاری 
در تمدن ایران اسالمی، اشاراتی به زیبایی  شناسی نسخ مصور در این حوزه 
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هستند که از یک سو از ذهنّیت یوناني )ارسطویي( و از سوي دیگر از 
تصّورات  انجیلي شرقي نشأت گرفته  اند.

با این حال خاستگاه  عجایب  نامه  ها را در اسالم هم مي  توان جست  وجو 
کرد. اسالم تداوم  دهنده سّنتي کهن است، که در شرق پیکربندی شده بود. 
کلمه »عجایب« و مشتقات آن در قرآن هم آمده است2. عجایب خلقت 
خدا. البّته اشارات قرآن به پدیده  هاي شگفت انگیز  ، کارکردي اخالقي 
دارند و ذکر عجایب در این کتاب، براي آن است تا مخاطب به تفّکر 
در آفرینش و صنع خداوند بپردازد )براتی، 1388: 17(. سنت تصور و 
تصویر موجودات )طبیعی، غریب، تلفیقی( ریشه در کهن  الگوها دارد. از 
یک سو نیاز انسان را به ناخودآگاه رؤیا و عالم خیال مرتفع می  سازد و 
از سوی دیگر، ذهن را از اندیشیدن به عامل  های دیگر عوالم مهارنشدنی، 
ناشناخته و فرادست ارضاء می  کند؛ اما تنها مصریان یا مسیحیان نبودند که 
از موجودات غریب و افسانه  ای برای برآوردن نیازهای باطنی خود سود 
می جستند، بلکه به هر گوشه جهان که بنگریم با این دست موجودات 
افسانه  ای و خیالی روبه  رو می  شویم. مثاًل »اسفنکس« در ایران، مصر و 
یونان با سر مرد یا زن، بدن گاو نر، پاهای شیر و بال شاهین یا »گامش« 
هندوها با بدنی مانند انسان و سری شبیه فیل و صدها موجود افسانه  ای 
دیگر در فرهنگ  ها و اساطیر اقصی نقاط گیتی دیده می  شوند« )تصویر1(. 
وجود این موجودات خیالی نشان از آن دارد که انسان به همان میزان به 
طبیعت حیوانی توجه دارد که به طبیعت روحانی؛ همان  قدر به واقعیت 
بستگی دارد که به عالم خیال و همان اندازه الزم می  داند حیوان درون 
خود را مهار سازد که صورت ظاهر خود را. این موضوع منحصر به 
دنیای اساطیری گذشته نیست... در ایران این نیاز چه قبل از اسالم و چه 
بعد از آن استمرار داشت. یکی از معتبرترین آن ها عجایب  المخلوقات و 
غرایب  الموجودات زکریا محمد قزوینی متعلق به قرن هفتم ه.ق است. این 
کتاب و کتاب  های نظیر آن، از همان آغاز تدوین، مورد توجه واقع شدند 
و تصویرسازی آن ها در دستور کار قرار گرفت. در حقیقت، قدیمی  ترین 
نسخه مصور قابل  توجه از این کتاب، متعلق به دوره ایلخانان است )ترابی، 

1393: 10-11( )تصویر 2(. 

نموده است.
زیبایی  شناسی  بر  مبتنی  صرفًا  یادشده  پژوهش  های  جملگی  روش 
تصویری و نهایتًا در پاره  ای موارد، تطبیق متن و تصویر بوده است. پژوهش 
حاضر با مطالعه موردی و تمرکز ویژه بر نسخ شاخص دوره ایلخانی و 
جالیری با درنظرگیری زمینه  های حکمی، ادبی و محتوایی و نگاه موازی 
به نسخه  شناسی و جریان  شناسی هنری، رویکردهای عجایب  نگارانه را 

متون یادشده بررسی و تحلیل و مقایسه می  نماید.

مبانی نظری پژوهش
مفهوم  شناسی واژه »عجایب« و مترادفات آن

به منظور استنباطی دقیق  تر و عمیق  تر از سنت عجایب  نگاری، شایسته 
است گذری بر مفهوم واژه »عجیب« و معانی مترادف و برخاسته از آن 
داشته باشیم. واژه »عجیب« در ادبیات عامه کاربردهای بسیار گسترده 
و گوناگونی دارد. گاه برای توصیف امور دهشتناک و گاهی نیز برای 
ابراز هیجان در مقابل زیبایی زایدالوصف به کار می  رود. به همین نسبت، 
معانی و تفاسیر متنوعی از آن مستفاد می  شود. به  ویژه آن  که قرار باشد 
امور عجیب، در قالب مجموعه  ای مدّون، توسط نگارنده یا نگارندگانی 
به رشته تحریر و تصویر درآید. درعین حال با توجه به خاستگاه  های 
نظری و چشم  اندازهای فکری در حال تکوین بشری، این سلسله از امور 
رفته  رفته به اشکال متبلورشده  ای بدل   شده  اند و ثبت و نگارش و تفسیر 
آن ها به اَشکال گوناگون به سّنت و روال نسبتًا ثابتی تبدیل شد. اصطالح 
»عجیب« به معنی پدیده یا موجودی است که به صورت طبیعی و واقعی 
وجود ندارد. در مقابل، تصوری که وجود ندارد یا واقعی نیست و به وسیله 
انسان یا سایر عوامل طبیعی نادر به وجود آمده، به اصطالح »غریب« 
گفته می  شود )طاهری و زند حقیقی، 1391: 27(. دهخدا واژه »عجیب« 
را برابر کار شگفت و ناشناخته ذکر کرده و بر مبنای آن واژه »عجاب« 
را به معنای کار نیک شگفت و درگذرنده از حد در شگفتی، آورده است 
)دهخدا، 1377: 15763(. وی در باب مفهوم »عجب« از تعابیری چون: 
»ناشناختن چیزی که وارد می  شود، به شگفتی آمدن از کسی، شگفتی که 
آدمی را دست دهد هنگام بزرگ شمردن چیزی« )دهخدا، 1377، ج. 10: 
15757( و نظایر آن یاد نموده است. زکریای قزویني در مقّدمه اّول کتاب 
خود، عجایب  المخلوقات و غرائب  الموجودات، در مورد واژه »تعّجب« 
مي  نویسد: »قاَل الحکماء: التعّجُب حیرۀ االنسان لقصورۀ عن معرفة سبب 
ئ فیه« )قزوینی، 1392: 6( )تعّجب  الشُئ او عن معرفِة کیفّیة تأثیر َسَبِب لَشَّ
حیرتي است که بر انسان عارض می شود به واسطه آن  که چیزي بیند که 
سبب آن را نداند. در شگفت مي  ماند از آن چیز، قبل از آن  که سبب آن 
دانسته باشد(.  از سویي دیگر قزویني امر غریب را هم تعریف مي  کند: 
یا تأثیر  »امري باشد که مثل آن کم واقع شود و مخالف عادات بود. 
نفوس باشد یا تأثیر اجرام عنصري« )همان: 8(. او امور و پدیده  هایي مانند 
رعدوبرق، باران، برف، ستاره، ابر، زنبور عسل و غیره را جزو »عجایب« 
و معجزات پیامبران، اخبار کاهنان، پدیدارشدن آتش در آسمان، افتادن 
پاره  اي آهن از آسمان یا توّلد حیوانات عجیب  الشکل را هم از جمله 
»غرایب« مي  داند. عجایب، پدیده  ها و امور پیش  بیني  ناپذیر و نامعمول 

تصویر 1. توث به شکل میمون و بدن انسان، پادشاهی مصر متقّدم،
هزاره سوم ق.م. منبع: )داتی، 1392: 20(

نمودهای عجایب نگاری در چند نسخه برگزیده از ایران عهد ایلخانی و جالیری
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باقی بگذارد و باز بدو نگردد و کودک و زن را نشکرد... مؤلف، پس ازاین 
توصیفات، به ذکر منافع شیر پرداخته است که البته افتادگی هایی هم در 

متن مربوطه وجود دارد )مراغی، 1388: 13(.

ب(  نسخه  شناسی
ازجمله کهن  ترین آثار برجای  مانده از مکتب تبریز ایلخانی، نسخه  ای 
است از کتاب منافع الحیوان ابن بختیشوع، کتابی که به دستور غازان  خان از 
عربی به فارسی ترجمه شده و در حقیقت یک نوع کتاب تاریخ طبیعی به 
شمار می  رود. این نسخه که در بین سال  های 694 تا 699 ه.ق نگاشته شده 
و اکنون به کتابخانه پی  یر پونت مورگان نیویورک3 متعلق است، دارای 
تصاویری از حیوانات و گیاهان است. تصویر حیوانات در این کتاب ازنظر 
نمایش حاالت و حرکات و قدرت تجسم واقعیت نوعی آنان درخور 
شیوه  های  معّرف  کتاب،  )تجویدی، 1375: 68(.  است  فراوان  اهمیت 
مختلف طراحی و نگارگری و حتی دخل و تصرفات قرن نوزدهمی 
است. منافع الحیوان دارای 94 نگاره است که در آن شیوه  های نگارگری 
مکتب عباسی، طراحان و نقاشی چینی یکجا جمع شده  اند )کن بی، 1378: 
30-31(. شاخ و برگ  های گیاهی هنر مانوی ظاهراً به گونه   پایه  ای برای 
تخیالت حیوانی تصاویر معروف جانوران نسخه منافع ا لحیوان ظاهر شد 
)پوپ، 1378: 34(. نگاره  های این نسخه را می  توان به سه گروه مجزا 
تقسیم کرد که آشکارا کار سه نفر نقاش متفاوت هستند. گروه اول 
مشتمل بر صحنه  های حیوانی با بوته  های معمولی و بعضی نقش مایه های 
گیاهی است و هیچ نوع تأثیر شرق دوری در آن   دیده نمی  شود؛ گروه 
دوم که دربردارنده صحنه  های پیکره  ای است، در اشکال ابرها و بعضی 
از ویژگی های منظره  ای تأثیرات قاطع مغولی دارند؛ گروه سوم یادآور 

نگاره  های چینی هستند )پوپ، 1378: 43-42( )تصویر 3(.

بازشناسی سنت عجایب  نگاری در منتخبی از نسخ مصّور 
ایلخانی

1.  منافع  الحیوان
الف( محتوا

منافع ترجمه فارسی کتاب طبایع الحیوان و خواصها و منافع اعضائها 
است که در سال 699 ه . ق. در دو ایلخانی به دست عبدالهادی بن محمد 
بن محمود بن ابراهیم المراغی برای غازان خان پادشاه مغول ترجمه شده 
است. این کتاب درباره حیوانات و خواص پزشکی و دارویی اعضای بدن 
آن ها است. اصل کتاب به زبان عربی بوده و آن را عبیداهلل بن جبرائیل 
ابوسعید بختیشوع، آخرین طبیب مشهور خاندان بختیشوع نوشته است. 
منافع الحیوان قدیمی ترین کتاب مصورسازی شده موجود عهد ایلخانان 
موزه  در  فارسی  ترجمه  این  از  کاملی  نسبتًا  نسخه  می شود.  محسوب 
دارد  که  نقاشی هایی  ازنظر  و  می شود  نگهداری  نیویورک  مورگان 
در تاریخ هنر و نگارگری ایران اهمیت زیادی یافته است. صفحه های 
پراکنده ای از آن نیز در موزه های دیگر جهان هست. این کتاب در مکتب 
تبریز ایلخانی یا مکتب تبریز اول به دستور غازان خان تصویرسازی شده 
است )پاکباز، 1388: 60(. این کتاب، از قدیمی ترین کتب مصوری است 
که برای ایلخانان مغول تهیه  شده است. در مقدمه کتاب، تصریح  شده 
است که کتاب به حضور غازان خان تقدیم گردیده است. متن کتاب، 
به سبب نثر پخته و ساده و دل پذیر و نیز محتوای جالب و همه پسند، 
می تواند برای غالب کتاب خوانان، خواندنی و آموزنده باشد و دست کم ما 

را با تصورات و توهمات قدما درباره حیوانات، آشنا کند.
متن کتاب، شامل چهار مقاله است: 1. اندر خواص و منافع انسان ها؛ 2. 
اندر طباع و خواص چهارپایان و وحوش و بهایم؛ 3. اندر مرغان بزرگ 
و کوچک؛ 4. اندر هوام و حشرات زمین و آبی. نویسنده ابتدا، برای هر 
حیوانی آفرینش و صورت آن را ذکر می کند، سپس خاصیت و منافع آن 
را برمی شمارد؛ به عنوان نمونه، در مقاله دوم کتاب که درباره چهارپایان، 
وحوش و بهایم است، شیر را به عنوان اولین حیوان را که نام می برد و 
آن را چنین توصیف می کند: شیر، از همه ددان بنیرو تر و قوی تر است 
و از هیچ حیوان نیندیشد و تنها رود و با هیچ جانور همراهی نکند و از 
بزرگ منشی که باشد، چون شکاری کند آن قدر که سیر شود بخورد و 

تصویر 2. دو فرشته اعمال  نویس،     عجائب  المخلوقات قزوینی، واسط  678 ه.ق، 
کتابخانه دولتی مونیخ. منبع: )آژند، 1389: 129(

تصویر 3. جفت عقاب، برگی از کتاب منافع الحیوان، ابن بختیشوع، حدود 721 
ه.ق، موزه متروپولیتن، نیویورک. منبع: )تارنمای موزه متروپولیتن(
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حیوانات، تولید کیفیتی عجایب  نگارانه نموده است.

2. جامع التواریخ
الف( محتوا

جامع التواریخ یا تاریخ رشیدی از آثار ارزشمند و کهن تاریخی به 
زبان فارسی درباره تاریخ، اسطوره ها، باورها و فرهنگ قبایل ترک و 
مغول و همچنین تاریخ پیامبران از آدم تا پیامبر اسالم )ص(، تاریخ ایران 
تا پایان دوره ساسانیان و سایر اقوام است که به قلم رشیدالدین فضل اهلل 
همدانی، سیاستمدار و تاریخ نگار ایرانی در دوران ایلخانان مغول نگاشته 
شده است. رشیدالدین این کتاب را به درخواست غازان  خان نوشت و 
چون غازان  خان درگذشت، آن را به الجایتو تقدیم کرد. به فرمان الجایتو 
این کتاب به نام غازان  خان، مبارک غازانی نامیده شد، ولی بخش هایی 
دیگر شامل تاریخ دوران پادشاهی الجایتو، تاریخ ادوار و اقوام جهان، 
صوراالقالیم و مسالک  الممالک در دو جلد نوشته و به بخش پیشین 
تشکیل  را  جامع  التواریخ  روی هم رفته  جلد  سه  این  که  شدند  افزوده 

می دهند )روشن، 1393: 76(.
نگارش این کتاب در هنگام زندگی غازان  خان در سال 700 ه.ق آغاز 
شد و در زمان فرمانروایی الجایتو در سال 710 ه.ق پایان یافت. این کتاب 
مشتمل بر سه مجلد است: بخش نخست یا جلد اول، چکیده ای از تاریخ 
تیره های مغول و ترک و تاریخ فرمانروایی چنگیز خان و جانشینان او 
است که از امپراتوری مغول پراکنده شده بودند. همچنین به تاریخ خانان 
مغول در ایران تا مرگ غازان خان پرداخته است. جلد دوم و سوم کتاب 
شامل تاریخ الجایتو تا هنگام نگارش کتاب، تاریخ پیامبران از آدم تا محمد 
)ص( پیامبر اسالم، تاریخ ایران تا پایان دوره ساسانیان، تاریخ زندگانی 
محمد و خلفا، تاریخ خاندان های فرمانروای ایران پس از اسالم تا زمان 
لشکرکشی مغوالن و تاریخ قوم ها و ملت های گوناگون ازجمله اغوزان، 
چینیان، هندیان و فرنگیان که دربرگیرنده پاپ ها و قیصران است. جلد 
سوم شامل صوراالقالیم و مسالک  الممالک نیز هست. بخشی از جلد دوم 
این کتاب )تاریخ الجایتو( و جلد سوم آن اکنون در دسترس نیست و 
گویا در گذر زمان نابودشده است. بااینکه نگارنده، خود از کارگزاران 
ایلخانان مغول بوده و ناچار در اثر خود از آنان با احترام یادکرده است، 
گزارش کشتارها، ویرانگری ها و غارت های آنان را نیز به تفصیل بیان 
کرده و تأسف خود را از این وقایع ابراز نموده است؛ همچنین نظر خود 
را درباره کشتن کارگزاران ایرانی همچون خواجه شمس الدین جوینی 
و خواجه بهاءالدین جوینی و حتی برخی امیران مغول مثل امیر نوروز 
آورده است. رشیدالدین فضل اهلل همدانی چنان مشغول امور دیوانی و 
کشوری بوده است که فقط اوقات خاصی از روز را به نوشتن کتاب 
تخصیص می داده است. دولتشاه سمرقندی صاحب کتاب تذکرۀالشعراء 
دراین باره نوشته است: »وقت کتابت این تاریخ از دم صبح بعد از ادای 
فریضه و بعضی اوراد تا طلوع آفتاب بوده. چون در اوقات دیگر، فراغت 
به واسطه امور ملکی و اشغال دیوانی میسر نبود« )سمرقندی، 1382: 217(.

اختیار  در  را  دولتی  و  قدیمی  نوشته های  و  اسناد  تمام  غازان  خان 
رشیدالدین فضل اهلل همدانی گذاشت و دانشمندان و ریش سفیدانی را که از 

ج( رویکردهای عجایب  نگارانه در متن منافع الحیوان
باوجوداینکه متن کتاب منافع الحیوان، در اساس مبتنی بر گونه شناسی 
حیوانات بوده و از این منظر، یک کتاب زیست  شناسی به شمار می  رود، 
در ساختار متن و به همان نسبت در تصاویر مربوط به آن، بارقه  هایی 
از رویکردهای عجایب  نگارانه به چشم می خورد. به نظر می  رسد دلیل 
این امر، تناسب با نوعی از دستاوردهای اساطیری درآمیخته با دین از 
ادوار پیشین، به  ویژه سده  های پیش از اسالم و همچنین نوع نگارش متون 
ادبی رایج در دوران ایلخانی مبتنی بر داستان  سرایی و قصه  گویی باشد. 
به طورکلی می توان رویکردهای عمده عجایب  نگارانه در متن نسخه منافع 

الحیوان ایلخانی را در دو دسته جای داد:
1. شرح و توصیف موجودات اساطیری و افسانه  ای

و  حیوانات  توصیف  و  معرفی  ضمن  منافع الحیوان  کتاب  متن  در 
موجودات گوناگون و خواص و ویژگی های آنان، از موجودات اساطیری 
چون اژدها و سیمرغ نام برده شده و همچون دیگر موجودات، برای آن ها 
ویژگی هایی ذکرشده است )تصویر 4(. همچنین ذیل تشریح خصوصیات 
اسب و استر، با تکیه بر داستان معراج پیامبر اسالم )ص(، از مرکب 
آسمانی ایشان، با نام »براق« نام برده و به شرح ویژگی های ظاهری وی، 
بر اساس متن کتاب معراج نامه پرداخته شده است. همچنین در بخشی 
مردمانی  درباره  وصفی  عجایب  المخلوقات،  سیاق  بر  مبتنی  کتاب،  از 

عجیب وغریب تحت عنوان »یأجوج و مأجوج« رفته است.

2. شخصیت  پردازی آنتروپومورفیک برخی حیوانات
شیوه نگارش متن منافع الحیوان به شکلی است که همراه با اوصاف 
جسمانی، شیوه زیست، شیوه تغذیه و نیز خواصی که هر یک از حیوانات 
بدان مّتصف شده اند، برخی خصیصه  های اخالقی و رفتاری نیز برای ایشان 
ذکرشده است. این خصایص از جهت نوع ادبیات به کاررفته حاوی نوعی 
رویکرد آنتروپومورفیک بوده و ضمن در نظرگیری صفات انسانی برای 

تصویر 4. اندر صورت سیمرغ، برگی از کتاب منافع الحیوان، ابن بختیشوع، حدود 
721 ه.ق، موزه متروپولیتن، نیویورک. منبع: )تارنمای موزه متروپولیتن(
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بخش با 325 برگ و 105 نگاره در دست است. در وقف  نامه ربع رشیدی 
ثبت است که در کتابت  خانة ربع رشیدی هرسال دو نسخه از این کتاب، 
یکی به غربی و دیگری به فارسی، کتابت می  شده است و کتابت عربی را 
به بالد عربی و کتابت فارسی را به بالد فارسی زبان می فرستادند. در حال 
حاضر از این پروژه عظیم تنها بخش  هایی از سه نسخه مصور و شماری از 
نگاره  های کنده  شده و محفوظ در مرقعات باقی مانده است. یک نسخه 
به زبان عربی است و در دو بخش در سال 714 ه.ق تکمیل شده است. 
بخش  هایی از دو نسخه فارسی یکی به سال 714 ه.ق و دیگری به سال 

716 ه.ق در دست است )آژند، 1389: 145(.
ازآنجاکه کتاب جامع التواریخ یک اثر مفصل و شامل تاریخ کلی 
جهان است از همین رو نقاشی های آن مناظر و صحنه  های گوناگونی را 
از کشتی نوح گرفته تا داستان یونس و رفتن وی به کام نهنگ و بسیاری 
دیگر از سرگذشت  های پیشینیان و داستان های ملی ازجمله رزم  های رستم 
پهلوان نامی ایران و صحنه  های مختلف دیگر را نمایش می  دهد )تجویدی، 

1375: 69( )تصویر 5(.

ج( رویکردهای عجایب  نگارانه در متن جامع التواریخ
1. اشاره به معجزات پیامبران

همان  گونه که پیش  تر ذکرشده، متن جامع التواریخ، مشتمل بر دو بخش 
تاریخ پیامبران از آدم )ع( تا پیامبر اسالم )ص( و تاریخ مغوالن است. 
در بخش مربوط به تاریخ انبیاء، ذیل مطالب مربوط به وقایع زندگی 
ایشان، به معجزات الهی مربوط به هر یک پرداخته شده است. با توجه 
به ماهیت معنوی و فراواقعی معجزات و نیز ساختار روایی و داستانی آنان 
در متن جامع التواریخ، این رویکرد شامل کیفیتی عجایب  نگارانه است. 
توصیفات مربوط به چگونگی وقوع، مکان وقوع و نیز شخصیت  ها و 
موجودات محاط در این معجزات، برخاسته از متن قرآن و متون دینی 

دیگر و برانگیزاننده خیال معنوی خواننده است.

2. وصف داستان معراج پیامبر اسالم )ص(
افزون بر متن نسخ معراج نامه، داستان سفر آسمانی پیامبر اسالم )ص( 
در کتاب جامع التواریخ   نیز روایت شده است. تصاویر برجای مانده از این 
نسخه بر اساس توصیف براق به شکل هیئت نیمه انسان، روایتگر این 
بینش عجایب  نگارانه و مثالین است. تصویر )6( مربوط به جامع التواریخ 
رشیدی    متعلق به دوره ایلخانی است که آغاز سفر آسمانی پیامبر )ص( را 

با سوارشدن بر براق به تصویر می کشد.

تاریخ و فرهنگ ترک و مغول آگاه بودند، همراه او کرد تا کار به بهترین 
وجه پیش برود. چنین امکاناتی و وجود چنین دانشمند و نویسنده ای توانا 
دست به دست هم دادند تا یکی از شاهکارهای تاریخی جهان به رشته 
نگارش درآید. چیزی که تا آن زمان بی سابقه و بی نظیر بوده است و 
هنوز هم این کتاب مهم ترین منبع برای تاریخ اقوام و حکومت های ترک 
و مغول است. در حقیقت جامع التواریخ نخستین دوره کامل تاریخ و 
جغرافیای آسیا است که با استفاده از وسایل و منابعی ترتیب داده شده 
است که تا آن زمان در اختیار هیچ کس قرار نگرفته بود. جامع التواریخ 
ازلحاظ دقت و صحت و اصول تاریخ نویسی بسیار ارزشمند است. عالوه 
بر اینکه این کتاب دامنه وسیعی از مطالب را به نثری عالمانه بیان نموده 
است. همچنین ازنظر دسترسی مؤلف به منابع شفاهی بسیار، نیز در خور 
توجه است و اگر رشیدالدین فضل اهلل همدانی، آن نوشته های پراکنده و 
در معرض نابودی و همچنین سخنان و افسانه های شفاهی مغوالن و ترکان 
را به قلم نیاورده بود امروزه از هیچ کدام از آن ها خبری در دسترس نبود 

و به حیطه فراموشی سپرده شده بودند.

ب( نسخه  شناسی
خواجه  وی،  ایرانی  دانشمند  وزیر  غازان  خان  سلطنت  دوران  در 
رشیدالدین فضل اهلل همدانی، ربع رشیدی را در یکی از محله  های تبریز 
بنیاد نهاد و موقوفات بسیاری بر آن خاص گردانید. در زمان وزارت 
وی ربع رشیدی مرکز دانشمندان و پژوهندگان و هنرمندان امپراتوری 
مغول گردید و آثار نفیسی در این ادوار از زیر قلم استادان فن به درآمد. 
وی برای خوشنویسان و کاتبان و نسخه  پردازان و صورتگران وظیفه  ای 
درخور تعیین کرد تا از کتاب  های مختلف و ازجمله تاریخ مفصل وی 
یعنی جامع التواریخ رشیدی نسخه  های فراوان تهیه کنند و چهره  نگاران و 
طالکاران آن ها را بیارایند )تجویدی، 1375: 69(. به توصیه و راهنمایی 
رشیدالدین فضل اهلل نگارش کتاب جامع التواریخ، اولین تاریخ عمومی، آغاز 
شد. مورخان، خوشنویسان و نقاشان از سراسر قلمرو امپراتوری برای تنظیم 
این کار ماندگار و عظیم گرد آمدند. کارگاه- کتابخانه سلطنتی تبریز بنا 
شد و همه حامیان بعدی سلطنت در ایران، از آن به عنوان طرح جامع 
فرهنگی یاد می کردند )سودآور، 1380: 29(. نخستین نسخه باقی  مانده از 
جامع التواریخ در اصل 400 برگ با 110 نگاره داشته که امروزه در دو 

تصویر 5. بودا میوه  ای به ابلیس می دهد، برگی از   جامع التواریخ، خواجه رشیدالدین 
)Adamova, 2016: 215( :فضل اهلل همدانی، 735 ه.ق، مجموعه ناصر خلیلی. منبع

تصویر 6.   معراج پیامبر )ص(، جامع التواریخ، خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی، 
714 ه.ق، کتابخانه دانشگاه ادینبورگ. منبع: )تهرانی، 1389: 28(

سید محمد طاهری قمی
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نسخه های خطی ایران به شمار آورده و در مطالب خود نام شاهنامة 
سودآور  ابوالعالء  همچنین  برگزیدند...  آن  برای  را  ایلخانی  بزرگ 
نام ابوسعید نامه را برای این نسخه پیشنهاد می کند، زیرا معتقد است 
پدید  ایلخانی،  فرمانروای  بهادر خان،  ابوسعید  برای  را  نسخه  این  که 
آورده اند و دوست محمد در دیباچة معروف خود بر مرقع بهرام میرزا 
از این موضوع یادکرده است« )برند، 1388: 27-28(. همچنین شیال بلر 
بزرگ  شاهنامة  دربارۀ  فردوسی،  شاهنامة  در مجموعه سخنرانی های 
ایلخانی، با آوردن دالیلی انتساب این نسخه را به عصر جالیری مردود 
می داند و می گوید: »من تصویرگری اولیة این نسخه را به اواخر دورۀ 
سلطنت ابوسعید منسوب کردم و همچنین این فرضیه را مطرح کردم 
که این نسخه در عهد قاجار ترمیم و احتمااًل در یک مجلد صحافی شد. 
این نسخة صحافی شده به دست ژرژ دموت دالل قطعه قطعه شد، زیرا 
نتوانسته بود کتاب را یکجا بفروشد و می خواست آن را به صورت قطعات 
جداگانه به فروش برساند« )بلر  به نقل از برند، 1388: 75(. »ازآنچه 
از این کتاب باقی مانده می توان پی برد که تقریبًا دارای 120 تصویر بوده 
دیگری  نظریة  این خصوص  در  )گری 1384: 36(. شریف زاده  است« 
را مطرح می کند مبنی بر اینکه »ابوسعید بهادر درزمانی که به قدرت 
می رسد یک رستاخیز فرهنگی را ایجاد می کند و به حمداهلل مستوفی 
مأموریت می دهد که از بین نسخه های خطی موجود یک مجموعه 
کامل از شاهنامه را تهیه کند« )شریف زاده 1389: 135(. »بنابراین، این 
نسخه با کوشش شش سالة حمداهلل مستوفی گردآوری شده است و آن را 
باید، به  نام این ادیب و دانشمند، شاهنامة مستوفی نامید« )همان: 23(.

شاهنامه ایلخانی، کهن  ترین نسخه   مصور از شاهنامه است. به تشخیص 
عالمه محمد قزوینی در حدود سال 700 ه.ق کتابت شده بوده است و 
هنرشناسان تاریخ نگارگری  های آن را نیم قرن بعدتر تشخیص داده اند. 
اغلب پژوهندگان هنر ایران، این نسخه را متعلق به اواسط سده هشتم 
ه.ق می دانند. این نسخه در کتابخانه کاخ گلستان نگهداری می شده است 
و در آشفتگی دوره محمدعلی شاه به دست یکی از عتیقه بازان پاریس به 
نام دموت از کتابخانه سلطنتی ایران دزدیده و به خارج از ایران برده 
شد. دموت نسخه کامل را به موزه هنری متروپولیتن عرضه نمود ولی 
آن موزه آن را نپذیرفت. ازاین رو وی برگ های تصویردار آن را جدا 
کرد و فروخت و بقیه اوراق را گم کرد. این نسخه شاهنامه احتمااًل 
دارای 120 نگاره بوده که توسط چند نقاش اجراشده بودند. در حال 
حاضر 77 برگ آن در موزه ها شناسایی شده است )ریاحی، 1375: 372(. 
در نگاره های شاهنامه ایلخانی سنت های ایرانی و بین النهرینی پیش از 
مغول با سنت های خاور دور آمیخته شده اند و گاه یکی بر دیگری غلبه 
یافته است. برخی نگاره ها شیوه نقاشی جامع التواریخ را به یاد می آورند، 
ولی اغلب آن ها ویژگی تازه ای را می نمایانند. به طورکلی بهره گیری از 
عناصر بیگانه آگاهانه تر است. تأثیرات خاور دور را بیش از همه در 
چهره ها، جنگ افزارها و جامگان مغولی و چینی می توان دید. شیوه 
نقاشی درختان، صخره ها و ابرها و کاربرد نقش مایه هایی چون اژدها 
و ققنوس منشأ چینی دارد. تصویرگران شاهنامه ایلخانی تمایلی به نمایش 

3.  شاهنامه ایلخانی
الف( محتوا

حدود  دربرگیرنده  توسی  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم  اثر  شاهنامه 
سروده های  برجسته ترین  و  سترگ ترین  از  یکی  و  بیت  شصت  هزار 
حماسی جهان است که سرایش و ویرایش آن دستاورد سی سال رنج و 
تالش خستگی ناپذیر این سخن سرای ایرانی است. باوجوداین سخن، یکی 
از کهن ترین دست نویس های کامل شاهنامه، شاهنامه بریتانیا )675 ه.ق( 
49.618 بیت دارد.  شاهنامه یادگار قرن چهارم ه.ق، مصادف با دوران 
اعتالی فکری و فرهنگی ایران، عصر خردگرایی و آزاداندیشی و عصر 
انعکاس  شاهنامه  فرهنگ  است.  بیرونی  و  ابن سینا  و  رازی  پرورش 
فرهنگ ساسانی در آیینه عصر سامانی است. جهان بینی روزگاری است 
که فرهنگ تابناک آن با سیاست محمود غزنوی به ضعف گرایید و 
با استیالی سلجوقیان به کلی از میان   رفت. نظم شاهنامه و شهرت آن 
در ایران باعث تغییر بزرگی در ایجاد منظومه های حماسی بزرگ شد. 
بااینکه شاهنامه، برگردانی از چند نثر کهن همچون شاهنامه ابومنصوری 
است، فردوسی در مقاطع مناسب از واژگان دخیل عربی بهره می گرفت 
تا مردم ایران سخنان او را به آسانی بخوانند و بفهمند. شمار واژگان عربی 
شاهنامه 865 است که چندی از آن ها عبارت اند از: شمع، صدف، طلسم، 
طول، عجم، عاشق، عکس، غول، فدا، قیمت، کعبه، لیکن، مدح، مقدس، 

نحس، نشاط، وحشی، هندسه، یتیم، یقین.

ب( نسخه  شناسی
به نظر می رسد شکل رسمی و منسجم تولید کتاب و کتاب آرایی تحت 
حمایت ایلخانان حداقل از دورۀ غازان خان به شکل هنری مورد استقبال 
قرار گرفت. ایلخانان، عالقه بسیار به استنساخ و تدوین کتب خطی مصور 
داشتند و سرانجام به انتشار کتاب های خطی در زمینه شعر و داستان های 
حماسی ایرانی پرداختند. شاهنامه، مجموعه ای از حماسه ها و داستان های 
قهرمانان و پهلوانان افسانه ای ایران، از آن روی برگزیده شد که موضوعش 
موافق میل مغوالن بود: صحنه های نبرد، مناظر شکار و داستان های تخیلی 
تالش  دیوان ها،  صاحبان  به خصوص  ایرانی،  کارگزاران  افسانه ای؛  و 
می کردند به  فرمانروایان جدید خود خدمات ارزنده ای بنمایند. شاهنامه، 
باارزش  ترین اثری بود که به سبب زنده کردن حال و هوای افسانه ای، 
موردقبول حکام مغول قرار می گرفت )سودآور، 1380: 36(. »یکی از 
سترگی  شاهنامة  نقاشی،  )ملی شده(  کاماًل  برجسته سبک  نمونه های 
است که سابقًا در اختیار دموت قرار داشت و امروزه در مجموعه های 

گوناگونی پراکنده شده است« )پوپ 1378: 47(. 
شاهنامه بزرگ ایلخانی و نسخه دیگری از شاهنامه که اکنون در 
کتابخانه سرای استانبول تنها به صورت اوراق ناقص نگهداری می شود، باید 
از مکتب ایلخانی برآمده باشند )بینیون، ویلکینسون، گری، 1367: 62(. 
»این نسخه که صرفًا برای سهولت به  نام دموت، داللی که صفحات آن 
را تکه تکه، کپی برداری، حاشیه گذاری مجدد و حراج کرد، شناخته 
در  یافت.  شهرت  نیز  دیگر  به  نام های  محققان  توسط  بعدها  می شد 
این میان، رابرت هیلن برند، بلر و گرابار این شاهنامه را از مهم ترین 

نمودهای عجایب نگاری در چند نسخه برگزیده از ایران عهد ایلخانی و جالیری
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75(. در شاهنامه خواب نیز یکی از ابزار پیش  بینی است. بسیاری از وقایع 
خطیر قباًل در خواب نموده شده است. نباید پنداشت که جادو مربوط به 

دشمنان ایران است. فریدون فّرخ شاه ایران هم افسونگر بود.

2. تصرف در اشیاء
زروان4 به کمک جهودی جادوگر، شیری را که برای انوشیروان 

آورده بودند با نگاه کردن از راه دور به زهر تبدیل کرد.

3. تصرف در ذهن و رؤیا آفرینی
جادوگران در ذهن دشمن تصرف می  کردند به نحوی رؤیاهای ناخوش 
می  دید. بهرام گور در جنگ با ساوه شاه ترکی جادوگر را اسیر می گیرد. 
او می گوید من جادوگر سپاه بودم و من همانی هستم که باعث شدم تو آن 
خواب بد را ببینی. یونگ متذکر شده است که حوادث بزرگ و سیاسی 
در رؤیاها ظهور می  کند )یونگ، 1390: 31(. انوشیروان وجود بزرگمهر 

را در خواب دیده بود و به یافتن او دستور داد. 

4. بخت
هرگاه خوشی از ایرانیان روی برگرداند و سخن از شکست باشد، گناه 
به گردن بخت )خواست خدایان( است مثاًل ابری تیره وتار پدیدار می شود 
یا طوفان گردوغبار برمی  خیزد و سپاه ایران شکست می  خورد، چنان  که 

در کشته شدن رستم فرخزاد گناه به گردن گردوغبار و بیابان بود.

5. وقایع رازآلود
بهرام چوبینه به دنبال گوری در بیشه  ای می رود تا به بیابانی می رسد 
و در آنجا قصری می بیند که در آن زنی بر تخت شاهی نشسته است. گور 
راهنمای غیبی است که در بسیاری از داستان های ایرانی قهرمان را به دنبال 
خود می کشد )بیژن و منیژه، همای و همایون(. این داستان رازناک است 
و مثل رؤیا تعبیر دارد. عنوان این داستان در برخی از نسخ چنین است: 
»اندر دیدن بهرام چوبینه بخت خود را«. بهرام چوبینه در حقیقت بخت 
خود یا آرزوی پنهان خود را که شاهی است می بیند، اما با اصطالحات 
جدید روانکاوی بخت همان آنیما است. بخت از ریشه  »بگ«5 به معنی 
»بخش کردن«، اواًل جاندار است: بخت بازآید از آن در که یکی چون تو 
درآید، بخت در خانه آدمی را می زند و ثانیًا گویی مؤنث است. معنی 
دیگر بخت6 )بختک( است که همان کابوس است. در این داستان هم از 
اندیشه به معنی ترس سخن رفته است. داستان کاماًل رمزی است، از دو 
دنیا سخن می گوید؛ یکی بیشه  ای پردرخت و دیگری بیابانی خشک که 
بین آن ها راه تنگی است یعنی راه باریک بین جهان خودآگاه و ناخودآگاه 

)آنیما7(. گور، بهرام را از این راه تنگ عبور می دهد.

6. فال زدن
بود.  مرسوم  بسیار  بدزدن  یا  فال خوب  و  تعبیرکردن  را  حوادث 
اسفندیار درراه خود به سوی سیستان برای بند بستن بر رستم به یک 
دوراهی می رسد و شتر او همان جا می خوابد و اسفندیار این را به فال بد 
می گیرد. در داستانی دیگر، وقتی خسروپرویز در حبس خانگی است، دو 
فرستاده از سوی شیرویه می آیند. شاه بر تختی لمیده و به زرین در دست 

حاالت عاطفی انسان و تجسم حجم و عمق را نشان می دهند که در 
سنت نقاشی ایرانی سابقه ندارد )پاکباز، 1388: 62-61(. »دوست محمد 
روشن  ولی  کرد،  تصویرپردازی  را  شاهنامه  شمس الدین  که  می نویسد 
است که در تصویرگری شاهنامه چندین هنرمند دست داشته اند و اشارۀ 
دوست محمد را می باید به شیوۀ کار کتابخانه های اسالمی مربوط دانست؛ 
یعنی شمس الدین تصاویر را طرح می زده و بعضی از موضوعات را در 
اختیار شاگردان و همدستان خود قرار می داده است. از جملة این شاگردان 

می توان به احمد موسی اشاره کرد« )شرویدر 1377: 34(.
انتخاب صحنه ها در این شاهنامه، داستان های شاهنامه را به طرز 
یقین  به طور  و  است  ساخته  مرتبط  ایلخانان  موجود  وضع  با  ظریفی 
کیفیت نگاره ها بازتابی از اعتمادبه نفس عمیق ایلخانان در زمان فروپاشی 
قریب الوقوع  شان است. در بررسی نگاره های شاهنامة ایلخانی می توان 
ردپای باورها، مراسم، اعتقادات، اوضاع اجتماعی و آداب ورسوم دورانی 
را که هنرمند در آن می زیسته و با توجه به آن ها آثاری را خلق می کرده 

است، مشاهده کرد )تصویر 7(.

ج( رویکردهای عجایب  نگارانه در متن شاهنامه
1. جادو، رؤیا، فال

در شاهنامه از انواع جادو، رؤیاهای معنی  دار، فال  ها و پیش  بینی  ها، 
وقایع رازآلود و اعمال نمادین سخن رفته است. ادی می گوید که شاهان 
هخامنشی مانند شاهان بین النهرین از طریق خواب و واسطه  های دیگر 
با خداوند مربوط بودند و به آنان الهام می  شد. هرودوت انگیزه حمله 
خشایارشا به یونان را رؤیایی می  داند که دیده بود، او ظاهراً اهورامزدا را 
به صورت انسانی بالدار دیده بود که به او دستور حمله داد )ادی، 1347: 

7. سوگواری بر سر تابوت اسکندر، شاهنامه ایلخانی، حدود 735 ه.ق،
نگارخانه فری یر واشنگتن. منبع: )گری، 1384: 160(

سید محمد طاهری قمی
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دستور می دهد تشت پرخونی آوردند که بزرگان آن را با نفرت 
دست به دست می کردند. سپس دستور داد آن را با خاک و آب 
شستند و در آن می ریختند که چونان آفتاب می درخشید و همه به 
آن رغبت داشتند. مقصودش این بود که شیرین قباًل اگر آن تشت 
پرخون بود، اکنون مثل این تشت پرمِی است. به همین مناسبت 
رسوالن و دبیران و امثال ایشان باید در طرح معّما و کشف رمز و 
امثال آن تبّحر داشته باشند. نظامی عروضی می نویسد: »پیش ازاین در 
میان ملوک عصر و جبابرۀ روزگار پیش چون پیشدادیان و کیان 
و اکاسره و خلفا رسمی بوده است که ... هر رسولی که فرستادندی 
از ِحَکم و رموز و ُلَغز مسائل با او همراه کردندی و در این حالت 
پادشاه محتاج شدی به ارباب عقل و تمیز اصحاب رأی و تدبیر و 
چند مجلس در آن نشستندی و برخاستندی تا آنگاه که آن جواب ها 
بر یک وجه قرار گرفتی و آن لغز و رموز ظاهر و هویدا شدی، 

آنگاه رسول را گسیل کردندی. )نظامی عروضی، 1366: 40-39(

10. اعداد جادویی
به هرحال  و  مقدس  یا  جادویی  معانی  شاهنامه  در  اعداد  برخی 
برجسته  ای دارند. ازجمله آن ها روز بیست و پنجم اسفند بود. کیخسرو 
در این روز به دیدن شهر پدرش سیاوش  گرد رفته بود، یزدگرد آخرین شاه 
پیش از اسالم در این روز تاج گذاری کرده بود. فردوسی هم شاهنامه را در 
این روز تمام کرده بود. آنچه در میان کمی غرابت دارد عدد 63 است که 
تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است. بهرام گور همین که شصت وسه ساله 
می شود دبیر به سراغش می رود تا وصیت او را بشنود، گویی همه منتظرند 
تا بمیرد. فردوسی به شصت وسه سالگی خود که سال 393 هجری قمری 
است چنین اشاره می کند. پیامبر اسالم )ص( هم شصت وسه سال زیست. 
در عدد 63، هم عدد فرد )3( موجود است و هم زوج )6(. زوج آن دو 
برابر فرد آن است. حاصل جمع آن ها - عدد 9- هم عددی آئینی است و 
لذا می تواند از اعداد رمزی محسوب شود. از جمله آنان، ایده عدد مقدس 

»هفت« است که مکّرراً در شاهنامه آمده است.

11. روزهای نحس و شوم
برخی، روزهایی را برای خود نحس و شوم می دانستند و از خانه خارج 
نمی شدند. مثاًل بهرام چوبینه بهرام روز را که بیستمین روز ماه است، شوم 
می دانست و در خانه می ماند، قلون از همین فرصت استفاده کرد و بهرام 
را در خانه اش با ضربه کارد کشت. برخی از روزها را هم منجمین شوم 
اعالم کرده بودند، مثاًل ظاهراً برای بهرام چوبینه چهارشنبه ها شوم بود 

)شمیسا، 1396: 509-526(.

4.  کلیله ودمنه ایلخانی
الف( محتوا

کلیله ودمنه ازجمله کتبی است که از سانسکریت به پهلوی و از 
پهلوی به عربی و از عربی نخستین بار به فرمان نصر بن احمد به نثر دری و 
سپس از روی همان ترجمه به وسیله رودکی به شعر پارسی در آمد و آنگاه 
در اوایل قرن ششم ه.ق یک بار دیگر با نثر منشیانه بلیغ ترجمه دیگری 
از آن پدید آمد که کلیله ودمنه بهرام شاهی نام دارد )دهخدا، 1377، ج. 

دارد. به از دستش می افتد و به زیر پای فرستاده می رسد. خسروپرویز 
درمی یابد که دیگر کارش تمام شده است.

7. نفرین
نفرین اثرات جادویی قوی داشت. چرا دشنام این  همه سوزناک است؟ 
به نظر می رسد صیغه انشاء در اعصار کهن جنبة اجرایی داشت، چنان که 
در صیغه عقد و بیع مانده است. وقتی می گویی بعُت یا اشتریُت عمل 
صورت گرفته است. دشنام هم همین حکم را داشت. برای قدما مسئله 
نام و ننگ مطرح بود. نفرین هم همین حکم را داشت، دشنام جزو نفرین 
است. در شاهنامه در پادشاهی بهمن، بهمن زال را اسیر می کند، فرامرز8 
را می کشد، سیستان را تاراج می کند و هیچ ناراحت نیست تا آنکه بهمن 
متوجه می شود که رودابه9 خاندان بهمن را نفرین کرده است، فوراً خود 
را به پشوتن می رساند. پشوتن رنگ روباخته می گوید که کار به جای 
باریک کشیده و باید زود از این منطقه خارج شویم و جبران مافات کنیم. 
مباهله در نزد اعراب هم همین تأثیر جادویی را داشت و در تاریخ اسالم 

در این باب داستان  هایی موجود است.

8. کمک کردن ارواح مقدس
هنگامی که کوشانیان و آالنیان در جنگ هماون ایرانیان را دچار 
شکست  های پی درپی می کنند و خاندان گودرز پیر قتل عام می شود و 
ایرانیان ناامید چشم به راه کمک هستند، روح سیاوش10 در خواب به 
طوس ظاهر می شود و به او می گوید که ناامید مباش زیرا از ایران کمک 
خواهد رسید. طوس از خواب برمی  خیزد و به گودرز نوید می دهد که 
رستم به کمک آنان خواهد آمد. سرانجام دیدبان به طوس خبر می دهد 
که از ایران سپاهی درراه است. طالیه ورود رستم را خبر می دهد. نمونه 
دیگر وقتی است که خسروپرویز به غاری گریخته و بهرام چوبین با 
شمشیر آخته برای کشتن او آمده است. در این زمان سروش سبزپوش به 
کمک خسروپرویز می آید و او را از غار نجات می دهد. کمک سروش 
)مهر، جبرئیل( به قهرمان در شاهنامه نمونه های متعدد دارد. در همان 
نخستین داستان شاهنامه که داستان کیومرث باشد، سروش به سیامک11 

پسر کیومرث ظاهرشده و او را از دشمنی دیوبچه آگاه می سازد.
اهریمن هم می تواند به صورت انسان مجّسم شود، چنان که در داستان 
برازنده  جوانی  به صورت  را  خود  اهریمن  که  است  آمده  ضحاک12 
درآورد و ضحاک را فریفت. در عصر اساطیر، خدایان تجّسدیافته به 
زمین می آمدند، چنان که کریشنا13 تجسم هشتم ویشنو به زمین آمده بود، 
یا پسر خدا، مسیح به زمین آمده بود، گاهی از زمین هم می توان به آسمان 

به سراغ خدایان رفت )معراج(.

9. اعمال نمادین
نمادین  اعمال  انجام دادن  با  غیرمستقیم  به صورت  مقصود  بیان 
موردتوجه بزرگان ایران بود. در جلد نهم، پادشاهی خسروپرویز از بیت 
3.463 به بعد، روایت می کند که بزرگان ایران از ازدواج خسروپرویز با 
شیرین راضی نیستند زیرا او را زنی هرزه می دانند، خسروپرویز می خواهد 
بگوید که اگر هم قباًل هرزه بوده اینک پاک شده است. این مقصود خود 

را با انجام یک عمل سمبلیک به دیگران می فهماند:

نمودهای عجایب نگاری در چند نسخه برگزیده از ایران عهد ایلخانی و جالیری
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می کردند -  و خود غالبًا شیفته شیوه بیزانس بودند، خصوصًا از جهات 
نمایاندن وقار آیینی جانوران و قلم گیری ظریف به دور هیکل آن ها- 
به خوبی تشخیص داد. از سوی دیگر نیز نفوذ نقاشی چینی را در آن ها 
بازمی یابیم: ازجمله درختانی که با قلم  موی لغزان و زودگذر اندکی محو 
یا ابری اجراشده و یادآور شیوه نقاشی سونگ در جنوب چین هستند 
)کورکیان و سیکر، 1391: 20-21(. تصاویر این نسخه از کلیله ودمنه 
تجربیات تازه ای را نشان می دهند. به ویژه عناصر طبیعت گرایانه تنوع 
فراوان ای یافته اند. در اینجا درکی تازه از فضا و میلی به گشایش مرزهای 
تصویر پدید آمده است. این دستاورد به روشنی در نمایش هم زمان داخل 
تصویر  قاب  از  و شاخه درختان  بردن صخره  ها  فراتر  و  بنا  و خارج 
قابل تشخیص است. معماری خالصه می شود به چند دیوار، در و طاقچه 
هم تراز که در امتداد فوقانی یک قالی یا کف  پوش قرارگرفته اند. طراحی 
پیکره ها و گیاهان و کوه ها- بدون آنکه استحکام قبلی را ازدست داده 
و  پرانرژی  رنگ های  است.  شده  بیانگر  و  پراحساس  بسیار  باشد- 
هماهنگ نیز در همه جا تأثیر این طراحی ظریف را افزون کرده است 

)پاکباز، 1388: 64( )تصویر 8(. 

ج( رویکردهای عجایب  نگارانه در متن کلیله ودمنه
داستان  پردازی آنتروپومورفیک

حیواناتی  میان  گفتگوهای  دربرگیرنده  کلیله ودمنه  متن  سراسر 
است که توسط نگارنده تشخص انسانی یافته اند. عالوه بر گفتگوها، 
کردارها و پندارهایی که برخاسته از شخصیت انسانی متناسب با هر 
از  برخاسته  خیالی  کیفیت  ازاین رو  است.  یافته  فعلیت  است،  حیوان 
زمره  در  را  آن  می توان  که  شده  سبب  را  فراواقع  گرایی14  نوعی  متن، 
عجایب  پردازی و یا عجایب  نگاری جای داد. متناسب با ساختار روایی 
متن، تصاویر برجای مانده از کلیله ودمنه دوره مغول و ادوار پس ازآن نیز 
دارای رویکردهای خیالی است که بیننده را در عین بهره  مندی از پندها و 

12: 18527(. کتاب کلیله ودمنه در ادبیات جهان با نام های گوناگون انوار 
سهیلی، عیار دانش، همایون  نامه و افسانه های بیدپای شناخته می  شود. این 
کتاب ارزشمند توسط ایرانیان از هندوستان به ایران آورده شده و بر تعداد 

باب  های آن افزوده شده است )سلطان کاشفی و هادوی  نیا، 1394: 18(.
ابن ندیم از آن این  گونه یاد می  کند: »کتاب کلیله ودمنه 17 باب است 
و 18 باب نیز گفته  اند. عبداهلل بن مقفع و دیگران آن را تفسیر کرد  ه  اند 
و این کتاب به شعر نیز نقل شد و آن را ابان بن عبدالحمید بن الحق بن 
نعفیر رقاشی و علی بن داود بشر بن المعتمد به شعر عربی درآورده  اند.« 
)محجوب، 1349: 9(. درجایی دیگر نیز این چنین اشاره شده است: »در 
قرن ششم ه.ق، چشمگیرترین پدیده  ای که در نثر پارسی ظهور یافت 
ترجمه کلیله ودمنه از زبان عربی به نثر شیوای فارسی است این ترجمه 
به قلم ابوالمعالی نظام  الملک از نویسندگان نامی این دوره و منشی دیوان 
بهرام  شاه بن مسعود غزنوی انجام گرفت. یکی از علمای غزنین، نسخه  ای از 
کلیله ودمنه عربی را برای او تحفه آورد و ابوالمعالی به مطالعه و ترجمه 
آن رغبت نمود و به بسط معانی و شرح مطالب آن پرداخت و آن را به 
آیات و اخبار و ابیات و امثال مؤکد گردانید. بهرام  شاه بن مسعود غزنوی 
وی را مورد لطف و عنایت خود قرارداد و او را به ادامه ترجمه تشویق 
کرد. نصراهلل با قّوت دل و استظهار و افتخاری که از بهرام  شاه یافته بود، 
به ادامه ترجمه خویش پرداخت و آن را در حدود سال  های 538 تا 540 
هجری قمری به انجام رسانید و به نام بهرام  شاه مزین گردانید و به همین 
جهت است که ترجمه وی به نام کلیله ودمنه بهرام شاهی مشهور شده 
است« )االسفزاری، 1380: 52(. در ترجمه سریانی ای که از روی متن 
پهلوی صورت گرفته است کلیله ودمنه ده باب است: باب شیر و گاو؛  
باب کبوتر طوق دار؛ باب بوزینه و سنگ پشت؛ باب بی تدبیری؛ باب موش 
و گربه؛ باب بوم و زاغ؛ باب شاه و پنزوه؛ باب تورگ )شغال(؛ باب بالد و 

برهمنان؛ باب شاه موشان و وزیرانش.

ب( نسخه  شناسی
با  رابطه  در  ه.ق  هشتم  قرن  در  زیادی  بسیار  هنری  پیشرفت 
برای  مرقعی  در  که  آمد  پدید  کلیله ودمنه  خطی  نسخه  مصورسازی 
کتابخانه  در  سابقًا  نسخه  این  است.  جمع آوری شده  شاه طهماسب 
استانبول  دانشگاه  کتابخانه  در  هم اکنون  اما  بوده،  ترکیه  ییلدیز 
شیوه  و  ترکیب  بندی  ها  در  دقت  )پوپ، 1369: 211(.  است  محفوظ 
انسانی  پیکره های  است.  ایلخانی  شاهنامه  یادآور  آن ها  روایی  جذاب 
و حیوانی در پیوند نزدیک با زمینه و محیط هستند و مفهوم حالت 
مجالس، موقعیت پیکره ها، حرکت و بیان را تعیین کرده تا آنجا که 
.)49  :1378 )پوپ،  است  فهم  و  قابل درک  مجزا  به طور  نگاره  هر 

این نسخه درمجموع مشتمل بر پنجاه نگاره است. در نگاره  های آن 
همگرایی دو خط سیر از نفوذهای غربی و شرقی مشهود است. همچنین 
در این نسخه با شیوه  ای ابتکاری روبه رو هستیم که دارای ویژگی هایی 
نوین است؛ از آن جمله قاب  بندی  هایی با ترسیم دقیق که حس و حال 
درونشان با جهشی ممانعت ناپذیر از چارچوبشان بیرون زده است و نیز 
تصویر 8.  کلیله و دمنه، تبریز، 760-770 ه.ق، کتابخانهاینکه به آسانی می توان نفوذ نقاشان عربی را که همان زمان در بغداد کار 

دانشگاه استانبول. منبع: )آژند، 1389: 214(
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نقطه است، ابتدای هر کاری نیز روح القدس است و روح قدسی محیط 
بر تمام معقوالت است، چنان که آیه شریفه »َو ُهَو الْقاِهُر َفْوَق عِبادِهِ« 
)االنعام: 18( اشاره بدان دارد. وی تفاوت عقل و علم را تنها در اسم می داند 
و حقیقت آن ها را یک چیز می خواند که درواقع دریابنده علم، عقل است 
و خود دریافتن، علم است. وی، آیه شریفه »َنْحُن َأْقَرُب إِلَْیِه مِْن َحْبِل 
الَْورِیِد« )ق: 16( را تأویل به عقل می کند و می گوید: این، اشاره به نزدیکی 
عقل به انسان دارد.  بوعلی، در پایان مقدمه، اشاره ای به شرف و منزلت 
علم دارد و می گوید: علم، قوت روح است و در همین راستا است که 
پیغمبر اکرم )ص( می فرماید: »َقلیلُ  العِلمِ  َخیٌر مِن َکثیِر الِعباَدِة« )مجلسی، 
1370، ج. 1: 208( یا »نیة المومن خیر من عمله« )مازندرانی، 1342، ج. 
8: 267(. وی، راز تألیف این رساله را گشودن رمز معراج می داند و وارد 

بیان معراج می گردد.

ب( نسخه  شناسی
کتابت و مصورسازی نسخه های معراج نامه از دوران ایلخانان مغول 
آغازشده و تا دوران قاجاریه ادامه یافته است. در کنار نسخ مصّور با 
عنوان دقیق معراج نامه، تعداد قابل توجهي نگاره با موضوع معراج پیامبر 
اسالم )ص( در میان نسخه هایي از خمسه نظامي و همچنین به شکل مرّقع، 

خودنمایي می کند.
ازجمله کهن  ترین نمونه  هاي نسخ مصّور معراج  نامه، نسخه ای متعّلق 
به دوره زمامداري ابوسعید ایلخاني است که در فاصله سال های 735-

718 ه.ق در تبریز به رشته تصویر و کتابت درآمده است. آن گونه که 
از متون تاریخي برمی آید، سرپرست هنري در تدوین این معراج نامه، 
نگارگر عهد ایلخاني، استاد احمد موسي بوده است.  نگاره  هاي این نسخه 
ازنظر شاخصه  هاي سبک  شناسانه، شباهت  هاي بسیاري با دیگر نگاره  هاي 
مشهور این دوران، ازجمله شاهنامه ایلخانی دارند که البّته تفاوت  هاي 
اندکي همچون رنگ  گزیني و ترکیب  بندي با دیگر نسخه  ها داشته که با 
توّجه به حال و هواي مضمون اثر، طبیعي به نظر می رسد. ویژگي  هایي 
چون: تقلیل شاخصه  هاي تقّدس  بخشي به پیامبر و فرشتگان، سبک تصویري 
التقاطي چیني-    ایراني، پیکره  هاي کشیده انساني، شیوه جامه  پردازي مغولي 
نسخه  این  ازجمله مشهودترین خصوصّیات  فضاسازي شبه بیزانسي،  و 
هستند. نسخه مزبور، به عنوان بخشي از مرقع بهرام میرزا، که در عصر 
شاه طهماسب اول صفوي به سال 951 ه.ق گردآوری شده، در موزه توپقاپي 

استانبول نگهداري مي  شود.
از  تعدادی  ولی  است،  شده  ازهم پاشیده  نسخه  این  باوجوداینکه 
نگاره  های آن باقی مانده است و قابل دسترسی است. این نگاره  ها شامل 

عناوین ذیل است:
ـ پیامبر و جبرئیل در مقابل یک فرشته عظیم الجثه؛

ـ پیامبر بر شانه  های جبرئیل سوار و در حال ورود به بهشت است )قاب 
قوسین(؛

ـ پیامبر به همراه یارانشان و فرشته  ای که یک شهر کوچک را به ایشان 
تقدیم می  کند؛

ـ پیامبر بر شانه  های جبرئیل نشسته است و از فراز کوه ها می  گذرد.

روایات داستانی، به اعجاب وامی  دارد.

5. معراج  نامه ایلخانی
الف( محتوا

سفر رسول اکرم )ص( به آسمان  ها به عنوان دعوتی الهی و اقدامی رفیع 
برای یقین پیامبر و امت اسالمی در نوشته های منظوم و منثور فارسی 
»معراج« نامیده می  شود. معراج، شامل دو قسمت به هم پیوسته و دو عنوان 
است که قسمت نخست را »اسرا« می خوانند و قسمت دوم را که دنباله 
قسمت نخست است، »معراج« می  خوانند. اسرا، بردن رسول )ص( است 
در شب، از مسجدالحرام تا بیت المقدس که در نخستین آیه از سوره 
بنی اسرائیل از آن یادشده است. این کلمه را لغویان با دیگر مشتقات آن 
مانند »یسری، سرا، اسری« به معنای سیر در شب گفته اند )ابن سینا، 1365: 
42(. ابن منظور در کتاب لسان العرب در خصوص واژه عرج )به عنوان 
ریشه لغوی معراج( چنین آورده است: »عرج، یعرج، عروجا یعنی باال 
رفت« )ابن منظور، بی سا( برخی این واژه را »نردبان« و آلت عروج معنا 
کرده اند و برخی آن را به نردبان  واره و چیزی شبیه به وسیله باال رفتن 

گزارش کرده  اند )ادیب بهروز، 1374: 17(.
رساله معراج نامه، در دو بخش جداگانه نگاشته شده است. بخش 
نخست، مقدمه ای است مفّصل درباره عقل و چگونگی معقوالت و اینکه 
نبوت و رسالت چه مقامی است. وی اشاره می کند که انسان از دو بخش 
جسم و جان تشکیل شده است که جسم مرکب جان و رونق جسم به 
جان است و ...تبیین جایگاه عقل و نفس در رابطه آن ها با یکدیگر، 
مواردی است که بوعلی در این مقدمه بدان اشاره دارد. رساله معراج  امه، 
در دو بخش جداگانه نگاشته شده است. بخش نخست، مقدمه   ای است 
مفّصل درباره عقل و چگونگی معقوالت و اینکه نبوت و رسالت چه 
جان  و  بخش جسم  دو  از  انسان  که  می   کند  اشاره  وی  است.  مقامی 
تشکیل شده است که جسم مرکب جان و رونق جسم به جان است و... 
تبیین جایگاه عقل و نفس در رابطه آن ها با یکدیگر، مواردی است که 
بوعلی در این مقدمه بدان اشاره دارد. در ادامه تربیت هفت گانه ای برای 
انسان مطرح می کند که طهارت و لطافت در تربیت اول حاصل می شود 
و در تربیت دوم، علم نصیب انسان می گردد و در تربیت سوم، طرب و 
نشاط. تربیت چهارم، بزرگی و عظمت را به همراه دارد و در تربیت 
پنجم، قوت های حیوانی حجاب می گردند. در تربیت ششم، زهد و علم 
و روح و نیکو عهدی به انسان می رسد و هفتمین تربیت، عزم درست و 
رأی ثابت را به ارمغان می آورد. تبیین حقیقت و جایگاه روح القدس، 
ازجمله مطالبی است که مقدمه بوعلی بر رساله معراج نامه، مشتمل بر 
آن است. او می گوید: روح اقدس، قوتی است الهی که نه جسم است نه 
جوهر و نه عرض بلکه امری است الهی... این امر الهی را عقل، نفس روح 
قدسی و شرع، جبرئیل می خواند. مؤلف سپس وارد بیان نطق می شود که 
ماهیتش چیست و چه جایگاهی در اعضای انسان دارد. در تفاوت بین 
نطق و نبوت، می گوید: نطق، دریافت معنی است و نبوت دریافت حقایق. 
وی، رسالت را مشتمل بر نبوت می داند و می گوید: هر رسولی، نبی هست 
ولی الزامًا هر نبی ای رسول نیست. وی می گوید: همچنان ابتدای هر چیزی 

نمودهای عجایب نگاری در چند نسخه برگزیده از ایران عهد ایلخانی و جالیری
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شمایل های تجّسمی به چشم می خورند. در اکثر نسخه های مصّور معراج 
نامه، شکل و شمایل فرشتگان به صورت پیکره ای زنانه، با لباس های بلند 
و دارای دو بال بلند رنگین در پشت به تصویر کشیده شده است. تصاویر 
فرشتگان در نسخه معراج نامه ایلخانی مؤّید این مطلب است )تصویر 
10(. به نظر می رسد این نوع شیوه فرشته  نگاری، تحت تأثیر سّنتی کهن 
و مرتبط با ساختار روایی تصویر فرشتگان و ایزدان در تمدن های باستانی 

همچون ایران و هند و یونان باشد.

 بهشت و دوزخ
و  )ص(  پیامبر  از جزئیات حاالت  نقاشی  ایلخانی،  معراج نامه  در 
جبرئیل )ع( در طبقات آسمان و مواجهه با اشخاص، قابل تأکید است 
و به سبب سترگ  نمایی پیکره ها، فضاسازی در قاب نگاره ها به شکلی 
محدود صورت پذیرفته است. ازاین رو، اطالعات تصویری دقیقی در رابطه 
با اوصاف بهشت و دوزخ، به شکلی متمایز و منسجم در این نسخه به 

چشم نمی خورد.

 طبقات آسمان
قالب  در  معراج،  از  متعّدد  روایات  و  احادیث  بیان  به  توّجه  با 
دسته بندی وقایع داستان در طبقات هفتگانه آسمان، در نسخه های تصویری 
از معراج نامه نیز هر یک به سبک و سیاق مختص به خود، سعی در 
تصویرگری وقایع رخ داده در هر طبقه از آسمان شده است. البّته به سبب 
نسخه، شیوه گزینش بخش های  نگاره ها در هر  تعداد  در  محدودیت 

موردنظر در نگاره ها نیز دارای محدودیت هایی است.

6. عجایب  المخلوقات و غرائب  الموجودات
الف( محتوا

کتب عجایب درمجموع آمیزه  ای از علوم گوناگون، بیان شگفتی و 
تا حدودی خرافات مربوط به مناطق گوناگون جهان است. این کتب 

معراج  نگاره  با  مقایسه  در  نگاره  ها  این  گونه  شناسی  و  فضاسازی 
التواریخ متفاوت است؛ در اینجا تالش شده است جنبه  های  در جامع 
رازگونه، قدسی و فرازمینی به نمایش درآید. رنگ های متنوع بال  های 
تخیلی فرشته  ها که از ابتکارات احمد موسی است، به جنبه قدسی آن 
تصویر  اصلی  عناصر  وجود   .)72 )جوانی، 1397:  است  کرده  کمک 
همچون تمثال پیامبر )ص(، فرشته، قاب قوسین و هاله تقدس پشت سر 
پیامبر )ص(، هرکدام نمودی از تودرتو بودن متن قرآنی و متن نگاره  ها 
را نشان می  دهد؛ رخدادی که از سیر تخیل تبدیل به تصاویر محسوس 
گردیده است. همین طور رنگ های درخشان و متنوع، کمک شایانی در 
ایجاد یک گونه فضای غیرزمینی و رسیدن به فضایی غیر محسوس نموده 

است )همان: 73(. 

ج( رویکردهای عجایب  نگارانه در متن معراج نامه
1. بازتاب وجوه مابعدالطبیعی معراج در معراج نامه احمد موسی

  جبرئیل
الهی، وظیفه  فرشته مقّرب درگاه  )ع(،  اساس روایات، جبرئیل  بر 
همراهی پیامبر )ص( را در مسیر عروج آسمانی ایشان در شب معراج 
عهده  دار بود. به سبب جایگاه محوری جبرئیل در داستان معراج، تصویر 
وی در تمامی نسخه های معراج نامه به تصویر کشیده شده است. تصویر 
)9( جبرئیل را درحالی که پیامبر )ص( را بر شانه هایش حمل می کند نشان 
می دهد. این نگاه مربوط به معراج نامه ایلخانی  )احمد موسی( بوده و 
جالب آنکه در نگاره ای دیگر مربوط به همین نسخه )تصویر 10(، این 

حالت به همان کیفیت برای وی در نظر گرفته شده است.

  فرشتگان
از دیدگاه روایی و نیز جنبه های تصویری و تجّسمی، فضای روایی 
داستان معراج، آکنده از فرشتگان گوناگون، با وظایف و مراتب مختلف 
است. به همین نسبت در نسخه  حاضر نیز حضور فرشتگان در قالب 

تصویر 9. حمل پیامبر بر روی شانه های جبرئیل، معراج نامه  ایلخانی،
)Sims, 2002: 147( :قرن 8 ه.ق، موزه توپقاپی سرای استامبول.  منبع

تصویر 10. حمل پیامبر بر روی شانه های جبرئیل، معراج نامه ایلخانی،
)Sims, 2002: 147( :قرن 8 ه.ق، موزه توپقاپی سرای استامبول. منبع
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گزارش کرده اند. دست نوشته اصلی آن در حال حاضر در موزه مونیخ 
آلمان موجود است. این نسخه، قدیمی  ترین نسخه  ای است که از زمان 
حیات مؤلف و گویا زیر نظر او تهیه شده است )قزوینی، 1392: مقدمه(. 
کتاب شامل چهار مقدمه و دو مقاله است. مقاله اول در ُعلویات؛ مقاله 
دوم در ُسفلیات که شامل عناصر و معدنیات، نباتات و حیوانات است. در 
مورد تمام کائنات روی زمین، بروج، ماه ها، فصول سال، ستارگان، زمین، 
کوه ها، دریاها، رودها، جانوران و تمام موجودات دنیا سخن رفته است 

)دهخدا، 1377، ج. 12: ذیل عجائب  المخلوقات( )تصویر 11(.

ج( نمودهای عجایب  نگارانه در عجایب  المخلوقات قزوینی
از میان نسخه  های مربوط به قرن هفتم و دوران زمامداری ایلخانان، 
نسخه عجایب  المخلوقات قزوینی، به سبب شهرت   و بازنویسی  های متعدد 
در ادوار گوناگون جهت مطالعه و بررسی دقیق  تر انتخاب  شده   است. در 
جدول )1( فهرستی از موجودات و شخصیت  های عجیب و ماوراء  الطبیعی 

معرف شده در متن عجایب  المخلوقات قزوینی ارائه شده است.

علم  )جانورشناسی،  طبیعیات  فلسفه،  نجوم،  جغرافیا،  چون  علومی 
و  ملل  )مکانیک(،  الحَیل  علم  گیاه  شناسی(،  اقلیم  شناسی،  و  آب وهوا 
نحل، تاریخ معماری، مردم  شناسی، قوم  شناسی و جز آن را در برمی گیرند 
)بحرانی پور، 1383: 76(. افزون بر آن، بخش  هایی نسبتًا مبسوط به معرفی 
و شرح موجودات و اماکن فرا طبیعی و حیرت  انگیز و عجیب وغریب 
اختصاص دارد. در این بخش  ها، واقعیت   و خیال درهم آمیخته و بسته به 
موضوع موردبحث، جنبه  هایی از افسانه  های عامه محلی، نمادپردازی های 
اساطیری و مفاهیم عرفانی و دینی به صورت میراثی از ادبیات و هنر 

گذشتگان رخ می نماید.

ب( نسخه  شناسی
در  است  کتابی  به  مربوط  موجودات(  و  آفریدگان  )شگفتی های 
زمینه هیئت و جهان شناسی و علم االشیاء و شگفتی های عالم خلقت که 
نگارنده آن زکریا بن محمد بن محمود کمونی )کوفی( قزوینی )602-

682(، عالم ادیب، قاضی، فقیه، محدث، مورخ، جغرافی  دان، گیاه  شناس و 
جانورشناس بزرگ ایرانی است )قزوینی، 1392: یک(. وی این کتاب را 
نخست به زبان عربی نوشت و سپس خود نسخه ای فارسی از آن تدوین 
کرد. گویا نسخه فارسی را برای شمس الدین جوینی، صاحب  دیوان دوره 
تاریخ نگارش  )ترابی، 1393: 27(.  تهیه کرده است  اباقاخان  هالکو و 
عجایب المخلوقات را به سال 678 هجری قمری مطابق با 1280 میالدی 

نوعنمونه)های( تصویریویژگی های ذکرشده در متنمفهومنام

دیو
پلیدی، ویرانگری، 
شرارت، دشمنی 

با انسان

دیگر  نیمه  و  بدن سگ  نیمه  یک   .1
گرگ؛

سر  از  آتش  دود،  همچون  رنگ   .2
برمی  خیزد؛

بر  موی  هر  از  سگ،  چون  آواز   .3
اعضاء بدن خون می چکد؛

4. ناخن  های او مانند نام های باز؛
نزدیک  سر  یک  دوسر،  و  چهارپا   .5

کتف و دیگری نزدیک دنبال )پشت(؛
6. سر او سر شتر و تن او تن فیل؛

7. سر او سر شتر و تن او تن مرغ و پای 
او چون شیر.

دیوان به بند کشیده شده به دستور سلیمان )ع(، عجائب  المخلوقات قزوینی، چاپ سنگی،
شماره 3592، کتابخانه آستان قدس رضوی. منبع: )طاهری و زند حقیقی، 1391: 34(.

ینی
- د

ه  ای
سان

- اف
ری

اطی
اس

جدول 1. فهرست تفصیلی موجودات عجیب وغریب در متن عجایب  المخلوقات قزوینی.

تصویر  11. سفر سحرآمیز، عجائب  المخلوقات قزوینی، 678 ه.ق،
کتابخانه دولتی مونیخ. منبع: )آژند، 1389: 129(

نمودهای عجایب نگاری در چند نسخه برگزیده از ایران عهد ایلخانی و جالیری
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نوعنمونه)های( تصویریویژگی های ذکرشده در متنمفهومنام

نسناس 
)شق(

انسان و دیو- پست  تر  از نسل مشترک 
از انسان و شریف  تر از دیو- نصف آدمی 
)دارای یک دست، یک پا و یک گوش(

 
نسناس  ، عجائب  المخلوقات قزوینی  ، 678 ه.ق،
کتابخانه مونیخ. منبع: )قزوینی، 1392: 417(

الی
خی

ی- 
انه  ا

افس

عموزاده شریر دوال  پا
نسناس

از جنس نسناس، شبیه انسان، پاهای بلند، 
اعضای مارمانند در پائین  تنه، دست  هایی 

شبیه سگ، دم دراز

دوال پا  ، عجائب  المخلوقات قزوینی  ، 678 ه.ق، کتابخانه مونیخ. منبع: )قزوینی، 1392: 133(

الی
خی

ی- 
انه  ا

افس

غول

از جنس دیو، 
گمراه کننده، 

اغواکننده، راهزن، 
خون  ریز، ارواح پلید

باالتنه به شکل انسان و پائین تنه به شکل 
اسب یا بز، ساکن بیابان، متعرض مسافران 

در شب و بیابان،

غول در بیابان، عجائب  المخلوقات قزوینی، سده 9 ه.ق.

الی
خی

ی- 
نه  ا

فسا
ا

جن

نادیدنی، 
صاحب اختیار، 
از جنس آتش، 

پیشگو

رنگ های  به  عجیب وغریب،  اشکال 
انسان،  شکل  به  ابلق؛  سیاه  زرد،  سرخ، 
اسب،  مار،  عقرب،  شیر،  شغال، گرگ، 
برخی  پلنگ؛  و  شیر  االغ،  شتر،  استر، 
مختلف  اشکال  به  خرطوم؛  دارای 
درمی آید؛ در ابتدا به شکل ابر یا ستونی 

عظیم و طویل است؛
اجنه با ظاهر آدمیان، عجائب  المخلوقات قزوینی، چاپ سنگی شماره 3592،

کتابخانه آستانه قدس رضوی. منبع: )طاهری و زند حقیقی، 1391: 36(.

ینی
- د

ری
اطی

 اس
ی-

خیال
ی- 

نه  ا
فسا

ا

یأجوج و 
مأجوج 
)قوم و 
طایفه(

معاش  انسان،  هم  قامت  نامعلوم،  تعداد 
ایشان از چیزهایی است که از دریا بیرون 

می افتد.

یأجوج و مأجوج  ، عجائب  المخلوقات قزوینی  ، 678 ه.ق،
کتابخانه مونیخ. منبع: )قزوینی، 1392: 415(

ینی
- د

ه ای
سان

اف
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نوعنمونه)های( تصویریویژگی های ذکرشده در متنمفهومنام

منسک 
)قوم و 
طایفه(

گوش ایشان چون گوش فیل، هر گوش 
-چون گلیمی فرش سازند و دیگری لحاف.

ه ای
سان

اف

امة اخری 
)دیگر اقوام 

عجیبه(

1. محل زندگی آن ها نزدیک سّد اسکندر 
است،  پهن  آن ها  روی  کوه ها،  میان  در 
پوست سیاه دارای نقطه  های زرد و سفید؛

هم  شکل  راسخ،  جزیره  در  ساکن   .2
آدمیان، زبان ایشان نامفهوم، رنگ ایشان 

سفید، َپر دارند؛
3. دارای یک چشم )یک چشم ایشان را 

مرغان برکنده اند(؛
باریک،  خرطوم  های  و  بال  دارای   .4
موی دراز، گاهی می  پرند و گاهی پیاده 
می  روند و گاهی می  نشینند، شاخه  ای از 

جنیان هستند؛
5. باالتنه بلند، دارای بال، سر مانند اسب، 

بدن مانند انسان؛
6. سر ندارند، چشم آنان روی سینه است.

اقوام عجیبه، عجائب  المخلوقات قزوینی  ، 678 ه.ق
 کتابخانه مونیخ. منبع: )قزوینی، 1392: 423(

ه ای
سان

اف

المتولدۀ 
من الناقة 
و ضبع 
الحبشه

ترکیبی از ناقه )شتر(
و ضبعان )کفتار نر(

اقوام ترکیبی از شتر و کفتار، عجائب  المخلوقات قزوینی  ، 678 ه.ق، 
کتابخانه مونیخ. منبع: )قزوینی، 1392: 133(

ه ای
سان

اف

عوج بن 
عنق

مردی بلندقامت، خوب  روی، آب دریا تا 
زانوی او است، پائین  تنه زن، باالتنه مرد، 
دارای چهار دست و دو تن و دو روی که 
بعد از مدتی نیمی از آن ها بمرد و ببریدند 

و نیم دیگر باقی ماند.

عوج بن عنق، عجائب  المخلوقات قزوینی  ، 678 ه.ق، 
کتابخانه مونیخ. منبع: )قزوینی، 1392: 420(

ه ای
سان

اف

نمودهای عجایب نگاری در چند نسخه برگزیده از ایران عهد ایلخانی و جالیری
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نوعنمونه)های( تصویریویژگی های ذکرشده در متنمفهومنام

قهقهه )قوم 
و طایفه(

به شکل زن، دارای پستان  هایی چون 
پستان زنان، از باد آبستن می شوند، 
خوش آواز، سر مانند انسان و بدن 

قوم قهقهه، عجائب  المخلوقات قزوینی  ، 678 ه.ق، کتابخانه مونیخ. منبع: )قزوینی، 1392: مانند مار.
)417

ه ای
سان

اف

اسب 
گشاده  رویی، فرح، شاخ  دار

اسبی دارای شاخمبارکی

اسب شاخ  دار، عجائب  المخلوقات قزوینی  ، 678 ه.ق، کتابخانه مونیخ. منبع: )قزوینی، 
)368 :1392

ری
اطی

 اس
ی-

انه ا
افس

روباه 
گشاده  رویی، فرح، بال  دار

روباهی دارای بال وپرمبارکی

اقوام عجیبه، عجائب  المخلوقات قزوینی  ، 678 ه.ق، کتابخانه مونیخ. منبع: )قزوینی، 
)424 :1392

ه ای
سان

اف

تِنین 
)اژدها(

ویرانگری، 
سوزندگی، نیروی 

شر

مهیب شکل، بزرگ هیکل، کوچک 
او پنج گز است )حدوداً 4/7 متر( و 
بزرگ او سی گز )حدوداً 29 متر(، 
چشمان بزرگ، بدن و سر سوزنده، 

اژدها، عجائب  المخلوقات قزوینی  ، 678 ه.ق، کتابخانه مونیخ. منبع: )قزوینی، 1392: سرزمین اصلی آن هند است.
)145

ری
اطی

 اس
ی-

نه ا
فسا

ا

ققنوس

خورشید
پرستش

سوختن در رنج 
خویش

تولد دوباره

مرغی است در بالد هندوستان
آتش از هیزم برافروزد

از خاکستر خود بال گشاید

عنقا، عجائب  المخلوقات قزوینی  ، 678 ه.ق، کتابخانه مونیخ. منبع: )قزوینی، 1392: 386(

ری
اطی

 اس
ی-

نه ا
فسا

ا

سیمرغ 
)عنقا(

عقل و فرزانگی
وحدت

حمایتگری

سر کوچک
صورتی همانند آدمیان

دارای چهار بال
منقار همانند عقاب 

دم بلند همانند طاووس

سیمرغ، عجائب  المخلوقات قزوینی  ، 678 ه.ق، کتابخانه مونیخ. منبع: )قزوینی، 1392: 386(

ری
اطی

 اس
ی-

انه ا
افس

ابلیس

مهتر دیوان
عصیانگری
کینه توزی
فریبکاری

وسوسه گری
شقاوت

از جنس مارج )زبانه آتش( یا آتش 
همراه با دود سیاه.
هیئتی شبیه به دیو

-

ری
اطی

 اس
ی-

دین
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نوعنمونه)های( تصویریویژگی های ذکرشده در متنمفهومنام

فرشته

خیروبرکت و 
نیکی در جهان

واسطه میان زمین 
و آسمان
پیام آوری

اصالح امور جهان

دارای بال.
غیرمادی.

در اشکال مختلف )برحسب وظیفه 
به صورت آدمی، گاو، پرنده، شیر، 

عقاب، اسب، ترکیبی از بدن دختران و 
دو فرشته اعمال  نویس  ، عجائب  المخلوقات قزوینی، 678 ه.ق،گل سرخ یا سپید(.

کتابخانه دولتی، مونیخ. منبع: )آژند، 1389: 129(

ری
اطی

 اس
ی-

دین

عزرائیل
جان  ستان

فرشته مرگ
جان شکر

دارای هفت  هزار پا و چهل  هزار بال.
تمام بدن او پوشیده از چشم.

در آسمان دوم یا چهارم یا هفتم بر 
سریر نشسته

زیر تخت او درخت حیات قرار دارد.
سر او آنجا باشد که آسمان علیاست و 

پای او از جرم زمین گذشته است.
روبه روی او لوح محفوظ قرار دارد.

ملک عزرائیل، عجائب  المخلوقات قزوینی  ، 678 ه.ق،
کتابخانه مونیخ. منبع: )قزوینی، 1392: 66(

ری
اطی

 اس
ی-

دین

میکائیل

تقسیم  گر روزی 
میان آدمیان

وزن کننده آب های 
دریاها و قطرات 

باران

بر بحر آسمان هفتم قائم است.
اگر دهان گشاید سماوات در دهان او 

چون خردلی باشد.
اگر ظاهر شود اهل آسمان و زمین از 

نور او بسوزند.

ملک میکائیل، عجائب  المخلوقات قزوینی  ، 678 ه.ق،
کتابخانه مونیخ. منبع: )قزوینی، 1392: 65(

ری
اطی

 اس
ی-

دین

اسرافیل

نافخ صور
ملک بعث 
)برانگیختگی(
حامل عرش

لباس سبز
دارای چهار بال
دارای عمامه

دارای شیپور یا صور
پاهای او زیر آسمان هفتم است.

میان دو چشم او لوحی از جوهر 
است.

صور اسرافیل، عجائب  المخلوقات قزوینی، حدود 781-771 ه.ق،
گالری هنری فریر، واشنگتن. منبع: )آژند، 1389: 130(

ری
اطی

 اس
ی-

دین

جبرئیل
امین وحی
پیام  رسان

حامی پیامبران

جای وی در سدرۀالمنتهی است
دارای شش بال که هریک به صد بال 

منتهی می شود.
چهره وی سپید مایل به گندمگون 

است.
عمامه ای سپید بر سر دارد.

ملک جبرئیل، عجائب  المخلوقات قزوینی  ، 678 ه.ق،
کتابخانه مونیخ. منبع: )قزوینی، 1392: 64(

ری
اطی

 اس
ی-

دین
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8. فرامرز از پهلوانان زابلی در شاهنامه فردوسی است. او پهلوان و فرزند 
رستم، نوه دستان و نواده سام و نریمان بود که به دست بهمن کشته شد )همان، 

ج. 11: 17024(.
9. رودابه نام دختر مهراب کابلی و سیندخت است. او همسر زال و مادر 

رستم است )همان، ج. 8: 12330(.
10. سیاُوش یا سیاووش یا سیاَوْخش از شخصیت های افسانه ای و بی گناهِ 
شاهنامه، مردی جوان و خوش چهره و فرزنِد پهلوان و برومنِد کاووس است 

)همان، ج. 9: 13867(.
11. سیامک اولین شاهزاده ایران و دّومین اسطوره ایرانی بعد از کیومرث در 

شاهنامه است )همان: 13867(.
12. َضّحاک یا اژدهاک از پادشاهان افسانه ای ایران است. نام وی در اوستا 
به صورت اژی َدهاک آمده است و معنای آن »مار اهریمنی« است. در شاهنامه 

پسر مرداس و فرمانروای دشت نیزه وران است )همان، ج. 10: 15142(.
13. کریشنا )Krishna(، در زبان سانسکریت و آئین هندو به معنی جذاب 
متعال است. کریشنا ظهور ویشنو در پنج هزار سال پیش در جنگی بزرگ به نام 

.)Doniger, 1993: 35( کوروکشترا بوده است
14. Surrealism

فهرست منابع فارسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرآن کریم )1394(، ترجمه: مهدی الهی قمشه  ای، تهران: هلیا.

آژند، یعقوب )1389(، نگارگری ایران، تهران: سمت.
ابراهیم  انضمام تحریر آن از شمس الدین  ابن سینا )1365(، معراج  نامه، به 
ابرقوهی، مقدمه، تصحیح و تعلیق: نجیب مایل هروی، مشهد: بنیاد پژوهش  های 

آستان قدس رضوی. 
فریدون  ترجمه  شرق،  در  شهریاری  آیین    ،)1347( ک.  ساموئیل،  ادی، 

بدره  ای، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ادیب بهروز، محسن )1374(، معراج از دیدگاه قرآن و روایات، بی جا، مرکز 

چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی و نشر بین الملل.
االسفزاری، فضل اهلل بن عثمان بن محمد )1380(، شرح اخبار ابیات و امثال 

عربی کلیله و دمنه، تهران: مرکز نشر میراث مکتوب.
براتی، پرویز )1388(، عجایب ایرانی، چاپ اول، تهران: افکار.

برند، باربارا )1388(، هنر اسالمی، ترجمه مهناز شایسته فر، تهران: مؤسسه 
مطالعات هنر اسالمی.

بینیون، لورنس؛ ویلکینسون، جی.و.ی.، ویلکینسون، و گری، بازل )1367(، 
سیر تاریخ نقاشی ایرانی، ترجمه: محمد ایرانمنش، تهران: امیرکبیر.

بحرانی  پور، علی )1383(، نگاهی به کتاب نخبةالدهر فی عجایب البر و البحر، 
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، اردیبهشت 1383، شماره 79، صص 79-76.

پاکباز، رویین )1388(، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، چاپ هشتم، تهران: 
زرین و سیمین.

پوپ، آرتور )1369(، آشنایی با مینیاتورهای ایرانی، ترجمه حسین نّیر و 
عربعلی شروه، چاپ اول، تهران: بهار.

ایران، ترجمه  نقاشی  اپهام و دیگران )1378(، سیر و صور  پوپ، آرتور 
یعقوب آژند، تهران: مولی.

تجویدی، اکبر )1375(، نگاهی به نقاشی ایران از آغاز تا سده دهم هجری، 
تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

ترابی، ارکیده )1393(، عجایب  المخلوقات قزوینی در تصاویر چاپ سنگی 
علیقلی خویی، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر نظر.

تهرانی، رضا )1389(، بررسی تطبیقی عناصر ساختاری در معراج  نامه احمد 
موسی و معراج  نامه میرحیدر، فصلنامه نگره، شماره 14، صص 38-23.

جوانی، اصغر )1397(، سیر تحول معراج  نگاری حضرت محمد )ص( از عصر 
ایلخانی تا صفوی، اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان- دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

نجف آباد.

نتیجه  گیری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این پژوهش تالش شد ضمن مروری بر اوضاع واحوال فرهنگی، 
به  دوسویه  روندی  در  ایلخانی،  عهد  در  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
محتوای انواع متون برجای  مانده از این دوران و نیز بررسی نسخ مصور 
پرداخته شود. از این رهگذر، متون برگزیده  ای که مشتمل بر نمودهای 
عینی عجایب  نگارانه هستند برگزیده شده و به تحلیل محتوای نظری، 
و  عناصر  نیز  شد.  افکنده  نظری  آن  ها  سبک  شناسی  و  نسخه  شناسی 
موجودات خیالی، اسطوره  ای و ماوراءالطبیعی آن  ها استخراج شده و در 
قالب جدول مصور ارائه شد. نتیجه حاصل آن  که چندین نمونه از صور 
عجایب مستخرج از متون دوره ایلخانی برخاسته از سنن پیشین و حتی 
اساطیر کیهانی و موجودات ترکیبی دوران پیش از اسالم، به  ویژه دوره 
ساسانی، هستند. از سویی بسیاری از این صور عجایب به نسخه  هایی از 
شاهنامه و عجایب  نامهها مربوط می  شوند که به  ویژه در این عهد با اقبال 
زیادی از سوی دربار ایلخانی روبه رو شده  اند. نمودهای یافته شده در این 
جستار از منظر حکمی و نظری به چهار دسته اساطیری، افسانه  ای، دینی 
و خیالی تقسیم می  شوند. این دسته  بندی در بسیاری موارد دارای همپوشانی 
است. بدین معنا که بسیاری از موجوداتی که در دسته اساطیری جای 
می  گیرند، بر اساس میراث  های فکری پیش از اسالم مبتنی بر ادیانی نظیر 
دین زردشتی بوده و از این نظر دینی نیز شمرده می  شوند. همچنین وجه 
تمایز نمودهای افسانه  ای و خیالی در خاستگاه نظری و عرفانی قوه خیال 
و اتکاء آن بر خاستگاه عرفانی متخیله انسانی است. اما افسانه فاقد چنین 
وجهی است و بیشتر برخاسته از قصص و ادبیات کهن است و جنبه روایی 
دارد. درمجموع، سنت کاربست صور عجایب در دوره ایلخانی به سبب 
بهره  مندی از مبانی حکمی منسجمی چون قوه خیال، عالم مثال، اسطوره، 
نمادپردازی و رمزگرایی، انسان  انگاری و دین و نیز به واسطه اشتراکات 
گوناگون سبکی و تأثیرات بینامتنی درون مایه ای با تمدن  های خاور دور 
و بیزانس، دارای زنجیره  ای پیوسته و الگومدار از عهد پیش از اسالم 
تا سده  های پس از ورود این آیین در ایران بوده و همین امر افزون بر 
اشتراک سبک  شناختی بصری سبب  ساز تشابهات و درعین حال تمایزات 

ویژه  ای شده است.

پی نوشت ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Anthropomorphism(،  که اندیشمندان  دانش  1. آنتروپومورفیسم   )
زبان  شناسي از آن تحت عنوان »انسان انگاری« و یا »انسان دیسي« یاد می کنند، 
یکي از شاخه  هاي علم انسان  شناسي است، که در خصوص تشّخص  بخشي انساني 

به غیر انسان، اعم از دیگر جانداران یا اشیاء بحث مي  کند.
2. به طور مثال: آیه 5 سوره رعد، آیه 221 سوره بقره، آیه 29 سوره فتح، آیه 

20 سوره حدید، آیه 12 سوره صافات.
3. Pierpont Morgan Library, New York.

4. زروان در شاهنامه نام پرده داری پیر است که با سعایت از مهبود )وزیر 
انوشیروان( نزد شاه باعث شد که شاه او و خانواده اش را بکشد )همان، ج. 9: 

.)12845
5. Bag.

.Baxta 6. در اوستا
7. Anima
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