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 چکیده

درختان، موجب گره خوردن  ۀای دربارگسترش برخی مفاهیم آیینی و اسطوره
از جمله این درختان، درخت  آنها با معانی و باورهای خاص شده است.

خصوص هدر هنر اقوام مختلف جهان ب است که قدمتی طولانی داشته،سخنگو 
پژوهش حاضر با هدف  ترده دارد.حضوری گس ،های شرقی نظیر هندفرهنگ

های تصویری و کیفیات بصری نقش درخت سخنگو در تحلیل ویژگی
قزوینی مصورشده در هند و  المخلوقاتهای فارسی و عربی عجایبنسخه

الات پژوهش ها انجام گرفته است. سؤآنواکاوی وجوه اشتراک و افتراق 
های درخت سخنگو در نسخه رفته در نقشکارـ کیفیات بصری به1عبارتند از: 

ـ 2 اند؟المخلوقات قزوینی مصورشده در هند کدامفارسی و عربی عجایب
های فارسی و عربی وجوه اشتراک و افتراق نقش درخت سخنگو در نسخه

المخلوقات قزوینی مصورشده در هند چیست؟ این پژوهش به روش عجایب
ای گردآوری اده از منابع کتابخانهها با استفداده انجام یافته وتحلیلی  ـتوصیفی

فارسی و عربی  ۀتصویر از شش نسخ 11پژوهش شامل ۀشده است. جامع
 است.المخلوقات قزوینی عجایب
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 المخلوقات. زکریای قزوینی.و عربی. عجایبهای فارسینسخه :کلمات کلیدی
 درخت سخنگو، نگارگری

 
 مقدمه.9

هــای مختلــف جهــان، و ملــت هــاتــرین نمادهــا در فرهنــگدرخـت یکــی از کهــن
های شرقی است. ایـن عنصـر زیبـای طبیعـت همـواره گرامـی و خصوص در فرهنگهب

ارزشمند تلقی شده و در باور مردمان قدیم نماد زندگی بـوده اسـت و در بیشـتر مـوارد 
ترین عناصر طبیعت همـواره عنوان یکی از مهمدارای بار معنایی مثبت است. همچنین به

هـا یسندگان و هنرمندان قرار گرفته است. از این رهگذر در برخی فرهنگمورد توجه نو
انـد. درختان بسیار مورد اهمیت و حتی مورد پرسـتش واقـع شـده ،مانند فرهنگ هندی

تـا جـایی کـه  ،ثیر بسـیار قـوی داشـته اسـتأباور مردمان این سرزمین بر هنر ایشان تـ
بخشید که در آیین و اعتقـادات م میای را تجسنگارگری هندی مسائل و مفاهیم پیچیده

وجود درختـان و  ،و اساطیر این سرزمین مورد توجه خاص بود. چنانکه در آیین هندی
رغـم وجـود انـوا  ای از بودا قابـل مشـاهده اسـت. علـینشانه ۀهای خالی به مثابتخت

ر متنوعی از درختان مقدس در هند، برخی درختان با مفاهیم خاص و اشکال ویژه در هن
. در اسـتاند که یکی از این درختان ویـژه درخـت سـخنگو این سرزمین گسترش یافته

آفرینی این درخت، هنرمندان بسته بـه تخیلـات نهنـی نامحـدود خـویش و آنچـه نقش
انـد کـه امـروزه بسـیار دست به آفـرینش نقوشـی زده ،دادادبیات در اختیارشان قرار می

های تصـویری و کیفیـات بصـری یل ویژگینماید. هدف از این پژوهش تحلعجیب می
المخلوقـات قزوینـی ربـی عجایـبهـای فارسـی و عنقش درخـت سـخنگو در نسـخه

، باشـد. بـر ایـن اسـاسهـا مـیشده در هند و واکاوی وجوه اشتراک و افتراق آنمصور
ـ کیفیات بصری به کـار رفتـه 1الات است: ؤگویی به این سدر پی پاسخ پژوهش حاضر

المخلوقـات قزوینـی ربـی عجایـبهـای فارسـی و عخنگو در نسخهدر نقش درخت س
ــ وجـوه اشـتراک و افتـراق نقـش درخـت سـخنگو در 2انـد؟ شده در هند کداممصور
المخلوقات قزوینی مصورشده در هند چیست؟ بـرای های فارسی و عربی عجایبنسخه

بـا مـتن  ها با درنظر گرفتن کیفیات بصـری و مقایسـه و تطبیـص تصـویرپاسخ به پرسش
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به تحلیـل کیفـی تصـاویر  ،ها با یکدیگراصلی و استخراج وجوه اشتراک و افتراق نسخه
عـد تـاریخی و بررسـی هایی چنـد از بُپرداخته شده است. لازم به نکر است که پژوهش

المخلوقات صورت گرفته اسـت موجودات خیالی همچون دیو و غول در کتاب عجایب
هـای اند. اما برتری پژوهش حاضر نسبت به پـژوهشیدهای دست یازکه به نتایج ارزنده

درخت سخنگو در این کتاب پرداخته  ۀباشد که به شناسایی افسانپیشین از آن جهت می
هـای مختلـف مـورد دسـت آمـده از دورهبـه ۀاست و یک نقش واحد را در شش نسخ

گیـری شـکلهـای تحلیل و تطبیص قرار داده است. در این پژوهش ابتـدا در بـاب زمینـه
نویسـی در هنـد مـورد بحـ  نامـهها صحبت به میان آمده و سپس عجایـبنامهعجایب

کریـای قزوینـی و کتـاب است. در ادامه بـه شـناخت و معرفـی زمختصری قرار گرفته 
 ،هـای مـورد تطبیـصالموجودات پرداخته و پس از آن نسخهالمخلوقات و غرایبعجایب

هـا ی از نقش درخت سخنگو در هریک از نسخهتحلیلی منطقاست معرفی و تلاش شده 
آورده شود. در انتها، نتایج پژوهش در قالب جداولی بـه صـورت تفکیکـی ارائـه شـده 

 است.
 

 روش تحقیق.2

روش تحقیص در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی با رویکـرد تطبیقـی اسـت و بـرای 
 ۀاده شده است. جامعـای استفآوری اطلاعات مورد نیاز از روش اسنادی و کتابخانهجمع

تصـویر از شـش  11آماری این پژوهش به شکل هدفمند انتخاب گردیـده و متشـکل از
المخلوقات قزوینی در هند اسـت کـه شده از کتاب عجایبنسخۀ فارسی و عربی مصور

باشـد. همچنـین تجزیـه و تحلیـل های مختلف تاریخی این سرزمین مـیمتعلص به دوره
 انجام گرفته است.ها نیز به صورت کیفی نسخه
 

 پژوهش پیشینه.9
های انجام شده تا کنـون، در گرفته حاکی از آن است که پژوهشهای صورتبررسی

المخلوقات و یا تطبیـص نقوشـی ازقیبـل دیـو و عجایب ۀاغلب موارد شامل معرفی نسخ
یک از تحقیقات بر نقش درخـت سـخنگو ها بوده است، لیکن هیچاجنه در تصویرسازی
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از میان تحقیقاتی که در قالب کتاب و مقالـه در داخـل و اند. کید نداشتهأنسخه ت در این
 :توان به موارد زیر اشاره نمودخارج از کشور انجام پذیرفته، می

خطــی  ۀتــرین نســخ(. تحلیــل و بررســی تصــاویر کهــن1311)دلــاوری، دیانــا. -1
خانه مونیخ؛ با تاکیـد بـر )موجود در کتابالموجودات قزوینیالمخلوقات و غرایبعجایب

کارشناسـی ارشـد. دانشـگاه الزهـرا. هـدف ایـن پـژوهش  ۀنامموجودات بحری(. پایان
عجایـب و »معرفی، تحلیل و بررسی تصاویر موجـودات خیـالی و حیوانـات در فصـل 

 در این نسخه بوده است. « حیوانات بحری
ـــانی-2 ـــژاد، اشـــرف.کی ـــه نســـخ1313)ن ـــی و مطالع  خطـــی مصـــور ۀ(. معرف

 ۀ. نسـخ55-01سوم.  ۀبهارستان. شمار ۀالمخلوقات قزوینی دانشگاه کمبریج. نامعجایب
خطی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است، متعلـص بـه قـرن دهـم هجـری 

های موجود در چهاربخش سیارات، فرشتگان، جزایر . در این پژوهش نگارهاستقمری 
پـردازی شـامل کمپوزیسـیون، رنـگ، شخصـیتو صنایع از نظر قواعد و اصول بنیـادی 

ها و نگرش هنرمند تصویرگر به موضوعات، مورد بررسـی ها، فضاسازی در نگارهانسان
 قرار گرفته است.

(. هفت اصل تزیینی هنر ایران. تهران: پیکره. در این کتاب به 1313)آژند، یعقوب.-3
اسلام پرداخته شده و اصول  بازنمایی اصول مرسوم در مبانی هنرهای سنتی ایران پس از

گانه نقاشی ایران، به تفکیک، مورد بررسی قرار گرفته است. در این کتاب از نقـش هفت
زمـان پیـدایش  شی ایران نام برده شده و دربـارۀعنوان اصل ششم نگارگری و نقاواق به

 میان آمده است.این نقش در نگارگری ایرانی صحبت به
(. تصویر دیو، غول و جن در کتـاب 1311)قی، مریم.طاهری، علیرضا و زند حقی -1

. 33-25دوازدهـم.  ۀمایـه. شـمارالمخلوقات و غرایب الموجودات قزوینی. نقشعجایب
آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است، شرح دقیص ساختار ظاهری و رفتاری 

ها است. همچنـین دیو، جن و غول و انوا  و اسامی آن ۀاین موجودات، به ویژه سه گون
 ها به تفضیل بیان شده است.های سنتی، روایتی و مذهبی آندر برخی موارد ریشه
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5- Atila, Oya. (2016). Vak Vak Usluba.International Scientific 

Research Days On Fine Arts. Marmara Üniveritesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları. 
ین مقاله سیستم قرارگیری نقش واق به روی طرح مـارپیچ مـورد بررسـی قـرار در ا

های مختلف ایرانی و عربی مورد تحلیل قرار گرفته است و هایی از نسخهگرفته و نمونه
کند کـه نقـش مزبـور در های آنها نکر شده و بیان میها، تفاوتنمونه ۀدر آخر با مقایس

 آثار مذهبی رایج نبوده است.
6- Kumar, Ann. (2011). The Single Most Astonishing Fact of 

Human Geography: Indonesias Far West Colony. Indonessia. 

واق و مردمان آن و چگونگی پیدایش این افسانه به سرزمین واق این پژوهش دربارۀ
 ۀاطلاعـات دربـارجست وجو پرداخته و مشکلات دانش جغرافیایی عـرب را در انتقـال 

 دهد.م( شرح می11و  11ر قرن سوم و چهارم ه.ق )های عربی دمعرفی سرزمین
 

 هانامهگیری عجایبهای شکلزمینه.4
هجری قمری  1تا 5قرون ۀنامه نویسی، نام کلیِ سنتی ادبی است که در فاصلعجایب

هـا، هـای جغرافیـایی و سـفرنامهسو بـا کتـابکند که از یکدر ادبیات فارسی ظهور می
های طبیعیـات یونـانی و رومـی، های دریایی و از سوی دیگر با کتابصوصاً سفرنامهخ
ألیفـات مربـوط بـه (. ت51: 1315خصوص طبیعیات ارسطو در ارتباط است )محرمی، به

های طبیعی ماننـد پدیده ۀی از علایص کلی دانشمندان مسلمان به مطالعاین نو  ادبی، جزی
تـاریخی کشـورها اعـم از مصـر،  ۀمچنـین آثـار و ابنیـجانوران، نباتات و معدنیات و ه

النهرین و ایران باستان است. آنچه این علاقه را در مسلمانان برانگیخته، یکـی وجـود بین
هـای جـا مانـده از یونـان باسـتان و دیگـری داسـتانهخصوص میراث بـهمیراث کهن ب

پیوسـته انسـان را انگیز قرآن کریم مانند اصحاب کهف و آیات دیگری است که اعجاب
(. 51: 1315)سعادت به نقل از محرمـی، کنندهای صنع الهی دعوت میبه تفکر در نشانه

هـای طبیعـی را المعـارفای ادبی متمـایز از دایـرهعنوان گونهآغاز این نو  از نوشتار به
هـای حکومـت سال ۀد بلخی دانست که در فاصلابوالمؤی« البُلدانعجایب»ن کتاب توامی
ترین این نـو  ادبـی وربن نوح سامانی در قرن چهارم نوشته شده است. اما معروفمنص
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زکریای قزوینی است. کتاب قزوینی بهتـرین « المخلوقات و غرایب الموجوداتعجایب»
 ـ عربی است.نگاری کامل در ادب فارسیمند از یک کیهانشرحِ روش
ی و توصـیفی صـرف دارد و گزارشـ ۀ)جنبـغیر روایـی ۀها را به سه دستنامهعجایب

وجوه داستانی و روایتی در آن غالب نیست(، روایی )امور شگفت را در قالب گزارشـی 
اول کـه بـه  ۀکنند. گوندهد( و ترکیبی از روایی ـ غیر روایی تقسیم میداستانی ارائه می

هـای آیند، گزارشی نسبتاً دقیص از شگفتیشمار میطبیعی و جغرافیایی به ۀنامنوعی دانش
د. نـهدها جمادات، نباتـات و حیوانـات ارائـه مـیاعیان طبیعت مانند صور فلکی، مکان

بلخـی،  البُلدان اثر ابوالمؤیددات و همچنین عجایبالموجوعجایب المخلوقات و غرایب
هـای هـا و روایـتدوم، امور غریب در قالب داسـتان ۀاول هستند. در دست ۀاز آثار دست

های اقوام و ملل مختلف عی و تخیلی به همراه باورها و پنداشتراست و ناراست یا واق
اول قرن چهـارم  ۀ)نیمالهند اثر ناخدا بزرگ بن شهریار رامهرمزیشود. عجایببازگو می

این آثار است. در نو  سوم نیـز گـزارش توصـیفی نویسـنده از اعیـان  ۀهجری( از جمل
نامـه همچون عجایب ،همراه است های خیالیپردازیطبیعت با برخی حکایات و روایت

 (.112: 1311)حری، طوسی
 

 المخلوقات و غرایب الموجوداتکریای قزوینی و کتاب عجایبنامه زشناخت. 5
قـزوین متولـد هجری قمری در  013زکریا محمدبن محمود مکمونی قزوینی به سال

لی سرآمد و از خود را در بغداد ادامه داد و در علوم نقلی و عق شد. وی تحصیلات عالیۀ
گیـر شـد کـه مشاهیر فقهای شافعی شد. همچنین تبحر وی در علوم طبیعی چنان عـالم

عرب لقب دادند. وی مدتی در زمان خلافـت عباسـیان  1دانشمندان اروپایی او را بلیناس
کریا قزوینـی ز(. از 5: 1311)ابراهیمی، بر مسند قضاوت شهرهای حلّه و واسط تکیه زد

المخلوقات و غرایب الموجودات که مربوط ا مانده است: کتاب عجایبدو اثر مهم به ج
موجودات و اجرام آسمانی و  ۀشناسی و شامل دو بخش است. بخش اول درباربه کیهان

بخش دوم مربوط به موجودات و اشیای زمینی است. او در بخش اول در مورد علویات 
گوید و از ساکنان بهشـت مییعنی اجرام سماوی چون ماه و خورشید و ستارگان سخن 

شـماری یـاد کند و از تقـویم عربـی و سـوری و مشـکلات گـاهو فرشتگان صحبت می
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ای در مـورد چهـار عنصـر شـرو  سفلیات است که با مقاله ۀنماید. بخش دوم دربارمی
بطلیموس بـه هفـت منطقـه یـا نـوار آب و هـوایی  ۀاساس فرضیشود. او زمین را برمی

هـا و شمارد و علت زلزلـه و پیـدایش کـوهها را برمیریاها و رودخانهکند و دتقسیم می
دهد. سپس به شرح تفضیلی سه عالم طبیعت که عالم جماد و عـالم ها را توضیح میدره

پردازد. بعد به عالم انسان و تشریح صـفات و مشخصـات نبات و عالم حیوان باشد، می
 ۀزنـد. ایـن کتـاب بـه عقیـدنیـز دم مـیرسد و از جن و غول ای بشر مینژادی و قبیله

شماری کیهانی در ممالک درمورد گاه بسیاری از مطلعین، اولین کار منظم و قابل ملاحظه
کامل دنیای اسلام آن زمان قرار گرفتـه  ۀاسلامی است. به همین سبب مورد توجه و علاق
داد نسـبتاً های ترکی و فارسـی آن بـه تعـو اصل کتاب که به زبان عربی است و ترجمه

(. در 523: 1352)علـائی، نویسی شده و بعضی بعداً به چاپ رسـیده اسـتزیادی دست
های مختلف در هند به تصـور درآمـده این میان تعداد شش نسخه از این کتاب در دوره

 باشد:است که به شرح زیر می
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 (.5و  1)تصاویر
ــخ -1 ــب ۀنس ــرنعجای ــی ق ــودات قزوین ــب الموج ــات و غرای  12و  11المخلوق

 (.5و  0صاویرم( )ت 1511-1051)هجری
م(  1015)هجـری 1110المخلوقات و غرایب الموجودات قزوینـیعجایب ۀنسخـ 5

 (.1و  3)تصاویر
م(  13)هجـری 1233المخلوقـات و غرایـب الموجـودات قزوینـیعجایب ۀنسخـ 0

 (.11و  11)تصاویر
هایی که در این کتاب به آن پرداخته شده اسـت، داسـتان در این میان یکی از داستان

تنهـا در ایـن کتـاب بلکـه در درخت سـخنگو اسـت کـه نـه ۀواق و افسانمین واقسرز
کلـی طـورهای دیگری نیز مورد توجه نویسندگان و هنرمندان واقع شده است. بـهکتاب
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ای است دیرین که بیشتر ریشـه در فرهنـگ و بـاور شـرق درخت سخنگو افسانه ۀافسان
ل هر اثر به معرفی داستان درخت سخنگو دارد. با توجه به اینکه در بخش تجزیه و تحلی

پرداخته شده، برای جلوگیری از تکرار مطلب در ایـن بخـش داسـتان درخـت سـخنگو 
 بازگو نخواهد شد.

 
 هاتجزیه و تحلیل نقش درخت سخنگو در نسخه.1

یـک نسـخه از م(:  9551هجـری ) 91المخلوقات قزوینی قـرنعجایب ةنسخ ـ9
ــهعجایــب ــی ب ــا دالمخلوقــات قزوین ــون در دانشــگاه کلمبی ســت آمــده اســت کــه اکن

(Columbia University Museumنگهداری مـی ) شـود. ایـن نسـخه متعلـص بـه
(. متن آن بـه عربـی کتابـت 1)تصویرمصور شده است 3بوده و در دکن 2مکتب بیجاپور

است که متن و تصویر درون کادری با چند  گونهآرایی تصویر به اینشده و نظام صفحه
صـفحه  ۀاند و تصویر در میانسیاه قرار گرفتهخط 

نمایش داده شده است. تکنیک آن گواش و طلا به 
سـانتیمتر  0/21×25 ۀروی کاغذ بـوده و در انـداز

ساختار این اثر متشکل از ترکیـب  کار شده است.
کلـی،  ۀثابت متن و تصویر است که طی یک قاعد

بخشی از متن در بالای صفحه قرار گرفته، سـپس 
صفحه به نمایش درآمده اسـت و  ۀویر در میانتص
مــتن در زیــر تصــویر نوشــته شــده اســت.  ۀادامــ

اطلــاعی از هنرمنــد یــا هنرمنــدان تصــویرگر ایــن 
نسخه در دست نیست. فضای اثر، از آن حی  که 

دهد، دارای خصلتی تصوری است اما نشان از زمان و مکـان ای خیالی را نشان میواقعه
ها در حالت عمـودی بندی اثر از آن جهت که تمامی پیکرهترکیب واقعه ندارد. همچنین

دهد که نشان داده شده، از نو  ایستا و متمرکز است. این صفحه، تصویری را نمایش می
متن صفحه  ۀجزیره بر تختی جلوس کرده و دوشیزگان در اطراف او هستند. ترجم ۀملک

گوید که داخل شدم بر آنهـا افی میموسی بن المبارک السیر»دهد که: این گونه شرح می

. ساکنان جزیره الریمنی و جلوس ملکه 1تصویر 

سانتیمتر.  71×72واقواق. گواش و طلا روی کاغذ. 

میلادی. هند. منبع:   1721قرن 
www.artnet.com 
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سر اوست و نزد او چهار  ها عریان بر تختی نشسته و تاجی از طلا برآن ۀو دیدم که ملک
آن صـوت  ۀواق نوعی درخت وجـود دارد کـه از میـوباکره. در سرزمین واق هزار بردۀ

ای شود و اهالی آن سرزمین از آن چیزی فهـم کننـد. محمـدبن زکریـواق شنیده میواق
گوید که در این سرزمین طلا بسیار است و اهـل آنجـا زنجیـر سـگان و طـوق رازی می

بوزینگان را از طلا سازند و در آنجا شاهین وجود دارد. جزیره السلاهی پر از خیر اسـت 
و اگر کسی از مسلمانان داخل آن شود، خارج نخواهـد شـد از آنجـا از خـوبی و خیـر 

 1چنانکه در تصـویر«. ها استسنگ و شاهینو شهاب بسیار و از عجایب آن زیادی طلا
امـا از تصـویرگری  رگری مستقیم متن نویسنده پرداخته، شود، هنرمند به تصویدیده می

طـور پرهیز نموده و فقط ملکه و دوشیزگان باکره را آن ،آنچه متن نسخه شرح داده ۀهم
بندی اثر بـه ن ترکیبکه متن نسخه عریان توصیف کرده، به تصویر کشیده است. همچنی

دو تن از دوشیزگان با حرکـات متنـو   ،ای است که برای برقراری تعادل در صفحهگونه
انـد و ایـن نمایان شده ،ها و ملکه نیز با دستانی که گویی اشاره به دوشیزگان دارددست

کـه  یهـایمسئله موجب ایجاد کیفیت حرکت درون تصویر شده است. از جمله خلاقیت
هـا قرارگیری پیکـره ۀواسطر این اثر به کار برده، ایجاد نوعی عمص در صفحه بههنرمند د
سـبب  ،ملکـه در مرکـز تصـویر ،زمینه است. علاوه بر این قرارگیریزمینه و پسدر پیش

بروز نقطه تمرکز شده و تاج و تخت طلـای او تمـام توجـه بیننـده را بـه خـود جلـب 
آمیـزی دامـن نگ مکمـل سـبز و قرمـز در رنـگغریزی هنرمند از دو ر ۀکند. استفادمی

دوشیزگان، نوعی تضاد و در نهایت هماهنگی رنگـی را موجـب گردیـده اسـت. علـاوه 
براین هنرمند برای خلص اصول کیفی حاکم از ویژگی توازن غیـر قزینـه نیـز بهـره بـرده 

 شود دو تن از دوشیزگان در سمت راست ملکه و دودیده می 1است، چنانکه در تصویر
اند. با آنکه متن نسـخه بـه وجـود درختـی بـا تن دیگر در سمت چپ ملکه قرار گرفته

 دربـارۀتـوان بنـابراین نمـی .واق اشاره کرده اما تصویری از آن وجود نـداردصوت واق
های پهـن، کمرهـای باریـک، عـدم جایگاه این نقش در این نسخه سخن گفت. سرشانه

هـای گـرد بـا زنی به جزئیات اندام زنانـه، چهـرهظرافت در طراحی اندام زنانه، اشاره ج
های سه رخ، نیم رخ و تمام رخ، موهای نـازک و بلنـد، عـدم های کوچک، صورتچانه

تنو  رنگ پوست افراد و فقدان گویایی چهره در بیان احوالات درونی از جمله کیفیـات 
 طراحی این نسخه می باشد. 
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دیگـری از عجایـب  ۀنسخم(: 9125)هجری 91المخلوقات قرن عجایب ةـ نسخ2

دانشگاه  ۀالمخلوقات قزوینی در قرن دهم هجری مصور شده است که اکنون در کتابخان
شود. این نسخه بـه (محافظت میLaibrary of the McGill University)گیلمک

خط زیبای نستعلیص آرایش یافته و به زبان فارسی کتابت شـده اسـت. اطلاعـات نسـخه 
الدین شاپور بـن عثمـان اختصـاص داده شـده است که این نسخه به عیسی حاکی از آن

کـه در آن مـتن و تصـویر اسـت آرایی واحدی بر کل نسـخه حـاکم است. نظام صفحه
 5/1کـادر متنـی آن  ۀهای آبی، قرمز و طلایی است و اندازمحصور در چند کادر به رنگ

ن ایـن نسـخه بـر مـا پوشـیده سانتیمتر است. نام و مشخصات هنرمند یا هنرمنـدا 15× 
گر تعداد معدودی پیکره به همراه متن نسخه است که نشـانی نمایش ۀاست. فضای نگار

از زمان و مکان متعین ندارد. بنابراین فضای حاکم بر این نگاره دارای خصلتی تصـوری 
ها به جز پیکره ملکه کـه در مرکـز تصـویر قـرار گرفتـه، در حالـت است. تمامی پیکره

بنـدی اثـر ایسـتا و و ایستاده قرار دارند و همین امر موجب شده بنیـان ترکیـب عمودی
واق و بومیـان آن جزیـره را جزیـره واق ۀمتمرکز باشد. این نسخه نیز تصویری از ملکـ

ایـن  2(. متن این نسخه به زبان فارسی است و در تصـویر3و 2دهد )تصاویرنمایش می
که به جزیره رامنی امتی هستند بسـیار کـه برهنـه  گویدابن فقیه می»شود: چنین آغاز می

باشــند مــردان و زنــان، و زبــان 
ایشان فهم نتوان کرد و بـر تـن 
ایشان موی بسیار باشد چنانکـه 
مراه ایشـان درپوشـد)از نظرهـا 
پنهان گردد(. مساکن ایشـان بـر 

ها باشد. از مردم گریزند درخت
ها رسند. اگر یکی از و در بیشه

در میـام مـردم  ایشان بگیرنـد و
آورند اُنس نگیرد، از میان مردم 
ها. نسخه عجایب المخلوقات . ساکنان جزیره واقواق و ملکه آن3و  7تصاویر گریزد. محمد بن زکریـا گویـد 

م(. منبع:  1277جری ). هند. قرن دهم هCm 24 ×15قزوینی. 
archive.org 
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که در این جزیره امتی باشد بر شکل آدمی بالای هریکی از ایشان چهار وجـب باشـد و 
بر تن ایشان موی باشد و بر درختان باشند و در این جزیـره کرگـدن باشـد و نـوعی از 

و او را باری باشد به شکل خرنـوب و طعـم  گاومیش و درخت کافور و خیزران و بقم،
هنرمند، زن و مـردی را  .شوددیده می 2چنانکه در تصویر«. آن همچون طعم علقم باشد

طور که متن نسخه شـرح داده همان ؛برهنه با موهایی بلند بر سر و تن نمایش داده است
گرفتن آنان بـر یک از موارد دیگری که در متن وجود دارد از قبیل مسکن اما هیچ ،است

روی درخت، کرگدن و گاومیش و درخت کـافور و خیـزران و بقـم را مصـور ننمـوده 
شـود، هنرمنـد ملکـه مشاهده مـی 3دیگری از این نسخه، که در تصویر ۀاست. در صفح

دهـد. در جزیره را با تاجی شاهنشاهی که بر تختی از جنس طلا جلوس کرده، نشان مـی
نظـر هاشـان حجـم پـردازی شـده و بـهر دارند کـه انـداماطراف او دوشیزگان برهنه قرا

وگو با ملکه هستند. متن این صـفحه نیـز همـان مطـالبی را ارائـه رسد در حال گفتمی
پیشین بدان اشاره شد، از این رو برای جلوگیری از تکـرار مطلـب  ۀدهد که در نسخمی

شامل تقارنی اسـت  شود. اصول کیفی حاکم بر این تصویربه متن این صفحه اشاره نمی
ها به کاربسته شده و همین امر موجـب برقـراری تعـادل در تصـویر که در ترسیم پیکره

شود، ملکه در مرکز و دوشـیزگان در اطـراف او دیده می 3چنانکه در تصویر ؛شده است
هـا، و بـه کـارگیری پـردازی پیکـرهاند. طراحی قوی، رعایت تناسبات و حجمواقع شده

. در ایـن نسـخه نیـز تصـویری از استاز جمله عناصر حاکم بر تصویر های ملایم رنگ
که متن نسـخه بـه آن اشـاره نمـوده خورد در حالیدرخت معروف جزیره به چشم نمی

های توپُر بـا خطـوطی نـرم و منحنـی، است. کیفیات طراحی این نسخه عبارتند از: بدن
 ۀواسـطهـا بـهزن بودن پیکره کید برأهای زنانه و تعدم رعایت ظرافت در طراحی پیکره

های ساکن با های خاص زنان و در مردان به واسطه نمایش ریش، چهرهنشان دادن اندام
رخ، موهـای نیمرخ و های توپُر با چشم و ابروی سیاه و حالت سهنگاهی خیره، صورت

 ۀصاف و آویزان، عدم تنو  در رنگ پوست افراد و عدم بیان حالـات درونـی بـه وسـیل
 ره. چه

 
دیگــــری از  ۀنســــخم(: 9159)هجــــری 9119المخلوقــــات عجایــــب -9

 ۀ( در دورBritish Museum)المخلوقـات قزوینـی موجـود در مـوزه بریتانیـاعجایب
، حاکم بیجاپور به تصویر درآمده است که دارای تصاویر بسیار زیبـایی  1محمدعادل شاه
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باشـد. تمـامی ه خـط نسـخ مـیفارسی و کتابـت آن بـ . زبان نسخۀ(5و 1)تصاویراست
شـده اسـت کـه مـتن و تصـویر را صفحات این نسخه به دو کادر آبی و طلـایی مـزین 

صـورت ای است که خارج از کادر اصلی، مطـالبی بـهگیرد و ساختار اثر به گونهمیدربر
کاغـذ  ۀمورب که شامل پرسش و پاسخ در امور صوفیه، عرفا و نات خداوند، در حاشـی

. هویت هنرمندان تصویرگر این نسـخه بـر مـا پوشـیده اسـت. هـر دو نوشته شده است
رو فضـای بدون زمـان و مکـان مشـخس هسـتند از ایـن ۀیک واقع ۀدهندنشان ،تصویر

 ها دارای خصلتی تصوری است. حاکم بر آن
بنـدی پویـایی دارای ترکیـب 1تصویر 

هـای نشسـته از آن جهت که پیکره ؛است
متفـاوت  روی درخت هریک با حـالتیبر

هــای درختــان نشســته و بــر روی شــاخه
. همچنـین نگرنـدجهتی میهرکدام رو به 

هـا سـبب پویـایی حرکات دسـتان پیکـره
ــب ــدی شــده اســت. در تصــویرترکی  5بن

درخت سخنگو درست در مرکز کادر قرار 
های آن بـه اطـراف منتشـر گرفته و شاخه

بنـدی رو دارای ترکیباز این و شده است
ست. در این نسخه بر خلاف ایستا و پویا ا

نقاش تلاش خود  ،تصویری از ملکه و دوشیزگان وجود ندارد، در مقابل ،قبلی ۀدو نسخ
 1را بر تصویرگری مردمان جزیره و درختان معروف آن معطوف کرده است. در تصـویر

و از آن جملـه »... دهـد: چنـین شـرح مـیمردمی را به روی درخت تصویر کرده و این
است. در آن جزیره از عجایب، آن مقدار است که حد و نهایت ندارد. ابـن  رامنی ۀجزیر

الفقیه گوید که در آن جزیره مردمان برهنه پای، برهنه تن مردان و زنـان شـان، و سـخن 
هـا دراز هایشان مـویشود. مسکن ایشان سرهای درختان است و بر بدنایشان فهم نمی

انـد کـه عددشـان حـد و شان. ایشـان امتـیپوشاند سترهایشان یعنی عورتاست که می
خورد آدمی. غایـت خورند آنچه میدرختان است و می ۀنهایت ندارد. خوردن ایشان میو

واق واق و درخت واقواق.  رۀ. ساکنان جزی7و  4تصاویر 

ۀ . دورCm 31 × 21المخلوقات قزوینی. عجایب

م(. منبع:  1271هجری. هند. ) 1121اه. شمحمدعادل

www.qdl.qa 
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گریزند و گویند که کسی یکـی از ایشـان را گرفتـه بـود و بـرده بـود بـه آنکه افراد می
رفـت، و صـورت گریخـت و... مـیآدم است و او از ایشـان مـیموضعی که مسکن بنی

شود، افـرادی بـه روی درخـت چنانکه در تصویر دیده می(«. 1)تصویر ایشان این است
هـای انـد. آنهـا در حالـتهستند، از زن و مرد که طبص متن نسخه برهنـه تصـویر شـده

هاشان اندکی حجم نمایی شده است. اما هنرمند چندان در اند و بدنمختلف نمایان شده
هـا بسـیار بوده است، از آن جهت کـه بالاتنـه و دسـتها نقید رعایت تناسبات اندام آن

 5دیگری از همـین نسـخه کـه در تصـویر ۀاند. در صفحبلندتر از پایین تنه تصویر شده
هایی کشیده و های متعدد و برگشود، هنرمند درخت پیر و کهنسالی را با شاخهدیده می

سبز تصویر نموده است که بسیار زیبا مصور شده است. ایـن درخـت در مرکـز تصـویر 
بر روی آن تصـویر  ،رسد سرهای مردانه باشندقرار دارد و سرهای انسانی که به نظر می

شـناختی واحـد های مشابه از یک نظام زیبـاییپردازیمو با چهرهشده است. سرهای بی
هـا، رخ و جهـت نگـاهینـی از نـیمها درشت و مخمـور، بکند که در آن چشمپیروی می

یک به سویی نمایان شده است. هنرمند برای خلص اصول کیفـی حـاکم در تصـویر از هر
ن های روی درخت سـود جسـته و از طریـص متـوازتمهید تنو  در ترسیم سرها و پیکره

کردن درخت حسی از تعادل را در صفحه به وجود آورده است. به علـت قـرار گـرفتن 
درخت در مرکز تصویر عنصر تمرکز در تصویر قابل تشخیس است. از سوی دیگـر  ۀتن

های متعدد موجب گردش چشم درون کادر شـده ها به روی شاخهترسیم سرها و پیکره
. بنابراین حسـی از تمرکـز و حرکـت کندو عنصر بصری حرکت در کادر خودنمایی می

کنـد. مـی ءزمان هر دو کیفیت مزبور را به بیننـده القـاطور همدر هم آمیخته است که به
ای چون نارنجی، قرمز، های جاندار و پختهعناصر هنری حاکم در تصویر حاکی از رنگ

ت باشد که در کنار هم هماهنگی رنگـی را سـبب شـده و در نهایـسبز و خاکستری می
کنتراست رنگی زیبایی را به نمایش گذاشته اسـت. علـاوه بـر ایـن خطـوط در نهایـت 

باشد. بدین ترتیب کیفیت طراحی قاطعیت به کار گرفته شده و طرح دارای استحکام می
 در این نسخه بسیار قوی می نماید.

 
این نسخه که اکنـون در  م(: 9511ـ9151)هجری 92و  99المخلوقات ـ عجایب4
شـود در دکـن مـورد (نگهـداری مـیHarvard Art Museumsنر هـاروارد )ه ۀموز

آرایـی نسـخه تصویرگری قرار گرفته و به زبان عربی نگارش شده اسـت. نظـام صـفحه
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دهد که در آن تصـاویر در فضـایی آزاد و ترکیب مشخصی از متن و تصویر را نشان می
اند. این نسخه با تکنیـک قرار گفتهای مابین متن و یا بالای آن هیچ کادر دربرگیرندهبدون

سـانتیمتر کـار شـده  1/31×  2/15 ۀجوهر، آبرنگ مات و طلا به روی کاغذ و در انـداز
 است.  

هـایی از قابـل رویـت اسـت، صـحنه 5و  0دو صفحه از این نسخه که در تصـاویر 
ر دهد. فضای حاکم بـجزیره و درخت سخنگو را نشان می ۀواق، ملکواق ۀساکنان جزیز

دهـد چـرا کـه در هـر تصـویر تصاویر مزبور فضایی با خصلت تصـوری را نشـان مـی
موضوعی به نمایش گذاشـته شـده 
است که فارغ از زمان و مکان بـوده 
ـــده  ـــایع دی ـــدد وق ـــا در آن تع ام

بنـدی اثـر در شود. بنیان ترکیبنمی
قرارگیری ملکـه  ۀبه واسط 0تصویر

در مرکــز و دوشــیزگان در اطــراف، 
گی بـه وجـود آورده کـه نوعی قرین

موجب ایستایی تصویر شده اسـت. 
بندی اثر بنیان ترکیب 5اما در تصویر

ــایی و  ــتایی از پوی ــر ایس ــاوه ب عل
باشـد. چنانکـه تحرک برخوردار می

هـا پیکـره .شوددیده می 5در تصویر
هایی با بن باریک عمودی به تصـویر کشـیده های پر جنب و جوش بر درختدر حالت

ملکه نشسته بر سریر به همراه دوشـیزگان برهنـه و عریـان تصـویر  0تصویر اند. درشده
شده و متن این صفحه حاوی همان اطلاعاتی است که در نسخ پیشین بدان اشـاره شـد. 

محمـدبن زکریـای رازی، اهـالی  ۀدرختی به نمایش درآمده است که به گفت 5در تصویر
صـفحه حـاوی اطلاعـاتی از قبیـل انـد. مـتن واق به روی آن سکنی گزیدهسرزمین واق

گویـد کـه ها که چهار وجب است و مینامفهوم بودن کلام مردمان جزیره و طول قد آن
زابج و مسیر آن از طریص نجوم عنوان شده اسـت.  ۀواق متصل است به جزیرواق ۀجزیر

. ساکنان جزیره رامنی و ملکه آنان و درخت واقواق . 2و  2تصاویر 

 × cm 2/17ات قزوینی. آسیای جنوبی، هند، دکن. عجایب المخلوق

میلادی. منبع:  1271ـ 1700 .1/30
www.harvardartmuseums.org 
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کند که تحت فرمانروایی یـک زن معرفی می ۀهمچنین آن را شامل هزار و هفتصد جزیر
تصویرگری با استفاده از ارجاعات تصویری مسـتقیم آورده شـده در مـتن انجـام . است

بندی هنرمند به متن نسخه آشکار است. کیفیات بصری حـاکم شده است از این رو پای
گان در دو سـوی چـپ و شامل برقراری تعادل از طریص قرارگیـری دوشـیز 0در تصویر

اش در مرکـز ه با تاج و تخت طلاییکید و تمرکز از جهت قرارگیری ملکراست ملکه، تأ
تصویر. همچنین دامن قرمز رنگ دوشیزگان در دو طرف تصویر موجب حرکـت چشـم 

سـه درخـت بـا بـن باریـک و  5بیننده از نقشی به نقش دیگر شـده اسـت. در تصـویر
هـای مختلـف اند که در حالتهایی قرار گرفتههای پر برگ و شکوفه، مأمن پیکرهشاخه

ای اسـت کـه از حالـت ها بـه گونـهشناختی چهرهزیباییاند. نظام ده شدهبه تصویر کشی
انـد. بعضـی ها از نمای سه رخ به تصـویر کشـیده شـدهاما بدن نیمرخ نمایش داده شده

آنها با کلـاه مخصوصـی  ۀها دارای ریش و برخی بدون ریش هستند. در مقابل همچهره
رختـان همچـون نقـاط حرکـت موجـب های قرمز رنـگ روی داند. شکوفهنمایان شده

ها روی درخت حسی از چرخش چشم بیننده درون صفحه شده و نو  قرارگیری پیکره
کند. در این تصویر هنرمند تنو  را در رنگ پوست جنبش و ریتم را درون کادر زنده می

ها به خوبی نشان داده است. عناصر هنـری بـه کـار رفتـه در ایـن تصـویر شـامل پیکره
مکمل سبز و قرمز و خطوط نرم و سیال است کـه موجـب جـذابیت بصـری های رنگ

تصاویر گشته است. علاوه بر این موارد که موجب تقویت کیفیت طراحی تصویر شـده، 
کید بر خطـوط أهای توپُر و فربه زنان و اندام باریک مردان، تموارد دیگری همچون بدن

دار، موهـای گـرد بـا ابـروان قـوس هاینما، ترسیم چین و شکن دامن زنان، چهرهکناره
 ملکـه( ۀ)چهررخ و در یک موردرخ و در بعضی موارد سهنازک و آویزان، چره های نیم

 است.های تصاویر نسخه مزبور زنان از دیگر ویژگی رخ و نمایش لبخند بر چهرۀتمام
 
المخلوقـات ای از عجایـبنسـخهم(:  9115)هجـری 9911المخلوقات ـ عجایب5

شـود درخـت ( محافظت میState Library of Berlinکه اکنون در برلین ) قزوینی
هجـری  1110کند. این نسخه که به سـال ها توصیف میسخنگو را برخلاف دیگر نسخه

م( مصور شده است، به زبان فارسی و با خط دیوانی کتابت شده و دارای سـبک  1015)
مزبور که دو صـفحه از آن  نسخۀ آراییا است. صفحههتصویری متفاوتی از دیگر نسخه

بـدون اینکـه  ،لـای متـون قـرار دادههیت است، تصاویر را لابـؤقابل ر 1و  3در تصاویر
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کادری از یکدیگر و یا از فضای پیرامون صفحه جدا  ۀبخواهد متن و تصویر را به واسط
ر داتصویر بر متن محسوس است زیرا تصاویر بسـیار جـان ۀغلب ،کند. در این دو تصویر

انـد و انتخـاب خـط دیـوانی بـرای کتابـت آن بـا نـو  و گیرا به تصـویر کشـیده شـده
تصویرسازی نسخه هماهنگ و متناسب افتاده است. اطلاعی از هنرمندان تصـویرگر ایـن 

الدین عرف کوجرخان ابن بهـادر خـان ابـن طـاهر خـان نسخه در دست نیست اما رکن
کند. خصـلت حـاکم نوان خطاط آن معرفی میافغان سروانی از اولاد شاه سلیمان را به ع

باشـد آزاد گر رویدادی مـیبر فضای این تصاویر خصلتی تصوری است، چرا که نمایش
بندی از نو  ایستا و پویا است زیـرا در هـر دو تصـویر عناصـر از زمان و مکان. ترکیب

روی درخـت کـه  عمودی در تصویر برتری داشته و پویایی تصویر بـا وجـود سـرهای
صفحاتی از این نسخه بـه  1و  3نگرند تشدید شده است. در تصاویریک به جهتی میره

 باشد.نمایش درآمده است که مربوط به داستان مورد نظر در این پژوهش می
ــر  ــاکنان جزی ــاویر س ــن تص  ۀای
ای آن را واق و درخــت افســانهواق

دهـد. در یکـی از صـفحات نشان می
وی ( افرادی به ر3این کتاب )تصویر 

صـورت برهنـه و عریـان درخت بـه
طـور کـه مـتن اند، همانتصویر شده
کنـد. در ها را توصـیف مـینسخه آن

تصـویر دیگــری از صـفحات پایــانی 
درختی سخن  ( دربارۀ1)تصویرکتاب

میان آمـده اسـت کـه توصـیف آن به
درختی اسـت عظـیم و »چنین است: 

ثمر او همچون سر انسان چون شـب 
فتـد، روز شـود شود سرها بر زمین بی

جا قایم شوند. چنانچه حیـوانی همان
است عظیم سر او چون فیل و پاهای 

واقواق و درخت واقواق. عجایب  ۀ. ساکنان جزیر9و  8تصاویر 

الدین عرف کوجرخان ابن بهادرخان  المخلوقات قزوینی. به خط رکن

م(. منبع:  1297) هجری 1112ابن طاهرخان افغان سروانی. هند. 
digital.staatsbibloithek-berlin.de 
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ایـن «. چین بودن اوست  ۀکند در جزیرهمچون فیل، هردو بازو دارد که از آن پرواز می
اش همچون سر آدمیان اسـت و کند که میوهدرختی صحبت می ۀنسخه با صراحت دربار

هـا صـحبت اند، زیرا از افتادن و پنهان شدن آنا زندهکند که گویی آنهچنان توصیف می
کـار رفتـه در کند؛ اعمالی که مختس جانداران است. از جمله تمهیـدات بصـری بـهمی

کـه سـبب بـروز تمرکـز  اسـتقرارگیری تصویر در وسط صفحه  3مصورسازی تصویر
 ون رنـگ رهـا کـرده تـاهـا را بـددرون صفحه شده است. همچنین هنرمند برخی فـرم

طراحـی  ،کند . علاوه بر ایـن ءطریص حفظ فضای مثبت و منفی اهمیت موضو  را القااز
تصـویر بـر مـتن  ۀغلبـ 1اثر دارای استحکام و نشان از تسـلط هنرمنـد دارد. در تصـویر

قابـل رویـت اسـت.  ،که فضای بیشتری از صفحه را به خود اختصـاص دادهجهت آناز
هـای گرفته و دارای بـن باریـک و بـرگدرخت مورد نظر در سمت راست صفحه قرار 

رسـد درخت یک سر انسانی قرار گرفته که به نظـر مـی ۀمتعددی است. بر سر هر شاخ
هـا از سرهای مردانه باشند. همچنین نگاه هریک از سرها رو به سویی است و تمامی آن

هـا اند و رنگ پوست آنپشت بازنمایی شدهنمای نیمرخ و با سری بی مو یا موهایی کم
ای گونـههای به کار رفته در این تصویر بـهفرم ،تیره و متمایل به زرد است. علاوه بر این
ای را بـه نمـایش گذاشـته اسـت. چنانکـه در است که موجـودات و گیاهـان ناشـناخته

هایی به شکل سر انسان شود موجودی عظیم در پای درختی با میوهمشاهده می 1تصویر
همچون فیل و بدنی همچون پرندگان دارد. ایـن درخـت و  شود که سر و پاییدیده می

های تخیلی هستند که توسط نویسنده توصیف و بـه دسـت ای زیر آن، فرمحیوان افسانه
های طراحی حـاکم بـر تصـاویر ایـن نسـخه شـامل: اند. کیفیتآفرینی شدههنرمند نقش

و بهـت زدگـی،  نمـایش حالـت تعجـب ۀواسـطهای پویا بههای توپُر و فربه، چهربدن
. در 1سازی جنسـیت سـرها در تصـویرپشت و عدم شفافهمچنین موهای صاف و کم

های گـرد و ابـروان قـوس دار بـا چشـمان درشـت و گر صورتنمایش 3مقابل تصویر
 .  استها و موهای مجعد رخ چهرهحالت نیم

 
المخلوقـات دیگـری از عجایـب ۀنسخم(: 91)هجری 9291المخلوقات ـ عجایب1
وینی به دست آمده است که در اصل و نسب آن شک و شبهه وجود دارد. کارشناسان قز

م( تخمـین  13)هجری 1233آن را متعلص به هنر هند عنوان کرده و تاریخ آن را به سال 
 (.  11و  11اند )تصاویرزده
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متن این نسخه به زبان فارسی و بـا 
خط زیبای نستعلیص کتابت شده اسـت. 

رکیبی از متن و تصویر ساختار این اثر ت
کلـی تمـامی  ۀطـی یـک قاعـد و است

 ۀصفحات مزین به یک کـادر بـا حاشـی
ــا ــویر را طل ــتن و تص ــه م ــوده ک یی ب
گرفته اسـت. تکنیـک آن جـوهر و دربر

آبرنگ مات به روی کاغـذ کـرم رنـگ 
سـانتیمتر  21×  31 ۀکـه در انـداز است

کار شـده اسـت. هنرمنـد یـا هنرمنـدان 
اند امـا در ناختهتصویرگر این نسخه ناش

پایـانی نسـخه شخصـی بـه نـام  ۀصفح
ملک وهاب را حامی آن معرفی نمـوده 

شود. در این در آن دیده می« خاک پای اهل ایمان عبدالله ولدعلی بیک دماوندی»و رقم 
هــای پیشــین فضــای اثــر دارای خصــلتی تصــوری اســت. نســخه نیــز همچــون نســخه

 11قرینـه اسـت از آن حیـ  کـه در تصـویر از نو  ایستا و 11و 11بندی تصویرترکیب
تصـویر و  ۀها و حیوانـات در چهـار گوشـعناصر اصلی تصویر اعم از درختان و پیکره

ملکه را در مرکـز تصـویر  11اند و تصویربیشتر در حالت عمودی به تصویر کشیده شده
 ایستاده و نشسـته در اطـراف او ۀدهد که دو درخت راست قامت و چهار پیکرنشان می

واق: و ایـن و منها جزیـره الـوق»متن نسخه از این قرار است:  11قرار دارند. در تصویر
پیوسته باشد به بحر زابج و گویند که هزار و هفتصد جزیره است و پادشاه ایشـان زنـی 

الله گوید که بدین جزیره رسیدم و پیش ملک او باشد. موسی بن المبارک سیرافی رحمه
شـود دیـده مـی 11مابقی متن در صفحه بعد که در تصـویر« که عرجون نام داشت رفتم

و او برهنه بر تختی نشسته بود و تاجی بر سر و چهار هـزار دختـر »یابد: چنین ادامه می
واق گوینـد کـه در آنجـا در خدمت او بودند همه برهنه و این جزیره را جهـت آن واق
آید و آن قـوم ی عجیب میدرختان هست که بار او سر حیوانات است و از آنجا آوازها

واقواق و درخت واق واق. عجایب  ۀ. ملکه جزیر11و  11تصاویر 

المخلوقات قزوینی. آبرنگ مات، طلا، جوهر سیاه و قرمز به روی 

م(. منبع:  18هجری ) 1738. هند. Cm 34 × 24کاغذ. 
pudl.princeton.edu 
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زکریا گوید کـه در ایـن جزیـره بناز آن آواز چیزی استدلال کنند از خیر و شر و محمد
موضعی هست بسیار زر تا غایتی که اهل جزیره سلاسل سگان و طـوق بوزینگـان از زر 
سازند و بیشتر پوشیدنی ایشان از زر باشد و آنجـا چـوب آبنـوس بسـیار باشـد و ایـن 

بسیار چیز و کسی که در این جزیره رود بیرون نتواند آمد از بسـیاری چیـز.  جزیره بود
در این جزیره باز سفید و شاهین بسیار بود و پادشاه او تحفه از بهر ملـک صـین روانـه 

سلا باران نیاید و ایـن را ابـن فقیـه در کتـاب خـود  ۀکند و اگر هدایا باز دارند به جزیر
شد، در این نسخه نیز به صراحت به وجود درختـی بـا چنانکه شرح داده «. آورده است

گر این موضو  است. در این نگاره نمایش 11سرهای حیوانی اشاره شده است و تصویر
هـای پیشـین فقـط در حالی که در نسخه ؛کندوجود دو درخت سخنگو جلب توجه می

 که موضو  اصلی بح  این پژوهش 11یک درخت سخنگو تصویر شده بود. در تصویر
بهـره بـرده و درختـان سـخنگو را  است، هنرمند برای برقراری تعادل از ویژگـی تقـارن

داستان را در دو طرف ملکه قرار داده است. علاوه بر این قرار  ۀهمراه دختران و گویندبه
گرفتن ملکه بر سریری از جنس طلا در وسط تصویر موجـب ایجـاد تمرکـز در صـفحه 

کنـد. ای را بـه خـود جلـب مـیه توجـه هـر بیننـدهشده است. تنو  رنگی در این نسخ
هـای بوتـهپشت ملکه و گـل ۀرنگ برای تپنوازی چون بنفش کمهای ملیح و چشمرنگ

های رنگی بر ملاحت و زیبایی تصـویر افـزوده اسـت. همچنـین رنگارنگ در پای سنگ
و  های مکمل آبی و نارنجی در لبـاس اشـخاص داسـتاناستفاده غریزی هنرمند از رنگ

آمیـزی هـا رنـگبوتـهها با نقاط قرمز رنگی کـه در قالـب گـلرنگ سبز زیر پای پیکره
پلـان بنـدی  ۀاند، نوعی تضاد رنگی را به نمایش گذاشته اسـت. هنرمنـد بـه واسـطشده

ها از تیره به روشن، حسی از عمص و بعد به فضای اثر بخشیده آمیزی پلانتصویر و رنگ
داستان اصلی است، محل قرارگیری ملکـه، و درختـان و  ۀداست. پلان اول که دربرگیرن

هـای بوتـهرنگ که با گـلای است به رنگ بنفش کمدرخت سخنگو است. پلان دوم تپه
گـر ه تداعیکای به رنگ کاغذ زمینه است زمینهسبز و قرمز آرایش یافته و پلان سوم پس

درخـت باریـک بـن بـا شود هنرمند دو دیده می 11هاست. چنانکه در تصویردوردست
های کم تراکم را به تصویر کشیده است که انوا  سرهای انسانی و حیـوانی شاخ و برگ

شود. بر روی درخت سمت راسـت تصـویر سـه های متنو  بر روی آن دیده میبا رنگ
سر حیوانی وجود دارد که به دلیل عدم کیفیت نگاره و کوچک بـودن نقـوش، جنسـیت 

تـر از درخـت بر روی درخت سمت چپ که پرشاخ و بـرگ. نیستآنها قابل تشخیس 
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شود که در این میان دو سـر انسـانی و سـه سـر سر دیده می 5دیگر تصویر شده، تعداد
رسد سرهای نظر میها نامعلوم است. سرهای انسانی که بهحیوانی هستند که جنسیت آن

عناصر بصـری حـاکم اند. مردانه باشند با رنگ پوست متفاوت تیره و روشن نمایان شده
های مکمل همچون آبی و های غنی و متنو ، رنگاند از رنگبر تصاویر نام برده عبارت

های نارنجی و قرمز و سبز و تزیینات ظریف که به زیبایی اثر افزوده است. همچنین بدن
های رخ، صورتهای بشاش و گشاده در حالت سهکشیده، نمایش چهره ۀباریک با بالاتن

دار های چـیناند، ترسیم دامنوهای نازک مواج و بلند که بر روی شانه رها شدهگرد و م
هـای ظریـف و تاکیـد بـر هـر دو عنصـر انسـان و طبیعـت از جملـه ها و پردازبا نقش
   باشد.های طراحی این نسخه میکیفیت

های موجـود در آثـار، در ا در نظر گرفتن مؤلفههای انجام شده و ببا توجه به تحلیل
،  ویژگـی نقـش درخـت 2ۀو جـدول شـمار 1هـا در جـدول شـمارۀامه نتایج بررسیاد

هـای سخنگو و کیفیات بصری و وجوه اشتراک و افتراق نقش درخت سخنگو در نسخه
 هندی به تفکیک آورده شده است.
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 تنظیم جدول: نگارندگان

 

 

 

 

هندی هایو در نسخهکیفیات بصری و وجوه اشتراک و افتراق نقش درخت سخنگ 2ةجدول شمار  
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 وجوه اشتراک و افتراق نقش کیفیات بصری عنوان نسخه ردیف

 درخت سخنگو

نتقار تعادل زتمرک توازن  فضای  عمص ریتم حرکت  تنو 

 مثبت و

 منفی

تعداد درختان 

 سخنگو
 چهره پردازی

1 

 المخلوقاتعجایب

هجری 11  

م( 1551)  
• 

 
• •  •  •  

عدم 

ی تصویرساز

درخت 

 سخنگو

 

-------  

2 

 المخلوقاتعجایب

هجری 11  

(م 1025)  
• 

 
• •      

عدم 

ی تصویرساز

درخت 

 سخنگو

 

------- 

3 

 المخلوقاتعجایب

هجری 1101  

م( 1051)  

•  • • • •    

یک درخت 

های با شاخه

 منتشر

سرهای 

انسانی با 

های بی چهره

مو، چشمان 

درشت 

 مخمور، بینی

نیمرخ و 

جهت 

های نگاه

 متفاوت

1 

 المخلوقاتعجایب

هجری 12و  11  

م( 1051ـ1511)  

•   • • • •   

ا سه درخت ب

 بن باریک و

 شاخه های پر

برگ و 

 شکوفه

ر های پپیکره

جنب و 

جوش با 

 رنگ پوست

متنو  و 

حالت های 

متفاوت، 

ی هاچهره

نیمرخ با 

 ریش و بدون

ریش و 

 هایی سهبدن

 رخ و بی مو
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5 

المخلوقاتعجایب  

هجـری  1110

م( 1013)  

   •     • 

یک درخت 

ک با بن باری

های و برگ

 پهن

سرهای 

انسانی با 

پردازی چهره

نیمرخ، 

سرهای بی 

مو و کم 

پشت، رنگ 

ره و پوست تی

ردمتمایل به ز  

0 

 المخلوقاتعجایب

هجـری  1232

م(1015)  

• •  •    •  

دو درخت 

باریک با 

های ریزبرگ  

چهره پردازی 

سرهای 

انسانی در 

حالت تمام 

 رنگ و با رخ

های پوست

متفاوت، 

پردازی چهره

حیوانی در 

 حالت نیمرخ

 تنظیم جدول: نگارندگان

 

 گیرینتیجه.5
هـا مـرز که اطلاعات و مطالـب آن هستندها جزو آن دسته از متون ادبی نامهعجایب

باریکی میان واقعیت و غیر واقعیت را به نمایش گذاشته است. همین امـر موجـب شـد 
نویسی و از آن رهگذر تصویرگری این کتب رونص پیـدا کنـد و تـا  نامهسنت عجایب تا

هـای های مختلف ادامه یابد. داسـتانکتابت و تصویرگری آنها در سرزمین ،چندین سده
هـا داشـته نامـهوجود آمـدن ایـن عجایـبسیاحان و دریانوردان نقش بسیار مهمی در به

العـاده خـارق ۀکتب بـر جنبـ های عجیب از مطالب ایناست. در این میان تصویرسازی
زکریـای قزوینـی از  ۀنامـهـای موجـود، عجایـبنامهبودنشان دامن زد. از میان عجایب

هـای هـای مختلـف و سـرزمینشهرت جهانی برخـوردار بـوده و بـه کـرّات در دوران
هـای گوناگون مورد بازنویسی و تصویرگری قـرار گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه تحلیـل

آمـاری ایـن پـژوهش و تفسـیر و  ۀالمخلوقـات جامعـعجایب ۀخشده بر شش نسانجام
هـای نقـش درخـت هـا و تفـاوتارزیابی اصول کیفی حاکم بر آنها و بررسـی شـباهت
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توان گفت که تصاویر بررسی شده بـا موضـو  های مورد پژوهش، میسخنگو در نمونه
ال اول انـد. در پاسـخ بـه سـؤداعت مصور شـدهواق و درخت سخنگو با بسرزمین واق

ی انجـام شـده، کیفیـات بصـری هـاباید چنین پاسخ داد که بر اسـاس تحلیـل ،پژوهش
م( 1551)هجـری 11المخلوقـاتعجایـب ۀرفته در نقش درخت سـخنگو در نسـخکاربه

ــوازن، تمرکــز، حرکــت و عمــص   ۀ. در نســخاســتشــامل اصــولی همچــون تعــادل، ت
کنـد. و تمرکز خودنمایی مـیم( اصول تعادل، تقارن  1025)هجری 11الخلوقاتعجایب
م( تعادل و توازن، تمرکـز و تنـو  و حرکـت بـه چشـم  1051)هجری 1101 ۀدر نسخ

م( اصـول بنیـادین 1051ــ1511)هجری 12و 11المخلوقاتعجایب ۀخورد. در نسخمی
 ۀتعادل، تاکید و تمرکز، تنـو ، حرکـت و ریـتم بـه کـار گرفتـه شـده اسـت. در نسـخ

گیـری از م( کیفیاتی همچون تمرکز و بهـره1015)هجری 1110المخلوقات قرن بعجای
ــخ ــت. در نس ــوده اس ــایانی نم ــک ش ــر کم ــی اث ــه گیرای ــی ب ــت و منف ــای مثب  ۀفض

انـد از تعـادل، م( کیفیات بصری به کار رفته عبارت13)هجری 1233المخلوقات عجایب
اسـاس توان چنـین پاسـخ داد کـه بـر تقارن، تمرکز و عمص. در پاسخ به پرسش دوم می

ها از وجود درخت سخنگو صحبت به میـان آورده و های انجام شده تمامی نسخهتحلیل
انـد. از مورد تحلیل درخـت سـخنگو را بـه تصـویر کشـیده ۀچهار نسخه از شش نسخ

اشتراکات تصویری نقش درخـت سـخنگو یکـی خصـلت فضـای تصـوری در تمـامی 
باشـد کـه از بر روی درخت میهای انسانی ها است و دیگری وجود سر یا پیکرهنسخه
ــان نســخهایــ  1233م( و 1015)هجــری 1110م( و 1051)هجــری 1101هــای ن می

رسـد کـه در هـر سـه مـورد م( دارای سرهای انسانی هستند و بـه نظـر مـی13)هجری
م( علـاوه بـر سـرهای انسـانی دارای 13ی )هجر 1233 ۀها مذکر باشد. نسخجنسیت آن

هـای نقـش ها نامعلوم است. از دیگر تفـاوتما جنسیت آنباشد اسرهای حیوانی نیز می
نمایـد کـه در های مورد بح ، اشاره به این مورد ضروری میدرخت سخنگو در نسخه

امـا در  ،های مذکور اشاره شده استها فقط به وجود یک درخت با ویژگیتمامی نسخه
دهـد و حتـی در حیوانی خبـر مـی ۀم( از وجود درختانی با میو13)هجری 1233 ۀنسخ

 12و11ۀتصویرگری این نسخه نیز هنرمند این موضو  را در نظر داشته اسـت. در نسـخ
وجود یک درخت سخنگو اشاره شده امـا هنرمنـد م( نیز با اینکه به1051ـ1511)هجری
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سه درخت سخنگو بـه تصـویر کشـیده اسـت. همچنـین محـل قرارگیـری درخـت در 
ـــب ـــخترکی ـــدی در نس ـــری 1101 ۀبن ـــخ 1051)هج ـــز، در نس  12و 11ۀم( در مرک
 1015هجـری ) 1110 ۀم( در سمت راست، مرکز و چپ، در نسخ 1051ـ1511)هجری

م( در سمت راسـت و چـپ تصـویر  13)هجری 1233 ۀم( در سمت راست و در نسخ
 .باشدمی
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