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 لهاا  البُ کتابو  سعادت کتابهای  تطبیقی نگاره ةمطالع

 ابومعشر بلخی

 علیرضا طاهری

 ، زاهدان، ایران.دانشگاه سیستان و بلوچستان ،هنر ۀدانشکد ،دانشیار

 (12/10/95، تاریخ پذیرش نهایی: 21/1/95)تاریخ دریافت مقاله: 

 

 چکیده
سازی شده است. نوشته و تصویرسالطین ترک عثمانی  است که در دوراننفیس بسیار  ای نسخه سعادتیا  السعاده مطالع کتاب

است. این کتاب شامل توضیحات و توصییفاتی از دوازده عالییص صیورفلکی بیه     ده شسفارش سلطان مراد سوم تهیه  این اثر به

 سیعادت  کتابهای اصلی  مهتوان از سرچش معشر بلخی را میابو البلهانهای بسیار عالی است. کتاب  همراه مینیاتورها و نقاشی

هیایی همویون    و شامل بخی  ه در واقع نوعی کتاب فالنام اما ،اند ترجمه کرده عجایبرا برخی به کتاب  البلهانکتاب  دانست.

، بیه انیواد دیوهیا، اجنیه     های سیحرانگی   ها و مکان ثیر طلسصأکنترل ت برای در این کتاب فال انبیا، فال مقبول و اختالج است.

تطبیی  و مقایسیه    ها قابل در بسیاری از نگاره سعادت کتابو جداول طلسمات پرداخته شده است. تصاویر  پیامبرانفرشتگان، 

کتیاب   تصویرسازیاز  سعادت کتاب های نگاره ثیرپذیریأبررسی می ان ت ،مقالهاین ومعشر بلخی است. هدف اب البلهانبا کتاب 

لحیا  قیدرت تصیویر،ری، طرا یی،      بیه  سعادت کتاب های نگاره ده است.تطبیقی انجام ش -که با روش توصیفی است البلهان

در  چنید نگیار،ر   هیر  اسیت، تیر از نمونیه الگیوی خیود      پردازی و دقت در ج ییات بسییار قیوی   کادربندی، خلوص رنگ، رنگ

  ن دیک و وفادار بماند. البلهانتا به تصاویر کتاب  کرده استسعی  ها بندی ترکیب

 

 کلیدی گا واژ
  .، هنر عثمانیسعادت کتابالبلهان،  کتاب فالنامه،، وجن، دی

 

  :021-88302169، نمابر: 09124483575تلفن ،E-mail: artaheri@arts.usb.ac.ir. 
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  ____________________________________________________ مقدمه
یکی از شاهکارهای هنر عثمانی  سعادت کتاب تصویرسازی

است که در کار،اه دربار سلطان میراد سیوم انجیام ،رفتیه     
 البلهیان ثیر کتیاب  أهیای نن تحیت تی    برخی از نگیاره است. 

 هیای  طبیی  نگیاره  ت ،خی است. هدف این تحقی ابومعشر بل
تعییین  بررسیی و توصییآ نن و در نهاییت    و  قابیل قییا ،  

پیشیینه بایید    ۀدربیار ثیر،یذار اسیت.   أمی ان و موضوعات ت
تحقیقیات و توصییفات    ،،فت که در خصوص این دو کتاب

از جمله دو مقالیه از   ،ای صورت ،رفته است ،ریختهو جسته
میولییرو   ةسسی ؤانتشیارات م  استفانو کاربونی و کاتیالو،ی از 

در . انید  که فقط به تاریخ و توصیآ کتیاب پرداختیه   اسپانیا
بر تاریخ و محتویات ایین کتیب بیه تطبیی       این مقاله عالوه

 .ایص اهتمام ورزیده  هایی منتخب و توصیآ نن نگاره
وری عثمیانی  تی امپرا ،دوم قرن شان دهص میالدی ةدر نیم

هییای  از  سییرزمین .منیید شییده بییود بسیییار وسیییع و قییدرت
ن تا بغداد، از تیونس تیا مکیه و مدینیه در     بوداپست مجارستا

و شیهرهای مهمیی را    تیه ن دیکی دریای سیر  ،سیترش یاف  
های عثمیانی   قاهره. ترک و دربر،رفته بود: دمش ، اسکندریه

های وین رسیدند و کنترل راه ابریشص، دریای سییاه   تا دروازه
لطان شرقی دریای مدیترانه را در دسیت ،رفتنید. سی   نیمة و 
کییه درهییای  را بییه روی بییار و  رمسییرای  )همییراه در بییه

معماران، نقاشان، خطاطان، جواهرسازان، سفالگران، شیاعران  
را از شیهر   خیود  وریتی سراسیر امپرا  ،(،شیوده بیود  ج نن و 

. سالطینی همویون سیلیمان اول   کرد قسطنطنیه هدایت می
از جملیه   -که خوشیگذران نیی  بودنید    -اد سوم اش مر یا نوه

هییا  کننییده از هنییر بودنیید. نن  سییتفادها و پادشییاهان بیی ر 
و هنیر  دادنید  ی را توسیعه  رای سیلطان های هنیری سیی   کار،اه

کیه خیود را تیا    کردنید  خاص عثمانی را خل  کردند و سعی 
دی و ثیرات هنر ایران قرن پان دهص مییال أاز ت ننجا که بتوانند

 در این کار ناموف  بودند(.   قبل از نن درنورند )که
ر  خود سلیمان اول تفیاوت زییادی   مراد سوم با پدرب 

های جنگ دور نگیه   داشت و برخالف وی، خود را از صحنه
دولتیی را بیه زنیان     های  داشت و بسیاری از مسئولیت می
سییلطنت دوران وی را  همییین دلیییل بییهکییرده بییود   اعطییا

داننید. وی پسیر سیلطان سیلیص دوم و      سلطنت بیانوان میی  
 1595مر،  در سیال  تا زمان  1574 سال از نوربانو بود و

مراد سوم در یکی از مدار  بی ر   . »میالدی سلطنت کرد
ی و فارسی را نیی  نموخیت.   و زبان عربد کرمانیسا تحصیل 

 1574دسییامبر  12در  ،سییپس . ییاکص مانیسییا شیید  وی
وافیری بیه    ةعالقی  ،. سلطان میراد میالدی به سلطنت رسید

وییهه نسیخ    هبی  ،نراییی  های مربیو  بیه کتیاب و کتیاب    هنر
نویس مصور داشت. وی تعداد زیادی از این نثار را بیه   ستد

  کرد اداره می عثمان نقاش استادکه  سفارش داد کار،اه 
ت بیه مناسیب   نیی   را یخطی مصور ةتاد نقاشی که نسخاس

 «ساخته و پرداخته کرده بیود  سوران پسر مراد جشن ختنه
(Singh, 2002, 78.) 

مهرمیاه  مانند   رمسرادر زمان سلطنت مراد، برخی زنان 
در  عصیمت بیانو  و  صیفیه سیلطان  ، نوربیانو سیلطان  ، سلطان
 ۀدوردر »هییای دربییار عثمییانی نفییور پیییدا کردنیید.  سیاسییت

 نفریقیا د سیوم، سیپاهیان مسیلمان در شیمال     سلطنت میرا 

سلطنت میراد   ۀدوردر ایران صفوی  روی کردند. جنگ باپیش
 سوم تداوم یافت. سپاهیان سلطان میراد پیشیروی خیود را از   

پایان  تفلیسو نخیسکا نغاز کردند و با تسخیر  اردهانطری  
در،ذشت و در همان شهر دفن  استانبولدادند. مراد سوم در 

رسد سیلطان میراد سیوم     نظر می به(. 89 ،1370)شاو، « شد
زنانیة  ،یری   در زند،ی سیاسی، فرهنگیی و ا ساسیاتی   کامالً

 نفیر از  47شت که تنها اوالد دا 103خود غرق شده بود. وی 
هیای خطیی مصیور را دوسیت      نسخهکه  ها زنده ماندند. او نن
 را سعادت انجام کتاب تدوین و دستورطور ویهه  بهداشت،  می

 برای دخترش فاطمه داد.  
دختیر   ،فاطمه ۀدربار ،در شرود کتاب و پس از فهرست

صیا ب  برسیص خ انیة   »،ونه نوشته شده است:  این ،سلطان
القبال و مالکت الع  و االجیالل دره تیاج شیاهی    السعاده و ا

غ ۀ جبهة پادشاهی نوباوه باغ ع ت و رفعیت خالفیت نهیال    
عثمیانی   ،ل ار سلطنت سرو بوستان ایالت زینت خانیدان نل 

نسیل   ةمفخم ةمخدوم ةمعظم ةملکزیور دودمان جهانبانی 
عثمان  ضیرت فاطمیه سیلطان خلید اا تعیالی       نل ۀپاکی 

النبیی   رمیه تها و سعالتها الی یوم القیامه بحدولتها و ابد ع 
خیت بیادت همنشیین و    ، بعلیه الصلوه والسالم، نمین، بیت

سعد بیادت هیص قیرین عمیر بیادت بیردوام و عی ت و دولیت         
 «.همونین

 

 

 سعادت کتاب
قرن شان دهص و اوایل قیرن هفیدهص مییالدی عصیر بسییار      

سیوم   عصر مرادخصوص  بهپرباری برای نقاشی عثمانی بود، 
باروری شاهکارهایی هموون  ۀدورمیالدی(  1574-1595)

 .بود محمد ابن امیر  سن السعودی سعادت کتاب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
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نفییس   ای اثیر و نسیخه   سعادتیا  مطالع السعاده کتاب

 دهاست که در دوران عثمانی ترکیه نوشته و تصویرسازی ش
، نامنجمییبهتییرین شییاعران،  اسییت. سییلطان مییراد سییوم 

ویهه هنرمندان و نگار،ران را از  به ،انجغرافیدانان، دانشمند
و مورد  مایت خود قرار داده بود. افیراد  ده کرجا جمع  همه

دنیای هنر و علوم نن زمان رغبت زیادی  ةبرجستمشهور و 
های نن داشیتند   به ماندن در دربار عثمانی و کار در کار،اه

 .دندکرو در ننجا موقعیت واالیی پیدا 
و توصییفاتی از دوازده عالییص    این کتاب شامل توضیحات»

 های بسیار عیالی اسیت.   همراه مینیاتورها و نقاشی صورفلکی به
همییة ان عربییی ترجمییه شییده بییود و بییه زبیی سییعادت کتییاب

نید که تحت نظارت و هدایت اسیتاد   نظر می مینیاتورهای نن به
مییالدی اسیتاد   1570وی از سیال  انجیام شیده اسیت.    یعثمان

وی بیر روی سیایر   شییوۀ  بیود و   یسلطان راینقاشان کار،اه س
هیای   وییهه پرتیره   بیه  ،ثیر ،ذاشیته بیود  أهنرمندان دربار مراد ت
   .(www.moleiro.com)« ظریآ و دقی  وی

جالب توجه این است که متن کتاب بیه زبیان پارسیی،    
 کار برده شده به فواصل در بین هص به وعربی و ترکی است 

سه زبان مسلط این بدان معناست که نویسنده به هر  است.
سیلطان و   معمیوالً  نن نی  کیه  ۀخوانند بوده است، بنابراین

بایسیتی ایین    میی  انید  بیوده  )یا سایر اهالی  رم( دختر وی
 .دنرا بلد بوده باش ها زبان

 پیاریس  ملیی فرانسیه در   ةکتابخاناین اثر که اکنون در 
همویون   .شیود  میی  ( نگهیداری 242الحاقی تُیرک  ةضمیم)

وافیر نیاپلئون    ةعالقی دلییل   لآ دیگر بهبسیاری از نثار مخت
بناپارت به نثار هنری فاخر و عالی و توسط وی بیه فرانسیه   

مشخصات کتاب بدین شرح است: تاریخ »نورده شده است. 
صیفحه   286متر،  سانتی x21 31میالدی، اندازه  1582اثر 
را ایین کتیاب    شیده بیا اسیتفاده از طیال.     نقاشی ۀنگار 71و 

نگیار مشیهور و    میالدی(، زمین 1818-1746،اسپار مونه )
بیه نیام   از قاهره به پیاریس نورد و در کتابخانیه    ،پِلوزکنت 

 .(www.moleiro.com)« ناپلئون بناپارت جای ،رفت
 یاوی توصییفات ج ییی از شخصییت و      سعادت کتاب

 البیروج  منطقهیک از دوازده نشان  صفات شخصی بومی هر
وت موجیودات  هیای متفیا   موقعییت هیا   برخی نقاشیی  ست.ا

و  یاالت   یفی یکی  تطیاب  ، اسا  ارتبا  ،یاهان برانسانی 
ها به تفسییر صیحی     نقاشی ةبقید و نده چهره را نشان می

گویی از پیشیی ای نوشیته  ،همونییین .دنی پرداز هیا مییی  خیواب 
کیس بیر اسیا  نن     شیود کیه هیر    اسرارنمی  نی  دیده میی 

    بینی کند. اش را پی  نینده طالع و تواند می

از دنییای شیرق عصیر     عیالی سخه ،واه و شاهدی این ن
با  االت عجییب   یارنمی های اسر مملو از شخصیت و خود

ی هیا  ، کیا  هیای فیاخر   هایی بیا رنیگ   و غریب است و لبا 
دییده   نیی  در نن  جی نن و  بناهای لیوکس، مسیاجد   ،مجلل
هماننید   اسیت،  یوانات غیربومی و خارجی بسیار  .شود می

بیدون ا تسیاب پرنید،انی کیه     طاوو  و مارهای درییایی،  
 هنر ایرانیی ثیرپذیری از أشان نشانی از ت شده طرح استیلی ه

بخشیی از نن بیه هیوالهیا، دییوان و     عیالوه اینکیه،    به .دارد
 هییا ت قیرون وسییطایی تیرک  موجیوداتی متعلی  بییه تخییال   

    اختصاص یافته است.
تصویرسیازی و مینیاتورهیای    ۀمتون کتاب )هماننید شییو  

 ، از جملیه هیای مختلفیی اسیت    ابع و سرچشیمه دارای من نن(
میارکوپولو،   ةنامی  شب، شاهنامه، عجایب ه ار و یک کتاب قرنن،
. شنا  ایرانیی  ستاره ،1(البوماسرابومعشر بلخی ) الموالید کتاب
 ر نن برشیمرد از تیوان بی   ثیرات دیگری نیی  میی  أت، این وجود با

عیرب،   یا زند،ی اسکندر کبیر که بر ادبییات  اسکندرنامهجمله 
   ثیر زیادی ،ذاشته بود.أترک و فارسی ت

،ونیه معرفیی    دنیای شرقی در مینیاتورهای کتاب ایین 
های عجییب و غرییب و اسیرارنمی  بیا      شده است: شخصیت

ای هی  ظاهری غیرمتعارف، پوش  غیرمحلی و بومی با رنیگ 
ن روی اهایی که مؤرنی  مساجدی با منارهالعاده  بناها و  خارق
و خواننید    نمیاز فرامیی   ةفریضی انجیام   ن را بیرای امنی نن مؤ

های فیاخر کیه روی اسیبانی بیا زیین و       سوارکارانی با لبا 
اند. انبیوهی از   های پوشیده از ت یینات عالی سوار شده یراق

 :اسییت کتییاب را پرکییرده  یا ه یوانییات غیربییومی صییفح 
های  العاده، ماهی های دریایی فوقهای سلطنتی، مار طاوو 
 واصییل و سیایر   و پرنید،ان شیکاری،   هیا   پیکر، عقاب غول

هییای تخیلییی  کامییل از کتییاب بییه جیین یپرنیید،ان. بخشیی
های قرون وسطا اختصیاص یافتیه کیه پیر از دیوهیای       ترک

 تهدیدکننده و جانوران تخیلی است.

   ا البله کتاب
انید   ترجمیه کیرده   عجاییب را برخی به کتاب  انالبله کتاب

هییایی   ولیی در واقیع نیوعی کتییاب فالنامیه و شیامل بخی      
کتاب به زبان  هموون فال انبیا، فال مقبول و اختالج است.

 هیای ریی  و بسییار دارد.    نویسیی  عربی نوشته شده و  اشیه
نگهیداری   بودلیان دانشگاه نکسفورد ةکتابخاناین کتاب در 

معشر بلخی اسیت کیه نیام وی    کتاب ابو ۀنویسند» شود. می
 ات[و بیشیتر صیفح  ] وضوح در دومیین سیطر از مقدمیه    به

کتاب رکر شده است. وی منجص، اخترشنا ، ریاضییدان و  
در اواییل   ،سیپس  .معشر در بلخ متولد شید . ابوفیلسوف بود
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یان در قرن نهص میالدی/ سوم هجری قمری به دربار عباسی 

نن  ةمقدمی که در  -انالبله کتاب ۀشد بغداد رفت. متن کپی
ای در  رسییاله  اسییت الموالیییدکتییاب  -نییی  رکییر شییده  

بینی میرد   سی و نجوم اثر ابومعشر که مبا ث طالعاخترشنا
کند. خطا  و خوشنویسی که متون نسخ  و زن را مطرح می

، عبدالحسن بن علیی بین الحسین االصیفهانی     دهکررا کپی 
 «اصییفهانی بییود وی اصییالتاً ۀخییانوادمتولیید بغییداد اسییت. 

(Carboni, 1991, 24.) 
در این نسخه اطالعیات مفیید دیگیری نیی  داده شیده      

این کتاب مبارک از دسیت االربییل بیه  ییدر ابین      »است: 
هجیری   812الحاجی عبدالکریص بن محمد... در ماه شعبان 

و برای شیخ الدیا  سین االربییل نوشیته    قمری داده شده،
 ةترکیی در  انالبله کتابدو نسخه کپی ترکی از شده است. 
یکیی بیرای عایشیه     :میالدی انجام شد1582عثمانی، سال 
ه سیلطان، دو دختیر سیلطان    دیگری برای فاطمی سلطان و 
نخیر   ةصیفح در  ،البتیه  (.Carboni, 1991, 24) «مراد سوم
« هجیری  839شیهر رمضیان المعظیص سینه     » ، تاریخکتاب

کتیاب   یاهی  هتعداد صفح است. کتاب رکر شده زمان پایان

این اثر بیرای   صفحه است. 352نوشتاری(  ةصفح)از اولین 
چهاردهص و اواییل قیرن پیان دهص    بار در اواخر قرن  نخستین

میالدی مصور شد. در این کتیاب بیه انیواد دیوهیا، اجنیه،      
هیا، ارقیام و جیداول طلسیمات      فرشتگان، پیامبران، طلسیص 

هییای سییحرانگی  و  هیا و مکییان  ثیر طلسییصأکنتییرل تیی بیرای 
پرداخته شده، ضمن اینکه تصاویری از موجیودات   ها افسانه
 بییرای بییه  شییود. دیییده مییی  در نن الخلقییه نییی   عجیییب

تصویرکشیییدن پیییامبران ابراهیمییی و اسییالمی در مکییانی  
 ،شناسی و شرح طالع سیتار،ان و پییامبران   مرتبط با ستاره

پیشیگویی  بینیی و   سعی شده تا توجیه مذهبی برای طیالع 
تصیویر  « هفت پادشاه جنییان » انالبله کتابداده شود. در 

  .شده که هرکدام متعل  به یک روز هفته است
در  البلهیان  کتیاب ای از  ،یه ابومعشر بلخی در برر تصوی
(. در 1 )تصیویر  شیود  دییده میی   یزمای  اب ار نجیوم  ال ن
یعنی  ،نن ۀدهند نی  سفارش سعادت کتابای مصور از  بر،ه

روی  ،چهارزانو در مرک  توجیه و نقاشیی   ،سلطان مراد سوم
و  الیت پادشیاهان ییا     در اتاق نشسته ی  مرک ی فرشنق

 (.2ا به خود ،رفته است )تصویر شاهنشاهان ر

 
 

مصور  ةنسخ ی.ابومعشر بلخی در حال آزمایش ابزار نجوم .1 تصویر

بودلیا ،  ة، اواخر قر  چهاردهم میالدی، کتابخانالبلها  کتاب

 (Carboni, 1991, 24)مأخذ:  .دانشگاه آکسفورد

. کتاب سعادتکرد  به کتاب  . سلطا  مراد در حال نگاه2تصویر 

مأخذ: . 7v، کتابخانة ملی فرانسه، برگة شمارة دتسعا
(www.bnf.fr) 

عبیایی بیدون    .بسیار مجلل و فاخر اسیت  سلطان لبا 
نماد سالطین عثمانی قرن  ،ای ب ر  و عمامه بر تن نستین
در بییرون اتیاق و در پیایین     بر سر دارد. ،دهص میالدیشان 

مشییر  هیا ش  اند. یکیی از نن  سمت چپ، دو پیشکار ایستاده
و  ،ای اسیت  ر نییام پارچیه  کیه د در دسیت دارد  سلطنتی را 

شکل طالیی در بغیل ،رفتیه    مانند کروی دیگری ظرف کوزه

دو فرد کوتولیه   ی است.ا در برنمده ای تنگ و که دارای لوله
و شی  فیرم    ای در وسیط  فیواره  با -در کنار  وض مرک ی

در  ال سر،رم کردن  -رنگ در اطراف  مانند طالیی  یوان
خیود   ولی ننوه توجه را در این نقاشیی بیه   .هستند سلطان
کند، وضعیت قرار،رفتن سر مراد سوم و چی هایی  جلب می

در  یال   است که روی می  سمت راست قراردارد. سیلطان 
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منید   ارا رضایتو نشک ندیشیدن و مراقبه، مجذوب، قدردانا

همیین کتیاب    کتیابی کیه ا تمیاالً    نشان داده شده اسیت. 
نن  ۀبازشید  یصورت باز روی میی  و کشیو   بهاست  سعادت

وضیوح دو تصیویر از    نن به ةصفحقرار ،رفته است. روی دو 
هیای   شود. در طیرفین نن کتیاب   عالیص صور فلکی دیده می

منیدی سیلطان    هعالقی شود که نشان از  دیگری نی  دیده می
ای بلنید و   است. روی می  جعبیه  اش ادبی به کتاب و تمایل

یکییی از  نن ا تمییاالً کییه درد دارد رنییگ نییی  وجییو طالیییی
 یهیای مهندسیی اسیت کیه پادشیاه      مکانیسیص  ها یا ساعت
خاصی به نن داشت و اغلب همانند هدییه از   ةعالقعثمانی 
  کرده است. ی اروپایی در استانبول دریافت میها خانهسفارت

 های تطبیقی نگاره
دو در  و تطبیی   مقایسیه  هیای دارای کیفییت   رهتعداد نگیا 
دلییل محیدودیت نوشیتاری     ی بیه ول ،توجه است بلکتاب قا
 کیه در نن  پیردازیص  میی  ها از نگارهفقط به چند نمونه  مقاله

 .است ی نی  تصویر شدهموجودات تخیل

 برج فلکی قوچ. 1
البیروج   کیه بیه منطقیه    سیعادت های مختلآ کتیاب   در نگاره

هیر ییک از دوازده نشیان بیروج      اختصاص داده شده، معموالً
 یمیدالیون  در ابومعشیر بلخیی   انالبلهی کتیاب  هموون  فلکی
نظیر   نحیوی کیه بیه    بیه  اسیت،  شکل نشان داده شده ای دایره
شیبانه   و پرسیتاره  یدر نسیمان  یرسید از داخیل تلسیکوپ    می

بیا   که انگیار  نگریسته شده است. نسمان نبی چنان ظاهرشده
و بیا سیتار،ان طالییی نیی       ا اطیه  یابرهای کوچک سیفید 
در وسیط هیر   با نشیان بیروج فلکیی     دایرهت یین شده است. 

م ین به  قراردارد که یبندی چهار،وش و در قاب بندی ترکیب
شیود   دیده می یهای دیگر همراه رنگ به است و رنگ طالیی
خیاص  شییوۀ   هیای  ها و بیر   غنی انحنایی، ،لکه ت یینات 
به قاب دیگیر   یاین ت یینات از قابدهد.  را تشکیل می عثمانی

و تکیرار شیده    های نن مشابه مایه ،ر نق تی اتفاوت دارد،  
در باال م ین شده کیه   یشکل چهار،وش باباشد. کادر یا قاب 

شییوۀ  بیا خطیی طالییی بیه      موضود و تصیویر  در نن عنوانِ
برخیی از  شیده در   . عنوان کادربندینوشته شده است محق 
تصیویر  : »شود با این کلمات شرود می سعادتکتاب نگارهای 

فلکیی   ینیام برجی   جملیه ادامیة   درکیه  .« نشان برج فلکیی.. 
بنیدی قیاب    در پایین ترکییب . (3)تصویر  ،ذاشته شده است

ه بخی  مسیاوی دارای   شود که بیه سی   دیده می یچهار،وش
در داخل نن سییارات میرتبط بیا     طاقی هاللی تقسیص شده و
 .درسه عالمت بروج فلکی قرار دا

،وسپند سپیدی است که از نیمیر  نشیان    تصویر قوچ،
 ۀهای  روی خیط پیایین داییر    اده شده است. یکی از سصد

که دو پای دیگیر جلیویی بیه     مدالیون قرار ،رفته در  الی
در وضیعیتی    هوا بلند شده است و  الیت یورتمیه رفتین   

تردییید مشییت  از نمییای  اخترشناسییانه بسیییار مشییابه  یبیی
قیوچ   نجیا، کنید. در ای  ند را تیداعی میی  ،وسپ البروج منطقه
نیه، افسیار و   دارای پوش  زین، ده مهارشدهرام و  ی یوان

 . است گوله،ردنبندی با زن
میار  ییا میریخ     ۀسییار  ای که عالمت قوچ دارد سیاره
 کیه شیود   مشیخ  میی   دارای سیبیل  یسوارکاربا  و است

نی   ای ،اهی سر بریده و در دست راست یهمیشه شمشیر
تجهیی ات نظیامی میریخ در اینجیا بیه       دارد. در دست چپ
غیالف شمشییر و کالهخیود     .اسیت ه  یافتیه  شمشیر کیا 
 لهیام ،رفتیه  های سربازان عثمیانی ا  از کاله ا تماالً بلندش
بیا   یش سیاده اسیت: پیراهنی   ا پوشی   ۀباقیمانداست.  شده
های کوتاه روی نن که  با نستین ای تنه نیصهای بلند،  نستین

 ها.   شلوار ،شاد، کمربند و چکمه ،دارای نقوش ت یینی است
مشیارکت دارنید از    در اینجیا که  یا زیر قمر نویسیارات ثا

بیا   و نشسیته مار  یا مریخ چهیارزان  :ستها راست به چپ این
تیی  بیر سیر و عبیای      کاله بوقی نوکشیء ،رزمانند در دست، 

رو، بیا   هبلندی بر تن  خورشید، انسانی نشسته با دییدی از روبی  
ونیو ،  سییارۀ  های نور ا اطه شیده اسیت     شعاد دارایسری 
زمینیة   پیس هیا روی   ننهمة  ی نشسته در  ال نواختن عود.زن

های طالییی تصیویر    به ستارهتیره و م ین  نسمانی به رنگ نبی
بنیدی، سیاختار و    لحا  ترکییب  این تصویرسازی به .استشده 

 .(3 است )تصیویر  البلهاننسخة ار مشابه ها بسی طرح شخصیت
نمی ی قیوچ   ها و رنگ در اینجا فقط تغییراتی در ت یینات لبا 

 ولی سایر عناصر مشابه را داراست. ،شود دیده می

 سد یاجوج و ماجوج. 2
های هیر دو کتیاب بیا عنیوان دییوار ییاجوج و        یکی از بر،ه

(. در داسییتان 4میاجوج تصویرسییازی شییده اسیت )تصییویر   
«  ییات  ةسرچشیم »جسیتجوی   ةزند،ی اسکندر، به افسان

سیاختن   ةفسیان ا ،هیا  زیاد پرداخته شده است. یکی از نگیاره 
داشتن قوم و شی یاجوج و  سد عظیص نهنین برای دور نگه
تصویر درنورده است. داسیتان   ماجوج از دنیای متمدن را به

قوم یاجوج و ماجوج در قرنن نیی  وجیود دارد. در داسیتان    
نفرین  ماجوج یکیی از پسیران یافیث اسیت. در داسیتان      

تسخیر  شیطان ب ر  راقوم یاجوج و ماجوج »، 2نپوکالیپس
 ,Apocalypse) «رونید  نید و بیه جنیگ انسیانیت میی     ک می

1946, 20.) 
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، البلها  کتاببرج فلکی قوچ، سمت راست،   f8،.(www.bnf.fr) ةالبروج، شمار سمت چپ، تصویر برج فلکی قوچ، نشا  منطقه. 3 تصویر

 (bodleian.ox.ac.uk)انشگاه آکسفورد، بودلیا ، د ة، کتابخانعجایب کتاب

  

، 76r ة، شمارسعادتپیکر و مردما  یاجوج و ماجوج، کتاب  مار غول-یاجوج و ماجوج، اژدها ةسمت چپ، سد یا دیوار .4 تصویر
(www.bnf.fr).  ق.، ه، اواخر قر  چهاردهم م./ هشتم البلها ب مصور کتا ةدیوار اسکندر، سد یاجوج و ماجوج، نسخ راست،سمت.

 38r ،(bodleian.ox.ac.uk) ةبودلیا ، دانشگاه آکسفورد، شمار ةکتابخان

در بخ  پایانی و  عجایب المخلوقاتکتاب ق وینی در  
 الکتییاب فییی  یوانییات عجیبییه  هخاتمیی»م کتییاب  بییه نییا

نویسد:  می« یأجوج و مأجوج»، در معرفی و شرح «االشکال
اند که عددشان را ج  خداوند نداند و یکیی از   یشان قومیا»

ایشان بسیاری ب اید و معاش ایشان موجودات دریایی است 
-458 ،1340 )ق وینیی،  «ها را به کنار زده است که نب نن

این قیوم در  »د: ،وی این قوم چنین می ۀدربار قی یا(. 459
رسیید،  ها  به دیار نن روالقرنینکردند و چون  دنیا فساد می

از او ییاری   مردم از ظلص یأجوج و مأجوج به او پناه بردنید و 
شت میا را  کنند و کی دیار ما را منهدم می خواستند که اینان

درنید. روالقیرنین تعیداد و     خورند و چارپایان میا را میی   می
شمار اسیت   ها را پرسید. ،فتند تعدادشان بی مشخصات نن

http://www.bnf.fr)؛
http://www.bnf.fr/
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هیای ننیان    د که نی ان صورت اندام و پهن و موجوداتی کوتاه

جای ناخن منقار دارند و بر پشیت   مانند درند،ان است و به
ها موست و دُم بی ر  دارنید و مثیل کبیوتر یکیدیگر را       نن

کنند. بنیا بیه رواییت     خوانند و همانند سگ عوعو می فرامی
( مردمان از روالقرنین خواستند کیه مییان   94قرنن )کهآ: 

وار کند و روالقیرنین  ننان و قوم یأجوج و مأجوج سدی است
هیای نهین مییان دو کیوه، اسیتوار       به فرمان خداوند از پاره
در » (.902 ،1386)ییا قی،  « اث کرد...ببست و سدی ا د

 بعضی از متون، نجات مردم از شر ییأجوج و میأجوج را بیه   
اند که چون اسکندر رو به مشیرق کیرد    نسبت داده اسکندر

وم ییأجوج و  به سرزمینی رسید کیه میردم نن از دسیت قی    
مأجوج به ستوه نمده بودند. این موجودات نمیوداری کامیل   
از موجییودات ترکیبییی و رفتارهییا و خصوصیییات موجییودات 

 (.468 ،1383)رستگار فسایی، « انگی  را داشتند شگفت
 (4)تصیویر  سیعادت  کتیاب  در نگیاره  ایین  پردازی رنگ
 دیید اسیت.   انالبله کتاب ۀنگارتر از  و شاداب تر بسیار زنده

اسیت. دییوار نهنیین بیا      دیواره به بییرون  هنرمند از داخل
روکشی از برن  مذاب پوشیده شده تا  یالتی لغ نیده و لیی     

دیییوار . ممکن سییازدنییارا  بییه نن بدهیید و بییاالرفتن از نن 
در باال ز نجر به رنگ بنف  روشن نقاشی و هموون سدی ا

بسییار   ۀانیداز ای ترسیص شده است. عظمیت و   صورت پله به
بسییارکوچک سیاکنان    ۀانیداز تیوان بیا    ر  دییوار را میی  ب 

 هیا  پیکیره  ۀانیداز تفیاوت   سرزمین یاجوج و ماجوج سنجید.
 کنید.  اختالف بین جهان متمدن و و شیی را تشیدید میی   

کیه   انید  پیکیری شیده   ها سوار بیر میار غیول    چهار نفر از نن
سیواران و در واقیع    ظاهر اژدهایی دهشتناک اسیت و رامِ  به

کنند تا از دیوار بیاال   سعی میهفت نفر دیگر  .تاین قوم اس
که  کند نشکار میها این نکته را  نن ة،ون رفتار و شی روند.
 داشت. ها را دور نگه نن دبای

، دییوار بیا قطعیات    انالبلهی  کتیاب مربو  بیه   ۀنگاردر 
تر پوشیده شیده و انیدام و هیکیل مردمیان ییاجوج و       ب ر 

-اژدها ن اینکه شکل، ضمستایر شده تر تصو ماجوج ب ر 
 ،وییهه در سیر   به ،لحا  ظاهر و بهنورتر  ر ب ر  نی  هرا ما

ی واقعی اسیت کیه   یاین اژدها .(4 ست )تصویرنی  متفاوت ا
لحیا    از بدن او اضافات دیگری نی  خارج شده است که بیه 

تیر و   سد کوتیاه  ۀدیوار کند. روانی سبوعیت او را تشدید می
 . است نی  متفاوتعناصر ،یاهی در باالی تصویر 

ه شده است. در دیوار، دنیای متمدن نشان داد در باالی
 ۀمنظییر، در قسییمت بییاالیی نقاشییی سییعادت کتییابۀ نگییار
ب ر  در مرک  و نسیمانی   یای و کوهستانی با درخت صخره

و چیپ، دو   شود. در سیمت راسیت   به رنگ طالیی دیده می

و  ند: تنبیور سوارکار در  ال نواختن اسباب موسیقی هسیت 
نواختن موزیک بیا صیدای بلنید در     سرنایی بلند و کشیده.

ارتی    نشیینی  که در زمان عقب برای این بوده مقابل دیوار
هیا هنیوز در    نن یاجوج و ماجوج تصیور کننید   اسکندر، قوم
ایین   .کنند از دیوار محافظت می هستند و و سد پشت دیوار

 زمینه و برخی ج یییات نظییر   وضعیت با اختالفاتی در پس
 است. سرنا در هر دو نگاره نمای  داده شده ۀانداز

 سندباد و پیرمرد دریا. 3
دو کتاب یکیی از شیاهکارهای بسییار    در هر  ای دیگر نگاره

 ،شیب  داستان ه ار و یک مشهور ادبی را تصویر کرده است:
هیای رواییی و شیفاهی تیدوین      که بیشتر بر اسا  داستان
، مالقیات وی  د بحریسندباهای  یافته است. یکی از داستان

 دهد. پرت و دورافتاده را شرح می ای با پیرمردی در ج یره
وی  ی که غرق شده بیود سندباد برای کمک به پیرمرد

کند، ولی پیرمرد دریا پاهیای  را   را بر پشت خود  مل می
بیه   شیود و  نمیی  دیگر پیاده د وپیو به دور بدن سندباد می

بار کیه سیندباد    و هرد کوه برو ةدهد تا به قل وی دستور می
د. سیرانجام  کنی  فشار پاهای  را بیشتر می ،کند مخالفت می
 دنچی میو چند انگور از نن  بیند درخت تاکی را می سندباد

 دهید  میی نن را به پیرمرد دهد و  و در معرض نفتاب قرارمی
ت پییدا  أتا مست و قدرت پاهای  کص شود. سیند بیاد جیر   

و بیا   انیدازد  مرد را از پشت خود به زمیین میی  پیرو د نک می
 رساند. می سنگی به هالکت

موجیودی بیه نیام     پیرمرد دریا در این داسیتان ییادنور  
فرهنگ در  .(6)تصویر  است ثیر ننأتحت ت و ا تماالً دوالپا
 چرمیی  ةتسیم در لغت به معنیای   دوال» نمده است: معین
 چیرمین کیه   ای تازیانیه که با نن طبل و کو  نوازند   است
کسی کیه  معنای  یله و مکر است و دوالپا هص به معنای  به

سیاق   باریک دوال باشد. مردی مانندیدارای پاهای باریک و دراز
هیا زیسیت    هیا و جنگیل   مردمی هستند که در بیابان .لو شُ
 ةتسیم ماننید دوال و   کنند و دارای پاهای دراز و باریک می

 ند و مسافران را وادارکن میاند و خود را شَل وانمود  چرمین
سازند که ایشان را بر پشیت خیود  میل کننید. بیدین       می

پیونید   صورت پاهای خود را به دور ،ردن نن بیوار،ان می
سیازند    و ا،ر مواف  میلشان  رکت نکنند ننان را خفه میی 

در  (.1113،1384)معیین،  « به غول بیابانی هیص مشیهورند  
د که روی ایشان به ای هستن طایفه» :نمده است نامه عجایب

دارنید و شیکص ندمیی و     های سگان رویِ ندمی ماند و دست
 ةنیمی بیاال بیه ندمیی مانید،      ةنیمی چون ماری.  دنبالی دراز،

زیرین به مار ماند  بجهد و دنبیال بیه مییان میرد پیوید و      
(. 223:1375)همییدانی،  « بیفشییارد و  لیی  وی بگیییرد  
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ای اسیت   هت مرد سالخوردئنمده که دوالپا در هی ،همونین

خواهد که او را  و از رهگذران می»نشیند  که به کنار راه می
درازی سیه ،ی  و هماننید     ،اه پاهای  به بر دوش ،یرند، نن

کشید و ،یرد کمیر رهگیذر      مار از شکم  سیر بییرون میی   
پیود و رهگذر باید کمر به خدمت وی ببندد و تنهیا بیا    می
همیان پیرمیرد   تواند از بند بگری د. دوالپا  کردن او می مست

دریا اسیت کیه در پنجمیین سیفر سیندباد بحیری سیر راه        
 (.  128،1355سن،  )کریستن« ،یرد سندباد قرارمی

 اننییدهم (، پیرمییرد دریییا5 ویرهییر دو نگییاره )تصیی  در
شیده  بدون پیا نشیان داده    و با سر و بازوان انسانی ای ماهی
ی پاهیای  ، دارایکه در متن داستان سیندباد  در  الی ،است
است )هماننید دوالپیا    ه به دور بدن سندباد پیویدهک است

شکل  تی  هاللی ((. این موجود دارای دو شا  نوک6 )تصویر
اثیری از   سیعادت  کتاب ةنسخروی سر نی  است. در نقاشی 

کیه در نخیر   خیورد   بیه چشیص نمیی   درخت انگور و شیراب  
ای  صیحنه در مییان منظیره    .اسیت داده شده داستان شرح 

سر و دم خود را  الن جلو، ماهی ب ر،یتصویر شده که در پ
ای  ای روی تپیه  خانیه ب بیرون نورده و در پیالن عقیب   از ن

دهید   ای را نشان می صحنه نگاره این ،در واقعنمایان است. 
ات داده و بیر  که بالفاصیله سیندباد پیرمیرد را از درییا نجی     

کتییاب  ةنسیخ اسیت، در صیورتی کیه در     پشیت  نشیانیده  
  اسیت  و وفادار داستان بسیار ن دیکتصویر به متن  انالبله

سندباد و پیرمیرد در زییر درخیت بی ر  انگیور و در کنیار       
 اند. سبدی پر از انگور نشان داده شده

  
 ةرمرد دریا، نسخراست، سندباد و پی. سمت v ،(www.bnf.fr) 79ة شمار سعادت، کتابسمت چپ، سندباد و پیرمرد دریا،  .5 تصویر

 43r ،(bodleian.ox.ac.uk) ةبودلیا ، دانشگاه آکسفورد، شمار ة.ق.، کتابخانه، اواخر قر  چهاردهم م./ هشتم البلها  کتابمصور 

 

مارس  ی/هجری قمر 790ربیع االول  مکمل فارسی، ةنسخطوسی سلمانی،  احمد المخلوقات عجایببا پاهای مارگونه،  والپاد. 6 تصویر

 (www.bnf.fr). ملی فرانسه، پاریس ةکتابخان ،میالدی 1388
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 در حال کشتن مار شترسوار. 4
در  ال کشیتن   شترسوار»موعه دیگری از این مجنگارۀ عنوان 
سیپس نن را   کنید،  میی ری کمیک  که به مامردی  ،است« مار
ای  اشیاره  این مرد و منبیع داسیتان  به نام  .(7 روی)تص کشد می

پیکیر،   کشتن میار غیول  شیوۀ نه و نشده است. ولی فضای صح
 کند. های نن را تداعی می و شمایل «سن ژرژ و اژدها»داستان 

بسیار  ای ی با نی هشترسوار مرد ،سعادت کتاب ۀدر نگار
را از پیای   ای ژدها،ونیه ا ةالجثی  میار عظییص  ظریآ و بارییک  

 ،نگیاری مسییحی   ژرژ که در شیمایل  همانند سن ،نورد درمی
ییا    (7 کشید )تصیویر   ، اژدها را میی یویهه مسیحیت شرق به

. شیاهنامه رستص و اسفندیار قهرمانیان پارسیی   اژدهاکشتن 
صیورت   و بیه  اسیت کمی قطورتر  انالبلهمرد در کتاب  ۀنی 
طیوری   به است، در کنار بدن اژدها فرود نمده عمودی کامالً
اژدها در زییر   در بدن وی فرونرفته است.رسد  نظر می بهکه 

کتیاب   ةنسیخ  ةزمین پسدر  .شده است پاهای شتر لگدمال
ای بیا   و منظیره  ی وجیود دارد در پالن جلو جوی نب سعادت
 ةزمینی  بی ر  در پشیت و روی   یهای بلند و درختی  رهصخ

 ةزمین پسنسمانی به رنگ طالیی تخت کشیده شده است. 

چنید ،ییاه    ابی سیاده و خیالی اسیت و فقیط      انالبله ةنسخ
شینده  مرد کُ هر دو ۀچهر (.7 پراکنده پر شده است )تصویر

ای  عمامه ها نناژدها بدون هیچ ا ساسی تصویر شده است. 
پیوییده   اند که قسیمتی از نن بیه دور ،ردنشی   نبر سر دار

نشیین   همویون مردمیان قبیلیه    بیشتر شده است و ظاهری
بیاالی   ةطبقبه  سعادتکتاب ة ظاهر مرد نسخ ،)البته دندار

 . ت(نی  ن دیک اس یا سرداران لشکری اجتماعی

 آور تَلسیما  یا طلسم تب. 5
اسیت کیه بیه    « نور طلسص تب»یا  «تلسیمان» هوما نام جن

ییا نگهبیان   « کند نن است که بدن انسان را داغ می»معنی 
تییب. در واقییع، هومییا جنییی اسییت کییه مشییهورترین علییت 

کنید. تصیویر    هاست و تلسیمان را دایص مالقات میی  بیماری
با سه سیر و شیمایلی    نور اغلب همانند دیوی است جن تب

بر،رفته شده « وصیت سلیمان»از داستان  است که ا تماالً
سر، تولد فرزندان کور، کر و صیرعی   سه یکه در نن به دیو
 اشاره شده است. 

   
ار در حال شترسووسط،  هنر اوکراین. ةموزیف،  ژرژ و اژدها، قر  پانزدهم میالدی، شمایل اوکراین، کی نبرد سن سمت چپ، .7 ویرتص

، ا البلهنیزه، کتاب مار با -شترسوار در حال کشتن اژدها راست،سمت  .83v ،(www.bnf.fr) ةشمار، سعادتمار، کتاب -کشتن اژدها

 (bodleian.ox.ac.uk)، بودلیا ، دانشگاه آکسفورد ةکتابخان

دو سیر از  (، 8 )تصیویر  کتیاب سیعادت  مربو  به نگارۀ در 
لحیا  ،یوش و    ها مشابه هص هستند: سری شبیه اسب )بیه  نن

دادن  سیان، در  یال بییرون    های نی  سیگ  یال(، دارای دندان
 کنید.  دود از دهان، یکی به چپ و دیگری به راسیت نگیاه میی   

دیید  است و در مرکی ، از   تر سومین سر دارای ظاهری شیطانی

هیا و   هیا، ،یوش   شیا  بیا   رو و باالی دو سر دیگر قیرار دارد  هروب
های نی  ب ر  تی .  الت هوما عادی نیست، با پاهیای   دندان
کیه  است  مانند این .همونین بازوهای باز ،شده ن خصوازان باز و
 موضییود در همییین .خواهیید بیننییده را در نغییوش ،یییرد مییی
ها متمیای  و مشیخ     وی را از سایر جناست که  ،یری نغوش

http://www.bnf.fr/
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ظرییآ   تقریباً یدم .بی داردنی   الت و شکل عجی دمکند.  می
 مشیود. ایین شیکل از دُ    دار خیتص میی   شیا   یسر  یوان که به
. در طیرفین هومیا، دو   ها و دیوان رواج دارد در بین جن معموالً

ی ییک شیا  در   داراجن همکار دیگر ترسیص شده کیه هیر دو   
کالهیی بیر سیر دارد     سر هستند، ولی جن سمت راست وسط
هیا بسییار    سیت. سیر نن  زده ابییرون   نن از مییان  شیاخ   که

 نگرنید.  سیت و بیا نگیاهی خییره بیه وی میی      ن دیک سیر هوما 
به رنیگ نبیی نسیمانی اسیت کیه در بیاال فیرم         شلوارک هوما
 داشته است. شکل قرم  رنگی نن را روی شکص نگاه کمربندی

با ایین تفیاوت    ،است انالبله ةنسخاین جن شبیه جن 
سیانان )و تیا    شیبیه ،ربیه   که دو سر کناری در ایین نسیخه  

، دارای بییدنی خاکسییتری رنییگ، اسییت ییدودی ندمیییان( 
 فاقد بازوبند و مچ بند ،پریده رنگ شلوارکی به رنگ صورتیِ

همکار  . دیوانِمنتهی به دو سر جانوری دارد ةشاخ و دم دو
دییو سیمت    .اسیت   نی  به رنگ خاکستری نشان داده شیده 

نقاشی  های دعا در هر دو راست دارای دو شا  است. نوشته
 .استشبیه هص  پر نی  تقریباً ش  ۀستارو نشان 

 دیو یا جن کابوس. 6
جن کابو  از نهاد کسانی اسیت کیه بیرای انسیان امیراض      

 ةزمین با پوست خاکستری رنگ  در پس نورد. او معموالً می
ثیر و فشیار  أکه تحت تی تصویر شده ای  خواب رفته انسان به

 سعادت کتاب ۀنگار (. در9 کابو  قرار ،رفته است )تصویر
های نیی ِ زییاده از    مانند و دندان وی با دو شا  قوچ ۀچهر

 .وار اسیت   د ب ر  که از دهان بییرون زده، خیود کیابو    
ای و عضالنی دارد. شلوار کوتاه صیورتی رنیگ     بدنی ماهیوه

پا دارد. دو بال ب ر  نارنجی متمایل به قرم  متصیل بیه    به
هیا   طالیی بیه کتیآ   یوارن بابخ  باالیی خاکستری رنگ، 

متصل شده است. دو جن دیگر که فقط سرهایشیان دییده   
شود در صحنه  ضیور دارنید: یکیی بیا بیدنی بیه رنیگ         می

صورتی در باالی تصویر و دیگری زرد مایل بیه خاکسیتری   
صیورت نوشیته دییده     در پایین. در اینجا طلسیص و دعیا بیه   

ال و چیپ بیا   ةای در ،وشی  بلکه به شکل رم ،ونیه  ،شود نمی
 راست پایین تصویر شده است.

نحیآ و الغر است. بیدنی   البلهان ةاین کابو  در نسخ
های نبی روشن مایل به خاکستری دارد.  ای رنگ با بال قهوه

مشیابه  یکسیان    ۀفرم و وضعیت ظاهری بیدن  بیا نگیار   
خواب رفته با دست فشیار   است. جن کابو  روی شخ  به

(. 9کنید )تصیویر    ابو  میی نورد و او را وادار به دیدن ک می
سه جن دیگر که فقط سرهایشان در قاب تصیویر اسیت بیا    

زمینه در اینجا،  شوند. فضای پس ای متفاوت دیده می چهره
 ، پرشده است.سعادت کتاب ۀبرعکس فضای خالی نگار

  
،  90rةشمار، 242لحاقی تُرک ا ةضمیمملی فرانسه،  ةکتابخان، سعادت کتابآور،  تب یا طلسم تلسیما  سمت چپ،. 8 تصویر

((www.bnf.fr. بودلیا ، دانشگاه آکسفورد ةکتابخان ،.ق.ه، اواخر قر  چهاردهم م./ هشتم ا البله کتابمصور  ةنسخراست،  سمت  

(bodleian.ox.ac.uk) 
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سمت  .(www.bnf.fr) ،86 ةارشم، 242الحاقی تُرک  ةضمیمملی فرانسه،   ة، کتابخانسعادت کتابسمت چپ، دیو کابوس،  .9تصویر 

 ةکتابخانمتر، آبرنگ روی کاغذ،  میلی 160×254.ق.، ه، اواخر قر  چهاردهم م./ هشتم ا البله کتابمصور  ةنسخکابوس، دیو راست، 

 28r  (bodleian.ox.ac.uk) ةشماربودلیا ، دانشگاه آکسفورد، 

، مذهبی و اسیاطیری توصییآ   جن و دیو در کتب روایی
ها را بیه قلمیرو ایین علیص و      شناسان نن اند. برخی ستاره شده

شینا    سیتاره »ابومعشیر بلخیی   انید.   جغرافیا نی  وارد کیرده 
وهیوایی تقسییص    نبنا ییة  پارسی، زمین را به هفت اقلییص و  

کیدام بیر    این نوا ی هر (.Cumont, 1909, 263) «کرده بود
 ای سییاره  بیا مشیخ    و کیامالً  های هرمتیک اسا  شباهت

شد. اولین نا یه و منطقه به سیاتورن    مایت و پشتیبانی می
محول شیده بیود، کشیور سییاهان، سیرزمین هنید، سیند و        

هایی با نهاد هیوالیی. روزهیای   های شرقی و سرزمین سرزمین
دو »کدام بیه ییک جین ییا دییو تعلی  داشیت.         هفته نی  هر

نقصیان هسیتند: جین و     موجود نماد و تجسص زشتی]شیر[ و 
هیای سیوزان و داغ نتی ، و پیی  از      هیا از قسیمت   دیو. جن

رخشندۀ شعلة و جنیان را از ]»اند  خلقت انسان، نفریده شده
ها سیر بیه    ([  برخی از نن55 :14 ،)قرنن« یصنت  خل  کرد

شورش و طغییان ،ذاشیته و در مقابیل پرورد،یار سرکشیی      
بیه   و مجازاتشان نمودها را محبو  کرد و  کردند، خداوند نن

روی زمین فرستاد، جایی که ظاهر  ییوانی و نیهاد هییوالیی    
جنیییان هییص  (.Abshishi, 1981, 122) «بییه خییود ،رفتنیید

کننید. در قیرنن از نن    صورت نشکار و هص ناپیدا زند،ی می به
قیرنن بیه نیام    سیورۀ  به کرات یاد شده است، هفتاد و دومین 

س یکی از سرکرد،ان ابلیاست. هنگام نفرین  ندم،  «الجن»
 ،بنیابراین  کرد.در برابر ندم سجده و کرن  ن سای جنیانؤو ر

هیای بعید    نسل شد.روی  ملعون و از بهشت رانده شد و زشت
 از وی نی  به سیرت و صورت هیوالیی رجعت پیدا کردند.

 ،ابلیس در قرنن از نود جن شناخته شده اسیت )قیرنن  
دلییل اینکیه در    د و بهابلیس از فرشتگان مقرب بو .(50:18

 دکیر برابر دستور خداوند به کرن  در مقابیل ندم، طغییان   
و  75:38 ،( از پی  خداوند رانده شید )قیرنن  2: 34 ،)قرنن
(. ابلیس از خداوند درخواست کرد که تا روز قیامیت  34:15

( و خداونیید بییه او مهلییت داد  36:15بییه او مهلییت دهیید ) 
ندمیان مگر بنید،ان   ةهمابلیس قسص یادکرد که  .(38:15)

 (.82:38) مخلص  را ،مراه کند

 زوبعه جن .7
(، پادشیاه  هور االبییض زوبعی  ابیا النی  ابو سن زوباح یا االبیض )»

سیب  رنیگ، فلی     زهیرۀ  ونو  یا  ۀزوبعه ارباب روز جمعه، سیار
که توسط فرشیته عنیایییل کنتیرل و مراقبیت      است نهن بوده

ایین   سیعادت  تابک ةدر نسخ .(genies.wikia.com) «شود می
 جن پوستی بیه رنیگ زرد اکیر دارد و دارای چهیار سیر اسیت      

کیه روی  اسیت  . دو سر از نیمر  نشان داده شیده  (10 )تصویر
سر اصلی دارای دمیاغی پهین و    .اند سر ب ر  اصلی قرار ،رفته
،رد سب  رنیگ اسیت کیه از بیاالی نن      کوتاه و دو چشص کامالً

دو شیا  ،یاو   بیا  االیی های نت  بیرون جسته است. سر ب شعله
 الت پادشاهان و چهارزانو نشسیته   مشخ  شده است. دیو به

ولیی شیلواری )تنبیان(     ،باالیی وی برهنیه اسیت   ةتن نیص .است
بنف  رنگ به پا دارد که باالی نن شالی سب رنگ بسته شیده  

شود: یکی با پوسیتی   است. در طرفین او دو دیو دیگر دیده می
یگییری بییا پوسیتی بییه رنییگ  بیه رنییگ خاکسییتری روشین و د  
سان بر سیر. در دور میچ    علهخاکستری تیره و دو شا  ب ر  ش

http://www.bnf.fr/
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ای وجییود دارد. دو  های  لقییهبنیید و بازوبنیید و بییازوی وی مییچ

شود که کیاربرد   طلسص نوشته در باال و طرفین تصویر دیده می
زوبعه یکی از نه جنی اسیت کیه    دعا و استمداد رو ی را دارد.
رنیگ   البلهاننگارۀ در . اند حمد )ص(،وش به فرمان  ضرت م

اش، دو  مشیابه نگیارۀ  ای رنگ اسیت و همویون    بدن جن قهوه
رو در بیاالی سیر اصیلی و     هصورت قرینه روبی  سر)شبیه االغ( به

 هیای  جن (.10ها قرار دارد )تصویر  ننهمة یک سر ب ر  روی 
تای نن در سمت راست  که دو همکار در این نگاره چهار نفرند

جثیه بیر ،ُیرده     و در سمت چپ یک جین کوچیک   اند زانو زده
بنیدی مشیابه در    جنی با سیر االغ سیوار شیده اسیت. ترکییب     

 توجه است.   ها قابل نگاره

  

 .(.(www.bnf.fr)، 85 ةشمار، 242الحاقی تُرک  ة، کتابخانه ملی فرانسه، ضمیمسعادت کتابزوبعه،  شکل جنسمت چپ، . 10 تصویر
 الحاقی ةضمیمکسفورد، آبودلیا ، دانشگاه  ةکتابخان، .چهاردهم م . ق./ه، اواخر قر  هشتم ا البله کتاب، دیو زوبعه شکل راست،سمت 

133، (bodleian.ox.ac.uk.) 

  
 ةشمار، 242الحاقی تُرک  ةضمیمملی فرانسه،  ةکتابخان سعادت، کتابیا سمهورس،  نصرانی شمهورس سمت چپ، شکل جن .11تصویر 

89، (www.bnf.fr.)  ق./چهاردهم مه، اواخر قر  هشتم ا البله کتاب ، دیو پنجشنبه ، شاهنصرانی شکل شمهورس راست،سمت.. ،

 32v ،(bodleian.ox.ac.uk)، 133الحاقی ةضمیمبودلیا ، دانشگاه اکسفورد،  ةکتابخان

 رش یا سمهورسجن شمهو. 8
پادشاه ژوپیتیر  »ش یا شارماروش )ابا الولید شمهورش( شمهور
فلی    و مشتری، روز پنجشنبه است. رنگ وی ارغیوانی سیارۀ یا 

صیرفیاییل کنتیرل و   فرشتة و توسط است منسوب به وی قلع 

 شود پس از ظهیور  ضیرت محمید    شود. ،فته می مراقبت می
سیلطان سییاه ییا     )ص( وی به دین اسالم درنمده است. وی به

اسیت. در برخیی از منیاط  اطیراف     سلطان الخال نی  معیروف  

 «قدیس مورد ا ترام و سیتای  اسیت  عنوان  کشور مراک  به

http://www.bnf.fr)./
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(genies.wikia.com.)  کنید   لقب وی این نکته را مشخ  میی
که وی نصرانی است و در برخیی منیابع کسیی اسیت کیه بیه       

 سیت. ا تمیاالً  شیناخته شیده ا  « پدر فرزندان»یا « ابوالموالید»
در دست  کیه   با کودکی برهنه یل است که معموالًهمین دل به

معل  در هوا و سرش به طرف زمین است )هموون نوزاد تیازه  
طلسیص و   . نماد(11)تصویر  به دنیا نمده( نشان داده شده است

 اسیت، ضیلعی )هگ ا،یون(    شی   یشکل یویده ودعاهای وی پ
که از دو مثلیث، یکیی    )خاتص سلیمانی(« مهر انگشتر سلیمان»

نماد  ت:دیگری به سمت پایین تشکیل شده اسبه سمت باال و 
. مَلییک سَیمهور    عالص کامل و متعالی متشکل از باال و پیایین 

با بدنی سیفید رنیگ، بازوبنید و     سعادت کتاب ۀنصرانی در نگار
و  نیارنجی، روی دوزانیو نشسیته    بند و شیلوارکی بیه رنیگ    مچ

از  .در هیوا نگیه داشیته اسیت     ت معل صور پاهای کودکی را به
ای شیبیه   عمامیه دهان او دود نت  در  ال خارج شدن است. 

به بدن مار پیویده به خود بر سر دارد و دو جن همکیار بیه او   
نیی  بیه همیین     البلهیان . شمهورش نصرانی در کتاب نگرند می

 الت تصویر شده با این تفاوت که فاقد بازوبند و مچ بند اسیت  
(. رنگ ارغوانی بدن  به توصییفاتی کیه از او شیده    11)تصویر 

ن دیک است. چهار دییو دیگیر در یال نگریسیتن بیه صیحنه       
 دو نگاره وجود دارد. هستند. عالمات طلسص و دعا نی  در هر

 ابو نوح میمو . 9
 ۀمیمون پادشیاه سییار  »،ویند:  میمون میجن در خصوص 

ه اسیت.  شنبیکروز  مطاب  نظر بسیاری،و  ،ساتورن یا ز ل
 کسیفیاتیل  ةفرشیت رنگ وی سیاه، فل ش طالست و توسط 

شیود. ایین تنهیا پادشیاه      ( کنترل و مراقبت میی روفایاییل)
« میمون ابرها» ةمثاب  قیقت بهدر و  استارای بال دیوان د

)میمون الشبابی( توصیآ شده است. وی در بین عامیه بیه   
و بیه نیام سییدی     اسیت  عنوان جن قدیس شیناخته شیده  

 (.genies.wikia.com) «شود نامیده میمیمون 
هیای  ملک میمیون در مییان ابر   سعادت کتاب ۀنگاردر 

کشییده شیده اسیت و     هیای چینیی   مواج ملهیص از نقاشیی  
 بنیدی همویون دییو زوبعیه دارد     بنید و ،یردن   بازوبند، میچ 
در مییان دسیتان     که در زییر بیدن و   ی. دیو(12 )تصویر
ای و عضیالنی   هیویه شود همانند او دارای بدنی ما دیده می
بی ر  و دوتکیه اسیت:     اش تقریبیاً  هیای ،شیوده   است. بال

هیایی بیه    و قسمت باالیی با پیره  رنگ طالییقسمت پایینی 
هیای نتشیین.    شعله ۀکنند رنگ نارنجی مایل به قرم  تداعی

هیای   وی سری هیوالیی و هولناک، ری  نوک تیی ، دنیدان  
و هیای بی     ، ،یوش کیروی سیب رنگ   شکل، چشیمان  عاجی
در هیا   ترسیمی سیایر جین   ۀشیومطاب   .داردهای ،او  شا 

جن میمیون نیی  عضیالنی و قیوی نقاشیی       ةجثاین کتاب، 
صورت خوابییده در   بهانسانی که  ةبرهن بدن نیمه شده است.

 کیدی بیر قیدرت ربیای  انسیان    أشاید ت دستان  قراردارد
 7000که میمیون ابیانوح    توسط اوست. اعتقاد بر این است

 دارد. سال عمر
بیشیتر بیه فیرم  ییوانی ن دییک       البلهانمیمون کتاب 

های بلند نوی ان، موهای روی بدن،  است: موهای سر، ،وش
(. در اییین تصییویر نییی  12تصییویر )و جیی نن   یییوانی ۀپییوز

داخلییی کییادر دیییده  ة اشیییسییرهای کوچییک جنیییان در 
ولیی   ،تر اسیت  های جن میمون بلندتر و ب ر  شود. بال می
 رنگ است.  با رنگ زمینه هص لحا  رنگی به

 االسود و طال بَرقا  ابوالعجایب، ملک. 10
رنگ او نبیی و   .روز چهارشنبه است»پادشاه مرکوری یا عطارد 

سینگر ییا   تپة طالست و پنج قلعة وی ارباب  .فل ش برنج است
هیا پانصیده ار    یک از نن بود که در هرتحت  کومت وی قلعه 
اش نتیی  را پرسییت   بیلییهاو و ق دین وجییود داشییت از مییارِ
میکاییییل کنتییرل و مراقبییت  ةکردنیید. وی توسییط فرشییت مییی
« پادشییاه سیییاه »شیید. اییین دیییو همونییین بییه نییام      مییی
 (.genies.wikia.com) «دوشی  میی نی  شیناخته   االسود( )الملک
عالقه و وفادار به ابلییس  )یا طغیانگر( از نیروهای مورد  ینمارد
 تی ا،ر تعدادشان کص باشد. است، رین انواد جنیان ت از قوی و

و از لحیا  جسیمی قدرتمنید، ن،یاه و      متکبر و مغیرور  ماردین
   .استبسیار بد و شرور 

هیای   تر از  د معمیول، شیا    مَلیک اسود با سری ب ر 
ای بیر   مانند مسیط ،  لقیه   چشمان ،ُل ةکلفت کوتاه،  دق

،وش، دندان نی  ب ر  رو به پیایین، در  یالی کیه روی    
روی او  ه(. روبی 13 شیود )تصیویر   شسته دیده میزانو سرپا ن

قرم   یهای دو تک جنی با سر پرنده، بدنی طالیی رنگ، بال
و نبی، چهارزانو نشسته است. به دور ،ردن  ماری پیویده 
که سرش در دسیت جین قیراردارد. در پیایین او نیی  جین       

تییره   البلهیان ة دیگری نشسته است. ملک اسیود در نسیخ  
ولیی ظیاهر او و جین طیال و جین       ،سیت تر و الغرتیر ا  رنگ

در اینجیا   .اسیت  سیعادت  کتیاب ۀ نشسته الگوی کامل نگار
 شود. دیگری نی  دیده می ۀجن ایستاد
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 85v، (www.bnf.fr.)ة شمار، 242الحاقی تُرک  ةضمیمملی فرانسه،  ة، کتابخانسعادت کتابسمت چپ، شکل جن میمو ،  .12 تصویر

 الحاقی ةضمیمکسفورد، آبودلیا ، دانشگاه  ةکتابخان، .چهاردهم م .ق./ه، اواخر قر  هشتم البلها  کتابشکل جن میمو ، راست، سمت 

133، (bodleian.ox.ac.uk) 

  
، 87 ةشمار، 242الحاقی تُرک  ةملی فرانسه، ضمیم ةکتابخان، سعادت کتابسمت چپ، شکل جن اسود و طال،  .13 تصویر

(www.bnf.fr).  بودلیا ، دانشگاه  ةکتابخان، .چهاردهم م . ق./ه، اواخر قر  هشتم ا البله کتاب االسود و طال، شکل جنراست، سمت

 (bodleian.ox.ac.uk) 133 الحاقی ةضمیمکسفورد، آ

   ____________________________________________________ نتیجه
د متظاهرانه( بیه  وافر سالطین )هرچنعالقة  ،عثمانیاندورۀ در 

هیای   علص و هنر، علما و هنرمندان باعث شده بیود کیه کار،یاه   
سیبب   ،از سیوی دیگیر   .مند غنی شود ننان فعال و از نثار ارزش
وری تی امپرا یوزۀ  بیه   ،ویهه ایران به ،انتقال علوم و هنر از شرق

تیوان یکیی از    را می بلهانلا. کتاب شدسپس به غرب  ،عثمانی
ای هنری دربیار  ه نگاران و کار،اه بر کتابثیر،ذار أنسخ خطی ت

ابومعشر بلخیی   البلهانکپی از کتاب نسخة عثمانی دانست. دو 
است، انجام شده  برای دو دختر وی در دربار سلطان مراد سوم

هیا، توصییفات و موضیوعات     که با توجه به ن دیکی اکثر نوشته
توان ،فت که کتیاب    سن السعودی به نن، می کتاب سعادت

 ثیر مسییتقیمی بییر نگییار،ری کتییابأو تصییاویر نن تیی لهییانالب
لحیا  قیدرت    بیه  سعادت های کتاب داشته است. نگاره سعادت

پیردازی و   تصویر،ری، طرا ی، کادربندی، خلوص رنگ، رنیگ 

 هیر اسیت،  تر از نمونه الگوی خود  ار قویدقت در ج ییات بسی
تیا بیه   کیرده  بندی و چین  سیعی   در ترکیب نگار،ر چند که
  اهمییت  ی یا نکتة  بماند. و وفادار ن دیک البلهانیر کتاب تصاو

بیه توصییفات    البلهانکتاب نسخة دیگر این است که تصویر،ر 
تیا  ید ممکین نن را    کیرده اسیت   بوده و سیعی   تروفادارمتن 

 سیعادت  های کتیاب  رعایت کند، در  الی که در برخی از نگاره
جه به اینکیه  عالوه، با تو به این موضود کمتر رعایت شده است.

خ خطیی مصیور ،ونیا،ونی از    های سیرای سلطانی نس در کار،اه
)کیه ممکین    وجود داشیته اسیت   مسیحی نی  سایر کشورهای

 ،سفرا بیه سیلطان عثمیانی پیشیک  شیده باشید(       ةاست هدی
 نگیاری مسییحی شیرقی را    ثیر تصویرسازی و شمایلأتوان ت می

     .   کردمال ظه  نی  بر نن
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 ها نوشت پی

 فیلسیوف هجری خورشیدی(، ریاضیدان،  264-166ومعشر بلخی )اب. 1
نیام او در منیابع قیدیص و جدیید      .شنا  نامی اییران اسیت   و ستاره

خییوی   ةغربییی ابومسییر یییا البومسییر نمییده اسییت. وی در زمانیی  
شنا  جهیان اسیالم بیود. او در دوران خالفیت      مشهورترین ستاره
یس منجمیتص بغیداد   یعباسی تا معتمد عباسی ر ةالمعتر باا خلیف

بود. در نثار غربی بی  از هیر اخترشناسیی از وی نیام بیرده شیده      
ها از قرن  انسان ۀثیر ستار،ان بر سرنوشت و نیندأاست. اعتقاد به ت

نهص میالدی ن د مسیلمانان رواج داشیت. بسییاری از نثیار وی بیه      
التین ترجمه شده و ن د علمای اروپایی قرون وسطا شناخته شیده  

   .(156 ،1383رتون، بود )سا

: نخیرین کتیاب فقهیی     Apocalypse de Saint Jean. نپوکالیپس،2
مییالدی.   96به سیال   (Saint Jean)عهد جدید و تألیآ سن ژان 

های معانی و مفاهیص و اسرار مسیتور در   ها نشکارکننده نپوکالیپس
ژان  انید. نپوکیالیپس سین    زیر  وادث و تاریخ نینده شناخته شیده 

ادث معاصر زمان ژان همانند تصلیب مسیحیان در زمیان  یادنور  و
بیود و از پییروزی نهیایی مسیی  و      (Domitienامپراتور دمیتییان ) 

دهیید  داوری اخییروی خداونیید در مقابییل نیروهییای شییر خبییر مییی
(Crubb, 1997, 45.) 
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