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مطالعة تطبیقی نگارههای کتاب سعادت و کتاب البُلهاا
ابومعشر بلخی


علیرضا طاهری

دانشیار ،دانشکدۀ هنر ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/1/21 :تاریخ پذیرش نهایی)95/10/12 :

چکیده
کتاب مطالعالسعاده یا سعادت نسخهای بسیار نفیس است که در دوران سالطین ترک عثمانی نوشته و تصویرسازی شده است.
این اثر به سفارش سلطان مراد سوم تهیه شده است .این کتاب شامل توضیحات و توصییفاتی از دوازده عالییص صیورفلکی بیه
همراه مینیاتورها و نقاشیهای بسیار عالی است .کتاب البلهان ابومعشر بلخی را میتوان از سرچشمههای اصلی کتاب سیعادت
دانست .کتاب البلهان را برخی به کتاب عجایب ترجمه کردهاند ،اما در واقع نوعی کتاب فالنامه و شامل بخی هیایی همویون
فال انبیا ،فال مقبول و اختالج است .در این کتاب برای کنترل تأثیر طلسصها و مکانهای سیحرانگی بیه انیواد دیوهیا ،اجنیه،
فرشتگان ،پیامبران و جداول طلسمات پرداخته شده است .تصاویر کتاب سعادت در بسیاری از نگارهها قابلتطبیی و مقایسیه
با کتاب البلهان ابومعشر بلخی است .هدف این مقاله ،بررسی می ان تأثیرپذیری نگارههای کتاب سعادت از تصویرسازی کتیاب
البلهان است که با روش توصیفی -تطبیقی انجام شده است .نگارههای کتاب سعادت بیهلحیا قیدرت تصیویر،ری ،طرا یی،
کادربندی ،خلوص رنگ ،رنگپردازی و دقت در ج ییات بسییار قیویتیر از نمونیه الگیوی خیود اسیت ،هیر چنید نگیار،ر در
ترکیببندیها سعی کرده است تا به تصاویر کتاب البلهان ن دیک و وفادار بماند.

واژگا کلیدی
جن ،دیو ،فالنامه ،کتاب البلهان ،کتاب سعادت ،هنر عثمانی.

 تلفن ،09124483575 :نمابر.E-mail: artaheri@arts.usb.ac.ir ،021-88302169 :
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مقدمه____________________________________________________
تصویرسازی کتاب سعادت یکی از شاهکارهای هنر عثمانی
است که در کار،اه دربار سلطان میراد سیوم انجیام ،رفتیه
است .برخی از نگیارههیای نن تحیت تیأثیر کتیاب البلهیان
ابومعشر بلخی است .هدف این تحقی  ،تطبیی نگیارههیای
قابیل قییا  ،و بررسیی و توصییآ نن و در نهاییت تعییین
می ان و موضوعات تأثیر،یذار اسیت .دربیارۀ پیشیینه بایید
،فت که در خصوص این دو کتاب ،تحقیقیات و توصییفات
جستهو،ریختهای صورت ،رفته است ،از جمله دو مقالیه از
استفانو کاربونی و کاتیالو،ی از انتشیارات مؤسسیة میولییرو
اسپانیا که فقط به تاریخ و توصیآ کتیاب پرداختیهانید .در
این مقاله عالوهبر تاریخ و محتویات ایین کتیب بیه تطبیی
نگارههایی منتخب و توصیآ نن اهتمام ورزیدهایص.
در نیمة دوم قرن شان دهص میالدی ،امپراتیوری عثمیانی
بسیییار وسیییع و قییدرتمنیید شییده بییود .سییرزمینهییای از
بوداپست مجارستان تا بغداد ،از تیونس تیا مکیه و مدینیه در
ن دیکی دریای سیر ،سیترش یافتیه و شیهرهای مهمیی را
دربر،رفته بود :دمش  ،اسکندریه و قاهره .ترکهای عثمیانی
تا دروازههای وین رسیدند و کنترل راه ابریشص ،دریای سییاه
و نیمة شرقی دریای مدیترانه را در دسیت ،رفتنید .سیلطان
بییههمییراه دربییار و رمسییرای (کییه درهییای را بییه روی
معماران ،نقاشان ،خطاطان ،جواهرسازان ،سفالگران ،شیاعران
و ج نن ،شیوده بیود) ،سراسیر امپراتیوری خیود را از شیهر
قسطنطنیه هدایت میکرد .سالطینی همویون سیلیمان اول
یا نوهاش مراد سوم  -که خوشیگذران نیی بودنید -از جملیه
پادشییاهان بیی ر و اسییتفادهکننییده از هنییر بودنیید .ننهییا
کار،اههای هنیری سییرای سیلطانی را توسیعه دادنید و هنیر
خاص عثمانی را خل کردند و سعی کردنید کیه خیود را تیا
ننجا که بتوانند از تأثیرات هنر ایران قرن پان دهص مییالدی و
قبل از نن درنورند (که در این کار ناموف بودند).
مراد سوم با پدرب ر خود سلیمان اول تفیاوت زییادی
داشت و برخالف وی ،خود را از صحنههای جنگ دور نگیه
میداشت و بسیاری از مسئولیتهای دولتیی را بیه زنیان
اعطییا کییرده بییود بییههمییین دلیییل سییلطنت دوران وی را
سلطنت بیانوان مییداننید .وی پسیر سیلطان سیلیص دوم و
نوربانو بود و از سال  1574تا زمان مر ،در سیال 1595

میالدی سلطنت کرد« .مراد سوم در یکی از مدار بی ر
مانیسا تحصیل کرد و زبان عربی و فارسی را نیی نموخیت.
وی ییاکص مانیسییا شیید .سییپس ،در  12دسییامبر 1574
میالدی به سلطنت رسید .سلطان میراد ،عالقیة وافیری بیه
هنرهای مربیو بیه کتیاب و کتیابنراییی ،بیهوییهه نسیخ
دستنویس مصور داشت .وی تعداد زیادی از این نثار را بیه
کار،اه سفارش داد که استاد عثمان نقاش اداره میکرد
استاد نقاشی که نسخة خطی مصوری را نیی بیه مناسیبت
جشن ختنهسوران پسر مراد ساخته و پرداخته کرده بیود»
(.)Singh, 2002, 78
در زمان سلطنت مراد ،برخی زنان رمسرا مانند مهرمیاه
سلطان ،نوربیانو سیلطان ،صیفیه سیلطان و عصیمت بیانو در
سیاسییتهییای دربییار عثمییانی نفییور پیییدا کردنیید« .در دورۀ
سلطنت میراد سیوم ،سیپاهیان مسیلمان در شیمال نفریقیا
پیشروی کردند .جنگ با ایران صفوی در دورۀ سلطنت میراد
سوم تداوم یافت .سپاهیان سلطان میراد پیشیروی خیود را از
طری اردهان نغاز کردند و با تسخیر نخیسکا و تفلیس پایان
دادند .مراد سوم در استانبول در،ذشت و در همان شهر دفن
شد» (شاو .)89 ،1370 ،بهنظر میرسد سیلطان میراد سیوم
کامالً در زند،ی سیاسی ،فرهنگیی و ا ساسیاتی،یری زنانیة
خود غرق شده بود .وی  103اوالد داشت که تنها  47نفیر از
ننها زنده ماندند .او که نسخههیای خطیی مصیور را دوسیت
میداشت ،بهطور ویهه دستور تدوین و انجام کتاب سعادت را
برای دخترش فاطمه داد.
در شرود کتاب و پس از فهرست ،دربارۀ فاطمه ،دختیر
سلطان ،این،ونه نوشته شده است« :برسیص خ انیة صیا ب
السعاده و االقبال و مالکت الع و االجیالل دره تیاج شیاهی
غ ۀ جبهة پادشاهی نوباوه باغ ع ت و رفعیت خالفیت نهیال
،ل ار سلطنت سرو بوستان ایالت زینت خانیدان نلعثمیانی
زیور دودمان جهانبانی ملکة معظمة مخدومة مفخمة نسیل
پاکی ۀ نلعثمان ضیرت فاطمیه سیلطان خلید اا تعیالی
دولتها و ابد ع تها و سعالتها الی یوم القیامه بحرمیه النبیی
علیه الصلوه والسالم ،نمین ،بیت ،بخیت بیادت همنشیین و
سعد بیادت هیص قیرین عمیر بیادت بیردوام و عی ت و دولیت
همونین».

کتاب سعادت
قرن شان دهص و اوایل قیرن هفیدهص مییالدی عصیر بسییار
پرباری برای نقاشی عثمانی بود ،بهخصوص عصر مراد سیوم

( 1595-1574میالدی) دورۀ باروری شاهکارهایی هموون
کتاب سعادت محمد ابن امیر سن السعودی بود.
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کتاب مطالع السعاده یا سعادت اثیر و نسیخهای نفییس
است که در دوران عثمانی ترکیه نوشته و تصویرسازی شده
اسییت .سییلطان مییراد سییوم بهتییرین شییاعران ،منجمییان،
جغرافیدانان ،دانشمندان ،بهویهه هنرمندان و نگار،ران را از
همهجا جمع کرده و مورد مایت خود قرار داده بود .افیراد
مشهور و برجستة دنیای هنر و علوم نن زمان رغبت زیادی
به ماندن در دربار عثمانی و کار در کار،اههای نن داشیتند
و در ننجا موقعیت واالیی پیدا کردند.
«این کتاب شامل توضیحات و توصییفاتی از دوازده عالییص
صورفلکی بههمراه مینیاتورها و نقاشیهای بسیار عیالی اسیت.
کتییاب سییعادت بییه زب یان عربییی ترجمییه شییده بییود و همییة
مینیاتورهای نن بهنظر مینید که تحت نظارت و هدایت اسیتاد
عثمانی انجیام شیده اسیت .وی از سیال1570مییالدی اسیتاد
نقاشان کار،اه سرای سلطانی بیود و شییوۀ وی بیر روی سیایر
هنرمندان دربار مراد تأثیر ،ذاشیته بیود ،بیهوییهه پرتیرههیای
ظریآ و دقی وی» ).(www.moleiro.com
جالب توجه این است که متن کتاب بیه زبیان پارسیی،
عربی و ترکی است و به فواصل در بین هص بهکار برده شده
است .این بدان معناست که نویسنده به هر سه زبان مسلط
بوده است ،بنابراین خوانندۀ نن نی کیه معمیوالً سیلطان و
دختر وی (یا سایر اهالی رم) بیوده انید مییبایسیتی ایین
زبانها را بلد بوده باشند.
این اثر که اکنون در کتابخانة ملیی فرانسیه در پیاریس
(ضمیمة الحاقی تُیرک )242نگهیداری مییشیود .همویون
بسیاری از نثار مختلآ دیگر بهدلییل عالقیة وافیر نیاپلئون
بناپارت به نثار هنری فاخر و عالی و توسط وی بیه فرانسیه
نورده شده است« .مشخصات کتاب بدین شرح است :تاریخ
اثر  1582میالدی ،اندازه  21x 31سانتیمتر 286 ،صیفحه
و  71نگارۀ نقاشیشیده بیا اسیتفاده از طیال .ایین کتیاب را
،اسپار مونه ( 1818-1746میالدی) ،زمیننگیار مشیهور و
کنت پِلوز ،از قاهره به پیاریس نورد و در کتابخانیه بیه نیام
ناپلئون بناپارت جای ،رفت» ).(www.moleiro.com
کتاب سعادت یاوی توصییفات ج ییی از شخصییت و
صفات شخصی بومی هر یک از دوازده نشان منطقهالبیروج
است .برخی نقاشییهیا موقعییتهیای متفیاوت موجیودات
انسانی بر اسا ارتبا ،یاهان ،تطیاب فی یکیی و یاالت
چهره را نشان میدهند و بقیة نقاشیها به تفسییر صیحی
خیوابهیا میییپردازنید .همونییین ،نوشیتهای از پیشیگویی
اسرارنمی نی دیده مییشیود کیه هیر کیس بیر اسیا نن
میتواند طالع و نیندهاش را پی بینی کند.

این نسخه ،واه و شاهدی عیالی از دنییای شیرق عصیر
خود و مملو از شخصیتهای اسرارنمی ی با االت عجییب
و غریب است و لبا هایی بیا رنیگهیای فیاخر ،کیا هیای
مجلل ،بناهای لیوکس ،مسیاجد و جی نن نیی در نن دییده
میشود .یوانات غیربومی و خارجی بسیار اسیت ،هماننید
طاوو و مارهای درییایی ،بیدون ا تسیاب پرنید،انی کیه
طرح استیلی هشدهشان نشانی از تأثیرپذیری از هنر ایرانیی
دارد .بهعیالوه اینکیه ،بخشیی از نن بیه هیوالهیا ،دییوان و
موجیوداتی متعلی بییه تخییالت قیرون وسییطایی تیرکهییا
اختصاص یافته است.
متون کتاب (هماننید شییوۀ تصویرسیازی و مینیاتورهیای
نن) دارای منابع و سرچشیمههیای مختلفیی اسیت ،از جملیه
قرنن ،کتاب ه ار و یکشب ،شاهنامه ،عجایبنامیة میارکوپولو،
کتاب الموالید ابومعشر بلخی (البوماسر) ،1ستارهشنا ایرانیی.
با وجود این ،تأثیرات دیگری نیی مییتیوان بیر نن برشیمرد از
جمله اسکندرنامه یا زند،ی اسکندر کبیر که بر ادبییات عیرب،
ترک و فارسی تأثیر زیادی ،ذاشته بود.
دنیای شرقی در مینیاتورهای کتاب ایین،ونیه معرفیی
شده است :شخصیتهای عجییب و غرییب و اسیرارنمی بیا
ظاهری غیرمتعارف ،پوش غیرمحلی و بومی با رنیگهیای
خارقالعاده بناها و مساجدی با منارههایی که مؤرنیان روی
نن مؤمنیان را بیرای انجیام فریضیة نمیاز فرامییخواننید و
سوارکارانی با لبا های فیاخر کیه روی اسیبانی بیا زیین و
یراقهای پوشیده از ت یینات عالی سوار شدهاند .انبیوهی از
یوانییات غیربییومی صییفحهای کتییاب را پرکییرده اسییت:
طاوو های سلطنتی ،مارهای دریایی فوقالعاده ،ماهیهای
غولپیکر ،عقابهیا و پرنید،ان شیکاری ،واصییل و سیایر
پرنیید،ان .بخش یی کامییل از کتییاب بییه جیینهییای تخیلییی
ترکهای قرون وسطا اختصیاص یافتیه کیه پیر از دیوهیای
تهدیدکننده و جانوران تخیلی است.

کتاب البلها
کتاب البلهان را برخی به کتاب عجاییب ترجمیه کیردهانید
ولیی در واقیع نیوعی کتییاب فالنامیه و شیامل بخی هییایی
هموون فال انبیا ،فال مقبول و اختالج است .کتاب به زبان
عربی نوشته شده و اشیهنویسییهیای ریی و بسییار دارد.
این کتاب در کتابخانة بودلیان دانشگاه نکسفورد نگهیداری
میشود« .نویسندۀ کتاب ابومعشر بلخی اسیت کیه نیام وی
بهوضوح در دومیین سیطر از مقدمیه [و بیشیتر صیفحات]
کتاب رکر شده است .وی منجص ،اخترشنا  ،ریاضییدان و
فیلسوف بود .ابومعشر در بلخ متولد شید .سیپس ،در اواییل
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قرن نهص میالدی /سوم هجری قمری به دربار عباسییان در
بغداد رفت .متن کپیشدۀ کتاب البلهان -که در مقدمیة نن
نییی رکییر شییده -کتییاب الموالییید اسییت رسییالهای در
اخترشناسی و نجوم اثر ابومعشر که مبا ث طالعبینی میرد
و زن را مطرح میکند .خطا و خوشنویسی که متون نسخ
را کپی کرده ،عبدالحسن بن علیی بین الحسین االصیفهانی
متولیید بغییداد اسییت .خییانوادۀ وی اصییالتاً اصییفهانی بییود»
(.)Carboni, 1991, 24
در این نسخه اطالعیات مفیید دیگیری نیی داده شیده
است« :این کتاب مبارک از دسیت االربییل بیه ییدر ابین
الحاجی عبدالکریص بن محمد ...در ماه شعبان  812هجیری
قمری داده شده ،و برای شیخ الدیا سین االربییل نوشیته
شده است .دو نسخه کپی ترکی از کتاب البلهان در ترکییة
عثمانی ،سال 1582میالدی انجام شد :یکیی بیرای عایشیه
سلطان و دیگری برای فاطمیه سیلطان ،دو دختیر سیلطان
مراد سوم» ( .)Carboni, 1991, 24البتیه ،در صیفحة نخیر
کتاب ،تاریخ «شیهر رمضیان المعظیص سینه  839هجیری»
زمان پایان کتاب رکر شده است .تعداد صفحههیای کتیاب

(از اولین صفحة نوشتاری)  352صفحه است .این اثر بیرای
نخستینبار در اواخر قرن چهاردهص و اواییل قیرن پیان دهص
میالدی مصور شد .در این کتیاب بیه انیواد دیوهیا ،اجنیه،
فرشتگان ،پیامبران ،طلسیصهیا ،ارقیام و جیداول طلسیمات
بیرای کنتییرل تیأثیر طلسییصهیا و مکییانهییای سییحرانگی و
افسانهها پرداخته شده ،ضمن اینکه تصاویری از موجیودات
عجیییبالخلقییه نییی در نن دیییده میییشییود .بییرای بییه
تصویرکشیییدن پیییامبران ابراهیمییی و اسییالمی در مکییانی
مرتبط با ستارهشناسی و شرح طالع سیتار،ان و پییامبران،
سعی شده تا توجیه مذهبی برای طیالعبینیی و پیشیگویی
داده شود .در کتاب البلهان «هفت پادشاه جنییان» تصیویر
شده که هرکدام متعل به یک روز هفته است.
تصویر ابومعشر بلخی در بر،یهای از کتیاب البلهیان در
ال نزمای اب ار نجیومی دییده مییشیود (تصیویر  .)1در
بر،های مصور از کتاب سعادت نی سفارشدهندۀ نن ،یعنی
سلطان مراد سوم ،چهارزانو در مرک توجیه و نقاشیی ،روی
نق مرک ی فرشی در اتاق نشسته و الیت پادشیاهان ییا
شاهنشاهان را به خود ،رفته است (تصویر .)2

تصویر  .1ابومعشر بلخی در حال آزمایش ابزار نجومی .نسخة مصور

تصویر  .2سلطا مراد در حال نگاهکرد به کتاب سعادت .کتاب

کتاب البلها  ،اواخر قر چهاردهم میالدی ،کتابخانة بودلیا ،

سعادت ،کتابخانة ملی فرانسه ،برگة شمارة  .7vمأخذ:
)(www.bnf.fr

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

لبا سلطان بسیار مجلل و فاخر اسیت .عبیایی بیدون
نستین بر تن و عمامهای ب ر  ،نماد سالطین عثمانی قرن
شان دهص میالدی ،بر سر دارد .در بییرون اتیاق و در پیایین
سمت چپ ،دو پیشکار ایستادهاند .یکیی از ننهیا شمشییر
سلطنتی را در دسیت دارد کیه در نییام پارچیهای اسیت ،و
دیگری ظرف کوزهمانند کرویشکل طالیی در بغیل ،رفتیه

که دارای لولهای تنگ و در برنمدهای است .دو فرد کوتولیه
در کنار وض مرک ی -با فیوارهای در وسیط و شی فیرم
یوانمانند طالییرنگ در اطراف  -در ال سر،رم کردن
سلطان هستند .ولی ننوه توجه را در این نقاشیی بیهخیود
جلب میکند ،وضعیت قرار،رفتن سر مراد سوم و چی هایی
است که روی می سمت راست قراردارد .سیلطان در یال
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اندیشیدن و مراقبه ،مجذوب ،قدردان و نشکارا رضایتمنید
نشان داده شده اسیت .کتیابی کیه ا تمیاالً همیین کتیاب
سعادت است بهصورت باز روی میی و کشیوی بازشیدۀ نن
قرار ،رفته است .روی دو صفحة نن بهوضیوح دو تصیویر از
عالیص صور فلکی دیده میشود .در طیرفین نن کتیابهیای
دیگری نی دیده میشود که نشان از عالقیهمنیدی سیلطان
به کتاب و تمایل ادبیاش است .روی می جعبیهای بلنید و
طالییییرنییگ نیی وجییود دارد کییه در نن ا تمییاالً یکییی از
ساعتها یا مکانیسیصهیای مهندسیی اسیت کیه پادشیاهی
عثمانی عالقة خاصی به نن داشت و اغلب همانند هدییه از
سفارتخانههای اروپایی در استانبول دریافت میکرده است.

نگارههای تطبیقی
تعداد نگیارههیای دارای کیفییت مقایسیه و تطبیی در دو
کتاب قابلتوجه است ،ولی بیهدلییل محیدودیت نوشیتاری
مقاله فقط به چند نمونه از نگارهها مییپیردازیص کیه در نن
موجودات تخیلی نی تصویر شده است.
 .1برج فلکی قوچ
در نگارههای مختلآ کتیاب سیعادت کیه بیه منطقیهالبیروج
اختصاص داده شده ،معموالً هیر ییک از دوازده نشیان بیروج
فلکی هموون کتیاب البلهیان ابومعشیر بلخیی در میدالیونی
دایرهایشکل نشان داده شده اسیت ،بیهنحیوی کیه بیهنظیر
میرسید از داخیل تلسیکوپی در نسیمانی پرسیتاره و شیبانه
نگریسته شده است .نسمان نبی چنان ظاهرشده که انگیار بیا
ابرهای کوچک سیفیدی ا اطیه و بیا سیتار،ان طالییی نیی
ت یین شده است .دایره با نشیان بیروج فلکیی در وسیط هیر
ترکیببندی و در قاببندی چهار،وشی قراردارد که م ین به
رنگ طالیی است و بههمراه رنگهای دیگری دیده میشیود
که ت یینات غنی انحنایی، ،لها و بیر هیای شییوۀ خیاص
عثمانی را تشکیل میدهد .این ت یینات از قابی به قاب دیگیر
تفاوت دارد ،تی ا،ر نق مایههای نن مشابه و تکیرار شیده
باشد .کادر یا قاب با شکل چهار،وشی در باال م ین شده کیه
در نن عنوانِ موضود و تصیویر بیا خطیی طالییی بیه شییوۀ
محق نوشته شده است .عنوان کادربندیشیده در برخیی از
نگارهای کتاب سعادت با این کلمات شرود میشود« :تصیویر
نشان برج فلکیی »...کیه در ادامیة جملیه نیام برجیی فلکیی
،ذاشته شده است (تصویر  .)3در پایین ترکییببنیدی قیاب
چهار،وشی دیده میشود که بیه سیه بخی مسیاوی دارای
طاقی هاللی تقسیص شده و در داخل نن سییارات میرتبط بیا
سه عالمت بروج فلکی قرار دارد.

تصویر قوچ، ،وسپند سپیدی است که از نیمیر نشیان
داده شده است .یکی از سصهای روی خیط پیایین داییرۀ
مدالیون قرار ،رفته در الی که دو پای دیگیر جلیویی بیه
هوا بلند شده است و الیت یورتمیه رفتین در وضیعیتی
بییتردییید مشییت از نمییای اخترشناسییانه بسیییار مشییابه
منطقهالبروج ،وسپند را تیداعی مییکنید .در اینجیا ،قیوچ
یوانی رام و مهارشده دارای پوش زین ،دهنیه ،افسیار و
،ردنبندی با زنگوله است.
سیارهای که عالمت قوچ دارد سییارۀ میار ییا میریخ
است و با سوارکاری دارای سیبیل مشیخ مییشیود کیه
همیشه شمشیری در دست راست و ،اهی سر بریدهای نی
در دست چپ دارد .تجهیی ات نظیامی میریخ در اینجیا بیه
شمشیر کیاه یافتیه اسیت .غیالف شمشییر و کالهخیود
بلندش ا تماالً از کالههای سربازان عثمیانی الهیام ،رفتیه
شده است .باقیماندۀ پوشی اش سیاده اسیت :پیراهنیی بیا
نستینهای بلند ،نیصتنهای با نستینهای کوتاه روی نن که
دارای نقوش ت یینی است ،شلوار ،شاد ،کمربند و چکمهها.
سیارات ثانوی یا زیر قمر که در اینجیا مشیارکت دارنید از
راست به چپ اینهاست :مار یا مریخ چهیارزانو نشسیته بیا
شیء ،رزمانند در دست ،کاله بوقی نوکتیی بیر سیر و عبیای
بلندی بر تن خورشید ،انسانی نشسته با دییدی از روبیهرو ،بیا
سری دارای شعادهای نور ا اطه شیده اسیت سییارۀ ونیو ،
زنی نشسته در ال نواختن عود .همة ننهیا روی پیسزمینیة
نسمانی به رنگ نبیتیره و م ین به ستارههای طالییی تصیویر
شده است .این تصویرسازی بهلحا ترکییببنیدی ،سیاختار و
طرح شخصیتها بسیار مشابه نسخة البلهان است (تصیویر .)3
در اینجا فقط تغییراتی در ت یینات لبا ها و رنگنمی ی قیوچ
دیده میشود ،ولی سایر عناصر مشابه را داراست.
 .2سد یاجوج و ماجوج
یکی از بر،ههای هیر دو کتیاب بیا عنیوان دییوار ییاجوج و
میاجوج تصویرسییازی شییده اسیت (تصییویر  .)4در داسییتان
زند،ی اسکندر ،به افسانة جسیتجوی «سرچشیمة ییات»
زیاد پرداخته شده است .یکی از نگیارههیا ،افسیانة سیاختن
سد عظیص نهنین برای دور نگهداشتن قوم و شی یاجوج و
ماجوج از دنیای متمدن را بهتصویر درنورده است .داسیتان
قوم یاجوج و ماجوج در قرنن نیی وجیود دارد .در داسیتان
نفرین ماجوج یکیی از پسیران یافیث اسیت .در داسیتان
نپوکالیپس« ،2قوم یاجوج و ماجوج را شیطان ب ر تسخیر
میکنید و بیه جنیگ انسیانیت مییرونید» ( Apocalypse,
.)1946, 20
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تصویر  .3سمت چپ ،تصویر برج فلکی قوچ ،نشا منطقهالبروج ،شمارة  .(www.bnf.fr) ،f8سمت راست ،برج فلکی قوچ ،کتاب البلها ،
کتاب عجایب ،کتابخانة بودلیا  ،دانشگاه آکسفورد(bodleian.ox.ac.uk) ،

تصویر  .4سمت چپ ،سد یا دیوارة یاجوج و ماجوج ،اژدها-مار غولپیکر و مردما

یاجوج و ماجوج ،کتاب سعادت ،شمارة ،76r

) .(www.bnf.frسمت راست ،دیوار اسکندر ،سد یاجوج و ماجوج ،نسخة مصور کتاب البلها  ،اواخر قر چهاردهم م /.هشتم ه.ق،.
کتابخانة بودلیا  ،دانشگاه آکسفورد ،شمارة (bodleian.ox.ac.uk) ،38r

ق وینی در کتاب عجایب المخلوقات و در بخ پایانی
کتییاب بییه نییام «خاتم یه الکتییاب فییی یوانییات عجیبییه
االشکال» ،در معرفی و شرح «یأجوج و مأجوج» مینویسد:
«ایشان قومیاند که عددشان را ج خداوند نداند و یکیی از
ایشان بسیاری ب اید و معاش ایشان موجودات دریایی است
که نب ننها را به کنار زده است» (ق وینیی-458 ،1340 ،

 .)459یا قی دربارۀ این قوم چنین می،وید« :این قیوم در
دنیا فساد میکردند و چون روالقرنین به دیار ننها رسیید،
مردم از ظلص یأجوج و مأجوج به او پناه بردنید و از او ییاری
خواستند که اینان دیار ما را منهدم میکنند و کیشت میا را
میخورند و چارپایان میا را مییدرنید .روالقیرنین تعیداد و
مشخصات ننها را پرسید، .فتند تعدادشان بیشمار اسیت
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و موجوداتی کوتاهاندام و پهنصورتاند که نی هیای ننیان
مانند درند،ان است و بهجای ناخن منقار دارند و بر پشیت
نن ها موست و دُم بی ر دارنید و مثیل کبیوتر یکیدیگر را
فرامیخوانند و همانند سگ عوعو میکنند .بنیا بیه رواییت
قرنن (کهآ )94 :مردمان از روالقرنین خواستند کیه مییان
ننان و قوم یأجوج و مأجوج سدی استوار کند و روالقیرنین
به فرمان خداوند از پارههیای نهین مییان دو کیوه ،اسیتوار
ببست و سدی ا داث کرد( »...ییا قی« .)902 ،1386 ،در
بعضی از متون ،نجات مردم از شر ییأجوج و میأجوج را بیه
اسکندر نسبت دادهاند که چون اسکندر رو به مشیرق کیرد
به سرزمینی رسید کیه میردم نن از دسیت قیوم ییأجوج و
مأجوج به ستوه نمده بودند .این موجودات نمیوداری کامیل
از موجییودات ترکیبییی و رفتارهییا و خصوصیییات موجییودات
شگفتانگی را داشتند» (رستگار فسایی.)468 ،1383 ،
رنگپردازی ایین نگیاره در کتیاب سیعادت (تصیویر)4
بسیار زندهتر و شادابتر از نگارۀ کتاب البلهان اسیت .دیید
هنرمند از داخل دیواره به بییرون اسیت .دییوار نهنیین بیا
روکشی از برن مذاب پوشیده شده تا یالتی لغ نیده و لیی
بییه نن بدهیید و بییاالرفتن از نن را نییاممکن سییازد .دیییوار
هموون سدی از نجر به رنگ بنف روشن نقاشی و در باال
بهصورت پلهای ترسیص شده است .عظمیت و انیدازۀ بسییار
ب ر دییوار را مییتیوان بیا انیدازۀ بسییارکوچک سیاکنان
سرزمین یاجوج و ماجوج سنجید .تفیاوت انیدازۀ پیکیرههیا
اختالف بین جهان متمدن و و شیی را تشیدید مییکنید.
چهار نفر از ننها سوار بیر میار غیولپیکیری شیدهانید کیه
بهظاهر اژدهایی دهشتناک اسیت و رامِ سیواران و در واقیع
این قوم است .هفت نفر دیگر سعی میکنند تا از دیوار بیاال
روند .رفتار و شی،ونة ننها این نکته را نشکار میکند که
باید ننها را دور نگهداشت.
در نگارۀ مربو بیه کتیاب البلهیان ،دییوار بیا قطعیات
ب ر تر پوشیده شیده و انیدام و هیکیل مردمیان ییاجوج و
ماجوج ب ر تر تصویر شده است ،ضمن اینکه شکل اژدها-
مار ب ر نی هرا نورتر و بهلحا ظاهر ،بهوییهه در سیر،
نی متفاوت است (تصویر  .)4این اژدهایی واقعی اسیت کیه
از بدن او اضافات دیگری نی خارج شده است که بیهلحیا
روانی سبوعیت او را تشدید میکند .دیوارۀ سد کوتیاهتیر و
عناصر ،یاهی در باالی تصویر نی متفاوت است.
در باالی دیوار ،دنیای متمدن نشان داده شده است .در
نگییارۀ کتییاب سییعادت در قسییمت بییاالیی نقاشییی ،منظییرۀ
صخرهای و کوهستانی با درختی ب ر در مرک و نسیمانی
به رنگ طالیی دیده میشود .در سیمت راسیت و چیپ ،دو

سوارکار در ال نواختن اسباب موسیقی هسیتند :تنبیور و
سرنایی بلند و کشیده .نواختن موزیک بیا صیدای بلنید در
مقابل دیوار برای این بوده که در زمان عقبنشیینی ارتی
اسکندر ،قوم یاجوج و ماجوج تصیور کننید ننهیا هنیوز در
پشت دیوار و سد هستند و از دیوار محافظت میکنند .ایین
وضعیت با اختالفاتی در پسزمینه و برخی ج یییات نظییر
اندازۀ سرنا در هر دو نگاره نمای داده شده است.
 .3سندباد و پیرمرد دریا
نگارهای دیگر در هر دو کتاب یکیی از شیاهکارهای بسییار
مشهور ادبی را تصویر کرده است :داستان ه ار و یکشیب،
که بیشتر بر اسا داستانهیای رواییی و شیفاهی تیدوین
یافته است .یکی از داستانهای سندباد بحری ،مالقیات وی
با پیرمردی در ج یرهای پرت و دورافتاده را شرح میدهد.
سندباد برای کمک به پیرمردی که غرق شده بیود وی
را بر پشت خود مل میکند ،ولی پیرمرد دریا پاهیای را
به دور بدن سندباد میپیود و دیگر پیاده نمییشیود و بیه
وی دستور میدهد تا به قلة کوه برود و هر بار کیه سیندباد
مخالفت میکند ،فشار پاهای را بیشتر میکنید .سیرانجام
سندباد درخت تاکی را میبیند و چند انگور از نن میچیند
و در معرض نفتاب قرارمیدهد و نن را به پیرمرد مییدهید
تا مست و قدرت پاهای کص شود .سیند بیاد جیرأت پییدا
میکند و پیرمرد را از پشت خود به زمیین مییانیدازد و بیا
سنگی به هالکت میرساند.
پیرمرد دریا در این داسیتان ییادنور موجیودی بیه نیام
دوالپا و ا تماالً تحت تأثیر نن است (تصویر  .)6در فرهنگ
معین نمده است« :دوال در لغت به معنیای تسیمة چرمیی
است که با نن طبل و کو نوازند تازیانیهای چیرمین کیه
بهمعنای یله و مکر است و دوالپا هص به معنای کسی کیه
دارای پاهای باریک و درازمانندی دوال باشد .مردی باریکسیاق
و شُل .مردمی هستند که در بیابانهیا و جنگیلهیا زیسیت
میکنند و دارای پاهای دراز و باریک ماننید دوال و تسیمة
چرمیناند و خود را شَل وانمود میکنند و مسافران را وادار
میسازند که ایشان را بر پشیت خیود میل کننید .بیدین
صورت پاهای خود را به دور ،ردن نن بیوار،ان میپیونید
و ا،ر مواف میلشان رکت نکنند ننان را خفه مییسیازند
به غول بیابانی هیص مشیهورند» (معیین .)1384،1113 ،در
عجایبنامه نمده است« :طایفهای هستند که روی ایشان به
رویِ ندمی ماند و دستهای سگان دارنید و شیکص ندمیی و
دنبالی دراز ،چون ماری .نیمیة بیاال بیه ندمیی مانید ،نیمیة
زیرین به مار ماند بجهد و دنبیال بیه مییان میرد پیوید و
بیفشییارد و لیی وی بگیییرد» (همییدانی.)223:1375 ،
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همونین ،نمده که دوالپا در هیئت مرد سالخوردهای اسیت
که به کنار راه مینشیند «و از رهگذران میخواهد که او را
بر دوش ،یرند ،نن،اه پاهای بهدرازی سیه ،ی و هماننید
مار از شکم سیر بییرون مییکشید و ،یرد کمیر رهگیذر
میپیود و رهگذر باید کمر به خدمت وی ببندد و تنهیا بیا
مستکردن او میتواند از بند بگری د .دوالپا همیان پیرمیرد
دریا اسیت کیه در پنجمیین سیفر سیندباد بحیری سیر راه
سندباد قرارمی،یرد» (کریستنسن.)1355،128 ،
در هییر دو نگییاره (تصییویر  ،)5پیرمییرد دریییا هماننیید
ماهیای با سر و بازوان انسانی و بدون پیا نشیان داده شیده
است ،در الی که در متن داستان سیندباد ،دارای پاهیایی
است که به دور بدن سندباد پیویده است (هماننید دوالپیا

(تصویر  .))6این موجود دارای دو شا نوکتی هاللیشکل
روی سر نی است .در نقاشی نسخة کتاب سیعادت اثیری از
درخت انگور و شیراب بیه چشیص نمییخیورد کیه در نخیر
داستان شرح داده شده اسیت .صیحنه در مییان منظیرهای
تصویر شده که در پالن جلو ،ماهی ب ر،ی سر و دم خود را
از نب بیرون نورده و در پیالن عقیب خانیهای روی تپیهای
نمایان است .در واقع ،این نگاره صحنهای را نشان میدهید
که بالفاصیله سیندباد پیرمیرد را از درییا نجیات داده و بیر
پشیت نشیانیده اسیت ،در صیورتی کیه در نسیخة کتییاب
البلهان تصویر به متن داستان بسیار ن دیک و وفادار اسیت
سندباد و پیرمیرد در زییر درخیت بی ر انگیور و در کنیار
سبدی پر از انگور نشان داده شدهاند.

تصویر  .5سمت چپ ،سندباد و پیرمرد دریا ،کتاب سعادت ،شمارة  .(www.bnf.fr) ،79 vسمت راست ،سندباد و پیرمرد دریا ،نسخة
مصور کتاب البلها  ،اواخر قر چهاردهم م /.هشتم ه.ق ،.کتابخانة بودلیا  ،دانشگاه آکسفورد ،شمارة (bodleian.ox.ac.uk) ،43r

تصویر  .6دوالپا با پاهای مارگونه ،عجایبالمخلوقات احمد طوسی سلمانی ،نسخة مکمل فارسی ،ربیع االول  790هجری قمری /مارس
 1388میالدی ،کتابخانة ملی فرانسه ،پاریس(www.bnf.fr) .
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 .4شترسوار در حال کشتن مار
عنوان نگارۀ دیگری از این مجموعه «شترسوار در ال کشیتن
مار» است ،مردی که به ماری کمیک مییکنید ،سیپس نن را
میکشد (تصویر  .)7به نام این مرد و منبیع داسیتان اشیارهای
نشده است .ولی فضای صحنه و شیوۀ کشتن میار غیولپیکیر،
داستان «سن ژرژ و اژدها» و شمایلهای نن را تداعی میکند.
در نگارۀ کتاب سعادت ،مرد شترسواری با نی های بسیار
ظریآ و بارییک میار عظییصالجثیة اژدها،ونیهای را از پیای
درمینورد ،همانند سنژرژ که در شیمایلنگیاری مسییحی،
بهویهه مسیحیت شرقی ،اژدها را مییکشید (تصیویر  )7ییا
اژدهاکشتن رستص و اسفندیار قهرمانیان پارسیی شیاهنامه.
نی ۀ مرد در کتاب البلهان کمی قطورتر اسیت و بیهصیورت
کامالً عمودی در کنار بدن اژدها فرود نمده است ،بهطیوری
که بهنظر میرسد در بدن وی فرونرفته است .اژدها در زییر
پاهای شتر لگدمال شده است .در پسزمینة نسیخة کتیاب
سعادت در پالن جلو جوی نبی وجیود دارد و منظیرهای بیا
صخرههای بلند و درختیی بی ر در پشیت و روی زمینیة
نسمانی به رنگ طالیی تخت کشیده شده است .پسزمینة

نسخة البلهان سیاده و خیالی اسیت و فقیط بیا چنید ،ییاه
پراکنده پر شده است (تصویر  .)7چهرۀ هر دو مرد کُشینده
اژدها بدون هیچ ا ساسی تصویر شده است .ننها عمامهای
بر سر دارند که قسیمتی از نن بیه دور ،ردنشیان پیوییده
شده است و ظاهری بیشتر همویون مردمیان قبیلیهنشیین
دارند (البته ،ظاهر مرد نسخة کتاب سعادت به طبقة بیاالی
اجتماعی یا سرداران لشکری نی ن دیک است).
 .5تَلسیما یا طلسم تبآور
هوما نام جن «تلسیمان» یا «طلسص تبنور» اسیت کیه بیه
معنی «نن است که بدن انسان را داغ میکند» ییا نگهبیان
تییب .در واقییع ،هومییا جنییی اسییت کییه مشییهورترین علییت
بیماریهاست و تلسیمان را دایص مالقات مییکنید .تصیویر
جن تبنور اغلب همانند دیوی است با سه سیر و شیمایلی
است که ا تماالً از داستان «وصیت سلیمان» بر،رفته شده
که در نن به دیوی سهسر ،تولد فرزندان کور ،کر و صیرعی
اشاره شده است.

تصویر  .7سمت چپ ،نبرد سنژرژ و اژدها ،قر پانزدهم میالدی ،شمایل اوکراین ،کییف ،موزة هنر اوکراین .وسط ،شترسوار در حال
کشتن اژدها-مار ،کتاب سعادت ،شمارة  .(www.bnf.fr) ،83vسمت راست ،شترسوار در حال کشتن اژدها-مار با نیزه ،کتاب البلها ،
کتابخانة بودلیا  ،دانشگاه آکسفورد(bodleian.ox.ac.uk) ،

در نگارۀ مربو به کتیاب سیعادت (تصیویر  ،)8دو سیر از
ننها مشابه هص هستند :سری شبیه اسب (بیهلحیا ،یوش و
یال) ،دارای دندانهای نی سیگسیان ،در یال بییروندادن
دود از دهان ،یکی به چپ و دیگری به راسیت نگیاه مییکنید.
سومین سر دارای ظاهری شیطانیتر است و در مرکی  ،از دیید

روبهرو و باالی دو سر دیگر قیرار دارد بیا شیا هیا، ،یوشهیا و
دندانهای نی ب ر تی  .الت هوما عادی نیست ،با پاهیای
باز و زانوان خصشده ،همونین بازوهای باز .مانند این است کیه
میییخواهیید بیننییده را در نغییوش ،یییرد .همییین موضییود در
نغوش،یری است که وی را از سایر جنها متمیای و مشیخ
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میکند .دم نی الت و شکل عجیبی دارد .دمی تقریباً ظرییآ
که به سر یوانی شیا دار خیتص مییشیود .ایین شیکل از دُم
معموالً در بین جنها و دیوان رواج دارد .در طیرفین هومیا ،دو
جن همکار دیگر ترسیص شده کیه هیر دو دارای ییک شیا در
وسط سر هستند ،ولی جن سمت راست کالهیی بیر سیر دارد
که شیاخ از مییان نن بییرون زده اسیت .سیر ننهیا بسییار
ن دیک سیر هوماسیت و بیا نگیاهی خییره بیه وی میینگرنید.
شلوارک هوما به رنیگ نبیی نسیمانی اسیت کیه در بیاال فیرم
کمربندیشکل قرم رنگی نن را روی شکص نگاه داشته است.
این جن شبیه جن نسخة البلهان است ،با ایین تفیاوت
که دو سر کناری در ایین نسیخه شیبیه ،ربیهسیانان (و تیا
ییدودی ندمیییان) اسییت ،دارای بییدنی خاکسییتری رنییگ،
شلوارکی به رنگ صورتیِ رنگپریده ،فاقد بازوبند و مچ بند
و دم دو شاخة منتهی به دو سر جانوری دارد .دیوانِ همکار
نی به رنگ خاکستری نشان داده شیده اسیت .دییو سیمت
راست دارای دو شا است .نوشتههای دعا در هر دو نقاشی
و نشان ستارۀ ش پر نی تقریباً شبیه هص است.
 .6دیو یا جن کابوس
جن کابو از نهاد کسانی اسیت کیه بیرای انسیان امیراض
مینورد .او معموالً با پوست خاکستری رنگ در پسزمینة
انسان بهخواب رفتهای تصویر شده که تحت تیأثیر و فشیار

قرار ،رفته است (تصویر  .)9در نگارۀ کتاب سعادت

کابو
چهرۀ وی با دو شا قوچمانند و دندانهای نیی ِ زییاده از
د ب ر که از دهان بییرون زده ،خیود کیابو وار اسیت.
بدنی ماهیوهای و عضالنی دارد .شلوار کوتاه صیورتی رنیگ
بهپا دارد .دو بال ب ر نارنجی متمایل به قرم متصیل بیه
بخ باالیی خاکستری رنگ ،با نواری طالیی بیه کتیآهیا
متصل شده است .دو جن دیگر که فقط سرهایشیان دییده
می شود در صحنه ضیور دارنید :یکیی بیا بیدنی بیه رنیگ
صورتی در باالی تصویر و دیگری زرد مایل بیه خاکسیتری
در پایین .در اینجا طلسیص و دعیا بیهصیورت نوشیته دییده
نمیشود ،بلکه به شکل رم ،ونیهای در ،وشیة چیپ بیاال و
راست پایین تصویر شده است.
این کابو در نسخة البلهان نحیآ و الغر است .بیدنی
قهوهای رنگ با بالهای نبی روشن مایل به خاکستری دارد.
فرم و وضعیت ظاهری بیدن بیا نگیارۀ مشیابه یکسیان
است .جن کابو روی شخ بهخواب رفته با دست فشیار
مینورد و او را وادار به دیدن کابو مییکنید (تصیویر .)9
سه جن دیگر که فقط سرهایشان در قاب تصیویر اسیت بیا
چهرهای متفاوت دیده میشوند .فضای پسزمینه در اینجا،
برعکس فضای خالی نگارۀ کتاب سعادت ،پرشده است.

تصویر  .8سمت چپ ،تلسیما یا طلسم تبآور ،کتاب سعادت ،کتابخانة ملی فرانسه ،ضمیمة الحاقی تُرک  ،242شمارة ،90r
( .(www.bnf.frسمت راست ،نسخة مصور کتاب البلها  ،اواخر قر چهاردهم م /.هشتم ه.ق ،.کتابخانة بودلیا  ،دانشگاه آکسفورد
)(bodleian.ox.ac.uk
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تصویر  .9سمت چپ ،دیو کابوس ،کتاب سعادت ،کتابخانة ملی فرانسه ،ضمیمة الحاقی تُرک  ،242شمارة  .(www.bnf.fr) ،86سمت
راست ،دیو کابوس ،نسخة مصور کتاب البلها  ،اواخر قر چهاردهم م /.هشتم ه.ق 160×254 ،.میلیمتر ،آبرنگ روی کاغذ ،کتابخانة
بودلیا  ،دانشگاه آکسفورد ،شمارة (bodleian.ox.ac.uk) 28r

جن و دیو در کتب روایی ،مذهبی و اسیاطیری توصییآ
شدهاند .برخی ستارهشناسان ننها را بیه قلمیرو ایین علیص و
جغرافیا نی وارد کیردهانید .ابومعشیر بلخیی «سیتارهشینا
پارسی ،زمین را به هفت اقلییص و نا ییة نبوهیوایی تقسییص
کرده بود» ( .)Cumont, 1909, 263این نوا ی هر کیدام بیر
اسا شباهتهای هرمتیک و کیامالً مشیخ بیا سییارهای
مایت و پشتیبانی میشد .اولین نا یه و منطقه به سیاتورن
محول شیده بیود ،کشیور سییاهان ،سیرزمین هنید ،سیند و
سرزمینهای شرقی و سرزمینهایی با نهاد هیوالیی .روزهیای
هفته نی هر کدام بیه ییک جین ییا دییو تعلی داشیت« .دو
موجود نماد و تجسص زشتی[شیر] و نقصیان هسیتند :جین و
دیو .جنهیا از قسیمتهیای سیوزان و داغ نتی  ،و پیی از
خلقت انسان ،نفریده شدهاند [«و جنیان را از رخشندۀ شعلة
نت خل کردیص» (قرنن ])55 :14 ،برخی از ننها سیر بیه
شورش و طغییان ،ذاشیته و در مقابیل پرورد،یار سرکشیی
کردند ،خداوند ننها را محبو کرد و مجازاتشان نمود و بیه
روی زمین فرستاد ،جایی که ظاهر ییوانی و نیهاد هییوالیی
بییه خییود ،رفتنیید» ( .)Abshishi, 1981, 122جنیییان هییص
بهصورت نشکار و هص ناپیدا زند،ی میکننید .در قیرنن از نن
به کرات یاد شده است ،هفتاد و دومین سیورۀ قیرنن بیه نیام
«الجن» است .هنگام نفرین ندم ،ابلیس یکی از سرکرد،ان
و رؤسای جنیان در برابر ندم سجده و کرن نکرد .بنیابراین،
ملعون و از بهشت رانده شد و زشتروی شد .نسلهیای بعید
از وی نی به سیرت و صورت هیوالیی رجعت پیدا کردند.

ابلیس در قرنن از نود جن شناخته شده اسیت (قیرنن،
 .)50:18ابلیس از فرشتگان مقرب بود و بهدلییل اینکیه در
برابر دستور خداوند به کرن در مقابیل ندم ،طغییان کیرد
(قرنن )2 :34 ،از پی خداوند رانده شید (قیرنن 75:38 ،و
 .)34:15ابلیس از خداوند درخواست کرد که تا روز قیامیت
بییه او مهلییت دهیید ( )36:15و خداونیید بییه او مهلییت داد
( .)38:15ابلیس قسص یادکرد که همة ندمیان مگر بنید،ان
مخلص را ،مراه کند (.)82:38
 .7جن زوبعه
«ابو سن زوباح یا االبیض (ابیا النیور االبییض زوبعیه) ،پادشیاه
زوبعه ارباب روز جمعه ،سیارۀ ونو یا زهیرۀ سیب رنیگ ،فلی
نهن بوده است که توسط فرشیته عنیایییل کنتیرل و مراقبیت
میشود» ( .)genies.wikia.comدر نسخة کتاب سیعادت ایین
جن پوستی بیه رنیگ زرد اکیر دارد و دارای چهیار سیر اسیت
(تصویر  .)10دو سر از نیمر نشان داده شیده اسیت کیه روی
سر ب ر اصلی قرار ،رفتهاند .سر اصلی دارای دمیاغی پهین و
کوتاه و دو چشص کامالً ،رد سب رنیگ اسیت کیه از بیاالی نن
شعلههای نت بیرون جسته است .سر باالیی بیا دو شیا ،یاو
مشخ شده است .دیو به الت پادشاهان و چهارزانو نشسیته
است .نیصتنة باالیی وی برهنیه اسیت ،ولیی شیلواری (تنبیان)
بنف رنگ به پا دارد که باالی نن شالی سب رنگ بسته شیده
است .در طرفین او دو دیو دیگر دیده میشود :یکی با پوسیتی
بیه رنییگ خاکسییتری روشین و دیگییری بییا پوسیتی بییه رنییگ
خاکستری تیره و دو شا ب ر شعلهسان بر سیر .در دور میچ
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و بییازوی وی مییچبنیید و بازوبنییدهای لقییهای وجییود دارد .دو
طلسص نوشته در باال و طرفین تصویر دیده میشود که کیاربرد
دعا و استمداد رو ی را دارد .زوبعه یکی از نه جنی اسیت کیه
،وش به فرمان ضرت محمد (ص)اند .در نگارۀ البلهان رنیگ
بدن جن قهوهای رنگ اسیت و همویون نگیارۀ مشیابهاش ،دو
سر(شبیه االغ) بهصورت قرینه روبیهرو در بیاالی سیر اصیلی و

یک سر ب ر روی همة ننها قرار دارد (تصویر  .)10جنهیای
همکار در این نگاره چهار نفرند که دو تای نن در سمت راست
زانو زدهاند و در سمت چپ یک جین کوچیکجثیه بیر ُ،یرده
جنی با سیر االغ سیوار شیده اسیت .ترکییببنیدی مشیابه در
نگارهها قابلتوجه است.

تصویر  .10سمت چپ ،شکل جن زوبعه ،کتاب سعادت ،کتابخانه ملی فرانسه ،ضمیمة الحاقی تُرک  ،242شمارة ..)www.bnf.fr)( ،85
سمت راست ،شکل دیو زوبعه ،کتاب البلها  ،اواخر قر هشتم ه .ق /.چهاردهم م ،.کتابخانة بودلیا  ،دانشگاه آکسفورد ،ضمیمة الحاقی
.)bodleian.ox.ac.uk( ،133

تصویر  .11سمت چپ ،شکل جن شمهورس نصرانی یا سمهورس ،کتاب سعادت ،کتابخانة ملی فرانسه ،ضمیمة الحاقی تُرک  ،242شمارة
 .)www.bnf.fr( ،89سمت راست ،شکل شمهورس نصرانی ،شاهدیو پنجشنبه ،کتاب البلها  ،اواخر قر هشتم ه.ق/.چهاردهم م،.
کتابخانة بودلیا  ،دانشگاه اکسفورد ،ضمیمة الحاقی)bodleian.ox.ac.uk( ،32v ،133

 .8جن شمهورش یا سمهورس
شمهورش یا شارماروش (ابا الولید شمهورش) «پادشاه ژوپیتیر
یا سیارۀ مشتری ،روز پنجشنبه است .رنگ وی ارغیوانی و فلی
منسوب به وی قلع است و توسط فرشتة صیرفیاییل کنتیرل و

مراقبت میشود، .فته میشود پس از ظهیور ضیرت محمید
(ص) وی به دین اسالم درنمده است .وی به سیلطان سییاه ییا
سلطان الخال نی معیروف اسیت .در برخیی از منیاط اطیراف
کشور مراک بهعنوان قدیس مورد ا ترام و سیتای اسیت»
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( .)genies.wikia.comلقب وی این نکته را مشخ مییکنید
که وی نصرانی است و در برخیی منیابع کسیی اسیت کیه بیه
«ابوالموالید» یا «پدر فرزندان» شیناخته شیده اسیت .ا تمیاالً
بههمین دلیل است که معموالً با کودکی برهنه در دست کیه
معل در هوا و سرش به طرف زمین است (هموون نوزاد تیازه
به دنیا نمده) نشان داده شده است (تصویر  .)11نماد طلسیص و
دعاهای وی پیویده و شکلی شی ضیلعی (هگ ا،یون) اسیت،
«مهر انگشتر سلیمان» (خاتص سلیمانی) که از دو مثلیث ،یکیی
به سمت باال و دیگری به سمت پایین تشکیل شده است :نماد
عالص کامل و متعالی متشکل از باال و پیایین .مَلییک سَیمهور
نصرانی در نگارۀ کتاب سعادت با بدنی سیفید رنیگ ،بازوبنید و
مچبند و شیلوارکی بیه رنیگ نیارنجی ،روی دوزانیو نشسیته و
پاهای کودکی را بهصورت معل در هیوا نگیه داشیته اسیت .از
دهان او دود نت در ال خارج شدن است .عمامیهای شیبیه
به بدن مار پیویده به خود بر سر دارد و دو جن همکیار بیه او
مینگرند .شمهورش نصرانی در کتاب البلهیان نیی بیه همیین
الت تصویر شده با این تفاوت که فاقد بازوبند و مچ بند اسیت
(تصویر  .)11رنگ ارغوانی بدن به توصییفاتی کیه از او شیده
ن دیک است .چهار دییو دیگیر در یال نگریسیتن بیه صیحنه
هستند .عالمات طلسص و دعا نی در هر دو نگاره وجود دارد.
 .9ابو نوح میمو
در خصوص جن میمون می،ویند« :میمون پادشیاه سییارۀ
ساتورن یا ز ل ،و مطاب نظر بسیاری ،روز یکشنبه اسیت.
رنگ وی سیاه ،فل ش طالست و توسط فرشیتة کسیفیاتیل
(روفایاییل) کنترل و مراقبت مییشیود .ایین تنهیا پادشیاه
دیوان دارای بال است و در قیقت بهمثابة «میمون ابرها»
(میمون الشبابی) توصیآ شده است .وی در بین عامیه بیه
عنوان جن قدیس شیناخته شیده اسیت و بیه نیام سییدی
میمون نامیده میشود» (.)genies.wikia.com
در نگارۀ کتاب سعادت ملک میمیون در مییان ابرهیای
مواج ملهیص از نقاشییهیای چینیی کشییده شیده اسیت و
بازوبند ،میچبنید و ،یردنبنیدی همویون دییو زوبعیه دارد
(تصویر  .)12دیوی که در زییر بیدن و در مییان دسیتان
دیده میشود همانند او دارای بدنی ماهیویهای و عضیالنی
است .بالهیای ،شیودهاش تقریبیاً بی ر و دوتکیه اسیت:
قسمت پایینی طالییرنگ و قسمت باالیی با پیرههیایی بیه
رنگ نارنجی مایل به قرم تداعیکنندۀ شعلههیای نتشیین.

وی سری هیوالیی و هولناک ،ری نوک تیی  ،دنیدانهیای
عاجیشکل ،چشیمان کیروی سیب رنگ، ،یوشهیای بی و
شا های ،او دارد .مطاب شیوۀ ترسیمی سیایر جینهیا در
این کتاب ،جثة جن میمیون نیی عضیالنی و قیوی نقاشیی
شده است .بدن نیمهبرهنة انسانی که بهصورت خوابییده در
دستان قراردارد شاید تأکیدی بیر قیدرت ربیای انسیان
توسط اوست .اعتقاد بر این است که میمیون ابیانوح 7000
سال عمر دارد.
میمون کتاب البلهان بیشیتر بیه فیرم ییوانی ن دییک
است :موهای سر، ،وشهای بلند نوی ان ،موهای روی بدن،
پییوزۀ یییوانی و جی نن (تصییویر  .)12در اییین تصییویر نیی
سییرهای کوچییک جنیییان در اشیییة داخلییی کییادر دیییده
میشود .بالهای جن میمون بلندتر و ب ر تر اسیت ،ولیی
بهلحا رنگی با رنگ زمینه هصرنگ است.
 .10بَرقا ابوالعجایب ،ملکاالسود و طال
پادشاه مرکوری یا عطارد «روز چهارشنبه است .رنگ او نبیی و
فل ش برنج است .وی ارباب قلعة طالست و پنج تپة سینگر ییا
قلعه تحت کومت وی بود که در هر یک از ننهیا پانصیده ار
از مییارِدین وجییود داشییت او و قبیلییهاش نتیی را پرسییت
میییکردنیید .وی توسییط فرشییتة میکاییییل کنتییرل و مراقبییت
میییشیید .اییین دیییو همونییین بییه نییام «پادشییاه سیییاه»
(الملکاالسود) نی شیناخته مییشیود» (.)genies.wikia.com
ماردین (یا طغیانگر) از نیروهای مورد عالقه و وفادار به ابلییس
و از قویترین انواد جنیان است ،تی ا،ر تعدادشان کص باشد.
ماردین متکبر و مغیرور و از لحیا جسیمی قدرتمنید ،ن،یاه و
بسیار بد و شرور است.
مَلیک اسود با سری ب ر تر از د معمیول ،شیا هیای
کلفت کوتاه ،دقة چشمان ُ،لمانند مسیط  ،لقیهای بیر
،وش ،دندان نی ب ر رو به پیایین ،در یالی کیه روی
زانو سرپا نشسته دیده میشیود (تصیویر  .)13روبیهروی او
جنی با سر پرنده ،بدنی طالیی رنگ ،بالهای دو تکی قرم
و نبی ،چهارزانو نشسته است .به دور ،ردن ماری پیویده
که سرش در دسیت جین قیراردارد .در پیایین او نیی جین
دیگری نشسته است .ملک اسیود در نسیخة البلهیان تییره
رنگتر و الغرتیر اسیت ،ولیی ظیاهر او و جین طیال و جین
نشسته الگوی کامل نگارۀ کتیاب سیعادت اسیت .در اینجیا
جن ایستادۀ دیگری نی دیده میشود.
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تصویر  .12سمت چپ ،شکل جن میمو  ،کتاب سعادت ،کتابخانة ملی فرانسه ،ضمیمة الحاقی تُرک  ،242شمارة .)www.bnf.fr( ،85v
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تصویر  .13سمت چپ ،شکل جن اسود و طال ،کتاب سعادت ،کتابخانة ملی فرانسه ،ضمیمة الحاقی تُرک  ،242شمارة ،87
( .)www.bnf.frسمت راست ،شکل جن االسود و طال ،کتاب البلها  ،اواخر قر هشتم ه .ق /.چهاردهم م ،.کتابخانة بودلیا  ،دانشگاه
آکسفورد ،ضمیمة الحاقی )bodleian.ox.ac.uk( 133

نتیجه ____________________________________________________
در دورۀ عثمانیان ،عالقة وافر سالطین (هرچند متظاهرانه) بیه
علص و هنر ،علما و هنرمندان باعث شده بیود کیه کار،یاههیای
ننان فعال و از نثار ارزشمند غنی شود .از سیوی دیگیر ،سیبب
انتقال علوم و هنر از شرق ،بهویهه ایران ،بیه یوزۀ امپراتیوری
عثمانی ،سپس به غرب شد .کتاب البلهان را میتیوان یکیی از
نسخ خطی تأثیر،ذار بر کتابنگاران و کار،اههای هنری دربیار
عثمانی دانست .دو نسخة کپی از کتاب البلهان ابومعشر بلخیی
در دربار سلطان مراد سوم برای دو دختر وی انجام شده است،
که با توجه به ن دیکی اکثر نوشتههیا ،توصییفات و موضیوعات
کتاب سعادت سن السعودی به نن ،میتوان ،فت که کتیاب
البلهییان و تصییاویر نن ت یأثیر مسییتقیمی بییر نگییار،ری کتییاب
سعادت داشته است .نگارههای کتاب سعادت بیهلحیا قیدرت
تصویر،ری ،طرا ی ،کادربندی ،خلوص رنگ ،رنیگپیردازی و

دقت در ج ییات بسیار قویتر از نمونه الگوی خود اسیت ،هیر
چند که نگار،ر در ترکیببندی و چین سیعی کیرده تیا بیه
تصاویر کتاب البلهان ن دیک و وفادار بماند .نکتة یای اهمییت
دیگر این است که تصویر،ر نسخة کتاب البلهان بیه توصییفات
متن وفادارتر بوده و سیعی کیرده اسیت تیا ید ممکین نن را
رعایت کند ،در الی که در برخی از نگارههای کتیاب سیعادت
این موضود کمتر رعایت شده است .بهعالوه ،با توجه به اینکیه
در کار،اههای سیرای سلطانی نسخ خطیی مصیور ،ونیا،ونی از
سایر کشورهای مسیحی نی وجود داشیته اسیت (کیه ممکین
است هدیة سفرا بیه سیلطان عثمیانی پیشیک شیده باشید)،
میتوان تأثیر تصویرسازی و شمایلنگیاری مسییحی شیرقی را
نی بر نن مال ظه کرد.
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پینوشتها
 .1ابومعشر بلخی ( 264-166هجری خورشیدی) ،ریاضیدان ،فیلسیوف
و ستارهشنا نامی اییران اسیت .نیام او در منیابع قیدیص و جدیید
غربییی ابومسییر یییا البومسییر نمییده اسییت .وی در زمانییة خییوی
مشهورترین ستارهشنا جهیان اسیالم بیود .او در دوران خالفیت
المعتر باا خلیفة عباسی تا معتمد عباسی رییس منجمیتص بغیداد
بود .در نثار غربی بی از هیر اخترشناسیی از وی نیام بیرده شیده
است .اعتقاد به تأثیر ستار،ان بر سرنوشت و نیندۀ انسانها از قرن
نهص میالدی ن د مسیلمانان رواج داشیت .بسییاری از نثیار وی بیه
التین ترجمه شده و ن د علمای اروپایی قرون وسطا شناخته شیده
بود (سارتون.)156 ،1383 ،
 .2نپوکالیپس :Apocalypse de Saint Jean ،نخیرین کتیاب فقهیی
عهد جدید و تألیآ سن ژان ( )Saint Jeanبه سیال  96مییالدی.
نپوکالیپسها نشکارکنندههای معانی و مفاهیص و اسرار مسیتور در
زیر وادث و تاریخ نینده شناخته شیدهانید .نپوکیالیپس سینژان
یادنور وادث معاصر زمان ژان همانند تصلیب مسیحیان در زمیان
امپراتور دمیتییان ( )Domitienبیود و از پییروزی نهیایی مسیی و
داوری اخییروی خداونیید در مقابییل نیروهییای شییر خبییر میییدهیید
(.)Crubb, 1997, 45
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