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 چکیده

 بسیاری یهاجانورشناسی دانشی است که از روزگاران کهن بدان پرداخته شده و در این زمینه کتاب 

چنین بیان راههای درمان آن و هماختمان بدن جانوران، بررسی بیماریهای آنها و یافتن س ۀدربار 

نوران نوشته شده است. یکی از جا ۀهایی دربار منافع و مضار هر حیوان همراه با بیان افسانه

به  هشتم ت که در قرنی کتاب حیات الحیوان اثر دمیری اسشناسعلم جانور ۀترین آثار دربار مهم

سرمشق نویسندگان بعدی در زبان عربی نوشته شده است. اهمیت این کتاب آن چنان است که 

تین کسانی که در ایران کتاب یکی از نخسحیوانات بوده است.  ۀایی در زمینکتابهنوشتن 

که در سال  بود  «تقی تبریزی محّمد»الحیوان دمیری را به فارسی ترجمه و تلخیص نمود حیات

و نام کتاب  زیست و به فرمان شاه صفوی به این مهم دست زدمیدر عهد شاه عباس دوم  0101

 نهاد.« خواص الحیوان» خویش را 

جانورشناسی میپردازیم سپس  ۀد کتاب در زمینفی چندر این مقاله نخست به بررسی و معرّ 

 نماییم.خواص الحیوان تبریزی را  بررسی میای سبکی کتاب ترین ویژگیهعمده

 

 سبک شناسی ،الحیواناتحی، الحیوانخواص ،شناسیجانور کلمات کلیدی : 
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 مهمقد  

، کالم و فقه ،عرفان ،تاریخ ،که به ادبیات ین، آن دسته از متونمانده از پیشینیا یجا در میان آثار بر  

های بندیاند، کم و بیش در طبقهصاص داشتهاز این دست اخت ۀانواع علوم و عناوین شناخته شد

ها با وضوحی آن اهمورد جایگ توان دراند و امروزه میخود جایی یافته موضوعی و غیر موضوعی برای

امروزی جایگاه  ۀهای شناخته شدا متونی هستند که در گونها غیر از اینهاّم  نسبی سخن گفت؛

لفی است که امروزه با علوم مخت نهاای ندارند و شاید دلیل اصلی آن، آمیخته بودن آتثبیت شده

دانشمندان گوی انتظارات خسنام خود منطبق نیستند و از نظر علمی پاچندان بر دانشهای هم

 د.نکه به علم جانورشناسی اختصاص دار هایی است دسته کتاب این متون آن ۀ. از جملباشندنمی

آورد و با وجود آنکه ارسطو نخستین کسی بود که جانورشناسی را به صورت یک علم مستقل در  

طبیعیات قرار گرفته  ۀدر زمر  اسالمی، جانورشناسی ۀا در دور ؛ اّم نمودلیف یی در این زمینه تاکتابها

اسالمی  ۀهای مختلف متفاوت است و  آثار دانشمندان دور ستگی و استقالل مطالب آن در کتابواب که

و به  نمیرسدهای علوم چون ریاضیات و نجوم در این علم، به پای دستاوردهای ایشان در دیگر شاخه

 شود. نمی همین دلیل است که توجه چندانی به آن 

حوادث ویرانگر تاریخی و از میان رفتن آثار علمی، در مورد جانورشناسی در به شماری با توجه         

العات اندکی هم ایران باستان اگر هم آثاری بوده است منابع و شواهد چندانی در دست نیست و اّط 

در  برای مثالود. میش هس و اساطیری دیدکه موجود است مباحثی کلی است که در متون مقّد 

ۀ آن را با انسان یکی خلقت و نطف ۀاند و ماّد مردهه شده که ایرانیان گاو را مقدس میشبندهش گفت

ا آمده است که باز سفید برای و یا در همانج (22 – 20، بندهای 2، فصل بندهش )اند.میدانسته

  ۀ. در حماس(64، بند 9همان، فصل ).نابودی مار پردار خلق شده است
ّ
 ۀم آنچه دربار ایرانیان ه یمل

تهمورث نخستین  ،روایت شاهنامهۀ برپای ست.دۀ انسان از آنهااستفا ۀجانوران گفته شده بیشتر دربار 

 :که حیوانات را به خدمت گرفت بودانسانی 

 پســـــر بـــــــد مــر او را یکــی هوشمـــــــند

 بــــــــیامد بــه تخــت پــدر برنشـــــــــــست

 رو زپوینـــــــــــــدگان هرچــــه بــــد نیـــــــک

ـــــگرید  رمــــــــــنده ددان را همـــــــــــه بنــ

ــوه ـــت و ک ــاوردش از دشــــ ـــاره بی ــه چـــــ  ب

 

ـــــد  ـــــمورث دیوبنـــــ ـــــمایه طهــــ  گرانـــــ

 کــــــــــمر برمــــــــیان رســـم او را ببســـت...

 خـــورش کردشـــــــــان ســـبزه و کـــاه و جـــو

 سیـــــــه گـــوش و یــــــــوز از میـــان برگزیـــد

 ـــــد آمدنــد آنکــه بــد هــم گــروهبــه بنـــــــــــ
 (336 -323، ابیات 0ۀ جیحونی، جلد)شاهنام

فیزیولوژی  ۀبه مطالعدر آثار جانورشناسی دانشمندان اسالمی این است که آنهادر خور توجه  تۀنک

 در تمامی آثارشان به اند و این مسئلهجانوران به عنوان موضوع جانورشناسی توجهی نکرده
ً
 تقریبا

  نگاه غالب در آثار جانورشناسی د.آیچشم می
ّ
فان به بیان ویژگیهای ایشان نگاه توصیفی است و مؤل
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ّ
کنند. شاید به دلیل همین مسئله است که برخی از ۀ حیوانات بسنده میی در بار ظاهری و امور کل

های گر شاخههای ایشان در دیمحققان دستاوردهای دانشمندان اسالمی در جانورشناسی را با یافته

 (5936ص  :11ج ، قلندری،)جانورشناسی  وم قابل مقایسه نمیدانند.عل

 حیات الحیوان

ف آنرا به زبان عربی تألی 119حیوانات که دمیری در سال  ۀای است دربار الحیوان دانشنامهحیات      

دیوان شعر عربی منبع او برای نوشتن  133کتاب و 655کند که کرده است و خود نویسنده ذکر می

 (531 -355ص :1کشف الظنون، ج). بوده است کتابش

 لیف کردکهتا« حاوی الحسان من حیات الحیوان»کتاب را به نام این ای از دمیری بعدها خالصه

. این کتاب مطالبی داشته که کتاب کبیر فاقد آن بوده است نظر برخی پژوهشگران ۀبرپای

 (5936: ص 11)جانورشناسی، قلندری، ج

از  را کس درخواست تألیف کتاباش برای تألیف گفته که هیچنگیزها ۀکتاب دربار  ۀدمیری در مقدم   

حیوانات دیده این کتاب را  ۀا دربار ای از درسهل اشتباهاتی که در پارهو تنها به دلی است او نکرده

ین است و پیشینیان از اهایی که در آنها اسم حیوانات آمده المثلا مهارتش را در کاربرد ضربنوشته ت

(. وی در این 13ص الحیوان الکبری،:). ردند نشان دهدحیوانات استفاده نمیک نامها و المثلضرب

 کتاب بیش از همه به گردآوری گفته
ّ
ق پیش از خود پرداخته است و های پیشینیان، از منابع موث

ابن ، ابن سینا، قزوینی، مصداق این مطلب ارجاعات بسیار به آثار کسانی چون ارسطو، جاحظ

 ابن زهیر است. بختیشوع و

 روش دمیری در نوشتن کتاب

و این  حیوان به ترتیب الفبایی معرفی شده 1553ای است که در آن حیات الحیوان دانشنامه       

ز حروف الفبا را به صورت از آغاز تا پایان کتاب رعایت شده است. نویسنده هرکدام ا الفبایی ترتیب

و در آخر هر بابی اسم حیوانی معروف را با  و ...التاء الباء، بابااللف، بابگذاری کرده: باب باب نام

ذکر شده، « را»در آخر باب « ذورمیح»در آخر باب الجیم و « ابو جراده»اش درج کرده است؛ مثاًل کنیه

 برای دسترسی راحتتولی همیشه تابع این قاعده نبو
ً
ر خواننده، گاهی برخی اسامی ده است و ظاهرا

آورده و « عین»بار در ابتدای فصل را یک« ام عجالن»ا در دوجا ضبط کرده است. به عنوان مثال ر 

 است. ا ذکر کردهدوباره در آخر باب نیز آنر 

وان و یا نام نر و کند و در همان باب یا باب دیگر نام دیگر آن حیگاهی نیز اسم حیوان را ذکر می 

را در همان باب و « ذواله»ند و مترادف آن میکرا معرفی « الذئب»در باب ذال،  ورد؛ مثالً اش را میاماده

در « ذیخ»در باب ضاد و مترادف آن « الضبع»ند یا را در باب الف ذکر میک« اطلس»رش مترادف دیگ

نام مختلف  11های فراوانند مثاًل حمامه)کبوتر( ی از حیوانات هستند که دارای نامباب ذال. بعض

ا ها ر مؤنث کبوتر، هرکدام از آن« هعکرم»برای نام قمری، « ساق حر»کبوتر،  جهبرای جو« زعلول»دارد: 
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دمیری برای معرفی حیوانات به یک روش عمل نکرده . نددر باب مربوط به خود معرفی میک

در  المثلیند و اگر داستان یا حدیث و ضربتوصیف میک ا کامالعد از ذکر نام حیوان آنر است؛گاهی ب

 .وردمورد حیوان ذکر شده باشد میا

فی   الحیوانخواصکتاب معر 

کامل ۀ ها ترجمکه برخی از آن فارسی موجود است ۀترجم چندین ،دمیری الحیوانکتاب حیاتاز 

های کامل ای مترجم. ترجمههای از این کتاب با برخی افزودگیاند و برخی دیگر خالصهبیمتن عر

 به شرح زیر است: الحیوانحیات

 ۀخان یکم عثمانی به فارسی برگردانده وترجمقزوینی، اثر دمیری را برای سلیم محّمدحکیم شاه الف.

 نامیده است. «حیات االنسان»خود را 

او نیز  یکی از دانشمندان قرن دهم هجری است که فرزند احمد شاهی مشهدی، حسین محّمدب. 

 گماشته است.ت حیات الحیوان هّم  ۀبه ترجم

و از نویسندگان  از درباریان اکبر شاه گورکانی برادر کهتر فیضی، فرزند مبارک، ج. ابوالفضل عالمی

 های خطی فارسی،فهرست نسخه).فارسی ترجمه کرده است مشهورقرن دهم نیز این اثر را به

 (9396-9391:صص 1ج منزوی،

سال  آنۀ مجلس شورای اسالمی موجود است که تاریخ ترجم ۀدر کتابخان دستنویسی د. همچنین 

مترجمانش  هروی است که محّمدهجری است و شخصی که بر آن دیباچه نوشته،علی بن  1213

 را
ّ

  الحمید فاوجی و عالمه عبدمال
ّ

فی کرده است. این نسخه با معرّ  حفید مرحوم مالسلیم محّمد مال

فهرست نسخ خطی کتابخانۀ مجلس شورای  ).ودمیشۀ مجلس نگهداری در کتابخان 9656 ۀشمار 

 (.111، 2اعتصامی، جملی، 

واری از این کتاب در دست خالصهۀ کامل از حیات الحیوان دمیری، ترجم گذشته از این چهار ترجمۀ

در دوران شاه تقی تبریزی  محّمدت  این کتاب که به هّم  .اشتهار دارد« الحیوانخواص»ه به است ک

ا اّم اگرچه در اصل برگرفته از کتاب حیات الحیوان دمیری است  .نوشته شده استم اس دوّ عبّ 

ای که اثر او از و شفاهی بدان افزوده به گونهمنابع کتبی نیز از  نویسنده گاهی برخی مطالب دیگر

کتاب ۀ ترجممترجم الحیوان، کتاب خواصۀ مقدمۀ  حالت ترجمه به هیات تالیف درآمده است. برپای

آن را آغاز کرده و  « ابراهیم محّمد، میرزا محّمدصدرالدین »به امر بزرگی به نام الحیوان دمیری راحیات

ۀ کتاب که فردی شیعه مذهب است در مقدم . مترجمرسانیده استبه پایان هجری  1535در سال 

د ۀکار خوانگیز  ۀدربار اثر خویش پس از ستایش خداوند و پیامبر اسالم و اوالد بزرگوارشان، 

تقی التبریزی را که از باریافتگان مجلس  محّمد،محّمدپس داعی حقیقی ابن خواجه  ...»مینویسد:

 حقیر ۀمه نمایم و لهذا این بندسامی بودم مأمور ساختند که کتاب مذکور را به ترتیب مزبور ترج

ت بضاعت و عدم استطاعت اطاعًة المره
ّ
 لحکمه الواجب االتباع از  کثیرالتقصیر با قل

ً
المطاع و اتباعا
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را بر بیست و هشت باب ۀ کتاب مزبور شروع نمودم و آنسبحانه و تعالی استعانت طلبیده به ترجم ۀحق

فصل اّول در اسامی که به ترتیب حروف تهّجی مبّوب ساختم. در هرباب سه فصل بیان نمودم: 

مبادی آن  ایل آن مکسور است، فصل ثالث در آنچه چه او مفاتیح آنها مفتوح است، فصل ثانی در آن

 الف(2تبریزی، برگ الحیوان، خواص« )مضموم است و این کتاب را به خواص الحیوان نام نهادم

في نسخه  الحیوانهاي خواصمعر 

 های زیر شناخته شده است:الحیوان نسخهتاکنون از کتاب خواص

به خّط نستعلیق و با کتابت ابن ابی احمد  2301مجلس شورای ملی به شماره ۀکتابخان ۀنسخ -0

  ۀدر کتابخان 2032که میکروفیلم آن به شماره  0101علیقلی التبریزی با تاریخ 
ّ
ی مجلس شورای مل

 سطر نوشته است.  06برگ و در هر صفحه به طور میانگین  262موجود است. این نسخه داراي 

الحمدلله :» آن آمده ۀ و نام حیوانات با رنگ قرمز نوشته شده است و در انجام ادر این نسخه سرفصله

ی الله علی 
ّ
قنا علی االتمام و صل

ّ
و آله الّطاهرین. تّمت کتاب بعون الله تعالی و حسن  محّمدالذی وف

م سنه 02توفیقه بیوم الجمعه 
ّ

بحسب فرموده عالیحضرت طّول الله عمره و  0101شعبان المعظ

و اهل بیت الّطیبین الطاهرین غّفرالله ذنوبه و ستر عیوبه رب العالمین. کتبه الله  محّمدبدولته 

این نسخه به دلیل اقدم بودن نسبت به «. عبدالمذنب الی الله الغنی ابن ابی احمد علیقلی التبریزی

ت دخل و تصرفات؛ نسخ
ّ
 اساس قرار گرفت. ۀسایر نسخ و درنتیجه قل

که  0223به خّط نستعلیق و با تاریخ  2332شورای اسالمی به شماره مجلس ۀکتابخان ۀنسخ -2

مجلس شورای اسالمی موجود است. این نسخه داراي ۀ در کتابخان 4462میکروفیلم آن به شماره 

 سطر نوشته است. 02برگ و در هر صفحه به طور میانگین  020

است و مطالبی که در متن جا  ا و نام حیوانات با رنگ قرمز نوشته شدهدر این نسخه نیزسرفصله

های سمت راست و چپ نوشته شده است و از افتاده است و همچنین توضیحات اضافی در حاشیه

ایی از متن پاک شده است و خوانا نیست که این موارد با توجه به سه قسمته 310تا  291ۀ صفح

.......در شب 0223 بتاریخ:» ۀ آن آمدهدیگر تصحیح شد و در پاورقی ذکر شد. در انجام ۀنسخ

این «. 0223ه چهارشنبه که شب پنجم ماه شعبان المعظم باشد از شب .... نوشته شده است. سن

ۀ )اساس( خویشاوندي نزدیک دارد. در متن از این نسخه با نشانۀ ها با نسخنسخه در بسیاري ضبط

 شود.اختصاري )ب( یاد می

  ۀکتابخان ۀنسخ -3
ّ
 0221در تاریخ   212 ۀقفس ۀو شمار   42619ثبت  ۀی با شمار مجلس شورای مل

تمت اتمام  0221بتاریخ شهر شعبان المعظم سنه » این نسخه آمده:  ۀنوشته شده است. در انجام

ق خواناست و خط نسخه نستعلی«. بسیار مغلوطی مستعجال قلمی شد ۀیافت. این کتاب از روی نسخ

های عربی نیز با خط قرمز المثلاحادیث و ضربهای قرآنی و ها و نام حیوانات، آیهعالوه بر سرفصل

های اند که صفحهگذاری شدههای نسخه از سمت راست و چپ شمارهنوشته شده است و صفحه
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های سمت چپ به پایان رسیده و صفحه 092 ۀشروع شده است و با شمار  0ی سمت راست از شماره

ازاین نسخه با نشان اختصاری )ج( یاد  خاتمه یافته است. 212ی شروع و با شماره 02ی با شماره

 کنیم.می

  ۀکتابخان ۀنسخ -6
ّ
 0194در تاریخ   201 ۀقفس ۀو شمار   2299ثبت  ۀی با شمار مجلس شورای مل

 04برگ دارد و در هر صفحه  090توسط ابن حاجی علی عسکر تبریزی نوشته شده است. این نسخه 

قبل در این نسخه نیز نام حیوانات با  ۀسطر با خط نستعلیق نوشته شده است که همانند سه نسخ

» این نسخه آمده ۀانجام ای نوشته شده. درا با رنگ متمایل به  قهوهلهاا سر فصرنگ قرمز آمده اّم 

قنا علی االتمام و صلی الله علی 
ّ
و آله الطاهرین تّم علی ید ابن حاجی علی  محّمدالحمدلله الذی وف

این نسخه «. 0194و آله و کان فراغ ذلک سنه  محّمدعسکر تبریزی غفرالله ذنوبهما و ستر عیوبهما 

 ی ) ج( قرابت و نزدیکی دارد.ز موارد با نسخهشود در بسیاری انشان اختصاری ) د( از آن یاد می که با

 الحیوانهای سبکی کتاب خواصویژگی

های سبکی هر اثر باید به موارد کاربرد فراوان یک ویژگی توجه داشت آن چنانکه در بررسی ویژگی

های مهم سبک، مسالۀ تکرار و تداوم رفتارهای زبانی یکی از شاخصه»یکی از پژوهشگران مینویسد: 

ساز های سبکگیری سبک وجود بسامد باالی مشخصهدر یک پیکرۀ متنی است... الزمۀ شکلخاص 

کتاب  (60ص  )سبک شناسی، محمود فتوحی:« ندک و رخدادهای اتفاقی در متناست و نه کاربرد ا

خواص الحیوان نیز از جمله آثاری است که دارای ویژگی های سبکی بارزی است. اگرچه تعداد 

ۀ سبکی در متن  این کتاب فراوان است اما برای جلوگیری از تطویل کالم به شواهد هر مختص

ادبی  ،ات فکریمختصات سبکی کتاب خواص الحیوان شامل مختصشواهدی کوتاه اشاره میکنیم. 

 عبارتند از:شود که و زبانی این اثر می

 فکری ویژگیهای -الف

 های اسالمیورود اندیشه -0

فردی شیعه مذهب بوده است و از سوی دیگر مذهب شیعه   الحیوانخواص نجا که مترجم کتاباز آ

نیز شماری  بسیاری از باورهای اسالمی ودر دوران صفویه مذهب رسمی کشور اعالم میشود، بنابراین 

)ص(  پیامبر اسالمو احادیث از روایات  این بیشترینامامان دین وارد این کتاب شده است.  سخنان از

مضمون بیشتر این احادیث در بارۀ منافع و مضار  است. )ع(( و امام جعفر صادقعلی )ع حضرت، 

روایت است از ابن مسعود که پیغمبر »برای مثال: جانوران است که با موضوع کتاب ارتباط دارد. 

ه علیه گفت که هرکه مار را بکشد چنان است که مشرکی را کشته و هرکه ماری را گذارد به صلوات
ّ
الل

 آ( 69)«از عاقبت او پس او از ما نیست جهت خوف

حضرت فرمودند که به جهت شفای مردم هیچ ست که آنمنقول السالمطالب علیهاز علی بن ابی»

 چیز بهتر
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س نبوی داد حضرت مقّد یث آمده که مردی کیک را دشنام میدر حد»ب( 03«)از روغن گاو نیست. 

 شنیده

 ب(260«)جهت نماز صبح.بیدارکننده است بهفرمود که دشنام مدهید که او  کک 

 اعتقاد به باورهای عامیانه -2

 اعتقادات ورود افکار و باورهای خرافی و ،الحیوانی فکری کتاب خواصهایکی از مهمترین ویژگی

رویکردهای فرهنگی و گاهی مذهبی  ی اجتماعی،هابیانگر دیدگاه که خود در متن کتاب است وامع

فولکلور و  ایاز نظر پژوهشه بررسی این مضامین از حملۀ مغول است. گذشتگان به ویژه پس

هرکس » چنین است:خرافی ها این دیدگاه برخی ازاهمیت است. حایز مردم شناسی  همچنین

بسیار  دیدن بزقهای»الف( 04)«دندان شیر با خود داشته باشد حیله هیچ محیلی در او کار نکند

ترین مخلوقات است مگس نادان»الف( 30) «دلیل عذاب است چه بر قوم موسی)ع( ضفادع بارید.

 الف(046)«که خود را در هالکت اندازد.

زعم : »این سخنان اعتباری ندارد متذّکر میشود کهو  عقاید را میداندگاهی نویسنده نادرستی این  

بعضی از جاهالن به علم »  ب(29)«گریزان است.خرگوش( = که جن از وی) استاهل جاهلیت آن 

)=دجاجه( مورث بواسیر و نقرس است و این باطل تقاد آنکه مداومت بر اکل گوشت اوطب را اع

و از اکاذیب عرب است که چون انسان بمیرد یا کشته شود روح از بدن او مفارقت » الف(44)«است.

 الف(36)« رقت جسم و تنهایی او.صورت بوم بر قبر او نوحه کند از جهت مفاکند، به

 دیدن گزارش خواب جانوران -3

فی که به معرّ پس از آنکتاب خواص الحیوان این است که نویسنده  از دیگر ویژگیهای مهم فکری

آن جانوران بخشی را در بیان تعبیر خواب  ،در پایان هر مدخل ،پردازدمیآنها  و مضار جانوران و خواص

ابن سیرین  بزرگان و حکیمانی مانندگاهی  نویسنده از سخنان  گزارش خواب، در بخشدیدنمیاورد. 

سیرین گفته که اکل لحم او)= ابل( در خواب ضرر بنا: » و یا جاماسب حکیم یاد میکند

ه » ب(03)«ندارد
ّ
جاماسب گوید هرگاه کسی در خواب بیند که کیک او را گزید مال یابد و الل

نام ببرد به تعبیر خواب میپردازد که احتمال دارد  خوابگزارین آنکه ازبدو نیز گاهی الف(200)«اعلم

 است.باورهای متداول مردم عصر خویش بهره برده برخی  و یا شاید  هاخوابنامه از کتابهایی مانند

ی که وحشی و جانوران خواب دیدن گزارشدر خور توجه در این بخش این است که نویسنده در  ۀنکت

کند و همیشه تعبیر خواب دیدن این به نیکی یاد نمیدسته جانورانی که موذی هستندآن و یا  درنده

دیدن خرس در خواب دلیل شّر و نکبت و فتنه و مکر و »مانند:  میداند.جانوران با بال و مصیبت همراه 

الف( 060)«دیدن سرگین گردان در خواب دلیل موت زن صاحب نفاس است»  ب(000) «خدعه

 ۀپشت در خواب زن مزّیندیدن سنگ»الف(210)«مفسده است ۀخواب دلیل زن موذیدیدن رتیل در »

او دلیل  ۀدیدن ملخ در خواب عذاب بود، دیدن بچ»ب(234)«معّطره که خود را بر مردان عرض کند



 
 
 
 
 
 
 

 49بهار  -72شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/08
 

دیدن گرگ  در خواب دلیل کذب و حیله و عداوت و دزد ستمکار و دیدن »ب(300)«مردمان بدخلق

دیدن اسب »رسان به نیکی یاد میکند: سودحال از جانوران الف( با این202)«زد.او دلیل فرزند د ۀبّچ 

َمه»در خواب زینت است. لقوله تعالی: وِلِه َو َخیل الُمَسوَّ
َ
َن ِللّناِس ِالی ق دیدن چرغ در » ب(20)«ُزیِّ

 
ّ
 الف(30)«ط بر اعادی و رسیدن به آرزوها و یافتن ازدواجخواب دلیل عّزت و جاه و تسل

دیدن دریا » ردازد: میپهای بیجان نیز یاد میکند و به تعبیر آن بر جانوران از برخی آفریدهعالوه گاهی 

در خواب که ازو عبور کنند دلیل محبوسی بود در مکانی که دیگر خالص نشود و نیز دریا را به مرد 

 ب(22«)...عالم و کریم تعبیر کنند. اگر بیند که از آب دریا بخورد پادشاهی بدو مال دهد

 ورود برخی مضامین اساطیری -6

ماری موجودات جانورانی که در عالم واقع وجود دارند از ش گذشته ازالحیوان در کتاب خواص

ام این جانوران را شود که ننویسنده متذکر می شود که در خور توجه است. گاهیاساطیری نیز یاد می

الیهود المخلوقات آورده که شیخعجایبصاحب »گرفته است: « المخلوقاتعجایب»از کتاب 

حیوانیست که رویش مثل روی آدمیست، ریش سفیدی دارد بدن وی چون بدن َبَزق مویش چون 

موی گاو، در جّثه گوساله بود. شب شنبه از دریا بیرون آید تا غروب شب یکشنبه باشد. به طریق َبَزق 

لمخلوقات آورده که از برای منصور اصاحب عجایب»ب( 094«)میدود و به کشتی نتواند رسید.

لهای خود سامانی روباهی هدیه آورده بودند که او را دو بال از پر بود. چون کسی نزد او رفتی با

پهلوی خود منضم میساخت و دیگری گفته که در زمان سابق روباهها بگستردی و هرگاه دور شدی به

 ب(016«)میپریدند.

از برخی جانوران اساطیری کرده است برگرفته از برخی کتابهای  احتمال دارد توصیفاتی که نویسنده

بحرپیمان قدیم و یا برخی کتابهای داستانی مانند داستانهای سندباد بحری و یا سفرهای پهلوانانی 

الّرومماهیان چندند در بحر روم شبیه به زنان مودار، بنات»مانند گرشاسب، داراب و یا اسکندر باشد.

و پستانهای بزرگ و فروج عظام دارند، ایشان را کالمی باشد که کس نفهمد و خنده رنگهای گندمگون 

و قهقهه کنند و باشد که بعضی از مردم ایشان را بگیرند و مباشرت نمایند پس خالص گشته به دریا 

 آنکه او را ُدم هست در دریای شام در بعض » الف(24«)گریزند.
ّ

آدم آبی بعینه مثل آدم خاکیست اال

ست در ِدلهاف جانوری»الف( 03«)البحر نامند.ست و او را شیخات میبینند که او را ریش سفیداوق

ا را از دریا به ساحل میخورد که آنه جزایر بحر بر هیأت انسانی بر اشتر مرغی سوار است گوشت مردم

هابر روی آن ۀچنان فریاد کند که هم .ض اهل کشتی گشته با ایشان محاربه نمایدگاه متعّر  .اندازد

 ب(40)«درافتند ایشان را بگیرد و بخورد.

 سامیورود داستانهای  -2
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الحیوان بارها به داستانهای پیامبران گذشته اشاره است. به نظر میرسد عالوه در متن کتاب خواص

برداستانهای پیامبران گذشته که در قرآن کریم آمده نویسنده به برخی کتابهای مقدس نیز توجه 

 داشته است:

را اژدها الّسالم چه در آنجا خدای تعالی عصای موسی علیهمار بزرگ و این در غیر مصر نباشد »

الّسالم، حجت الّرحمان، ابراهیم علی نبّینا و علیهچون نمرود جّبار را خلیل»ب( 239)«گردانید

ی حق گویحماقتی که داشت گفت اگر آنچه می گرفت به توحید باری تعالی خواند، نمرود مردود از

ی کرکس بپرورد تا ست. پس چهار بّچهناست نمیرسم تا آنکه به آسمان روم و بدانم آنچه در آسما

در خواب دلیل مرِد عابِد  کبوتردیدن »الف(06« )و تابوتی ساخت او را دو در گذاشت...بزرگ شدند 

الف( 046).«سدمجتهد در طاعت الهی، چه او به نار نمرود آب ریخت تا ابراهیم )ع( را اذّیت نر 

الّسالم گفت من تخت بلقیس بیاورم پیش از آنکه عفریتدیو سرکش قوی و جّنی که به سلیمان علیه»

حق  »ب( 210)«حضرت تا محل ظهر بنشستی. نام او ذکوان یا صخر بود.از جای خود برخیزی و آن

 الف(024«)سبحانه تعالی ملکی فرستد تا او بردارد و به میان یأجوج و مأجوج اندازد

 مضامین سحرآمیزاعتقاد به طلسم و -4

 برای دفع گزند جانوران موذید به طلسم اعتقا الحیوانمضامین عامیانه در کتاب خواصدیگر از 

معناست و برای دورداشتن میاوردکه اغلب بیآمیز رمز اورادی ،است.نویسنده گاهی به نقل از دیگران

ر است:
ّ
از فواید مجربه آنکه به جهت کسی که سگ دیوانه او را » گزند و آسیب برخی جانوران موث

ا ب ح ال » ست: گزیده باشد این طلسم را بر ظرف نو نویسند و به روغن زیت چرب کنند، بنوشند این

ر چهارپاره کاغذ نوشته هریک در بی مجرّبه آنکه این طلسم راعجیبه»ب( 60«)ر ل ال ع اله ق ااا   ا 

خانه نشود. طلسم این  ّیات از آن خانه بیرون رود و هیچ ماری داخل آنیک ضلع خانه گذارند، ح

 است: 

 یا حافظ یا حفیظ

   999000000000ح ر02000200 

  « ط ه ط ح00ح ر2رادم9009099 

جهت افسون پشه و غیره گفته که بنویسید در ارکان خانه گذارید سوای در خانه: از اهل مغرب به»

 ُمبین عطشیش عطشیش مّت ال هذا من عملفذکرهم موسی فقضی علیه ق»
ّ

الشیطان اّنه عدّو مضل

ه علیه کما غضب علی رجل القاضی و وکیله
ّ
، «اّیهاالبّر عطشیش عطشیش ارحل اّیهاالّبق بغضب الل

 الف( 26«)ملخ و پشه گریزان شود.

ر مسطور در نصایح ابومظّف »گاهی نیز خواندن اسم اعظم را برای دفع آزار جانوران سفارش میکند:

تو از چه جنسی؟ گفت: من مثل تو از است که ابودردا را کنیزی بود، روزی از وی پرسید که یا امیر 

ه تو ضررآن ب چون از جنس بشر باشی و حال آنکه من تو را چهل مرتبه زهر دادمجنس بشرم. گفت: 
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چیز مداومت نماید هیچای که کسی که به ذکر خداوند تبارک و تعالی ندانستهگفت: ابودردا نرسید؟

پرسید آن کدام است؟ گفت این «. مایممینو من به اسم اعظم الهی مداومت  او را مضرت نرساند

ذی ال یضّر مع اسمه شیٌء فیبسم»است: 
ّ
ه ال

ّ
 ب(023)«.الّسماء و هوالّسمیع البصیراالرض وال فیالل

از جهت درد دندان این حروف را »رند: در برخی موارد از برخی اوراد نام میبرد که خاصیت درمانی دا

شخص را که دندان او درد میکند تا انگشت خود بر  بر دیوار بنویسد ح ب ر صی ال ر ع م و بفرماید آن

پس هرگاه زنی را وضع حمل مشکل شود این دعا را »ب( 46«)باالی دندانی که درد میکند بگذارد

حمِن مین گذارد. دعا اینست: ِبسِم بنویس و تعویذ وی ساز که به تسهیل بار حمل برز ِه الرَّ
ّ
حیِم ال الل الرَّ

ریُم ُسبحاَن 
َ
ُه الَحکیُم الک

ّ
الل

ّ
َهل ُیهلک ِالَه ِاال

َ
 ف

ٌ
 ساعًة ِمن َنهاٍر بالغ

ّ
م َیلِبثوا ِاال

َ
ل
َ
ِهَربِّ الَعرِش العظیِم. ا

ّ
الل

 القوِم الفاسقون.
ّ

 ب(023)«ِاال

 مضامین فقهیبرخی  ورود  -2

 نیستجانوران مجاز  ۀو در فقه اسالمی نیز خوردن هم مسلمان بوده است نویسندۀ کتاباز آنجا که 

برخی جانوران سفارش شده  گوشت  بارهابه حالل و حرام بودن الحیوان در کتاب خواص بنابراین 

 کک»ب(69).«جن به استخوان حرام و به سرگین مکروه»ب(2).«اکلش حالل استا نیس »است:

که اکل هوام و بیع آنها بدان»الف( 096)«اکلش حرام و قتلش بر محل و محرم مباح.

 الف(310)«حرام

 ورود مضامین طب سّنتی  -0

به الحیوان گذشته از دستورهای فقهی که در بند پیش بدان اشاره شد گاهی در کتاب خواص

نر خرگوش را بیاشامد  ۀانفح ۀاگر زنیآبستن، پنیرمای »خواصی دارویی برخی جانوران اشاره میشود:

اش را بنوشد دختر زاید و اگر خون او را بیاشامد هرگز بار نگیرد و اگر مغز سر ماده ۀپسر زاید و اگر انفح

او را بخورد و با شوهر مباشرت کند بار گیرد و اگر مغز سر او را بریان کرده با فلفل بخورد ارتعاش را از 

دیگر از »الف( 00«)نان با عسل، سنگ مّثانه را بشکند و بیرون آرد.تناول شیر ز »الف( 23)«بین ببرد

که هرگاه او را ساییده در سوراخ ذکر ریزند عسرالبول را برطرف خواص ملخ آن

ست که هرگاه تصویر صورت کودک مردم. ازجمله خواص مجّربه یکی آن انسان:»الف(290«)کند.

صورت بود فرزندی حیثیتی که نظر وی بران نهند بهنیکوروی کشیده در وقت مباشرت مقابل روی زن 

 ب(09«)صورت بود و در اکثر اعضا متشابه بود بهآن صورت.ن نطفه صورت بندد شبیه آنآ که از

ریدن موش و انداختن شپش زنده، در آب ایستاده بول کردن، ب ۀخوردشش چیز فراموشی آرد: نیم»

 الف(010«)دنترش خور سیب ناخن به دندان، سّقز خاییدن و

 های ادبیویژگیب. 
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 آنان اشاره  و مضار های جانوران و خواصدرآن به ویژگی است و علمی الحیوان کتابیاگرچه خواص

به  هاترین آناز ویژگیهای ادبی دیده میشود که عمده شماری این کتاب در متن شود با اینحال می

 شرح زیر است: 

 تلمیح به آیات و احادیث -0

یات قرآن اند: نخست؛  تلمیح به آالحیوان شامل دو دستهو مذهبی درکتاب خواص دینیتلمیحات 

تِه »کریم:
َ
 ِمنسأ

ُ
 داّبًة تأکل

ّ
هم علی موتِه اال

َّ
ه تعالی: ما دل

ّ
ی»ب(039) «.کما قال الل

َ
ااِلِبِل افال َینظرون ِال

م فیها ِدٌف َو َمنا»ب( 43)«.َکیَف ُخِلَقت
ُ
ک

َ
َقها ل

َ
نعاُم َخل

َ
 الف(206)«.ِفُع َو ِمنها َتأُکلوَن َو اال

ه علیه و آله» :)ع(و امامان شیعه )ص(تلمیح به احادیث پیامبر اسالم دوم؛
ّ
ی الل

ّ
م:  قال الّنبی صل

ّ
و سل

 اّنی 

ه و عترتی اهلالّثقلین کتاُب ترکُت فیکم
ّ
وا َبعدیالل

ّ
کتم بهما لن تضل ابن »الف(40.«)بیتی ان تمسَّ

ن علی علیه السالم نقل نموده که آن حضرت فرموده که هرگاه در وادی عباس از حضرت امیرالمؤمنی

َسِد.
َ
اال رِّ

َ
 َو ِبالحّب ِمن ش

َ
 ِبَربِّ الّدانیال

ُ
عوذ

َ
 ب(02«)باشی که از شیر بترسی بگو: ا

 گذشته گویندگاناستشهاد به اشعار  -2

پارسی است. با زی و الحیوان آوردن اشعاری از گویندگان تاادبی کتاب خواصیکی از ویژگیهای مهم 

عر تازی آشنایی کامل داشته است. یابیم نویسنده به زبان عربی و شنگاهی به اشعار عربی کتاب درمی

که نظم کشیده در یک بیت آورده چنان ۀابونصر فراهی ُنه اسم در رشت: »است در وصف شیر آمده

 گفته: 

 ب(03«)و ضیغم شیرهزبر و قسوره و حیدرست  غضنفر و اسد و لیث و حارث و دلهاث

 و در جای دیگری نیز دو بیت زیر را به عنوان شاهدی برای گفتار خویش آورده است:

هُ 
ُ

ـــظ  َیـحِفــــــ
ُ

ـــل  والَجلیــــــ
ً
ـــدا ـــا راِقـــــ  یـــ

ـــن َمِلــــــــــٍک  ُعیــــــــوِن ِم
ـ
 َکـیــــــــَف َتنــاُم ال

 

ِم  
َ
ـــل ــــ

 
ــی الظ ـــوُن ِف ــوٍء یکــــ  س

ِّ
ــل ــــن ُک  ِمـــــ

ــــــــــَد  وایــ
َ
ــــــــــُه ف ــــــــــیَک ِمـنــــــــ تأتـــــ

ـــــــَعِم)  ب(020النِّ

را  الحیوان باید یادآور شویم نویسنده بیشتر اشعار گلستان سعدیدربارۀ اشعار فارسی کتاب خواص

 بکار برده است:

ــــیار ــــرد هشـ ــــاردار ای مـــــ ــــان بــــ  زنــــ

ــــند ـــک خردمــــــ ـــه نزدی ــــتر ب  از آن بهـــــ

 

ـــــد  ـــــار زاینــــ ـــــت والدت مـــــ  اگــــر وقــــــ

ـــــــند ـــــــوار زایــــ ــــــدان ناهمـ ـــــــه فرزن  ک

 الف(242)

ــر داشــتی ـــن اگــر پ ـــربۀ  مسکیــــ  گــــــ

 مسکین خر اگرچه بـی تمــــــیز اســــــت

 همای بر ســـــر مرغان ازان شــــــرف دارد
 

 الـف(40تخــم گنجشک از زمـــین برداشـتی) 

 ب(26همیکشـــــد عزیــــــــز اســت)چــون بــار 

 الـف(309که استخوان خورد و جانـور نیـازارد)
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 و فارسی های عربیالمثلضرب  -3

ر های تبّح ارسی اشاره نمودیم. یکی از نشانهپیشتر به آشنایی نویسندۀ کتاب به ادب عربی و ف

است. برای مثال: انوران ج دربارۀکه  است امثال عربی ،بکارگرفتن آن دستهبه ادبیات تازی نویسنده

َرَضه.»
َ
 ِمن ا

ٌ
تر از ارضه خورنده کسفالن یعنی  عربان در امثال خود گویند: فالٌن آکل

. یعنی سواری خر ن در امثال کلمات خود گویند که: الحمار شنار والعیر عارٍ عربا»الف( 04)«.است

العربان در امثال خود گویند: »ب( 26)«نر، عیب است و سواری خر ماده، عار
ُ
فَسُد ِمن ف

َ
سَمُع َو ا

َ
ٌن ا

الٌن »ب( 022)«تر از خلد موش کور است.یعنی فالن کس شنواتر و فسادکننده ُخلد
ُ
در مثل گویند: ف

سَمُع ِمن ُدلُدل
َ
ان در ضاللت بدو مثل عرب»ب( 22)«یعنی فالن کس از دلدل شنواتر است. ا

 ِمن
َّ

َضل
َ
الٌن ا

ُ
 الف(006)«تر از سوسمار است.کس گمراهیعنی فالن َضب   زنندگویند: ف

 کند:گاهی نیز  از ضرب المثلهای ادبیات فارسی استفاده می

 دل چه ســـــود گفتـــن وعظبــــــا سیه

 

 عــــــالج واقعه پیش از وقوع بایـــد کرد

 

 قضــــــا چون ز گردون فروهشــــت پــــر

 

 آهنیــــــن بر سنگنـــــــرود میــــخ  

 الف(34)

 دریغ سود ندارد چــو رفت کار از دست

 الف(310)

 همــــــه زیرکان کور گـــــــردند و کــر

 الف(020)

 حکایات و داستانهای متون گذشته:برخی  اشاره به  -6

 شود:در آثار پیشینیان دیده میالحیوان سه حکایت آمده است که در متن کتاب خواص

نزد سلیمان علیه الّسالم  )= جغد(احبار گوید که در کتب بعضی انبیا دیدم که هامهکعب »نخست؛

ست که زراعت نخوری؟ گفت: چون ا ،هامه آمد سالم کرد. آن حضرت بعد از جواب سالم پرسید که یا

جهت آنکه آدمصفی)ع( را به جهت گندم از بهشت بیرون کردند. پرسید که چرا آب نیاشامی؟ گفت: 

پرسید که چرا در معموره نباشی؟ گفت: در خرابه ساکنم که او  ..قوم نوحجهت آب غرق شدندزیراکه 

در خرابه مینشینی؟  گویی در وقتی کهدر میراث خدا ساکنم. پرسید چه میمیراث خدا استو من 

ها گذر کنی چگویی؟ پرسید چون بر خانهکردند. ند آن کسانی که در دنیا تنّعم میگویم کجایگفت: می

وابند و از شداید عقباغافلند. پرسید چرا روز بیرون میخکجایند آن کسانیکه به راحت گویمت: میگف

دارید ای آخرت بر ۀ گویم توشخود چگویی؟ گفت می نیایی؟ گفت: از ستم بنی آدم. پرسید که در آواز

ه خالق الّنور»باشید.  غافالن و مهیای سفر عقبی
ّ
مود که در سلیمان علیه الّسالم فر«. سبحان الل

عجایب المخلوقات  این حکایت با اندکی تغییر در کتاب « تر از بوم نبوده.میان مرغان نصیحت کننده

 (232 -230طوسی، ص:  محّمدالمخلوقات، ر.ک. عجایب)آمده است.
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اری و مودند تا حممینجهت صید سیر  صحرا بهمصاحبت بهشیری و روباهی و گرگی به »...دوم؛ 

این ا قسمت نمای. گرگ گفت: م ۀرا گفت که صیدها رامیانشیر گرگ خرگوشی صید نمودند.آهویی و 

. شیر را ن منآ پدرم معاویه یعنی روباه و آهو ازۀ تست و خرگوش حّص  ۀقسمت روشن است که خر حّص 

غضب برو مستولی شده سر گرگ را بکند و دور انداخت، پس به روباه  ،این قسمت موافق مزاج نیفتاد

ه تو قسمت نمای. روباه گفت: ت: قاتلکگف
ّ
و علم فرایض و قسمت نیکو  گرگ چه جاهل بودهالل

که خر چاشت تو که بیان کنم. بداننآ الحارث! این قسمت ظاهرتر است ازیا اباندانست. روباه گفت:

ه چه البارکخرگوش را میان مغرب و عشا بخورید. شیر گفت:باشد و آهو را وقت مغرب تناول کنید و 
ّ
ل

از سر گرگ که از بدنش جدا افتاده  از که آموختی؟ گفت: ای به علم قضااین قسمتنیکو عالم بوده

دفتر )مثنوی معنوی، الف( صورت منظوم  این حکایت در مثنوی موالنا آمده است.  010.« )است

 (061 -032  صصاول: 

که مردی قّبره صید کرد گفت خطیب بغدادی به اسناد خود از داود بن ابی هندی نقل کند »سوم؛ 

 آنکهفربه نیستم،مرا چه خواهی کرد؟ آن
ً
جوع تو  دیگر آنکه حرارت مرد گفت تو را ذبح کنم. گفت اوال

شود، اگر مرا رها کنی تو را سه کلمه تعلیم نمایمکه بهتر از به سبب اکل من منتفی نمی

اول وقتی گویم که بر دست تو باشم، دّوم را  ۀلقمهگوشت من باشد. پرسید کدام است؟ گفت کلمیک

سّیم را زمانی که بر کوه باشم. پس گفت: بر مافات تأسف  ۀدرحینی که بر سر درخت نشینم، کلم

مکش. پس او را رها کرد چون بر درخت نشست گفت: آنچه نباشد و وجود نیابد قبول مکن. چون بر 

افتی که به وزن بیست مثقال ۀ من دّری میصلکردی در حومرا ذبح می کوه نشست گفت ای شقی اگر

سّیم بگو. گفت: نگفتم که بر  ۀبود. آن شخص پشت دست به دندان گزید و تأسف خورد. گفت: کلم

کشیدی و گفتم که تصدیق مکن به آنچه نباشد تو تصدیق کردی؛ چه  مافات تأسف مکش و تو تأسف

ی من دّری بدین وزن صلهشود چون در حونمیبال مرا جمع کنی بیست مثقال  اعضا و پر و ۀهرگاه هم

 همان، دفتر چهارم: ) این حکایت نیز در مثنوی موالنی به اختصار ذکر شده است:  «یافت شود؟

 (469 -460صص 

 القاب اغراق آمیز ممدوح -2

نویسنده در آغاز کتاب به شیوۀ دبیران و درباریان عصر صفویه ممدوح خود را با اغراق فراوانی وصف 

پادشاه دین پناه، انجم سپاِه گردون اشتباه، فریدون فرِّ سکندر ظفر، دارای دادگستر، »وده است: نم

الّزمان، باسط بساط امن و امان، ستان صاحبقران، مفخر ملوکفرمای شرع پرور، خاقان گیتیفرمان

ملجاء ملوک  ماحی االساس الجور و الطغیان، ناصر رایات العدل و االحسان، سلطان سالطین االفاق،

الّناجیه من بین االمم، ناظم العالم باالارث واالستحقاق، مولی ملوک العرب و العجم، حامی الفرقه 

ریعه 
ّ

در مجلس »ب( 0«)المرتضوّیهالمنّوره المصطفوّیه، سالک مسالک  الّطریقه المرضّیه الشریفه الش
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قمرطلعِت عطاردفطنِت ناهیدبهجِت  فکرِت فطرِت افالطونحضرِت ارسطوآیین نّواب عالیبهجت

 الف(2«)سعادِت کیوان رفعتصولِت مشتریخورشیدمنزلِت بهرام

 های زبانیویژگی -3

به خالف نثر قبل از مغول » ملک الشعرای بهار دربارۀ ویژگیهای زبانی متون عصر صفوی مینویسد:  

که هم صورتا عالی و هم معنا واال و هم از حیث آهنگ کلمات دارای یک نوع فخامت و جزالت خاصی 

حلیت و کسوتی که داشته عریان بوده است اما نثر صفویه مثل این است که بچگانه باشد و الفاظ از 

و استعمال نشدن پیشوندهایی از قبیل  های ماضیبه واسطه حذف باء تاکید در صیغه اند. افعالشده

افعال انشایی استمراری به  است و از میان رفتنهیکدست شد ،، وا و همیفرو،  باز  بر، اندر، در، فرا،

های نقلی و بعید پی در پی با حذف ضمایر و افعال معین و ه استعمال کردن ماضیصورت قدیم خاّص 

 ۀهای موجز به شیوترادفات و از یاد رفتن طرز جملهمهمچنین آوردن لغات مغولی بدقواره و کثرت 

ره را از مغز قدیم و ترک شدن برخی کنایات و امثال و بسی نکات که ذکر همه مشکل است نثر این دو

 ( 222: ص 3)سبک شناسی، بهار، ج و مزه انداخته است.

 آوردن معادل فارسی و ترکی مدخلها: -0

 »الف(60«)گویند.حّیه: مار و ترکان ایالن»الف( 0«)اصالن نامند.االسد: به فارسی شیر و به ترکی »

َرَضه
َ
 الف( 20«)قوردی نامندخورد و به ترکی آغاجاست که چوب می: جانور کوچکی ا

 آوردن صورت تلّفظ مدخلها -2

عاله: بر وزن نخاله و زباله و فصاله که سه برادر بودند، اسم روباه بود.»
ُ
به نسناس: بعضی »ب( 21«)ث

در صورت ناس، مشتق  دو نون و دو سین مهمله، خلقیست ا اصح به کسر است. بهفتح نون خوانند اّم 

 الف(311)«ازو از جهت ضعف خلقت او.

 آوردن افعال در وجه وصفی -3

خواب بیند که  اگر در »الف( 26«)روغن گل مخلوط ساخته بر روی مالد...هرکه پیه پیشانی او را به »

 الف(03«)رسدشیر سوار شده و نمیت

 بکارگیری جمعهای مکسر -6

 ب(310)امزجه الف( 001)اصابع-الف(40) نقولب( 02ب( افارق)0)افئده 

 وفور لغات عربی: -2

 الف( اجود014الف( معاودت )03ب( اکتحال)21الف( محموم)20ب(  لهذا)00الف( کالل)2اعنی) 

 الف(020الف( ارطب)006)

 ترکیبات  وصفی عربی -4

 ب( 29ب( عسرالبول)22الف( کثیر النفع)00الف( شدید الباس)0قصیرالیدین)

 بکارگیری عبارات ترکی -2



 

 

 

 

 

 

 48/محمد تقی تبریزی« الحیوانخواص»بررسی ویژگیهای سبکی گتاب

 در لغت»الف(09«)در لغت اختری آورده  ایاغی و بورنی قزل قوشدر دکه صوتندن اوه اوه آوازی کلور»

آت کبی اوقر کاه دوه کی کو کرر و گاه اختری آورده که پیرقوشدر که آغاجلرده اولور انواع نغماتیله 

 ب(010«)کشنر آدم نوعیله مونس اولور.

 ساده و کوتاهآوردن جمالت  -0

ابل است که او را کشتی روی زمین گویند، تا ده » الف( 04«)آواز او)ابن آوی( مثل آواز کودکان بود.» 

 ب(20«)روز بر تشنگی صبر کند و هر گیاه که در صحرا و بیابان باشد چرا کند.

 «واو»حرف  تکرار فراوان  -9

مشّدد « ءیا»و بعضی با « یا»بی  و بعضی« یا»تخفیف لغت فصیح او به .ترکی قارچغای نامندباز و به » 

اند و اشتقاق آواز او از بزدان است. و او در تکّبر اشّد و اضیق طیور جوارح است ولهذا مختلف نیز گفته

 ب(63«)االشکال بود.

 گیرینتیجه

 برپایۀ آنچه آمد میتوان به نتایج زیر دست یافت:

با  تقی تبریزیمحّمدا اّم  ،الحیوان دمیری استای از کتاب حیاتالحیوان ترجمهاگرچه خواص -الف

و  عامیانه ات،اعتقادهابرخی روایت نیزو ارسی و عربیالمثلهای فاشعار و ضرب شماری ازافزودن

 .کتاب خود را ازترجمه به هیات تالیف درآورده استمضامین اساطیری 

در متن  وراد و ادعیه ها، ذکر ااساطیری، باورهای خرافی، گزارش خوابمضامین وجود برخی  -ب

های ادبیات عامیانه و کتاب یکی از منابع مهم در پژوهش این سبب گردیده،الحیوانکتاب خواص

 هرچند تاکنون از آن غفلت شده است.  آید،فولکلورشناسی به شمار 

 منابع

 (.گزارنده مهرداد بهار، تهران: توس. 1935دادگی.)بندهش، فرنبغ .1

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب. .2

(، دایره المعارف بزرگ اسالمی، جلد هفدهم، 0303جانورشناسی، قلندری، حنیف، ) .9

 .المعارف بزرگ اسالمیمرکز دائرهتهران:

 ق(، قاهره. 0206دمیری، ابوالبقاء کمال الدین محمد بن موسی) الحیوان،حیات .1

خانۀ مجلس شورای اسالمی، شمارۀ الحیوان، تبریزی، محمدتقی،)بی تا( ، نسخۀ کتابخواص .6

251. 

 امیرکبیر.(. سه جلد، تهران: 0323سبک شناسی، بهار، محمدتقی.) .4

 (. تهران: سخن.0392سبک شناسی، فتوحی، محمود.) .2

(. تصحیح مصطفي جیحوني، اصفهان: 1935شاهنامه، فردوسی، ابوالقاسم.) .3

 پژوهي. شاهنامه

http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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(. به اهتمام دکتر منوچهر 0362المخلوقات، محّمد بن محمود بن احمد طوسی، )عجایب .9

 ستوده، تهران:

(. جلد چهارم، 1952کستان، منزوی، احمد.) های خطی فارسی پافهرست مشترک نسخه .15

 فارسی ایران و پاکستان. اسالم آباد: مرکز تحقیقات

، تهران: 2(.  ج 1965فهرست نسخ خطی کتابخانۀ مجلس شورای ملی،  اعتصامی، یوسف.) .11

 کتابخانه مجلس.

 (.  به کوشش گوستاو فلوگل، الیپزیگ.1391الظنون، حاجی خلیفه، )کشف .02

(. تصحیح رینولد. ا. نیکلسون، تهران: 0391حمد بلخی، جالل الدین.)مثنوی معنوی، م .03

 هرمس. 

 

  


