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Study and comparison of the common topics of Tohfatol Al-Gharib 

of Tabari and the Ajayeb nameh of Hamedani 

 

Parvin abyazi esfahlan (the responsible writer)1, Ahmad Mohammadi2 

 

Abstract  
 

The subject of the present study is the study and comparison of 

common themes in the Tohfatol Al-Gharib of Tabari and the Ajayeb 

nameh of Hamedani. The technique of writing and researching wonders of 

the world has been considered by interested writers in different eras. Most 

researchers have categorized books and writings on the subject of exotica 

in the category of geographical books, but it should be noted that the scope 

of the contents of these books exceeds the geographical limits and the 

examples mentioned in them as an encyclopedia of The various sciences - 

albeit sometimes with the imagination and exaggeration - can be 

examined. 
The two works studied in this study were written about half a century 

apart, and due to the antiquity of the book of Tohfatol Al-Gharib, some of 

the contents of this book can be seen in the wonders of Hamedani's letter. 

The main question of the research: To what extent has Hamedani used 

the themes of the Tohfatol Al-Gharib in his work and what are the 

differences between the common themes of the two books? 

The possible answer to this question is that Hamedani has taken 

about half of the themes of the book Tohfatol Al-Gharib in the field 

of writing miracles from chapters twenty-one to twenty-six of this 

book. The differences between these themes are very small and are 

mainly related to the location of those phenomena or the name of 

the amazing phenomena. 
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 مقدمه 

 نویسی نگاهی به عجایب

خوانده ها وها و دیدهاست برای تبیین جهان. نویسنده از شنیدهنویسی تالشیعجایب

اش را كارهخویش مدد میگیرد و بعضا با بهره گیری از خیالپردازی داستانهای نیمههای 

 تکمیل میکند.

-نشهایای در نظام دانامهجایگاه متون عجایب»مهری در مقاله خود با عنوانفاطمه

د موجب ها نباینامهسازی وجوه ارزشمند زبانی موجود در عجایباست برجستهمعتقد« كهن

ا را روشن ات و مفاهیمی شود كه درشناخت این متنها بکار میاید و ماهیت آنهغفلت از اشار

آیند. ه شمارآمیز و فاقد ارزش علمی بمیسازد و باعث میشود این متون از نظر محتوا، خرافه

زبان شتهركهن، مهری، فاطمه رساله دكتری ای در نظام دانشهاینامه)جایگاه متون عجایب

 (1تهران، ص :شگاهفارسی، دانو ادبیات

 وجود برخی از مطالب مربوط به توصیف عجایب و شگفتیهای عالم در كتبی كه به

رخور دای قابل تامل و اند، نکتهصورت تخصصی درحوزه جغرافیا و سایرعلوم نوشته شده

م كه به ندیم، تالیف شده در قرن چهارابن« الفهرست»است. به عنوان نمونه در كتابدقت

موجود  است، توصیف برخی شگفتیهایالمعارفی جامع در ده مقاله تدوین شدهدایرهمنزله 

چشم نویسان و كتب معروف این فن بهنامهدر مناطق مختلف گیتی و معرفی برخی عجایب

 (.632و  546ندیم، ترجمه محمدرضا تجدد، ص:ابنمیخورد.)ر.ک: الفهرست

 و جغرافیدان مشهور قرن چهارم كه توسط مورخ«الذهبمروج»نیز دركتاب معروف 

-مروج به كرات از عجایب مختلف یاد شده است.)ر.ک: ، مسعودی نگاشته شدهحسینبنعلی

، 169، 196، 346، 371، 424، 510، 514صص: ، پایندهترجمه ابوالقاسم ، الذهب مسعودی

153 ،121 ،120 ،106 ) 

ر قرن كه د ، اصطخریبراهیماابواسحاق« الممالکوالمسالک»همچنین در كتاب مشهور

، بلخی لسهابوزید«االقالیمصور»چهارم در حوزه جغرافیا به زبان عربی و بر مبنای كتاب

درآنها  نگاشته شده در ضمن توصیف ویژگیهای بالد مختلف بعضا به شگفتیها وعجایب موجود

 افشار(. به اهتمام ایرج، است.)ر.ک: مسالک و ممالک اصطخرینیز اشاره شده

دیف نویسی را در ربه مطالب فوق، محققانی چون علینقی منزوی، عجایببا عنایت 

دانی، نامه هم؛ به نقل از:عجایب622و 621، صص:1332جغرافیا قرار میدهند.)ع. منزوی، 

 همان، ص: هفده( 

ها شتهكتب عجایب،گستره مطالب از حدوحدود جغرافیا درمیگذرد. این قبیل نواما در

 هاای هستند از یافتهفرهنگ جغرافیای خشک و خالی نیستند، بلکه مجموعهفقط یک 

 معلومات نویسندگان.
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یز دارد. نشناسی نامه نویسی عالوه بر جغرافیا، پیوند محکمی با كتابهای حیوانعجایب

نابع عجایبعربی ازمهمترین مالجاحظ در زبانبحرعمروبناز ابوعثمان«الحیوان»كتاب قطور

 نامه همدانی،همان، ص:هژده(یسان ایرانی است.)عجایبنونامه

آنها را  ها كه میتواندنامهمهری در مورد ویژگیهای محتوایی مشترک در عجایبفاطمه

متنها  هم بنشاند چنین مینویسد: مفهوم كانونی همه اینكناربه عنوان یک نوع كلی در

دها، ا و دریاها، كوهها و روطبیعت و نمودهای گوناگون آن چون آسمان و زمین، خشکیه

الجثه، یماست. در این متنها از حیوانات غول پیکر دریایی، پرندگان عظها و سنگهاصخره

و منافع آنها  انگیز، حیوانات، گیاهان، سنگها و خواصشگفتجزایر، بناهایمردمان و جانوران

 است. و علوم غریبه اطالعاتی درج شده

عیان یا برشمردن خواص و منافع ا«علم خواص»اینامهبازدیگر ویژگیهای متون عجای

 خوداست  طبیعی چون حیوانات، گیاهان، سنگها و ...؛ و نیز ارجاع به متون مکتوب پیش از

به نقل  و باالخره آنجا كه نویسندگان این متنها، به جای استفاده از منابع مکتوب،

ویان خود را ذكر اند و نام راپایبند بودهاند، به اصول نقل شفاهی نیز های خود پرداختهشنیده

، حمیرا، ای: معرفی ساختاری متنها، زمردینامهها و متون عجایباند.)عجایب نامهكرده

 (352و  351، 341مهری، فاطمه، صص: 

ارسی و فغرایب در كتابها سابقه قدیمی دارد و اختصاصی هم به كتابهای وذكر عجایب

 عربی ندارد. 

تاریخ »نواناسکندر با عجلیسحکیماند بلیناسدر طلسمات و عجایب را گفته اولین كتاب -

، ص: نامه همدانی، هماننویسان عالم شد.)عجایبنوشت و كتاب او الگوی عجایب«طبیعی

 شانزده(

است. كتاب او  1یکی از كهنترین كتابهای فارسی در عجایب عالم نوشته ابوالمویدبلخی  -

اند. اصل این نیز نامیده«عجایب بروبحر»و«الدنیاعجایب»،«االشیاءیبالبلدان، عجاعجایب»را

 است.كتاب از میان رفته

بلخی نوشته شده و متن فارسی آن موجود نیست كتاب دیگری كه پیش از كتاب ابوالموید  -

موسی  البحار و عجائبها اثر ابوعمران من اخبار و بیشتر صبغه جغرافیایی دارد، كتاب الصحیح

                                                      
بر حسب مقایسه « الدنیا به ابوالمویدبلخیانتساب عجایب رد»دهرامی در مقاله خود با عنوانآقای مهدی -1

اند و آن را از ابن محدث تبریزی این انتساب را رد كرده«نامه اسدی طوسیاین اثر و عجایب مندرج در گرشاسب

ابوالموید و از بشر مقسم اخذ كرده و اند كه در قرن هفتم چندین پدیده شگفت را از كتاب گرشاسبدانسته

 (1398شناسی ادب فارسی، است.)دهرامی، مجله متنالدنیای موجود را تالیف كردهایبكتاب عج
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  1 ق(است. 377سیرافی )زنده تا  ریاح اوسیبنا

ای كه به امهنای و در واقع اولین كتاب عجایبكتاب عجایب دیگر از میان متون دانشنامه -

رن قطبری ریاضیدان معروف الحاسبایوبنوشته محمدبن«الغرایبتحفه»دست ما رسیده 

 اج یافت.قرن پنجم در ایران رونویسی از نامهاست. به این ترتیب سنت عجایبپنجم هجری

نامه نویسی میتوان از این آثار نام در مورد برخی دیگر از مهمترین آثار در زمینه عجایب

 ق(؛ 495تا  490هایالخیر)تالیف شده بین سالابن ابیاز شهمردان«نامه عالئینزهت» برد:

االعجاب االلباب و نخبه(؛تحفه580جمالی یزدی)تالیف شده به سال اثر ابوبکرمطهر«نامهفرخ»

-اثر نجیب«المخلوقاتعجایب»هجری(؛  558غرناطی)حدود سال اندلسیاز ابوحامد

-محمودالموجودات از محمدبنغرایب المخلوقات وهجری(؛ عجایب 560همدانی)حدودسال 

 «ادرالبهلتحفهالتبادرنوادر»(؛573تا  556طوسی)همدانی( )تالیف بین سالهای احمدبن

تالیف عالمه  «والبحرالبرعجایبفیالدهرنخبه»ق(؛ كتاب مهم دیگر669)نگاشته شده به سال 

 2 الدمشقی معروف به شیخ ربوه؛الصوفیاالنصاریطالبعبداهلل محمدابن ابیالدین ابیشمس

غرایب والمخلوقاتعجایب» هجری( اما معروفترین كتاب عجایب، 727)متوفی به سال 

)درگذشته  قزوینیقزوینی معروف به زكریایمحمود مکمونیمحمدبناز زكریابن «الموجودات

 ق(است. 682در 

تا  1131تالیف پیشاوری)بین سالهای «وغرایبنگارستان عجایب»كتاب دیگر و

ه رشته ای باشد كه به سبک و سیاق قدما بنامه(است. این كتاب شاید آخرین عجایب1165

 (138ها و نظایر آن، سلطانی، ص: نامهت.) بحثی پیرامون عجایباستحریر درآمده

 شیوه پژوهش )روش كار(

نامهاست كه نخست ضمن بیان مختصری از سیر عجایبشیوه كار دراین مقاله بدینگونه

طبری و عجایبالغرائبنویسی در ایران و برشمردن مهمترین متون مربوط به این فن، تحفه

است.مشابهتاختصار معرفی شده و مهمترین ویژگیهای سبکی آنها بیان شدههمدانی به نامه

های امالئی و زبانی و سبکی درخور توجهی بین این دو كتاب وجود داشت كه جداگانه بیان 

                                                      
-بنبزرگالهند از دریانوردی ایرانی به نام ناخدابه گفته خانم مهری این اثر تا مدتی پیش با نام عجایب -1

و با تحقیقات مفصل  ای از این اثر كه كاملتر بود،رامهرمزی دانسته میشد. اما با پیدا شدن نسخهشهریار

سیرافی عنوان اوسیریاحبنموسیالبحار و عجائبها و مولف آن ابوعمراناخبارمنالهادی، نام آن الصحیحیوسف

ادبیات فارسی، وای در نظام دانشهای كهن،رساله دكتری رشته زباننامهشد. )ر.ک : مهری، جایگاه متون عجایب

 (4دانشگاه تهران، ص :

-حمیدالبروالبحر، ترجمه سیدعجایبفیالدهرطبیبیان ترجمه شده: نخبه حمیدتوسط سیداین كتاب  -2

 .1357طبیبیان، فرهنگستان ادب و هنر ایران، تهران، 
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اند. سپس مضامین مشترک موجود درهر دو اثر درحوزه سبک و محتوا، با ذكر اختالفات شده

 است.واقع شده بین دو مضمون به تفصیل مورد بحث

 تحقیقپیشینه

فارسی  ای سابقه طوالنی در ادبنامهها و متون عجایبنامهپژوهش در زمینه عجایب

نه ندارد و در حدود چند سال اخیر، برخی محققین و پژوهشگران به تحقیق دراین زمی

اشاره اله اند كه به برخی از آنها در این مقپرداخته و مقاالتی دراین خصوص ارائه كرده

مچنین هاست. اما در زمینه تحقیق حاضر و بررسی مضامین مشترک بین این دو كتاب و شده

ه های مختلف آمده و مقایسه وجونامهبررسی مضامین و مباحث مشتركی كه در عجایب

اند، هتا جایی كه نگارندگان این مقال جستجو كرد، اشتراک و اختالف بین مضامین آنها

  است.نگرفته تاكنون تحقیقی صورت

 

 ضرورت تحقیق

مین ای و بررسی مضانامهبر اساس آنچه گفته شد جای خالی تحقیق در متون عجایب

حث های مختلف آمده مشهوداست. بخصوص بر اساس بنامهو مباحث مشتركی كه در عجایب

 ری در كتباند نویسندگان بسیاالغرائب كه اشاره كردهمستوفی آقای متینی در مقدمه تحفه

اس الغرائب به انحاء مختلف از جمله:تقسیم بندی،اقتبای خود از تحفهنامهعجایب

اضر میتواند حاند.لذا تحقیق جستهذكر نام طبری بهرهمضامین،نقل مطالب و... با ذكر یا بی

 مقدمه ای برای پژوهشهای آتی در این زمینه قلمداد گردد. 

 

 بحث 

 همدانی نامهعجایبطبری و الغرائبمعرفی اجمالی تحفه

 الغرائبالف( تحفه

درمورد این كتاب و مولف آن و سبک نگارش كتاب و نیز اهمیت و قدمت آن، درمقدمه

اند، لذا دراین اند بطور كامل و مستوفی بحث نمودهای كه آقای متینی براین كتاب نوشته

ای اثر شنامهالغرایب جزو كتب دانقسمت فقط به ارائه مختصری بسنده میشود.: تحفه

است. این كتاب كه ایرانی در قرن پنجم هجرینامدارالطبری، ریاضیدانالحاسبایوبمحمدبن

به گفته مصحح)جالل متینی(باید قسمتی از اصل كتاب باشد نه همه آن، مشتمل بر سی و 

چهار باب درعجایب هر صنف و دسته است. مطالب آن را درچند دسته كلی میتوان تقسیم 

شعبده و طرح  -2خاصیت چیزهای مختلف از قبیل آواز و بو و مزه و دیدار چیزها؛  -1كرد: 

البر، النهر، عجایبالبحر، عجایبدنیا، عجایبعجایب -3های معماگونه و سرگرم كننده. بازی
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البلد كه درهر بخش به توصیف حیوانات، رودها، كوهها و سرزمینهای الجبل و عجایبعجایب

 است.آنها پرداخته مختلف و عجایب

 برخی از ویژگیهای عمده نثر كتاب در كمال اختصار عبارتنداز:

 ویژگیهای امالئی:-1

اید، افگن، نی»به جای«ناید، فگن، دهن، چار، دگر»آوردن صورت مخفف برخی كلمات مانند: -

 «دهان، چهار، دیگر

تون، س»به جای:  «استون، اشتر، پول، سریشتن، نویشتن »زیادت درحرفی دربرخی كلمات:-

 «شتر، پل، سرشتن، نوشتن 

نه، فیروزه، فیل، باژگو»به جای « باشگونه، پیروزه، پیل، تود، نبشتن »ابدال دربرخی كلمات: -

 «توت، نوشتن 

غالیدن، آآغاریدن و »بکاربردن كلمات گوناگون هم معنی و افزودن به غنای فرهنگ لغات: -

ه و و فتیله، تگرگ و ژاله و سگنجه، شب یار بنجشک و گنجشک، پرستک و پرستو، پلیته

 «شپرک، مرجو و عدس، میزیدن و گمیزكردن و....
 

 ویژگیهای دستوری: -2

 رهبانان، عجایبها، كتبها«: ها»و « ان»جمع بستن كلمات جمع عربی با  -

-ن شهریبه هندوستا»روح:ذیبرای جانوران و غیر« او، وی، ایشان»آوردن ضمیر شخصی -

 ( 233ص: «)را ارام گویند. اواست كه 

(، زن 220پرستان )ص: زاهدان آتش»مطابقت صفت و موصوف در افراد و جمع و تانیث: -

 (189عقیمه )ص: 

 ( 115ص: «)عظیمبری بیارند  كشفی»فاصله شدن بین موصوف و صفت: -

 شکنیم.آوردن بای تاكید بر سر افعال: بنریزند، بمی -

 (226ص: «)نه آواز آن شنوده»زء منفی ساز آن:فاصله افتادن بین فعل و ج -

ص: «)هر بیماری كه گوشت ایشان بخورند بهتر شوند«»هر»آوردن فعل جمع برای لفظ  -

202) 

یا برعکس  ( و202ص: «)این روباهان بانگ كند»روح جمع:آوردن فعل مفرد برای فاعل ذی -

 (134ص: «)ملخ بگریزند»روح:فعل جمع برای فاعل مفرد ذی

 آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم: به سایه اندر، درطبرستان در -

«: به»ر معنید«با»( و نیز197ص: «)هم خوردند بهایشان نان «:»با»در معنی«به»بکار بردن -

 (203ص: «)اگر خود با درخت زند»
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 الغرائبقدمت تحفه

-عجایب»یا«بروبحرعجایب»الغرایب، به استثنای تحریر اصلی كتابدرمورد قدمت تحفه

است. وكتاب كه مفقود و فقط قطعاتی ازآن درتاریخ سیستان آمده 1بلخی ابوالموید «البلدان

ق( 377سیرافی )زنده تا اوسیریاحابنموسیاثر ابوعمران« البحاروعجائبهااخبارمنالصحیح»

است كه الغرائب قدیمیترین كتابی بلخی نوشته شده ظاهرا تحفهكه پیش از كتاب ابوالموید

تقدم این است. فضلرشته تحریردرآمدهدرزمینه شگفتیهای دنیا به زبان فارسی یا عربی به

زكریابن  -1اثر باعث شده مولفان معروفی آن را منبعی برای آثار خود قراردهند مولفانی چون: 

-الدینعالمه شمس -2الموجودات غرایبوالمخلوقاتقزوینی دركتاب عجایبمحمودمحمدبن

 -3البروالبحر عجایبفیالدهردمشقی معروف به شیخ ربوه دركتاب نخبهحمدصوفیم

 -5عالئی نامهالخیر دركتاب نزهتابیشهمردان ابن -4القلوب مستوفی در كتاب نزههحمداهلل

 البهادر.التبادر لتحفهدنیسری دركتاب نوادرایوبالدینامینابنمحمدالدینشمس

بیه است، الغرائب شآن كه مضمون این كتابها از جهتی به كتاب تحفه دربرخی كتابها هم با

-العلوم و دراریواقیتی -1طبری دیده نمیشود از جمله: ایوبالغرائب و محمدابننامی از تحفه

طوسی احمدمحمودبنتالیف محمدبن الموجوداتالمخلوقات و غرایبعجایب -2النجوم 

العیون عرایسالفنون فیائسنف -4ه و مترجمی نامعلوم ز نویسنداخوابگزاری  -3)همدانی( 

 (40-3الغرائب، متینی،صص: محمودآملی)تحفهمحمدبنالدینتالیف شمس

 [الموجوداتوغرایبالمخلوقاتعجایب]نامهب(عجایب

ش  1375ش به اهتمام منوچهر ستوده به چاپ رسید. در  1345این كتاب اولین بار در 

ویرایشی از این اثر  بعمل آورد كه برمبنای نسخه مصحح آقای جعفرمدرس صادقی 

مدانی محمودهنام نهاد و مولف آن را محمدبن« نامهعجایب»منوچهرستوده نبود، و آن را

ی مطالب آن بندی اثر بطور كلی تغییر یافته و برخنوشت. از آنجا كه عنوان، ساختار و فصل

كتر ی به چاپ این كتاب به اهتمام دحذف شده بود و نیز بدلیل عدم اشاره مدرس صادق

اند. این نستهالمخلوقات طوسی دامنوچهر ستوده، گاه به اشتباه آن را اثری متفاوت با عجایب

ق تالیف شده و مولف در مقدمه كتابش آن را به  573تا  556كتاب بین سالهای 

 است. امیدهن« ماینجام گیتی»و« نامهعجایب»،«الموجوداتغرایبوالمخلوقاتعجایب»نامهای

های چاپی قبلی، متن كتاب پس از پیشگفتار نویسنده به ده ركن تقسیم دراغلب نسخه

صادقی كه به دلیل متاخر بودن این مدرساست؛ اما در ویرایش جدید متن از جعفرشده

 66گانه كتاب به ویرایش مالک تحقیق حاضر نیز میباشد، پیشگفتار نویسنده و اركان ده

                                                      
شد كه آقای دهرامی در مقاله خود به رد انتساب این اثر  به ابوالمویدبلخی پرداخته و آن  پیشتر نیز اشاره -1

 است.دانستهتبریزی محدثرا از ابن
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هایی كه درخالل متن آمده بودند مستقل تبدیل شده و عبارات عربی و اشعار و نقشهفصل 

 اند.نیز حذف شده

را به سه  هانامهها به عمل آورده وعجایبنامهای كه آقای حری از عجایببندیدر تقسیم

در آنها  دسته غیر روایی كه )جنبه گزارشی و توصیف صرف دارند و وجوه داستانی و روایتی

تركیبی  وغالب نیست(؛ روایی كه )امور شگفت را در قالب گزارشی داستانی ارائه میدهند( 

وم )تركیبی سطوسی )همدانی( را در دسته نامهاند، عجایباز روایی و غیرروایی تقسیم كرده

عیان طبیعت، ااند كه در آن نویسنده ضمن گزارش توصیفی از از روایی و غیرروایی( قرار داده

ها نامهایببا برخی حکایات و روایت پردازیهای خیالی و عجیب نیز همراه میکند. )عجآن را 

 ( 143و  142حری، فصلنامه نقد ادبی، صص: به منزله ادبیات وهمناک، ابوالفضل

لوم پزشکی، عالمعارفی دانست از المخلوقات قزوینی میتوان دایرهاین كتاب را همچون عجایب

تن به هر شناسی كه نویسنده ضمن پرداخاسی، جانورشناسی و جامعهشنجغرافیا، نجوم، گیاه

راه با حکایات مقوله و ارائه گزارش توصیفی از اعیان طبیعت، عجایب مربوط به آن مقوله را هم

 است.و روایت پردازیهای خیالی ذكر كرده

حتی از  صادقی، كتاب همدانی چه از نظر تنوع مطالب و چه از نظر محتوابه اعتقاد مدرس

ت قزوینی المخلوقاكتاب قزوینی نیز غنیتر و جامعتراست. اما شهرت بیش از حد كتاب عجایب

« در ایران تاریخ ادبیات»سبب شده كتاب همدانی را بکلی از یاد ببرند. بطوریکه نه دركتاب

تاریخ نظم و »از ادواردبراون و نه در« تاریخ ادبی ایران»صفا و نه در كتاب اهللاز ذبیح

شهابی،  ریپکا از عیسییان«تاریخ ادبیات ایران»نفیسی و نه در ترجمه فارسی سعید«نثر

 چهار( وصادقی، صص: نوزده و سی همدانی، مدرسنامهاسمی از كتاب همدانی نیست.)عجایب

پنجم  وتکلف قرن چهارم نثر همدانی مثل نثر بسیاری از معاصرانش همان نثر ساده و بی

یشود مال برخی ویژگیهای امالئی و دستوری خاصی نیز در كتاب دیده است.در عین حهجری

 كه در بسیاری از موارد به نثر دو قرن قبل از خود نیز شباهت دارد ازآنجمله: 

 امالئی :ویژگیهای -1

،لغام،دباوند، بلگ، دشخوار،بیران،گرماوه،سوالخ،پنگان،انجیل»ابدال دربرخی كلمات مانند: -

 دماوند، پاییز، ،لگام انجیر، فنجان، سوراخ، گرمابه، ویران، برگ، دشوار،»جای:به « پادیز، بندق

 «فندق،

 «،گیاهبدتر،بدترین»به جای:« بتر،بترین،گیا»آوردن صورت مخفف برخی كلمات مانند: -

 به« فریشته،زیوزه،دیه،پول،شناو»آوردن یک حرف اضافه دربرخی كلمات مانند: -

 «فرشته، زوزه،ده،پل،شنا»جای

 «سیصد،جانب،خشکیدن،روستا»در معنی« تیرست،سامان،خوشیدن،رستاق»آوردن: -

 دستوری:ویژگیهای -2
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  هاها،سمومها،قصصها،اشکالحبوب«:ان»و « ها»جمع بستن جمع مکسر عربی با  -

 های عجایبجمع بستن صفت به تبعیت از موصوف: زیركان هندوان،آالت -

 فعلها:در افکندندی،بركشیدندیآوردن یای استمراری در پایان  -

 (882)ص:« آرزو كرد كه سیمرغ را ببیند راملک سیستان »ی زاید « را»استعمال   -

خندقی  را ویدارابجرد شهری است... »روح:برای غیرذی« وی»و« او»آوردن ضمیر شخصی  -

 (442ص:«)است.

 آوردن بای تاكید بر سر افعال: بنگردد،بنساخت،بنماند -

یک »ده:آوردن یک فعل درجمله به صورت ماضی استمراری و فعل دیگر به صورت ماضی سا -

 (240ص:«).زدو آتش درآن  كردمیسال نمرود هیزم جمع 

 طبریالغرائبنامه همدانی و تحفهمضامین مشترک در عجایب

ن نویسایبالغرائب، بسیاری از عجاچنانکه اشاره شد، به خاطر قدمت و اهمیت كتاب تحفه

ن ذكر نام اند. برخی با ذكر نام طبری و برخی بدوآن را منبع و ماخذ كار خود قرار داده

ا باز هم الغرائب شبیه است امطبری. برخی نیز با آنکه مضمون كتابشان از جهتی به تحفه

ا یکی هم كتاب نامی از این كتاب و نویسنده آن درآثار آنها دیده نمیشود. از جمله این كتابه

ت به محمودهمدانی است. دراین قسم ]الموجوداتالمخلوقات وغرایبعجایب[نامه عجایب

ی از این بیان مهمترین مضامین مشترک بین این دو كتاب و تفاوتهایی كه گاه در میان برخ

ت مضامین مشترک دیده میشود پرداخته خواهد شد. با این توضیح كه با توجه به كثر

الم كاله مضامین مشترک بین دو كتاب و اینکه ارائه كامل مصادیق هر دو كتاب باعث اط

نامه ایبمیشد و از حوصله مقاله نیز خارج بود شاهد مثال )یا مضمون مشترک( از كتاب عج

ابد. ولی به طور خالصه ارائه شد تا خواننده با چگونگی و كم و كیف مضمون عجیب آگاهی ی

گردید و  الغرائب، به خاطر شبیه بودن مضمونها، خودداریاز ذكر آن مضمون از كتاب تحفه

حث تفاوتی بین دو مضمون وجود داشت به آن تفاوتها اشاره شد همچنین در هر مباگر 

نده چندین مضمون مشترک بین دو كتاب وجود داشت كه تنها به ذكر یک یا دو نمونه بس

 گردید:

كه مثل تمامی مباحث دیگر ابتدا در «عجایب آفتاب»همدانی در مبحثعجایب آفتاب: -1

ه آن آفتاب پرداخته و سپس به بیان شگفتیهای مربوط ب آن به ارائه گزارش توصیفی از

ه آن بپرداخته، از مجموع هفت شگفتی كه برای آفتاب بیان كرده مضمون دو شگفتی شبیه 

ین اچیزی است كه طبری نیز دركتاب خود بیان كرده كه بعنوان نمونه به ذكر یکی از 

 مضامین میپردازیم:
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میوه كه  ای چون انگور آرد: آنخوانند و میوه« یسكرك»ست آن را در هندوستان، درختی» 
لو بود و از جانب مغرب بود در سایه، تلخ بود، سمی قاتل، و آن كه از سامان مشرق بود ح

 ( 29، ص: 1390نامه همدانی، عجایب)«نافع.

ور دیگر به هندوستان درختی است كه او را عواكس خوانند و آن درخت چون درخت انگ»
 (220، ص: 1391الغرائب طبری، )تحفه «بود...

 «كسعوا» الغرائبو درتحفه «كركیس» المخلوقاتاختالف درنام درختهاست كه در عجایب

 است. خوانده شده

تحفه 224همدانی و صفحه نامهعجایب 29مضمون مشترک دیگر دراین مبحث در صفحه 

 است. طبری آمدهالغرائب

شهای ، همدانی پس از توصیف انواع آت«پرستانصفت آتش »در مبحثعجایب آتش:  -2

دیده  الغرائب هممورد پرستش، توصیف آتشی عجیب را آورده كه شبیه این مضمون در تحفه

 میشود:

چند فرسنگ  نار الحرتین. آتشی بود در بالد عنس. به شب افروختی، به روز دود نمودی و از»
 (47همدانی: )«دیدار بودی.

چنان  سالهط، یکی كوه است سخت بلند. و از آن جا آتشی بینند دیگر از آن سوی جزیره»
 ( 227طبری: )«كه...

ده همچنین الغرائب این نام ذكر نشآمده ولی در تحفه«نارالحرتین»نامهاسم آتش در عجایب

-ه شدهگفت«جزیره سالهط»الغرائبو در تحفه«بالد عنس»نامهمکان این آتش كه در عجایب

 است.

 است.باز هم توصیف این آتش آمده 224در صفحه  الغرائبدر تحفه

صفت دو چاه شگفت یکی در بامیان «هاعجایب چاه»در مبحثعجایب چاه:  -3

ر باب الغرائب د( و دیگری در دامغان آمده كه شبیه آن در تحفه215، طبری:60)همدانی:

اده ولی دنسبت النهر هم ذكر شده با این تفاوت كه همدانی این شگفتیها را به چاه عجایب

 است:طبری هر دو شگفتی را به چشمه نسبت داده

ایی برند، ست هر كه از آن آب خورد، اسهال كند. و اگر آن آب را ج چاهی به حدود دامغان»
 (59همدانی :)«خون گردد. اگر دورتر برند، آن خون سنگ گردد. و...

شکمش  است كه آن را باد خانی خوانند. هر كه آن بخورد چشمه ایدیگر به حد دامغان »
 (212طبری:)...«برآید و 

ر آخر دبعد از بیان خاصیتهای مختلف آدمی؛ «خواص آدمی»در مبحثعجایب بقاع:  -4

مبحث، در بیان عجایب و خواص بقاع غریب، از كوهی سخن گفته كه درگل آن همیشه 

 است:صورت آدمی مصور
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خوانند، در گل وی همیشه «جبل پلنگان»كوهی ست آن را  1مٌکرانگویند از آن سوی »
صورت آدمی بود... و اگر آن گل را جمع كنند و به آب بگذارند اندک و بشکافند، در اندرون 

 (92همدانی: )«وی صورتی بینند.

جبل »نامهالغرائب نیز شبیه این مضمون آمده با این تفاوت كه اسم كوه در عجایبدر تحفه

 الغرائب این اسم نیامده:خوانده شده ولی در تحفه«نپلنگا

 (223طبری: )...«در كرمان كوهی است » 

تلف، ، پس از ذكر صورتها و تمثالهای مخ«عجایب صورت»در مبحثعجایب صورت:  -5

وصیف تاند، و در آن در آخر مبحث به توصیف صورتهایی پرداخته كه به طلسم ساخته شده

ه الغرائب نیز شبیه این صورتهای طلسمی دیدكه در تحفه شش صورت طلسمی را آورده

ست شود میشود این صورتها عبارتنداز: صورتی در هندوستان كه بر پهلو افتاده و چون را

(؛ بتی بر مثال زنی با دو پستان 233، طبری:175دلیل فراخی بود)همدانی:

آن امتحان  (؛ صورت كنیزكی گریان كه غربا را به233، طبری:177بزرگ)همدانی:

و د(؛ صورت 232، طبری:79(؛ صورت بطی در كلبا)همدانی:237، طبری:177كنند)همدانی:

مونه (و صورتی سنگین كه به عنوان ن225، طبری:180شیر بر كوهی در هندوستان)همدانی:

 ارائه میشود: 

چون ای بود، بر آن صورتی سنگین. هر كه آن را بیفکند آب باز استد. چشمه 2به قرمیسین»
 (177همدانی:)«به پا راست بگیرد، آب روان شود.

 (236طبری: )...«ای است و دیگر در كرمانشاهان چشمه»

ب در مورد ،به بیان برخی حکایتها و روایتهای عجی«عجایب جن»در مبحثعجایب جن:  -6

-ا چون آدمیای سخن گفته كه نیمه باالی آنهآبی دربحیرهجنیان پرداخته ازآنجمله ازجنیان

 است ونیمه پایین چون حیوان: 

نند. ای ست در آن جنیانند آبی. شب بر ساحل آیند و رقص كبه حدود جالهندر، بحیره»
ه آیند به شب، زنانی همه باال تا ناف به آدمی ماندند و نیمه دیگر به حیوان و مردم به نظار

 (209همدانی: )«در ماه تاب و دور بنشینند و نظاره كنند.

الغرائب هم آمده اما با تفصیل و توضیحات بیشتر درخصوص این مون در تحفهشبیه این مض

آورند و برلب جنیان و اینکه اگر یکی از آنها درآب بمیرد، به شب جنیان او را از آب بیرون می

                                                      
 استشرقی ایران و جنوب غربی پاكستان است مکران از نظر تاریخی سرزمینی ساحلی در جنوببه ذكر الزم -1

) www.naftema.com( .كه بر این اساس میتوان گفت كرمان جزئی از ناحیه بزرگ مکران محسوب میشود 
وشتتته  ن«قرمیستتین،قرماستتین و... »ی مختلف ازجمله:هاكرمانشتتاه درصتتدراستتالم به گونهستتت اقابل ذكر -2

 (https://razi.ac.ir)است.شده

http://www.naftema.com/
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بحیره میگذارند و تا مردم او را در گور نکنند تا ده سال دیگر هم هیچ یک از آن جنیان از 

 د:آینآب بیرون نمی

ند دیگر به هند دریایی هست كوچک و او را بحیره خوانند، اندر آن جانوران آبی ا»
 (208طبری: )«كه...

نین در توصیف نسناس چ«عجایب نسناس»همدانی در ابتدای مبحثعجایب نسناس:  -7

 آورده: 

ا باز به حدود بلور، نسناس بود وحشی. اگر شخصی یکی را بکشد، از آن قبیله وی ده ر»
اش فتد مادهاست عظیم. اگر نسناسی در آن ا. و اگر دیهی بود، خراب كنند و آنجا نهریكشند

 (221ی: همدان)«آنجا نوحه كند روزگاری. و بر تن ایشان موی باشد بسیار و دندان گیرند.

فصیل تالغرائب هم مضمونی شبیه به مطلب فوق، در توصیف نسناس، آمده ولی با در تحفه

 ر: و ذكر جزئیات بیشت

 (201: طبری)...«اند وحشی كه ایشان را نسناس خوانند. دیگر به حد بلور اندر مردمان»

بعد در  كلی از این مبحث بهكه به طور«عجایب چهارپا»در مبحثعجایب چهارپا:  -8

ع حیوانات اند؛ ضمن توصیف انواتمامی مباحث مطالب به ترتیب الفبایی ارائه و توصیف شده

(؛ 203ری:، طب257الفبایی، آنچه در مورد شگفتیهای حیواناتی چون: شیر)همدانی:به ترتیب 

مدن آ(و پدید 206، طبری:269(؛ گاو آبی)همدانی:201و 200، طبری: 264كرگدن)همدانی: 

ین االغرائب هم شبیه (و ارس آمده، در تحفه212،طبری:275موش از آب و گل)همدانی :

 عنوان نمونه:میشود. بهمضامین درمورد این حیوانات دیده 

وازی آست در بیشه. یک سٌرو دارد و چهار سوالخ در وی. باد در وی آید، ارس جانوری»
 (234همدانی:)«خوش كند، جانوران بر وی جمع شوند.

هل و دو دیگر جانوری هست مانند آهو كه او را ارس خوانند. و بر سر یک سٌرو دارد و چ»
 (124و 123: طبری)«سوراخ اندر او باشد ... 

وراخ سنامه چهار تفاوت بین دو مضمون در تعداد سوراخهای سرو حیوان است كه در عجایب

 الغرایب چهل و دو سوراخ آمده است.و در تحفه

لفبایی اضمن توصیف انواع مرغان به ترتیب «عجایب مرغان»در مبحثعجایب مرغان: -9

 ،285انی:)همد البحردلیل (؛204بری:ط ،278)همدانی: ابوهارون چون:آنچه در مورد مرغانی

مرغی عجیب در هندوستان  (؛199، طبری:286)همدانی: سمندر (؛206 طبری:

ه ذكر است كه بالغرائب نیز آمده( و ققنوس گفته شده در تحفه233طبری: ،302)همدانی:

 ققنوس بسنده میشود:

الغرائب آمده اندكی با آنچه در تحفه نامه آمده: درمورد این پرنده آنچه در عجایبققنوس

الغرائب نامه موضع این مرغ، تركستان و در تحفهدر عجایب -1متفاوت است ازجمله: 
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نامه این مرغ از تركستان به هندوستان میرود و ازآنجا در عجایب -2است.هندوستان آمده

نامه با باریدن بدر عجای-3الغرائب هیزم جمع میکند. دارچینی جمع میکند ولی در تحفه

الغرائب از خاكستر باران برخاكستر این مرغ، كرمی پدید میاید و ققنوس میگردد ولی در تحفه

عمر این پرنده پانصد  نامهدر عجایب-4ای پیدا میشود و تبدیل به ققنوس میگردد. مرغ بیضه

هزار سوراخ در  الغرائب این مرغ بادر تحفه -5الغرائب هزار سال ذكر شده. سال و در تحفه

 است:نامه چنین توصیفی نیامدهمنقار و آوازی خوش توصیف شده درحالیکه در عجایب

ینی آرد... از جمله مرغان ققنوس است به تركستان بود. این مرغ به هندوستان رود و دارچ» 
ینی جمع و این مرغ نر است و ماده ندارد. چون آفریدگار خواهد كه وی را بچه بود، دارچ

بر آن خاكستر،  زند به نیرو، تا آتشی از زیر بال وی بدرفشد. پس باران بباردو بالها می كند
خت نشیند. شود و پرها بر آورد، ققنوس گردد و بر سر آن دركرمی چند پدید آید و بزرگ می

 (294همدانی: )«عمر وی پانصد سال بود.

 (200 طبری:)«در هندوستان مرغی است كه او را ققنس خوانند و...»

اع ماهیها به توصیفی از انو«پشت و وزغعجایب ماهی و الک»در مبحثعجایب ماهی:  -10

، 307همدانی:«)نهنگ»و«رعاد»ترتیب الفبایی ذكر كرده كه آنچه در توصیف ماهی

 «عادر» الغرائب هم آمده كه بعنوان نمونه به ذكر ماهیگفته شده در تحفه (212طبری:

 میپردازیم: 

در دام  ای ست در نیل مصر. هر كه دست به وی كند، دست وی مفلوج كند. اگرماهی»رعّاد:
 (306همدانی:)«افتد، دست صیاد بلرزد. اگر چوبی بر وی زنند، دست لرزیدن گیرد...

، دست است در رود نیل مصر كه آن ماهی را رعاد گویند چون به دست گیرنددیگر ماهیی»
 (108طبری: )«اهی.آن كس سست گردد... از سردی مزاج آن م

اختالف بین دو مضمون درذكر دلیل سست شدن دست بخاطر سردی مزاج  این ماهی در 

 است.نامه ذكر نشدهالغرائب است كه در عجایبتحفه

از دو نوع «عجایب زنبور و عنکبوت و مگس و مورچه»در مبحث همدانیعجایب ملخ:  -11

، 322آواز آن خمر میخورند )همدانی:و دیگری ملخی كه بر «جراد فرعونی»ملخ شگفت یکی

جیب عالغرائب نیز این مضمونها درباره این ملخهای ( سخن گفته كه در تحفه238طبری:

 دیده میشود. بعنوان نمونه: 

ه سوار كخوانند بزرگ باشد چنان « جراد فرعونی»در مفازه مصر، ملخی بود »جراد فرعون: 
 (322همدانی:)...«را بخورد. 

ه یابند یه مصر ملخ بود هر یک چند بدستی آن را جراد فرعون خوانند، هر چدیگر به باد»
 (236طبری: )...«بخورند. 
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ای(، مسین سخن رفته كه به ، از دیگ )كوزه«عجایب پشه»در مبحثعجایب پشه:  -12

الغرائب نیز چنین مضمونی طلسم درست شده و مانع آمدن پشه به آن نواحی میشد. در تحفه

الغرائب از هر كدام از ملخ و مگس و پشه فقط یکی به طلسم تفاوت كه در تحفه آمده با این

نامه فقط پشه در دیگ گذاشته شده آن هم سیصد و در دیگ گذاشته شده ولی در عجایب

الغرائب بعد از شکستن طلسم، دوباره طلسم را برجای خود شصت عدد. همچنین در تحفه

نامه طلسم شکسته شده، دوباره ایند ولی در عجایبها دیگر به شهر نمیمیگذارند و پشه

نامه ها ویران میشود ونیز مکان این كوزه در عجایبدرست نمیشود و شهر از دست پشه

 آمده: 1الغرائب شهر نصیبینوالیت مصر و در تحفه

و شصت پشه زرین در  2ای مسین یافتند، سر وی باز كردند. تیرستدر والیت مصر ... كوزه»
آن بود ... و بر سر كوزه نبشته كه این صنعت فالن دختر است. آن را بگداختند و آن طلسم 
بشکست و پشه در این اقلیم آمد و این حدود از دست پشه بیران شد. و ندامت سود نمی 

 (326همدانی: )«دارد.

 (235طبری: )«دیگر به شهر نصیبین ... دیگی رویین پدید آمد و...»

ه ترتیب ب، پس از توصیف انواع درختان «عجایب درختان»در مبحثعجایب درخت:  -13

ت الفبایی، به ذكر برخی درختان عجیب نیز پرداخته كه ازاین میان مضمون هشت درخ

یی به صورت الغرائب آمده شبیه است كه عبارتنداز: درختی با برگهاعجیب، به آنچه در تحفه

ه (؛ درختی شبی219، طبری: 340(؛ درخت فلفل)همدانی:202، طبری:327آدمی)همدانی: 

از هر های در(؛ درختی با شاخ218، طبری:344توت با برگهایی چون چراغ فروزان)همدانی:

 (؛ درختی كه به شب چون آتش افروزد219، طبری:345یک چون رسنی)همدانی:

 بیرون آید (؛ درختی كه چون زخمی بر آن آید خون از آن220، طبری:345)همدانی:

( و 219، طبری:346(؛ درختی كه به آتش نسوزد)همدانی: 218، طبری: 346)همدانی:

 است كه ازاین میان به ذكر آخرین مورد بسنده میشود:درختی كه بر روی آب روان

ر بنامه دلیل گردش این درخت درختی سپید چون بلور كه بر روی آب میرود در عجایب

ند. كالغرائب كسی نتوانسته دلیل گردش آن را معلوم حفهروی آب  بیان شده ولی در ت

 الغرائبنامه محل آن درخت، دریایی درحد مغرب آمده و در تحفههمچنین در عجایب

 ای به راه گرگان:چشمه

ست، هر زمان در آن درختی پدیدآید سپید، مانند بلور و در آن دریا درحد مغرب دریایی»
رود و هر سال كه پدید آید فراخی بود. ملک مغرب زنجیری در آن درخت بست، آن می

                                                      
 (https://fa.m.wikipedia.orgنصیبین: شهری قدیمی و مرزی در جنوب تركیه ) -1

 صادقی، ص:بیست(نامه، مدرستیرست: سیصد، ویژگی سبکی،)ر.ک: عجایب -2
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ست در آن در حدود مشرق، دریایی»درخت زنجیر بگسیخت و ناپدید شد... یکی گفت
الكپشتی، در پشت وی درختی رسته از استخوان سپید. هر وقتی ناپدید شود. اكنون ظاهر 

دانیم كه حال وی چیست و آن طوق از كجا آورد شد، طوقی آهنین در میان وی بسته. نمی
 (346همدانی:)«تا ملک ایشان را خبر داد از این.

 (213طبری:)...«دیگر به راه گرگان یکی چشمه است و اندرآن چشمه یکی درخت است و »

لفی كه به از میان نهرهای مخت«هاعجایب نهرها وچشمه»در مبحثعجایب نهرها:  -14

است ه شبیهالغرائب آمدو توصیف كرده مضمون شش نهر با آنچه در تحفه ترتیب الفبایی ارائه

، طبری: 363(؛ نهری در طبریه)همدانی: 214، طبری: 359اندلس )همدانی: كه عبارتند از نهر

 )همدانی: فاریاب(؛ عین215، طبری:363(؛ نهری بر چهار فرسنگی دمشق)همدانی:211

 الفرس:(؛عین210، طبری: 365الیمن)همدانی: (؛ عین209،طبری: 363

سپی را هایی عظیم است در حدود چین، هر گه خواهند كه باران بارد، االفرس چشمهعین»
، اسب را بیرون در آن منابع كنند و مردم گرد آن باستند، در حال باران آید. چون بسیار ببارد

و طیور  ند تا وحوشها نهكنند، باران باز ایستد. آنگه اسب را بکشند و گوشت وی بر كوه
 (363)همدانی:  «بخورند.

 (211طبری: ) ...«دیگر در حد چین، آبدانی است كه »

 است.نشده الغرائب این اسم ذكرآمده ولی در تحفه«الفرسعین»نامهها در عجایباسم چشمه

ئه و توصیف باز به ترتیب الفبایی به ارا«عجایب كوهها»در مبحثعجایب كوهها:  -15

 ،369مختلف پرداخته كه آنچه همدانی در توصیف سه كوه: برطائیل)همدانی:كوههای 

یده الغرائب هم د( و فنصوری آورده در تحفه224، طبری:373(؛ طیور)همدانی:226طبری:

 میشود بعنوان مثال: 

ای باشد یست كه از آن كافور آرند، در دریای هند ... به آن حدود ماهجبل فنصوری كوهی»
 (374همدانی:)«بگیرند و از آب بیرون آرند سنگی گردد در حال.هرگه وی را 

 (206طبری: )...«ای هست كه جزیره 1دیگر به حد قیصور در دریای قیصور»

ترین و آخرین كه طوالنی«عجایب اقالیم و بالد»باالخره در مبحثاقالیم وبالد: عجایب -16

است از میان اقالیم مختلفی كه به الفباییاست و باز به ترتیب نامه همدانیمبحث در عجایب

(؛ 119، طبری:438توصیف آنها پرداخته، آنچه در توصیف چهار اقلیم: بابل، خبیص )همدانی: 

                                                      

است در هند كه به صورت فنصور ایهر دو مکانی در هند هستند قیصور نام جزیره« قیصور»و« فنصور» -1

است بزرگ به هندوستان، نام این شهر به است. در معنی فنصور نیز آمده: فنصور شهری)بفاء و نون( نیز آمده

 (https://www.vajehyab.comاست. )صورت قیصور نیز آمده

https://www.vajehyab.com/
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(وعجایب این 207، طبری:481( و مهدیه )همدانی:236، طبری:469قریطاس )همدانی:

 الغرائب هم دیده میشود كه یک نمونه ارائه میگردد: شهرها آورده در تحفه

 ن است:بابل، در مورد هفت شهر بابل و عجایب این هفت شهر در هر دو كتاب مضامین یکسا

 (417دانی: هم)«ای كرده بودند...بابل هفت حصن بود. و از عجایب عالم بود. در اول، خانه»

 ...«ایبی دیگر است: در شهر نخستیندیگر به زمین بابل هفت شهر است. هر یکی را عج»
 (235)طبری: 

شاره شده نامه در پایان ذكر عجایب هفت شهر به دو مطلب دیگر نیز اگفتنی است در عجایب

اب ذكر الغرائب این انتسیکی: بنای شهر كه به ضحاک نسبت داده شده حال آنکه در تحفه

کندر، ده: چون بعد از مرگ اسنامه آمنشده. دیگری دلیل ویرانی شهرهاست كه در عجایب

ز این همه ابهرگی و بی حاصلی اسکندر را كه ملک این شهرها نیز دانسته شده، اهل بابل بی

هفت شهر اثری  گنج دیدند، دست از كار باز داشتند تا اینکه والیت آنها را آب گرفت و از این

 است. الغرائب این مطلب نیز ذكر نشدهنماند. حال آنکه در تحفه

 خواص مشترک

بیعی چنانکه در مقدمه اشاره شد علم خواص یا همان برشمردن خواص و منافع اعیان ط

ای مهناچون حیوانات، گیاهان، سنگها و... یکی دیگر ازمهمترین ویژگیهای متون عجایب

از كتاب، الغرائب نمود بیشتری دارد چنانکه در آغمحسوب میشود. این ویژگی دركتاب تحفه

نامه است. اما در كتاب عجایببه خاصیت چیزهای مختلف اختصاص یافتهچندین باب 

لف همدانی این ویژگی به باب یا فصل خاصی اختصاص نیافته و در البالی فصلهای مخت

شترک مكتاب، به برخی خواص و منافع طبیعی نیز اشاره شده كه از این میان برخی خواص 

ین خواص الب دو كتاب دیده میشود ازآنجا كه در خاصیت حیوانات، سنگها و مکانها بین مطا

سهولت به باند لذا به صورت جدول نشان داده شدند تا های كوتاه ارائه شدهاغلب در جمله

 یکسانی كامل جمالت و مضامین توجه شود:

 حیوانات:خواص -1

 الغرائبتحفه نامهعجایب

ببر... چون بیمار شد، سگی را بخورد به    »
 (237«)شود.

سگ بجوید و بخورد،   ببر » شود،  چون بیمار 
 (101«)به شود

بز چون بیمار شتود، شتبرم یا ستقمونیا    »
 (237«)بخورد نیک شود.

سپرغم بخورد یا     » شود، برگ  بز چون بیمار 
 (101سقمونیا، به شود)

پلنتتگ بیمتتار موش را بخورد، نیتتک          »
 (241«)شود.

پلنگ چون بیمار شتتتود، موش بخورد، به     »
 (101«)شود.
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خوک را بر پشتتتت خری بندند خر   اگر »
 (246«)چون بول كند، خوک بمیرد.

شت خری  » دیگر اگر خوكی را ببندند و بر پ
گذارند چندان كه خر گمیز بکند،          نهند و ب

 (132«)خوک بمیرد.
شقه وی        » شق شند، خایه و  شتر بک چون 

دو عضو است :»ناپدید گردد. اطباء گویند 
ه  ك -كه به مرگ باطل گردد و ممکن بود    

تر بدزهره استتتت خایه وی با گٌرده       شتتت
 (253«)گریزد.

قت      » كه اشتتتتر نر بمیرد در و گه  دیگر هر 
  چون خایه او را طلب كنند، نیابند كه ناپدید 

 (199«)شده باشد.

اگر از پوستتت كفتار انبانی كنند و تخم  »
ند، هرگز ملخ گرد       کار ند و ب را در آن كن

 (266«)آن كشته نگردد.

كفتار غربالی ستتازند و  دیگر اگر از پوستتت »
ند. پس      تخم بدان فرو بیز های كشتتتتت را 

 (109«)بکارند، ملخ بر آن زیانی نکند البته.
هر كه زبان كفتار با خود دارد، ستتگ از »

 (266«)وی گریزد.
اگر زبان كفتار كستتی با خود دارد ستتگ از »

 (203«)وی بگریزد.
سازند و بزنند     » ست گرگ دفی  اگر از پو

 (273«).ها بدردهمه دف
اگر از پوست گرگ دفی سازند یا طبلی و...    »

مه دف    ند، آن ه بل   بزن یده     ها و ط ها در
 (123«)شود.

بوم را بکشند، چشمی باز كند و یکی بر    »
 (280«)هم نهد.

دیگر چون بومی را بکشتتتند، چشتتتمی باز  »
 (109«)كرده بود و چشمی بر هم نهاده.

و شتتتتر مرغ... اگر ده ستتتال در آتش   »
نسوزد. و این خاصیت معده وی     سوزانند، 

 (289«)است.

دیگر اشتر مرغ همچنین چون آتش ببیند،   »
 (199«)بردارد و بخورد كه دهانش نسوزد.

كركس... چون چشتتم وی تاریک شتتود، »
تا        لد  ما ید و در چشتتتم  زهره آدمی بجو

 (296«)نیک شود.

یرگی در            » یمتتار شتتتود، ت ب كركس چون 
چشتتتمش كار كند، زهره مرد طلب كند و       
لد، چشتتتمش روشتتتن        ما ندر او  چشتتتم ا

 (102«)شود.

 سنگها:خواص -2

 الغرائبتحفه نامهعجایب

ستتنگی بود در حدود مشتترق، چون در   »
فکننتتد، شتتتنتتاو برد چون          ستتتركتته ا

 (377«)ماهی.

صر. چون اندر      » ست هم به م سنگی دیگر ا
 (104«)سركه افگنند، جنبنده گردد.
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حجر جزع اگر در موی زن پیچند و بر   »
 (380«)نهند، حالی بزاید. سر وی

دیگر جزع، ستتنگی استتت كه او را بر موی  »
زنی بندد كه به ستتختی همی زاید، در وقت  

 (105«)به آسانی بزاید.
ست كه       صیت وی آن ا ست، خا حجر جَمَ
اگر از جمستتتت قدحی ستتتازند و از آن    

های  شراب خورند مست نگردند و اگر پاره
عل        ند، همین ف قدح افکن جمستتتت در 

 (380«)كند.

ست، اگر پاره     » ست: جَمَ ای از سنگی دیگر ا
شراب افگنند، هر كه از آن     ست در  این جم

 (105«)خورد، مستی نکند.می

حجرقَی سنگی ست به مصر. هر كه در     »
كف گیرد قی كند. چون از دستتتت بنهد    

 (386«)ساكن گردد.

سنگی دیگر است در نواحی مصر كه چون    »
... تا  مرد بر دستتت گیرد قی بر آن كس افتد

 (104«)آن حد كه اگر دیر بدارد، هالک شود.
یان     » قان ستتتنگی بود در آشتتت حجر یر

طاف  قان بود، بر         1خ كه را یر ند. هر  یاب
خود بندد، یرقان از وی برود. و اگر كسی   
خواهد كه این سنگ را به دست آرد بچه   
خطاف را به زعفران بمالد، خطاف پندارد        
كه آن یرقان استتت برود و ستتنگ یرقان   

 (393و  392«)بیارد و پیش بچه بنهد..

ستتتنگی دیگر استتتت كه او را حجر یرقان   »
خوانند. چون كسی را یرقان باشد. آن سنگ    
بر خود بندد یرقان را ببرد. و این ستتتنگ را    
چنان به دست توان آورد كه بچگان پرستک   
یاالید،          را از آشتتتیانه بدر آرد و به زعفران ب

شان را زرد ببی  نند به طلب چون نر و ماده ای
 (105«)این سنگ روند و در آشیانه روند....

 مکانها:خاصیت -3

 الغرائبتحفه عجایب نامه

هر كه به بحرین رود، طحال وی بزرگ    »
شتتتود و این ختتاصتتتیتتت این شتتتهر       

 ( 418«)است.

دیگر هر كه در بحرین آرام گیرد، ستتپرز او »
 (231«)بزرگ شود و سطبر.

بت رود،     » كه در ت ند هر  تا    و گوی خندد 
 (426«)بیرون آید.

شود، مادام تا در    » شهر تبت  هركس كه در 
 (231«)آن شهر بود خرم و خندان بود.

از مدینه همیشتتته بوی خوش آید و آن »
 (476«)بوی خوش در جوهر مدینه است.

صلوات اهلل و     » سول  دیگر هر كه در مدینه ر
ستالمه شتود، در وقت بوی خوش بدو رستد    

 (231«)آید.چنان كه او را خوش 

                                                      
 خطاف: پرستو -1
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... در این شتتهر روزه داشتتتن  1مِصتتّیصتته»
یت این شتتتهر      خاصتتت جنون آرد، این 

 (478«)است.

روزه دارد،  2دیگر هر كه در شتتهر مصتتیصتتد»
در تابستان گش سیاه بر او پدید آید و دیوانه 

 (231«)شود.
ست كه هر غریب    » از خواص موصل آن ا

جا مقام كند، در تن خود قوتی        كه در آن
 (481«)د.زیادت بین

دیگر هر كه در شتتتهر موصتتتل یک ستتتال  »
بایستتتتد، نیروی وی زیادت از آن شتتتود كه 

 (231«)پیش از آن بوده باشد.

 

 نتیجه  

دب اهای مختلف نویسی از موضوعات مورد عالقه نویسندگان در طول دورهنامهعجایب

 یکوشدها همچنان كه از اسم آن پیداست، نویسنده ماست. دراین قبیل نوشتهفارسی

د شگفتیهای موجود در مکانهای مختلف عالم را با شرح و تفصیل به اطالع مخاطب خو

مینها، برساند. نظر به اینکه بخش اعظم مطالب موجود دراین كتب به بیان شگفتیهای سرز

دیف كتب هایی را در ركوهها، دریاها و صحراها مربوط است برخی پژوهشگران، چنین نوشته

حوزه جغرافیا  اند ولی باید توجه داشت كه عالوه بر مسائل مربوط بهكرده بندیجغرافیا طبقه

شم های دانش بشری نیز مطالب و اشارات قابل توجهی در این كتب به چاز سایر حوزه

 میخورد.

ین كتب با تامل در چنین آثاری میتوان به این نتیجه رسید كه اغلب مطالب موجود درا

است آمیز است و بعضا این ویژگی به قدری برجسته و مبالغهبا چاشنی اغراق و تخیل همراه

موضوع  كه پذیرش مطالب مورد اشاره را با تردید جدی مواجه میسازد. لیکن باید به این

شی و زوائد ای از واقعیت را با حوااذعان كرد كه نویسندگان چنین كتابهایی، معموال هسته

 فراوان توصیف میکنند.

تاب كطبری، ریاضیدان قرن پنجم است. این الحاسبایوبمحمدابنالغرائب اثر تحفه

ن است و براساس قرائمشتمل بر سی و چهار باب در بیان خواص و عجایب صنوف مختلف

یا الاقل  است كه به زبان فارسی در این حوزه نوشته شده وموجود ظاهرا قدیمیترین كتابی

 است نویسندگان مختلف در طولشتهبدست ما رسیده و به جهت قدمت و اهمیتی كه دا

-محمودابناند كه ازجمله آنها میتوان به محمدزمانهای متوالی به مطالب آن استناد كرده

 نامه اشاره كرد.همدانی در كتاب عجایب

                                                      
مِصّیصه، در دانشنامه آزاد پارسی: شهری باستانی در آسیای صغیر بر كرانه رود)جیحان كنونی( واقع در  -1

 ( https://dictionary.abadis.ir)كشور تركیه.

 است.دیده نشده« مصیصد»ضبط شهر به صورت تا جایی كه نگارندگان جستجو كردند،  -2

https://dictionary.abadis.ir/
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-ابناست توسط محمدالموجوداتوغرایبالمخلوقاتنامه كه اسم كامل آن عجایبعجایب

مای نیز ناست. از این كتاب با نام جام گیتیاشته شدهاحمد طوسی )همدانی( نگمحمودابن

ق حاضر صادقی كه مالک تحقیاست. در ویرایش جدید این كتاب از جعفرمدرسنام برده شده

نیز بوده، كتاب به شصت و شش فصل تقسیم شده و هر فصل به بیان عجایب صنفهای 

ری از الغرائب و بسیافهاست. نثر همدانی در این كتاب مانند تحمختلف اختصاص یافته

 است.تکلف قرن چهارم و پنجم هجریمعاصرانش همان سبک نثر ساده و بی

 مطالب و مضامین مشترک در دو اثر را میتوان در موارد زیر خالصه كرد :

 خشکی)زمینی(ذكر عجایب -

 بحریذكر عجایب  -

 آسمانی)فرازمینی(ذكر عجایب -

 طبیعی)غیرانسان(مافوقذكر عجایب مربوط به موجودات  -

شابهات مبندی فوق درهر دو اثر، دارای اشتراكات و بخش اعظمی از مطالب مربوط به دسته

مین دارای است. لیکن گاه مضافراوانی هستند كه درمتن مقاله به تفصیل از آنها یاده شده

به قرار  اهایی از آنهاختالف نیز در البالی مطالب هر دو كتاب به چشم میخورد كه نمونه

 است:زیر

ی با نامه از شهربعنوان مثال در عجایباختالف در ضبط اسامی مکانها و شهرها:  -1

نام برده « مصیصد»الغرایب از این شهر با عنواناست ولی در تحفهیاد شده«مِصّیصه»عنوان 

ح و صحی شده است و تا جایی كه نگارندگان اطالع یافتند شهری به نام مصیصد وجود ندارد

 است باستانی در آسیای صغیر واقع در تركیه. است كه شهری«مصیصه»همان

نامه ای شگفت در عجایبالف در ضبط مکانها بدینصورت است كه پدیدهگاه نیز این اخت -

ل توصیف است. بعنوان مثاالغرائب به مکانی دیگر نسبت داده شدهبه یک مکان و در تحفه

الغرائب به مه به والیت مصر و در تحفهنادیگ مسین طلسم شده در عجایب

 است.شهری در تركیه(نسبت داده شده«)نصیبین»شهر

است و در واقع هر دو مکان، یک ناحیه کانها ظاهریگاه نیز اختالف در ضبط اسامی م -

-تحفه در«قیصور»نامه ودر عجایب«فنصور»محسوب میشوند بعنوان مثال ضبط مکانی به نام

 اند.هردو یک مکان هستند و درهند واقع شده الغرائب كه در واقع

غرائب البعنوان مثال توصیف جنیان آبی كه در تحفه اختالف در حجم برخی مضامین: -2

مه با نااست. و یا توصیف شهر بابل كه در عجایببا تفصیل و جزئیات بیشتری مطرح شده

سخن  دالیل ویرانی آنتفصیل و جزئیات بیشتری بیان شده و در آن از بانی این شهر و 

 است.رفته
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ل اسم بعنوان مثاهای عجیب: اختالف بین دو مضمون درنامگذاری متفاوت پدیده -3

ا الغرائب بو در تحفه«كركیس»نامه با عنواندرختی عجیب شبیه انگور كه در عجایب

 است.خوانده شده«عواكس»عنوان

نامگذاری  گفت در یک كتاب و عدمگاه نیز این اختالف، مربوط به نامگذاری یک پدیده ش -

سبی را ای كه برای پر آب شدن، اهمان پدیده در كتاب دیگراست. بعنوان مثال نام چشمه

ب اسمی الغرائخوانده شده ولی در تحفه«عین الفرس»نامهدرآن قربانی میکردند در عجایب

 است.برای این چشمه ذكر نشده

شدن  كه با معلومای عجیب؛ ت پدیدهاختالف دو مضمون در ذكر یا عدم ذكر عل -4

نامه علت بای از شگفتی مطلب نیز كاسته میشود. بعنوان مثال در عجایدلیل آن، تا اندازه

 است. الغرائب دلیل آن معلوم نشدهگردش درخت بر روی آب بیان شده ولی در تحفه

ر د: بعنوان مثال ای واحداختالف بین دو مضمون در توصیف جزئیات پدیده -5

 توصیف ققنوس در دو كتاب اختالفاتی در جزئیات توصیف دیده میشود.
 

 منابع:

 الف(كتابها

-تجدد،چاپوتحشیه:محمدرضا(،ترجمه1381ندیم)بناسحاقالفهرست،محمدبن -

 اول،تهران:اساطیر.

 ركبیر.امی(،جلد اول، تهران: انتشارات1356اهلل )ادبیات در ایران،صفا،ذبیحتاریخ -

 تهران: دوم،متینی،چاپ(،تصحیح:جالل1391الحاسب)ایوبالغرائب،طبری،محمدابنتحفه -

 اسالمی.شورایكتابخانه، موزه و مركزاسناد مجلس

 (،تهران:نشر افکار.1388ها،براتی،پرویز،)نامهروایت،شکل و ساختار عجایب -

 نوچهرام م(،به اهتم1382محمود)الموجودات،طوسی،محمدابنوغرایبالمخلوقاتعجایب -

 ستوده، چاپ دوم،تهران:علمی و فرهنگی.

 (،1390) محمود،همدانی،محمدابن]الموجوداتوغرایبالمخلوقاتعجایب[نامهعجایب -

 تهران:نشرمركزصادقی،چاپ اولمدرس جعفر ویرایش متن:

تم، هفپاینده، چاپ(، ترجمه: ابوالقاسم1382مسعودی)حسینابنالذهب،علیمروج -

 فرهنگی.وشارات علمیتهران:انت

 اصطخریابراهیممسالک و ممالک،)ترجمه فارسی قرن پنجم/ششم هجری(،ابواسحاق -

 (، به كوشش ایرج افشار،چاپ اول،تهران:بنگاه ترجمه و نشركتاب.1340)

 
 



 309/ نامه همدانیالغرائب طبری و عجایببررسی و مقایسه مضامین مشترک در تحفه

 ب( مقاالت

-آذریشیخلیاالعالدنیا و عجایبها و نظایر آن)معرفی غرائبنامهبحثی پیرامون عجایب -

 ،57دوره  ن،تهرادانشگاهانسانیوعلوممجله دانشکده ادبیات (،1385) اكرم طوسی(، سلطانی،

 .149-131صص: ،2شماره 

ک)اسفند الموجودات،رشنوزاده،بابو غرایبالمخلوقاتانگیز،عجایبهای حیرتپیشرفت -

 .123ماه علوم و فنون، شماره (، كتاب1388

 (،1398) اطمهف زاده،اهلل،عطاییپور،عنایتفارسی،شریفهای نامهها در عجایبمردمدیو -

 ن.دانشگاه تهرا تهران: اجتماعی حقوق و فرهنگ عامه،المللی مطالعاتكنفرانس بین

ب مندرج در الدنیا به ابوالمویدبلخی بر حسب مقایسه این اثر و عجایرد انتساب عجایب -

ه شناسی ادب فارسی،شمارمتن (،مجله1398مهدی،) دهرامی، طوسی،نامه اسدیگرشاسب

 .111-95،صص:44

، 7وم، شماره دروایی، دورهمجله: تاریخ (،1396) سارا، ها، نوروزی،نامهشیز در عجایب -

 .78-60صص:

جایب عهای كتاب ها به منزله ادبیات وهمناک با نگاهی به برخی حکایتنامهعجایب -

-137، صص:15، ش 4ژوهشی نقد ادبی، س پ -(، فصلنامه علمی1390هند،حری، ابوالفضل،)

164 

 مهری، ا،حمیر زمردی، ها،ای، معرفی ساختاری متننامهها و متون عجایبنامهعجایب -

، 26(، فصلنامه تخصصی بهار ادب، سال هفتم،شماره چهارم،شماره پیاپی 1393فاطمه )

 .354-339صص:

 رزام،ف حقیقی، ای در شاهنامه،،پیشنهادی در تصحیح واژه«كافورفنصور یا كافورمنثور»-

، 179 انسانی سابق(مجله علمی پژوهشی،شماره)ادبیات و علوم (، جستارهای ادبی،1391)

 .89-65صص:

، شماره 8(،ادب فارسی،سال 1397ها،مهری،فاطمه)نامهمبادی طرحی نو در خوانش عجایب -

 .113-98، صص:21، شماره پیاپی1

بحیره  المخلوقات قزوینی وطبیعی درعجایبت مافوقمقایسه تطبیقی دیوها و موجودا -

 .30-1: ، صص6(، مجله ادبیات تطبیقی،شماره 1391ابراهیمی، معصومه،) فزونی استرآبادی،

 نامهج( پایان

 (،1393) ه،فاطم مهری، های كهن بر پایه ادب فارسی،بررسی جایگاه عجایب در نظام دانش -

 تهران،گاهدانش زمردی،حمیرا به راهنمایی دكتر فارسی،زبان و ادبیاترشتهرساله دكتری 

 . 61958شماره ثبت

 


