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 چکیده:
 نگاران، ازهای دذشته بویژه  عجایبهای فکری نویسنددان دورهشناخت زمینه زمینه و هدف:

طریق مطالعه در چگونگی طرح موضوعات تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و... در آثار 

سبکی اثر محمدبن احمد طوسی میتواند به كشف پذیر است. در این راستا بررسی ایشان امکان

 نگاران قرن ششم منجر شود.بخشی از سطح فکری او بعنوان یکی از عجایب

تحلیلی، استفاده شده است. این تحقیق میکوشد -در این پژوهش از روش توصیفی روش مطالعه:

واكاوی سطح  الموجودات، به بررسی ویژدیهای سبکی والمخلوقات و غرایببا مطالعج عجایب

فکری نویسنده در ارائج موضوعات مختلف بپردازد و از این دذرداه به این پرسش پاسخ دهد كه 

 ها متأثر از سطح فکری اوست؟ آیا سبک طوسی در توصیف پدیده

نگاران آداه قرن ششم، بیش از هر دروه فکری در رابطه طوسی بعنوان یکی از عجایب ها:یافته

ها، با مستندات دینی معتبر، به اعتبار نوشتاری خود ف و توصیف پدیدهبا طرح موضوعات مختل

 افزوده است.

نامج طوسی دویای آن است كه زبان نویسنده، غالباً متأثر از بررسی سبکی عجایب گیری:نتیجه

ای برای آشنایی با باورهای مردم آن دوره است. های دینی اوست. این اثر منبع ارزندهاندیشه

های حاكم بر زمانه را ش میکند با نفوذ در باورهای مردم، پیوند فکری ایشان با اندیشهطوسی تال

با معرفی و شرح عجایب و غرایب، به اعتبار استنادات قرآنی و علمی حفظ نماید. او برای پرداختن 

 عمیقتر به موضوعات، از سبک توصیفی خاصی استفاده نموده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  It is possible to know the intellectual 
backgrounds of the writers of the past periods, especially the writers of the 
past, through studying how historical, geographical, social, economic, etc. 
issues are presented in their works. In this regard, the stylistic analysis of 
Mohammad Ibn Ahmad Toosi's work can lead to the discovery of a part of his 
intellectual level as one of the great painters of the 6th century. 
METHODOLOGY: Descriptive-analytical method has been used in this research. 
By studying the Ajaeb al-makhloghat and Gharaeb al-makhloghat, this research 
tries to examine the stylistic features and analysis of the intellectual level of the 
author in presenting various topics, and from this passage, to answer the 
question whether Tusi's style in describing phenomena is affected by his 
intellectual level. 
FINDINGS: Findings: Tusi, as one of the well-known wonder writers of the 6th 
century, has added to his writing credibility more than any other intellectual 
group in terms of presenting various topics and describing phenomena with 
authentic religious documents. 
CONCLUSION: Conclusion: The analysis of the style of Tusi's Ajaibname shows 
that the author's language is often influenced by his religious thoughts. This 
work is a valuable source for getting to know the beliefs of the people of that 
period. Tusi tries to influence the beliefs of the people and maintain their 
intellectual connection with the prevailing thoughts of the time by introducing 
and explaining the strange and strange, with the validity of Quranic and 
scientific references. He has used a special descriptive style to deal more deeply 
with the topics. 
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 مقدمه

ای است كه در آن وجود دارد. برای بررسی سبکی اثر، تنها كنندۀ عناصر زبانی و امکانات بالقوهسبک یک اثر، بیان

یهایی ویژدنمیتوان به بازدو كردن اندیشه و ذهن نویسندۀ آن بسنده كرد. دفتنی است سبک یک اثر، مجموع 

است كه در آن به كار رفته است؛ از نظر میزان كاربرد، بیشترین بسامد را داشته و باعث تمایز یک نوشته از آثار 

ای را از دیگری متمایز و متفاوت مینماید دیگر شده است. وجود این عوامل و ویژدیهاست كه صدای هر نویسنده

ت بررسی اندیشج طوسی بتنهایی نمیتواند بازدوكنندۀ سبک (. بر این اساس میتوان دف4344)رضایی و خیری، 

المخلوقات عجایبنامج او باشد، دیگر ویژدیهای ادبی و زبانی نیز در این اثر، در چنین جایگاهی هستند. سبک عجایب

، استكار درفته ای كه مؤلف برای به اوج رساندن اثر خود به الموجودات با تمامی ویژدیهای هنرمندانهو غرایب

ای نتیجج رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی را از دیگر آثار همطیف متمایز میسازد. نثر عجایبنامه معنا یافته و آن

شگفتی است كه در طول سالیان ذهن آدمی را به خود مشغول داشته و او را از سیر و سفرهای طوالنی برای كشف 

نیاز نموده و به خوانش اینگونه آثار دعوت ه اقوال عامه، بیهای مالحان و سیاحان و داها به مدد دانستهناشناخته

 میکند.

یط هایی چون شخصیت و محهنگامی كه سبک نویسنده بلحاظ محتوایی و فکری مورد بررسی قرار میگیرد، مؤلفه

رش انسان به نگبینی عبارت است از جهان»بینی نویسنده نیز نباید غافل بود. جامعه اثردذارند، البّته از تأثیر جهان

هستی و توجیه و تبیین آن در رابطه با انسان. به عبارت دیگر دیدی كلی كه انسان از جهان هستی دارد و براساس 

میشود و بطور كلی برداشت كلی انسان از جهان هستی را بینی نامیده آن به تعبیر و تفسیر آن میپردازد، جهان

ینی یک سلسله اعتقادات و بینشهای كلی هماهنگ دربارۀ جهان و ببینی او میگویند. بصورت دیگر جهانجهان

ند شناسی میباشد و عناصر آن عبارتبینی درواقع قسمتی از هستیانسان و بطور كلی دربارۀ هستی میباشد. جهان

ج (. ادر به علوم رای41: 4395)مطهری،« از: الف: توجیه جهان هستی، ب: توجیه انسان، ج: رابطج انسان با هستی

ها حاوی علوم و معارف زمان خویشند كنیم، متوجّه خواهیم شد، بسیاری از عجایبنامه های دذشته مراجعهدر دوره

د، میکنن چندان علمی و عقالنی افراد زمان خویش را مطرحكه ادرچه برخی از آنها جنبج عوامانه داشته و باورهای نه

ند و شناسانه نیز میپردازهای هستیه موضوعات دیگری نظیر دیدداهبر طرح آن باورها، بامّا كتبی هستند كه عالوه

 هایی تشبیه میکندسعی میکنند جهان هستی را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهند. این آثار را به دانشنامه

رح ها را كتبی برای طكه عمالً معارف و علوم زمان خویش را توصیف میکنند. دانش امروزی نیز، عجایبنامه

 میکنند. واقعی را مطرحشگفتیهای جهان میداند كه غالباً موضوعاتی خیالی و غیر

نگاری در تمدن اسالمی به اوج خود رسید، اشخاصی با داشتن توانمندیهای علمی و اعتقادات زمانی كه عجایب

مباحث دینی  بر عجایب ملّتها، با هدفی خای به نگارش عجایب موجودات و مخلوقات، مطابقِدرونی، عالوه

نگاری در قالب انواع ادبی قرار درفته و عقیده بر آن است كه دارای در ادبیات جهان اسالم، عجایب پرداختند.

خاستگاه مذهبی، تاریخی و اجتماعی است و بواسطج تخیّالت نویسنده و دیدداه حاكم بر نگارش آن، واجد اهمیّت 

انگیز نگاری است. نگارش اطّالعات شگفتاسالمی، عجایبت در تمدّن از انواع ادبیا»شده هستند، همانطوركه دفته 

سرزمینها در متون جغرافیای همزمان با آغاز جغرافیانگاری وصفی، سبب شد تا اینگونه اطّالعات مورد توجّه 

، عدم عاتدیرد. سپس با توجّه به عوامل مختلف مانند اقبال عامّج مردم به اینگونه اطاّل نویسنددان مختلف قرار

ع داشت، به همراه استفاده از انوا پردازیهای آنان را نیز در پیهای مختلف كه خیالانس و الفت نویسنددان با پدیده

دردد. بتدریج  نگاری در سطح دسترده رایجنمایی سبب شد تا عجایبظرافتهای ادبی مانند اغراق و حقیقت
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ی و )اشکوار« یافت نگاری انسجامسرانجام در متون مستقل عجایبكرد و  پیدا نگاری به متون مختلف راهعجایب

 (.64: 4344همکاران، 

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
 شماری صورت درفته است كه در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:نگاری پژوهشهای انگشتدرزمینج عجایب

( كه به مطالعج موردی 4349از حاتمی )« منگاری در جهان اسالبررسی انتقادی سنت عجایب»ای با عنوان مقاله

ی، نگاریهای اسالمشناسی و علوم اسالمی به عجایبالمخلوقات رازی پرداخته است. نویسنده از زاویج كیهانعجایب

ها، ابعادی عامیانه دارند و نمیتوان نامهالمخلوقات رازی نگاه كرده است. نویسنده ادعا دارد اغلب عجایببویژه عجایب

ها نقلی و روایی است و ریشه در منبع نامهجه علمی آنها اعتماد كرد. او مدعی است بیشتر اطالعات عجایببر و

(. 4346از اشکواری )« نگاری ابن فقیه در كتاب البلدانعجایب»ای با عنوان علمی و تاریخی معتبری ندارد. مقاله

های های انسانی و پدیدهرا به پدیده« البلدان»ر بر بررسی چگونگی نگارش كتاب، انواع عجایب دنویسنده عالوه

طبیعی تقسیم كرده است. در ضمن این پژوهش، منابعی كه ابن فقیه در تدوین كتابش به آنها استناد كرده است 

نیز معرفی شده است. این مقاله نزدیکترین اثر به پژوهش حاضر است؛ زیرا نویسنددان در باب نقل و روایت طوسی 

از  «نگارِ اندلسیتحسین جغرافیدانِ عجایب»اند. مقالج دیگر با عنوان تبار متن، مطالبی را ارائه دادهو میزان اع

( است. نویسنددان به اهمیت كتاب از جهت اطالعات جغرافیایی عصر نویسنده اشاره 4341صادقی و اشکواری )

ه به وجه تسمیه شهرها و مناطق مختلف اند؛ مسالک و ممالک، جغرافیای طبیعی، جغرافیای اقتصادی و اشاركرده

از اشکواری و همکارانش « نگاریشناسی در عجایبجهان»مقالج اند. از مواردی است كه نویسنددان به آن پرداخته

 شناسی آغاز دردیده و اینکه نظم حاكم بر جهان چگونه عمل كردهنگاریها از حیث جهان(، با پرسش عجایب4349)

 بندی نمودهنگاری در تمدن اسالمی اشاره كرده و انواع پژوهشها در این زمینه را دستهعجایباست؟ این مقاله به 

شناسی پرداخته است و از نظر فالسفج اسالمی نیز در تعریف جهان هستی استفاده كرده و به تعریف جهان و جهان

خاطرنشان میشوند كه هدف اصلی، نداشته و مؤلفان  نگاریهای عرفانی را هم از نظر دوراست. ضمن اینکه جهان

دادنِ قدرت و عظمت حضرت حق است كه استنادی معتبر برای نویسنددان مسلمان این متون است. مقالج نشان 

از ابیضی اسفهالن و محمدی؛ پژوهنددان « نامه همدانیالغرائب طبری و عجایبمقایسج مضامین مشترک در تحفه»

ها الغرائب طبری پرداخته و فن نگارش عجایبنامهعجایبنامج همدانی و تحفهدر این مقاله به بررسی مشتركات در 

بندی آنان بر این باورند كه اكثر نویسنددان، این نوع متون را در ردیف كتب جغرافیا دسته .اندرا مورد توجه قرار داده

ای نامه فراتر از جغرافیا بوده و درواقع بمنزلج دانشنامهمیکنند؛ درحالیکه دسترددی مطالب دنجانده در یک عجایب

و ویژدیهای سبکی و مضامین مشترک در  ها انداختهاز علوم مختلف است و بعد ازین مطالب، نگاهی به عجایبنامه

ه از صدقی و همکاران است ك« شناسیرابطج علم معانی با سبک»عنوان مقالج دیگر  این دو اثر را بررسی میکنند.

شناسی با علوم معانی اشاره شده شناسی از دیدداه علم معانی پرداخته و به پیوند نزدیک سبکدر آن به سبک

 است. 

اشاره كرد كه با بررسی سبک این اثر میتوان ضمن شناسایی عناصر باید  پژوهش، به این مهم در باب ضرورت این

 لفظی و پربسامد كه شیوۀ هر نویسنده را نسبت به دیگران، متفاوت میسازد و در عرصج زبانی نیز آشکارا خودنمایی

و  عمومیالمعارفهای در دروه دایرۀ یافت. با توجه به اینکه این نوع آثارمیکند، به ذهنیات خالق یک اثر دست 
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 بینی وهای پنهان فرهنگ، جهانشدن جنبهمیگیرند، مطالعج آنها موجب آشکار های دوران دذشته قرار دانشنامه

 چهارچوب نظری آن دوره میشود. اساساً ذهن پیشینیان و تبیین

 

 روش مطالعه

تحلیلی است. ابتدا ضمن مطالعج اثر، همج موارد و مصادیق مرتبط -روش انجام كار در این پژوهش به شیوۀ توصیفی

دیری جهآمده میتوان نتیدستهای بهاستخراج میشود؛ سپس با توجّه به دادهسطوح زبانی، ادبی و فکری نویسنده با 

حاكم بر جامعه است؟ و آیا قادر به طراحی ساختار  تأثیر دفتمانها تحتكرد كه آیا طوسی در توصیف پدیده

آمده میتوان دستهای بهبا توجّه به دادهمنسجمی برای نظریات او در طرح موضوعات مختلف هستیم یا خیر. 

دریافت سطح فکری نویسنده منتج به نوعی سبک توصیفی شده است و رابطج منسجمی میان نظریات طوسی در 

اش وجود دارد. براساس نگاه و نگرش مؤلف به دسترۀ هستی، بازتعریف باورهای دینیارائج موضوعات شگفت و 

 های طبیعی ابزار مهم و كارآمدی بمنظور فهم آسان مفاهیم این اثر تلقی میشود.پدیده

 

 بحث و بررسی

 مهمترین ویژگیهای سبک نثر قرن ششم
یل قرن هفتم آن را در حال پختگی و كمال مییابیم. در نیمج قرن پنجم، نثر را در دورۀ بلوغ و در قرن ششم و اوا

تألیف كتاب در موضوعهای دونادون علمی در این دوره، رواج یافت و نثر ساده به كمال رسید و نثر مصنوع هم 

یافتج دورۀ قبلی است، در اثر تغییر و تحوالتی كه در جامعه سبک نثر در سدۀ ششم هجری ادرچه تکاملرایج شد. 

ت و اصطالحات عربی، استنادات قرآنی، جب ددردونیهایی در ادبیات شد. در این دوره به كار بردن لغارخ داد، مو

حدیث و خبر، نسبت به قبل كه كاربرد نداشت و یا كمتر مورد توجّه قرار میگرفت، افزایش یافت. اختصاصات عمدۀ 

ز: استفاده از سجع، آرایشهای لفظی، تشبیه، نثر فنی كه در كتب این دوره از بسامد زیادی برخوردار است عبارتند ا

استعاره و استشهاد به آیات قرآن و احادیث نبوی، امثال الحکم، اشعار فارسی و عربی، مترادفات، اطناب و توصیف، 

از دیگر مسائلی كه در تاریخ نثر این دوره اهمّیت (. 4394)بهار،  های پیش استكه بیشتر و مفصلتر از نثرهای دوره

ترین دالیل آن عبارتند از: نویسی است كه عمدهتوجّه نویسنددان، علیرغم استنادهای قرآنی، به فارسی دارد،

ه در خراسان یافتدیری از دبیران و نویسنددان تربیتدسترش عرفان و تصوّف و شکلگیری دولت سلجوقی و بهره

های مشهوری از سان مجموعهمیشد و بدینو عراق؛ چنانکه كمتر، نامه و منشور و فرمانی به زبان عربی نگاشته 

از  شناسیقرن ششم یعنی عصر سلجوقیان بلحاظ تاریخ ادبیات و سبک(. »4354آمد )صفا،  متون نثر پارسی پدید

مهمترین ادوار ادبیا ماست. ... در نثر، سبک مسلط، نثر فنی است؛ اما نثر مرسل خصوصاً در كتب علمی و عرفانی 

 (.454: 4374)شمیسا، « این نثر بینابینی هم )قسمتی مرسل و قسمتی فنی( وجود داردبررایج است. عالوه

الموجودات طوسی میتوان نثر این اثر را المخلوقات و غرایباز رهگذر مختصات نثر قرن ششم و با تأملّی در عجایب

 و نه آنقدر ساده و به دور از نثری بینابین دانست؛ زیرا نه به آن اندازه دردیر تکلّفات نثر مصنوع و فنی است

نثر مرسل نامید. استنادات قرآنی، جمالت كوتاه، آن را اصطالحات عربی و استشهادات قرآنی است كه بتوان 

جابجایی اركان جمله، ساددی و روشنی بیان، اتصال حروف اضافه به كلمات بعد از خود، ازجمله مختصاتی است 

ر سبک بینابین مرسل و فنی قرار میدهد. آنچه نثر عجایبنامه را متمایز میکند ای را دكه جایگاه این متن دانشنامه

 شیوۀ توصیفی در القای پیام و اندیشج نویسنده در پی سطح فکری متأثر از دفتمان حاكم بر عصر اوست.
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ودات را در الموجالمخلوقات و غرائبكتاب عجایب طوسی از جملج نویسنددانی است كهاحمد بن محمودبن محمّد

و  است. او این كتاب را بر ده ركن و قانون نگاشته استه.ق. به رشتج تحریر درآورده  546-554حدود سالهای 

ه تأیید ب تبیین است میتوان با بررسی این اثر، بازدو كرد.تفکّر حاكم بر اثر او را كه بصورت حلقج مفقوده قابل

سنّت بوده است؛ هرچند اهل ایران، در این دوره، حاكمیت سیاسی تحت سیطرۀ اهل ادبی نویسنددان كتب تاریخ 

كرده و مشغول ترویج عقاید مذهبی خود تشیّع در همین زمان فعالیتهای خود را در دوشه و كنار كشور آغاز 

 مذهب بوده است.طوسی، اهل سنّت و شافعی اند وبوده

ز پذیری حکمای مسلمان ادرایی اسالمی است؛ تا پیش از انکار فالسفه و تأثیرعصر پیش از طوسی دورۀ اوج علم

توجّه بوده و علمای بنامی در این دوره به چنین موضوعاتی فالسفج یونان، درایش اهل علم به مباحث فلسفی قابل

علوم فلسفی كمرنگتر شده و متشرّعان بر طرد و تکفیر اند؛ هرچند با رشد باورهای دینی، توجّه به اشتغال داشته

حاكم بر  هایتأثیر اندیشهنظر یافتند. از آنجایی كه طوسی در رسیدن به سبک توصیفی خود تحتایشان اتّفاق

میکند؛ در برخی بخشها با جامعه زمانج خویش است، باید دفت در استفاده از علوم مختلف به چند روش عمل 

ات قرآنی، اخبار و احادیث، در مواردی هم به اقوال عالمان و مفسّران و بعضی جاها با بازدو كردن استناد به آی

نگاری خویش وفادار است. او در سراسر كتاب، بویژه در آغاز اركان و ابواب، باورهای عامیانه به رسالت عجایب

كه یکی از -« خبر»تی را ذیل عنوان استشهادات بسیاری به آیات قرآنی دارد. جز این در برخی مواضع، روایا

آورده است. طوسی برای طرح  موضوعات دونادون در تعامل با چرخج هستی برآمده  -اصطالحات علم حدیث است

ی الیه كردن آنها، پیوستگهای مادّی به شکافت هر عنصر پرداخته و با الیهو از روش توصیفی و به استناد پدیده

ای بخشیده، شیوۀ حکایتگری او افزون بر این، آنچه به سبک نگارش مؤلّف اهمیّت ویژهاجزای آنها را نشان میدهد. 

در این دوره مذاهب اهل سنّت، كمال قدرت و »در هر باب و ركن است. البته باید مدّنظر داشت كه به دفتج صفا 

ین مذاهب مختلف اهل سنّت است. از ب رواج را در ایران داشت؛ زیرا مذهب دولتهای غالب و امرای این زمان بوده

ای از آنها رو به ضعف و رو به توسعه و رواج میرفت، در این دوره مجموعاً چهار مذهب اصلی كه در قرن چهارم پاره

 (.415: 4354)صفا، « و مهمّ مالکی و حنفی و شافعی و حنبلی در ممالک اسالمی پذیرفته شده بود

ماندن از اتّهاماتی كه بر علما وارد  كرده است. او برای دورزنددی  طوسی ازجمله نویسنددانی است كه در این عصر

دینی، ضمن ارائج نظریاتشان در برخی مواضع، آنان را ردّ و كفج ترازوی شرع شده است، علیرغم آداهی به علوم غیر

یری طوسی دعرا سنگینتر میکند. این رویّه به نوعی در تقابل با صبغج علمی طوسی است. میتوان دفت این موض

دیگر  اند وناشی از دو مسئله بوده است؛ یکی آنکه متشرّعان شدّت عمل بیشتری در مواجهه با مخالفان خود داشته

المخلوقات را ابزاری برای جبهج مبارزه با حکما و فالسفج كه عجایب اینکه طوسی، عقاید نزدیک به متشرّعانی داشته

عقایدش مغتنم شمرده است. طوسی متناسب با نوع اندیشه، دانش، تخصص و فرصت را برای نشر  زمان خود دیده

است. این ویژدی باعث تفاوت سبک كرده  ای استفادهو امور محیط پیرامون خود از تعاریف و اصطالحات ویژه

نوشتاری او شده است و به نظر میرسد سرچشمج این توصیفات آداه كردن مخاطب از حقایق است و برای مجاب 

های طبیعی میپردازد. ازنظر ساختار، دن نظر خواننده با زبانی ساده در باب هر موضوع به توصیف آموزهكر

 نامج طوسی به ده ركن تقسیم شده است. اركان دهگانج این كتاب عبارت است از:عجایب

 الركن االول: فی عجایب االجرام العلویه و ما یتعلق بها؛

 حدث بین السماء و االرض؛الركن الثانی: فی العجایب التی ت

 اركن الثالث: فی العجایب االرض؛



 413/ با تأمّلی در سطح فکری الموجودات طوسیالمخلوقات و غرایبعجایب بررسی ویژدیهای سبکی

 

 الركن الرابع: فی البالد و المساجد و الکنائس و غیرها؛

 الركن الخامس: فی الشجار و الثمار و الحشایش؛

 الصور المنقوره و المنقوشه؛الركن السادس: فی عجایب

 اآلدمی و عجایب فطرته؛الركن السابع: فی شرف

 الجن و مرده؛الثامن: فی عجایبالركن 

 الطیور؛الركن التاسع: فی عجایب

 الکبار.الركن العاشر: فی البهایم و الحیوانات

یابی به سطح فکری و سبک توصیفی طوسی، به بررسی سبکی این اثر پرداخته كه پژوهش حاضر با هدف دست

ان و پرنده، مخلوقاتِ بین زمین و آسمان و است. بحث درمورد عجایبِ اماكن، موجودات اعم از جنّ و انس، حیو

حتّی فرشتگان و ارواح، از موضوعاتیند كه طوسی در كتاب عجایبنامج خود به آنها میپردازد. او در این كتاب جایگاه 

عقل بشری و دریافت مقوالت دینی بخصوی در قالب كالم وحی را همچنین مورد بررسی قرار داده، سیر مجمل 

های شرعی را در رابطه با موارد مختلف ریر درآورده، و تا آنجا كه میّسر بوده توجیهات و خاستگاهآن را به رشتج تح

 ازطریق امور طبیعی و توصیف آن بیان نموده است.

ب بندی كتاطرح ساختی این اثر به تقلید از طبقه»المخلوقات میگوید: هیوا وسل دربارۀ طرح ساختی عجایب

است. مؤلف به غیر از آیات قرآنی و دفتارهایی از پیامبر و دیگر علما و فضال، از  درفتهطبیعیات ارسطو شکل 

ر كرده و دهای متفاوتی چون دیدداه متشرّعان، فیلسوفان، حکما، منجّمان و دهریان و طبایعیان استفاده دیدداه

میکند. منابع این اثر دو ا نقل برخی موارد، از دفتج خود یا از نظر سیّاحان و جهانگردان و دیگر مردم، مطالبی ر

اد اند و دیگر مطالبی كه به استنهای دونادون به رشتج تحریر درآمدهاند؛ یکی آرایی كه پیش از آن در رشتهدسته

 (.53-56: صص4351)وسل، « اندفضالن، آورده شدههای جهانگردانِ آن روزدار، نظیر ابن دفته

 

 ویژگیها و مختصات سبکی عجایبنامه

 نامه، عینی، كوتاه و مشخصها، شخصیتها، طبیعت، شهرها، اجّنه، سنگها، حیوانات و... در نثر عجایبتوصیف پدیده

است. محتوای توصیفات بردرفته از دانش نویسنده است كه در برخی مواضع به این موضوع اشاره میکند. برای 

 علیه السالم: اما جبرئیل ملکی است امین، ویراصفت جبرئیل »آورد: نمونه در توصیف یکی از فرشتگان چنین می

االنبیا خوانند كی وحی بدیشان رساند و دشمنان انبیا را قهر كند، وی را روح القدس دویند، هرجا بوی او برسد ولی

و این سدره درختی است  "عند سدرۀ المنتهی"حیات و زنددی دهد. جای وی سدرۀ المنتهی است، لقوله تعالی 

( كه با الفاظی ساده و روشن، در جمالتی كوتاه و 65المخلوقات: عجایب« )كس نداند مگر آفریدداركه عظمت وی 

 كار میبندد. كاوانج خود را بهموجز این فرشته را توصیف میکند و در ورای وصف ظاهری، شیوۀ درون
جابجایی اركان جمله، ازلحاظ زبانی، برخی ویژدیهای نثر ششم مانند كاربرد جمالت كوتاه، نثر آهنگین،  

به كلمات و... را دارد؛ از لغات و اصطالحات عربی كمتر از «  را»و نشانج مفعولی « به»نویسی حرف اضافج پیوسته

دیگر نویسنددان این سده، استفاده نموده است، امّا استناد به آیات قرآنی، در بیشتر توصیفها مشاهده میشود. 

رخور الصفات، ایجاز و اطناب دكاردیری برخی صنایع ادبی مانند تنسیقزی، بهازلحاظ ادبی، در توصیف و تصویرسا

توجّه است، امّا بندرت از تشبیه، استعاره، مجاز، كنایه، یا سجع بهره میبرد. آنچه نثر عجایبنامه را از دیگر متون 

ه خطوط بر زمانه، به شکلی كمتمایز میکند، سطح فکری این اثر است. ازلحاظ فکری، تأثر نویسنده از اندیشج حاكم 
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فکری مشخصی را برای وی ترسیم نموده، حائز اهمیّت است. او در اغلب توصیفهای خود تالش میکند هر موضوعی 

را با استناد به منابع دینی اعتبار ببخشد و هر جایی كه اندیشج مخالفی وجود داشته باشد، آن را نقد نموده و غالباً 

 ن سادۀ طوسی در توصیف، درک موضوع را برای مخاطب ساده كرده است.رد میکند. به هر روی، زبا

 در توصیف شهر كوفه با استفاده از شیوۀ نقلاستفاده از شیوۀ نقل قول در بیشتر اركان دیده میشود. برای نمونه  

بن شعبه رۀكوفه شهری بزردست و بستانها درد كوفه درآمده است. مغی»میشمارد: قول، ویژدیهای آن را بساددی بر

. «اهل حیره دویند كی پیش از اسالم بدین موضع آتشی درفشیدی، چون نزدیک وی آمدندی ناپدید شدی...»دوید 

( و در ادامه به توضیح دیگر ویژدیهای این شهر برای آداهی مخاطب میپردازد. درواقع سبک نگارش 643)همان: 

ساختاری معین در اثرش دنبال میکند؛ امّا با توجه به  او بر نوعی توصیف بنا نهاده شده است كه آن را براساس

شکل مواجهج طوسی با مضامین مختلف باید دفت اندیشه، زبان، شکل و شیوۀ توصیفات و استنادات او نیز در هر 

 ركن متفاوت است.
 

 ویژگیهای زبانی

ترین ی برخوردار است. از عمدهاسطح زبانی یکی از مهمترین عناصر متن است؛ لذا بررسی آن در متن از اهمیت ویژه

حذف فعل به قرینه، جابجایی اركان جمله،  مختصات زبانی نثر عجایبنامه میتوان به این موارد اشاره كرد:

ث ، كاربرد آیات و احادی«كه»بجای « كی»به كلمات بعد یا قبل از خود، كاربرد « را»و « به»نویسی حروف پیوسته

 كاربرد اصطالحات عربی، و بکاردیری دانش حکمت و فلسفه. در متن، كاربرد اصطالحات نجوم،

در این دوره، از دیدِ سبک نثر پارسی به شیوۀ دیگری از نثر میرسیم كه میتوان آن را نثر موزون جمالت كوتاه: 

 انامید. ویژدی اصلی نثر موزون بکاردیری سجع است. سجع در نثر مانند قافیه در شعر است؛ بنابراین نثر موزون ی

نامج (؛ هرچند نثر عجایب4354های كوتاه، خود را به شعر نزدیک میکند )صفا، دیری از جملهآهنگین با بهره

طوسی، مسجع نیست؛ ولی به تکرار، جمالت كوتاهی كه به نوعی نثر را آهنگین میکنند در این اثر دیده میشود: 

حوا مسلسل و بعضی بر صورت حیوانند، چنانک  اما آنچه دویند بعضی بر صورت آدمیند. چنانک جوزا والجاش و»

حمل و ثور و سرطان و عقرب و اسد و حوت. و بعضی بر صورت جمادند، چنانک میزان و سنبله و اكلیل فاما دیگر 

مخلوقات: ال)عجایب« ستارها را یاد نکردند. این جمله ظنیات است. این كواكب هست، اما این صورتها بتقریب دویند

یده دوید: مردی به سفر رفت. سگی با خود داشت. دشمنان وی را بگرفتند و ببردند و یاران از وی ابوعب»(. 31

پس جماعتی كوتاه دیده كی خود را از جملج حکما دانند »(. 596)همان: « بازدردیدند. سگ از پس ایشان برفت... 

را معبود كرد و راه پیش نمیبرد و از دیدۀ یکی بر آفتاب آمد وی را پرستیدن درفت. دیدۀ دیگری بر فلک آمد آن 

 (.15)همان: « آن غافل ماند كی آفریددار رب العالمین است هجده هزار عالم آفرید

ع ها بویژه در شروطوسی در توضیح و توصیف برخی پدیدهبسامد و كاربرد آیات و عبارات قرآنی و احادیث: 

ز برای نمونه در آغامیکند.  خن، به احادیث نبوی  استنادكالم خود در هر ركن كتاب، به آیات قرآنی و در میانج س

هو الذی خلق االرض فی یومین و »قال اهلل تعالی »آورده است: « باب الرابع فی عجایب االرض و صفتها اسالم»

 ام قادر كی بیافریدم زمین را بدو روز، شما مرا همتا میکنید.دفت من خدا« یجعلون له اندادا ذلک رب العالمین.

نه زمین را آرامگاه شما « الم نجعل االرض مهادا.»كدام همتای من چنین زمینی توان آفرید؟ و جای دیگر دفت 

و (. 445)همان: . ...« كردیم؟ منت مینهد بر بنی آدم، كی زمین جای آسایش زنددانست و پردۀ عورت مرددانست

النار التی  افرءیتمتعالی قال اهلل»میکند: ستناد چنین ا« التی تحدث بین السما و االرض فی عجایب»در شروع ركن 
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( معنی آیت آنست كه آفریددار منّت  76-74)سورۀ واقعه، آیات « تورون ءانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون

مینهد بر خلقان كی من این آتش آفریدم در درخت، وی را شما انشا كردید یا من و من در آتش منفعتها آفریدم 

 (.74)همان: « و شهری را به كار آید و كس از آن نگریزد و بدانک در آتش منفعتها دیدم كه غریب

طوسی در روایتی به مزیت عقل آدمی اشاره میکند كه موجب برتری انسان نسبت به سایر خالیق است. او قدرت 

میداند. با توجه به درایت را محصول عقل معرفی میکند و آن را دلیلی برای عروج مقام انسان زمینی به عرش 

اینکه، این موضوع ازجمله مباحث اعتقادی است، نویسنده با استناد به آیات قرآنی به كالم خود اعتبار میبخشد و 

فی قوله »سورۀ اسرا را كه دواه بر عجز و ناتوانی بشر از درک این موضوع است، مورد استناد قرار میدهد.  95آیج 

بدانک عقل شریفتر همج موجودات است و دویند جان مركب عقل است و « ا قلیالو ما اوتیتم من العلم الّ»تعالی

 (.374)همان: « عقل جوهری است نوری بسیط محیط به چیزها

 

 جابجایی اركان جمله
یکی دیگر از ویژدیهای نثر قرن ششم جابجایی اركان جمله است كه در نثر عجایبنامه نیز بکرات مشاهده میشود. 

الیه را بعد از فعل شاهدمثالهای ذیل، نویسنده درمورد نخست، متمم و درمورد دوم، مضاف و مضافبرای نمونه در 

« شهریست در والیت هند از سامان چین در آن بتخانج برنجین كرده و بت را بر تخت زرین نهاده»آورده است. 

این »(؛ 341)همان: « رستاد برسالتدویند ملک شاه را با ملک روم منازعت بود، جوینی را به روم ف»(؛ 633)همان: 

دویند شخصی در مصر بتی از سنگ رخام بیافت و در » (؛141)همان: « پسر را به والیتی فرستاد از بیم مالمت

جنتین دو باغ بود در شهر سبا یکی از راست شهر و -الجنتان المحترقتان»(؛ 469)همان: « مصر مگس باشد بسیار

 (.646)همان: « ان میوه بودی در آن نه مار بود و نه كژدم نه پشهیکی از چپ، به تابستان و زمست

میشود. این ویژدی نیز ازجمله در جای جای متن عجایبنامه حذف فعل به قرینه دیده حذف فعل به قرینه: 

، برج اسد آتشی است –االسد »حذف شده است: « است»مختصات سبکی نثر قرن ششم است. در نمونج ذیل فعل 

ثابت در میان تابستان باشد، مشرقی است، سبکرو، بسیار مطالع، مستقیم الطلوع بر صورت شیری پیش نونهاری، 

وی آتشی، اسد طالع تركان است و ایرانشهر و مکران و بصره و بربر و در برج اسد كوكبی است آن را قلب االسد 

 (.44)همان: « دویند قتالست و شمالی

لقوله تعالی و كان عرشه علی الماء آنگه آفریددار چهار »یل حذف شده است: به قرینه در نمونج ذ« بیافرید»فعل 

 (.66)همان:  «ملک را بیافرید یکی بر صورت آدمی، یکی بر صورت شیر، یکی بر صورت كركس، یکی بر صورت داو

اده ت استالمودر خبرست كی ملک»حذف دردیده است: « اندنهاده»و « است»در شواهد دیگر نیز به ترتیب افعال 

است و پیش وی درختی، به عدد هر جانوری بر آن بردی، بر هر یکی نام شخصی نبشته، هر ده برگ زرد دردد 

اند، یکی حکما این دوازده برج را صورتها نهاده(. »67)همان: « حربج دارد بر آن زند برگ فروافتد مرد جان بدهد

بر فلک حملست یا داو یا سرطان و لیکن این برجها  را بر صورت حمل یکی را بر صورت ثور نه بدان معنی كی

اند، هر برجی مشتمل بر چند كواكب، وضع آن چون داوی یا عقربی یا كمانی، اما ادر به مسیحج قیاس كنند یافته

و (. »41)همان: « از سر كمان تا دیگر سر و از سر عقرب تا دنبالج وی جز خدا كس نداند كی چند هزار فرسنگست

رهای عظیم چهارند، بحراالعظم، بحر فارس است طول وی از چین تا حبشه. در آن دردابی آن را خلیج بدانک بح

 (.455)همان: « بربری خوانند
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معموالً جدا نوشته میشود و این ویژدی در سراسر « به»حرف اضافج «: را»و « به»نویسی حرف اضافۀ متصل

معنایی آسیبی به متن وارد نمیکند، در برخی موارد احتمال متن عجایبنامه وجود دارد؛ هرچند به ظاهر ازلحاظ 

دیدۀ هیچ آدمی بطول و عرض و بانتهای وی نرسد و همچنین حال دیگر كواكب »خوانش دیگری نیز متصور است: 

و چون روا دارند كی این چنین خرافات دویند تا كوكبی را بپیری مانند كنند و یکی را بجوانی و یکی را بزنی، 

 (.41-43)همان: « هلل من الکذب و الخذالننعوذبا

ملک را ملک برفت خدای تعالی باقی ماند. روز چهارم ویرا بچهار پاره كنند و در چهار كیسه «: »را»نویسی پیوسته

ای شاه ایران چه خواهی تا ترا دهم و زخم ترا عالج كنم ترا بر من حق (. »633)همان: « بسوزانند و بباد بر دهند

 (.497)همان: « پرورش است

ه آمده است ك« كی»بدون استثنا در تمام متن عجایبنامه بصورت « كه»حرف ربط «: كه»بجای « كی»كاربرد 

منجمان دویند این صورتها بر قطب شمالیست و بگویند كی در هر »ازجمله ویژدیهای زبانی عصر طوسی است. 

چنانک دب را در فصل حیوان بگوییم و تنین را در صورتی چند كواكب است و ما هر یکی در باب خویش بگوییم 

باب مار و اهدرها و غراب و نسر را در باب مرغان و مسلم نداریم كی بر قطب كی جای قدس است و محل مالیکج 

دویند كی اول روز كی عالم آفرید هفت ستارۀ سیاره در اول (. »35)همان: « روحانی است آنرا خرس و مار كنیم

بودند و از آن وقت برج برج میروند بتفاوت سیر تا جمله در برج حوت جمع شوند آنگه دیگر باره دقیقج برج حمل 

و تنین جانوری است مفلس، متمرد و بال دارد عظیم و دو دوش دارد دراز، سر »(؛ 13-16)همان: « در حمل آیند

 (.94)همان: « وی چندان بود كی كوهی، وقتی كی ابر ویرا بركشد

شناسی در بخشی كه به استعمال كلمات و عبارات مربوط به علم نجوم و ستارهكاربرد اصطالحات نجومی: 

های فلکی میپردازد، امری متداول در عجایبنامه است، دویا طوسی با پرداختن به این بخش، قصد توصیف پدیده

ریخ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، شناسی خود را آشکار كند. صور فلکی عطارد، متفاخر دارد تا دانش ستاره

میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت، افق، كوكب، طول و عرض ازجمله اصطالحاتی است كه طوسی در ركن 

 بیش از دیگر اركان  از آنها استفاده كرده است:« ذكر البروج كیف خلقها اهلل تعالی»اول ذیل 

ونهاری، مشرقی، سبکرو و اندک مطالع و بر شکل دوسفندی اول برج حمل است و آن برجی آتشی است ن -الحمل»

ایست، هر ده آفتاب به سر حمل آید، آبی عظیم دو سر دارد باز پس مینگرد. دویند كی بر كوه چین و ماچین توده

حوت برجی است ماده، آبی، لیلی، شمالی، دران رو، معوج الطلوع، بر صورت  -الحوت(. »45-41)همان: « روان شود

 (.44)همان: « اهی سر هر یک سوی دنبال دیگر، پیش آن زنی نشستهدو م

ای نثر قرن ششم مشحون از لغات و تركیبات عربی است، همان خصیصهبکارگیری اصطالحات و كلمات عربی: 

كه سبک این دوره را متکلف نموده و درک مفاهیم را منوط به دانستن زبان عربی میکند. این شیوه شگردی برای 

و تبختر بوده است؛ البته طوسی با توجه به تفکر حاكم و انتخاب اندیشج دینی كه سیطرۀ اثر او را متأثر تفاخر 

 اش میتوان دیدساخته است، بعید است در پی چنین هدفی باشد. به هر شکل اصطالحات عربی را در عجایبنامه

به این شکل از اصطالحات و كلمات « الجنذكر اصناف»اما نه به آن اندازه كه درک متن را دشوار سازد. او ذیل 

ه بن صفوان امیه بجنسی دیگر شق دویند هم رو نماید و بانگ زند. چنانک علقمج» ... عربی استفاده كرده است: 

شق  «انی مقتول»مکه میرفت و با وی مقرعج بود چون به حایط رسید شق را بدید با وی شمشیری و علقه. دفت 

جوزهر باشد، مرغیست جوارح و دشمن  -حباری(. »144)همان: « زخم بر یکدیگر زدند و هر دو« مالی ولک»دفت 
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صقر است. هرده صقر ویرا دریابد حباری بگریزد و باال دیرد و حدثی كند بر صقر و در شکم حباری سلخی بود لزج 

 (.544)همان: « چنانک سالح طرابی فساد بود« سالح الحباری سلخها»... دویند كی 

 

 ای ادبیویژگیه
هرچند صناعات ادبی همانند تشبیه ازجمله مهمترین ویژدیهای ادبی یک اثر است، طوسی غالباً در توضیح و تفسیر 

تعالی است، بعد از استنادهای قرآنی داهی به شیوۀ مفسران عمل نموده و به موضوعاتی كه بر پایج خلقت باری

ضوع، به بندی موجزء كردن و تقسیمها با جزءتوضیح پدیده تأثیر فالسفه درآورد و داهی نیز تحتتفسیر روی می

ی تر میکند. یکكردن موضوع( در خالل توصیف، درک را سادهشرح و توصیفشان میپردازد. او با این روش، )عینی

 بررسی است، توصیف و تصویر آن است.ای كه در اثر طوسی ازلحاظ ادبی قابل از موارد برجسته

ر قرن ششم در توصیف و مجسم ساختن امور، توجّهی به موازنه و مترادفات و سجع و حشو د»توصیف و تصویر: 

(. طوسی نیز با بیان كوتاه، عینی و 696: 4394)بهار،« ندارند و توصیفات را در قالبی واضح و روشن بیان میکنند

 زنیست بجمال بر سروی و صورت زهره از قول حکما»مشخص توصیف میکند و از جمالت طوالنی استفاده نمیکند: 

كوزۀ زرین بر سریری نشسته باالی وی درخت انگور، در زیر تخت وی چهار زن، هر یک دست ریحان دارند و 

 (. 43)همان: « میبویند. والعلم عنداهلل

داوآبی جانوریست عظیم و هولی دارد. و اول كی بچه بزاید سرخ »میگوید: « داوآبی»یا در توصیف و تصویرسازی 

و صورت مریخ از قول منجمان (. »554)همان: « خال خال. آنگه خالها پنهان شود، شکم وی سپید بماند...بود، 

ای، بر تختی مدور نشسته، در زیر وی كفتاری و دردی و سگی  و خروسی آن را نحس جوانی است در دست حربه

 (.46)همان: .« دوینداصغر 

های طوسی در توصیف است كه سطح ادبی اثر او از شیوهآوردن چند صفت برای یک موصوف، الصفات: تنسیق

سرخ  جوهری است -یاقوت»را از دیگران متمایز میکند. او در توصیف بروج فلکی غالباً به این شیوه عمل مینماید: 

و زرد و كبود، سرخ از همه نیکوتر بود و از همه جواهر سنگیتر، بر آتش صبورتر، در معاجین كنند تفریح و تقویت 

برج ثور برجیست خاكی، ماده، لیلی، »(. 454)همان: « ل كند بغایت، تا حدی كی ادر در دهان دیرند تفریح كندد

 (.45)همان: « رو، بر صورت داوی، بدوپارهالطلوع، درانجنوبی، مستقیم

ا( ائس و غیرهدر ابتدای برخی اركان، برای نمونه در آغاز ركن الرابع )فی البالد و المساجد و الکن طوسیاطناب: 

به اقتضای شرح آیات و برای روشن شدن موضوع، كالم را بسط داده كه  ای آغاز میکندتوصیف خود را با آیج كریمه

( و بعد از طرح 49)جن / « و ان المساجد هلل فال تدعواا مع اهلل احد»قال اهلل تعالی »و بتفصیل توضیح میدهد. 

دانک اول ب»ای از آن بدین شرح است: میکند كه نمونه یری و خبری نقلمقدّمه، روایاتی چند مبتنی بر منابع تفس

السالم آن را بنا كرد، طول وی هزار ارش و عرض وی هفتصد ارش در المقدس است، داوود علیهمسجد مسجد بیت

و هر  سقف آن چهار هزار درخت، در آن هزار و هفتصد ستون نهاده و از سلسلها هزار و پانصد عدد از زر و برنج

شب هزار قندیل سوختی و هر سال هزار هزار ارش حصیر در آنجا كشیدی... چون نوبت به سلیمان رسید دیگر 

-443)همان: « وچهار هزار پیغمبرانستالجمله مسجدیست عظیم و قبلج صدوبیستعمارتها كرد در آن بسیار، و فی

441.) 
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 ویژگیهای فکری 

دهندۀ ویژدیهای فردی و تمایالت درونی نویسنده است. خواننده در متن نشانشده در هر اثر مضامین بکاردرفته

 عجایبنامه با دو نوع تفکر مواجه است:

تفکر دینی در خالل شرح مباحث اعتقادی قابل مشاهده است و طوسی با استنادهای قرآنی و یا تفکر دینی: 

وانزلنا من المعصرات »قال اهلل تعالی »سورۀ النباء:  41احادیث نبوی به آنها اعتبار میبخشد، مانند استفاده از آیج 

ما آب را از ابرها ببارانیم تا نباتها بدان بروید و بستانها بدان »خدای تعالی میگوید: « تا اینجا كی الفافا.« ماء ثجاجا

و جای « و كان عرشه علی الماء»و بدانک شرف آب این تمامست كی در قرآن دفت: « ها آردپرورده شود و میوه

 (.97)همان: « یعنی همج موجودات را حیوۀ در آب نهادم« وجعلنا من الماء كل شی حی.»دیگر دفت: 

دوییم آنچه دفتند كی مالیک ارواحند مسلم داریم و آنک دویند »سورۀ مدثر اینگونه استناد میکند:  34و یا به آیج 

زوالی باشد و آنچ باقی ماند دار الخلد حورالعین بقاء  باقیند با اجرام علوی مسلم نداریم و دوییم آن را آخریست و

و "آن آفریددار دهد، نه از ذات خویش باقی مانند و آنچه دویند بر قطبها چهل هزار روحانیست مسلم داریم. لقوله 

م ااند و معزمان بر آن حکمها كنند و دویند ملکی بود نو چهل هزار ملک را صورت كرده"ما یعلم جنود ربک اال هو

 (.34)همان: « وی شمریایل صورتها را تباه كرد مگر چند ختم را كی معزمان به كار دارند

تفکر حکمی و فلسفی، بیشتر در طرح موضوعاتی مانند توصیف برجهای فلکی یا خاصیت تفکر حکمی و فلسفی: 

اده و یا درست و غلط اشجار و اثمار به آنها تمسک جسته و نهایتاً علم چنین مباحثی را تنها به خدا نسبت د

ج و حکما این دوازده بر»دوید: « ذكر البروج و كیف خلقهااهلل تعالی»بودنشان را بر عهدۀ راوی مینهد. طوسی ذیل 

اند، یکی را بر صورت حمل یکی را بر صورت ثور نه بدان معنی كی بر فلک حملست یا داو یا را صورتها نهاده

هر برجی مشتمل بر چند كواكب، وضع آن چون داوی یا عقربی یا كمانی، اما اند، سرطان ولیکن این برجها یافته

ادر به مسیحج قیاس كنند از سر كمان تا دیگر سر و از سر عقرب تا دنبالج وی جز خدا كس نداند كی چند هزار 

ر ماهیت بدانک حکما دویند د»آورد: چنین می« فی صفج السموات و خلقتها»(.  و یا ذیل 41)همان: « فرسنگست

آسمان و كس نداند كی چیست. ادر فلک از آب بودی قصد زیر كردی، ادر از باد بودی به هوا درآمیختی، ادر از 

)همان: « خاک بودی قصد خاک كردی، ادر از آتش بودی همرنگ آفتاب بودی، پس آفریددار داند كی چیست

الموجودات در توصیف المخلوقات و غرایبعجایبدیری میتوان دفت نویسندۀ كه با توجه به چنین موضع ( 39

 تأثیر تفکر دینی است.مباحث مختلف تحت

 

 خطوط فکری در عجایبنامۀ طوسی
ها و باورهای متعصبانج اهل سنّت قرن ششم است كه مردمانش از سالیان دور تفکّر حاكم بر عصر طوسی، اندیشه

ه در اند؛ باورهایی كسینه به سینه به جامعج قرن ششمی رسانده با باورهای خرافی زیسته، روزدار دذرانده و آنها را

برخی مواضع در تقابل با آرای حکومتیان عصر طوسی قرار میگیرد. طبیعی مینماید نویسنددانی چون طوسی كه 

ازجملج متشرعان این عصرند برای تبری جستن از آرای تکفیری، موضع خود را در طرح هر موضوع با محتواهای 

ظ آثاری حفبردرفته از منابع معتبر، ضمن بهره بردن از اقوال عامه برای تداوم پیوند مردم زمانه با چنین  دینیِ

 در برخورد با متن كالسیک باید منظومج»برای رسیدن به سطح فکری، شناخت عصر نویسنده الزامی است. كنند. 

ده را بشناسیم. درک این نکته برای استفادۀ اخالقی خود را كنار بگذاریم و سنتهای حاكم بر عصر نویسن-ارزشی

طوسی با تکیه بر قرائت دینی (. 99: 4347)شریفی، « شناسی بسیار مهم استصحیح از تاریخ ادبیات در سبک
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خود در طول اثر، ضمن بهره جستن از آرای دینی از روش سایر دروههای فکری زمانج خویش نیز استفاده نموده 

تاً همان عمد وط فکری مسلّط بر عجایبنامج طوسی، خطوط فکری متشرّعان است. ایشاناست. یکی از غالبترین خط

این دورۀ  میرسد متشرّعان نظربوده و به آنها پایبند هستند. به كسانی هستند كه به اصول و فروع دین كامالً مسلّط

دین و سیاست زمانج خود  تاریخی متشکّل از افراد متعصبی هستند كه با اهدافی خای سعی در برقراری پیوند

دارند. مذهب غالب این زمان، تسنّن است و فِرق اهل سنّت سعی در برتر جلوه دادن آن دارند كه در این میان 

 حکما و فالسفه و دیگر ادیان و مذاهب نیز مورد تأیید ایشان نبوده است.

نوعی ه بهای كپیوند با جامعج دینی با توجه به سیطرۀ تفکّری تشرع در زمانج طوسی و همچنین تأكید حاكمیت بر

كه در اثرش آشکار است، از مستندات دینی برای طرح اغلب مشروعیّت خود را مدیون آن است، طوسی آنچنان 

است. بر این اساس میتوان قائل به وجود ساختاری مشخص برای مندرجات عجایبنامج شده  مندموضوعات بهره

را با استناد به آیات قرآنی و روایات و اخبار دینی، آغاز میکند. البتّه در این  طوسی باشیم، زیرا او اغلب مباحث

، آغاز خلقت را الذهبمروجدوران استفاده از آرای متشرّعه امر بدیهی بوده است؛ چنانچه مسعودی نیز، در كتاب 

از خلف و بازمانده از آنچه دربارۀ آغاز خلقت دفتیم همان است كه شریعت آورده و سلفی »چنین شرح میدهد: 

كردیم، بر حدوث جهان ایم بیان كرده و ما همچنان كه از كلماتشان دریافته و در كتابهایشان یافتهرفته نقل 

دلیلهای روشن هست، ولی از دفتار اهل ملل كه موافقان حدوثند و دروه مخالفان كه معتقد قدمند، چیزی نیاوردیم 

ای از علوم نظر و برهان و ایم و در بسیاری موارد این كتاب شمّهیش یاد كردهكه این مطالب را در كتب سابقج خو

(. با وجود شواهدی از 63-66الدذهب: صص)مروج« ایمجدل كه مربوط به آراء و عقاید است به طریق خبر دفته

ن آثاری سنددان چنیهای حاكم بر جامعج زمانج نویاین دست، میتوان دفت اینگونه توصیفات عمدتاً متأثر از اندیشه

 است.

هایی با استناد به قرآن كریم، عالیترین منبع و مرجع علمی مسلمانان، به كالم طوسی غالباً در وصف چنین پدیده

 المخلوقات و قویترین آنها در نوع پرداختنخستین ركن عجایب« اجرام العلویه و ما یتعلق بها»خود اعتبار میبخشد: 

ررفته است. طوسی بر مبنای نظام فکری و اندیشج دینی خود، در برخورد با موضوعاتی بلحاظ استنادات معتبر بکا

المقدور با استنادات معتبر قرآنی به توصیف میپردازد. او در توصیفات كه با باورهای دینی بشر سروكار دارد حتی

هُ وَ كانَ عَرْشُلقوله تعالی »خویش در ابواب مختلف، تالش در تعریف مصادیقی از ارتباط هر پدیده با دین دارد: 

نگه آفریددار چهار ملک را بیافرید یکی بر صورت آدمی، یکی بر صورت شیر، یکی بر صورت كركس، عَلَى الْماءِ آ

یکی بر صورت داو و آن را برداشتند و به هفت هزار سال بر زانو آوردند و از اهلل تعالی قوت خواسته تا آن را بر كتف 

وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فی » سورۀ هود است: 7( كه بردرفته از آیج 66 لمخلوقات:اعجایب« )آوردند

لَنَّ الَّذینَ وونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُسِتَّجِ أَیَّامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَالً وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّکُمْ مَبْعُوثُ

. او كسى است كه آسمانها و زمین را در شش روز )شش دوران( آفرید؛ و عرش )قدرت( كَفَرُوا إِنْ هذا إاِلَّ سِحْرٌ مُبینٌ

یک عملتان بهتر او بر آب قرار داشت؛ ]و جهان در آغاز تودۀ مذابى بود، او آن را آفرید[ تا شما را بیازماید كه كدام

رى آشکار این سح»شما بعد از مرگ، برانگیخته میشوید. به یقین كافران میگویند: »نها[ بگویى: است. و ادر ]به آ

 «.است

نامه در همین اركان در برخی موارد، ضمن استناد به اقوال حکما از جمله دهریون آنان را نقد نویسندۀ عجایب

و از فلک آخرین خبر نداشت و چشم از بدانک دهری را چشم بر فلک آمد و بزردتر از وی هیکلی ندید »میکند: 

فلک آنقدر تواند كی دید كی چشم پشه بیند از اندام فیلی و در مثل آید كی جماعتی از پشه برفتند تا فیل را 
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بینند، یکی بر سر فیل نشست و یکی بر پایش نشست و یکی بر خرطوم و یکی بر دوشش. پس بازدردیدند. پشج 

سته و آنک بر خرطوم نش "فیل به عمودی ماند"آنک بر پای نشسته بود، دفت پرسید كی فیل را چگونه دیدی؟ 

بود  و آنک بر دوش نشسته "فیل به كوهی ماند."و آنک بر سر نشسته بود دفت  "فیل به اهدرها ماند"بود دفت 

 (.34: )همان« چشم هریک آنچ دید بیش از آن آده نشد و از آن مقدار كی دید باز دفت "به دلیمی ماند."دفت 

 

 مصادیق فکری منتج به سبک توصیفی

طوسی در توصیفات خویش در ابواب مختلف، تالش در تعریف مصادیقی از ارتباط هر پدیده با دین دارد. برای 

ها میپردازد. او با استناد به تفاوت میان انسان نمونه در طرح موضوع رجحان آدمی بر بهایم، به توصیف این پدیده

بدانک »های دینی( است اینگونه بیان میکند: )اندیشه و بهایم، دیدداه خود را كه متأثر از اندیشج حاكم بر جامعه

فرق میان آدمی و بهایم نه همین صورت است، یا آنک دویی آدمی حیوان ناطق، ضحاک بکاء زیرا كی ابله و مجنون 

با وی شریکند و لیکن فضیلت آدمی به عقل است و تقوی. و آدمی مطیع و عاقل بهتر از فرشته بود و آدمی جاهل 

كمتر از بهیمج بود تا بدانی كی آدمی را نوعی از شرف است بر فرشته زیرا كی روز قیامت مالئکه خدمت و عاصی 

 یند و سالمآیعنی مالئکه از در بهشت درمی«. یدخلون علیهم من كل باب سالم علیکم»تعالی مطیعان كنند، لقوله 

یرا كی الکبیر خوانند، زالعالم و بعضی وی را سلسل الصغیر خوانندمیکنند بر مؤمنان. و بعضی از حکما آدمی را عالم

جملج معانی كی در عالم است در آدمی موجود است از حواس پنچگانه. صولت شیر و ثبت شتر، غدر و غارت درگ، 

حیلج روباه، بددلی دنجشک، جمع كردن مورچه، سخاوت خروس، الفت سگ، زیركی كرم پیله، اهتدای كبوتر. همه 

سازد، همه آوازها به دهان حکایت كند. در وی سرخی از نتایج آتش و سیاهی از نتایج زمین و چیزها به دست 

خون از نتایج هوا و تری از نتایج آب. استخوانش صفت سنگ دارد، مویش صفت دیاه دارد و عقل و تمیزش خای 

الهی را از فضایل  (. طوسی تقواپیشگی به همراه مطیع بودن به اوامر373-376)همان: صص« است بر دیگران

 انسانی توصیف میکند. 

 

 گیرینتیجه

های مختلف در همج ادیان دنیاست. با دقّت در طرح شگفتیهای جهان، از موضوعات موردعالقج مردمان در دوره

متون دذشتج ایران پس از اسالم، به این نکته پی میبریم كه موضوعات و موجودات عجیب بعنوان یکی از جذابترین 

های تاریخی و اجتماعی مورد توجه دانشمندان و نویسنددان ایرانی بوده است. یکی از مباحث دوره موضوعات

نویسنده  طرز تلقی شخصتأكید بر برخی منابع، برانگیز در اثر طوسی، ضمن پرداختن به موضوعات مختلف با چالش

ویژدیهای سبکی با تأملی در از طرح آن موضوع و سبک توصیفی وی است. در پژوهش حاضر كه با هدف بررسی 

سطح فکری و سبک توصیفی طوسی در عجایبنامه انجام شد، باید دفت هنگامی كه سبک نویسنده بلحاظ محتوایی 

بینی اثردذارند، این مسائل در هایی چون شخصیت، محیط جامعه و جهانو فکری مورد بررسی قرار میگیرد، مؤلفه

در این پژوهش بررسی ویژدیهای سبکی با تأملی در سطح فکری  افته است.نامه نیز بخوبی نمود یتوصیفات عجایب

عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات طوسی موردنظر است. اثری كه ازلحاظ اطّالعات تاریخی، جغرافیایی، نجوم، 

 ن دوران قرنای برای آشنایی با باورهای مردماعلوم طبیعی و... جای بحث و بررسی داشته و میتواند منبع ارزنده

ششم باشد. نویسنده از آغاز به سیر تطور خلقت در اركان نخست به آفرینش آسمان و زمین و هرآنچه در میان 

اند پرداخته و سپس موضوعات دیگر را شرح داده و در قالب سبک توصیفی خود با زبان و بیان این دو خلق شده
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ای را از ل میشود. طوسی قصد دارد خلق هر پدیدهساده برای معرفیشان به مصداقهای عینی و طبیعی متوسّ

اوهامات جدا كند و بر نوع ایجادشان از نیستی خط بطالن بکشد؛ بهترین دواه این مطلب، استناد او به آیات قرآنی 

 است كه در دین و شریعت بر آن تأكید شده است. 

یدرخشند، خواننددان را به باورهای كهنی ها موضوعی كه در این اثر متأمل در سطح فکری عجایبنامه از میان ده

از عالم میرساند كه با دذر زمان شاید تنها ازلحاظ ساختار زبانی، تفاوتهایی اندک را میانشان احساس كنند ودرنه 

اند، كمابیش آنچه دربارۀ این موضوعات از دیدداههای مختلف تا به امروز طرح شده و مورد تدقیق قرار درفته

؛ درک و دریافت استالگوهایی هستند كه در آثار مختلف نویسنددان قرون دذشته قابلن كهنبردرفته از همی

تأثیر عوامل متعدد، به دریافتهای عمیقتری درمورد هرچند دور از ذهن نیست كه بشر در عبور از تونل زمان تحت

 عالم هستی دست یابد.

توصیف آسمان و زمین و هرآنچه در بینشان خلق  نتیجج تحقیق نشان میدهد نویسنده  در توصیفات خود اعم از

شده، اماكن، جن و انس، احجار، حیوانات و... با توجه به اندیشج غالب بر جامعه )تفکر دینی(، با تأكید بر مستندات 

ای از موضوعات سیاسی موجود زمانه سعی در انتشار عقاید حاكم بر عصر خویش دارد. هرچند در این اثر نشانه

. بر است شدها در مقابل به مضامین دینی و داه حکمی و فلسفی و اجتماعی در اغلب توضیحات توجه نیست، امّ

این اساس حضور و بروز موضوعات دینی و شخصی نویسنده آشکار است. بازتاب این موضوعات در اغلب توصیفات 

مت وقت و دوری از عقاید تکفیری سویی با حکومندی او برای رواج عقاید دینی با هدف همطوسی، نشانگر دغدغه

زمان مانند عقاید حکما و فالسفه اعم از دهریان، طبایعیان و منجمان، و البته رشد سطح فکری آحاد جامعه از نظر 

نویسنده است. طوسی تالش میکند پیوند مردم زمانج خود را با تفکّرات مذهبی حاكم، ضمن اشاره به باورهای 

همچنین باید بر این مطلب صحّه دذاشت كه از نظر مؤلف، استفاده از سبک توصیفی، عامیانج رایج، حفظ نماید. 

 هایی كه از دیگران نقل شده است.های خود یا دفتهدلیل و برهانی است بر تأیید دفته

 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی ادبیات و دانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 و داشته برعهده را رساله این راهنمایی غالمرضا بیگیمریم سركار خانم دكتر  است.شده استخراج كرمانواحد 

 و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان وحیده سلطانیاند. سركار خانم بوده مطالعه این اصلی طراح

ها و به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهسركار خانم دكتر مریم شایگان اند. هداشت نقش نهایی متن تنظیم

هر سه  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت دراند. داشته راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش

  است.بوده پژوهشگر

 

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی ادبیات و دانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه كرماندانشگاه آزاد اسالمی واحد 
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  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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