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 چکیده

شناخته « نامهعجايب»اي از متنها كه اغلب با عنوان كلي در ميان متون كهن فارسي، گاه دسته

اند، اما چندان دربارۀ معيارهايي كه زبان و ادب فارسي قرار گرفته ميشوند، مورد توجه پژوهشگران

از سوي ديگر، ؛ ميشودموجب ميشود بتوان آنها را تحت اين عنوان كلي بررسي كرد، سخني گفته ن

؛ هدف ميروندبه شمار « ارزش علمي»و فاقد  «عاميانه»، «آميزخرافه»نظر محتوا، اين متون اغلب از 

اي، مشتركات و نامهبا بررسي دقيق و جزء به جزء مهمترين متون عجايباين نوشتار، آن است كه 

اين متون را نه به  وجوه تشابه آنها را بركشد؛ سودمندي عرضۀ چنين شناختي، آن است كه ميتوان

بيهايي شده و دقيق، در معرض ارزيااي كه اغلب بدون معيارهاي تعريفمتنهايي حاشيه مثابۀ
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 درآمد

سخن هنگام چنانکه سرآغاز هر كار علمي، با به دست دادن حدود و ثغور مفاهيم مالزمت دارد، 

بايد همواره  -چنانچه بخواهيم آنها را به صورت روشمند بررسي كنيم  – نيز هانامهعجايبگفتن از 

اما از آنجا كه اين هستند؟  نامهكه اصوالً چه متنهايي عجايب دهيمپاسخ به اين پرسش اساسي 

هاي برسازندۀ آنها اند، كمتر در مورد مؤلفهدسته متون كمتر موضوع پژوهشهاي روشمند قرار گرفته

ها چگونه نامهسخني گفته شده است. هدف ما در اين نوشتار، آن است كه نشان دهيم عجايب

چگونه ميتواند در تعيين ، م شيوۀ توصيف مانشان دهي ميخواهيممتنهايي هستند؛ اما مهمتر از آن، 

   جايگاه اين متنها در ميان گسترۀ متون زبان فارسي مؤثر باشد.

كه به ندرت از حد مقاله  –ها نامهچنانچه به پيشينۀ معدود پژوهشهاي انجام گرفته دربارۀ عجايب

مهري،  بررسي جايگاه عجايب در نظام دانشهاي كهن...،)در اين باره، نک:  بنگريم –اندفراتر رفته

ها وجود ندارد. اغلب اين دسته نامهعجايبتعريف مشخصي از  ،در واقعيابيم كه ، درمي(23-22ص

اند. دانسته «ژانر عجايب»شان وجود دارد، متعلق به اساس اشارات صريحي كه در عناوين متون را بر

رود كه كلمۀ ها همواره نخست از آثاري سخن مينامهبه اين ترتيب كه هنگام بحث از عجايب

 The Astonishing: A Critique“) را در عنوان خود داشته باشند« غرايب»يا « عجايب»

and Re-Reading of ʿAğāʾib Literature”, Von Hees, p. 103 .) دليل عمدۀ اين امر

عن  الظنونشناسان، بر اساس فهرست حاجي خليفه در كشف اي از شرقدانند كه عدهرا آن مي

بندي ها، به طبقهنگاري كتابكه عالوه بر فهرست (1121-1121: ص2تب و الفنون )جاسامي الک

عجايب را  -اند آثار موجود در اين فهرست، بر اساس ترتيب الفبايي مرتب شده –علوم نيز پرداخته 

كه حاجي هايي . گرچه كتاب(Von Hees, Ibid, 112-113) انداي از ادبيات تصور كردهشاخه

ها اشاره كرده، داراي موضوعات مختلفي مانند نحو، تاريخ، مطالعات فهرست خود بدانخليفه در 

قرآني و شعر نيز هستند، اما همين نقطۀ عزيمت، موجب شده است در برشمردن آثار 

ها موجود در عنوان آن« عجايب»شود كه كلمۀ اي، بيش از هر چيز به آثاري پرداخته نامهعجايب

 است. 

غلب ها بوده است، انامهشان بررسي عجايبهايموضوع پژوهش ويسندگاني هم كهبه طور عمومي، ن

، «آن نظاير و هانامهعجايب پيرامون بحثي» اند )براي نمونه، نک:متون مشابهي را احصا كرده

، اما دربارۀ (21-21صها، براتي، نامه؛ روايت، شکل و ساختار عجايب143-101صسلطاني، 

 –هايي خاص اند و هر چند گاه به تمركز اين متون بر حوزهمعيارهاي گزينش خود سخني نگفته

ها، اند. در اين پژوهشتوضيحي نداده هاساير حوزه اند، اما در خصوصاشاره كرده –مانند جغرافيا 

 بحثي»ار آمده )به اجمال، يا از مقولۀ فرهنگ عامه به شمنويسي به عنوان يک گونه، عجايب

هاي بسط و گسترش كتاب(، يا 104-100، 101صسلطاني، ، «آن نظاير و هانامهعجايب پيرامون
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، (01ص، براتيها، نامهروايت، شکل و ساختار عجايب) دانسته شده در پيوند با متنهاي ديگر جغرافيا

ها به منزلۀ نامهعجايب»است ) معرفي شدهو يا تلفيقي از هر دو، همراه با چاشني خيالپردازي 

 .  (142-141صحري، ، «ادبيات وهمناک

هاي متننشان دهيم  ،ابتدايي هاييا تبارشناسي گونه هاصرف نظر از ناممقصود آن است كه  در اينجا

ها تواند آنكه ميدارند هاي ساختاري و محتوايي مشتركي ويژگي نامه، چهبه عنوان عجايب احصا شده

  نشاند.ببه عنوان مصاديق يک نوع كلي، در كنار هم را 

 مفاهیم و روشها

وناگون آن است؛ ها، طبيعت و نمودهاي گنامهعجايب مفهوم كانوني همۀدر يک نگاه كلي، 

کوشند با پرداختن به جهان طبيعت و اعيان طبيعي، تصويري از هستي پيش چشم ها مينامهعجايب

ا، كوهها و رودها، و ها و درياهكه در آن از آسمان و زمين، خشکي مخاطب خود ترسيم كنند

ها، دربارۀ چگونگي و جماد سخن گفته شود. در اين متنها، از انسان و حيوان و نبات باشندگان آن

ها، مختصات جغرافيايي آنها، حيوانات نش، عالم علوي و عالم سفلي، خشکيها، درياها و اقيانوسآفري

ها و ها و چاهها، كوهران جزاير، رودها، چشمهالجثه، مردمان و جانوپرندگان عظيمپيکر دريايي، غول

ها، علوم غريبه انگيز، حيوانات، گياهان، سنگها، خواص و منافع آنگفتها، شهرها، بناهاي شصخره

مانند كيميا، طلسمات، خواص اعداد، جفر و رمل، علم فراست، شعبده و برخي امور روزمره، 

بيش از هر چيز نويسندگان اين رج شده است. اين نوع شيوۀ پرداختن به جهان طبيعت، اطالعاتي د

و « توصيف» ،«تعريف»با مفاهيمي مانند  -اي داشته باشند بدون آن كه خود بدان اشاره –ها را متن

شان چشم پوشيد؛ اين مفاهيم «علمي»توان از صبغۀ درگير ميکند. مفاهيمي كه نمي« بنديطبقه»

ش ظاهري هايشود، ويژگيخود تعريف ميبه نوبۀ اي سر متون به كار گرفته ميشوند؛ هر پديدهدر سرا

بندي صورت ، در نظامي از طبقهشود و اين همهوصف ميشود، خواص و منافعش بر شمرده مي

هاي كوچکتري ياهان و جمادات را بر اساس شباهتها و تفاوتها به زيرشاخهپذيرد كه حيوانات، گمي

 : امکان برقراري ارتباطسازذم همچنين امکان ديگري را مهيا ميکند. توجه به اين مفاهيتقيسم مي

شناسيم؛ هاي علوم طبيعي ميا يا دانشنامههالمعارفاي ديگر از متون، كه آنها را با عنوان دايرهبا دسته

شند تصويري کوحوزۀ تخصصي خاصي تأكيد كنند، مي آنکه بههايي كهن، كه بيدانشنامه

بت، از علومي كه به كار يافته از باشندگان طبيعت به دست دهند و به مناسمراتبي و سامانسلهسل

، «تعريف»ها هم به نوعي با مفاهيم اي بيان كنند. در واقع، اين متنآيند، شمّهها ميشناخت آن

سروكار دارند؛ در اين ميان، همواره پرداختن به برخي جزئيات و « بنديطبقه»و « توصيف»

ها، تا حد زيادي مشابه اين متنسازد، اما شماي كلي اين متون را از يکديگر متمايز ميحواشي، 

آورد كه ما نيز به تسامح، يکديگر است. اين همساني در محتوا و ساختار، اين امکان را به وجود مي
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متون »، از عبارت «هاي طبيعيدانشنامه»و هم « هانامهعجايب»براي ناميدن هر دو گروه، هم 

 استفاده كنيم.« اينامهعجايب

هاي اخير و در دههتأليف  ،كه به زبان فارسي« اينامهمتون عجايب»ترين در اينجا با تمركز بر مهم

 هايي اساسي اين متون را استخراج كنيم.ميکوشيم برخي ديگر از ويژگياند، تصحيح و معرفي شده

از نوعي جامعيت هاي مورد نظر، نظر احتوا بر ويژگي ده است كه ازها هم از آن رو بوانتخاب اين متن

 ها هستيم:اند. براي استخراج اين ويژگيها، ناگزير از توصيف دقيق متنودهنيز برخوردار ب

ق پنجم دان و منجّم نامدار سدۀ : اثري از محمد بن ايوب حاسب طبري، رياضيالغرائبتحفه 

باب.  03در  1تصحيح متيني، ص سه، بيست و سه( ب،الغرائتحفه)مقدمۀ  ق(130يا  411)زنده تا 

زكرياء فضل تقدّم اين اثر، آن را به منبعي براي نويسندگان بعدي تبديل كرده است. به طوري كه 

ق( در عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات و آثار العباد و اخبار 612بن محمد قزويني )وفات: 

ق( در نخبه الدهر في عجايب البرّ و البحر، 323ت: الدين محمد صوفي دمشقي )وفاالبالد، شمس

السير، در ق( در حبيب341وفات: القلوب و خواندمير )ق( در نزهه313حمداهلل مستوفي )وفات: 

د. عالوه بر اينها، به انهاند و مطالبي از آن نقل كردالغرائب نام بردهموارد متعدّدي به صراحت از تحفه

الدين ق( و شمس1نامۀ عالئي )تأليف در سدۀ الخير صاحب نزهتيرسد شهمردان بن ابنظر مي

ق( نيز اين كتاب را در اختيار 663محمد دنيسري، صاحب نوادر التبادر لتحفه البهادر )تأليف در 

 انداند، هر چند به صراحت از منبع خود نامي نبردهاند و در مواردي از آن نقل قولهايي كردهداشته

  سي و دو(. –ت و سه ، ص بيس)نک: همان

 توان به چند دستۀ كلي تقيسم كرد: را مي الغرائبمطالب تحفه

 (6تا  2، ابواب الغرائبتحفه) خاصيت چيزهاي مختلف، از قبيل صدا و بو و مزه و ديدار چيزها (الف

 ها، گياهان و حيوانات. ختلف سنگو خواص م

 البلدالجبل و عجايبالبرّ، عجايبالنهر، عجايبالبحر، عجايبعجايب، كه به عجايب دنيا، عجايب (ب

اند. مؤلف در هر كدام از اين بخشها به توصيف حيوانات، رودها، تقسيم شده (26تا  1)همان، ابواب 

شتر اين ها را برشمرده است. بيهر يک از آن« صيتخا»هاي مختلف پرداخته و كوهها و سرزمين

هاي دستيابي به مراد و درمان هستند؛ مانند آن ها، شيوهخواص معطوف به تعريف طبيعي پديده

 كه در توصيف رودي به خاصيت سخت و سنگين شدن )صحيفه صحيفه شدن( آب آن اشاره شده

                                                           
از: مفتاح العالمات در حساب و هندسۀ عملي، كتاب العمل و االلقاب في . آثار او در زمينۀ رياضي و نجوم عبارتند 1

معرفه علم االسطرالب، شش فصل در اسطرالب، شمارنامه در علم حساب، زيج مفرد، رسالۀ استخراج در شناختن عمر و 

خطي و  اي وبقاي آن، المونس في نزهه اهل المجلس، رسالۀ قواعدي چند در معرفت هر حركت و قوسي و دايره

الغرائب، تصحيح اي در مقدمات اختيارات در سيارات سبعه )مقدمۀ تحفهاي كه منجمي در آن اعمال كند، رسالهنقطه

 متيني، ص سي و نه(.
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، به خاصيت اين اجزا در «اندر پيدا كردن خون و گوشت جانوران»، يا در باب (101ص)همان، 

 هاي گوناگون اشاره شده استدوستدار كردن آدميان و يا درمانهاي بيماري بردار كردن يافرمان

 .(231-113ص)همان، 

گرانه و (، مانند برخي راههاي حيله23، 13، 10تا  3ب، ابواب الغرائتحفهج( شعبده و بازي )

چند )همان، هوشمندانه براي آزمودن اشخاص، از قبيل روشهايي براي يافتن دزد از ميان تني 

(، يا فريفتن مردم و نمودن برخي چيزها در چشم ايشان، مانند روشهايي براي ساخت 63-64ص

-31داري )همان، ص( يا راههايي براي اثبات دعوي پري131-136عطرهاي غيرخالص )همان، ص

انگيز، مانند صندوقي كه بتوان رمز گشودن آن را با حروف نام (، ساخت ابزار و آالت شگفت13

كننده در مجالس (، يا طرح بازيهاي معماگونه و سرگرم131-134صاحب آن تنظيم كرد )همان، ص

 (.121-112، 63-61)همان، ص

بندي توان مسائل ديگري، مانند چگونگي آفرينش، طبقهمي الغرائببه جز اين موارد، در تحفه

)همان،  ساختن مدادهاي امور روزمره مانند روش، برخي (3-4ص)همان،  حيوانات، اصول طب

 ، و شرح كوتاهي از احوال برخي ساحران معروف(211-233ص)همان،  و آب دادن تيغ (13-14ص

 را نيز ديد. (214-212ص)همان، 

 )مقدمۀ ق431تا  433هاي الخير، تأليف شده بين سالابي: از شهمردان بن نامۀ عالئینزهت

عارفي چند دانشي، در دو قسم كلّي؛ قسم الم، دايره(10صنامۀ عاليي، تصحيح جهانپور، نزهت

در خواص و منافع و طبايع مردم و حيوانات از سباع و وحوش و بهايم و طيور و هوام و »نخستين 

، كه خود به چندين مقاله و «حشرات زيرزميني و آبي و اشجار و نبات و اجساد و جواهر و احجار

طبايع و فوايد از علوم حسابي و نجومي  در چند نوع خواص و»فصل تقسيم شده است و قسم دوم، 

 «و شناختن و دانستن و چند حکايت، و همچنين از اعمال پراكنده كه به صنعت دست بپيوندد

 .  (14-1صنامۀ عاليي، )نزهت

شهمردان در قسم نخستين كتاب، آنجا كه به خواص و منافع و طبايع چيزها پرداخته، پيش از هر 

چيزها، كيفيت تأثير اين خاصيت و حفظ تأثير آن اشاره كرده و « خاصيت»چيز، به بحث دربارۀ 

هاي مختلف انواع جانداران، گياهان و جمادات به ترتيب حروف الفبا پرداخته به بيان خاصيت سپس

، اطالعاتي از قبيل توصيف ميشوداي نيز در اثر او فراوان ديده است؛ در اين ميان اطالعات حاشيه

ها يا گري آندرمان -هاي خودگياهان و احجار و فلزات، خلق و خوي حيوانات و شيوهظاهر حيوانات، 

 .(246ص، همان)براي نمونه، نک:  هايي براي نگاهداري از درختان بيمارشيوه

اما در قسم دوم كتاب كه دربارۀ خواص و طبايع و فوايد علوم حسابي و نجومي و برخي صنايع  

مانند شناخت منازل قمر و ديگر سيارات و برخي اطالعات نجومي است، به برخي مسائل نجومي 

. جز (062-011، 033-231)همان، ص دربارۀ هفت سياره، همچنين تنجيم و اختيار پرداخته است
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)به عنوان نمونه، هاي موضوعي علوم نزديک شده بنديان در اين بخش به برخي طبقهاين، شهمرد

نامۀ )نزهت است از علومي مانند منطق و حساب سخن گفته و به اختصار( 41نک: احصاءالعلوم، ص

ها و واليات و ضوعات اين فصل عبارتند از: اقليمساير مو (.060-الف 062، 013-044صعاليي، 

خاصيت برخي شهرها، خواص اعداد، جفر، علم فراست، تعبير رويا، فصلي در علم كيميا و تالويح و 

ها. شهمردان ها و طلسمات و برخي خاصيتشعبده خيآب دادن تيغ و ساختن برخي عطرها، بر

گر از هايي دربارۀ رستم و كيخسرو و برخي دياز قسم دوم كتاب، به ذكر داستان همچنين در بخشي

اي از ابوحاتم و همچنين رساله (041-013ص، همان) هاي پهلواني ايران باستان پرداختهشخصيت

در سه باب، بدين قرار نقل كرده  –بدون خطبۀ آن  -مظفر بن اسمعيل اسفزاري در آثار علوي را 

هايي كه بر باب اول اندر حوادث كه از بخار تولد كند در فضاي هوا... باب دوم اندر حادثه»است: 

 .(421-424ص)همان،  «روي زمين افتد از بخار دوگانه... باب سوم اندر حوادث كه در زمين افتد...

نامۀ عالئي، چنان كه خود در مواضع برخي از منابع مورد استفادۀ شهمردان در نگارش نزهت

االخالق ابوعلي بن مسکويه، دانشنامۀ عالئي ابن سينا، مختلفي از كتاب، بدانها اشاره كرده، تهذيب

مجسطي اقليدس، خواص موازين، السبعين، صندوق الحکمه، كتاب االجساد االربعه و كتاب 

ردات، همگي از جابر بن حيّان، تنگلوشا از ابوبکر وحشي، التفهيم ابوريحان بيروني، كتاب المج

المنصوري، كتاب االسرار و سرّ االسرار، هر سه از ابوبکر محمد بن زكرياي رازي است. جز اينها 

ل من البدايع، حل الرموز السماويه اجاز ديگر تأليفات خود، از جمله كتابنامه در نزهتشهمردان 

نامۀ )مقدمۀ نزهت نام برده و گاه مطالبي از آنها را نقل كرده استالمنجمين الکنوز الدنياويه و روضه

 . (60-62عاليي، تصحيح جهانپور، ص

شده ، تأليف 1از محمد بن محمود بن احمد طوسي :المخلوقات و غرایب الموجودات عجایب

، تصحيح طوسي الموجودات المخلوقات و غرايب عجايب )مقدمۀ ق130تا  116هاي بين سال

                                                           
ش به اهتمام منوچهر ستوده به چاپ رسيد. در 1041عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات طوسي اول بار در . 1

نامه منتشر شد كه بر مبناي نسخۀ كوشش جعفر مدرس صادقي، با عنوان عجايبش ويرايشي از اين اثر به 1031

ها و بدون تبعيت از هيچ ي اختالفات نسخهبا در نظر گرفتن همه»مصحّح منوچهر ستوده نبود و مدرس صادقي 

در اين نامه، تصحيح مدرس صادقي، ص بيست و دو(. ، آن را فراهم آورده بود )نک: مقدمۀ عجايب«ي خاصينسخه

ويرايش، نام مؤلف محمد ابن محمود همداني درج شده )در اين باره، نک: همان، بيست و يک؛ نيز: مقدمۀ عجايب 

هجده( و از آنجا كه عنوان، ساختار و  –پژوه، ص هفده الموجودات طوسي، تصحيح دانشالمخلوقات و غرايب 

نامه، تصحيح شده )در اين باره، نک: مقدمۀ عجايب بندي اثر بطور كلي تغيير يافته و برخي مطالب آن حذففصل

المخلوقات طوسي  (، گاه به اشتباه آن را اثري متفاوت با عجايببيست و چهار –، ص بيست و دو مدرس صادقي

 اند.  دانسته
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، در ده ركن، كه هر ركن خود داراي فصول و ابوابي است. اركان شانزده( -پژوه، ص پانزدهدانش

 دهگانۀ كتاب، به ترتيب عبارتند از: 

دربارۀ عجايب اجرام علوي، كه در آن عالوه بر اجرام علوي، از عجايب افالک و بروج و قطب  الف(

 الموجودات المخلوقات و غرايب )عجايب و جنوب و صفت فرشتگان سخن به ميان آمده استشمال 

 . (33-21، صطوسي

عجايب بين آسمان و زمين، از قبيل صاعقه و شهب و رعد و برق و قوس و قزح و عجايب بادها  ب(

ص داده شده پرستان اختصاو ابرها. در اين ركن به مناسبتِ سخن گفتن از آتش، فصلي نيز به آتش

 .(13-31)همان، ص است

ها، ا، به عجايب نهرها، چشمهعجايب ارض و بحار و جبال، كه در آن، بر اساس حروف الفب ج(

-13)همان، ص ها پرداخته شده استها و صخرهت اقاليم، صورت عالم و عجايب كوهها، تقسيماچاه

162). 

ف الفبا، به شهرهاي معروف و مساجد و در بالد و مساجد و كنائس، كه در آن به به ترتيب حرو د(

ها و بادهاي مهلک ها و زلزلهي ديگر اديان پرداخته و از واديها و درياهاي مقلوبه و خسفهاكنيسه

 . (031-160ص)همان،  نيز ذكري به ميان آمده است

 . (003-036)همان، ص ها و گياهان به ترتيب حروف الفبادر اشجار و ميوه ه(

در عجايب صور منقوره و منقوشه، كه در آن به عجايب برخي نقوش طلسمات، عجايب مرقد  و(

 . (063-001ص)همان،  هاي ملوک و گنجها پرداخته شده استانبياء و دخمه

در شرف آدمي و عجايب فطرت او، كه در آن از شرف عقل، صفات و عجايب روح، قلب و حواس  ز(

اين ركن همچنين به خاصيت اعضاي مختلف بدن آدمي، گانه سخن گفته شده است. در پنج

هاي مختلف، صفت برخي مانطبقات مختلف مردم، صفات زنان و خصيان، عجايب نوادر آدمي در ز

قبايل از قبيل قبايل تركان و غزان و هندوان، در شرف پيغمبر، فرق ميان نبي و متنبي، عجايب 

جات نادر، قضا و قدر، عجايب ص غذاها، معالمعجزات و كرامات، صفت كيميا، طب، طبيعت و خوا

 .(410-031صهمان، ) ها و مرگ نيز پرداخته شده استخواب

)همان،  در عجايب جنيان و مردگان و شياطين، اصناف غوالن و نسناس و مواضع ايشان ح(

 .(111-414ص

 (.144-112)همان، ص در عجايب پرندگان بزرگ و كوچک ط(

بزرگ، حيوانات بحري، خواص سباع و حشرات و افاعي و حيّات و  در عجايب بهايم، حيوانات ي(

 . (23-13ص؛ نيز: 606-141همان، ص) سموم آنها

شان، اسکندر، جمشيد، سليمان و بلقيس، هاي اصليكه شخصيت المخلوقات روايات آغازين عجايب

و بزرگداشت  لقمان حکيم، عبدالملک بن مروان و حسن بصري هستند، همگي در حفظ حرمت علم
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. طوسي در سراسر كتاب، به ويژه در آغاز اركان و ابواب، (11-1، صهمان) ندعالمان و دانشمندان

كه « خبر»استشهادات بسياري به آيات قرآني دارد. جز اين، در برخي مواضع، رواياتي را ذيل عنوان 

ت از آثار و اقوال يکي از اصطالحات علم حديث است، آورده؛ خبر در اين معناي اصطالحي، عبار

)تاريخ عمومي حديث، معارف،  رسيده از ناحيۀ معصومان و غير از ايشان، از صحابه و تابعين است

اي جا؛ براي نمونه، نک: همان«حديث»و « خبر»ۀ نسبت ؛ براي برخي اختالف نظرها دربار26-21ص

. اين نکات، به (01، 23-23الموجودات طوسي، ص المخلوقات و غرايب نک: عجايب ،از اين اخبار

، نشان (01ص)براي نمونه، نک: همان،  همراه اشارات گاه به گاه او به عقايد مذاهب اهل سنت

يا « مسأله»دهند وي با قرآن و علوم ديني آشنا بوده است. همچنين شيوۀ او در مواردي كه مي

ي نمونه، نک: )برا پردازدبه شرح نظر خود مي« جواب»عنوان  کند و سپس ذيلطرح مي« سؤال»

، يادآورد شيوۀ مدرسي تحصيل علوم است و اين كه او گهگاه به منابع مورد (14، 10-12صهمان، 

دهد وي با ، به ويژه در علم نجوم اشاره ميکند، نشان ميالمخلوقات استفادۀ خود در تأليف عجايب

 . (61، 03)همان، ص هاي ديگر آشنايي داشته استمنابع حوزه

ها، در ابواب و فصولي غرافيايي بسياري است. اما جز ايندارندۀ اطالعات نجومي و جاثر طوسي، دربر

چيزها، يکي از « خاصيت»هاي طبيعي اختصاص دارند، پرداختن به كه به طور خاص به پديده

ها، به خواص ات، طوسي عالوه بر توصيف ظاهر آنمباحث عمده است. هنگام پرداختن به حيوان

درماني اجزاي مختلف بدن ايشان پرداخته، چنان كه به خواص درماني گياهان نيز اشاره كرده و در 

درمانگري حيوانات را برشمرده كه باز ناظر بر خواص مختلف موادي  -هاي خودمواردي نيز شيوه

 جويند. كه حيوانات براي درمان خود از آنها سود مياست 

نامه در . فرخ(3صنامه، )فرخ ق113مطهّر جمالي يزدي، تأليف شده به سال  : از ابوبکرنامهفرخ

نامۀ عالئي شهمردان اي چنددانشي است كه جمالي يزدي آن را به پيروي از نزهتواقع دانشنامه

نيز « كتب متفرق كه از اين انواع باشد»تأليف كرده و چنان كه خود گفته، در نگارش آن از برخي 

. او در جايي به معيار گزينش خود از اين آثار چنين اشاره كرده است: (1ص)همان،  بهره برده است

ما آنچه در كتب متفرق ديده بوديم يا شنيده اين جا ياد كرديم و بر ناديده اگرچه شنيده بوديم، »

  (.131ص)همان،  «ياد كنيم آنچه بر او اعتماد است بر منفعت و مضرّت آن اعتماد نکرديم، و اكنون

مقاله تنظيم شده و هر مقاله نيز خود داراي فصولي است. مطالب مندرج در اين  16نامه در فرخ

مقاالت، به ترتيب عبارتند از: منافع انسان و بهايم، منافع طيور و حشرات، منافع اشجار و اسپرغم و 

اروها، بقول، منافع حشايش و اوراق، منافع صموغات، منافع جواهر و اجساد و احجار، معرفت د

خاصيت روغنها و علم فراست، معرفت اكتاف و مدخل نجوم و معرفت موافقت، در اختالج ]اعضاء[ و 

الفاظ پهلو و جدول حيات و ممات، محلول كردن زر و مرواريد و طلق، صفت زهرها و ترياقها و 
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کواكب، در حيلت كه در آن كنند، در اعجوبات كه خداوندان زرق نمايند، خواتيم الکواكب، ادعيه ال

 (.3خواه )همان، صدخنه و زيّ حاجت

(، عالوه بر 131-11جمالي در مقاالت اول و دوم كه دربارۀ حيوانات گوناگون است )همان، ص

-هاي شکار، خوداي توصيفات ظاهري حيوانات، به برخي خلقيّات آنها، مکان زندگي، شيوهپاره

هاي آنان «خاصيت»ه كرده است و سپس به درمانگري و معاملۀ آنها با ديگر حيوانات نيز اشار

جزء كه اغلب در حوزۀ درمان،  پرداخته و با نام بردن تعدادي از اجزاي بدن هر حيوان، به خواص آن

بندي است، اشاره كرده است. او در رسيدن به مقصود و محبوب شدن در چشم ديگران قابل طبقه

(، از توصيف ظاهري گياهان 163-130ان، صدر دو مقالۀ بعدي كه به گياهان اختصاص دارد )هم

هاي نگهداري و طبع آنها بسنده كرده و بيشتر به چشم پوشيده و تنها به ارائۀ اطالعاتي دربارۀ شيوه

خواص آنها پرداخته است. روش او در مقاالت مربوط به صموغ، جواهر و احجار، داروها و عطرها و 

 (.213-161ص روغنها نيز بر همين منوال است )نک: همان،

جمالي در فصولي كه به نجوم اختصاص دارند، اطالعاتي كلّي دربارۀ تقويم، شناخت بروج و سيارات 

و دالالت سيّارات « اختيارات نجومي»ها و اتصاالت آنها به دست داده و سپس به بحث و عالمت

به ترتيب، . در مقاالت چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم نيز (261-224)همان، ص پرداخته است

نها براي حاجت دربارۀ ذكر انگشتري و نقش منسوب به هر كدام از سيارات، ادعيۀ منسوب بدا

اي كه بايد در خواه بايد هنگام خواندن ادعيه بسوزاند و جامهخواستن، و بويهاي خوشي كه حاجت

 .(041-001)همان، ص بر كند، اطالعاتي به دست داده است

در همۀ »مه فرهنگ كوچکي از الفاظ پهلوي است كه به گفتۀ جمالي، نابخشي از مقالۀ دهم فرخ

( در اين بخش در 233)همان، ص« ها بيايد كه بدين حاجت افتددفترهاي فارسي ]اين[ لفظ

)نک:  كرده و گاه معادل عربي آنها را نيز آورده است واژۀ فارسي را معني 013مجموع در حدود 

 .(233-233همان، ص

 هاي خداوندان زرق اختصاص دارد كه گويا آن را از كتابي به نام زينه كتاب به اعجوبهمقالۀ سيزدهم 

، 01، 14ص)همان،  ها ارجاع داده، از اين قرارند: كتاب نيرنجليفاتي كه جمالي در اثر خود بدانتأ

اي نکرده و ها اشارهنام مؤلفان آن كه به (113ص)همان،  و كتاب فالحه (33، 14، 33، 41، 43

الکواكب يا زينه الکتاب اخذ كرده، اما نامي از نگارندۀ آن نبرده است  يگري، اختيارات كنديد

و روشهايي براي ساختن انواع مداد  (. اين مقاله در واقع دربارۀ شعبده و بازي022، 013)همان، ص

االً اثر ، و احتم26ص)همان، الغرائب شباهت دارد. است و از نظر محتوا، با فصول مشابه در تحفه

)نک: همان،  . وي همچنين در اثر خود به كساني مانند بقراط(022صديگري از كندي، نک: همان، 

، ابوعلي (104، 31، 43، 01، 00، 13، 14ص)همان،  ، جالينوس(113، 140، 124، 122، 111ص

، (131، 113، 143، 100، 131، 01ص)همان،  ، محمد زكرياي رازي(010، 163ص)همان،  سينا
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)همان،  ، عمر خيّام(36، 62ص)همان،  ، عطارد حاسب(262ص)همان،  امام جعفر صادق )ع(

، (134ص)همان،  هاي شغيوثاو سه تن ديگر با نام (11، 14ص)همان،  ، يحيي ماسويه(012ص

كه شناخته نيستند، ارجاع  (221ص)همان،  و كيخسرو شيرازي (11، 00، 21ص)همان،  هرمزد

 داده است.

الدين الدين محمد ابن قاضي اميندانشي از شمسالمعارفي چند: دايرهادر لتحفه البهادرنوادر التب

؛ 212-211صنوادر التبادر لتحفه البهادر، ) ق663در سال هيم دنيسري، نگاشته شده ايوب ابن ابرا

-0ص پژوه و افشار،تصحيح دانش ،مقدمۀ نوادر التبادر لتحفه البهادر؛ نيز نک: 231صقس: همان، 

6) . 

بندي نوادر التبادر در دوازده فن و هر فن از آن، در شش مقاله تنظيم شده است. در يک تقسيم

ها در انواع علوم عقلي، معرفي كرد: موضوعات برخي از بخش توان مقوالت كتاب را چنينكلّي، مي

؛ و در رخي احکام تنجيم هستندمانند منطق، علم طبيعي، علم الهي، حساب و هندسه، نجوم و ب

ه اغلب در فروع علم طبيعي جاي ميگيرند؛ اين هايي پرداخته شده كبخشهاي ديگر، به سرفصل

ها در يک نامگذاري كلي، عبارتند از علم طب، علم جواهر، علم فراست، علم خواص و علم بخش

، هاي ديگر، براي نمونه، نک: جامع العلومالمعارفبا همين عناوين در دايره)براي فصولي  فالحت

 .(063-133: ص0ج؛ نفايس الفنون، 30-33ص

و « اندر احوال زهرها و دفع مضرّت آن»، «اندر نگاه داشتن تندرستي»دنيسري ذيل عناويني مانند 

)همان، « از جملۀ اسباب حفظ نوع»، به آن دسته موضوعات طب كه به زعم او «اندر احوال جماع»

طبي خود، به خواص ادويه و غذاها اشاره كرده هاي ( هستند، پرداخته و گاه گاه در توصيه101ص

، عالوه بر «علم جواهر»(. در 143-141، 100، 101، 133-136براي نمونه، نک: همان، صاست )

توصيف ظاهري سنگها و صفت نيک و بد ايشان، از خواص آنها نيز سخن به ميان آورده است 

عجايب بحرها، شهرها، جويها، كوهها، به ترتيب به « عجايب زمان»(. وي ذيل 160-110همان، ص)

، پرداخته و از عجايبي از ماهيان و حيوانات دريايي «عجايب گوناگون كه در عالم هست»صحراها و 

براي نمونه، نک: همان، (، خاصيت شهرها و برخي بناها )134، 130براي نمونه، نک: همان، ص)

-233، 231، 231نک: همان، صبراي نمونه، (، گياهان و حيوانات خشکي )233، 133-136ص

اندر خواص و »( سخن گفته است. اما در واقع بايد گفت در فن دهم از كتاب خود با عنوان 211

پرداخته است. به اين ترتيب كه ذيل عنوانهايي از « خواص»، بيش از ساير بخشها به مقولۀ «منافع

اندر »، «اندر منافع طيور»، «ايماندر منافع وحش و سباع و به»، «اندر طبايع و منافع مردم»قبيل 

« خاصيت»، به ذكر «اندر منافع نبات و ازهار»و « اندر منافع اشجار و اثمار»، «منافع هوام و حشرات

اعضاي مختلف بدن حيوانات و گياهان، اغلب در درمان و رسيدن به مقصود ميپردازد. گاه نيز به 

آنها اشاره ميکند كه خود ناظر به خاصيت روشهايي براي نگهداري از درختان يا ثمردهي بيشتر 



 

 

 

 

 

 

 

 143/اي : معرفي ساختاري متنهانامهها و متون عجايبنامهعجايب

 
 

، 241، 243براي نمونه، نک: همان، صچيزهايي است كه در اين روشها به كار گرفته ميشوند )

(. چنانکه در بخشي نيز كه به علم فالحت اختصاص دارد، از خاصيت چيزهاي مختلف براي 243

( يا زود رسيدن 261، 213، 211صبراي نمونه، نک: همان، ها از آفت )نگه داشتن كشتها و غله

 ( سخن گفته است.260براي نمونه، نک: همان، صها )ميوه

، به برخي معجزات انبياء و كرامات بزرگان و «اندر انواع فوايد علمي و عملي»فن پاياني نوادر التبادر 

  (.233-263برخي نيرنجات و طلسمات اختصاص دارد )همان، ص

الغرائب يم، دنيسري، در برخي موارد، بدون نام بردن از تحفهکه پيش از اين اشاره كردچنان

سي و  -بيست و نهص ب، تصحيح متيني، الغرائ)مقدمۀ تحفه هايي از آن را نقل كرده استبخش

الغرائب يکي از منابع دنيسري در نگارش اثرش بوده است. اما او . به اين ترتيب، بايد گفت تحفه(يک

از منابع خود را چنين برشمرده است: آثاري از ابن سينا )النجاه، خود در خاتمۀ كتابش، برخي 

الشفاء، القانون، االدويه القلبيه، الحکمه الشرقيه، االشارات و التنبيهات، عيون الحکمه و االنصاف و 

االنتصاف(، آثاري از امام محمد غزالي )السلسبيل ألبناء السبيل، عين الحيوه، سر العالمين و كشف 

داين، المقاصد، الرساله القدسيّه، انوار المشکاه، معيار العلم، احياء علوم الدين، خزانه السرّ ما في ال

الهدي و االمد االقصي الي سدره المنتهي و االقتصاد في علم االعتقاد(، تصانيفي از شيخ شهاب 

اطاليس مقتول، آثاري از امام فخر رازي )المخلص، التلخيص و السرّ المکتوم(، آثاري از ارسط

)طونيقا، طيقانا و اختيارات الوفقيه(، المقاله االربعه از بطلميوس، آثاري از شيخ ابراهيم حبيش 

نامۀ عالئي از شهمردان بن تفليسي )بيان النجوم، الکفايه في الطب و بيان الصناعات(، نزهت

سرافيون، منافع الخير، مجمل االصول كوشيار، ذخيرۀ خوارزمشاهي جرجاني، الکناش يوحنا ابن ابي

طاهر البرمکي، التبصره حزقي، ابوري، دعوه الکواكب ابوم احمد البابلي، التنجيم بديع نيشالنجو

التفهيم ابوريحان بيروني، التجارب يحيي بن خالد، تصنيفاتي از هرمس حکيم )االسرار و اسماء 

رات الروحانيات ابواسحاق الملک الموكل علي االوقات و الساعات(، العهود و المواثيق بليناس، بخو

الکندي، الميدان ابوبکر ابن وحشيه، المباالت في مواليد الخلفاء از يعقوب بن طارق، آثاري از جابر 

بن حيّان الصوفي )خواص الموازيني، السبعين، صندوق الحکمه و االجساد السبعه(، مجرّد الحکايات 

الدنيا )نسيم التسنيم و هايي از ابن ابي، نوشتهاز ابوالعالء الدامغاني، التواريخ محمد بن جرير طبري

 .    (213-231صنوادر التبادر لتحفه البهادر، ) رياض النديم( و االقاليم و المسالک و الممالک ماوردي

قزويني : از زكريا بن محمد بن محمود مکموني عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات

تدا آن را به زبان عربي نگاشت و سپس تحريري از آن ق، كه ابهفتم ق( در سدۀ 612)درگذشته در 

 به زبان فارسي فراهم آورد.

قزويني داراي آثار ديگري مانند عجايب البلدان به عربي و آثار البالد و اخبار العباد به فارسي است. 

ز مشاهير فقهاي شافعي به شمار وي كه دوران تحصيل خود را در نظاميۀ بغداد گذرانده بود، ا
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 المخلوقات و غرايب )مقدمۀ عجايب فت و در علوم طبيعي و طب نيز از بزرگان دوران خود بودرمي

 . (2الموجودات قزويني، تصحيح سبوحي، 

قزويني در مقدمۀ عجايب المخلوقات با استشهاد به برخي آيات قرآن و روايات )براي نمونه، نک: 

اشاره ميکند و سپس دربارۀ محتوا و منابع « حقيقت اشيا»(، به اهميت راه يافتن به 2-1همان، ص

اما بايد كه هر كه در اين كتاب نظر كند ]...[ هر چند اموري كه مخالف »آورد: كتاب خود چنين مي

عادت باشد بيند، در او انکار نکند الّا كه قدرت قادر را در جميع مستولي داند و بايد كه عاقل 

هيچ صعوبتي و دشخواري نشمرند و آنچه در اين صاحب نظر وجود مخلوقات از هر نوع مختلف 

كتاب ذكر كرده شده، از عجايب صنع باري است عزّ اسمه، اما محسوس باشد و اما معقول، و اما 

 (. 4-0)همان، ص« و راويان داناي خواص اشيا يابند... حکماي ظريف

نظيم كرده است. در قزويني كتاب خود را در دو بخش كلّي، يکي در علويات و ديگري در سفليات ت

بخش اول، مطالبي دربارۀ افالک هفت سياره، عجايب و خواص آنها، صور فلکي، ارواح سماوي از 

قبيل افالک و مالئکه، زمان و خواص آن، ماههاي تقويم رومي و عربي و فارسي و فصول مختلف 

ۀ زمين تقسيم سال وجود دارد. بخش سفليات خود به سه بخش ديگر، يعني كرۀ هوا، كرۀ آب و كر

هاي طبيعي هر كدام به تفصيل شرح شده است. آن جا كه به كرۀ هوا اختصاص دارد، شده و پديده

مطالبي پيرامون ابرها و باران، رعد و برق، هاله و قوس و قزح آمده است. در بخش كرۀ آب، سخن از 

دست داده شده؛ در  درياهاست و جزاير آنها و به مناسبت از حيوانات عجيب دريايي اطالعاتي به

بخش كرۀ زمين نيز به ترتيب اطالعاتي دربارۀ معدنيات و فلزات و احجار، خواص و عجايب گياهان 

و اشجار و حيوانات، انسان و نفس ناطقه، كيفيت تولد آدمي، تشريح اعضاي بدن انسان و انواع قوا، 

ت جن و حکاياتي در باب خواص و منافع اجزاي مختلف بدن انسان، اصناف مردم و صناعات، حقيق

آن عرضه شده است. كتاب با سه باب دربارۀ حيوانات و دواب، حشرات و حيوانات عجيبه االشکال و 

يابد. هيچيک از بخشهاي كتاب كه به نوعي با ذكر خواص و فوايد اجزاي بدن ايشان پايان مي

قزويني عالوه بر توصيف  ايشان نيست:« خاصيت»حيوانات، گياهان و سنگها ارتباط دارد، خالي از 

صورت ظاهري و شرايط رشد و نموّ آنها، خواص گوناگون آنها را نيز برشمرده است؛ وي همچنين در 

مواضع بسياري به روايات تاريخي يا گزارشهاي شفاهي كه گاه به راويان آنها نيز اشاره كرده، استناد 

      1(.134، 144، 010، 103، 121، 123، 133، 132-131، 133همان، صجسته است )

                                                           
ساخته، نک:  اي ديگر از استناد به منابع شفاهي، كه مؤلف در آن خود را به درج نام كامل راويان مقيّد. براي نمونه1

الصحيح من اخبار البحار و عجائبها، جاهاي مختلف؛ نيز نک: مقدمۀ الصحيح من اخبار البحار و عجائبها، تصحيح يوسف 

 عمرو بن الحسن ابومحمد كتاب، ارجاع پر و شده شناخته راويان از يکي زندگي نمونه، عنوان ، كه به21-20الهادي، ص

 نقاط به را او دريايي سفرهاي صحت تاريخي، منابع كمک به و كرده بررسي را النجيرمي حمّويه بن حرام بن حمّويه بن

 است. داده نشان( نوبه اطراف نواحي و سودان اندلس، سند، قبيل از) دوردست
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الرئيس نام برده، نشان  سينا كه در اغلب موارد از او با لقب شيخبه ابن ت بسيار قزوينيارجاعا

 عجايببراي نمونه، نک: ) دهد او به خوبي با منابع طبي پيش از خود آشنايي داشته استمي

، 231، 131، 132، 163، 111، 146، 144، 140، 103صالموجودات قزويني،  المخلوقات و غرايب

234 ،231 ،211-222 ،223-223 ،210-203 ،243 ،246-213 ،212 ،266 ،232 ،014 ،036 ،

همان، ) توان از بقراطاو به ايشان ارجاع داده است، مي . از ميان ساير افرادي كه(431، 431

، 211-233، 131-134، 132-131، 121، 61صهمان، ) ، ارسطو(443، 206، 141، 143ص

همان، ) ، ايقوريدوس(263صهمان، ) ، ذيمقراطيس(233، 141صهمان، ) ، جالينوس(432

هاي دربارۀ او، نک: تاريخ نگارش) كه بايد تصحيفي از ديوسکوريدس باشد (232، 233، 231ص

، 141صالموجودات قزويني،  المخلوقات و غرايب عجايب) ، بليناس(31-31: ص0، سزگين، جعربي

 ، جاحظ(013، 114، 111، 11ص)همان،  ، بطلميوس(034، 261، 263 ،211، 244، 224، 146

، 31ص)همان،  ، محمد زكرياي رازي(441، 423، 424، 036، 143، 141، 144، 123صهمان، )

، (463، 110، 166، 112، 36همان، ص) ، ابوريحان بيروني(013، 213، 222، 132، 132، 33

، ابوحامد (163، 111، 131، 31صهمان، ) فقيه، ابن(133، 161، 116ص)همان،  اصطخري

ز نام برد. ا (112صهمان، ) و محمد بن احمد خوارزمي (112، 164، 106-101صهمان، ) اندلسي

 الغرائب حاسب طبريتحفهها اشاره كرده، پيش از هر چيز بايد به ميان كتابهايي نيز كه او بدان

و  (114، 112-136، 132، 133، 163-161، 160، 163، 116، 111-110، 131، 133صهمان، )

، 263-213، 246-244، 241، 223، 221، 221، 223، 216، 136همان، ) اثري به نام الفالحه

هايي با براي كتاب) كه قزويني از نويسندۀ آن نامي نبرده (011، 023، 233، 266، 261، 264، 262

اشاره كرد كه بيش از ديگر ، (به بعد 031: ص4جهاي عربي، سزگين، اين عنوان، نک: تاريخ نگارش

ها نام برده شده است. همچنين بايد اضافه كرد به دليل احتواي كتاب قزويني بر برخي كتابها از آن

اي حکايات تاريخي و روايات ديني، در ميان منابع او، كتب تواريخ و تفسير و حديث نيز جايگاه ويژه

، 133، 161، 113صالموجودات قزويني،  و غرايب المخلوقات عجايبتنها براي نمونه، نک: ) دارند

241 ،061 ،030) . 

به دست اين متنها آنچه از بررسي دقيق و جزء به جزء بندي كلي، ميتوان گفت در يک جمعاينک 

 آيد، از اين قرار است:مي

اي، همواره متضمن نامههاي عجايبکه پيشتر نيز اشاره كرديم، متننبندي؛ چنااهميت طبقه .1

، از ويژگيهاي مراتبيهاي طبيعي، طي نظامي سلسلهپديده توصيفبندي هستند؛ ي طبقهنوع

 اي است.نامهساختاري متنهاي عجايب

؛ در اين متنها، پرداختن به ويژگيهاي صوري و ظاهري اعيان «علم خواص»جايگاه محوري  .2

و راههايي براي نيل  ص و منافع آنها كه بيشتر در جهت درمانطبيعي، همواره با برشمردن خوا
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يابد كه بدانيم در اين موضوع هنگامي اهميت ميبه مراد و مقصود بوده است، كامل ميشود. 

وجود دارد. « علم خواص»، در بخش طبيعيات، ابوابي به نام كهنعلوم  هايبنديطبقهبرخي از 

ها پرداخته، بابي مانند علم الجواهر، به خواص سنگ مثالً فخر رازي، عالوه بر آن كه در ابوابي

و در آن به خواص چيزها پرداخته كه بيشتر به اختصاص داده « علم الخواص»به را نيز جداگانه 

با اين شرح در نفايس الفنون نيز . آملي (012-013)جامع العلوم، ص دنآيكار شعبده و زرق مي

عالم  علم خواص كه آن عبارتست از شناختن خاصيات موجودات: »پرداختهعلم خواص به 

سفلي و منافع و صفات هر يک از آن و چون اصناف موجودات بيشمارند و در هر يک خاصيات 

بسيار، احاطه بدين قسم از محاالتست. اما از آنجمله كه مفيدتر بود و غرابت در او بيشتر، در 

 )نفايس «ايراد كنيمچهار باب ]خواص حيوانات چهارپا، طيور، حيوانات بحري، جواهر و احجار[ 

مفتاح السعاده و مصباح السياده في موضوعات ؛ 300التاج، ص؛ نيز نک: دره030: ص0الفنون، ج

؛ براي تفصيل در اين باره، نک: بررسي جايگاه عجايب در نظام 046، 033-033: ص1العلوم، ج

 (.31-33دانشهاي كهن...، مهري، ص

اي، همواره با استناد به آثار نامهمؤلفان متون عجايب ارجاع به متون مکتوب پيش از خود؛ .0

، با ارجاع اينامهمتون عجايببه عبارت ديگر،  اند.اعتبار بخشيده هاي خود، به نگاشتهپيشينيان

 .مي دوران تأليفشان نشان ميدهندبه مجموعۀ متون پيش از خود، وامداري خود را به سنت عل

مؤلفان آنها به خوبي با علوم گوناگون روزگار خود كه د کنآشکار ميبررسي مراجع اين متون، 

بيشتر آنان را با  اند.اند و مهمترين منابع نگاشته شده در هر رشتۀ علمي را ميشناختهآشنا بوده

هاي شناخته شدۀ علمي، بايد از زمرۀ دانشمندان در نظر گرفتن ديگر تأليفاتشان در حوزه

 روزگار خود به شمار آورد.

هاي خود کتوب به نقل شنيدهمتنها، به جاي استفاده از منابع مكه نويسندگان اين آنجا  .4

اند، به اين معنا كه نام راويان اند، در بسياري موارد به اصول نقل شفاهي پايبند بودهپرداخته

 اند.   دهۀ اسناد يک روايت شفاهي را ضبط نمواند و حتي گاه سلسلخود را ذكر كرده

 گیرینتیجه      

نجه سداوريها و قضاوتهاي بيتاكنون بيشتر در معرض پيشاي، نامهو متون عجايب هانامهعجايب

تا بررسي دقيق و روشمندي كه بر پايۀ اطالعات متني صورت گرفته باشد. چنانچه بخواهيم  اندبوده

هاي س از كليشهاز اين فضا فاصله بگيريم و براي بررسي آنها معياري برگزينيم كه نه مقتب

متني و  هايناگزير بايد ساختارها باشد، خود آن منطق درونيارزشگذارانۀ محتوايي، بلکه برگرفته از 

مسائل را به يکي از كانونهاي توجه خود تبديل سازيم؛ بررسي دقيق چند متن روشهاي صورتبندي 

اند، نشان ميدهد ميتوان براي اي كه بر ساير متنهاي اين حوزه نيز تأثيرگذار بودهنامهمهم عجايب

برخي  جست كه با تصوير برساختۀ متداول از اين متون متفاوت است. منطق درونييک اين متنها، 
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بندي هاي اصلي طبقهبندي، ارجاع به برخي فروع شاخههاي اين منطق، مانند توجه به طبقهنشانه

دهي به منابع مکتوب و شفاهي پيش از خود با رعايت نسبي موازين آن، علوم كهن و نظام ارجاع

ن منظر مورد اند و چنانچه از ايبا نظام علمي روزگار خود بيگانه نبودهها نامهد كه عجايبنشان ميده

 بررسي قرار گيرند، ميتوانند در ميان متون علمي كهن، جايگاهي را به خود اختصاص دهند.
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