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چکیده
عجایبنگاری از سنّتهای رایج در تاریخ نگاری اسالمی بودهاست .عجایدبنگداری در
آ از به مثابه یکی از گونههای جغرافیانگاری و کیهانشناسی اسالمی به وجود آمد و در
واقع مح ول مشتره تاریخ طبیعی و جغرافیانگاری است .عجایبنامدههدا را مدیتدوان
شکلهای منح ر به فدردی از دایدرهالمعدارف هدا بده شدمار آورد کده از حیدث ادبدی،
کیهانشناسی ،جغرافیا و تاریخ طبیعی قابل توجهاند .در عجایبنامه معموالً امر واقدع بدا
امر یرواقع در هم میآمیزد و پدیدهها با بیانی ادبی و ا راقگونده و بدیتحقید و نقدد
توضیح داده میشوند .در تمدن اسالمی عجایبنامههای متعدددی نگاشدته شددهاسدت.
یکی از کاملترین و جامعترین آنها ،عجایبالمخلوقاا  راایابالموداو ا  زکریدای
قزوینی است .قزوینی در این اثر در قامت یک عالِم طبیعدی ظداهر شدده و بده توضدیح
مباحث علمی متدداول پرداختده اسدت .پرسدش اساسدی اینجاسدت کده آیدا مدیتدوان
عجایبنامهها را آثاری علمی و معرفتافزا دانست؟ پژوهش حاضدر بدا رو تحلیلدی -
تطبیقی ،توضیح داده که عجایبنامهها متعل به آن بخش از نظام دانایی اسالمی است
که مقابل رویکردهای عقلی د انتقادی و تجربی قرار میگیرد .به دیگدر سدخن بررسدی
متن اثر قزوینی و آثار مشابه دیگر حاکی از آن است که مفهوم علم در جهان اسدالم از
سده ششم به بعد ،تا چه میزان با مفهومی که دانشمندان اسالمی در سدههدای سدوم و
چهارم در نظر داشتند دگرگون شده و به انحطاط گراییده است .بر اساس یافتههای این
پژوهش عجایبنگاری مح ول دوره انحطاط علدوم در تمددن اسدالمی و دور شددن از
رویکردهای عقلی د انتقادی ،تجربی و مشاهدهگرانه است.
کلیدواژهها :زکریدای قزویندی ،عجایابالمخلوقاا  ،عجایدبنگداری ،کیهدانشناسدی،
علوم اسالمی.
 .1استادیار گروه تاریخ دانشگاه بینالمللی امامخمینی قزوین.
تاریخ پذیرش98/0۶/18 :
تاریخ دریافت98/0۴/2 :
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فصلنامه علمی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال نهم ،شماره سی و چهارم ،بهار 1398
مقاله پژوهشی ،لفحات 112 - 89

نظام دانایی اسالمی از همان ابتدای پیدای  ،در دو گیرای
یافت .یکی گرای
این دو گرای

نقلی ی روایی و دیگری گرای

تقریباً در همه معار

اندیشمندان گرای

الیلی رشید و توسیعه

عقلی ی انتقیادی .بسیط و گسیترش

اسالمی قابل مشاهده و جستجو است .پیایبنیدی

نخست به «سنبت» و اتکبا به روشهایِ لرفاً نقلی ،حدیثی و خبری

وجه ممیزه آنان از اندیشمندان گرای

دوم بود که عمدتاً مشاهدهگر و جستجوگر بودند

و معموالً پدیدهها را با معیارهای عقلی ی انتقادی میسنجیدند .این دو گرای

از همیان

ابتدای پ یدای  ،یعنی سده دوم هجری ،همزمان و توأمان در گستره نظام دانایی اسالمی
توسعه یافتند و آثار ،آراء و عالمان بسیاری از دل آن دو پدید آمدند .از سده ششم بنابر
علل و دالیل عینی و ذهنی متعدد ،گیرای
گرای

عقلیی و انتقیادی بیه حاشییه رانیده شید و

نقلی ی روایی بر همه عرله های دانایی و معرفتی اسالمی سیطره یافت .از ایین

زمان آثاری که پدید میآمد غالباً مبتنی و متکبی بر روشهای لرفاً نقلی و رواییی و بیه
دور از روشهای عقلی و انتقادی بودند.
یکی از انواع اینگونه آثار ،عجایبنامهها است .عجایبنگاری در واقع در آغیاز بیه
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

مثابه یکی از گونههای جغرافیانگاری و کیهان شناسی اسیالمی پدییدار شید و در واقیع
محصول بسط و گسترش تاریخ طبیعی و جغرافیانگاری است .این گونیه متیون از ییک
سو میراثدار سنت های جاهلی عربی ،مسیحی ی یونانی ،هندی و ایرانی و از دیگر سیو
متأثر از سفرنامهنویسی و دایرهالمعار نویسی اسالمیاند .از این رو عجاییبنامیههیا را
میتوان شکلهای منحصر به فردی از دایرهالمعار های اسالمی دانست که دربردارنیده
مضامینی از کیهانشناسی ،جانورشناسیی ،گییاهشناسیی ،انسیانشناسیی ،زمیینشناسیی،
جغرافیا ،نجوم ،طب ،گیاهان دارویی و نظایر اینهاست .اما تحت تأثیر گسترش گیرای
نقلی ی روایی ،در عجایبنامه ها معموالً امر واقعی با امر غیرواقعی در هیم مییآمییزد و
پدیدهها با بیانی ادبی و اغرا گونه و بیتحقیق و انتقاد توضیح داده مییشیود .بنیابراین
عجایبنامه ها بی
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از وجه علمی و طبیعی ،بر وجه اعجابآمیز پدیدهها تأکید دارند .در

واقع آنها عمدتاً مجموعه ای از باورهای عامیانه هستند که در قالیب ییک اثیر «علمیی»
عرضه شدهاند.
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درآمد

«علمی» و معرفتافزا دستهبندی کرد آیا تلقی عجایبنگاران از مفهوم «علم» بیا تلقیی
عالمان مسلمان از این مفهوم در عصر زرین اسالمی یکی بود پی فیرض الیلی ایین
پژوه

که با تکیه و تأکید بر عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات زکریای قزوینیی

فراهم آمده ،آن است که سنت عجایبنگاری در مقابل گیرای ِ عقلیی ی انتقیادی قیرار
دارد .در حقیقت بررسی اثر قزوینی نشان مید هد که مفهوم علم در جهان اسالم از سده
ششم به بعد ،تا چه میزان با مفهومی که دانشمندان اسالمی در سدههای سوم و چهیارم
در نظر داشتند متفاوت است .با این ولف می توان بیه ایین نتیجیه رسیید کیه اگیر نیه
پیدای  ،اما دستکم بسط و تکامل عجاییبنگیاری محصیول دوره انحطیاط علیوم در
تمدن اسالمی و دور شدن از رویکردهای عقلی ی انتقادی ،تجربی و مشاهدهگرانه است
و در واقع عجایبنامه ها باید از این منظر نگریسته و مورد تحلیل واقع شوند.
در سالهای اخیر درباره عجایبنامهها تحقیقات جیدی لیورت گرفتیهاسیت .ایین
تحقیقات عمدتاً از دو جهت موضوع را بررسی کردهاند .یکی از جنبه روایی و ادبی که
( ) 1388با عنوان عجایب ایرانی :روایت و شکل و ساختار فانتزی عجایبنامهها ،مقالیه
زمربدی و مهری ( )1393با عنیوان «عجاییبنامیههیا و متیون عجاییبنامیهای :معرفیی
ساختاری متنها» ،و مقاله مهیری ( )1397بیا عنیوان «مبیادی طرحیی نیو در خیوان
عجایبنامهها» اشاره کرد .برخی دیگر از این تحقیقات ،عجایبنامهها را تا حدودی بیه
مثابه متونی «علمی» و معرفتافزا در نظر گرفتهاند که مقاله حاضر نقد چنیین دییدگاهی
است .از مهمترینِ این گونه تحقیقات میتوان به اشکواری (« )139۶عجایبنگیاری در
تمدن اسالمی :خاستگاه و دورهبندی»؛ (« )1398جهانشناسیی در عجاییبنگیاریهیا»؛

(« )1392عجایبنگاری ابن فقیه در کتا

البلدان» ،و مقاله ابراهیمی ( )1391بیا عنیوان

بررسی انتقادی سنبتِ عجایبنگاری در جهان اسالم

ارتباطی با بحث این پژوه

ندارد .از مهمترین این تحقیقات مییتیوان بیه اثیر براتیی

«مطالعه تطبیقی دیوها و موجودات مافو طبیعی در عجایب المخلوقات قزوینی و بحیره
فزونی استرآبادی» ،و مقاله قلییزاده و شیهوند ( )139۴بیا عنیوان «تحلیلیی از جایگیاه
مطالعات تاریخی و تاریخنگاری در دایرهالمعار ها و عجایبنامهها» اشاره کرد.
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پرس

اللی تحقیق آن است که آیا واقعاً میتوان متون عجایبنامه را در قالب آثار

گرچه دقیقاً نمیتوان برای پیدای

سنت عجایبنگاری تاریخ دقیقی مشیخ

کیرد

اما همانند همه سنن مشابه ،میتوان زمینه های متعدد ایرانی ،عربی ،یونانی و نظایر اینهیا
را برای تکوین سنبت عجایبنگاری جستجو نمود .افسانهها و اساطیر ایرانی را میتیون
نخستین سرچشمه عجایبنامههای اسالمی دانسیت .ابیننیدیم لیراحتاً بیر ایین نکتیه
تصریح میکند« :فارسیان تصنیف کنندگان اولین افسانه بوده ،و آن را به لیورت کتیاب
درآورده و در خزانه های خیود نگاهیداری و آن را از زبیان حیوانیات نقیل و حکاییت
می نمودند .پس از آن پادشاهان اشکانی ،که دومین سلسله پادشیاهان ایراننید ،آن را بیه
لورت اغرا آمیزی درآورده  ...و عربان آن را به زبان خود گردانده و فصحاء و بلغیاء
عرب شاخ و برگهای

را زده و با بهتیرین شیکلی بیه رشیته تحرییر درآوردنید» (ابین

ندیم .)539-5۴0،ابن ندیم تصریح میکند اولین کتابی کیه در ایین زمینیه نوشیته شید،
«هزار افسانه» به معنی «هزار خرافات» بود (همان.)5۴0 ،
اینکه ایرانیان افسانهها را از زبان حیوانات نقل میکردنید احتمیاالً سرچشیمه هنیدی

داشته باشد .چنانکه به نوشته مجمل التواریخ و القصد

«عیادت حکمیت هندوانسیت،

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

سخنها به زبان ددگان و مرغان گفتن بر سان کلیله و دمنه» (مجمل التواریخ و القص

،

 .)8۴در هر لورت به گزارش ابین نیدیم «افسیانه و اسیمار» ایرانیی در دوران خلفیاء
بنیعبا

به ویژه دوره مقتدر ،بسیار مورد رغبت و مطابق ذو مردم بود .به همین سبب

«وراقبان به تصنیف پرداخته و دروغها بافتند» (ابن ندیم.)5۴5 ،
سنن عربی نیز در پیوند با سنن ایرانی در تکوین و تکامل عجایبنگاری سهیم بیود.
در واقع باور به موجودات عجیب و غریب جزئی جداییناپذیر از ذهنیت عرب جاهلی
بوده است .برای نمونه مسعودی گفتاری در باب باورهای اعراب جاهلی درباره «غول و
وهور غول» و «هاتف و جن» آورده است؛ اینکه « عربان را درباره غیول و وهیور غیول
اخبار ج الب هست  ...کسان را درباره غول و شیطان و مارِد و جین و قُطیرُب و غَیدّار
سخن بسیار است .غدار یک نوع شیطان است و بدین نام معرو
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اسیت و در اطیرا

یمن و تهامهها و علیای لعید مصر نمودار می شود و گاه باشد که انسان را بگیرد و بیا
او نزدیکی کند  ...وگاه باشد که از انسی ان پنهیان شیود و او را بترسیاند( »...مسیعودی،
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پیدایش سنّت عجایبنگاری در تمدن اسالمی

در این زمنیه یعنی الحیوان ،یکی از منابع پُراسیتناد عجاییبنامیههیای پیس از اوسیت.
جاحظ در الحیوان باب هایی به باورها و اعتقیادات اعیراب جیاهلی در ایین خصیوص
اختصاص دادهاست .یکی باب « من ادعی من األعراب و الشعراء أنهم بیرون الغییالن و
یسمعون عزیف الجان» و دیگری «باب الجِدّ من أمیر الجینب» (جیاحظ 172/۶ ،و .)2۶۴
باور به این عجایب تا عصر اسالمی نیز ادامیه داشیت .داسیتان تمییم الیداری یکیی از
مشهورترین آنهاست.
البته جاحظ و بسیاری دیگر از عجایبنویسان مسلمان در آثارشیان مسیتقیماً تحیت
تأثیر طبیعییات ارسیطوییانید (وسیل52 ،؛ براتیی .)3۶ ،از ایین منظیر مییتیوان گفیت
عجایبنامه های اسالمی به میزان زیادی سرچشمه یونانی ی رومی نیز دارند .در این میان
برای نمونه میتوان به کتاب تاریخ طبیعی نوشتهِ پلینی (79-23م) ،میورخ و طبیعییدان
رومی اشاره کرد که در متون عجایب نگاری اسالمی بارها میورد ارجیاع و اسیتناد قیرار
گرفته است (برای نمونه بنگرید به قزوینی ،عجایبالمخلوقدات.)۶۴۴ ،۶37 ،320 ،253 ،
می آورد .کتاب دوم دربار کیهان شناسی ،کتابهای سوم تا ششم مربوط بیه جغرافییا و
کتاب هفیتم دربیار انسیان شناسیی اسیت .وی در کتیابهیای هشیتم تیا ییازدهم بیه
جانورشناسی (ماهیان ،پرندگان ،خزندگان ،پستانداران و حشرات) میپردازد .کتابهای
دوازدهم تا نوزدهم در زمینۀ گیاهشناسی است و در کتابهای بیستم تا بیست و هفتم از
آثار درمانی گیاهان سخن میرود .کتیاب هیای بیسیت و هشیتم تیا سیی و دوم دربیار
داروهایی است که منشاء حیوانی دارد و کتاب های سی و سوم تا سیی و هفیتم دربیار
کانی شناسی است (مولوی)۶92/13 ،؛ این درست همان ساختاری اسیت کیه تقریبیاً در
همه عجایبنامههای اسالمی رعایت شدهاست.

بررسی انتقادی سنبتِ عجایبنگاری در جهان اسالم

پلینی در کتاب اول تاریخ طبیعی ،پس از مقدمیه ،فهرسیت مطالیب  3۶کتیاب دیگیر را

جدای از ساختار ،محتوای اثر پلینی نیز مشابهت بسیار زیادی بیا عجاییبنامیههیای
اسالمی دارد .در بخ هایی که به جغرافیا اختصاص یافته است ،گاه چنین مینماید که
پلینی از سادهترین آگاهیهای مربوط به جغرافیای طبیعی نیز برخوردار نیست .آنچیه او
دربار برخی سرزمینها ،از جمله اتیوپی ،و نیز ساحل شیرقی شیبهجزییر عربسیتان و
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 .)510-51۴/1نمونییه کامییل یییک عجایییبنییویس عییرب ،جییاحظ اسییت .اثییر مهییم او

شگفتی ها دارد .او گاه ناباوری خود را نسبت به این شگفتیها ابراز میکند ،اما در بیشتر
موارد چنین می نماید که خود نیز به آنچه نقل میکند ،اعتقاد دارد« :در اتیوپی سگی شاه
قبیلهای بودهاست و مردم قبیله ،فرمانهای او را از حرکات او در مییافتهانید .هییاهوی
جنگی که حدود سال  510م در شهر سوباریس روی داده ،و بیه ویرانیی کامیل شیهر
انجامیده ،در اولمبیا شنیده میشدهاست» (همان.)۶93 ،
در اینجا جا دارد به آثار کتزیا

پزشک یونانی -کیه در سیال . ۴1۴م بیه اسیارت

ایرانیان درآمد -دربار دارییوش دوم هخامنشیی نییز اشیاره شیود .مشیهورترین نوشیته
کتزیا

یکی پرسیکا و دیگر ایندیکا است .اثر اخیر بدون شک مضمون عجایبنگارانیه

داشتهاست .به همین دلیل است که دیاکونو
بیرون است» (دیاکونو  .)27 ،دییاکونو

تأکید دارد «اشتباهات کتزییا

از شیمار

قطعیه زییر را از اینددیکا نقیل مییکنید «در

هندوستان جانور درنده ای وجود دارد به قد یک شیر بزرگ ،به رنگ سرخ ،پشیم آلیود
چون سگ .به زبان هندی آن را «مرتی خیورا » میینامنید .لیورت

ماننید جیانوران

نیست و چون آدمیان به نظر آید ،سه ردیف دندان باال و سه ردییف پیایین دارد کیه از
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

دندان سگ تیزتر و درشتتر است .گوشهای
پرمو .چشمان

مانند گوش انسان است فقط بزرگتر و

خاکستری است و چون دیدگان آدمی است  ...کتزیا

میگوید که این

جانور را نزد پارسیان دیده است و هندوان به رسم هدیه آن را بیرای پادشیاه پارسییان
آوردهبودند» (همان).
بر مبنای این زمینهها و به دنبال رواج و گستر

اینگونه گیزارشهیا و رواییات در

میان مردم ،گروهی از نویسندگان مسلمان به مکتوب کردن این دسته از اطالعات اهتمام
ورزیدند .کراچکوفسکی واهراً بر اسا

گزارشهای ابن ندیم (ابین نیدیم )1۶3 ،آثیار

هشام بنمحمد سائب کلبی نظیر عجایب البحر و عجائدب االربعده را پیی درآمیدی بیر
سنت عجایبنگاری در جهان اسالم میداند (کراچکوفسکی .)99 ،تا پاییان سیده سیوم

آثار دیگری پدید آمد که در تکوین سنت عجایبنگاری اسیالمی سیهیم بودنید .کتدا
9۴

الوحوش المعی و کتا الحیوان جاحظ از این گونه آثارند.
اگر سدههای دوم و سوم دوره تکوین و پیدای

عجایبنگاری باشد ،از سده چهارم
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«دریای فار » آورده ،مجموعه ای آشفته و نادرست است .پلینی گرای

شدیدی به نقل

پدید آمد .یکیی از نخسیتین ایین آثیار عجائدب الهنددِ بیزرگ بین شیهریار رامهرمیزی
(متوفای )3۴0اسیت .تحفدهالغرائدب محمیدبن اییوب حاسیب طبیری (متوفیای ،)۴85
عجائددبالمخلوقددات و غرائددبالموجددودات محمیید بیین محمییود بیین احمیید طوسییی

و نخبه االعجدا

(متوفای  ،)5۶5تحفه االلبا

ابوحامید محمیدبن عبیدالرحیم غرنیاطی

(متوفای  )5۶5و نخبهالدهر فی عجائبالبر و البحدر انصیاری دمشیقی (متوفیای  )727از
دیگر آثار مهم عجایبنگارانه این دو دورهاند (برای ولف مبسوط دورههیای پییدای ،

شکوفایی و افول عجایبنگاری بنگرید به اشکواری و دیگران ،عجایبنگاری در تمددن
اسالمی .)۴0-۴8 ،در میان همه عجایبنامههایی که در دوره اوج این سنت نگاشته شد،
بیتردید عجایبالمخلوقات و غرائب الموجودات زکریا بن محمد قزوینی نمونه کامیل و
جامعی است .بررسی محتوایی این اثر نشاندهنده دریافیت کیامالً متفیاوت دانشیمندان
مسلمان از مفهوم علم در سدههای ششم و هفتم نسبت به دانشمندان سدههای سیوم و
چهارم است.

ردیف

عنوان

نویسنده

سده

1

عجائب البحر

هشام بن محمد سائب کلبی

2

2

عجائب الهند

بزرگ بن شهریار رامهرمزی

۴

محمدبن ایوب حاسب طبری

5

محمدبن محمود بن احمد طوسی

۶

ابوحامد محمد بن عبدالرحیم غرناطی
ابوحامد محمّد بن عبدالربحمان
اندلسی
کاتب مراکشی

۶

۶
۶

3

تحفهالغرائب
عجائبالمخلوقات و
غرائبالموجودات
تحفه االلبا و نخبه االعجا

۶

اَلمَغر عَگ بَعض عَجائب ِالمغر

7

االستبصار فی عجائب االمصار

8

عجایب المخلوقات

ابوعبداللْه محمّد مازنی

9

تحفة العجائب و طرفة الغرائب

منسوب به ابن اثیر جزری

7

10

عجایب الدنیا

ابن محدث تبریزی

7

۴
5

 .1این جدول مهمترین و مشهورترین عجایبنامههای موجود و مفقود را دربرمیگیرد.

۶

بررسی انتقادی سنبتِ عجایبنگاری در جهان اسالم

جدول فراواني نگارش عجايبنامهها

1

95
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به بعد تا سده هشتم ،دوره اوج و شکوفایی آن است .در این دوره مهمتیرین ایین آثیار

11
12

عنوان

عجائبالمخلوقات و
غرائبالموجودات
نخبهالدهر فی عجائبالبر و البحر

13

غرائب الدنیا و عجائب االعلی

1۴

العجائب و فریده الغرائب

15

مجمع الغرائب

زکریا بن محمدبن محمود

7

انصاری دمشقی

7

شیخ آذری طوسی
سراج الدین ابی حف عمر بن
الوردی
محمد بن دروی بلخی

9
9
10

عجایبالمخلوقا ،زکریای قزوینی

بررسی محتوایی

زکریا بن محمد بن محمود انصاری قاضی ،ادییب فاضیل ،فقییه و محیدث قزوینیی
است .بنابر مشهور نسب

به مالکبن انس خادم پیامبر اسالم میرسد (زرکلیی.)۴۶/3 ،

او در جوانی به دمشق رفت و در آنجا بیه تحصییل علیوم پرداخیت .او نیزد اثیرالیدین
ابهری ،حکیم بزرگ ایرانی تلمّذ کرد و حدود سال  ۶30در همین شهر بیا محییالیدین
عربی مالقات کرد .قزوینی در عصر مستعصیم عباسیی (حیک۶۴0 .یی )۶5۶بیه ترتییب
قضاوت شهرهای واسط و حلبه را بر عهده داشت (ذهبیی101/15 ،؛ ابینتغیری بیردی،
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

 .)3۶5/5او ضمن سفرهای

با بسیاری از کیهان شناسان و جغرافیدانان وقت دیدار کرد.

در زمان قضاوت قزوینی ،خالفت عباسی منقرض شد .مشخ

نیست کیه آییا پیس از

تسلط هوالکو بر بغداد در این منصب م اند ییا آن را رهیا کیرد ،ولیی مسیلم اسیت کیه
مطالعات علمی خود را ادامه داد و وقتی شهر بغداد در سال  ۶5۶به دست مغوالن افتاد،
قزوینی از اجتماع کناره گرفت و تمام وقت خود را لر

مطالعیه کیرد .حالیل ایین

مطالعییات نگییارش دو اثییر آثددارالبالد و اخبارالعبدداد و عجایددب المخلوقددات و غرایددب
الموجودات است.
عطاملک جوینی سیاستمدار و مورخ ایرانی و لاحب تاریخ جهانگشا که از سال ۶۶1
تا آخر عمرش ( )۶82از طر

هوالکو و اباقا به حکومت بغداد و عرا منصیوب شیده

بود ،قزوینی را تحت حمایت خود گرفت .به همینرو قزوینی آثار خود را به عطاملیک
پیشک
9۶

کردهاست (برای بحث بیشتر بنگرید به مقدمه مصحح بیر عجایدبالمخلوقدات،

 .)۴5-۴8قزوینی در سال  ۶82درگذشت و پیکرش به بغداد منتقل و در مقبره شیونیزیّه
مدفون شد (مدر

تبریزی۴53/۴ ،؛ حاجی خلیفه.)1127/2 ،
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ردیف

نویسنده

سده

کرده اند و او را پلینی قرون وسطی خواندهاند (قزوینی ،آثار البالد ،مقدمه) .بدون شک او
با نگارش عجایبالمخلوقات و غرایبالموجودات ،سنت عجایبنگیاری اسیالمی را بیه
کمال رساند .عجایبنامه او شامل یک پیی گفتیار و چهیار مقدمیه اسیت .قزوینیی در
پی گفتار خود به لراحت بر ممکن الوقوع بودن عجایب و غرایبی که از آنان نام بیرده
تأکید میکند « هر که در این کتاب نظر کند  ...هرچند اموری که مخالف عادت باشد ،در
او انکار نکند؛ االب که کسی قدرت قادر را بر جمله ممکنات مستولی نداند .باید که عاقل
لاحبنظر با قدرت قادر و وجود مخلوقات هیچ لعبی را دشوار نشیمرد؛ و آنچیه در
این کتاب یاد کرده آید همه عجایب لنع باری اسیت» (قزوینیی ،عجایدبالمخلوقدات،
.)83-8۴
او در مقدمۀ اوّل معنای تعجّب را چنین توضیح میدهد« :تعجب دهشیتی اسیت کیه
مردم را عارض می شود از آنکه چیزی ببینند و سبب آن را ندانند یا کیفیت و تأثیرات او
ندانند» (همان .)92 ،قزوینی در ادامه توضیح میدهد این «نداستن سبب» دلیلی بر عیدم
مقدمه دوم تقسیم مخلوقات و مقدمه سوم دربار واژ غریب است .قزوینیی در ایین
مقدمه ،امر غریب را اینگونه تعریف میکند« :امر غریب ،امری باشید کیه مثیل آن کیم
واقع شود و مخالف عادات باشد یا تأثیر نفو

باشد یا تأثیر امور فلکی یا تأثیر اجیرام

عنصری» .قزوینی به موضوعات مختلفی با عنیوان امیور غرییب اشیاره کیردهاسیت؛ او
معجزات پیامبران را از جمله امور غریبی میداند که حالیل تیأثیر نفیو
دیگران است .کرامات اولیاء نیز « که نفو

پییامبران بیر

ایشان در غایت لیفا در غییر ابیدان ایشیان

تأثیر کند و امور غریب پدید آورد ،چنانکه دعای ایشان مریا را شفا دهد و باران آورد
و به آن وبا و طاعون زایل شود» (همان.)98 ،

بررسی انتقادی سنبتِ عجایبنگاری در جهان اسالم

امکان وقوع عجایب نیست بلکه دلیل عدم رشد عقلی بشر است.

مقدمۀ چهارم دربار تقسیم موجودات است .قسمت اوّل کیه خیاصّ جهیان علیوی
است از اجرام سماوی یعنیی آفتیاب و میاه و سیتارگان و سیاکنان جهیان بیاال ،یعنیی
فرشتگان ،و وقت شناسی و تقویم های عربی و سیریانی و عییدها و روزهیای مشیخ
سخن دارد .قسمت دوّم خاصّ زمین و پدیدههای آن به معنیی وسییع کلمیه اسیت کیه

97
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برخی قزوینی را از جهت وسعت اطالعات و روش عجایبنگاری با پلینیی مقایسیه

شهاب ها و بادها سخن می رود .این قسمت از تقسیم زمین به هفت اقلیم و علت وقوع
زلزله و پیدای

کوه ها و رودها و چشمهها گفتوگو دارد و در توضیح آنها علتهیای

طبیعی و زمین شناختی میآورد .پیس از آن گفیتوگیویی از منیاطق سیهگانیۀ طبیعیت
یعنی منطقۀ معدنی ،گیاهی و حییوانی اسیت کیه منطقیۀ اخییر بیا انسیان و خصیای
اخالقی و تشریح و ترکیب عضوی او و مشخصّات اقوام مختلف آغیاز مییشیود و بیه
دنبال آن از مخلوقات دیگر و نخست از جنبیان و غوالن سخن می رود و از این مجموع
تابلوهای رنگارنگ پدید میآید پر از مایه های جغرافیایی که غالباً تکرار مطالیب کتیاب
جغرافیای اوست.
پس از این مقدمات مبسوط ،کتیاب بیه دو مقالیه تقسییم شیدهاسیت :مقالیۀ اول در
عُلویات که عمدتاً در حقیقت افالک و اجرام سماوی و اشکال و موقعیّتهای آن است.
مقالۀ دوم در سُفلیات است که به کر آت  ،کره هوا ،کره آب ،کر زمین و موضیوعاتی
نظیر فلزات ،گیاهان و حیوانات میپردازد.
از آنچه در باب محتوا و ساختار عجایبالمخلوقدات گفتیه شید ،مشیخ
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

که در واقع این کتاب بی

مییشیود

از هر چیز دیگر یک کتاب علمی است .اما آنچه اثر قزوینی

را از دیگر آثار علمی متمایز میکند ،توجه و تأکیدی است کیه بیر وجیه اعجیابآمییز
پدیده های طبیعی و انسانی دارد .بیه دیگیر سیخن بیی

از آنکیه نویسینده بیه علیل و

عوامل طبیعی پدیدهها توجه داشیته باشید ،بیر آن وجیه از ایین پدییدههیا تأکیید دارد
که نمیتوان برای آنها «علبتی» طبیعی و آزمودنی یافیت .بیرای نمونیه در آنچیه از علیم
نجوم توضیح میدهد گرای

عجیبی به بیان این وجیه اعجیابآمییز و غیرعلمیی دارد.

اینکه « نظر در قطب شمالی و دبّ الغر ،جرب عین (خارش چشم) را نافع بیود و درد
چشم را مفید باشد» .حتی حیوانات نیز در حالت ضعف اگر بیر لیورت فلکیی قطیب
شمالی نظر کنند شفا مییابند .همچنی ن نظر در قطب شیمالی یرقیان را از بیین مییبیرد
(قزوینی ،عجایبالمخلوقات  .)12۶او به جای توضیح علمیی منجمیان در بیاب اجیرام

98

سماوی ،به «احکام» نجومی آنان و پی بینیهایشان از رویدادها عالقه نشیان مییدهید.
برای نمونه توضیح میدهد که چگونه منجمِ اسکندر ،مکان مرگ او را پی بینیی کیرده
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ضمن آن بهطور کلبی از عنالر چهارگانه و سبس جداگانه از آت

و هوا و آب و نیز از

در ولف مالئکه نیز همین روش مشاهده می شود .برای نمونه در روایتیی منقیول از
کعب االحبار ،اسرافیل را اینگونه به تصویر میکشید کیه «او را چهیار پیر اسیت :یکیی
مغرب را ببوشیده و دیگر مشر را ،و سیوم ینزل به من السماء الی االرض و چهارم بر
ر وی گیرد از عظمت باری تعالی و سر او آن جا است که قوایم عرش است و پیای او
در زیر هفتم زمین است ( »...همان.)158 ،
در جغرافیانگاری قزوینی نیز همین سبک قابل مشاهده است .در مورد جبل ابوقبیس
در مکه توضیح می دهد که در میان مردمان مشهور است هر کس در آن کیوه بیز برییان
کرده بخورد «از درد سر ایمن باشید» (همیان .)2۶۴ ،در میورد چگیونگی پییدای
دجله به روایتی از ابن عبا

رود

استناد میکند که دانیال نبی به دستور خداوند «چوبی بستد

و بر زمین کشید و آب از پی او میرفیت» و ایینگونیه رود بیه وجیود آمید .در میورد
انحرافات رود نیز به این داستان جالب اشاره میکند که دانیال «چون به زمین یتیمی ییا
بیوه زنی یا شیخی رسیدی از آن کنار زده و منحر

شد و از طر

دیگر رفتی» (همیان،

 .)287در مورد مصب زایندهرود توضیح می دهد این رود بعد از الفهان به زمینی فیرو
را در زایندهرود انداختند و «بر او عالمیت کیرده بودنید» آن تکیه چیوب را در کرمیان
یافتند( 2همان .)289 ،قزوینی همین روایت را در آثدارالبالد نیز نقل کردهاست (قزوینیی،
آثار البالد .)358 ،در جای دیگر سنگی را ولف میکند که «چون در آب نهند فیالحال
ابر پدید آید و باران و بر

شود» (قزوینی ،عجایبالمخلوقات .)328

در ولف جبل الرقیم (نام کوهی که الحاب کهف بدانجا رفتند) به روایتیی اسیتناد
می کند که شخصی از سوی ابوبکر به دیدن آن کوه در عموریه رفت و از زبیان او نقیل
میکند که «غاری دیدم و بر آن غار دری از آهن بود .چون بگشادند خانهای پدید آمید

بررسی انتقادی سنبتِ عجایبنگاری در جهان اسالم

میرود 1و سبس از کرمان بیرون میآید .قزوینی تجربهای را نقل میکند که تکه چیوبی

بزرگ و در آنجا سیزده نفر خفته بودند .بر سر هر یک جبّه ای ،لون او سیبید بیر بیاالی
ایشان انداخته  ...و روی ایشان باز کرده ییک ییک را بدییدم .روی ایشیان چیون روی
 .1منظور باتال گاوخونی نزدیک شهر ورزنه است.
 . 2این باور عامیانه همچنان در میان مردم ورزنه رایج است.
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بود (همان.)535 ،

در زمان هایی که باران روزهای متوالی ببارد و زندگی مردم را مختل کند ،بیشهای است
که شغال بسیار دارد و « اگر چنان بود که شغال بانگ کند و سیگ در عقیب او جیواب
دهد» باران قطع میشود (همان .)۴87 ،نکته جالب آنکه قزوینی در انتهای این توضییح
تأکید میکند «و این را چندبار آزمودیم هیچ خطا نشد» (همان).
بیان اعجابآمیز پدیدهها در قسمتی که به جانورشناسی میپردازد ،جالبتر است .از
لید ماهیای سخن میگوید «به غایت بزرگ و او را به رسنها و قالبهیا بیه سیاحل
کشیدند و از گوش او کنیزکی بیرون آمد خوب لورت و سرخ و سیفید و میویهیای
دراز داشت  ...و این سخن را در چند کتاب دیدهام» (همان .)2۴2 ،یا اینکه نقل میکنید
عبدالرحمن بن هارون المغربی ماهی لید کرده بود که در زیر گوش راسیت او نوشیته
شده بود «ال اله اال اهلل» و پشت او «محمد» و زیر گوش چیپ او «رسیول اهلل» (همیان،
 .)239در جای دیگر از ماهی سخن میگوید که از «بینی او آت

بییرون آیید» (همیان،

 .)222در قسمت پرندهشناسی جایی توضیح میدهد که «اگر کسی از منزل خیود بیرون
آمدی اگر مرغی از جانب چپ او درآمیدی و بیه جانیب راسیت رفتیی ،آن را مبیارک
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

شمردی و اگر از جانب راست درآمدی به جانب چپ رفتیی آن را مبیارک نشیمردی»
(همان .)۴۶3 ،همچنین از مردی سخن میگوید که در جزیرهای دورافتاده تنها مانده بود
و ناگاه «مرغی در غایت بزرگی» دید که قصد پرواز داشت .مرد پای مرغ را میگییرد و
پرنده او را با خود به آسمان میبرد و بر فراز شهری مرد پای مرغ را رها میکند و از آن
جزیره نجات مییابد (همان.)229 ،
در گیاهشناسی نیز قزوینی همین سبک را دنبال میکند .برای نمونه از روشیی سیخن
میگوید که میتوان بدان وسیله درختی که بار نمیآورد را تهدید به قطع شدن کیرد تیا
سال دیگر میوه دهد .اینکه مردی با تبر به درخت نزدیک شود و قصید قطیع کیردن آن
درخت کند .اما مرد دیگر مانع او شود و از او میخواهد یک سال دیگر لبر کند .سال
دیگر درخت میوه میدهد! (همان .)۴91 ،در جای دیگر در مورد درختی سخن میگوید
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زندگان بود ( »...همان .)273 ،در جایی نیز در ولف عادات مردم هند توضیح میدهد،

قزوینی بسیار جالب توجه است« .در اخبیار آوردهانید کیه  ...در قیدیمالزمیان پیی

از

خلقت آدم ،جنب ساکنان زمین بودند و پشت زمین از سهل و جبل از ایشان پر بود  ...و
در زمین فساد ایشان بسیار شد .باری ی جلب و عال ی لشکر از مالیکه بفرستاد تا با جین
قتال کردند و زمین را از ایشان بستدند و جن را به اطرا

زمین و جزایر بحر راندند و

از جمله اسیران که از جن بگرفتند عزازیل بود ( »...همان .)55۴ ،قزوینی در این قسمت
توضیح میدهد که برخی مصنوعات بشری در واقع ساخته و ابداع اجنبیه اسیت .بیرای
نمونه می نویسد گرمابه و حمام را نخستین بار جنب برای سلیمان نبیی سیاخت (همیان،
 .) ۴98همچنین آالتی نظیر منجنیق و آسیاب ساخته جنب است (همان.)502 ،
در کنار جن ،دیو و غول نیز مورد توجه قزوینی بود؛ « ...مشهورتر ایشان دیوی است
که او را غول گویند .کسی که سفر کند تنها در بیابانهیا بیه شیب متعیرض او شیود و
خواهد که او را از راه بیفکند [...به نقل از] کسانی که غول را دیدهاند او از سر تا نیا
بر شکل انسان بود و از نا

تا آخر بر شکل اسیب» (همیان« )557-558 ،و بعضیی از

جانب شام پی

از اسالم و در اخبار آورده است ،این حکایت به غایت مشهور اسیت»

(همان .)558 ،قزوینی حتی تصریح میکند «تناکح میان جنب و انس واقع است» (همیان،
 .)5۶۶نکته جالب آنکه بسیاری از داستانهایی که از مواجهه انسان و با جنب مثل مواجه
جنبیان با سلیمان نبّی روایت می کند به نقل از وهب بن منببیه راوی مشیهور اسیرائیلیات
است (همان 5۶2 ،و .)5۶۴
در قسمت مربوط به انسان شناسی و مردم شناسی نیز همین سبک و روش به وضوح
مشخ

است .قزوینی از قومی لحبت میکند که «در بعا جزایر بحر لین باشند و

ایشان را سر نیست و چشم و سر و روی ایشان بر سینه است و چنین شنیدم که یکی از

بررسی انتقادی سنبتِ عجایبنگاری در جهان اسالم

لحابه گفتند که غول را دیدیم .یکی از ایشان عمر بن الخطاب ،غول را دید در سفر به

ایشان به رسالت آمده به نزدیک ملک تتر» (همان .)۶۶8 ،از قیومی دیگیر در جزییرهای
سخن میگوید که « تن ایشان چون تن آدمی بود و سر ایشان چون سباع و بعضی چون
سر شتر بودی و برخی را چون سر شیر ( »...همیان .)213 ،در جیایی از «انسیان آبیی»
سخن میگوید که مانند پری است ولی دم دارد .حتی تصریح میکنید کیه در زمیان او
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ولف جنب و غول فصل مشترک و ثابت همه متون عجاییبنگارانیه اسیت ،در اثیر
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مردم میفروخت« .گویند در تاریخ هذه سنه از آن مردم آبیی را قدیید کیرده بیه تبرییز
آورده بودند بر شکل آدمی بود به قدر کودکی هفت ساله و دم داشیت» (همیان.)2۴5 ،
درباره جمجمه انسان توضیح میدهد کیه اگیر در «زمینیی نهنید پلنیگ از آن بگرییزد»
(همان .) ۴53 ،همچنین اینکه زن باردار اگر بیشتر اوقات بیه رنیگ خالیی نگیاه کنید،
فرزند او بدان رنگ درآید (همان.)۴92 ،
 .4بررسی انتقادی عجایبنامهها

بنابر آنچه گفته شد اکنون میتوان تصریح کرد عجایبنامهها شکلهیای منحصیر بیه
فردی از دایرهالمعار ها هستند که عمدتاً ابعادی عامیانه دارند و نمیتیوان چنیدان بیر
وجه علمی آنها تکیه کرد .آنها معموالً خواننده را از واقعیت ملمو

و عینی به قلمیرو

خیال میبرند .در واقع این متون نوعی جهانشناسی عامهپسند عرضه مییکننید (براتیی،
 .) 20درباره علل بررسی چنین متون عامیانه ،خرافی و غیرواقعی باید گفت نظام دانیایی
اسالمی از همان ابتدای پیدای  ،در دو گرای
در همه معار

عقلی ی انتقادی .بسط و گسترش این دو گرای

تقریبیاً

اسالمی از ی از علوم طبیعی تا علیوم دینیی و انسیانی ی قابیل مشیاهده

است ،سنت عجایبنگاری نیز در این چیارچوب قابیل بررسیی اسیت .بررسیی دقییق
محتوای عجایب المخلوقات قزوینی و همه عجایبنامههای دیگر نشان میدهد که سنت
عجایب نگاری بخشی از گرای
سبب اتبکا و اعتماد لر

نقلی ی روایی اسیت .در حقیقیت عجاییبنویسیان بیه

به ناقالن و راویان پیی

از خیود ،معمیوالً در آثارشیان امیر

واقعی را با امر غیرواقعی در هم میآمیزند و پدیدهها را با بیانی ادبیی و اغیرا گونیه و
بیتحقیق و انتقاد توضیح میدهند.
در معرفی روشن نقلی ی روایی در پایان مقدمه تاریخ طبری چنین آمده است« :بیننده

بررسی انتقادی سنبتِ عجایبنگاری در جهان اسالم

نقلی ی روایی و دیگری گرای

اللی رشد و توسعه یافت .یکی گرای

کتاب ما بداند که بنای من در آنچه آوردهام و گفتهام ،بر راویان بوده است نه حجت عقول
و استنباط نفو  ،به جز اندکی؛ که علم اخبار گذشتگان ،به خبر و نقل به متیأخر توانید
رسید ،نه استدالل و نظر .و خبرهای گذشتگان که در کتاب ما هست و خواننیده عجیب
داند یا شنونده نبذیرد و لحیح نداند ،از من نیست بلکه از ناقالن گرفتهام و همچنان یاد
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شخصی یکی از این پریان دریایی را لید وگوشت

را نمک سود (قدیید) کیرده و بیه

روش آنچه مهم است تکیه و اعتماد بر ناقالن و راویان روایت است نه بررسی انتقادی
و عقالنی آنها .بررسی متون عجایبنامه نشان میدهد این متون نه تنها بیکم و کاسیت
روش نقلی را به کار بسته ،بلکه بدان تصریح کردهاند .برای نمونه قزوینی در پیشیگفتار
خود به لراحت روش خود را توضیح میدهد « و خدای ی عزب و جلب ی گواه من اسیت
که از این کتاب هیچ خواص و حکایات و امثال آن از خود نگفتهام ،بلکه جمله از کتب
و روایییات نقییل کییردهام» (قزوینییی ،عجایددبالمخلوقددات  .)8۴یییا اینکییه در مییتن
عجایبالمخلوقات مکرراً تصریح میکند که خبری را لرفاً به دلیل تواتر پذیرفته اسیت
نه چیز دیگر .برای نمونه در باب طلسم مینویسد «طلسم لنعتی مرکب است از قیوت
سماوی و اجسام عنصری مخصوص به اشکال و اوضاع .فایده او اوهار خیال
بود؛ و اخبار از طلسمات بی

العیاده

از آن است که در آن شکی باشد» (همیان .)5۴۴ ،بیدون

شک آنچه در قسمت پی  ،از محتوای اثر قزوینیی دربیاره جین ،غیول ،انسیانی آبیی،
جانوران خار العاده و نظایر اینها گفته شد ،محصول کاربست همین روش بودهاست.
عقالنی ی انتقادی مواجه هستیم که بیا معیارهیای آنیان،

در سوی دیگر اما با گرای
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

عجایبنامهها چیزی جز خرافات و افسانه نمیتواند باشد .در واقیع یکیی از مهمتیرین
ویژگیهای تمدن اسالمی در عصر شکوه و بالندگیاش در سیدههیای سیوم تیا پینجم
هجری ،بسط و توسعه روش های عقلی ی انتقادی بیود .ویژگیی ایین الگیو را شیناخت
نظری ،عقالنی و منطقی پدیدههیای اجتمیاعی و طبیعیی از طرییق کیاربرد روشهیایی
همچون مشاهده و بررسی انتقادی و عقالنی تعیین میکیرد .همیه فعالییتهیای علمیی
دانشمندان مسلمان ،از لحاظ روش شناسی ،دقیقاً با این الگو سازگار نبود ،بلکیه الگیوی
مزبور به عنوان یک گرای

روش شناختی در بین دانشمندان این گرای

وجود داشیت

(برای بحث بیشتر بنگرید به قانعیراد.)1۶-17 ،
اندیشیمندان روش نقلیی ی رواییی «علیم» را منحصیر در متیون و نصیوص تصییور
میکردند ی چیزی که حالل

10۴

پیدای

متونی نظیر عجایبالمخلوقات شدی ،در حالیکه

اندیشمندان روش عقلی ی انتقادی تعریفی کامالً متفاوت از علم ارائیه مییدادنید .بیرای
نمونه ابوالحسن عامری فیلسو

و منطقی سده چهام در توضیح مفهوم علم مینویسید:
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کردهام» (طبری .)۶/1 ،بیان طبری به روشنی روش نقلی را توضیح میدهد .اینکه در این

 .) 80در حقیقت پذیرش و کاربست همین تعریف از مفهوم علم از سوی دانشیمندان و
اندیشمندان خردگرای مسلمان بود که سبب شد آنان به جای بیازگوییِ لیر
راویان پی

رواییتِ

از خود ،به بررسی انتقادی و عقالنیی آن رواییات ببردازنید .بیرای نمونیه

می توان با مقایسه آراء و آثار بیرونی و قزوینی نشان داد که تا چه میزان مفهوم علم نزد

این دو اندیشمند مسلمان متفاوت بودهاست .بیرونی در مقدمهای کیه بیر کتیاب تحقیدق
ماللهند نگاشته تصریح میکند کتاب را تألیف کرده «بیآنکه بهتانی زنم به خصم یا باکی
داشته باشم از نقل کالم باطل او که شنیدن آن به نزد غیراهل آن فظییع اسیت ،از آن رو
که همی خواستم که عقاید قوم بدان گونه که هست بازنمایم» (بیرونی ،تحقیدق ماللهندد،
 .)۴بیرونی به جای نقلِ بیتحقیق و انتقاد روایات ،تالش میکنند با بررسیی انتقیادی و
مشاهدهگرانۀ پدیدهها ،آنها را «آنگونه که هست» بازنماید نه آنگونه که شنیده .بر همین
مبنا او برای تأیید یا رد بسیاری از مشهورات علمی یا تاریخی ،دست به آزمیای هیای
تجربییی زده اسییت .بییرای نمونییه در زمان او دو مسئله در افواه مشهور بودهاست؛ یکی
میشود .بیرونی هر دو موضوع را عمالً آزمای
است .نخست در حضور او الما

و ثابت کیرد هر دو شهرت بییاسیا

را بخوردِ سگ دادند و هیچ آسیبیی بیه او نرسید؛ نه

مییرد و نه بعداً حالت سمخوردگی بییه او دست داد .در مورد زمرد و افعی نیز درلدد
آزمای

برآمد .به این شرح که یک افعی بزرگ را نه ماه در اوقات سیرما و گرمیا نگیاه

داشت؛ اوالً ،جایگاه او را از زمرد فرش کرد و ثانیاً ،یک قالد زمرد به گردن او بست و
ثالثاً ،یک رشتۀ زم رد هم برابر چشم او آوریخت و پس از میدتی کیه ایین حالیت دوام
داشت بر او معلوم شد که نه فقط چشم افعی از دیدن زمرد کور نمیشود ،بلکه ممکین
است مایۀ حدت بینایی او نیز باشد .بیرونی در آزمای های خود کوشید هنگام مقایسیۀ

بررسی انتقادی سنبتِ عجایبنگاری در جهان اسالم

اینکه خوردن الما

اثر زهر کشنده را دارد و دیگر آنکه چشم افعی از دیدن زمرد کور

ویژگی دو ماده ،دیگر شرایط را بر آنها یکسان سازد؛ برای نمونه ،یکی از میواردی کیه
بیرونی و ابن سینا با یکدیگر بر سر آن گفتگوی عمیی داشیتهآنید ،بررسیی ایین نظرییۀ
ارسطو بود که آیا آب گرم از آب سرد زودتر یخ میبندد او در راستای بررسی لحت
آن ،چنین آزمایشی انجام داده است« :من دو ور

یکشکل و یکاندازه برگیرفتم و در
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« علم عبارت از فراگیری چیزی است آن گونه که هست ،بیلغزش و کجروی» (عامری،

را در هوای سرد و خشک نهادم .سطح آب سر یخ بست ،در حالی که در آب گرم هنوز

گرمایی باقی مانده بود .این را دیگر بار آزمودم ،باز هم چنان شد (بیرونی ،الجماهر فدی
معرفه الجواهر.)۶3-۶۴ ،
بیا اسیتناد بیه میتن بیاال ،تفیاوت روش بیرونیی بیا روش طبیری ،قزوینیی و دیگیر
عجایبنامهنویسان در استفاده از اخبار مشخ

می شود .اگر طبری و قزوینی بدون نقد

و بررسی همه آنچه را از راه خبر به دست آورده ذکر مییکننید و مسیئولیت درسیتی و
نادرسی آن را به دوش ناقالن آن اخبار میاندازد ،بیرونی تیالش دارد بیا خیالی کیردن
ذهن ،از پی فهمها ،پی فرضها و پی داوریهایی که «مانع دیدار حقیقیت» اسیت و
نیز با سنج

و مقایسه اخبار ،به واقعیت تاریخی دست یابد؛ چیرا کیه «اکثیر آنچیه در

کتاب ها مسطور است ،مجهول است و آمیخته درهیم و آشیفته و بالتهیذیب» (بیرونیی،
تحقیق ماللهند.)3 ،
همییین نگییاه انتقییادی بیرونییی بییه اخبییار و پدیییدههییای غیرقابییل اثبییات تجربییی و
مشاهدهگرانه ،سبب شده بود او بر خال

قزوینی که معتقد بیود کرامیات اولییاء «امیور

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

غریب پدید آورد ،چنانکه دعای ایشان مریا را شفا دهد و باران آورد و بیه آن وبیا و
طاعون زایل شود» (قزوینیی ،عجایدبالمخلوقدات ،)98 ،کرامیات و امیور خیار العیاده
منتسب به بسیاری از اولیاء و متصوفه را نقد و رد کند .یکی از برجستهترین نمونههیای
این مسئله ،رد کرامات منتسب به حالج است .به باور بیرونیی «ایین شیخ

[حیالج]

مردی شعبدهباز بود و با هرکس که روبرو میشد موافق اعتقاد او سخن میراند و خود
را به لطایف حیل بدو میچسبانید سبس ادعای

این شد که روحالقید

در او حلیول

کرده و خود را خدا دانست» (بیرونی ،آثارالباقیه.)317 ،
دوگانگی روش نقلی و عقلی لرفاً امروزه مورد توجه واقع نشدهاست .اندیشیمندان
مسلمان در طول سدهها به این امر کامالً واقف بودهاند .برای نمونیه محمیدبن محمیود
طوسی دیگر عجایب نویس ایرانی سده ششم کیه اثیری هیم نیام بیا اثیر قزوینیی دارد،

10۶

زمانیکه بر مبنای اخباری از ابنعبا
عجایب اجرام علوی و آفرین

و عبداهللبنسالم و کعباالحبار به شیرح و بییان

هستی می پردازد ،آنها را بر اسا

روش نقلی خود کیه
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هر دو ور  ،مقدار برابری از یک آب ،یکی گرم و دیگری سرد ،ریختم و هر دو ور

برابر گفته های حکما به مثابه نمایندگان گرای

عقلی ی انتقادی قرار میدهد و تصیریح

میکند « و بدانک جماعت کی خود را از جمله حکما می شیمرند ،از ایین معیانی هییچ
قبول نکنند و قیا

بر عقل کنند» (طوسی 2۴ ،ی .)25

در نمونه دیگر طوسی خبری نقل میکند و بالفالله میگوید که زنادقه به آن ایمیان
ندارند « در خبر است کی ملک الموت استاده است و پی

وی درختیی ،بیه عیدد هیر

جانوری بر آن برگی .بر هر یکی نام شخصی نبشه .هر گیه بیرگ زرد گیردد ،حربیهای
دارد ،بر آن زند ،برگ فرو افتد ،مرد جان دهد»؛ سبس مینویسد «این مقدار گفته آمد و
زنادقه بدین ایمان ندارند و ما به حکم آنک قرآن بدان ناطق اسیت و قیرآن امیام اهیل
اسالم است ،جز بدان اعتماد نکنیم و تابع قرآن باشیم» (همان.)27 ،
در اینجا دو روش متفاوت در دو سطح برابر هم قرار می گیرنید :نخسیت «آنچیه در
خبر آمده» با «آنچه عقل میگوید» و دیگر «آنچه دیین مییگویید» برابیر «آنچیه زنادقیه
گویند» .این تعارض در هر سطح باشد ،از چال های ذهنی نویسنده است (برای بحث
ازین یاد کنیم بابی در لفت روحانیان و آن بر دو مرتبه اسیت :مرتبیه اول از کتیاب و
اخبار و مرتبه دوم از اقاویل حکما تا هر دو دریافته باشی» .سبس دربیاره روحانییان ییا
همان مجردات روایاتی آورده و تأکید میکند «ایین مقیدار گفتیه آمید از میذهب اهیل
حدیث به اختصار .و ما یاد کنیم اقاویل حکماء سلف در مالئکه مواضع ایشیان تیا بیی
خبر نباشی» (طوسی.)28-29 ،
طوسی مانند همه عجایب نویسیان ،روش نقلیی و رواییی را مبنیای کیار خیود قیرار
می دهد .به همین سبب او همه اخبار و روایات مرتبط با پدیدههای عجیب و غرییب را
بیکم و کاست میپذیرد و حتی مخالفان اینگونه روایات را گاهی بیه کفیر نییز میتهم

بررسی انتقادی سنبتِ عجایبنگاری در جهان اسالم

بیشتر پیرامون این تعارض بنگرید به جعفریان .)25-2۶ ،طوسی تأکید دارد که «ما بعید

میکند .او در فصل عجایبالجن مینویسد « ازین اَشکال حکایات گویند و اهل فلسیفه
بدان خندند و قبول نکنند و گویند کى [نچون] دیو لطیف باشد و آدمى کثییف ،نتیوان
دیدن ،و بدان ماند کى انکار کنند به رؤیت مالیکه ،مادام کى دیو را نتوان دیدن ،مالیکه
لطیفتراند از دیو ،و این انکار سر بکفر دارد» (طوسی.)۴90 ،
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نوعی جهانشناسی شگفت یعنی مصدا «عجایب» است ،میپیذیرد .سیبس آنهیا را در

میگوید») گفته شد ،درباره زکریای قزوینی نیز تا اندازهای لد میکند .در واقع گاه به
نظر میرسد شاید بتوان از یک چشمانداز کلی به نوعی تفکیک حوزههای علمی (نقلیی
و عقلی) در ذهن دانشمندان مسلمان اشاره کرد .شاید قزوینی میتواند نمونهای از ایین
تفکیک باشد .چه او در آثار البالد خود به «عجایب» توجه چندانی ندارد ،در حیالی کیه
خود اثر شاخصی در حوزه عجای ب دارد .اگر قائل به چنین تفکیکی باشیم ،بدون تردید
نمیتوان انکار کرد نظام دانایی اسیالمی از سیدههیای پینجم و ششیم بیه بعید ،دچیار
انحطاطی روزافزون شد؛ انحطاطی که همه معار

درون این نظام را دربرمییگرفیت و

محصول بسط گسترش روش نقلی ی روایی لر

بود.

چند سده پی

از نگ ارش آثار قزوینی و طوسی یعنی در همیان آغیاز دوره پییدای

سنت عجایبنگاری (سده های سیوم و چهیارم هجیری) ،زمیان اوج گیرای

عقلیی ی

انتقادی ،توجه به پدیده های عجیب و غریب و کاربسیت روش لیرفاً نقلیی و رواییی،
مورد نقد جدی اندیشمندان خردگرا و تجربی جهان اسالم بود .بیرای نمونیه بیهقیی در
خطبه مجلد دهم زمانی که درباره وثاقت تاریخی و مهمتر از آن جایگاه حقیقت و افسانه
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در تاریخ سخن میگوید لراحتاً و مشخصاً عجایبنویسی را چنین نقد میکند« :اخبیار
گذشته را دو قسم گویند که آن را سه دیگر نشناسند .ییا از کسیی ببایید شینید و ییا از
کتابی بباید خ واند .و شرط آن است که گوینده باید که ثقه و راستگوی باشد و نیز خِرد،
گواهی دهد که آن خبر درست است  ...و کتاب همچنان است ،که هرچه خوانده آید از
اخبار که خِرد آن را رد نکنید ،شینونده آن را بیاور دارد و خردمنیدان آن را بشینوند و
فراستانند .و بیشتر مردم عامه آنند که باطلِ ممتنع را دوست تر دارند چون اخبار دییو و
پَری و غول بیابان و کوه و دریا که احمقی هنگامه سازد و گروهی همچون او گرد آیند
و وی گوید در فالن دریا جزیره ای دیدم و پانصد تن جایی فرود آمدیم در آن جزیره و
نان پختیم و دیگها نهادیم .چون آت

تیز شد و تب

بدان زمین رسید از جای برفت؛

نگاه کردیم ماهی بود،؛ و به فالن کوه چنین و چنین چیزها دیدم؛ و پیرزنی جادو ،مردی
108

را خر کرد و باز پیرزنی دیگر جادو ،گوشِ او را بروغنی بیندود تا مردم گشت و آنچیه
بدین ماند از خرافات که خواب آرد نادانان را چون شب بر ایشان خوانند .و آن کسیان
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آنچه در باب چال

ذهنی طوسی (تعارض میان «آنچه در خبر آمده» با «آنچیه عقیل

عددِ ایشان ،و ایشان نیکو فراستانند و سخن زشت را بیاندازند» (بیهقی.)905-90۴ ،
مسییعودی نیییز از منظییر روان شییناختی تحلیییلِ انتقییادی جییالبی از چرایییی رواج
عجایبنویسی و باور به عجایب و غرایب بویژه در مییان اعیراب ارائیه داده اسیت .او
احتمال داده آنچه عربان در باب غول و جن و موجوداتی از این قبیل آوردهانید ،بیشیتر
معلول «تنهایی در بیابانها و درهّها و راهپیمایی در لحراها و بیابانهای هیولانگییز بیه
نظرشان آمده است .زیرا وقتی انسان در این قبیل جاها تنها بود اندیشه میکنید و چیون
اندیشه کرد بترسد و بیمناک شود و چون بیمنیاک شید اوهیام پیوخ و خییاالت میوذی
سودائی در او نفوذ کند و لداهائی به گوش او رساند و اشخالی را به نظر او نمیودار
کند و چیزهای محال در خاطرش اندازد» .پس اسا

آن «نادرستی تفکر و آشیفتگی و

خروج اندیشه از روش درست و راه لحیح است» .اینها چییزی جیز «اوهیام پیوخ» و
محصول تنهاییهای هولانگیز نیست (مسعودی.)515-51۴/1 ،
نتیجه

گسترده تر نظام دانایی اسالمی ،دقیق و کامل نخواهد بود .نظام دانیایی اسیالمی سییطره
دو گرای

اللی را در سدههای میانه تجربه کیرد .از ییک سیو در سیدههیای سیوم و

چهارم گرای
این گرای

عقلی ی انتقیادی سییطره یافیت .اهتمیام دانشیمندا ِن جسیتجوگر و نقبیاد
به روششناسییهیای عقلیی ،انتقیادی و مقایسیهای ،دورهای از شیکوفایی

و بالندگی علم و دان

را در جهان اسالم به دنبال داشت .از دیگر سیو از سیده ششیم

به بعد بر بنیاد مجموعه ای از علل عینی و دالیل ذهنی ،گرای
دانایی اسالمی سیطره یافت .گرای

نقلی ی رواییی بیر نظیام

به روشهیای نقلیی ی رواییی و حیدیثی و محیور

بررسی انتقادی سنبتِ عجایبنگاری در جهان اسالم

بررسی متون عجایبنامه و سنبت عجایبنگاری بدون قیرار دادن آن در چشیمانیداز

قرار دادن متون و نصوص مورد ارجاع و استناد ،پیامدی جیز انحطیاط در پیی داشیت.
چرا که در این گیرای

اعتمیاد کامیل بیه راوییان و نیاقالن اخبیار ،راه را بیر هرگونیه

بررسی انتقادی بست .عجایب نگاری نیز متعلق به این دوران و گرای
ی روایی است.

بیه روش نقلیی
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که سخن راست خواهند تا باور دارند ایشان را از دانایان شمرند ،و سخت اندک اسیت

می دهد تقریباً از حدود اواخر سده پنجم که گرای

نقلی ی روایی به گرای

مسیلط در

نظام دانایی اسالمی تبدیل شد ،تعداد بسیار بیشتری از عجایبنامهها بیه مثابیه یکیی از
نتایج رواج و گسترش این گرای  ،نگاشیته شیدهانید .نویسیندگان عجاییبنامیههیا در
چارچوب همین گرای  ،همه موضوعات علمی را لرفاً با روششناسیِ نقلی ی رواییی
مورد توجه قرار میداند .حالل کاربست این روششناسی نیز چیزی جز ورود انبیوهی
از اخبار و گزاره های فاقد هرگونه مبنای علمی و طبیعی نبود .آنان بییتحقییق و انتقیاد
همه آنچه را در متون و نصوص گذشته مییافتند ،در آثارشان که واهراً شکل و شمایل
یک اثر علمی داشت ،نقل میکردند .همین امر سیبب شید در ایینگونیه آثیار دانی
غیردان

و

(واقعی و خیالی) خلط شده و درهم آمیخته شود .این در حالی اسیت کیه در

سدههای سوم تا پنجم هجری و زمانیکه گرای

و تفکر انتقیادی و عقالنیی در جهیان

اسالم سیطره یافته بود ،تالش اللی دانشمندان ،بر تمایز میان دان
واقع مفهومی که دانشمندان گرای

و غیردان

بود .در

اخیر از «علم» در ذهن داشتند به مییزان زییادی بیا

مفهوم مدرنِ علم شباهت داشت .در حالی که دانشمندان گرای

نقلی ی روایی که اغلب

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

نیز ادیب ،فقیه یا محدث بودند ،به مفهومی منحط از «علم» باور داشتند .در این مفهیوم
همه امور ماورایی و فراطبیعی که همگی مشاهدهناپیذیر و نیاآزمودنی بودنید نییز ذییل
مفهوم علم قرار میگرفتند.
بر همین مبنا میتوان تصریح کرد عجایبنگاریها بی

از آنکیه بیه جنبیه علمیی و

فیزیکی پدیدهها توجه کنند ،به جنبه اعجابآمیز آنها دقیت کیردهانید و مجموعیهای از
«عجایب و غرایب» و باورهای عامه پسند را با رنگ و لعابی ادبی در قالیب «علیم» جیا
زدهاند و به مخاطبانشان عرضه کردهاند؛ مجموعهای که به تصریح مسعودی چیزی جیز
«اوهام پوخ» نبود.
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 . 1باید خاطرنشان کرد این مقاله لرفاً متونی را مورد بررسی قرار داده که عنوان عجایب داشتهاند و به طور کامل
محتوی عجایب و غرائب بودهاند .بنابراین متون جغرافیایی که در کنار موضوعات جغرافیایی به برخی عجایب
و غرائب پرداختهاند در چارچوب مقاله قرار نگرفتهاند.
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نگاهی به جدول فراوانی نگارش عجایبنامهها 1کیه در انتهیای مقالیه آمیده ،نشیان
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بررسی انتقادی سنبتِ عجایبنگاری در جهان اسالم

ی

ابراهیمی ،معصومه « ،مطالعه تطبیقی دیوهیا و موجیودات میافو طبیعیی در عجاییب
المخلوقیات قزوینیی و بحییره فزونیی اسیترآبادی» ،نشیریه ادبیدات طبیقدی ،سییال ،3
ش.1391 ،۶
ابن تغری بردی ،جمالالدین ،المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی ،الجیزء الخیامس،
تحقیق نبیل محمد عبدالعزیز ،القاهره ،مرکز تحقیق التراث.1988 ،
ابن ندیم ،محمدبن اسحا  ،الفهرست ،ترجمه محمدرضا تجدد ،تهران ،اساطیر.1381 ،
اشییکواری ،محمییدجعفر و دیگییران« ،عجایددبنگدداری در تمدددن اسددالمیگ خاسددتگاه و
دورهبندی»  ،مطالعات تاریخ اسالم ،سال نهم ،شماره .139۶ ،33
اشکواری ،محمدجعفر و دیگران« ،جهانكناسی در عجایبنگاریها» ،تاریخ علم ،دوره
 ،17شماره .1398 ،2۶
اشکواری ،محمدجعفر« ،عجایبنگاری ابدگ فقیده در کتدا البلددان» ،فصیلنامه تیاریخ
اسالم ،سال چهاردهم ،شماره چهارم.1392 ،
براتی ،پرویز ،کتا عجایب ایرانیگ روایت و كکل و سداختار فدانتری عجایدبنامدههدا،
تهران ،افکار1388 ،
بیرونی ،ابوریحان ،تحقیق ماللهندد  ،ترجمیه منیوچهر لیدوقی سیها ،تهیران :مؤسسیه
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.13۶2 ،
بیرونی ،ابوریحان ،آثار الباقیه  ،ترجمه اکر داناسرشت ،تهران ،امیرکبیر.13۶3 ،
بیرونی ،ابوریحان ،الجماهر فی معرفه الجواهر ،تحقیق یوسیف هیادی ،تهیران ،علمیی
فرهنگی137۴ ،
بیهقی ،ابوالفضل محمدبن حسین ،تاریخ بیهقی ،تصیحیح علیی اکبیر فییاض ،مشیهد،
انتشارات دانشگاه فردوسی.253۶ ،
الجییاحظ ،أبیییعثمییان عمییرو ،کتددا الحیددوان ،الجییزء السییاد  ،تحقیییق عبدالسییالم
محمدهارون ،مصر ،مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی138۶ ،ه.19۶7/
جعفریان ،رسول ،مقاالتی درباره مفهوم علم در تمدن اسالمی ،تهران ،نشر علم.1393 ،
حاجی خلیفه کاتب چلبی ،کشف الظنون عگ اسامی الکتب و الفنون ،بیروت ،دار إحیاء
التراث العربی ،بیتا.
دیاکونو  ،ایگور میخائیلوویچ ،تاریخ ماد ،ترجمه کریم کشاورز ،تهران ،علمی.1383 ،
ذهبی ،شمسالدین محمد ،تاریخ االسالم و وفیدات المشداهیر و العدالم ،تحقییق عمیر
عبدالسالم تدمری ،بیروت ،دارالکتاب العربی1۴21 ،ه.
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زرکلی ،خیرالدین ،العالمگ قاموس تراجم ،بیروت ،دارالعلم للمالیین.2002 ،
زمربدی ،حمیرا و مهری ،فاطمه« ،عجایبنامهها و متون عجایبنامهایگ معرفی ساختاری
متنها« ،فصلنامه سبک شناسی نظم و نثر فارسی ،سال  ،777شماره .1393 ،۴
طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری (تاریخ الرسل و الملوک ترجمۀ ابوالقاسم پاینده،
تهران ،علمی و فرهنگی.1375 ،
طوسی ،محمد بن محمود ،عجاییب المخلوقیات و غراییب الموجیودات ،بیه اهتمیام
منوچهر ستوده ،تهران ،علمی و فرهنگی.1382 ،
عامری ،أبیالحسن ،اإلعالم بمناقب اإلسالم ،تحقیق أحمد عبدالحمید غراب ،الرییاض،
مؤسسه دارااللاله للثقافه و النشر و اإلعالم1۴08 ،ه.
قانعیراد ،محمدامین« ،عوامدل جامعدهكدناختی تکدویگ روشكناسدی تجربدی در دوره
اسالمی» ،دانشنامه علوم اجتماعی ،دوره  ،1شماره .1388 ،1
قزوینی ،زکریا بن محمد ،آثار البالد و اخبار العباد ،ترجمه جهیانگیرمیرزا ،بیه تصیحیح
میرهاشم محدث ،تهران ،امیرکبیر.1373 ،
قزوینی ،زکریا بن محمد ،عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات ،به کوش یوسف
بیگباباپور و مسعود غالمیه ،قم ،مجمع ذخائر اسالمی.1390 ،
قلیزاده ،محمدرضا و شهوند ،علی« ،تحلیلی از جایگاه مطالعات تاریخی و تاریخنگداری
در دایرهالمعارفها و عجایبنامهها» ،فصلنامه تاریخنگیری و تیاریخنگیاری ،سیال ،25
شماره .139۴ ،15
کراچکوفسیکی ،ایگنییاتی ،تدداریخ نوكدتههددای جغرافیددایی در جهدان اسددالمی ،ترجمییه
ابوالقاسم پاینده ،تهران ،علمی و فرهنگی.1393 ،
مجملالتواریخ و القص  ،تصحیح ملک الشعراء بهار ،به همّت محمد رمضانی ،تهیران،
کالله خاور.1318 ،
مدر تبریزی ،میرزا محمدعلی ،ریحانه االد فی تراجم المعروفیگ باالکنیه او اللقدب،
تهران ،خیام.137۴ ،
مسعودی ،ابوالحسن علی ،مروج الذهب و معادن الجدوهر ،ترجمیه ابوالقاسیم پاینیده،
تهران ،علمی و فرهنگی.1378 ،
مولوی ،محمدعلی« ،پلینی» ،دایرهالمعیار بیزرگ اسیالمی ،جلید  ،13تهیران ،مرکیز
دایرهالمعار بزرگ اسالمی.13۶7 ،
مهری ،فاطمه« ،مبادی طرحی نو در خوان عجایبنامهها» ،ادبفارسی،ش.1397 ،21
وسل ،ژیوا ،دایرهالمعارفهای فارسی ،ترجمه محمدعلیامیرمعزی ،تهران،تو .13۶8 ،

