
بحثی کوتاه در باب عجایب نامه ها

عجایب نامه ها به طور عمومی به آثاری مكتوب اطالق می شود که در آن ها انباره ای 
از واقعیت  تا خیال از دیده ها و نادیده ها، از معقول  تا غیرعقالنی، و از شدنی تا نشدنی 
را به صورتی منسجم و با طرحی دایره المعارف گونه گردآوری و دسته بندی شده باشد. 
مؤلف این گونه آثار از شگفتی و گاه باورپذیری آن چه ذکر می کند، آگاه است و 
به  همین جهت است که کتاب خود را به جای دانش نامه، عجایب نامه یا غرایب نامه 
که  است  تخیل پیشه ای  دانشمند  و  زیست شناس  قلم  حاصل  عجایب نامه ها  می نامد. 
حساب شده ی  و  منطقی  نگاه  از  بهره مندی  و  شده  طبقه بندی  علوم  به  احاطه  ضمن 
ناگفته را که در عرصه ی علم  نهانی و هزارتوهای  علمی، تالش می کند زاویه های 
به  و  پیش روی خواننده مكشوف سازد  بی  کم وکاست  نمي گنجد،  علمی  منطق  و 
باالنگر علوم تجربی و  از  و  متفرعن  نگاه  برخالف  بروز دهد.  و  آن ها مجال ظهور 
اثبات در عرصه ی تنگ منطق )آن   دانش ورزی منطقی که معتقد است آن چه قابل 
از کاخ دانش  نیست و آن چه در حوزه ی محسوس نمی گنجد  هم منطق ارستویی( 
بیرون رانده می شود، نویسنده ی عجایب نامه عمیقاً به واقعیت با تمام وجوه و با تمام 
گستردگي امر واقع پای بند است. براي او واقعیت فقط واقعیت صرف علمی نیست؛ 
و برای او آن چه درنمی یابد و به تجربه ی شخصی او درنیامده است به مثابه ی طرد 
نامه  در رویارویي  نویسنده عجایب  نیست.  انگاشتن موضوع مورد شناسایی  نابود  و 
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با امر مجهول، عدم توفیق در ادراک و شناخت را به پای بی اقبالی یا قصور خود 
دیگر  عبارت  به  موجود.  موجودیت  و  هستی  بودن  ناچیز  و  معدوم  نه  می گذارد 
آن چه را که بر آن احاطه ندارد، دروغ نمی پندارد. به این ترتیب نوعی سعه ی صدر 
بر  تنها  امروز که  دانشمند  انسان  ارایه می دهد که چه بسا  بلندنظری  و  دریادلی  و 
مجرایی ذره بینی، ناچیز و تنگ از یک شاخه ی باریک علمی که خود در آن تبحر 

دارد چیز دیگری را به رسمیت نمی شناسد، از آن بی بهره است.
خود  دانش  تنگ میداني  و  دانایي  مرزهاي  گستره ي  به  عجایب نامه  نویسنده ی 
با  را  آن  برمي آید،  دانشمندان  از  که  صداقتي  و  صراحت  با  و  و   دارد  اشراف 
خواننده در میان می گذارد؛ به عنوان نمونه در کتاب عجایب المخلوقات طوسي 

آمده است:  
به  و  افتد  حاجت  برهان  به  کی  است  آن  بعضی  آمده[  کتاب  این  در  ]آن چه 
اندلس، بر حاشیه ی  روزگار دراز حاصل توان کردن، چنانک طلسم هاي روم و 
آن رقم کردیم »بع« یعنی بعید است. و بعضی آن است کی قرآن بدان ناطق است 
و اخبار، یا محسوس است، بدان رقم کردیم »صد« یعنی صدق است. و بعضی از 
شگفتی بود ذکر آن متواتر بود در کتب ها بر حاشیه ی وی رقم کردیم »مع« یعنی 
معروف است. و بعضی از عجایب ها که شنیده ام از سیاحان و بر آن  برهانی ندیدم 
قاطع و نتوان گفتن کی آن دروغ است، بر حاشیه ی آن رقم کردیم »شبه« یعنی 
از عجایب  یكی  اگر  تا  است.  انكار کردن خصلتی شوم  زیرا کی  است؛  شبهت 
رومیه و اندلس و قندهار و مولتان چیزی بازگوید، اگر از وی دلیل آن طلبی به 
عمری تصحیح آن نتوان کرد. و باشد کی مردی در شهری بزاید و عمر وی بگذرد 

و همه ي شهر خود تمام ندیده باشد.. .1
از نظر سیر تاریخي به روایت مجمل التواریخ و القصص، نخستین کسی که به 
نگارش عجایب و غرایب پرداخت، بلیناس مطلسم از اهالی روم بوده است که طی 
تصادف با شیطانی »از بقیت خداوندان علم که اندر مهد سلیمان پیغامبر« بوده اند، 
مالقات کرد و از او علوم غرایب را فراگرفت.2 در میان آثار فارسی، کهن ترین 
کتاب دراین زمینه ، عجایب هند، نوشته ی ناخدا بزرگ شهریار رامهرمزی است که 
در نیمه ی اول قرن چهارم زندگی می کرده است. اثر دیگر کتابی است که گفته 
شده ابوالمؤید بلخی برای نوح بن منصور سامانی نوشته بود و در تاریخ سیستان از 

آن با نام عجایب بر و بحر یاد شده است.3 
ایوب طبری  نوشته ی محمدبن  تحفه الغرایب  از کتاب  این رشته، پس  دنباله ی 
ریاضی دان قرن پنجم، به کتاب عجایب المخلوقات اثر محمدبن محمودبن احمد 
طوسی می رسد. در میزان محبوبیت و شهرت کتاب، همین بس که زکریای قزوینی 
)682-602( در تدوین اثر معروف خود که در زبان عربی از معتبرترین آثار در 
این زمینه به شمار می آید، آشكارا اثر محمد طوسی را پیش روی خود داشته و از 
آن تأثیر پذیرفته است، و در موارد بسیاری، همان مطالب محمدبن محمود را بی 
کم وکاست نقل کرده است. تا آن جا که حتا در گزینش نام کتاب خود نیز آشكارا 
برگزیده  را  غرایب الموجودات  و  عجایب المخلوقات  نام  همان  تغییری،  هیچ  بی 
است. سیر عجایب نامه نویسي پس از این دوران گاه به صورت مستقیم و گاه در 
دل دایره المعارف هایي شبیه به نفایس الفنون در دوران میانه ادامه مي یابد که خود 

بحثي مفصل مي طلبد که از هدف نوشتار حاضر دور است. 
آثارعلمي  و  دانش نامه ها  از  شدت  به  عجایب نامه ها  تالیف  ساختاري،  نظر  از 
شیوه ی  به  عجایب المخلوقات،  نمونه  عنوان  به  است.  پذیرفته  تاثیر  قدیم  دوران 
کتاب های علمی، به دقت انتظام یافته و به ده قسمت اصلی یا به تعبیر مؤلف، ده 
»رکن« تقسیم شده است: »فی عجایب اجرم العلویه«، »فی عجایب التی تحدث بین 
السماء و االرض«، »فی عجایب االرض و البحار و الجبال«، »فی  البالد و المساجد و 
الكنائس و غیرها«، »فی االشجار و الثمار و الحشایش«، »فی عجایب الصور المنقوره 
مرده«،  و  الجن  »فی عجایب  فطرته«،  و عجایب  اآلدمی  »فی شرف  المنقوشه«،  و 
»فی عجایب الطیور«، »فی البهایم و الحیوانات الكبار«. قسمت های اصلی هر رکن، 
داده  قرار  »باب«  عنوان  با  کوچک تر  اجزایی  فصل  هر  در  و  شده  نامیده  »فصل« 
شده که این باب ها نیز با نظمی دقق و به صورت الفبایی تنظیم شده است. چنان که 
به عنوان نمونه در رکن چهارم، در ذکر شهرها و بالده از »ایلیا« شروع و به »یمامه« 
ختم شده است. در پایان نیز ضمن سه باب عجایب سرزمین ها و حوادثی که بر 
آن ها حادث شده، ذکر شده است. همین الگو در مورد گیاهان نیز رعایت شده 

1- Toosi, 2003: 17.
2- Bahar et al: 2004, 129-130.
3- Bahar, 1998: 18-20.
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و آن ها را از »اترج« تا »یبروح« طبقه بندی و معرفی کرده و در انتها نیز در بابی با 
به ذکر عجایب گیاهان پرداخته  الغریبه«،  المجهوله  عنوان: »فی عجایب االشجار 

است.
از نظر محتوایي نیز این آثار تا حد امكان مستند است و می توان مؤلفان آن ها را  
اهل مطالعه و تحقیق دانست، چنان که محمدبن محمودبن احمد جابه جا نام آثار 
و کتاب هایی را که مطالعه کرده و گاه به عنوان مأخذ مورد استفاده قرار داده ذکر 
کرده است.4 او هم چنین به طبابت نیز می پرداخته است و گاه از مشاهدات بالینی 
خود در کتاب یاد کرده: »و اتفاق افتاد که مرا پیش ملكی بیمار بردند...« ، »من 

دیدم دختر هندو که در حال نزاع بود...«5 
مؤلف ما به شیوه ی دانشمندان تجربی، منشاء دانش را حواس می داند، اما عقل و 
استدالل عقالنی را در جایگاهی واالتر می نشاند و معتقد است دستاوردهای حواس 

فقط وقتی قابل اعتماد می شوند که آزمون عقل را پشت سر گذارند:
تمیز کند چیزها را قصد حواس کند و عقل علم ها را  عقل چون خواهد کی 
از حواس طلب کند و نیک را از بد به حواس بداند، زیرا آن چه در آینه پیداست 
عقل داند کی آن هیچ نیست و آفتاب را به چشم می بیند چندانک جامی، عقل 
داند کی بیش از آن است که آفتاب صدوشصت بار چند زمین است کی بر و بحر 
را به یک طرفه العین گرم کند. عقل داند چیزی کی مقدار جای بود این همه را 

گرم نتواند کرد.6 
و در سبب آمده است که "سبب آن است کی بخار در جوف زمین غلبه کند 
و خواهد کی بیرون آید، روی زمین سخت بود زمین در حرکت آید و باشد کی 
جایی بشكافد و بیرون آید و مثل آن چو دیگی بود کی می جوشد چون سر وی 
محكم بود و بسته و جوش دیگ غلبه کند ناچار دیگ را بشكند و بیرون شود..."7  
با تمام این احوال نویسنده ی عجایب نامه به شگفتي جهان پي برده و آگاه است 
ناشناخته هایي است که الزم است  با وجود دانش بسیار چه بسا مجهوالت و  که 
مردمان از آن ها آگاه گردند: »بعد از تصانیف بسیار که در هر علم کرده بودیم 
تا  کردیم  تألیف  را  کتاب  این  کی  ندیدیم  آن  از  بهتر  هیچ  پارسی،  و  تازی  به 
خواننده ی این ، بی آنک در اطراف و اکناف عالم گردد و بر و بحر در زیر پای 
بشناسد کی خدای  باخبر شود و  از جمله ی عجایب جهان و غرایب زمان  آورد 

تعالی خالیق را بر چند نوع آفرید و...«8   
بر  نكته که خالیق  این  به  اذعان  یعني  از عجایب نامه ها  و درست همین بخش 
تاریخ  و  پزشكي  علم  دانشمندان  توجه  مورد  مي تواند  هستند،  متعدد  گونه هاي 
پزشكي واقع شود. زیرا در این بخش از این آثار اطالعاتی قابل توجه از سابقه ی 
ناقص الخلقه،  انسان هایی که زیر عنوان های غیرمنصفانه ی  حیات بشری و معرفی 
کم تر  در  که  شده اند  دسته بندی  و...  جسمانی  ناهنجاری های  معلول،  غیرطبیعی، 
است  الزم  که  نكته ای  است.  شده  توجه  آن ها  به  علمی،  رسمی  کتاب   و  منبع 
یادآوري شود آن است که در فرهنگ های باستانی دیگر، به عنوان نمونه فرهنگ 
یونانی سابقه هایی از این افراد غیرمعمول به صورت مجسمه یا سنگ تراشیده یا حتا 
نقاشی موجود است که در فرهنگ ما به دالیل متعدد از جمله بی اعتنایی اسالم به 
پیكرتراشی و نقاشی از یک سو وکمال گرایی نقاشان ایرانی عمدتاً مینیاتوریست ها 
از سویی دیگر، و سرانجام به دلیل نخبه گرایی دین زرتشتی و ستایش آن دین از 
به  نیز همین اصل  ایرانی  اسالمی -  فرهنگ  و روان که در  تن  تعادل  و  تندرستی 
هاي  تفاوت  جهت  از  وی ژه  به  خاص  جهاتي  از  که  افرادي  است،   مانده  یادگار 
جسماني با دیگران تفاوت دارند، به حاشیه رانده شده و با بی اعتنایی در حد معدوم 
انگاشته شدن، کنار گذاشته شده اند. ازاین رو در هیچ اثر رسمي مگر در افسانه ها 
و اسطوره ها نشاني از آن ها یافت نمي شود که آن نیز به دلیل نقل شفاهي و ساخت 
انتقالي سینه به سینه، قابل استناد نیست. در این میان تنها منبع مكتوب قابل استناد 
برای شناسایی این افراد، همین آثار یعنی عجایب نامه هاست. به همین جهت الزم 
است از دیدگاه علمی )زیست شناسی( و نیز پزشكی، این متون بازنگری شوند و 
از  جنبه  این  واقعیت  از  وجوهی  اوهام،  و  تخیل  الیه های ضخیم  کنارگذاشتن  با 
نوادر حیات بشری کشف و بر همگان گشوده شود. تنها به عنوان نمونه و از منظري 
کاماًل غیرتخصصی به تعداد اندکی از موجوداتی که در این آثار به آن ها پرداخته 
شده است، اشاره می شود. به این امید که این مشت نمونه ی خروار موجب تشویق 
و توجه متخصصان و پزشكان و زیست شناسان به این گونه آثار گردد و با نگاهي 
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تخصصي آن ها را مورد واکاوي قرار دهند. 
بر عجایب نامه ها در  افزون  و  است  او سفید  بدن  و  زال: شخصی که موی سر 
در  افراد  این گونه  وجود  و  به حضور  شاهنامه  آن ها  مهم ترین  و  ادبی  کتاب های 

دنیای قدیم اشاره شده است.
آدمیان  سایر  هم چون  و  سالم  او  باالتنه ی  که  می شود  گفته  کسی  به  دوال پا: 
است اما پاهای او هم چون دوال و تسمه است و قادر به راه رفتن نیست. به همین 
بیش تر  در  شود.  می  سوار  آنان  ُگرده ی  به  و  می دهد  فریب  را  رهگذران  جهت 
عجایب نامه ها به این موجود اشاره شده است. )به عنوان نمونه عجایب المخلوقات 
و  هجری(  ششم  سده ی  در  توسی  محمودبن  محمد بن  اثر  غرایب الموجودات  و 

هم چنین در کتاب های ادبی هم چون وامق و عذرا نیز ردپایی از او دیده می شود.
گلیم گوش: مردمانی بوده اند هم چون سایر انسان ها با این تفاوت که گوش هایی 
بسیار بزرگ داشته اند تا آن حد که شب هنگام یكی را بستر و دیگری را لحاف 

می کرده اند. در عجایب المخلوقات زیر همین عنوان از آن ها یاد شده است.
روشن  رنگ  به  موهایی  سرخ رنگ،  چشمانی  با  قدبلند  موجوداتی  مردآزما: 
در  و  شرقی  نقاط  فرهنگ  در  بیش تر  و  می شود  گفته  هیبت  با  و  قوی  بدنی  و 

سیستان وبلوچستان شناخته شده بود است.
نسناس: نام عمومی گروهی از جانوران )افسانه ای؟( آدم نماست و به موجوداتی 
شبیه انسان اطالق می شده است. در متن های زیست شناسی فارسی بوزینه ی بی دم 

نیز نامیده شده است.
شق: گونه هایی از مردمان که یک نیمه بدن دارند و بر یک پای می جهند.9 

و  بوده  استخوان  فاقد  آن ها  بدن  که  مردمان  از  گونه هایی  گونه هایی  سطیح: 
هم چون پارچه تا می شده اند.10

یادآوری می شود در این نمونه های یادشده فقط چند نمونه از مواردي که چنان 
غیرمعمول است که به افسانه پهلو می زند،  برشمرده است و براي رعایت اختصار 
یكدیگر، سرهای  مكمل  یا  عجیب  دوقلوهاي  هم چون  دیگر  نمونه هاي  ذکر  از 
به هم چسبیده )که به صورت موجودات دو سر و سه سر یا افرادی بیش از دو پا و 
با توانایی های خارق العاده در  انسان هایی  یافته( و  افسانه های تجلی  دو دست، در 
حواس پنج گانه مثاًل شنوایی یا بینایی غیرمعمول،  یا انسان هایی با توان هایی هم چون 
سرعت در دویدن، داشتن پاهای بزرگ، داشتن دندان ها یا آرواره های قوی و... 

صرف نظر گردیده است. 
کتاب های  تاکنون  که  عمومی  دیدگاه  گفت  می توان  کلی  جمع بندی  در 
وهمی  ادبیات  قلمرو  در  بل که  علمی،  منابع  ردیف  در  نه  را  عجایب المخلوقات 
یا وهمناک قرار می دادند، الزم است مورد بازبینی قرار گیرد و به جای به حاشیه  
راندن این آثار وجه واقعی و واقع نگاری آن ها را در تحقیقات علمی مدنظر قرار 
داد و به این نكته توجه کرد که در این متون، تالش مردمان برای ثبت بی واسطه ي 
در  خام  داده ها ی  و  اطالعات  از  تأمل برانگیز  منبعی  به عنوان  می تواند  واقعیت، 
نور  تاباندن  با  صبور  اندیشمنداني  و  گردد  قلمداد  معرفت  و  دانش  حوزه های 
دانش هاي نوین به این عرصه، بخشي غني اما ناگفته و ناشنیده  ازحیات انساني که 

از دیرباز در این مرز و بوم مي زیسته است، روشن گردد.
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