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مبادي طرحي نو در خوانش عجايبنامهها
فاطمه مهري

*

استاديار گروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي
(از ص  97تا ص )113
تاريخ دريافت مقاله ،1397/2/18 :تاريخ پذيرش مقاله1397/6/26 :

چکيده
موض وع اين نوشتار ،آن دسته از متون کهن هستند که آنها را با عنوان «عجايبنامه» میشناسیم .اين
دسته متون که تاکنون کمتر بدانها پرداخته شده است ،در برخی پژوهشهای ادبی ،با استفاده از نظريۀ
تزوتان تودوروف (نظريهپرداز ساختارگرای فرانسهزبان) دربارۀ ژانر فانتاستیک ،بازخوانی و بهعنوان ژانری
ادبی که با برخی از مفاهیم نظريۀ تودوروف همخوانی دارد ،معرفی شدهاند ،امّا اين پژوهشها دچار تناقضهای
روششناختیای هستند که بهسبب خلط برخی مفاهیم يا به دلیل بیدقّتی در مفاهیم بهوجودآمدهاند و
موجب بدخوانی عجايبنامهها و کژنمايی ماهیّت آنها شدهاند .هدف ما در اين مقاله آن است که با تدقیق
در يکی از مفاهیم بنیادينی که در تعريف عجايبنامهها نقش عمده دارد ،مسیری تازه برای ارائۀ خوانشی
متفاوت از اين متون بگشايیم و چرايی اهمیّت مسئلۀ «روش» را در نوع نگاه به آنها نشان دهیم .اين
مفهوم بنیادين« ،علم» است .در اين مقاله نشان دادهايم بسته به تصويری که از علم ترسیم میکنیم،
میتوان عجايبنامهها را به شیوهای متفاوت خواند .يکی از نکات مهم در اين خوانش ،لزوم توجّه به تطوّر
و تحوّل مفاهیم است .بهاينترتیب ،برخورداری از نگاهی تاريخی که متون را در زمینه و فضای تاريخی
پیدايش و شکلگیری آنها بررسی کند ،به نکتهای کلیدی در فهم ماهیّت آنها تبديل میشود.
واژههاي کليدي :داستان ،روايت ،ژانر ،علم ،فانتاستیک ،تودوروف ،عجايبنامه.
* .رايانامۀ نويسنده:

f_mehri@sbu.ac.ir
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 .1مقدمه
در میان متون کهن فارسی و عربی ،دستهای از متنها را «عجايبنامه» نامیدهاند ،امّا
تاکنون دربارۀ متونی که ذيل اين عنوان طبقهبندی شدهاند و دارای چه ويژگیها و
شباهتهای بنیادينی هستند ،پژوهش چندانی انجام نشده است .اين دسته از متون،
اغلب بنا به محتوای عجیبوغريبشان ،بیشتر معرفی شدهاند يا در معرض داوریها و
ارزشگذاریهای محتوايی قرارگرفتهاند .ارزشمندی اين متون از نظر زبانی ،يکی از
مهمترين داليل پرداختن پژوهشگران زبان و ادب فارسی بدانها بوده است.
پیشفرض ما ،بهطوریکه طی اين مقاله نشان داده میشود ،آن است که
عجايبنامهها به جای آنکه بهعنوان ژانری ادبی ،به معنايی که در ادامه بدان خواهیم
پرداخت ،يا بهعنوان متونی متعلق به پیکرۀ داستانی ادبیّات فارسی در نظر گرفته شوند،
بايد بهعنوان بخشی از مجموعۀ متون علمی زبان فارسی بررسی شوند .در ادامه نشان
خواهیم داد که به چه سبب بايد از اين خوانش فاصله گرفت و به عجايبنامهها از زاويۀ
ديگری نگريست.
عجايبنامهها اغلب از متون حاشیهای زبان فارسی بهشمارمیروند؛ به اين معنی که
در تحقیقات ادبی ،ازآن رو مهم تلقی میشوند که به دورههای کهن زبان فارسی تعلق
دارند و بررسی متنشناختی آنها ،میتواند به غنای زبان فارسی کمک کند .اهمیّت زبانی
اين متنها موجب شده است به محتوای اين آثار که اغلب آمیخته به خرافات و
موهومات ارزيابی میشوند ،به ديدۀ اغماض نگريسته شود (برای نمونه ،ن.ك :جمالی يزدی،
مقدمه :1386 ،سیزده و هجده – نوزده؛ دنیسری2-1 :1387 ،مقدمه؛ رشنوزاده75-74 :1388 ،؛

قزوينی ،بیتا الف 3 :مقدمه؛ و نیز برای تفصیل در اين باره ،ن.ك :مهری)10-6 :2015 ،؛ ازاينرو،
تاکنون از نظر محتوايی ،موضوع پژوهشی جامع قرارنگرفتهاند و کارهای پژوهشی
پراکندهای دربارۀ آنها صورت گرفته است؛ حتی در باب اينکه چه متنهايی را میتوان
عجايبنامه دانست ،تاکنون کمتر اظهارنظر شده است .فاطمه مهری در رسالۀ دکتری
خود با عنوان بررسی جايگاه عجايب در نظام دانشهای کهن بر پايۀ ادب فارسی نشان
داده است که جز متنهايی که دو کلمۀ «عجايب» يا «غرايب» را در عنوان خود دارند،
میتوان بعضی آثار جغرافیايی و برخی دانشنامههای علوم طبیعی را نیز دارای محتوای
عجايبنامهای دانست ( .)31-30 :1393در اين میان ،پژوهشهايی هستند که کوشیدهاند
از معرفی صرف اين متنها فراتر روند و خوانشی ادبی از آنها بهدستدهند و با بهرهگیری
از برخی نظريات معاصر ،از دريچۀ جديدی به اين دسته متون بنگرند .بنمايۀ نظری
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اغلب اين پژوهشها ،برخی نظريات تزوتان تودوروف ( ،)Tzvetan Todorovنظريهپرداز و
منتقد ادبی ساختارگرای فرانسهزبان ،دربارۀ ژانر فانتاستیک ( )fantasticاست که در
اثری از او با عنوان فانتاستیک :رويکردی ساختاری به يک ژانر ادبی 1طرح شدهاند .روش
کار اين پژوهشها آن است که به عجايبنامهها بهعنوان متونی داستانی ( )fictionalبنگرند
و بهتبع آن ،به برجستهسازی عنصر «تخیّل» ( )imaginationبهعنوان عنصری اساسی
در شکلگیری آنها بپردازند؛ امّا در مواضعی بهناچار ،پای علم را نیز بهمیانکشیدهاند و
دربارۀ خاستگاههای علمی اين آثار اظهارنظر کردهاند .در ادامه برای روشنشدن رويکرد
اين پژوهشها برخی مفاهیم نظريۀ تودوروف را شرح میدهیم:
«فانتاستیک» نامی است که به نوعی از ادبیّات يا به عبارت دقیقتر به ژانری ادبی
اطالق می شود .هنگامی که آثار ادبی را از ديدگاه ژانر بررسی میکنیم ،در واقع
میکوشیم میان دسته ای از متون ادبی ،اصول مشترکی بیابیم .تودوروف با شناسايی
دستهای از متون داستانی و نشاندادن مفاهیم موردنظر خود در آنها ،ژانر فانتاستیک را
معرفی میکند و نشان میدهد چگونه با تغییر اين مفاهیم ،ژانر دچار دگرگونی میشود.
وی در توضیح معنای فانتاستیک ،آن را تجربۀ واقعهای میداند که میتوان از دو زاويه
بدان نگريست :آنچه زادۀ تخیّل و برآمده از وهم است و الجرم با قوانین دنیای واقعیای
که میشناسیم ،تداخلی ندارد؛ و آنچه بخشی بیکموکاست از واقعیّت است؛ واقعیّتی که
با قوانینی کنترل میشود که برای ما ناشناختهاند ،امّا نکتۀ سرنوشتساز اينجاست که
فانتاستیک ،همواره در حدّ فاصل اين دو زاويه ،روی لبهای بسیار باريک باقی میماند؛
بهعبارتديگر ،وجه مشخصۀ آن ،عدم قطعیّت در برگزيدن يکی از اين دو نگرش است.
هرگاه از اين عدم قطعیّت ،ب ه جانب يکی از اين دو زاويه بگرويم ،با دو ژانر همسايۀ
فانتاستیک ،يعنی «شگفت» ( )marvelousو «شگرف» ( )uncannyمواجهايم و نه آنچه
تودوروف آن را فانتاستیک ناب میخواند (تودوروف .)25 :1973 ،ويژگی ديگر فانتاستیک
آن است که در اين تجربه ،تنها شخصیّتهای داستان نیستند که گرفتار اين عدم
قطعیّت می شوند ،خواننده نیز همپای ايشان در اين ترديد سهیم است (همان .)31 :در
اينجا تودوروف وجوه تمثیلی ( )allegoricalو شاعرانه ( )poeticرا از دايرۀ فانتاستیک
خارج میسازد؛ زيرا به نظر او ،چنانچه بهعنوان مثال ،حیوانات در يک فابل ()fable
سخن بگويند ،خواننده بهراحتی درمیيابد متن دارای معنايی ديگر (معنای تمثیلی) است و
در اين حالت ذهن او ،میان امر واقعی و تخیّل به چالش گرفته نمیشود (همان.)33-32 :
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تودوروف همچنین دو ژانر شگرف و شگفت را چنین توضیح میدهد :اگر در پايان
داستان ،خواننده و نه لزوماً شخصیّتهای داستان ،وقايع را با قوانین شناختهشدۀ دنیای
واقعی قابلتوضیح بداند ،با ژانر شگرف مواجهايم ،امّا اگر سرانجام به اين نتیجه برسد که
وقايع فراواقعی بودهاند و نمیتوان برای توضیح آنها از قوانین مألوف استفاده کرد ،با ژانر
شگفت مواجهايم (همان.)41 :
تودوروف همچنین بهصراحت اشاره میکند که هرچند هر داستانی لزوماً با
فانتاستیک ارتباطی ندارد ،امّا فانتاستیک همواره با داستان در ارتباط مستقیم است
(همان .)75 :مثالهای او هنگام برشمردن مؤلفههای نظريهاش ،اغلب از آثار داستانی
قرون  18و  19میالدی و بهويژه آثار گوتیک هستند .برخی از آثاری که او بدانها
پرداخته است ،عبارتاند از اهريمن عاشق ( )Le Diable Amoureuxاز ژاك کازوت
(1792-1719 ،Jacques Cazotteم) ،دستنوشتۀ ساراگوسا ()The Saragossa Manuscript
از يان پوتوکی (1815-1761،Jan Potockiم) ،زوال خاندان آشر ( The Fall of the House
 )of Usherاز ادگار آلنپو (1849-1809 ،Edgar Allan Poeم) ،محفل آدمسوزان ( The
 )Burning Courtاز جان ديکسون کار (1977-1906 ،John Dickson Carrم) ،اورلیا
( )Auréliaاز ژرار دُنروال (1855-1808 ،Gérard de Nervalم) ،زنی از عشق مرده ( La
 )Morte Amoureuseاثر تئوفیل گوتیه (1872-1811 ،Théophile Gautierم) ،واتک
( )Vathekاثر ويلیام بکفورد (1844-1760 ،William T. Beckfordم) و راهب ( The
 )Monkاز متیو گرگوری لويس (1818-1775 ،Matthew Gregory Lewisم) .از میان
مثالهای متقدّم او ،میتوان به اوديسه ،دکامرون ،دون کیشوت (همان )136 :و از میان
آثار شرقی به هزار و يک شب اشاره کرد که او قصّههای آن را بهطرز اغراقآمیزی شگفت
میداند (همان77 :؛ نیز .)111-110 :بهاينترتیب ،روشن است که تودوروف در شرح
فانتاستیک لزوماً به آثار داستانی نظر داشته و استفاده از اين نظريه دربارۀ آثاری که
داستانی بهشمارنمیروند ،خطايی روششناختی است .پژوهشهای صورتگرفته دربارۀ
عجايبنامهها در واقع با اين پیشفرض از نظريۀ تودوروف بهره میگیرند که «روايت»
()narrativeهای موجود در عجايبنامهها ،داستانی هستند.
 .2عجايبنامهها و خلط روايت و داستان
يکی از پرسشهای اساسی دربارۀ عجايبنامهها آن است که نسبت اين متون با داستان
چیست؟ اين پرسش ازآنرو اعتبار میيابد که در بیشتر عجايبنامهها با روايتهايی
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مواجهايم که بهعنوان مؤيد برخی گزارهها ،بدانها استشهاد شده است .حال بايد روشن
ساخت که میان «روايت» و «داستان» چه نسبتی برقرار است .امروزه در اغلب آثاری که
دربارۀ روايت نوشته میشوند ،به يک نکتۀ اساسی اشاره میشود و آن ،گستردگی دايرۀ
شمول معنايی اين مفهوم است؛ چنانکه میتوان گفت گزارشهای خبری روزنامهها،
کتابهای تاريخی ،رمانها ،فیلمها ،کمیک استريپها ،پانتومیم ،رقص ،شايعات ،جلسات
روانکاوانه ،استشهادنامههای حقوقی ،زندگینامهها و نامههای شخصی و ،...تنها شمار
معدودی از روايتهايی هستند که با آنها مواجهايم و «روايت داستانی» نیز يکی از انواعِ
بسیارِ روايت است (ريمون – کنان .)11 ،9 :1387 ،بارت در يکی از آثارش در اشاره به تعدّد
انواع روايت آورده است:
«روايتهای جهان بیشمارند ،روايت پیش از هرچیز مجموعۀ متنوع عظیمی از
ژانرهاست که به موضوعات مختلفی تقسیم میشود؛ چنانکه گويی هر مادهای مناسب
دريافت داستانهای بشر است .روايت میتواند به وسیلۀ زبان فراگويیشده ،گفتاری يا
نوشتاری ،تصاوير متحرك يا ثابت ،ژستها يا آمیزۀ بسامانی از همۀ اين چیزها ابراز
شود :روايت در اسطوره ،افسانه ،قصّۀ حیوانی ،قصّه ،نووال ،حماسه ،تاريخ ،تراژدی ،درام،
کمدی ،میم ،نقاشی [ ،]...پنجرههای شیشهکاری رنگی ،سینما ،فکاهی مصوّر ،عناوين
خبری و گفتوگو حضور دارد» (.)27 :1387

در واقع ازآنجاکه طی تاريخ مطالعات ادبی ،آن دسته از روايتها که داستانی بودهاند،
توجه و عالقۀ منتقدان را به خود جلب ساختهاند ،در اينگونه مطالعات اغلب بهاشتباه،
داستان و روايت مترادف يکديگر قلمداد شدهاند و به روايتهای غیرداستانی کمتوجهی
شده است (گورمن .)163 :2005 ،عالوه بر اين ،هم داستان و هم روايت ،اغلب به حوزههای
کالمی محدود شدهاند و کمتر در ساير حوزهها بدانها پرداخته شده است (همان.)164 :
نکتۀ موردنظر ما در اينجا آن است که به روايت ،اغلب در حوزۀ داستان نگريسته شده و
از نقش آن در ساير حوزههای زبانی غفلت شده است؛ اگر بهعنوان نمونه ،يکی از اين
حوزههای زبانی را متون علمی درنظربگیريم ،آيا خواندن روايتهای زکريای رازی از
شرح احوال بیمارانش که گاه دربردارندۀ گفتوگوهای میان ايشان نیز هست (ن.ك :رازی،
 14-1 :1356و نجمآبادی ،)408-396 :1375 ،ما را متقاعد میسازد که در چنین مواضعی از
آثار طبی رازی با داستان سروکار داريم؟ 2آيا در اين بخش از جواهرنامۀ نظامی که اثری
است دربارۀ معدنیّات ،جواهر ،احجار و فلزات ،با يک داستان روبهرو هستیم:
«و قومی گفتهاند [در زمین هندوستان] کوهی است که در آن مدخل و مخرج نیست و
در آن کوه الماس بسیارست و مردمان آنجا روند و گوشتپارهها بگیرند و به کارد پهن
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کنند و در آن کوه اندازند تا بر الماس افتد .و آنجا کرکس و عقاب باشد .با آدمی
بهسبب گوشت الفت گیرند و بهسبب گوشت بدان کوه میپرند و آن گوشتپارهها را
میآرند و بر کنارۀ آن کوه مینشینند و گوشت را میافشانند به منقار؛ چنانکه عادت
مرغان است [ ]...الماس که در آن گوشتپارهها خلیده بود ،از آنجا میريزد و مردمان
که طالب آن باشند ،برمیدارند» (جوهری نیشابوری.)143 :1383 ،

يا در اين بخش از معرفت فالحت ،تألیف عبدالعلی بیرجندی (درگذشتۀ 934ق)« :و
اگر درختی بار نیاورد ،شخصی تبری به دست گیرد و دامن بر میان زند و آستینها را
برمالد و بر سبیل قهر به جانب درخت آيد و قصد آن میکند که درخت را بیندازد و
ديگری بیايد و حمايت میکند و میگويد که اين درخت را مینداز که در سال آينده بار
خواهد آورد .به فرمان خدای – عزّوجلّ -در سال آينده بار آورد و به تجربه صحّت اين
معلوم شده است» ( .)41 :1387بايد يادآوری کرد که «داستانی» خواندن چنین روايتهايی
به اين معناست که قوۀ تخیّل نويسندگانشان را در شکلگیری آنها عامل مؤثر بدانیم.
پیشفرض داستانیپنداشتن روايتهای موجود در عجايبنامهها ،به آنجا میانجامد
که اين دسته متون بهعنوان يک گونه يا ژانر ادبی (( )literary genreحری-138 :1390 ،
 )139معرفی شوند .هرچند نمیتوان بر شباهتهای ساختاری و محتوايی عجايبنامهها
چشم پوشید ،اما طبقهبندی آنها در قالب يک ژانر ادبی ،چنانکه اشاره کرديم ،به آن
منجر میشود که عنصر تخیّل را در شکلگیری اين دسته متون ،عنصر اساسی بدانیم يا
بهعبارتديگر ،اين آثار را زايیدۀ قدرت خیالپردازی پديدآورندگانشان بپنداريم ،امّا اين
رويکرد ناگزير به يک تناقض روشی دچار میشود و آن ،جايی است که با خاستگاه علمی
عجايبنامهها تالقی میکند .بررسیهايی هم که تاکنون دربارۀ عجايبنامهها صورت
گرفتهاند ،چون به تبارشناسی شکلگیری آنها میرسند ،عجايبنامهها را تلفیقی از «امور
واقعی» و «امور خیالپردازانه» ،يا بهعبارتديگر ،تلفیقی از «ادبیّات علمی» و «داستانهای
فانتاستیک» معرفی میکنند (همان .)144 :از نتايج اين رويکرد دوگانه آن است که گاه
چنین تعريفی از عجايبنامهها بهدستمیدهند« :اين گونۀ نوشتاری طبیعتمبنا به
ادبیّات علمی نیز شهرت دارد و گونهای نوشتار ترکیبی است که در آن ،گزارشگر از
شگفتیهای عالم آفاق و انفس يا «برّ و بحر»« ،صور اقالیم» و «طبايع موجودات» شرحی
تاريخی ،شبهمستند و پیچیده در لفافهای از اوهام ،تصورات و باورداشتهای مردم زمانه
ارائه میدهد( ».همان ،)138 :امّا همزمان تصريح میکنند« :در واقع ،اين نوع خیالنگاری
که به خلق دنیايی بکر و آکنده از شگفتیهای عالم آفاق و انفس و يا «برّ و بحر»« ،صور
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اقالیم» و «طبايع موجودات» منجر شده ،بخشی از سنّت ادبیّات شفاهی و بهويژه مکتوب
ايرانی است که اغلب از آن ،با عنوان «عجايبنامهنگاری» ياد میکنند» (همان.)141 :
آيا اين گردش سريع از ادبیّات علمی به خیالنگاری ،نوعی انحراف در بحث يا
روشنتر بگويیم ،ناشی از ضعفی روششناختی نیست؟
 .3روايت بهمثابة گزارش
اگر از خوانش تودوروفی عجايبنامهها فاصله بگیريم و از زاويۀ ديگری بدانها بنگريم ،به
نکاتی برمیخوريم که تدقیق در آنها میتواند زوايای بحث را روشنتر سازد؛ بهعنوان
مثال ،میتوان به اين نکته پرداخت که عجايبنامهها خود را چگونه متونی معرفی
میکنند و روايات موجود در آنها در چه زمینهای طرح میشوند .در اين راستا ،میتوان
اشاره کرد نويسندگان اغلب اين متنها ،در ديباچههايی که بر آثارشان نوشتهاند ،بر
اهمیّت «عقل»« ،حکمت»« ،تفکر» و «پژوهش» اصرار ورزيدهاند و هدف از تألیف اثر
خود را شناخت «مخلوقات» و تفکّر در «صنع» خالق دانستهاند (برای نمونه ،ن.ك :طوسی،
 5 ،3-1 :1382و 18؛ قزوينی ،بیتا الف6-3 :؛ غرناطی16-15 :1423 ،؛ ابیالخیر 31 :1362 ،و

دنیسری .)2 :1387 ،ايشان همچنین اثر خود را گردآوری ديدهها و شنیدههای حکما،
دهات ،زيرکان و سیاحان و مطالب کتابهای پیش از خود معرفی کردهاند (برای نمونه،
ن.ك :طوسی16 :1382 ،؛ حاسب طبری 1 :1371 ،و دنیسری .)2 :1387 ،برخی نیز که بیشتر به
نقل روايات دريانوردان و سیاحان پرداختهاند ،به درج نام کامل راويان خود تقیّد داشته و
گاه اطالعاتی جنبی نیز دربارۀ آنها به دست دادهاند (تنها برای نمونه ،ن.ك :سیرافی:1426 3،
 240 ،238 ،170 ،162 ،96 ،80 ،61 ،50 ،45 ،43و .)243
در واقع میتوان گفت اغلب روايتهای موجود در عجايبنامهها ،مستند به آثار پیش
از خود يا ديدهها و شنیدههای افراد ديگرند و بیش از هر چیز ماهیّت گزارشگرانه دارند.
در اين آثار ،ادّعای مؤلف هرگز آن نیست که برای آنکه مخاطب را دچار شگفتی يا
ترديد دربارۀ واقعی يا ناواقعیبودن امری کند ،داستانی را از خود برساخته است.
تودوروف و ديگر نظريهپردازان ساختارگرايی که دربارۀ فانتاستیک سخن گفتهاند ،همگی
بر مفاهیمی مانند «تشکیک»« ،ابهام» و «عدم قطعیّت» میان امر واقعی و امر خیالی
تأکید کرده و آنها را از لوازم فانتاستیک دانستهاند (تودوروف33 ،31 ،25 :1973 ،؛ لم:1974 ،
230-229؛ بروك-رز 156 ،152-150 :1976 ،و نیز کورنول ،)72-70 :1381 ،امّا بیترديد هدف از
نقل روايات موجود در عجايبنامهها ،ايجاد تشکیک و ابهام دربارۀ واقعیت امور در ذهن
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مخاطب نیست .دغدغۀ اين متون توضیح واقعیتی در جهان خارج از متن است؛ توضیحی
که به شناخت اين واقعیت کمک کند؛ ازاينرو ،نمیتوان آنها را با متون ادبی که صادق
يا کاذببودنشان محلی از اعراب ندارد ،سنجید.
برخالف متون ادبی که با جهان در رابطۀ ارجاعی مستقیمی قرارندارند (در اين باره،
ن.ك :فرای 95-94 :1377 ،و  ،)100عجايبنامهها میکوشند با ارجاع مستقیم به جهان
بیرون از خود ،گزارشگر پديدهها باشند؛ بنابراين خواندن آنها در پرتو نظريۀ تودوروف ،به
معنای غفلت از وجهۀ علمی و گزارشگرانۀ آنهاست .اين غفلت گاه ابعاد گوناگونی به خود
میگیرد؛ بهعنوان نمونه ،میتوان به مورد هزار و يک شب اشاره کرد که تودوروف برخی
از قصّههای آن را مصداق ژانر شگفت دانسته است (تودوروف 57-54 :1973 ،و نیز کورنول،
 .)91 :1381برخی از کسانی که در بررسی قصّههای هزار و يک شب به اقتباس پديدآورندگان
اين متن از عجايبنامهها اشاره کردهاند ،اظهارنظرهای جالبی دربارۀ عجايبنامهها داشتهاند؛
مثالً رابرت ايروين ( )Robert Irwinدر اين باره نوشته است:
«در سرزمینهای اسالمی در سدههای میانه گرايش به فانتزی چنان شايع و آشکار بود
که موجب پديدآمدن نوع ادبی خاصی به نام عجايب شد [ ]...چنین کتابهايی تألیفات
در هم کرده و «هشلهفی» از آگاهیها و اخبار غیرمحتمل دربارۀ يادمانهای
شگفتانگیز باستانی ،تصادفهای غريب ،قوای معجزهگر نباتات ،سنگها و حیوانات و
شگردهای جادوگران بودند .بسیاری از عجايب نخست در کتابهای غیرداستانی دربارۀ
جهانشناسی يا کیهانشناخت ظاهر شدند و سپس به درون حکايات هزار و يک شب
راه يافتند» (.)215 :1383

صورتبندی خالصۀ آنچه تا بدينجا برشمرديم ،داستانی دانستن روايتهای عجايبنامهای ،به معنای
بیتوجهی به زمینۀ علمی طرح آنها و ماهیّت گزارشگرانۀ عجايبنامههاست .تأکید ما بر آن
است که نمیتوان عجايبنامهنويسی را بهسبب وجود برخی روايتها در متون عجايب،
ژانری ادبی درنظرگرفت ،حتّی به فرض آنکه بتوان برخی يا تمامی روايتهای موجود در
آنها را «داستانی» دانست ،باز هم نمیتوان به اعتبار آنها ،کلیّت عجايبنامهها را ژانری
ادبی تلقی کرد .منتقدانی هم که با لحاظ نظرات تودوروف ،عجايبنامهنويسی را ژانری
ادبی معرفی کردهاند ،گاه خود به ناهمخوانیهای موجود در منطق بحث خود اشاراتی
داشتهاند (حری 160 ،154-153 ،148 ،141 :1390 ،و  162-161و نیز براتی ،)51 :1387 ،حتّی
برخی که کوشیدهاند با استفاده از نظريات ژرار ژنت ( )Gérard Genetteو آندره يولس
( )Andre Jollesعجايبنامه نويسی را نه يک ژانر ادبی ،بلکه يکی از شکلهای سادۀ
( )simple formsبیان ادبی بدانند( 4براتی ،)47 :1387 ،سرانجام نتوانستهاند بدون
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درافتادن به تناقضگويی ،از هر دو وجه علمی و ادبی اين متون سخن بگويند؛ ايشان نیز
هنگام بررسی روايتهای عجايبنامهای ،از نظريۀ تودوروف استفاده کردهاند و آن را برای
بررسی شکلهای سادۀ بیان ادبی مناسب دانستهاند (همان .)62-61 :بدينترتیب ،چنانکه
پیشتر نیز اشاره کرديم ،اين ناهمخوانیها ،اغلب دربارۀ خاستگاه طبیعی و علمی
عجايبنامهها ازيکسو و خاستگاه تخیّلی ژانر فانتاستیک و مشتقات آن از سوی ديگر
مطرح میشوند (حری 151-150 :1390 ،و )160؛ اينکه گفته شود «رويکرد تودوروف در
روايتهای برساختۀ ادبی مصداق کامل پیدا میکند» (همان )153 :و بهطور کامل دربارۀ
عجايبنامهها که «حاصل نگرش دقیق به طبیعت و برآمده از واقعیت»اند (همان )161 :و
وقايع مندرج در آنها گاه برای راوی /راويان آنها رخ داده است (همان )154-153 :تطبیق
نمیکند ،يکی از مصاديق آفت بزرگی است که گريبان مطالعات ادبی امروز ما را گرفته
است؛ تطبیق «بخشها»يی از نظريه که در اينجا يک نظريۀ ساختاری است ،بر
«بخشها»يی از متن يا به عبارت دقیقتر ،ناديدهگرفتن يکپارچگی و کلیّت نظريه و
متن ،هر دو.
امّا اين همه به معنی آن نیست که ما با اينکه عجايبنامهها را يک ژانر به معنای
گستردۀ آن (و نه صرفاً به معنای ادبی آن) درنظربگیريم ،مخالفیم؛ زيرا عجايبنامهها هم از
نظر ساختاری و هم از نظر محتوايی دارای شباهتهای انکارناپذيری هستند؛ شباهتهايی
که اين امکان را بهوجودمیآورد که بتوان آنها را بهعنوان يک ژانر معرفی کرد و مختصات آنها
را برشمرد .در اين معنا ،ژانر به مجموعهای بزرگتر از نوشتارهای ادبی اطالق میشود .ژانر
مشتمل بر انواع گوناگون نوشتاری ،گفتاری ،تصويری و صوتی است و در میان انواع نوشتاری
آن نیز میتوان گونههای متفاوت خبری ،علمی و ادبی را برشمرد؛ ازاينرو ،نمیتوان هنگام
بهکارگیری اين اصطالح ،تنها معنای ادبی آن را مدّنظر داشت (ن.ك :فرو.)17-6 ،2005 ،
« .4علم» بهعنوان يك مفهوم کليدي
به جای تکیه بر خوانشهايی که پیش از اين بدانها اشاره شد ،نظر ما اين است که
مؤلفان عجايبنامهها میکوشند با تأکید بر عقل و خردورزی ،آثار خود را بهعنوان جزئی
از يک گفتمان علمی معرفی کنند .به نظر ما ،ترسیم طبیعت و پديدههای طبیعی در
اين متنها اصوالً در چنین فضايی صورت میگیرد ،امّا چنانکه پیش از اين گفتیم،
عجايبنامهها اغلب بهعنوان متنهايی آمیخته به خرافه معرفی میشوند و محتوايشان
بیارزش و غیرعلمی قلمداد میشود .آنچه در اين جا میکوشیم بر آن انگشت نهیم ،اين
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نکته است که در هیچيک از اين اظهارنظرها ،تعريف دقیقی از «علم» ارائه نمیشود،
حال آنکه روش کار علمی ايجاب میکند پیش از هرچیز ،به تعريف مفاهیم بپردازيم؛
بهعبارتديگر ،مسئلۀ اساسی در نگاه به عجايبنامهها ،فقدان تعريف مفهوم علم است.
اغلب بررسیهای موجود دربارۀ عجايبنامهها ،چون به تبارشناسی شکلگیری عجايبنامهها
میرسند ،ناچار پای علم را نیز به بحث باز میکنند و آنها را تلفیقی از «امور واقعی» و
«امور خیالپردازانه» يا بهعبارتديگر ،تلفیقی از «ادبیّات علمی» و «داستانهای فانتاستیک»
میدانند ،امّا هنگام اشاره به مطالب علمی عجايبنامهها ،هیچکدام دربارۀ تعريف «علم»
تدقیقی نمیکنند و موضع خود را در قبال آن برای مخاطبانشان روشن نمیسازند.
همین جای خالی تعريف علم بهعنوان مفهومی کلیدی در گزارههای مربوط به
عجايبنامهها ،موجب بروز تناقضهايی در منطق کار ايشان شده است؛ برای مثال ،يکی
از تناقضهای چنین پژوهشهايی آن است که عجايبنامهها را نوعی از دانشنامههای علوم
طبیعی دانستهاند ،امّا وجه علمی آنها را ضعیف و غیرقابل اتکا خواندهاند و روشن
نکردهاند که آيا اين علوم طبیعی از نظر ايشان اصوالً چندان علمی نیستند يا عجايبنامهها به
شیوۀ علمی به اين علوم نپرداختهاند يا اين علوم را به غیرعلم تقلیل دادهاند .در واقع
میتوان گفت آنها عجايبنامهها را متنهای علمیای دانستهاند که چندان علمی نیستند.
اين تحقیقات در تعاريف خود ،در عین آنکه عجايبنامهها را شکلهای منحصربهفردی از
دانشنامههای علوم طبیعی و بازسازی دقیق طبیعیّات ارسطويی دانستهاند (براتی،)20 :1387 ،
همزمان از چنین قضاوتهايی نیز دوری نکردهاند« :در مقام تفسیر جهانشناسی مردمان
قديم به اينجا میرسیم که چون مفهوم «هستی» در گذشته با آنچه امروز میشناسیم تفاوت
داشته ،انسان قديم جهان را همواره در هالهای از ناواقعیت میديده و بسیاری از پديدارها
و رخدادهای طبیعی و منطقی برای او توجیه طبیعی ،علّی و معلولی نداشت و چون
مشاهدات او بر مبنای علم نبود ،به تفاسیر توأم با خرافات متوسّل میشد» (همان.)57-56 :
همچنین آشکارا رأی دادهاند که نمیتوان بر وجه علمی عجايبنامهها تکیۀ چندانی
کرد و محتوای علمی آنها ضعیف است (همان)20 :؛ گويی اين دسته متون را هم دارای
صبغههای علمی دانستهاند و هم ندانستهاند.
بگذريم از آنکه گاه در اظهارنظرهايی يکّه گفتهاند عجايبنامهها ازآنرو در تاريخ
آگاهی ايرانیان نقش مهمی ايفا میکنند که « ما را از واقعیت ملموس و عینی به قلمرو
خیال میبرند؛ قلمروی که به واسطۀ قصّههای شرقی شکل میگیرد( ».همان) يا با اشاره
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به نقش برجستۀ ايرانیان در نهضت ترجمه در قرون نخست هجری ،چنین نتیجه
گرفتهاند که از وقتی ايرانیان کوشیدند دانشی را که در پیدايش آن به زبان عربی نقش
عمده داشتهاند ،به قلمرو زبان و فرهنگ فارسی انتقال دهند و از سیطرۀ زبان عربی
بکاهند ،معادالت علمی نیز دچار چرخشی اساسی شد« :مشخصۀ مهم ادبیّات عرب در
قرون چهارم و پنجم هجری (دهم و يازدهم میالدی) ،موازنۀ بین دانش و خالقیّت
زيباشناختی بوده است .افول زبان عربی بیش از هر چیز اين موازنۀ دانش و خالقیّت
زيباشناسانه را برهمزد و چنین بود که نويسندگان شديداً به علم بیاعتنا شدند و در
عوض عجايبنويسی رونق يافت» (همان.)18 :
از کنار هم قراردادن آن گزارههايی از اين تحقیقات که دربارۀ علمیبودن و نبودن
عجايبنامهها سخن میگويند ،ناگزير بايد چنین نتیجه بگیريم که نويسندگان آنها با
درافتادن به ورطۀ يک خطای روشی ،تصوير و تصوّر امروزی از علم را بر اين متنها بار
کردهاند و آنها را با معیارهای علمی امروز سنجیدهاند .ناديده انگاشتن فاصلۀ زمانی
موجود بین روزگار ما و تاريخ تألیف اين متنها موجب شده است چنین انگاشته شود
که گويی علم در همۀ دورانها يک معنا و مفهوم داشته و اصوالً دچار تطور و تحول
معنايی نشده است .چنین است که مسئلۀ فقدان نگاه تاريخی که ايجاب میکند هر
متنی در زمینه و فضای تاريخی پیدايش و شکلگیریاش خوانده شود ،گاه شناخت
برخی متون را در فضای حاکم بر مطالعات متنشناختی به بیراهه میکشاند.
جالب آن است که در مطالعات تاريخیای که امروزه دربارۀ علم صورت میگیرد نیز
با مفهومی واحد از علم مواجه نیستیم؛ برخی از مهمترين نظريات تاريخ علم در روزگار
معاصر کوشیدهاند به جای ترسیم روند پیشرفت علمی از گذشته تا حال بهعنوان يک
کلیّت واحد ،خوانشهای متفاوتی از مفهوم و تاريخ علم ارائه دهند تا بر اهمیّت زمینۀ
تاريخی شکلگیری علوم تأکید کنند و نشان دهند اين زمینههای سراسر متفاوت موجب
میشوند نتوانیم بهسادگی ،علمِ دورانهای مختلف را با هم مقايسه کنیم؛ مثالً رويکردی
را درنظربگیريد که علوم را دارای تاريخی پیوسته و خطی میداند و ازاينرو ،در ترسیم
روند پیشرفت علمی ،از يافتههای بسیار ابتدايی تا يافتهها و نتايج پیچیده را در دو سر
يک طیف مینشاند .در اين تصوير ،پیشینیان همچون کودکی که آغاز به شناخت جهان
میکند ،در ابتدای طیف پیشرفت علم قرارمیگیرند .هرچه بیشتر به سوی ديگر اين
طیف (زمان حال) نزديک شويم ،به همان میزان به علم نزديکتر شدهايم .بهاينترتیب،
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آنچه ناگزير در روزگاری علم تلقی میشده است ،امروز غیرعلمی تلقی میشود .با اين
ديدگاه بايد پذيرفت که بسیاری از گزارههای نقلشده در عجايبنامهها ،محصول نگرش
ابتدايی بشر به جهان پیرامون و پديدههای طبیعی است و بههیچروی ،وصف «علمی» را
برنمیتابد؛ بهعبارتديگر ،با اين ديدگاه چارهای نداريم جز آنکه بسیاری از مطالب
مندرج در عجايبنامهها را حاصل نادانی ،عدم درك روابط علّت و معلولی و پنداشتهای
کودکانۀ گذشتگان دربارۀ پديدههای طبیعی بدانیم.
در اين نوع نگاه به علم ،علوم قديمه و علوم امروزی از يک مقوله به شمار میروند و
با معیارهای مشترکی ارزيابی و سنجیده میشوند .نتیجه آن است که از علوم قديمه،
آنچه با علوم امروزی مطابقت داشته باشد ،علمی قلمداد میشود و آنچه با موازين علمی
امروز همخوانی نداشته باشد ،از دايرۀ علم خارج میگردد؛ اما در قرن بیستم میالدی،
نظريات ديگری دربارۀ چیستی علم مطرح شدند که به علم از زاويۀ ديگری مینگريستند .در
اين نگاه جديد ،ديگر از آن تصوير خطی و پیوسته که از زمانهای دور تا اکنون ادامه
میيابد ،خبری نیست .برعکس ،در اين نظريات به جای مفهوم «پیوستگی» ،با مفهوم
«گسست» مواجهايم؛ آن تصوير خطی بههمپیوسته ،با گسستهايی به قطعات مختلف
تقسیم شده است که هريک در دوران خود دارای تمامیّت تاريخی بودهاند و تبیین خاص
خود را از جهان عرضه میکردهاند؛ اين دورانها با يکديگر تفاوتهای بنیادين دارند ،به
اين معنا که نمیتوان آنها را با معیارهای يکسانی سنجید؛ ازاينرو ،قیاسناپذيرند
( )incommensurableو هیچکدام بر ديگری برتری و رجحان ندارند .در اين ديدگاه ،آنچه
در يک دوران خاص يا در میان عدهای خاص علمی تلقی میشده است ،بايد با موازين و
معیارهای همان دوران يا همان عده سنجیده شود تا میزان علمیبودن يا نبودنش
مشخص شود ،نه با معیارها و موازين دورانهای بعد يا گروههايی که دارای معیارها و
موازين ديگری بودهاند .به سخن ديگر ،در اينجا نه با يک علم ،بلکه با علمهای مختلف
سروکار داريم که هرکدام از معیارها و موازين متفاوتی تبعیّت میکنند و همین تفاوتهاست
5
که موجب میشود اين علمها با يکديگر قیاسناپذير باشند.
از اين مقوله است تفاوت مفهوم «هستی» در گذشته و امروز که در يکی از
پژوهشهای صورتگرفته دربارۀ عجايبنامهها بدان اشاره شده و به چنین سرنوشتی
دچار آمده است؛ يعنی به جای اينکه بر اين تفاوت تأکید شود ،برعکس ،تالش میشود
اين تفاوت ناديده انگاشته شود يا بهعبارتديگر ،با معیاری واحد ارزيابی شود .اين
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مقدّمات به اين نتیجهگیری میانجامد که مفهوم هستی نزد قدما ،بیشتر به ناواقعیت
نزديک بوده و نگاه انسان امروز ،بیشتر بر واقعیت انطباق دارد (براتی.)57-56 :1387 ،
دراينمیان ،يک نکتۀ قابلتوجه ديگر نیز وجود دارد و آن اينکه ديگر نمیتوان به آن
تعريفی از واقعیت و ناواقعیت که در همۀ زمانها و در همۀ جهانبینیها يک معنا داشته
باشد ،تکیه کرد .آيا معنايی که امروز از «واقعیت» و «امر واقعی» اراده میکنیم ،همان
معنايی است که سدهها پیش ،از اين واژگان به ذهن متبادر میشد؟ تدقیقات معنايی در
اين خصوص ،ممکن است بسیار ظريف باشند يا بهسختی بتوان راهی برای تبیینشان
يافت ،امّا ناديدهگرفتنشان به همان میزان از دقّت در بحث میکاهد.
حال برای آنکه بتوان عجايبنامهها را به شیوهای ديگر خواند ،کدام روش سودمند
خواهد بود؟ دوری جستن از نگاه ارزشگذارانه و مقايسهای تا حدّ زيادی راه را روشن
میکند .پیشنهاد ما پیش از هر چیز ،بازگشت به متن و مواجهۀ بدون پیشداوری با آن
است؛ مثالً پیشتر اشاره کرديم که مؤلفان عجايبنامهها در ديباچههايی که بر آثارشان
نوشتهاند ،اغلب هدف خود را از تألیف چنین آثاری طرح کردهاند .بررسی اين ديباچهها
و شیوههای استدالل مؤلفان آنها که در مواردی مستظهر به آيات قرآن و احاديث نبوی
است (برای نمونه ،ن.ك :طوسی 5 :1382 ،و قزوينی ،بیتا الف ،)2-1 :همچنین تدقیق در
مفاهیمی که در اين ديباچهها از آنها سخن رفته (نک :پیشتر) ،يکی از نخستین گامها
در شناخت متون عجايبنامهای است .نويسندگان گاه از شیوۀ کار خود نیز سخن
گفتهاند؛ مثالً به گردآوری مطالب از آثار پیشینیان و نحوۀ انتخاب اين مطالب که اغلب
مشروط به «تجربه» است ،اشاره کردهاند .عالوهبراين ،تحقیق در منابع مورداستفادۀ
ايشان که بسیاری از آنها امروزه جزو متون شناختهشدۀ علوم گوناگون يا حوزههای ديگر
هستند (مثالً ن.ك :ابیالخیر :1362 ،مقدمه 63-62 ،و دنیسری ،)280-278 :1387 ،گام ديگری
برای شناخت عجايبنامههاست .همچنین سخنگفتن دربارۀ صحت مطالب کتاب (برای
نمونه ،ن.ك :زهری262 :1382 ،؛ حاسب طبری 6 :1371 ،و جمالی يزدی )175 :1386 ،و اهمیّت
ارجاع به منابع پیشین (برای نمونه ،نک :حاسب طبری1 :1371 ،؛ قزوينی ،بیتا الف )4-3 :از
جمله مواردی است که اغلب مورد اشارۀ ايشان قرارگرفته است و به کار شناخت بهتر
اين آثار میآيد .اين نکته هم قابلتوجّه است که برخی از عجايبنامهنويسان صاحب
تألیفات ديگری نیز هستند؛ لذا بررسی برخی از اين آثار که امروز به دست ما رسیده
است ،میتواند در تبیین رويکرد علمی آنها در حوزههای گوناگون مفید باشد.
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 .5نتيجه
عجايبنامهها از آن دسته متونی هستند که بهسبب برخی اظهارنظرهای ارزشگذارانه،
تاکنون بهعنوان متنهايی حاشیهای مطرح شدهاند .پژوهشهايی هم که تاکنون دربارۀ
آنها صورت گرفته است ،بهسبب بهکارگیری پارهای نظريات التقاطی ،در فهم ماهیّت اين
متون گرفتار کجفهمی شدهاند و نتوانستهاند تصويری تمامنما از آنها بهدستدهند .بازگشت
به خود اين متون ،فارغ از هرگونه معیار خارجی که از بیرون بر آنها تحمیل شود ،و
بازخوانی آنها به قصد يافتن مفاهیم کلیدیشان و تبارشناسی اين مفاهیم کلیدی در زمینۀ
تاريخی شکلگیری متنها ،بهترين راه برای شناخت و شناساندن عجايبنامهها بهشمارمیرود.
در اين راه همواره بايد آگاه بود که هر مفهوم ،در طیّ زمان ،دچار دگرگونی میشود و تعمیم
يکی از اين دورههای معنايی به کلیّت تاريخ استفاده از آن مفهوم ،نادرست و گمراهکننده
است .مقايسۀ محتوای عجايبنامهها با يافتههای علمی روز ،به منزلۀ ناديدهگرفتن تفاوت
معنای علم در گذشته و امروز است؛ حال آنکه وقتی دربارۀ علمیبودن عجايبنامهها سخن
میگويیم ،بايد بکوشیم ارتباط آنها را با پیکرۀ علوم روزگار خودشان بررسی و ترسیم کنیم و
نه با آنچه امروز بهعنوان علم میشناسیم.
همچنین نبايد از اين نکته غفلت کرد که بازخوانی متون کهن به قصد دستهبندی و
تعیین ژانر آنها ،بیش از هر چیز نیازمند برخوردی کلنگر و دقیق است؛ برخوردی که در
عین توجّه به جزئیات ،از کلیّت آثار غفلت نکند و همۀ زوايای آنها را بررسد .لزوم
بهکارگیری اين دقّت ،بهويژه در برخورد با متنهايی مانند عجايبنامهها که تاکنون کمتر
بدانها پرداخته شده ،از اهمیّت بیشتری برخوردار است .انتقادات واردشده به خوانش
تودوروفی عجايبنامهها نیز بیش از هر چیز در حوزۀ روششناسی قابل صورتبندی است.
استفاده از بخشی از نظريۀ ساختاری تودوروف دربارۀ ژانر فانتاستیک و انطباق آن بر
بخشی از عجايبنامهها ،يا چنانکه پیش از اين گفتیم ،چشمپوشی از کلیّت نظريه و متن ،از
مهمترين ايرادات پژوهشهای صورتگرفته بهشمارمیرود .اين اشکال تا بدانجا امتداد
میيابد که پژوهشگران ،روايتهای موجود در عجايبنامهها را از زمینۀ طرح آنها جدا
میکنند و با استفاده از مفاهیم نظريۀ تودوروف ،به بازخوانیشان میپردازند و بهاينترتیب،
عجايبنامه را بهعنوان ژانری ادبی مطرح میسازند و بر ماهیّت گزارشگرانۀ بسیاری از
اين متنها چشم میپوشند .غفلت از اين وجهه ،پیامد ديگری نیز دارد و آن ،خلط
داستان و روايت است يا به عبارت بهتر ،داستانیپنداشتن روايتهای عجايبنامهای که
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میکوشند پديده ای در جهان خارج را توضیح دهند يا توصیف کنند ،امّا در اين نوع از
خوانش ،بهمثابۀ داستانهايی ساخته و پرداختۀ مؤلفانشان نگريسته میشوند و بر عنصر
تخیّل بهعنوان نیروی آفرينندۀ آنها تأکید میشود.
در بررسی عجايبنامهها بهعنوان يک ژانر ،تأکید ما بیش از هرچیز ،بر بازگشت به
خود متنها ،بررسی دقیق آنها ،مفهوميابی و تبارشناسی مفاهیم است.
پينوشت
1. The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre
 .2برای توجه به نقش روايت در پزشکی ،ن.ك :هايدن.27-15 :1391 ،
 .3شايسته است در اينجا به اين نکته اشاره کنیم که اثر ابوعمران سیرافی به نام الصحیح من اخبار
البحار و عجائبها تا مدتی پیش با نام عجايبالهند از دريانوردی ايرانی به نام ناخدا بزرگ بن شهريار
رامهرمزی که در نیمۀ نخست سدۀ 4ق میزيست ،دانسته میشد و متن عربی آن به اهتمام مستشرق
فرانسوی ،پیتر آنتونی واندرلیت ( )Pieter Antonie Van Der Lithمنتشر شده بود ،امّا با
پیداشدن نسخهای از اين اثر که از نسخۀ چاپشده واندرلیت کاملتر بود و با تحقیقات مفصل يوسف
الهادی ،مصحح نسخۀ تازهيافتشده ،مشخص شد نام آن الصحیح من اخبار البحار و عجائبها و مؤلف آن،
ابوعمران موسی بن رباح اوسی سیرافی است .ابوعمران سیرافی چنانکه يوسف الهادی نشان داده است،
يکی از علمای بزرگ معتزلی زمان خود بود که هنگام نگارش الفهرست در قید حیات بوده است (ن.ك:
سیرافی :1426 ،مقدمه.)8-7 ،
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169؛ دربارۀ اهمیّت مسئلۀ قیاسناپذيری ،ن.ك :چالمرز 117-115 :1384 ،و کوهن.138-137 :1390 ،
6. Heidelbeger Zeitschrift für Iranistik, Heidelberger Brief, Nr. 1, Jan. 2015.
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