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 چکیده
علوم  انمعالِنظم حاکم بر جهان از موضوعاتی است که  ۀلو مسأ شناسیجهان

 پرسش اصلی. اندپرداختهدر تمدن اسالمی به آن  نگارانمختلف ازجمله عجایب
شناسی و نشان دادن ، از حیث جهانهانگاریعجایباین پژوهش این است که 

-؟ در این پژوهش با روش توصیفیاندکردهنظم حاکم بر جهان چگونه عمل 
شناسی در منظور دریافت درک صحیح از جهانتحلیلی تالش شده است به

در  نگاریعجایبشناسی و ها، در گام نخست، به جهان، جهاننگاریعجایب
تمدن اسالمی پرداخته و سپس اجزا و عناصر شناخت جهان در این متون بررسی 

نگاریعجایبشناسی در دهد که جهانشود. نتایج پژوهش نشان می و تحلیل
وحدت مبدأ هستی،  ۀلأتلفیقی از آراء مختلف است، اما موضوع مهم، مس ها

تعالی در مخلوقات پیوستگی عالم خلقت و جاری بودن عظمت و قدرت باری
 است.

عجایب المخلوقات و غرایب ، نگاریعجایبشناسی، جهان ها:کلیدواژه
 .وجوداتالم
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 درآمد
توجه پژوهشگران قرار  کنون چندان مورد ( تاهانامهعجایب) هانگاریعجایب
گوناگون  یهاقضاوتشده نیز  این متون انجام ۀبار کنون در و کارهایی که تا اندنگرفته

کلی  ۀبه سه دست توانیمشده را ی انجامهاپژوهشو گاه متناقض را در پی داشته است. 
  تقسیم کرد:

برای  .اندگرفتهصورت  هانامهعجایبهدف معرفی اجمالی  یی که باهاپژوهشالف( 
به  المعارف اسالمةدایررا در « ʿAdjāʾib»م( مدخل 1976اولین بار دوپلر )
 ۀبار این نوع ادبیات را یک ژانر معرفی کرد بدون اینکه در چاپ رسانید و

کتب عجائب » ۀباقر علوان در مقال محمد 1جزئیات آن مطلبی بنویسد.
عجایب را  ۀزمین عنوان کتاب در 58فقط  2،«بیالمخلوقات فی األدب العر

مد بن مح ۀنوشتتحفة الغرائب  ی به معرفیامقالهاحصاء کرد. جالل متینی در 
امیر رازی در مقاله  3ایوب طبری پرداخت که تا آن زمان ناشناخته بود.

 4محمد بن محمود همدانی را معرفی کرد. ۀنوشت نامهعجایب، «نامهعجایب»
غرائب ها و نظایر آن )معرفی نامهبحثی پیرامون عجائب» ۀاکرم سلطانی در مقال

 ۀواژ ۀبار در بخش اول، کلیاتی در 5«شیخ آذری طوسی(الدنیا و عجائب االعلی 
پرداخته است. بخش دوم مقاله به  نامهعجایبآورده و به معرفی چند « عجیب»

محمد پرویزی در دارد. شیخ آذری طوسی اختصاص  ۀنوشتخطی  ۀنسخمعرفی 
 6«در ایران اسالمی: سهم ایرانیان از میراث تمدن اسالمی نگاریعجایب» ۀمقال

های عجیب و غریب در تمدن اسالمی پرداخته و از محمد به تصویرگری نقش

                                              
1. Dubler, C. E. (1986). “ʿAdjāʾib.” EI2, vol. I. Leiden: E.J.Brill. 

 مارۀش ،الموردسالنامه « .کتب عجائب المخلوقات فی األدب العربی»(. ش1353. علوان، محمدباقر. )تابستان 2
 .242-235ص، 157
 ادبیات ۀمجلۀ دانشکد«. منسوب به محمد بن ایوب الحاسب طبری تحفة الغرائب(. »ش1350. متینی، جالل. )3

 .903-887، ص28 مارۀ، شو علوم انسانی مشهد
 .74 مارۀشاول،  ۀدور، ماهنامه سوره«. نامهعجائب(. »ش1378. رازی، امیر. )تابستان 4
غرایب الدنیا و عجایب ها و نظایر آن )معرفی نامهیببحثی پیرامون عجا(. »ش1385. سلطانی، اکرم. )تابستان 5

 .150-131، ص178 مارۀ، شادبیات و علوم انسانی ۀدانشکد ۀفصلنام. «شیخ آذری طوسی( االعلی
«. نگاری در ایران اسالمی: سهم ایرانیان از میراث تمدن اسالمیعجایب(. »ش1386)آبان  .محمد ،پرویزی. 6

 .15-12ص، 112 مارۀش ؛14-12ص، 111مارۀ ش ،تندیس

http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=272428
http://www.noormags.com/View/Magazine/MagazineByCategory.aspx?CategoryId=3&MagazineId=383&type=1
http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=14367
http://www.noormags.com/View/Magazine/ViewArticles.aspx?NumberId=9981
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/197199/%d8%a8%d8%ad%d8%ab%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d8%b9%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%ae-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/197199/%d8%a8%d8%ad%d8%ab%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d8%b9%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%ae-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c


 3ها /نگاریشناسی در عجایبجهان

رده ک قلم از هنرمندان عصر تیموری که در این زمینه صاحب سبک بود، یادسیاه
 است.

ونه را یک گ هانامهعجایبتزوتان تودروف قرار دارند و  ۀنظری ریتأثکارهایی که تحت ب( 
ویکردی فانتاستیک رتزوتان تودورف در کتابی با عنوان  .انددانستهیا ژانر ادبی 

به طرح مباحثی پیرامون سبک )ژانر( جدیدی در ساختاری به یک ژانر ادبی 
امر نیز سبب و همین  1پرداخت Fantastic/Fantastiqueادبیات غرب به نام 
قرار  هانگاریعجایبپیرامون  هاپژوهشنظری برخی از  ۀمایشد تا آراء وی بن

به تبیین  2«مکونات السرد الفانتاستیکی» ۀشُعیب حُلیفی ابتدا در مقالگیرد. 
امون روایی در ادبیات پرداخت که به مباحثی پیر ۀعنوان یک گونبه« فانتاستیک»

 ةرواییات العَجائبی فِی البن» ۀمقال درنیز اشاره کرد. سپس « عجیب»معنا و مفهوم 
 ۀ، به مقایسنگاریعجایبعجایب و  ۀبار ضمن طرح مباحث نظری در« ةالعربی

 عجیب پرداخت. وی معتقد ۀواژ ۀبار تطبیقی بین آراء چند تن از محققین در
یگر یعنی های دای صرفاً ادبی نیست، بلکه با جنبهپدیده نگاریعجایباست که 

داستان » ۀمریم خوزان در مقال 3علوم انسانی و اجتماعی در ارتباط است.
 گنبدتهفر داستانی از درویکرد ساختاری تودورف به فانتاستیک را « وهمناک

ابوالفضل حُری داستانی  4د.به کار بر فرج بعد از شدتنظامی و داستانی از کتاب 
وهمناک در »را در مقاله  فرج بعد از شدتنظامی و داستانی از  گنبدهفتاز 

                                              
1. Todorov, Tzvetan. (1970). Introduction à la littérature fantastique. Paris: Le Seuil. 

 این کتاب سپس به زبان انگلیسی ترجمه شد:
The fantastic, a structural approach to a literary genre. Translated by Richard Howard, Cornell 

university press, 1973.  
 همچنین به زبان عربی نیز ترجمه شده است:

 : دارالکالم.المغرب-الرباط . ترجمه الصدیق بوعالم.مدخل الی األدب العجائبی م(.1993. )تودوروف، تزفتان
لصدیق ترجمه ا .دب العجائبیمدخل الی األ، م(1994.) این کتاب بار دیگر نیز چاپ شد: تودوروف، تزفیتان

 دارالشرقیات. بوعالم، مراجعه محمد براده. القاهره:
 .97-65، ص45، العدد فصول .«مکونات السرد الفانتاستیکی(. »م1993. حلیفی، شعیب. )ربیع 2
-112، ص3المجلد السادس عشر، العدد  .فصول «ة.العربی ةالعَجائبی فِی الروای اتیبن»(. م1997. همو. )شتاء 3

119. 
 .37-33، ص65 مارۀش .نشر دانش .«داستان وهمناک(. »ش1370. خوزان، مریم. )4

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/503346
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/710
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های ای از داستانو سپس همین رویکرد را در گزیده 1واکاوی کرد« ادبیات کهن
ادبیات  ۀبه منزل هانامهعجایب» ۀسرانجام در مقال 2تکرار کرد. فرج بعد از شدت

رویکرد  3«های کتاب عجایب هندبه برخی حکایت وهمناک با نگاهی
( بررسی و عجایب الهندی داستانی )هانامهعجایبدر ساختاری تودوروف را 

پرویز در نظر گرفته است.  4را یک گونه یا ژانر ادبی هانامهعجایبتطبیق داده و 
را با  هاینگارعجایبتودوروف،  ریتأثنیز تحت  کتاب عجایب ایرانیبراتی در 

البته در بخش  5ادبیات فانتاستیک رواییِ مورداشاره تودورف یکی دانسته است.
نام دارد، « شناسی ایرانیو هستی هانامهعجایب»اول کتاب که  ۀششم از پار

ده شناسی ایرانی از یونانیان و بطلمیوس آوری هستیریرپذیتأثمباحثی پیرامون 
 (.58-52است )براتی، ص

مخالف هستند و این متون را  هانگاریعجایبه با رویکرد تودورفی به یی کهاپژوهشج( 
ی تالش کرد تا امقالهسرینکس ُون هیس در  .اندمطالعه کردهصورت مستقل به

تفکیک کند و برای این  شودیمشناخته « ژانر ادبی»آنچه  را با هانامهعجایب
بزرگ بن شهریار  نوشتۀ عجایب الهندمنظور با مبنا قرار دادن سه کتاب 

 عجایب المخلوقاتتألیف غرناطی و  تحفة االلباب و نخبة االعجابرامهرمزی، 
انگیز رخی از اطالعات شگفتقزوینی به تحلیل ب ۀنوشت و غرایب الموجودات

تراویس زاده سعی دارد تا بین اوهام و خرافات با آنچه  6ها پرداخته است.در آن
آورده  نگاریعجایبند متعال در متون هدف توجه به قدرت و عظمت خداو با

                                              
، 34 مارۀ، شی زبان خارجیهاپژوهش«. .وهمناک در ادبیات کهن(. »ش1385. حری، ابوالفضل. )زمستان 1

 .76-61ص
، نقد ادبی ۀفصلنام .«ی فرج بعد از شدتهاداستانژانر وهمناک: شگرف و/شگفت در (. »ش1378. همو. )2
 .30-7، ص3 مارۀش
 «.های کتاب عجایب هندادبیات وهمناک با نگاهی به برخی حکایت ۀبه منزل هانامهعجایب(. »ش1390. همو. )3

 .164-137، ص15 مارۀ، شفصلنامۀ نقد ادبی
4. Literary genre 

ها به همراه متن نامه، شکل و ساختار فانتزی عجایبتیعجایب ایرانی: روا (.ش1388. براتی، پرویز. )5
 . تهران: نشر افکار.ای قرن هفتمینامهعجایب

6. Von Hees, Syrinx. (July 2005). “The Astonishing: a Critique and Re-reading of ʿAdjāʾib 

literature.” Middle Eastern literatures, vol. 8, No. 2, pp. 101-120. 
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العجائبی فی »حسین عالم در کتابی با عنوان 1 شده است، تفکیک انجام دهد.
به مفهوم عجیب و غریب در ادبیات و مبانی  2«األدب من منظور شعریه السرد
 ۀربا ترین اثر پژوهشی درترین و مهمعنوان جدیآن پرداخت که باید آن را به

شناسی و تشریح عجیب دانست. نویسنده به آسیب ۀواژشناسی مفهوم
که « Fantastique»های متفاوت پژوهشگران عربی از اصطالح برداشت

العجیب ]عجیب و شگفت »تودورف به کار برده، پرداخته و معتقد است بین 
تفاوت اساسی « Fantastiqueالعجائبی ]وهمناک[/ »و « Merveilleuxانگیز[/

اخیراً  3اند.که بسیاری از پژوهشگران از آن غافل شده وجود دارد، موضوعی
، به رد دیدگاه نگرش متون هانامهعجایبپیرامون  4فاطمه مهری در دو مقاله

 هاآن ارتباط بکوشیم باید»عجایب با رویکرد تودورف پرداخته و معتقد است: 

به  روزام آنچه با و نه کنیم ترسیم و بررسی خودشان روزگار علوم ۀکریپ با را
 ،«هانامهعجایبمبادی طرحی نو در خوانش »)مهری، « میشناسیم علم عنوان
ی هاپژوهشرغم انجام (. بررسی ادبیات پژوهش نشان داد که تاکنون به110ص

 پژوهش قرار نگرفته است و از نگاری در متون عجایب موردمختلف، جهان
، رودیمبه شمار  هانگاریعجایبکه معرفی جهان )عالم( از مطالب مهم  آنجا

 .رسدیمبررسی این موضوع ضروری به نظر 

 شناسیو جهان 5جهان
گیتی، گیهان و جهان است  6در زبان اوستایی یعنی کیهان، «گائثا»این واژه از  ۀریش

(. جهان یا عالَم یعنی مجموع اجسام طبیعی اعم 3)برای اطالع بیشتر نکـ : آذرکار، ص

                                              
1. Zadeh, Travis. (April 2010). “The Wiles of Creation: Philosophy, Fiction, and the ʿAdjāʾib 

Tradition.” Middle Eastern literatures, vol. 13, No. 1, pp. 22-48. 

 ةالدار العربی االولی. الجزائر: ة. الطبعالعجائبی فی األدب من منظور شعریه السرد ق(.1431ن. ). عالم، حسی2
 للعلوم و ناشرون.

 .70-27. همو، ص3
 ساختاری عرفیی: مانامهعجایب متون و هانامهعجایب(. »ش1393و فاطمه مهری. )زمستان  حمیرا زمردی،. 4

. ، فاطمه؛ مهری354-339، ص26 ۀشمار )بهار ادب(، ادبیات و زبانها: سبک شناسی نظم و نثر فارسی .«هامتن
-97، ص21 ۀشمار ،هازبانادبیات و  .«هانامهعجایبمبادی طرحی نو در خوانش (. »ش1397)بهار و تابستان 

113. 
 .رسدیمبه نظر  ترقیدقجهان  ۀ، واژکندیمن معنایی گسترده دارد و فضای بیکران را تداعی . از آنجا که کیها5
ایران باستان آمده است )عالیخانی،  gaihanamپهلوی و آن نیز از  gehanاز  (kayhan. لفظ فارسی کیهان )6
  (.100ص
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، 11یا شامل چیزهایی است که در زمان و مکان باشد )سید عرب، ج نآسمااز زمین و 
 خدا است و عالم را از ۀ( و به تعبیری عالمت و نشانم ل(. عالم مشتق از )ع 22ص
(. این واژه را معادل 32مصطفی، ص )قره اندگفتهجهت دلیل اثبات وجود خدا  این

یعنی نظم، ترتیب، سامان،  (Cosmos، به انگلیسی: kόσμοσ« )کوسموس»یونانی 
« خائوس»که ضدّ  دانندیمهماهنگی، نظام، کلیت و وحدت همراه با زیبایی و خرد 

(σοάχ ،:به انگلیسی Chaosبه معنای آشفتگی، آشوب، بی ) مرج و  ونظمی، هرج
برای  (.7؛ اکرمی، ص15-11؛ آذرکار، ص303: آیتو، ص ریختگی است )نکـ درهم

در آثار خود از این واژه برای نظم جهان و کائنات استفاده کرد  نخستین بار فیثاغورس
 (.4مصطفی، ص )قره

یمشناسی نامیده ی جهان، جهانهادهیپدنوع تلقی انسان از هستی و درک حقایق 
بینی ترین شکل خود به تعیین و ترسیم یک جهانکلی در« شناسیجهان». اصطالح شود
. البته برخی از این اصطالح پردازدیمیند تکامل جهان ویژه با توجه به خاستگاه و فرابه

، یشناسو جهان ،تجربی جهان مادی ۀتا میان فیزیک، مطالع اندبردهدر این معنا بهره 
ی آن هاجنبهترین کلی ی از متافیزیک که به ماهیت و سرشت مادی دراشاخهعنوان به
تی و ویژه میان فالسفه کانتم، بهتمایز قائل شوند. این کاربرد در قرن بیس ،پردازدیم

(. کریسیتن ُولف برای نخستین بار در 18نومدرسی رایج بود )جعفریان و دیگران، ص
« شناسیجهان»، رسماً شدیمطبیعی نامیده  ۀبندی فلسفه آنچه را که از دیرباز فلسفتقسیم

رار داد. ی متافیزیک خاص قهابخششناسی از نامید و آن را در کنار الهیات و روان
تحوالت علمی اخیر استفاده از این اصطالح را به قصد تعیین و ترسیم علمی که به 

، به انحصار خود در آورده پردازدیمعنوان یک کل و ساختار جهان فیزیکی به هاشهیر
 (.105؛ زارع و حسینی، ص32است )قره مصطفی، ص

 در تمدن اسالمی نگاریجهانشناسی و جهان
هر مکتب و هر بینی با محتوای جهان سروکار دارد و بر اساس آن جهانشناسی جهان
بینی گفته شود که نوع بینش، ارزیابی و . اگر در تعریف جهانگیردشکل می دینی

گیری این مواد اصلی برای شکل بر برداشت هر مکتب و مذهب از هستی و جهان، بنا
گیرد که به آن ن سرچشمه میهای جهابینی از چگونگی شناخت عناصر و پدیدهجهان

شود. شناسی به توصیف آن پرداخته میشود که در جهانگفته می« شناسیعناصر شناخت»
گرا طبیعت ۀ، نزد فالسف(kόσμοσ« )کوسموس»در زبان یونانی  ،نظم حاکم بر طبیعت
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ی معرف« ه ]به جز ذات خدا[اللّٰ همه ما سوی»دینی  ۀو فالسف« نفس کل»از آن با عنوان 
شناسانه در سه سنت فکری پرورش ی جهانهاشهیاندتا پیش از ظهور اسالم، شده است. 

یمعلمی -فلسفی نگاریجهانهای علمی، گنوسی، عرفانی. از نمونه-یافته بود: فلسفی
اسالمی نیز فالسفه و اندیشمندان مسلمان  ۀبه آراء بطلمیوس اشاره کرد که در دور توان

ک نظم صعودی سنتی هفت فل المجسطیشدند. بطلمیوس در  متأثریا افراد دیگر از آن 
سماوی )ماده، عطرد، زهره، خورشید، مریخ، مشتری و زحل( را پذیرفته و در فرضیات 

پیوسته که حد بیرونی هر پوسته  همی کروی بههاپوستهعنوان ها بهی خود از آناارهیس
رفت، یادکرده است )قره می باالیی آن به شمار ۀدرست منطبق بر حد داخلی پوست

بندی ربع مسکون نزد مسلمانان نیز بطلمیوس بر تقسیم ریتأث(. 40مصطفی، ص
اقلیم بطلمیوسی متشکل از هشت خط موازی مستقیم یا  مشاهده است. نظام هفتقابل

ی که نمایانگر زمین است، به تصویر کشیده شده ارهیدادوایری متحدالمرکز در درون 
  (.1تصویراست )

 
 165، ص1. اخوان الصفا، ج1تصویر

گنوسی )علمی و رمزی( را در آثار جابر بن  ۀعالوه بر این نمودارهای جهان نگاران
ت شناسی خاصی استوار اسمشاهده کرد. کیمیاگری جابر بن حیان بر جهان توانیمحیان 

که در آن عقاید ارسطویی )فلک علت اولی(، نوافالطونی )افالک عقل، نفس و جوهر( 
ی )افالک سیارات هفت گانه، ستارگان ثابت و عناصر چهارگانه بر اساس وسیبطلمو 

مصور با نمودارهایی ساده متشکل  شناسی به شکلیوجود دارد. این جهان« سیر نزولی
 (.2تصویرشده است ) متحدالمرکز ارائه ۀاز چندین دایر
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 408، صمختار من رسائل جابر .2تصویر

ز کمی ا ی عرفانی باید گفت عرفان اسالمی تنها شامل شمارهانگاریجهان ۀبار در
رگذشته در (. ابن عربی )د54شناسانه است )قره مصطفی، صنمودارهای جهان

عارفانی است که پیدایش هستی را از طریق تجلی دانسته است، این  جمله ق( از638
تجلی از ذات حق تا عالم اجسام دارای پنج مرحله یا حضرت است و این پنج مرحله 

به ترتیب  آنهابرده شده است. نام« حضرات خمس»توسط شاگردان وی با عنوان 
. حضرت اسماء و صفات 2غیب یا غیب الغیوب  . حضرت ذات، عالم1اند از: عبارت

. 6. حضرت مثال یا خیال 4. حضرت افعال یا حضرت ربوبیت 3یا حضرت الوهیت 
پایین نسبت به حضرت مافوق  ۀحضرت شهادت یا محسوسات. هر حضرتی در مرتب

 .(3؛ تصویر14)صادقی شهپر، ص شودیمعنوان صورت و مثالی محسوب  خود به

 
 158، ص4ربی، ج. ابن ع3تصویر
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هایی مانند اند، گروهپرداخته شناسیجهاندر تمدن اسالمی مکاتب و افراد مختلف به 
خسرو، سهروردی، مالصدرا، غزالی،  سینا، ناصرالصفا، افرادی چون ابناخوان
 بارۀ نصیرالدین طوسی، و عارفانی مانند ابن عربی و حیدر آملی همگی در خواجه

ین و د)نصر، اند کردهشناسی و نظم حاکم بر طبیعت اظهارنظر شناخت طبیعت، جهان
های قرآنی، تفکرات شناسی خود از آموزهدر تدوین جهان هاآن(. 122، صنظام طبیعت

شناسی عنوان نمونه جهاناند. به یونانی، بیزانسی، ایرانی و هندی نیز بهره برده
لی ها در چهارچوب کقی است، به این صورت که آنی تلفیشناسالصفا یک جهاناخوان
بینی اسالمی خود از هر مکتب فلسفی، گرایش دینی و عرفانی و از هر منبع یونانی جهان

اند خود، یا تأییدی بر آن یافته ۀای موافق با بینش و اندیشو غیریونانی که در آن نکته
مشخص ازجمله عناصر بنیادی بینی چندین عنصر بارز و اند. در این جهانبهره گرفته

 افالطونی، عناصریصر افالطونی، ارسطویی، رواقی، نویان، عناۀ فیثاغورسفلسف
الصفا به جهانی معتقدند که حادث و ابداع و شود. اخوانو عرفانی یافت می 1هرمسی

جهان را خداوند  کهبر آنند  هاآنشده است. « بود»آن که نبوده  از اختراع شده و پس
، 2پس لباس وجود پوشید )ج« باش»طور که گفت خواست ابداع فرمود آن کهچنان
نزدیک با مباحث وجود دارد و سلسله  ۀسینا رابطشناسی در نظر ابنجهان (.76ص

شناسی و طبیعیات است، به همین مراتب وجود محور اصلی هر گونه تحقیق در جهان
نکـ ) خود خورشید تشبیه کرده استتعالی را به دلیل وی جهان را به نور خورشید و باری

، جهان تحت القمر که همان عالم کون و فساد است نه این جدولبر اساس (. 1: جدول
گیرد. ، بلکه هستی آن نیز از عالم فلکی سرچشمه میردیپذیمتنها از عالم عقول صورت 

سینا شامل آن قسمت از حکمت است که با اشیاء متحرک سر و کار طبیعیات از نظر ابن
 (.17، صعیون الحکمهسینا، دارد )ابن

  

                                              
ه داشت، ایجاد مکتبی به نام هرمس بود کی یونانی و مصری در اسکندریه هاتمدن. یکی از نتایج مهمی که تالقی 1

جای گذاشت. در قرون وسطی نام ه اثر عمیقی بر علوم، فلسفه و ادیان ملل غرب آسیا و حوالی دریای مدیترانه ب
ی هارسالهو  هاکتابو  شدیمحکمت و علم تلقی  مؤسسیهودیان به عنوان بانی و  هرمس نزد مسیحیان، مسلمانان و

را فردی او و  دانستندیمداده شده است. در منابع اسالمی هرمس را اَخنوخ یا ادریس نبی  متعددی به وی نسبت
اًخنوخ همان ادریس نبی »وی چنین نوشته است:  ۀبار . به عنوان نمونه مسعودی درپنداشتندیمخردمند و باهوش 

 (.50ص، 1، جالذهبمروج « )وی هرمس است و معنای هرمس عطارد است اندبردهاست که صابئه گمان 
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 23، صرساله در حقیقت و کیفیت سلسله مراتب. ابن سینا، 1جدول

 

 در تمدن اسالمی نگاریعجایب
به عجایب و غرایب مشهور است  هانگاریعجایبآنچه در متون جغرافیایی و 

ی عالم، تصورات و باورهای هایشگفتیی از هاگزارشی از اطالعات و امجموعه
 واقعیت وجود واقعیت دارند یا در عالم مردمان روزگاران پیشین است که یا ریشه در

و حقیقت 2اغراق 1ی ادبی مانند تخیل،هاظرافتگیری از ها با بهرهندارند و راویان آن
این خواننده در مواجهه با این گونه اطالعات بین  بر . بنااندکردهها را وصف آن 3ایینم

مهم در  ۀ. البته نکتشودیمواقعیت یا عدم واقعیت آن دچار چالش ذهنی 
ها است که مورد غفلت واقع شده است. های اسالمی غایت و هدف آننگاریعجایب

ی هانگاریعجایباطالعات بود اما  چه سرگرمی خوانندگان از اهداف این گونه اگر
ی هادهیپدو نشان دادن قدرت و عظمت خداوند در خلق  نگاریجهاناسالمی باهدف 

 ی پیشینهاسدهکه ریشه در باورهای مذهبی مسلمانان  اندآمدهمختلف به نگارش در 
یمگفته  4نگاریعجایبآوری و نگارش این گونه از اطالعات این به جمع بر دارد. بنا

 (.76، ص«ابن فقیه در البلدان نگاریعجایب»)اشکواری،  شود

                                              
1. Imitation 

2. Exaggeration 

3. Verisimilitude 

4. The writing of wonders 
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جوامع انسانی در طول تاریخ سعی داشتند تا با دنیایی که پر از رمز و راز و ناشناخته 
الب ویژه در قاست، ارتباط برقرار کنند و این میل خود را از طریق فرهنگ شفاهی و به

اند. در این میان ها ثبت و ضبط کردهپردازیخیالها و ها، اسطورهها، داستانافسانه
تونی های مسلمانان در مپردازیمسلمانان نیز از این قاعده مستثنی نبودند. بخشی از خیال

نام گرفتند، قابل شناسایی است. البته نگارش اطالعات « نگاریعجایب»که 
ت و گرفصورت نمی« نگاریعجایب»انگیز از ابتدا در قالب متون شگفت
بخشی از مراحل تکامل خود را در متون دیگر )یعنی منابع جغرافیایی و  نگاریعجایب
ویژه در های مسلمانان بهپردازیها( سپری کرد. اگرچه بخشی از خیالسفرنامه
ها مانند دیگر دستاوردهای تمدن اسالمی مدیون فرهنگِ اقوام و ملل نگاریعجایب

پردازی (. خیال85فردی نیز داشت )ایروین، ص به های منحصردیگر بود، خود ویژگی
کنده از شگفتینگاریمسلمانان در عجایب جهان  هایها منجر به خلق دنیایی بِکر و آ

های انگیز در قالبهای طبیعی و انسانی شگفتعُلوی و سفلی شد که در آن پدیده
وان عنآغاز بهدر  نگاریعجایباند. مختلف مانند داستان و روایت ثبت و ضبط شده

 این پیوندی بر های جغرافیانگاری در تمدن اسالمی پدیدار شد؛ بنایکی از گونه
( و حتی بعد از 35ناگسستنی با جغرافیانگاری در تمدن اسالمی پیدا کرد )براتی، ص 

گونه زمان با ثبت و نگارش اینها ادامه یافت. همقالل این متون نیز ارتباط بین آناست
اقبال  1،رفتندست نویسندگان که عمدتاً از ادیبان روزگار خود به شمار میاطالعات به د

عمومی نیز به این گونه نوشتاری گسترش یافت. در ابتدا این گونه نوشتار در متون 
زمان استقالل یافت و صاحب جایگاه و مقام در  مرور مختلف پراکنده بود، اما به
معطوف ساختند. به رشد و گسترش آن زیادی تالش خود  ۀادبیات اسالمی شد و عد

 ۀشناخت جوامع اسالمی قرون میان ۀواسط عنوان یکی از منابع بالها به نگاریعجایب
ها، تمایالت، باورها و تفکرات اسالمی حائز اهمیت هستند، زیرا این متون خواسته

ابع کنند که در منای جامعه را منعکس میاجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی توده
                                              

روف به ابراهیم االخمیمی المصری مع بن ، اثر ابوالفیض یا ابوالفیاض ثوبانکتاب العجائبعنوان نمونه به .1
 محمد بن (، علی236است )علوان،  ای منسوب به وی در قاهره موجودق( که نسخه245ذوالنون المصری )وفات 

ق( که به گردآوری 302میکال )وفات  بن ق(، ادیب، نویسنده و از نوادگان شاه252الشاه الطاهری )وفات  بن
 هایش روش ابیدر نوشته»وی چنین نوشته است:  ۀبار ندیم درمند بود. ابنانگیز عالقههای شگفتها و قصهداستان

تاب کتوان به این موارد اشاره کرد: پیش گرفته بود، در سال .... از دنیا رفت، از آثار وی می عنبس الصیمری را در
؛ یاقوت حموی، 170ص ،میندابن)برای اطالع بیشتر نکـ : « کتاب العجائب البحر، کتاب اللحم و السمک، یاؤالر

 (.1868، ص4، جمعجم االدبا
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ها در نقش نگاریاین عجایب بر ها سخن گفته شده است. بنادیگر کمتر از آن
اند که برای ای از اطالعات را در خود جای دادههایی هستند که مجموعهالمعارفةدایر

 ارینگعجایب»تأمل هستند )اشکواری و دیگران، محققان و پژوهشگران امروزی قابل
 (32-31، ص...«در تمدن اسالمی

اول از  ۀبرشمرد: دور توانیمها نگاریتقریبی برای سیر تاریخی عجایب ۀسه دور
د. نامیده ش نگاریعجایبگیری آغاز و شکل ۀقرن اول تا پایان قرن سوم هجری که دور

های رایج در بین اعراب جاهلی و تعالیم دینی قرار داشت و این دوره تحت تأثیر سنت
دوم از اوایل  ۀها به نگارش در آمد. دورعجایب سرزمین ۀزمین در طی آن اولین آثار در

 شود.شکوفایی و اوج محسوب می ۀقرن چهارم هجری تا قرن هشتم هجری بود که دور
موازات یکدیگر حرکت کردند تا اینکه به نگاریعجایبدر این دوره جغرافیانگاری و 

ایی جداگانه به هاز جغرافیانگاری مستقل شد و در کتاب نگاریعجایبسرانجام 
سوم از اواخر قرن هشتم هجری آغاز شد که طی آن شاهد  ۀنگارش درآمد. سرانجام دور

 ،(. در پژوهش حاضر48به مفهوم رایج هستیم )همان، ص نگاریعجایبآغاز زوال 
شده مورد نظر است بندی ارائه ۀ دوم از تقسیمی دورهانگاریعجایبشناسی در جهان

عجایب المخلوقات و غرایب شناسی را استخراج کرد: جهان انتویمکه در این آثار 
 االلباب ةتحف)قرن ششم هجری(،  حمد بن محمود بن احمد طوسیم ۀنوشت الموجودات

عجایب المخلوقات و ق(، 565رگذشته در اثر ابوحامد غرناطی )د االعجاب ةو نخب
الدهر فی  ةنخبو ق( 682رگذشته در اثر زکریا بن محمد قزوینی )د غرایب الموجودات

 ق(.726رگذشته در انصاری دمشقی )د ۀنوشت و البحر لبراعجائب 

 هانگاریعجایبشناسی در جهانجهان و 
های مستقل( به دنبال رواج موج نگاریویژه عجایبههای اسالمی )بنگاریعجایب
ار کراچکوفسکی، این آث ۀنویسی در جهان اسالم شکل گرفت و به گفتالمعارفدایرة
روند )کراچکوفسکی، دوران انحطاط علوم مختلف در جهان اسالم به شمار می ۀنمایند
نگاری آمیخته با مطالب کیهان»(، اما او در جای دیگر از کتابش گفته است که 281ص

)همان، « توجه عموم مردم قرار داشت های خاصی داشتند، موردانگیز که ویژگیشگفت
فهم علوم اسالمی و همچنین فهم هر علم سنتی دیگر بدون توجه به زآنجاکه (. ا241ص

های یک های علوم سنتی با آن ارتباطی همچون ارتباط اندامشناسی که شاخهآن جهان
(، بالطبع 39موجود زنده به بدن دارند به هیچ وجه میسر نیست )آرام، ص
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ها مشخص نگاریبا بررسی عجایبها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و نگاریعجایب
های پیشین، شناسیها با علم و آگاهی نسبت به انواع جهانگردد که نویسندگان آنمی

ند تا افزون بر استفاده از تجربیات گذشته، بر اساس تعالیم دینی و دانش خود اسعی کرده
عجایب نگری موجود درشناسی و جهانجهان ۀبه این امر بپردازند. برای بررسی نحو

ه جهان ها نسبت بشود تا نگرش آنمیها بررسی شناسی در آثار آنا، عناصر شناختهنگاری
 های آن مشخص گردد.)عالم( و پدیده

 شناسیعناصر شناخت

 جهان )عالم(
ه( )دهخدا، عالم به معنای جهان، یعنی تمام موجودات به غیر از خداوند )ما سوی اللّ

عرفا معتقدند که هستی و عالم، طبقات و مراتب  فالسفه، حکما و(. 15668، ص10ج
اند از عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت و عالم دارد که عبارت یاچهارگانه
و آخری، مربوط به عالم آفریدگار  اندسه عالم ابتدائی مربوط به جهان آفرینش. الهوت
شهادت و مُلک است عالم ناسوت: مراد از این عالم، همان عالم طبیعت و  (. الفاست

یعنی جهان جسمانی و اجسام و ماده و مادیات که در آن حرکت و زمان و مکان نقش 
دارد. عالم ناسوت مانند پوست است نسبت به عالم ملکوت یعنی قشر عالم ملکوت 

عالم ملکوت: مراد، همان عالم غیب و عالم نفس و عالم مجردات است که  ب( است
است برتر از عالم طبیعت ای گردد و آن مرتبهرزخ هم اطالق میبه آن عالم مثال و عالم ب

عالم جبروت:  (جکه دارای صور و ابعاد است امّا فاقد حرکت و زمان و تغییر است. 
مراد، عالم عقل و عالم معناست که از صور و ابعاد و اشباح مبرّاست و فوق عالم ملکوت 

ـ : مالصدرا، ج ی استعالم الهوت: عالم الوهیت و عالم ربوب . د(است ؛ 151ص 1)نک
 (.197، ص5؛ طباطبایی، ج191، ص1مطهری، ج

 :غرناطی در تعریف عالم )دنیا( گفته است

گیرد، که شامل جَوّ )هوا(، دریاها، زمین و آنچه در زیر فلک القمر قرار می ۀهم
 (. 37هر آنچه که روی آن قرار دارد و آن را احاطه کرده است )ص
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عالم آن را مرکز فلک دانسته و به یک پیاز تشبیه کرده است که  قزوینی در توصیف
های متعددی است؛ در نظر او این جسمِ کروی شکل را عالم گویند دارای الیه

 انصاری دمشقی در این باره چنین نوشته است:  1.(103)ص

زمین جسمی بسیط است و سرشتی سرد و خشک دارد و بر محور خود در حرکت 
فشردگی و کششی که دارد بسیط و سرد آفریده شده است. زمین است و به سبب 

های سر به فلک کشیده و کوه ۀواسطاز لحاظ کلی کروی و از جهت جزئی به 
فلک قرار دارد و از نظر  ۀهای ژرف و بریده و بریده است. زمین در میاندرّه

وری طحجم هیچ تناسبی با فلک ندارد. آب تمامی زمین را احاطه کرده است، به 
و هیچ چیز بر  بردیمآن را در خود فرو  ۀیروی زمین نبود تمامی هایپستکه اگر 
، لیکن عنایت خداوندگار لطفی بر جهانیان ارزانی فرمود که ماندینمجای 
« ی از زمین از آب بیرون و برجسته باشد تا مرکزی برای جهان گردداپاره
 (.15-13)ص

ن حکمت و بیهوده نیست، بلکه همان گونه خلقت جهان در نظر عجایب نگاران بدو
 اند:صفا نیز در تعالیم خود از آن یادکردهالکه اخوان

انا هستی صانع حکیم و د ۀصورت کامل و محکم نشانبدان که ساختن شیئی به
ها محجوب باشد. پس اگر خردمند در است، اگرچه آن صانع از ادراک دیده

انع دست صهخواهد دانست که این موجودات باحوال نباتات تأمل کند، به ناچار 
 (. 130، ص2ج) حکیمی خلق شده است

ای از سوره فصلت، که در آن خلقت زمین را در دو روز طوسی با استناد به آیه
ها دیگری از قرآن کریم، زمین را گهواره و آسایشگاه انسان هیآنیز با توجه به  2دانسته،

الصفا به وجود حکمت در عالم اشاره کرده و انوی همچنین مانند اخو 3خوانده است.
بدانک عالم با هر چه در وی است، حکمت است و هر چه بینی از بهر »نوشته است که 

(. قزوینی نیز با الهام از 116 )ص« حکمت آفرید و وی حکیم است و حکمت داند

                                              
 (.56خوانی دارد )بیرونی، صزمین هم ۀبار . این نظر وی با آراء ابوریحان بیرونی در1
یکسی که زمین را در دو هنگام آفرید کفر م) ﴾خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یوْمَینِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَندَادًا ذَلِک رَبُّ الْعَالَمِینَ﴿ .2

 (9( )فصلت، این است پروردگار جهانیان دیدهیو برای او همتایانی قرار م دیورز
 (.6)نبأ،  (نگردانیدیم یاآیا زمین را گهواره) ﴾نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًااَلَمْ ﴿. 3
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نی را چنین و این آموزه قرآ 1تعالیم قرآنی، به خلقت زمین و آسمان در شش روز پرداخته
 تفسیر کرده است:

یک  .یوم از روی لغت، کون و حادث باشد و ایام سته، مراتب مصنوعات است
 آسمان و یک مرتبه ۀصورت او و یک مرتبه ماد مرتبه زمین است و یک مرتبه

دیگر مشکالت و زمین و آسمان از جبال و غیر آن  ۀصورت او و در مرتب
 (.97)ص

ها را به سیر و سفر و سوه عنکبوت که انسان 20 ۀبه آی وی در جای دیگر با استناد
 :نوشته استدر این آیات « مشاهده»در توضیح واژۀ  2در عالم فراخوانده،مشاهده 

فکر است در حقایق اشیاء و بحث در کیفیت آن که سبب لذات دنیوی و سعادت 
  موجب زیادتی یقین و تحقیقاخروی است. نظر در مصنوعات باری جل و عال

 (.82)همان، ص باشد

 عالم عُلوی و عالم سُفلی
ها به دو نوع عالم علوی )باال( و عالم سفلی )پایین( تقسیم شده نگاریعجایبعالم در 

مراد از عالم سفلی همان عالم مادّه است که با اسامی است. در این تفکر ارسطویی، 
و مراد از عالم علوی،  شود؛دنیا نیز شناخته می و ت، عالم ناسوتدیگر چون عالم طبیع

فالسفه، افالک در  ۀعالم ماوراء طبیعت است که مجرّد و منزّه از مادّه است. به عقید
ای وقوع حوادث این جهان نقش عمده ۀتکوین موجودات عالمِ کون و فساد و نحو

د و پدران )آباء( ان ۀدارند و چنان است که گویی از لحاظ فعل و تأثیر، افالک به منزل
مادران )امّهات( و اجسام عنصری در حکم  هاز حیث انفعال و پذیرندگی به مثاب عناصر

نصرها را ند و عاروست که افالک را پدران خوانده از این»فرزندان ایشان )موالید(: 
عبدالرزاق الهیجی  (.418)شیرازی، ص «ها زاید، فرزندانمادران و آنچه را از آن

 نویسد: این مطلب می ق( در توضیح بیشتر1072 رگذشته در)د

عالم اجسام بر دو گونه است، یکی عالم فلکیات و دیگری عالم عنصریات. و 
خدای تعالی فلکیات را مؤثر آفریده و عنصریات را متأثر، و جمیع تغیرات و 
تجددات که در این عالم واقع شود، همه از تأثیر افالک و تابش کواکب بود و 

                                              
ها و زمین را در شش هنگام خدایی است که آسمان) ﴾اِنَّ رَبَّکمُ اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاالَرْضَ فِی سِتَّةِ اَیام  ﴿. 1

 (.4، حدید، 59، فرقان، 58؛ اعراف، 3( )یونس، آفرید
 (.42؛ روم، 20)عنکبوت،  ﴾قل سیروا فی االرض فانظروا﴿ .2
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ختلف م تاوضاع ایشان در قیاس به عنصریاون فلکیات همیشه در حرکتند و چ
و تأثیر ایشان به وساطت اوضاع، لهذا تأثیر فلکیات در عنصریات مختلف شود 

 (.95)ص هم به حسب مکان و هم به حسب زمان

ن اسالمی بر این اعتقاد بودند که زمین در مرکز عالم قرار دارد و هفت ابیشتر منجم
جهان دارای  .اف زمین در حرکت قرار دارندسیاره در هفت فلک متحدالمرکز در اطر

نهم که  ۀستاره فلک است که عبارت است از هشت فلک نجوم بطلمیوسی و فلک بینُ
توان آن را نشانه و تمثیل سرحد منجمان اسالمی وراء فلک کواکب ثابته قرار دادند و می

ک فلکی یبین عالم غیب و شهادت و یا وجود مطلق و صیرورت جهانی دانست. بر هر 
عقلی  ۀدهد و جرم آن به وسیلسلسله عقول حکمفرمائی دارند و نفسی آن را حرکت می

، ...نظر متفکران اسالمی)نصر،  که در مقام باالتر آن قرار گرفته افاضه شده است
 (.315ص

ای از قرآن کریم که در آن خلقت طوسی در ذیل عالم علوی ابتدا با استناد به آیه
ابتدا به توصیف عرش پرداخته و نوشته است که  1را بیهوده ندانسته،ها و زمین آسمان

ها اند و عرش بر آنپرگار در میان دایره ۀجهان علوی و سفلی در مقابل عرش مانند نقط
-21)ص 2کندیماحاطه دارد. عرش بر روی آب قرار دارد و هشت فرشته آن را حمل 

ای در بیابان تشبیه کرده و با استناد (. غرناطی جهان را در مقایسه با عرش به حلقه23
(. قزوینی به 50خداوند را صاحب عرش دانسته است )ص 3سوره توبه، 129 ۀبه آی

 :وجود نه فلک باور دارد و نوشته است

آن را به نُه قسمت کنند و محدب هر فلکی، مقعر آن دیگر است و آن چه اقرب 
 لک زهره، پس فلکاست به عناصر، فلک قمر است، پس فلک عطارد، پس ف

آفتاب، پس فلک مریخ، پس فلک مشتری، پس فلک زحل، پس فلک ثوابت، 
 (. 103پس فلک االفالک )ص

                                              
]که[  شندیاندیدر آفرینش آسمانها و زمین م) ﴾یتَفَکرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاالَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلًا﴿. 1

 (.191آل عمران، )( پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده
فرشتگان در اطراف ]آسمان[ اند و عرش ) ﴾اَرْجَائِهَا وَیحْمِلُ عَرْشَ رَبِّک فَوْقَهُمْ یوْمَئِذٍ ثَمَانِیةٌ وَالْمَلَک عَلَی﴿. 2

و عرش ) ﴾وَکانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمَاء﴿ .17(، سوره حاقه، دارندیپروردگارت را آن روز هشت ]فرشته[ بر سر خود بر م
 (.7( )هود، او بر آب بود

 (.129)توبه،  ﴾الْعَرِْش الْعَظِیمِ  وَهُوَ رَبُّ﴿. 3
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از نظر رتبه ، زیرا اندعالم سفلی گفتهقرار دارد آن را عالم مادّه در مقابل عالم عُلوی، 
خصوصیت . تر استتر و ضعیفوجودی و شدّت وجودی از همه عوالم وجود، پایین

مادّی بودن حرکت داشتن  ۀمادّی بودن است و الزم (اسی عالم سفلی )عالم مادّهاس
الح فلسفه یعنی بالقوّه بودن و قابلیّت برای پذیرش صور طاست؛ چون مادّه در اص

گوناگون؛ و حرکت یعنی خروج تدریجی یک شیء از حالت بالقوّه برای رسیدن به 
واقع همان دنیای تحت  نامند که درفساد نیز می. عالم سفلی را عالم کون و حالت بالفعل

دانسته و نوشته است که  هافلکترین القمر است. غرناطی عالم تحت القمر را کوچک
(. 49را احاطه کرده است )ص هاآنو دریاها در آن قرار دارند و کوه قاف  هاکوهزمین، 

فساد نیز نام بر عکس عالم علوی که عالم مجردات است در جهان سفلی که کون و 
ای بدون صورت وجود ندارد. عناصر چهارگانه دارد، هیچ صورتی بدون ماده و هیچ ماده

اند و هر یک دارای دو طبع سرد و خشک هستند آب، آتش، هوا و زمین در آن واقع
 (. 192)قزوینی، ص

ی دینی پیوند ناگسستنی دارد، و هاآموزهنگاران با عجایب نگاریجهانازآنجاکه 
سی، شناشناسی دینی نیز با علم به مالئکه پیوند خورده است. در این نوع جهاننجها

اراده و جسم خود یا شرکت با نیروهای زمینی حوادث این عالم را تحت  ۀوسیلهمالئکه ب
عنوان نمونه طوسی به شرح وظایف اسرافیل، جبرئیل و میکاییل دهند. بهتأثیر قرار می

(. قزوینی در توصیف 28-23علوی پرداخته است )صاز فرشتگان ساکن در جهان 
 فرشتگان چنین نوشته است: 

ز ند امَلِک جوهری است بسیط و ذو حیات و نطق و عقل و مقدس باشند و پاکَ
لَأ یعْصُونَ اللَّهَ مَا اَمَرَهُمْ وَیفْعَلُونَ مَا ﴿شهوت و ظلمت و کروب و غضب، 

شان شادی ای تعالی و ان به ذکر باریطعام ایشان تقدیس و انس ایش 1،یوْمَرُونَ﴾
 .تعالیبه عبادت باری

 علم جَوّ
هایی است که بین فلک قمر مقصود از علم جو، علم بر تمام حوادث، تغییرات و پدیده

نه تنها شامل تغییرات هوا، باد، طوفان،  هادهیپد. این دهدرخ میزمین  ۀو سطح کُر
باران، برف، رعد و برق، قوس و قزح )رنگین کمان( و غیره است، بلکه ستارگان و 

 . این علم در تمدن اسالمی تحت تأثیر تفکرات ارسطویی قرار داشت.شودیمابرها نیز 

                                              
 9تحریم، . 1
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ا الصفخوانانگاری خود تحت تأثیر آراء و افکار طوسی و قزوینی در این بخش از جهان
این بخش از فلک را که حدّ فاصل بین ماه و  1سینا،ها برخالف ابنقرار دارند، زیرا آن

باال که اثیر نام دارد و در اثر  ۀاند: الف( ناحیزمین قرار دارد به سه بخش تقسیم کرده
وسط که زمهریر نام دارد و  ۀتماس با فلک قمر، حرارت در آن وجود دارد. ب( ناحی

پایین یا نسیم که دارای درجه حرارت معتدل است  ۀده سرد است. ج( ناحیالعافوق
 مستقیم نکردهطور بهبندی تقسیماین (. طوسی به 59-57، ص2ج)اخوان الصفا، 

ای آورده که مؤید پیروی وی از این الگو است )نکـ : ، اما مطالب را به گونهاست
سیم کرده است، اما در توضیح (. قزوینی نیز اگرچه جوّ را به سه قسمت تق73-71ص

(. طوسی در این قسمت نیز به 196-195ها اندکی متفاوت عمل کرده است )صبخش
و برق، قوس و  های جهان اعم از مانند آتش )حرارت(، صاعقه، رعدتوصیف پدیده

ر ی از قرآن پرداخته و داهیآقزح )رنگین کمان(، هوا، باد و انواع آن و باران با استناد به 
عنوان نمونه در توصیف ابرها چنین گفته د است تا تفسیر دینی از آن ارائه دهد. بهصد

 است:

گوید من ابرها را آفریدگار می 2،وَینْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾﴿ه تعالی: قال اللّ 
فراهم آوردم، ابرهای گران و از آن آب ببارانم و بر عالم قطره قطره قطره تا بناها 

 (. 84)ص « خراب نکند

گیری ابرها و بارش باران، به وجود بخار آب و عبور آن از شکل ۀنحو ۀبار قزوینی در
تر میسطوح باالزمهریر مانع حرکت آن به  ۀنسیم اشاره کرده و گفته است که الی ۀالی

شود، در آنجا تبدیل به ابر گشته و در صورت ترکیب با هوای سرد تبدیل به باران و برف 
 (.196گردد )صتبدیل می

 جغرافیا و زمین شناسی
الصفا که خورشید محور و مرکز عالم ها برخالف اخواننامهشناسی عجایبدر جهان

ه افالک نُ (. 4تصویر)شود می(، زمین مرکزی مطرح 25، ص2جالصفا، است )اخوان

                                              
مماس با سطح زمین که از بخارات و حرارتی که از  ر قسمت تقسیم کرده است: الف( طبقۀ. ابن سینا جَوّ را به چها1

ی که اقهطبباالتری که بخارات آن کمتر و حرارت آن بیشتر است. ج(  صعود کرده، پُر شده است. ب( طبقۀ زمین
فن سماع ای از تصاعدات که از جبال به این ناحیه صعود کرده است )دارای هوای صاف و پاک است. د( طیقه

 (.95، صطبیعی
 12رعد، . 2



 19ها /نگاریشناسی در عجایبجهان

ه ها بی ندارند و در توصیف هر یک از آناند و هیچ کدام بر دیگری برترگانه مساوی
ها و منافعشان توجه ها با زمین، ویژگیۀ آنهای مصطلح، مساحت و فاصلها، نامویژگی

 :ه گانه، به آیات قرآنی استناد شده است )قس. در توصیف هر یک از افالک نُشودیم
 (.122-104و قزوینی، ص 70-46صطوسی، 

 
 41، صو البحر لبرنخبة الدهر فی عجائب ازمین مرکزی در . 4تصویر

 های زمین چنین نوشته است:الیه ۀبار انصاری دمشقی در

ی زمین آن است هاهیال ۀبار ترین عقیده به ذهن ما درنزدیک اندگفتهپیشینیان 
نخست خاک صرف است و آن مرکز زمین و  ۀکه زمین سه طبقه دارد، طبق

ثیرات آسمان را بر آن نفوذی نیست و اگر هم نفوذی باشد أاطراف آن است و ت
دیگر با آب آمیخته شده است و خاک خالص نیست و  ۀ. طبقدیآینمبه حساب 

یمصورت گل دیده زیرین قرار گرفته است و به همین جهت به ۀبر روی طبق
ست که در برابر پرتو خورشید قرار دارد و قسمتی از آن آخر همان ا ۀ. طبقشود

 یده و قسمت دیگرش نیز زیر آب استرا خورشید با نور خود خشک گردان
 (.17)ص

زمین رخ می ۀنگاران توجه خود را به تحوالتی که در کُربعد از علم جَوّ، عجایب
شناسی اکنون زمینو « الرضا معرفة»اند، علمی که در گذشته به آن دهد، معطوف ساخته

یمات زمین و تقس ۀبار گویند. طوسی، انصاری دمشقی و قزوینی از آراء پیشینیان درمی
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هدی بر این مدعا اند شاآن آگاهی داشتند و مطالبی که در ذیل توصیف زمین آورده
اند این است که زمین کروی است، در مرکز ها مبنای کار خود قرار دادهاست، اما آنچه آن

اقلیم یونانی( است و دریای محیط آن را احاطه اقلیم )هفترار دارد، دارای هفتعالم ق
کرده است. یک ربع از چهار ربع زمین آباد و معمور است و سه ربع دیگر آن را آب فرا 

جمادات، نباتات و معدنیات  ۀزمین را به سه دست ۀگرفته است. موجودات روی کر
؛ انصاری دمشقی، 262-258زوینی، ص؛ ق125-116اند )طوسی، صتقسیم کرده

 (.37-35ص

، )ع(گانۀ فریدون و حضرت نوحد طرح سههای دیگر ماننبندیمیالبته طوسی از تقس
یمیونانیان که عالم را به آسیای صغیر و کبیر و لیبیه و اروپا تقسیم  ۀچهارگان ۀنقش

زمین که در نزد ایرانیان  ۀگان هندوان و تقسیم هفت ۀه گانهای نُبندی، تقسیمکردند
م یونانی( اقلیاقلیم )البته هفتکه گفته شد از هفت طوروجود داشت، آگاه بود، اما همان

اقلیم یونانی پیروی کرده، اما او (. قزوینی نیز از هفت119-117پیروی کرده است )ص
ها در نساننیز مانند طوسی به برخی آراء رایج در آن زمان اشاره کرده و معتقد است که ا

اقلیم اطالعی در دست نیست  اقلیم محصورند و از بیرون از این هفتاین هفت
که در این زمینه با طوسی و  38-31؛ نیز نکـ : انصاری دمشقی، ص261-260)ص

 (.رأی استقزوینی هم

تغییرات طبیعی و تدریجی در سطح زمین  ۀبار طوسی، قزوینی و انصاری دمشقی در
، تأثیرات هااچهیدرها، خشک شدن به دنبال تغییرات تدریجی رودخانهبر این باورند که 

ها و ی رسوبی، زلزلههاسنگای، پیدایش های ماسهجا کردن شن و تپههباد و جاب
 :ها تغییرات مختلفی در سطح زمین ظاهر شده است )قسها و تشکیل کوهآتشفشان

 (.133-132صانصاری دمشقی، ؛ 264-262قزوینی، ص؛ 124-122طوسی، ص

در  و اندکردهنظر  اظهار ها و نهرها نیزها، رودها، چشمهکوه ۀبار نگاران درعجایب
 عنوان نمونه طوسی و قزوینیبین مطالب آنها وجود ندارد. به این قسمت تفاوت چندانی 

ی از ااند، یعنی با استناد به آیهها، تفسیری دینی از آن ارائه کردهدر بحث مربوط به کوه
که توجه به قدرت و را ها نگاریقرآن کریم، در صدد هستند تا رسالت اصلی عجایب
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وصف رودهای بزرگ نیل،  انصاری دمشقی پیش از 1عظمت خداوند است، تبیین کنند.
 بهشت سخن گفته و چنین نوشته است: ۀبار ون و جیحون درفرات، سیح

ن شاخ در شاخ بوداگر بهشت بوستانی باشد که مردمان و ساکنین خود را با 
هیچ مانعی ندارد  2ی گسترده خود در بر گیردهاهیسادرختانش بپوشاند و در زیر 
ی برینی که در آسمانهابهشت همانندانیی هابهشتکه در زمین خدای تعالی 

 نآ درهاست پیدا شود و خدای تعالی آن کس از بندگانش را که بخواهد 
 (.141)ص نعمت ارزانی فرماید هابوستان

ۀ طبیعی و ی طبیعی، جنبهادهیپدنگاران در توصیف توان گفت عجایبمی
دینی در هم آمیخته و قصد دارند تا مانند -تمثیلی )نماد( ۀها را با جنبجغرافیایی آن

تعالی را آشکار سازند.  های معنوی و باطنی مخلوقات باریبسیاری از علوم دیگر، جنبه
 زمین چنین گفته است: ۀها برای کُرفواید کوهعنوان نمونه قزوینی در توصیف  به

اگر نه این بودی که باری عزّ و جلّ در جبال نهاده است، روی زمین اطلس بودی 
و چون باران آمدی در فصل زمستان بر مردم دشوار بودی و هوا چنان گرم شدی 

کردی و تا سال دیگر و آنچه از آب مانده بودی، زمین فرو بردی و هوا نشف 
 (.264)ص آب نبودیهیچ 

 گانهموالید سه
شناسی، جمادات، نباتات و معادن و جهان نگاریجهانگانه در منظور از موالید سه

(. 1668شوند )تهانوی، صعنوان فرزندان افالک شناخته میواقع به هستند که در
 قزوینی در این باره چنین نوشته است:

شد یا غیرنامی؛ اگر غیرنامی باشد، شود یا نامی بااجسامی که از امهات متولد می
است و اگر نامی بود در او قوت حس و حرکت بود یا نباشد؛ اگر در  معدنیات

 (. 309ص) نبات بود و اگر باشد حیوان باشد قوت حس حرکت نباشد،او 

                                              
 ﴾اَقْوَاتَهَا هایوَقَدَّرَ ف هایجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِی مِن فَوْقِهَا وَبَارَک ف﴿فصلت استناد کرده است:  ۀسور 10 ۀ. طوسی به آی1
 ۀسور 15 ۀ(؛ قزوینی به آی125( )صها نهاد و در آن خیر فراوان پدید آوردین[ از فراز آن ]لنگرآسا[ کوهو در ]زم)

هایی استوار افکند تا شما را و در زمین کوه) ﴾وَاَْلقَی ِفی االَْرضِ رَوَاسِی اَن تَمِیدَ بِکمْ ﴿نحل استناد کرده است 
 (.263( )صنجنباند

 فصلت. ۀسور 31 ۀواقعه و آی ۀسور 31-27سوره نساء، آیات  13 ۀه آی. به طور ضمنی اشاره دارد ب2
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 طوسی در آغاز این بخش، چنین گفته است:

رُ مِنْهُ االَنْهَارُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا یشَّقَّقُ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یتَفَجَّ﴿ه تعالی: قال اللّ
ها آب روان ها آفریدم کی از آن جویگوید کی سنگمی 1،فَیخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء﴾

از  ترسختو بعضی شکافته شود، از آن آب بیرون آید. یعنی دل کافر  شودیم
 (. 138)ص سنگست کی عبرت گیرد

طوسی در این زمینه قابل قیاس با قزوینی نیست، زیرا قزوینی باید توجه داشت اطالعات 
ن لوم طبیعی نیز مهارت داشت و محققاع ۀزمین نگار بود، درافزون بر این که عجایب

: ابن وردی،  عنوان نمونه، نکـاند )بهبعدی نیز به اطالعات وی در این زمینه استناد کرده
وجود آمدن معدنیات مطلع ه ببارۀ  در 2جابر بن حیان (. قزوینی از نظر293، 285ص

دانست می وجود آمدن معدنیاته بود که ترکیب جیوه و گوگرد یا زیبق و کبریت را علت ب
را در دو گروه فلزات و انواع  معدنیات. (84: انصاری دمشقی، ص ؛ نیز نکـ309)ص
ای طبیعی ه. در این قسمت طوسی سعی دارد تا ترکیبی از ویژگیاندکردهها معرفی سنگ

انگیز ارائه های شگفتها را به همراه برخی از سنگها و صخرهانواع فلزات، سنگ
(، 162-138است )ص نگاریجهانو  نگاریعجایبکند که به خوبی نمایانگر تلفیق 

های هر یک از انواع معدنیات پرداخته است اما قزوینی بیشتر به توصیف ویژگی
 (. 346-310)ص

گانه، نباتات است که طوسی و قزوینی هر دو به آن پرداختهموالید سهمبحث بعدی در 
 اند:اند. علم نبات در تمدن اسالمی را این گونه تعریف کرده

ها سخن میها، اشکال، منافع و مضرات آنعلمی که از خواص گیاهان، شگفتی
پریهای درمانی آنها است )طاش کگوید و موضوع آن انواع گیاهان و ویژگی

 (. 331، ص1جاده، ز

ت. ها به نباتات اسبحث نیز گویای روش و نوع نگاه آنطوسی و قزوینی بر این  ۀمقدم
طوسی مطالب را با استناد به آیاتی از قرآن کریم آغاز کرده است که در آن به خلقت 

از طرح این مقدمه را هدف خود  او 3ها اشاره شده است.های آنانواع درختان و میوه

                                              
 (.74)بقره،  شودیو آب از آن خارج م شکافدیاز آنها م یاو پاره زندیهایی بیرون مها جویاز برخی سنگ. 1
الزیبق ؛ 186-180ص، الشرقی بقیالز : جابر بن حیان، . برای اطالع بیشتر از نظریات جابر در این زمینه، نکـ2

 .193-187ص، الغربی
 (.31-27)عبس، آیات  ﴾ ... حَبًّا هایفَاَنْبَتْنَا ف ﴿. 3
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ما یاد کنیم خاصیات بعضی از آن تا قدرت کامل آفریدگار تعالی »است:  چنین آورده
قزوینی مفصل است و در تعریف نباتات چنین نوشته است:  ۀ(. مقدم306)ص« بدانند

خارج است از جمادیه صرف نباتات متوسط است میان معادن و حیوانات، یعنی که »
 (. 347)ص« حس و حرکت استن است، لکن کمال حیوانیت را ندارد و آن داکه در مع

سینا و قزوینی در مورد قوای مختلف دخیل در رشد و ای بین آراء ابناگر مقایسه
گردد که قزوینی افزون بر قوای غاذیه، نامیه و نمو گیاه صورت بگیرد، مشخص می

(، چندین قوای دیگر 123: عرقسوسی و مالعثمان، ص برده )نکـسینا ناممولده که ابن
ز ا را به گیاهر این امر دخیل دانسته است. وی در ادامه مراحل تبدیل یک دانه را نیز د
های خلقت دانسته و گفته است که در طی این مراحل قوای جاذبه، ماسکه، شگفتی

 شودیمهاضمه، غاذیه، نامیه، مولده، و مصوره حضور دارند تا یک دانه تبدیل به گیاه 
(. قزوینی نباتات 347و قزوینی، ص 80-79، صاتاالشارات و التنبیهسینا، ابن )قس:

بندی )گیاهان( را به دو قسمت تقسیم کرده است: شجر و تخم. در توضیح این تقسیم
هر نباتی که آن را ساق بود، آن را شجر گویند، و هر نباتی که آن را »چنین نوشته است: 

نواع گیاهان سبب شده بندی قزوینی از ا(. تقسیم348)ص « ساق نبود، آن را تخم گویند
؛ خالدوف، 115)نکـ : عیسی بک، ص او را ستایش کنندن معاصر است تا محققا

گیاهان و حیوانات  ۀتوان به مقایس(. از دیگر مطالب مهم این بخش می179-174ص
اشاره کرد که قزوینی درختان بزرگ مانند ساج و دلب و غیره را به حیونات بزرگ مانند 

ش( و گیاهان کوچک و ضعیف را به حیونات ضعیف مانند فیل و جاموس )گاومی
مگس و زنبور تشبیه کرده است. او همچنین معتقد است که گیاهان و حیوانات در تغذیه 

تمام  و ابندییمبه هم شباهت دارند، یعنی همان گونه که حیوانات با تغذیه رشد و نمو 
برند، گیاهان نیز با آب تغذیه ینیز از غذا بهره م -حتی موهای بدنشان- هابدن آن اجزای

هایشان وجود دارد، به تمام اجزای و آب توسط عروق و مختلف که در ساقه شوندیم
های مخلوقات خداوند است که در طبیعت وجود دارد و این از شگفتی رودیمگیاه 
و شرح (. اگرچه قزوینی در بحث مربوط به نباتات از آراء ارسطو 349-347)ص
شناسی های قزوینی را در جهان، اما آن چیزی که تحلیلآنها استفاده کرده است برسینا ابن

کند این است که او نیز مانند طوسی پیوند تفسیرهای طبیعی و با دیگران متفاوت می
مربوط به  عنوان نمونه در پایان مقدمهگیرد، به ها را نادیده نمیمعنوی از پدیده-تمثیلی

 نباتات چنین گفته است:
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کرده است و  چیزی از اشجار که باری عز و جل در کتاب عزیز یاد تربیجع
عقل عقال از ادراک آن معنی قاصر آید و عبارات و معنی بدان وفا نکند؛ قوله 

ها عَلَی بَعْضٍ فِی االُکلِ اِنَّ فِی ذَلِک بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بعض یسْقَی﴿تعالی: 
  1(.349صهمان، ) لَآیاتٍ لِّقَوْم  یعْقِلُونَ﴾

پیوند داده، به این صورت  نگاریعجایبشناسی را با طوسی در این قسمت جهان
 ةانگیز و غریب )فی عجایب االشجار المجهولکه بخشی از مطالب را به درختان شگفت

 عنوان نمونه: ( اختصاص داده است. بهةالغریب

از آن چکد و صباح بن باوی زمین یمن در حدود مَهره، آب ه درختی است ب
 ها پر کندهر گَه ماه حرام در آید آب از این درخت گشاده شود تا مصانعگوید: 

 (.327و چون ماه حرام برود آب باز ستد )ص

. مطالب طوسی در این بحث نظم ندیآیمگانه به شمار حیوانات از دیگر موالید سه
تلف را وصف کرده است. اما ی حیوانات مخامقدمهخاصی ندارد، زیرا بدون هیچ 

حیوانات آورده است که یادآور  ۀبار ی درامقدمهخاص خود ابتدا  ۀقزوینی بنا بر شیو
است. تا پیش از قزوینی، تقسیم بارهسینا در این الصفا و آراء ابنآراء و نظرات اخوان

 2ود،های مختلف صورت گرفته بهای مختلفی از انواع حیوانات با توجه به مالکبندی

دفاع یا مقابله با دشمنان  ۀبندی انواع حیوانات بر اساس نوع و نحواما قزوینی به تقسیم
(. قزوینی چهار گونه از حیوانات را آورده است: الف( 33ارائه کرده است )عزی، ص

                                              
و ]با این همه[ برخی از آنها را در میوه  گردندیچه از یک ریشه و چه از غیر یک ریشه که با یک آب سیراب م. 1

 کنندی]امر نیز[ برای مردمی که تعقل مگمان در این بی میدهی]از حیث مزه و نوع و کیفیت[ بر برخی دیگر برتری م
 (.4)رعد،  روشنی[ است]دالیل 

که  هاآناند: الف( گروه تقسیم کرده 5. به عنوان نمونه اخوان الصفا یک بار بر اساس قوای حیوانی، حیوانات را به 2
مانند  اندذائقهب( حیواناتی که دارای حس المسه و  ؛هاصدففقط یک حس دارند و آن حس المسه است مانند 

د( حیواناتی که به غیر از حس  مانند حیوانات دریایی؛ اندشامهج( حیواناتی که دارای حس المسه، ذائقه و  ؛هاکرم
 هاآن(. 158-157، ص2ات کامل که همه حواس را دارند )جباصره همه حواس را دارند مانند حشرات. حیوان

( الف اند:گروه تقسیم کرده 3ت را بر اساس نوع توالد و تناسل به همچنین با الگوبرداری از آراء ارسطو، حیوانا
 کنندیمگیری ب( حیواناتی که نر و ماده آنها با همدیگر جفت ؛دهندیمو به آنها شیر  ندیزایمحیوانات کامل که بچه 

ه بلکه از مواد گندیده ب ،ندیآیموجود ه ج( حیواناتی که نه از راه زایمان و نه از راه تخم ب ؛دگذاریمو ماده تخم 
یم(. اخوان حیوانات را بر اساس این که کجا زندگی 164، ص2ج )همان، کنندینمو چندان هم عمر  ندیآیموجود 
ب( حیوانات  مانند حشرات و پرندگان؛ کنندیماند: الف( حیواناتی که در هوا پرواز گروه تقسیم کرده 4نیز به  کنند

که در  د( حیواناتی چهارپایان هستند و حیوانات اهلی؛ ج( حیوانات زمینی که شامل د؛هستن هاآبدریایی که ساکن 
 (.169-168ص، 2)همان، ج کنندیمدرون زمین زندگی 
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 کنند، مانند شیر یا فیل؛قدرت خود دشمنان را از خود دور می ۀواسطه حیواناتی که ب
 نند، مانند خرگوش، آهو و پرندگان؛کب( حیواناتی که با فرار از دشمن از خود دفاع می

د( حیواناتی  کنند، مانند خارپشت؛ج( حیواناتی که با وسایل دفاعی ویژه از خود دفاع می
، مانند موش و مار کنندیمی زیرزمین زندگی هاالنهیی محفوظ مانند هامکانکه در 
ن در آ هاانسانل، قزوینی به این واقعیت آگاه بود که اطالعات (. با این حا422)ص

زمان نسبت به حیوانات مختلف اندک بود و نوشته است که بر روی کُره زمین حیوانات 
ریم ی از قرآن کاهیآها بی اطالع هستند. او با استناد به دیگری نیز وجود دارند که از آن

ها بیها از آنزمین است، در حالی که انسانوجود مخلوقات بسیار در  ۀکه نشان دهند
ها را از نگارش نگاریعجایبشمارد تا بار دیگر غایت خبرند، فرصت را غنیمت می

 ت:خود چنین نوشته اس ۀاین گونه اطالعات به خوانندگان آشکار سازد. او در پایان مقدم

ت در ستعالی یادکرده ااگر کسی خواهد که معنی این کلمات بداند که باری
باید که آتشی برافروزد به شب در  1﴾و ما یَخلق ما ال تَعلَمون﴿کتاب مجید 

میان بیشه، آنگاه ببیند که چند نوع از هوام و حشرات گِرد آن آتش جمع شوند 
 از صور غریب و اشکال عجیب که به خاطر هیچ آدمی نگذشته است که باری

)همان،  ﴾د رَبُک إال هُوو ما یَعلَم جُنُو﴿تعالی چنان چیزی آفریده است 
 (.423-422ص

نی، بیبینی اسالمی پیوند مستحکمی دارند و در این جهانها با جهاننگاریعجایب
گویند و حتی از عظمت خداوند متعال سخن می 2عنوان نمادهای تمثیلی،حیوانات به

 3ردازند.بپها به تفکر ا خواسته تا در چگونگی آفرینش آنهخداوند در قرآن کریم از انسان

                                              
 8، نحل. 1
ر بر مفهوم داللت ندارد، اما با توسل ه. تمثیل در اصطالح ارائه کردن یک مفهوم است در قالب منطقی که در ظا2

(. داستان Fable! در ادبیات تمثیل بر دو گونه است: الف( فابل )عموماًبه مفهوم پی برد.  توانیمبر صور خیال 
(. حکایتی Parableب( پارابل ) واناتند؛ی آن حیهاتیشخصکوتاه خیالی یا توصیفی که با هدف تعلیم اخالقی که 

 (.115پورنامداران، ص:  هستند )نکـ هاانسانی آن هاتیشخصاخالقی که اغلب  آموزندهکوتاه با نکات 
و ) ﴾مَنَافِعُ کثِیرَةٌ وَمِنْهَا تَاْکلُونَ هایوَاِنَّ لَکمْ ِفی الْأَنْعَامِ َلعِبْرَةً نُّسقِیکم مِّمَّا فِی بُطُونِهَا وَلَکمْ ف﴿. به عنوان نمونه: 3

و برای شما در  مینوشانی]ی گله درس[ عبرتی است از ]شیری[ که در شکم آنهاست به شما مهاالبته برای شما در دام
اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهَ یسَبِّحُ لَهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿؛ 21منون، ؤم ۀسور( دیخوریآنها سودهای فراوان است و از آنها م

آسمان که هر که ]و هر چه[ در یاآیا ندانسته) ﴾وَالطَّیرُ صَافَّاتٍ کلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِیحَهُ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِمَا یفْعَلُونَ
[ ندیگویاند ]تسبیح او مو پرندگان ]نیز[ در حالی که در آسمان پر گشوده ندیگویها و زمین است برای خدا تسبیح م

 .41( نور، داناست کنندیو خدا به آنچه م دانندیهمه ستایش و نیایش خود را م
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اند. طوسی به به همین دلیل طوسی و قزوینی نیز با همین رویکرد به حیوانات پرداخته
ترتیب از پرندگان، بهایم و حیوانات بزرگ، حیوانات دریایی، خزندگان و گزندگان 

 م )شتر و گاو وعَ)اسب و استر و االغ(، نِ باوّدَبرده است و قزوینی به ترتیب از نام
اع )خرگوش، شیر، ببر، روباه، گرگ، کرگدن و غیره(، انواع پرندگان بفند(، سِگوس

)اردک، باز، بلبل، کبوتر، زاغ، طاووس، سیمرغ، فاخته و غیره(، انواع حشرات و 
زون . افبردنام میحیوانات موذی )پشه، کیک، ملخ، زنبور، عقرب، عنکبوت و موش( 

گاهی و بر اطالعات مختلفی که در ذیل توصیف هر یک از حیوا نات آمده که نشان از آ
ینی شناسی داند تا جایگاه حیوانات را در جهاننویسندگان دارد، هر دو سعی کرده ۀعالق

اند تا تببین کنند. برای دستیابی به این هدف، از آیات و روایات مختلف استفاده کرده
بحث عنوان نمونه در ق حیوانات مختلف آشکار سازند. به عظمت خداوند را در خل

ای از قرآن کریم، پرواز پرندگان در هوا را یکی مربوط به پرندگان، طوسی با استناد به آیه
اَوَلَمْ یرَوْا اِلَی الطَّیرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَیقْبِضْنَ ﴿ی قدرت خدواند دانسته است: هانشانهاز 

ند طوسی توجه خوانندگان قزوینی نیز مان (.512)طوسی، ص 1مَا یمْسِکهُنَّ اِلَّأ الرَّحْمَنُ﴾
را به پرندگان جلب کرده است، اما او به هماهنگی و نظمی که در اعضای پرندگان هنگام 

ای از قرآن کریم در این زمینه استناد کرده است: پرواز وجود دارد، پرداخته است و به آیه
 .(611)قزوینی، ص 2کهُنَّ اِالَّ اللّهُ﴾﴿لَمْ یرَوْاْ اِلَی الطَّیرِ مُسَخَّرَاتٍ فِی جَوِّ السَّمَاء مَا یمْسِ

 ۀشناسی، سخن گفتن از انسان است. اگرچه انسان در طبقموضوع در جهان ترینمهم
های ظاهری وی نیز در حیوانات دیگر وجود دارد، گیرد و حتی ویژگیحیوانات قرار می

منزلت رفیع و بییاد شده است. « عالم صغیر»ها با عنوان شناسیاما از انسان در جهان
سن اح»کائنات و  ۀمجموعمنازع او بر  بدیل انسان در هرم هستی و سیادت و سروری بال

هی و اندیشمندان مختلف قرار همواره در کانون توجهات مکاتب البودن او، « الخالقین
چه در عالم باال وجود دارد و گفت که تمام آنتوان گرفته است. در توضیح این تفکر می

ی از آن در انسان وجود دارد. به همین دلیل انسان عالم انمونههستی است،  در جهان
کنند. به تعبیر دیگر خداوند صغیر است و هر چه غیر انسان را به عالم کبیر تعبیر می

 الصهخکتاب هستی را تألیف کرده و کلماتِ کتاب این موجودات هستی هستند و انسان 
دات موجو ۀو نهایی آفرینش و خالصه و چکیداین کتاب است و به قولی علت اصلی 

                                              
 19. ملک، 1
 79. نحل، 2
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ای عالم صغیر و عالم کبیر در تاریخ و فرهنگ بشری سابقه ۀآید. اندیشعالم به شمار می
 ۀینیشیپبس طوالنی دارد. هر چند ممکن است اصل این تفکر ایرانی یا بابلی باشد، اما 

. صاحب رسدیمم( ق. 347نوسی و رواقی به افالطون )آن در یونان، از طریق تعالیم گ
آدمی و اجتماعِ این عناصر در  جان بودن جهان نزد سقراط و وجود عناصر اربعه در نهاد

به آن اشاره دارد، حاکی از  1تیمائوس ۀرسالن انسان، آن گونه که افالطون نیز در خو
جمالزاده،  : قدمت این اندیشه نزد متفکران یونان باستان است )برای اطالع بیشتر، نکـ

 الصفا مشاهده(. در تمدن اسالمی این تفکر به طور گسترده در آراء اخوان79-75ص
 عنوان نمونه: شود. بهمی

بدان که حکمای اولین چون به عالم جسمانی با دیدگانشان نظر انداختند و 
ظواهر امور عالم را با حواسشان مشاهده کردند و در احوالشان با تعقل 

و  لیع اجزاء آن را نیافتند مگر آن که صورت کاماندیشیدند، هیچ جزئی از جم
 (. 457-456ص، 2الصفا، ج)اخوان مشابه آن در انسان وجود داشت

(، 67، ص2ج ؛118ص ،1ج؛ ق638رگذشته در بعدها افرادی مانند ابن عربی )د
حدود  رگذشته در(، عبدالکریم جیالنی )د38، ص5؛ جق505 رگذشته درغزالی )د

( در آثارشان به توضیح 143ص؛ عزالدین نسفی )قرن هفتم هجری( و 49ص؛ ق826
 تفسیر پیرامون این تفکر پرداختند. 

. اندتهپرداخشناسی به انسان طوسی، قزوینی و تاحدودی انصاری دمشقی نیز در جهان
شناسی را با استناد به آیاتی از قرآن طوسی مطالب خود پیرامون جایگاه انسان در جهان

سخن گفته شده، آغاز کرده است  3و کرامت انسان 2آن از جایگاه، منزلتکریم که در 
ه می بشرف آد»(. سپس به تفاوت انسان با حیوان پرداخته و نوشته است که 372)ص

انسان و جایگاه وی  ۀبار ی درامقدمه(. طوسی 373)همان، ص« عقل است و تقوی
 شناسی ارائه کرده و چنین نوشته است:در مراتب جهان

 معانی در عالم است جملهعضی از حکما آدمی را عالم الصغیر خوانند، زیرا کی ب
 جا(. در آدمی موجود است از حواس پنجگانه )همان

                                              
1. Timaios 

م یاد کن[ هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آد]) ﴾اَبَی اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَُدوا اِلَّأ اِبْلِیسَ﴿. 2
 .116(. طه، سجده کنید پس جز ابلیس که سر باز زد ]همه[ سجده کردند

 .70اسراء، (. آدم را گرامی داشتیمو به راستی ما فرزندان ) ﴾وَلَقَدْ کرَّمْنَا بَنِی آدَمَ﴿. 3
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قزوینی بعد از این که انسان را مرکب از بدن، نفس و نطق دانسته، به تشریح دالیلی 
 تا انسان را به عالم صغیر تشبیه کنند، پرداخته است: شودیمکه سبب 

از این وجه گویند که آدمی عالم کوچک است، از آن رو که در نشو و نمو است 
ن روی که به نبات ماند و از آن روی که حس و حرکت دارد، حیوان است و از آ

 (. 423تعالی به عبادت و طاعت ملک ماند )صمخاطب است به خطاب باری 

و البته با الگوبرداری از تعالیم قرآنی به جایگاه و اهمیت  1الصفامانند اخوان طوسی
روح در انسان پرداخته و نوشته است که شگفت انگیزترین چیزی که خداوند در انسان 

طوسی معتقد است که روح  2قرار داده و همه از درک آن عاجزند، جان )روح( است.
یموح است و آن را به تمام اعضای بدن انتقال از آِن عالم علوی است و دل مأوای ر

. وی روح را مانند چراغی در خانه تشبیه کرده است که قادر است تا تمام زوایای دهد
 (.373خانه را روشن کند )ص

بدن  و ارتباط آن با عالم کبیر از تشریح اعضای قزوینی در تشبیه انسان به عالم صغیر
عمرهای  اگر»است در انسان عجایب فروانی است که انسان بهره گرفته است. او معتقد 

(. همچنین با استناد 440)ص« دراز در آن صرف کنند، بر عُشر عشیر آن اطالع نیابند
را به تفکر و تأمل در وجود خود انسان دعوت  هاانسانای از قرآن کریم که در آن به آیه

انند ه است. قزوینی نیز مبه تشریح نظم حاکم بر تمام اعضای بدن پرداخت 3کرده است،
الصفا، بدن انسان را به یک شهر تشبیه کرده است که هر چیز در جای خود قرار اخوان

گرفته و وظایف خاصی دارد. او نفس را در انسان به والی یک شهر تشبیه کرده است 
که اعضا و قوای بدن در خدمت او هستند، قوای باطن انسان را به ضیاع شهر، عقل 

رطه دانسته است صح، شهوت طالب ارزاق خدمتکاران، و غضب را صاحبِ شُوزیرِ نا
ی دیگری از شباهت بدن انسان با یک هاجنبه(. همچنین به 425-424)همان، ص

                                              
و معتقد بودند که روح انسان در  کردندیم. اخوان الصفا بدن انسان را به شهری و انسان را به عالم هستی تشبیه 1

-320ص ،2)ج اندگرفتهتمام اجزای بدن جاری است همان گونه که جن، پری، انسان و فرشتگان تمام عالم را فرا 
323.) 

 ﴾وَیسْاَلُونَک عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّی وَمَا اُوتِیتُم مِّن الْعِلْمِ ااِلَّ قَلِیلًا﴿. طوسی به این آیه استناد کرده است: 2
بگو روح از ]سنخ[ فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندکی داده نشده  پرسندیروح از تو م ۀو در بار)

 .85سراء، ( إاست
 .21الذاریات،  (دینیبیو در خود شما پس مگر نم) ﴾وَفِی اَنفُِسکمْ اَفَلَا تُبِْصرُونَ﴿. 3
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عنوان نمونه در بحث مربوط به قوای مختلِف انسان چنین گفته شهر پرداخته است، به
 است: 

ها به سکان و اسواق قایم و راهای ماند معمور حال بدن و روح و قوا به مدینه
که مدینه در شب درها بسته و مسلوک و صناع در اعمال و در حال خواب چنان

تعالی که  سکان بیارامیده و صناع از اعمال فارغ بنشسته و عجایب صنع باری
 (. 445)همان، ص نهاده است از فهم بشر بیرون است در قوی

کتفا شناسی اانسان و جایگاه آن در جهان ۀارب طوسی و قزوینی به مباحث مقدماتی در
خاص خود به تبیین جایگاه انسان در هرم هستی  ۀاند، بلکه هر دو بر اساس شیونکرده

اند. باید توجه داشت که در این بحث هر دو از هدف اصلی خود که پرداخته
ایگاه کنند تا به جاند. یعنی حتی زمانی که تالش میاست، غافل نشده نگاریعجایب

انسان در بین مخلوقات بپردازند، به انواع عجایب پیرامون انسان نیز توجه دارند. 
انگیزی که در طول تاریخ وجود های شگفتعنوان نمونه، طوسی مطلبی را به انسانبه

داشتند اختصاص داده است. در این زمینه از الیاس، خضر، شمسون، تنسر، زال بن سام، 
ده است. وی ذیل هر یک از افراد، مطالب تاریخی و افسانهنریمان و کیکاوس یادکر

 (.419-415های رایج را با هم آمیخته است )ص

انصاری دمشقی انسان را برگزیده و سرآمد هستی، خلیفه و جانشین خداوند بر روی 
جهت ضروری دانسته است که کتاب را با خصایص انسان به پایان زمین معرفی و ازاین

ید مطالب خویش، سه ویژگی را برای انسان أیاز این رو در جهت ت (.479برساند )ص
خدای تعالی تمام نیروهای دو عالم را در وی گرد آورده و »بیان کرده است. اول اینکه 

این باید  بر (. بنا479)ص« او را برای سکونت در دو جهان شایسته گردانیده است
ی مادی و شهوانی قرار هاخواستهر مراقب باشد اگر صرفاً تمام نیروی خود را در مسی

دهد همچون جانوران و اگر به دانش و ستایش پروردگار مصروف نماید، خلق و خوی 
جا(. خصوصیت دوم انسان را زیبایی در فرشتگان در وی ظاهر خواهد شد )همان

آفرینش دانسته است و در توضیح به این مطلب به خوشرویی در چهره، پاکیزگی در 
ی هاخصلتی در موی و رخسار اشاره مرده است. البته در این قسمت به پوست، زیبای

خودرأیی گرگ و پیشتازی فیل و »ناپسند و مرموز حیوانی نهفته در انسان ازجمله 
رده اشاره ک« چاپلوس سگ و نیرنگ سازی گربه و بزرگ منشی اسب و نازیدن طاووس

اعضاء و جوارح انسان  یهایتوانمند(. سومین خصوصیت انسان را به 482صاست )
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 ۀانسان هدف نهایی هم»اختصاص داده و در توضیح مطالب، چنین آورده است: 
 سویی و از هر چیزی نزد وی خویی و به ابهرهاست که برای هر چیزی در او  هاغرض

 (. 483)ص« هر چیزی برای او راهیی است

سهیم هستند. طوسی وقزوینی ابتدا  هانامهعجایبشناسی نیز در جهان هاغول أجنه و
با استناد به آیات قرآن  هاآناند. وجود یا عدم جن پرداخته ۀبار دربه اختالف نظرها 

ی ااند تا به اثبات وجود جنّ بپردازند، زیرا عدهاحادیث و روایات، تالش کرده 1کریم،
زوینی، ق؛ 485-484: طوسی، ص بر این باور بودند که أجنّه وجود ندارند )نکـ

ی اهداستان(. باید توجه داشت دنیای قرون وسطای مسلمانان سرشار از 554-553ص
بود. این موضوع از طرفی نتیجه اغراق و تحریف در  هاغولمختلف درباره أجنّه و 

های فولکلور و عامیانه ملل و از طرفی ریشه در داستان 2های قرآنی بودبرداشت از آموزه
ها را موجوداتی فوق طبیعی تصور داشت. مردمان آن دوره جِنّ و اقوام مختلف آن زمان

به همین دلیل در تعریف قزوینی از جِّن نیز به این  3که معموالً نامرئی بودند. کردندیم
جن حیوانی است هوایی شفاف الجرم، از شأن او آن است »موضوع اشاره شده است: 

یوانی است هوایی که از آتش یا جن، ح (.553)ص« که متشکل شود به اشکال مختلف
آفریده شده است و از این حیث وجودی لطیف دارند که می توانند خود را از چشم 

ها گاهی ا که کمتر قابل مشاهد بودند، غولهبرخالف جنّ جا(.آدمی دور دارند )همان
و ( 505-503)صو اشکال گوناگونی داشتند که طوسی  کردندیمخود را آشکار 

                                              
بگو به من وحی شده است که تنی چند از ) ﴾قُلْ اُوحِی اَِلی اَنَُّه اسْتَمَعَ نََفرٌ مَِّن الِْجنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا ُقرْآنًا َعجَبًا﴿. 1

َقالَ عِفْریتٌ مَِّن اْلجِنِّ اَنَا آتِیک بِهِ ﴿؛ 1(. جن، آور شنیدیمداشتند و گفتند راستی ما قرآنی شگفتجنیان گوش فرا 
عفریتی از جن گفت من آن را پیش از آنکه از مجلس خود برخیزی ) ﴾قَبْلَ اَن َتقُومَ مِن مَّقَامِک وَاِنِّی عَلَیهِ لَقَوِی َامِینٌ

 .39( نمل، ر[ سخت توانا و مورد اعتمادمو بر این ]کا آورمیبرای تو م
 .12طِينٍ﴾ اعراف،  مِن خَلَقْتَهُ وَ نارٍ  مِن خَلَقْتَني مِنه خَيْرٌ اَنا قالَ﴿. 2
 گاهی هاآن. کنندیم زندگی دور سرزمینهای در موجوداتی هستند که شب یک و هزار هایداستان اساس بر اجنه .3

 . اجنه دوشوندیم آشکار کسی بر خودشان ۀاراد به گاهی اما پنهانند. انظار از معموالً  و ندیآیم هاانسان به دنیای
. دهندیم قرار آزار و اذیت مورد را هاانسان همیشه دوم گروه و شتابندیم آدمیان کمک به معموالً  اول گروهند: گروه

 )ع(سلیمان فرمان از صخر نام به جنی با همراه دیآیم بیرون خمره از که عفریتی صیادْ  حکایت به عنوان نمونه در
 خود وزیر او نیاوردیم. ایمان او خدای به کرده سلیمان عصیان الجن، صخر و گفت: من عفریت: »اندکرده سرپیچی
 نمودم. سرپیچی خواستند. من فرمانروایی و پرستش من برد. از سلیمان پیش مرا فرستاد. او من نزد را برخیا بن آصف
 بدین مرا فرمود کرده مهر و بیندود را آن سر ارزیز با اندرکرده زندان جا این در مرا و بخواسترا  نرسی خمره همین
 (. 25-24، ص1، جهزار و یک شب« )انداختند دریا
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توان با توجه به مطالب فوق می 1اند.ها را گفته( چند نمونه از آن560-557)ص قزوینی
شناسی دینی به شمار میها که جهاننگاریعجایبشناسی موجود در گفت که در جهان

اند، اما رود، أجنّه بر اساس تعالیم قرآنی بخشی از هرم هستی را به خود اختصاص داده
 انگیزی دری شگفتهاداستانآمده استفاده کرده و نگاران از فرصت به دست عجایب

 اند.های مختلف آوردهجن در سرزمین ۀبار

 نتیجه
شناخت عالَم )جهان( و اجزای آن چشم انداز وسیعی دارد و با چندین علم در ارتباط 

دانان، مورخان، نگاران، جغرافیاست. در تمدن اسالمی عالمان علوم طبیعی، عجایب
نظم حاکم بر طبیعت را بررسی و هر  ۀلأو مس شناسیجهانه و عرفا، متکلمان، فالسف
این  که در هانامهعجایب. اندپرداختهی خاص خود به تبیین آن هاروشیک با توجه به 
د ون جغرافیایی پراکنده بودنکاویده شدند در ابتدا در مت شناسیجهانپژوهش از منظر 

های مستقل زمانی شکل نگاریعجایبی مستقل درآمدند. هاکتابصورت سپس به
نگاری در تمدن اسالمی و کیهان شناسیجهانهای مربوط به گرفت که بسیاری از نظریه

این نویسندگان این آثار نیز از آراء و نظرات مختلف از جمله  بر مطرح شده بود. بنا
 . سینا، ابوریحان بیرونی و غیره در این زمینه بهره بردندالصفا، ابناخوان

ها تلفیقی است از آراء مختلف، اما آنچه در نگاریشناسی موجود در عجایبجهان
له وحدت مبدأ أها مهم است؛ مسنگاریبینی( موجود در عجایبنگری )جهانجهان

تعالی در مخلوقات  هستی، پیوستگی عالم خلقت و جاری بودن عظمت و قدرت باری
اساس دین اسالم در هر شأنی از شئونات عنوان پایه و مختلف است، زیرا توحید به

اسالم وجود دارد و هدف نهایی عالمان و نویسندگان مختلف از تهیه و تدوین آثار 
نگاری اسالمی با فرشتگان، أجنه مختلف، نشان دادن این ویژگی است. همچنین جهان

نباتات،  ،اهکوهها اشاره کرده است، نیز ستارگان، جودات دیگر که قرآن صریحاً به آنو مو
دواند خ ۀارادآفرینش بر مبنای  ۀپیچید ۀحیوانات و انسان پیوند دارد. نظم این مجموع

                                              
چون گروهی از همراهان اسکندر به »به نقل از محمد بن ایوب طبری چنین گفته است: نیز . انصاری دمشقی 1

زمین و آنچه در آن است زمانی بماندند. چون برگشتند خبر  ۀبار برای پژوهش دری رود نیل رسیدند هاسرچشمه
و گروهی از آنها را که سروع نام دارند و همان غوالن  انددهیدهای قمر آشکارا جنیان را بر کوهی از کوه آوردند که
آید و بیننده وری که بخواهد در می. هر غول آفرینشی بین جن و جانور و انسان دارد. به لباس هر جاناندافتههستند، ی

« کندیمو همچون جانوران درنده شکار  گرددیموی ظاهر  ۀچهرو به  دیگویم، به زبان آدمی سخن بدیفریمرا 
 (.138)ص
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. شکل ردیگیمهای مختلف انجام قرار دارد و ابقا و تداوم آن به امر او و توسط پدیده
ها به این صورت است که با توصیف جهان نگاریعجایبشناسی موجود در کلی جهان

آید که های جهان سفلی میو سپس توصیف پدیده شودیمعلوی و جهان فرشتگان آغاز 
شناسی موجود در آنچه در جهان. شودیمدر آن معدنیات، نباتات و حیوانات تشریح 

های مختلف ها اهمیت دارد این است که در تالش است تا از پدیدهنگاریعجایب
ش از آنکه و بیجهان علوی و سفلی( تمثالی بسازد که معنا و مفهوم معینی داشته باشد )

در آن تجزیه و تحلیل علمی و منطقی وجود داشته باشد، مشاهده، تأمل و تفکر اهمیت 
 دارد. 
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 سید احمد طبیبیان. تهران: انتشارات اساطیر.

 ای. تهران: فرزان.فریدون بدره ۀ. ترجمو یک شب تحلیلی از هزار(. ش1383ایروین، رابرت. )

 ، تهران: سروش.علم در اسالم(. ش1366آرام، احمد. )
 .”cosmos“حمید کاشانیان، ذیل  ۀترجم فرهنگ ریشه شناسی انگلیسی. (.ش1372آیتو، جان. )

 تهران: نقطه.

ها به همراه نامه، شکل و ساختار فانتزی عجایبتیعجایب ایرانی: روا (.ش1388راتی، پرویز. )ب
 . تهران: نشر افکار.ای قرن هفتمینامهمتن عجایب

حسن آذرکار. تهران:  ۀترجم شناسی سنتی و علم جدید.جهان (.ش1389بوروکهارت، تیتوس. )
 حکمت.
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: تهران. الدین همائیجاللبه اهتمام  .التَّفهیم لِأَوائلِ صناعة التَّنجیم(. 1362شبیرونی، ابوریحان. )
 انجمن آثار ملی.
. چ سوم. تهران: انتشارات ی رمزی در ادب فارسیهاداستانرمز و (. ش1368پورنامداران، تقی. )
 علمی و فرهنگی.
حقق رفیق العجم و علی . المکشاف اصطالحات الفنون و العلومم(. 1996تهانوی، محمدعلی. )

 دحروج. لبنان: مکتبة لبنان.

 العلومیدر رسائل مهمّه فکتاب الزیبق الغربی،  الشرقی، بقیالزکتابم(.1893. )انیبن ح جابر
 م.1967چاپ برتلو، چاپ افست اوسنابروک . پاریس: الکیمیاویه و الصنعیه

فه فلس «.قوب بن اسحاق کندیشناسی ابویوسف یعجهان» (.ش1395جعفریان، رسول و دیگران. )
 .2 ۀ، سال ششم، شمارو کالم

 ،دین و سیاست ۀفصلنام«. عالم کبیر و عالم صغیر(. »ش1383جمالزاده، عبدالرضا. )زمستان 
 .2 ۀشمار

مصر:  وائل.واخر و األاأل ةاالنسان الکامل فی معرف(. ق1340) .جیالنی، عبدالکریم بن ابراهیم
 ]بی نا[.

علم النبات فی کتاب عجائب المخلوقات »م(. 1410خالدوف، انس. )ربیع االول و جمادی االخر 
 .38و  37، العدد التراث العربی، «للقزوینی

انتشارات و  ۀدهخدا. تهران: مؤسس ۀمؤسسه لغت نام لغت نامه.(. ش1337دهخدا، علی اکبر. )
 چاپ دانشگاه تهران.

آغازمندی طبیعت در آرای کریگ . »(ش1390اییز و زمستان زارع، روزبه و سید حسن حسینی. )پ
 .2 ۀمارش .علم ۀفلسف«. همراه با طرح و بررسی یک استدالل پیشینی و یک تائید تجربی

 . تهران: حکمت.11جلد  المعارف تشیع.ةدایر«. عالم(. »ش1390) سید عرب، حسن.
ه نورانی. مهدی محقق و عبداللّ. به اهتمام شرح حکمة االشراق(. ش1383شیرازی، قطب الدین. )

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
: لبنان-. بیروتادةیالس مصباح و السعادةهمفتاح ق(. 1405زاده، احمد بن مصطفی. )وپریکطاش

 دارالکتب العلمیه.
، پاورقی به قلم مرتضی مطهری. اصول فلسفه و روش رئالیسمش(. 1370) طباطبائی، محمدحسین.

 صدرا.تهران: 
و غرایب الموجودات. به اهتمام  عجایب المخلوقات(. ش1387طوسی، محمد بن محمود. )

 منوچهر ستوده. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

. تهران: نشر بررسی لطایف عرفانی در نصوص عتیق اوستایی(. ش1379عالیخانی، بابک. )
 هرمس.
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. بیروت: سینا و النفس االنسانیهابن(. ق1402عرقسوسی، محمدخیرحسن و حسن مالعثمان. )
 الرساله. ةسسؤم

المورد.  «.قزوینی دراسة فی تراثنا العلمیعجائب المخلوقات لل»ق(. 1356عزی، عزیزالعلی. )
 .24 ۀشمار

 . تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.تاریخ النبات عند العرب(. ش1387عیسی بک، احمد. )
تحقیق اسماعیل العربی. مغرب:  فة االلباب و نخبة االعجاب.تحم(. 1993غرناطی، ابوحامد. )

 منشورات داراالفاق الجدیده.
 انتشارات دار احیاء التراث العربی. :. بیروتاحیاء علوم الدینغزالی، ابوحامد محمد. ]بی تا[. 

ه عبداللّ  ۀترجم«. نمودارهای جهان نگارانه در جهان اسالم(. »ش1395مصطفی، احمد. ) ةقر
 .43 ۀسال یازدهم. شمارمطالعات تقریبی مذاهب اسالمی.  .فرهی

. برگردان به عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات(. ش1390قزوینی، محمد بن زکریاء. )
فارسی از مترجمی ناشناخته. به کوشش یوسف بیگ باباپور و مسعود غالمیه. چاپ دوم. قم: 

 مجمع ذخائر اسالمی.
. ی جغرافیایی در جهان اسالمهانوشتهتاریخ (. ش1379یولیانویچ. )کراچکوفسکی، ایگناتی 

 ابوالقاسم پاینده. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ۀترجم
 . تهران: طهوری.گوهر مراد(. ش1364الهیجی، عبدالرزاق. )

طسوجی.بهمت محمد  عبداللطیف ۀترجم شب. یک و هزار (.ش1315لف. )ؤمجهول الم
 : کالله خاور.تهران رمضانی.

. تحقیق اسعد مروج الذهب و معادن الجوهرق(. 1409ی، ابو الحسن علی بن حسین. )مسعود
 داغر. قم: دار الهجرة.

 قم: انتشارات اسالمی.آشنایی با علوم اسالمی. (. ش1381) .مطهری، مرتضی

ادبیات و «. هانامهعجایبمبادی طرحی نو در خوانش (. »ش1397مهری، فاطمه. )بهار و تابستان 
 .113-97ص  ،21ۀ شمار ،هازبان

. تصحیح موژیران موله. تهران: انتشارات کتابخانه انسان کامل(. ش1371سفی، عزالدین. )ن
 طهوری.

تهران: انتشارات دانشگاه طبیعت.  ۀبار نظر متفکران اسالمی در(. ش1342نصر، سید حسین. )
 تهران.

 حسین فغفوری. تهران: حکمت. ۀ. ترجمطبیعتدین و نظام (. ش1395. )ــــــــــــــــ
 . بیروت: دارالصادر.4. ج معجم االدبام(. 1995یاقوت حموی. )

 


