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Abstract 

The world of wonders and mysterious phenomena provides man with amusement and at times fills 

him with dread. Wonders are a source of fascination to him. Man has always expressed a strong 

desire for understanding such phenomena and making contact with them. This desire is represented 

in the culture and literature of some human societies in forms of imagination, legend, and myth. 

Muslims, too, were extremely fond of this topic. The publication of multiple books titled ‘Ajāyib-

Nāmih (Books of Wonders) in Islamic culture and civilization proves this fact. In composing such 

works, Muslim authors relied on the books written by the ancients, as well as anecdotes told by 

their own contemporaries and perhaps personal observations. They were intrigued by a wide array 

of wonders, ranging geographically from a large part of the Great Muslim land, to non-Muslim 

countries located near and far from it. Among the countries referred to as Dār al-Kufr (The Abode 

of Unbelief), China was perceived as a mysterious land in the Muslims’ mind and imagination. This 

was due to a its long distance and a lack of communication between the Muslims and the Chinese, 

resulting in a lack of knowledge about the culture.  The present study aims to explore the portrayal 

of this large country (China) as explained in the Muslim ‘Ajāyib-writers up to the ninth century 

A.H./fifteenth century A.D., using the descriptive-analytical method.  
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 چکیده
گاهی از پدیده های رازآلود موجب سرگرمی و گاه ترس آمیخته بهها و پدیدهشگفتی هایی اعجاب انسان است. شوق آ

ها از گذشته تا امروز همواره در ذهن بشر وجود داشته و این اشتیاق در فرهنگ و ادب چنین و برقراری ارتباط با آناین
اینن  و اسطوره ظهور یافته است. مسلمانان نیز عالقۀ فراوانی به پردازی، افسانهبرخی از جوامع انسانی در قالب خیال

 در فرهنگ اسالمی شاهدی بر این ادعاست. « نامهعجایب»موضوعات داشتند و خلق آثار بسیاری با عنوان 
های معاصران و گاه مشاهدات خنویش بهنره های متقدمان، شنیدهنویسندگان مسلمان در خلق این آثار از کتاب

د، گسترۀ وسیعی از قلمنرو پهنناور اسنالمی تنا کرهایی که توجه آنان را به خود جلب میبردند. جغرافیای شگفتیمی
گرفت. در میان ممالک دارالکفر، چین به جهت ُبعند مسنافتش بنا عنال  ممالک دور و نزدیک غیراسالمی را دربرمی

گاهی های اندک دربارۀ مردمانش، در سناتت اندیشنه و خینال اسالم، مناسبات نسبتًا کمتر مسلمانان با ساکنانش و آ
کوشد با بهره بردن از روش توصیفی ن تحلیلنی از سنیمای اینن نمود. مقالۀ تاضر مینی رازآلود میمسلمانان سرزمی

 ق سخن گوید.  9های مسلمانان تا سدۀ نامهسرزمین گسترده در عجایب
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 مقدمه

بندایع خلقنت را  ی داشنت، تناکنون کنه دل ذره را شنکافته،انسان از روزگاران کهن که میدان بینش محدود
ای  که از برخنی همواره با دیدۀ اعجاب نگریسته است. فراوان اتفاق افتاده که کسانی را پیرامون خویش دیده

های گوناگون در تقیقت نتیجۀ کنجکناوی اند. میراث امروزین بشریت در دانشکردهها با شگفتی یاد پدیده
های دنیای پیرامون خویش بوده است. اشتیاق ست که پیوسته به دنبال کشف راز و رمز و شگفتینوع انسان ا

ها تنها به انسان امروزی اختصاص نندارد و پیشنینیان نینز شنوق به دانستن عجایب و تکایات مربوط به آن
 اند. دادهگونه امور از خود نشان میفراوانی برای نقل و شنیدن این

ها مرز میان واقعیت که در علوم طبیعی ریشه دارد ن و خیال ن که زاییدۀ ذهن و غیرواقعی نامهدر عجایب
شود. فارغ از واقعیات طبیعت پیرامون که گاه نزد برخی از عامه و تتنی خاصنه شنگفت است ن شکسته می

یسنتند. هایی بنیش نها و اسنطورهشنود، افسنانهنماید، بسیاری از عجاینب کنه در افنواه منردم نقنل میمی
آورنند. های رنگنارنگی را پدیدمیها و اسنطورهها با توجه به شنرای  اقلیمنی خناص خنود افسنانهسرزمین

افسنانه و  1شوند.شوند که سینه به سینه نقل میها تبدیل میها گاه به باورهای عامی ملتو اسطوره هاافسانه
اختار و شمایل یک نمناد ینا رواینت ظناهر اسطوره بیانی مستقی  و فلسفی دارند که ورای عل  است و در س

 2دهند.شوند و برشی از واقعیت را نشان میمی
های جغرافیایی و از سنوی دیگنر نامه نویسی را از یک سومرتب  با بس  و گسترش کتابسنت عجایب

ها نامههایی که پیش از عجایبکتاب 3اند.شناسی یونانی، رومی و عربی دانستههای تیواندر پیوند با کتاب
شنمار ها بنهنامنههنای عجایبتنرین پنیش منتنانند از اصنلیشناسی نوشته شدهدر زمینۀ جغرافیا و تیوان

دهند. ها، آن را بیرون آمنده از درون جغرافینا نشنان میگیری عجایب نگارینگاهی به سیر شکل 4آیند.می
ای از اطالعنات و است، مجموعه ها به عجایب و غرایب مشهورنگاریدر کتب جغرافیایی و عجایبآنچه 

های عال ، تصورات و باورهای مردمنان روزگنار پیشنین، موجنود در متنون جغرافینایی مشنتمل بنر گزارش
ها است که یا ریشه در واقعیت دارد یا در واقعیت وجود نندارد و نگارها، منابع جغرافیایی و عجایبسفرنامه

                                                 
 .272، پژوهشی در اساطیر ایران. بهار، 1
گر جهنانی فدارند. این آثنار توصنی« ادبیات شگرف یا فانتزی»ها نسبتی غیرقابل انکار با نامه. )در تال تاضر عجایب191، مبانی و روش نقد ادبیامامی، . 2

عجایب ایرانی، روایت، شکل و ساختار یابند )براتی، سرایی یا اخبار تجلی میگویی، داستاناند و در قالب تکایتانگیز به موازات جهان واقعیخیالی و شگفت
چیزی است که تودورف از آن با عنوان ساختار قصه  (. شیوۀ روایت در این آثار گاه نزدیک به آن29ای قرن هفتم، نامهها به همراه متن عجایبنامهفانتزی عجایب
ها ای دیگراز آنانگیزند و دستهخود شگفتخودیای از تصاویر این آثار بهانگیز است. دستهای اعجابکند. در این آثار هدف روایِت قصه یا قطعهدر قصه یاد می

 . 99، (ها)سبک، روایت، تصویرنامهشناسی عجایب، سنخانگیزند )بابایینسبت به تصاویر دیگر شگفتی می
 .39، ای قرن هفتمنامهها به همراه متن عجایبنامهعجایب ایرانی، روایت، شکل و ساختار فانتزی عجایببراتی،  3.
 .2ها)سبک، روایت، تصویر(،نامهشناسی عجایب سنخ بابایی،. 4
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( و Exaggeration(، اغنراق )Imitationدبنی چنون تخینل )هنای اگینری از ظرافتها بنا بهرهراویان آن
  1اند.ها را توصیف کرده( آنVerisimilitudeنمایی )تقیقت

بنه ماابنۀ  2«عجاینب»اند و امنروز نینز ها داشنتهها پیوند اسنتواری بنا سنفرنامهنامهدر گذشته عجایب
رو ود. زمنانی کنه مسنافر بنا امنری روبنهشها دانسته میای پر کاربرد در سفرنامهمضمونی مکرر و استعاره

عننوان تواند آن را به سادگی بفهمد، شنگفتی بنهشود که به صورت موقت با ادراکش مغایرت دارد و نمیمی
اند ینا از فنرط که در اینجا میخکوب شندهآید. جهانگردان از اینیک واکنش عاطفی و فکری در او پدید می

گردان پیوسنته در معنرا اتهنام . بنا وجنود اینن، جهنانگوینندانند، سنخن منیتیرت هوش از کف داده
برای آنان مجوزی بود تا به تقایق شاخ و بنر  دهنند «تو که آنجا نبودی!»اند. ضرب المال گویی بودهدروغ

هننای مختلننف میننان مسننافران و هننا و دورانهننای فاتشننی را پدینند آورننند. در بسننیاری از فرهنگیننا دروغ
در برخنی از  4«دروغ شناخدار»و 3«قصۀ جهانگرد»ادی وجود داشته و عباراتی مانند گویان پیوندی عدروغ

  9جا رواج یافته است.ها نیز از همینفرهنگ
ها در جهنان اسنالم، نامنهها، پیش از ظهور عجایبها و شگفتیبا توجه به چنین پیوندی میان سفرنامه

                                                 
 .67، «البلدانفقیه در کتاب نگاری ابنعجایب».اشکواری، 1
بررسیی  انگلیسی )ریشۀ این اصطالح واژۀ التین گروت به معنای غار یا تفرۀ کوچنک اسنت )شنبان، Grotesqueعجایب جمع مکسر عجیب، معادل واژۀ . 2

ینرت و واقعنی کنه باعن  تتمام امور واقعی و غیرشود. آور و غریب اطالق میهای شگفت(، به پدیده8،نگاری در آثار هیرونیموس بوشهای عجایبخاستگاه
مشتقات آن در قنرآن بنه کنار رفتنه  گانه جهان نیز به کار می برند. واژۀ عجایب وهای هفتتعجب شوند جزء عجایب اند. این واژه را معمواًل در اشاره به شگفتی

اران غنار، باغنداران دارا وندار،موسنی های سورۀ کهف اسنت  از جملنه یننامد، داستانهای معمایی قرآن که خود قرآن نیز آن را از عجایب میاست و از داستان
عجاییب های کتناب ها به منزلۀ ادبیات وهمناک با نگاهی به برخی تکایتنامهعجایب»)تری،  ماجراهایی عجیب که او از سر می گذراند وخضر، ذوالقرنین و

های جهنان دارد، ای به باورهای پیشینیان نسبت به شگفتیلمانهنوشته اشاره عا نگارستان عجایب وغرایبای که بر کتاب (. محی  طباطبایی در مقدمه44 ،«هند
ادی از اموری که در طبیعت وجود دارد مانند ابر و باد ومه وخورشید و. . . همه از عجایب است ولی به تک  تکرار رؤیت و عادت، از موجودات ع»آورده است: 

« نگنری دار و سنقوط سننگی از آسنمان را عجینب وغرینب منیدرخشش یک ستاره دنبالهکند در صورتی که جهش یک شهاب ثاقب یا و امورمتعارف جلوه می
ای از قوانین ثابت الینزال طبیعنت اسنت امنا رسد تابع اصل و قاعدهای که به دیده ما میباید به خاطر داشت که هرپدیده» (. همچنین آورده است:3)پیشاوری ،

« آورین ای  عجایب و غرایب به تساب میبرد و هرچه را که به راز وجود آن پی نبردها به وادی تیرت و تعجب میجهل و غفلت ما از درک آن قاعده و قانون، ما ر
ق( تعجب را به نقل از تکما چنین تعریف کنرده اسنت: 212ن282اند. زکریای قزوینی )هایی از آن به دست دادهنویسان مسلمان خود تعریف. عجایب)همان(

که سبب آن دانسته باشند  پنا از آن که چیزی ببیند و سبب آن ندیده باشد  شگفت ماند از آن، قبل از آنشود انسان را از آنعارا میتعجب دهشتی است که »
عجنب اوتیرتنی سنت در انسنان، از »ق( نیز در معنی تعجب آورده است:  822ن484. آذری طوسی )( 7عجایب المخلوقات،، )قزوینی« اگر او را معلوم شود

امری باشد که مال آن کن  واقنع »نویسد: (. قزوینی در تعریف امر غریب نیز چنین می4، غرایب الدنیا و عجایب االعلی )آذری،« که عاجز است در آن قصوری
در معننی ذری طوسنی . آ(2)قزویننی،« شود ومخالف عادات بود یا تأثیر نفوس باشد یا تأثیر امور فلکی یا تأثیر اجرام عنصری از آن جمله معجزات انبیاء اسنت

توان به تعریف آن در های معاصر نیز مینامهاز تعریف این اصطالح در لغت(. 4)آذری ،« هست امری غریب آن نسبت، که نباشد وقوع آن عادت»غریب گوید: 
نشنناختن چینزی »آورده است: « عجب»ذیل را به معنی کار شگفت دانسته و « عجیب»ها و را به معنی شگفتی« عجایب» نامهلغت دهخدا اشاره کرد. نامۀلغت

 «(.عجب»)دهخدا، « که وارد شود، به شگفت آمدن از کسی، شگفتی که آدمی را در هنگام بزر  شمردن چیزی دست دهد
3. traveler’s tale. 
4. tall tale. 

گناهی  .333-302، نویسی در غربنویسی: نگاهی به تحوالت سفرنامهسفرنامه تامپسون،. 9 ها و عجاینب، نکنن: همنان، بیشنتر دربنارۀ پیونند سنفرنامه)برای آ
 (.121ن114
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رسنند کننه رد. از همننین رو، بننه نیننر میخننوها بننه چشنن  میای از عجایننب در سننفرنامهتجنن  گسننترده
ناخندا بنزر ، درینانورد  عجاییب الننیداند. نگناران گذاشنتهای بنر عجایبنویسان تأثیر گسنتردهنامهسفر

ها را در توان آنکه می (تحفة االلباب و نخبة اإلعجابق( ) 2غرناطی )سدۀ رحلۀ ق( و  4)سدۀ  رامهرمزی
نویسی محسوب داشت، شواهدی تاکی از آن است که میان سفرنامه هانامهها و ه  عجایبشمار سفرنامه

 نگاری در تمدن اسالمی پیوندی استوار برقرار بوده است. و عجایب
-اند  بهنویسان متقدم مسلمان نیز به طور پراکنده و ضمنی به عجائب توجه نشان دادهبرخی از جغرافی

، به چنین عناوینی پرداختنه اسنت: المسالک و الممالک، ق( در اثر خود311خرداذبه )د. عنوان نمونه، ابن
و من عجائنب » 3،«و من عجائب االرا» 2،«عجائب الدنیا اربع» 1،«صفة رومیة و ما فیها من العجائب»

و » 4،« و من عجائب الجبال» 2،«و من عجائب استحالة الماء» 9،«و من عجائب طبائع البلدان» 4،«البنیان
القنول فنی البحنار و عجائنب منا »از  البلیدانق( نینز در  291فقیه )زنده تا ابن 8«.مما ُروی من العجائب

سنخن گفتنه  11«ذکر بعض مندن االتنراک و عجائبهنا»و  11«فی ابنیة البلدان و خواّصها و عجائبها» 9،«فیها
ق( که اثرش را به تنق، برتنر از دیگنر آثنار جغرافینایی زمنان خنود  4است. تتی مقدسی )نیمۀ دوم سدۀ 

که خود اشاره دارد، گویا کوشیده است در این باره نیز از تکنرار پندارد، از ذکر عجائب درنگذشته و چنانمی
های اقلی  مغرب، به ادعای خود، از ذکنر بسنیاری از مطالب دیگر آثار برتذر باشد. او در سخن از ویژگی

خواست کند، سبب این تغافنل را عجائب آن صرف نیر کرده و در پاسخ به کسی که او را در این موضوع باز
  12ها در آثار پیشنیان دانسته است.ذکر آن

های مسنلمانان ذکنر شنده، عالقنۀ آوری کنه در آثنار جغرافینایی و سنفرنامههای شگفتفارغ از پدیده
پردازی و خلق تصاویر غریب ها و خیالمسلمانان سلف به دانستن عجایب و سرگرمی با خواندن داستان آن

                                                 
 .113 ،المسالک و الممالکخرداذبه، ابن 1.
 .333همان،  ،خرداذبهابن 2.
 .  199خرداذبه، همان، . ابن3
 . 199خرداذبه، همان، . ابن4
 .141خرداذبه، همان، ابن 9.  

 .142خرداذبه، همان، ابن .2
 .142مان، خرداذبه، ه.ابن4
 .181خرداذبه، همان، . ابن8
 . 29، البلدانفقیه، .ابن9

 .44 9فقیه، همان، . ابن11
 .243فقیه، همان ،. ابن11
 (.112، 1/92،  نزهه المشتاقتر، نکن : ادریسی، )همچنین برای نمونۀ بیش. 241، احسن التقاسیم.مقدسی، 12
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ای از آثار موسوم به به پیدایش دسته1 موجودات و اشیای گوناگون و اشارات فراوان قرآن به عجائب متعلق به
ها و ای جغرافیایی و طبیعی داشت. این آثار بنه شنرح و وصنف شنگفتیمایهانجامید که بن« نامهعجایب»

صورت پراکنده و ضمنی، پردازند. عجایبی از این دست پیش از خلق این دسته از آثار، به عجایب جهان می
و نزد مسلمانان،  3)سدۀ نخست میالدی( 2پلینی تاریخ طبیعیهای طبیعی مانند پیش از اسالم، در دانشنامه

و چنانکننه گفتننه شنند، در آثننار کالسننیک  4رامهرمننزی الننییدعجایبهای داسننتانی چننون نامننهدر عجایب
نویسان کنه دسته از اطالعات در آثار عجایب رو، پا از درج این هر خورد. بهنویسان به چش  میجغرافی

طور اقبال عمومی جامعۀ اسالمی به این ادبیات نیز دوچندان شد. بنه 9غالبًا از ادیبان روزگار خویش بودند،
انگیز ها و اجرام آسمانی و آثار شنگفتآوری مانند ذخایر معدنی، آتشفشانهای طبیعی شگفتکلی، پدیده

  2بخشید.باستانی نیز به نقل عجایب رونق میموجود در بناها و آثار 
های گوناگونی مانند ایران، جزایر عربی، مصر، یوننان، نویسان مسلمان دربارۀ عجایب سرزمینعجایب

های آن کنه از پیشنینۀ ها و اسنطورهمیان، عجاینب چنین و افسنانهاند. در اینچین فراوان سخن گفته هند و
زمین تکایت دارد، جذابیت و رننگ و بنوی دیگنری دارد. پنرداختن بنه فرهنگی، اعتقادی و فکری این سر

های سرزمین بزرگی مانند چین با برخورداری از اقلیمی متنوع، فرهنگی غنی و تاریخی سنه اساطیر و افسانه
نویسنان مسنلمان و اطالعنات موجنود های جغرافیبا توجه به نگاشنته 4هزار ساله،کار با دشواری است.

های اینن سنرزمین پهنناور از اند. اساطیر و افسنانهپردازبودهر چین، گویا چینیان مردمی افسانهدربارۀ اساطی
توان گفت که با راهینابی عنوان نمونه، میاست. بههای فرهنگی اقوام مختلف ساکن در آنجا اثر پذیرفتهداده

  8ین ماهیتی بودایی ن چینی یافت.های این سرزمآیین بودا توس  بازرگانان بودایی به چین، اساطیر و افسانه
سرزمین چین در نیر جغرافیانگاران مسلمان در قرون نخسنتین هجنری چننان ناشنناخته و اسنرارآمیز 

پنداشتند. آنان به سبب بعند مسنافت قنادر بنه پذیرمیرا امکان ترین اتفاقات در آننمود که وقوع عجیبمی

                                                 
انگیز طبیعنی و های شنگفتتوان دریافت که توجه آنان بنه پدیندهمی« عجائب»و « عجیب»، «عجب»الفاظ های مسلمانان با با نگاه به فهرست اسامی کتاب. 1

های عجینب، های زننان، خطبنهآور دیگری ماننند عجائنب قنرآن، شنگفتیها و دریاها محدود نبوده است. آنان دربارۀ موضوعات شگفتهای سرزمینشگفتی
 (.1128ن2/1122: 1941خلیفه، اند )نکن : تاجیهای عجیب و . . . نیز کتاب نوشتههای دل )قلب(، نامعجائب ملکوت، شگفتی

2. Pliny the Elder, Naturalis Historia. 
گاهی بیشتر دربارۀ وی، نکن : مولوی، . 3  «.پلینی»برای آ
 .372، 2002 ،عجایب النندرامهرمزی ، عنوان نمونه، نکن : به . 4
 (. 232ای از آن در قاهره موجود است )نکن : علوان، توان اشاره کرد که نسخهق( می 249منسوب به ذوالنون مصری )د.  العجائبب عنوان نمونه، به کتا به. 9
 . 33(، سبک،روایت،تصویر)سنخ شناسی عجایب نامه ها.بابایی،  2
 .30،«بررسی تطبیقی اسطوره گاو در اساطیر ملل مختلف»سجادی راد، . 4
 .336،«ایسه تطبیقی اساطیر ملل مختلفمق». رضا بیگی، 8
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های ایراننی و چینینان در این دوران رواب  سیاسی تکومت 1د.شناختنجا نبودند و آن را از دورمیسفر بدان
همه، مناسنبات تجناری ایرانینان و چینینان از طرینق وسنایل ابتندایی گاه دوام نداشته است  با ایننیز هیچ

ای چنون چنین از دوردسنت و ناشنناخته سفربرقرار بود. بخشنی از اطالعنات مسنلمانان دربنارۀ سنرزمین
شد. اگرچه هندف اینن درینانورد سنیرافی از دریانوردانی مانند سلیمان تاجر گرفته می بازرگانان، سیاتان و

آیند کنه صنرفًا از تجنارت سنخن بنه مینان نیناورده و از سفر به چین تجارت بوده، از مطالب کتابش برمی
همنه، او بنرخالف بیشنتر اینموضوعات گوناگونی که در سرزمین چین به چش  دیده،سخن گفته است. بنا

که از نینر گذشنت، برخنی از باوجوداین، چنان 2نویسان، چندان به افسانه یا خرافه نپرداخته است.فرنامهس
 نویسان اثر گذاشته است. نویسان و سیاتان بر آثار عجایبمطالب سفرنامه
این خطه را در چش  آنان به سرزمینی  کمتر مسلمانان آن زمان دربارۀ چین، اطالعات نسبتاً  در مجموع،

های مورخان این دوره دربارۀ چین با یکی دو استانا )گزارش سفرسنلیمان ای بدل ساخته بود. گزارشافسانه
هنا بیشنتر بنه شنرای  و سفر مسعودی(، غالبًا بنر رواینات شنفاهی اسنتوار بنوده اسنت. اینن گزارش تاجر

مقالنۀ  3انند.داختههای سیاسنی بندان پرکیش و آیین مردم این سرزمین و پناهندگی شخصنیت جغرافیایی،
های مینانی نویسنان مسنلمان در سندهکوشد جایگاه و سیمای اینن سنرزمین را در آثنار عجایبتاضر می

ق مراجعه شنده  9نویسان مسلمان تا نیمۀ سدۀ مشخص کرده و ترسی  کند و برای این مه ، به آثار عجایب
اثنر خریدة العجائیب و فرییدة الغرائیب اند، است. واپسین اثری که نویسندگان در این مقاله از آن بهره برده

 ق( است.  821الوردی )د. ابن
دربنارۀ عجاینب، نامه به زبنان فارسنی و انگلیسنی و عربنی قالب کتاب، مقاله و پایان آثار متعددی در

و  4 تحلیلی از هزار و ییک شیبها به نگارش درآمده است. رابرت ایروین در نامهنویسی و عجایبعجایب
درمندخل  2 و دابلنر 9هانامنه، رواینت، شنکل و سناختار فنانتری عجایبننیعجاینب ایرابراتنی در پرویز 

 دانشنامۀ جنیان اسی  اند. مقالۀ دابلر در نویسی پرداختهبه طرح مبات  نیری عجایب  EIدر « عجائب»
ن نوشنتار را ژاننر نویسی در آن ذکرشده و برای اولین بنار ایننامهای است که سیر تاریخی عجایبتنها مقاله

                                                 
1  . Raphael,"Medievai Travelers to china", 2/3. 

 .23، جنانگردان مسلمان در دوره میانی.تسن،2
 .70-32،«جایگاه چین در تاریخ نگاری عمومی ایران اسالمی پیش از تمله مغول».تسینی و لعبت فرد ، 3
 .تحلیلی از هزار و یک شب ،ایروین .4
 . هانامهعجایب ایرانی، روایت، شکل و ساختار فانتری عجایب راتی، ب . 9

6. Dubler C. E. 
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جایگاه عجایب را در هنزار و 2اینیز درمقاله 1 نامیده اما در جزئیات آن بح  نکرده است. ُری پرویز متحده
ها و نینایر آن )معرفنی نامنهبحانی پیرامنون عجاینب»یک شب بررسی کرده است. اکرم سلطانی در مقالۀ 

ها سخن گفته است  اریخی انواع عجایب نامهاز سیر ت «شیخ آذری طوسی( غرائب الدنیا و عجایب االعلی
ها نامنهعجایب»درمقالنۀ  3خنورد.ای به مبات  نیری این موضوع به چشن  نمیاگرچه در این مقاله اشاره

های عجیب وغریب در تمدن اسالمی پرداخته نوشتۀ محمد پرویزی به تصویرگری نقش«هانگاریوعجایب
امینر  4.قل  را در کتابی که دکتر آژند نگاشته بررسنی کنرده اسنت شده، او برخی تصاویر استاد محمد سیاه

محمد باقر  9نامه محمد بن محمود همدانی پرداخته است.، به معرفی عجایب«نامهعجایب»رازی در مقاله 
چند عننوان کتناب در زمیننۀ عجاینب را ذکنر «کتب عجائب المخلوقات فی األدب العربی»علوان درمقاله 

« بنندینگاری در تمدن اسنالمی: خاسنتگاه و دوره عجایب»جعفر اشکواری در مقالۀ محمد 2کرده است.
و نینز در  4ها در تمدن اسالمی را نشان داده اسنتنگاریها و سیر تاریخی و مراتل تطور عجایبسرچشمه

از ها پرداخته و در آغننگاریشناسی در عجایبجهان به« هانگاریشناسی در عجایبجهان» مقاله دیگری
عجایب نگاری در تمدن اسالمی، سپا اجزا و عناصر شنناخت جهنان، در اینن  شناسی وبه جهان، جهان

ای از جایگاه شهر شیز در عجایب سخن به میان آورده سارا نوروزی نیز درمقاله 8.متون را بررسی کرده است
بنه طنرح مبناتای  11فانتاستیک رویکردی ساختاری بنه ینک ژاننر ادبنی،کتاب  تزوتان تودروف در 9است.

همین امرموجب  پرداخت و fantastic /fantastique پیرامون سبک )ژانر( جدیدی در ادبیات غرب به نام
هنا پیرامنون عجاینب نگناری قنرار گینرد. کتناب او بنه زبنان مایۀ نیری برخی از پژوهششد تا آراء وی بن

)عجایب نامنه  رویکرد تودروف موافق انگلیسی و عربی نیز ترجمه شده است. نویسندگان برخی مقاالت با
اند. در اینجا چند مقاله موافق و چند مقاله مخالف با اند( و برخی مخالفهارا یک گونه یا ژانر ادبی دانسته

 شود. نیر تودروف آورده می
رویکنرد « داسنتان وهمنناک»ای بنا عننوان مقاالت موافق با رویکرد تودروف: منری  خنوزان درمقالنه

                                                 
1. Mottahedeh, R. P. 
2 . Mottahedeh ,  "Aja'ib in The Thousadnd and One Nights", in The Thousadnd and One Nights in Arabic. 

 .342-313،«ها و نیایر آنبحای پیرامون عجایب نامه»سلطانی،. 3
 .33-32، «هانگاریها وعجایب نامهعجایب»پرویزی،. 4
 .323-313، «عجایب نامه». رازی،9
 .213-242، «کتب عجائب المخلوقات فی األدب العربی».علوان، 2
 .10-33،«بندینگاری در تمدن اسالمی: خاستگاه و دورهعجایب»اشکواری،. 4
 .3-13 ، «هاجهان شناسی در عجایب نگاری»همان،  . 8
 .70-62،«هانامهشیز در عجایب»نوروزی، . 9

10. Todorov , Introductiona`lalitteraturefantastique. 
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به  فرج بعد از شدتنیامی و داستانی از کتاب  هفت گنبددروف به فانتاستیک را در داستانی از ساختاری تو
و نیز همنین  2ابوالفضل ُتری از زاویۀ دیگر همین رویکرد را در این دو داستان بررسی کرده  1کار برده است.
ای بنا وی در مقالنه 3اسنت. تکنرار کنرده فرج بعد از شدتهای هایی از داستانتر در گزیدهرویکرد را دقیق

کنه ننوعی «  عجاییب هنیدهای ها به منزلۀ ادبیات وهمناک با نگاهی به برخی تکایتنامهعجایب»عنوان 
ها را یک گونه یا نامهها است، عجایببررسی تطبیقی میان وجه مشترک و تمایز میان وهمناک وعجایب نامه

به تبیین فانتاستیک بنه « مکونات السرد الفانتاستیکی»الۀ شعیب ُتلیفی درمق 4ژانر ادبی در نیرگرفته است.
بنه « بنیات العجائبی فنی الرواینة العربینة»سپا در مقاله  9عنوان یک گونۀ روایی در ادبیات پرداخته است.

ای صنرفًا ادبنی نگاری پرداخته و معتقد است عجایب نگاری پدیدهمبات  نیری دربارۀ عجایب و عجایب
  2های دیگر یعنی علوم انسانی و اجتماعی مرتب  است.هنیست بلکه با جنب

العجیائبیفی اددب مین منریور مقاالت مخالف با رویکرد تودروف :تسین عالم در کتنابی بنا عننوان 
های متفناوت پژوهشنگران عربنی از به مفهوم عجیب وغریب در ادبیات و نیز تشریح برداشت شعریه السرد

ه کار برده پرداخته و معتقد اسنت بنین العجینب )عجینب و شنگفت که تودروف ب fantastiqueاصطالح 
-نامهفاطمه مهری در مقاالتی که دربارۀ عجایب 4انگیز( و العجائبی )وهمناک( تفاوت اساسی وجود دارد .

 ایون هیا ه  در مقالنه 8ها نگاشته، به رد دیدگاه نگرش متون عجایب با رویکرد تودروف پرداخته است.

تراویا زاده سعی داشته بنین  9شناخته شده تفکیک کند.« ژانر ادبی»ها را با آنچه نامهعجایبتالش کرده تا 
نگاری ذکنر شنده اوهام وخرافات با آنچه با هدف توجه به قدرت و عیمت خداوند متعال در متون عجایب

 11تفکیکی انجام دهد. 
نامه بنا عنناوین ن زمینه، به چهار پایاندر اینگاری نگاشته شده است. هایی نیز دربارۀ عجایبنامهپایان

هیای نگاریبررسیی تببیقیی عجایب 11،نگیاری در آثیار هیرونیمیوس بیوشهای عجایببررسی خاستگاه
                                                 

 .34-33،«داستان وهمناک».خوزان،  1
 .42-21،«وهمناک در ادبیات کهن ایران». ُتری، 2
 .31-4،«های فرج بعد از شدتژانر وهمناک :شگرف/شگفت در داستان». همان، 3
 .124-134،«عجایب هندهای ها به منزلۀ ادبیات و همناک با نگاهی به برخی تکایتنامهعجایب» . همان،4
 .26-73،«مکونات السرد الفانتاستیکی». ُتلیفی، 9
 .119-112،«بنیات العجائبی فی الروایة العربیة». همان، 2
 .العجائبیفی اددب من منرور شعریه السردعالم،  . 4
 .113-94، «هامبادی طرتی نو در خوانش عجایب نامه»   134-140،«هاای:معرفی ساختاری متننامهها ومتون عجایبنامهیبعجا»،. زمردی و مهری8

9. Von Hees," the Astonishing:a critique and Re-reading of Adjaib literature",  Middle Eastern literatures,101-120                                                          
10. ZadehTravis, "the wiles ofcreation:philosophy,fiction, andtheAdjaibTradition", MiddleEasternliteratures , 22-48 .                                                                  

 .ر هیرونیموسنگاری در آثاهای عجایببررسی خاستگاه . شبان، 11
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شناسیی سنخ 1،نامیۀ زررییا محمید قزوینییهیای عجایبنگاریقلیم بیا عجایب منسوب بیه محمید سییاه
ها در متون جغرافیای اسی می ر عجایب نگارینقد بررسی تبوو  2ها )سبک، روایت، تصویر(نامهعجایب

 اشاره کرد.  3تا قرن هشتم هجری
 

 در جهان اسالم  هانامهعجایبـ مروری بر 1

دانند که از راه ترجمۀ آثار یونانی و سنریانی نگاری اسالمی را متأثر از طبیعیات ارسطویی میبرخی عجایب
عجاینب از ینک سنو از ذهنینت »نگاری آورده است: عجایبدابلر دربارۀ منشأ  4به زبان عربی رواج یافتند.

توان گفنت از این منیر می 9«.گیردیونانی )ارسطویی( و از سوی دیگر از تصورات انجیلی شرقی نشئت می
توان پلینی می تاریخ طبیعیرومی ه  دارند، دراین باره به کتاب -های اسالمی سرچشمۀ یونانی نامهعجایب

-ون عجایب نگاری اسالمی مورد ارجاع قرار گرفته است. در هرتال خاستگاه عجاینباشاره کرد که در مت

های دینی وبه ویژه قرآن است. در هتوان دید. خاستگاه برخی از این عجایب، آموزها را در اسالم ه  مینامه
اره کرد. در ها اشتوان به بسیاری از این شگفتیهای سورۀ کهف میبسیاری از قصص قرآنی ازجمله داستان

ها است که منورد غفلنت واقنع شنده اسنت  های اسالمی مهمترین نکته، غایت و هدف آنعجایب نگاری
هندف  های اسالمی باگونه اطالعات بود اما بیشتر عجایب نگاریاگرچه سرگرمی خوانندگان از اهداف این

کنه ریشنه در باورهنای شندند های مختلف نوشنته منینشان دادن قدرت و عیمت خداوند در خلق پدیده
گوننه از اطالعنات عجاینب های پیشین دارد. بنابراین به جمنع آوری و نگنارش ایننمذهبی مسلمانان سده

نگناری در تمندن سه دوره برای سیر تاریخی عجایب 2شود.گفته می (The writing ofwonders) نگاری
دورۀ آغاز و شکل گیری عجایب نگاری نامیده اسالمی عبارتند از: دورۀ اول از قرن اول تا پایان قرن سوم که 

های رایج در بین اعراب جاهلی و تعالی  دینی قرار داشنت و در طنی آن شود، این دوره تحت تأثیر سنتمی
ها به نگارش در آمد. دورۀ دوم از اوایل قرن چهارم هجری تا پایان قنرن اولین آثار در زمینۀ عجایب سرزمین

نگاری به شود. در این دوره جغرافیانگاری و عجایبکوفایی و اوج محسوب میهشت  هجری بود که دورۀ ش
نگناری مسنتقل شند و در کتناب نگاری از جغرافیاکه سرانجام عجایبموازات یکدیگر ترکت کردند تا این

                                                 
 .نامۀ زرریا محمد قزوینیهای عجایبنگاریقلم با عجایب های منسوب به محمد سیاهنگاریبررسی تببیقی عجایب . آلبوشوکه، 1
 .(سبک، روایت، تصویر) هانامهشناسی عجایبسنخ . بابایی،2
 .هشتم هجری نقد بررسی تبور عجایب نگاری ها در متون جغرافیای اس می تا قرن .اشکواری،3
 .22، هانامهعجایب ایرانی، روایت، شکل و ساختار فانتری عجایب براتی،  .4
 

 5. Dubler, “Adjāʼib”, in Encyclopedia of Islam. 
 .42، «البلدان کتاب نگاری ابن فقیه درعجایب». اشکواری، 2
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هایی جداگانه به نگارش در آمد. دورۀ سوم از اواخرقرن هشت  هجری آغاز شد که طی آن شاهد آغاز و زوال 
  1نگاری به مفهوم رایج هستی .جایبع

 نندی نویا مسلمان در دست نیست  ولی نیر به گنزارش ابناطالعات دقیقی دربارۀ نخستین عجایب
ق پدید آمده باشد. به نوشتۀ او، هشام بن  2ق(، شاید نخستین آثار از این دست در نیمۀ دوم سدۀ  389)د. 

کراچکوفسنکی  2داشنته اسنت. ب البحر و العجائب االربعهعجائق( دو کتاب با نام  214محمد کلبی )د. 
  3.های متأّخر دانسته استهای دورهنامهساز عجایباین آثار را زمینه

هننا نننزد های گوننناگون و رونننق آنبننا رشنند دانننش جغرافیننا در میننان مسننلمانان و پدینند آمنندن شنناخه
نویسی رواج نداشت، در ابتدا که عجایب نگاری نیز مورد توجه قرار گرفت.نویسان مسلمان عجایبجغرافی
نگاری بخشی از تکامل خنود را در اینن شد و عجایبها عرضه میها در متون جغرافیایی و سفرنامهشگفتی

عنوان گونۀ جدیدی از آثار در فرهنگ اسنالمی مطنرح شند، که کتب عجایب بهمتون سپری کرد و پا از آن
جغرافیا یافت و این پیوند پا از رونق اینن ادبینات نینز همچننان نویسی پیوندی ناگسستنی با عل  عجایب

ق( است که اکنون در  4فارسی در این زمینه اثر ابوالمؤید بلخی )سدۀ  ترین کتابگویا کهن 4تداوم داشت.
یناد  عجاییب الیدنیاو  عجایب االشیاء، عجایب البروالبحر، عجائب البلدانهای دست نیست و از آن با نام

  9یاد کرده است. بحر عجائب بّر واز این اثر به نام  تاریخ سیستان. نویسندۀ ناشناس شده است
تنرین هایی از نویسندگان مسلمان به دسنت رسنیده اسنت. کهننامهق عجایب 4از نیمۀ نخست سدۀ 

ننی ق(، دریانورد مشهور ایرا 4)نیمۀ نخست سدۀ  اثر ناخدا بزر  بن شهریار رامهرمزی عجایب النندها آن
های عجینب و غریبنی اسنت کنه ای از داستانمجموعه 2ق به نگارش درآمده است. 342است که در سال 

های بازرگانان ایرانی،هندی، عرب و ها را از مشاهدات خویش و بخشی دیگر را از گفتهنویسنده برخی از آن
 انی نقل کرده است. عجایب چین را از راویی به نام محمد عّم ه نویسند 4مالتان فراه  آورده است.

، نوشتۀ محمد بنن اینوب تاسنب طبنری تحفة الغرائبنامۀ موجود به زبان فارسی، ترین عجایبکهن
جز موارد معدودی که نویسنده در به 8ق( است. 913ن489های ق )زنده در سال 9 ریاضیدان و منج  سدۀ

                                                 
 .42، «نگاری در تمدن اسالمی: خاستگاه و دوره بندیعجایب»اشکواری،  .1
 .302 ،الفنرستندی ، ابن. 2
 .22،  های جغرافیاییتاریخ نوشته .کراچکوفسکی،3
 .31، «نگاری در تمدن اسالمی: خاستگاه و دوره بندیعجایب». اشکواری،  4
 .13، تاریخ سیستان. 9
 «.بزر  بن شهریار»،دایرة المعارف بزرگ اس میاتمدی، . 2
 .1348،12 ،عجایب النند رامهرمزی،. 4
 .3،239، تحفة الغرایبی، طبر.8
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نابع بسیاری از اطالعات این اثنر روشنن ها، تجربیات و مشاهداتش استناد کرده، مها،خواندهها به شنیدهآن
 همچنین منبع آنچه دربارۀ چین نقل شده، مشخص نیست.  1نیست.

نوشنتۀ  تحفة االلباب و نخبة اإلعجیابق(  994ق پدید آمده )تألیف در سال  2اثر دیگری که در سدۀ 
او  2ده شنده اسنت.نینز خوانن رحلۀ غرناطیگیرد و ها جای میابوتامد غرناطی است که در شمار سفرنامه

، 992شناه )د. جاتظ نقل کرده است. در همان سده، ابراهی  بنن وصیفالحیوان کتاب عجایب چین را از 
متأسفانه مننابع  4را به نگارش درآورد. 3مختصرعجایب الدنیاق( مورخ نسبتًا ناشناس مصری  212یا  999

)نوشتۀ  لمخلوقات و غرائب الموجوداتعجایب ااطالعات این اثر دربارۀ چین معلوم نیست. کتاب فارسی 
وی مطالب اثر خود را محصول مطالب آثار پیشین و  9ق(نیز در همان سده پدید آمد. 991ن992های سال

این، منبع مطالب این اثر پیرامون چین وجودبا 2هایش از تکما، زیرکان و سیاتان معرفی کرده است.شنیده
 ناسایی نیست. ها قابل شنامههمانند برخی از عجایب

محدث تبریزی به زبان فارسی تحریر شد. در نوشتۀ ابن عجایب الدنیاق  214در آغاز سدۀ بعد در سال 
ق( بنه  282نن212به قل  زکریا بن محمنود قزویننی )عجایب المخلوقات وغرایب الموجودات  همان سده

بنه تصنریح زکرینای قزویننی،  4زبان عربی نیز پدید آمد. قزوینی سپا تحریری فارسنی از آن فنراه  آورد.
وی عجاینب چنین را از  8های دیگنران اسنت.مطالب این اثر از آن او نیست و همه برگرفته از منابع و گفتنه

 فقیه، محمد بن تاسب طبری، محمد بن زکریا و موسی بن مبارک سیرافی نقل کرده است. ابن
نخبیه ان سده یا اوایل سندۀ بعند ق(، ساکن دمشق، نیز در اواخر هم 424ن294الدین دمشقی )شما

های بسیاری از جمله عجایب چین سخن گفته را نوشت که در آن از شگفتی الدهر فی عجائب البر و البحر
را پدید آورد که بخش عمدۀ  خریدة العجائب و فریدة الغرائبق(  821الوردی )د. است. در سدۀ بعدی ابن

در جایی از این اثر عجایب دریای چین را که از منابع پیشین  نویسنده 9داد. نگاری اختصاصآن را به کیهان
 خود اخذ کرده، گزارش کرده است. 

 
                                                 

 .19.طبری، همان، 1
 .12ن19، 13ن12،تحفة االلباب و نخبة اإلعجاب غرناطی،2.
 «.ابن وصیف شاه»،دایرة المعارف بزرگ اس می  مقیمی، 3327/ 2تاجی خلیفه، کشف الینون، 1/11،هدیه العارفین.اسماعیل پاشا، 3
 .381 ،تاریخ نوشته های جغرافیایینکن: کراچکوفسکی، . 4
 .37-33،عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات.طوسی، 9
 .33،همان.طوسی، 2
 .222،های جغرافیاییتاریخ نوشتهکراچکوفسکی، .4
 .4کراچکوفسکی، همان، .8
 .491ن491نکن : کراچکوفسکی، . 9
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 هاـ چین در عجایب نامه2

ای از فرهننگ پرداز بودند و پهناوری این کشور موجب شده بود که اساطیر آنان آمیختنهمردمان چین افسانه
این زمینه از آن چینیان باشند. بخشنی از عجاینب اینن  رسد بیشترین آثار دراقوام مختلف باشد. به نیر می

که تناریخ گردد. با آنمی ق. م. باز 422سرزمین کهنسال و گسترده به تاریخ دورۀ اساطیری آن پیش از سال 
نگناران های پیش از سال مذکور درخور اعتمناد نیسنت  زینرا وقایعچین از دیر باز ثبت شده، آثار و گزارش

گون را به فراخور ذوق هایی افسانهکرده و مطالب و داستانک  وکاست نقل نمیوقایع را بیچینی پیش از آن، 
   1اند.افزودهخویش بر تاریخ این سرزمین می
در « قراین تاکی از واقعیت»های عجایب چین با واقعیت، گفتنی است که از باب امکان تطابق گزارش

توان گزارش مربوط به طالی بسیار در ینک عنوان نمونه، نمیها کاماًل مشهود است  بهبرخی از این شگفتی
جزیره و طالپوش بودن مردمان آن و ابزارهای ایشان تتی زنجیرهایی تیوانات آنان را به سادگی انکار کنرد  

اند، نباید عناری از شدهجا میای یا سخن از قومی که بر درختان جابهخوار بودن مردمان جزیرههمچنین آدم
های کوسه، وال )نهنگ( و شنیالن نینز های مربوط به ماهیکلی، زادۀ خیال بوده باشند. گزارشو به تقیقت

 نماید. سرایی نمیپردازی و افسانهنوعًا خیال
تبع، عجاینب ها و بنهنامنههای عجایبها، شنگفتیبندی دیگری بر اساس توصیف انواع پدیدهدر دسته

های طبیعی. اقوام، بناهنای های انسانی و پدیدهدستۀ کلی جای داد: پدیده توان در دوچین در این آثار را می
طور کلی، هر پدیدۀ مرتب  با انسان در دسنتۀ ها، آداب و رسوم اجتماعی و بهدینی و غیردینی، نقوش، تماال

تنوان در دسنتۀ گیرد. عجایب طبیعی مانند چشمه، کوه، سنگ، تیوانات، درخت را نیز مینخست جای می
های های مسلمانان بیشتر از سننخ پدیندهنامهرود، عجایب چین در شگفتیکه انتیار میدوم قرار داد. چنان

 طبیعی است. 
 ـ عجایب انسانی چین 1ـ 2

سر و مرکنب از الخلقه، گر های دوردست معمواًل ناقصشگفت نیست که در گذشته مردمان سرزمین
ها در تمدن اسالمی نیز اقنوام نامهیکی از مضامین غالب عجایب 2.اندشدهتیوان و انسان و . . . تصویر می

عجیب و غالبًا خیالی و گاه هیوالصفت و دیوگون در جزائر، مصر، هند و چین بوده و نویسنندگان اینن آثنار 
های رسند کنه داسنتانمی نینر انند. بنهها گفتهتکایات فراوانی از این دست نقل کرده و در این باره سنخن

                                                 
 .3،اسرار تمدن چین باستان.محمدپناه، 1
 .23ن22،ی(تصویر دیگری) تفاوت از اسبوره تا پیشداوراستنو، . 2
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 ن و دریانوردان نقش مؤثری در نقل این تکایات در آن آثار داشته است. سیاتا
ای بنه ننام اطنوران قزوینی از قومی خیالی و دروغنین در جزینرهمردمان جزیرۀ اطوران با سر درندگان: 

 1اند.سخن گفته است که جسمی شبیه به جس  انسان و سری مانند سر درندگان داشته
ای به ننام تمسنح ق( نیز ادعا کرده است که در جزیره 821الوردی )د. ابنمردمان دمدار جزیرۀ تمسح: 

  2مردمانی سکونت داشتند که دمی به سان دم سگ داشتند.
قزویننی همچننین آورده اسنت کنه پنا از جزینرۀ بننان کنه قنومی ای دیگنر: خوار جزینرهمردمان آدم

خوار بنا قند پوست و آدمکه در آن قومی سیاه تری وجود داشتبرد، جزیرۀ بزر می سر سفیدپوست در آن به
  3کوتاه ساکن بودند.

فقیه نقل کرده است که در جزینرۀ قزوینی از ابنشدند: جا میمردمان جزیرۀ رایح که روی درختان جابه
 4پریدند.شد و از درختی به درخت دیگر میشان فهمیده نمیکردند که سخنرایح قومی وتشی زندگی می

قزوینی از محمد زکریا نیز روایت کرده است که مردمی وجود داشتند ای دیگر: وپردار جزیرهلمردمان با
انگیز بنا ای سبزپوست بودند  موجوداتی شنگفتپوست و عدهها سفیدپوست، شماری سیاهکه برخی از آن

 9صورت انسان و بال و پر بودند.
همچنین به نقل از موسی بن مبارک سنیرافی وی مردمان طالپوش جزیرۀ واقواق )مجمع الجزایر ژاپن(: 

جاسنت کنه از یاد کرده و دربارۀ وجه تسمیۀ آن چنین گفته است که درختی در آن 2ای به نام واقواقاز جزیره
کننند. او بنه نقنل از فهمند و به خینر و شنرش اسنتدالل میشود و مردم سخن آن را میآن آوازی شنیده می

کنده از طال وجود داشت و سناکنان آن جزینره لبناسافزاید که در محمد زکریا می های  این جزیره مکانی آ
ق( نیز ضمن ذکر طالی فنراوان اینن جزینره، از زنجیرهنای  821الوردی )د. ابن 4ساختند.را از آن میخود 

  8طالیی تیوانات در آن با اعجاب یاد کرده است.
خوار و برهنه وجود دارد جزیرۀ جالوس قومی آدمالوردی، در به نوشتۀ ابنمردمان برهنۀ جزیرۀ جالوس: 

  9خورند.که پادشاه و مذهبی ندارند و موز، نارگیل و نیشکرمی
                                                 

 .74،عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات. قزوینی،  1
 .218، خریده العجایب .ابن الوردی ،2
 . 24، عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات، .قزوینی3
 .21.قزوینی، همان،4
 . همان. 9
 (. 199، 1348ست )رامهرمزی، گویا مقصود از جزایر واقواق در منابع جغرافیایی مسلمانان مجمع الجزایر ژاپن بوده ا. 2
 .72،عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات قزوینی،.4
 . 213خریده العجایب،  .ابن الوردی،8
 .212. ابن الوردی، همان،9
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 ـ عجایب طبیعی چین 2ـ 2
تنوان ذینل موضنوعات و عنناوین تیواننات، های مسنلمانان را مینامنههای چنین در عجایبشگفتی

 ها، درخت، رودخانه، کوه و مجسمه ارائه کرد. سنگ
 ـ حیوانات1ـ 2 ـ2

 ماهیان عجیب
ق(از چنند  282نن211ق( و قزویننی )212 ، 999ینا  992شناه )د. وصیفق(، ابن 3سیرافی )سدۀ 

ها و اساطیر چین جایگناه خاصنی طورکلی، ماهی در افسانهاند. بهماهی عجیب در دریای چین سخن گفته
ها و اهی در فرهنگ چینی اشاره کنرد. در افسنانهتوان به پیوند میان اژدها و مداشته است و در این زمینه، می

توانند به اژدها تغییر شنکل دهنند. در ها میشود و آناساطیر چینی، اژدها معمواًل سردستۀ ماهیان تلقی می
مکتوبات تاریخی چین، هرکدام از اعضای اژدها به عضو یک تیوان تشبیه شنده اسنت. از آن جملنه، اینن 

 1شود.دار تلقی میهی، فلاای همچون ماموجود افسانه
شاه از کوسه چنین سخن گفته است: کوسه ده ذرع طنول دارد ودهنانش بسنیار وصیفابنماهی کوسه: 

و 2تر از فک باالیش است. تصور آن بود که این موجود هفت ردینف دنندان داردبزر  و فک پایینش کوچک
 3ها از فوالد است. یکی از آن

ی، در دریای چین ماهی به نام شیالن وجود داشت که اگر آن را برای پخت به نوشتۀ قزوینماهی شیالن: 
 4گذاشتند.دادند، باید در آن را برای جلوگیری از فرارش میدر دیگ قرار می

قزوینی از دیگر ماهیان دریای چین، به ماهی سرطان نیز اشناره کنرده ماهی سرطان )ماهی خرچنگ(: 
گنذاری بنوده اسنت. مناهی خرچننگ بنه به خرچنگ سبب این نام است. به نوشتۀ وی، شباهت این ماهی

رسند او بنه نینر می 9کردند.شد و از آن برای داروهای سیاه استفاده میمحض بیرون آمدن از آب سنگ می
این پدیدۀ شگفت را از سیرافی نقل کرده باشد. سیرافی افزوده است که از آن سنگ، بنرای درمنان برخنی از 

  2شد.ای تهیه میرمههای چش ، سبیماری

                                                 
هایش شبیه و گوشهایش چون چنگال عقاب سان بدن مار، چنگال. )همچین شاخ اژدها مانند شاخ گوزن، گردنش به99، اسرار تمدن چین باستانمحمدپناه، . 1

 (99شده است .های گاو دانسته میبه گوش
 .(http://www. raazebaghaa. org/forum/printthread. php?tid=1783دندان دارد ) 49تا  41یک کوسه به طور متوس  از . 2
 .331،مختصر عجایب الدنیا. ابن وصیف شاه، 3
 .24،عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات. قزوینی، 4
 .همان.9
 .29، رحله . سیرافی،2
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شاه مدعی وجود ماهی در دریای چین شده اسنت وصیفبرده، ابنافزون بر ماهیان نام خوار: ماهی آدم
خورد. به نوشتۀ او در دریای چین ماهیان کوچکی وجود داشت که که گاه به مسافران تمله کرده و آنان را می

کردند و مسنافران انداخته، کشتی را واژگون میها ن کشتییافتند، خود را به درواگر غذایی برای خوردن نمی
  1خوردند.آن را می

ق(، در دریای چین، 821الوردی )د.به نوشتۀ ابنآمد: دست می تیوانی که از آن مشک به، دابة المشک
را شد و وخون نناف او تیوانی شبیه به آهو است که سالی یک بار در وقت معینی از دریا خارج و شکار می

گرفتند. او ادعا کرده است که این ماده از بهترین انواع مشک بود و البته در زیسنتگاه خنود که مشک بود می
شند و بنه همنین نسنبت هرچنه شد، ظاهر میبویی نداشت و بویش تنها زمانی که به جای دیگری برده می

  2رسید.شد، بوی بیشتری از آن به مشام میدورتر برده می
الوردی از ماهی در تندود جزینرۀ واق ابنتدود جزیرۀ واقواق )مجمع الجزایر ژاپن(:  نهنگ )وال( در

واق نام برده است که ظاهرًا همان نهنگ باشد  اما ظاهرًا طول این ماهی در این گزارش به اشنتباه ینا عمندًا 
ذراع داشنت و اگنر  بسیار بیشتر از اندازۀ واقعی این تیوان گزارش شده است. به نوشتۀ او، این ماهی پانصد

دیدنند، ترسنیدند و اگنر آن را میسواران از آن میمانست و کشتیشد، به کوهی بزر  میهایش بلند میبال
  3ها نهنگ را فراری دهند.زدند تا به وسیلۀ آنسوزها را آتش میفریاد زده، بر طبل کوبیده و نفت

 مارهای عجیب 
ای در منرز چنین مارهنایی آمده است کنه در دهکنده الدنیاتحفه الغرائب و عجائب در مارهای پرنده: 
هنا شند و از پریندن آنزد، هنالک میگرفت. هر که را ننیش منیپرید و در هوا مرغ میوجود داشت که می

   4شد.صدایی شبیه صدای پریدن پرندگان شنیده می
کنند. او مندعی لکنه یناد میهای سیاه به نام مشاه  نیز از ماری زرد رنگ با نقطهوصیف ابنمار ملکه: 

است که این ماری دراز با سری به اندازۀ خرگوش بود و زیر سرش پنج بدن وجود داشت و سنرش تتنی بنا 
شد دهانش را باز کرده، پوسنت آن را کننده و از پوسنتش در سناخت زره شد و هرگاه صید میآهن قطع نمی

  9کردند.استفاده می
ه( عجیب و خیالی سخن گفته که باالی سر آن صند گنز بنود و از آب قزوینی از مار)َتیّـخور: مار فیل

                                                 
 .192،مختصر عجایب الدنیا.ابن وصیف شاه، 1
 .24،عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات   قزوینی،211،خریدة العجائب و فریدة الغرائب.ابن الوردی، 2
 .211،خریدة العجائب و فریدة الغرائب. ابن الوردی، 3
 .13، عجایب الدنیای، محدث تبریز  ابن122،تحفه الغرایبطبری،  . 4
 .191، مختصر عجایب الدنیا ،شاهوصیفابن .9
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  1بلعید.بیرون آمده و فیل را می
 مرغان عجیب

رامهرمزی به نقل از محمد عمانی به مرغی سرخ، سنفید، سنبز و کبودرننگ و بنه انندازۀ مرغ سمندل: 
ننام بنه که این منرغ سنمندل کبوتران بزر  در جزایر واقواق اشاره کرده است. محمد عمانی مدعی شده بود 

سوخت و قادر بود چندین روز بدون غذا زیست کند و در این مندت تنهنا خناک رفت و نمیدرون آتش می
  2خورد.می

ابنن خرییدة العجائیب و 4قزویننی عجاییب المخلوقیات 3،تحفة الغیرا ئیبدر مرغ خوشنه )خوشی(: 
در دریای چین یاد شده است. هنگامی که خوشنه تر از کبوتر به نام خوشنه )خوشی( از مرغی بزر 9الوردی

انداخت )هرچه گرفت. خوشنه سرگین میدر زیر او قرار می پرید، مرغ دیگری به نام جوب کرکر )جرب(می
خورد. خوشنه تنها در تالت پریدن قادر به گرفت و میافتاد( و مرغ زیرین آن را به دهان میاز چنگال او می

  2نها راه تغذیۀ جوب کرکر نیز همین راه بود.انداختن سرگین بود و ت
محدث تبریزی، در دریای چین )آن سوی دریای چین( مرغ سنفیدی به ادعای طوسی و ابنمرغ فرفیر: 

خندید و دید تا تد مر  مینشست و هر که آن سنگ را میبه نام فرفیر وجود داشت که بر سنگ سیاهی می
 4داد. ن اتفاقی رخ نمینشست، چنیاگر آن مرغ بر آن سنگ نمی

برد و چنون نویسد که در چین مرغی هست که در میان آتش به سرمیمحدث تبریزی میابنمرغ آتش: 
 8شود. آبی بدان برسد، هالک می

 دیگر حیوانات
از اعتقاد عامیانه و خرافی چینیان قدی  دربارۀ پیوند اسب و ذبح آن  تحفة الغرائبنویسندۀ زا: اسب باران

رش باران سخن گفته است. او از شهری در چین سخن به میان آورده که مردمانش در روزهای بارانی بر با با
                                                 

ای از راه چین سخن گفته است که سنه . )ابن محدث تبریزی از ماری بسیار عجیب و خیالی در ناتیه24،عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات ،قزوینی. 1
 (.124کرد، هزار سال عمر داشت و از گنجی محافیت می

 .139: 2119، عجایب النندمزی، رامهر 2.

 .131،تحفة الغرایبطبری، 3.

 .24،عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات قزوینی، 4.
 . 211،خریدة العجائب و فریدة الغرائب.ابن الوردی، 9
 . 2، عجایب الدنیامحدث تبریزی، قا: ابن. 2
ای .) در منابع دیگر نیز اشاراتی به برخی موجودات افسنانه28، عجایب الدنیاریزی، محدث تب  ابن939، عجایب المخلوقات و غرایب الموجوداتطوسی، . 4

شناخت الله آمده است که قوچ شاخداری وجود داشت که مردم بدخواه و گناهکار را میخواجه رشیدالدین فضل جامع التواریخچین شده است  از آن جمله، در 
 (.199، تاریخ چینالله، د و در واقع، این تیوان به دادرسی و عدالت شهرت داشت )فضلزدید، او را شاخ میو هرگاه گنهکاری را می

 .28، عجایب الدنیامحدث تبریزی، ابن. 8
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گذاشتند از آب خنارج شنود. آننان معتقند بودنند کنه در سر استخر آبی رفته، اسبی را در آب انداخته و نمی
ا از چنندی اسنب را از آب بارد. آنان پمدت قرار داشتن آن اسب در آن آب، در آن والیت پیوسته باران می

کردنند تنا مرغنان از گوشنت آن تغذینه کننند. آننان بیرون آورده، به قلۀ کوهی در آن نزدیکی برده و ذبح می
  1بارد.پنداشتند در سالی که این کار انجام نشود، در والیت ایشان باران نمیمی

و باورنکردنی شنبیه خرگنوش رامهرمزی به نقل از محمد عمانی، به تیوانی عجیب تیوان دوجنسیتی: 
توانست جنسیت خود را تغییر دهد. گاه جنا نر آن ماده و قرار داشت و می 2اشاره کرده که در جزایر واقواق

 3مادۀ آن نر می شد.
طول صد ذراع )بیشتر یا کمتر( سخن گفته که سه شاخ از کرگردنی به  تحفة االلبابغرناطی در کرگدن: 

کنرد و مندتی زد و هالک میهایش، فیل را با آن شاخ میدو شاخ بر گوش داشت: شاخی بین چشمهایش و
ماند، پا در پایان سنال سنرش را از ماند . بچه کرگردن چهار سال در شک  مادرش میبین چشمهایش می

کرد و از درخت و آنچه به او می رسید چرا می کرد. هرگاه چهار سالش تمام شند از شک  مادرش خارج می
کرد تا مادرش متوجه او نشود، از ترس اینکه با زبانش او را لنیا می افتاد و مانند برق فرار می رت  مادرش

زد، در ینک لحینه گوشنتش را از بزند. زیرا بر زبان مادرش خار )تیغ( بزرگی بود، هرگاه تیوانی را لیا می
سپردند تا او را لنیا بزنند و یکردند او را به کرگردن مبرد. پادشاهان چین هرگاه کسی را شکنجه میبین می

مسعودی نیز در دائرة المعنارف تناریخی و جغرافینایی خنود،  4.ماندجز استخوانش چیزی از گوشتش نمی
   9، به این مطلب اشاره کرده است.مروج الذهب ومعادن الجوهر

ی بنه انندازۀ اق( از جانوری درنده با جاه 424: دمشقی )د. شدعنوان پادزهر استفاده میجانوری که به
ای سرخ و محک  در میان داشت و چنان بود که اگر های چین سخن گفته که تلقهسگ در یکی از رودخانه

شد، برای زهر افعی ماده و همۀ تشنرات کشننده های آن خشک شده و نی  ماقال از آن با آب تناول میریزه
  2تک  پادزهر را داشت.

ق از جانوری در چین یناد کنرده کنه  4ث تبریزی در اوایل سدۀ محدابنشامپانزه یا تیوانی شبیه بدان: 
شنود، اینن گویا همان شامپانزه بوده است  از آنجا که در تال تاضر زیسنتگاه شنامپانزه آفریقنا تصنور می

محدث، این موجود صورتی مانند انسنان و موهنایی ماننند میمنون گزارش جالب توجه است. به نوشتۀ ابن
                                                 

 .14، عجایب الدنیامحدث تبریزی،   قا: ابن 14، تحفة الغرایبطبری،  .1
 نکن : پاورقی صفحات پیشین.. 2
 .139، 2119، عجایب النندرامهرمزی، . 3
 .122، تحفة االلباب و نخبة اإلعجاباطی، غرن. 4
 .1/129،مروج الذهب ومعادن الجوهرمسعودی، . 9
 .373،نخبه الدهر.دمشقی، 2
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  1پرید.درخت دیگر میداشت و از درختی به 
 های عجیب ـ سنگ2ـ 2ـ 2

دیند و هنر آورده است که در تدود چین سنگی وجود داشت که هنر کنه آن را می تحفة الغرائبمؤلف 
هنا یاد کرده که اگر یکنی از آن3 طوسی نیز از سنگ کوچکی در چین و ماچین 2کرد.چند شاد بود، گریه می

در بناب  عجایب الننیدرامهرمزی نیز در  4آمد.وزید و برف میباد میافتاد، هوا سرد شده، روی دیگری می
های گوناگون و شگفتی سنخن بنه مینان های چین به نقل از مردی که به چین سفر کرده بود، از سنگسنگ

دادنند وضنع کرد و اگر آن را زینر زن آبسنتن قنرار میآورده است. از آن جمله، سنگی که سرب را جذب می
کنرد. او های دیگری نیز اشاره کرده که یکی ما و دیگری طال را جنذب میشد و به سنگتملش آسان می

الدین دمشنقی شنما 9کنندۀ آتش نیز سخن گفته است.ربا و سنگ خاموشهمچنین از سنگ معروف آهن
هنای خاصنش از آن اتتنراز ق( نیز از نوعی سنگ در چین یاد کنرده کنه منردم بنه جهنت ویژگی 424)د. 
هنا را بنه دسنت آورده و بنه شنهرهای دیگنر رفتند و آند و تنها مردمان تنگدست به درون معادن میکردنمی
 2فرستادند.می

 ـ درخت عجیب جزیرۀ واقواق )مجمع الجزایر ژاپن(3ـ 2ـ 2
درختنی  4که گذشت، قزوینی به نقل از موسی بن مبارک سیرافی، آورده است که درجزینرۀ واقنواقچنان

 8کننند.فهمند و بنه خینر و شنرش اسنتدالل میشود و مردم سخن آن را میازی شنیده میاست که از آن آو
ق( نیز به این درخت اشاره کرده و آن را همانند ]بوتۀ[ خیار چنبر یا درخت بادام دانسنته و  424دمشقی )د. 

چند بار صندایی میوۀ آن را به سان چهرۀ انسان شمرده و افزوده است که هنگامی که میوۀ این درخت برسد، 

                                                 
 .2،عجایب الدنیاابن محدث تبریزی،  1.
 .41،تحفة الغرایبطبری، . 2
بکنران چنین را  ق محمند بنن نجینب 4(. در اوایل سندۀ , Al-sin” Israeli“ 616,. ق ذکر شده است ) 9نویسان سدۀ ماچین نخستین بار در آثار جغرافی. 3

های بسیار و سیصد شهر بزر  دانسته و به دو بخش تقسی  کرده است: چین و ماچین. به نوشتۀ او، بخش واقع در طرف عمارات، سرزمینی بزر  و دارای عمارت
تحقیی  (. بیرونی نیز در 39، جنان نامهبکران، شده است )اندرونی خوانده میچین یا چین بیرونی نام داشته و بخش دیگر واقع در سمت مشرق، ماچین یا چین 

(. ماهاچین در زبان سانسکریت به معننی چنین بنزر  اسنت و 144های هرمکوت )هیمالیا( یاد کرده است )در آن سوی کوه« ماهاچین»از قرار داشتن  ماللنند
 (.Khaleghi motlagh, ibidیکی از نواتی آن، ترکستان شرقی بوده است )

 .82، عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات طوسی، 4.
 .129، 2119، عجایب النندرامهرمزی، . 9
 .112،نخبه الدهر. دمشقی، 2
 (.199، 1348، عجایب النندگویا مقصود از جزایر واقواق در منابع جغرافیایی مسلمانان مجمع الجزایر ژاپن بوده است )رامهرمزی، . 4
 .22، عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات، قزوینی. 8
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  1افتد.رسد و سپا به زمین میمانند واقواق از آن به گوش می
 هایی عجیبـ مجسمه4ـ 2ـ 2

طوسی چنان آمده است که در گورستانی بزر  در چین مردی بنه ارتفناع نخنل  عجایب المخلوقاتدر 
ان اسنت کنه اگنر بنر شود و چننشود که دستانش از کتف افتاده و موی بسیاری بر شک  او دیده میدیده می

اگرچه در این داستان  2داند که صدای کیست.خیزد و کسی نمیشک  او دست گذارند، صدایی از وی برمی
توان انکار های جس  انسانی تقیقی اشاره شده، نمیاز مجسمه سخن گفته نشده و گویی به هیبتی با ویژگی
آور سنخن گفتنه ای شگفتظاهرًا از مجسمه های آن،کرد که در صورت پذیرش اصل گزارش و توجیه پیرایه

شده است. طوسی همچنین از شگفتی نسبتًا مشابهی در گورستان دیگری در چین سخن گفته اسنت. او در 
ارش( وجود  21ای بزر  )گرد آن این گزارش ادعا کرده است که در گورستان مذکور کاسۀ سری به سان قبه

یافتنند. چینینان در اینام عیند و از طریق اینوانی بنه جایگناه آن ره میدارد که گرد آن را طوقی زرین فراگرفته 
بترسنید از آن خندا کنی )کنه( »گفت: دیدند و یکی از آنان میگشودند و آن سر را می)جشن( قفل آن را می
اگر نگویی  این گزارش  3نوشیدند.در این کاسه شراب ریخته و از آن می«. هالک کند خلق را چنین آفریند و

 ای بوده است. مجسمهتردید این کاسۀ سر نیز ساختۀ دست چینیان و ظاهرًا شبهاساسًا زاییدۀ تخیل بوده، بی
 ـ رودخانۀ عجیب5ـ 2ـ 2

در چین و ماچین یاد کرده است که در آن بادی به نام خسبی  4طوسی ازرودی به نام نهر خلیج صنجلی
 9شد.تی و غرق شدن مردم میوزید که سبب شکستن کشمی

 ـ کوه عجیب6ـ 2ـ 3
ای به نام جالوس کوهی با خاک نقره وجود داشت که مانند ق(، در جزیره 821 الوردی )د.به نوشتۀ ابن

 2های فلز نرم بود.تراشه
 ـ باران سنگ7ـ 2ـ 3

بارید گ میق(، در چین شهری وجود داشت که همواره در آن سن 4محدث تبریزی )سدۀ به ادعای ابن

                                                 
 249، نخبه الدهردمشقی،  1.
 .14، عجایب الدنیامحدث تبریزی،   قا: ابن 393، عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات طوسی، 2.
 .124، عجایب الدنیامحدث تبریزی، همان   قا: ابن. 3
سیرافی از دریای چین با نام  رحلۀو  عجایب النندچین دانسته شده، همان دریای چین است  زیرا در گویا خلیج صنجلی که در اثر طوسی در تدود چین و ما. 4

های چین بود، پا کوهی که به منزلۀ دروازهکردند و با گذر از رشتهها به سوی دریای صنجی ترکت میبحر صنجی یاد شده است. به نوشتۀ سلیمان تاجر، کشتی
 (.29، رحله  سیرافی، 82، 2119، عجایب النندند )رامهرمزی، رسیداز یک ماه، به چین می

 .119، عجایب المخلوقات و غرایب الموجوداتطوسی، . 9
 .212، خریدة العجائب و فریدة الغرائب.ابن الوردی، 2
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کنه بردنند. بنه نوشنتۀ او، کسنیهای خود که درون کوه ساخته شده بود، پنناه میو مردم از ترس آن به خانه
شد. این باران سنگ بسنیاری از تیواننات را توانست به خانۀ خود وارد شود، مجروح شده یا هالک مینمی

  1خورد.ه چش  نمیکرد  از این رو، جانوران بسیاری در آن جایگاه بنیز هالک می
 ـ آسیای عجیب8ـ 2ـ 3

ق از آسیایی خاص در چین سنخن گفتنه اسنت کنه بنرخالف آسنیاهای  4محدث تبریزی در سدۀ ابن
شد کنه آرد چرخیده و سنگ رویین ثابت بوده است. به نوشتۀ او، این شیوه سبب میعادی، سنگ زیرین می

  2خوانده است .« طلسمی نیکو»را  محدث کار این آسیاو سبوس از یکدیگر جدا شود. ابن
 بارانـ شهر بی9ـ 2ـ 3

بارینده اسنت. محدث تبریزی از شهری در چین یاد کرده که به ادعای او در آن به هیچ رو باران نمیابن
ریخت و در آبگیرهایی که منردم سناخته در فراز این شهر کوهی قرار داشت که قطرات آب از آن به پایین می

   3شد.آمد. در این شهر سخن از باران تکایتی غریب تلقی میبودند، گرد می
 ـ چشمۀ مسِهل11ـ 2ـ 3

ای وجود دارد که آبش مسهل اسنت و منردم بنه جنای محدث آورده است که در تدود چین چشمهابن
 4شوند. خورند و اسهال میدارو آن را می

 
 نتیجه

در  بنا شندت و ضنعف، از گذشته تا امنروز، هاشوق دانستن عجایب و نقل و شنیدن تکایات مربوط به آن
اند و عالقۀ فراواننی بنه میان اقوام و ملل گوناگون وجود داشته است. مسلمانان نیز از این قاعده مستانا نبوده

انند. اینن عالقنه برخنی از نویسنندگان مسنلمان ماننند آور از خنود نشنان دادههای شنگفتشنیدن داستان
انگیزی از منناطق دوردسنت را نینز در آثارشنان که مطالب جنذاب شنگفت داشتنویسان را وامیسفرنامه

دانان نویسان و طبیعیهای عجیب التفات برخی دیگر از نویسندگان مسلمان مانند جغرافیبگنجانند. پدیده

                                                 
 .13،عجایب الدنیاابن محدث تبریزی،  1.
 .18، همان، ابن محدث تبریزی 2.
 .49، همان، ابن محدث تبریزی. 3
محندث، در نوشنتۀ ابناند  از آن جمله، بهنویسان مسلمان به عجایبی نیز که در راه چین وجود داشت، اشاره کرده)عجایب .124، همان، بن محدث تبریزیا. 4

ها ع گماشته بود تا بنه کشنتیشدند. شاه آن منطقه کسانی را در آن موضرسیدند، ناپدید میها به آن میخورد که هرگاه کشتیای در کوهی به چش  میراه چین دره
ها را با ریسمان به یکدیگر بسته بودند تا مگنر تقیقنت مناجرا و ها نشانده و دستور داده بود آن کشتیهشدار دهند و تتی زمانی کسانی را با آذوقۀ کافی در کشتی

 . برای موردی دیگر، نکن : همان(.124سرنوشت مفقودان بر کسی معلوم شود و نشده بود )
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 که اقبال عمومیها سیر تکامل خود را در این گونه آثار طی کرد تا آناست. شگفتی را نیز به خود جلب کرده
انجامیند. در مینان   شود نخوانده می«نامهعجایب»ن که امروز هااز کتاب جدیدبه این ادبیات به خلق گونۀ 

اند، چین به جهت ُبعد مسافت و اطالعنات ها نوشتههای آننویسان مسلمان از شگفتیممالکی که عجایب
تنری از مطالنب آن نیر آمده و تج  بیشدر دیدۀ آنان سرزمینی رازآلود به  اندک مسلمانان دربارۀ آن، نسبتاً 

تنوان هن  در دو دسنتۀ های موجنود را مینامهآثار را به خود اختصاص داده است. عجایب چین در عجایب
های طبیعی جای داد. گفتنی است که برخی های انسانی و پدیدهواقعی و ه  در دو دستۀ پدیدهواقعی و غیر

عنوان نمونه، طول نهننگ )در تندود جزاینر که بهچنان .د گرفته استاز تقایق نیز رنگ و بوی اغراق به خو
ژاپن( برای اعجاب خوانندگان بیش از اندازۀ واقعی آن گزارش شده است. نویسندگان این آثار در دستۀ اول، 

انند. آننان در آور، خیالی و دروغین در چنین و پیرامنون آن سنخن گفتهرعب انگیز و غالباً از اقوامی شگفت
ها، یک رودخاننه، ینک کنوه، ینک درخنت، ها، مجسمههای تیوانات، سنگتۀ دوم، مطالبی از شگفتیدس

ویژه بنه انند و در اینن مینان، تیواننات،بیان کرده باران و چشمۀ مسِهلشهر بی باران سنگ، آسیای عجیب،
د ن عمدۀ مطالب را انکه شاید در زندگی و فرهنگ چینیان اهمیت و ظهور بیشتری داشته-ماهی، مار و مرغ 

 به خود اختصاص داده است. 
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 ش. 1392پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 

 م. 1941. بغداد: مکتبة المانی، رشف الرنون عن اسامی الکتب و الفنون خلیفه، مصطفی بن عبدالله.تاجی
)  3، ش.نقید ادبییفصنلنامۀ «. های فرج بعد از شندتشگرف/شگفت در داستان ژانر وهمناک:»تری، ابوالفضل. 

1384 :)4-31. 



 015،  شمارۀ پیاپی 2، شماره دوم، سال پنجاه و تاریخ و فرهنگنشریه  /711

-21(: 1389)زمستان  34، ش. های خارجی تنرانپژوه  زبان«.وهمناک در ادبیات کهن ایران»ل. تری، ابوالفض
42. 

نقید «. عجایب هندهای کتاب ها به منزلۀ ادبیات وهمناک با نگاهی به برخی تکایتعجایب نامه»تری، ابوالفضل.
 .124-134(: 1391) 19، ش. 4، س.ادبی

 ش. 1389ترجمۀ عبدالله ناصری طاهری، تهران: عل ،  .ر دورۀ میانیجنانگردان مسلمان دتسن، زکی محّمد. 
«. نگناری عمنومی اینران اسنالمی پنیش از تملنۀ مغنولجایگناه چنین در تاریخ»تسینی، آسیه و اتمد لعبت فرد.

 . 41ن99(: 1394) پاییز13، ش.19پارسوا
 .94-29م(: 1993)ربیع 49، العدد .فصول«. مکونات السرد الفانتاستیکی»ُتلیفی ،شعیب. 
 .119-112(: 1994) 3، العددفصول، «بنیات العجائبی فی الروایة العربیة»تلیفی، شعیب، 

 .34-33(: 1341)مرداد و شهریور  29. ش.نشر دان ، «داستان وهمناک»خوزان، مری . 
بنیناد  جنا:. ترجمنۀ سنیدتمید طبیبینان، بنینخبیه الیدهر فیی عجائیب البیر و البحیرطالب. ابیدمشقی، محّمدبن

 ش. 1394های ایران، فرهنگستان
 ش. 1349. تهران: دانشگاه تهران، نامه.لغتاکبردهخدا، علی 

 . 131-129(: 1348)تابستان  44، شمارۀ اندیشه سوره«. نامه محّمد بن محمود همدانیعجایب» ، امیر.رازی
، : دار و مکتبة بیبلینوننتونی واندر لیت،بیروتتحقیق پیتر ا. بهعجائب النند؛ بره و بحره رامهرمزی، بزر  بن شهریار.

 .  م2119
 ش. 1348تهران: بنیاد فرهنگ ایران، زاده، ترجمۀ محّمد ملك عجایب هند، رامهرمزی، بزر  بن شهریار.

 . 149ن199ش(: 1384) 21، ش.9ادبیات فارسیدر «. مقایسۀ تطبیقی اساطیر ملل مختلف»رضابیگی،مری . 
شناسی نرم سبکدر «. هاای:معرفی ساختاری متننامهها ومتون عجایبنامهعجایب»اطمه مهری.زمردی، تمیرا و ف

 . 394ن339(: 1393) زمستان 22، ش .4و نثر فارسی
مبالعیات در «. بررسی تطبیقی اسطورۀ گناو در اسناطیر ملنل مختلنف»راد.راد، سیدکری  و صدیقه سجادیسجادی
 .  44ن29( :1391)پاییز  19، ش.  9تببیقی

شنیخ آذری  غرائیب الیدنیا و عجاییب االعلییها و نینایر آن )معرفنی نامنهبحای پیرامون عجاینب»سلطانی، اکرم. 
 .313-342 (:1389)  94، ش.دانشکدۀ ادبیات و علو  انسانیمجلۀ «. طوسی(

 .م1999، الاقافیه: المجمع تحقیق عبدالله محّمد تبشی. ابوظبی.بهرحله بن یزید.  سیرافی، تسن
نامۀ مهر، پایان. استاد راهنما: فاطمه هنرینگاری در آثار هیرونیموس بوشهای عجایببررسی خاستگاهشبان، شیال. 

 ش.  1391کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا )س(، دانشکدۀ هنر، 
رکز اسنناد مجلنا تصحیح جالل متینی. تهران: کتابخانه، موزه و م. بهتحفة الغرایبتاسب.  طبری، محمد بن ایوب

 ش. 1341شورای اسالمی، 



711 / ق 9 ۀمسلمان تا سد سانینوبیدر آثار عجا نیچ یمایس؛  ثنائی، رضویان                                                 

 

کوشنش مننوچهر سنتوده، تهنران: علمنی و . بنهعجایب المخلوقات و غرایب الموجوداتطوسی، محّمد بن اتمد. 
 ش. 1382فرهنگی، 

 ش. 1393، 11، شالمورددر «. کتب عجائب المخلوقات فی االدب العربی»علوان، محّمدباقر. 
 ق. 1423تحقیق علی عمر. قاهره: مکتبة الاقافة الدینیة، به .و نخبة اإلعجابتحفة االلباب غرناطی، ابوتامد. 

(. وینرایش و پنژوهش واننگ ای دان، اللهاز جامع التواریخ خواجه رشیید فلیل) تاریخ چینالله، رشیدالدین. فضل
 ش. 1349تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 

. تهنران: محّمند نصنیر خوانسناری، اییب الموجیوداتعجایب المخلوقات و غرقزوینی، زکریا بن محمدبن محمود. 
 ق. 1283

 :. ترجمۀ ابوالقاس  پایننده، تهنرانهای جغرافیایی در جنان اس میتاریخ نوشته .کراچکوفسکی، ایگناتی یولیانوویچ
 ش. 1349، علمی و فرهنگی

 ش. 1388. تهران: سبزان، اسرار تمدن چین باستانمحّمدپناه، بهنام. 
 ق. 1419تحقیق اسعد داغر، ق : دارالهجره، . بهمروج الذهب ومعادن الجوهرن بن علی. مسعودی، تسی

 ق. 1411. قاهره: مکتبة مدبولی، أحسن التقاسیم فی معرفة االقالیممقدسی، ابوعبدالله محّمد. 
تهنران:  زیر نیر کناظ  موسنوی بجننوردی. ،9، جدر دایرة المعارف بزرگ اس می«. ابن وصیف شاه»مقیمی، قهار. 

 ش.1399مرکز دائرة المعارف بزر  اسالمی، 
( 1394تابسنتان، )بهنار و 1، ش.8. س ادب فارسیی، «هنانامنهمبادی طرتی نو در خوانش عجایب»مهری، فاطمه.

:94-113. 
، زیر نیر کاظ  موسوی بجنوردی. تهران: مرکنز 13، جدر دایرة المعارف بزرگ اس می«. پلینی»مولوی، محّمدعلی. 

 ش. 1399المعارف بزر  اسالمی،  دائرة
 ش(. 1392) 4  .، ش2تاریخ روایی«. هانامهشیز در عجایب»نوروزی، سارا. 

Dubler, C. E. “Adjāʼib”. in Encyclopedia of Islam: v. i, Leiden: E. J. Brill, 1986.  

Israeli, Raphael. “Al-sin”. in EI2, v. ix, 2001. 

Khaleghi Motlagh, Djalal. “China in Medieval Persian Literature”. in Encyclopedia 

Iranica, v. 5,1991. 

Raphael, Israeli. “Medieval Travelers to China". injornal of muslimmlnority affairs, 

v. 2, 2000. 

Zadeh, Travis.  “The Wilesof Reation, Philosophy: Fiction, andtheAdjaibTradition”.  

in Middle Eastern .  



 015،  شمارۀ پیاپی 2، شماره دوم، سال پنجاه و تاریخ و فرهنگنشریه  /711

 Literatue , vol. 13, No. 1, 2010.  

Von Hees, syrinx. "the Astonishing:a critique and Re-reading of Adjaib literature". 

Middle Eastern literatures, Vol. 8. No2 ,pp.101-120. july 2005. 

Todorov,Tzvetan. Introductiona`lalitteraturefantastique. Paric: Leseuil. 1970.  

Mottahedeh, R. "Aja'ib in The Thousadnd and One Nights". in The Thousadnd and 

One Nights in Arabic Literature and Society. by R. Hovannisan and G. Sabagh. 

Cambridge University Press, 1997. 

 

Aḥmadī, Muḥsin. “Buzurg ibn Shahryār”. Dāyrah al-Maʿārf Buzurg Islāmī, vol. 12, 

ed. Kāẓim Mūsavī Bujnūrdī, Tehran: Markaz Dāyrah al-Maʿārf Buzurg Islāmī, 

2004/1383. 

ʻAlavān, Muḥammad Bāqir. “Kutub ʿAjāyib al-Makhlūqāt fī al-Adab al-ʿArabī”, dar 

al-Maūrid, no.10, 1974/1353. 

Ālbūshūkih. ʻAlī. Barrisī Taṭbīqī ʿAjāyibnigārīhāy Mansūb bih Muḥammad Sīyāh 

Qalam bā ʿAjāyibnigārīhāy ʿAjāyibnāmih Zakarīyā Muḥammad Qazvīnī. Master 

Thesis, Faculty of Visual Arts, University of Art, Tehran, 2015/1394. 

Ashkavārī, Muḥammad Jaʿfar. “ʿAjāyibnigārī dar Tamadun Islāmī: Khāstgāh va 

Dūrih Bandī”. Dar Muṭāliʻat Tārīkh   Islām, 9, no.33, (2017/1396): 30-51. 

Ashkavārī, Muḥammad Jaʿfar. “ʿAjāyibnigārī Ibn Faqih dar kitab al-Buldān”, 

Tārīkh  Islām,  yr.14, no.4 (winter2013/1392) 

Ashkavārī, Muḥammad Jaʿfar. “Jahānshināsī dar ʿAjāyibnigārīhā”, Tārīkh ʿIlm, 7, 

no.1, (2019/1398): 1-35. 

Ashkavārī, Muḥammad Jaʿfar. Naqd-i Barrisī Taṭavur ʿAjāyibnigārīhā dar Mutun 

Jughrāfīyāī Islāmī tā Qarn Hashtum Hijrī. PhD Thesis, University of Tehran, 

Faculty of Theology and Islamic Studies (2013/1392). 

Āzarī Ṭūsī. Gharāyb al-Dunyā va ʿAjāyb al-Aʿālā. Nuskhih Khaṭī Kākh-i Gulistān, 

no.2156. 

Bābāī, Ṣughrā. Sinkhshināsī ʿAjāyibnāmihhā(Sabk, Rivāyat, Taṣvīr). Supervisor: 

ʻAlī Riżā  Nīkūī va ʻAlī Ṣafāī, Master Thesis, Faculty of Humanities, University of 



717 / ق 9 ۀمسلمان تا سد سانینوبیدر آثار عجا نیچ یمایس؛  ثنائی، رضویان                                                 

 

Guilan 2012/1391. 

Bahār, Mihrdād, Pazhūhishī dar Asāṭī  Irān. Tehran: Ṭūs, 1997/1376. 

Bakrān, Muḥammad ibn Najīb. Jahānnāmih. Ed. Muḥammad Amīn Ryāhī, Tehran: 

Kitānkhānih Ibn Sīnā, 1963/1342. 

Barātī, Parvīz. ʿAjāyib-i Irānī, Rivāyat, Shikl va Sākhtār Fāntizī ʿAjāyibnāmihhā bih 

Hamrāh Matn ʿAjāyibnāmihī Qarn Haftum. Tehran: Afkār, 2009/1388. 

Bīrūnī, Muḥammad ibn Aḥmad. Taḥqīq Mā l-l-hind. Researched by Aḥmad Ārām, 

Beirut: ʿĀlim al-Kutub, 1983/1403. 

Damishqī, Muḥammad ibn Abī Ṭālib. Nukhba al-Ddahr fī ʿAjāyb al-Barr va al-

Baḥr. translated by Sayyid Ḥamīd Ṭabībīyān, Bunyād Farhangistānhāy Irān, 

1978/1357. 

Dihkhudā, ʻAlī Akbar. Lughat Nāmih. Tehran: University of Tehran, 1966/1345. 

Fażl Allāh, Rashīd al-Dīn. Tārīkh Chīn (az Jāmiʻ al-Tavārīkh Khājih Rashīd Fażl 

Allāh ( .  ed. Wang Yidan, Tehran: Markaz Nashr Dānishgāhī, 2000/1379. 

Gharnātī, Abū Ḥāmid. Tuḥfa al-Albāb wa Nukhba al-Iʿijāb. researched by ʻAlī 

ʻUmar, Cairo: Maktaba al-Thiqāfa al-Dīnīyh, 2003/1423. 

Ḥājī Khalīfih, Muṣṭafā ibn ʻAbd Allāh. Kashf al-Ẓunūn ʻAn Asāmī  al-Kutub va al-

Funūn. Baghdād: Maktaba al-Muthanā, 1941/1360. 

Ḥasan, Zakī Muḥammad. Jahāngardān Musalmān dar Dūrih Mīyānī. translated by 

ʻAbd Allāh Nāṣirī Ṭāhirī, Tehran: ʻIlm, 2010/1389. 

Ḥulīfī, Shuʻiyb. “Banīyāt al- ʿAjāybī fī al-Rivāya al-ʿArabīya”. Fuṣūl, no.3 

(1997/1376):112-119. 

Ḥulīfī, Shuʻiyb. “Makavvanāt al-Sard al-Fāntīstikī, Fuṣūl, no. 45 (Spring1993): 65-

97. 

Ḥurī, Abū al-Fażl. “ʿAjāyibnāmihhā bih Manzalih Adabīyāt Vahmnāk bā Nigāhī bih 

Barkhī Ḥikāyathāy Kitāb ʿAjāyb Hind”. Naqd Adabī, yr. 4, no.15( 2011/1390): 137-

164. 

Ḥurī, Abū al-Fażl. “Vahmnāk dar Adabīyāt Kuhan Irān”. Pazhūhish Zabānhāy 



 015،  شمارۀ پیاپی 2، شماره دوم، سال پنجاه و تاریخ و فرهنگنشریه  /712

Khārijī Tehran, no.34 (winter 2006/1385): 61-76. 

Ḥurī, Abū al-Fażl. “Zhānr Vahmnāk: Shagarf/ Shaguft dar Dāstānhāy Faraj Baʻd az 

Shiddat. Faṣlnāmih Naqd Adabī, no.3(2008/1387): 7-30. 

Ḥusaynī, Āsīyih va Aḥmad Laʻbat fard. “Jāygāh Chīn dar Tārīkhnigārī ʿUmumī Irān 

Islāmī Piysh az Ḥamlih-yi Mughūl”,  Pārsivā, 15,  no.13(autumn2015/1394): 59-71. 

Ibn Faqia, Abū ʻAbd Allāh Aḥmad. al-Buldān. Yūsuf al-Hādī,  Beirut: ʿĀlim al-

Kutub, 1996/1416. 

Ibn Khurdādhba, Abū al-Qāsim ʿUbīd Allāh. al-Masālik wa al-Mamālik. Līdin: Brīl, 

1889/ 1268. 

Ibn Muḥadis Tabrīzī. ʿAjāyb al-Dunyā. Ed. ʻAlī Navīdī Malātī, Tehran: Muqūfāt 

Duktur Maḥmūd Afshār bā Hamkārī Nashr Sukhan, 2018/1397. 

Ibn Nadīm, Muḥammad ibn Isḥāq. al-Fihrist. Translated by  Muḥammad Riżā 

Tajadd, Tehran: Asātīr, 2002/1381. 

Ibn Vaṣīf Shāh, Ibrāhīm. Mukhtaṣar ʿAjāyib al-Dunyā. Ed. Sayyid Ḥasan Kasravī, 

Beirut: Dār al-Kutub  al-ʻIlmīyya, 2001/1421. 

Ibn Wardī, ʿUmar ibn Muẓafar. Kharīda al-ʿAjāyb wa Farīda al-Gharāʾib. ed. 

Anvar Muḥmūd al-Zinātī, Cairo: Maktaba al-Siqāfa al-Dīnīya, 2007/1428. 

Idrīsī, Muḥammad ibn Muḥammad. Nuzha al-Mushtāq fī Ikhtirāq al-Āfāq. Beirut: 

ʿĀlim al-Kutub, 1989/1409. 

Imāmī, Naṣru Allāh. Mabānī va Ravish Naqd Adabī. Tehran: Jāmī, 2006/1385. 

Irwin, Robert .Taḥlīlī az Hizār va Yik Shab. translated by Firydūn Badrihī, Tehran: 

Farzān Rūz, 2004/1383. 

Ismāʿil Pāshā. Hidīya al-ʿĀrifīn, Asmāʾ al-Mūʾalifin va Āthār al-Muṣanifin.  Beirut: 

Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, n.d. 

Khūzān, Maryam. “Dāstān  Vahmnāk”. Nashr-i Dānish. no.65 (Murdād va Shahrīvar 

1991/1370) : 33-37. 

Krachkovskii, Ignatii IUlianovich, Tārīkh Nivishtihāy Jughrāfīyāī  dar Jahān Islāmī, 

translated by Abū al-Qāsim Pāyandih, Tehran: ʾAlmī  va Farhangī, 2000/1379. 

Maqdisī,  Abū ʻAbd Allāh Muḥammad. Aḥsan al-Taqāsīm fī Maʻrifa  al-Aqālim. 



713 / ق 9 ۀمسلمان تا سد سانینوبیدر آثار عجا نیچ یمایس؛  ثنائی، رضویان                                                 

 

Cairo: Maktaba Madbūlī, 1991/1411. 

Masʻūdī, Ḥusayn ibn ʻAlī. Murūj al-Dhahab wa Maʻādin al-Jawhar. Ed. Asʻad 

Dāghar, Qum, Dār al-Hijrah, 1989/1409. 

Mihrī, Fāṭimih. “Mabādī  Ṭarḥi Nū dar Khānish ʿAjāyibnāmihhā”, Adab-i Fārsī, 

yr.8,  no.1(spring and summer 2018 /1397): 97-113. 

Muḥammad Panāh, Bihnām, Asrār Tanadun Chīn Bāstān. Tehran: Sabzān, 2009 

/1388. 

Mūlavī, Muḥammad ʻAlī . “Pilyīnī”. Dar Dāyrah al-Maʿārf Buzurg Islāmī, vol.13, 

Zir Naẓar Kāẓim Mūsavī Bujnūrdī, Tehran: Markaz Dāyrah al-Maʿārf Buzurg 

Islāmī, 2020/1399. 

Muqīmī, Qahār, “Ibn Vaṣyf Shāh”. Dar Dāyrah al-Maʿārf Buzurg Islāmī, vol.5, Zir 

Naẓar Kāẓim Mūsavī Bujnūrdī, Tehran: Markaz Dāyrah al-Maʿārf Buzurg Islāmī, 

2020/1399. 

Nūrūzī, Sārā, “Shīz dar ʿAjāyibnāmihhā”, Tārīkh Rivāī,  2, no.7(2017/1396). 

Parvīzī, Muḥammad, “ʿAjāyibnāmihhā va Ajāyibnigārīhā”. Tandīs, no.112 (Ābān 

1989 /1368 ) : 12-15. 

Pīshāvarī. Nigārstān ʿAjāyib va Gharāyb bā Muqadamih Muḥīt Ṭabāṭabāī. Tehran: 

Kitābfurūshī Adabīyih Nāsir Khusrū, s.d. 

Qāzvīnī, Zakaryā ibn Muḥammad ibn Maḥmūd. ʿAjāyib al-Makhlūqāt wa Gharāyb 

al-Mūjūdāt. Tehran: Muḥammad Naṣīr Khānsārī, 1283. 

Rāmhurmuzī, Buzurg ibn Shahryār, ʿAjāyb al-Hind, Barrih va Baḥrih, ed. Pieter 

Antonie va Van der Lith, Beirut: Dār va Maktaba Bybliyun, 2009. 

Rāmhurmuzī, Buzurg ibn Shahryār, translated by Muḥammad Malikzādih, Tehran: 

Bunyād Farhang Irān, 1969/1348. 

Rāzī, Amīr. “Ajāyibnāmih Muḥammad ibn Maḥmūd  Hamidānī”. Sūrih Andīshih, 

no.74 (summer 1999/ (8731 : 125-131. 

Riżābīgī, Maryam. “Muqāysih Taṭbīqī Asāṭir Mill Mukhtalif”. Dar Adabīyāt Fārsī, 

5, no.20 (2008/1387): 155-175. 



 015،  شمارۀ پیاپی 2، شماره دوم، سال پنجاه و تاریخ و فرهنگنشریه  /711

Sajādī Rād, Sayyid Karīm va Ṣidīqih Rād. “Barrisī Taṭbīqī Ūsṭūrih Gāv dar Asāṭir 

Mill Mukhtalif”. Dar Muṭāliʻat Taṭbīqī, 5, no.19(autumn 2011/1390): 29-44. 

Shabān, Shīlā. Barrisī  Khāstgāhhāy ʿAjāyibnigārī dar Āsār, Hieronymus Bosch. 

Supervisor :Fāṭimih Hunarī Mihr, Master Thesis, Al-Zahra University, Faculty of 

Art, 2012/1391. 

Sīrāfī, Ḥasan ibn Yazīd. Raḥlih. Ed. ʻAbd Allāh Muḥammad Ḥabashī, Abū Ẓabī: al-

Majmaʻ al-Thiqāfa, 1999. 

Stenou, Katerina. Taṣvīr Dīgarī (Tafāvut az Ūstūrih tā Pishdāvarī). Translated by  

Gītī Diyhīm, Tehran: Daftar Pazhūhishhāy Farhangī, 2004/1383. 

Sulṭānī, Akram, “Baḥsī Pyrāmūn ʿAjāyibnāmihhā va Nażāyir Ān (Muʿarifī Gharāyb 

al-Dunyā va ʿAjāyb al-Aʿālā  Shiykh Āzarī Ṭūsī)”. Majalih Dānishkadih Adabiyāt 

va ʻulum Insānī, no.57(2006/1385): 131-149. 

Ṭabarī, Muḥammad ibn Ayūbḥāsib. Tuḥfa al-Gharāyb. Ed. Jalāl Matīnī, Tehran: 

Kitānkhānih, Mūzih va Markāz Asnād Majlis Shurāy Islāmī, 1992/1371. 

Tārīkh   Sīstān. Ed. Malik al-Shuʿrāy Bahār, s.n. Tehran: 2002/1381. 

Thompson, Carl. Safarnāmihnivīsī: Nigāhī bih Taḥavulāt Safarnāmihnivīsī dar 

Gharb. translated by Saʿidih Zād Qanād, Tehran: Pazhūhishgāh Farhang va  Ḥunar 

va Irtibāṭāt, 2017/1396. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Aḥmad. ʿAjāyib al-Makhlūqāt va Gharāyb al-Mūjūdāt. Ed. 

Manūchihr Sutūdih, Tehran: ʻIilmī va Farhangī, 2003/1382. 

Zumurudī, Ḥumīyrā va Fāṭimih Mihrī, “ʿAjāyibnāmihhā va Mutun ʿAjāyibnāmihī: 

Muʿarifī Sākhtārī Matnhā”. Dar Sabkshināsī Naẓm va Nasr Fārsī, 7, no.26 (2014 

/1393) 

 
 


