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1. Introduction 

The wonder books, which contain a collection of teachings of past 

ages regarding various fields such as the creation of creatures, the sky 

and constellations, geography, zoology, botany, mineralogy and 

anthropology, etc., are mainly among the foremost scientific sources. 

That is why it is important to be familiar with them in order to study 

the subjects of creation, ontology, history of science, and the schools 

that influence the formation of topics. In the history of Islamic 

philosophy, Corben mentions the authors of the Wonder Books as 

"encyclopedists" and considers some of them to be representatives of 

the "universal phenomenon" of philosophers. Of course, he believes 

that these writers, by delving into the details, reflect views "that 

philosophers could not address in their natural and divine treatises" 

(Corben, 2001: 392).  

 

2. Methodology 

This research is descriptive and analytical and has been done by 

examining texts and sources such as Wonder Books, related 

encyclopedias, authoritative scientific books and articles. In the initial 

stage, considering the diversity of opinions in Al-Tusi Wonder Book, 

firstly, the classification of intellectual tendencies is dealt with and 

then, the influence of the opinions of scholars and philosophers, 

legislators, theologians, etc. on the description of creation in this work 
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is examined. 

 

3. Discussion 

In his book called Aja'ib al-Makhluqat wa Ghara'ib al-

Mawjudat (The Wonders of Creatures and the Marvels of Creation), 

A1-Tusi has used the views of the ruling schools of his time such as 

legislators, theologians, sages, materialists, naturalists, astronomers 

and philosophers in designing some topics, especially the subject of 

creation. These different groups, mainly in the design of issues and 

discussions, have adopted methods based on their intellectual 

approach. 

3.1. Legislators 

One of the lines of thought and belief influencing the description of 

creation in A1-Tusi's Aja’ib al-Makhluqat is the view of the 

legislators. Given the dominance of the Shari'a-based view in A1-

Tusi's time, as well as the government's emphasis on its connection to 

a religious community to which it owes its legitimacy, A1-Tusi, as is 

evident from his work, has used religious documents to address his 

issue. 

3.2. Theologians 

Another intellectual source of the A1-Tusi era was theologians. In his 

Aja'ib al-Makhluqat, Al-Tusi makes no direct reference to theological 

discussions; but by paying close attention to the structure of topics 

such as the creation of creatures, it can be inferred that the expression 

is based on the reasoning system of theologians. Theologians, in their 

method of reasoning, generally resort to presenting a diagrammatic 

scheme; He does the same in different positions. 

3.3. Scholars and philosophers 

A1-Tusi has also benefited from the scholars men and philosophers in 

arranging his work according to the style and context of the Wonder 

Writers, using different views on the subject of the creation of 

phenomena. In Aja'ib al-Makhluqat, he adopts a dual approach to 

their views 

3.4. Other thought groups: (materialists, naturalists, 

astronomers, etc.) 

A1-Tusi, being aware of the common beliefs of materialists such as 

the sages in the matter of creation, has a dual approach to their views, 

sometimes referring to their views only without comment and 



Journal of Prose Studies in Persian Literature  3 
Year 24, No. 50, Winter 2022 
 _______________________________________________________________  

sometimes criticizing materialists’ reasoning by emphasizing the 

inability of their reasoning method.  

 

3.5. The structure of creation in Aja'ib al-Makhluqat wa 

Ghara'ib al-Mawjudat of A1-Tusi based on the opinions of 

different schools 

In most of the works that have dealt with the subject of creation in the 

time of A1-Tusi, examples such as matter, duration and means have 

been considered by the authors. Accordingly, the leading research has 

presented the views of the schools of thought influencing the 

description of creation under such headings as: matter, duration, and 

means, which lead to the universe of possibility. 

 

4. Conclusion 

In the course of this study, according to the text of the wonder book, 

the most important views of the intellectual and doctrinal schools of 

thought in the time of A1-Tusi on creation were extracted and then 

analyzed. Based on the studies conducted, due to the need for a brief 

knowledge of schools, the common discourses in the Seljuk era were 

first introduced under the title of intellectual and discourse schools 

ruling in the fifth and sixth centuries AH in Iran. Accordingly, 

theologians, sages, philosophers and other groups were introduced as 

the most important intellectual groups. In this study, it was concluded 

that in addition to the intellectual source of these currents, A1-Tusi 

also benefited from their methods of reasoning and their intellectual 

structure.  
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  0255 پايیز و زمستان، 05شمارة  دورة جديد، ،42سال 

 
اعتقادی مؤثر بر توصیف آفرینش در -های فکری بررسی نحله

 المخلوقات طوسیعجایب

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2 اینیسلطان دهیوح، 1 یگیبغالمرضا  میمردکتر 

 چکیده
 

های جهان و موضوعاتی آيند، كه به توصیف شگفتیمیشمارها از جمله آثاری بهنامهعجايب
توصیف اعتقادی بر  –های فکریدرصدد بررسی تأثیر نحلهاين مطالعه پردازد.ظاهراً وهمی می

است تا از خالل اين برآمدهالموجودات طوسی المخلوقات و غرايبموضوع آفرينش در عجايب
های زمانة طوسی )قرن ششم هجری( دربارة مصاديقی چون آفرينش، ترين تلقیبه رايج موضوع

اثر، براساس  دهد كه آيا طوسی در طرح نظرات در اينيابد و اين امکان را مورد بررسی قراردست
است. رفتهكارتحلیلی، به -است يا خیر! در اين پژوهش، روش توصیفیرفتهساختار مشخصی پیش

فکری  هایبندی گرايشدر مرحلة ابتدايی با توجّه به گوناگونی آراء در اثر مزبور، ابتدا به طبقه
محوريّت موضوع آفرينش  و سپس آراء حکما و فالسفه، متشرّعان، متکلّمان و... با شدهپرداخته

های زمانه، نوعی از اسیّتجّه به حسوتكند، با میاست. طوسی تالشگرديده تفکیک منعکسبه
وی  حال، تأكید بیشتری بر آراء متشرّعان دارد.توازن را در ارائة آراء برقرار سازد؛ امّا در عین

بردن از چارچوب استداللی متکلّمان و منابع دانشی حکما تالشی در جهت علیرغم بهره
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 ،نظرات طوسی در موضوع آفرينش راتساخدهد. نمیها، صورتاعتباربخشی به جايگاه اين گروه
  .امکان است است و نتیجة آن عالمشده)مدّت( و وسائط تنظیمبراساس مادّه، مراتب 

 

 .سفهنامه، طوسی، آفرينش، متشرّعان، حکما، فالعجايب  :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه-1

 ندانم مختلفهای گذشته در زمینه اعصاراز معارف  ایكه گردايهها نامهعجايب

 شناسیشناسی، كانیجغرافیا، جانورشناسی، گیاه، فلکیآسمان و اجرامآفرينش مخلوقات،

و  روندمیشمارعمدتاً از جملة منابع علمی متقدّم نیز به ،گیرندمیبررا درو ... شناسی مردم و

و تاريخ علم شناسی، موضوع آفرينش، هستیاز اين لحاظ آشنايی با آنها برای بررسی 

. كوربن در تاريخ فلسفة اسالمی از ت دارداهمیّگیری مباحث  مؤثر بر شکل هایهلنح

كند و برخی از آنان را میياد« نويساندانشنامه »ها، ذيل عنوان نامهعجايبنويسندگان 

داند. البته معتقد است اين نويسندگان با فیلسوفان می« پديدار جهانی»نمايندگان همان 

های توانستند در رسالهكه فیلسوفان نمی»كنند هايی را منعکس میاهگتعمیق جزئیات، ديد

اين با توجه به نوع نوشتار  .(824: 0805)كوربن،« آن مطالب بپردازندطبیعی و الهی خود به 

ها را در رديف يکی از نامهتوان عجايببرخی از پژوهشگران بر اين باورند كه می ،آثار

  .(20- 21:  0801ی،اترب )ن.ک: دادانواع ادبی قرار

در توصیف برخی از مباحث  ،گیری از آراء متعدد حاكم بر عصر خوداين آثار  با بهره

غان عقیدتی زمانة خود برانگیزِ آفرينش، به نوعی از جملة مبلّمانند موضوع بحث

به نگاری كه عمدتاً مورد توجّه عامة مردم است، اند تا در قالب عجايبرفتهمیشماربه

ه در چ ،نامه )چه در قالباساس اين مبحث، عجايببربرسانند؛ ياری حکومتی زمانه قاصدم

گیرد و نظیر ساير متونِ ادبی در بردارندة آراءِ مسلّط زمانة خود میرنوع( ذيل ادبیات قرا

كند. از های فکری زمانه را آَشکار میترين نحلهمهم ،است؛ بنابراين تأمّل در اين نوع آثار

عات نظیر آفرينش مؤثر هايی كه در اثر طوسی بر توصیف برخی موضوترين نحلهة مهملجم

هايی مانند متشرّعان، متکلّمان، حکما، فالسفه، دهريان، منجّمان و ... توان به گروههستند می

 اشاره كرد.
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لهئمس بیان -1-1

 ،(دانیمه) احمدطوسیبنمحمودمحمدبن اثر الموجوداتغرائب و المخلوقاتعجايب

 در خودش، تصريح بنابر. استدرآمده  تحرير رشتة ه.ق( به 064-000های )سال حدود در

 حاوی منابع اين. استشده مندهبهر شفاهی مستندات و مکتوب منابع از اثر، نگارش اين

 مسئله اين. است... و فالسفه و حکمامتکلّمان،  متشرّعان، از اعمّ مختلفی هایگروه آراءِ

 شويممواجه طوسی زندگی دوران در رايج نظرات از متنوعی طیف باتا،  استشده موجب

 بر حاكم فرهنگی و فکری شرايط از مخاطب برای بهتری درک امکان آن، در دقّت كه

 طوسی، كه مباحثی برانگیزترينچالش از يکی .آوردمیفراهم هجری ششم و پنجم قرون

 ضمن او كه رسدمی نظربه. است آفرينش حثبم پردازد،می بدان مختلف موضوعات ضمن

 خلقت، موضوع از را خود تلقّی طرز منابع، از برخی بر تأكید بااين مسئله  طرح

های روهترين گمهم كه است نحاضر اي پژوهش روی پیش سؤال اينک،. كندمیمنعکس

د؟ ناند كدامطوسی دخیلالمخلوقات عجايب آفرينش در حثگیری مبفکری كه در شکل

 كنندهقانع پاسخی به رسیدن برای پژوهش، اين ؟ها در باب آفرينش چیستين گروها نظر

 براساس مختلف آراء بندیدسته از ناگزير آفرينش، موضوع ذيل مطروحه، تسؤاال برای

 قرون بر حاكم فکری نحلة چند از مختصری معرفی ابتدا، در. است هر گروه فکری نحلة

 در هانحله اين مندرج نظراتاز آن  پس و گرددیم ارائه هجری ششم و پنجم

 اساس بر سپس و گرددمیطرح آفرينش موضوع پیرامون طوسی، المخلوقاتعجايب

  .گیردمیقرار تحلیل و تجزيه مورد نظرات موجود، هایداده

 پیشینة تحقیق -1-2

یاری سبمطالعات  نويسی و پیدايش اين سنّت در ايران و جهان،نامهدربارة عجايب

ها، مورد نامه، نوعِ روايت، شکل و ساختار عجايبجستارها در اين است.گرفتهصورت

ترين از جمله مهمارتباطی با بحث اين پژوهش ندارد.  كه استشدهتوجّه پژوهندگان واقع

عجايب ايرانی، » كتابِ . براتی، دركردتوان به اين دسته اشارهگرفته میهای صورتپژوهش

با تکیه بر نظرات انديشمندانی چون: نها ت« هانامهل و ساختارِ عجايبکروايت، ش

رز بروک (Rosemarary Jaksonجکسون ) )Tzvetan Todorov) تودوروف
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)Christine Brook Rose ) و مک هیل)Braian Mchale (  به اين نکته تأكید دارد

. كرامرز استكردهارائه 0سايهمزيبايی از جهان هتوصیف  نامة خود،كه طوسی در عجايب

G.Cramer)( ها نامهگیری عجايببه شکل، المعارفِ اسالمةداير، ذيل مدخل جغرافیا در

صرفاً و اين آثار را  كنداند، اشاره میاز دل مطالعاتی كه جغرافیادانان اسالمی صورت داده

 یرامونپ یبحث» ةالقسلطانی در ماكرم  دهد.میاز ديد علم جغرافیا مورد بررسی قرار

در ، «طوسی(االعلی شیخ آذری الدنیا و عجايب)معرفی غرائب آن يرها و نظانامهيبعجا

به  است ونامه پرداختهبه معرفی چند عجايب «عجیب»ی از واژة بخش نخست با توصیفی كلّ

ی طو در بخش دوم مقاله، معرفی نسخة خكرده؛ نامه اشارهاحتمال نوع ادبی بودنِ عجايب

بررسی »مهری در رسالة دكتری با عنوان فاطمة . استدادهه قرارطوسی را مورد توجّآذری 

به نظام معنايی تنها  «های كهن بر پاية ادب فارسیجايگاه عجايب در نظام دانش

كند. شناسی بر ظهور رويکردها در اين عرصه توجّه میها و تأثیر مطالعات شرقنامهعجايب

، بر وجه «اینامهها و متون عجايبنامهعجايب»مقالة ، در یهرطمة ماو ف زمرّدیحمیرا 

ها، نامهون عجايبها تأكید دارند و به نقد نظراتی كه پیرامنامهعامیانه و خرافی عجايب

نگاری در تمدن اسالمی: عجايب»در اند. اشکواری و همکاران پرداختهاست، شدهمطرح

نگاری به سابقة تطوّر عجايب  «ینگار يبدر عجا یاسنشجهانبندی و در خاستگاه و دوره

ها در ارائة نظريّات انديشمندان و فالسفه در حوزة نامهدر تمدّن اسالمی و نقش عجايب

نگاری بررسی انتقادی سنّت عجايب»امیرحسین حاتمی در مقالة  اند.شناسی پرداختههستی

با نقد نظرية علمی « قزوينی(زكريای المخلوقاتعجايب )مطالعة موردی اسالمِ در جهان

می نگاری را محصول دورة انحطاط علوم در تمدن اسالای، عجايبنامهبودن متون عجايب

، حرّی است.گرانه دانستهانتقادی، تجربی و مشاهده -و دور شدن از رويکردهای عقلی

مورد  یصورت كلّنامه را بهموضوع عجايب ،زهرا صابری و همکاران وشیرين غازی 

 پور پروين هاشمزهره كريم،  ،دپروين ابیضی اسفهالن و احمد محم و انددادهپژوهش قرار

 .اندپرداخته نامة طوسی و آثار ديگربه مطالعة تطبیقی عجايب ابوالفضل شکیبا  و
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 ضرورت و اهمیّت تحقیق -1-3

نگاه دقیق علمی  ای كمتر بانامه، متون عجايبكه در میان متون كهن فارسی يیاز آنجا

در طرح اعتقادی های مختلف فکری و با توجّه به اين كه اليه .اندع شدهمورد كنکاش واق

ترين مباحث هستی شناسی است، كه از جملة مهم ،مباحث اين آثار مانند موضوع آفرينش

را  ضرورت پرداختن به اين دسته از آثار ،ين متون از اين منظرمؤثر بوده است؛ لذا بازبینی ا

 كند.توجیه می

 کارروش -1-0

اين جستار به شیوة توصیفی و تحلیلی است و با بررسی متون و منابع از جمله كتب 

های مرتبط با موضوع، كتب و مقاالت معتبر علمی انجام شده است. عجايب نامه، دانشنامه

بندی طبقه نامة طوسی، ابتدا بهدر مرحلة ابتدايی با توجّه به گوناگونی آراء در عجايب

و سپس تأثیر آراء حکما و فالسفه، متشرّعان، متکلّمان و...  شدهختهفکری پردا هایگرايش

 است.گرفتهقراربر توصیف آفرينش در اثر مزبور مورد بررسی

 

 بحث -2

، در طرح برخی از موضوعات الموجوداتالمخلوقات و غرائبعجايبطوسی در 

متشرّعان، های حاكم بر عصرخود از جمله: هلحباالخص موضوع آفرينش از آراء ن

های اين گروهاست. بردهمتکلّمان، حکما، دهريان، طبايعیان، منجّمان و فالسفه بهره

های مبتنی بر رويکرد فکری خود را مسائل و مباحث، روشمختلف، عمدتاً در طرح 

هم  رویبهگاه رو هاست كداشته صورت طبیعی، اين امکان وجوداند و به كردهمیاتخاذ

آرايی كنند و با تکیه بر پاية منطقی و استداللی خود، به مقصود خود كه به حاشیه صف

پذيری طوسی از میزان تأثیر است، نائل شوند؛ امّا پیش از پرداختن بهراندن جناح مقابل بوده

در  جهای راي، ناگزير از توجّه به گفتمانآفرينش بر توصیفِمختلف  های فکریگروه

 یم. عصر سلجوقی هست
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 های فکری و گفتمانی حاکم بر قرون پنجم و ششم هجری در ایراننحله -2-1

اد سنّتی حکومت سیاسی و رسد ساختار قدرت در زمانة طوسی مبتنی بر دو نهمینظربه

اند. اين دو نهاد به كمک وسائطی با سطوح مختلف جامعه در ارتباط بودهدين است. 

اند. وظیفة اين شدهمیها محسوبترين اين واسطهمعقیدتی يکی از مه ی ورکهای فگروه

ها در ساختار مذبور، تولید گفتمان به منظور انتشار آن در سطوح مختلف جامعه، گروه

برای نزديک شدن به هدف خاصی )پیوند میان دو نهاد قدرت و تقويت اين پیوند( است. 

 مبتنی بر رويکردهای جامعه محور،ان عی سلجوقیتماجابنابر مطالعاتی كه دربارة ساختار 

است؛ سه گرفتهصورت ،(0820 ،پیغمبرزاده و عباسی: ک.ن) فوكو بینِسراسر نظرية نظیر

گفتمان دينی معطوف به قدرت )با دو  -0گفتمان رايج در اين دوران عبارت است از: 

 -8اسماعیلی.( کر فتگفتمان فکری گريز ازمركز ) -4بازوی تصوف و كالم اشعری.( 

گفتمان علمی معطوف به سیاست )ساختار سیاسی و علمی مدارس.( بر اين اساس، متونی 

گیرد؛ هرچند اين متون ها ذيل گفتمان علمی معطوف به سیاست قرار مینامهنظیر عجايب

دور  آيند؛ امّا نبايد از نظرمیها پديددر بطن اين گفتمان يعنی همان شاكلة مدارس و نظامیه

آثار از دو گفتمان ديگر نیز فارغ نیست. با وجود فاصلة عقیدتی و مضمونی داشت كه اين 

اند تا از با گفتمان فکری گريز از مركز، نويسندگان چنین متونی در آن دوران، ناگزير بوده

گفتمان دينی معطوف به عالوه بر آن،  مند شوند؛های طرح مباحث ايشان بهرهبرخی روش

است. اينک بنابر الويّتی كه مسلّط برآثاری ازين دست مطرح نوان گفتمان به ع قدرت نیز

در  ،در توصیف آفرينش هاهريک از اين نحله تأثیرمعرفی و است، به داشتهنظرطوسی در

 شود.پرداخته می وینامة عجايب

 متشرّعان -2-1-1

وسی، ة طمانعجايب آفرينش درتوصیفبر مؤثر  اعتقادیيکی از خطوط فکری و 

و همچنین متشرّعان است. با توجّه به سیطرة نگاه مبتنی بر شرع در زمانة طوسی ديدگاه 

نوعی مشروعیّت خود را مديون آن است، ای كه بهبا جامعة دينی تأكید حاكمیّت بر پیوند

چه در اثر او آشکار است، از مستندات دينی برای طرح موضوع خود طوسی نیز چنان

 اين اثرقائل به وجود ساختاری مشخص برای مندرجات  در واقع اگر .ستامند شدهبهره

ايات و اخبار دينی، آغاز را با استناد به آيات قرآنی و رواين كتاب از ركن  باشیم، او هر
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نويسندگان معاصرش مرسوم در میان  اين رويّه را به تأسّی از روش طوسی كند؛ البّتهمی

و با صراحت  طور قطعتوان به، نمیبه عقايد دينی او ملاك دیپايبناست. در مورد برگزيده 

، وی، چنین استدالل كرد كه استفادة او از اين روشتوان با توجّه به اظهارنظر كرد؛ تنها می

 كند.حاكمان سیاسی و دينی حركت است، مطابق شرايط زمانه و خواستِكردهتالش

كه  استناد به آيات قرآن است ،اعتقادی وی ينهای ددر اشاعة پیام عانترين روش متشرّمهم

 پردازد.طوسی نیز به همین روش به توصیف مبحث آفرينش می

 استناد به آیات -1 -2-1-1

، كافی است به نامة طوسیدر عجايبآفرينش دينی برتوصیف  تأثیر آراءِبرای تبیین 

ی نظیر تعاضودر اغلب موارد، ضمن بحث راجع به موطوسی آغاز اركان مراجعه شود. 

، درختان ها از جملهو آتش، خلقت پديده نظیرِ آب بندی مخلوقات، خلقت عناصری طبقه

اند نگارندگان مطالعة حاضر كوشیده 4كند.می، به آياتی چند استنادو... انس ،خلقت جنّ

، ساختاری آفرينش توصیف های فکری دروی از گروه میزان تأثیرپذيری بررسیضمن 

العلويه و ما االجرامفی عجايب» ل ذيل عنوانِدر ركن اوّطوسی .كنندیینعت حثبرای اين مبا

قال ». آوردچنین می استناد به آيات قرآنیدر باب آفرينش زمین و آسمان با « يتعلق بها

آل ة )سور «نا ما خلقت هذا باطالًتتفکروا فی خلق السموات و ااالرض ربّاولم »تعالی اهلل

ها زمین وها بدين لطافت كی انديشه كنید در آفرينش آسمان :ايدرمفی( م020آية  ،عمران

 :گويدكند و میبدين كثافت از خود در وجود نیامد. پس در آفرينش بر خود ثنا می

دربارة  .(40: 0820)طوسی، «...( 86آية  ،)سوره يس «سبحان الّذی خلق االزواج كلّها»

به شرح استنادهای قرآنی  ز هم بابا ،ستاهكه ذيل عناصر اربعه نیز آمد آبآفرينش 

تعالی خداءِ «لفافا.تا اينجا كی اّ «ن المعصرات ماء ثجاجاوانزلنا مِ»تعالی قال اهلل»: پردازدمی

ببارانیم تا نباتها بدان برويد و بستانها بدان پرورده شود و میوه ها ما آبرا از ابرها : گويدمی

و  «و كان عرشه علی الماء»ن گفت آقر دركی و بدانک شرف آب اين تمامست  آرد

در آب  اتيعنی همه موجودات را حی «ن الماء كل شی حی.وجعلنا مِ»جای ديگر گفت 

سیم  ،دوم خاک، آبيکی  :چهار اصل استی قوام عالم بدانست و بدانک اصلهاء كنهادم 
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پشه ب ل وبملک و بدرويش و بفی چهارم آتش و اين چهارگانه از كس دريغ نداشت، ،باد

  .( 01 :0820)طوسی، «باری است اند و اين عدلِدر آن متساوی بهمه يکسان داد و همه

ير مواد، او در توصیف آفرينشِ آتش نیز كه از جمله عناصر اربعه است و در كنار سا

شود صرفاً با تکیه بر منابع دينی، به تشريح عنوان مادّة اولیه در خلقت از آن ياد میبه

جم، رنگین پديده، انواع و اقسام آن، دلیل پرستیدن آتش، رعد و برق، نن اي هایويژگی

انشاتُم شجرتها ام أفرءيتم النّار الّتی تورون ءانتم »تعالی: قال اهلل»است. كمان و... پرداخته

نهد معنی آيت آنست كه آفريدگار منّت می ،( 14-10)سورة واقعه: آيات  «نحن المنشؤن

ش آفريدم در درخت، وی را شما انشا كرديد يا من و من درآتش تآ ينبر خلقان كی من ا

و در شرحِ آفرينشِ  .(10: 0820)طوسی،« شهری را بکار آيدمنفعتها آفريدم كه غريب و 

هو الّذی خلق »تعالی: قال اهلل»شود: در آغاز متوسّل به بیانی متشرّعانه می هم، اکعنصر خ

( گفت من 2)سورة فصلت:آية  «لک ربّ العالمینذ داًاالرض فی يومین و يجعلون له اندا

كنید.كدام همتاءِ من چنین خدا ام قادر كی بیافريدم زمین را بدو روز، شمامرا همتا می

 (000: 0820)طوسی،« زمینی توان آفريد؟

به  ظاهراً ،اغلب توصیفات طوسی درمبحث آفرينش، از جمله آفرينشِ عناصر اربعه 

فلسفة ا اين چارچوب فکری، برگرفته از ؛ امّاست قرآن د به آياتاتناسو با  عانشیوة متشرّ

 كند.با شواهد منابع اسالمی از جمله آيات قرآنی آنها را مستدل می ، كهيونانی است

 استناد به اخبار و احادیث  -2-1-1-2

آفرينش از ی هابرخی از پديدهكه طوسی در توصیف  ایاز منابع مهمّ دينیديگر يکی 

اخبار و از « خبر»و « مسئله»يل عناوينی چون ذ او ت؛، اخبار و احاديث اسپذيرفته رثیتأآن 

كند، كه در اين شیوه میيا به صورت مستقیم حديث را نقلكه  ؛كندمیاحاديث استفاده

گیرد؛ به عنوان نمونه، ضمن آوردن خبر و ترجمة آن، به میپیشهای مختلفی را درروش

، فما مُجَنَّدَةٌاألرواحُ جُنودٌ »قال النبی علیه السالم: »كند: د میاتناساحاديث ديگری نیز 

ند هريک ديگر را باز ايعنی جانها چون لشکری «، و ما تَناكَرَ مِنها اختَلَفَتَعارَفَ مِنها ائتَلَفَ

« گیرند و هرگه يک ديگر را نشناسد میان هر دو خالف است...شناسد، الفت 
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النظر الی »خبر سازد: تند میر آيات مسكبا ذرا  نکه اخباريا اي (؛800-805: 0820)طوسی،

« اولم ينظروا فی ملکوت السموات و االرض»را با آية « ی الکعبه عبادهالسماء عباده والنظر ال

: )ن.ک افزايد( همراه كرده و در ادامه خبر ديگری را نیز می000)اعراف: آية 

 .(85: 0820طوسی،

شود، مثالً در مند میاديث بهرهاز احبه صورت غیر مستقیم در روش ديگر، طوسی  

ای كی در حديث است اوّل فرشتـه»آورد: چنین میفیل اسرا آفرينشِ هایتوصیف ويژگی

كرد اسرافیل بود، از وی پسنديده آمد. آفريدگار لوح المحفوظ از پیشانی آدم را سجده 

وضوع در م طور كلی، طوسیبه .(42: 0820)طوسی، « وی درآويخت و دروی نگريست...

است. بردهبهره منبع خبر و حديث،توصیف مالئک(، از در داستان آفرينش ) بیشترخلقت 

، آيدمی «است خبردر» اردی كه با عنوانِمو اغلبآيد، ی برمینامة وچه از متن عجايبآن

ير يده و نیمة زدر خبری ديگر آيد كی خدا را ملکی است نیمة باإلء وی از برف آفر»مانند: 

( و 42-40: 0820)طوسی، «...«ار و الثلجن النّف بیان المؤلّسبح»گويد: فريده و میآتش آاز 

است و اند كی نیمة باال از ورد سرخ آفريدهدر خبری ديگر آيد كه در فردوس دختران»يا 

: 0820،)طوسی« اند و آن كسی را كی نماز آدينه كندنیمة زير از ورد سپید خاصة پیغمبران

ای كه نبايد مغفول بماند؛ چرا كه کتهنر روايتی از جنس اسرائیلیات است، بناظر  (،40-42

 ها مطابقت دارد.نامهبا متونی نظیر عجايب از نظر موضوعی كامال ً

 استناد به تفاسیر و اقوال عالمان دینی  -3 -2-1-1

 مفسران از خیبر نام ذكر با اامّ آورد؛نمی میان به تفسیر از نامی طوسی مواضع، اغلب در

 ايشان از را حکاياتی و نظرات... و كلبی االحبار،كعب عباس،ابن نظیر اسالم تاريخ مشهور

  نظر از خلقت اوّلین خصوص در. كندمینقل هاپديده از برخی آفرينشِ موضوع بر مبتنی

 و نور خلقت اوّلین كه است باور اين بر اسحاقابن: است مطرح متفاوت ديدگاه دو مفسران

 قلم، كهاين است، ترصحیح باره اين در عباسابن نظر است معتقد ابوجعفر و اندمتظل

 خلقت اوّلین گويدمی عباسابن به استناد به مسعودی كه حالی در. است نخستین خلقت

  .(02: 0810 مسعودی،: ک. ن) بود آب
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ورد: آاالحبار میبلوح و قلم به نقل از كع آفرينشدرمورد كیّفیت طوسی 

ه هزار ساله راهست و لوح بباال دو چندانک االحبار روايت كندكی باالءِ قلم دوازدوكعب»

رض بقضائی و لم يال اله الّا أنا من لم »اين قلم و آفريدگار فرمان داد قلم را كی بران نبشت 

« هزار سال نبشتاين مقدار بدوازده  «سوای ی فلیطلب رباًئمائی لم يصبر علی بالعيشکر لن

با  ،ها هستندروحانی كه درقطب صورتِدلیل آفرينش و يا دربارة   (48:0820وسی،)ط

بدانک مذهب اهل سنّت آن است كی قطبها و »آورد: میچنین  ن استناد بقول مذهب تسنّ

كل من »وله تعالی لق فريدگار نیست.آفريد و باقی جز آافالک و اجرام عالیه از بهر فنا 

اند و و مذهب دهريان آن است كی ماليکه و افالک باقی «کرب وجهن و يبقی علیها فا

بخالف اهل زمین كی همه  تی ذاتی دارند،ند كی هیاكل عالیه و روحانیان حیاگوي

.(80: 0820)طوسی،« اندموات

 متکلّمان -2-1-2

ات المخلوقطوسی در عجايب اند.بودهمان يکی ديگر از منابع فکری عصر طوسی، متکلّ

 ت در ساختار مباحثی چون آفرينشِبه مباحث كالمی ندارد؛ امّا با دقّ  یقیمة مستخود، اشار

كه، طرز بیانی، مبتنی بر نظام استداللی متکلّمان  توان اينطور استنباط كردمخلوقات، می

آورند؛ روی می 8متکلّمان در شیوة استداللی خويش عموماً به ارائة طرحی نموداریدارد. 

كند. به عنوان مثال در موضوع روح ذيل میملبه همین شیوه عختلف درمواضع م یزن او

اند، روح طبیعی بدانکه جانرا بر چند وجوه نهاده»آورد: چنین می «االرواح تقسیم»عنوان: 

رود و میرود و روح حیوانی كه در دل است و بشريانها درمیدر جگر است و به رگها در

 ،بینايی دهد. بگوش رسد ،رود بچشم رسدیبها ماغ است و بعصروح نفسانی كه در دم

بندی ع طبقهاين نو .(811: 0820)طوسی،  «.د..گیرايی ده ،شنوايی دهد. بدست رسد

است كه شدهگرفتهنظررح مباحث، دربه عنوان روش متکلّمان در ط نموداری در متن

ا ؛ امّكندجیهنش توآفري توصیف نیز دررا از اين گروه فکری  تواند تأثیر پذيری طوسیمی

های آن يعنی معتزله و مشهورترين نحلهمان و اين نکته كه او، اشارة مستقیمی به متکلّ

كند گیری اين فرضیه كمکتواند به شکلاشاعره ندارد، موضوع قابل اعتنايی است كه می

 د. اندهشنمیها از منابع استداللی زمانة خود تغذيهنامهكه متونی نظیر عجايب



 781 … نشیآفر فیمؤثر بر توص یاعتقاد- یفکر یهانحله یبررس               1055 پاییز و زمستان

 حکما و فالسفه -2-1-3

مانة طوسی، های فکری حاكم بر زگروهدر كنار متشرّعان و متکلّمان يکی ديگر از 

در روزگار طوسی، فالسفه سهم قابل اعتنايی در جريانات علمی و فالسفه و حکما هستند. 

ان و میان متشرّعوجود مناسبات  تألیف آثار دارند؛ امّا در تقابل میان متشرّعان و فالسفه و با

هايی جر به ايجاد محدوديّتضرر فالسفه رقم خورد و من حاكمان سیاسی زمانه، وضعیّت به

نگاران با استفاده برای ايشان گرديد. طوسی در تنظیم اثر خود بنا بر سبک و سیاق عجايب

است.  مند شدهنیز بهره ها، از نظر حکما و فالسفهمختلف در موضوع آفرينش پديده از آراءِ

گیرد. به عنوان میشپیدر ايشانای را در برخورد بانظرات نهنامه، روش دوگابعجاي او در

ها و يا مثال در موضوعاتی كه مربوط به علوم طبیعی است نظیر توصیف خاصیّت میوه

و از آنجايی كه ذهن علمی و  كند؛میدرختان، نظر فالسفه را بدون طرح انتقادی بیان

كند، بدون كنکاش خصوصاً در حوزة می، سعینداردسینا ای چون ابنگرانهمشاهده

مباحثی نظیر باورها و و در طرح اكند. صرفاً با واسطة منابع، كتاب خود را تنظیمطبیعیات، 

آراء اين گروه فکری  معموالً ،از آراء حکما  و فالسفهبردن ضمن بهره موضوعات اعتقادی

 .سازد، نظر خود را مستدل میث يا خبرک حديو يا طرح ي و با آيات قرآنی كندرا رد می

گروه فکری در تشريح آفرينش و توصیفِ بروج از اين  ،طوسی تأثیرپذيریِبرای مثال 

اند، يکی را بر و حکما اين دوازده برج را صورتها نهاده: »فلکی در اين نمونه مشهود است

و يا سرطان و يا گافلک حملست  صورت حمل يکی را بر صورت ثور نه بدان معنی كی بر

(؛ امّا در  62: 0820)طوسی،« د، هر برجی مشتمل بر چند كواكب...انلیکن اين برجها يافته

گويد، پس از طرح نظر حکما به ناتوانی آنان در درک جايی كه دربارة ماهیّت آسمانها می

 تسبخداوند من قدرت فهم اين موضوعات را تنها به كند ومی اشارهمباحثی ازين دست 

سمان و كس نداند كی چیست. اگر فلک از بدانک حکما گويند در ماهیّت آ»كند: یم

آب بودی قصد زير كردی، اگر از باد بودی بهوا درآمیختی، اگر از خاک بودی قصد 

« خاک كردی، اگر از آتش بودی هم رنگ آفتاب بودی، پس آفريدگار داند كی چیست

طوسی  حکما در اثر توان به مثابة نقد نظرِیرا م ی ازين دست( كه موارد80: 0820)طوسی،

ن.ک: ) «اهللروا فی تفکّاهلل و ال آالءِروا فی تفکّ»خبر مشهور ه به با توجّ كرد.قلمداد
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كه حکما ، تنها ذات پروردگار قابل كنکاش نیست؛ حال آن(480: 10ج  0258مجلسی،

درک راز و رمز اين ند و شوتلقی میت آسمان بنابر نقل طوسی عاجز از شناخت ماهیّ

طوسی در طرح مباحث آفرينش، مطابق  است.دانش پروردگار منتسب شدهتنها به  موضوع

پردازد. از ت، اركان و ... میه، مدّهای معهود زمانة خود، به موضوعاتی نظیر مادّروش

ست؛ لذا اشدهمیجا كه اين طريقة بحث و مباحث آن در قالب آراء فلسفی ارائهآن

 اند.دادهلی بر نظر حکما و فالسفه قرارعنوان ذيموضوعات مزبور را به ،انارندگنگ

 ،عمدتاً كه نامة طوسی مطرح استعنوان يکی از عناصر خلقت در عجايب آب به 

است؛ حال شدهمفسران اسالمی مستدل با آراءِهمانطور كه در بخش متشرّعان اشاره شد، 

خلقت، ة انی جزو چهار عنصر سازندوني ةسفز منظر فالآنکه در هرم آفرينش ا

تعالی ضمن تأكید بر جايگاه عرش طوسی در توصیف اوّلین مخلوقات حق شود.میشناخته

خلقت را درّی سپید  ةمادّاوّلین ها، با تأثر از آراءِ متشرعان، در میان ديگر آفريده

د، كه با نظر هیبت اشب دودن دخان يا تواند هماكند، كه به روايت ديگر راويان میمیمعرفی

امّا در  ؛(42: 0820طوسی، :آيند. )ن.کمیخداوند، دونیم شده و آب و عرش ازآن پديد

ی قوام عالم بدانست و بدانک اصلهاء ك» :آوردچنین میفالسفه، ادامه تحت تأثیر  انديشة 

انه از كس : يکی آب، دوم خاک، سیم باد، چهارم آتش و اين چهارگچهار اصل است

با  «الهوا و الريح و لطافتهافی عجايب»ذيل عنوان طوسی .(01: 0820)طوسی،« اشتندغ دري

سخن رانده است. باد  نیز نظر به انديشة متشرعان و حکما، به تفصیل دربارة باد و انحای آن

الرياح و ارسلنا »قال اهلل تعالی: ». شودمیدر كنار ساير عناصر اربعه مادّة آفرينش قلمداد

( گفت ما بادها را چنان آفريديم كه بعضی درختها را آبستن 44يةآ -سورة الحجر) «قحالو

در ادامه به نظر  ه؛ البتّ(05: 0825)طوسی،«  .ها روان كند و همه عالم باد دارد..كند وكشتی

بدانک بعضی از حکما گويند نزديک آسمان فلکی است نام : »استكردهاستنا همحکما 

« ...شود در عالم و مادّت ارواح استت كی متفرّق میهواس ، اصل اينوی نسیم

نامه، خلقت زمین را كه برگرفته از عنصر خاک است با مؤلّف عجايب .(00: 0820)طوسی،

پیرامون آفرينشِ زمین، تقسیم زمین، انواعِ سنگها و از جمله نظر حکما طرح آراء پراكنده 

برای نمونه در توصیف سنگ الماس و . دهدمیراررسی قرمورد ب ِكريمه و ...معادن، احجار
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ياقوت،جوهری است سرخ و زرد و »گروه فکری است: ويژگیهای خلقتش، تحت تأثیر اين 

بر آتش صبورتر، در معاجین كنند،  ،ترود و از همه جواهرسنگیكبود،سرخ از همه نیکوتر ب

خاصیتی ی كی اگر در دهان گیرند تفريح كند، تفريح و تقويت دل كند بغايت، تا حدّ

انی... د مگر ياقوت رمّاست و همه جواهر در آتش بگدازد و بشکن ر كی در ویازآن تنوي

كرديم و آفريدگار تعالی آمد. آنچ يافتیم در كتب، ما ايراداين باب تمام از قول حکما گفته

آب، باد و  .(000 -002: 0820)طوسی،« و تقدّس داناتر بحال آن و بحال جملة احوال

یر هایِ آفرينش بیشتر تحت تأثخاک، عناصری هستند كه طوسی در توصیفات اين پديده

اين جنس از ند با بیانی متشرّعانه سعی در دينی جلوه دادن ؛ هرچآراءِ حکما و فالسفه است

 دارد. پیرامون آفرينش عناصرتوصیفات 

 ایعیان، منجّمان و...(های فکری: )دهریون، طبسایر گروه -2-1-0

 از ديدگاه ساير ،عان و فالسفه پیرامون آفرينشمتشرّاه طوسی عالوه بر استفاده از ديدگ

برد. از اين های فکری رايج در زمانة خود  نیز در توصیفات اين مبحث بهره میگروه

ی از المخلوقات در توصیف برخاند: دهريان، طبايعیان و منجّمان كه نويسندة عجايبجمله

 كند.های خلقت از نظر ايشان نیز استفاده میپديده

 ندهریا -2-1-0-1

كه فاصلة چندانی با طبايعیان  اندازمشارب فکری حکما و فالسفهای شاخه دهريان

كه معتقد به سرمدی بودن دهر يا روزگاراند.  ،ندامسلکانِ مادیّچون فیلسوف ؛ندارند

)ن.ک:  دهندستند كه عمدتاً به دهريان نسبت میثنويّت، زندقه، الحاد و...عناوينی ه

در مبحث ن نظیر حکما های رايج دهريای با اطالع از باورطوس .(05: 0802منتظری، 

ديدگاهشان گاه بدون اظهار نظری تنها به  د،ای با آراء ايشان داربرخورد دوگانه ،آفرينش

پردازد: می شاناي به نقد نظر هريان،طريق استداللیِ د تأكید بر ناتوانیكند وگاه با میاشاره

بدانک دهری را چشم بر فلک آمد و بزرگتر از وی هیکلی نديد و از فلک آخرين خبر »

« اندام فیلی...نداشت و چشم از فلک آنقدر تواند كی ديد كی چشم پشه بیند از 

برای تکمیل شرح و  المخلوقاتنويسندة عجايبآنچه روشن است،  .(82: 0820)طوسی
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های فکری نظیر دهريان نیز از طرح آراء گروهوضوع، ناچار ط توصیفات خود در اين مسب

 .هست

 طبایعیان -2-1-0-2

های مفهومی در آراء خود با به دلیل قرابتكه  ،هستند فکری ديگری روهگ طبايعیان

نسبت  طوسی ؛ البّتهانگارندبرخی آنان را در رديف حکمای دهری میگروه فکری دهريه،  

استناد كرده است. از جمله  آفرينش در توصیفِ اقوال آنان به ، كمترمنابع ديگر هب

كرده، مبحث ن اشارهابه عقايد طبايعی ،ضمن آنالمخلوقات نگارندة عجايبموضوعاتی كه 

و ما خاصیت قطب : »فلکی است ها و شرح شکل و مکان بروجِقطب خلقت و خواصِ

از قول حکما و طبايعیان، گويند كی هر حیوانی  مبگوئیم، آنگه حال ساكنان وی بگوئی

یل كی گرد وی ماده كی والدت بر وی صعب شود در قطب جنوبی نگرد، يا در سه

گردد حالی بزايد و گويند هر اشتری كی چشم بر سهیل زند حالی بمیرد، امّا بر قطبِ می

كه در چشم وی  گردد، آنرا دبِ االصغر گويند: هر آدمیگرد وی می شمالی، هفت ستاره

                                                                                .(42:0820طوسی« )رمد بود يا جرب در آن بنگرد آن علت زايل شود

 مانمنجّ -2-1-0-3

ارجاع طوسی در مبحث آفرينش هستند. های فکریِ مورد نیز از جملة گروه مانمنجّ

در كارنامة  را شناسیص و مداقّه در دانش ستارهاند كه سابقة تفحّبوده مللی ةلايرانیان از جم

اند. بنابراين طبیعی است كه در طرح مباحث علمی خود به اين دانش نیز خود داشته

كه به استناد چهار  ،دادهاختصاص میشوند. علم نجوم چنان دايرة وسیعی را به خود متوسّل

رياضیات، هندسه و... ذيل عنوان های محاسباتی از جمله دانش عمومعروضی، مقالة نظامی

مان در توصیف منجّ یرپذيری از گروه فکریِأثت با است. طوسیشدهمینجوم مطرح 

برد. از میهبهرايشان مطابق روش خود در شرح صور فلکی و ستارگان از قول آفرينش 

طبع زحل از قول منجمان سرد و  او امّ»آورد: زحل میآفرينشِ  هایيژگیجمله در ذكر و

و دوری از سفرهاء دراز و حقد و حیله و ظلم  كند بردلیلی ،خشک است. سوداوی مظلم

حیوانات: اژدرها و مرغِ شب و حیوان سیاه، و از كنند، از مردم. و مرگ و سفله بوی نسبت

 .(60: 0820)طوسی« سرب و سنگِ سیاه و از دينها جهودیمعادن 
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الموجودات طوسی المخلوقات و غرائبآفرینش در عجایب ختارسا -2-2

 مختلف هاینحلهآراء بر بنای 

های فکری بشر، ردّپای تأمّالت دربارة آفرينش و نحوة پديدآمدن در نخستین جلوه

عنوان خاستگاه اوّلیة دانش بشری، دلیلی براين است. اسطوره، بهجهان هستی قابل مشاهده

شناسی، مبحث آفرينش، از چنان اهمیّتی برخوردار های اسطورهمیان نظريهمدّعاست. در 

شناسی، اسطوره را روايت آفرينش قلمداد های اسطورهترين شاخهاست كه يکی از مهم

بريم كه دانشمندان میبا دقّت در متون متقدّم ايران پس از اسالم، به اين نکته پی 2كند.می

های مختلف فکری و برانگیز دورهموضوعات بحث زنوان يکی اع ايرانی نیز به آفرينش به

اند، هدر عموم آثاری كه در عهد طوسی به موضوع آفرينش پرداختاند. عقیدتی، پرداخته

 ،اساساين  بر .استگرفتهمطمح نظر نويسندگان قرار ...مصاديقی چون مادّه، مدّت و

ذيل عناوينی چون: ينش را فرآمؤثر بر توصیف ِهای فکریِآراء نحله، نیز روپیش پژوهش

 است.كردهمطرحشوند، میعالم امکان  ، كه منجر بهوسائط و مادّه، مدّت )مراتب(

پذيری تأثیر ، بهالمخلوقاتدر عجايبموضوعی طوسی -بندیروش طبقه برای تبیین 

با اين شود. میاشاره ، پیرامون آفرينشمختلف باحثمدر توصیفِ  های فکریاز گروه وی

اين شیوه در  د.گردمیموضوع مادّة آفرينش مطرح ه، براساس چارچوب مورد اشاره،مدّمق

شود.می مة كتابش از ديدگاه حکما نیز ديدهاثر نظامی عروضی در مقدّ

 آفرینش  ۀمادّ -2-2-1

. اندشدهها از آن منشعبآفرينش، عبارت از عناصری است كه مخلوقات و پديده ةمادّ

به شود، به اين معنا كه میخلقت تعیین مادّة آفرينش، براساس مراتبِ ثرسد، مبحمینظربه

 نیز اركانی نظیر عقل و روح آفرينشاوّلیه، در خلقتغیب ِ آمدن عالمموازات پديد

عنوان مثال، در برخی از آراء نمايد؛ بهمتفاوت می ،متناسب با نحلة فکریشود كه میمطرح

عالم ل به عوالمی مثل سینا با توسّگیرند. برخی نظیر اينیمدينی، اين اركان از نور نشأت

در دهند. توضیح مسائل مربوط به اين مرحله از خلقت را دارند فرشتگان، سعی

 مطابق نظريات انديشمندان يونانی -اريخی، عناصر چهارگانهشناسی اين مقطع تمعرفت
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 المخلوقات، به اين مهمدر  عجايب سیاند. طوعنوان مادّة اوّلیة سازندة جهان پذيرفته شدهبه

است.  توجّه نموده

 عناصر اربعه -2-2-1-1

چهار عنصرآب، هوا، خاک، وآتش به پنداشت يونانیان باستان عنصرهای سازندة جهان 

سینا در كتاب شود. ابنآيند كه در باورهای فلسفی دورة اسالمی نیز ديده میشمار میبه

سنگین يعنی خاک و آب سازندة اعضای بدن هستند و دو صر دو عن»گويد كه: قانون می

طوسی  .(0820)ن.ک. شرفکندی، « ازندة روح هستندعنصر سبک يعنی آتش و هوا س

ی قوام عالم بدانست چهار اصل و بدانک اصلهاء ك»آورد: مطابق با همین نظر چنین می

« دريغ نداشتكس : يکی آب، دوم خاک، سیم باد، چهارم آتش و اين چهارگانه از است

های مختلف گروه آراءِ ها ازاو در شرح توصیف آفرينش اين پديده .(01: 0820)طوسی،

  برد.بهره می فکری

نامة مبحث آفرينشِ آب به عنوان يکی از چهار عنصر شريف و مادّة زندگی در عجايب

د، اين مبحث با یرگطوسی با توصیفی دينی امّا برگرفته از انديشة يونانی مورد توجّه قرار می

از آنجا كه طوسی . استآمده، در اين پژوهش، «حکما و فالسفه»عنوان  ذكر نمونه ذيلِ

در  ،بنگرد «شگفتی و عجیب» با سوگیریِ كتاب،شده در اين ات طرحموضوعبه  ،داردسعی

ها بر اساس ها و چاهدرياچه ،ترين درياهافی عجیببه معرّ ،آب آفرينشادامة توصیفات 

ر كه ذيل عنوان متشرعان به عنصرآتش، همانطو زدداپرهايش میها و شنیدهگفته ها،هداد

مندی از اين موضوع اشاره شد، از جملة عناصر اربعه است كه در اثر طوسی، صرفاً با بهره

منابع دينی تشرح و توصیف شده است؛ امّا در توصیف خاک وهوا با توجّه به میزان استفاده 

 تحت تأثیر اين گروه فکری است.  السفه بیشترف از نظر حکما و

 مدّت( مراتب آفرینش  -2-2-2

نظران صاحب. استآمدهبه صورت پراكنده  در قرآن آفرينش موضوع مدّت در امر

است؛ زيرا دو روز آفرينش زمین خود دادهآفرينش در شش روز رخمسلمان معتقدند كه 

طوسی در طرح زمانبندی  زمین است دادنت ركها و بكوه بخشی از چهار روز آفرينشِ
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دارد كه مبتنی داد به مصاديقی اشارهقرار 0توان آن را در قالب فکری كرانمندای كه میهشد

از عبداهلل عباس و عبداهلل بن »اخبار و تفاسیر است:  تأثیرپذيری او ازمنابع دينی مانند: بر

در وجود آوردی درّی سپید بود،  اردگاوّل چیزی كی آفري :كی گفتند ،استسالم آمده

بعد از هفت هزار سال نظری به هیبت در آن كرد، شکافته شد، نیمی آب روان شد و نیمه 

« آب استاده بودديگر عرش را از آن بیآفريد و اين عرش چند هزار سال بر سر

  .(44: 0820)طوسی،

آنها، ول مدّت آفرينش ط بهندارد ولی ایشارهبه زمان خلقت اركان ا ديگر ابواب در  او

با  زمین مدّتِ آفرينشاست؛ به عنوان مثال دربارة كردهاشاره با استفاده از نظر متشرعان،

هو الّذی خلق االرض فی يومین و »ی تعالقال اهلل»آورد: ه بیانی متشرعانه، چنین میل بتوسّ

كی خدااَم قادر، ن م گفت ( 2لت، آية: )سورة فص «العالمین. يجعلون له اندادا ذلک ربّ

در موضوع  (000: 0820)طوسی،« كنید...كی بیافريدم زمین را به دو روز، شما مرا همتا می

از صفت عرش از  اين مقدار اينجا كفايت باشد»دارد كه : خود اذعان می آفرينش عرش،

 (48: 0820)طوسی،« معانی قرآن و اخبار رسول، واگرنه هیچ حکما را در آن مقالی نیست

داند و به ديگر فاصلة زمانی خلقت آب و عرش را هفت هزار سال می و از اين منظر،ا

در مبحث  (44: 0820طوسی، :)ن.ک كندمیها نیز اشارهها در امر خلقت اين پديدههزاره

مقیاس زمانی االحبار درخصوص و به نظر كعبكند، میقلم نیز به همین ترتیب عمل لوح و

با اين  (48: 0820طوسی، :)ن.ک كندمی، اكتفاداندزه هزار سال میدواا ر كه آن طول قلم

 ، منابع دينی هستند.یشترين ارجاعات طوسیتفسیر در توصیف موضوع مراتب آفرينش ب

 آفرینشوسائط -2-2-3  

شود، وسائط آفرينش است. وسائط میيکی از  تعابیری كه در موضوع آفرينش مطرح

امر آفرينش  وری كه به عنوان واسطه و میانجیِام ت وعبارت است از امکانا

های فلسفی و كالمی به منظور رفع انديشمندان حوزه ،ذكر استقابل ؛ البّتهشودمیشناخته

اند. به اين ترتیب گرفتهغیب و محسوسات از وسائط كمکايرادات در آفرينشِ عالم

 ، كه البّتهگیردمیمبحث قرار اينيل ذو ... فرشتگان عالمو  قلمعرش، لوح، مصاديقی نظیر 
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. او در پرداخته است ی مختلفهابر بنای انديشه خود به اين مصاديقنامة طوسی در عجايب

ة فالسفه را برخی موارد تحت تأثیر منابع دينی است و در برخی از توصیفات رويّ

ع خبری و نابر مبا تکیه بالمخلوقات، نگارندة عجايبعنوان نمونه، به  گیرد.میپیشدر

از »اند: شدهآن منشعب انگارد كه آب و عرش ازتفسیر،  نخستین خلقت را  درّ سپید می

اوّل چیزی كی آفريدگار  :كی گفتنداست عبداهلل عباس و عبداهلل بن سالم آمده

از نظر برخی ديگر از  هرچند ؛(44: 0820)طوسی،« آوردی درّی سپید بودوجوددر

نخستین چیزی كه خدا آفريدآب بود و عرش وی برآب » عودیمس همچون انديشمندان

بود و چون خواست كه خلق را بیآفريند ازآب بخاری برون آورد و بخار باالی آب برآمد 

آنچه روشن است او در توصیف وسائط  (02: 0810)مسعودی،« نامیدو آنرا آسمان 

ادر به توضیح كه حکما قاست ور اين بابر  و بودهآفرينش بیشتر تحت تأثیرِ آراء متشرعان 

به موازات موضوع عرش، لوح و قلم نیز به  (48: 0820طوسی،: کن. ) اين مصاديق نیستند

آورد می« مسئله»عنوان وسائط آفرينش مطرح است. طوسی مبحث لوح و قلم را ذيل عنوان 

و لوح هست را ر سالهكی باالء قلم دوازده هزا»كند: میاالحبار چنین روايتو از قول كعب

ال اله الّا أنا من لم »بباال دو چندانک اين قلم و آفريدگار فرمان داد قلم را كی بر آن نبشت 

اين مقدار  «ی فلیطلب رباً سوایئمائی و لم يصبر علی بالعرض بقضائی و لم يشکر لني

ينی ع داو در اين مبحث نیز با استفاده از مناب (48: 0820)طوسی،« بدوازده هزار سال نبشت

 پردازد.به شرح می

فالسفه در دوران اند. در زمرة وسائط آفرينشنیز مطابق چارچوب مطروحه، مالئک 

يی اسالمی به خصوص پس از نهضت ترجمه در قرن دوم و سوم متأثّر از فلسفة ارسطو

شناسی اين نحله كه با متشرّعان متفاوت است، علم فرشتگان جايگاه هستند، در جهان

سینا كه علم فرشته را علت ايجادی موجودات مادون خود جمله ابن ، ازاردای دويژه

مندی فرشتگان را با تکیه مندی و مکانداند. طوسی مصاديقی نظیر: علم، حركت، زمانمی

علم  با وجود اينکه، خاستگاه اصلیِ. كندمیراء فالسفه طرحنی مطابق آبر منابع دي

های اين در عباراتی چند از پیروی انديشه ویا امّ ؛استشناسی، آراء حکما و فالسفه فرشته

گیری طوسی گويد. اين موضعمیجويد و در مخالفت با آنان، سخننحله اعالم برائت می
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 :)ن. ک گنجدداختن به آن در اين مجال نمیباشد كه پرتواند داليل مختلفی داشتهمی

 .(40-42: 0820طوسی،

 عالم امکان -2-2-0

در اثر طوسی مورد توجّه بواقع معلول وسائط است و كه  رينشآف عوالمازيکی 

فی عجايب االجرام العلويه و »اوّل  با عنوان طوسی در ركن گرفته، عالم امکان است. قرار

بعد از توصیف كیفیّت خلقت با تکیه بر مصاديقی نظیر مادهّ، مدّت و وسائط  «ما يتعلق بها

 الثانیِپردازد. در بابمی امکانازيشان در عالممده برآ «و اجناسانواع »آفرينش به معرفی 

به كیفیّت آفرينش آسمانهای « العلويات و االفالکفی عجايب»، با عنوان همین ركن

گويند »كند: میاساس نظم ترتیبی به جنس هر يک از آسمانها نیز اشارهبر پرداخته،هفتگانه 

« شمرند از اين جنست، و میياقواز آسمان اوّل از زر آفريد، دوم از سیم، سِیُم 

  .(81: 0820)طوسی،

مة چهارمقاله به تقسیم عروضی بر سبک و سیاق حکما، در مقدّگونه كه نظامیهمان

پردازد، طوسی نیز مطابق همان شیوه، به طرح های جماد، نبات، حیوان و...میخالئق به دسته

ة خاكی عالمیست و هرچه ک كردانب»كند: میگونه اشارهامکان اينمسئلة خلقت عالم

و و نبات يا جماد است چون جواهر درآن بر چند قسم است : نامیات است چون حیوانات 

احجار، اما فلک را و بروج و كواكب را جماد نگويند نه نامیات؛ اما زمین را جماد گويند و 

ت و صام را میاتموات، و آب و آتش و هوا را نه جماد گويند نه موات و نه حیوان و نا

الرباب االجمله آفريدگار همه ربون نبات، ناطق چون حیوان و فیناطق گويند صامت چ

انکم الینا بثنا و عخلقناكم ما افحسبتم انّ» . لقوله تعالیکمت آفريداست و همه را بح

 ؛طوسی نه بر ساختاری منظم .(001: 0820)طوسی،« (000ية آ)سورة مومنون  «.ترجعونال

هايی كه اغلب از معرفی شگفتیضمن  ،نامهموضوعی عجايبب اركان ترتیاس بلکه بر اس

های منبعث از اين مخلوقات كند، به شرح انواع و اقسام پديدهمیقول سیّاحان نقل

با استناد به آيات قرآنی در اين اثر، تشريح عالم امکان  فتح باب اركان مرتبط با پردازد. می

كه پیش از اين به عنوان نمونه  نای دانش فالسفه است،ر مبر ب؛ امّا اساس انديشة مزبواست
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ر از در شرح آفرينش حیوان و انسان نیز با تأثّاو  .شدآن اشاره عناصر اربعه نیز به در بخش

های خود ها و شنیدهديدهبه فراخور موضوع، همچنین  ،منابع دينی  و گاه حکمی و فلسفی

جستار با توجّه به  . اينپردازدها میپديدهاين یف به توص و ديگر كسان از جمله مردمان

های موثر بر توصیف نحله بررسیالمخلوقات، ها در عجايبيدهانواع پد تفصیل خلقتِ

  كند.می به همین مبحث محدودرا  آفرينش

 نتیجه گیری -3

ی هاترين آراء نحلهنامه، مهمشد تا با توجّه به متن عجايبدر مسیر اين مطالعه سعی

و سپس مورد  گردد استخراج ،زمانة طوسی در باب آفرينشو اعتقادی مطرح در کری ف

های فکری و نحله شده، ابتدا ذيل عنوانبر اساس مطالعاتِ انجامگیرد. تجزيه و تحلیل قرار

با توجّه به ضرورتِ شناخت اجمالی گفتمانی حاكم بر قرون پنجم و ششم هجری در ايران، 

كه بر اين اساس  شدلجوقی پرداختههای رايج در عصر ستمانگف به معرفیها، نحله

ها های فکری زمانة طوسی، متشرّعان، متکلّمان، حکما، فالسفه وساير گروهترين گروهمهم

طوسی عالوه بر منبع فکری اين  در اين پژوهش اين نتیجه حاصل شد كه  معرفی شدند،

روش  طبقِاست، وی شدهمندنیز بهره آنانری ساختار فکهای استداللی و ها، از شیوهجريان

ساختار ماده، مراتب، وسائط و عالم امکان را  در  ،معهود فالسفه در شرح آفرينش

سیاسیِ كه حاكمیّت .با نظر به ايندهدمیجماد، نبات، حیوان و... مورد توجّه قرار بندیِدسته

بوده است، او نیز با پیش ژيک ولووقت، سلجوقی، قدرتی مبتنی بر قوّة قاهرِ نظامی و ايدئ

كند و از آنجا اجتناب می ،حاكم كارانه، از تقابل آشکار با سیاستِگرفتن روشی محافظه

با یفات خود پیرامون آفرينش بیشتر تحت تأثیر منابع دينی است؛ امّا ظاهراً در توص، اوكه 

متکلّمان و  اللیستداانديشة ساختار بردن از بهره وی علیرغم های صورت گرفته،بررسی

با اين اوصاف  كند مباحث مطروحه را با منابع دينی مستدل سازد.می، سعیحکمادانش 

نامة طوسی، با توجّه به تأثیر پذيری او از آراء توان در طرح موضوع آفرينش در عجايبمی

در همة  اين اثردرطوسی  كرد.های مختلف، نوعی از ساختارمندی را مشاهدهنحله 

كه  يیآنجا ،؛ بلکهكندهای متفاوت استفاده نمیهای نحلهمیزان از ديدگاه يکبه  هاقسمت

 بیشتر به منابعِ ،پردازدمیآفرينش  مراتب و وسائطِ ،هبه مباحثی چون مادّدر زمینة خلقت 
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 و توصیفِ كه به شرح آنجاا امّ  احاديث، اخبار و تفاسیر استناد دارد؛يات، از جمله آ ينید

ی عصر با آبخشور فالسفة حکما دانش و انديشةتأثیر ، رسدی میهان مادّو ج کانعالم ام

 يونانی، مشهود است.

 

 هایادداشت

شناسانة جهان در مواجهه با امرِ غريب هیل دربارة ساختار هستیدر تفسیر مک« جهان همسايه»-0

روزمره ا جهان طه بابای در رگانهشناسی دودر يک سو شاهد هستی»اساس، شود. بر اينمیمطرح

گیرد كه در آن پديدارها و موجودات میمان قرارهستیم و در سوی ديگر، جهانی در همسايگی

طبیعی و های ايرانی عرصة گستردة حضور اين موجودات فرانامهفراطبیعی حضور دارند. عجايب

 .(04-00: 0800هیل، )براتی، به نقل از مک« خیالی هستند

 0 آية و يس سوره 6 آية ،020 آية از قسمتی عمران آل سورة به مخلوقات ندیبطبقه مبحث در -4

 واقعه سورة( آتش) آسمانست و زمین مابین آنچه خلقت در ؛(40: 0820طوسی،) النحل سوره

 در  ؛(01: 0820طوسی،) 02 آية نبأ سورة آب خلقت درتوصیف( 10: 0820طوسی،) 14-10 آيات

 آدمی خلقت شرف در ؛(856 :0820طوسی،) 80-41 اتآي عبس سورة درخت، خلقت كیفیت

 سورة آغاز به نیز، پردازدمی جن توصیف به كه ركنی در ؛(815: 0820طوسی،) 82 آية بقره سورة

 استناد( 004: 0820طوسی،) 02 آية ملک سورة به طیور ركن در و( 202 :0820،طوسی) 0 آية جن

 .كندمی

 .است انواع برترتیب مبتنی بندیطبقه نوعی قالب در لبمطا ارائة نموداری طرح از مقصود -8

 آفرينش با الیاده و باروری با را اسطوره فريزر دارد وجود كلی نظر دو اسطوره خاستگاه دربارة -2

 .(0820 پور، ک: اسماعیل.ن) دانندمی مرتبط

 برای راننظباحص. كردتصور غايتی آن برای بتوان كه ایانديشه از است عبارت كرانمند فکرِ -0

 تفکّر نبودن غايتمند برابر در آن كرانمندی به مدرن برابر در سنّتی انديشة تفاوتهای كردن برجسته

 .كنندمی اشاره مدرن
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 منابعفهرست 

 قرآن كريم .0

عجايـب  (. »0826موسـوی، سـید جمـال و صـادقی، مسـعود. )     جعفـر و  اشکواری، محمد .4

-00صص  .88. سال نهم، شماره اسالميخ تارنشرية مطالعات . «نگاری در تمدن اسالمی

42. 

 شناسـی جهـان (. »0820مسعود. ) جمال و صادقی،سیّدجعفر و موسوی، اشکواری، محمد .8

.0-80، صص 46، شمارة 01. دورة نشرية مطالعات تاريخ اسالم«. نگاريهادر عجايب

من لرحبــداع ةترجمــ .قااانون در طااب (.0820). عبــداهللبــنحســینابــوعلیســینا، ابــن .2

 شرفکندی. چاپ بیستم. تهران: سروش. 

 سروش. تهران:. . چاپ پنجماسطوره، بیان نمادین(. 0820اسماعیلپور، ابوالقاسم. ) .0

عجایااب ایراناای: روایاات، شااکا و ساااختار فااانتزی  (. 0800براتــی، پرويــز. ) .6

.  چاپ اول. تهران: نشر هفتمیای قرننامهها به همراه متن عجایبنامهعجایب

ر.فکاا

کشف الظناون عان اساامی الکتاب و     (. 0828عبداهلل. )خلیفه، مصطفی بن حاجی .1

 جلد دوم. تهران: سفیر اردهال.. به اهتمام:  يوسف بیگ بابا پور.  الفنون

ل. جلد بیست و چهارم. . چاپ اوّاسالم جهانِدانشنامه (. 0810حدّادعادل، غالمعلی. ) .0

االسالمی. معارفال يرةتهران: موسسه فرهنگی هنری، بنیاد دا

. هـای زبـان خـارجی   پـژوهش  «. وهمناک  در ادبیـات كهـن  (. »0800، ابوالفضل. )حرّی .2

   .60-16، صص82شماره  ،-دوره

عجايب نامه ها به منزله ادبیات وهمناک با نگـاهی بـه برخـی    (. »0825حرّی، ابوالفضل. ) .05

 .081-062صص، 00. شماره فصلنامة نقد ادبی«. حکايت های كتاب عجايب هند

های فرج بعد از ژانر و همناک: شگرف و شگفت در داستان(.  »0810ل. )حرّی، ابوالفض .00

 .1-85، صص 8، شماره-. دورهفصلنامة نقد ادبی«. شدت

. ج چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.     نامه(.  لغت0811اكبر. ) دهخدا، علی .04

ای: معرفـی  نامـه ها و متون عجايـب نامهايبعج»(. 0828زمرّدی، حمیرا و مهری، فاطمه. ) .08

شـماره   .شناسی نظم و نثر فارسـی ) بهـار ادب(  فصلنامة تخصصی سبک«. ساختاری متنها

 .882-802چهارم، صص
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و الـدنیا  نامه ها ونظاير آن، معرفی غرايببحثی پیرامون عجايب(. »0800سلطانی، اكرم. ) .02

. سـال  ات و علوم انسانی دانشگاه تهـران دبیا ةدانشکد«. طوسیاالعلی شیخ آذریعجايب

.080-005، ص4پنجاه و هفتم، شماره

ای مطالعه(. »0822صابری تبريزی، زهرا و علّامی، ذوالفقار و فقیه ملک مرزبان، نسرين. ) .00

. فرهنگ و ادبیـات عامـه  «. نامهنامه و اسطوره در جهان عجايبدر باب پیوندهای عجايب

.488-400ص ص، 80سال هشتم، شمارة 

ــیال. )عباســی، حبیــب .06 ــاريخ  (. »0820اهلل و پیغمبــرزاده، ل ــازخوانی روايــت راونــدی از ت ب

، 15. سـال بیسـتم، شـمارة    پژوهـی ادبـی  مـتن . «سلجوق براساس طرح سراسربین فوكوآل

 .1-41صص

. الموجاودات عجایب المخلوقات و غرایاب (. 0820طوسی، محمّد بن محمود.  ) .01
 چهارم. تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ. هاهتمام منوچهرستودبه 

. ترجمـة جـواد طباطبـايی. تهـران: نشـر      تاریخ فلسفة اسالمی(. 0805كوربن، هانری. ) .00

كوير. 

. جلـد هفتـاد و يکـم. بیـروت: نشـر داراالحیـا       االناوار بحاار (. 0258امـه. )  مجلسی، علّ .02

 العربی.التراث

قاسـم پاينـده.   لترجمـة ابوا  وج الذهب.رم  (.0810حسین. )بنعلیمسعودی، ابوالحسن .45

ل. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. جلد اوّ
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