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عجایـب المخلوقـات و غرایب الموجودات، نـگارش زکریا 

بـن محمد بن محمود کموني قزویني، به کوشـش یوسـف 

بیگ باباپـور و مسـعود غالمیه، قم، انتشـارات مجمع ذخائر 

اسالمي، 1390 ش.

یکي از گونه هاي نگارش��ي متون که در میان بس��یاري از ملل 

رواج داش��ته »عجایب نگاري« است. در این گونه متون، معمواًل 

به یادکرد ش��گفتي هاي دنیا پرداخته مي ش��ده است؛ مواردي 

ک��ه دربرگیرندۀ عجای��ب گیاهان، جان��وران، خواص عجیب 

برخ��ي کاني ه��ا و حّتي عجای��ب معماري ش��هرها یا طبیعت 

ویژۀ برخي از س��رزمین ها اس��ت. البته در کنار این گونه موارد، 

آگاهي ه��اي دیگري نی��ز می آورده اند که نمي ت��وان آن ها را 

صرف��ًا جزو عجایب به ش��مار آورد. براي نمون��ه در فصولي از 

این آثار به وضعیت آسمان و اجرام آن )نجوم و گاهشماري( یا 

ماهیت و خواص داروها )پزشکي و داروشناسي( و نیز وضعیت 

زمی��ن و س��رزمین  هاي آن )جغرافیا( و مواردي از این دس��ت 

می پرداخته ان��د. با توجه به قلمرو موضوعی این آثار مي توان با 

تس��امحي آن ها را دانش نامه هایي در زمینۀ طبیعّیات به شمار 

آورد که البته با آنچه در طبیعّیاِت فلس��فۀ ادوار کهن یاد ش��ده 

دگرگوني هایي دارد.

از سویي میزان توجه نویس��ندگاِن این آثار به موضوعاِت 

یادشده به یک اندازه نبوده است و لذا نمي توان همۀ این متون 

را ب��ا یک معیار س��نجید. گاهي جنبۀ ش��گفتي هاي مندرج در 

یک متن بر جنبه ه��اي دیگرش مي چربد و آن را از آثار علمي 

دور مي کن��د و گاه برعکس. افزون بر این ها باید توجه داش��ت 

ک��ه جنبۀ ش��گفتي پردازِي این آثار نیز در جاي خود س��ودمند 

اس��ت و مي توان از آن در بررس��ي هاي جامعه ش��ناختي بهره 

جس��ت. براي نمونه در اسطوره هاي ملل کهن با شمار انبوهي 

از داستان ها و شخصّیت هاي شگفت آور رویاروي مي شویم که 

ارزش ویژه اي در جامعه شناس��ي دارد. از س��ویي مي بینیم که 

عمدۀ آنچه دربارۀ ش��گفتي هاي باورناپذی��ر در عجایب نامه ها 

درج شده مربوط به س��رزمین هاي دورافتاده نسبت به جایگاه 

نگارش این متون اس��ت. چنان که گوی��ي این مطالب از قول 

بازرگانان و جهانگردان نقل شده و با افزودن شاخ و برگ هایي 

ب��ه عجایب نامه ها راه یافته اس��ت. این مطالب براي انس��ان 

امروزین باورپذیر نیس��ت، اما نمي توان ب��ا معیارهاي امروزین 

ب��ه داوري آن آثار پرداخت. جالب توجه اس��ت که ش��ماري از 

این گونه ش��گفتي ها را- که گاه ریش��ه اي در واقعیت دارد اما 

با اغراق بازگو ش��ده- در س��فرنامه هاي فرنگیاني که پس از 

دورۀ صفوي به س��رزمین هاي شرقي پاي نهاده اند مي بینیم و 

این نشان مي دهد که عجایب نگاري در همۀ ادوار رواج داشته 

اس��ت. حّتي در روزگار ما نیز، مي بینیم که، داستان هایي چون 

مجموعۀ هري پاتر جزو پرفروش ترین داستان هاي دنیاست.

عجایب المخلوق��ات و غرایب الموج��ودات اثر زکریا بن 

محمد بن محمود کموني قزویني در ش��مار نام آورترین متوِن 

عجایب نگارانه اس��ت. از این مت��ن، تحریري به زبان عربي در 

دس��ت اس��ت که نخس��تین بار به س��ال 1849 م. به کوشش 

فردیناند ووس��تنفلد در گوتینگن چاپ ش��ده اس��ت. همچنین 

ترجمه هایي به زبان فارس��ي از این متن در دس��ت است که از 

میان آن ها نس��خه هایي از یک تحری��ر/ ترجمه با ویژگي هاي 

زبانِي کهن دیده مي ش��ود. کهنگي ای��ن تحریر/ترجمه چنان 

اس��ت که برخي را بر آن داش��ته تا این احتمال را مطرح سازند 

که نگارش این متن نیز بر دست مؤلف به انجام رسیده است.

این تحریر فارس��ي چند بار به صورت س��نگي چاپ شده 

و ی��ک بار ه��م در س��ال 1340 ش. به ص��ورت ح�روفي به 

کوش��ش نصرهلل س��ّبوحي )مدی�ر کتابخان��ه مرکزي تهران( 

منتش��ر شده است. در چاپ سّبوحي از برخي چاپ هاي سنگي 

پیش��ین استف�اده ش�ده است و تصاوی�ري که در آن درج شده 

عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات

علی صفری آق قلعه*

* نسخه شناس و پژوهشگر متون ادبی، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب.
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برگرفته از چاپ س��نگي س��ال 1283 ه� . طهران اس��ت که 

به اهتمام حاجي محمدنصیر خوانس��اري منتشر شده بود. متن 

چاپ س��ّبوحي نیز عمدتًا بر پایۀ همان چاپ اس��ت؛ اگرچه در 

آن جا بدین نکته اشاره اي نشده است. اخیراً چاپ تازه اي از این 

ترجمه به کوش��ش آقایان یوسف بیگ باباپور و مسعود غالمیه 

راهي بازار شده است که در این جا قصد بررسي آن را داریم.

پیش از ورود به مطلب بایس��ته اس��ت یادآور ش��ویم که 

در ای��ن چ��اپ از دو نس��خۀ خّطي اس��تفاده ش��ده و چون در 

بررس��ي کنوني، بدان نس��خه ها ارجاع خواهیم داد الزم است 

به مش��ّخصات این دو نس��خه بپردازیم. یکي از دو دستنویس 

به ش��مارۀ 6712 در کتابخانۀ مجلس نگهداري مي ش��ود. این 

نسخه تاریخ کتابت ندارد، اما در حدود سدۀ نهم هجري کتابت 

ش��ده اس��ت )ر.ك: فهرس��ت نس��خه هاي خّطي کتابخانۀ مجلس شوراي 

اس��المي، ج 20، ص 216(. نسخه داراي افتادگي است چنان که در 

بخش نجومي، توصیف صورت هاي ش��مالي از آن حذف شده 

اس��ت. نسخۀ دیگر به نش��اني Garrett no. 82G در کتابخانۀ 

دانشگاه پرینستون نگهداري مي شود1. تاریخ کتابت این نسخه 

با عدد به صورت 865 ه� . نوشته شده ولي گمان نویسندۀ این 

سطور بر آن است که این تاریخ مخدوش است و اگر بخواهیم 

از دیدگاه نسخه ش��ناختي درب��ارۀ آن داوري کنیم تاریخش به 

س��دۀ دهم هجري و حّتي اندکي پس از آن باز خواهد گش��ت. 

به ویژه با توجه به نگاره هاي نس��خه که از نگاره هاي سدۀ نهم 

پیش رفته تر اس��ت و نستعلیق آن نیز نس��بت به شیوۀ ابتدایي 

سدۀ نهم پخته تر مي نماید.

با نگریستن به فهرست هاي مشترك نسخه ها درمي یابیم 

که از این تحریر/ ترجمۀ فارسي عجایب المخلوقات نسخه هاي 

فراواني در کتابخانه هاي ایران و خارج ایران موجود است2، اما 

کوشندگان در مقدمۀ خود هیچ توضیحي دربارۀ دالیل گزینش 

این دو نسخه ذکر نکرده اند.

نکت��ۀ قابل توجه دیگر آن که کوش��ندگان در مقدمۀ خود 

)ص74( اشاره کرده اند که چاپ سّبوحي یک چاپ علمي نیست 

و در چاپ تازه به ندرت از چاپ سّبوحي بهره برده اند؛ اما قرائني 

در متن دیده مي ش��ود که نش��ان مي دهد بخشي از ضبط هاي 

چاپ تازه نه بر اس��اس نس��خه هاي مورد استفادۀ کوشندگان، 

بلک��ه بر پایۀ همان چاپ س��ّبوحي اس��ت. این م��وارد چندان 

اس��ت که گاهي این گم��ان را پدید مي آورد که کوش��ندگاْن 

چاپ س��ّبوحي را حروف نگاري کرده و سپس نسخه هاي مورد 

اس��تفادۀ خود را با آن مقابله کرده اند. این مقابله نیز با تس��اهل 

همراه بوده اس��ت، چرا که گاهي اختالفاتي گسترده میان متن 

چاپي و نس��خه ها دیده مي شود. براي نمونه در همان نخستین 

صفحۀ چاپ تازه )ص 81 با احتساب مقدمه( چنین عبارتي درج شده 

است: »اّما بعد، چنین گوید احقر العباد«. این عبارت دقیقًا مطابق 

با چاپ سّبوحي است در حالي که در هر دو نسخۀ مورد استفادۀ 

کوشندگان چنین است: »اّما بعد، همي گوید اصغر العباد«.

ب��از در همان صفحه به این عب��ارت برمي خوریم: »الّذي 

احش��رته بالنبوة و آدم بی��ن الماء و الّطین«. ک��ه مطابق چاپ 

سّبوحي است درحالي که در نسخۀ پرینستون به صورت »الّذي 

اخترته للنبّوة ...« و در نس��خۀ مجلس به صورت: »الّذي اخترته 

البوه!« ضبط ش��ده است و کوش��ندگان حّتي اشاره اي به ضبط 

نس��خه هاي خود نداش��ته اند. ضمن این که در این جا سخن از 

برگزیدن پیامبر)ص( اس��ت و اگرچه ضبط »احش��رته« مي تواند 

معني داش��ته باشد، اما ضبط »اخترته« مناسب تر بوده و در متن 

عربي چاپ ووستنفلد )ص 3( نیز همین گونه است.

نیز در صفحۀ دوم آمده: »بعد از آن دیده به صورت او گش��وده 

شود و از آن عجایب ها بیند ...«؛ که مطابق چاپ سّبوحي است، 

اما در هر دو نس��خۀ کوشندگان چنین اس��ت: »بعد ازین دیدۀ 

بصیرت او3 گشوده شود از آن عجایب ها که بیند ...«. که همین 

هم درست است و در متن عربي )ص 4( چنین ضبط شده: »فعند 

ذلک تنفتح له عین البصیرة و یري في کّل شيء من العجب«.

جالب توجه این جاس��ت ک��ه نه تنها این گون��ه اختالفات 

نسخه بدلي مطابق چاپ سّبوحي است بلکه اختالفات تحریري 

نیز مطابق آن چاپ اس��ت. براي نمونه در نخس��تین و دومین 

1. کوشندگان به نشاني نسخه در کتابخانه اشاره نکرده اند ولي نسخه بر روي پایگاه اینترنتي آن کتابخانه در دسترس بوده و مشخصاتش در همان جا درج شده 

است.

2. استاد محمدتقي دانش پژوه در مقالۀ »داستان ترجمۀ دو تألیف قزویني« به نسخه هاي مورخ 824 ، 840 ، 865 و 895 ه� . اشاره کرده اند. جالب توجه این که 

نسخۀ 15903 کتابخانۀ مجلس مورخ 835 ه�. یکي از کهن ترین و بهترین نسخه هاي اثر در ایران است و با وجود دسترسي آسان به نسخه هاي مجلس، دانسته 

نیست که چرا مصححان در تصحیح خود از آن بهره نبرده اند.

3. نسخۀ مجلس »او« ندارد.
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صفحۀ متن، عبارتي بدین گونه یاد شده است:

و در ای��ن آیه تفک��ر کردمي که "اف��ال یتفکرون في خلق 

السموات و االرض" و نفوس انساني مي خواهد ...

این عبارات و به ویژه آیه اي که یاد ش��ده درس��ت برابر با چاپ 

سّبوحي و چاپ سنگي 1283 ه� . طهران است درحالي که در 

هر دو نسخۀ کوشندگان چنین است:

و در ای��ن آیه تفکر مي کردم که "افلم ینظروا الي الّس��ماء 

فوقهم کیف بنیناها" تا آن جا که گفته اس��ت "رزقًا للعباد" 

]ق/ 6 – 11[ و چون نفوس انساني خواهد ...

در مت��ن عرب��ي ووس��تنفلد )ص 3( نیز همان آی��اِت مندرج در 

نسخه هاي کوشندگان درج شده است که هیچ توجه و اشارتي 

بدان نداشته اند. باز در چند سطر پایین تر آمده:

قوله تعالي "قل س��یروا في االرض فانظروا" غرض از این 

نظر تقلب حدقه نیست.

که آیات و متن، مطابق چاپ س��ّبوحي و چاپ س��نگي طهران 

اس��ت، اما آیۀ مورد نظر در نس��خه هاي کوشندگان بدین گونه 

است:

قول��ه تعالي: "ق��ل انظروا م��اذا في الّس��موات و االرض" 

]یونس/ 101[ غرض از این نظر تقلیب حدقه نیست.

در ای��ن عبارت ج��ز آن که به آی��ۀ مندرج در نس��خه ها هیچ 

اشاره اي نش��ده، واژۀ »تقلب« نیز نادرس��ت مي نماید و اگرچه 

نس��خۀ مجلس آن را تأیید مي کند، در نس��خۀ پرینس��تون به 

صورت »تقلیب حدقه« ضبط ش��ده و در چاپ ووستنفلد )ص 3( 

نیز چنین است: »و لیس المراد من الّنظر، تقلیب الحدقة«.

گاهي حّت��ي افتادگي هاي متن نیز با چاپ س��ّبوحي مطابقت 

دارد. براي نمونه در همان صفحۀ دوم، عبارتي بدین گونه درج 

شده است:

مث��ل چنان بود که ش��خصي را ببیند که کس��ي را هالك 

مي کن��د به قصاصي و قص��اص زجر کافۀ مردم اس��ت از 

مباشرت قتل و ... الخ.

ای��ن عب��ارت داراي افتادگي بوده و ش��کل کام��ل آن مطابق 

نسخه هاي مورد استفادۀ کوشندگان چنین است:

َمَثِل آن چنان بود که ش��خصي را بینند که دیگري هالك 

مي کند؛ اّواًل بر وي منکر ش��وند، اما ثانیًا چون معلوم کنند 

ک��ه اگر هالك کند، قصاص بُ��َود و قصاص زجِر کافۀ انام 

است از مباشرِت قتل و ... الخ.

این ه��ا مواردي از ضبط متن بر پایۀ چاپ س��ّبوحي اس��ت که 

فقط از دو صفحۀ نخس��تین متن به دس��ت مي آید و مقدار آن 

در سراس��ر متن بیش از این هاس��ت؛ و نش��ان مي دهد ادعاي 

مصّححان که نوش��ته اند: »در مواردي به ندرت از نس��خۀ چاپ 

سّبوحي )1340 ش.( بهره برده ایم« چندان هم درست نیست. 

اینک گاِه آن است تا به بررسي متن بپردازیم. این بررسي ها را 

در چند بخش ارائه خواهیم کرد.

ضبط نکردن اختالف نسخه ها در چاپ تازه

چنان که آگاهان بر شیوه هاي تصحیح مي دانند، ضبط نکردن 

همۀ اختالف نس��خه ها تنها با ش��رایط ویژه اي قابل پذیرش 

اس��ت. مثاًل آن گاه که مصحح از نسخه هاي متعّدد و سودمند 

بهره گرفته باشد و در آن صورت، برخي نسخه ها را که پر غلط 

هس��تند، فقط در برخي مواضع مشکوك به کار برد. همچنین 

در مواقعي که نسخه هاي متن داراي اختالفات تحریري باشد 

که در این صورت، ضبط همۀ اختالفات غیرممکن و نابایس��ته 

اس��ت. و نیز عدم درج غلط هاي قطعي و مس��لِّم نسخه ها که 

س��ودي بر آن ها مترتّب نیس��ت و این کار ه��م باید با رعایت 

ش��روط الزم ص��ورت گی��رد؛ و البته قدم��ت و اهمّیت متن و 

نسخه ها نیز همواره باید مورد توجه باشد.

این که در یک صدسالۀ اخیر اصول و قواعدي از سوي فرنگیان 

و آگاه��اِن ایراني ب��راي چاپ انتق��ادي متون ب��ه کار گرفته 

ش��ده از این روي بوده اس��ت که تا جاي ممک��ن از لغزش ها 

جلوگیري ش��ود. ضبط اختالفات نسخه ها نیز از آن روي است 

که اگر لغزش��ي از س��وي مصحح رخ داد، خوانندگان بتوانند با 

بررسي اختالفات به شکل درس��ت دست یابند. در چاپ مورد 

گفت وگوي ما جز مواردي انگشت شمار و آن هم عمدتًا در آغاز 

متن، عماًل خبري از ضبط اختالفات نیست. این درحالي است 

که نس��خه هاي عجایب المخلوقات داراي اختالفاتي فراوان و 

گاه مهم هستند.

به کار نگرفتن تحریر عربي در تصحیح متن فارسي

یکي از قواع��د بدیهي در چاپ مت��ون، به کارگیري ترجمه ها، 

تلخیص ها، ش��روح، حواش��ي و کاًل متوني است که بر پایۀ آن 

متن نگاشته شده است. در این میان، ترجمه هاي متن اهمّیت 

ویژه  دارد؛ چرا که از روي متِن زباِن دوم مي توان به آس��اني به 
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بس��یاري از تصحیفات و تحریفاتي که ممکن اس��ت در زباِن 

نخس��ت پی��ش آید پي ب��رد و در تصحیح مت��ن از آن ها بهره 

جست. بایستگِي این بررسي ها در ترجمه هایي که احتمال دارد 

برگردان خود مؤلف باشد دوچندان است.

متأس��فانه در چاپ تازۀ عجایب المخلوقات در این زمینه اهمال 

ش��ده اس��ت. در مواردي که پیش از این یاد کردیم، و در موارد 

سپس��ین، به نمونه های��ي از کاربرد تحریر عرب��ي در تصحیح 

تحریر فارسي پرداخته ایم و در این جا به یادکرد جداگانۀ شواهد 

نیازي نیست.

غـلط هـاي چـاپـي

غلط ه��اي چاپي در چاپ ت��ازۀ عجایب المخلوقات بیش از حّد 

متع��ارف اس��ت و اگر بپذیریم که ش��ماري از نادرس��تي هاي 

چاپ هاي پیشین در چاپ تازه تصحیح شده، اما نادرستي هایي 

نی��ز در همین چ��اپ راه یافت��ه ک��ه آن را از تصحیحي قابِل 

پذیرش دور س��اخته اس��ت. براي نمونه در نخستین صفحه با 

این نادرس��تي ها رویاروي مي ش��ویم: »... اثنیت علي نفس��ک 

بأفعاال ]صحیح: یا فّعااًل[ لما تش��اء اف��ض علینا انوار معرفنک 

]ص: معرفتک[ و طهر نفوس��نا عن ک��دورات معصیک ]ص: 

معصیت��ک[ ... و اصاف ]ص: اصناف[ المعادن و النباتات« یا در 

صفحۀ دوم و س��وم متن آمده: »و بدان کوه رفت تا نماز گذارد 

]ص: گزارد[«. نیز در صفحۀ س��وم آمده: »ش��اه پور بن عثمان 

اضاع��ف هلل ]ص: ضاعف هلل[ جالل��ه و ادام ظلّه و اقباله ... تا 

مگر ش��کر بعضي از ایادي سابق و قضایا بهتري ]ص: قضاي 

بهري[ از حقوِق الحق کرده شود«. ضبط عبارات اخیر در متن 

چاپي از روي نس��خۀ پرینستون بوده ولي شکل درست آن در 

نس��خۀ 6712 مجلس و همچنین چاپ س��ّبوحي )ص 3( آمده 

است.

ب��از براي نمونه به عبارت زی��ر از پاراگراف نهایِي متن در 

چاپ تازه )ص 669( اش��اره مي کنیم که از روي نس��خۀ 6712 

مجلس چنین ضبط شده است:

و منه��ا م��ا ذکر ابوریح��ان الخوارزم��ي: مي گفت صاحب 

اصحاب هدیه ها فرستاد از بهر نوح بن منصور ساماني ...

بخش آغازین این عبارت از نسخۀ پرینستون حذف شده است، 

اما اگر کوش��ندگان به نس��خه هاي دیگر ای��ن متن و نیز چاپ 

ووستنفلد )ص 451( نگاهي مي افگندند درمي یافتند که در این جا 

»صاحب اصحاب« نادرس��ت بوده و شکل درست آن »صاحب 

اسپیجاب« اس��ت. جالب توجه این جاست که در چاپ سّبوحي 

)ص 460( این نام به صورت »صاحب س��نجاب« ضبط شده که 

آن هم تحریفي از »سپیجاب« است و این ها دو ضبِط درست از 

نام ش��هري معروف در ماوراءالّنهر است. باز دو سطر پایین تر از 

همان پاراگراف، عباراتي از روي نس��خۀ پرینستون بدین گونه 

ضبط شده است:

ابوریح��ان گفت که در عهد کیانیان روباه طّیار بودي و آن 

را مبارك شمردندي. ابوریحان گوید که بنده التماس کردم 

ت��ا آن را حاضر آوردند و م��ن آن را دیدم و تعّجب کردم. و 

کتاب را ختم کردم.

این عبارت در نسخۀ 6712 مجلس چنین است:

ابوریحان گوید من ش��نیدم که در عهد کیانیان روباه طّیار 

ب��ودي و ایش��ان ]آن[ را مب��ارك ش��مردندي4. و بر لفِظ 

"مبارك" کتاب را ختم کردم.
چنان که نویس��ندۀ این س��طور در کتاب نسخه شناخت )صفری 

آق قلعه1390: 105 - 108( یادآور شده است، به پایان بردن کتاب ها 

با واژه هاي خجس��ته رسمي کهن بوده اس��ت و عبارت: »و بر 

لفِظ "مبارك" کتاب را ختم کردم« در عجایب المخلوقات یکي 

از ش��واهد این رس��م کهن اس��ت که ما آن را از چاپ سّبوحي 

در نسخه ش��ناخت نیز نقل کردیم. حذف ای��ن عبارت از چاپ 

تازه موجب مي ش��ود تا چنی��ن آگاهي ارزش��مندي از دیده ها 

پنه��ان بمان��د. جالب توجه این جاس��ت که کوش��ندگان حّتي 

توجه نکرده اند که قرینۀ نادرس��تي و جعلي بودن ضبط نس��خۀ 

پرینس��تون از خوِد عبارت به روشني دریافته مي شود چرا که در 

این ج��ا از روباِه طّیار در »عهد کیانیان« س��خن رفته و در دورۀ 

ابوریحان هنوز ماش��ین زمان اختراع نش��ده بوده است تا او به 

قرن ها پیش از روزگار خود س��فر کند و بخواهد که روباه طّیار 

را برایش حاضر آورند و از دیدنش متعّجب ش��ود. پیداست که 

یکي از کاتبان براي عجیب تر کردن موضوع، این عبارت را به 

متن افزوده و کوش��ندگان، بي  توجه به نادرستي عبارت، آن را 

در چاپ خود درج کرده و ش��کل درس��ت را که در نسخۀ دیگر 

4. بخِش اخیِر این عبارت در چاپ سّبوحي )ص 461( چنین است: »و آن را قوم، مبارك شمردندي«؛ که درست تر است.
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داشتند حذف کرده اند.

یک��ي از بدیهّیات در تصحیح متون آن اس��ت که هنگام 

تصحی��ح متني که به دانش��ي ویژه اختص��اص یافته، مصحح 

مي باید با آن دانش آشنا باشد و یا با مراجعه به متوِن مرتبط به 

تصحیح متن بپردازد. این موضوع در عجایب المخلوقات کاماًل 

صادق است ولي کوش��ندگان با برخي از دانش هاي مندرج در 

متن آش��نایي نداشته و کوش��ش چنداني براي دریافتن شکل 

صحیح مفاهی��م و اصطالحات به خ��رج نداده اند. براي نمونه 

در این جا به نادرس��تي هایي مي پردازیم که دربارۀ صورت هاي 

کواکب ثابته در بخش نجوم دیده مي ش��ود. موارد مورد نظر به 

ترتیب صفحات متن چاپي درج مي شود:

- ص 130: عبارت��ي بدین گونه آم��ده: »کواکب الحواء الحّیة: 

صورت زني اس��ت ایس��تاده ...«. این بخش در واقع مربوط به 

دو صورت فلکي اس��ت که به دلی��ل متداخل بودن، معمواًل به 

صورت یک جا و به نام »حّوا و حّیه« از آن ها گفت وگو مي شود و 

ن��ه »حواء الحّیه«. دیگر آن که مطابق توصیفات متون، صورِت 

حّواء مربوط به یک "مرِد" مارافس��اي است نه یک "زن" )نک: 

طوس��ی، ترجمۀ صورالکواک��ب، ص 87(. جالب توجه این جاس��ت که 

عبارِت یادش��ده از متن چاپي، در نس��خۀ پرینستون به درستي 

ضبط ش��ده است: »کوکبة الحوا و الحیة: صورت مردیست ...«. 

ای��ن بخش از افتادگي هاي نس��خۀ مجلس اس��ت اما از آن جا 

که عبارِت یادش��ده در چاپ سّبوحي )ص 34( نیز درست است، 

دانس��ته نیست که عبارت »صورت زني است ...« را کوشندگان 

از کجا آورده اند. در متن عربي ووس��تنفلد )ص 33( نیز آمده: »اّما 

الحّواء فصورة رجل قایم قابض بیدیه ...«.

- ص 131: »دو س��تاره است در پي سر طایر باشد«. در این جا 

»نس��ر طایر« درست است که در برابر »نس��ر واقع« نام گذاري 

شده است.

- ص 131: پ��س از توصی��ف صورت دلفین آم��ده: »کواکب 

عم��ود الصلیب: و طایفه اي آن را مقدم��ة  الفرس گویند. چهار 

کوکب است از پس دلفین بود ...«. باید توجه داشت که پس از 

صورت دلفین، صورت "فرس اّول" )قطعة الفرس( قرار دارد و 

آنچه به عنوان "عمود الّصلیب" )ذنب الدلفین( شناخته مي شود 

نخستین کوکب دلفین است )نک: طوسی، ترجمۀ صورالکواکب، صص 

106 - 107(. جالب این جاست که این بخش در نسخۀ پرینستون 

درست ضبط شده اس��ت: »کو]ا[کب قطعةالفرس: و طایفه اي 

مقدمة الفرس گویند ... الخ«. اش��تباِه کوش��ندگان گویا از چاپ 

سّبوحي گرفته شده چرا که در آن جا آمده است: »عمود الصلیبة: 

و طایفه آن را ... الخ«. این بخش از افتادگي هاي نسخۀ مجلس 

است.

- ص 132: در عبارات: »کواکب ذوالسلسلة: المرأة المسلسلة؛ 

کواکب او بیس��ت و سه کوکب اس��ت در صورت بیرون از آن 

کوکب بیش��تر که بر سر اوست، آن داخل حساب فرس است«. 

شکل درس��ت این عبارات در نسخۀ پرینس��تون چنین است: 

»کوکبة المرأة المسلس��لة: کواکب او بیست و سه کوکب است 

در صورت، بیرون از آن کوکب نّیر که بر س��ر اوست، آن داخل 

حس��اب فرس اس��ت«. در این جا تعبیِر "بی��رون از" به معناي 

"غیر از" و "جز" اس��ت. این عبارت در چاپ س��ّبوحي )ص 35( 
نیز درس��ت ضبط شده اس��ت. شکل درس��ت عبارت از چاپ 

عربي ووستنفلد )ص 34( نیز تأییدی بر آن است: »کوکبة المرأة 

المسلسلة: کواکبها ثلثة و عشرون من الّصورة سوي النّیر الّذي 

علي الّرأس فانه علي س��رة الفرس«. این عبارت از س��اقطات 

نسخۀ 6712 مجلس است.

- ص 133: در عب��ارت : »... و این ش��کل را بر کوه خراس��ان 

چنین یافته اند«. این عبارت در چاپ س��ّبوحي موجود نیس��ت 

اما در نس��خۀ 6712 مجلس چنین است: »و این شکل بر کرۀ 

حرانی��ان5 چنین یافته اند« که درس��ت هم هس��ت6. گویا این 

عبارت از نس��خۀ پرینس��تون با تصرفاتی نابجا نقل ش��ده که 

در اصل چنین بوده اس��ت: »... و این ش��کل را بر کره حراس��ا 

چنین یافته اند«. یادآور ش��ویم که این عبارت را مؤلف از نوشتۀ 

عبدالّرحم��ن صوفي رازي گرفته اس��ت و م��ا آن را از ترجمۀ 

صورالکواکب )طوسی، ص 136( نقل مي کنیم: »و من بر چند کره 

از عم��ِل حّرانی��ان دیده ام که کواکِب اِلَْی��ه یعني دنبه را بطین 

نوشته اند«.

- ص 134: عبارت��ي بدین گونه آم��ده: »... و آن کوکب را که 

بر قدم اوس��ت میسان گویند«. این عبارت در نسخۀ پرینستون 

5. نوِن اّول و یا بي نقطه ضبط شده که در نسخه ها طبیعي است.

6. این عبارت در نس��خۀ 15903 مجلس نیز چنین اس��ت: »و این ش��کل بر کرۀ جرانیان چنین یافته اند«. این عبارت در چاپ عربي ووستنفلد )ص 35( نیز نادرست 

ضبط شده است: »... و قد وجد هکذا علي کرات ِمن عمل الحّراثین«؛ که باید »الحّرانیین« باشد.
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به درس��تي ضبط شده اس��ت: »آن کوکب را که بر قدم اوست 

بخاتي گویند«؛ و در متن عربي ووستنفلد )ص 36( نیز همین گونه 

اس��ت؛ اگرچه باید توجه داشت که بخاتي بر سه کوکب اطالق 

مي شود )نک: طوسی، ترجمۀ صورالکواکب، ص 156(. آنچه مصّححان 

به صورت "میسان" آورده اند هم در واقع تحریفي از "منسیان" 

است که شامل دو ستاره در همان صورت توأمین است ولي با 

ضبط متن ما ارتباطي ندارد.

- ص 136: عبارتي بدین گونه آمده: »و آن دو کوکب روش��ن 

که بر ذنب اس��ت محبین خوانند«. آنچ��ه در این جا "محبین" 

ضبط ش��ده در واقع "محنثین" )سوگند ش��کنندگان( اس��ت و 

بیرون��ي در الّتفهیم )ص 105( وج��ه نام گذاري این دو کوکب را 

توضیح داده است.

- ص 138: در این عبارت: »و آن که بر ش��عبۀ جنوبي اس��ت 

از دنب��ال او صفدع الثاني )ص: ضفدع الثاني( گویند. اما صفدع 

االّول )ص: ضف��دع اّول( خ��ارج از صورت اس��ت«. بیروني در 

الّتفهی��م )ص 105( معني دو چغ��ز را در برابر "ضفدعین" آورده 

که ضبط ما را تأیید مي کند: »و آن یکي که بر دنباِل اوس��ت با 

آن یکي که بر دهان حوت جنوبي اس��ت هر دو ]را[ ضفدعین 

خوانند اَي دو چغز«.

- ص 138: عبارت��ي بدین گونه آمده: »می��ان این ظلیم و آن 

ظلیم که بر فم حوت اس��ت کوکب بس��یار اس��ت آن را وبال 

خوانند یعني فراخ نعایم«. که در این جا "وبال" نادرست و شکل 

صحیحش "ریال" است )نک: طوسی، ترجمۀ صورالکواکب، ص 251(.

- ص 144: در بخش توصیف منازل قمر آمده: »چون یکي از 

این منازل غروب کند و رقیب او با صبح برآید، او را نور خوانند«. 

که در این جا »نور« نادرست و »نَوء« درست است.   

چنان که گفتیم ش��مار نادرس��تي هاي این چاپ فراوان است. 

براي نمونه به موارد دیگري اشاره مي کنیم:

- ص 259 آم��ده: »زمین در میانۀ افالك و میانۀ فلک اس��فل 

باش��د و جرم او کروي مقرن اس��ت به جبال و وهاد و و غائر بر 

مانع نبود، همچون سیبي بود که دانه ها در او نشاني؛ و اگر این 

تضارس نبودي ...الخ«.

این عبارت در نسخۀ پرینستون چنین است: 

زمین در میانۀ افالکس��ت و میانۀ فلک اس��فل باشد و جرم 

او کروِي مضّرس اس��ت به جب��ال ]و[ وهاد؛ و بارز و غایر، 

مانع کُ�ري نباشد. همچون سیبي بود که دانه هاي جو َدرو 

نشاني و اگر این تضاریس نبودي ...الخ.

چنان که مي بینیم در این جا جز اختالفات نسخه بدلي، مواردي 

از افتادگي و نادرستي هست. واژۀ »مضّرس« )داراي ناهمواري( 

که شکل دیگر آن در دنبالۀ عبارت به صورت »تضاریس« دیده 

مي شود قرینۀ خوبي براي تشخیص شکل درست است.

- ص 260: در ای��ن عبارت: »مهندس��ان گوین��د که اگر روي 

زمین را حفر کني در او هم )ص: در وهم ( به جانب دیگر رسد«. 

- ص 263: در این عبارت: »اگر جبال نبودي روي زمین اطلس 

]ص: املس[ بودي و مس��توي آب دریاها بدو محیط ش��دي«. 

درس��تِي ضبِط "املس" به قرینۀ "مس��توي" تأیید مي ش��ود و 

در نسخۀ پرینستون نیز درس��ت ضبط شده است. این واژه در 

صفح��ات 151 و 264 این چاپ نیز به صورت "اطلس" ضبط 

شده و جالب آن که ضبط این واژه در چاپ سّبوحي )صص 151، 

551( درست است.

- ص 497: در ای��ن عبارت: »و عجیب ترین این صنعت عمل 

نقش بن��د آن ]ص: نقش بندان[ اس��ت که ناس��ج را از آن هیچ 

خبر نبود«.

- ص 499: در این عبارت: »مدینه اي است در جانب مغرب که 

آن جا بریۀ ریگ است، س��ود ]ص: سور= بارو[ او از مس، گرد 

بر گرد او چهل فرس��خ... هرکه بر باالي س��ود ]ص: سوِر[ آن 

مدینه رود خنده بر وي غالب ش��ود... اگر کس��ي بر باالي سود 

]ص: سوِر[ او برود جّن او را برباید«.

- ص 501: در ای��ن عبارت: »باري- عّز و جّل- او را صنعت 

ذرع ]ص: درع[ بیاموخت«. جالب این جاست که دو سطر باالتر 

آمده: »از آن جمله صنعت زره است که داوود- علیه الّسالم- 

را فرشته الهام کرد«.

استخراج نکردن نمایه ها

نمایه در واقع کلید دس��تیابي به مندرجات متن اس��ت و از این 

روي در تصحی��ح علم��ي و دقیق تالش مي ش��ود که با توجه 

ب��ه موضوع و اهمّی��ت متن نمایه هاي گوناگون تنظیم ش��ود. 

عجایب المخلوق��ات در ش��مار آث��اري اس��ت ک��ه در آن ها از 

دانش ه��اي گوناگوني گفت وگو ش��ده و درنتیج��ه، انبوهي از 

واژه ه��ا، اصطالح��ات و اعالم در آن موجود اس��ت که آگاهي 

از آن ها براي پژوهش��گران ضروري است. چاپ سّبوحي با آن 

که چاپي علمي نیس��ت دست کم دو نمایۀ اشخاص و اماکن در 
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آن دیده مي ش��ود. این دو نمایه از عمومي ترین نمایه ها هستند 

که در س��اده ترین متون نیز باید به استخراج آن ها پرداخت. با 

این حال در چاپ حاضر خبري از نمایه نیس��ت و اگر کسي به 

دنب��ال اعالم ی��ا اصطالحاتي در این متن باش��د باید با رمل و 

اصطرالب به مطلوبش دست یابد. براي نمونه مي دانیم که در 

عجایب المخلوق��ات دو بیت از نظامي گنجوي با تصریح به نام 

سراینده ضبط شده )ص 862 چاپ تازه( و اگر اثبات شود که تحریر 

فارسی نیز نگاشتۀ قزویني است، آن گاه این دو بیت را مي توان 

از کهن ترین یادکردهاي ش��عر نظامي در متون دانست7. با این 

حال اگر کس��ي با آگاهي قبلي از این موضوع بخواهد آن شعر، 

و یا نام نظامي، را در متن جست وجو کند ناگزیر خواهد بود که 

همۀ کتاب را براي یافتنش بگردد.

کاربرد نادرست نشانه هاي ویرایشي

کاربرد نشانه هاي ویرایشي مي تواند خواننده را در بهتر خواندن 

متن یاري دهد؛ اما اگر این کار درست انجام نشده باشد مبلغي 

بر رنج خواننده خواهد افزود. کاربرد برخي موارد مانند عالمت 

تش��دید و همچنین رعایت فواصل می��ان حروف و کلمات نیز 

همی��ن حک��م را دارد. در چاپ حاضر گاهي مت��ن را باید مانند 

نسخۀ خّطي خواند و همۀ نقطه گذاري ها و نشانه هاي ویرایشي 

و فواص��ل را خواننده باید خود در متن اعمال کند. براي نمونه 

در دومین صفحۀ چاپ تازه با این عبارت رویاروي مي شویم:

و ه��ر که در آن نظر کند، بیش از تحصیل اس��تعداد آن   

االزیغ و شبهه حاصل نشود.

که باید چنین خوانده شود:

و ه��ر که در آن نظر کند پیش از تحصیِل اس��تعداِد آن، ااّل 

زیغ و شبهه حاصل نشود.

از موارد ش��گفتي آور در چاپ ت��ازۀ عجایب المخلوقات بخش 

مربوط به عروِض متن اس��ت. در این بخش کوشندگان چون 

نتوانسته اند شواهد اشعار عربِي را تصحیح کنند، شواهدي دیگر 

را از مناب��ع دیگر جایگزین ک��رده و مطلب را در پاورقي چنین 

توضیح داده اند:

با وجود کوشش بسیار برخي از ابیات نمونه و صورت بحور 

و اوزان آن که به غلط ضبط شده بود پیدا نشد. لذا به قیاس 

منابع دیگر ابیات نمونه جایگزین و اصالح شد؛ )نک: میزان 

الذهب في صناعة ش��عر الع��رب، ص 105 – 108؛ القرآن و العقیدة، 

السّید مسلم الحلي، ص 199(.

آنچه در این جا یاد ش��د ش��امل بخشي از کاس��تي هایي است 

ک��ه در چاپ ت��ازۀ عجایب المخلوقات دیده مي ش��ود. با توجه 

ب��ه ارزش��مندي هاي ویژه اي ک��ه این مت��ن دارد، جاي خالي 

تصحیحي علمي از آن احس��اس مي ش��ود و امیدواریم که در 

تحقیِق سپسیِن این متن شاهد چاپي مطلوب از آن باشیم.
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7. به جاي این ش��عر در تحریر عربي به نقل اش��عاري تازي پرداخته ش��ده است. همین جا یادآور شویم که ابیاتي از سدۀ هشتم �� مانند شعر حافظ شیرازي �� در 

تحریر فارس��ي موجود اس��ت که عجالتًا نمي دانیم حاصل تصّرف کاتبان اس��ت یا این که باید آن را قرینه اي گرفت بر آن که این ترجمه پس از سدۀ هشتم فراهم 

آمده است.


