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 5علیرضا صالحی
 93/95/5934: مقاله دریافت تاریخ

 31/90/5931:مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 :چکیده
گوناگون آن، در قرون  و سبکهای هاریخ نویسی در شیوهبررسیها نشان میدهد تا

کتاب بحیره اثر میر محمد هاشم فزونی  ازدهم و دوازدهم هجری رواج بسیاری داشته است.ی

با رویکرد  ،یازدهم هجری قمری، از جمله آثار تاریخی دهم و از نویسندگان قرن ،استرآبادی
خوردار ای برکه به لحاظ گستردگی و تنوع مطالب و سبک بیان، از اهمیت ویژه ،موضوعی است

 است.

 ارقالق و عدالت، کرامات، خوبه مکارم اخ اختصاص دارد ای از کتاب بحیرهبخش عمدهموضوع 
بخش دیگری از و جشنهای پادشاهان.  هاهمندیشکو ،رتهاعب ،ها و جنگهاخونریز ،عادت 

کتاب، درباره حاالت و حکایتهای مربوط به وزرا و برخی خاندانها و منجمین و این موضوعات 
 اشراف و پهلوانان و سخاوتمندان است. 

ها ها و کوههپرداختن به مباحث جغرافیایی از قبیل توصیف دریاها و نهرها و خشکیها و چشم

بدایع و شگفتیهای طبیعی بخش دیگری از مباحث کتاب بحیره است. همچنین و سنگها و 
ب تولدها، جن، پری، سگ، طلسمات یبیان نکاتی دربارة مار، اژدها، درختان، امور بدیعه، غرا

 ایرسوجه تسمیه بلدان و القاب و  ،عمارتها دربارة شگفتیهای جزایر،مطالبی  ونیزو پرندگان 
کتاب بحیره از جمیع مرزبندی زمانی و  ن کتاب راتشکیل میدهد.بخشهای پایانی ای موارد

 ها نیز وارد شدهها و افسانهدر قلمرو اسطوره، تاریخیمکانی برخوردار نبوده و عالوه بر نکات 

 است.

 فزونی استرآبادی، بحیره، تاریخ، سبک. :کلمات کلیدی

                                                                 
هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب1   . دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی عضو 

salehi.iau@gmail.com 
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 :مقدمه

قزوینی استرآبادی از جمله آثار اثر گرانمایة میر محمد هاشم کتاب تاریخی بحیره، 

ازدهم هجری است که سه نسخه خطی از آن، یکی در کتابخانة آیت اهلل ی دهم و تاریخی قرن

 العظمی مرعشی نجفی و دو دیگر در کتابخانة مجلس شورای اسالمی موجود است.

ی فه.ق و بر پایه نسخه خطی کتابخانه آیت اهلل العظمی مرعشی نج 8231این کتاب در سال 

 به چاپ سنگی رسیده است.

فزونی استرآبادی و اثر او کتاب بحیره، به برخی یعنی  ،در این مقاله ضمن معرفی کوتاه مؤلف

ویژگیهای سبکی و بیانی این کتاب تاریخی اشاره خواهد شد. مبنای نگارش این مقاله، 

م د به انجاپژوهشی است که مؤلف دربارة بحیره و در قالب پایان نامه دکترای تخصصی خو

 آن هنوز ،در ایرانموجود رسانیده است. واقعیت این است در برابر گنجینه عظیم نسخ خطی 

یرفته و نسخه شناسی صورت نپذگونه که باید و شاید، نهضتی فراگیر در عرصة نسخه پژوهشی 

کمبود شدید متخصص دراین  یکی ازدالیل مهم این امر،و کارهای بر زمین مانده بسیار است. 

مندان و متخصصان حوزة نسخ خطی و عالقه همه جا دارد که با همت رصه پهناوراست.ع

همیاری مسئوالن آموزش عالی کشور، رشته مستقل دانشگاهی و در قالبی کامالً مهارتی برای 

در برخی  ،تربیت نیروهای متخصص در زمینه نسخه شناسی، تصحیح و مقابله نسخ

و از این راه گامی مؤثر در راه احیای میراث ارزشمند نسخ خطی  شور ایجاددانشگاههای ک

 برداشته شود.

 

 نویسنده کتاب بحیره کیست؟
خنی مؤلفش س ها و دیگر آثاری که دربارة این کتاب وهتذکرکتاب بحیره در  نویسندة

ها نویسندة بحیره را میر محمود فزونی استرآبادی، اند، متفاوت است. گروهی از تذکرهآورده

برخی هاشم بیگ یا میرمحمدهاشم فزونی استرآبادی، برخی میرمحمد فزونی استرآبادی و 

با توجه  اند.البته منابعی هم به اشتباه فاحش عباسعلی تفرشی دانستهومالفزونی استرآبادی 

ای فارسی را در چند بخش به ترتیب ذیل هآمده از تذکرهبربه آنچه گفته شد، مهمترین نکات 

 آوریم. می

ها به زمان تألیف کتاب بحیره است و کرهنزدیکترین تذه زمرة در هکره میخانه، کدر کتاب تذ .8

( از جمله کسانی است که صاحب 8231نویسندة آن یعنی مالعبدالعینی فخر الزمانی قزوینی)



 

 

 

 

 

 

 631/معرفی کتاب بحیره فزونی استرآبادی
 

 ردیمد سنجیده و آزا ،میگوید: نکته سنجیچنین او  هدربار ،کتاب بحیره را مالقات کرده

ا  ،ی نیست. منظومات کم داردبتحالتی و رتاو خالی از  جهان دیده است. بعضی از اشعار امّ

تواریخ و در آن فّن مهارت تمام دارد. چنانچه در وقتی  به تخصیص ع نظم ونثر بسیار کرده،بتتّ

ل اقامت انداخته بود و به تألیف نی در آنجا رحن ضعیف بدارالعیش کشمیر رفت، فزوکه ای

نظیر را به اتمام رسانید و نام آن در آن بلدة دلپذیر، آن تصنیف بی.کتابش اشتغال داشت 

آنچه  ،نوشته و در تحقیق اخبار و که تاریخ را بسیار خوب دانستهگردانید. الحق  نسخه بحیره

 نام آن نکته سنج گذاشت نکرده.ای فرودقیقه ،الزمة مورخست و تعلّق به سیاق تاریخ دارد

 (436، 8231هاشم بیگ است و مولدش استرآبادست، )فخرالزمانی قزوینی،  ،متین

ضمن معرفی میر محمود فزونی استرآبادی و میر محمد هاشم عرفات العاشقین در تذکره  .3

فزونی استرآبادی، دربارة اینکه کدامیک از این دو صاحب کتاب بحیره است مطلبی آورده 

نانچه چ فزونی آشنایی و ارتباط داشته است العاشقین با میرمحمودصاحب عرفاتده است. نش

 گوید:می

ای بود در کمال حسن صفا سرگشته وادی مجذوبی و مجنونی، میر محمود فزونی، سید زاده

 3جزوگشیو ادراک از استرآباد. در بدایت حال به درس و بحث و کسب علوم اشتغال داشت، 

 عالی داشت و او را با ]و [بسیار نموده بعضی از متداوالت را نیکو گذرانید و ادراکی درست

مود. رخ ن وی ای بهفضال غایت خصوصیت و آشنایی بود. قضا را جذبه وکمینه و دیگر شعرا 

قبیحه از وی به بعد از آن همیشه در ته میدان عراق از دیوانگی میگردید و اعمال شنیعة 

چه جنونش بر آن داشته بود که شپش خود را میخورد و میگفت که جواهر  سیده؛رظهور می

بدن خود را چرا ضایع کنیم و آنچه به گدایی به هم میرساند، به لوطیی میداد که به فاعلیت 

و  د؛برکه از اکثر یاران شطرنجی می ن احوال شطرنج را چنان میباختبه ایخود قیام نماید و 

شده بود. و در این ایام مسموع شد که به  ز جمله شعرا و فضالی مقررق ابل از جنون الحق

  (2332، 8211)عرفات العاشقین،  ته.ی عدم مجنون وار شتافصحرا

 آید که میر محمود فزونی استرآبادی در اصل شاعر بوده و دراز این سخنان چنین بر می

هرگز سفری به هند نداشته است. در عین حال دربارة میر  نهایت کار او به جنون رسیده و

 محمد هاشم قزوینی چنین میگوید: 

                                                                 
 . کنایه از اکتساب علم و دانش2 
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بادی است و پسر وی نیز استرآ فنونی، میر محمد هاشم فزونی؛ صاحب کمالی در غایت ذو

میر شمدتی است که به هند آمده و چند گاه با صفدر خان بود و با او به کجالل الدین نقاش 

 دانم کجاست.یرفت. الحال نم

 (2336، ص 8211عرفات العاشقین، 

حسن معنوی  :در تذکرة ریاض الشعرا دربارة میر محمود فزونی استرآبادی این چنین آمده .2

 دانسته و شکستهای داشت. شطرنج را خوب میعالوة حسن صوری او گردیده بود. از علوم بهره

مجانین از وی ظهور داشته و ت ای به وی رسیده، حرکانوشته است. آخر جذبهرا خوش می

 (8421 ص، 2یاض الشعرا، ج)تذکره ر همانجا رحلت کرد

دة د که وی در کرمانچنین آورده ی سبزواری در معرفی میرمحمود فزون ،و همین تذکره

 (8421)همان، ص .کشت و گریخته و به اصفهان رفت ،را در صحبت شراب به کارد زدهغیری 

د ول وی توسط میر محمقت ری به اشتباه و بر خالف آنچه در بارةدة غیاما در هنگام معرفی د

د. )تذکره دهغیری را به میر فزونی استر آبادی نسبت میدة فزونی سبزواری گفته است، قتل د

 (8123، ص 2ریاض الشعرا، ج

در کتاب الذریعه آمده است که تاریخ بحیره فارسی است و در ایران چاپ شده و تألیف میرزا  .6

عبدالکریم عباسقلی قمی تفرشی است. این در حالی است که میرزا عباسقلی قمی تفرشی 

این اشتباه آشکاری است .چاپ سنگی است  قالبو در 8231ناشر کتاب بحیره در سال وطابع 

 رخ داده است. که در کتاب الذریعه

استرآبادی با ذکر همان تعاریفی  ینن به جای میر محمود از میر محمد فزودر کتاب صبح گلش .1

ها آمده، نام برده شده است و این رباعی که تذکره که دربارة میرمحمود فزونی در بیشتر تذکره

)صبح  .میکندمنسوب ها آن را به میر محمود فزونی نسبت داده اند به میر محمد فزونی 

 ( 431گلشن، ج دوم، ص

 زین آب و گلتتت نتته آفریتتدت ای حور     
  

 آورده در آفریدنت خالتتتتتتتتق نتتتتتتتتور    
 

 رخاک از مشتتتک بهشتتتت و آب از کوث   
 

 بتاد از عیستتتی و آتش از شتتتعلتة طور    
 

 باهبه اشتمیرمحمودفزونی است، که این میرمحمد مورد نظر صاحب تذکرة صبح گلشن همان 

تذکره دربارة میر هاشم استرآبادی هم آمده: پسر جالل نقاش  د درج شده. در همینمیر محم

 است و پاکیزه طبع و معتدل مزاج نیکوفر و خوش تالش.
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در تذکره روز روشن تنها از میر محمود فزونی استرآبادی نام برده و تنها اشاره کرد که میان  .4

 در شهر اصفهان دند،و التخلص و العمر و العصر بوتنها متحد االسم  که او و فزونی سبزواری

 (.434، ص8262اتحاد مکانی و مودت روحانی اتفاق افتاده. )تذکره روش 

در تذکره ریاض العارفین نیز تنها از میر محمود فزونی استر آبادی که هم عصر فزونی سبزواری  .3

 (18، ص8623)ریاض العارفین،  سخن رفته است. بوده

محمود فزونی استرآبادی را  مالمیر و در ذیل کلمه بحیره، در فهرست کتابهای چاپی فارسی .1

 (414ص  ،(8، ج )8212)فهرست کتابهای چاپی،  .مؤلف این کتاب دانسته

در تذکره شعرای کشمیر در ذیل نام هاشم بیگ فزونی استر آبادی، به همان مطالب آمده در  .1

 (8213ش، ص 8264تذکره میخانه استناد شده است. )تذکرة شعرای کشمیر، 

های میخانه و عرفات العاشقین هم به همان مطالبی که در تذکرهدر تذکرة گلشن رضوان  .82

 ه صورت کوتاه اشاره کرده است.دربارة میر محمود و محمد هاشم فزونی استر آبادی آمده ب

 (8213، 12، ص6ی از گلشن رضوان، ج)گلچین

: از هاشم بیگ جالل )نقاش( در کتاب مصنفات شیعه در ذیل دیوان فزونی استرآبادی آمده .88

 ق. نام او را محمود و محمد هم نوشته اند.( 8216فزونی استر آبادی، زنده در 

هم در ذیل نام فزونی همان مطالب ذکر شده در تذکره میخانه دربارة  ددر کتاب کاروان هن .83

 (8241، 8283کاروان هند، ص ) میر محمد هاشم فزونی استر آبادی نقل گردیده.

یگ هاشم بمحمددانشنامه ادبیات فارسی نیز در ذیل نام فزونی استر آبادی به معرفی میردر  .82

فزونی استر آبادی پرداخته و سپس از ذکر ماجرای رفتن او به هند و به نزد صفدر خان می 

که صفدر خان از حکومت کشمیر برکنار شد، فزونی به همراه او به  8231نویسد: ))در سال 

ر از او جدا شد و راه دکن در پیش گرفت. در دکن به دربار ابراهیم عادل هند رفت. در الهو

ق( رفت. در اواخر عمر به ایران بازگشت و در اصفهان به بیماری  8221-111شاهی بیجاوری )

مالیخولیا در گذشت. میان او و پیر محمد فزونی سبزواری که همنام او بود دوستی و پیوند 

( 8231-2، بخش 6، ج 8116)دانشنامه ادبیات فارسی، ص  ((عمیق و روحانی وجود داشت.

 ایآمیخته یر هاشم فزونی استر آبادی آمده،در دانشنامه ادبیات فارسی دربارة م که مطالبی

میرمحمود فزونی استر آبادی  میرمحمد هاشم و دربارةها که در بیشتر تذکرهآنچه  ازاست 

 آمده است.
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، نام مؤلف 81111مرعشی به شماره العظمی یت اهلل آدر شناسنامه نسخه خطی کتابخانه  .86

کتاب بحیره، میرمحمود یا میرمحمد فزونی درج گردیده. در دو نسخه خطی موجود در 

، تنها نام کتاب درج 3332کتابخانه مجلس شورای اسالمی، در شناسنامه نسخه شماره 

رج گردیده. در چاپ عنوان کلی فزونی استر آبادی د 88681گردیده و در شناسنامه نسخه 

در تهران به چاپ رسیده، نام مؤلف میر محمد فزونی  8231سنگی کتاب بحیره که به سال 

 درج گردیده که ظاهراً مبنای ایشان نسخه کتابخانه آیت اهلل مرعشی بوده است.

 ره،فارسی آمده، مؤلف کتاب بحی با توجه به آنچه گفته شده، و بر پایه آنچه در تذکرهای معتبر

خی خ بحیره، کتابهای تارییجناب میرمحمد هاشم فزنی استر آبادی است که عالوه بر کتاب تار

که وب است. نکته دیگر ایندیگری مانند اللجین الطبریه و فتوحات عادل شاهی هم به وی منس

( نام کامل وی را 2336، ص 1ها مانند تذکرة عرفات العاشقین )جکه برخی تذکرهاز آنجایی 

 هایی که از میر محمداند، بعید نیست در تذکرههاشم فزونی استر آبادی ذکر کرده میر محمد

که ،میرمحمد هاشم فزونی استر آبادی بوده همان اند، منظورشان فزونی استر آبادی نام برده

 اند.تنها بخشی از نام او یعنی میرمحمد را ذکر کرده

 

 :موضوع و محتوای کتاب بحیره
ته در بین نویسندگان قرن یازدهم ه گرایشهای شاخص و برجسی از جملتاریخ نگار

و دوازدهم هجری است. دالیل این امر خود نیازمند بررسی و پژوهش مستقلی است. اما با 

در قرون یاد شده، اجتماعی ایران و سرزمینهای فارسی زبان هند،  -نگاهی بر شرایط سیاسی

که رغبت و گرایشهای عمومی از یک سو و حمایتهای پادشاهان و  این  نکته آشکار میشود

های یازدهم و نگارش آثار تاریخی فراوان در قرنحاکمان از سوی دیگر، دو دلیل عمده برای 

 دوازدهم هجری است.

تاریخ بحیره از جمله آثار ارزشمند تاریخی این دوره است که از نظر محدودة زمانی و تنوع و 

 از اهمیت فراوانی برخوردار است. گستردگی مطالب 

 ما آن را یک اثر صرف تاریخیارود، آثار تاریخی به شمار می ءجز ،اگر چه این کتاب از نگاه کلی

ا شیوة حکایی ب ،شیوه فزونی استر آبادی در تألیف کتاب بحیرهنمیتوان به حساب آورد. 

ی که معموالً در بخش گونه محدودیت زمانی و مکانویکردی استنادی است. او بدون هیچر

ه ب راای ای و افسانهای از کتابهای تاریخی دیده میشود، مطالب تاریخی و گاه اسطورهعمده
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ا در قالب حکایته ،جغرافیایی و زیست محیطی و وجوه تسمیه نامها و جایهاهمراه برخی نکات 

 بسیاری از موارد با ذکر سند، بیان میدارد.  در و روایتهای کوتاه و

-میشود. فزونی کتاب خود را با مقدمهمجموعة مطالب این کتاب در چهل و چهار باب خالصه 

و عظمت آفرینش الهی و سپس درود های شکوه د و ثنای خداوند کریم و ذکر جلوهای در حم

پس از آن با ذکر حدیث خ نبوی آغاز میکند. مام شاو وصف مق )ع(و سالم بر پیامبر اعظم

و اهل بیت  )ع(ارادت خود را به وجود مبارک علی دینه العلم و علی بابها((معروف نبوی ))انا م

که ابتدا در نظرداشته حاالت گذشتگان از  میکندابراز میدارد. در ادامه فزونی اقرار  )ص(پیامبر

آدم تا خاتم تا زمان خود را به نگارش درآورد. اما به این دلیل که مورّخان عرب و عجم و 

از دیگری بهتر و نیکوتر پرداخته، از  اند و هر یکگرد این مقامات گشتهفضالی پیشین به 

ود و بحرف چندی که به این ترتیب استادان را به خاطر نرسیده » :نیت خود بازگشته و نهایتاً

و  هایراد نمودمیشود، بنابر چهل و چهار باب ایشانست به ترتیبی که نموده قلم  یاد کردة

 «گردانیده استموسوم به بحیره 

 فزونی در پایان مقدمه، در توصیف کتاب بحیره ابیاتی به ترتیب زیر آورده است:
توی در این دریا      تناور ش ت تر طرف که ش  ز ه

 

تؤ و مرجان در او چه بسیار است     تؤل  بشو که ل
 

تره که چون قلزم است پهناور         ت تو بحی ت ت  مگ
 

ت    تو بحی  استره که همچون محیطش اقطارمگ
 

تانده       از این  ت تره به حیرت نش ت ت  ام دل رابحی
 

 بحیتره نیست که بحتری عظیتتم ز خار است 
 

تم است   مبین به تصغیرش کز وی مراد تعظی
 

 مخوان به تحقیرش کین نامه پر ز اسرار است   
 

 گون بدایع اوستتتبه روی صتتفحه زبس گونه
 

 گمتتتان بری ز لطافتتتت بیتان افتتکار است 
 

 بیات نغزی که درای بیانی فزونی در مقدمه و نیز اهها و ظرافتآرایه پردازینکته سنجیها و 

آورده، به ذوق و توان ادبی و شعری وی میتوان پی برد. البته این ویژگی به مقدمه پایان 

 خوبی آشکار است.میشود و در جای جای کتاب بحیره بمقدمه محدود ن

است که گاه هرباب به گونه که گفتیم کتاب بحیره شامل یک مقدمه و چهل و چهار باب همان

تمایل زیادی برای بیان مقدمه از  ،فصل یافزونی در آغاز هر باب  .میشودتقسیم  چند فصل

 ها ومیشود و با بیان حکایتی کوتاه، وارد مطلب اصلی دهد و پس از بیانخود نشان نمی

 سخن خود را به سرانجام میرساند.  ،هارچوب موضوع هر یک از بابها و فصلاه در چای کوتروایتها

امکار و دیگری در طین کباب اول شامل دو فصل، یکی در مکارم اخالق سال ،پس از مقدمه

حول محور  حکایتهاها و نکتهآورده شده است. از باب دوم تا هفتم،  االتبارعدالت خواتین و
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کرامات و خوارق عادات و تدابیر، غفلتها و ترک تازیها و خونریزیهای پادشاهان و شجاعت 

ز قدیم و به مرکخاندانهای ادشاهان از افتادن پ از باب هشتم حکایاتی دربارة دوردلیران است. 

های عظیم، عبرت ومایگان و جنگطالعان و فرعنایت کریم، حاالت بی قرارگرفتن به عون

ف و استقالل و شکوه سالطین و یفیت قضا و قدر و فرستادن رسوالن به اطراو ک الملوک

 )باب هشتم تا چهارم( .های بزرگ آمده استجشن

 می زنان سلطنت آیین است. یکنانکتاب بحیره درباره حیله زنان و  باب چهاردهم و پانزدهم

برامکه، قاآن خان، یا از قبیل خامل پنج فصل است، دربارة سخاوت اسش باب شانزدهم که

 یا از اکابر و بزرگان است.یراسخم طالی، معن بن زایده، و ساحات

 .عزیمت درست پادشاهان وسالطین نامدار باب هفدهم دربارة

 .ف انام باب هجدهم دربارة عشق طوای

 .یالن اتی در باب فراست حیوانات و ذکر بخباب نوزدهم که دو فصل دارد شامل نک

راف، ی اشتی با موضوع، غمز و سعایت، حافظهاو هفتم مطالب و حکای تابیساز باب بیستم ت

، حاالت منجمین و وزرا آورده شده حاالت حکما، حاالت اهل اهللاظهار نمودن لطیفه غیبی، 

 است.

ارة دریاها، یی دربروایتهابخش دیگر مطالب کتاب بحیره بیشتر جنبه جغرافیایی دارد. مطالب و 

م تا یست و هفت)باب ب .ها، سنگها، بدایع و شگفتیهای طبیعیها، کوهنهرها، خشکیها، چشمه

 سی چهارم(

بیان  با و دکنب بحیره جنبة زیستی پیدا میهشتم نیز مطالب کتا وپنجم تا سی واز باب سی

دربارة مار، اژدها، درختان، امور بدیعه، غرایب تولدات، جن، پری، سگ،  ییحکایتهانکات و 

چهارم نیز مطالبی در باب  و سوم و چهل وبه فرجام میرسد. در باب چهلطلسمات و پرندگان 

 بات آورده شده است.خطاالقاب و ایر، عمارتها، وجه تسمیه بلدان وشگفتیهای جز

 :های خطی کتاب بحیرهمعرفی کوتاه نسخه
 تا اکنون سه نسخه خطی از کتاب بحیره شناسایی شده است که عبارتند از: 

که بجز سیزده صفحه از آغاز  3332نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی به شماره  .8

هایی که در برخی ی دیگر کتاب و همچنین خوردگیبخشهاکتاب و چند صفحه معدود در 

 تقریباً نسخه کاملی است. متأسفانهصفحات وجود دانسته موجب ناقص شدن متن کتاب شده، 
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ست نیست  و به همین سبب نام نویسندة این نسخه و زبان چند برگ پایانی کتاب هم در د

 نگارش آن مشخص نیست.

. این نسخه در بین سه نسخه 81111ی آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی به شماره طنسخه خ .3

 ترین نسخه است که از آغاز تا انجام متن موجود است. در پایان این نسخه آمده: موجود، کامل

الحرام سنه خمس و ثمانین و الف علّی ید اقل عباداهلل عمال و اکثرهم ))فی تاریخ سلخ محرم 

ذلال ابن حاجی قاسم سبزواری محمد حسب الفرموده صاحبی حقیقی حاجی غالم محمد 

 )صلونغی( نوشته شده.(( ویا )صلونفی( یا صلوفغی

لی و مشکن نسخه اگر چه به زیبایی خط در دو نسخه دیگر نیست، اما کامالً خوانا است خط آ

ام چاپ وظیفه انجکه ای آورد. هرچند که به نظر میرسد عدهرا برای خواننده به وجود نمی

اند، و نام آنها در مقدمه چاپ سنگی آمده داشته برعهدهرا 8231سنگی کتاب بحیره در سال 

ر مورد نظر خود را ابیتعو  هااین نسخه خط کشیده و واژهی بر روی برخی واژگان و عبارتها

حاشیه نسخه نوشته و در پایان هر بخش، نام و امضای خود را به صورت عباس، در ،درج کرده

ه همت عبدالکریم بن بره یاند. خاطر نشان میسازد چاپ سنگی بحع ب، ن ق، ق و ... آورده

جناب آقا سید ت جناب حاج شیخ عباسعلی واعظ و عباسعلی القمی التفرشی و با معاضد

 8231آقا میرزا محمد ابراهیم صراف در عهد احمد شاه قاجار در شوال  اسداهلل روضه خوان و

 .مؤسس مدرسه معارف اسالمیه تهران طبع گردیده ،به فرمان آقا شیخ عبدالکریم واعظ

این نسخه اگر چه از  .11112ت نه مجلس شورای اسالمی به شماره ثبنسخه خطی کتابخا .2

بیست و نه باب و چهار باب کتاب بحیره تنها اما از چهل  ،خط بسیار زیبایی برخوردار است

 . گویی اینمیشودافتادگیهای بسیاری دیده در این مقدار باقیمانده همآن موجود است که 

بین رفته و نویسنده هم هر ی بسیاری از آن ازبخشهاشده که  ای نوشتهنسخه از روی نسخه

اقیمانده ب افتاده یا ناخوانا، مطالب بوده را تحریر و با خالی گذاشتن قسمتهایآنچه در اختیارش 

 در معرض دید خواننده قرار میدهد. را

                                                      

 :مستندات کتاب بحیره

هایی که ریفی تاریخی وتوصیفها و تعروایتها و حکایتهافزونی استرآبادی در بیشتر 

 است.در کتاب بحیره بیان داشته، خود را به بیان منابع و مآخذ مقید ساخته 
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یابیم که فزونی در تدوین کتاب بحیره، بخش ی مختلف کتاب بحیره در میبخشهابا مروری بر 

ای از منابع مهم تاریخی، جغرافیایی، علمی و ادبی را مورد مطالعه قرار داده و از هر اثر عمده

ای صورت هبه نقل آن پرداخته است. با بررسیبی را گزینش و با زبان و سبک بیانی خود، مطال

ده مطالب آورده ش و منابع در کتاب بحیره دچار اشتباه شده ی ازگرفته فزونی در بیان بخش

ظه بیشتر از حاف رصهبا منابعی که معرفی کرده مطابقت ندارد. این امر نشان میدهد در این ع

سند آن ده و آنچه را به یاد داشته بیان کرده و هر مطلب را در هنگام بیان با خود بهره بر

 تطبیق نکرده است. 

ون مورد تا کن ،به عنوان یکی از منابع مهم تاریخی،کتاب بحیره در آثار نویسندگان و محققان 

وده بتوجه بسیاری از محققان و نویسندگان قرار گرفته و مطالب آن مورد استناد و نقد آنان 

به مطالب کتاب بحیره استناد کرده و یا نقدی دربارة تاکنون است. از جمله آثار مطرحی که 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:می ،ارائه داده اند ازآن کتاب مطلبی

 (412، ص2و )ج (33، ص4: )جراوندی تاریخ اجتماعی ایران، مرتضی .8

 (811، ص8زاده آملی: )جدروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی، آیت اهلل حسن  .3

 (8224، ص3تعلیقات نقض، عبدالجلیل قزوینی: )ج .2

 (62، ص8مقدمه نقص و تعلیقات آن، جال الدین محدث: )ج .6

 (32عطار، به تصحیح محمد استعاللی: )ص مقدمه تذکره االولیاء .1

 (232، ص3، ذبیح اهلل محالتی: )جالشریعه در ترجمه بانوان دانشمندریاحین  .4

 (213، ص3کن الدین همایونفرخ: )جخراباتی، رحافظ  .3

 (33مقدمه کلیات فخر الدین عراقی، به تصحیح سعید نفیسی: )ص .1

 (82،(، جمعه بدیع محمد )قاهره(: )صمقدمه منطق الطیر )معرب .1

                                         

     :مذهب
با توجه به شرایط مذهبی حاکم بر عهد صفوی و استقرار مقتدرانه شیعی و بر پایه  

 ،رتو اهل بیت آن حض )ص(به پیامبر اسالم نسبت استر آبادی، زونیجناب فابراز ارادتهای مکرر 

ه در این زمینشک مذهب وی شیعه اثنی عشری است. بی ،)ع(نین علیمبویژه حضرت امیرالمو

 بسنده میکنیم.به ذکر دو نمونه 
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الجالل چندان علم آموخت که بر هر که خواست  ای که شب وصال از حضرت ذوبرگزیده

))انا مدینه العلم و علی بابها(( صلوات و افیات که: اید یفرمم چنانچه در مقام افتخار ،موختآ

 ،3برگ خطی، )نسخهجاد. غراء اندباد. بحق النبی و آله االم بر آل و اصحاب او که مروج مذهب

 (8ص

ی که یکی از اکابر است روایت کرده که انگشتری که حضرت امیر المؤمنین علی ساباط عمار

 علیه الصلوه العلی الکبیر تصدّق نمودند، آن انگشتر را نگینی بود شش مثقال.

 

 :آثار

وحات کتاب فتبجز کتاب بحیره اثر دیگری که به فزونی استر آبادی منسوب است، 

جار ل شاه دوم به بینویسنده این کتاب فزونی استرآبادی در عصر ابراهیم عادعادلشاهی است. 

ادبی و  ،وارد شده، در زمرة مرزنشینان درباری درآمد. محمد عادل شاه که به توان هنری

از عادل شاهیان مأمور کرد. وی کتاب خود  او را به نگارش تاریخی ریخی وی پی برده بودتا

به انجام رسانید. این کتاب بر مبنای حوادث تاریخی تدوین و م  8463ق/ 8623را در سال 

چهار فصل نخست کتاب در خصوص حوادث عصر شش شاه به شش فصل تقسیم شده است. 

نخستین سلسله و دو فصل آخر در خصوص حوادث عصر ابراهیم عادل شاه دوم و محمدشاه 

 ای داردرشهای او اهمیت ویژهاز آنجا که نویسنده خود شاهد حوادث این عصر بوده، گزااست. 

و میتواند به عنوان منبعی مورد اطمینان مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب اطالعات 

ارزشمندی دربارة روابط خارجی عادل شاهیان دارد. و حوادث رخ داده بین بیجاپور، تیموری، 

چون  این کتاب . شیوه نگارشمیکنداحمد نگر، ویجی نگر و قطب شاهیان را به خوبی ترسیم 

فارسی نگاشته شده، با رعایت اسلوب سنگین ادبی است. اصل دیگر تاریخهای هند که به 

کتاب در موزه انگلیس است، اما متن اردو، فارسی و انگلیسی آن در هند به چاپ رسیده است. 

 (1311)نسخه خطی کتابخانه دانشگاه تهران،شماره

کتاب اللجین الطبریه است که تا کنون نشانی از آن نسبت داده شده، اثر دیگری که به فزونی 

 (8116، دانشنامه زبان فارسیدر دست نیست. )

باس نامه او برای شاه عسروده و ساقیهمانگونه که میدانیم در کتاب تاریخ نویسی شعر نیز می

 با این حال بجز اشعار پراکندهست. وها آمده از جمله آثار معروف شعری اسروده و در تذکره

 ها، دیوان شعری مستقلی از او به جای نمانده است. آمده در تذکره
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 نتیجه:

ه مهمترین نتایج بدست آمد البی که در این مقاله بیان گردید،با مروری کوتاه بر مط

 توان در چند بخش به شرح ذیل خالصه نمود:را می

با توجه  .دانمیر محمود استر آبادی ذکر کرده را نام نویسنده کتاب بحیره ،برخی منابع تاریخی .8

سنده اشاره گردید، نوی موجود که به برخی از آنها به بررسیهای صورت گرفته و بر مبنای دالیل

 از میر محمدکتاب بحیره میر محمد هاشم فزونی استر آبادی است. البته در برخی از منابع 

ر همان میر محمد هاشم فزونی ظوشک منبادی هم نام برده شده که بیفزونی استر آ

 آبادی است.استر

های خطی موجود این کتاب در خهبر پایه نس ،حیرهخه کتاب بکاملترین و قدیمیترین نس .3

و کاتب آن شخصی به  است 81111کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی به شماره  نسخة ،رانیا

بحیره را به انجام  تکتابه. ق  8211است که در سال صلوفغی  صلونغی یا ،نام صلو نفی

عالوه بر این نسخه دو نسخه دیگر این کتاب در کتابخانه مجلس شورای اسالمی،  .رسانیده

 موجود است. 3332و دیگری به شماره  11112یکی به شماره 

ها و در چارچوب مقوله ،ایای و افسانهکتاب بحیره، شامل مجموعه حکایات تاریخی، اسطوره .2

. عالوه بر این فزونی به برخی نکات تاریخی، جغرافیایی، زیست محیطی موضوعات متنوع است

های یاد و وجوه تسمیه نامها و جایها در کتاب بحیره اشاره کرده و اطالعاتی در باب زمینه

 شده در اختیار خوانندگان قرار میدهد.

و نویسنده به  میشودمطالب کتاب بحیره در قالب زمانی، مکانی و موضوعی خاص محدود ن .6

 ارتهای تاریخیاش ونقل قولها  ،روایتها، تناسب موضوعی که در هر باب و فصل انتخاب نموده

 یا مکان وقوع آن بیان میدارد. زمان فتنرا بدون در نظر گر

را بیان  منبع و مأخذ هر حکایت و روایت روایتهاو  حکایتهاای از فزونی در بیان بخش عمده .1

ای صورت گرفته بخشی از استنادات فزونی اشتباه بوده و در این موارد داشته است. با بررسیه

 است.تکیه کرده ه تصورات ذهنی و محفوظات خود ظاهراً وی بیشتر ب

هایی نظیر دیوان اشعار، اللجین الطبریه و فتوحات عادل شاهی بجز کتاب بحیره تألیف کتاب .4

 نیز به فزونی استر آبادی نسبت داده شده است.

ه به برخی مستندات موجود در متن کتاب بحیره، مذهب جناب فزونی استر آبادی با توج .3

 شیعه اثنی عشری است.
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Abstract: 

  Investigations show that writing history in different styles had 

been quite prevailing during 11th and 12th (A.H.) centuries. 

Bohayre, by Mir Mohammad Hashem Fozooni Astarabadi, a writer 

in 10th and 11th (A.H.) centuries, is among the works of history 
with thematic (narrative and anecdotage) approach which is of 

significance from the view point of its vast subjects and variation of 

styles. A large part of the book is devoted to such subjects as moral 

values and justice, greatness, supernatural events, wars and 

bloodsheds, edifications, and glories and celebrities of the kings. It 

also includes accounts of some ministers, famous families, 

astronomers, nobles, heroes and the generous. Paying attention to 

such geographical subjects as seas, springs, lands, mountains and 

cliffs as well as novelties and wonders of nature forms another part 

of Bohayre. The ending part of the book contains descriptions of 

snakes, dragons, trees, innovative affairs, birth peculiarities, jinns 

and fairies, dogs, talismans and birds as well as such other subjects 

as wonders of islands, monuments, names appellation and 

nicknames. Bohayre generally does not contain time and space 

boundaries and captures insights into myths and legends in 
addition to the historical glimpse  . 
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