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یره  بهحی

فزونـیاسـترابادی،نویسـندۀقـرنیازدهمهجـری)هفدهم

میـالدی(صاحبتألیفاتچندیاسـتکـهازآنمیانیکی

کتـاببحیـرهاسـت.بحیـرهبـهزبـانفارسـی،ودرقالب

حکایـتاسـتکـهدر44بـابگـردآمـدهوهـربـاببه

موضوعـیخـاصپرداختـهاسـت.درنگاهیکلـیمیتوان

موضوعـاتکتـابرامربوطبـهامورانسـانیوامورطبیعی

پای
ً
دانسـت.آنجاکهسـخنازامورانسـانیاسـت،عموما

تاریـخوحوادثوشـخصیتهایتاریخیدرمیاناسـت؛

همیـنامرموجبشـدهکهایـنکتابدربرخـیازمنابعبه

تاریخ بحیرهمشـهورشـود.امـاجاییکهمطالـبمربوطبه

امورطبیعیاسـت،کتاببهعجایبمخلوقـاتراهمیبردو

ازنیرنجـاتومـارانوجزایرونهرهاوسـنگهاوجزآنها

سـخنمیگویـد؛ایـنبخـشکتـابرامیتـواندرردیـف

و عجایبنامهنویسـی در فارسـی نوشـتههای آخریـن

کیهاننگاریبهشمارآورد.

سـاختاربحیـرهبهگونهایاسـتکـهدرنگاهنخسـت،

سـببگردآمدنحکایاتهربـاب)منظورموضوعحکایات

نیسـت(وقرارگرفتنشـاندراینکتاب،بهروشنیمشخص

نیسـت؛گویـینویسـندهسـیلیازحکایاتراکـهدرمنابع

مختلفخوانده،دراینجاآوردهاسـت.اماازنگاهیژرفتر

بـهبحیـرهچنینبرمیآیدکـهنظامکتابازیـکاصلواحد

پیـرویمیکنـدوهمـۀحکایاتبهمثابـۀپـرگاری،گرداین

اصـلدورمیزنـد،وآن»طرفهگونگی«هریـکازحکایات

عضومرکزدایرةالمعارف
بزرگاسالمی

moosavi.sm@gmail.com

عضومرکزدایرةالمعارف
بزرگاسالمی
rmassah2@gmail.com

ـچـهازنـوعتاریخیوچـهازنوع اسـت.هـرحکایتیـ

ـشـاملنکتهایشـگفتونادراستکهدرپایان عجایبـ

خوانندهرابهاعجابوامیدارد.نویسـندهذوقخوانندۀکتاب

راپیشچشـمداشـتهوسعیکردهتامطالبکتابرانخست

درقالبداسـتانوحکایتبریزدوآنگاهآنهاراباعناصری

ازشـگفتیهادرهمآمیزد.همینامرسـببگشـتهاسـتتا

کتـابخواننـدهراسـختخوشآیـدومخاطبانبـامیلو

رغبتبسـیارنوشـتههایاورابخوانند.نظیرچنینکتابیدر

ادبیاتعربسـابقهداردکهمیتوانازکتابابشیهی)790–

 مسـتظرفنامبرد
ٍّ
850ق(بـاعنـوانالمسـتطرف فی کل فن

)پیوسـتگیناماینکتاببـاواژۀ»طرفه«قابلتوجهاسـت(.

امـادرادبیـاتفارسـینمیتواننشـانیازکتابهاییبااین

ساختاروموضوعبهدستداد.

براسـاسآنچهمؤلفخوددرمقدمهبیـانکرده،گویاوی

نخسـتقصدداشـتهکتابیدر»حاالتگذشـتگانازآدمتا

خاتـموازخاتـمتـاایـندم«تحریـرکنـد؛امـاازآنجاکه

نویسـندگانپیشازوی،بهنگارشکتابهاییازایندست

پرداختـهبودهانـد،فزونیازتصمیمخودمنصرفشـده،وبنا

رابرحکایاتونکاتیگذاشـتهکه»یاوهکردۀقلم«آنهابوده

اسـت.بدینترتیب،مؤلفتوانستهازمعانیتاریخی،ادبی،

اخالقـی،دینـیوجزاینها،ترکیبیجذابوشـگفتفراهم

آورد،بهنوعیکهباذوقخوانندههمسـازیتمامداشـتهباشد

وخواننـدهنیـزبتواندهمۀمفاهیمومعانیمـوردنیازخودرا

بهراحتـیدرآنبیابـد.همچنیـن،شـیوۀنـگارشکتـاب،

یکدسـت،وازسـادگیوروانیخاصیبرخورداراسـت.

بحیرهازتکلف،سـجعپردازی،مغلقنویسیومترادفسازی

بـهدورمانـدهودرحالـیکـهازبیانـیادبیوسـختهبهره

همگانبهتحریردرآمدهاست.
ِ
میبرد،بهزبانیقابلفهم

ازویژگیهـایکتابتنوعموضوعیآناسـت.مخاطب

دربخشتاریخیبحیره،باپادشـاهان،وزیران،بخیالن،زنان

وجـزایشـانروبهروسـت.افزونبرایـن،هریـکازایـن

طبقـات،خـوددربردارنـدۀموضوعاتیگونهگونانـد؛بهعنوان

مثالدرحکایتهایمربوطبهپادشـاهان،پیرنگداسـتانها

شـاملبخشندگیوبذلایشـان،تدبیر،غفلتوموضوعاتی

ازایـندسـتاسـت.حتـیبرخـیازبابهـایکتـاببه

رضوان مساح مرتضی موسوی  
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شـخصبنامیاختصاصیافتهاست،مانندبابمعنزائده.

دربخشعجایبنیزازسـنگها،رودها،جزیرهها،درختان،

جنیان،ثعبانانو...وحتیوجوهتسـمیۀبرخیازشـهرهاو

لقبهـاومکانهـاسـخنبهمیـانمیآید.اینتنـوعنهتنها

موجـبماللـتخواننـدهنمیشـود،بلکـهاوبـااتمـامهـر

حکایـت،حکایتـیدیگـروبابهپایـانبردنهربـاب،بابی

تـازهرامیطلبد.بهدیگرسـخن،بحیـرهکتابیتکموضوعی

نیست.

منبع شناسی

مؤلـفکتـابخودرایابراسـاسنوشـتههایپیشـینیان،یا

گفتههـایثِقـات،وبهندرتمشـاهداتشـخصخود،گرد

آوردهاسـت.البتـهبیشـترمطالبکتاببرپایـۀآثارمکتوب

گذشـتگاناسـتکهبههمینسـبب،میتوانگفـتویدر

هـربـاب،والبتهبنابـهفراخـورموضوع،یککتابشناسـی

شایسـتهنیزبـهخواننـدهارائهمیدهـد؛براینمونـهدرباب

»بیـاننـوادراحجـارویواقیتآبـدار«،حکایـتاّولرااز

جواهرنامـۀمیـرغیاثالدیـنمنصـورشـیرازینقـلکـرده،

حکایـتدومراازعجایب المخلوقـات،حکایتسـومرابه

نقلازیکیاز»ثقاة«،بعدیراازنسخۀایلخانیکه»خواجه

نصیـرنوشـته«،ودوحکایتبعدیرابـا»گویند«آغازکرده

اسـت.ازدیگـرمنابعـیکـهمؤلـفدرایـنباببـهآنها

تصریـحکـرده،میتواننزهة القلوب،تاریخ سـلجوقی،تاریخ 

قوام الملکی،مسـالک الممالک،گرشاسب نامه،شواهدالنبوةو

عجایب الدنیـارانامبرد.اینکتابشناسـیدامنـهدارفزونی

درسراسربحیره،نشانازوسعتدانشواطالعاتاودارد؛

منتهاحسـنکارنویسنده،درگلچینکردنوبرگزیدنبهاندام

حکایتهاسـت.اومطالبراازمنابعگوناگونخوانده،آنها

رانیـکدریافتـهوبااخذوتلخیصبجاومناسـب،رعایت

حالمخاطبراکردهاست.

گفتنـیاسـتازآنجـاکـهمؤلـفخـودبههندوسـتان

رفتوآمدداشـتهوحتیمدتـیرادرآنجااقامتگزیدهبوده،

کتابهایموّرخانسـدههایمیانۀهنـد،ازمجموعهمنابعی

اسـتکهبسـیارمورداسـتفادۀاوقرارگرفتهاست.ازجملۀ

ایـنمنابعمیتوانبهکتـابتاریخ فیروزشـاهی ضیاءالدین

َبَرنـیوطبقـات ناصـریمنهاجسـراجاشـارهکـرد.ایندو

برنی
ً
کتـابخـودازویژگیهایخاصـیبرخوردارند؛مثـال

تاریـخراعلـمنظماجتماعیمیداندکـهبنیانآننهبردینیا

سـنت،بلکـهبرمشـاهدهوتجربهاسـتواراسـت،بههمین

سـببویدرکتابـشکوشـیدهروایـاتتاریخـیرانوعـی

جذابیتبخشـد؛ویاسـراجدرطبقات ناصریکوشیدهتابا

نثـریسـادهواسـتواروبـهدورازتکلف،تاریخـیدرباب

سـالطینمسـلمانوافغانهندرقمزندواسترابادیمطالب

بسـیاریراازایـندوکتـابدرقالـبحکایـتنقـلکرده

است.

اسـترابادیبرایغنابخشـیدنبهکتابخودوبهروزکردن

آن،گاهبهمشـاهداتخویشاسـتنادمیکندوازآنجاکهبه

زمـانومـکانآنحادثـهاشـارهدارد،بـهارزشآنبیشـتر

میافزاید.مادراینجابهچندنمونهازاینمشـاهداتاشـاره

میکنیم:»آنچهمحّرراینرسـالهرامشـاهدهافتاد،آناسـت

کـهدراقصایشـرقیهندبهتاریخهـزاروهفده...دریکی

ازقصباتآن...«؛»درحینیکهمؤلفدرسـفرپرخطرهند

بـود،بوالعجـبقضیـهایواقـعشـد...«؛»آنچـهراقماین

حروفرامشـاهدهافتادهازاینقسـمامور،آناستکه...«؛

»بـهتاریـخهزاروهیجدهکـهراقمحروفدرسـفرپرخطر

هندبود،مشاهدهنمودکه...«.

فزونیبدانسـببکهبرایبیـانحکایتی،منابعمتعددی

راپیشروداشتهودرنتیجهباتنوعوچندگونگیدرروایت

یکحکایتمواجهبوده،ناگزیرمیشـدهاسـتکهتنهایک

ویدربیـانحـاالتوزرایملـوک
ً
منبـعرابرگزینـد.مثـال

عباسـیهآوردهاسـت:»اگرچـهدرکتبتواریـخاینقصهبر

سـرقتلمرداویجبنزیار،ملکطبرسـتاناسـت،اماماقول

صاحـبآثارالـوزارةرااختیـارکردیم...«یـادرجاییدیگر

میگویـد:»انـدربیاننمـودنچشـمۀحیـوان،اگرچهشـرح

حاالتاینچشـمهازبیانمسـتغنیاسـتوجمیعاستادان

ذکراینکردهاند،اماقولصاحبشـاهنامهراایرادنمودیم.«

ایـننکتهازلحـاظانتخابمنبع،درنزدفزونی،حائزاهمیت

است.

گفتنـیاسـتکـهنویسـندهدربرخـیازمواضـع،بـه

کتابهایـیهماشـارهمیکندکهتازماناوموجـودبوده،اما
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اکنـونهیـچاثریازآنهـابرجاینماندهاسـت؛ازآنجمله

اسـتمقامات ابونصر مشـکانیکهتوسطبیهقیدربارۀاستاد

خود،بونصرمشـکاننوشـتهشـدهبودهوبهمقامات محمودی

نیزشـهرهبودهاسـت.محمدقاسـمفرشـتهدرتاریخخوداز

اینکتابیادکردهاست.

موضوع کتاب

ــاگرچهدر ـچنانکهگفتهشـدـ دربـابموضـوعکتابـ

آغـازچنیـنبهنظـرمیآیدکهمؤلف44موضـوعرابرگزیده

ودرظاهـر،درهـربابیجداگانهبهآنهاپرداختهاسـت،اما

بـانگاهیکلیروشـنمیشـودکهکتابتنهابـهدوموضوع

اصلـیاختصـاصدارد.نخسـت،موضوعتاریخاسـتکه

گویـابنـابهشـرایطسیاسـییااجتماعـی،مؤلفکوشـیده

اسـتتابهتفصیلبهآنبپردازد.دراینبخش،ازپادشـاهان،

رسـوالنووزرایکاردانایشـانوحکمـایحکمتپـژوه

سـخنبـهمیـانمیآیـدومؤلـفتوجـهکمتـریبـهطبقۀ

فرودسـتیاعامـۀمردمدارد؛موضوعدیگرکهنظرنویسـنده

راسـختبـهخـودجلبکـرده،نکتههـایکیهاننـگاریو

عجایبشناختیاست.

مؤلـفدربابهـایآغازیـنکتـاب،عنایتویـژهایبه

»ملـوککامـکاروسـالطیننامـدار«دارد،چـه،بـاصبرو

حوصلـۀبسـیاروبـاحسـنظنیکـهدرتمامنوشـتههایش

آشـکاراسـت،بهتفصیلبهمحاسـنایشـانپرداختهاست؛

حسـنظنمؤلفراازصفاتیکهبرایپادشـاهانبهکاربرده

اسـت،بهآسـانیمیتـوانفهمیـد.بهعنـواننمونـه،در

عبارتهای»عدالتوانصافپادشاهانواالجاهوسالطین

کارآگاه«،»کرامـاتوخـوارقعـاداتملـوکنیکوسـیرِت

خیراندیش«،»حسـنتدابیرملوکوسـالطینعالیمقدارو

پادشـاهانذویاالقتدار«،و»بیاننمودناسـتقاللوسـامان

ملوکذیشـوکت«دیدهمیشـودکهفزونیهمهجاازایشـان

بـاصفاتنیکیادکردهاسـت.البتهمؤلفتنهـادردوباب،

بهکوتاهـیایـنطبقـهرامذمـتکردهاسـت:یکـیدرباب

چهارمکهبه»غفلت«ایشـانپرداخته،اماهمچنانازایشـان

بـه»ملوکنامـداروسـالطینعالیتبار«یادکردهاسـت؛و

دیگـریدربـابهفتمکهبـهحکایتهاییدربـاب»قتلو

خونریزیپادشـاهانسـفاکوبیباک«اشـارهدارد.نویسنده

اگرچـهبابیرابهفرومایـگانکمبضاعتنیزاختصاصداده،

امـادرقالـبداسـتانوحکایتبیانکردهکهچگونهایشـان

نیزتوانسـتهاندبهقـوتعقلوکاردانیخـود،تکیهبرتخت

پادشـاهیزنند.اوهمچنیـندربابیدیگر،درمقامهشـدار

حکایاتـیراآوردهکـهچگونـهبرخیازپادشـاهانبهسـبب

نادانـیوبیاعتناییبهعنایـاتخداوندی،ازبختوتخت

خویشبهدورافتادهوسلطنتراازدستدادهاند.

وزیران،بزرگان،اشـرافویارسـوالنوحکمتپژوهان

طبقـۀدیگـریازمردماناندکهموردتوجـهمؤلفبودهاند.در

چنـدباب،فزونیکوشـیدهتاگزارشـیهرچنـدکوتاهازهمۀ

کسـانیکـهبهشـغلوزارتدسـتیافتهاند،ارائـهدهد.به

همینسـبب،وینخسـتپانزدهوزیررانـاممیبردکهپیش

ازاسـالمبـهوزارتپرداختهانـد.ایـنوزیرانبـاآصفبن

برخیـا،وزیـرحضـرتسـلیمان)ع(،آغازمیشـودوبابزرگ

امیـد،وزیرشـاههرمز،پایانمییابد.سـپسمؤلفبهترتیب

بـهوزیـرانحضرترسـول)ص(،خلفـایراشـدین،بنیامیه،

بنیعبـاسو...تـازمانغزنویـانوتیموریانمیپـردازد.در

ایـنمیان،برمکیـانازجایگاهـیواالبرخوردارنـدوبذلو

احسـانایشـانصفحاتزیـادیرابهخوداختصـاصداده

اسـت.فزونـیهمچنینگاهبهوزیریچوناحمدبنحسـن

میمنـدی،چندیـنصفحهاختصـاصمیدهد،امـاحاالت

ایـنوزیـررازیادهازآنمیداندکـهدراینمختصربگنجد،

بـههمینسـبب،خواننـدهرابهمقامات ابونصر مسـکانی]=

بونصـرمشـکان[وکتابآثارالوزراارجاعمیدهد.نویسـنده

دربـابحکیمـاننیزحکایاتیشـیرینوخواندنیازلقمان

حکیـم،بوعلیسـیناومحمدبـنزکریایرازیمـیآوردواز

حذاقتطبیبیهندیویاحکیمانیونانیسخنمیراند.

موضـوعدومکهبخشهایپایانیکتابرادربرمیگیرد،

کیهاننگاریاستکهمنظورمؤلفازآنبیشتر،شگفتیهای

جهـانبـودهاسـت:»غرایـبوعجایـب«رویکـرۀزمین،

دریاهـا،رودهـا،چشـمهها،کوههـا،یـاشـگفتیهایربـع

مسـکون،یـاامـورهوائیـهوحتـیانـواعزلزله،شـهابها،

نیازکهـاونوادرمربوطبهآنها.ویحتیبابسـیوسـوم

کتابخودرا»مجمعالغرایب«نامنهادهکهاشـارهایمستقیم
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بـهاینموضوعدارد.البتهاومعـادن،گیاهانوجانورانرانیز

فرونگذاشـتهوبهشگفتیهایآنهااشـارهکردهاست؛امااز

آنجـاکـهایـنمطالـببـرخواننـدهسـختوغیرقابلباور

مینمایـدوحتیبرخی،اینامـوررااخباریواهیواموری

ناممکـنمیداننـدوبیـانآنرادلیلبرکوتهفکـریمؤلفیا

غافلبودننویسـندهازعلومعقلیهمیپندارند،فزونیدرمقام

دفـاعازخویـش،دربـابسـیوهفتـماشـارهمیکنـدکه

»محـررایـنسـطوردربعضـیازمواضع،نظـرازصدقو

کذبدوخته،سـخناسـتادانرانقلمیکند،نوعیکههمدر

ابتـدایاینبـابازایننمطعذرخواسـت...«یادرجای

دیگرگوید:»دراموربدیعهاگرخامۀمشـکینغمامهسطری

چندبرصفحۀاندیشـهازاموربدیعهتحریرنماید،حملبر

پریشـاندماغیاینمخلصنفرمایندکههرنکتهازدیوانیو

هـرحـرفازعنوانیبرداشـتهشـده«اسـت.بایدافـزودکه

پیشازفزونیاسـترابادی،نویسندگانیچونمحمدبنایوب

حاسـبدرتحفةالغرائـب،محمدبنمحمودطوسـی)سـدۀ

ششـمهجـری(وزکریـایقزوینـی)ف682ق(هـردودر

عجایب المخلوقـاتخـود،شـمسالدینمحمـدابوطالـب

انصـاری)ف726ق(درنخبةالدهـر،وابنوردی)فحدود

861ق(درخریـدة العجایب بخشـیازکتابخـودرابهاین

موضوعاختصاصدادهاند؛امافزونیاسـترابادیکوشیدهتااز

میانانبوهنوشتههایپیشینیان،گزینشیشایستهترارائهدهد.

مؤلفبحیرهجزدوموضوعکالِنتاریخوکیهاننگاری،

موضوعاتـیچـونحافظـۀاشـرافیـاسـخاوتایشـان،

آشکارشـدنعنایاتخداوندیدرجنگهایبزرگ،یاگفتار

اندرشـجاعتشـجاعانراازیادنبردهوحتیبهجشـنهای

بزرگیکهبرپامیشـده،بابهاییاختصاصدادهاسـت.از

دیگـرموضوعـاتکتابمیتوانبهحیلۀزنانومکروتلبیس

ایشـان،آثاردولتونیکنامیزنانصاحبشـوکت،عشـق

طوایـف،انـدربیانفراسـتکسـان،بیاناحـوالبخیالن،یا

موضـوعغمزوسـعایتاشـارهکـرد.اینحکایاتبیشـتر

اشـارهایگذرابهزندگیمادیومعنویانسـان،یااخالقو

آدابآنهادارند.

بـابآخـر)باب44(کتابباگفتاریدربارۀوجهتسـمیۀ

شـهرها،چگونگیخطاباتوالقابـات،ومختصریدرباب

چگونگیآبادانیشـهرهاییچونهرات،ری،آملونیشـابور

پایانمییابد.

دونسـخهازاینکتابدرایراندردسـتاستکهبنابر

فهرسـتدنـایکیمربوطبـهقرندوازدهمهجـریودیگری

قرنسـیزدهمهجریاسـت؛هردوایننسخههادرکتابخانۀ

مجلسشـورایاسـالمینگهداریمیشـود.همچنین،این

کتـابیکباردر1328قدرتهرانبهصورتسـنگیچاپ

شدهاست.

بـاتوجـهبهاینکـهپیشـینهایازایناثردرادبفارسـی

وجـودنـدارد)برخـالفادبیاتعـرب(،نیزبانظـربهتنوع

موضوعـیورفـعماللمخاطب،اسـتفادۀنویسـندهازمنابع

فراوانکهبنیاداِسـناداوراتضمینمیکند،تلخیصمناسـب

مطالـب،انضبـاطدرآوردنحکایـات،وزبـانادبیفاخرو

همـهفهم،چـاپکتابراضـروریجلوهگرمیسـازد.این

اثـرکهبامقدمه،تصحیحوتعلیقاتنویسـندگاناینمقاله

آمادۀپیشـکشبهمحضراهلادبگشـتهاسـت،ازسـوی

مرکزپژوهشیمیراثمکتوبمنتشرخواهدشد.


