فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
علمی -پژوهشی
سال دوازدهم -شماره اول -بهار  -1398شماره پیاپی 43
نگاهی به ویژگیهای سبکی منظومۀ مجمع البحرین اسیری
(ص )320 -299
احمدرضا یلمهها(نویسنده مسئول)  ، 1سیده فرحناز امامی شهرضایی  ، 2امید

مجد3

تاریخ دریافت مقاله :زمستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :بهار 97
چکیده
منظومۀ مجمع البحرینِ شاعری متخلص به اسیری (تصنیف913ق ،).از مجموعه اشعار آیینی است
که مشتمل بر 11400بیت است .این نسخۀ خطی با وجود پختگی زبان و اندیشۀ شاعر ،اهمیت آن
در سیر تحول سبکی ،داشتن مختصات کهنه و نو ،شرح و بسط زندگی پیامبر اکرم(ص) تا رحلت
ایشان و دالوریهای حضرت علی(ع) به شیوۀ حماسی و نیز دارا بودن واژه ها و اصطالحات عرفانی،
دینی ،عربی ،ترکی ،مغولی و ترکیبات ابداعی ،کمتر مورد بررسی وشناخت قرار گرفته است .اگر چه
اسیری در کاربرد صنایع لفظی و معنوی تواناست ولی در این حماسۀ دینی که مخاطبین آن عموم
مردم هستند ،کاربرد صنایع لفظی بیشتر مشاهده میشود ،بویژه آرایه های تکرار و جناس که باالترین
بسامد را دارند .او کمتر به تعمّق میپردازد و از صنایع معنوی و بیان در حد اعتدال بهره جسته است.
آرایۀ تشبیه به ویژه از نوع حسی_حسی باالترین و مجاز کمترین بسامد را دارد .افکار عارفانه؛ بر پایۀ
عشق بودن جهان  ،وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت ،انسان کامل و...از جمله مختصات
فکری شاعر شیعه مذهب این منظومه است .با واکاوی همۀ ابیات منظومه در سه قلمرو زبانی ،ادبی
و فکری به شیوۀ استقرایی و توصیف و تحلیل ،نگارندگان این مقاله کوشش کرده اند تا به این پرسش
پاسخ دهند که اهمیت و ویژگیهای سبکی مجمع البحرین چیست؟
کلمات کلیدی :سبک شناسی ،اسیری ،مجمع البحرین ،حماسۀ دینی ،قلمرو زبانی ،ادبی و فکری

 -1استاد گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان()ayalameha@yahoo.com
 -2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ()Emami_763@yahoo.com
 -3دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ()qoranemajd@yahoo.com
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 -1مقدمه
دلدادگی دینی و عشق به نبی اکرم (ص) و امیرالمومنین علی (ع) سابقه ای دیرینه دارد
و از آغاز خلقت این شیدایی بر طینتهای پاک حک شده است .تبلور این شیدایی عامل ظهور
آثار آیینی و اشعار حماسی _ دینی است که ابتدا با مناقب خوانی و مدح خاندان عصمت و
طهارت جلوه کرده است .بر اساس تحقیقات پژوهشگران "منظومۀ علینامه نوشته شده در
قرن پنجم نخستین تجربۀ شعر حماسی شیعی اثنا عشری در تاریخ ادب فارسی است"
(توصیف و توصیف گری در منظومۀ حماسی علی نامه،ص.)3
نظم و نثر بعد از حملۀ مغوالن(616ق ).تا نیمۀ اول قرن هشتم تا حدودی ،جایگاهی دارند
امّا در نیمۀ دوم قرن هشتم با حملۀ امیر تیمور گورکانی باقیماندههای ادبی نیز به دیار فانی
رهسپار شدند .خوشبختانه جانشینان تیمور که تا سال (906ق).حکومت کردند مانند
جانشینان چنگیز متمدّن شده و عامل رونق ادبیات گشتند ولی به علّت از بین رفتن
کتابخانهها و کتابهای اصیل ،ادبیات (بدون در نظر گرفتن شاخصها) سطحی و تقلیدی شد
.تاریخ نویسی که از زمان چنگیز رواج یافته بود ،قدم به سیر صعودی نهاد و در دورۀ صفوی
آرام آرام شعر از دربار بیرون رفت ،مردمی شد و رنگ دینی _ عرفانی یافت .کتابهای مذهبی
و حماسه های دینی که به نگارش تاریخ اسالم ،منقبت پیامبر اکرم (ص) و صحنههای
مبارزات و فداکاریهای شجاعانۀ حضرت علی (ع) می پرداختند ،دراواخر دورۀ تیموریان و در
روزگارصفویان به بار نشستند.
منظومۀ مجمع البحرین اسیری ،شاعر اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم نیز به این مهم
پرداخته است .اسیری شاعری است شیعه مذهب که به عرفان ابن عربی معتقد است  .او به
شرح مباحث حماسی_دینی و دقایق عرفانی (وحدت وجود ،تشبیه و تنزیه ،عشق ،صفات
حق ،نبوّت و والیت ،انسان کامل،فیض اقدس و مقدس  )...میپردازد و با بررسی الیه های
شعری شاعر ،حسب حال ،شهودات ،ضمیر پنهان و اندیشۀ بالندۀ او نمایان میگردد.
در این منظومه وفور لغات عربی ،ابیات مزیّن به آرایۀ ملمّع و تلمیحات قرآنی و دینی،
گویای آگاهی کامل شاعر به زبان عربی و مباحث دینی هستند .با وجود ردّپای بدیع معنوی
و بیان ،مالحظه میشود که صنایع لفظی ،آوایی و موسیقایی بسامد بیشتری دارد  .لحن شاعر
روایی – داستانی است و به تقلید از حماسۀ فردوسی ،برای ایجاد انگیزه ،شوق و انتظار در
خواننده ،به شگرد براعت استهالل در آغاز بیان هر واقعۀ تاریخی دست میزند و سپس با
الفاظ حماسی تصویر سازی کرده ،صحنهها را برای خواننده ملموس مینماید ودر پایان با
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مناجات و بیان دقایق دینی -اخالقی هر فصل را به پایان میرساند .اساس کار او در بیان
وقایع ،ا تقان و درستی است .با غور و بررسی به شیوۀ استقرایی و توصیف و تحلیل در قلمرو
زبانی و ادبی شاعر ،به سبک شاعر که مجموعه ای از سبک خراسانی و عراقی است ،دست
مییابیم و شاهد مختصات نو و کهنه در آن هستیم .گفتنی است که مشاهدۀ ماده تاریخ،
معما ،دوری شعر از موضوع ستایشی -درباری ،رویکرد دینی -عرفانی و ورود واژگان عامیانه
همراه با اعتقادات مردمی نیز بیانگر جلوه هایی از مقدّمات ظهور سبک هندی به منظومه
است.
 -2پیشینۀ تحقیق
بر اساس تحقیقات بدست آمده مقالۀ "مجمع البحرین ،حماسۀ تاریخی _ دینی ناشناخته
(سروده  913ق  ").و مقالۀ "معراج پیامبر (ص) در یک حماسه نا شناخته دینی در قرن
دهم" که نویسندۀ هر دو مقاله حامد شکوفگی است به ساختار و موضوع حماسۀ مجمع
البحرین اسیری اشاره ای شده است و در نهایت به برخی ویژگیهای آن در دو بخش
حماسی – ادبی و تاریخی پرداخته است.
امّا در تحقیق پیش روی ،سعی شده است ،اثر را در سه قلمرو زبانی ،ادبی و فکری با شیوۀ
استقرایی و توصیف و تحلیل به طور کامل بررسی نماید و با تامّل در بسامد موضوعات سه
قلمرو ،به رونمایی از سبک شاعر بپردازد و زوایای پنهان فکر و اندیشۀ شاعر را روشن سازد.
 -3معرفی شاعر منظومۀ مجمع البحرین
نام شاعرِ منظومه در اثر درج نگردیده است و ما نا گزیریم بیشتر از فحوای ابیات و اشاره
های تاریخی شاعر را معرفی نماییم .تنها تخلّص اسیری از بستر اشعار ،در پایان هر فصل،
بعد از مناجاتهای جذّابش مشاهده میشود :
چه بـــاک از اســـیری ســیه نامه است
تو را آب رحمـــت چو در خـــامه است
(ص)239
او از شاعران قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری است ودر این زمان تاریخ نام چهار اسیری
را ثبت کرده است  _1 :محمدقاسم ،شاعر دربار اکبر شاه _2 ،نمازی بن قاضی حنفی رازی،
_3اسیری هروی _4 ،اسیری الهیجی نوربخش .بر اساس تارنمای کتابخانه ،موزه ،مرکز اسناد
و مجلس شورای اسالمی ،مرحوم عبدالحسین حائری ،مورد اخیریا ماقبل آن را انسب
میداند .اسیری شیعه مذهب است و همواره خود را گدای راه امام کامل میداند و با بیان
کرامات ودالوریهای حضرت علی (ع ) بر قدر منظومه اش میافزاید:
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خــــــط بندگــــی دادش از مقــبـلی
عـــلی ولــــی آنکــــه هر کــــامـلی
(ص)230
او ارادت خاصّی به شاه اسسماعیل صفوی داشته و بخشی از منظومه اش را به مدح او
اختصاص داده است و چون در پایداری او دعا میکند(اقامه اهلل) پس حتما در حیات او حاضر
بوده است:
زبـــان در دهــــان کـــارفرمای اوست
که آن شهـــریاری کــه دل جای اوست
(ص)10
ناظم مجمع البحرین گویا از پیروان فرقۀ صوفیۀ نوربخشیه است .او در فصل نعت نبی
اکرم(ص) ،خاک پای حضرت را سرمۀ چشم نوربخش ،موسّس طریقۀ نوربخشیه میداند:
کـــه بــــرده از او روشــن و کور بخش
بد آن خــاک پا ســـرمـــۀ نوربخـــش
(ص)4
شاعر هنگام سرودن مجمع البحرین حدود پنجاه سال داشته است:
قــــدم نانهـــــده زپنجـــــه بــــرون
چو شد پیــک عمـــرم ز پیـــری زبون
(ص)14
اسیری امیدوار بوده است که بعد از پایان این کتاب با لطف خدا کتاب دیگری را آغاز نماید.
او پیوسته از حق ،معرفت واسرار غیبی را طالب است و در صورت مقبولیت کتابش پاداش
خویش را برتر از عمر جاودان میداند :
بـــود جـــــایـــزه اش به ز عمـــر ابد
کـــه ایـــن خــــدمتـم گر قبول اوفتد
(ص )272
چـــو باقـــی بود نطق ،باقی است کس
مــــراد از حیـــات است نطــق و نفس
(ص)272
 -4محتوای مجمع البحرین
نسخۀ خطی مجمع البحرین مشتمل بر  11400بیت مثنوی ،دربارۀ زندگی حضرت
محمد(ص) وجنگهای او تا رحلت ایشان وفتوحات حضرت امیرالمومنین(ع) است .شاعر در
آغاز بیان هر واقعه از صنعت براعت استهالل برای آمادگی مخاطب و فضا سازی مناسب
استفاده میکند و بعد از بیان وقایع تاریخی ،با مناجاتهای زیبا آن را پایان میدهد .شاعر از هر
فرصتی برای بیان دقایق عرفانی و بروز اندیشۀ بالندۀ خویش بهره میجوید و گاهی نیز به
ضرورت ،به حاشیه نویسی کتاب دست میزند :
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بگفـــت این و برخــــواند آن محـــترم

دعــــایی کــــه شــد بر حــواشی رقم
(ص)202

 -1-4علت نام کتاب
شاعر طبع خویش را منتخب حق میداند و به دلیل اینکه به توصیف بحر نبوّت و بحر
والیت میپردازد ،آن را مجمع البحرین مینامد:
دگـــــر نامــــــه را از والیت رقـــــم
یکــــی نـــــام برد از رســـــالت علم
(ص)18
ز بحـــــر فتــــوّت یکــــی منتخــب
یکــــی را زبحــــــر النبــــوّت لقـب
(ص)18
 -5و یژگیهای زبانی
 -1-5سطح آوایی
 -1-1-5موسیقی بیرونی
شعر کالمی مخیّل ،عاطفی و اثر گذار است و اگر با وزن و آهنگِ مناسبِ با موضوع عجین
گردد دلنشینتر میشود واثر گذاری آن ماناتر است .موسیقی بیرونی یا وزن منظومه مجمع
البحرین ،فعولن،فعولن،فعولن ،فعل(متقارب مثمن محذوف) است .این وزن از اوزان نسبتا
کهن عربی است .به علت دارا بودن مصوتها و هجاهای بلند دارای آوای خاص ،و شدّت و
قوّت است .همواره بعد از دو هجای بلند ،تکیه در هجای دوم میباشد .معموالً خانوادۀ ادبیات،
وزنهای حماسی را شبیه به وزن شاهنامۀ فردوسی ،در بحر متقارب میدانند .اثر مورد بحث
نیز که موضوع حماسی -دینی دارد در بحر مذکور آمده است .شاعر در ترتیب کمیت وکیفیت
هجا های دو مصراع استادانه عمل کرده است .در موارد بسیار نادر وزن دو مصراع یکسان
نیستند که البتّه ،شاید خطا از کاتب باشد .
 -2-1-5موسیقی کناری
الف) قافیه :یکی از ضروریات در ایجاد موسیقی کناری شعر ،قافیه است .وجود قافیه،
عامل گوشنوازی و اثر گذاری بیشتر در مخاطب است .بیشتر قافیهها در مجمع البحرین()51%
اسم – اسم هستند که بسیار خوش آهنگ و جذّاب میباشند .شاعر در موارد نادر از قافیه
های تکراری استفاده میکند .او گاهی واژگان را با تلفظ کهن ،قافیه قرار میدهد که از
مختصات سبک خراسانی است .مانندِ خوَش – آتش ص ،19سخُن – کُن ص203
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جدول  -1انواع قافیه ها در صد بیت آغازین
ردیف

نوع کلمه

فراوانی در صد بیت

درصد ()%

1

اسم – اسم

51

51

2

اسم – صفت یا بر 22
عکس

22

3

صفت -صفت

12

12

4

فعل– اسم یا برعکس

6

6

5

فعل– فعل

5

5

یا 3

3

1

1

صفت

6

فعل-
برعکس

7

حرف -حرف

 عیوب قافیه :شاعر در ساخت قافیههای بی عیب ومناسب تواناست ولی در مواردی اندکعیوب قافیه در ابیات مالحظه میشود .مانند:
ز هــــر یک صــد اهل سخن بُرد بخش
سخــــن در دو نـــامه خرد کَرد بخـش
(ص)18
در بیت مذکور ،همسانی مصوت در هجاهای قافیه ( َرد_ ُرد ) رعایت نشده است و عیب
"اقوا" مشاهده میشود.
 ذوقافیتین :یکی از ویژگی های های سبکی دورۀ تیموریان و آغاز صفویان ظاهر شدنذوقافیتین است که در این منظومه هر چند اندک ،ولی یافت میشود و شاعر دو واژۀ آخر
مصراعهای یک بیت را قافیه قرار میدهد .مانند:
زســـــاقی دمــــی عمـــر باقی شمـار
گهـــی در چمــــن جـــام ساقی درآر
(ص)18
جــــز این هـــر چـه باشــد زیان آیدم
بگفتــــا که مرهــــون ز نــــان بایدم
(ص)169
ب) ردیف :ردیف از فرعیات موسیقی کناری است که شاعر فارسی زبان به یاری وجود
افعال ربطی و وسعت جایگزینی کلمات در زبان فارسی میتواند با این شگرد بر موسیقی شعر
بیفزاید" .ردیف یکی از ویژگیهای شعر پارسی است که در ادب هیچ زبانی تا آنجا که آگاهی
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داریم به وسعت شعر پارسی نیست(".صور خیال در شعر فارسی ،ص .)221با تامّل در منظومه
پی میبریم که شاعر در مثنوی خویش به ضرورت ،ردیف آورده است .با بررسی در صد بیتِ
آغازین منظومه  29مورد ردیف مشاهده میشود و بسامد ردیفهای فعلی بیشتر است.
جدول  -2انواع ردیف در صد بیت آغازین
ردیف

نوع

فراوانی

درصد ()%

1

فعلی

15

15

2

ضمیری

7

7

3

اسمی

4

4

4

ترکیبی

3

3

 -3-1-5موسیقی درونی
 -2-5سطح واکی و آوایی
چنانکه میدانیم بررسی جلوه های موسیقایی در قلمرو ادبی و دیگرگونی واکها یعنی :ابدال،
تخفیف ،حذف وقلب ،در قلمرو زبانی جای دارند و"البته بعضی از این دیگرگونیها مربوط به
شیوۀ کتابت است"(دستور تاریخی زبان فارسی :ص .)28با واکاوی منظومه ،دیگرگونی واکها
و نیز جلوه های موسیقایی آنها که بر اساس تکرارحاصل میشوند بررسی شده ،بسیاری از
این دیگرگونیهای واکی نمایان میگردد .در ادامه به مواردی چند اشاره میشود:
 )1حذف در کلمات:
بســـی مــــاند خـــواهد فتــادن از او
به شـــــاخ امــــل میـــوۀ آرزو
(ص)15
به جـــز احـــمد و آل ،نایـــد به کــار
شمــا را به هــر دو جهــــان دوسـتار
(ص)13
 )2تبدیل مصوت (آ) به (:)َ-
گـــــر از رتــبت خویشـــتن آگــه اید
به رتبــت غــالمــــان این درگـــه اید
(ص)13
 )3متحرّک کردن حرف بدون حرکت:
از او چـــونکــه هســـتید در زینَهــــار
به عهـــدش مباشـــید نـــا اســــتوار
(ص)182

 /306سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /43بهار 1398

 )4گاهی همزه به جای (ای)آورده میشود :
از او عـــاقبـت خـــاک روزی خــــورد
چمـــن ســـالها میــوۀ(میوه ای)پرورد
(ص)194
 )5مشدّد کردن کلماتی که در بافت آنها تشدید نیست:
چــــو آن نــــی که او شکّـر آرد به بار
بـــه پـــروردن او کمـــر بســــته دار
(ص)10
 )6تلفظ مصوت بلند (او) به جای تلفظ مصوت کوتاه( )ُ-ویا بر عکس مانندِ بُد به جای
بود(ص)3
چــــو صـــندوق کهــنه ،بلند و مغاک
زخشـــکی شـــده سینه ام چاک چاک
(ص)15
 )7حذف تشدید :
قــــوی پشـــت گشتن به حکـــم خدا
ز ابــن عمـــش زوج خیــــر النّســــا
(ص)18
 )8متحّرک کردن حرف ساکن و اسکان حرف متحرّک مانندِ وَهبَش به جای وَهَبَش ،نَزدایَد
به جای نَزُدایَد (ص)185
چـــنین مســـند آراســت ،در گلسِتان
فـــروزندۀ بــــــزمِ گـــلزار جــــــان
(ص)19
 )9آوردن همزه به جای (ی):
گـــر از زنـــده جـــانان نشانیش هست
تو را جوید آن دل که جائیش (جاییش) هست
(ص)4
 )10به کار بردن (ت) به جای (ه) در واژه های عربی:
گـــر از رتبـــت خویشــــتن آگــه اید
بـــه رتبـــت غــــالمـان این درگه اید
(ص)13
 )11حذف کسرۀ اضافه:
چـــو مصــــباح دادش ز بطـــن آمـنه
کـــه آن نــــور رخشــنده چــون آینه
(ص)21
 )12ظاهر شدن دال میانجی در پیوست (به حرف اضافه)به (ضمیر)که از ویژگیهای سبک
خراسانی است:بدیشان (ص)191-189
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به ســــر خـــورد فوالد همچـون حباب
روان شـــد بدو شـــاه چون ســیل آب
(ص)180
 )13واو معدوله :واوی که نوشته میشود ولی خوانده نمیشود و در منظومه گاه با تلفظ
کهن یافت میشود.
که مرگــی چنان به ز صـد زندگی است
بداند کسـی کــش به خَود زندگی است
(ص)182
 -6سبک شناسی واژه ها
 -1-6کاربرد لغات عربی
واژه های عربی در بسامد باالیی وجود دارند که یکی از مختصات سبک عراقیِ این منظومه
است .چون :سدره ،سریر ،نبیه ،عقد ،الطاف ،صالت ،سبط ،منهاج ،جحیم ،حیه ،مراضیه،
محیا ،نوال ،مآثر ،کرام ،مازاغ ،قرطین
کــه دارد زخـــــاک نجـــف احـــترام
بشیری به مــن گفت  :جوهـــر به نــام
(ص)135
 -2-6کاربرد شکل کهن واژه ها
کاربرد این واژه های کهن از مختصات سبک خراسانی شاعر است .چون :ماندن  :زنده نگه
داشتن ،بگذاشتن (مانند کاربرد در شاهنامه) ،فروخت  :افروخت ،جلوه گری کرد ،ظاهر شد،
نیارست  :نمیتوانست ،فسوس  :استهزا ،ریشخند ،پاریز  :پاییز ،مخت  :امیدواری ،شکرخا :
سخت شیرین ،شکرخوار ،اژدر  :مار بزرگ ،خرد را ماندن  :عقل را از دست دادن ،عنان گرم
 :تند و سریع ،خوَش  :خوب ،نیک ،گوارا ،پرند  :جامۀ ابریشمی،گران :ناپسند،فراوان،شد :رفت
نبــــی را بمــــاندنـــد و بگـــریختند
به یکــــباره از هــــم فـــرو ریخــتند
(ص)185
 -3-6کاربرد واژه های عرفانی
کاربرد این واژه ها از مختصات سبک عراقی است .و بیان کنندۀ اندیشۀ دینی_ عرفانی
شاعر است .چون :شوق حضور ،انسان کامل
رســــاند ز کثــــرت ســـوی وحـدتم
رهــــاند مگـــــر جــــذبه زیـن کثـرتم
(ص)1
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 -4-6کاربرد واژه های ترکی و مغولی
این واژه ها بعد از حملۀ مغوالن و در دورۀ تیموریان به زبان فارسی راه مییابند و از
ویژگیهای سبک عراقی است؛ چون :خان ،طغرای:
زده بر نشــــانی کــه این حکــم اوست
یکـــی آل تغـــما و دیـــوان دوســـت
(ص)173
 -5-6کاربرد واژه های مسیحی
شاعر از واژه های مسیحی برای القای معانی بوفور استفاده کرده است .مانند :ناقوس،
جزیه
شـــد آنهــــا که کــافر شود زآن بتاب
چه گبــــر و چه ترســا کز این ناصواب
(ص)274
 -6-6ترکیب سازیهای ابداعی
عیشناک  :آغشته به خوشی و سرور ص ،15شمس الدّجی  :خورشید تاریکیها
ص،17آشیانگاه  :آشیانه (ص ،)218وهمگین  :ترسناک (ص ، )220هولگین  :ترسناک
(ص.)221
جگــــر ســــوز و جـان کاه فصلی شنو
از ایـــن داســـتان غــــم آییـــن ز نو
(ص)183
 -7-6کاربرد واژه های عامیانه
کاربرد واژه های عامیانه بیان کننده راه یافتن شعر از دربار به میان مردم است .شاعر با
شکستن و محاوره ای ادا کردن واژه ها ،زبان نوشتار را به گفتار نزدیک میکند و زبان شعر
در این خصوص با سبک هندی قرابت مییابد :چون و چند (ص ،)22چه کار و چه بار (ص،)16
همش (ص.)17
کــه گـــویند مسـکین فالن در گذشت
کز آن پیـش بر ســـر بر این سرگذشت
(ص)17
 -8-6کاربرد واژه ها و اصطالحات نجومی
زحل ،خورشید ،فلک (ص)10
زکلک عطــارد که تیـــری است راست

خطـــی جــز به خـون عدویش نخاست
(ص)10
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 -7ویژگیهای ادبی
 -1-7بیان
علم بیان شامل تشبیه ،استعاره ،مجاز و کنایه است  .شاعر در کاربرد این قسم از علوم
بالغی تواناست و از این فنون خصوصا تشبیه ،استفاده کرده است .حقیقتا بیان"شارع و
شاهراهی است که ما را به شهر رویایی و مخیّل هنرمند و اثر هنری میبرد " (بیان:1393،
ص.)26
 -1-1-7تشبیه
با دقّت بر هزار بیت از اشعار منظومۀ مجمع البحرین 89 ،مورد تشبیه یافت میشود ،که
 54موردِ آن ،تشبیه حسی – حسی میباشند".ادبیات قدیم عرب توصیف را به دو نوع تقسیم
کرده اند  :حسی و خیالی " (بالغت تصویر:1385 ،ص)71شاعر بیشتر در شرح تاریخ اسالم
و توصیف حماسۀ دینی خویش از این نوع تشبیه (حسی-حسی) استفاده کرده است .او در
بیان حسب حال خود نیز گاهی این شگرد را به کار میبرد ".در شعر سبک خراسانی که
اغلب ،تصویرهای سطحیند ،دو طرف تصویر ،از امور حسی گرفته شده است(" .همان  :ص)63
 تشبیه حسی -حسی:چـــه مـــاهی کـــه از مهــر دارد نقاب
چـــه ابری فـــروزنده چـــون آفــتاب
(ص)25
لعـــاب زبـــــان ،در دهـــان ،زهر مار
دهـــان ،از خـــورش رفـته ،دندان زکار
(ص)15
از این تعداد ابیات مورد بررسی در  8مورد ،تشبیهِ مرکب وجود دارند که همه حسی –
حسی میباشند .شاعر با این روش ،دریافت وقایع تاریخی و حماسۀ دینی را که عامّۀ مردم
مخاطب آن هستند زود یاب و رسا میسازد:
زمـــانی دهــــان در دهـــانش نهــاد
چو مرغـــی که او بچـــــه را طعمه داد
(ص)24
 تشبیه تمثیل :تشبیه مرکبی است بدون حضور ادات تشبیه و گاه بدون مشبه در حالتاستعاره ،با بسامد کم مشاهده میشود:
که شــــاخ کهـــن ،ز آب نایــد بـه بار
بگفــتا مکـــن گــریه ،ای چشـــم زار
(ص)15
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در میان  89مورد تشبیه 31 ،مورد تشبیه عقلی – حسی یافت میشود .او برای شرح دقایق
عرفانی ،حسب حال شهودات خویش ،امور انتزاعی و گاهی وقایع دینی – تاریخی که مشبه
ها ،فراحسی و ماورائی هستند از این روش مدد میجوید تا با الفاظ زمینی ،مفاهیم آسمانی
را به قدر توان ،قابل ادراک سازد" .این شگرد تصویر پردازی را که از سطح ادراک حسی فراتر
میرود و به تجسّم فراحسی میپردازد تصویرپردازی اعماق نامیده ایم (".همان:1385،ص)63
کـــه عبــــداهلل آن ابـــر فیـض جهان
به نقــــلی دگــــر دیـــدم از ناقــالن
(ص)21
از میان چهار رکن تشبیه شاعر دو رکن اصلی (مشبه و مشبه به) را بیشتر میآورد که آن
را تشبیه بلیغ مینامند .این صنعت به صورت اسنادی یا اضافی ظاهر میشود  .البته تشبیههای
تکراری و مبتذل نیز در میان تشبیهها فراوان است.
شـــد از مــــاتم مـــن گــره بر گره
دو ابـــرو که بــــد چــون کمانی به زه
(ص)15
شاعراز تشبیه به عنوان ابزاری برای توصیفات زیبا و برشمردن جزئیات به شیوه سبک
خراسانی بهره میگیرد .در میان هزار بیت مورد بررسی چهار مورد تشبیه عقلی – عقلی
مشاهده شد.
بـــه مـعــــراج بــــا یار دمسـاز شو
همـــا ســـاز همّـــت ،به پــــرواز شو
(ص)20
جدول  -3انواع تشبیه و تعداد آنها در هزار بیت
تعداد کل تشبیه
در هزار بیت

عقلی_عقلی

عقلی_حسی

حسی_حسی

89

4

31

54

 -2-1-7استعاره
در مجمع البحرین استعارهها زودیاب هستند وبه آسانی ادراک میشوند .معموال قبل از این
که استعاره شوند در آغاز ،تشبیهاتی بوده اند که خواننده آنها را دیده است و با آنها آشناست
و خواننده با قرینههای صارفه ،به سادگی استعارهها را میتواند دریابد .مثال:
دم تیـــغ مـــن نیــش آن عقرب است
بلــــی اژدرش خصم جان عقــرب است
(ص)156
تشبیه :دم تیغ به نیش عقرب مانند شده است.
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گـــر اژدر شــود خصم گر شرزه مـــار

کـــه این عقــــرب از وی برآرد دمــار
(ص)156

استعاره( :نیش)عقرب استعاره از دم تیغ است.

 استعارۀ مصرّحه :معموال این نوع ازاستعاره ،محسوس و از عناصر طبیعی است .تا خواننده
سریعتر بتواند هد ف از استعاره را که مشبه محذوف است دریابد .مشبه های محذوف از
امور طبیعی یا انتزاعی میباشند .در میان هزار بیت  36مورد استعاره مصرحّه یافت شد.
مثال:
عیـــان گشـــت درّ یتیـــم از صـــدف
چو گشت آن سحاب از میـان برطـــرف
(ص)21
درّ یتیم :استعاره از حضـرت محمد(ص)
سحـــــاب :اســـتعــاره از عبـــداهلل

 استعارۀ مکنیه :در میان هزار بیت 12 ،مورد استعارۀ مکنیه یافت شد .البته یادآور
میشویم که بیشترین استعارۀ مکنیه در براعت استهالل آغاز وقایع تاریخ اسالم است و
از نوع تشخیص ظاهر میشوند .مانندِ چرا غنچه دندان نمود از بهار (ص)19
چـــو سنبل که ریحان خجل بد برش
محـــاســن به پیـــرامـــنِ کـــوثرش
(ص)5
کوثر :استعارۀ مصرحه از صورت نبی اکرم ص؛ ریحان خجل شد :استعارۀ مکنیه
جدول  -4انواع استعاره و تعداد آنها در هزار بیت
تعداد کل استعاره
48
 -3-1-7کنایه

استعاره مصرحه
36

استعاره مکنیه
12

با بررسی هزار بیت از منظومه 60 ،مورد کنایه یافت شد  .که بیشتر آنها فعلی هستند و
کنایههای اسمی کمتر مشاهده میشوند .کنایه های فعلی مانند :زبان قاصر بودن  :عاجز و
ناتوان بودن در بیان ص ، 1دوبین شدن  :منحرف شدن ص ، 3دست و پا زدن  :تالش کردن
ص ، 4رخ بتافتن  :بی توجهی کردن ص ، 6سَبلَت کندن  :حسرت دادن ،حسرت خوردن
ص ، 8چشم دوختن  :خیره شدن ص ، 8گوش داشتن  :پند پذیر بودن  ،ص ، 9برقع گشودن
 :حجاب را کنار زدن ص ، 10پرند گشادن  :مورد لطف قرار دادن ص ، 23به پشت پدر رفتن
 :نیست و نابود شدن ص 16و...
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کنایه های اسمی مانند :تیز دندان  :خطرناک  ،فریاد رس  :یاری رسان  ،هوادار  :دوست و
پشتیبان و...بعضی کنایه ها عامیانه می باشند ،مانند چشم سفید بودن  :بی حیا بودن
و...بعضی کنایه ها به آداب و رسوم قدما اشاره دارند ،مانند آیینه داری  :جلوه گری و عاریه
گرفتن زیبایی ها و ...
بـــدر پـــرده و چشـــم مــن ،برفـروز
نظـــر بر تـــو دارم ،مـــن تیـــره روز
(ص)2
تیره روز :بدبخت (کنایۀ اسمی)؛ پرده دریدن :آشکار شدن اسرار و کنار رفتن حجاب (کنایۀ
فعلی)
 -4-1-7مجاز
در مجمع البحرین ،آرایۀ مجاز بسامد کمی دارد و گاهی هم تکراری است .در هزار بیت
مورد بررسی  ،حدود  20مورد مجاز با عالقههای مختلف یافت شد .مانند واژۀ شبان در بیت
ذیل با عالقۀ عام وخاص ،مجاز از حضرت موسی است:
بـــه اول قــــدم زآتشــــی ده نشــان
در ایـــن وادی ایمــنم چــــون شـبان
(ص)1
 -2-7بدیع معنوی
 -1-2-7اغراق
اثر مورد بحث یک حماسۀ دینی است و الزمۀ یک اثر حماسی ظهور اغراق در بسامد
باالست .اغراق در این حماسه با انتقالی بسیار صریح و آشکار است .مخاطب عام را به وجد
میآورد ،شیفته میکند و مسحورانه به دنبال خود میکشاند.
کـــه از پرتــوش هر چه بَد بود ،سوخت
که از آمــــنه آتشــــی برفـــــروخـت
(ص)23
 -2-2-7مراعات نظیر
شاعر مجمع البحرین ،واژگانی را که با هم تناسب معنایی دارند و در اگثر مواقع با تلمیحات
دینی ،داستانی و تاریخی آمیخته می شوند ،در بسامد بسیار باال از درخت واژگان کنار هم
میچیند تا متن زیباتر جلوه کند.
چــــو جــــان طــاهرو فاطمه ،والسّالم
زکـــیّه ،رضــــیّه ،محــــدّث به نـــام
(ص)144
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 -3-2-7تضاد
شاعر کلمات متضاد را هنرمندانه و به وفور به کار میبرد وگاه با آرایۀ تکرار که بسامد باالیی
هم دارد همراه میسازد.
بلنــــد از تو بر اوج و پســت از تو پست
بگفـــت ای تـــو بخشــــندۀ زوردست
(ص)202
 -4-2-7ایهام
در مجمع البحرین ،شاعر چون به حقایق تاریخی میپردازد و با بیان روایی – داستانی،
حماسه سرایی میکند و مخاطبین او عامّه هستند ،کمتر به تخیّالت پیچیده دست میبرد تا
مفاهیم عظیم ،قابل درک همگان باشد  .بسامد این آرایه بسیار کم است .مانندِ حرف (در
معانی سخن و واج) ص ،6در بیت ذیل شاعر به دو معنی واژۀ "قاف" :حرف و کوه و دو معنی
واژۀ "عین":حرف وذات ،نظر دارد.
بود عیـــن عشـــق ازل تا به قـــاف
کجــــا عاشـــقی در جهــان بی گزاف
(ص)22
 -5-2-7تلمیح
شاعر برای تبیین دقایق عرفانی در کمال بالغت وتوانایی به آیات ،احادیث ،ادعیه و نظرات
عرفای پیشین چون ابن عربی و عطّار اشاره میکند .این شگرد شاعر حاکی از تسلّط و آشنایی
او با چنین مضامینی است .او در تبیین تاریخ اسالم و شرح زندگی پیامبر اکرم(ص) و حماسۀ
دالوریهای حضرت علی(ع) گاه آنها را به شکل کامل و با تمام جزئیات میسراید و گاه به
تلمیح روی میاورد .تلمیحات او رنگارنگ است .تلمیحات دینی – تاریخی او در باالترین
بسامد است.
کـــه او راه ســـاالر ایــــن راه بــود
که آن نـــور نـــور مـــن و شـــاه بـود
(ص)18
دوبیــــن کــــی ببیـند یکی را یکی؟
علـــی بــــود با مــــن در آنجــا یکی
(ص)18
ابیات باال به حدیث پیامبر اکرم (ص) :اوّل ما خلق اهلل نوری ،و حدیث حضرت علی (ع) :
فاوّل ما خلق نور حبیبه محمّد(ص) تلمیح دارد.
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طبق آمار استخراج شده حدود  45مورد تلمیح ،در هزار بیت مورد بررسی یافت میشود و
این رقم ،گویای بسامد باالی شاعر در کاربرد این آرایه است  .او به مرور به شیوۀ تشبیه
تلمیحی یا اضافه تلمیحی نیز روی میآورد.
 -6-2-7متناقض نما (پارا دوکس)
اوج این آرایه که کلمات متضاد باهم تناقضهای ظاهری را ایجاد میکنند در سبک هندی
است .ما شاهد حضور اندک این صنعت گیرا در منظومۀ مجمع البحرین هستیم.
از ایـــن جمــــع از ایشــان برد انفعال
الهی به جمعــی کــــه این نطـــق الل
(ص)18
 -7-2-7ماده تاریخ
شاعر مجمع البحرین ،در فصل تاریخ و خاتمۀ کتاب با استفاده از ماده تاریخ سازی ،سال
اتمام کتاب را 913ذکر میکند.
که تاریـــخ این نامـــــه بخشـــای شد
خـــدا را بـــه بخشـــیدنم رای شــــد
(ص)274
 -8-2-7ملمّع
کاربرد این آرایه در منظومه نشانۀ توانایی شاعر به زبان عربی و آگاهی او به مباحث دینی
است.
لنحــــشر لدیهــــم بــــآل رســــول
از آن پــــس بــــه اوالد پــــاک بتول
(ص)19
 -3-7بدیع لفظی
 -1-3-7تکرار
با چشم پوشی بسیاری از تکرارهای واکی (واج آرایی) منظومه ،میتوان حدود  200مورد
تکرار واژه یا عبارت را در میان هزار بیتِ مورد بررسی یافت .در مجموع ،شاعر از این شیوۀ
بدیع لفظی به وفور استفاده کرده است  .وبسامد بسیار باالی آن ،دلیلی است ،بر توانایی
شاعر ،در ایجاد موسیقی درونی تا حوادث تلخ و شیرین تاریخی را با لحن و فضای موسیقایی
مناسبِ با موضوع ،بیان کند و مخاطب را با این گوش نوازی مجذوب نماید .شاعر عالوه بر
تکرار واژگان در یک بیت روش خاصّ دیگری را نیز در پیش گرفته است و آن تکرار واژگان
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در بیتهای متوالی است و این ویژگی از کاربردهای خاص شاعر است که با بسامد باال یافت
میشود.
 )1تکرار واک یا (واج)
کــریمـــا ،رحـیمــــا ،جهـــــان داورا

به هــــر کـــــار ،یـــاری دهـــا ،یاورا
(ص)1

 )2تکرار واژه:در یک بیت :
الهــــی بـــه احـــــرام آن محــــترم

کــــز احــــرام او محـــترم شــد حرم
(ص)122

 )3تکرار واژه در ابیات پیاپی :
زآشـفـــــتگـــی امّهـــات جهـــــان

مـــــوالیـد خـــــود را ببـــرد از میان
(ص)219

مـــوالید چـــون یافـــت زینسان فتور

به کــــار اب و ام درآمـــــد قصــــور
(ص)219

 )4تکرار عبارت  :تکرارِ حرف تو (ص ،)2گرد کفر (ص ،)6درمیان (ص ، )6بهی در بهی
(ص)17
 -2-3-7جناس
جناس یکی از موارد مورد بحث در موسیقی درونی شعر است و از شاخههای بدیع لفظی
میباشد .ازمیان هزار بیت بررسی شده ،حدود  60مورد جناس یافت شد .شاعر بیشتر به
ظاهر سازی و زیباییهای آوایی و موسیقایی میپردازد و کمتر خود را به وادی نازک خیالی
میکشاند .پرداختن به ظاهر و زیباییهای آوایی از مختصات دورۀ تیموریان است .با بررسی
کتب دینی(قرآن،انجیل ،زبور و )...متوجه میشویم که خداوند متعال نیز برای تعلیم
وآموزههای دینی و جذّابتر و دلنشینتر شدن مطالب ازآرایههای لفظی تکرار و جناس بیشترین
بهره را برده است .ناظم این اثر حماسی -دینی نیز بالطبع چنین عمل کرده است .جناس
انواعی دارد .مانندِ:
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 )1جناس تام
کــــه مســـتی نجوید کس از نیسـتی

وگـــر گــــویمـت ما و من نیســــتی

(ص)4
 )2جناس مرکب  :دردسر  /دردِ سر ص13
امیـــری به هر حکــمران،حــــکم ران

خـــالفــــت مکــان ،بی خالفی ،در آن
(ص)17

 )3جناس مضارع:
همــــان دانـــشِ هـــرکه از پـس بود

زیک قطــــره از بحـــــر تو بـــس بود
(ص)24

 )4جناس محرّف :خاتَم  /خاتِم ص ،23دَر/دُرص185
به گــــِل هرکـــه گُل دید گُل بین بود

زگــــلزار ایــن نـــــور ،گلچـــین بود
(ص)20

 )5جناس اشتقاق :کاربرد این جناس نسبت به دیگر انواع جناس بیشتر است .شاید علت
آن ،اشراف شاعر به زبان عربی و آگاهی کامل وی به ریشۀ واژگان باشد.
بـــــه لفـــــظ فصــــیح و بیان جلی

نـــــدای منــــادای نـــــاد عـــــلی

(ص)184
 )6جناس اقتضاب (جناس اختالف مصوّت بلند):
به رحمـــت فــــرود آمــــد از آسمان

امــــین زمیـــــن و امـــان زمــان
(ص)21

 )7جناس زاید :راز/دراز ص ،21سمک/سماک ص ،5دُر /دُرج ص185
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جدول  -5واکاوی صنایع ادبی در هزار بیت
آرایه
نوع

تعداد

تشبیه

کنایه تلمیح مجاز جناس

استعاره

حسی عقلی عقلی
مصرحه مکنیه
–
–
حسی حسی عقلی
54

مجموع

31

4

36

89

تکرار
واژه

12
48

60

65

20

60

200

 -8ویژگیهای فکری
 -1-8تحمیدیه
کســـی را که مقصد بود کوی دوســـت

به ره هـــر چه پیش آیدش گوید اوست
(ص)1

 -2-8منقبت رسول اکرم (ص) ومدح معصومین(ع)
الهــــی به آن مظهــــر اســـــم ذات
که چـــون اســــم اعظـــم گرامی کنم

کـــــه دارد لقــــب سیـــّد کـــائنات
(ص)7
رهــــم ده بــــه آن اســم و نامی کنم
(ص)7

 -3-8مدح بزرگان
از جمله مدح شاه اسماعیل صفوی:
فـــروزنده جـــــام جهـــان بین دلش

دو عـــالم در او منعکــــس حاصـــلش
(ص)10

 -4-8اندیشۀ دینی و تسلّط بر قرآن و احادیث
زنقــــل حدیـــث و ز نـــصّ کـــتاب
بــــه نـــــور نبیّ و بـــــه حقِّ کتاب

نمـــودم ز هــــر منتخــــب انتخــاب
(ص)17
که بنمــــا نشــانی زخویشش به خواب
(ص )30

 -5-8اندیشۀعرفانی(عرفان ابن عربی)
وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت صص  ،118-3 – 2-1رضا و تسلیم ص
 ،1-5قرب و زدودن حجابها صص  ،3-2نیستیهای هستی نما و هستی نیستی نما صص2
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،4لوح محفوظ و علم الهی ص 2اختیار انسان ص ،2جذبه و کشش از جانب حق بودنصص  ،5-4- 3 -1واجب الوجود بودن خدا صص ،4 – 3فیض خدا صص ،5 – 4انسان کامل
بودن پیامبر اکرم صص ،5 – 6اغتنام فرصت ص ،5منتظر بودن به ظهور حضرت حجت ص،8
نظام عدل حاکم بر عام ص ،5تاثیر همنشینی بر سرنوشت آدمی ص ،11سحر خیزی و عافیت
ص ،11مهر ورزی و نیکی صص ، 205 – 11تغییر احوال جبری با حبّ نبی و آلش صص
 ،172-193شوق حضور ص  ،1بر پایۀ عشق بودن جهان صص  ،4 – 3وحدت وجود ص ،8
تشبیه و تنزیه ص ،8ترسیم فضاهای معنوی و ماورایی با رنگهای نورانی سفید و سبز و آبی
...صص ،27 -23ارزشمندی حضور در خانقاه ص ،97خلوت نشینی عامل اعجاز اعمال است
ص132
 -6-8تلفیق اساطیر دینی وپادشاهان ایرانی
امـــام زمــــان شـــــاه حـــیدر نـژاد

کهــــــن خـــادمی ازدرش کــــیقباد
(ص)10

 -7-8توصیف وقایع اسالم ،معجزات ،کرامات و حماسه های دینی
نبـی گفـــت تـا محضـــری ســـاختند
روان گشـــت و بر کــــف یـد حیدرش
تو گفتـــی کـــــز این گلشــــن بارور

ز رخـــت شــــتر منبـــری ســـاختند
(ص)111
بـــرآورد بـــا خــــویش بر منبــــرش
(ص)111
دو شـــاخ از یکـــی اصل ســـر زد دگر
(ص)111

 -8-8توصیف طبیعت
توصیف شب :
چــــو گـــرد ســپه بــرد ،از روز تـاب

ســـر شـــــاه خــاور در آمد به خواب
(ص)151

 -9-8توصیفات غنایی
لحظۀ دیدار حضرت علی (ع )وحضرت فاطمه (س) هنگام جاری شدن خطبۀ عقد:
ز قـــدرت بـــرآن شـــد دل مرتضــی
چـــو ســـابق بـــرآن بود حـکم قــضا
(ص)144
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کـــــه آن درّ درّی ز درج شــرف
خـــرامان به ســــوی نبــی کـــرد رو
چـــو چشمـــش بدان نور شد متصــل

کشـــد ســــوی خـــانه زبرج شـــرف
(ص)144
بـه چشمـــش حــــیا و بـــه دل آرزو
(ص)144
به خــــود کــــرد چشم و به او داد دل
(ص)144

 -10-8اعتقاد به باورهای مردمی
بله هـــر خــرابی که گنجی در اوســت
شود چشــــم بدخـــواه از زخـــم دور

بیابد از او هـــر که در جست و جوسـت
(ص)17
چـــو این طـــرح را بیند از چشــم دور
(ص)18

 -9نتیجه
منظومۀ مجمع البحرین ،تصنیف شاعری با تخلص اسیری از آثار قرنهای نهم و اوایل دهم
است .این مجموعه از اشعار آیینی است که به شرح تاریخ اسالم ،منقبت رسول اکرم (ص)،
غزوات او و دالوری های حضرت علی (ع ) پرداخته است .با واکاوی قلمرو زبانی ،ادبی ،فکری
و بسا مد کاربردی زیر مجموعه های آنها درمییابیم که سبک شاعر آمیخته ای از سبکهای
خراسانی و عراقی است ،برخی مختصات کهنه و نو در آن موج میزند و جرقه هایی از سبک
هندی در آن مشاهده میشود .قالب منظومه ،مثنوی است و وزن متقارب دارد .قافیۀ اسم-
اسم( )51%باالترین بسامد را دارد و حدود %29ابیات ردیف دارند و بسامد ردیف فعلی باالتر
از انواع دیگر است .برخی ویژگیها ،مانند کاربرد لغات کهن و عربی ،واژه های ترکی و
مغولی،ترکیبات ابداعی ،روی آوردن به عرفان و دوری از اشعار ستایشی – درباری ،کم شدن
تعمّق ،اعتدال در بدیع معنوی ،توجه بیشتر به صنایع ظاهری به ویژه ،کاربرد آرایه های
تکرار و جناس با باالترین بسامد ،در مجمع البحرین مشاهد میشود .در قلمرو ادبی؛ بیان،
آرایۀ تشبیه(89مورد در هزار بیت) و از نوع حسی -حسی(54مورد در هزار بیت) باالترین
بسامد و مجاز کمترین بسامد را داراست .فراوانی کابرد اغراق و تلمیحات دینی  -تاریخی در
این حماسه دیده میشود .کاربرد ماده تاریخ و معمّا هر چند اندک ،توجه به اعتقادات عامّۀ
مردم و اصطالحات عامیانه نشانه هایی از ظهور سبک هندی است .زبان شعر ساده و روان
است .در آغاز شرح هر واقعه شاعر با شگرد براعت استهالل مخاطب را آماده و مشتاق میکند
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تا با زبان روایی – داستانی ،صحنههای حماسیِ تاریخی -اسالمی را بر پردۀ ذهن او نمایش
دهد و بعد با مناجات دلکش به پایان رساند .آرایۀ تشخیص در بخش براعت استهالل بسامد
باالیی دارد .مجمع البحرین از نوع ادبیات تعلیمی و حماسی است و شاعر ضمن شرح حماسۀ
دینیِ خود با مخاطب عام ،در الیه های شعری به بیان اتو بیوگرافی و اندیشۀ واالی خویش
و دقایق عرفانی _اخالقی میپردازد.
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