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  چكيده 
اين بحر . لين بحر طويلهاي موجود فارسي استيكي از او بحر طويل مير عبدالعظيم مرعشي

اي خطاب به يكي از حاكمـان محلـي عهـد تيمـوري      طويل كه سراينده، آن را در قالب نامه
نوشته سيد ظهيرالـدين مرعشـي    تاريخ طبرستان و رويان و مازندراناست، در كتاب  ةنوشت

اين بحر طويـل صـرفنظر از تقـدم زمـاني، دربرگيرنـدة      . ذيل سرگذشت سراينده آمده است
اي است كه تاكنون كسي به شرح و توضيح آن نپرداختـه و غالـب    عبارات و جمالت پيچيده

گون از اين بحر طويل سخن گفته اند، تنها به ذكر ايـن نكتـه   كساني كه به مناسبتهاي گونا
بديهي است تا هنگامي كه . اند كه اين مكتوب از پيچيدگي و تعقيد خالي نيست بسنده كرده

مشكالت و پيچيدگيهاي متني گشوده نشود، امكان بررسي سبك شناسانة آن به طور كامل 
ايـن پيچيـدگيها پرداختـه، سـپس     اين پـژوهش ابتـدا بـه شـرح مختصـري از      . مهيا نيست

ويژگيهاي سبك شناسانة آن را در سه سطح زباني ، ادبي و فكري مـورد بررسـي قـرار داده    
اي تاريخي، تاريخ دقيق سرودن آن را تخمـين زده و ايـن    ضمن اينكه در قالب مداقه. است 

  .  استفرضيه را كه اين مكتوب اولين بحر طويل موجود فارسي است ، به اثبات رسانده 
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  مقدمه

هـاي بحـر طويـل     ميترين نمونـه بحر طويل مير عبدالعظيم مرعشي به عنـوان يكـي از قـدي   
در د حاوي نكات سبك شناسانة قابل توجهي است كه در كنار قرائن تاريخي موجـو ، فارسي

ين نوع شعر در زمـان سـرودن آن   ، بيانگر قدمت و نيز تازگي امتن بحر طويل و بيرون از آن
هايي بر ميخوريم  به بيان ديگر در ميان ويژگيهاي سبك شناسانة اين مكتوب به نشانه. است

هاي نخسـتين سـرودن چنـين قـالبي را از سـر       تجربه، كه بخوبي نشان ميدهد كه سراينده
بـا بررسـي دقيـق ايـن ويژگيهـا همچنـين       . ه و الگويي در پيش چشم نداردميگذراند و نمون

هـاي بعـدي    ميتوان سير تحول سبك شناسانة بحر طويلهاي فارسـي را در قيـاس بـا نمونـه    
با وجود اين در باب شناسايي اولين بحر طويل فارسي مطالعات سبك شناسـانه  . ترسيم كرد

ايـن  . باره بـه قـرائن تـاريخي تكيـه دارد      ر اينچندان مورد توجه نبوده و عمدة استداللها د
سطري ، در ميـان خصيصـه    63پژوهش ميكوشد تا در كنار بررسي تاريخي اين بحر طويل 

لـذا   ؛ هايي از قدمت و نيز تقدم اين بحر طويل بيابـد  هاي سبك شناسانة اين شعر نيز نشانه
و بر اسـاس روش سـيروس    ادبي و فكري ،همانگونه كه اشاره شد آن را در سه سطح زباني 

 .ميدهدشميسا در كتاب كليات سبك شناسي مورد بررسي قرار 

اما براي تبيين بهتر مطلب ابتدا قدري در باب بحر طويـل بـه طـور عـام و بحـر طويـل       
بحر طويل را در يـك نمـاي كلـي    : به طور خاص توضيحاتي ارائه ميشودمدنظر اين پژوهش 

رج شدن تعـداد اركـان عروضـي يـك شـعر اسـت از       صورت خا«: ميتوان چنين تعريف كرد 
حدودي كه در سنت عروضي رعايت ميشده است و در يك جمله افزودن بر تعـداد اركـان و   

: موسيقي شعر، محمد رضا شفيعي كدكني( »يت شمارة خاصي براي افاعيل عروضيعدم رعا
از نظـر دور   عبارات باال تعريف مشهور بحر طويل است و ايـن نكتـه را نيـز نبايـد    ) 501ص 

عدم رعايت شمارة خاص براي اركان عروضي را ضروري نميدانند و شرط عده اي  داشت كه
تعـداد  هر چند كه ، را بحر طويل ميدانند  8يا  6صرف خارج شدن تعداد افاعيل يك بحر از 

  .تايي باشـد  16مثال همة اركان آن ثابت و مشخصي از اركان عروضي در هر بند آورده شود 
به نظر ميرسد بحر طويلهاي نـوع   )به بعد 35ص: حر طويل فارسي، حسن ذوالفقاريك ب.ر(

اي براي شـكل نهـايي بحـر طويـل كـه در تعريـف        زمينه در حكم مقدمه و پيشبايد دوم را 
در پايان بندهاي بحر طويل معمـوال قافيـه رعايـت    . يعي به آن اشاره شده در نظر گرفتشف

سابقة سرودن . اس بر بار موسيقيايي آن ميافزايدجع و جنميشود و درون هر بند هم انواع س
 هشتمقرن  هاي شبيه به بحر طويل، به اواخر ها و نمونه اين نوع شعر با در نظر گرفتن زمينه

يتوان گفت تقريبـا تمـامي بحـر    با جمع بندي نظرات مختلف م .باز ميگردد نهمو اوايل قرن 
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         ، رمـل سـالم   ) فعالتـن فعالتـن   ( ل مخبـون  هاي موجود فارسي با تكرار نامحـدود رمـ  طويل
و به ) مفاعيلن مفاعيلن ( يا هزج سالم ) مفاعيل مفاعيل( يا هزج مكفوف ) فاعالتن فاعالتن(

اين قالب شعري اغلـب بـه عنـوان شـعري     . اند  طور كلي در دو بحر هزج و رمل سروده شده
اين قسم را نميتوان از « يشده است عوامانه و غير رسمي و حتي نوعي تفنن ادبي شناخته م

اقسام مشخص و معتبر به شمار آورد چه در حقيقت بحر طويل يك نوع تفنن ادبي است كه 
گاهي شعرا و صاحب طبعان طبعي آزموده و به آن صورت  ، مطايبات و فكاهيـاتي بـه نظـم    

و تقريـرات بـه    آورده اند و در تعزيه ها و نوحه سرائيهاي قديم نيز اين شيوه ضمن محاورات
شـايد بـه دليـل غلبـة     ). 114ص : تحول شعر فارسي ، زين العابـدين مـوتمن   ( » كار رفته 

همين نگرش بوده است كه اين نوع از شعر فارسـي در مباحـث مربـوط بـه قوالـب شـعر در       
ر حالي كه نه همة نمونه هاي بحر طويل ساخت و ؛ دبيشتر موارد ناديده انگاشته شده است 

از عامه مردمنـد بلكـه در ميـان آثـار      نه همة سرايندگان اين نوع شعر،انه دارند و زباني عوام
به هر روي اولين . شاعران رسمي و شناخته شده نيز نمونه هايي از بحر طويل ديده ميشود 

نمونة موجود بحر طويل فارسي به معناي دقيق و كامـل آن ، بحـر طويـل ميـر عبـدالعظيم      
سيد بن درختي (باستاني پاريزي به موزون بودن اين نامه پي برد نخستين بار . مرعشي است

؛ هر چند وي اين نامه را نه در قالب يك بحر طويـل ،  )1030، ابراهيم باستاني پاريزي ، ص
بلكه به عنوان نمونه اي از اولين تجربه هاي شعر نو فارسي مطـرح كـرد و در ادامـه محـيط     

بحـر طويـل ميـر    ( طويـل بـه ايـن مكتـوب داد      طباطبائي اولين كسي بود كه عنـوان بحـر  
  .)24ص :عشي ، محمد محيط طباطبايي عبدالعظيم مر

  
  اولين بحر طويل فارسي

اريخ طبرسـتان  دكتر شفيعي كدكني در كتاب موسيقي شعر با توجه به تاريخ تاليف كتاب ت
موسـيقي  .(تربع يا نيمة اول قرن نهم را تاريخ سرودن اين مكتوب دانس، و رويان و مازندران

از آن جايي كه اين حدس يك گستره زماني پنجاه سـاله  ) 503ص : شعر ، شفيعي كدكني 
اي خطي  را در برميگيرد ، مهدي درخشان سخن از دو بحر طويل به ميان آورد كه در نسخه

 844آمده است و اين دو بحر طويل را با اين استدالل كه قطعا قبـل از   844با تاريخ كتابت 
ــديميترين نمو ســروده شــده ــد ، ق ــا دانســت ان ــه ه ــل (ن ــرين بحــر طوي ، مهــدي كهــن ت

خ دقيقتري ، اما با دقت در فقرات مكتوب عبدالعظيم مرعشي ميتوان تاري) 283ص:درخشان
، در جايي از اين مكتوب ، سراينده عبارتي در وصـف سـيد علـي    . براي سرودن آن قائل شد

ابقاه ماشـاءالذي اواله مـا   : آورده است مرعشيان  ةسلسلسرفرزند سيد قوام الدين مرعشي 
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خدا او را نگه دارد تا زماني كه خواسته است ؛ : كه معناي آن چنين است  والي اباه قبل هذا
با دقـت در  . آن خدايي كه او را امير گردانيد همان كه پدرش را پيش از اين امارت داده بود

خصي كه در قيد حيـات و بـر   معناي عبارت مشخص ميشود كه اين توصيف تنها در مورد ش
، سيد علـي در   مسند حكومت باشد صدق ميكند و از آنجايي كه به تصريح تاريخ طبرستانِ

در آمل حكومت داشـته اسـت ، تـاريخ    ، كه سال وفات اوست ،  825تا  816سالهاي  ةفاصل
تـاريخ طبرسـتان و رويـان و مازنـدران ،     ( اسـت  . ق 825سرودن اين بحـر طويـل قبـل از    

قرائن تاريخي ديگري از سرنوشت سـراينده نيـز در خـود    ). 282-3ظهيرالدين مرعشي ، ص
به اين . نامه و ساير قسمتهاي تاريخ طبرستان در دست است كه اين حدس را تقويت ميكند

  جـداي از بحـث تـاريخي    ، بـه عـالوه    .هاي نامه اشاره خواهد شـد قرائن در توضيح پيچيدگي
حر طويل ديده ميشود كه گواهي بر اين مدعاست كه اين مكتوب از هايي در خود اين ب نشانه

برخي پيچيدگيهاي زباني شـعر ، نقـايص وزنـي و    . هاي بحر طويل فارسي است  اولين نمونه
عدم وجود قافيه و بند به معناي مرسوم و شناخته شدة بحر طويل هاي بعدي از زمره همين 

  .قرائن است
، نـوه قـوام الـدين    ين العابدين بن قوام الـدين مرعشـي  ز عبدالعظيم بن ،اثرسرايندة اين 

مرعشي موسس سلسلة مرعشيان مازندران است كه طي سدة هشتم و نهم هجري قمري در 
وي فردي ، آمده سرايندهبنا بر آنچه در تاريخ طبرستان دربارة . مازندران حكومت داشته اند

بان فارسي ، عربي و طبري به خـوبي  دانشمند و مسلط به انواع علوم و فنون بوده و به سه ز
مردي بـود لطيـف طبـع و اشـعار عربـي و پارسـي خـوب ميگفـت و         «: شعر ميسروده است

دو نمونـه از اشـعار طبـري او در تـاريخ     ) . 330همـان ، ص  ( »طبريهاي لطيف انشا مينمود
 پس از كشته شدن برادرش سر به كوه و بيابـان گذاشـته و  عبدالعظيم . طبرستان آمده است

همـان ،  . (ياغي ميشود و در ميان جنگلها روزگار ميگذراند تا بر بن درختـي از دنيـا ميـرود   
  )  329-30ص
  

  شرح مشكالت
در اين قسمت به اختصار تنها به شرح و توضيح آن دسته از عبارتهاي اين مكتوب پرداختـه  

و فهـم دقيـق آن بـا     درك، ها و يا ابهامات زباني و معنـايي  ل برخي تعقيدميشود كه به دلي
  1.روست مشكالتي روب

                                                 
  .اند ، نقل شدهن بحر طويليقي شعر ، مقاله كهن ترعبارات بحر طويل بر اساس تصحيح و پاراگراف بندي دكتر شفيعي كدكني در كتاب موسي  1.
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پـاش خداونـدي كـه از    رضه ميدارد كه دائم كف ميمون گهركمينه بندگان اخالص و خدمت ع
روي تفاخر نعل يكرانش كواكب قرطة گوش نهم گردون مينا رنگ ميسازد و بوسيدن تمنـا و هـوا   

لـت بحكـم آخشـيجان    دارد بزودي دولت ادراك آن گاهش برافرازندة اين گنبـد فيـروزه بـي آ   
  . همنشين سازيده با جان و خرد مرزوق گرداناد

در سطر اول قبل از كلمة دائم ، مترادف واو عطف است، اين نوع كاربرد در متـون   »كه«
بندي كه از  ادبيات فارسي سابقه دارد و خطيب رهبر در كتاب حروف اضافه و ربط در تقسيم

  :هايي آورده استم با مثالدهد اين كاربرد را هميارائه  »كه«انواع 
هيچ  كهد بگريست و بر دل وي عظيم كار كرد سه روز روزه داشت يسليمان چون آن بد

  نصيحه الملوك غزالي 17ص . چيز نخورد و سيم شب روزه بدان بگشاد 
  اينم پند بس   كهگوشمالي ديدم از هجران / من كه قول ناصحان را خواندمي قول رباب

  »تصحيح قزويني ديوان حافظ ،  181ص
  )409ص : دستور زبان فارسي،كتاب حروف اضافه و ربط ، خطيب رهبر ( 
در سطر دوم آغاز يك جملة معترضه اسـت كـه در جايگـاه صـفت تـاويلي بـراي        »كه«

يعنـي كواكـب و   ؛ خداوند ظاهر شده است و كواكب فاعل آن اسـت و نعـل يكـران مفعـول     
اوج و مثـال  ( براي گردون نهم ي دوح را گوشوارستارگان از سر نازش و تفاخر نعل اسب مم

عطف به همـين   آغاز شدهجمله بعدي كه با فعل بوسيدن . ميسازند ) اعالي رفعت و بلندي 
د جمله است و و فاعل آن نيز كواكب است يعني كواكـب بوسـيدن كـف ممـدوح را آرزومنـ     

. تعقيد كـرده اسـت   دچار  ان ميان حذفي صورت گرفته كه متن ربه نظر ميرسد در اي. است
در واقع گوينده ميخواهد تاكيد كند كه دستي را كه كواكب آرزوي بوسيدنش را دارنـد مـن   
نيز در آرزوي بوسيدن آن هستم اما جمله دوم به قرينه معنوي حذف شده ؛ شـايد بـه ايـن    

و و به همين دليل داشته اي  پردازيها در زمان سراينده حالت كليشه دليل كه اين نوع عبارت
  . واسطه همين عهد ذهني مرعشي ادامه جمله را حذف كرده است اصطالحا ب

بحكـم آخشـيجان   اي كه بيشتر شايان توجه است عبـارت   در جملة دعايي بعدي نكته
به نظر ميرسـد تركيـب بحكـم اينجـا در نقـش ادات      . است همنشين سازيده با جان و خرد

ر جسـتجويي كـه نگارنـده در متـون     د. استتشبيه ظاهر شده و نوعي تشبيه مركب ساخته 
بـه عنـوان   ) به حكم ( نمونه اي از كاربرد بحكم ، قبل از اين بحر طويل به عمل آوردفارسي 

اما در منابع مربوط به فرهنگ عامه كاربردهاي مشابهي ديده ميشود ؛ ادات تشبيه ديده نشد
حكـم كسـي   به عنوان نمونه ابوالحسن نجفي در كتاب فرهنگ فارسي عاميانه ذيل مدخل . 

، در حكـم چيـزي يـا كسـي     به مثابة چيزي يا كسي بـودن « : د مينويس يا چيزي را داشتن
ان گلولة برفي را دارد كـه تـا از دسـت    جيرة ما حكم هم: بودن ، مثل چيزي يا كسي بودن 
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تـو حكـم   ) 39مردي كه رفيـق ،  .(باال به دست پايين برسد آب ميشود  و چيزيش نميماند 
   » ) 53نـون و القلـم   ( پسر من را داري از همة خواهر و برادرهاي من فقط تو يكي مانـده اي 

دن خـود بـه درگـاه    گوينده رسـي ).  8-497ص : فرهنگ فارسي عاميانه ، ابوالحسن نجفي (
عنصر بيجان با جان و خرد و در نتيجه جان گـرفتن و  چهار ممدوح را مانند همنشين شدن 

جـان بـه   ح ميگويد همانگونـه كـه آخشـيجان بي   حيات يافتن آنان ميداند و خطاب به ممدو
ولـت درگـاه تـو    واسطة همنشيني با جان و خرد حيات و روح مييابند ، من نيـز بـا ادراك د  

  .  كنمي پيدا ميچنين حالت
ساي درگـاهي   كه بعد از رفع اركان مباني هواداري و دولتخواهي انهاي ضمير انور عكاف كيوان

  . كه خاكش توتياي ديدة ارباب الباب است و كان گوهر نيك اختري 
، هاي فارسي و عربي رايـج  ه لغتنامهدر مراجعه ب. است عكافنكتة بعدي استفاده از لغت 

چنين مدخلي يافت نشد و در نيز در بررسي فهرست تركيبات برخي از كتب نثـر مصـنوع و   
اما با توجه بـه ريشـه ايـن تركيـب     ؛ فني نظير درة نادره هم چنين عبارتي به كار نرفته بود 

يعني عكف ، يك معني از معاني مختلف آن ميتواند به تركيب مورد نظر ما نزديـك باشـد و   
دن و طواف كردن است و با اين معنا عكاف كـه صـيغه مبالغـه اسـت از     آن هم معناي گردي

 .روي قياس به معناي بسيار گردنده است 
اال اندر آن ايام گبري بي نمازي ملحدي ناپاك اصلي را كه حسـب محبـان بـه اخـالص و     ..... 

اسـكندر  هواداري طول عمر و ازدياد نعمت و جاه يزيد بن مغيره كافرنعمت گمنام نكوهيده نشـان  
يـار و   بن سست پيمان و قدم افراسياب از فرط كج بيني و گمراهي و ناداني مصر بود و ابوجبار بـي 

قرين و مثل و شبه و مونس و فرزند و زن صاحب كفايت از پي حسب بنا بر حسب فتـوا از لبـاس   
  . جسم بدآموي بدگوهر به تيغ او معرا شد

علـت اصـلي ايـن    . ش اين مكتوب است ترين و بحث برانگيزترين بخ اين قسمت پيچيده
اسكندر بن سسـت پيمـان و   يكي سستي برخي تركيبات به كار رفته در متن مثل ، تعقيد 

وانـا بـودن بخشـي از ايـن مكتـوب      تر ناخ و ديگري بيمعنا و يا به بيان دقيق قدم افراسياب
م معنـا  دچار اشكال و هعبارت حسب محبان در اين متن هم وزن را  به اين شرح كه؛ است

نادرسـت   ، كند و به نظر ميرسد كه ضبط تمامي نسخ كه به همين شـكل اسـت  را مختل مي
. ن خوانا نبوده اسـت آاي كتابت شده كه اين تركيب در  موجود از نسخه نسخ  ظاهراباشد و  

اين تركيب ناخواناست و از نظر وزن نيـز بـا وزن بحـر    ، ي موجودها رو در تمامي نسخهاز اين
   .نيست طويل سازگار

حـب  "ميتوان حدس زد كه تركيب حسب محبان احتمـاال  البته در خصوص اين عبارت 
به آن اضافه شـده و   به اخالصبوده است كه كلماتي كه در ادامة جمله آمده يعني  "محبان
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خـالص و بـا   : به اخالص( بر حب محبانِ به اخالص : در مجموع تركيب به اين صورت است 
محبتي همچون محبت محبان با اخالص در هـواداري از اسـكندر    مصر بود يعني با) اخالص
  .مصر بود

موجـود اسـت و   ، بط نسخ نادرست و ناقص است ضشاهد ديگري نيز بر اين فرضيه كه  
چه اين را عالمت مفعـول باشـد و چـه بـه      _ ناپاك اصلي رادر عبارت  راآن اينكه با آمدن 

زبـان   منطـق بر طبق نحو طبيعـي و   _خواهد عنوان حرف اضافه به كار رفته باشد و متمم ب
شده و در اصل متن يك فعل كم بايد فعلي گذرا به مفعول يا متمم در متن بيايد كه چنين ن

  . دارد
ر افراسيابِ سسـت پيمـان و   اسكندر بن سست پيمان و قدم افراسياب يعني اسكندر پس

روشـني قابـل شناسـايي    اريخي به اين شخصيت ت،با مراجعه به تاريخ طبرستان . سست قدم
يكي از شخصيتهاي سياسي آن عصـر آمـل اسـت كـه     ، ر پسر افراسياب شيخياسكند. است

با وجـود جسـتجوي فـراوان در    .  خودش و پدرش بزرگترين دشمن خاندان مرعشي هستند
، يزيد بن مغيره و نيز ابوجبار كه نام آنها نيـز  ي مربوط به منطقة آمل و مازندرانكتب تاريخ

توان دربارة يزيد بن مغيره حدس ضعيفي زد تنها مي. اف آمده شناسايي نشدنداراگردر اين پ
و با توجه بـه ايـن نكتـه كـه      1هاي متعصبانه شيعي مرعشيان ن اينكه با توجه به انديشهآو 

يزيد و مغيره هردو از منفورترين شخصيتها در نزد شيعيان محسوب ميشوند و مثَـل اعـالي   
ده بـا زيركـي و احتيـاط و بـا تشـبيهي مضـمر اسـكندر و پـدرش         سـراين ،پستي و شقاوتند 

  .  افراسياب را به ترتيب به يزيد و مغيره مانند كرده است 
شود و تنها معناي ذكر شده بـراي آمـو و   يم به اين شكل در فرهنگها ديده نمبد آموي ه

تركيب  به نظر ميرسد با توجه به سياق عبارت ، مرعشي اين. آموي همان رود جيحون است
را از ريشه آمودن به معناي آميختن و تركيب كردن گرفته و بدآموي را بر طبق قيـاس ، در  

 . معنايي شبيه بدتركيب ساخته و به كار برده است
از آنجا بندگي سيد ايد علي ابقاه ماشاءالذي اواله ما والي ابـاه قبـل هـذا خـاطر عـاطر از او      

  .رنجيده كرد
بر طبق اشارات متعـدد ظهيرالـدين   . است  علي،  سيد ايدبندگي تركيب پيچيده بعدي 

در تاريخ طبرستان ، سيد ايد لقب مير قوام الدين حسيني مرعشي موسس سلسلة مرعشيان 
) يعني (در اين پاراگراف مولف ميگويد بر اثر خطايي كه مرتكب شدم بندگي سيد ايد . است

در واقع علي در ايـن  .رون كردعلي ، از من رنجيده شد و اموالم را به يغما برد و مرا از آمل بي

                                                 
  .فكري اين اثر اشاره خواهد شدبه نمونه هايي از اين اعتقادات در بخش مربوط به سطح .   1
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بر طبق تصريح  ،به عالوه . عبارت بدل يا به بيان بهتر عطف بيان براي بندگي سيد ايد است
كـه  (مرتكب شده يعني قتل شخصـي بـه نـام اسـكندر      هتاريخ طبرستان خطايي كه سرايند

، علـي آملـي  و اخراج او از آمل در زمـان سـيد   ) البته ارتباطي به اسكندر بن افراسياب ندارد
و بندگي در اين عبارت به ) 330همان ، ص( پسر قوام الدين يا همان سيد ايد صورت گرفته

بنـدگي بـا ايـن معنـا در     . ناچار بايد در كاربردي خاص و به معناي پسر يا جانشـين باشـد   
اما بستگان به معناي اقوام و اعضاي خانواده در فارسي كامال ؛ فرهنگهاي لغت ديده نميشود 

ج است و شكل مفرد آن يعني بسته هم به همين معنا در لغت نامة دهخدا آمده اسـت و  راي
بـه عـالوه در لغـت نامـة     . بعيد نيست كه بندگي در اينجا ارتباطي با اين ماده داشته باشـد  

دهخدا ذيل مدخل بنده به نقل از ترجمان القرآن معناي وليد يكي از معاني ذكر شده اسـت  
 .ز معاني وليد در زبان عربي فرزند است و روشن است كه يكي ا

هر آدمي زادي كه از وي اين عمل زايد اگر بر كله گل دارد و يا بر لب سخن در ملك مـن نـي   
شستن آنش ميسر گردد و ني گفتن اين جز به مرضات من و كينونه اش از حيز امكـان بـه كـردار    

  .تغاضب نون بزر مغربي باشد
ي بيان اوج شدت و سرعت عمل در برابر فرد خـاطي اسـت   برا اگر بر كله گل داردكنايه 

كنايه گل بر سر داشتن و نشستن بـه معنـاي شـتاب     گلدر لغت نامة دهخدا ، ذيل مدخل 
  : كردن و عجله كردن آمده و با يك مثال نيز همراه شده است 

( » فردوسـي  . يكي تيز كن مغز و بنماي روي / كه گر گل به سر داري اكنون مشوي « 
  )گلت نامة دهخدا ، ذيل مدخل لغ

به كـردار در ايـن جـا    . است به كردار تغاضب نون بزر مغربيتركيب جالب توجه بعدي  
اي در تقدير است كه بـه ضـرورت وزن حـذف     ادات تشبيه است و پس از تغاضب هم كسره

 .شده يعني تركيب در اصل به شكل تغاضبِ نون به زر مغربي و از نوع تركيبات اضافي است 
نون كه در متون مختلف ادبيات فارسي معاني متعددي دارد ، در اين جا به معناي شمشـير  

، ار خالص است كه به سبب همين خلوصعيار بسي24زر مغربي هم طالي . به كار رفته است
با تقابل اين دو ، مولف در اين عبارت . دارد و كامال ترد و شكننده است كمياستحكام بسيار 

شي يعني شمشير برنده با زر خالص شكننده تشبيه مركبي سـاخته و امكـان ادامـه حيـات     
شخص خاطي را مانند خشم گرفتن و غضب كردن شمشير به زر خالص دانسته اسـت و بـا   
اين تركيب اغراق آميز خواسته است بگويد همانگونه كه در وقت خشم گرفتن شمشير به زر 

كـه در ملـك مـن بـه آزار مـردم       كسيبراي ، ادامه بقاي زر متصور نيست  امكان، شكننده 
  .بپردازد هم امكان حيات و بقا وجود ندارد
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و در باب معادات والي زندگاني آل و اتباع سكندر بر طريـق سـاكنان سـدة واالي مخـدومي     
رانـد و بـا   خداوند به استحقاق و اطالقست كزان اعداي يزدان و رسول او فراسوي عذاب النـار مي 

ارباب احباب و وال اشفاق بيحد و عنايات و نوازشـهاي بسـيار و پژوهشـهاي بيحصـر و قيـاس و      
  .افرازد  تربيتهاي فزون از حد سبز گردون اطلس فام باالتر همي

سـراينده كـه در قسـمت هـاي     . معادات به معناي دشمني و وال به معناي دوستي است
در ايـن قسـمت   ، ندر بن افراسياب بيـان كـرده بـود    نفرت خود را نسبت به اسك، قبلي نامه 

 -خطاب به مخدومش سليمانشاه كه به گواهي تاريخ حداقل در دوره هـايي روابـط دوسـتانه   
مـة حيـات خـانواده و    اميگويد كه نظر من درباره دشـمني بـا اد  ، اي با اسكندر داشته است 

كـه كـافران آنـان و    جانشينان اسكندر بر طبق نظر سـاكنان درگـاه شـما و خـود شماسـت      
و مومنان جـزو ايـن خـانواده را مـورد عنايـت قـرار       ميكنيد دشمنان خدا و رسولش را طرد 

  .ميدهيد
كه چون فرمان حواشي خداوندي عدو گوري ولي شادي رسد بر امتثالش خود بر آن موجب كه 

  .در نامه محرر شد كمر بندد
 .رمان محشي به خط ممدوح حواشي به معناي محشي و حاشيه دار به كار رفته يعني ف

نوعي تركيب اضافي مقلوب است و در عين حـال مشـبه بـه فرمـان ؛ يعنـي نامـه       عدو گور ،
ولي شاد هم در توصيف . محشايي كه براي دشمن من مانند گور تيره و ناراحت كننده است

همين نامه نوعي صفت فاعلي مركب مرخم است به معناي ولي شاد كننده يعني نامه اي كه 
  .استبب شادي دوستان س

ولي از خدمت خدام ايوان منيف و قطب گردون پرتو مهر سرافرازي و شاهي چشم ميدارد كـه  
....  

قطب گردون پرتو مهر سرافرازي و شاهي توصيف سليمانشاه است و قطب در اين جا بـه  
ه ات يعني عبدالعظيم ميگويد من از خدمت خدام درگاه بلند مرتب؛ معناي مركز به كار رفته 

ممدوح كه مركز خورشيد سرافرازي و شاهي هستي و پرتوي تو تمام گردون را  و نيز از تويِ
سـفارش و توصـيه اي بـه    ،  مـن  فرا گرفته ، چشم دارم و ميخواهم كه براي تامين مايحتاج

  .كيومرث بكني 
موسـم  ولي ادراك آن دولت بالزاد و االغ زين و بار و خرج راه و خيمه و خاصه كسي را هـيچ  

  سيما هنگام سرما روي از راه پلور و كوه موشا جز به دشواري ميسر نيست
جهانگير نصري اشرفي ، فرهنگ ( نام دهكده اي است از دهستان باال الريجان آمل موشا 

مله در زبان مازندراني به معناي روستاست و شايد ايـن  ) ، ذيل موشامله  4واژگان تبري ، ج
  .دروستا نزديك كوه موشا باش
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  فليعم الذي يلقيه كالخفاش مـا يـوحي  در پايان نامه جمله دعايي به زبان عربي آمـده   
  : كه ميتوان آن را چنين ترجمه كرد 

يعم از ريشه وعم يعبـر  ] خـدا [درود : به معناي درود فرستادن است و معناي كل عبارت   م
  .مي كندكسي كه خداوند القا مي كند به او همانگونه كه به خفاش وحي 

  
  سبك شناسي

اين نامه را با استفاده از روش تحليلي دكتر شميسا در كتاب كليات سبك شناسي ، در ادامه
يعني در سه سطح زباني ، ادبي و فكري بررسي ميكنيم كه البته سطح زباني خود از سه زير 

  .است تشكيل شدهمجموعه سطوح آوايي ، لغوي و نحوي 
  

  سطح زباني
  سطح آوايي

اين مكتوب در يكي از دو بحر شناخته شـدة بحـر طويـل يعنـي     ، همان گونه كه اشاره شد 
بحر هزج از ديربـاز در منظومـه هـا و اشـعار عاميانـه كـاربرد       . هزج سالم سروده شده است 

شـايد بحـر طويـل    . فراواني داشته كه نمونه هايي از آن در وزن دوبيتيها برجاي مانده است 
نوان قالب شعر عاميانه در نظر گرفتـه ميشـود از ايـن تـاثير پـذيري      هم كه در مجموع به ع

اين وزن به طـور كامـل در تمـامي بنـدهاي ايـن بحـر       ،به جز چند مورد. بركنار نبوده باشد 
  .طويل ديده ميشود

بندها هيچ نوع اسـتقالل و  ، هاي بحر طويل است در واقع در اين شعر كه از اولين نمونه
طويلهاي بعدي است كه با آمـدن قافيـه بنـدها شـكل مسـتقل و       تشخصي ندارند و در بحر

  .مجزاي خود را مييابند
هاي فقير است بلكه از انـواع شـگرد  ) يهقاف(ب نه تنها از حيث موسيقي كناري اين مكتو 

د مورد سـجع  موسيقي دروني يا همان صنايع بديع لفظي هم چندان غني نيست  و تنها چن
  :به شاخصترين آنها اشاره ميشود كه 1شودو جناس در آن ديده مي

  
  سجع 

                                                 
  .تعريف و نيز تقسيم بندي  صنايع بديعي بر اساس كتاب فنون بالغت و صناعات ادبي عالمه همايي انجام شده است   1.
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سـازد و دارد  مي. داردو بوسيدن تمنا و هـوا   سازدميكواكب قرطةگوش نهم گردون مينارنگ 
دهند و البته نوعي قافيـه ضـعيف   ف و كمرنگي از نوع مطرف تشكيل ميبه نوعي سجع ضعي

  تشكيل ميدهند -و نه در پايان بندها -در درون عبارت 
گـوهر كـان    فتـوت در دريـاي   مـروت ، سـرو بسـتان   آنجا مهتر و ساالر كشـور راي آنكه از ب

  . نكوكاري ملك زاده كيومرث بن شاه غازي وقاه اهللا من كل الباليا بود
سازند و بين دو عبارت هم نوعي موازنه برقرار است مروت و فتوت با هم سجع متوازي مي

در اين جـا  . سيقي دروني باشدو اين بخش شايد غنيترين قسمت اين بحرطويل از لحاظ مو
هم مانند مورد اول ميتوان از نوعي شبه قافيه يا قافيه ناقص سخن گفـت كـه بـا توجـه بـه      
صبغة عاميانه بحر طويلها به خوبي قابل درك است و از اين نوع قافيه هاي نـاقص در اشـعار   

  .عاميانه فراوان به چشم ميخورد
  

  جناس 
س مطرف دارند كه البته اين تركيب كليشه اي است و به جنا. از او رنجيده كرد عاطر خاطر

  .كرات در آثار قبلي به كار رفته است
و وال اشفاق بيحد و عنايات و نوازشهاي بسيار و پژوهشـهاي بيحصـر و    احباب اربابو با 

جنـاس مضـارع و   . ردون اطلس فام باالتر همـي افـرازد  قياس و تربيتهاي فزون از حد سبز گ
  الحق

  جناس قلب. و اختيار مستحب آيين اهل دانش و دين نيست فرض رفضدر حقيقت 
چشـم  قطـب گـردون پرتـو مهـر سـرافرازي و شـاهي        ايـوان منيـف و   خـدام  خدمتاز 
  جناس اشتقاق.ميدارد

  
  هم حروفي يا واج آرايي

  در واج هاي صامت ك و گ 
ة ب قرطـ كـ واكرانش كـ ه از روي تفـاخر نعـل ي  كهرپاش خداوندي گف ميمون كه دائم ك

  .ميسازد گردون مينا رنگوش نهم گ
اين همحروفي به نوعي صداي حركت اسب را كه موضوع وصف اسـت بـه ذهـن متبـادر     

  ميكند
  ( ُ ) »و«در مصوت 

  خاصه  وخيمه  وخرج راه  وبار  واالغ زين  وولي ادراك آن دولت بال زاد 
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  سطح لغوي
، واژه 307) اسـامي و افعـال    شامل( واژه به كار رفته  530در اين مكتوب از مجموع حدود 

واژه نيز كه  15و  در صد عربي است 39معادل ، واژه 207فارسي ،  درصد واژهاي 60معادل 
اسامي يا افعال مركبي هستند كـه از يـك بخـش    ، رصد باقي مانده را تشكيل ميدهنديك د

خش فارسي و يك بخش عربي تشكيل شده اند و از آنجايي كه در ساخت چنين واژه هايي ب
عربي مانند يك جز فارسي در نظر گرفته شـده و در تركيـب و اشـتقاق شـركت ميكنـد در      

Ĥينـد كـه در   كلمات جزو لغات فارسي به حسـاب مي بررسي ساده و يا مشتق و مركب بودن 
اسـم   154م ، اسـ  266، از مجموع فعل واژه فارسي شامل اسم و 322اين صورت از مجموع 

 14حـدودا  ( اسـم مركـب    38، )درصـد  21حدود (مشتقاسم  55، )درصد  58حدود (ساده
 56هستند و در بين افعـال و از مجمـوع   ) درصد 7حدود (مركب -اسم مشتق 19و )درصد 
فعـل   يـك ، ) درصـد 20حـدودا  (فعـل مركـب   11، )درصـد  77حدودا (فعل ساده  43فعل، 

 .به كار رفته است )و نيم درصد يكهر كدام (عبارت فعلي  يكپيشوندي و 

هاي عربي به كار رفته در متن بسيار زياد اسـت   شود ميزان واژههمانگونه كه مشاهده مي
كه اين كاربرد را ميتوان نتيجة عواملي همچون سبك رايج دوره تيموري و نيز فضل و دانش 

شت كه در مجمـوع و بـه   دانست و در عين حال اين نكته را نيز نبايد از نظر دور دا سراينده
هـاي عربـي شـناخته شـده و      رفته در متن در حيطـة واژه  غات عربي به كارل، جز چند مورد

 .  نسبتا رايج در ادبيات فارسي است

كـه  دارد وجـود  احتمـال  هم ايـن  چند مورد كاربرد خاص لغت در متن ديده ميشود كه 
و هم ايـن   سراينده باشد و نشان از نوعي خالقيت و عدم تقليد در ساخت واژهآگاهانة جعل 

اشتباه كاتبان و يا حتي ناآگاهي سراينده و آشنا نبودن او با برخي قواعد  ةكه  نتيج احتمال
  : دستور زبان فارسي

عكاف به معناي بسيار گردنده ، بنده يا بندگي به معناي فرزند يـا عضـو خـانواده  و بـد     
  .آموي به معناي بد تركيب 

  
  سطح نحوي

چه كه بيش از همه به چشـم  آن، مكتوب بندي اين نحوي و شيوه جملههاي در بررسي ويژگي
بسياري از جمالت اين مكتـوب  . آيد طوالني بودن جمالت و نيز در هم تنيدگي آنهاست مي

  : اي در درون خود دارد مثل  جمله معترضه
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كه دايم كف ميمون گهر پاش خداوندي كه از روي تفاخر نعـل يكـرانش كواكـب قرطـه     
  ...سازد  گوش نهم گردون مينا رنگ مي

، از اي كـه بـه آنهـا اشـاره شـد       از منظر علم معاني ميتوان گفت بيشتر جمالت معترضه
لحاظ معنايي در ساختار جمله به آنها نيازي نيست و تنها براي افزودن بـر معنـاي اصـلي و    

، دعايي است كـه  چند مورد از اين جمالت معترضه. البته براي پر كردن وزن آورده شده اند
شهر آورده شده است نظير آنچه در توصيف شهر آمل آمده يا جمـالت  پس از نام شخص يا 

  .است  مده، سيد علي و سليمانشاه آعترضة دعايي كه پس از نام كيومرثم
شـده و   متناين در هم تنيدگي و تو در تو بودن جمالت گاهي سبب تعقيد و پيچيدگي 

به عنوان نمونه در مثـال بـاال عـالوه بـر مخـدوش      . كرده استدرك معنا را با مشكل مواجه 
لفظـي و معنـايي و ذهنـي صـورت     بودن نسخه و حذفي كه به نظر ميرسد بدون هيچ قرينه 

  .به ابهام آن افزوده استنيز ، آمدن جمالت توضيحي درون جمله اصلي گرفته
اركـان   با وجود طوالني و تو در تو بودن جمالت، اين مسـئله تـاثير چنـداني در ترتيـب    

او را ، مالت معترضه و توضيحي و مترادفـات تعمد گوينده در آوردن ج وجمله نداشته است 
جملـه تغييـرات اخـتالل     اي در تنگناي وزن قرار نداده كه مجبور باشد در نحو عـادي  گونهب

در بيشتر موارد ، تغير مكان اجزاي جملـه در حـد   . لبته جز چند مورد محدودا ؛آفرين بدهد
تنهـا در يكـي دو مـورد پيچيـدگي      و قيد و مفعول و مواردي از اين دست است جابه جايي

بـارزترين نمونـه آن در تركيـب    . جمالت را ميتوان معلول جا به جايي اركان جمله دانسـت 
كه در بخـش توضـيح مشـكالت     خوردپيمان و قدم افراسياب به چشم مي اسكندر بن سست

اين اثر، همانهائي است كـه در سـبك نثـر     ساير خصوصيات نحوي . مفصل به آن اشاره شد
دورة تيموري در سبك شناسي بهار آمده است و جهت پرهيز از تكرار و تطول از آوردن آنها 

   .خودداري ميشود
  

  سطح ادبي
   1ابزار بياني

ساير ابزار تري دارد و كاربرد ار بياني به كار رفته در اين متن، تشبيه نقش مهماز مجموع ابز
  . رود و كنايه از دو سه مورد فراتر نميمجاز ، استعارهبياني نظير 

اما در حوزه تشبيه اين متن نسبتا پربـار و غنـي اسـت و چنـد مـورد از تشـبيه در ايـن        
مـورد   بيست و سه در مجموع. هايي از ابتكار و نوآوري در خود دارد مكتوب هست كه نشانه

                                                 
  سيروس شميسا عمل شده استنوشتة در تحليل ابزار بياني متن بر مبناي كتاب بيان  . 1
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رقم قابل ، حجم نه چندان زياد اين بحر طويل تشبيه در اين متن به كار رفته كه با توجه به
مـورد   چهـارده  از حيث بسامد و از منظر آمدن يا نيامدن وجه شـبه ، در   .اي است مالحظه

مورد وجه شبه آمده و تشبيه به  نهاست و در  مجملوجه شبه ذكر نشده و تشبيه اصطالحا 
تشـبيه   دهيدهد كه در در باب ادات تشبيه هم بررسي آماري نشان م. است مفصلاصطالح 

مورد از نـوع   هشت مورد تشبيه بدون ادات است كه از اين ميان سيزدهادات ذكر شده و در 
همانگونه كه مشاهده ميشود تشـبيهات بـدون ذكـر وجـه و ادات كـه      . تشبيهي است ةاضاف

رفين تشبيه هـم از  از لحاظ ط .ري آماري دارندهردو نسبت به نوع ديگر برت، هنريتر هستند
 دومورد عقلـي بـه حسـي،     چهارده، مورد حسي به حسي شش، تشبيه بيست و سهجموع م

غلبه كمي تشبيهاتي كه مشبه بـه آن  . مورد حسي به عقلي و يك مورد عقلي به عقلي است
، بـا هـدف تـاليف نامـه يعنـي      مـورد  بيسـت مورد اول و در مجموع بـا   حسي است يعني دو

د به مخاطب و نيز ويژگي ساده و روشن بـودن آن  رساندن كامل و بدون ابهام درخواست خو
كينونه اش از (ين يك مورد تشبيه مفرد به مركب مچنه. در هماهنگي و تناسب كامل است

 و يـك مـورد تشـبيه مركـب بـه مركـب      ) كردار تغاضب نون بزر مغربي باشـد  حيز امكان به
كـم آخشـيجان   بزودي دولت ادراك آن گاهش برافرازندة ايـن گنبـد فيـروزه بـي آلـت بح     (

، كه در ايـن مـورد دوم    در متن وجود دارد) ده با جان و خرد مرزوق گردانادهمنشين سازي
طرفين تشبيه و خصوصا استفاده از تركيب بحكم به عنوان ادات تشـبيه و وام گـرفتن آن از   

  .فرهنگ عامه از تازگي و ابتكار قابل توجهي برخوردار است
موردي . قابل توجه نيستن در اين متن چندان آاستعاره و انواع كاربرد بر خالف تشبيه 

ــه     ــده نميشــود و اساســا مــتن تشــبيه گراســت و ن          از اســتعاره مصــرحه در ايــن مــتن دي
نعـل يكـرانش   : آمـده اسـت   ره مكنيه در آغاز مـتن ديـده   تنها يك مورد استعا .استعاره گرا

  . ردون مينارنگ ميسازدكواكب قرطة گوش نهم گ
  : كنايه هم تنها در چند مورد ساده در اين متن نمود دارد، مواردي مثل

كنايـه از  (ش توتياي ديدة اربـاب البـاب اسـت    ، خاك)كنايه از اسب اصيل و سريع(كراني
  )يعني از سر ميل و رغبت(و از بن سي و سه دندان ) ناييسبب روشني چشم و رونق بي

دارد و آن هم استفاده از فعل كشـتن در   مجاز هم يك مورد كاربرد شاخص در اين متن
مركـب و پـاالني و مجمـوع اجنـاس و     : و اغراق آميز نهايت زجر دادن اسـت معناي مجازي 

كاربرد كشـتن در ايـن معنـاي    .. .نقودش را به يغما برد و ياري و چه ياري را بكشت و گفت 
  : به كار رفته مجازي مسبوق به سابقه است و بسيار

، دفتر اول مثنوي مولوي(مر مرا كشتي چه صورت ميزني / يمد كاي سنپهلوان در ناله آ
  )3053بيت 



  367/»اولين بحر طويل فارسي«نقد وتحليل و سبك شناسي 
 

 

چه كه هست مـوارد  اين متن به ندرت ديده ميشود و آنانواع صنايع بديع معنوي هم در 
بـه  مكتـوب   اي از تناسب و تضاد و نيز اغراق است و انواع هنريتري نظير ايهام در ايـن  ساده

نامة دوستانه كه فردي براي جلب حمايت پادشاهي نوشته است  البته از يك. كار نرفته است
  .توان انتظار داشتجز اين نمي، گنجددرباري هم نمي رسميو حتي در حوزه مراسالت 

اين  .يستهاي افراطي اثري ناز اطنابهاي بيش از حد و عبارتپردازي، طوركلي در اين مكتوبب
  : هاي اين دوره بهتر قابل درك است خصيصه با توجه به ويژگي ساده بودن نسبي نامه

از . يكي از عادات چنگيزخان اين بود كه نامه ها و فرامين درباري او ساده و مختصر بود 
اينرو آداب قديمي و تفاصيل و اطنابهايي كه در مناشير و مكاتيب دربـاري مرسـوم بـود بـه     

سـبك  ( » . اسـت   اين روش در عصر تيموري نيـز برقـرار  . تدريج تخفيف يافت و ساده شد 
  )  199، ص  3ج : شناسي ، بهار 

  
  سطح فكري

اي ساده و معمولي است كه شخصي خطاب به پادشاهي نوشـته و   مكتوب مورد بحث ما نامه
اي  بديهي است كه چنين نامه. ذشت خود از او تمناي مساعدت دارددر آن ضمن شرح سرگ
چندان بـه سـراينده مجـال طـرح     ، ونايسه با ساير انواع اشعار و متبا چنين مضموني در مق

انديشه نميدهد و تنها از خالل بعضي عبارات به صورت غير مستقيم ميتوان به برخي عقايد 
هايي كه از اين متن قابل برداشت است به اين شـرح   انديشه. برد و انديشه هاي سراينده پي

   :است
حكام كوچك و بزرگ مذكور در  نخست اينكه سراينده در اوصاف و القابي كه براي امرا و -1

ي كـه خـود از آن خانـدان اسـت     يعني سليمانشاه و كيومرث و حتي سـيدعلي مرعشـ  ، نامه
هاي رايج شعر فارسي راه افراط نپيموده و تنها بـه اوصـافي   آورده، در مقايسه با اغراقها و غلو

و بـراي اهـل   چون بلندي درگاه و تفاخر آسمان به نعل اسب سليمانشاه، قبله بودن درگـاه ا 
دانش و پايان ناپذيري عمر و مال و جاه او ، واليت دادن خداوند بـه سـيد علـي مرعشـي و     

عمرش  ةاز شخصي كه بخش عمد. پدرش و فتوت و جوانمردي كيومرث بسنده كرده است 
شـتن چنـين   دا، را در كوه و جنگل سپري ميكند و ارتباط تنگاتنگي با امرا و حكـام نـدارد   

از سوي ديگر بروز اين خصيصه در مكتوب مرعشـي را ميتـوان    .ذهن نيستوضعيتي دور از 
اش وجـود   اي كه به احتمال فراوان ميـان او و مخاطبـان نامـه    به صميميت و رابطة دوستانه

قالب و شكل مكتوب نشان از اين دارد كه ايـن نامـه نـوعي اخوانيـه     . داشته ، مربوط دانست
اب و نحوة خطاب ممدوح كه به آن اشاره شد ، از حيـث  است زيرا عالوه بر نوع عناوين و الق
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بيشـتر اركـاني كـه    . اجزاء هم تا حد بسيار زيادي با قالب مرسوم اخوانيات هماهنگ اسـت  
برميشـمارد   هفتمو  ششمحسين خطيبي در كتاب فن نثر فارسي براي منشات اخواني قرن 

شرح اشتياق ، ذكر انتظـارات و  بخشهايي نظير ابالغ خدمت و  در اين نامه قابل رديابي است
   )425-419صص : ك فن نثر در ادب پارسي، حسين خطيبي.ر(.خاتمة نامه

هاي شيعي هم با توجه به حدسي كه راجع به تعبير يزيد بن مغيره زده شد،  تاثير انديشه-2
البته  واضح است كه صرف آمدن يك تعبير، براي حكم كـردن دربـارة   . قابل شناسايي است

سراينده كافي نيست اما آنچه اين حدس را تقويت ميكند اشـاراتي اسـت كـه سـيد     انديشه 
هاي شيعي خاندان مرعشـي كـرده اسـت كـه      ظهير الدين در جاي جاي تاريخش به انديشه

اي است كه ميان اعضاي خاندان مرعشي با تيمور دربارة حقانيت  شايد بارزترين آنها مناظره
ه بـه تحريـك و سـعايت اسـكندر     در پاسـخ تيمـور كـ    شيعه رخ ميدهد و در آنجا مرعشيان

يخوانـد و مـورد انتقـاد قـرار     ،آنان را به سبب طعن و لعن خليفة اول و دوم رافضـي م شيخي
صـص  : ، ظهيرالـدين مرعشـي   تـاريخ طبرسـتان  (ع از عقايد خود برميخيزنـد  ، به دفاميدهد

231-233(  
  

  نتيجه 
هـاي سـبك شناسـانة آن از    و نيـز ويژگي ه گواه قرائن تـاريخي  مكتوب عبدالعظيم مرعشي ب

، ضعفها و سستيهاي زباني. موجود فارسي و شايد اولين آن استهاي بحر طويل  اولين نمونه
هـا و نقـايص وزنـي از ايـن      نداشتن شكل كامل بحر طويـل از لحـاظ بنـد و قافيـه و سـكته     

 ةنـ رد زميدر بسـياري مـوا   ،هاي شاذ لغـوي و نحـوي  مراه برخي كاربردهويژگيهاست كه به 
سي دقيق ايـن مـتن بسـيار    مضاف بر اينكه آنچه كه در برر. تعقيد متن را فراهم آورده است

، اشكاالت نسخه برداري و كتابت در اين متن و به طور كلي در دورة تيموريـان  مشهود است
از حيـث   .است كه در بسياري موارد درك معناي درست متن را با مشكل مواجه كرده است

بديع لفظي متوسط و از حيث بديع معنـوي بسـيار فقيـر اسـت امـا در       ةحيط بالغت هم در
در سـطح فكـري   . تشبيه از غناي نسبي برخوردار استحيطه ابزار بياني و خصوصا در حوزه 

هم متن حرف چنداني براي گفتن ندارد و جز عدم وابستگي شـديد بـه حاكمـان و انـدكي     
  .  رديابي نيست هاي شيعي خط فكري خاصي در متن قابل انديشه
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