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 چکیده

ق.(، از مجموعه اشعار آیینی است 913البحرینِ شاعری متخلا به اسیری )تصنیی منظومة مجمع

بیت است. این نسخة خطی با وجود پختگی زبان و اندیشة شاعر، اهمیت آن  11400كه مشتمل بر

در سیر تحول سبکی، داشتن مختصات كهنه و نو، شرح و بسط زندگی پیامبر اكرم)ص( تا رحلت 

علی)ع( به شیوة حماسی و نیز دارا بودن واژه ها و اصطالحات عرفانی،  ایشان و دالوریهای حضرت

دینی، عربی، تركی، مغولی و تركیبات ابداعی، كمتر مورد بررسی وشناخت قرار گرفته است. اگر چه 

اسیری در كاربرد صنایع لفظی و معنوی تواناست ولی در این حماسة دینی كه مخاطبین آن عموم 

صنایع لفظی بیشتر مشاهده میشود، بویژه آرایه های تکرار و جنا  كه باالترین  مردم هستند، كاربرد 

بسامد را دارند. او كمتر به تعمّق میپردازد و از صنایع معنوی و بیان در حد اعتدال بهره جسته است. 

ر پایة حسی باالترین و مجاز كمترین بسامد را دارد. افکار عارفانه؛ ب_آرایة تشبیه به ویژه از نوع حسی

عشق بودن جهان ، وحدت در عین كثرت و كثرت در عین وحدت، انسان كامل و...از جمله مختصات 

فکری شاعر شیعه مذهب این منظومه است. با واكاوی همة ابیات منظومه در سه قلمرو زبانی، ادبی 

ه این پرسش و فکری به شیوة استقرایی و توصیی و تحلیل، نگارندگان این مقاله كوشش كرده اند تا ب

 پاسخ دهند كه اهمیت و ویژگیهای سبکی مجمع البحرین چیست؟

 مجمع البحرین، حماسة دینی، قلمرو زبانی، ادبی و فکری، سبک شناسی،  اسیری: یکلیدکلمات 
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 مقدمه  -1

دلدادگی دینی و عشق به نبی اكرم )ص( و امیرالمومنین علی )ع( سابقه ای دیرینه دارد 

شیدایی بر طینتهای پا  حک شده است. تبلور این شیدایی عامل ظهور  و از آغاز خلقت این

دینی است كه ابتدا با مناقب خوانی و مدح خاندان عصمت و  _آثار آیینی و اشعار حماسی 

نامه نوشته شده در منظومة علی"بر اسا  تحقیقات پژوهشگران  طهارت جلوه كرده است.

 "اثنا عشری در تاریخ ادب فارسی استقرن پنجم نخستین تجربة شعر حماسی شیعی 

 .(3)توصیی و توصیی گری در منظومة حماسی علی نامه،ص
ق.( تا نیمة اول قرن هشتم تا حدودی، جایگاهی دارند 616نظم و نثر بعد از حملة مغوالن)

های ادبی نیز به دیار فانی امّا در نیمة دوم قرن هشتم با حملة امیر تیمور گوركانی باقیمانده

ق.(حکومت كردند مانند 906پار شدند. خوشبختانه جانشینان تیمور كه تا سال )رهس

جانشینان چنگیز متمدّن شده و عامل رونق ادبیات گشتند ولی به علّت از بین رفتن 

ها( سطحی و تقلیدی شد ها و كتابهای اصیل، ادبیات )بدون در نظر گرفتن شاخاكتابخانه

واج یافته بود، قدم به سیر صعودی نهاد و در دورة صفوی .تاریخ نویسی كه از زمان چنگیز ر

عرفانی یافت .كتابهای مذهبی  _آرام آرام شعر از دربار بیرون رفت، مردمی شد و رنگ دینی 

های های دینی كه به نگارش تاریخ اسالم، منقبت پیامبر اكرم )ص(  و صحنهو حماسه

پرداختند، دراواخر دورة تیموریان و در مبارزات و فداكاریهای شجاعانة حضرت علی )ع( می 

 روزگارصفویان به بار نشستند. 
منظومة مجمع البحرین اسیری، شاعر اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم نیز به این مهم 

پرداخته است. اسیری شاعری است شیعه مذهب كه به عرفان ابن عربی معتقد است . او به 

)وحدت وجود، تشبیه و تنزیه، عشق، صفات  دینی و دقایق عرفانی_شرح مباحر حماسی

حق، نبوّت و والیت، انسان كامل،فیض اقد  و مقد  ...( میپردازد و با بررسی الیه های 

 شعری شاعر، حسب حال، شهودات، ضمیر پنهان و اندیشة بالندة او  نمایان میگردد.
حات قرآنی و دینی، در این منظومه وفور لغات عربی، ابیات مزیّن به آرایة ملمّع و  تلمی

گویای آگاهی كامل شاعر به زبان عربی و مباحر دینی هستند. با وجود ردّپای بدیع معنوی 

و بیان، مالحظه میشود كه صنایع لفظی، آوایی و موسیقایی بسامد بیشتری دارد . لحن شاعر 

تظار در داستانی است و به تقلید از حماسة فردوسی، برای ایجاد انگیزه، شوق و ان –روایی 

خواننده، به شگرد براعت استهالل در آغاز بیان هر واقعة تاریخی دست میزند و سپس با 
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ها را برای خواننده ملمو  مینماید ودر پایان با الفاظ حماسی تصویر سازی كرده، صحنه

اخالقی هر فصل را به پایان میرساند. اسا  كار او در بیان  -مناجات و بیان دقایق دینی

تقان و درستی است. با غور و بررسی به شیوة استقرایی و توصیی و تحلیل در قلمرو وقایع، ا

زبانی و ادبی شاعر، به سبک شاعر كه مجموعه ای از سبک خراسانی و عراقی است، دست 

مییابیم و شاهد مختصات نو و كهنه در آن هستیم. گفتنی است كه  مشاهدة ماده تاریخ، 

عرفانی و ورود واژگان عامیانه  -درباری، رویکرد دینی -یشیمعما، دوری شعر از موضوع ستا

همراه با اعتقادات مردمی نیز بیانگر جلوه هایی از مقدّمات ظهور سبک هندی به منظومه 

 است.

 پیشینۀ تحقیق -2
دینی ناشناخته  _مجمع البحرین، حماسة تاریخی "بر اسا  تحقیقات بدست آمده مقالة 

معراج پیامبر )ص( در یک حماسه نا شناخته دینی در قرن "ة و مقال  "ق .( 913)سروده 

كه نویسندة هر دو  مقاله حامد شکوفگی است  به ساختار و موضوع  حماسة مجمع "دهم

های آن در دو بخش البحرین اسیری اشاره ای شده است  و در نهایت به برخی ویژگی

 ادبی و تاریخی پرداخته است. –حماسی 
روی، سعی شده است،  اثر را در سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری با شیوة امّا در تحقیق پیش 

استقرایی و توصیی و تحلیل به طور كامل بررسی نماید و با تامّل در بسامد موضوعات سه 

 قلمرو، به رونمایی از سبک شاعر  بپردازد و زوایای پنهان فکر و اندیشة شاعر را روشن سازد.

 البحرین معرفی شاعر منظومۀ مجمع -3
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 تخلّا اسیری از بستر اشعار، در پایان هر فصل، 

 بعد از مناجاتهای جذّابش مشاهده میشود :
 چه بتتتا  از استتتیری ستتیه نامه است              تو را آب رحمتتتت چو در ختتتامه است       

 (239)ص

او از شاعران قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری است ودر این زمان تاریخ نام چهار اسیری 

نمازی بن قاضی حنفی رازی،  _2محمدقاسم، شاعر دربار اكبر شاه،  _1را ثبت كرده است : 

بر اسا  تارنمای كتابخانه، موزه، مركز اسناد اسیری الهیجی نوربخش.  _4اسیری هروی، _3

و مجلس شورای  اسالمی، مرحوم  عبدالحسین حا ری، مورد اخیریا ماقبل آن را انسب 
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میداند. اسیری شیعه مذهب است و همواره خود را گدای راه امام كامل میداند و با بیان 

 كرامات ودالوریهای حضرت علی )ع ( بر قدر منظومه اش میافزاید:

 عتتتلی ولتتتتی آنکتتتته هر كتتتتامتلی            ختتتتتتط بندگتتتتی دادش از مقتتبتلی          

 (230)ص

او ارادت خاصّی به شاه اسسماعیل صفوی داشته و بخشی از منظومه اش را به مدح او 

حاضر یات او اختصاص داده است و چون در پایداری او دعا میکند)اقامه اهلل(  پس حتما در ح

 :بوده است

 كه آن شهتتتریاری كتته دل جای اوست            زبتتتان در دهتتتتان كتتتارفرمای اوست      

 (10)ص

ناظم مجمع البحرین گویا از پیروان فرقة صوفیة نوربخشیه است. او در فصل نعت نبی 

 :میدانداكرم)ص(، خا  پای حضرت را سرمة چشم نوربخش، موسّس طریقة نوربخشیه 

 آن ختتا  پا ستتترمتتتة نوربختتتش             كتتته بتتتترده از او روشتتن و كور بخش         بد

 (4)ص

 :لبحرین حدود پنجاه سال داشته استشاعر هنگام سرودن مجمع ا

                      ونچو شد پیتتک عمتتترم ز پیتتتری زبون            قتتتتدم نانهتتتتتده زپنجتتتتته بتتتتر

 ( 14)ص

اسیری امیدوار بوده است كه بعد از پایان این كتاب با لطی خدا كتاب دیگری را آغاز نماید. 

او پیوسته از حق، معرفت واسرار غیبی را طالب است و در صورت مقبولیت كتابش پاداش 

 خویش را برتر از عمر جاودان میداند :

 قبول اوفتد            بتتتود جتتتتتایتتتزه اش به ز عمتتتر ابد                 گركتتته ایتتتن ختتتتدمتتم 

 (272)ص 

 متتتتراد از حیتتتات است نطتتق و نفس            چتتتو باقتتتی بود نطق،  باقی است كس        

 (272)ص

 محتوای مجمع البحرین -4
بیت مثنوی، دربارة زندگی حضرت  11400نسخة خطی مجمع البحرین مشتمل بر 

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 

ی، با مناجاتهای زیبا آن را پایان میدهد. شاعر از هر استفاده میکند و بعد از بیان وقایع تاریخ
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فرصتی برای بیان دقایق عرفانی و بروز اندیشة بالندة خویش بهره میجوید و گاهی نیز به 

 ضرورت، به حاشیه نویسی كتاب دست میزند :
                  و برختتتتواند آن محتتتترم            دعتتتتایی كتتتته شتتد بر حتتواشی رقم ینبگفتتتت ا

 (202)ص

 علت نام کتاب -1-4
شاعر طبع خویش را منتخب حق میداند و به دلیل اینکه به توصیی بحر نبوّت و بحر 

 البحرین مینامد: والیت میپردازد، آن را مجمع 
                  یکتتتتی نتتتتتام برد از رستتتتتالت علم            دگتتتتتر نامتتتتتته را از والیت رقتتتتتم  

 (18)ص

 یکتتتتی را زبحتتتتتتر النبتتتتوّت لقتب             ز بحتتتتتر فتتتتتوّت یکتتتتی منتختتب                     

 (18)ص

 و یژگیهای زبانی -5

 سطح آوایی -1-5

 موسیقی بیرونی -1-1-5

شعر كالمی 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 

های بلند دارای آوای خاص، و شدّت و ها و هجالت دارا بودن مصوتكهن عربی است. به ع

قوّت است. همواره بعد از دو هجای بلند، تکیه در هجای دوم میباشد. معموالً خانوادة ادبیات، 

وزنهای حماسی را شبیه به وزن شاهنامة فردوسی، در بحر متقارب میدانند. اثر مورد بحر 

د در بحر مذكور آمده است. شاعر در ترتیب كمیت وكیفیت دینی دار -نیز كه موضوع حماسی

های دو مصراع استادانه عمل كرده است. در موارد بسیار نادر وزن دو مصراع یکسان هجا

 نیستند كه البتّه، شاید خطا از كاتب باشد .  

 موسیقی کناری -2-1-5

یکی از ضروریات در ایجاد موسیقی كناری شعر، قافیه است. وجود قافیه،  الف( قافیه:

( %51ها در مجمع البحرین)عامل گوشنوازی و اثر گذاری بیشتر در مخاطب است. بیشتر قافیه

اسم هستند كه بسیار خوش آهنگ و جذّاب میباشند. شاعر در موارد نادر از قافیه  –اسم 
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گاهی واژگان را با تلفظ كهن، قافیه قرار میدهد كه از  های تکراری استفاده میکند. او

 203كُن ص –، سخُن 19آتش ص –مختصات سبک خراسانی است. مانندِ خوَش 

 

 انواع قافیه ها در صد بیت آغازین -1جدول 

 درصد )%( فراوانی در صد بیت نوع کلمه ردیف

 51 51 اسم –اسم  1

صفت یا بر  –اسم  2

 عکس

22 22 

 12 12 صفت -صفت 3

 6 6 اسم یا برعکس –فعل 4

 5 5 فعل –فعل 5

صفت یا  -فعل 6

 برعکس

3 3 

 1 1 حرف -حرف 7

های بی عیب ومناسب تواناست ولی در مواردی اند  عیوب قافیه: شاعر در ساخت قافیه -

 عیوب قافیه در ابیات مالحظه میشود. مانند:

 بخش                  بُردبختش            ز هتتتتر یک صتتد اهل سخن  كَردد خرسختتتتن در دو نتتتامه 

 (18)ص

رد ( رعایت نشده است و عیب  ُ_در بیت مذكور، همسانی مصوت در هجاهای قافیه ) َرد

 مشاهده میشود. "اقوا"

های های سبکی دورة تیموریان و آغاز صفویان ظاهر شدن ذوقافیتین: یکی از ویژگی -

است كه در این منظومه هر چند اند ، ولی یافت میشود و شاعر دو واژة آخر  ذوقافیتین

 :     ی یک بیت را قافیه قرار میدهد. مانندمصراعها

                                  باقی شمتار زستتتتتاقی دمتتتتی عمتتتر            درآر ساقی گهتتتی در چمتتتتن جتتتام

 (18)ص

                             زیان آیدم  جتتتتز این هتتتر چته باشتتد            نتتتتان بایدمتتتتون ز بگفتتتتتا كه مره

 (169)ص
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ردیی از فرعیات موسیقی كناری است كه شاعر فارسی زبان به یاری وجود  ب( ردیف:

افعال ربطی و وسعت جایگزینی كلمات در زبان فارسی میتواند با این شگرد بر موسیقی شعر 

ردیی یکی از ویژگیهای شعر پارسی است كه در ادب هیی زبانی تا آنجا كه آگاهی "بیفزاید. 

(. با تامّل در منظومه 221)صور خیال در شعر فارسی، ص".داریم به وسعت شعر پارسی نیست

پی میبریم كه شاعر در مثنوی خویش به ضرورت،  ردیی آورده است. با بررسی در صد بیتِ 

 مورد ردیی مشاهده میشود و بسامد ردیفهای فعلی بیشتر است. 29آغازین منظومه 

 انواع ردیی در صد بیت آغازین -2جدول 

 درصد )%( فراوانی نوع ردیف

 15 15 فعلی 1

 7 7 ضمیری 2

 4 4 اسمی 3

 3 3 تركیبی 4

 موسیقی درونی -3-1-5

 سطح واکی و آوایی  -2-5
چنانکه میدانیم بررسی جلوه های موسیقایی در قلمرو ادبی و دیگرگونی واكها یعنی: ابدال، 

البته بعضی از این دیگرگونیها مربوط به "تخفیی، حذف وقلب، در قلمرو زبانی جای دارند و

(. با واكاوی منظومه، دیگرگونی واكها 28)دستور تاریخی زبان فارسی: ص"شیوة كتابت است

های موسیقایی آنها كه بر اسا  تکرارحاصل میشوند بررسی شده،  بسیاری از و نیز جلوه 

 این دیگرگونیهای واكی نمایان میگردد. در ادامه به مواردی چند اشاره میشود: 
 ( حذف  در كلمات: 1

 از او                                  فتتتادنبه   شتتتتتاخ   امتتتتل   میتتتوة   آرزو            بستتتی متتتتاند ختتتواهد 

 (15)ص

 به كتتار                            نایتتتدبه جتتتز احتتتمد و آل،              دوستتارشمتتا را به هتتر دو جهتتتتان  

 (13)ص

 (: -َ( تبدیل مصوت )آ( به  )2

 اید                         آگتتهگتتتتتر از رتتتبت خویشتتتتن             درگتتته ایدبه رتبتتت غتتالمتتتتان این 

 ( 13)ص
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 ( متحرّ  كردن حرف بدون حركت:3

 ر                      زینَهتتتتابه عهتتتدش مباشتتتید نتتتا استتتتتوار            از او چتتتونکتته هستتتتید در 

 (182)ص

 رده میشود :( گاهی همزه به جای )ای(آو4

 رد            از او عتتتاقبتت ختتتا  روزی ختتتتورد پروها میتتوة)میوه ای(چمتتتن ستتتال

 (194)ص

 ( مشدّد كردن كلماتی كه در بافت آنها تشدید نیست: 5

 آرد به بار                          شکّتر بتتته پتتتروردن او كمتتتر بستتتتته دار             چتتتتو آن نتتتتی كه او 

 (10)ص

یا بر عکس مانندِ بُد به جای ( و-ُ( تلفظ مصوت بلند )او( به جای تلفظ مصوت كوتاه)6

 (3صبود)

 كهتتنه، بلند و مغا                   صتتتندوق  زخشتتتکی شتتتده سینه ام چا  چا              چتتتتو

 (15)ص

 ( حذف تشدید : 7

 قتتتتوی پشتتتت گشتن به حکتتتم خدا     زوج خیتتتتر النّستتتتان عمتتتش ابتتز 

 (18)ص

( متحّر  كردن حرف ساكن و اسکان حرف متحرّ  مانندِ وَهبَش به جای وَهَبَش، نَزدایَد 8

 (185ص)به جای نَزُدایَد 

                               گلسِتانت، در فتتتروزندة بتتتتتتزمِ گتتتلزار جتتتتتتان            چتتتنین مستتتند آراستت

  (19)ص

 ( آوردن همزه به جای )ی(:9

 گتتتر از زنتتتده جتتتانان نشانیش هست                        هست (ییش یش )جاجادل كه  آن جویدرا  تو

 (4)ص

 ( به كار بردن )ت( به جای )ه( در واژه های عربی:10

 خویشتتتتتن آگتته اید                              رتبتتتتغتتتتالمتان این درگه اید            گتتتر از  رتبتتتتبتتته 

 (13)ص

 ( حذف كسرة اضافه: 11

 بطتتتن آمتنهكتتته آن نتتتتور رخشتتنده چتتون آینه           چتتتو مصتتتتباح دادش ز 
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 (21)ص

های سبک ( ظاهر شدن دال میانجی در پیوست )به حرف اضافه(به )ضمیر(كه از ویژگی12

 (191-189)صخراسانی است:بدیشان 

 شتتتاه چون ستتیل آب             به ستتتتر ختتتورد فوالد همچتون حباب                         بدوروان شتتتد 

 (180)ص

ولی خوانده نمیشود و در منظومه گاه با تلفظ ( واو معدوله: واوی كه نوشته میشود 13

 كهن یافت میشود.

 زندگی است             كه مرگتتی چنان به ز صتد زندگی است            خَودبداند كستی كتتش به 

 (182)ص

 سبک شناسی واژه ها  -6

  کاربرد لغات عربی -1-6

واژه های عربی در بسامد باالیی وجود دارند كه یکی از مختصات سبک عراقیِ این منظومه 

سدره،  سریر، نبیه، عقد، الطاف، صالت، سبط، منهاج، جحیم، حیه، مراضیه،  است. چون: 

 محیا، نوال، مآثر، كرام، مازاغ، قرطین  

                         احتتتترام نجتتتیزختتتتتا  به نتتام            كتته دارد  جوهتتتربه متتن گفت :  بشیری

 (135)ص

  کاربرد شکل کهن واژه ها -2-6

كاربرد این واژه های كهن از مختصات سبک خراسانی شاعر است. چون: ماندن : زنده نگه 

داشتن، بگذاشتن )مانند كاربرد در شاهنامه(، فروخت : افروخت، جلوه گری كرد، ظاهر شد، 

استهزا، ریشخند، پاریز : پاییز، مخت : امیدواری، شکرخا :  توانست، فسو  :نمینیارست : 

سخت شیرین، شکرخوار،  اژدر : مار بزرگ، خرد را ماندن : عقل را از دست دادن، عنان گرم 

 : تند و سریع، خوَش : خوب، نیک، گوارا، پرند : جامة ابریشمی،گران: ناپسند،فراوان،شد: رفت

 و بگتتتریختند           بمتتتتاندنتتتد از هتتتتم فتتترو ریختتتند            نبتتتتی را به یکتتتتباره 

 (185)ص

 کاربرد واژه های عرفانی -3-6

عرفانی  _كاربرد این واژه ها از مختصات سبک عراقی است. و بیان كنندة اندیشة دینی

 شاعر است. چون: شوق حضور، انسان كامل

                 حتدتم رستتتتاند ز كثتتتترت ستتتوی و         كثترتمتتتتذبه زیتن رهتتتتاند مگتتتتتر ج
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 (1)ص

 

 

 مغولی کاربرد واژه های ترکی و -4-6

د و از این واژه ها بعد از حملة مغوالن و در دورة تیموریان به زبان فارسی راه مییابن

 :چون: خان، طغرای های سبک عراقی است؛ویژگی

 و دیتتتوان دوستتتت            زده بر نشتتتتانی كتته این حکتتم اوست              تغتتتماآل یکتتتی 

 (173)ص

  کاربرد واژه های مسیحی -5-6

شاعر از  واژه های مسیحی برای القای معانی بوفور استفاده كرده است. مانند: ناقو ، 

 جزیه 

 شتتتد آنهتتتتا كه كتتافر شود زآن بتاب       كز این ناصواب             ترستتاچه گبتتتتر و چه 

 (274)ص

 ترکیب سازیهای ابداعی -6-6

ها ، شمس الدّجی : خورشید تاریکی15عیشنا  : آغشته به خوشی و سرور ص

، هولگین : ترسنا   (220ص)، وهمگین : ترسنا  (218ص)،آشیانگاه : آشیانه 17ص

 .(221ص)

 ز نو            جگتتتتر ستتتتوز و جتان كاه فصلی شنو           غتتتتم آییتتتناز ایتتتن داستتتتان 

 (183)ص

  کاربرد واژه های عامیانه -7-6

كاربرد واژه های عامیانه بیان كننده راه یافتن شعر از دربار به میان مردم است. شاعر با 

و زبان شعر  شکستن و محاوره ای ادا كردن واژه ها،  زبان نوشتار را به گفتار نزدیک میکند

، (16ص)، چه كار و چه بار (22ص)در این خصوص با سبک هندی قرابت مییابد: چون و چند 

 .(17ص)همش 

 در گذشت           مستکین فالنكز آن پیتش بر ستتتر بر این سرگذشت             كتته گتتتویند 

 (17)ص

 اصطالحات نجومی کاربرد واژه ها و -8-6
 (10زحل، خورشید، فلک )ص
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 كه تیتتتری است راست             خطتتتی جتتز به ختون عدویش نخاست     عطتتارد زكلک 

 (10)ص

 

 ویژگیهای ادبی -7

 بیان -1-7
علم بیان شامل تشبیه، استعاره، مجاز و كنایه است . شاعر در كاربرد این قسم از علوم 

شارع و "حقیقتا بیانبالغی تواناست و از این فنون خصوصا تشبیه، استفاده كرده است. 

: 1393)بیان، "شاهراهی است كه ما را به شهر رویایی و مخیّل هنرمند و اثر هنری میبرد 

 .(26ص

 تشبیه  -1-1-7
مورد تشبیه یافت میشود، كه  89با دقّت بر هزار بیت از اشعار منظومة مجمع البحرین، 

ادبیات قدیم عرب توصیی را به دو نوع تقسیم "حسی میباشند. –موردِ آن، تشبیه حسی  54

(شاعر بیشتر در شرح تاریخ اسالم 71:ص1385)بالغت تصویر،  "كرده اند : حسی و خیالی 

حسی( استفاده كرده است. او در -و توصیی حماسة دینی خویش از این نوع تشبیه )حسی

در شعر سبک خراسانی كه "رد .بیان حسب حال خود نیز گاهی این شگرد را به كار میب

 ( 63)همان : ص"، دو طرف تصویر، از امور حسی گرفته شده است. سطحیندهای اغلب، تصویر

 حسی: -تشبیه حسی -
 چتتته ابری فتتتروزنده چتتتون آفتتتاب            چتتته متتتاهی كتتته از مهتتر دارد نقاب                       

 (25)ص

 دهتتتان، از ختتتورش رفتته، دندان زكار            لعتتتاب زبتتتتتان، در دهتتتان، زهر مار                         

 (15)ص

 –مورد، تشبیهِ مركب وجود دارند كه همه حسی  8از این تعداد ابیات مورد بررسی در 

نی را كه عامّة مردم حسی میباشند. شاعر با این روش، دریافت وقایع تاریخی و حماسة دی

 مخاطب آن هستند زود یاب و رسا میسازد:

 چو مرغتتتی كه او بچتتتتته را طعمه داد           زمتتتانی دهتتتتان  در دهتتتانش نهتتاد          

 (24)ص

تشبیه تمثیل: تشبیه مركبی است بدون حضور ادات تشبیه و گاه بدون مشبه در حالت  -

 مشاهده میشود:استعاره، با بسامد كم 
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 بگفتتتا مکتتتن گتتریه، ای چشتتتم زار             كه شتتتتاخ كهتتتن، ز آب نایتتد بته بار       

 (15)ص

حسی یافت میشود. او برای شرح دقایق  –مورد تشبیه عقلی  31مورد تشبیه،  89در میان 

تاریخی كه مشبه  –عرفانی، حسب حال شهودات خویش، امور انتزاعی و گاهی وقایع دینی 

ها، فراحسی و ماورا ی هستند از این روش مدد میجوید تا با الفاظ زمینی، مفاهیم آسمانی 

این شگرد تصویر پردازی را كه از سطح ادرا  حسی فراتر "را به قدر توان، قابل ادرا  سازد. 

 ( 63:ص1385)همان،"میرود و به تجسّم فراحسی میپردازد تصویرپردازی اعماق نامیده ایم .

 جهان           بتتتر فیتضبه نقتتتتلی دگتتتتر دیتتتدم از ناقتتالن             كتتته عبتتتتداهلل آن ا

 (21)ص

از میان چهار ركن تشبیه شاعر دو ركن اصلی )مشبه و مشبه به( را بیشتر میآورد كه آن 

های شود . البته تشبیهرا تشبیه بلیغ مینامند. این صنعت به صورت اسنادی یا اضافی ظاهر می

 ها فراوان است.تکراری و مبتذل نیز در میان تشبیه

 به زه               شتتتد از متتتتاتم متتتن گتتره بر گره             دو ابتتترو كه بتتتتد چتتون كمانی 

 (15)ص

شاعراز تشبیه به عنوان ابزاری برای توصیفات زیبا و برشمردن جز یات به شیوه سبک 

عقلی  –مورد تشبیه عقلی  چهارخراسانی بهره میگیرد. در میان هزار بیت مورد بررسی 

 مشاهده شد.

               همتتتا ستتتاز همّتتتت، به پتتتترواز شو                بتتته متعتتتتراج بتتتتا یار دمستاز شو 

 (20)ص

 انواع تشبیه و تعداد آنها در هزار بیت -3جدول 

تعداد كل تشبیه 

 در هزار بیت

 حسی_حسی حسی_عقلی عقلی_عقلی

89 4 31 54 

 استعاره -2-1-7

ها زودیاب هستند وبه آسانی ادرا  میشوند. معموال قبل از این در مجمع البحرین استعاره

تشبیهاتی بوده اند كه خواننده آنها را دیده است و با آنها آشناست كه استعاره شوند در آغاز، 

 ها را میتواند دریابد. مثال:های صارفه، به سادگی استعارهو خواننده با قرینه
 است        دم تیتتتغ متتتن نیتتش آن عقرببلتتتتی اژدرش خصم جان عقتترب است            
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 (156)ص

 مانند شده است.تشبیه: دم تیغ به نیش عقرب 

 از وی برآرد دمتتار          عقتتتتربگتتتر اژدر شتتود خصم گر شرزه متتتار             كتتته این 

 (156)ص

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

  استعارة مصرّحه: معموال این نوع ازاستعاره، محسو  و از عناصر طبیعی است. تا خواننده

ف از استعاره را كه مشبه محذوف است دریابد. مشبه های محذوف از سریعتر بتواند هد

مورد استعاره مصرحّه یافت شد.   36امور طبیعی یا انتزاعی میباشند. در میان هزار بیت 

 مثال: 

 از صتتتدف          درّ یتیتتتماز میتان برطتتترف            عیتتتان گشتتتت سحاب چو گشت آن 

 (21)ص

 استتتتعتتاره  از عبتتتداهلل             درّ یتیم: استعاره از حضترت محمد)ص(سحتتتتتاب:  

  ،مورد استعارة مکنیه یافت شد. البته یادآور  12استعارة مکنیه: در میان هزار بیت

میشویم كه بیشترین استعارة مکنیه در براعت استهالل آغاز وقایع تاریخ اسالم است و 

 (19مانندِ چرا غنچه دندان نمود از بهار )ص از نوع تشخیا ظاهر میشوند. 

 برش          ریحان خجل بدچتتتو سنبل كه                كتتتوثرشمحتتتاستتن به پیتتترامتتتنِ 

 (5)ص

 كوثر: استعارة مصرحه از صورت نبی اكرم ص؛ ریحان خجل شد: استعارة مکنیه

 و تعداد آنها در هزار بیت انواع استعاره  -4جدول 

 استعاره مکنیه استعاره مصرحه             تعداد كل استعاره                             

48 36 12 

 کنایه  -3-1-7

ها فعلی هستند و مورد كنایه یافت شد . كه بیشتر آن 60از منظومه،   با بررسی هزار بیت

كنایه های فعلی مانند: زبان قاصر بودن : عاجز و  .های اسمی كمتر مشاهده میشوندكنایه

، دست و پا زدن : تالش كردن  3، دوبین شدن : منحرف شدن ص 1ناتوان بودن در بیان ص

، َسبلَت كندن : حسرت دادن، حسرت خوردن  6، رخ بتافتن : بی توجهی كردن ص 4ص

، برقع گشودن  9، گوش داشتن : پند پذیر بودن ، ص 8، چشم دوختن : خیره شدن ص 8ص
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، به پشت پدر رفتن  23، پرند گشادن : مورد لطی قرار دادن ص 10: حجاب را كنار زدن ص

 و...  16: نیست و نابود شدن ص

كنایه های اسمی مانند: تیز دندان : خطرنا  ، فریاد ر  : یاری رسان ، هوادار : دوست و 

شم سفید بودن : بی حیا بودن پشتیبان و...بعضی كنایه ها عامیانه می باشند، مانند چ

و...بعضی كنایه ها به آداب و رسوم قدما اشاره دارند،  مانند آیینه داری : جلوه گری و عاریه 

 گرفتن زیبایی ها و ...

 و چشتتتم متتن، برفتروز                    بتتتدر پتتترده             تیتتتره روزنظتتتر بر تتتتو دارم، متتتن 

 (2)ص

روز: بدبخت )كنایة اسمی(؛ پرده دریدن: آشکار شدن اسرار و كنار رفتن حجاب )كنایة تیره 

 فعلی(

 مجاز  -4-1-7
در مجمع البحرین، آرایة مجاز بسامد كمی دارد و گاهی هم تکراری است. در هزار بیت 

های مختلی یافت شد. مانند واژة شبان در بیت مورد مجاز با عالقه 20مورد بررسی ، حدود 

 یل با عالقة عام وخاص، مجاز از حضرت موسی است:ذ
 بتتته اول قتتتتدم زآتشتتتتی ده نشتتان                              شتباندر ایتتتن وادی ایمتتنم چتتتتون 

 (1)ص

  بدیع معنوی -2-7

 اغراق -1-2-7
اثر مورد بحر یک حماسة دینی است و الزمة 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.
 كتتته از پرتتتوش هر چه بَد بود، سوخت                    تت     آمتتتتنه آتشتتتتی برفتتتتتروخ كه از

 (23)ص

  نظیرمراعات  -2-2-7
شاعر مجمع البحرین، واژگانی را كه 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 كنار هم 

 میچیند تا متن زیباتر جلوه كند.
 والسّالم          فاطمه،چتتتتو جتتتتان طتتاهرو         تتام    به نت محتتتتدّث، رضتتتتیّه، زكتتتیّه
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 (144)ص

 

 تضاد -3-2-7
شاعر كلمات متضاد را هنرمندانه و به وفور به كار میبرد وگاه با آرایة تکرار كه بسامد باالیی 

 هم دارد همراه میسازد.
 ز تو پست          ا پستتتاز تو بر اوج و  بلنتتتتدبگفتتتت ای تتتتو بخشتتتتندة زوردست            

 (202)ص

 ایهام -4-2-7
داستانی،  –در مجمع البحرین، شاعر چون به حقایق تاریخی میپردازد و با بیان روایی 

حماسه سرایی میکند و مخاطبین او عامّه هستند، كمتر به تخیّالت پیچیده دست میبرد تا 

مفاهیم عظیم، قابل در  همگان باشد . بسامد این آرایه بسیار كم است. مانندِ حرف )در 

: حرف و كوه و دو معنی "قاف"، در بیت ذیل شاعر به دو معنی واژة 6معانی سخن و واج( ص

 :حرف وذات،  نظر دارد."عین"واژة 
                  قتتتافعشتتتق ازل تا به  عیتتتنكجتتتتا عاشتتتقی در جهتتان بی گزاف                بود 

 (22)ص

 تلمیح -5-2-7
شاعر برای تبیین دقایق عرفانی در كمال بالغت وتوانایی به آیات، احادیر، ادعیه و نظرات 

عطّار اشاره میکند. این شگرد شاعر حاكی از تسلّط و آشنایی  عرفای پیشین چون ابن عربی و

او با چنین مضامینی  است. او در تبیین تاریخ اسالم و شرح زندگی پیامبر اكرم)ص( و حماسة 

دالوریهای حضرت علی)ع( گاه آنها را به شکل كامل و با تمام جز یات میسراید و گاه به 

تاریخی او در باالترین  –گ است. تلمیحات دینی تلمیح روی میاورد. تلمیحات او رنگارن

 بسامد است.
 آن نتتتور نتتتور متتتن و شتتتاه بتود               كتتته او راه ستتتاالر ایتتتتن راه بتتود                    كه

 (18)ص

 یکی؟                علتتتی بتتتتود با متتتتن در آنجتتا یکی              دوبیتتتتن كتتتتی ببیتند یکی را

 (18)ص

ابیات باال  به حدیر پیامبر اكرم )ص(: اوّل ما خلق اهلل نوری،  و حدیر حضرت علی )ع( : 

 فاوّل ما خلق نور حبیبه محمّد)ص( تلمیح دارد.
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مورد تلمیح، در هزار بیت مورد بررسی یافت میشود و  45طبق آمار استخراج شده حدود 

باالی شاعر در كاربرد این آرایه است . او به مرور به شیوة تشبیه این رقم، گویای بسامد 

 تلمیحی یا اضافه تلمیحی نیز روی میآورد.

 متناقض نما )پارا دوکس( -6-2-7

اوج این آرایه كه كلمات متضاد باهم تناقضهای ظاهری را ایجاد میکنند در سبک هندی 

 جمع البحرین هستیم.است. ما شاهد حضور اند  این صنعت گیرا در منظومة م

 از ایتتتن جمتتتتع از ایشتتان برد انفعال                    نطتتتق اللجمعتتی كتتتته این  بهالهی 

 (18)ص

 ماده تاریخ -7-2-7
شاعر مجمع البحرین، در فصل تاریخ و خاتمة كتاب با استفاده از ماده تاریخ سازی، سال 

 ذكر میکند.913اتمام كتاب را 
 شد بخشتتتایرای شتتتتد            كه تاریتتتخ این نامتتتتته  نمبتتته بخشتتتید ختتتدا را

 (274)ص

 ملمّع -8-2-7

كاربرد این آرایه در منظومه نشانة توانایی شاعر به زبان عربی و آگاهی او به مباحر دینی 

 است.
 از آن پتتتتس بتتتته اوالد پتتتتا  بتول            لنحتتتتشر لدیهتتتتم بتتتتآل رستتتتول                           

 (19)ص

 بدیع لفظی -3-7

 تکرار -1-3-7

مورد  200های واكی )واج آرایی( منظومه، میتوان حدود با چشم پوشی بسیاری از تکرار

هزار بیتِ مورد بررسی یافت. در مجموع، شاعر از این شیوة  تکرار واژه یا عبارت را در میان

بدیع لفظی به وفور استفاده كرده 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 

با این گوش نوازی مجذوب نماید. شاعر عالوه بر  مناسبِ با موضوع،  بیان كند و مخاطب را

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 كاربردهای خاص شاعر است كه با  بسامد باال یافت 

 میشود.

 ( تکرار وا  یا )واج(1

                                  راویا، دهتتتای یتتتار، كتتتتتاربه هتتتتر             ارودا، جهتتتتتان متتتتا، رحتیمتتتاكتتری

 (1)ص

  ( تکرار واژه:در یک بیت :2

 شتتد حرم                               محتتتترماو  احتتتترامكتتتتز             محتتتتترمآن  احتتتتترامالهتتتتی بتتته 

 (122)ص

 ( تکرار واژه در ابیات پیاپی :3

 ختتتتتود را ببتتترد از میان                             متتتتتوالیتدزآشتفتتتتتتگتتتی اّمهتتتات جهتتتتتان             

 (219)ص

 چتتتون یافتتتت زینسان فتور             به كتتتتار اب و ام درآمتتتتتد قصتتتتور                            متتتوالید

 (219)ص

، بهی در بهی  (6ص)،  درمیان (6ص)، گرد كفر (2ص)( تکرار عبارت : تکرارِ حرف تو 4

 (17ص)

 جناس  -2-3-7

های بدیع لفظی است و از شاخه جنا  یکی از موارد مورد بحر در موسیقی درونی شعر

مورد جنا  یافت شد. شاعر بیشتر  به  60میباشد. ازمیان هزار بیت  بررسی شده، حدود 

های آوایی و موسیقایی  میپردازد و كمتر خود را به وادی  ناز  خیالی ظاهر سازی و زیبایی

است. با بررسی  میکشاند. پرداختن به ظاهر و زیباییهای آوایی از مختصات دورة تیموریان

كتب دینی)قرآن،انجیل، زبور و...( متوجه میشویم كه خداوند متعال نیز برای تعلیم 

های لفظی تکرار و جنا  بیشترین های دینی و جذّابتر و دلنشینتر شدن مطالب ازآرایهوآموزه

دینی نیز بالطبع چنین عمل كرده است. جنا   -بهره را برده است. ناظم این اثر حماسی

 واعی دارد. مانندِ:ان
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 ( جنا  تام 1

 نیستتیكتتتته مستتتتی نجوید كس از              نیستتتتتیوگتتتر گتتتتویمتت ما و من 

 (4)ص

 13( جنا  مركب  : دردسر / دردِ سر  ص2

 ختتتالفتتتتت مکتتان، بی خالفی، در آن            حتتتتکم ران،حکتتمرانامیتتتری به هر 

 (17)ص

  :مضارع( جنا  3

 بود بتتتسبود            زیک قطتتتتره از بحتتتتتر تو  پتسهمتتتتان دانتتتشِ هتتتركه از 

 (24)ص

 185، دَر/دُرص23( جنا   محرّف :خاتَم / خاتِم ص4

          دید گُل بین بود            زگتتتتلزار ایتتن نتتتتتور، گلچتتتین بود                     گُلهركتتته  گتتتتِلبه 

 (20)ص

( جنا  اشتقاق:  كاربرد این جنا  نسبت به دیگر انواع جنا  بیشتر است. شاید علت 5

 آن، اشراف شاعر به زبان عربی و آگاهی كامل وی به ریشة واژگان باشد.

                   عتتتتتلی             بتتتتته لفتتتتتظ فصتتتتیح و بیان جلی            نتتتتتدای منتتتتادای نتتتتتاد

 (184)ص

 ( جنا  اقتضاب )جنا  اختالف مصوّت بلند(:  6

                                        انتتزم  امتتتان  و  زمیتتتتتن  امتتتتینبه رحمتتتت فتتتترود آمتتتتد از آسمان            

 (21)ص

 185ص، دُر/ دُرج 5، سمک/سما  ص21( جنا  زاید:  راز/دراز ص7
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 واكاوی صنایع ادبی در هزار بیت -5جدول 

تکرار  جنا  مجاز تلمیح كنایه استعاره تشبیه آرایه

حسی  نوع واژه
–

 حسی

عقلی 
–

 حسی

عقلی 

-

 عقلی

 مکنیه مصرحه

      12 36 4 31 54 تعداد
 200 60 20 65 60 48 89 مجموع

 ویژگیهای فکری -8

 تحمیدیه -1-8
 كستتتی را كه مقصد بود كوی دوستتتت            به ره هتتتر چه پیش آیدش گوید اوست         

 (1)ص

 (منقبت رسول اکرم )ص( ومدح معصومین)ع -2-8

 الهتتتتی به آن  مظهتتتتر استتتتتم ذات            كتتتتته دارد لقتتتتب سیتتتّد كتتتا نات                        

 (7)ص

 چتتتون استتتتم اعظتتتم گرامی كنم            رهتتتتم ده بتتتته آن استتم و نامی كنم                  كه

 (7)ص

 مدح بزرگان -3-8

 از جمله مدح شاه اسماعیل صفوی:

 فتتتروزنده جتتتتتام جهتتتان بین دلش            دو عتتتالم در او منعکتتتتس حاصتتتلش            

 (10)ص

  اندیشۀ دینی و تسلّط بر قرآن و احادیث -4-8
 زنقتتتتل حدیتتتر و ز نتتتاّ كتتتتاب            نمتتتودم ز هتتتتر منتختتتتب انتختتاب                  

 (17)ص

 بتتتته نتتتتتور نبّی و بتتتتته حقِّ كتاب             كه بنمتتتتا نشتتانی زخویشش به خواب           

 (30)ص 

 اندیشۀعرفانی)عرفان ابن عربی( -5-8

، رضا و تسلیم ص 118-3 – 2-1وحدت در عین كثرت و كثرت در عین وحدت  صا 

 2های هستی نما و هستی نیستی نما صا، نیستی3-2ها صا ، قرب و زدودن حجاب1-5
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، جذبه و كشش از جانب حق  بودن 2اختیار انسان  ص 2،لوح محفوظ و علم الهی ص4-

، انسان كامل 5 – 4، فیض خدا صا4 – 3، واجب الوجود بودن خدا صا5-4- 3 -1صا 

، 8، منتظر بودن به ظهور حضرت حجت ص5، اغتنام فرصت ص5 – 6بودن پیامبر اكرم صا

، سحر خیزی و عافیت 11ی بر سرنوشت آدمی ص، تاثیر همنشین5نظام عدل حاكم بر عام ص

، تغییر احوال جبری با حبّ نبی و آلش صا 205 – 11، مهر ورزی و نیکی صا11ص

، 8، وحدت وجود ص 4 – 3، بر پایة عشق بودن جهان صا 1، شوق حضور ص 172-193

و آبی های نورانی سفید و سبز های معنوی و ماورایی با رنگ، ترسیم فضا8تشبیه و تنزیه ص

، خلوت نشینی عامل اعجاز اعمال است 97، ارزشمندی حضور در خانقاه ص27 -23...صا

 132ص

 تلفیق اساطیر دینی وپادشاهان ایرانی -6-8
 امتتتام زمتتتتان شتتتتتاه حتتتیدر نتژاد            كهتتتتتتن ختتتادمی ازدرش كتتتتیقباد

 (     10)ص

 رامات و حماسه های دینیتوصیف وقایع اسالم، معجزات، ک -7-8
 نبتی گفتتتت تتا محضتتتری ستتتاختند            ز رختتتت شتتتتتر منبتتتری ستتتاختند                         

 (111)ص

 روان گشتتتت و بر كتتتتی یتد حیدرش            بتتترآورد بتتتا ختتتتویش بر منبتتتترش                          

 (111)ص

 تو گفتتتتی كتتتتتز این گلشتتتتن بارور            دو شتتتاخ از یکتتتی اصل ستتتر زد دگر                     

 (111)ص

 توصیف طبیعت -8-8

 توصیی شب :

 چتتتتو گتتترد ستتپه بتترد، از روز تتاب            ستتتر شتتتتتاه ختتاور در آمد به خواب

 (151)ص

 توصیفات غنایی  -9-8
 لحظة دیدار حضرت علی )ع (وحضرت فاطمه ) ( هنگام جاری شدن خطبة عقد:

 چتتتو ستتتابق بتتترآن بود حتکم قتتضا            ز قتتتدرت بتتترآن شتتتد دل مرتضتتی                                

 (144)ص
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 تانه زبرج شتتترف                                  كتتتتته  آن  درّ  درّی  ز  درج   شتترف            كشتتتد ستتتتوی ختت

 (144)ص

 ختتترامان به ستتتتوی نبتتی كتتترد رو            بته چشمتتتش حتتتتیا و بتتته دل آرزو                                  

 (144)ص

 چتتتو چشمتتتش بدان نور شد متصتتل             به ختتتتود كتتتترد چشم و به او داد دل                              

 (144)ص

 اعتقاد به باورهای مردمی -10-8

 بله هتتتر ختترابی كه گنجی در اوستتت            بیابد از او هتتتر كه در جست و جوستت                        

 (17)ص

 شود چشتتتتم بدختتتواه از زختتتم دور            چتتتو این طتتترح را بیند از چشتتم دور                             

 (18)ص

 نتیجه  -9
منظومة مجمع البحرین، تصنیی شاعری با تخلا اسیری از آثار قرنهای نهم و اوایل دهم 

شرح تاریخ اسالم، منقبت رسول اكرم )ص(، است. این مجموعه از اشعار آیینی است كه به 

غزوات او و دالوری های حضرت علی )ع ( پرداخته است. با واكاوی قلمرو زبانی، ادبی، فکری 

ای از سبکهای  و بسامد كاربردی زیر مجموعه های آنها درمییابیم كه سبک شاعر آمیخته

یزند و جرقه هایی از سبک خراسانی و عراقی است، برخی مختصات كهنه و نو در آن موج م

 -هندی در آن مشاهده میشود. قالب منظومه،  مثنوی است و وزن متقارب دارد.  قافیة اسم

ابیات ردیی دارند و بسامد ردیی فعلی باالتر %29( باالترین بسامد را دارد و حدود %51اسم)

های تركی و  از انواع دیگر است. برخی ویژگیها، مانند كاربرد لغات كهن و  عربی، واژه

درباری، كم شدن  –مغولی،تركیبات ابداعی، روی آوردن به عرفان و دوری از اشعار ستایشی 

تعمّق، اعتدال در بدیع معنوی، توجه بیشتر به صنایع ظاهری  به ویژه، كاربرد آرایه های 

 تکرار و جنا  با باالترین بسامد، در مجمع البحرین مشاهد میشود. در قلمرو ادبی؛ بیان،

مورد در هزار بیت( باالترین 54حسی) -مورد در هزار بیت( و از نوع حسی89آرایة تشبیه)

تاریخی در  -بسامد و مجاز كمترین بسامد را داراست. فراوانی كابرد اغراق و تلمیحات دینی 

این حماسه دیده میشود. كاربرد ماده تاریخ و معمّا هر چند اند ، توجه به  اعتقادات عامّة 

اصطالحات عامیانه نشانه هایی از ظهور سبک هندی است.  زبان شعر ساده و روان مردم و 

با شگرد براعت استهالل مخاطب را آماده و مشتاق میکند  در آغاز شرح هر واقعه شاعراست. 



 1398 بهار /43 پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره /320

 

اسالمی را بر پردة ذهن او نمایش  -های حماسیِ تاریخیداستانی، صحنه –تا با زبان روایی 

دلکش به پایان رساند.  آرایة تشخیا در بخش براعت استهالل بسامد  دهد و بعد با مناجات

باالیی دارد. مجمع البحرین از نوع ادبیات تعلیمی و حماسی است و شاعر ضمن شرح حماسة 

دینیِ خود با مخاطب عام، در الیه های شعری به بیان اتو بیوگرافی و اندیشة واالی خویش 

  اخالقی میپردازد._و دقایق عرفانی 
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