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چكیده
نسخ خطی ،میراث فرهنگی ملتها و نشاندهندۀ تالش مردم یک

ششکور در دکردیور و

ک

دستاوردها فکر  ،علمی و تاریخی ین سرزمین هستند .این پژوهش به معرفی منظومۀ ناشکناختۀ
«منوهر و دمالت» (مجمعالبحرین) ظهیر شرمانی اختصاص دارد .این اثر تکاشنون تصکحیو و چکا
نشدهاست .اصل داستان هند بوده و سراینده در ین ،یکی از افسانهها پنجگانه و مشهور هنکد
بهنام «منوهر و دمالت» را به نظم دریوردهاست .تاشنون پنج نسخه از این منظومه در شتابخانکههکا
مجلس و یستان قدس رضو معرفی شده شه در بین ینها نسخۀ  15927شتابخانۀ مجلس با نسکخ
دیگر ت اوتها فراوانی دارد .ظهیر در بخش ماسی از شاهنامۀ فردوسی و در بخکش ننکایی از
لیلی و مجنون نظامی تأثیر پذیرفتهاست .در پایانِ برخی بخشها ،نزلهایی شوتکاه در اوزان هکز،،
خ یف و متقارب یمده شه با تخلص شاعر پایان یافتهانکد .در ایکن مقالکه ،بکه روش توصکی ی و بکا
شم

منابع شتابخانها  ،ضمن پرداختن به موضوعات برجسته در متن داستان ،به معرفکی منظومکه

پرداختهایم .معرفی منظومه «مجمعالبحرین» عالوهبر نشکاندادن جایگکاه ادبکی ایکن اثکر ،در تبیکین
دسترۀ زبان فارسی در شبهقاره نیز مؤثر خواهدبود.
واژههای کلیدی :نسخهخطی ،منوهر و دمالت ،ظهیرشرمانی ،منظومۀ ننایی.
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
 -1دانشجو دشتر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزاد اسالمی وا د دهاقان ،دهاقان ،ایران (نویسنده مسئول)
Roghaye.rostami948@dehaghan.ac.ir

 -2دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزاد اسالمی وا د دهاقان ،دهاقان ،ایران

تاریخ دریافت1397/4/6 :

تاریخ پذیرش1398/1/12 :
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 -1مقدمه
نسخ خطی بهمنزلۀ شناسنامۀ هر ملت به ساب میییند .بکرا شکناختن یداب و رسکوم و فرهنک
ی

ملت و دانستن زبان و اندیشهها ین ملکت ،بهتکرین منبکع ،دسکتنوشکتههکا بکهجامانکده از

پیشینیان است .برا برخوردار از این دنجینۀ ارزشمند و پیشگیر از نابود ین الزم است ایکن
یثار با ژرفنگر و دقت و شنجکاو تصحیو و بررسی و تحلیل شوند.
با اینکه تاشنون بزردکان و اندیشکمندان و پژوهشکگران بکرا تصکحیو و ا یکا نسکخ خطکی
دامها بلند برداشتهاند و تالشها بسیار شردهاند ،امکا هنکوز راههکا نرفتکه بسکیار اسکت و
شتابها زیاد وجود دارد شه چا

و منتشر نشدهاند.

 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
داستانسرایی از دیرباز همواره مورد توجه ایرانیان بودهاست« .القاب و مشکانلی چکون سکمردو ،
نقّال ،سخنور ،قصهخوان ،دفترنویس ،قصهدو در دربارها و میان مردم ،نشان از اهمیت این شکلل و
رفه دارد .در ایران پیش از اسالم قصهدویی و قصهپرداز روا ،داشته شه بخشکی از ین عبکارت
است از :اخبار رستم ،اخبار اسکندر ،خدا نامه ،کایات مرزباننامه و یاددار زریران» (جع ریکان،
 .)56 :1378جریان داستانپرداز به موازات ایران ،در شبهقاره نیز رونق ویژها درفت« .شبهقکاره
هند همواره خاستگاه بسیار از افسانهها رایج و قصهها بوده و داستانها نقش مهمی در یموزش
و پرورش مردم هند داشتهاند .ازطرفی شبهقاره ،خاستگاه ادیان بزردکی چکون بکودایی ،هنکدویی و
فرقۀ جین است شه انلب شتب دینی ینان را داستان و کایت تشکیل میدهد .یکی از موضکوعات
داستانی رایج در شبهقاره ،داستانها عاشقانه است شه تأثیر ییکینهکا هنکد را در ین مکیتکوان
بهخوبی مشاهده شرد؛ این موضوع بیکانگر تکأثیر عمیکق ادب فارسکی و فرهنک

ننکی ین در ایکن

داستانها و منظومههاست .شاعران هند در شنار زبان محلّی و رایج خود عمومکا بکه فارسکی نیکز
شعر د تهاند یا منظومها سرودهاند» (ذوال قار .)256 :1394 ،
شاعران زیاد به تقلید از نظامی ،یثار مت اوتی خلق شردهاند« .امیر سن سکجز دهلکو (738
ه.ق) داستان عشق دختر و پر را مینویسد شه به رسم هندوان خود را میسکوزانند .مسکعودبی
چشتی بخارایی ( 836ه.ق) نیز یوسف و زلیخا را به نظم میششد .جمالی دهلو ( 942ه.ق) «مهر
و ماه» را به پیرو از «مهر و مشتر » عصار تبریز میسراید .همچنین دهها داستان عاشقانۀ دیگر
در این محیط رؤیایی و خیالانگیز و عشقپرور شکل میدیرد .بخشکی از ایکن منظومکههکا معرفکی
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شدهاند؛ ازجمله« :زیبا و نگار»« ،هیر و رانجها»« ،نل و دمن»« ،سیسی و پنون»« ،شامرو
«سوهنی و صهیوال» یا «ارژن

و شاملتا»،

عشق»« ،شاهد و عزیز» و «هکنس و جکواهر» (عرفکانی.)15 :1340،

منظومۀ «مجمعالبحرین» (منوهر و دمالت) ظهیرشرمانی نیز ازجمله منظومههایی است شه اثر تقلیکد
از نظامی در ین نمایان است .این منظومه تاشنون چا

و معرفی نشدهاست .در این نوشکتار ضکمن

معرفی منظومۀ مجمعالبحرین ،به اهمیت و ویژدیها برجستۀ ین پرداخته میشود و نسکخههکا
این منظومه بررسی میشوند .این پژوهش به سؤاالت زیر پاسخ میدهد:
 -1ابراهیم ظهیرشرمانی شیست؟  -2نسخهها خطی منظومۀ «مجمعالبحرین» شدام اسکت؟ -3
در تصحیو این منظومه نسخۀ اساس شدام است؟  -4ویژدیهکا محتکوایی و سکاختار منظومکۀ
«مجمعالبحرین» چیست؟
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
 معرفی «مجمعالبحرین» بهعنوان یکی از منظومهها ننایی ادب فارسی. روشنساختن ارزش ادبی «مجمعالبحرین» ظهیرشرمانی. -1-3روش تفصیلی تحقیق
روش شار توصی ی است شه با است اده از ابزار شتابخانها و متن نسخهها انجام مکیشکود .در ایکن
پژوهش ابتدا به معرفی اجمالی صا ب اثر و خود اثر پرداخته میشود ،سکسس ویژدکیهکا شلکی
منظومه و خصیصهها سبکی ین مورد تحلیل قرار میدیکرد و نسکخههکا موجکود ایکن منظومکه
معرفی میشود .درنهایت ،مقاله با نتیجهدیر و جمعبند انجام میپذیرد.
 -1-4پیشینة تحقیق
تاشنون دربارۀ ظهیرشرمانی و یثارش تحقیقات زیر صورت درفتهاست:
منظومۀ «وامق و عذرا» ( )1388شه توسط شهریار تصحیو و چا

شدهاست.

«فرمشناسی منظومۀ «وامق و عذرا» ظهیرشرمانی» ،عنکوان پایکاننامکها اسکت شکه نویسکندۀ ین
صائمی دانشجو شارشناسی ارشد دانشگاه پیامنور اهواز بکودهاسکت .نگارنکده در ایکن پکژوهش،
معتقد است شه ظهیر در شاربرد فنون ادبی مهارت بسیار داشته و این داسکتان شکباهتی بکه وامکق و
عذراها دیگر ندارد و بهطور شامل تخیّلی است.
بساک و عصایی ( )1396در مقالها به مقایسۀ «وامق و عذرا » ظهیر و «ازهر و مزهر» کیم
نزار قهستانی پرداختهاند .در این مقاله ،نگارنددان معتقدند شه منظومۀ «وامکق و عکذرا» داسکتانی
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مخیّل است و به تقلید از «خسرونامۀ» عطار سروده شدهاست .زبان این منظومه مزیّن به یرایههکا
ادبی است؛ اما اثر نزار قهستانی نسبتبه ین سادهتر است و این مسأله اثر و را از شکل جمی
به خطی بدل ساختهاست.
 -2بحث
 -2-1معرفی ابراهیم ظهیرکرمانی و منظومة «منوهر و دمالت»
ابراهیم ظهیرشرمانی (ظهیراالسالم) از شاعران قرن دوازدهم هجر قمر است شه در شرمان متولد
شد و مذهبش شیعه بود .و شاعر و نویسندها ادیکب و فاضکل و متکدیّن اسکت شکه در یثکارش
مراتب فضل و دانش و بهروشنی دیده میشود .ظهیرشرمانی بهخوبی از صناعات ادبی و اسکتعاره
و تشبیهها بلیغ و بدیع است اده میشند .او شاعر و نویسندها فاضل ویشنا به زبان عربی است .از
علومی چون موسیقی ،نجوم ،شطرنج ،نرد و رمل اطالعات خوبی دارد؛ همچنین از قرین ،کمکت
و ا ادیث در یثار خود بهره بردهاست .او در بیان موضوعات عاشقانه جانب ع کت و پاشکدامنی را
نگه میدارد و چون نظامی ،ع ی انه سخن میدوید .از این شاعر چهار اثر باقیماندهاسکت :دیکوان،
دلشن ظهور ،وامق و عذرا و مجمعالبحرین.
«وامق و عذرا» ،تنها اثر تصحیو شدۀ ظهیرشرمانی است« .دلشن ظهور» ،اثر اسکت منظکوم و
عرفانی .تنها نسخۀ باقیماندۀ ین با شکمارۀ  7394در شتابخانکۀ مرشکز دانشکگاه تهکران نگهکدار
میشود« .دیوان شعر» ظهیر ،مشتملبر ده هزار بیت ،تنها مجموعه شکعر و اسکت .تنهکا نسکخۀ
خطی باقیمانده از ین ،با شمارۀ  9530در شتابخانۀ مجلس شورا اسالمی نگهدار میشود .ایکن
نسخه به خط نستعلیق در سدۀ دوازدهم هجر قمکر شتابکت شکده و شاتکب ین نیکز نکامعلوم و
مشتملبر  265برگ و  520ص حه است» (درایتی.)179/28 :1390 ،
«مجمعالبحرین» ،داستان منظومی است شه در ین یکی از افسانهها پنجگانه و مشکهور هنکد
بهنام «منوهر و مدهومالت» به نظم دریمدهاست .تاشنون پنج نسخه از این در شتابخانهها مجلس و
یستان قدس رضو معرفی شدهاست« .نامها دیگکر منظومکه را «مهکر و مکاه» یکا «مکدهومالت و
منوهر» یا «نلماتالعشاق» د تهاند .این مثنو از افسانهها شهن هند بودهاسکت .ایکن افسکانه را
ابتدا شیخ منجهن در زمان سلیم شاه سور به زبان هند سرود؛ سسس شاعران زیاد از شبهقکاره
هند ین را با عناوین مختلف به نظم ششیدند؛ ازجمله :مدهومالت نورمحمد  ،پکر پیککر سکاعی
مشهد  ،منوهر و مدهومالت ناصرعلی سرهند  ،میکا و منوهر مادهوداس ،دلشن معانی شالسور ،

49

معرفی منظومۀ «منوهر و دمالت» اثر ظهیرکرمانی

ُسن و عشق سامی ،مجمعالبحرین ظهیرشرمانی و منوهر و مدهومالت اصلر  .ظهیرشرمانی ،بکه
سال  1162ه.ق .داستان عاقلخکان را بکه نظکم دریورد .منظومکۀ و چهکار هکزار بیکت دارد و در
بحرها دونادون سروده شده و بههمیندلیل به مجمعالبحرین مشکهور شکدهاسکت» (ذوال قکار ،
.)802 :1394
بحرها مختلف است ادهشده در این منظومه عبارتاند از:
 بحر هز ،مسدس اخرب مقبوض:عشققق اسققت کققه انققهسققوج نققانهاسققت

ویقققرانکُققق ملققق

و انمقققانهاسقققت
(ظهیر)158 :1319 ،

 بحر خ یف مسدس مخبون:صقققمحدو چقققون فقققرو مهقققر دمیقققد

آتقققققر قققققاوری جبانقققققه کشققق قید
(همان)78 :

 بحر هز ،مثمن اخرب مک وف محذوف:ای بلمققد د هققا بققه وققد روی تققو مشققتا

چشم همه بقر قاس سقر کقوی تقو مشقتا
(همان)64 :

 بحر متقارب مثمن محذوف:ج نقققرول لقققی بقققه دریقققا چكانقققد

شقققرار اج نبقققر بقققر ریقققا رسقققاند
(همان)30 :

ظهیر در یناز بخشها این منظومه عناوینی مییورد تا ذهن مخاطب را برا ورود به داستان
یماده سازد و با این شیوه ،قسمتها را از هم مجزا میشند .از ینجا شه داستانهکا عاشکقانه ازنظکر
انجام و پایان به نمنامه و شاد نامه تقسیم میشوند (رک :پیکر و و یکدیان شامیکار)14 :1391،؛
داستان منوهر و دمالت از نوع ،شاد نامه محسوب میشود؛ زیکرا داسکتان بکا خوشکی و وصکال و
شامیابی عشاق پایان یافتهاست.
 -2-2ویژویهای برنستة منظومه
 -2-2-1غز مثنویها
شاعر به تناسب موضوع و محتوا در البهال مثنو  ،داه نزل شاملی دنجانکده و دوبکاره بکه سکرا
مثنو میرود .چهاره نزل در این منظومه یمده شه ابیات ینها بهطور معمول بین سه تا ه ت بیکت
است .این نزلها در اوزان مختل ی سروده شدهاند .یوردن ایکن نکزلهکا هکم ازنظکر موضکوعی و
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هموزنی ،داستان را از ی نواختی خار ،شرده و تنوع و جذابیت بیشتر به منظومه بخشیده است.
تخلص شاعر در بیت پایانی این نزلها یمدهاست.
 -2-2-2لق تصاویر حماسی
شاعر در قسمتها مختلف داستان شه قهرمانان اصلی با وادث خارقالعادها چکون مبکارزه بکا
رقیب ،برداشتن موانع و رزم با جانوران عجیب میپردازند ،تصکاویر ماسکی نکابی خلکق شکرده و
صحنهها رزم را برا مخاطب به تصویر ششیدهاست .در بخکشهکا رزمکی بکهنظکر مکیرسکد،
ظهیرشرمانی در تصاویر مربوط به طلوع خورشید و تصاویر ماسی و رزمکی بکه فردوسکی توجکه
داشتهاست .مقایسۀ نمونهها زیر از شاهنامه با تصاویر منظومۀ ظهیر ،دویا این مدعاست:
تیقققره وشقققت اج نهقققان ناپدیقققد

چقققو ورشق قید تیق ق اج میقققان برکشق قید

شققق

چققو بققرجد ققور اج چققرن ر شققان سققنان

بپیچیقققد شققق

(فردوسی ،1374 ،ج )459 :5
وقققرد کقققرده عنقققان
(همان ،ج )226 :4

نمونه از منظومۀ ظهیرشرمانی:
چقققون روج دوقققر سقققپهر نقققانسقققوج

آراسققققققته سققققققا ت لشققققققكر روج
(ظهیر)106 :1319 ،

سققحر کققی سققپهدار بققا ومققد و تیقق

سقققر تیققق بنمقققود و بشقققكافت میققق
(همان)107 :

در بخشها دیگر منظومه شه ظهیرشرمانی ،صحنهها رزم و جن

را بکه تصکویر مکیششکد،

مخاطب ناخودیداه به یاد تصاویر ماسی شاهنامه میافتد؛ نمونه از شاهنامه:
بشققققویم نهققققان را ج ناپققققاس ،پققققاس

بمققققرو پققققی اژدهققققا را بققققه ققققاس
(فردوسی ،1374 ،ج )459 :3

کقققه وقققر اژدهقققا را کقققنم جیقققر قققاس

بشقققویم شقققما را سقققر اج وقققرد ،پقققاس
(همان)234 :

نمونه از منظومۀ ظهیرشرمانی:
بقققققدی سقققققپه رسققق قیدند

صققق ق هقققققای سقققققتیز برکشققق قیدند

نزدیققق ق

کردنقققققد بسقققققی نمقققققرد و پیكقققققار

شققققد روی جمققققی ج کشققققته مققققردار

هقققر دو ج شقققرار تیققق نقققانسقققوج

شققققد مرکققققز نققققار شققققعلهافققققروج
(ظهیقققر)107 :1319 ،
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 -2-2-3عشق پاس و عذری
عشق پاک و عذر  ،نوعی از عشق است شه عشاق عالوهبر دلبکاختگی م کرط ،خکود را ملکزم بکه
رعایت اصول اخالقی میشنند« .شسی شه نخستین بار به شرح عشق عذر پرداخت ،بکدون اینککه
نامی بر ین قائل باشد ،ابنداوود ظاهر (وفات )297در شتاب «الزهره» بود ...این عشق منسوببکه
قبیلۀ بنیعذره از اعراب دورۀ جاهلی است شه مرام ینها در دو اصل خالصه شدهاست -1 :عشکق
پاک و ع یف بدون وصال؛  -2از درد عشق مُردن» (یقا سکینی ،پکوده .)2 :1395 ،در ایکن عشکق،
عشاق با وجود دلباختگی و دلداددی زیاد ،به

ع ت و پاشدامنی توجه زیاد دارنکد و بکا دکذر

زمان نهتنها محبت ینها شم نشده ،بلکه مهر و محبتشان محککمتکر و اسکتوارتر شکدهاسکت و پنکد
ناصحان برا دستششیدن از عشق و دلداددی مکؤثر واقکع نمکیشکود و عشکق بکه جنکون مبکدل
شدهاست .با توجه به این ویژدیها میتوان د ت شه عشق بین «منوهر و دمالکت» ،از نکوع پکاک و
عذر است؛ عشقی ع یف و خالی از تمتع جسمانی شه نوعی شمالدرایی را دنبکال مکیشنکد« .در
شمالدرایی هیچدونه تمتع جسمانی به چشم نمیخورد ،این عشق پاک و منکزه پکرورده مکیشکود»
(ستار  .)398 :1366 ،دمالت بر

ع ت و پاشدامنی و ازدوا ،به شرط شابین تأشید مکیشنکد و

این دویا عشقی پاک و عذر است .معشکوق ،عاشکق را از دسکت زدن بکه شکار کرام و تمتکع
جسمانی بر ذر میدارد .در اولین دیدار شه منوهر عاشق دمالت میشود ،دمالت از او مکیخواهکد
شه جانب پاشدامنی و ع ت را قبل از نکاح نگه دارد:
قققد

کنیقققزت شقققوو قققواهم امقققا سققق د

ج نقققامو

و عصقققمت مسقققاجو

در قفققققد مبشققققا مبققققر بققققا کلیققققد

کلیقققدی کقققه حقققق بهقققر قفقققد آفریقققد
(ظهیر)12 :1319 ،

این برخورد ع یف با عشق ،یادیور عشق پاک و عذر در منظومۀ لیلی و مجنون است .نظامی
دنجو در این رابطه ،دربارۀ مجنون میدوید:
اج شققققهوت عشقققققهققققای ققققاکی

معصققققوو شققققده بققققه غسققققد پققققاکی
(نظامی)224 :1376 ،

عشق پاک و عذر نوعی عشق افالطونی است و موجب شمال در انسان مکیشکود .عاشکق در
این نوع عشق میخواهد شه با همّت و سختشوشی موانع یا رقیب عشقی را شنار بزند.
 -2-2-4مؤ ر واقعنشدن موعظه و اندرج
یکی از اولین چارهاندیشیها والدین در برابر فرزند مبتال به دردِ عشق؛ نصیحت و موعظهشردن
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و برا دلشندن از معشوق و عقالنی عملشردن است .این برخورد عقالنکی بکا عشکق در بیشکتر
منظومهها دیده میشود .پدر منوهر نیز پس از دیکدن پسکرش در بسکتر بیمکار و مبکتالشکدن بکه
درد ِعشق از شندهان کیم میخواهد شه بر بالین او رود و فرزندش را موعظه شند:
تققو هققم هسققتی ج رایققان نققوانبخققت

نققه در ملكققت کمققی نققه افسققر و تخققت

مشقققو مفتقققون اوقققر بینقققی نبقققاری

کقققزآن بهتقققر بقققود در هقققر دیقققاری
(ظهیر)12 :1319 ،

طبیعی است شه این پند و اندرزها خردمندانه برا عاشقی شه همۀ وجودش مهکر و محبکت
است و در پی دل و دلدار ،شارساز واقع نمیشود .منوهر در جواب میدوید:
منققققوهر وفققققت کققققای پیققققر د آرای

رن ورشققق قید را در وِقققققد میقققققاالی

ج مقققهرویقققان هندسقققتان مكققق یقققاد

مبقققو اج غیقققر شقققیری نقققزد فرهقققاد

چنان حسنی کقه مق دیقدو کقه دیقده سقت

قققدایر وقققویی اج نقققاج آفریقققدهسقققت
(همان)20:

در داستان لیلی و مجنون ،پدر قیس (مجنون) پس از پیبردن به دلبسکتگی پسکرش بکه لیلکی و
دیدن بیتابیها و ال زارش ،او را چنین نصیحت میشند:
لیلققی کققه بققه چشققم تققو عزیققز اسققت

نسقققمت بقققه تقققو کمتقققری کنیقققز اسقققت

عقققققد نیسققققت چیققققزی

مشققققعوفشققققدن بققققه هققققر کنیققققزی

ضقققققرای دمققققق وی اج نژنقققققدی

تققققو ضققققر وشقققی بققققه سققققربلندی

در مققققذه

(نظامی)231 :1376 ،

مجنون پس از شنیدن نصیحت پدر چنین جواب میدهد:
عاشقققق بقققه نسققق

چقققه کقققار دارد

کقققز هرچقققه نقققه عشقققق عقققار دارد
(همان)231 :

 -2-2-5نامههای عاشقانة منوهر و دمالت
در منظومۀ «منوهر و دمالت» ظهیرشرمانی ،درمجموع هشکت نامکه وجکود دارد .تعکداد ابیکات ایکن
نامهها 372 ،بیت است .در منظومۀ «مجمعالبحرین» سه نامۀ عاشقانه یمکدهاسکت شکه عشکاق بکرا
فراهمشردن زمینۀ وصال نوشتهاند .اولین نامه را منوهر برا دمالت و نامۀ دوم را دمالت در جواب
نامۀ او مینویسد .نامۀ سوم باز ازطرف منوهر نگاشته شدهاست .این نامهها در قالب مثنو به نظم
دریمدهاست .صدوپانزده بیت ینها شامالَ عاشقانه است .قاصد این نامهها دختر خالۀ دمالت (پیمکا)
است .معموال نامهها عاشقانه را با قلم مُشکین مینوشتند ،دمالت هم در جواب نخستین نامه شه
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منوهر برا او فرستاده ،نامهاش را با قلم مُشکین و عطریدین مینگارد.
ندو  .1تعداد نامههای منوهر و دمالت
نامههای منوهر

 2نامه

نامههای دمالت

 1نامه

نامههای کتمی

 8نامه

 372بیت

نامههای عاشقانه

 3نامه

 115بیت

 -2-2-6استفاده اج سِحر و نادو
در ضمنِ داستان منوهر و دمالت ،قهرمانان چندبار برا رسیدن به اهداف خکود از سکحر و جکادو
بهره میبرند« .در منابع ،جادو به سه معنی بهشار رفتهاست -1 :خدعه و خیاالت بکدون قیقکت و
واقعیت ،همانند :شعبده و تردستی؛  -2جلب شیطانها از راهها خاص و شمک دکرفتن از ینهکا؛
 -3تلییر ماهیت و شکل اشخاص و موجودات با شم

وسکایلی خکاص» (رستگارفسکایی:1383 ،

 .)47در منظومۀ مورد بحث ،از جادو برا تلییر ماهیت است اده شکدهاسکت .وقتکی مکادر دمالکت،
دخترش را در شنار منوهر میبیند ،از رفتار او بسیار خشمناک میشود و از شدت خشم و نضکب،
با خواندن فسونی بر یب و پاشیدن ین ،دمالت را تبدیل به طوطی سبزفام میشند:
فسقققون وانقققد بقققر آبقققی اج سقققیمیا

بپاشقق قید بققققر رویققققر آن بقق قیوفققققا

کقققه در دو همقققه شقققكد انسققققانیاش

بشقققد منقلققق

اج فسقققون قققوانیاش

بقققه وقققووی بَقققد وشقققت آن نقققاجنی

صقققفیری بققققرآورد و صقققوتی حققققزی
(ظهیر)60 :1319 ،

در بخش دیگر از داستان شه بین «تراچنکد و پیمکا» یک

عشکق اشکیها شککل مکیدیکرد؛

«رامرا » (رقیب عشقی تراچند) نیز برا شکسکت او و دسکتیابی بکه «پیمکا» بکا شمک

«دیکولیسِ

جادودر»« ،تراچند» را تبدیل به یهو میشند .نکتۀ قابلتوجه این است شه دو سِحر ،درجهت تلییکر
ماهیت انسانی به یوانی صورت درفته و در پایان با شم

دوستان ،طلسم و جادو از بین رفتکه و

دوباره قهرمانان به شکل انسانی خود بازدشته و بر جادو و جادودران پیروز شدهاند .تبدیل دمالکت
به طوطی ،به داستان رن وبو هند دادهاست؛ زیرا ضور یوانات در داستانها هند  ،امر
بس معمول است و بسامد ضور برخی از این یوانات ازجمله طوطی شه پرندۀ بومی هندوستان
است ،در داستانها هند بهنحو معنیدار بیش از دیگر یوانات است.
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منظومة «منوهر و دمالت»

ظهیر از قالب مثنو برا داسکتانسکرایی بکهخکوبی بهکره درفتکهاسکت .زبکان شکعرش بکا وجکود
بهشاردیر صورخیال و یرایهها ،ساده و روان و به دور از پیچیددیهکا ل ظکی و معنکو اسکت.
مثنو ها در مقایسه با نزلیات پختهتر و قو تر سروده شدهاند و میتوان د کت ظهیکر در سکرایش
مثنو موفقتر بودهاست .در منظومۀ منوهر و مکدهومالت یرایکۀ تککرار و سکجع ،بسکامد بیشکتر
نسبتبه جناس دارد .یکی از روشها مهم بدیع ل ظی شه باعث ایجاد یا افزایش موسکیقی شکده،
تکرار است .تکرار در سطوح دونادون ،دذشته از جنبهها مختلف بالنی و بهویژه تکیه و تأشیکد
و جلبنظر مخاطب ،از مختصات مهم زبان شعر ظهیر است؛ این ویژدی کایت از توانکایی او در
شناخت ابعاد مختلف واژه و موسیقی ال اظ است« .شعر درواقع همان موسیقی ال اظ و شلمههاست
و ننا نیز موسیقی الحان و یهن هاست؛ همان چیز شه ارسطو نیز شعر را نشأتدرفته از دو قکوۀ
محاشات و درک وزن و یهن

میداند» (عباسی و مال الهی .)108 :1390،در این منظومکه صکنعت

تکرار بیشتر در قالب یرایههایی چون وا،یرایی ،همصدایی و تصدیر نمود پیدا میشند:
واجآرایی :در ابیات زیر تکرار صامت «ن» و «د» و«س» این یرایه را شکل دادهاست:
بققققه هنققققد آن پریققققان نیرنقق ق سققققاج

بقققدی سقققان درِ فتنقققه کردنقققد بقققاج
(ظهیر)30 :1319 ،

نزدیققق ق

بقققققدی سقققققپه رسققق قیدند

صققق ق هقققققای سقققققتیز برکشققق قیدند
(همان)108 :

همصدایی :مصوت بلند «الف» در بیت زیر پنج بار تکرار شدهاست:
ایقققق جمققققان بققققر لقققق

آر نققققانم

بقققیر اج ایققق نیسقققت تقققاج ه قققرانم
(ظهیر)197 :1319 ،

ردالصدر علیالع ز :این نوع از تکرار مربوط به تکرار واژه یا شلمه در جمله است؛ مانند:
غققریمم ،وققرو بخشققی اج ققود نصققی

هقققم اج لعققق

عامقققت نماشقققد غریققق
(همان)118 :

تتابع اضافات :یرایۀ تتابع اضافات یعنی برا ایجاد موسیقی بیشتر ،شلمات ی

جمله را بهوسکیلۀ

شسرۀ اضافه به هم وصل شنند .این یرایه در این منظومه بارها بهشار رفتهاست:
غنچقققققققة بوسقققققققتانِ محمقققققققوبی

مقققر ِ قققوش قققوانِ م لقققلِ قققوبی

معرفی منظومۀ «منوهر و دمالت» اثر ظهیرکرمانی
بلمقققققدِ ن مقققققة قققققوشالحقققققانی
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هدهققققق قدِ م لققققق قلِ سقققققققلیمانی
(همان)196 :

ازنظر یرایهها بدیع معنو نیز شاربرد مراعاتالنظیر و ایهام از بسامد باالتر برخوردار است.
مراعاتالنظیر یا تناس  :این یرایه در منظومۀ منکوهر و دمالکت بسکامد قابکلتکوجهی دارد؛ ماننکد
نمونهها زیر:
ای سقققققهیسقققققروِ ولقققققم ِ قققققوبی

نووقققققققدِ بوسقققققققتانِ محمقققققققوبی
(همان)119 :

عالوهبر این موارد ،به نمونههایی مانند (دل ،جگر ،لب)( ،پکا ،دسکت) و (دریکا ،یب ،شنکار) در
ص حۀ  50این منظومه نیز میتوان اشاره شرد.
ایهاو :در بیت زیر از شلمۀ «شور» دو معنی به ذهن متبادر میشود:
بققه یقق

بوسققه جان شققكر پققر ج شققور

درآن شقققور ،پقققایم فروشقققد چقققو مقققور
(همان)50 :

همچنین است شلمۀ «رخ» در بیت زیر:
چقققو اج قققوف ایشقققان شقققدو جردرُن

ج لعققق

قققدا رو بقققه مققق کقققرد رُن
(همان)119 :

اما تنوع یرایهها بدیع معنو و شاربرد یرایههایی چون تمثیل ،تنسیقالصک ات ،لکفونشکر ،شمتکر
مشاهده میشود .ظهیرشرمانی در شاربرد صورخیال بیشترین بهره را از تشبیه و استعاره بردهاست.
تشمیه :یکی از عوامل مهم تصویرساز هنرمندانه در این منظومه ،تشبیه است شه نسکبتبکه مجکاز و
شنایه در این جا پُرشاربردتر است و تأثیر ژرفی در تصویرساز ها این بخش ،ای ا شردهاست.
سقققرافراج باشقققی چقققو بخقققت بلنقققد

نیقققابی بقققه دهقققر اج حقققواد

وزنقققد

(همان)195 :
هقققوایر چقققون ضقققمیر پقققاسدینقققان

مُصّققققفا همچققققو حُسقققق ناجنینققققان
(همان)164 :

ظهیرشرمانی از تشبیه م صل و بلیغ بهره درفته ،اما بسامد تشبیه مرسکل بکیش از مؤشکد اسکت.
است اده از تشبیه بلیغ نشان از ذهن استعارهدرا شاعر دارد و فراوانی باال تشبیه م صل نمایکانگر
سادهدرایی و است .شاربرد تشبیه م رد و مقید نیز از فراوانی بیشتر برخوردار است.
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استعاره :یکی از مبا ث مهم علم بیان ،استعاره است شه نقش بسیار زیاد در تصویریفرینی شکعر
ای ا میشند .در منظومۀ منوهر و دمالت نمونههایی مانند :ماه ،بت ،صنم ،سهی و سرو شه استعاره از
معشوق است ،به چشم میخورد؛ مانند ابیات:
کقققه آوردو آن قققا ،کِقققهاو بُقققرد بقققاج

ندانسققققتم ای مققققاه مسققققكی نققققواج

(همان)115 :
امشققق

یققق

دراجسققققت امشقققق  ،بكقققق کققققوتهی

بیقققا ای بقققت روهقققی

(همان)50 :

در بیت زیر نیز «شوتوال بام دردون» استعاره از خورشید است:
سققققرآورد اج حصققققار چققققرن بیققققرون

سقققحر کقققی کوتقققوا بقققاو وقققردون

(همان)25 :

شاعر از استعارۀ مصر ه بیشتر است اده شرده است ،اما تصاویر استعار این منظومه نسکبتبکه
تشبیه شمتر است.
 -2-4مقایسه و بررسی نسخههای منظومة «منوهر و دمالت»
پنج نسخه از این منظومه در شتابخانهها مجلس و یستان قدس رضو با مشخصات زیر معرفکی
شدهاست.
ندو  .2مشخصات پنج نسخة منظومة «منوهر و دمالت» ابراهیم ظهیرکرمانی

شمارۀ نسخه تاریخ شتابت

نام شاتب

محل نگهدار

13529

 1172هک.ق

بیشاتب

شتابخانۀ مجلس

15927

 1252هک.ق

1447

 1282هک.ق

4946

 1308هک.ق

محمدرضا خان طباطبایینایینی شتابخانۀ رضو

4945

 1319هک.ق

شتابخانۀ رضو

عبد
علی طباطبایی
یدرعلی طباطبایینایینی

شتابخانۀ مجلس
شتابخانۀ مجلس

 -2-4-1نسخة شمارة  ،13529کتابخانة م لل
این نسخه ،قدیمیترین نسخۀ موجود است شکه در سکال  1172هکک.ق بکا خکط شکسکتۀ نسکتعلیق
نگاشته شدهاست .دارا  114برگ و هر برگ  14سکطر اسکت و در شتابخانکه مجلکس نگهکدار
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میشود .نام و هویت شاتب ین نامعلوم است .اشعار در این نسخه بکهصکورت چهارسکتونه نوشکته
شدهاست .از ینجا شه عکس ص حات نسخه ،تیره و تاری

است ،خوانش متن تا کد سکخت و

دشوار است .ص حات بهصورت نامنظم پشتسر هم یمدهاند و با مقایسه با نسکخ دیگکر مکیتکوان
ص حات را مرتب شرد .دود  55بیت این نسخه ،در بخش «یوردن چترسین منوهر را به رم» از
تنۀ داستان ذف شدهاست.
 -2-4-2نسخة شمارة  ،4946کتابخانة رضوی
این نسخه در سال  1308هک.ق با خط نستعلیق نگاشکته شکده و دارا  117بکرگ و هکر بکرگ 12
سطر است و در شتابخانۀ رضو نگهدار میشود .شاتب ین میکرزا رضکاخان قاضکی نکور نکایینی
است .اشعار در این نسخه بهصورت چهار ستونه نوشته شدهاست .هکر چنکد نسکخههکا در برخکی
شلمات و ابیات با هم مت اوتاند ،اما با شمی دقت متوجه میشویم شه متن نسخۀ ( )4946شتابخانه
رضو  ،به متن نسخۀ قدیمی ( )13529شتابخانۀ مجلس نزدی

است؛ بهطور شکه دمکان مکیرود

شاتب این نسخه ،از رو نسخۀ قدیمی به نگارش منظومه پرداختهاست .عالوهبکر تشکابهات زیکاد،
تی ابیات مشترشی از این دو نسخه ذف شدهاست.
 -2-4-3نسخة شمارة  ،4945کتابخانة رضوی
این نسخه در سال  1319هک.ق با خط نستعلیق نگاشکته شکده و دارا  121بکرگ و هکر بکرگ 17
سطر است و در شتابخانۀ رضو نگهدار میشکود .شاتکب ین یکدرعلی طباطبکایی قاضکی نکور
نایینی» است .اشعار در این نسخه بهصورت چهار ستونه ،با خط خوش و خوانا نوشته شکدهاسکت.
ص حات هنوز دچار شهنگی و فرسوددی نشده و تقریبا همۀ ابیات بکدون خدشکه و قابکلخکوانش
هستند .متن این نسخه در مقایسه با نسخ قدیمی شم
میشند .بسیار از شلمات مبهم و مخدوش با شم

شایانی به مصحّو بکرا تصکحیو منظومکه
این نسکخه رمزدشکایی مکیشکوند .همچنکین

ازنظر نگارشی ،نسبتبه نسخ دیگر ،اشتباهات شمتر در ین دیده میشود.
 -2-4-4نسخة شمارة ،1447کتابخانة م لل
در منابع ،تاریخ شتابت این نسخه را بهطور اشتباه سال  1285هک.ق ذشکر شکردهانکد ،امکا در اشکیۀ
نسخه ،تاریخ شتابت ین سال  1282هک.ق ثبت شدهاست .نسخۀ مکذشور بکا خکط نسکتعلیق نگاشکته
شده و دارا  114برگ و هر برگ  18سطر است و در شتابخانۀ مجلس

میشکود .شاتکب ین

علی طباطبایی است .اشعار در این نسخه بهصورت چهارستونه نوشته شدهاسکت .یککی از عیکوب
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این نسخه ،عدمنقطهدذار برخی شلمات است شه خوانش متن را دشوار میشنکد .نسکخۀ شکمارۀ
 4945شتابخانه رضو و نسخۀ شمارۀ  1447شتابخانۀ مجلس ،ازنظکر نگکارش و انتخکاب واژدکان
شباهت زیاد به هم دارند تا جایی شه دمان میرود شه شاتب نسخۀ  4945نسخۀ خود را از رو
نسخۀ  1447نوشتهاست .شاتبان این دو نسخه در انتخاب شلمات مناسب با توجه به نسخۀ اصکلی،
بیشترین تالش را شرده و در انتخاب واژدان درست و مناسب دقت بکاالیی شکردهانکد .در ایکن دو
نسخه انالط امالیی و نگارشی شمتر وجود دارد .ابیات بهطور منظم و پشکتسکرهکم یمکدهانکد.
شمارهدذار ص حات بهدرستی و از رو نظم صورت درفتهاست .تقریباَ همۀ ابیکات مشکترک بکا
نسخ دیگر ،بدون ذفیات در این دو نسخه مشاهده میشوند.
 -2-4-5نسخة شمارة  ،15927کتابخانة م لل
این نسخه در سال  1252هک.ق ،با خط نستعلیق نگاشته شکده و دارا  183بکرگ و هکر بکرگ 21
سطر است و در شتابخانۀ مجلس نگهدار میشود .اشعار در این نسخه با اندشی ت اوت بهصورت
هشت ستونه و با خط تقریبا ناخوانا نوشته شدهاست .ص حات این نسخه در برخی بخشها دچکار
فرسایش و شهنگی شده و به این دلیل برخی ص حات و ابیات مخکدوش و قابکلخوانکدن نیسکت.
ص حات بهطور نامنظم ،پشتسرهم ردیف شدهاند شه باید با مقایسۀ نسکخ دیگکر ،صک حات ین را
شمارهدذار و مرتب شرد .در شناسنامۀ اثر ،واقع در شتابخانه مجلس ،نسکخه را «بکیشاتکب» ثبکت
شردهاند؛ اما نگارنددان با خوانش متن اشعار ینازین از نام شاتب رمزدشایی شردهاست؛ با توجه بکه
بیت زیر ،فرد با نام یا تخلص «عبد » شاتب این نسخه است:
الهق قی «عمقققدی» کاتققق

حقققزی اسقققت

کقققه قققاس افتقققادة روی جمقققی اسقققت
(ظهیر)3 :1252 ،

در مقدمۀ این نسخه ،مطالبی دربارۀ خواص سورۀ یاسین و همچنین اشعار محدود از شاتکب
یمدهاست .اشعار باعنوان «تو ید ،نیایش ،نعت ،منقبت ،مدح و مقاالت» نیز مشاهده میشود شکه
با توجه به ذشر نام و تخلص ظهیر ،مبرهن و واضو است شه سرایندۀ ین ظهیرشرمانی است:
ظهیقققر اج ایق ق منقققاج قعقققعکق ق وقققاو

کقققه راج عشقققق مقققینایقققد بقققه اتمقققاو
(همان)3 :

این نسخه با چهار نسخۀ دیگر ت اوت زیاد دارد .ابیات زیاد در نسخ دیگکر موجکود اسکت
شه در این نسخه نیامده ،یا ذف شدهاست؛ اما ابیات الحاقی نیز در بین متن دیده میشکود .تعکداد
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نزل مثنو ها در این نسخه ،بسیار بیشتر از نسخ دیگر است و واژهها زیاد در ابیکات مختلکف
از قلم افتادهاست.
 -3نتی ه
منظومۀ عاشقانۀ منوهر و دمالت شه روایتشنندۀ عشق بین دو دلداده است ،با وصال عشکاق پایکان
یافته و از نوع شاد نامه محسوب میشود .اصل این داستان هند بوده و منظومه در قالب مثنکو
سروده شدهاند .شاعر این منظومه را در بحور عروضکی مختل کی چکون هکز ،و متقکارب سکروده،
بههمیندلیل ین را «مجمعالبحرین» نامیدهاست .در پایان برخی از قسمتها منظومکه ،نکزلهکایی
یمدهاست؛ این نزلها شوتاه ،ا ساسی و عاشقانه با ایجاد تنوع ،داسکتان را جکذابتکر شکردهانکد.
مثنو ها در مقایسه با نزلیات پختهتر و قو تر سروده شدهاند و میتوان د کت ظهیکر در سکرایش
مثنو موفقتر بودهاست .شاعر در خلق تصاویر ماسکی از فردوسکی تقلیکد شکرده و ابیکاتی را از
شاهنامه تضمین شردهاست .در بخشها ننایی نیز بهنظر میرسد ،در موضوعاتی چون عشق پاک
و عذر  ،نصیحتشردن پدر منوهر و نامهنگار ها ،به داستان لیلی و مجنون نظکامی توجکه دارد و
در ضمنِ داستان چند بار به این داستان دریز میزند .نامهها عاشقانه در منظومۀ «مجمعالبحرین»
ظهیرشرمانی ،همه جزو نامهها شتبی محسوب میشوند .بیشتر نامهها از سو منوهر برا دمالکت
نوشته شدهاست .این منظومه دارا پنج نسخۀ خطی است .نسخۀ  15927شتابخانه مجلس با چهار
نسخۀ دیگر ت اوتها بسیار دارد .این نسخه دچار شهنگی و فرسوددی شده و بخشی از ین نیز
قابلخوانش نیست و در بسیار ابیات ،واژدانی از قلم افتاده و ابیات الحاقی دارد.
در بخش سب شناسی ،ظهیرشرمانی بیشترین بهره را از «تشبیه» و «استعاره» بکردهاسکت .ازنظکر
یرایهها بدیع ل ظی ،در اثر ظهیرشرمانی یرایۀ «تکرار» و «سجع» ،بسامد قابلتوجهی دارد .یککی از
روشها مهم بدیع ل ظی شه باعث ایجاد یا افزایش موسیقی شالم در منظومه شده« ،تکرار» است.
از منظر یرایهها بدیع معنو نیز شاربرد «مراعاتالنظیر» و «ایهکام» از بسکامد بکاالتر برخکوردار
است .ظهیرشرمانی از تشبیه م صل و بلیغ بهره درفته ،اما بسامد تشبیه مرسل بیش از مؤشد اسکت.
است اده از تشبیه بلیغ نشان از ذهن استعارهدرا شاعر دارد و فراوانی باال تشبیه م صل نمایکانگر
سادهدرایی اوست .تصاویر استعار این شاعر نسبتبه تشبیه شمتر است .بهطور شلکی زبکان شکعر
ظهیر با وجود به شاردیر صورخیال و یرایههکا ،سکاده و روان و بکهدور از پیچیکددیهکا ل ظکی
است.
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