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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: A unique manuscript of Suleimannameh in 
the form of Masnavi and the convergent sea, by Yusuf ibn Siraj ibn 
Muhammad, nicknamed the teacher in 1339. It was composed in 8352 bits 
and written in Naskh script. The name of this anonymous poet does not 
appear in any literary memoir. This Masnavi is a religious epic that tells the 
stories of the prophets of the nation of BaniIsaiah, including Soliman, Elias, 
Elisha, Jeremiah, Dhu'l-Kufl, Yones, and Daniel. The present article introduces 
the manuscript of this epic-educational system. The main question of the 
research is what literary, linguistic, cultural, moral, social, and religious 
components are in this version and what information can be obtained from 
the author's time? This article also examines the stylistic and aesthetic 
features of the version, and since this version is unique, the recording of 
distorted verses has been done on the basis of stylistic symmetries and, of 
course, with the preservation of fidelity.
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical 
and the data collection method is documentary (library).
FINDINGS: The manuscript of Suleiman the Magnificent was written in the 
convergent sea of the deleted Muthanna and tells the stories of the prophets 
of Israel. The poet does not have a stylistic personality in the order of these 
stories, but examples of Khorasani style are evident in this poem. In this 
Masnavi, for the first time, the stories of the prophets of Israel are arranged; 
The stories that are still scattered in the books of commentaries on the 
Qur'an, the stories of the prophets, the chronicles and the stories of the 
prophets of the Torah, and many of them are unfamiliar to Muslim readers.
CONCLUSION: In this poem, there is no mention of the city in which the poet 
lived, and the place of the poem can not be found in the text of the story, but 
the use of some words indicates the specific dialect of the region; As in 
Neishabour, such conversations are common. Regarding the stylistic and 
lexical features of the text, it should be said that all the mentioned features, 
except for two cases, including the use of the verbs "Danstmani" and 
"Avrdman" and the observance of the rule of signifier, which is related to the 
sixth and seventh centuries, The fourth and fifth are especially Shahnameh. 
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 شناسی نظم و نثر فارسینشریۀ علمی سبک

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 نامه و بررسی ویژگیهای آنمعرفی نسخۀ خطی سلیمان

 

 احمد طحان، *مظفریانفرزانه ، لیال سیاحتگر
 .واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسالمی، فیروزآباد، ایرانگروه زبان و ادبیات فارسی، 

 

 

 چکیده:
، توسهط  نامه در قالب مثنوی و بحر متقاربفرد سلیماننسخۀ خطی و منحصربه زمینه و هدف:

بیهت سهروده و بهه خهط      9356ه. ق. در  734 بن محمد ملقب به معلم در سهال بن سراجیوسف

نسخ تحریر شده است. نام این شاعر گمنام در هیچ تذكره و تاریخ ادبیاتی دیده نمیشود. مثنوی 

اسهراییل، از جملهه سهلیمان، الیهاس،     ای دینی است كه داستانهای انبیاء قوم بنیمذكور حماسه

 ۀند. نوشهتار حاضهر بهه معرفهی نسهخ     کبیان می را لدانیاو اشعیا، ذوالکفل، یونس، ، ارمیا الیَسَع،

های . پرس  اصلی پژوه  اینست كه چه مؤلفهدازدررتعلیمی می -حماسی  ۀمنظوم این خطی

ادبی، زبانی، فرهنگی، اخالقی، اجتماعی، و مذهبی در این نسخه وجود دارد و به چهه اطالعهاتی   

 نیهز را نسخه شناسی کی و زیباییویژگیهای سباز عصر نویسنده، دست میتوان یافت؟ این مقاله 

-فرد است، ضبط ابیات مخدوش بر اساس قرینهه اكه این نسخه منحصربهجآن ند و ازکبررسی می

 .شناسانه و البته با حفظ امانت انجام گرفته استهای سبک

تحلیلی و روش گردآوری اطّالعات، اِسنادی -روش تحقیق در این مقاله، توصیفیروش مطالعه: 

 ای( است.)كتابخانه

نامهه در بحهر متقهارب مهثمن محهذوف سهروده شهده اسهت و         خطهی سهلیمان   ۀنسخ ها:یافته

ارد. شهاعر در نظهم ایهن داسهتانها از تشهخص      دبنی اسراییل را بیان میه پیامبران داستانهایی از 

در ایهن  ی در ایهن منظومهه مشههود اسهت.     سبک خراسان هایاما نمونه ،سبکی برخوردار نیست

داستانهایی كه تا  است؛ های انبیاء بنی اسراییل به نظم كشیده شدهنمثنوی برای اولین بار داستا

االنبیاء، تواریخ و داستانهای پیامبران تهورات بطهور پراكنهده    كنون در كتب تفاسیر قرآن، قصص

 دیده میشود و بسیاری از آنها برای خوانندگان مسلمان ناآشناست.

ظومه سخن از شهری كه شاعر در آن زندگی میکرده، نیامده و از متن من این در گیری:نتیجه

بیانگر لهجۀ خاص  هاژهوان یافت، اما كاربرد برخی واتمکان سرودن منظومه را نمی ،داستان

سبکی و ویژگیهای ارتباط با  در .منطقه است؛ آنچنانکه در نیشابور اینگونه محاورات رایج است

ه تمام ویژگیهای ذكرشده به استثنای دو مورد از جمله استعمال واژگانی متن نیز باید گفت ك

دال و ذال،كه به قرن ششم و هفتم مربوط  ۀو رعایت قاعد «آوردمان»و  «دانستمانی»افعال 

 است. هنامهمیشود، یادآور سبک متون قرن چهارم و پنجم بویژه شا
  

 4344تیر  66 :دریافت تاریخ   

 4344مرداد  65:  داوری تاریخ   

 4344شهریور  45: اصالح تاریخ   

 4344مهر  65: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،نامهسلیمان ،خطی ۀنسخ

 ،تصحیح ،بن سراجیوسف

 لبنی اسرایی ،ویژگیهای سبکی
 

 :مسئول نویسنده * 

   f.mozafarian@iauf.ac.ir

 334-39764754  (74 49)+  
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 مقدمه

و جهت آگاهی از هویت ملی ریناسیاسی هر ملت است. از نمای هویت فرهنگی، دینی وتمام ۀادبیات هر دوره آیین

هها از ایهن نهوع آثارنهد.     انهه خو قومی الزم است در آثار مکتوب پیشینیان تأمل شود. نسخ خطهی موجهود در كتاب  

. هایی باارزش شمرده میشوند و جهت آگاهی از محتوای آنها تصحیح و معرفیشان ضروری اسهت بنابراین گنجینه

 یهک  اصل به قریب یا اصلی نسخۀ موجود، خطی نسخ روی از كه آنست ادبی متون تصحیح و دنق غایت و هدف»

 اصل اگر كه كند حاصل اطمینان و یقین بتوانده خوانند كه دارند عرضه بصورتی را آن و كنند مدونو  احیا را اثر

 اسهت  نوشهته  اصل مؤلف و مصنف كه شکلی و اصلی بصورت كه دارد را آن از اینسخه ندارد، دست در را اثر یک

 خطهی  نسخ تصحیح. (14ب: صكوزرین ،ادبی متون تصحیح و نقد در علمی روش« )است نزدیک درجه نهایت به

 بهه  متن نمودن نزدیک و كردن ماننده معنای به متون تصحیح واقع در و است دشوار امری امانت حفظ رعایت با

ههای خطهی، مایهل ههروی:     پردازی و تصحیح نسخهنسخهتاریخ است ) چکیده مؤلف ۀخام از كه است صورتهایی

 ناچهار  مصححموجود است و  نسخه یک متن از كه زمانی بویژه ؛است دشوار راهی كهن متون بازسازی. (611ص

 برردازد. متن یاحیا به امانت حفظ با است

 بهن یوسهف  نهام  به امنگم شاعری از نامهسلیمان تعلیمی ه حماسی ۀمنظوم خطی ۀنسخ معرفی به حاضر نوشتار 

ههای ادبهی، زبهانی، فرهنگهی،     با بررسی این نسخه میخواهیم بهدانیم چهه مؤلفهه   . دازدررمعلم می محمد بنسراج

اخالقی، اجتماعی، و مذهبی در این نسخه وجود دارد و به چه اطالعاتی از عصر نویسنده دست مییابیم؟ در هیچ 

روش تصهحیح،   خه تا كنون مهورد بررسهی قهرار نگرفتهه اسهت.     ای از نویسنده نام و نشانی نیست و این نستذكره

 نسهخه  ایهن  اكهه جازآن و نهد کمی بررسهی  نیهز  رانسخه  شناسیزیبایی و سبکی ویژگیهایاین مقاله،  قیاسی است.

  است. گرفته انجام امانت حفظ با البته و شناسانهسبک هایقرینه براساس مخدوش ابیات ضبط است، ردبفمنحصر

 

 بررسیبحث و 

 منظومه سرایش زمان و شاعر معرفی

 انجهام در  .میدههد  قهرار  مخاطهب  را خویشتن برده، نام خود از گاهی داستان ضمن در نامه،سلیمان مثنوی شاعر

نشهان میدههد احتمهاالً شهاعر و      «الغَفُور ربِه رَحمَهِ الی المُحتاج الراجی و خاطی مُذنِب،».است عربی متن كتاب،

 وَقَهعَ »مینویسهد:   ادامهه  درو  میکنهد  عنوان را خود كامل )ص( نام اكرم پیامبر بر درود از پس و كاتب یکی است

« سَهبعَمِایه  ثَالثِهینَ  تِسعَ سَنَهَ مَیامِنَهُ عَمَت العَجَبِ رَجَبِ المُبارَکِ اهللِ شَهرَ عَشَرَ تاسِعِ االحَدِ یَومِ فِی تَحریراً الفِراغُ

 739 سهال  رجب نوزدهم كتاب یکشنبه تحریر تاریخ بنابراین. (317معلم، ص نامه، یوسف نسخۀ خطی سلیمان)

 .است هجری

وردگی خهود شهکایت   خاو از آغاز تا پایان داستان از زادگاه و زندگی  سخنی نمیگوید، فقط در یک بیهت از سهال  

 ند:کمی

 یهههههن سهههههالهای دراز دركنهههههون مهههههن  
o 

 
o 

 بمانههههههدم دریههههههن رنههههههج  و درد وگههههههداز  

(616ص  )همان:  o 

شاعر منظومه متدین به دین اسالم و اهل تسنن است. او در آغاز كتاب پس از نعت پیامبر اكرم )ص( چههار یهار   

ایشان را مدح میکند و پس از نعت خلفای راشدین، مدح سلطان آغاز میشود. ظاهراً سلطان منطقه، شخصی بوده 

 اند: دفردوسی فراتر میۀ امناست به نام كاووس كه او را از كیکاووس شاه

 سهههههههلیمان خهههههههوذ را كهههههههنم آصهههههههفی  شناسهههههی و از منصهههههفی مهههههن از حهههههق 
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o o o 

 سههههلیمان مههههن كیسههههت؟ شههههاه جهههههان   
o 

 
o 

 خهههههت سهههههلطان سهههههلطا ن  نشهههههان... بجوان
o 

 شهههه ارچهههه بهههه نهههام اسهههت كهههاوس كهههی   
o 

 
o 

 كههههی تهههها بههههه كههههی  كجهههها تهههها كجهههها و ز 
o 

 ورا هههههر غالمهههههی چههههو كهههههاووس شهههههذ  
o 

 
o 

 كجههههههها زاغ ماننهههههههد طهههههههاووس شهههههههذ 
o 

(3)همان: ص    

 ود:رسد كه در غربت از دنیا میرشاعر اصل و نسب این پادشاه به شخصی به نام امیرداوود میۀ به گفت

 بههههههه حکههههههم و بههههههه تقههههههدیر رب ودوذ
o 

 
o 

 نبشهههههههتم تمهههههههام و بکهههههههردم سهههههههجوذ
o 

 زبههههههههر خداونهههههههذ نیکهههههههو وجهههههههوذ 
o 

 
o 

 بهههههه اصهههههل و نسهههههب نهههههام امیهههههر داووذ  
o 

 كههههههه او را پههههههذر بوذ یههههههاری  تمههههههام 
o 

 
o 

 خهههههدای انهههههام دههههههذ رحمهههههت  ههههههم   
o 

  (319همان: ص )

 معرفی نسخه

 اسهالمی  شهورای  مجلهس  ۀكتابخان در آن تصویری ۀپوش و 3932 شمارۀ به تركیه یاشار ۀكتابخان در نسخه اصل

و  دارد بیهت  25 الهی  23 صهفحه  ههر  و وزیهری  قطهع  در تریمسهانتی  20×10 ۀصهفح  350 و میشود نگهداری

 نویسیركابه از صفحات برخی و میشود دیده هاییخدشه و ریختگی ابیات از بسیاری دراست.  بیت 8352ملشا
 حاشهیه  در كلمه درست وجه سرس ویسدنمی غلط را ایكلمه كاتب، كه بینیممی موارد بعضیدر است.  برخوردار4

 عنه منقول ۀنسخ با یا و بازخوانی را خود ۀشتتنودس شاعر، یا كاتب میرسد میشود. بنظر داده نشان «صح» رمز با

 ابیهاتی  در شاعر نیز آخر باشد. در شده انجام دیگر كسی ۀبوسیل بعدها تصحیح این شاید هماست.  ردهکمی مقابله

 بهه  عطهار  محمد نام به شخصی دست به را سوم مجلد ویدگمی و ندکمی خلعت تقاضای ممدوح از مخدوش بسیار

 گویهای  نسهخه  آغهازین  ناخواناسهت. ابیهات   كامالً كه آمده ابیاتی صفحه این یۀحاش ستد. دریفرم ممدوح خدمت

 محتهوای  از و بوده داوود زندگی به مربوط دوم جلد ظاهراً و بوده امهنسلیمان از سوم جلد منظومه این كه آنست

 نمیشود. گفته سخنی اول جلد

 است.  پیشین مطلب ۀادام و كتاب مجدد آغاز نشانگر منظومه بیت اولین در «باز» تکرار قید وجود

 بهههاز ای مهههرد بسهههیارهوش  بیههها 

 

 اگههر داشههت خههواهی بههه گفتههار گههوش    

 (4ص   :نامهسلیمان)                      

 است.  سوم جلد حاضر ۀنسخ كه میکند تصریح ادامه در شاعر

                                                      
 راست سمتۀ صحف از سطر آخرین زیر در كه را چپ سمت صفحه سطر نخستین از كلمه لیناو نویسینسخه اصطالح در-4

 (434: ص هروی مایلهای خطی، پردازی و تصحیح نسخهتاریخ نسخهویند. )گمی ركابه میشود، نوشته
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 گفههت آغههاز وز شههد سههوم مجلههد
o 

 نهفهههت از داسهههتان شهههوذ پیهههدا كهههه 

 (                             3ص  :همان)                                  

 نسخه محتوای(.1)همان: ص است  گفته سخن نبی داوود زندگی از ازین پی  كه میگوید بعد بیت چند در او

 سلیمان بر میشود. افزون آغاز سلیمان با كه است اسراییلبنی پیامبران زندگی از داستانهایی ،منظومه موضوع

 آمده اشعیا بصورت عتیق عهد در كه 4شعیا اینا، یونس، الکفل،ذی الیَسَع، الیاس، ازجمله: یهود قوم پیامبران دیگر

 بطور كلی محتوای كتاب را میتوان در این جدول ذكر كرد. .(793: صمقدس )كتاب است
 

 شمارۀ ابیات فهرست عناوین ردیف

 54-4 به نام ایزد بخشایندۀ بخشایشگر 4

 79-57 سُلطانَهُدر مدح سلطان عالم خَلَدَ اهللُ  6

 665-74 السالمقصۀ سلیمان پیغمبر علیه 3

 915-664 السالمقصۀ قضا و قدر نزد سلیمان علیه 1

 495-914 السالمقصۀ شاه مورچگان به حضرت سلیمان علیه 5

-خبر دادن هدهد آیین پادشاهی بلقیس را به حضرت سلیمان علیه 4

 السالم
494-4446 

 4344-4443 نژادش كه كجاست؟قصۀ بلقیس از اصل و  7

 4454-4365 السالمآوردن هدهد نامۀ سلیمان پیغامبر علیه 9

 4795-4457 السالممنشی كردن سلیمان پیغامبر علیهبزرگ 4

السالم چهل روز تمام وحی نیاورد و داستان سبب آن كه جبرییل علیه 45

 از تخت شاهی جدا شد. 
4794-4444 

داستان دزدیدن انگشتری سلیمان پیغامبر را اصطخرجی دیو و بر  44

 تخت نشستن و در آخر انگشتری را در دریا انداختن 
6555-6414 

السالم یافتن انگشتری را و باز به پادشاهی خود داستان سلیمان علیه 46

 رسیدن
6416-6617 

 6675-6619 السالمآوردن اصطخرجی دیو را به حضرت سلیمان علیه 43

السالم كه به عمرش چه مانده طلب داشتن سلیمان پیغمبر علیه 41

 است؟
6675-6313 

سبب آن كه مقدار هزار اسب تازی را به یک روز صدقه دادن و  45

 بخشیدن به یک وقت نماز فوت شدن را
6313-6347 

                                                      
. این تلفظ موافق با تفسیر كشفاالسرار است: »به شعیا وحی آمد از حق كه حزقیای ملک را گو تا پیغامبری قوی امین به 4

 ،االسهرار كشهف ) «ندبازفرست و كنند رها ... اندگرفته كه را اسراییل بنی كه افکنم ایشان دل در من تا فرستد بیگانه لشکر آن

(664: ص 9ج   
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-السالم و به عمارت بیتاثر كردن پیری بر سلیمان پیغامبر علیه 44

 مشغول بودن. المقدس
6349-6473 

 1157-6471 السالمالکفل علیهمقصۀ الیاس و الیسع و ذی 47

 4511-1159 السالم و سؤال و جوابشان با همدیدن زاهدی الیاس پیغامبر علیه 49

 4556-4515 حکایت 44

 4434-4553 نصرالسالم و خروج بختقصۀ ارمیا علیه 65

 7675-4436 نصرقصۀ بخت 64

 9617-7674 السالمقصۀ دانیال پیغمبر علیه 66

 9645-9619 انجام كتاب 63

 9331-9644 ختم بر دعای سلطان عالم خَلدَ اهللُ مُلکَهُ 61

 9356-9335 شرح یادآوری امالک 65

 

-گفتهه  منبع بعنوان «راستان» از نبی عزیر داستان آغاز در اما ند،کمی خودداری داستانها منبع ذكر از غالباً شاعر

 میکند.  یاد های 

 داسهتان  زمهان  ایهن  بهاز  بگوییم
o 

راسهههههههتان ۀگفتههههههه از وی حهههههههال ز   

(334نامه: ص )سلیمان         

 وید: گمی سخن «ورانانام» از نیز نبی یونس داستان در

 كه هسههههت اتهههفاق امهامهان در آن  روایهت شنیههدم ز نهههاماوران

( 615)همان: ص                             

 :ندکمی یاد نخست فرزانگان از دیگر داستانی در و

 ز گفتهههار فرزانگههههههان نخست  درست وانمههخ موراس مههان ورا

(641 ص :همان)                                

 نظم به سالها ضمن در را آن ویدگمی و است خوانده قصص كتب در كه ویدگمی ماجراهایی از دیگر جایی در

 است.  كشیده

مادههههههبرافشان رهاههگه م ههنظ به  امخوانده قصص اندر كه ازینسان  

(614)همان: ص                                
 

 ز كتب قصهص نهه ز مجههول جهای    

 

 كههه بسههتن نشههاید در او هههوش و رای    

 ( 673 ص :همان)                            

 

 میکند: یاد اسراییلیان كتب و تفسیر كتابهای از  نیز مورد چند در

 سهههراییلیان كتهههب و تفسهههیر بهههه
o 

 جهههان كُتههب ز مههن امخوانههده چنههین  

 ( 676 ص :همان)                           
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 پههاک اخبههار و تفسههیر اصههحاب ز
o 

 پههاک گفتههار و لفههظ از خوانههدم چنههان  

 (363ص  :همان)                              

 راستان فرزانگان، همان كه شفاهی است. منابع كرده استفاده منبع نوع دو از داستانها روایت جهت راوی بنابراین

 نیهز  یههود  قوم از كتبی ظاهراً  و است بوده االنبیاقصص و قرآن تفسیر كتب  كه كتبی منابع و اندبوده ورانانام و

-قصص بلعمی، تاریخ در تغییراتی با وانتمی را منظومه این است. داستانهای نبرده نام آنها از  كه داشته دست در

 كتهاب  در نیهز   دیگهر  برخهی   و دیهد  االسهرار كشهف  و الجنهان روض طبری، تفسیر ازجمله قرآن تفاسیر و االنبیا

 میشود. دیده است،4«تَنَخ» به مشهور یهودیان مقدس كتب از دوم كتاب كه« نِویئیم یامبران»

 

 ویژگیهای ظاهری و ساختاری نسخه

 .میخورد بچشم بسیار خراسانی سبکی ویژگیها متن این در: نسخه سبکی ویژگیهای

 فعل به مربوط ویژگیهای

  فعل پیشوند بر «یم» تقدم

    جنهگ  عصهیان  بهه  برنیامهذ  می چو

 

 چنهههگ  مکهههر و حیلهههت  زی بیازیهههذ 

 (51 ص :همان)                                

 نآ و اسهت  تأكید جهت حرف، این افزودن كه است معتقد بهار محمدتقی : ماضی فعل سر بر «ب» حرف آوردن

(.333: ص4شناسی، بهار، جسبکاست ) پنجم و  چهارم قرن متن ویژگیهای از و امدنمی تأكید یبا را  
 زمهههان آن جبرییهههل از بررسهههیذ

 

 جهههان بهههاذ فهههدا را حهههق فرمهههان كهههه 

 ( 454نامه: ص سلیمان)                      

: 1ج بههار، شناسهی،  )سهبک  اسهت  خراسهانی  سهبک  ویژگیههای  از كه نیز نفی نون از قبل تأكید یبا گرفتن قرار

 میشود: دیده فراوانی به نسخه این ( در334ص

 بنگذاشهههتند بیهههرون كشهههورش ز

 

 میداشهههتند  ناكهههام  بهههه  و كهههام  بهههه  

 ( 367نامه: ص سلیمان)                        

 شهاعر  مشخصاً موضوع این تکرار به توجه با و آوردمی ضمه با را «ب» حرف كاتب مواردی چنین رد است گفتنی

 است: داشته تلفظ نوع این دادن نشان در اصرار هست، نیز كاتب ظاهراً كه

 نمانههد عههذری هههیچ بارتههان ازیههن

 

 رانهههد بلقهههیس سهههوی كنهههون بُبایهههد 

 ( 44: ص همان)                               

                                                      
 ابتهدایی  حهروف  از رنهد. تَهنَخ  بمی بکهار  مقدسشهان  كتهاب  متعهدد  هایكتاب مجموعه برای را "تَنَخ"اختصاری نام یهودیان .4

 (  474: آنترمنباورها و آیینهای یهودی، است ) شده گرفته "كُتوریم" و "نویئم" ،"تورا"
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استمراری: «می» بجای «همی» پیشوند بردن کارب  

 رتبیشههه شهههد فرزنهههد درد همهههی

 

 پسههههر مههههردن حههههال بههههر بیفتههههاذ 

 (454ص  :همان)                             

  فاعلی متصل ضمیر از استفاده
 شههاه ایههوان افههراز بههر آمههذ چههو

 

 نگهههاه بکهههردش ایهههوان سهههوی ههههر ز 

 (46)همان: ص                                          

 اول در كه همی بجای فعل آخر در مجهول ییا گاهی خراسانی سبک در: فعل آخر در استمرار «یاء» بردن بکار

  (317: ص4، جبهارشناسی، سبک) .ودرمی بکار ،است استمرار عالمت فعل

 فضههول كارهههای چنههین دیههذم چههو

 

 رسهههههول ای نخندیهههههذمی چگونهههههه 

 (441ص نامه: سلیمان)                       

متعدی معنای به «ماند» فعل بردن بکار  

 بمانهههد همانجههها سراسهههر را سهههره

 

 رانههد شهههر سههوی تنههها آهسههته خههوذ 

 (45)همان: ص                                           

 قرینه: به شناسه حذف 

 زوذ بیارنهههههد را كهههههاو بفرمهههههوذ

 

 دوذ ماننهههههههههد آورد و برفتنهههههههههد 

 (697)همان: ص                                         

 

 توانستن:  معنای دانستن به

  آمهههذن روم ز تهههوانی چنهههدی بهههه

 

 شهههدن دانهههی  چنهههد  جایگهههه وزیهههن 

 (47همان: ص )                                

 نوع این كه است ذكر شایان میگشتیم: و آوردیممی و میدانستیم معنای به گشتمانی و بیاوردمانی دانستمانی،

 عیار سمک ( و455: ص 45ج) االسراركشف در ازجمله است، شده دیده هفتم و ششم قرن متون برخی در فعل

 .(454ص  )همان: ( و444: ص4ج)

 دریهههن بهههردی راه مههها علهههم اگهههر

 بیاوردمهههانی بهههه جهههان و بهههه دل 

 

 نچنی     دانستمانی  چیز     یا      و 

 خجل    ز     فرّت     كجا گشتمانی

 (444همان: ص )                           

 حرف به مربوط ویژگیهای

 بفراوانی فردوسی و رودكی ازجمله چهارم قرن اشعار در ویژگی این موصول: «كه» معنای به «كجا»بردن بکار 

 (.145: ص4، جبهارشناسی، سبکمیشود ) دیده

 سههزیذ را كسههی مههر بنههدگی كجهها

 

 پدیهههذ راحهههت و رنهههج ازو آیهههد كهههه 

 (477نامه: ص سلیمان)                     
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 ودرمیه  ازبین تقریباً نثر در بعد به هفتم قرن از البته آیندمی اسم از بعد و قبل ادات این در: بجای اندر بردن بکار

 شهده  تقلیهد  متقهدمان  از كهه  اشعاری در و بندرت مگر ردد،گمی متروک بعد به هفتم قرن از تقریباً هم شعر در و

 میشود.  دیده بفراوانی متن این در ویژگی این (.154: ص4، جبهارشناسی، سبک) باشد

 در خانهههه آن انهههدر بدیهههذ جهههوانی

 

 سههههر تیمههههار ز نهههههاذه بههههالین بههههه 

 (476نامه: ص سلیمان)                       

 (616)همان: ص   «با» معنای به «ابا» بردن ارکب(؛ 456)همان: ص  اضافه حرف دو با متمم یک بردن کارب

  فارسی نثر و نظم در آن شواهد و آیدمی صریح مفعول از قبل تأكید مر بمنظور حرف معموالً مر: حرف بردن ارکب

د دارد )همهان:  ركارب نیز نامهسلیمان در ( و644: ص محجوبسبک خراسانی در شعر فارسی، است ) فراوان سیار

 (61ص 

 اسم به مربوط ویژگیهای

 عربی و فارسی جمع كلمات شاعر و میشود دیده الجمع همجمع گاهی منظومه این درها: هواژ مجدد بستن جمع

 میشود: مشاهده خراسانی سبک در رتبیش نیز امر این كه بسته جمع دوباره را

. میشهود  دیده متن در بفراوانی مورد این كه است ذكر به . الزمآیدمی فارسی جمع عالمت با عربی مکسر جمع ه

 (.366و  695های كتبها و احوالها )همان: صصواژه

جمع اعوام كه خهود   معوا. است بسته جمع بار دو را عربی ۀكلم. میشود دیده مورد یک در فقط زیر ایهصورت  ه

 .جمع عام به معنای سال است

 تمههام سههال هفههت تهها كههه تهها چنههان

 

 عههههوام و ورشههههه دور كههههرد گههههذر 

 ( 41)همان: ص                                

 دایگان: دایگانان: است بسته جمع بار دو را فارسی ۀكلم

 ناگههههههان ههههههوا روی ز درآمهههههذ

 

 ههههوا  شهههد سهههیه  دایگانهههان آن بهههر 

 (43)همان: ص                                

 (316)همان: ص  صفت و موصوف مطابقت

 ممال كلمات استعمال

 جههای بههه یکسههر سههلیحها نهاذنههد

 

 پهههای برگرفتنهههد ههههم شههههر سهههوی 

 (454)همان: ص                                  

 آنچه بجای آنچ بردن ارکب

 آشههههیان در بنشسههههته روز و شههههب  همان بخوردی بخوردی او هرآنچ

 ( 41همان: ص )                              
 كاربرد متفاوت صامتها و مصوتها

 .(49ص همان: ) .پگاه بجای :  بگاه"پ" بجای "ب" بردن بکار  -

 متأخر كاتبان كار احتماالً كه شده گذاشته نقطه سه "پ" حرف زیر در هم موارد برخی در كه مینماید یادآوری

 است.

 (.47ص  )همان: چندی بجای : جندی"چ" بجای "ج"استعمال  -

 .(جا)همان گذشت بجای : كذشت"گ" بجای "ک" استعمال  -

 .(326: ص میشود )همان نوشته "توریت" مقصوره الف بصورت "تورات" واژۀ  -
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 .(4ص  میشود )همان: نوشته "سلیمن" مقصوره الف بصورت اوقات گاهی سلیمانۀ واژ  -

 .(315ص )همان: "نوشتن" بجای "نبشتن"  -

 .(208: ص )همان "آمدند" بجای "امدند" ،"آواز" بجای "اواز"ذارد: گنمی مدّ عالمت "الف" حرف برای-

 .(7ص  شد )همان: دیده مورد یک در فقط نکته این ویسد. البتهنمی "ء" بصورت "الف" از بعد اضافهۀ كسر  -

هایی كه . در سبک خراسانی زیادند واژهبرعکس نیز گاهی و شده تبدیل كوتاه مصوتی به بلند مصوتی گاهی -    

میشهود و گهاهی لغهاتی كهه     « گوفتن»كه « گُفتن»آید مانند درمی« او»به مصوت بلند » ُ« در آنها مصوت كوتاه 

مجد: ص  تلفظ و تقطیع لغات در شعر خراسانی،تلفظ میشوند. )» ُ« دارند بصورت مصوت كوتاه « او»مصوت بلند 

414) 

  كوتاه به بلند مصوت تبدیل

 (64)همان: ص  گرستند به گریستند تبدیل

 (.647)همان:ص  بسُخت به بسوخت تبدیل

 :"ای" به "آ" مصوت تبدیل-

 :"آ" بلند مصوت  به "ای"  بلند مصوت با "نُبی" تبدیل -

 هُهههدی نهههور و اسهههت بهشهههت چهههراغ

 

 نُبهههههی میهههههان سهههههتوذه خهههههدای  

 (6)همان: ص                                             

 واژۀ ذیهل  قهاطع،  )برههان  باشد مصحف و قرآن و خدا كالم كشیده، تحتانی به ثانی و اول ضم نری: به نوی، نبی،

 .نبی(
 است ذكر به الزم 4.ندکنمی قافیههم را اهآن و میشود رعایت ذال و دال استقالل و جداییۀ قاعد منظومه این در -

 .(158 : صمتینیالخط فارسی، رسماست ) نهم تا ششم قرنهای به مربوط فارسی ذال قاعدۀ رعایت كه

 شههههاذ الیههههاس گفههههت از مههههاذر دل

 
 پههههههاكزاذ یههههههونس پههههههی ببههههههودی 

 (434)همان: ص                                          

 میشود.  رعایت ذال و دال تفاوت موارد، تمام در بلکه قافیه كلمات در فقط نه

 نمههههاز خههههدمت بههههه را او ببههههردیم

 

 نههههههههواز هههههههههزاران را او نمههههههههوذیم 

 (411)همان: ص                                         

 است: شده تبدیل "ب" به "و" صامت ،"وزان" ۀكلم مورد در تنها البته و ه مثنوی این در-

                                                      
 اسهت. ایهن   شده )د( بدل آوایی دندانی صامت به كه )ت( است آوابی دندانی صامتیافتۀ تغییرشکل صورت دری فارسی در صامت این .4

 تشهخیص  قاعهدۀ  بیهان  در نیز طوسی نصیر است. خواجه داشته قرار مصوتی آن از پی  كه گرفته انجام مواردی در دری فارسی در ابدال

 بهه  محتهاج  صامت دو این تشخیص برای نصیر خواجه و رازی قیس شمس هفتم قرن آغاز در كه است. این آورده را ذیل قطعۀ ذال و دال

دستور تاریخی است  ) نبوده مشهود تفاوت این جاری و زنده زبان در دیگر زمان درین كه است این دلیل خود اند،شده قاعده وضع یا ذكر

 (55: ص 6، جخانلریزبان فارسی، 
میراننااااااد سااااااخن فارساااااای بااااااه کااااااه آنااااااان  

بااااااود "وای"مااااااا قباااااال وی ار ساااااااکن جااااااز     

 

 oدر معاااااااااااااااارا دال  ال را نن ااااااااااااااااانند 

 دال اسااااااات ولرناااااااه  ال مع ااااااام خوانناااااااد    

 ()همان                                                                  
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 ببهههوذ شهههادان بشهههنیذ چهههو سهههلیمان

 

 زوذ گفههههت بههههزان بههههاذ بههههه همانگههههه 

 (95)همان: ص                                        
 

 كهنهای هواژكاربرد 

 (441)همان: ص  "كردن رها" معنای به "هشتن"

 (445)همان: ص  "جرأت" معنای به "یاره"

 (47)همان: ص  "رفت" معنای به "شد" 

 (657ترسکار به معنی ترسنده )همان: ص 

 (1)همان: ص  "دشخوار" مقابل آن اصلی معنای به "خوار" كلمۀ بردن ارکب

 (41)همان: ص  "اندیشیدن" مطلق معنای به "سگالیدن" بردن ارکب

 (74)همان:ص  "گذاشتن احترام" و "كردن سجود" معنای به "بردن نماز"
 نمیشود: دیده هانامهلغت در معنا این به كه اندرفته بکار معنایی درها هواژ از برخی گاهی: استعمال غرابت 

 (657)همان: ص  "كردن اقامت" معنای به "سرنج"

 (441)همان: ص  "مکر" معنای به "فروز"

 (94)همان: ص "ساكن" معنای به "مستکن"

است  بوده موسیقی با شعر بودن توأم از ناشی و است خراسانی سبک ایهویژگی از نکته اینها: هواژ كردن مشدد 

انهد  دمی قبهیح  زیهادت  را لهئمسه  ایهن  رازی قهیس  شهمس  .(41: ص محجهوب سبک خراسانی در شعر فارسی، )

از امیهد مجهد آمهده:    « تلفظ و تقطیع لغات در شهعر خراسهانی  »ای تحت عنوان اما در مقاله  .(647المعجم: ص )

( 414)ص« این موارد نقطه ضعف نبوده بلکه كامالً منطبق و همخوان با نحوۀ تلفظ لغات در خراسان قدیم است»

 میشود.  دیده بفراوانی ویژگی این نامهسلیمان در

 ههههوا از پرّنهههدگان اهگهههآن پهههس

 

 جههههوق جههههوق آمدنههههد از هههههوا همههههی  

 (5نامه: صسلیمان)                                  

)همهان: صهص   « زمین»بجای « زمی»( واژۀ 647)همان: ص « گسیل»بجای « گسی»ها: واژۀ مخفف كردن واژه 

« زمهی »(. این مورد نیز از ویژگیهای سبک خراسانی است. بنا به گفتهۀ مجهد در همهان مقالهه واژۀ     334و47و57

ا فردوسی نیز در شهاهنامه ایهن واژه را   امروزه در نیشابور رواج ندارد، ام« گسی»هنوز در نیشابور رواج دارد و واژۀ 

 بکار میبرد و شاعر بزرگی چون او با وزن و قافیه بیگانه نیست.

 میشود: دیده امالیی غلطهای متن در گاهی: امالیی ایهغلط

 (49)همان: ص  "بحار"بجای  "بهار"

 (11)همان: ص  حاضرحاظر بجای    

 

 ویژگیهای فکری
 دیهده  آن در نیهز  فلسهفی  اشهارات  گهاهی  اما است، حماسی مثنوی یک نامهسلیمان هرچندهای فلسفی: اندیشه

 میشود. 
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 زروانهی  ایهاندیشه در و است بوده مطرح ایران در اسالم از پی  كه است هاییاندیشه از تقدیرگرایی: جبرگرایی

 در زیهادی  بتاًنسه  نفهوذ  است، بیگانه عموم مقبول زردشتی دین با كه تقدیر به اعتقاد این»میشود.  دیده مشخصاً

 بعضهی  در بلکهه  یافهت،  راه زردشهتیان  ههای نوشته بعضی در تنهانه اعتقاد است. این گذاشته برجای ایرانی افکار

 مثنوی این شاعر . (444: صهینلزشناخت اساطیر ایران، « )میشود دیده نیز مهناشاه ایران بزرگۀ حماس قطعات

(.679نامه: صسلیمان)ند کمی اشاره تقدیر بودن محتوم به فردوسیمچون ه داستانها ضمن در  

  میسازد. متوجه بدان را مخاطب ،شاعر كه است مواردی از جهان اعتباریبی: دنیا ثباتیبی و اعتباریبی 

 شهههههان جهههههان را بههههه تأدیههههب و پنههههد

 كههههزو بیشههههتر خههههوذ نخواهنههههد دیههههذ 

 چههو بههر وی نمانههد ایههن نمانههد بههه كههس     
o 

 
o 

 همههههین داسههههتان بههههس بههههوذ سههههوذمند 

 بهههدو نیهههز خهههود كهههس نخواههههذ رسهههیذ    

 نبایههههههذ بریمههههههوذ بههههههاذ از هههههههوس   

 o(464)همان: ص                                  

 دارد.  پررنگ حضوری كتاب این در كه است هاییاندیشه دیگر از مرگ ناگزیری: مرگ اگزیرین

 یکههههی ژرف دریاسههههت گههههویی اجههههل   

 سهههههههفینه فکنهههههههده در او آدمهههههههی  

 جهههای ز ناگهههه كهههه مهههوج انهههدر آیهههذ ز  

 نهههه كهههس را ازیهههن بحهههر باشهههد گزیهههر   

 نهههه زیهههن ژرف دریههها كسهههی بهههر كنهههار   
o 

 
o 

 یههههزلكههههه از حکههههم و از قههههدرت لههههم   

 گهههههرازان ز ههههههر سهههههوی بههههها خرمهههههی

 ربایهههههذ سهههههفینه بهههههه حکهههههم خهههههدای

 نههههه كههههس باشههههذ از مههههوج او دسههههتگیر 

 رسههههذ گرچههههه مانههههذ بسههههی روزگههههار    

 (  445)همان: ص                                     

نامه گاهی در ضمن یا پایان داستان بعنهوان انهدرزگو وارد صهحنه میشهود و     ای سلیمانهراوی داستان: اندرزگویی

ا را هبهه نظهم كشهیدن ایهن داسهتان      ۀند. یوسف معلم بطور كلی انگیزکاخالقی داستان می ۀمخاطب را متوجه نکت

استانهای كهن رغبتی ندارند، اند و بر این باور است كه چون مردم به سخن خردمندانه و شنیدن دداندیشیدن می

باشد كه بکار آید و شنونده را بهه اندیشهه وادارد    ؛ایست با نیرنگ و حیله سخنان و داستانها را رنگ و نگار دادبمی

 (.616:  ص)همان
 متوجه آن به را خواننده كه استه منظوم شاعر موردتوجه هایبنمایه ازجمله خدا به توكل: یگانه خدای به توكل

 میسازد.

 گمهههانكسهههی كهههاو خهههذا را بهههوذ بهههی  
o 

 
o 

 خههههذای  بههههوذ یههههار در هههههر غمههههان  

(453ص  )همان:  o 

ند است و حضور قلب را شرط اصلی نماز بیوسف معلم به عبادت و انجام تکالیف شرعی پای: قلب حضور با تعباد

 داند. میو روزه 

 مههههن آن روزه را كههههی پههههذیرم نخسههههت    

 نمهههازی كهههه باشهههذ تهههن انهههدر نمهههاز     

 كشههی        بههه كبههر و بههه گههردن  بههه عجههب و  

 چگونهههههه پهههههذیرم نمهههههازی چنهههههین  
o 

 

 
o 

 كهههه نبهههود بجهههز بههها دل و رای سسهههت    

 دل انهههدر طهههرب كهههرده بههها دیهههو، سهههاز   

 تههههن انههههدر نمههههاز و دل انههههدر خوشههههی 

 شهههرع و دیهههن ۀكهههه آن نیسهههت بهههر جهههاد

o                               :(644ص  )همان 

 (616)همان: ص  حرص از هیزپر

 كجههها از كهههف ایهههن جههههان جهههان بهههریم      ازیشههههان كجهههها بهتههههریم كنههههون مهههها  
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 چههه چیههز اسههت ایههن حههرص و آویخههتن    

 چهههه كردنهههد آخهههر همهههان قهههوم، سهههوذ  
o 

o  گههههون فتنههههه انگیخههههتن  وزیههههن گونههههه 

 كهههه مههها را همهههان سهههوذ خواههههد فهههزوذ    

                                o :(616 ص )همان  

  جهان كار از آموختن عبرت

 بنگهههههریمبیاییهههههذ تههههها در جههههههان  

 ببینهههههیم چیهههههزی كجههههها دیگهههههران     

 بههه عههالم بسههی عبههرت و علههم هسههت         
o 

 
o 

 ز راز نههههههههان  مگهههههههر ره بهههههههریم  

 همهههههه عهههههاجز و قاصهههههرند انهههههدر آن 

 ولهههی مههها نههههاذیم بهههر چشهههم دسهههت         

                             o (614)همان: ص 

 

 ویژگیهای ادبی
 قافیه و وزن به مربوط ویژگیهای

ن وز كهه  شهده  سهروده  محهذوف  مهثمن  متقهارب  بحهر  "فعهل  فعولن فعولن فعولن" وزن بر نامهسلیمان منظومۀ

 در را نادرسهتی  تغییرات موردنظر وزن آوردن ستدب جهت مواردی در است. شاعر حماسی متون اكثر وشاهنامه 

 ند. کمی ایجاد هاهواژ

 (.364)همان: ص  فتحتین با "عَجَب" بجای جیم سکون و "ع" ضم با "عُجب" 

 .كسی از آمدن بشگفتی شگفت، / عَجَب: كار عُجب( واژۀ )دهخدا، شیکگردن كبر، بینی،عُجب: خویشتن

 (676)همان: ص  "ت" ضم بجای "ت" سکون با كُتب

 است.  كرده رها وزنی اشکال با را مصراع یا بیت كه میشود دیده نیز مواردی

 دیههن بههه و صههدق بههه تههو یوسههف ای بگههو

 

 صههههههههههلواه اهلل علیههههههههههه اجمعههههههههههین 

 (331)همان: ص                                                   

 اشهکاالت  باشد. ایهن  بوده بیگانه قافیه و وزن علم با ناظم كه سدرنمی بنظر منظومه بودن طوالنی به توجه با البته

 كرد.  توجیه حدودی تا هزاربیتیهشت منظومۀ یک در بتوان شاید را وزنی

 ازجمله: میشود، دیده قافیه به مربوط اشکاالت ابیات در نیز موارد برخی در

 ردیف: از قبل قافیه رعایت عدم

 وذیهههرم دیهههن و داذ ره بهههر همهههی

 

 وذرمیههه  یپههه انهههدر خهههوذ دولهههت كهههه 

 (41)همان: ص                                                 

 عدم رعایت حرف روی:

 اسههت اولیتههر حههق راه كههه بگههویم

 

 اسهههههت بهتهههههر آخهههههرت ره دنیههههها ز 

 (74)همان: ص                                                

 هماهنگی قافیه، شیوۀ سبک خراسانی و تلفظ واژه به همان صورت محلی را بکار میبرد. جهت نیز موارد برخی

 راء:  ضم با گرفت

 گرُفههههت بهانههههه نشههههاید اكنههههون كههههه  گُفت و كرد پر شیشه عرق آب وز

 (44)همان: ص                                                

 شهههگفت در او بزرگهههی از بمانهههد

 

 گرفههههت تحیههههر قامههههت و قههههد آن وز 

 ( 361)همان: ص                                            
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 الم: فتح با "بلَند" بجای الم ضم با "بلُند"  -

 تُنههههد بههههاد آن از دریهههها بجوشههههیذ

 

 بلُنهههههد سهههههرهر بهههههر زد مهههههوج همهههههی 

 (44)همان: ص                                                

 
 ادبی هایآرایه

 ازجملهه  هها آرایهه  برخهی  اما ،نیستند پررنگ آن در ادبی هایآرایه و گراستمعنی یامنظومه نامهسلیمان مثنوی

 دارد.  او كالم در خاص موقعیتی حماسی تشبیهات .میشود دیده بوفور اهداستان ضمن در استعاره و تشبیه

 قهرار  مورداسهتفاده  بفراوانهی  ادبی ۀآرای این شب و روز برآمدن حماسی توصیف در نامهسلیمان مثنوی تشبیه: در

 .میگیرد

 چنههان تهها درآمههد دگههر وقههت شههام   

 طنابكه بر چرخ چون خیمۀ بی

 فهههامطالیهههه رسهههید از شهههب تیهههره    

 یکهههی  پهههره بسهههتند چهههو پهههرّ غهههراب 

 (449)همان: ص                                          

 طنههابگههه بههر چههرخ چههون خیمههۀ بههی   

 شهههب و روز درههههم بهههه وقهههت سهههحر  

 

 عهههروس فلهههک شهههد دریهههده نقهههاب   

 بیامیخهههت چهههون هنهههدوی پیرسهههر   

 (631)همان: ص                                      

 میشود: دیده دیگر انواع نیز گاهی و است مفصل و مجمل نوع از منظومه، این تشبیهات غالب

 تشبیه بلیغ

 ز بعهههد چههههل روز صهههبرش رسهههید
 

 بههه دلهه  انههدرون آتهه  غههم دمیههد        

 (4434)همان: ص                                          

 چو انهدر دله  شهاخ اندیشهه رسهت     
 

 بههه دل گفههت اكنههون چههه دانههم درسههت    

 ( 3535)همان: ص                                         

  ملفوف: تشبیه

 آب سهههیر نهههرگس و اللهههه و گهههل

 

 قهههابنبی دوسهههتان رخ و چشهههم چهههو 

 (39)همان: ص                                             

 مضمر تشبیه

 سرشهههت جهههانآ در خهههوب  خوشهههیهای  بهشت باغ كه جایی خوب چنان

 (44)همان: ص                                            

 مركب تشبیه

 نبههی پههای و دسههت بههر بیفتههاذ

 

 صهههبی معلهههم، پهههای و دسهههت بهههر چهههو 

 (455)همان: ص                                               

 گههونشههکوفه شههکفتی در او گونههه

 

 چههههو سههههیاره بههههر گنبههههد نیلگههههون  

 (951)همان: ص                                        

 تشبیه تفضیل

 دو رخسههههار او از نکههههویی و تههههاب

 

 ببهههههرده بهههههد آب از مهههههه و آفتهههههاب 

 ( 144)همان: ص                                            
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 ز مههاهی بههرون كههرد انگشههتری   

 

 فروزانتهههههههر از زههههههههره  و مشهههههههتری 

 ( 6635)همان: ص                                             

 دارد.  ریتكم كاربرد تشبیه نسبت به اما یرد،گمی قرار استفاده مورد منظومه در نیز استعاره: استعاره 

 سهههتاره بیامهههد بهههه گهههردون پدیهههد      چرخ دامن كشیدچو شب بر سر 

 (663)همان: ص                                          

 چههو روز دگههر صههبح بنمههود تههاج   

 ز زر كههرد بههر روی گههردون طلههی   

 بسهههاطی بگسهههترد عهههالم ز نهههور  

 

 بگسههههترد بههههر چههههرخ چینههههی دواج   

 ز خهههههور داد روی جههههههان را جلهههههی

 گلهههیم شهههب از خویشهههتن كهههرد دور   

  (647ص  :همان)                              

 فههامچههو آمههد بههه عههالم شههب تیههره  

 

 پهههر از قیهههر شهههد روی گهههردون تمهههام   

 (5441)همان: ص                                        

 در اندكرده استفاده بوفور نیز دیگران كه هاییكنایه اما نمیشود، دیده جدید ساختار با كنایه ،منظومه در كنایه:

 است. مشهود شاعر كالم

 .(95: ص4ج ،فرهنگ كنایات سخن، انوریبودن ) نصیببی و بهرهبی از كنایه داشتن، دست به باد

 شکسهههت نهههدانی را خهههذا حکهههم تهههو

 

 دسهههت بهههه داری بهههاذ ههههاگفتهههه وزیهههن 

 (46نامه: ص )سلیمان                                    

 بستن( كمر مدخل است  )دهخدا، شدن آماده از كنایه بستن، كمر 

 كمههههههر   بسههههههتن بفرمههههههوذ و ببههههههرد  خبر  مشرق شاه زی  آنجا وز

 (37نامه: ص )سلیمان                                       

 بهاد ؛ افکندن( سبلت در باد مدخل دهخدا،لغتنامه، است. ) زدن الف و غرور و تکبر از كنایه افکندن سبلت در باد

 .انداختن( بروت در باد مدخل انوری،فرهنگ سخن، دادن ) نشان خود از نخوت و غرور از كنایه انداختن بروت در

 بهههاذ بهههوذیم افکنهههده در سهههبلت بهههه

 

 شههههههاذ راه انههههههدرین آمههههههذیمهمههههههی 

 ( 43نامه: ص سلیمان)                              

 چندان چشمگیر نیست و نادر است. نامهسلیمان در مجاز مجاز: استعمال

 :غذا از مجاز نان

 خههوردن  نههان وقههت بههذ كهههنگههه آ هههر

 

 خهههههوردن  خهههههوان ترتیهههههب و رای همهههههه 

 (4همان: ص )                                            

 :دریا از مجاز آب

 آب انهههدر راه هفتهههه یهههک همیرفهههت

 

 شهههتاب بههها گههههی و درنهههگ بههها گههههی 

 (49ص همان:)                                         

 كه زیرا؛ دارد وجود هاآرایه دیگر از رتبیش حدیث و قرآن آیات به تلمیح معنوی، بدیع هایآرایه بین از لمیح:ت

 دارد.  قرآن با مستقیم ارتباط

 نهههون و كهههاف از عهههالم ایآورده تهههو

 

 بههههرون آری تههههو زنههههده مههههرده از كههههه 

 (444همان: ص )                                    

 .(96 :)یس «فَیَکُون كُن لَهُ یَقُولَ اَن شَیئاً اَرادَ اِذا اَمرُهُ اِنَما» ۀآی از برگرفته
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 چیهههز نهههاچیز ز قهههدرت بهههه آری تهههو

 

 عزیهههههز داری تهههههو و ذلیهههههل داری تهههههو 

 (444نامه: صسلیمان)                          
 .(64 :عمران )آل «تَشاء مَن تُذِل وَ تَشاء مَن تُعِزُ» آیۀ از برگرفته
 مبالغه

 چنهههان بهههاد كهههز بهههیخ بركنهههد كهههوه 
 

 از قهههههوت او سهههههتوه  زمهههههین گشهههههت  
 ( 155نامه: ص )سلیمان                                    

 چنههههههان زار بگریسههههههت از درد دل  
 

 كهههه از آب چشهههم  زمهههین گشهههت گهههل   
 ( 4413)همان: ص                                            

 ()تناسب النظیراعاتمر
 بههههه سههههرما و گرمهههها و بههههاران و آب

 
  بهههه بهههرف و تگهههرگ و بهههه سهههیل و عهههذاب  

 (1344)همان: ص                                          
 دلیههههههر دذان از هههههههیگآن گزیههههههذ

 
 شههههیر ز و گههههرگ ز و پلنههههگ و خههههرس ز 

 (344همان: ص)                                
 تضاد 

 پههس و پههی  وز راسههت و چههپ نشسههته
 

 كههههس بوذنههههد آنچههههه جههههانور هههههر ز 
 ( 11)همان: ص                                                 

 به رنهج و بهه راحهت بهه خیهر و بهه شهر       
 

 برنههههد انبیهههها بهههها خالیههههق بههههه سههههر     
 ( 4471)همان: ص                                            

 تنسیق الصفات: 
 روان وی از روذ صهههذ چشهههم، یکهههی
 

 كنههههههانزاری و مویههههههان و خروشههههههان 
 ( 69)همان: ص                                                

 زینههههاریکهههی قهههوم  بیهههرحم و بهههی
 

 بدانهههههدی  و خهههههونریز و ناپهههههاک دار   
 (4414)همان: ص                                          

   و البته بسیاری از موارد، جناس در قافیه است. است داشته آرایه این به خاصی توجه ناظم سدرمی بنظر جناس:
 بهشهههت چهههون را قصهههر آن بیاراسهههت

 
 نهشهههت بهههانی ههههیچ نیکهههویی از كهههه 

 (356 ص :همان)                                  
 دهههه  و داذ و جههوانی  و ملهههک بههه 
 

 دهههه  خهههواهی چندانکهههه عمهههر تهههو ز 
 (1ص  :همان)                                      

   ."ش" مفعولی ضمیر اضافۀ به امر فعل دوم مصراع )مصدر( در "بخش " معنای به اول مصراع در "ده "
 آراییواج 

  یکهههههی تهههههاج دیگهههههر بیاراسهههههته 
 

 بهههههه پرمایهههههه پیرایهههههه پیراسهههههته 
 (455)همان: ص                                      

 پههههس از مههههدتی ز اتفههههاق قضهههها
 

 چنهههین كهههرد حکهههم قضههها اقتضههها        
 (7455)همان: ص                                      

 مههههههرا درد او در دل و در جگههههههر
 

 فرورفتهههه چهههون تیهههر رههههراب پهههر        
 ( 3374)همان: ص                                         
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 های ادبی نسخه:نمودار آرایه

 
 

   گیرینتیجه

 ه حماسی مثنوی هجری، هشتم قرن به مربوط "معلم" به قبمل "سراج بن یوسف" از نامه سلیمان خطی ۀنسخ

 بیهان  را اسهراییل بنیپیامبران  از داستانهایی و است شده سروده محذوف مثمن متقارب بحر در كه است تعلیمی

ی در خراسهان  سهبک  ههای اما نمونه ،نیست برخوردار خاصی سبکی تشخص از داستانها این نظم در ارد. شاعردمی

 .است شده كشیده نظم به اسراییلبنی یانبیا هاینداستا بار اولین برای مثنوی این دراین منظومه مشهود است. 

 پراكنهده  بطهور  تهورات  پیهامبران  داستانهای و تواریخ االنبیا،قصص قرآن، تفاسیر كتب در كنون تا كه داستانهایی

 آن در شهاعر  كهه  شهری از سخن همنظوم ناآشناست. در مسلمان خوانندگان برای آنها از بسیاری و میشود دیده

بیهانگر   هها ژهوا برخی كاربرد اما یافت، وانتنمی را منظومه سرودن مکان ،داستان متن از و نیامده میکرده، زندگی

 یها  "گ" ضهم  بها  "گرُفهت " ۀجمله  . ازلهجۀ خاص منطقه است؛ آنچنانکه در نیشابور اینگونه محاورات رایج است

ههای  . وجود واژهباشد خوبی راهنمای واندتمی منظومه سرای  ۀمنطق یافتن جهتو  "بسوخت" بجای "بسُخت"

وزن ابیات نیست، بلکه با توجه به قرائن موجود، ویژگهی   مشدد و مخفف و تغییر مصوتها نیز صرفاً جهت برقراری

 ای است كه شاعر در آنجا میزیسته و شاعر تبحر كافی در رعایهت وزن دارد، و سبکی و كاربرد لهجۀ خاص منطقه

 بها  ارتبهاط  . دردنمیشهو  تلفهظ  ونهگبدین محاوره درها واژه این، همچنین در نیشابور كشور جنوبی نقاط برخی در

 اسهتعمال  ازجملهه  مورد دو باستثنای ذكرشده ویژگیهای تمام كه گفت باید نیز متن واژگانی و سبکیویژگیهای 

 سبک یادآور میشود، مربوط هفتم و ششم قرن به كه ذال و دالۀ قاعد رعایت و "آوردمانی" ،"دانستمانی" افعال

 است.  هنامهشا بویژه پنجم و چهارم قرن متون

 

 نویسندگان مشاركت
آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامه پایان از مقاله این

 داشته عهده بر را نامه پایان این آقای دكتر حبیب جدیداالسالمی راهنمایی. است شده استخراج اسالمی زاهدان

Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

تشبیه 365 2.5 3.5 4.5

استعاره 228 4.4 1.8 2.8

کنایه 352 2 3 5

مجاز 245

تلمیح 116

مبالغه 72

تناسب 215

تضاد 308

جناس 378

نغمۀ حروف 42

تنسیق صفات 54
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 و ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به سامانینادیا  سركار خانم. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و

 راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز آقای دكتر بهروز رومیانی. اند داشته نق  نهایی متن تنظیم

 سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی،

 .است بوده پژوهشگر

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و ،زاهدانآزاد اسالمی واحد  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 

 منافع تعارض
 حاصهل  و نرسهیده  چهاپ  بهه  خهارجی  و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیهق  ایهن . دارنهد  رضهایت  و آگهاهی  آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گهزارش  مسهئولیت . اسهت  نگرفتهه  صهورت  تقلبهی  و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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