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فارسی شناسی نظم و نثر  نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب)

 چکیده:
خان دهقان ـسامانی از ـشاعران برجـستۀ ـسبک بازگـشت ادبی دورة قاجار ابوالفتح  هدف و زمینه:

اسـت که آثار متعددي به نظم دارد. شـاهکار وي منظومۀ هزارویک شـب اسـت که شـاعر در آن 
ت. در این پژوهش با   وجی را به نظم درآورده اـس ب عبداللطیف طـس تان هزارویک ـش ترجمۀ داـس

ی و هنر ـشاعري دهقان ـسامانی، ـسبک منظومۀ هزارویک ـشب وي بردن به میزان توانایهدف پی 
 هاي زبانی، ادبی و فکري بررسی میشود.معرفی و از جنبه

 پژوهش   این  نگارندگان در که  اســت ايشــیوه   تحلیلی،  و توصــیفی  روش تحقیق روش مطالعه:
بیت از این منظومه براي آمارگیري و ترســیم جدول بســامدي   400همچنین   .اندگرفته  درپیش

 انتخاب شده است.  
ــامانی فراوانی آرایۀ   ها:یافته ــب دهقان س ــت که در منظومۀ هزارویک ش نتایج حاکی از این اس

ها ـشده اـست. تنوع هجاهاي قافیه و وجود انواع مختـصات  تکرار و جناس ـسبب بدیع ـشدن قافیه
ها و تکرارهاي فراوان و دیگر آرایهآوایی، جنا ان  ـس اعر را نـش تۀ زبانی ـش طح برجـس هاي لفظی، ـس

هاي بیانی که مهمترین آنها تناـسب، تـضاد و تلمیح اـست و  میدهد. ـشاعر در بکار بردن انواع آرایه
نیز اسـتفادة هنري از صـور خیال (اسـتعاره، تشـبیه، کنایه و اغراق) بطور گسـترده بر غناي ادبی 

 افزوده است.  منظومه
بیشتر  گیري:نتیجه خیال  صور  از  استفاده  در   و   ابداعات  نادر،  مواردي  در  و   بوده  مقلد  شاعر 

هاي مذهبی و اعتقادات شیعی شاعر  داشته است. در سطح فکري نیز ضمن اینکه اندیشه  ابتکاراتی
اصطالحات علوم مختلف دیده شده است، تمایل وي به عرفان نیز آشکار میشود. استفادة فراوان از  

دهندة مردمی بیانگر آگاهی و اطالعات فراوان وي، و فراوانی آداب و رسوم و باورهاي عامیانه نشان 
 . بودن شاعر است
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Abolfath Khan Dehghan Samani is one of the 
prominent poets of the literary return style of the Qajar period who has several 
works in order. His masterpiece is the poem Hazaravik Shab, in which the poet 
has arranged the translation of the story Hazaravik Shab by Abdul Latif Tassoji. 
In this research, with the aim of understanding the ability and art of the Samani 
peasant's poetry, the style of his poem Hazaravik Shab is introduced and 
examined from the linguistic, literary and intellectual aspects. 
METHODOLOGY: Descriptive and analytical research method is the method 
used by the authors in this research. Also, ٤٠٠ bits of this system have been 
selected for counting and plotting the frequency table. 
FINDINGS: The results indicate that in the system of Hezarovik Shab Dehghan 
Samani, the abundance of repetition and punctuation has caused the rhymes 
to be original. The variety of rhyming syllables and the existence of various 
phonetic coordinates, many puns and repetitions and other verbal arrays show 
the prominent level of the poet's language. The poet has extensively added to 
the literary richness of the system in his use of various expressive arrays, the 
most important of which are proportionality, contradiction, and allusion, as 
well as his artistic use of imaginary forms (metaphor, simile, irony, and 
exaggeration). 
CONCLUSION: The poet has been more imitative in using imaginary forms and 
in rare cases, he has had innovations and initiatives. At the intellectual level, 
while the poet's religious ideas and Shiite beliefs have been seen, his inclination 
to mysticism is also evident. Extensive use of terms from various sciences 
indicates his abundant knowledge and information, and the abundance of 
customs and folk beliefs indicate that the poet is popular. 
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 مقدمه 
شناسی یکی از انواع علوم ادبی است که ازطریق آن میتوان به ویژگیهاي یک اثر ادبی پی برد و معیار هنري  سبک 

فکري    و  ادبی  نویسنده را تشخیص داد. این دانش در شناخت سبک شاعران سه سطح زبانی،بودن اثر یک شاعر یا  
هاي فردي آن اثر توجه میشود، حال این  اشعار را مورد بررسی قرار میدهد. در مطالعۀ سبک یک اثر ادبی به جنبه 

آیند؛ بنابراین  رمخاطب بشمار می هاي غنایی از انواع جذاب و پاثر حماسی باشد یا غنایی یا تعلیمی و .... . منظومه 
از  معرفی این منظومه    مصون   گی و فراموشیآفت کهنها و آگاهی از سبک و شیوة سرایندگان آنها، این آثار را 

خان سامانی  شده، منظومۀ هزارویک شب اثر ابوالفتحشناختههاي غنایی ناشناخته یا کممیدارد. یکی از این منظومه 
هزارویک شب عبداللطیف طسوجی را به نظم درآورده است. پژوهش حاضر به معرفی شاعر عصر قاجار است که  

بیت و    400این اثر و بررسی ویژگیهاي سبکی آن در سه سطح زبانی، ادبی و فکري پرداخته است و با گزینش  
 گرفتن آمار، جدول بسامدي را نیز ترسیم نموده است. 

 
 سابقۀ پژوهش 

اب  دربارة  پژوهشگران  که  نوشته والفتحمقاالتی  سامانی  دهقان  و  خان  آثار  معرفی  و  زندگینامه  دربارة  بیشتر  اند، 
  سامانی» و وحید   دهقان  آثار  و  حال  ) در مقالۀ «شرح1387خانی سامانی (شخصیت وي است. بعنوان نمونه رحیم

  ان «میرزا ) در پژوهشی با عنو1392فالورجانی (  اصفهانی» و نیز کیانی   سامانی  ) در «دهقان1314دستگردي (
سامانی» به سال و محل تولد شاعر، خانوادة وي، چگونگی رشد وي، تحصیالت و استادان وي،    دهقانخان  ابوالفتح 

  و   سامانی  اي در مقالۀ «دهقاناند. تنها مجرد قمشهمانده از وي، و چگونگی مرگ این شاعر اشاره کرده آثار بجاي
 هاي عرفانی شاعر پرداخته است. سامانی و جذبه   هقانعرفانی» به موضوع عرفان در اشعار د  يهاجذبه 

 
 بحث و بررسی 

 خان دهقان سامانیشرح احوال و آثار ابوالفتح 
قمري  1265-1260از شاعران دورة قاجار است. در سال    الشعرا،ملقب به سیف   دهقان سامانی،خان  میرزا ابوالفتح 

،  خان دهقان سامانیمجموعه مقاالت یادمان میرزا ابوالفتح (  متولد شد  چهارمحال و بختیاري  در سامان یکی از توابع
تذکرة مدینۀ  اند (قمري دانسته  1249 -1240اي تاریخ تولد وي را در سالهاي  ). عده 231: صخانی سامانیرحیم

قمري ازدست داد و مادرش از ترس طعنۀ مردم    1261). او پدرش باباخان را در سال  838: ص2جب، مصاحبی،  االد
سالگی مجبور شد از  13عمو از همان کودکی بدرفتاري را آغاز کرد و او در  .خان درآمد به همسري عموي ابوالفتح 

. پس از بازگشت  )17-16ص  :خانیرحیم  سامانی،  ندهقا  آثار  و  زندگی  به  نگاهینیم (سامان فرار کند و به کربال برود  
را نزد استاد    عروضی  قوانین  و  بدیعی  اصفهانی به شاگردي میپردازد و همانجا صنایع  آشفتۀ  میرزا  خدمت  از کربال در

مالمحمدباقر    ). رئیس انجمن،18ص  همان:برد (میاو را به انجمن ادبی «ابوالفقرا»    میرزا آشفتۀ اصفهانیآموزد.  می
 به حاکم اصفهان معرفیشعري او را کشف میکند و به تربیت او میپردازد و او را    و قریحۀ  ذوق  گزي اصفهانی،

ابوالفتح  ترتیب  بدین  برجسته میکند.  استادان  نزد  آخوند خان  مانند    شیرازي،   تیرانی  حسن  شیخ  کاشی،  اي 
  میرزامحمدباقر،   جلوه،  میرزاحسن  قشقایی،  جهانگیرخان  مسجدشاهی  محمدباقر  شیخ  و  همدانی  میرزاحسین

  ). 190: صشیرازي شعاع(تذکرة شعاعیه، پرداخت  مختلف علوم یادگیري به  چهارسویی موسوي میرزامحمدهاشم
 نظم  در  وي  مشوقان  اصفهان) که از  الحکومۀنایب (  الملکرکن خان  میرزاسلیمان   او با افراد صاحب نفوذي همچون
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  و میرزا   )46ص  خانی:سامانی، رحیم   دهقانخان  میرزاابوالفتح  یادمان  مقاالت  مجموعه(  بود  هزاردستان  هايافسانه 
 الشعرایی سیف   به لقب  اصفهانی،  عنقاي  وآمد داشت و با وساطترفت   الشعرا)ملک (  اصفهانی  عنقاي  محمدحسین

زادگاه خود  ی جسمانی به  ناتوان  . در اواخر عمر بخاطر)34ص  ، همایی:(برگزیدة دیوان سه شاعر اصفهان   دست یافت
و شاعر بیشتر    مقبرةالشعراي سامان بودکه    کیفدرگذشت و در ایوان مري  ق  1326تا اینکه در    بازگشت  )سامان(

بخاك میسرود،  آنجا  را  سامانی،    دهقانخان  ابوالفتح  میرزا  یادمان  مقاالت  مجموعه(  شد  سپرده  شعرهایش 
  ).26ص  خانی:رحیم

اصفهانی و مسکین اصفهانی که از شاعران معاصر وي بودند و همچنین دوست همشهریش  دهقان سامانی با پرتو 
). محمد نصیر اصفهانی دهقان سامانی را  630: ص 1عمان سامانی در ارتباط بود (حدیقه الشعرا، دیوان بیگی، ج

اصفهانی: ص طرب  طرب،  (دیوان  است  دانسته  خود  دورة  شاعر  برترین  سامانی  عمان  از  تم105پس  آثار  ).  ام 
 مانده از دهقان به نظم است که به مهمترین آنها اشاره میشود: بجاي 

 )هزاردستان(  شب  هزارویک) منظومۀ  1
در    بیت 8421) مشتمل بر 95اشعار: که شاعر آن را شکرستان نامیده (دیوان اشعار، دهقان سامانی: ص ) دیوان2

 اعی.قالبهاي گوناگون شعري غزل، مسمط، قصیده، چند قطعه و رب
) در  135اي است بر وزن شاهنامۀ فردوسی و به پیروي از آن (دهقان سامانی، میکده: ص) داوودنامه: منظومه 3

در   داستان حضرت داوود (ع) :داوودنامهقالب حماسۀ دینی که سه داستان نسبتاً جدا از هم را دربر میگیرد. الف) 
داستان حضرت سلیمان (ع)    :نامهبلقیسج)  بیت؛    296  ) درداستان حضرت سلیمان (ع  :نامهسلیمانب)    ؛بیت  611

 .  سامانی)   سامانی: مدخل دهقان  خانیو رحیم  سامانی، مهدوي  (دهقان  بیت  401در    و بلقیس ملکۀ سبا
ابوالفتح از سروده مراثی:    و  ها) نوحه 4 به مرثیههاي  اشاره کرد که مهمترین  ها و نوحه خان دهقان میتوان  هایی 

آنها   ابداعیقالویژگی  التزام ضرب   ،بهاي  و  تند،  شعري    آهنگهاي  تخلص  آوردن  سوگ  است.به  معروفترین  -از 
)، سوز  پرندگان و گلها و گیاهانهایی اشاره کرد که شاعر در آن همصدا با طبیعت (هاي وي میتوان به مرثیهسروده 

 ). 195-181دهقان سامانی: ص،  سرود سوگ  چند  :ك. (نواقعۀ کربال را تصویر نموده است  
 

 شب آشنایی با منظومۀ هزارویک  
شب است که شاعر آن را از روي ترجمۀ عبداللطیف  نامیده، داستان هزارویک    هزاردستان این منظومه که شاعر آن را

). این منظومه به نام ناصرالدین شاه قاجار  53)، محجوب: ص11(  داستانهاي عامیانۀ فارسیطسوجی سروده است (
  از   قمري سروده شد (مختصري  1313-1296شیرازي در میانۀ سالهاي  الملکرکن خان  سلیمـان   او به تشویق میرز

-1317الملک بین سالهاي  ) و با پشتیبانی همین رکن13سامانی: ص  خانیرحیم   ،هزاردستان  ناظم  آثار  و  احوال
)  57ایران، حائري: ص  ملی  شاعر  قزوینی  و با کتابت محمدباقر اروجنی اصفهانی به چاپ سنگی رسید (عارف  1318

 است. خان  علی   آن جواد  و تصویرگر
 آغاز: بسمله.  

راز  ــم  ــویــ جــ ــار  ــردکــ کــ از   اول 
 

ــاز   آغـ ــم  ــنـ کـ او  ــام  نـ ــر  بـ ــه  ــامـ  نـ
 

 انجام:  
ــر   ب ــو  چ ــد  ــدلشــ ــش   ع ــام ــرج ف ــم  ــت  خ

 
نـــامـــش   بـــر  کـــتـــاب  کـــردم   خـــتـــم 
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 . القعدهذي  شهر  منتصف  فی  االصفهانی  االزوجنی  باقر  محمد  محمدحسن  المرحوم  ابن  الفقیر  کتبه:  انجامه
  آن نستعلیق،   است. خط  رحلیو در قطح    مس21×    34  ، با ابعادمصور  فحه،ص  645  نسخه به زبان فارسی، داراي

 و  گل  نقش  با  گوشه  و  سرترنج  و  ترنج  داراي  و  مجدول  عنوان  صفحۀ  مجدول،  اوراق  تیماج،  روکش  با  مقوایی  جلد
  نقش   با  چهارگوش  مهر  به  مهمور  مجالس؛  تصاویر  بوته؛  و  گل  نقش  با  کتیبه  و  ترنج  و  سرلوح  داراي  آغاز  صفحۀ.  بوته
  محمداسماعیل  آقا  دستیاري  به   محمد و  ابن  حسین  عن  سجع  با  بیضی  مهر  و  شد  مالحظه  نشان  و  خورشید  و  شیر

 . است  رسیده  طبع  به  خوانساري  تاجر  محمدحسین  شیخ  مساعدت  و  محمدابراهیم  آقا  و
روشن،   نخودي استوان به کتابخانه اهدا کرده است. جلد این نسخۀ فرنگی، کی اثر را حسیننسخۀ دیگري از این 

اوراق نسخه    م است. برخی  س   33×  5/20  شکري و ابعاد  و کاغذ  بدرقه  آستر  مشکی و  گالینگور  روکش  مقوایی با
اصفهانی است که    ازوجنی  محمدباقر  محمدحسن  نستعلیق و کاتب آن   آن  قدیمی است. خط  مرمت  و  داراي پارگی
  ابوالحسن   امیر  ) و در مطبعۀ333ص:  9آقابزرگ تهرانی، ج   ق کتابت کرده است (الذریعه،1318  القعدهاثر را در ذي

این نسخه به شمارة  به طبع رسیده است.    محمدابراهیم،  آقا  و  محمداسماعیل  آقا  بدستیاري  طهرانی در طهران،
 یشود. در کتابخانۀ ملی نگهداري م  )5613-6(

گذاري شبها، به پیروي  شماره  کنار درایجاد کرده و  داستانها و آغاز و انجام آنهاالبته شاعر تصرفات و تغییراتی در 
  و آن را در هزار شب روایتاز نام روزهاي فُرس قدیم، نام روزهاي هر ماه ایرانی را براي شبهاي روایتش برگزیده  

). ابیات این منظومه  49ص  :بوذريشب،  هزارویک    با  کتابخوانی  سال  170  همایش   مقاالت  مجموعه( کرده است  
 فارسی  عامیانۀ ساده و روان است و محجوب آن را از شعرهاي متوسط دورة قاجار دانسته است (ن.ك: داستانهاي

 ). 53، محجوب:  )11(
 

 بارزترین ویژگیهاي زبانی منظومه 
آورد. این  وزن و بحر: وزن منظومه فاعالتن، مفاعلن، فعلن است که بحر خفیف سالم مخبون مقطوع را بوجود می 

 بحر از بحور مورد استفاده در سرودن قالب مثنوي است.   
ردیف و قافیه: موسیقی کناري بحث از کلماتی است که در کنارة مصراعها قرار میگیرد که همان ردیف و قافیه 

 است.  
 در منظومۀ هزار و یک شب ابیات مردف نیز دیده میشود. ردیفهاي بکاررفته یا از نوع اسم است:   دیف:ر

ــر   ــت دخ دو  ــرم  ح ــدر  ان ــاكداشـــــت          پ
 

ــر    ــت اخ و  ــد  ــدن بُ ــردون  گ ــاه  ــاكم  )324(  پ
 

 هم از نوع ضمیرند:
 تــــو   جــــهــــانــــی  ەٴآفــــریــــنــــنــــد

 
ــه  ــچ ــم  در  آن ــد  وه ــای ــی  ن ــو  آن  ) 32(  ت

 
 ردیف در این بیت ضمیر منفصل است. ضمیرهاي بکاررفته در ردیف اغلب از این نوع هستند:  

ــیـــزي  کـــاو  مـــن  یـــاري  نـــکـــرد  پشـــ
 

رخ  ــه  دل  ســـوخــت  را  ـچ ن  زاري  ب  ) 215(  ـم
 

 هم از نوع حرفند مانند: 
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فــــالطــــون   نــــظــــر  در   رانــــاورم 
 

ــدون    ــری ف ــم  ــن ک ــود  خ ــدة  ــن  ) 411(  راب
 

 ربطی و هم فعل تام هستند: و هم فعلند.این افعال هم از نوع  
ــرش   ــظــی ن ــی  کســ ــت  ــدال ع ــتاز  ــیســ  ن

او  از ــادات  ــبـ ــه  عـ ــوشـــ ــت  تـ ــرفـ  گـ
 

ـتـیزش    ـتـیغ  ــاب  ت را  ـــیر  ــتشـ  )75(  ـنیســ
ــیمرغ  همچو اف  سـ ــه  ـق ت  گوشـ  )317(  گرـف

 
 ). 210)، بودیم (965)، شدند (966)، شدم (56)، بود (73ها عبارتند از فعل ربطی: است (دیگر نمونه 

 ). 305)، دانی (323)، نماند (892)، کشید (182)، داشت (1087)، پران (221)، داد ( 85()، مَده  856فعل تام: کن (
 گاهی نیز ردیف گروهی از کلمات است:

ــا  زمـیـن  از ــه  ت ــه  ب ــپـهـر  نُ ــت   از  ســ  اوســ
ــتــري  و  زهــره  تــواَنــد   ز  مــه  و  مشـــ

 

ــت  از  مهر  و  مــاه  و  بهرام  و  تیر   ) 21(  اوســ
ل ــب  و  فرزین  و  پـی ــه  و  اسـ د  ز  شـ  ) 16( تواَـن

 
 )،  53)، از تُست (28ند از تو (-)،  11)، تویی (= توهستی) (53)، تست (=تو است) (74)، اوست (او است)، (28از تو (

 نکتۀ جالب دربارة ردیف در این منظومه این است که اغلب ابیات مردف بیشتر در قسمت غیرروایی بکار رفته است. 
در اغلب ابیات قافیۀ اسمی دیده شده است. همچنین انواع  قافیه: قافیه در این منظومه یا اسمی است یا فعلی که 

 هجاي قافیه نیز در این اثر دیده شده است.  
-   CV) 317)، توشه/ گوشه (892)، طالیه/ سایه (327)، دشنه/ تشنه (119)، افسانه/ شانه ( 9: النه/ دانه .( 
-  CṼ) 210)، نوا/ آشنا (820)، جمالی/ خالی (831)، صحرا/ پیما (586)، بدو/ مو (182)، عزّي/ معزّي (4: او/ هو .( 
-  CVC ) 125)، جم/ خدم (61)، گل/ بلبل (221)،  بر/ در (22: نصرت/ عشرت.( 
- CṼC) 411)، فالطون/ فریدون (211)، رباب/ کباب (1)، راز/ آغاز (1067)، روم/ معدوم (82: روان/ پستان  ،(

). این هجا پرکاربردترین نوع هجاي قافیه 249)، خواب/ مهتاب (145()، تاب/ آب  118)، طنّاز/ ناز (480نام/ اندام (
 در منظومۀ هزارویک شب است. 

-  CVCC) 331)، شکرخند/ قند (17)، پلنگ/ نهنگ ( 1080)، رشک/ اشک (201: رخت / درخت  .( 
-  CṼCC) 240)، گریست/ نیست (60)، میریخت/ می آمیخت (324: بشتافت/ یافت .( 

هاي لفظی هستند که  ها معموالً آرایههاي بدیعی نیز بکار برده است. این آرایهمنظومه شاعر در قافیه آرایهدر این 
 هاي بدیعی است. تجنیس مهمترین نوع این قافیه

هاي این منظومه عبارتند از: جناس تام، جناس ناقص یا محرف، جناس ناقص افزایشی، جناس  انواع جناس در قافیه
 .  اشتقاق و ...

و   هـــوش  و  جـــان  خـــداونـــد   روان اي 
ــو ــی  تـ ــرم  از  دهـ ــن  کـ ــه   دریـ  النـ

ــاي ــر  پ ــرق  ب ــزّي  و  الت  ف  داشـــــت   ع
ــایـــۀ  در  دیـــو  بـــلـــنـــد  درخـــت  ســـ

قــامــتــش   ــتــی   بــود       قــیــامــتراســـ
ــم  مــن ــت ــگــف ــوان  ب ــه  ن ــان  دخــت  ب ــب  شــ

آب    چــو  مــرا  طــبــعــی   )396(  روانبــخــش 
ــج ــنـ ــرغ  پـ ــواس  مـ ــه  را  حـ  )9(  دانـ

نــگ ق  از  ـن ـع ـم زّي  و  ـع ـع (  ـم ــت   )182داشــ
ــه ــه  ـمـیزد  ـبوســ ــتــۀ  ب  )303(  ـبنــددلـ   پسـ

ــه ســـروالل و  ــار  ــامــترخســ (  ق ود   )328ـب
ــبــان  آفــتــاب  و  روز  مــه  کــاي  )800(  شــ
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ــو  از ــار  اي  تـ ــردگـ ــش  کـ ــاد  و  آتـ  بـ
 

ــه ــحــمــد  ب ــت  و  درود  م ــحــیَ ــاد  ت  )18(  ب
 

شبان (شبها)» و «باد (از    -روان (رونده و جاري)» و «شبان (چوپان)  -در ابیات فوق میان کلمات «روان (روح)   
اربعه) بند» -معزّي» و «بلند-دانه» جناس ناقص اختالفی، «عزّي  -باد (فعل دعایی)» جناس تام، «النه  -عناصر 

  - )، رشک992دام (  -)، رام201درخت (  -رخت  قامت» جناس اشتقاق وجود دارد.  -جناس ناقص افزایشی و «قیامت
هاي منظومۀ هزارویک  هاي جناس در قافیه ، از دیگر نمونه )723( کابلی -)، بابلی32( آنی -)، جهانی1080اشک (

 شب است. 
 اند. قافیهذوقافیتین از دیگر انواع قافیه در این منظومه است. در بیت زیر (کلید و نوید) و (نصرت و عشرت) هم

د ــت گــنــج  اوســ از  ــرت  نصــ ــیــد  کــل را   ل 
 

از اوســــت (  ــرت  د عشـ را نوـی  ) 22گنج غم 
 

 ) بسامد موسیقی کناري منظومۀ هزارویک شب دهقان سامانی 1جدول (
 درصد  بسامد انواع هاي موسیقی کناري مؤلفه ردیف 

 
 
1 

 25/1 5 اسمی  ردیف
 25/3 13 ضمیر
 25/7 29 فعلی 
 25/2 9 حرفی 
 25/3 13 گروهی

 
 
 
2 

هجاي   قافیه
 قافیه

CV 15 75/3 
CṼ 27 75/6 

CVC 55 75/13 
CṼC 129 50/30 

CVCC 34 50/8 
CṼCC 11 75/2 

 75/11 47 هاي بدیعیقافیه
 75/1 7 ذوقافیتین

 25/3 13 قافیه الحاقی
 

 صنایع لفظی 
انواع تکرار و   آیند.  ها بشمار می انواع جناس از مهمترین این آرایه صنایع لفظی همان موسیقی درونی است که 

دهقان سامانی در این منظومه تکرار را بصورت تکرار واج، واژه و جمله بکار برده است. در حوزة دیداري به آرایۀ  
شناسی، شمیسا:  سبک  تکرار توجه فراوان میشود؛ زیرا همشکلی و همخوانی کلمات، التذاذ را درپی دارد (کلیّات

 ).84-83صص
 اي ذکر میشود:  تکرار: تکرار واج: تکرار واج به دو صورت همصدایی و همحروفی دیده شده است که از هر مورد نمونه 
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 همصدایی (س) و (ش) در بیت اول و (ر) و (ز) در بیت دوم:
ــت رزد  دســ ــت  ـب خســ ر  ـن ر    ـب  شــــمشـــــی

ــور  شـــ ز  تــار  مــیــزدنــد   آنــچــنــان 
 

ــد  ــوي  شـ ــراي   بسـ ــیر  چو  حرمسـ  )356(  شـ
یــدر ـم ن  ـف ـک (کــه  ور  ـگ ــه  ب رده  ـم ــد   )603ی

 
 آوایی مصوت بلند (آ) در بیت اول و دوم و مصوت بلند (آ) و (اي) در بیت سوم: هم

دریــا  تــا  قــطــره  روز   هــمــچــنــیــن 
دل  ــور  کشـــ ــروان  خســـ ــا  خــوشـــ  اي 
نـــمـــیـــزادي مـــرا  مـــادر   کـــاش 

 

 ) قــا  ـن ـع ــا  ت ــه  پشــ شــــور  مـچـنــان   ) 25ـه
) ــل  ــاف غ ــی  دم ــدا  خ از  ــد  ــن ــی ن ــه   ) 298ک
ــدادي   ــی م ــاد  ب ــه  ب زادي  ــه  ک ــا   ) 325(ی

 
 بار بکار رفته است:   9تکرار واو عطف: که در نمونۀ زیر در دو بیت متوالی  

تــواَنــد  ز  مــه  و  ــتــري  مشـــ و   زهــره 
ــگ  ــن ــل پ ــوه  ک ــه  ب و  ــه  ــیشــ ب در  ــر  ــی  شــ

 

ــد   واَن ـت ز  ــه  شــ و  ــب  اســ و  ن  رزـی ـف و  یــل   ـپ
) نهنــگ   و  اژدهــا  و  ــیمرغ  سـ و   )16-17بــاز 

 
 تکرار واژه: 
ــره ــی ــود  ت ــان  ب ــو  آســـــم ــرّ  چ ــراب  پ         غ

ــن ــن  در  م ــو  ای ــگ ــت ــف ــه  گ ــر  ک ــب ــن   دل  م
ــه   ب ــد  ــخــت         درخــتــیکــهــن    زیــرشــ  ســ

ــرد   ک ــد  ــی شــــن ــن  ای ــو  چ ــو  ــروش دی  خ
ــام   ن ــه  ب ــان  ــق ده ــت  ــف ــو شــــاه  گ ــگ  ب

ــال ــاهـــ   ســـ بـــود  شـــ او   پـــنـــجـــاه ی 
 

ــه  ــود  درو  ن ــنــی  ب ــه  و  روشــ ــاب  ن  ) 330(  ت
مـــهـــتـــاب (تـــافـــت  روزن  از   ) 397وارم 

ــت   رخ ــد  ــن ــک اف ــد  ــرآم ــت  زی  ) 613(  درخ
ــ از   روشــ (ـخ وش  ـج ــا  دری رفــت  ـگ  ) 1030ش 

ــاه ــ   شــ ــاه (شــ ـجو  ــور  و کشـ خــدـی  ) 71ان 
ــت   ــال  ـپـنجــاههســ ــاهدـیـگر    ســ  ) 84(  شــ

 
  82تکرار جمله: این تکرار بیشتر در ابیات متوالی بکار رفته است. مثالً جملۀ «دور خوش بین که» در ابتداي ابیات  

 این منظومه بکار رفته است.   83و  
یـن  خـوش  دور ــعـوة  کــه  ـب ــکـیـن   صــ  مســ
یـن  خـوش  دور ــتــه  مـیـش  کــه  ـب        روانخســ

 

ــن   ــی شــــاه ــدة  دی ــه  ب ــن  مســــک ــرده   ک
ــتــان    پســ از  ــد  نــوشــ ــیــر  شــ را  ــیــر   شــ

 
 . طرد و عکس: از انواع تکرار است

ــاره ــیچـ بـ و  ــو   ســــــازي  تـ ــازي  ــیـ  نـ
ــنــبــل  ســـ و  بــنــفــش  اللــه  را   بــاغ 

 

چــارهبــی  و  (نــیــازي  تــو   ) 30ســـــازي 
) ــل  گ از  ــار  خ و  آوري  ــار  خ ز  ــل   ) 54گ

 
 خان دهقان آن را به صورتهاي گوناگون بکار برده است:  تصدیر: از دیگر انواع تکرار است که ابوالفتح 

ــد ــاد  دی ــی ــد  چــون  را  خــویــش  صــ ــی       صــ
 

ــتــه  ــیــد  مــاننــد  بسـ  ) 1023(   قیــد  انــدر  صـ
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ــا ــی  دم  آن  از  پ ــه  زن ــگ  ب ــان ــی   ب ــل  ع
ــلـــی ــۀ  عـ ــنـ ــیـ ــمـــاي  آئـ نـ ــداي       خـ

 

 عـــلـــی   آل  و  عـــلـــی  ثـــنـــاي  بـــه 
ــت  جهان  وجودش  کز ــدس  )58-57(  بپاي  ش

 
ــود      ب ــت  ــام ــی ق ــش  ــت ــام ق ــی   راســـــت

 
ــه  (الل ـبود  ــامــت  ــروق سـ و  ــار   ) 328رخســ

 
 

 . جناس در زیبایی این منظومه تأثیر فراوان داشته است و شاعر بوفور از انواع این آرایه بهره برده است جناس:  
بویژه جناس تام که در کالم موسیقی ایجاد میکند و معانی مختلف لفظی واحد را تداعی مینماید، بهمین دلیل 
  سبب گسترش تخیل، ایجاد کشش و جلب توجه مخاطب میشود که این موارد از عوامل ایجاد زیبایی است (جناس 

فیه، در متن منظومه نیز جناس و انواع ). غیر از وجود جناس در کلمات قا2-1فارسی، تجلیل: صص    ادب  پهنۀ  در
 آن بوفور یافت میشود.  

تنها در موسیقی شعر تأثیر دارد و بر زیبایی آن میفزاید، بر جنبۀ معنایی نیز اثر میگذرد.  جناس تام: جناس تام نه-
تکرار براي تأکید  اي را تکرار مینماید. گویا این جرجانی عقیده دارد شاعر در این صنعت به طریقی فریبنده، کلمه

است، اما در واقع او معناي دومی را بازگو میکند که هم غافلگیرکننده است و هم بر دل مینشیند (اسرارالبالغه،  
 ). جناس تام در این منظومه فراوان است: 4جرجانی: ص

روان  خســــتــه  ش  ـی ـم کــه  ن  ـی ـب وش  ـخ  دور 
نــگ آـه ــد  صــ ــه  ب زمــان  ن  اـی ز  خــی یــک   ـل

 

ــیر  ــیر  را  شـ ــد  شـ ــتــان  از  نوشــ  ) 83(   پسـ
ــاز ــاز  کن  سـ گ  گیر  و  سـ ه  چـن گ  ـب  ) 96(  چـن

 
 جناس مزدوج: -

       
ــد  در ــن ــرق ــد  ســـــم ــن ــود  ق ــش   ب ــب  ل
 

  
ــهــد  ریــخــتــی ــاب  شــ  ) 454(  رطــبــش  از  ن

 
 جناس زاید (افزایشی): -

ــاد ــا  ب ــرن  ب ــو  نســـــت ــی  چ ــت م ــخ ــی  آم
ــر ــزه  ســـــر  ب ــۀ  و  ســـــب ــل  شـــــاخ  گ

ــزه ــی ــش  و  ن ــه  نصـــــرت ــر  ب ــک   زی ــل  ف
 

ــاره  ــت ســ او  ــر  ســ (از  مــیــریــخــت   ) 60هــا 
ــبـز (  ســ بـلـبــل  زدي  مـی  ــبـز  ســ  ) 61در 
ــوده ــر سـ ـــماك بر سـ ـــمک  ـبه ـپا سـ  ) 76(  سـ

 
 جناس اختالفی: -

ــد ــر    شــ ب چــیــره  زنــگ  ــه  ــهشــ  روم      شــ
ــر   ــه ســــپ ــان  ــم ک ــردر  ــی تســــت  ت  از 

 

 ) مــعــدوم  مــغــربــش  مــلــک  در   ) 1067کــرد 
رام   ـه ـب ــت  غدســ ـی (  ـت ــت  تســ از  ر  ـی  ) 53ـگ

 
 جناس محرّف: -

ــت ــف ــن  گ ــه  ای ــن ــت ــو  ف ــز  ج ــی ــن ــرد   ک ــم       ب
ــتــان  مــرا  گُــلســــِــتــان  کــن   گُــلِســـ

بــه    گُــلهمچو    ــر  (  گِــلسـ برد  در   ) 743فرو 
چــه ــد  آـن ــاشــ ــاي  ب و  رضــ  ) 45(  کـن  آن  ـت
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ــک ــلَ ــک  و  مَ ــل ــه  او  از  مُ ــت ــرف ــرار   گ       ق
 

) ــار  ــه ــق ال ــد  واح ــک  ــل ــم ال ــن  ــم  ) 2ل
 

 جناس اشتقاق: -
ــتــی    بــود       قــیــامــتش  قــامــتــ راســـ

 
 ) ود  ـب ــامــت  ق ــرو  سـ و  ــار  رخســ ــه   ) 328الل

 
 

یـن  خـوش  دور ــعـوة  کــه  ـب ــکـیـن   صــ  مســ
 

م  رده  نـک ــد  ســـــک دی ــه  (  ەٴب ن  ـی ــاـه  ) 82شــ
 

 جناس شبه اشتقاق: -
قـــنـــاعـــت   ــازمبـــه  ــوزمو    بســـ       ســـ

 
 ) بـــرافـــروزم  خـــود  تـــاریـــک   )441روز 

 
 جناس مرکب: -

 دنـــیـــازاد   مـــهـــر  بـــه  او  بـــا  گـــفـــت
 

ــرم  ــگ ــر  م ــه ــا  غصـــــه  ب ــی  ) 608(  زاد  دن
 

 ) بسامد موسیقی درونی منظومۀ هزارویک شب دهقان سامانی 2جدول (
 درصد  بسامد کناري  موسیقی هايمؤلفه ردیف 

 75/24 99 تکرار  1
 /.50 2 طرد و عکس  2
 50/1 6 تصدیر  3
 25/1 5 جناس  4

 
 فرایندهاي واجی  

 فرایندهاي واجی در این منظومه افزایش، کاهش، الف اطالق، ابدال، تسکین، و اماله است. 
 الف) افزایش (تشدید) 

ــره ــی ــود  ت ــان  ب ــو  آســـــم ــرّ  چ ــراب   پ  غ
خــط   ــک  رشــ ــو  ت ــت خــط  اســ ــوس  ــاب  ق

 

ــه  ــود  درو  ن ــنــی  ب ــه  و  روشــ ــاب  ن  )33(   ت
وه ـل چــه  ـج ـم ـه ر  رّـگ (  ـپ ــت  اســ  )228طــاوس 

 
 

 )فیتخفب) کاهش (
ــو  از ــار  اي  تـ ــردگـ ــش  کـ ــاد  و  آتـ       بـ

ــو ــچ ــم ــه  ه ــازگشـــــت  م ــی   ب ــان ــه ــن  پ
ــت  کـه  چون ــه  برگشــ ــکـار  ز  زمـان  شــ       شـ

ــن ــرم ــري  را  اه ــو  پ ــد  چ ــه  دی ــواب   ب  خ

ــه  ــد  ب ــم ــح ــت  و  درود  م ــیَ ــح ــاد  ت  ) 18(  ب
ــد ــه  ـخرامــان  شــ ـــلطــاـنی  کــاخ  ب  ) 294(  سـ

د  را  شــــه  روز دـی ار  (  شــــب  چون  ـب  ) 268ـت
ــی ــت ــخ ــاره  ری ــت ــر  ســ ــاب  ب ــت ــه  ) 249(  م
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ــد ــاغ  در  دیـ ــا  بـ ــزار  بـ ــوس   هـ  فســـ
 

ان  شـــده ـــت داسـ ــگی  هـم  ) 601(  خروس  و  سـ
 

   در منظومۀ هزارویک شب دهقان از میان فرایندهاي واجی تخفیف پرکاربردترین فرایند است.    
 الف اطالق ج)  

ــااي   دل  خــوشـــ ــور  کشـــ ــروان   خســـ
 

 ) ــل  ــاف غ ــی  دم ــدا  خ از  ــد  ــن ــی ن ــه   ) 297ک
 

 د) تسکین
ــدر  ســــگ  دو ــاش  ان ــف ــود  ق ــاه  ب       ســــی
 

ــتــه  ــدْمــۀ  ز  رخ  ـکرد  ـپر  کشـ  ) 625(  راه  صــ
 

 
 کلمات و ترکیبها 

میان انواع کلمات «اسم» بیش از همه در منظومه نمود یافته است. تعداد اسامی ذات بیش از معناست؛ زیرا  از  
محور منظومه بر قالب داستان استوار است، آن هم داستانها و حکایات ملموس که اغلب توصیفات آن حسی است،  

صف میکند، از اسامی معنا نیز کمک  اما آنجا که شاعر از عواطف سخن میگوید و حاالت درونی شخصیتها را و
 میگیرد. بعنوان مثال در بیت: 

و   هـــوش  و  جـــان  خـــداونـــد   روان اي 
 

آب    چـو  مـرا  طـبــعــی   ) 396(  روانبـخــش 
 

اي  روان و طبع اسم معنا هستند. اسامی در این منظومه معموالً ساده هستند و ساخت پیچیده -هوش-کلمات جان
)،  39اهللا (  )، بسم14ی نیز برخورد میکنیم: عجز/ الواصفون/ عن/ صفتک (ندارند. در کنار این موارد با کلمات عرب

 . )76(  سمک  )، سماك/187ذوالکرم/ ذوالمعالی/ ذوالفخر (
 تتابع اضافات 

تســــت     از  ــر  ــی ت ــر  ــه ســــپ ــان  ــم ک  در 
 

یـغ  ـت هـرامِ  ـب ــتِ  (  گـیـردســ ــت  تســ  ) 53از 
 

بســــم ــام  ــراز ن ط گشــــت  ــه  ک ــی  ــه ــل  ال
کــاي   مــنــیــر گــفــت  آفــتــابِ   بــابِ 

ــن اي   ــریـ بـ ــرِ  ــهـ ســـــپـ ــدة  ــرازنـ  فـ
ــا   خــوشـــ دل             اي  ــورِ  کشـــ ــروانِ   خســـ

 

ــد    رازشـــ خــزانــۀ  درِ   ) 39(  کــلــیــدِ 
) دـلـگـیر  ـچـنـین  ـچرا  ــب  امشــ ـــتی   ) 333هسـ

) ــن  ــرویـ پـ و  ــه  مـ ــدة  ــروزنـ فـ  ) 7اي 
ــه ــد  ک ــن ــی ــدا  از  ن ــی  خ ــل  دم ــاف  ) 298(  غ

 
 تنسیق الصفات 

 
اي   ــه  ک ــت  ــف ــارهِ گ ــی ــت پ شـــــومِ  ــوِ   دی

ــش      ــوی خ ــرخ  ــری پ ــا  ب ــت  ــف گ ــن  ــرم  اه
ــام ن ــه  ب ــرزاد  شـــــه ــود  ب ــن  ــری ــت ــه  م

 ) ــاره  چ را  ــد  ــن پ درد  ــن  ــدی ب ــن   )988ک
ــشاي   ــدی ــران ــه م ــانِ  ــرب ــه م ــتِ   )304(  ب

ــاه م و  ــرخ  ــل ــمگ ــی ســ و  ــدامروي   )480(  ان
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ــخ ــاری ت و  ــهشـــــوخ  ــت ــک ن و   ســـــرا دان 
 

) ــرا  اُم از  ــادش  ی ــه  ب ــا  ــه ــان  )389داســــت
 

 الصفات کاربرد فراوانتري دارد. به تنسیقنسبتدر منظومۀ هزارویک شب دهقان سامانی تتابع اضافات  
 ) بسامد فرایندهاي واجی و کلمات و ترکیبات منظومۀ هزارویک شب دهقان سامانی 3جدول (

 
 درصد  بسامد انواع عناصر زبانی  ردیف 

 فرایندهاي واجی  1
 

 25/1 5 افزایش 
 50/6 26 کاهش 

 25/0 1 اطالق   الف
 75/0 3 ابدال 

 25/0 1 تسکین 
 25/0 1 اماله 

 25/3 13 تنسیق الصفات  کلمات و ترکیبات 2
 25/6 25 تتابع اضافات 

 
 صنایع ادبی منظومه  مهمترین

در این سطح همانطوره از نامش پیداست، اشعار از نظر ادبی بررسی میشوند و خالقیّتها و ابتکارات شاعر کشف  
به  میشود. دهقان سامانی در منظومۀ هزارویک شب   این مجال  برده است که در  بکار  را  انواع صناعات معنوي 

 مهمترین آنها اشاره میشود: 
هاي مورد عالقۀ دهقان سامانی است که در اغلب ابیات منظومه دیده میشود. این تناسبات موارد  از آرایه تناسب:  

مختلف، حیوانات، اصطالحات مربوط  فراوان و مختلفی را دربر میگیرد. مانند نام شهرها، مکانها، اعضاي بدن، عناصر  
 به بازي، سیارات و ستارگان و ... 

ز   ــا  ــیــرازت ــفــهــانو    شــ ــت       اصــ اســ ــام   ن
ــا ــکــی  پ ــت  مــی  جــام  ی ــه  گــرف ــت  ب  دســ

ــدة ــرازنـ فـ ــر  اي  ــهـ ــن  ســـــپـ ــریـ  بـ
ــانِدر   ــم ــر    ک ــه ــرســــپ ــی تســــت  ت  از 

ــیــد   مــادام   چــهــرهکــرده  دل  صـــ  اش 
ــرّاش   ف ــاد  ــاغب ــانو    ب  گشـــــت       بســـــت

ــود ــبـ کـ ــر  ــهـ ســـــپـ ــدة  ــرآرنـ بـ  اي 
 

ــرهســخن از    ــاماســت و از    بص  ) 428اســت (  ش
 ) 122(  مســتو من ز چشــمش    مســت  میاو ز 
ــدة  اي ــروزنـ ــه  فـ ــن  و  مـ ــرویـ  ) 7(  پـ

هـرام   ـب ــتِ  (تـیـغدســ ــت  تســ از   ) 53گـیـر 
ب ــمش  و  ـل ــتـه  چو  چشـ ادام  و  پسـ  ) 243(  ـب

ــراپرده ه  زد سـ ـب ــبز   ) 989(  دشــــتهـاي سـ
ــاكداور   ــادو    خ ــشو    ب  ) 409(  دودو    آت

 
 مراعات نظیر میتوان به ابیات زیر اشاره کرد: هاي  از بهترین نمونه 

ــتــريو    زهــره تــواَنــد   مــهو    مشـــ  ز 
ــر   ــی ــوه  شــ ک ــه  ب و  ــه  ــیشــ ب ــگ در  ــن ــل  پ

یــل  نو    ـپ رزـی ــبو    ـف ــهو    اســ ــد   شــ واَن ـت  ز 
ــیمرغ  و    بــاز  )16-17(   نهنــگو  اژدهــا  و  سـ
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ــه    زمـیـناز   نُ ــه  ب ــا  ــپـهـرت ــت   ســ اوســ  از 
 

ر ـی رامو    ـت ـه رو    مــاهو    ـب ـه (  ـم ــت  اوســ  )21از 
 

هاي پرکاربرد این منظومه است. در هزارویک شب تضاد به سه صورت بکار رفته تناسب، تضاد از آرایه بعد از  تضاد:  
 است: 

 الف) شاعر در یک بیت یا مصراع دو کلمۀ متضاد را با فاصله از یکدیگر آورده است: 
ــان  ــب شــ دخــت  ــه  ب ــوان  ن ــم  ــت ــگــف ب  مــن 

مـــرا   مـــادر        نـــمـــیـــزادي کـــاش 
ــن   ــیای ــدای ــود    گ ــريب ــی ــیســـــت  ام  ن

 

ــه    م ــاي  ــاب  روز  ک ــت آف ــ و  ــب (شــ  )800ان 
ــه   ک ــا  (  زاديی ــدادي  ــی م ــاد  ب ــه   )325ب

دایی زیســــت ( ه در ـگ ــی آنـک  )269اي خوشـ
 

 اند: ) دو کلمۀ متضاد با «و» عطف مرتبط شده ب 
ــب   ل ــاصدر  ــامو    خ ــد       ع ــان ــم ن ــده  ــن  خ

ــت    او   جـــزفـــانـــیـــد  و    بـــاقـــیاوســـ
ــان ــه ج ــداي  خ ــر  ب ــد  ــن ســــوگ ــت  ــف  گ

 

 ) ــد  ــمــان ن ــده  زن جــفــاش  از  ــري   ) 379دخــت
ــه   الــ ال  ــده  (وحــ ــو  هــ  ) 4اال 

ــورده ــدر  خ ان ــارام  ــک ــانو    آشــ ــه  ) 886(  ن
 

اند که این نوع، از موارد نادر است و  اي همجوار شده و در کنار هم قرار گرفتهج) دو کلمۀ متضاد بدون هیچ فاصله
 بندرت بکار رفته است. 

ــادي ــم ــت ــرا  اســـــت  اع ــر  م ــون  ب ــات    خ
 

ــوم  ــار  از  شــ ــد  نــیــک  ی (  دلب  ) 235چــون  
 

بویژه تلمیحات تاریخی و اسطوره تلمیح:   انواع تلمیحات  از  بهره  دهقان سامانی در تلمیحات هزارویک شب  اي 
 میگیرد.  

 ايالف) تلمیحات اسطوره
ــت  اســ ــدون  ــری ف چــون  ــخــت  ت ــر  ب ــکــه   آن

ــروبــنــده کــیــخســ و  ــت  اســ ــرو   اش خســ
ــت  اوســ چــاکــر  ــکــبــوس  اشــ و  ــتــم   رســ
ــاووس  ــکـ ــیـ کـ ــاده  ــیـ پـ ــش  ــابـ رکـ  در 

ــون  شــــه ــار  چ ــدی ــن ــن   اســــف ــی ــنروئ    ت
ــ  ب ــرم  ب ــدي                                  شــــد  ــورشــــی خ ــال  ــم ج  ا 

 

ــت   اســـ افــزون  کــیــقــبــاد  از   فــرّش 
گـــرو  ــت  اســـ بـــرده  مـــنـــوچـــهـــر   از 
اوســــت  افســــر  ــاب  ــت آف ــت  ــخ ت ــرخ   چ

) ــوس  ب ــش  ــای پ ــه  ب ــد  درده و   )75-72دوَد 
ــوي بســ ــد  ــت  شــ ــگ  ب (خــدن  ) 912افـکـن 

دي ( ـــی ام جمشـ ــت ـج ــت در دسـ  ) 445داشـ
 

(فریدون، کیقباد، کیخسرو، منوچهر، کیکاووس، جمشید) و هم   ايدر این نوع تلمیح شاعر هم از شاهان اسطوره 
 اي (رستم، اشکبوس، اسفندیار) یاد کرده است. پهلوانان اسطوره 

 ب) تلمیحات مذهبی 
ــو ــا  شـــــب  دیـ ــزار  بـ ــرد   هـ ــردابـ  بـ

ــون ــن اک ــا  شــــم ــم  ه ــگشــــت  ان از  ــا   پ
 

 ) رد  ـک مــان  ـی ـــل سـ ــور  کشـ ر  ـب چــه   )275رو 
) رون  ـب یــد  ـن ـک ن  ـی ـگ ـن مــان  ـی ـــل سـ  )313ـچون 
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 تلمیحات تاریخی ج)  
ــیـــروان  عـــدل  دارد  جـــم  نـــوشــــ

ــت  اســ ــوس  ــاب ق خــط  ــک  رشــ ــو  ت  خــط 
داشـــــت  ــزّي  ع و  الت  ــرق  ف ــر  ب ــاي   پ
را فــــالطــــون  نــــظــــر  در   نــــاورم 

 

 ) دارد  ــالن خــدم  ارسـ الــپ  چو  ــد   ) 125صــ
وه ـل (ـج ــت  اســ طــاوس  رّ  ـپ چــه  ـم ـه ر   ) 228ـگ

) ــت  داشــ زي  ـع ـم و  ق  ـع ـم ـع از  نــگ   ) 182ـن
) را  ــدون  ــری ف ــم  ــن ک ــود  خ ــدة  ــن  ) 411ب

 
 اي است.  اي بویژه شاهان و پهلوانان شاهنامه با این همه تلمیحات مرکزي شاعر، تلمیحات اسطوره 

کزازي استعاره را دامی تنگتر و نهانتر از تشبیه میداند که سخنور درمقابل مخاطب پهن میکند و همین    استعاره:
هاي شاعرانه است (بیان، کزازي: ص  اندیشه  اي در بازنمودامر ارزش هنري آن را از تشبیه افزونتر مینماید و شیوه 

94.( 
انگیز را به صور گوناگونی مانند مصرحه، مکنیه، قریب و بعید، اصلیه، تبعیه و اضافۀ استعاري  شاعر این صورت خیال 

 بکار برده است.  
ــن ــت  ای ــف ــگ ــه  و  ب ــوان  ب ــم  زان  صـــــن

 
ــاده  ســــر  ــه ــت  ن ــف ــخ ــو  ب (  دی  )326دژم 

 
ــان  چـــو  پـــریـــرخ  آن  لـــرزان   دیـــدشـــ

 
(  را  قـــنـــد  خـــنـــده  کـــرد   )254ارزان 

 
کــرده   ــتــه  ــهدســ ــر    بــنــفشــ ســ  گــلبــر 

 
ـــته  ــرو  بر بسـ ــد  سـ ــنـبل  چمن  صـ  )587(  سـ

 
ــان  در ــم ــر  ک ــه ــر  ســــپ ــی  تســــت   از  ت
 

هـرام  ـب ــتِ  (  دســ ــت  تســ از  ر  غـگــی ـی  )53ـت
 

در ترکیب دستِ بهرام چون شاعر براي سیارة بهرام دست که از لوازم جانداران است، درنظر گرفته استعارة مکنیه 
 این منظومه:    119است، قریب و اصلیه. همچنین دست بهرام استعاره از نوع اضافی است. مانند طرة فکر در بیت  

ــی  از ــم  پ ــظ ــن  ن ــوش  ای ــه   خ  افســـــان
 

ــر  ــکـ فـ ــرّه  ــه   طـ شــــــانـ ــزن  بـ  را 
 

 شاعر براي فکر، مانند انسان طرّه درنظر گرفته است. که  
جاندارانگاري همان استعارة مکنیه است که یکی از طرفین، یکی از اجزاء یا ویژگیهاي انسان است  جاندارانگاري:  

هاي  پدیده بخشیدن به جانوران، اشیاء و عناصر گوناگون است. تشخیص این عناصر میتواند طبیعت و  و در واقع جان 
بدن او باشد و گاه میتواند مفاهیم انتزاعی باشد. دهقان سامانی در    صفات انسانی و اعضاي  و  طبیعی، اشیاء، حاالت

هزارویک شب به گلها، پرندگان، حیوانات، اشیاء و جمادات، سیارات و افالك و مفاهیم انتزاعی جان میبخشد و  
 نمود این آرایه در این منظومه فراوان است.  

 مثالً ظلم مانند انسانی میگریزد: 
ــزد ــریـ ــگـ بـ ــاف  قـ روي  ــر  بـ ــم  ــلـ  ظـ

 
 ) ــزد  ــی خ ــی  ــیســــت ن دود  را  ــور   ) 134ج

 
 آب مینالد:  
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ــد ــش  ده ــه  آت ــگ  ب ــر  دی ــت ــم ــاب  ک  ت
 

ــا  ــه  ت ــت  از  ک ــد  او  دســ ــال ــن (  ن  ) 145آب  
 

 رعد ناله سرمیدهند:   و  مرغ  و  چنگ
ــه ــد  ک ــال ــن ــه  ن ــد  ب ــه ــز  او  ع ــار  ج  ت

 
ــجــز  (  رعــد  و  مــرغ  و  چــنــگ  ب ــهــار   )163ب

 
 باد رخت برمیکند:  

ــاد ــت  را  وي  ب ــجــاســ ــره  ک ــه  زه  رخــت  ک
 

ــد  ــن ــرک ــاه  آن  از  ب ــی (  و  گ ــت   )201درخ
 

 مشتري نامۀ فتح در دست میگیرد:
ــتــري ــر  مشــ ــعــادتــش  ب ــت  ســ ــیــوســ  پ

 
ــامــۀ  ح  ن ـت تــه  ـف رـف رـگ ــه  ـب ــت  ب  ) 130(  دســ

 
 اي در زیبایی تصاویر شعري این منظومه دارند.  که این تشخیصها درعین سادگی زیبا هستند و نقش عمده 

ها در این منظومه متنوعند. انسانها، ویژگیها و صفات، اعضاي بدن و حتی چهره و زیبایی بهمشبه و مشبهتشبیه: 
نند روز و شب و صبح و حتی عناصر آن مانند  هاي طبیعت ماآنها، حیوانات و جانوران، درختان و گیاهان، پدیده 

ها فراوان و مختلفند.  ها نیز مانند مشبه بهکوه و دشت و دریا، مفاهیم انتزاعی و... مورد تشبیه قرار گرفته است. مشبه 
هاي اوست. همچنین شاعر در تشبیهات مرسل انواع ادات تشبیه را بکار برده  ها انسان و وابسته البته اغلب مشبه 

ت: چو، چون، همچو، همچون، وار، مانند و ... . نوع تشبیه در این بیت مرسل، مفصل، مفرد به مفرد و حسی به  اس
 حسی است. 

بــیــم ز  ــت  گشــ بــیــد  چــو  لــرزان   خــواجــه 
 

ــه  ــه  شــ (  او  ـتـیغ  زـیر  جــان  ب ـــلـیم   ) 613تسـ
 

 نوع تشبیه در این بیت مرسل، مرکب به مرکب و حسی به حسی است. 
جــمــع           ــده  شـــ بــرت  جــهــان   ادبــاي 

 
 ) شــــمـع  ی  حـواـل ــه در  روان ـپ  )170هـمـچـو 

 
 نوع تشبیه در مصراع اول: بلیغ غیراضافی، مفرد به مفرد، حسی به حسی.

 نوع تشبیه در مصراع دوم: بلیغ غیراضافی، حسی به عقلی
ــلـــی  خـــنـــجـــر ــابـ ــانـــش  کـ    بـــود  زبـ

 
ــۀ  ــم ــی  چشــ ــدگ ــش  زن ــان (  ده ــود   )370ب

 
 

ــو ــا  شـــــب  دیـ ــزار  بـ ــرد   هـ ــردابـ  بـ
ــون ــن اک ــا  شــــم ــم  ه ــگشــــت  ان از  ــا   پ

 

 ) رد  ـک مــان  ـی ـــل سـ ــور  کشـ ر  ـب چــه   )275رو 
) رون  ـب یــد  ـن ـک ن  ـی ـگ ـن مــان  ـی ـــل سـ  )313ـچون 

 
نوع تشبیه: مرسل مجمل، مفرد به مفرد، حسی به حسی و ملفوف (یعنی در آن لف و نشر وجود دارد، آن هم از 

 نوع مرتب). لب به پسته و چشم به بادام تشبیه شده است. 
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ــیــد    مــادام  اشچــهــره  کــرده  دل  صـــ
 

ادام (  ـب و  ــتـه  ــمش چو پسـ ب و چشـ  ) 526ـل
 

با اینکه تشبیه و انواع آن در این منظومه بسیار بکار رفته، تشبیهات وي اغلب ساده هستند و پیچیدگی و ابهام  
بیهاتی دیده  ندارند. اما این امر دلیل بر آن نیست که در تشبیهات وي ابتکاراتی دیده نشود. در این منظومه تش

 میشود که خاص شاعر است. مانند: 
ورد  ـخ ــد  شــ ش  ــارـک ت خشـــخــاش  و  ـچ ـم  ـه

 
ــیــد  ر  از  ـبرکشـ ــی  ـجـگ (  و  ـخروشـ  ) 614مُـرد 

 
نوع تشبیه: مرسل، مفصل، مفرد به مفرد و حسی به حسی است، اما مانند شدن فرق سرِ به خشخاش تشبیهی نو،  

 آید.  جدید و خاص شاعر است، از این رو تشبیه غریب بشمار می 
ــه     النـ ــن  دریـ ــرم  کـ از  ــی  دهـ ــو   تـ

 
 ) ــه  دانـ را  ــواس  حـ ــرغ  مـ ــج  ــنـ  )  9پـ

 
مفرد و حسی به حسی است، اما شبیه کردن حواس پنجگانه به پنج مرغ  نوع تشبیه: بلیغ و از نوع اضافی، مفرد به  

 تشبیهی نو و غریب است. 
 از دیگر تشبیهات غریب و جدید، که خاص دهقان سامانی است، تشبیه غصه به کبریت است:

ــم ــد  کــی  کــه  ره  بــر  چشــ     عــفــریــت  رســ
 

وي  گشـته   )  620کبریت (  چون  غصـه  ز  آن ره  ـس
 

 کنایه در منظومۀ هزارویک شب اشاره میشود:  هایی از  به نمونه کنایه: 
ــپـــر  راهســـ ــت  تســـ حـــکـــم  پـــی   از 

 
ایــن    در  درمــه  دوازده   ) 10(  گــنــبــد 

 
 «گنبد دوازده در» کنایۀ موصوف و در معناي فلک و روزگار است.  

ــر ــخـ ــطـ اصـــ ــور  کشـــ ــاي  ــرمـ ــارفـ  کـ
 

 ) ــر  ــخ ــف ذوال ــی  ــال ــع ــم ذوال ــرم  ــک  ) 187ذوال
 

 «کارفرماي کشور اصطخر» کنایه موصوف و منظور شاه است که ممدوحِ دهقان سامانی است.  
ــده   دی دو  ــر  ه از  ــر  ــت گشـــــود دخ  آب 

 
ــی  گشـــــت  ــرغ (  آب  ز  را  م ــود   )825رب

 
 «آب گشودن» کنایه فعل است در معناي گریه کردن.  

ــت ــف ــن  گ ــه  ای ــن ــت ــوف ــز  ج ــی ــن ــرد   ک ــم  ب
 

ــر  گُــل  همچو   )743(  برد  در  فرو  گِــل  بــه  سـ
 

 گِل فروبردن» کنایۀ فعل است در معناي مردن.   «سر به
 اغلب کنایات این منظومه از نوع قریبند و درك ارتباط الزم و ملزوم پیچیده نیست و قابل فهم است. مانند: 

ــداي  از ــه  گ ــرســـــن ــا  گ ــد   ت ــمشـــــی  ج
 

ــا  از  ــری ــه  ث ــت ــرف ــا  گ ــد  ت ــی ــورشــ  )19(  خ
 

خورشید» کنایه از همۀ   تا  گرفته ثریا غنی و «ازجمشید» کنایه است از همۀ مردم از فقیر تا  تا گرسنه گداي «از
 مخلوقات جهان است که هر دو مورد قریب و از نوع موصوف هستند. 



 305/ معرفی و سبک منظومۀ هزارویک شب دهقان سامانی

 

ون یــدم  ـچ ن  شــــن ن  ـم ن  اـی  مــاه   زان  ســــخ
 

ــعیم  دســــت  اره  ز  سـ اه  شــــد  ـچ  ) 857(  کوـت
 

 «کوتاه شدن دست از چاره» کنایۀ فعل است در معناي ناتوان شدن فرد.  
ــارا       یـ ــدش  ــاشـــ بـ ــار  کـ ــه  ــمـ هـ ــر   بـ

 
آرد  خــار  ز  خــاراو    گــل  از   )5(  نــم 

 
 «گل از خار و نم از خارا آوردن» کنایۀ ایماء و در معنی انجام کار غیرممکن است. 

کــرد چــون   ــتــن  ــکــف شــ ــان  ــت داســ  گــلِ 
 

چــه  ـن ــب  ـغ ري  ل ــه  ـت ردن  قصــ رد    ـک  ) 776(ـک
 

 «شکفتن گل داستان» کنایۀ ایماء است در معناي به اوج رسیدن داستان. 
ــن  جــز  کــه ــت  ای ــد  اســ ــن ــاپســ ــاد   ن ــت  اف

 
خــوري  گــر  مــن  (  خــون  ــاد  ب ــت   ) 850حــالل

 
 «خون کسی را خوردن» کنایۀ تلویح از نفرت داشتن از اوست. 

گفتگوهاي عامۀ مردم و امثال و حکم رایج هاي بیان است و در  در نظر شفیعی کدکنی، کنایه از طبیعیترین شیوه
 ).147در زبان آنان یافت میشود (صورخیال، شفیعی کدکنی: ص

این آرایه در منظومۀ هزارویک شب دهقان سامانی بکار رفته است. اغراقهاي این منظومه موارد متعددي را    اغراق:
پیشگی، حتی حیوانات و  رت آنان، عدالت شامل میشود. شاعر در وصف زیبایی چهرة زنان و مردان، پهلوانی و قد

ها و عناصر طبیعی، اشیاء، میدانهاي جنگ و ابزار جنگی و ... اغراق بکار میبرد. بعنوان  جانوران، طبیعت، پدیده 
 مثال: 

ــنـــگ ــلـ پـ ــوي  آهـ آن  ــم  ــنـ ــکـــنمـ  افـ
 

 ) تــن  بــر  را  ــیــر  شــ چــرم  دریــم   ) 777کــه 
 
 و پوست شیر را بر تن او پاره میکند.   شهزاده به آهویی مانند شده که پلنگ را شکست میدهد و چرم

ــار ت ــز  ج او  ــد  ــه ع ــه  ب ــد  ــال ــن ن ــه   ک
 

 ) هــار  ـب رعــد  و  رغ  ـم و  نــگ  ـچ از  جـز   )163ـب
 

پیشگی شاه اغراق بکار برده است. پادشاه آنقدر عادل بوده که در زمان حکومت وي بجز چنگ و  شاعر در عدالت 
بجز شیپور و کوس و طبل و کمان هیچ کس و مرغ و رعد بهاري، هیچکس ناله و شکایت نمیکند و در دوران او  

 چیزي فغان سرنمیدهد. 
ــان  ــغ ف ــه  ب ــس  ک او  دور  در  ــیســـــت   ن

 
ــیپور و کوس و طـبل و کـمان (   ) 179جز ـکه شـ

 
شاعر در بیت زیر در توصیف قهر شخصیت داستان اغراق بکار میبرد. قهر و خشم او آنقدر سهمگین است که با  

 دچار جوش و اضطراب میشوند. شنیدن صداي خروشش، آسمان و زمین  
خــروش     رعــد  چــو  ــد  کشــ ــهــرش  ق  کــوس 

 
 ) جـوش  در  تــد  ـف زمـیـن  و   )148آســــمــان 

 
 قسمت عمدة اغراقهاي دهقان در این منظومه مربوط به انسان، صفات و ویژگیهاي و اعضاي بدن اوست. 
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 هاي سطح ادبی منظومۀ هزارویک شب دهقان سامانی ) بسامد مهمترین آرایه4جدول (
 درصد  بسامد صنایع ادبی  ردیف 

 75/19 79 تناسب  1
 75/5 23 تضاد 2
 25/7 29 تلمیح  3
 75/8 35 جاندارانگاري  4
 75/10 43 استعاره  5
 6/75 73 تشبیه  6
 75/6 27 اغراق  7

 
 سامانی    دهقانخان ابوالفتح يهاترین اندیشه برجسته 

  عاشقانۀ  خداوند و حمد و ثناي او آغاز میشوند (یکصد منظومههاي غنایی با نام  معموالً منظومه حمد و ثناي خدا:  
 خان نیز منظومۀ خود را با ستایش خداوند آغاز میکند. ). ابوالفتح37-35ذوالفقاري: ص  فارسی،  ادب

راز ــم  ــویــ جــ ــار  ــردکــ کــ از         اول 
تــویــی  خــاك  و  ســـــپــهــر   کــردگــار 

 تــــو  جــــهــــانــــی  آفــــریــــنــــنــــدة
 

آغـــاز  کـــنـــم  او  نـــام  بـــر   )1(  نـــامـــه 
بـــی   (داور  تـــویـــی  پـــاي   )11نـــیـــاز 

ــه ــچ ــم  در  آن ــد  وه ــای ــی  ن (  آن ــو   )32ت
 

 تنها در مقدمه که در متن داستانها نیز اعتقاد او به خداوند پاك دیده میشود: نه
ــود ــبـ کـ ــر  ــهـ ســـــپـ ــدة  ــرآرنـ بـ  اي 

 
 ) دود  و  ــش  آت و  ــاد  ب و  ــاك  خ  )409داور 

 
 و میخواهد بدو طبع روان ببخشد: 

روان  و  هـــوش  و  جـــان  خـــداونـــد   اي 
 

طــبــعــی    روانبــخــش  آب  چــو   ) 396(  مــرا 
 

مذهب دیده میشود. این  نعت رسول اکرم (ص) از مواردي است که اغلب در شعر شاعران شیعهنعت پیامبر (ص):  
دهقان   آورند.شاعران بالفاصله بعد از حمد خدا، به نعت پیامبر (ص) میپردازند و ابیاتی را در توصیف معراج او می 

 مستثنی نیست و ضمن نعت پیامبر، از خداوند بر آن حضرت درود و سالم میفرستد: سامانی هم از این امر  
ــاد  بـ و  ــش  آتـ ــار  ــردگـ کـ اي  ــو  تـ  از 

 
 ) ــاد  ب ــت  ــی ــح ت و  درود  ــد  ــم ــح م ــه   ) 18ب

 
 و ایشان را تاج پیامبران معرفی میکند. 

بــــود  رواج  او  از  را  حــــق   دیــــن 
 

 ) ــود  ب ــاج  ت ــه  ب ــران  ــب ــم ــغ ــی پ ــاه   ) 56شــ
 

  (ع) و  علی امام پیامبر و منقبت به نعت خدا، حمد از پس باشد، منظومه شیعه سرایندة اگرمدح امام علی (ع):  
 روایی  مثنویهاي  محتوایی  و  ساختاري  شاعري این ساختار را میشکند (ر.ك: تحلیل  کمتر  (ع) میپردازد و  ائمه  مدح
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امیرالمؤمنین  ). دهقان در منظومۀ هز85قاجار، نظري و سیف: ص  عصر  در   شیعی و ثناي  به مدح  ارویک شب 
 میپردازد و آن حضرت را آیینۀ خدانماي معرفی میکند: 

ــی  ــل ع ــگ  ــان ب ــه  ب ــی  زن دم  آن  از  ــا   ی
خـــدانـــمـــاي  آئـــیـــنـــۀ   عـــلـــی 

 

ــی  ــلـ عـ آل  و  ــی  ــلـ عـ ــاي  ــنـ ثـ ــه   بـ
ــت بـپاي ( ــدسـ  )58-57کز وجودش جـهان شـ

 
مرحلۀ  سیدن به در انجام امور است. ردهقان سامانی معتقد به رضاي خدا اعتقاد به رضاي خدا در انجام امور:  

هاي پروردگار از مراحل کمال آدمیان است. او در منظومۀ هزا ویک شب پس از  رضا و تسلیم شدن دربرابر خواسته 
 درخواست و دعا، باز هم تسلیم خواست اوست و از پروردگار میخواهد آنچه را که رضایش در آن است، رقم بزند: 

کــن ــتــان  گــلســـ مــرا  ــتــان   گــلســـ
 

 ) کـن  آن  و  ـت ــاي  ــد رضــ ــاشــ ب چــه   ) 45آـن
 

هاي شاعران و  جوهر شعر و ادب فارسی برگرفته از دین اسالم است و اندیشه اشاره به آیات قرآن و احادیث:  
ها و تعالیم مذهبی و اسالمی سرچشمه گرفته که در رأس آنها کتاب آسمانی قرآن قرار دارد  نویسندگان از آموزه 

قرآن    از  ري. در منظومۀ هزارویک شب نیز مصادیق تأثیرپذی)42ص  (کالم خدا در شعر سهراب سپهري، خواجه اُف:
 و احادیث و روایات پیامبر دیده میشود:

راز ــم  ــویــ جــ ــار  ــردکــ کــ از         اول 
 

آغـــاز  کـــنـــم  او  نـــام  بـــر   ) 1(  نـــامـــه 
 

 .»الرَّحِیمِ  الرَّحْمَنِ  اهللاِ  بِسْمِ«که مصراع دوم بیت اشاره دارد به آیۀ  
 تــــو  جــــهــــانــــی  آفــــریــــنــــنــــدة

 
ــه  ــچ ــم  در  آن ــد  وه ــای ــی  ن (  آن ــو   )32ت

 
 .  2سورة ق  38و آیۀ    1سورة اعراف   7اشاره دارد به آیۀ  مصراع اول بیت  

او جـــز  فـــانـــیـــد  و  بـــاقـــی  ــت      اوســـ
 

ــده  ــه  ال  وحــ ــو  اال  الــ  )4(  هــ
 
  وَ   لِلَّهِ   الْحَمْدُ  وَ  اللَّهِ  سُبْحَانَ  السُّوقَ  یَدْخُلُ  حِینَ  قَالَ  مصراع دوم بیت بخشی از حدیث نبوي است که میفرماید: «مَنْ

  کُلِّ  عَلی   هُوَ  وَ  الْخَیْرُ  بِیَدِهِ  یَمُوتُ  لَا  حَیٌّ  هُوَ  وَ  یُمِیتُ   وَ   یُحْیِی  الْحَمْدُ  لَهُ  وَ  الْمُلْکُ  لَهُ  لَهُ  شَرِیکَ  لَا  وَحْدَهُ  اللَّهُ  إِلَّا  إِلَهَ  لَا
 ). 369ص  :10مجلسی، ج  (بحاراألنوار،3الْقِیَامَهْ�ً�ِ»   یَوْمَ  اللَّهُ  خَلَقَ  مَا  بِعَدَدِ  الْأَجْرِ  مِنَ  أُعْطِیَ  قَدِیرٌ  شَیٍْء

 بندي دارد که بیت آخر هر بند چنین است: هاتف اصفهانی نیز ترکیب 
ی  کــه ـک ــت  ـی چ  و  هســ ـی ــت  ـه یســ ز  ـن  او   ـج

 
ــده  ــه  وحـــــ ــو   الالـــــ  االهـــــ

 
  ، نمونه   (تفسیر4» عِبَادَتِکَ  حَقَّ  عَبَدْنَاكَ  مَا   وَ  مَعْرِفَتِکَ  حَقَّ  عَرَفْنَاكَ  مَا«بیت زیر اشاره دارد به حدیث معروف پیامبر  

 ). 532: ص19شیرازى، ج  مکارم

 
 إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ....   1
 . وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِی سِتَّۀِ أَیَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. 2
 ا روز قیامت به او پاداش میدهد.اندازة تعداد خلق خد. هرکس وقتی وارد بازار میشود این ذکر را بگوید، به 3
 . ترجمه: ما تو را چنانکه حق معرفتت میباشد نشناختیم، و ما تو را آنگونه که حق عبادت تو است پرستش نکردیم!  4



 289-313 صص ،76 پیاپی شماره   ،15 دوره  ،1401شهریور  ؛)ادب بهار(فارسی  نثر و نظم شناسی سبک  /   308

ــک  ــت صـــــف ــن  ع ــون  ــواصـــــف ال ــز  ــج  ع
 

ــک  ــت ــرف ــع م ــق  ح ــاك  ــن ــرف ع ــا   )14(  م
 

 سوره غافر اشاره دارد.   16و «لمن الملک واحد القهار» به آیۀ  
ــک ــلَ ــک  و  مَ ــل ــه  او  از  مُ ــت ــرف ــرار   گ      ق

 
 ) ــار  ــه ــق ال ــد  واح ــک  ــل ــم ال ــن  ــم  ) 2ل

 
 اشاره به آیات و احادیث بیشتر در آغاز منظومه است و در قسمت داستانها کمتر دیده میشود. البته  

در صفحۀ دوم منظومۀ هزارویک شب، قسمت عنوان، از دهقان با نام «العارف الکامل» و در  تمایل به عرفان:  
لعارفین» یاد شده است. تمایل شاعر  شمسۀ پایانی نسخه از او با عنوانهاي «زبده العرفا و السالکین» و «فخراألدبا و ا

خان به عوالم عرفانی است (شرح حال و  به اصطالحات عرفان و تصوف در اشعار وي بهترین دلیل بر تمایل ابوالفتح 
). امتناع شاعر از تأهل و مجرد بودن از دنیا و تأثیر نفس گرم  141خانی سامانی: صآثار دهقان سامانی، رحیم 

ابوالفقرا و آخوند کاشی، سبب انزواي شاعر از دنیا و میل او به سیروسلوك عرفانی شده  همنشینان عارفی مانند  
 ). 140است (همانجا: ص

دهقان سامانی از عناصر فرهنگ عامه و آداب و رسوم و باورهاي عامیانه  فرهنگ عامه:    گیري گسترده ازبهره 
بسیار بهره گرفته است. رسوم مربوط به ازدواج، جشن و سرور، عزا و سوگ، مجازات، باورهاي گوناگون اعم از 

 نجومی: طالع و بخت و سعد و نحسی/ باورهاي طبی، خرافات و سحر و جادو و ... .  
 ازدواج: 

ــره   ــه ــچ ــری پ ــنآن  ــی آی صـــــد  ــه  ب  را 
 

 ) کــابین  جــان  بــه  ــاختم  ــر ســ پسـ  ) 862بــا 
 

 نوشی: باده 
ــر     ــمـ احـ ــادة  بـ ــار  ــگســـ بـ ــو  تـ ــم   هـ

 
 ) ــر  سـ کــایــت  ـح م  ـن ـک ـی ـم ن  ـم کــه  ــا   ) 121ت

 
 باورهاي عامه: 

جــو   یــک  کســـــش  از  ــد  نــبــاشـــ  او 
 

ــو   ــوع ع ــد  ــن ک ســــگ  و  ــور  ن ــد  ده ــه   م
 

انگیزد و  «عوا» و «سماك»، سگها را برمی اعتقاد عامه بر این بود که ماه از شروع بدر و امتالء، بخصوص در منزل  
اند. باور به ) و آن را نشانۀ بدشگونی دانسته 697آنها را به عوعو وامیدارد (فرهنگ اصطالحات نجومی، مصفا: ص  

 شوم بودن زاغ نیز جزو این باورهاست.
ــیـــه  اي ــوم  زاغســـ  بـــدپـــیـــمـــان    شـــ

 
 ) دادن  نـیـمــت  ـغ را  کـبــک   ) 211ســــیـنــۀ 

 
 طالع و سعد و نحس بودن آن از باورهاي عامیانه در این منظومه است. همچنین اعتقاد به بخت و  

داور   ــان  ــربـ ــهـ مـ ــاد  بـ ــت  ــظـ ــافـ  حـ
 

 ) اخــتــر   ــعــدي  ســ و  بــخــت   ) 437دهــدت 
 

 اصطالحات نجومی: 
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ــه    زمـیـناز   ب ــا  ــپـهـرت ســ ــه  ــت      نُ اوســ  از 
 

ر  ـی رامو    ـت ـه رو    مــاهو    ـب ـه (  ـم ــت  اوســ  ) 21از 
 

)، فلک و سماك  53و بهرام (  )، سپهر28)، هفت اختر (16مشتري و مه ()، زهره و  10ـسپهر، مه، گنبد دوازده در (
 ).364)، چرخ برین (324(  اختر  و  گردون  )، ماه،249)، ستاره و مهتاب (211(  زهره  و  ، ثریا)130(  )، مشتري76(

 اصطالحات موسیقی: 
ــداي   صـــ ــانــدي   ربــابو    تــاربــرســـ

 
کــبــاب  ــت  گشــ زهــره  و  ــا  ــری ث ــه   ) 211(  ب

 
 ).603)، تار و شور (210)، نوا (163)، تار و چنگ (96(آهنگ، ساز و چنگ  

 اصطالحات بازي و سرگرمی: 
ــتــري  و  زهــره  تــواَنــد   ز  مــه  و  مشـــ

 
ل  ــب  و  فرزین  و  پـی ــه  و  اسـ د (  ز  شـ  ) 16تواَـن

 
 اصطالحات حماسی و جنگی: 

ــان  در ــم ــر  ک ــه ــر  ســــپ ــی      تســــت  از  ت
 

رام    ـه ـب ــت  غدســ ـی رـت ـی (  ـگ ــت  تســ  ) 53از 
 

شیپور و    ،)148(  خروش و  جوش و  رعد  و  )، قهر130، نامۀ فتح ()96(  غضب و  )، خشم76()، نیزه 75تیغ و تیر (
ساختن    و چاك  )، تیغ507)، اسیر شدن (377)، خنجر (327)، دشنه (306)، دژم ( 179کوس و طبل و کمان (

 ).623)، بیم و تیغ (523(
 

 نقدي بر سرودة شاعر 
چشم میخورد که فصاحت الزم را ندارند؛ شاعر در سرودن  در این منظومه ابیاتی بوجود عوامل مخلّ فصاحت:  

منظومه، بخشهایی از داستان را از قلم انداخته است. همچنین بعد از اینکه حکایاتی کوتاه در متن داستان ذکر  
کرده، دوباره به اصل داستان بازگشته  است؛ بدون اینکه فاعل را ذکر کند؛ یعنی فاعل را بی قرینه حذف نموده و  

 منظومه میتوان دید.   356و    355ین امر سبب ابهام در درك داستان شده است که نمونۀ آن را در ابیات  هم
ــت ــفـ گـ دل  از  ــی  آهـ ــرآورد  بـ ــر   خـ

ر    شــــمشـــــی ر  ـب ــت  خســ ـن رزد  ـب ــت   دســ
 

ــت  ــف ــخ ب ــت  ــخ ب ــه  ک ــان  ــدارم ــی ب ــاش   ب
ــیـر  شــ ــراي چـو  حـرمســ ــوي  بســ ــد   شــ

 
که چون فاعل اصلی جمله مشخص    که بیت نخست، پایان حکایت است و بیت دوم ادامۀ ماجراي اصلی داستان

 نیست، درك آن مبهم است. 
 

 اشکاالت وزنی 
 هایی اشاره میشود: آید؛ به نمونهوزنی از ویژگیهاي این منظومه بشمار می   اشکاالت

ــرد ــر  بـــ ــرداز   وزیـــ ــرپـــ ــنـــ  هـــ
 

 ) ــاز  رب ـــه شـ ر  ـب در  را  ــاز  ن ـط رزاد  ـــه  )585شـ
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ــاد ــاســـــت  را  ب ــج ــره  ک ــه  زه ــت   ک  رخ
 

ــد  ــن ــرک ــاه  آن  از  ب ــی ــت    و  گ  )201(درخ
 

ــم ــد  کــی  کــه  ره  بــر  چشــ     عــفــریــت  رســ
 

ته  وي گـش ه  ز  آن  ره  ـس  )  620کبریت (  چون  غـص
 

 گیري نتیجه
خان دهقان سامانی از شاعران توانمند دورة قاجار و از شاعران سبک بازگشت است که منظومۀ هزارویک  ابوالفتح 

هاي بدیع ساخته است.  گیري فراوان از انواع آرایۀ تکرار و جناس در قافیه، قافیهشب شاهکار وي است. او با بهره 
پرکاربردترین بوده است. انواع ردیفهاي اسمی،  CṼC هجاي  شاعر انواع هجاها را مورد استفاده قرار داده است، که  

 فعلی و حرفی در این منظومه دیده میشود که ردیفهاي فعلی کاربرد بیشتري داشته است. 
وجود انواع مختصات آوایی و فرایندهاي واجی مانند افزایش و کاهش و ابدال، جناسهاي مختلف، تکرارهاي فراوان  

ون تصدیر و طرد و عکس در سطح بیت از برجستگی زبان شاعر حکایت میکند. غیر  هاي لفظی همچو دیگر آرایه
هاي  و پیرو سبک خراسانی است. دهقان سامانی با بکار بردن انواع آرایه   بسیار سادهاز این موارد زبان شعري دهقان  

ق بطور گسترده بر غناي  بیانی که مهمترین آنها تناسب، تضاد و تلمیح است و نیز استعاره، تشبیه، کنایه و اغرا
ادبی منظومه افزوده است. او در استفاده از صور خیال بیشتر مقلد بوده و در مواردي نادر، ابداعات و ابتکاراتی 

 هاي بیانی و بدیعی و ظرافتهاي شعري مشهود است. داشته است، باوجوداین تسلط شاعر بر انواع آرایه 
  ع)، اعتقاد( علی امام ص)، مدح( پیامبر خالق یکتا، نعت ثناي و مددر سطح فکري میتوان اعتقاد وي به خدا و ح

هاي مذهبی و اعتقادات  احادیث را مشاهده کرد که بیانگر اندیشه   و  قرآن  آیات  به  امور، اشاره  انجام  در  خدا  رضاي  به
تفادة فراوان  هاي عرفانی دیده میشود. اسهاي شاعر تمایل به عرفان و جذبه شیعی شاعر است. همچنین در سروده

از اصطالحات علوم مختلف بیانگر آگاهی و اطالعات وي، و فراوانی اشارات مربوط به آداب و رسوم و باورهاي عامیانه  
 این شاعر است. دهندة مردمی بودن  نشان 

مسئلۀ دیگر درمورد این منظومه وجود اشکاالت وزنی و عوامل مخّل فصاحت است. همچنین شاعر با توجه به  
 شب طسوجی، قسمتهایی از روایت را از قلم انداخته است.    هزارویک

 
 نویسندگان   مشارکت

  در  انپژوهشگر   عنوان بهکه  و سرکار خانم دکتر فرشته محجوب خیرالنسا محمدپور  خانم سرکارتوسط   مقاله این
  هر  مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي تحلیل نهایت در. اندداشته  نقش  نهایی متن  تنظیم و هاداده  گردآوري

 . است  بوده  پژوهشگر  دو
 

 قدردانی   و تشکر
  هیئت   و  پیام نوردانشگاه    پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را  خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

 . نمایند  اعالم  دادند،  یاري  پژوهش  این  کیفی  ارتقاء   و  انجام  در  را  نویسندگان  کهرساله    داوران
 منافع  تعارض

 حاصل  و  نرسیده  چاپ  به   خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ   در   اثر  این  که   مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
  طبق  تحقیق  این  .دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي
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  تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه
  را  شده  ذکر موارد کلیه مسئولیت ایشان و   است، مسئول  نویسنده عهده به پژوهش مالی  حامیان و  منافع احتمالی

 . میگیرند  عهده  بر
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)  1( سخن،  ) فصلنامۀ  1339(محجوب، محمدجعفر  ،  ترجمۀ فارسی الف لیلۀ و لیلۀ)  11(داستانهاي عامیانۀ فارسی  

 . 53-34  ، صص11
 . 5)  9(  نوبهار،  مجلۀ)  1301(  عبدالحسین،  میکده،  سامانی»،  «دهقان
  شهر کرد: به کوشش فریدون حدّاد سامانی،  )1378( خان دهقانی سامانیمیرزا ابوالفتح ،)شکرستان اشعار (دیوان 

 . عّمان سامانی
 : فروغی.تهرانالدین همایی،  ) با مقدمه و حواشی جالل1342بن رضاقلی (دیوان طرب، طرب اصفهانی، ابوالقاسم
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، صص  84) کیهان اندیشه، خرداد و تیر، شمارة  1378(خانی سامانی، احمد  رحیمسامانی،    دهقان  آثار  و  حال  شرح

135-150. 
 آگه.:  ) تهران1391شفیعی کدکنی، محمّدرضا (  فارسی،  شعر  در  خیال  صور
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https://www.gisoom.com/search/book/nasher-289415/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-289415/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1302/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/
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 میترا.  :  تهران  دوم،  ) ویرایش1386شمیسا، سیروس (  شناسی،سبک  کلیّات

ابوالفتح : دهقان  شهرکرد)  1380(  ی، احمدخانی سامانخان دهقان سامانی، رحیم مجموعه مقاالت یادمان میرزا 
 سامانی. 

 ایران.   کتاب  خانۀ  :تهران )1395(  شب، بوذري، علی  سال کتابخوانی با هزارویک  170مقاالت همایش    همجموع
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