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 چکیده
 ر غنایتوان بی، مادگار ماندهیمنظوه و منثور که از گذشتگان به  یآرار خطو معرفی  یبا بررس

 راوان هنوز آرار ناشناختهف یخطّ یهانس ه ییوهود شناساح با افنود یزبان و ادم فارس یة معنویسرما

 است که یمانیبه ناه شهنشاهنامة سل یاشاهنامه ،هشدن یمعرفکه تاکنون  یاز آرار یکیارندح یبس

 ؛ ایپ ارر کهه استسرود یقمر یدر سدة دهم هجر ید از شاهنامة فردوسیبه تقل اهلل عارف آن رافتا

 «متقارم مثمپ ماذوف»و بار  «فع فعولپفعولپفعولپ»در وزن دارد، ت یبهنارکیوستیحدود ب

در  نستعلیال با خطّ 4249 شمارةدر دسترس است، بپ ارر یکه از ا یاتنها نس ه سروده شده استح

دانشگاه  یدر کتاب انة مرکن 2067از آن نین بشمارة  یفیلمشود و یحفظ م یموزة آستان قدس رضو

کاربرد موسیقی بیرونی، کناری، درونی و  مهمتریپ ویژگیهای سبکی ایپ ارراز  تهران موهود استح

های ادبی بسیار چون تشبیهات و تلمیاات بوفور، کاربرد ویژگیهای لغوی و ناوی معنوی، کاربرد آرایه

اعتباری و ناپایداری دنیا و سبک خراسانی و تیکید بر مضامیپ اخاقی و پندواندرز و نین اشاره به بی

 شادی و شاد زیستپ استح   

 

 یخطّ ، نس ة، حماسهاهلل عارف، فتای، سبک خراسانیمانیشاهنامة سل: یدیکلمات کل

 

 

                                                        
 سرودةمقدمه، تصایا و تعلیال ب ش سوه شهنشاهنامة سلیمانی »ایپ مقاله برگرفته از رسالة دکتری مؤلف با ناه ح  1

 استح «عارف عجمی
 حواحد دهاقانح استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسامی 2
 حح دانشجوی دکتری ت صصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسامی واحد دهاقان3
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 مقدمه:  -1

پ مناطال یاز ا یکیداردح  یطوالن یانهیشیاز مناطال ههان پ یاریدر بس ینفوذ فرهنگ و ادم فارس

 بوده استح یزبان و ادم فارس یرایگر نقاط پذیش از دیکه باست     ر یصغ یایآس

 یاریبس افتحیپ منطقه رواج یبطور گسترده در ا ین زبان و ادم فارسین یدر دورة پادشاهان عثمان

ر شاعران بنرگ یآنان تات تیر از یادیاند و گروه زنوشته یرا به فارس یآرار سندگان و شاعرانیاز نو

 یرانیاندح زبان و ادم اگرفتهگران قراریو د یفردوس ،یمولو، ی، حافظ، سعدینظام هملهران ازیا

شدح  یپ اساه وارد زبان فارسیآغاز یهادر سده ینفوذ کرد که زبان عرب یدر ممالک عثمان یاهنگوب

و  یژه اصطاحات اداریوها بدرصد واژه 75ک آمار حدود یچنان گسترده بود که طبال پ نفوذ آنیا

 ح(15: ی، حسنلی)زبان همدلبود یفارس یو مدن یاهتماع

 یسندگان را به سرودن اشعاریو نو شعرا ،بودند یکه دوستدار زبان و ادم فارس یپادشاهان عثمان

و  ینبان فارسب نیمان است که خود نیسلپ پادشاهان سلطانیاز ا یکیکردندح یال میتشو ینبان فارسب

زبان یشاعر پارس ،اهلل عارففتاآن را که  یمانیسل ةنامشهنشاه یسرودح نس ة خطّیشعر م یترک

، شرا فتوحات ت سرودیهنار بکیوستیب در ید از شاهنامة فردوسیبه تقل ،یسدة دهم هجر یعثمان

 حبررسی میشود ی آنسبک یهایژگیو قالهپ میکه در ا است پ پادشاهیا

 کلیات تحقیق-2

تحقیق: هدف -2-1
و  صورت منظمی موهود احیا و بخطّ نس ة کههدف اصلی برای تصایا متون ادبی آن است ح 1

انندگان هنگاه خواندن نس ة ای باشد که خوگونهمدون در دسترس اه  تاقیال قرارگیرد و ب

 ای قریب به اص  را در دست دارندح شده اطمینان حاص  کنند که نس هتصایا

سلیمانی  اهنامة ش سوه منظومة شهنشبار به تصایا بپ پژوهش بر آن است تا برای ن ستیپایح 2

 بپردازدح ،حاوی مضامیپ حماسی و تعلیمی است که بروزن شاهنامه سروده شده و اهلل عارفارر فتا

 های تحقیق:فرضیه -2-2
سروده شده استح ایپ منظومه تات تیریر شاهنامة فردوسی -1

 حماسی ایپ منظومه درج شده استحمضامیپ اخاقی و تربیتی فراوانی در خال اشعار  -2

 :قیتحق ۀنیشیپ -2-3

اهلل دربارة فتا یچ پژوهشیه ایران، تاکنون نه در خارج و نه در داخ  آمدهدستب یهایطبال بررس

 یچشاهنامه» عنوان ااز او ب م تصراًها از تذکره یدر بعض اما ،استعارف و اشعار او انجاه نشده

 اندحهاد کردی «یمان قانونیسلسلطان

 روش تحقیق: -2-4
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انجاه  ،ای که از آن در دست بوداساس تنها نس های و بره روش اسنادی و کتاب انهایپ پژوهش ب

 شده استح 

 شاعر یمعرف -3
شعرا اهللفتا شاهنامه یقانون یعثمان خانمانیسلسلطان عهد یعارف از  شنامةاو بود یچو   )دان

برآنند که مادر او عرم و  یادانند و عدهیران میخاسخختگاه او را ا یگروه ح(564، انوشخخه: یادم فارسخخ

و از خطاطان  عصخخخر یپدر عارف از ادبا بوده اسخخختح یم گلشخخخنیو از شخخخاگردان ابراه یرانیپدرش ا

ست آن زمان ب شاهن بیکه پس از فتا تبر رفتیشمار مزبرد ست  سماعد صفویا ستادش به  ی   با ا

ستادقاهره رفت و در آن سر جا دختر ا سلطان پسد و یبرگن یرا به هم سط  صرف قاهره تو م یسلاز ت

روه و  هخرزا بیمالقا، یا همراهخ: عارف باندپ گفتهیهمچن ؛زند خود به استانبول کوچ کردبا فر ،اول

 یاریاشعار بس یو»داشتندح  یوستگیپ یدو با دربار عثمانح عارف و پدرش هراز آنجا به مصر سفر کرد

 است:فتهاو گو در مدا  مان سرودیسلسفرها و هنگها و فتوحات سلطان ةدربار

 میالشّ یا همیالعطا یهل      م       یشها همچو  یط هالیما

 همه چشمة علم و بذل هممو عنّ و عا        یهمه مخوج حلم

 ،یدهم هجر صغیر تا سدة یدر آسیا یشعر و ادم فارس)                                             

 (1350 :یخسروشاه

مان یسلو آن را به سلطان استت یهنار ب 60که شام   دینظم کش ةرشتب یاعارف شاهنامه     

اساه و گسترش آن، هلد امبران، هلد دوه از ظهور ینش پیدر آفر پ ارریهلد اول ا حدکر هیهد یقانون

و هلد پنجم  یعثمان یامپراطور ةان، هلد چهاره درباریم و سلجوقیان ترک قدیفرمانروا ةسوه دربار

آقچه دستمند پنجوستیاش روزانه بف شاهنامهیدر آغاز تصن یو استح یمان قانونیسلسلطان ةدربار

ش ادح در خانهیآقچه رسهفتاد یروزاو ب یمستمر ،از کارش تماه شد یمیکه ناز آن پس یول ؛گرفتیم

نت ب شدح او پول یز اتورینید و آن را با مکن یسیاش را خوشنورا بنا کردند تا شاهنامه یین هاین

ست یاتورینیخصوصاً ماز مرده،  یاریپ امر باعث حسادت بسیکرد و همیافت میرا از دربار در یادیز

له، ینامه، فتوحات هممیسل» گر آرارشیسروده استح از د ینبان ترکهم ب یاشعار کتابش شدح عارف

ا انسان و اسب و یتشر ةاست مصنوع دربار یکه ارر است صنم و برهمپ و الیال ، صنمیوان فارسید

بر اشعار اماه ف ر  یارهیدر معما، نظ یارسالهشام   الیال است، فرست سروده شدهیبشصتدر هنارو

بدرود  969عارف در سال استح یمانیسل ةه و سفرنامی یات تاری، ابیگنجوینظام ةخمس ةری، نظیراز

 ح(564انوشه: ، یادم فارس دانشنامة)«ات گفتیح

 نس : یمعرف -4
 است:شده یینس ه شناسا عارف تاکنون چهاراهللارر فتا یمانیسل از شاهنامة
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 یشمس یهجر 1311که در سال  4249 با شمارة ینس ة موهود در کتاب انة آستان قدس رضو -1

ده است:ر ربت شیو با مش صات ز وقف ینیینابه ناه رضا  یتوسط ش ص

 یهجر 1167پ نس ه در سال یات گفته استح ایبدرود ح 969است که در سال  یناظم آن عارف 

رشتة ب یکاغذ ن ود یال رویبا خط نستعل یسطر چهار ستون 19ورع و در هر ورع  305در  یقمر

 ماش بنفشح یپ آن به شنگرف است و هلدش تیر درآمده استح عناویتار

         :به بال س پ شهپر هبریی                              یبده تا ببنده به وهه همبیت آغاز 

       :م ختم کاهیپ گفته کردیبد              بدو باد ارزنده آن ناه و کاه               بیت انجاه 

  کاتب  یانگارت تکرار شده که احتماالً سه یب 26و  ر کردهییکتابت تغ ینس ة خط 300از صفاه

 اد وهود داردحیپ نس ه زیدر ا یشدگپ امر شده و ماو و پاکیباعث ا

و در فهرست  یاست از نس ة کتاب انة آستان قدس رضو یلمیکه ف 2067 با شمارة یانس ه -2

از و انجاه و متپ کام  و آغ شده یمعرف 127 هلد اول صفاة تهران یکتاب انة مرکن یخط یهانس ه

 مطابقت داردح یآستان قدس رضو آن با نس ة

پ یا حشودیم یه نگهداریترک یدر کتاب انة موزة توپقاپوسرا  که با شمارة یادستنوشته -3

 یسطر15برگ  617ت در یبهناریدر س یروانیوک شیبریفرزند ام یتوسط عل« نامهمانیسل»ارر با ناه 

فراوان امکان نداشتح یبه آن با وهود تاشها یکه دسترس ر درآمدهیتار رشتةب 965در سال 

 یاست و ب ش یاکه ظاهراً مجموعه هیسا در ترکیدر کتاب انة ماگن 3/2729 با شمارة یانس ه -4

)، سایمغن کتاب انة یفارس یخطّ یهاو در فهرست نس ه   دادهیتشک یعارف عجم از آن را شاهنامة

استحاد شدهی( از آن 314-313

 و « فع فعولپفعولپفعولپ»در وزن  یفردوس د از شاهنامةیت به تقلیبهنارکیوستیپ ارر که در بیا

 یخان قانونمانیسلسلطان ها و فتوحاتیلشکرکششرا ، شام  متقارم مثمپ ماذوف سروده شده بار

نکان یکن یهاییبایعت و زیهنگ و طب یهاو وصف صانه یمیتعل پیبر آن سرشار از مضاماست؛ عاوه

در قرن دهم هجری اتفاع  ،شرا آن پرداخته شده، وقایعی که بح طبال آنچه در متپ نس ه آمدهاست

 افتاده استح

 یسلیمان شاهنامۀ یسبک یهایژگیو -5

 یهایژگیبا و یفردوسد از شاهنامة یتقلب یقمر یاست که در قرن دهم هجر یارر یمانیشاهنامة سل

حدود قرن ششم ادامه داشت و آغاز و تا یکه از زمان رودک یسبک؛ سروده شده است یسبک خراسان

 یو ادب ی، فکریاز سه دیدگاه زبان پ ارریپ مقاله سبک ایدح در ااندنبال خود کشرا ب یاریشاعران بس

 ارائه خواهد شدح یشواهدها یژگیکداه از وهر ید و براشویم یبررس

 یسطح زبان -5-1
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 ییسطح آوا -1-1-5

 وزن یا موسیقی بیرونیالف(

سلیمانی یک مثنوی حماسی است و طبیعی است اگر شاعر در یک منظومه تنها یک وزن  شاهنامة

های مهفردوسی، منظو مة)شاهناهای بنرگ پارسیچون تمامی منظومهرا اختیار کندح ایپ منظومه 

او همچون فردوسی و ثنوی و در یک وزن سروده شده است؛ در قالب م ،(نظامی، مثنوی مولوی و ححح

متقارم مثمپ عاطفی و فضای حماسی آن از بار  نمینةبتقلید از او با توهه ب یا

م ضرباهنگ دارد که در وزنی که هم روان است و ه بهره برده است؛ فع (فعولپفعولپ)فعولپماذوف

عارف  ،تا آنجا که مجال هستجو بود تند و خینابی ارری حماسی بیشتریپ تیریر را داردح القای عاطفة

 ح، ناچین استها و اختیارات شاعری یا استفاده نکرده و اگر هم استفاده کردهاز سکته

 موسیقی کناریب(
که آشکارتریپ آن  ی است که در نظم موسیقیایی شعر مؤرر استمنظور از موسیقی کناری عوامل

 ستحردیف و قافیه ا

 قافیه

که طوالنی _همله مثنوی ی یکسان در بعضی از انواع شعر ازکسالت و یکنواختی حاص  از موسیق»

ت به یکنواختی موسیقی شعر عوض نوعی ذهنیت خواننده نسببوسیلة قافیه از بیپ میرود و ب _هستند

 ح(90: ذوالفقاریشعر،  یفرهنگ موسیق)میشود

باشدح « ، ای، اوآ»خصوصاً اگر مصوتهای بلند  ؛آهنگ شعر نقشی اساسی داردهجای پایانی قافیه در 

 :مونه در مثنوی عارف فراوان استاز ایپ ن

 (3)بیت رای گشادند گیتی به شمشیر و               گشای        شهانی که گشتند گیتی

 :، مانندمیشوددیده در مثنوی عارف م قافیه وعی ی که کم هم نیست،موارد در

 (7265به لب برد انگشت هرکان شنفت)بیت                   کار ماندند هرکس شگفت      بخدان

 (1211کخه از تی، بخا بیم هان میکنند                          بخخه دادار داور فغخخخان میکنند)بیت 

 (1247د)بیت در آن صباگخه در شگفت آمدند                     ز حیرت بخه گفت و شنفت آمدن

 (6157ر  آم چخخون ارغوان گشته بخود)بیت                   همه کشتی آکنده از کشتخه بود     

 (1377فتخخادند بخخا هم به گفت و شنفت)بیت               گرفتند از آن کار یکسر شگفت         

 (5282انون هم اندر نهفت)بیت ننالیده هخخرگخخن رگخی از گخرفت                    به هخخن تخخار ق

 :قافیه دیده نمیشودنین در برخی از ابیات و 

 (5543ای ساخت ازبهخر خویش                  بخه دریخا روان کرد از بهر خویش)بیت اورج کشتی

 (5560کمخخان را بخنه کرد و بنهاد چست                     میان بست با خنجر و گرز چست)بیت 
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 ردیف
از نوع ترکیبات طوالنی  های فعلی اگرخصوصاً ردیف شعر مؤرر است؛موسیقی  نین در غنایردیف 

  وردچشم میی فعلی بسیاری بتقویت مینمایدح در شاهنامة عارف ردیفها موسیقی کناری را ،باشد

 که بر غنای موسیقی آن افنوده استح

 (5943)بیت خس و خار چند یابر گردباد                 چه باشد سپاه تو بدکار چند

 (7415)بیت کشور ما مباد پیهدا از تو ا                      سر ما مباد کریتو به پ یاب

 موسیقی درونیج(

های تنوع و تکرار که از لوهکداه از ههر ،از آنجا که مدار موسیقی بر تنوع و تکرار استوار است»

شعر،  یموسیق)«مفهومی ایپ موسیقی قرار میگیرد، در حوزة موسیقی بیرونی و کناری نباشد مقولة

 ورد که عبارتند چشم می، بدر ایپ منظومه انواع هناس که هنء موسیقی درونی است ح(392 کدکنی:

 از:

 جناس تام
 (846)بیت که هن خوک مردار نیست آهونه                    یش عار نیستآهوکه از ولی آن

 (2017)بیت بوهسان کخه در قصر ویرانه بدان                   بوهولیکخخپ یکخی مخخرد بیگانه

 (3884)بیت بنیخخاد شخد دورقخخدا آمخخخخده              بر بخخاد شد      دورهخخا غخخم ز دل

 (4717)بیت عراعهخای نخخوازد همه پرده                        عراعی ده از بیم راکنخخد هخخر

 جناس لفظ
 (5823)بیت برخاستندبه کشتی نشستند و                          خواستندهمه تی، و گرز و سپر 

 (2945)بیت ه و خی همه دشت پر شد ز خرگا                       سهی نوندان گذشت از  صهی 

 ح(ختا و خطا)849( و بیت صیف و سیف)1387(، بیت سبا و صبا)2209نین نک: بیت 

 جناس مرکب

 (2286)بیت باطلیبخخه دارای اسپانیه                                    باطلیخخارد یکخخی نامة نگ

 (1773)بیت کرده همه ناز شه ز خوبی به               کرده همه                هنازشگخنارش ز 

 جناس ناقص
 (4788)بیت الّا بهار  گُبار                            برون نامدی چخون وهرکه را رخت  گِبه فتادی 

)بیت آم هخرهزُ هخرةزَز هیبت شخخده                   سخخر نیخخنه بخخر آفتام     رسیخخخده 

3148) 

 (2341)بیت قامعُبه قاصد پریدند همچون                           قامعِبخخران با دویدند فخخرمخخان

 جناس خط
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 (1058)بیت اندر انداخته مترسغخخریخخو                   ساخته        مترسیبه هخخر سر یکخی 

 جناس افزایشی
 (2348)بیت راستی قالب بر قلبزد از          کاستی                    وش کمهمخخه آنچه بخخود

 (332)بیت کشته خاک گریوه شد از پشتة                       سماکموج خون بر  سمکرسید از 

 ایپ ارر دیده میشود؛در بسیاری از ابیات  یکی دیگر از موارد موسیقی درونی است که آراییواج

 در ابیات زیر:« ش، ز، گ، الف، ر»آرایی واج ازهمله

 (2759ز هر لشکری ماشری شد عیان)بیت                ز هر کشوری لشکری شخد عیان     

 (2842ز آواز زنگولخه شخد چخر  دنخگ)بیت                چخون زنگخی خسته زنگ       بنالید

 (3444خخر آسمخخان)بیت خانید بخخرش را رسخس              شخخخاه ههان   بخه تشریف شاهانه 

 (3رای)بیت  ه شمشیر وخی بخخخگشخادند گیت           گشای          شهانی کخه گشتند گیتی

 (432خی)بیت خو سخخرو سهخخاراستش همچخخبی         خه تشریف شاهنشهی        شهنشه بخخ

 (155د از دشت شیر و هنبر)بیت خرینان شخخخگ          ر بخخر شد بخه           شپاشاپ شمشی

  )موسیقی معنوید 

 «ب شی از صنایع معنوی یم، اینگونه موسیقی چینی را ناه ببر شدةهای شناختهاگر ب واهیم از هلوه

شعر،  یموسیق)«هاستاز معروفتریپ نمونه النظیر و تلمیامراعات ی  تضاد و طباع، ایهاه،قببدیع از

دارد و سرشار از ایپ نوع موسیقی  نظر موسیقی معنوی نین تش صسلیمانی از شاهنامة ح(393:کدکنی

 ؛ مانند:است

  ناهید و تیربرنا و پیر ،زن و مرد ،میان شیر و گرگ و میشو تضاد و طباع مراعات نظیر ،: 

 (1982)بیت شیم یببندد سر گرگ بر پا                   شیداد خو از ریچون ش ریبه شمش

 (141)بیت ریو ت دیز هر سو برآمد به ناه                               ریزن و مرد و برنا و پ ویغر

 تلمیح:
 (2442خا را بخخه سرکخخار او کخخار نه)بیت                  ههان زو پر، اما پدیدار نه           

 «هو حی الیموت، هوالباقی»اشاره به آیة 

 ویژگیهای آوایی شاهنامۀ سلیمانی:ه( دی ر 

 ازهمله: است؛ایپ ارر  هایویژگی ب اطر رعایت وزن، یکی از بعضی حروف د شدنمشدّ. 1

 (4187کرد عرض یکی صفّتی)بیت همی       هنخخرور حخخریفخی ز هخر حرفتی              

 (3349پخخر پشّه بر پخخای مور سیاه)بیت        کخخه دوزد بخخدان در شب تیرماه              

 فیحذف و تخف. 2
 :اهیگ یجاا بیگ



 
 
 
 
 
 
 

 97بهار  – 39شماره پی در پی  –/ سبک شناسی نظم و نثر فارسی  354

 (2032ت ی)باکخا زآتش تابنخیبسوزد گ                به خاک            ید ز مهتام گرمیاین

 :بستیپا یجاپابست ب

 (23ت ی)بحصار برون همله پابست ماست             د در شهر در دست ماست     خخیکل

اندوه، کوته  یجاقاپودان، انده ب یجاچهار، قپودان ب یجاروباه، چار ب یجاب بهراه، رو یجاره بکاربرد 

 حاز دیگر موارد است کاه یجاشاهنشاه، کله ب یکوتاه، شهنشه بجا یجاب

 حرف ساکن پشت سر هم چند آوردن. 3

 (3055ت ی)بده رقمیکه بر خون کش ییتو گو                   ه نوک قلم  خخب شاننسنار خخیرخح

 (3273ت ی)برت فنون هر زمانیگشت حیهم                     عنان  کفشانده ز رفت هریهم

 (3597ت ی)بدند رختیون کشخه هامخخز قلعه ب            کردند س ت       مانشیپهمه دل به 

 (3714ت ی)بخاموش شد شییتاسخودلب از                    راموش شد خر و الفش فخخهمه کب

 (4399ت یافتند)بیرع خون خش را همه غخختن                 افتند خخاز درد بشت نشیالخخبه خخخب

 (5068ت ی)بنکرد یدوس خوانشونسففسون                  نکرد یا و مدحت درودددان مخخب

 بکار بردن ممال کلمات:. 4
 (2699)بیت که بر همع و خرهت نویسد حسیب              فریب   ذلک پردر ایخپ حرف و مپ

 (7035)بیت بخخود در ایپ کخخار های منیاکخخه ن               یخخاره سپخخاهی بخخه ساز و سلیاب

 اسم صوت:کاربرد . 5
 عبارتند از: صوتهایی که در ایپ ارر بوفور بچشم می ورد، اسم

هنگاه بازشخخدن در ایجاد  هّراهر: صخخدایی که ؛ترنگاترنگ: آواز سخخاا خوردن؛تراک: صخخدای ترک

 ح وردشپاشاپ: صدای تیر که بجایی می                      ،قعقع: آواز سااح شودمی

 سطح لغوی -2-1-5
او  اردحکه عارف بر زبان تسلط خاصی د است آنهندة دنشانشاهنامة سلیمانی از ایپ منظر بررسی 

گانه در ایپ بسامد لغات عربی و بی لغات و مضامیپ توهه بسیار داردح آورده و به یگاهی ترکیبات بدیع

 از:اما استعمال لغات در معانی خا، و کهپ بسامد زیادی دارد که عبارتند  منظومه ناچین است،

 «در» یبجا« اندر»آوردن 
 (26ت ی)باندخفته یشب به آسودگهمه                     اند        خود اندر حصار درون رفته

 (809ت یرده دراز)بخخالف نکخخان م خخزب                      ن اندر آن ترکتاز     یبه صمصاه ت

 «کی» یجاب« یکی»آوردن 
 طشت بود یکیکه از موج خون چون                 ود      خ  دشت بر رخخر بخدو را نظخع

 (107ت ی)ب
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 ش باشد به پوستیکه چون پسته مغن             دوست در باغ دوست       یکیده یند

 (5307ت ی)ب

 یخخراشتخخخر زر افخخر سپهخخخخخخره بخخس                   یرداشتخخه بخخوده کخخذره ب یخکی

 (735ت ی)ب

 «رفتن» یمعنب« شدن»

 (132ت ی)به در غار شد اژدهاخک یو گفتخخت                            به نقب اندرون کرد آتش رها

 (912ت ی)بیننان روشنشد از چشم چشمک                              یننرد آهنگ چشمکخخبا ک

 «در» یجاب« اندرون»آوردن 
 (130ت ی)بار را سردهدخر و نخرصخهم صب                آتش اندر نهد            ه نقب اندرونخخخب

 «یم» یجاب« یهم»آوردن 
 (568ت ی)بشاه فرخنده را یده بسیکه د                      اج رخشنده را      خخخواهم آن تیهم

 (443ت یج)بیه لشکر به ساز و بسدیننشا                    ج         یه شهرگفت در یک همیدگر 

 «نین چنیا» یجاب« وندیا»

 (5579ت ی)بدون به گ یرفته اش فرویدو پا                        ژنگ دل       رخرو و پخخآژنگ ابپر

 (5736ت یون در آن انجمپ)بدیاده است یگن                    دار کهپ       خخامخخن یخکیو خخشه ن

 «نیهمچن» یجاب« دونیهم»
 ت ز دستیه پاخنه بیدون بریهم                    در بره آنچه هست    یهم ژهخخیوخخب 

 (5622ت ی)ب

 «نجایا» یمعنب« ذریا ایدر یا»

 نهنگ یشد از خوردن مرد، ماه                     رنگ           ذر از خنجر آبخیبه آم ا  

 (5693ت ی)ب

 رسان کوهخخهست ب یایکشت یکی                         شکوه     در مرا بایدر اا خخیبه در  

 (5623ت ی)ب

 «با» یجاب« ابا»
 به مصر اندر آمد پس از چندگاه                              ه و دستگاه      یماروان شد ابا

 (5631ت ی)ب

 یاه دست بدخخوتخخاد کخخو بخخز ت                                یو ب رد یکین ابا یز یبس 

 (5733ت یب)

 «بر» یجاب« ابر»
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 خس و خار چند یابر گرد باد                       کار چند         اشد سپاه تو بدچه ب

 (5948ت ی)ب

 «یب» یجاب« یاب»
 پ کشور ما مبادیهدا از تو ا                           ما مباد         کر سریه پخخو بخخت یاب

 (7419ت ی)ب

 «نیچننیا» یجاب« دونکیا»
 نشانم برون آرمش از حصار                            گذار     یتشگدونک خواهد به یگر ا

 (4758ت ی)ب

 «تا» یمعنب«  رید»
 پخخر نگشته کهخخگیم دیرآرخب                             بپ  پ خاریم و ایه بکوشخهمان ب

 (6101ت ی)ب

 «با» یمعنب« به»

 له همهیش و قبیگرفتش به خو                         ه   خخرملهیا و فسخخارپخخا چخخاب

 (6868ت ی)ب

 یسطح نحو -3-1-5
 شام  موارد زیر است: ی دارای اختصاصاتی است که اهمّ آندر سطا ناوی نین شاهنامة سیلمان

 نفی از فع « ن»هدا نوشتپ 

 بر سر فع  ماضی: بترسید« م»آوردن 

 خود اسم همع استح برای سپه که« ها»آوردن عامت همع 

 : بسیارتربعد از بسیار« تر»دن آور

 جای بنشاندناه و بنشاختپ باه بجای شنیدهکاربرد اشنیده

 استمرار آخر افعال« ی»آوردن 

 جای گری تکاربرد گرین ب

 «به»جای ب« با»و « چه»بجای « چو»کاربرد 

 آوردن افعال مرکب

 بیپ دو هنء فع  مرکب گذاریفاصله

 جای باداه دو مغنباداه مغن بکاربرد دو 

 معنی مانند دودب« دودمان»کاربرد 

 «مر»آوردن لفظ 
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 اورج را بفخرمخخود مرشهریخار           کنار                     دریا کخخه روزی زمگر آن

 (5640)بیت 

 هندوستانیی کخه تخازد به آن زمان                              هواشه مصخخر را بخخود مر  

 (5632)بیت 

 ماز متمّ پسو  پیشآوردن دو حرف اضافه 

 (144)بیت ناریپ در انخدر حصاری شدندبه                   گرینان چو زن در عماری شدند        

 (132)بیت ه در غار شد اژدهاتخخو گفتی کخخ                 انخخدرون کخرد آتش رها        به نقب

 (5584)بیت ه خشکی روان شد چو بادز ترّی بخخ            درون بخادبخان بخرگشاد       به دریخخا 

 سطح ادبی -2-5
هن در مواردی بسیار  ن شاعربا بررسی شهنشاهنامة سلیمانی میتوان به ایپ نتیجه رسید که زبا

و از آنها بهره برده استح در   وبی آشناستب های ادبیآرایه ساده و روان استح او به علم بیان و ،نادر

 :هایی یافتایپ منظومه میتوان برای اکثر صنایع ادبی نمونه

 تشبیه:

تشبیه وهود دارد که  386ایپ منظومه سرشار از تشبیه است و در دوهناربیتی که بررسی شده، 

 /1/1تشبیه عقلی به حسی و یا برعکس) 22درصد( و  2/18مورد آن تشبیه ماسوس است) 364

درصد( را شام  میشود؛ بنابرایپ تشبیهات بیشتر  35/1تشبیه بلی، یا اضافة تشبیهی) 27درصد( و 

 سّی به حسّی است؛ برای نمونه چند مورد آورده میشود: از نوع ح

 (4297بیفکنخد چخخون مخاه خلّخ نقخام)بیت                   بخه صبای کخه از فخرخخی آفتخا

 (4987ها چون گ  از آم نار)بیت شده چهره                   ار بخرآورده گخخلهخا چخو گلنار نخ

 (1228بخخرآورده چخخون ششپر و تیخر پر)بیت                  خاراج ز ز بهخخر پخریخدن بخخخه تخ

 (3423ههنخده چخخو گنده بخه باالی ساج)بیت                  سمندان تخازی به زیخنهای عاج

 (649چمپ شسته رخساره چون الهورد)بیت                    ردر  آسمخان خخالخی از دود کخ

 استعاره:

های بیانی پرکاربرد در ایپ شخخاهنامه اسخختعاره اسخختح برای نمونه به چند مورد اشخخاره یکی از آرایه

 میشود:

 (4298فلک قر، زر هشت برخوان زر)بیت                 وان سبن   گ  سر  بشکفت از ای

 گ  سر : خورشید، ایوان سبن: آسمان، قر، زر: خورشید، خوان سبن: آسمان

 (4463گ  سر  را زعفران ساختپ)بیت                   پ گنج پرداختپبس ای عارف ای

 گ  سر : روی سر ، زعفران: چهرة زرد
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حصار)خورشید(، تبّسم برع)استعاره از تبعیه(، های بکاررفته عبارتند از: شه الهوریدیگر استعاره

شک چشمه، چشم حبام، گریة ح شک(، ا ستعاره از ا ستعاری(، گام و دُر)ا ضافة ا بام، دندان ابر)ا

 چشم چشمه، لب چشمه، انداه رود، شه روه)استعاره از خورشید(ح

 تشخیص:
 (907سنان را به خون اشتها تین کرد)بیت               آسمان عنه خونرین کرد    قضا ز

 (127که تا کی ببوسد لبش را خدنگ)بیت               درنگ     زه از ناصبوری شده بی

 المثلها:کنایات و ضرب

 نه شدنیطاهر و پاک شدن: ینماز

 (4557ت ی)بها از ظالسجادهفکنده یب                         نهال    شده هر یز چشمه نماز

 کردن: شستشو دادن ینماز

 کنند یبه خون تاج هم را نماز                         کنند  یفرازخروسان که گردن               

 (4857ت ی)ب

 : به اضطرام انداختپافکندنگربه به شلوار 

ت ی)به شلوار ماهخخه بخخربخخفکندند گ               اه تا صباگاه       خخبه موشک همه ش            

4248) 

 ب همان بودنیآش در کاسه بودن: نص

 ودخخا بخخاسة مخخان آش در کخخخهم             ها بود         پ سفره بریسان گر ابدان

 (177ت ی)ب

 دن: به ستوه آمدنیبه است وان رسکارد 

 انخخم هیر بخخکه باشد ز دشمپ دگ             چون رسد کارد بر است وان           یول

(193ت ی)ب

 ها را نو کردناد هندوستان انداختپ: گذشتهی  را یف

 اد هندوستانی  را یمده ف                      دوستان       خداخصومت مکپ با            

(419ت ی)ب

 تجربه بودنده: بایدگرگ باران

 دان هنگیمنم گرگ باران به م                     رگ تفنگ    خ، و تگیاران تخه بخخب            

 (6138ت ی)ب

 ب داشتپ: در خطر بودنیمار در ه

 پیچن یارخخد میب داریکه در ه                              پیچن ید غاف  ز کاریمباش            

 (33ت ی)ب



 

 

 

 
 

 359 / عارف به تقلید از شاهنامة فردوسی اهللارری از فتا نگاهی به ویژگیهای سبکی شاهنامة سلیمانی

 

 کردن یشدن: سرکش یدر شموس

 شدند یسبب در شموسیبه هم ب                       شدند           یروسگنة انیپر از ک            

 (56ت ی)ب

 ر ممکپ کردنین: کار غودآفتام به گ  اند

 ه گ  آفتامخوان بخنتدود خخه انخخک               پ ده هوام   یبه شاه خود از مپ چن            

 (5070ت ی)ب

 اسلوب معادله:

 ش نور؟یچه تابش بود شمع را پ                 ر او تام زور؟          یکه دارد به شمش

 (2786ت ی)ب

 اغراق:
 (1103ت ی)ب  گمیدر او قلنه و ن یکه گشت               ها همچو خم           ز ت ته در او ظرف

 و نشر: لفّ
 (5786ت ی)بد و شکست و فکندید و دریبر                   پ و گرز و کمند        یتبرز، و یبه ت

 هام تبادر:یا
 (3895ت ی)ببه قانون چو تار نوازنده صف                          ده مهان دگر هر طرف     یکش

 ر:ینظمراعات 
 (1304ت ی)به بنگاه اوخخب یخخم اسبیرانخخب               شاه او             یر نطع بخخه بخخبد کینن

 تضاد:

 (141ت یر)بید و تیسو برآمد به ناهز هر                    ر        یزن و مرد و برنا و پ غریو

 پارادوکس:
 (4544)بیت آورد شیب شام شگفت یکه آر              آم         شکوفه شکفت از نهال پر

 (4546)بیت رخخد طفان پیخاره زادنخخخبدگر         ات اریر               خخخو زال زر از امهخخچ

 :تلمیح
 ازهمله: ؛ابیاتی بچشم می ورد که اشاره به آیات، احادیث و روایات دارد کتامدر ایپ 

 (2446کند هرچه خواهد ز هست و ز نیست             به باالی دستش دگر دست نیست)بیت 

 داردح «یداهلل فوع ایدیهم» آیة که اشاره به

 (2444)بیت بری ملکش از نقضنقص و زوال      بری ذاتش از شبه شبه و مثال               

 «ولم یکپ له کفواً احد»اشاره به 

 (2546هنابش ز خورشید باالتر است                    نبی شهر علم و درش حیدر است)بیت 
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 «علی بابهاالعلم و انا مدینه»اشاره به حدیث 

 ز نور خود اول حبیبی که هست                  به وهه حسپ کرد خلال از ن ست

 (2294)بیت 

 «اهلل نوری اول ماخلال»اشاره به حدیث 

 به سقفش کتیبه ز لوالک بست        در آن ده که ایپ قصر افاک بست               

 (2296)بیت 

 «االفاکخلقت لوالک لما»اشاره به حدیث 

 ترکیبات وصفی و اضافی:
ازهمله: حریر شفال، عروس  می ورد، چشمبدر ایپ منظومه ترکیبات وصفی و اضافی زیبایی بوفور 

ستی شیپ، هاد چر ، بادة ه صبا، کمند گلوگیر، فانوس نق شة ناهظفر، نقام  شی وننگ، قاقم ربا، 

فر، باد نصرت، آواز قانون، آم، عروسان گ ، ابر سیماب ین، گرگ اه ، یوسف هان، اژدر آذری، باغ ظ

سمند ههان، غنچة فتا،  ستم، عروس خور،  شاه  شب، بلقیس فتا،  رگ عق ، غربال افاک، عروس 

 پنبة دلح

 توصیف

های حماسخخی اسخخت و شخخاعران میکوشخخند تا ضخخمپ توصخخیف های منظومهتوصخخیف یکی از مؤلفه

مجال یافته، به توصیف پرداخته  هنرنمایی کنندح عارف نین در منظومة حاضر هرکجاها و افراد صانه

صف زیبایی کنینان و دختران وححح که  صف میدانهای هنگ، و صف طبیعت و بهار، و ست؛ ازهمله و ا

 های ایپ ارر مشهود است:در های

 (5519ز مشک ترش بخر به تارک کاه)بیت        یکخی نخخامور دختری همچو مخخاه              

 (5523بپرورده بخخا شکّر و مشک نام)بیت                  ار    دهخخان و لبش دلکش و خخوشگو

 (5526دو ابرو کمان و دو گیسو کمند)بیت     لبان همچو پسته، دهان همچو قند                 

 (5528ز بان دان و فخخر  ر  و دلنخواز)بیت              ز سر تخخخا بخخه پا مخایة نخوش و ناز      

 (5530پخخرورده چخون درّ نام                  نخخدیخخده رخش را به روز آفتام)بیت یکی دخت 

 و یا در وصف سرمای خرقان چنیپ میسراید:

 (4756که ننشست بر دامپ مرد گرد)بیت                        غبخخار زمیپ را چنخان بُرد بَرد   

 (4759چخو شا  شکوفه به وقت بهار)بیت                       بار    هخخوا شد ز ابخخر سیه سیم

 (4761که شد نر  خاک زمیپ نر  در)بیت                  ز ژاله چنان شد کف خخاک پر      

 (4774بیفتخخاد لخخرزه بخخخر انداه رود)بیت                   ها شد کبود      ز سرما لب چشمه

 (4777زمیپ آسمان را به دندان گرفت)بیت                 ت       تگرگ از هخخوا تیرباران گرف

 (4780فتخخاده بخخه گخردون غریوا غریو)بیت              بپوشید ابخخر سیخخه چخره دیو         
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 یسطح فکر -3-5
 ید از شاهنامة فردوسیتقلرا ب یمانینامة سلشهنشاه یاهلل عارف مثنوفتا ،ذکر شد همانگونه که

کرده  یط ی وبقرنها قب  از او آن را ب یاست که فردوس یو اساس کارش قده نهادن در راه سرود

 واهد که به او کمک کند یرا دارد و از پادشاه زمان م یبا فردوس یهمسان یها ادعاچنداو در  ؛است

اورد ین یبر سرو ،آورده و به عهد خود وفا ننموده یفردوسبر سر  یمامود غننورا که سلطان ییو با

 آورهحیمارر خود را به نظم در یمپ در اندک زمان ،سال سرودیشاهنامه را در س ید اگر فردوسیگویم و

 ازهمله: ؛ان کرده استیرا ب یپ متعددیخود مضام عارف در منظومة

تفاخر: -1-3-5
 دارد:و تفاخر شاعر گاهی اوقات خوی خودستایی 

 (4493که باشد بسی)بیت کند یاد مپ هر                  های مپ چون ب واند کسی     س ن

 (4494)بیت ف است تاسیپ فردای مپکفا                هخخای مپ     بخه امروزه حسپ س ن

 (4495)بیت تبخارب خخوانند شاهان فخخر           پس از مخخپ چخخو ایپ نامة نامدار            

 (4496)بیت بخخه حال حنینم کنند تیسف                   همه بخخخر س خخپ آفخخرینم کنند  

 (1681ت یو)بخخان تخرمخخ، فخیبستة تکمر                    تو     ناخخوع احسخخدة طخخمنم بن

 (1682ت یم)بیران یو فردوسخخد تخخه عهخخب                  م     خخیدانخخر س نخخن باخیررخخگه

 خداوندمدح و ستایش  -2-3-5
خداوند پرداخته ش یان به حمد و ستایمنظومة خود از زبان پادشاهان و فرمانروا یهایعارف در ها

 است:

 (2438ت یکه هان داد بر هسم خاک)ب یمیکر                ه ناه خداوند پاک    خخامخخر نخخس

 (2439ت ی )بخملکتش از خل یخخ، غنیمیدخخق                 ذاتش از هر عل    یرخ، بیمیحک

 (2440ت ید)بیآخرش کس ندخ، کیواآلخرخخه              د      خخیدخخاپخخ، اولش نیواالولخخه

 (2441ت یان)بیا عخخهدر همه یباطن یخخکی                 کپ از ما نهان    یل یظاهر یخخکی

 (2444ت یملکش از نق  نق  و زوال)ب یغن            ذاتش از شبه شبه و مثال          یبر

 (2446ت یست)بیدستش دگر دست ن یبه باال      ست       یکند هرچه خواهد ز هست و ز ن

 خورد:یچشم مات بیاز اب یاریدر بسکه امبر و ائمه یاعتقاد به پ -3-3-5
 (4880ت یپ)بید ر  بر زمخیهمه گشت و مال                 پ    ینرگان دخنار بخرد مخخه گخخب

 (4887ت یربا)بخخمشهد ک یوخخد سخخروان ش                     یو پرداخت از روضة مرتضخچ

 (4889ت ید)بیچکیبه دامپ گام از رخش م                  د   یپ شهیه ز داغ حسخو اللخخچ

 (4893ت یسر)باد بر گرد خون بخخهمه گشت چ               ر       خسهخبرخامامان معصوه را س

 (4900ت یرد)بخخده کخخزن یه سنّت مصطفخخهم              روزنده کرد    خخعت فیراغ شرخخچ
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 (4894ت ی)بیدخر مرقخخه هخخب یفروخت شمعیب                   یبود با مشهد یاا روضهخکج

 مدح پادشاهان -4-3-5
 پرداخته است:سرا به مدا و ستایش پادشاهان عارف همچون شاعران مدیاه

 (1636ایخخا نخخامور شخاه فیخخروزب ت                 که دارای تاهی و دیهیم و ت ت)بیت 

 (1637همه کخخاه گیتی مسلم تراست)بیت                   به زیر نگیپ ملک عالم تراست 

 (7482ا)بیت پخخادشخاه هنرپرورههخخان                      خخخخداونخخدگخخارا شهخخا داورا   

 (7483چخخراغ زمخانخه به تو زنده باد)بیت                    بخخنرگی و شاهیت پاینده بخاد  

 (7484کمینه پخخرستندة ت ت تخخخو)بیت                   شهخخان زمخپ باد بخا ب ت تو    

 :استاز ویژگی بارز این اثر  که پندواندرز -5-3-5
های ها نکات تعلیمی و پندواندرز استح نفوذ آموزهشعری در تماه دورهیکی از مهمتریپ مضامیپ 

دینی بر رواج اینگونه معانی و کثرت آراری که شام  دستورهای اخاقی و نصایا معنوی باشد، کمک 

کرده استح در ایپ منظومه بدلی  گرایش مذهبی شاعر و اینکه هنگها، هنگهای دینی است، نکات 

ها از  42ای داردح عارف تنها در ب ش سوه ارر خود حدود تنوع قاب  ماحظهاخاقی و پندواندرز 

 اینگونه مضامیپ س پ گفته استح

 (1297ز دنبخخال خصم زبخخون تخخاختپ)بیت                  ردی بخخود بخخازو افروختپ نخخه مخخ

 (1298د)بیت گذشتپ ز خصم زبخخون خوش بو               اگخخر چنخد دشمپ زبخخون کش بود

 (1528کخخه دوران نیخارد بخه کاری درنگ)بیت                کیبایخی آور بخخه هخخر کخخار تنگش

 (4473کخه خندیده چون گ  به روی هنار)بیت               خو شخخاد بخخا خندة زر چخخو مخارمش

 (4479هست و داه)بیت که ایپ ره همه پر ز چاه              خخنن نعخخ  اّمیخد بخخر رخش کخاهم

 (75تخخو شمشیر خخخود را بنه در غخاف)بیت                   چخخو افتد میخخان م خخالف خخخاف

 (76چخخه باید بخخخه شمشیر یازید دست)بیت                   چو دشمپ به دشمپ توان کرد پست

 (81کخخه دشمپ به دشمپ شکست آوری)بیت      در آن کخخخوش بخخا دانخخش و داوری            

 6-3-5- اعتباری و ناپایداری دنیابی 

 های دور در شعر اعتباری و ناپایداری دنیا و به آن اعتماد نداشتپ مضمونی است که از گذشتهبی

د دارد که انسان را از توهه و فارسی وهود داشته استح در شاهنامه سلیمانی نین ابیات فراوانی وهو

 همله:؛ ازدارددنیا برحذر می نهادن بهدل

  (3778)بیت ها هست بر روی آمبسی نقش                      زرّیپ حبام     ههان را در ایپ بار 

 (3779)بیت کخخه چخر  کهپ در روا رو بود                       خان نخخو بود     مپنخخدار مهخخر ههخ 

 (3782)بیت بخخرد از دل مخرد یخخاد بهشت                        پ دشت مینو سرشت    تماشای ایخ 
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 7-3-5- شادی و شاد بودن تأکید بر 

 شاهنامه  ؛ دراندشادی از مضامینی است که از آغاز پیدایش شعر فارسی، شعرا از آن س پ گفته

 :هم ایپ مضمون دیده میشود سلیمانی

  (4022)بیت دیدگان شاد بادبخخدو هان غم            شخادی کخه آباد باد                خوشخا ملک 

                (1023)بیت بخخود مخخایخه، عمر گرانمایه را               نشخاط و خخوشی مرد پروایه را 

پ یا یهایژگیگر ویاز د شطرنجو  طب ،، نجوهیقیموسچون  دانشهای دی ر هب اشاره -8-3-5

 :استمنظومه 

 :یقیموس
 (4137ت یبه آواز قانون رگ عق  و هان)ب                     ان در زمان    خخزنردهخخرفتند پخخگ

 (4140ت ی)بستاداو  یلیا بس از سخخهنره                    اد   خخاوست یلیوردن سخخخدف از خ

 (4141ت یه ده)بخر لب و ده بخخنهادند لب ب               نن چون دو عاشال به هم       یو نا ین

 (1783ت یرود)بخد را در سخخیاهخخآورده ندر              ود          خخور و عخه آواز طنبخخب یمغنّ

 نجوم:
 (1842ت یها)ب ز یدخخیرخخر پخخیاخخدل نسر ط                 رها ینش از دست گشتیچو شاه

 (3857ت یپشت پا از حجام)ب یکس یدیدخخن             ه بر سمت ر س آفتام    خخده نیرس

 (3848ت یب)بیا فروزید از ضخخپ را نمانخیزم             ب       یز ه یخت قطب شمالاسرافر

 (3849ت یر تتال)بیرد زخخان بخود ههخخسر خ             ر افال       خیه زخخد بخخوا شخخخط است

 شطرنج:
 (1304ت یاه او)بخخه بنگخخب یخم اسبخیرانخخب                      شاه او   یه بر نطع بخخبد کینن

 (1865ت یده و اسب شاه)بخخازنخخان تخخلیز پ                  گاه    کرد اکنون ر  عرصه یته

 طب:
 (4154ت یوش)بنده یش پاشیبه هان از سر ن             گرفته چو رگنن رگ عق  و هوش    

 (2029ت یود)بخخجان بیزاخش یخدگخخراکنخخخپ              هان بودیه بخرا ک یرخخکیپ و پخخت

 حساب
ه بهر آنارر خود از  یهاین بهره داشته و در هایحسام و کتام نریاضی و اهلل عارف از علم فتا

 ده است:بر

 (2110ت ی)باهخید و سیسد حسام سفینو                 در مفرده سال و ماه      خرد انخخدو ف

 (2116ت ی)به ناهخاال ک ید ز کس باقخخنمان                     ذلک بردواه و مپپ حرف خیدر ا

 (2114ت ی)بیستاند حسابش طسو بر طسو                    یة همچو موخا خامخخهمه روزه ب
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 (2650ت ی)بد دوامخاشخند خردمند بخه نخخب              را که بر حشو باشد حسام       یکس

 (2653ت ی)بدا شود؟یش به بارز چه پهیز بق              چو منها شود      ینیپ قفخخک میز 

 گیریجهینت -6
 :حاص  میشود ة تصایا و بررسی شاهنامة سلیمانی نتایج زیراز مجموع

د از شاعران و یتقلب یادیسندگان زیر باعث شد تا شعرا و نویصغ یایدر آس یر زبان فارسیتیرح 1

شهنشاهنامة  ،ید از فردوسیتقلاهلل عارف که بفتاهمله از ؛آورنددیپدرا  یآرار یرانیسندگان اینو

 آورده استحنظم دررا ب یمانیسل

 یسبک یهایژگیو ی  و بررسیست، اما تالین یشاهنامة فردوس یپ ارر همتایمش ص است که ا

حنیستت یاهمیپ ارر بیا

سته است ینیب و خطاط و شاعر میاد یاخانوادهاالص  است که در یرانیاهلل عارف از شاعران اح فتا2

 از شعرای عهد وی طبع آراسته نشده استح زیور چکداه بهیاما ه ،ف کردهیبه نظم و نثر تیل یکه آرار

نظم کشید که شام   ةای برشتعارف شاهنامه حچی او بودقانونی و شاهنامه عثمانی خانسلیمانسلطان

در آفرینش پیامبران،  هلد اول ایپ ارر حدکر سلیمان قانونی هدیهو آن را به سلطان استهنار بیت  60

فرمانروایان ترک قدیم و سلجوقیان، هلد  ةهلد دوه از ظهور اساه و گسترش آن، هلد سوه دربار

 سلیمان قانونی استحسلطان ةامپراطوری عثمانی و هلد پنجم دربار ةچهاره دربار

 با شمارة از شاهنامة سلیمانی شام  نس ة خطی کتاب انة آستان قدس رضویهای موهود ح نس ه3

کتاب انة موزة توپقاپوسرای ، نس ة 2067 با شمارة ة کتاب انة مرکنی دانشگاه تهراننس ، 4249

 ستحا 3/2729با شمارة  ة کتاب انة ماگنیساو نس  با شمارة  ترکیه

ح شاهنامة سلیمانی بر وزن شاهنامة فردوسی سروده شده و از موسیقی کناری)قافیه و ردیف( و 4

در سطا لغوی و ناوی بسیاری از ویژگیهای موسیقی درونی و معنوی بسیار استفاده کرده استح 

 سبک خراسانی و م تصات شاهنامة فردوسی در ایپ ارر دیده میشودح 

های ادبی و شگردهای بیانی بسیار استقفاده کرده شاهنامة خود از آرایهدر سطا ادبی عارف در ح 5

استناد و استشهاد به آیات و احادیث و بکارگیری مضامیپ مشترک عرفان و حماسه و ایپ ارر سرشار از 

 از دیگر ویژگیهای ایپ ارر استح

تایش پروردگار بر مضامیپ سبک حماسی چون تفاخر و سدر سطا فکری در ایپ شاهنامه عاوهح 6

و نعت پیامبر و مدا پادشاهان، مهمتریپ مضمون پندواندرزهای اخاقی و تعلیمی استح همینطور 

شادی و شادزیستپ و اشاره به علوه و فنون رایج از دیگر  اعتباری دنیا و ناپایداری آن،تیکید بر بی

 مضامیپ بکاررفته در ایپ ارر استح 

 منابعفهرست 

 الف( کتابنامه:
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 فردوسح (، تهران:1368)ا، سیروس، شمیسآشنایی با عروض و قافیه

 حه(، استانبول 1947)  پاشای، اسماعیبغداد المکنون،ایضاا

 فردوسح  تهران: ،(1370)بیان، شمیسا، سیروس

 حوزارت فرهنگ و ارشاد اسامی تهران:(، 1371ویسان آسیای صغیر، یازیچی، تاسیپ)نپارسی

 حتهران: فردوسهلد، 2(، 1371اهلل)ایران، صفا، ذبیااریخ ادبیات در ت

 (، تهران: وزارت فرهنگ 1375)آناتولی و بالکان، انوشه، حسپادم فارسی، ادم فارسی در  دانشنامة

و ارشاد اسامیح

 حفروشی خیاه(، هلد چهاره، تهران: کتاب1369االدم، مدرس، مامدعلی)ریاانه

 (، تهران: پاژنگح1369)ریاحی، مامدامیپسی در قلمرو عثمانی، زبان و ادم فار

 (، استانبول: دماوندح1392)زبان همدلی، حسنلی، کاووس

 ،حتهران: امیرکبیرهلد، 3(، 1386بهار، مامدتقی) سبکشناسی

 فردوسح (، تهران:1374ا، سیروس)شناسی شعر فارسی، شمیسسبک

 بهشتیحدانشگاه شهید(، تهران: 1388غامرضایی، مامد) شناسی نثرهای صوفیانه، سبک

  انتشارات ادبی و  ةمجموعتهران: (، 1370)آبادی، عنینقفقاز، دولتسرایندگان شعر پارسی در

تاری ی

  دانشسرای  تهران:(، 1350آسیای صغیر تا سدة دهم هجری خسروشاهی، رضا)شعر و ادم در

حعالی

 (شیراز:1375عروض آسان و قافیه شعر نو، نوروزی، ههانب ش ،) نویدح

 روزگارح (، تهران:1384یات ایران و ههان(، پاکرو، فاطمه)در ادب ی)سیریعموم یفارس

  ،ح(، تهران: س پ1381حسپ)هلدی،  8دورة فرهنگ بنرگ س پ، انوری

  ،فردوسح (، تهران:1366)شمیسا، سیروسفرهنگ تلمیاات

  ،حتهران: س پهلد،  2(، 1383)، حسپیانورفرهنگ کنایات س پ

 نجباح (، قم:1380شعر، ذوالفقاری، ماسپ)هنگ موسیقی فر

 کتاب انه و مرکن اسناد مجلس (، تهران1354-1348)های خطی، مننوی، احمدفهرست نس ه :

حشورای اسامیح

 تهران: کتاب انه، هلدی، دورة دوازده(، 1380)های ایران، درایتی، مصطفیفهرستوارة دستنوشته

حاسناد مجلس شورای اسامی موزه و مرکن
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 (، تهران:1340پژوه، مامدتقی)نشگاه تهران، دانشی کتاب انة مرکنی داهای خطّرست نس هفه 

حتهران دانشگاه

 حع(، هلد چهاره، استانبول: مهران، مطبعی سی 1308)الدیپاالعاه، سامی، شمسقاموس

 (1382کلیات سبکشناسی، شمیسا، سیروس،) :فردوسح تهران  

 ح، چاپ دوه، تهران: دانشگاه تهران2و1د (، هل1390)اکبرده دا، علی نامه،لغت

 ،آگاهح (، تهران:1368مامدرضا) شفیعی کدکنی، موسیقی شعر

 (، مشهد: آستان قدس رضویح1369)و تصایا متون، مای  هروی، نجیب نقد

  ،(، تهران: 1374)وهام ولینگاهی به روند نفوذ گسترش زبان و ادم فارسی در ترکیه، الهامه مفتاا

شورای گسترش زبان و ادبیات فارسیح

 ه(، استانبول: منشورات  1951)المولفیپ، بغدادی، اسماعی  پاشاالعارفیپ و اسماءهدیه

 حالمثنیمکتبه

:همقالب( 

 یها، احمدرضا، فصلنامة ت صصلمهی، «نگاهی به برخی از ویژگیهای سبکی شاهد عرشی»

 ح1391چهاره، زمستان  ةپنجم، شمار)بهار ادم(، سال ینظم و نثر فارس یشناسسبک

  


