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 چکیده

از شاااعران قرن  "روشاان"متخلص به  "میرزا احمدبن محمدحسااین متولی باشاای "

ین اهچراغ )ع( بوده و سیزدهم هجری قمری است. وی از متولیان آستان مبارک حضرت شا

سئولیت ب  سلی به   صورت م ست. میر    موروثی در خاندان وی از ن شده ا سل دیگر منتقل  زا ن

شعر ارزند  احمد متولی شی دیوان  شاكر "ای دارد كه هبا سته     ب "علی اكبر  شک ستعلیق  خط ن

شود.  آن را كتابت كرده و نسخۀ خطی آن در كتابخانۀ حضرت شاهچراغ شیراز نگهداری می    

ارت داشااته خاندان عصاامت و طهای به هب بوده و ارادت قلبی ویژهمیرزا احمد شاایعه مذ

سیعی از دیوان و    ست. بخش و سین)ع(    ا صاص دارد كه در رثای امام ح شعاری اخت و  ی به ا

های قلندرانه و مغانه،  واقعۀ كربال سروده شده. از دیگر موضوعات شعری روشن، بیان اندیشه 

ده  موضوعات عاشقانه، مدح، وصف و نیز برخی وقایع زندگی شخصی شاعر است. سرودن ما         

ست. دیوان   شن "تاریخ نیز مورد توجه او بوده ا ی مختلف بیت دارد كه در قالبها 3016 "رو

 از جمله قصیده، غزل، قطعه، تركیب بند، مسمط و رباعی سروده شده است.

رفته این دیوان تاكنون تصااحیح و چاپ نشااده  و در اختیار جامعۀ ادبی كشااور قرار نگ 

نویساای آن مبادرت كرده و در این صااحیح و مقدمهنگارندگان این مقاله بت اساات، از این رو

ر علم و هنر ای دباشی و خاندان وی كه جایگاه ارزنده له ضمن معرفی میرزا احمد متولی مقا

 اند.ن پرداختهمعرفی اجمالی دیوان روشن و ویژگیهای سبکی و ادبی آاند، بو ادب داشته

 ویژگیهای سبکی ازی، دیوان،باشی، روشن شیر: میرزا احمد متولیواژگان كلیدی

                                                      
به دسااتور وزارت علوم،تمام مجالت علمی پژوهشاای كشااور به مجالت علمی تغییر نام   98 ابتدای سااال از -1

 داده اند.

 moayedineda@gmail.comآموختۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نوردانش 2-

بان      -3 یار گروه ز ندة مسااائول(             دانشااا یام نور، تهران، ایران. )نویسااا گاه پ فارسااای، دانشااا یات  و ادب

 nasrzahra@yahoo.comایمیل:

 masjedi.hossein@es.isfpnu.ac.irدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور 4-



 1399فروردین  /47شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 260

 

Roshan-e-Shirazi’s Diwan and its Stylish and Literary 

Characteristics 
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Abstract 

“Mirza Ahmed bin Mohammad Hossein Motavalli Bashi” known as 

“Roshan” is one of the poets who lived in the Hijri’s thirteenth century. 

He was one of the custodians of the Shah-e-Cheragh holy shrine which 

was a hereditary position in his clan. Mirza Ahmed Motavalli Bashi as a 

collection of valuable poetry, transcribed in broken Nastaliq script by “Ali 

Akbar Shaker” with its original handwritten volume still existing in the 

library of Shah-e-Cheragh shrine in Shiraz. Mirza Ahmed was one of the 

followers of Shia Islam and had great love for the household of prophet 

Mohammad. A large portion of his Diwan concentrates on the mourning 

of Imam Hossein and Karbala event. Other topics seen in Roshan’s poetry 

include Qalandaris poetry, love poems, and description of some events in 

his personal life. The historical poems written by him are also of great 

importance. Roshan’s Diwan includes a total of 3016 lines written in 

different templates including balladry, Ghazal (sonnet), segments, 

composite-tie, Multiple-poem and quatrain. 
This Diwan had not been edited or printed to this day and is not 

available to the society at large. Therefore, the authors the current article 

edited this Diwan and wrote an introduction for it. In this article, along 

with introducing Mirza Ahmed Motavalli Bashi and his family and their 

place in Persian literature, the stylish and literary characteristics of 

Roshan’s Diwan is introduced . 
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 مقدمه:

 یکی از شاعران سبک بازگشت ادبی است،    "روشن "باشی متخلص به  لیمیرزا احمد متو

سرایی به سبک شاعران كهن خراسانی و عهد      ای كه دو شاخۀ اصلی دارد: قصیده   یعنی دوره

سلجوقی و غزلسرایی به سبک عراقی. از میان شاعران دورة بازگشت برخی مانند صبا، قاآنی  

و برخی دیگر همچون مجمر اصاافهانی،   ساارایی به ساابک خراسااانیو  سااروش در قصاایده

صفهانی در غزل     شاط ا سطامی و ن شده      فروغی ب شهور  سبک عراقی م اند، در این سرایی به 

توانایی و قدرت طبع اند و با توجه به بین را برگزیدهمیان شاعرانی نیز هستند كه شیوة بینا   

سرودن غزل           سانی و هم در  سبک خرا صیده به  سرودن ق سبک  شعری خویش هم در  به 

اند. یکی از این شاااعران یادگار گذاشااتهای از خود به كرده و آثار ارزندهآزمایی عراقی طبع

از جهت قرار گرفتن در  "روشن "است. دیوان   "روشن "باشی متخلص به  میرزا احمد متولی

 ای دیگرگونهحیطۀ سااابک بازگشااات ادبی قابل توجه اسااات اما آنچه به این دیوان جلوه    

السالم( در بخش قابل  ار ارادت قلبی شاعر به خاندان عصمت و طهارت )علیهممیبخشد، اظه

واقعۀ اسفبار كربال و ذكر مصائب حضرت امام حسین )ع(     جهی از دیوان و توجه ویژة او  بتو

 و اهل بیت ایشان است.

اند، در مبادرت كرده "روشان "نویسای دیوان تصاحیح و مقدمه نگارندگان این مقاله كه ب

های  عنوان یکی از خانوادهباشااای و خانوادة او  بحمد متولیه ضااامن معرفی میرزا ااین مقال

معرفی نسخۀ خطی دیوان او و ویژگیهای نگارشی آن   در زمینۀ ادب و هنر، بشاخص شیراز   

پرداخته و ضمن بیان موضوعات شعری وی در دیوان، برخی ویژگیهای سبکی و ادبی آن را     

 اند.مورد بررسی قرار داده

 و خاندان او  "باشیحمد بن محمد حسین متولیا"

شن "میرزا احمد، متخلص به  سین عالی، فرزند میرزا احمد،  "، رو فرزند میرزا محمد ح

سادات        سیزدهم و از خانوادة  سبک بازگشت ادبی در قرن  شاعران توانمند  كالنتر فارس، از 

ست كه     سینی ا ضرت    ب شریف ح ستانۀ مبارک ح شاهچراغ در   صورت موروثی از متولیان آ

الشعرا این خاندان را از احفاد میر سید شریف جرجانی شیرازی،  اند. مؤلف حدیقهشیراز بوده 

شعرا.  دیوان بیگی: ص  اند. )ر.ک: حدیقۀمیدعالم پر آوازة سدة هشتم هجری    میرزا  (695ال

ۀ دنیا آمد. حسینی فسایی در فارسنام   رن سیزدهم هجری قمری در شیراز ب  احمد در اوایل ق

سد      ضمن معرفی این خاندان، دربارة میرزا احمد مینوی صری  جناب قدوة اخیار و زبدة  » :نا

سید    سرار،  شن      ا سعادات، نادرة زمان، ناظم درّ و مرجان، میرزا احمد رو سادات و مجمع  ال

تخلص، متولی آساتانۀ مباركۀ حضارت ساید میر احمد مشاهور به شااهچراغ)ع(، در ساال        

شت    1215 شیراز متولد گ سبقت را از      در  شاعری گوی  سب كماالت نموده، در مراتب  ه، ك

)فارساانامۀ  « به رحمت ایزدی پیوساات و او را پسااری نبود. 1261همگان ربود و در سااال 



 1399فروردین  /47شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 262

( در تذكرة دلگشااا كه مؤلف آن معاصاار  944-945: ص  2ناصااری. حسااینی فسااایی. ج  

اساامش میرزا احمد، ولد ارجمند میرزا  "روشاان"»میرزااحمد بوده، دربارة وی آمده اساات: 

شباب و           سینی و حال در عنفوان  سادات عالیات ح ست .... از جملۀ  سین عالی ا محمد ح

شد؟        ست تا مقّدر الهی در حقش چه با صیل كماالتش در التهاب ا شوق تح )تذكرة  « نایرة 

   ید:، میگو( روشن به سیادت خود در دیوان اشاره كرده592دلگشا. نواب شیرازی: ص 

 گهاارم زان كه هست "عالای" "روشنم"

 روح عااااام و باااب ز ماان شااد باااد

 

 «لااو كُشااف»نساابتم از نسال شاااه  

 زان كاااه نباااودم خالفاای ناااخااالف

 (200)دیوان روشن:                        

روشااان  "عنوان از میرزا احمد با  "فرهنگ ساااخنوران"در اثر معروف خود  "پورخیام"

 (242نام برده است. )ر.ک: فرهنگ سخنوران. خیام پور: ص  "شیرازی

شن،   سین "پدر میرزا احمد رو شیراز     "محمد ح شاعران معروف روزگار خود در  نیز از 

ست. در   "عالی"بوده و  شیرازی    "تذكرة اختر"تخلص میکرده ا ست: عالی  دربارة وی آمده ا

سینی، نام نامیش        سادات عالی درجات ح صدق میرزا محمد، كالنتر فارس و از اجلۀ  خلف 

میرزا محمد حسین، جوان نیکو خصالی است صاحب اخالق ستوده، تحصیل بعضی مراتب         

شیرازی مؤلف  139علمی نموده. )ر.ک: گرجی نژاد. تذكره اختر: ص ش "( نواب    "اتذكرة دلگ

صاحب         سد،  ستعلیق را خوش نوی سد: خط ن دربارة كماالت میرزا محمد حسین عالی مینوی

( عبدالرزاق دنبلی  643دیوان است و شعر را نیکو شناسد. )نواب شیرازی. تذكرة دلگشا: ص       

تعداد ابیات دیوان او را قریب ده هزار بیت مینویساااد. )ر.ک:       "نگارساااتان دارا  "در تذكرة  

» ....  میگوید:  "الفصاااحهمرآه"( و صاااحب 239تذكرة نگارسااتان دارا: صعبدالرزاق دنبلی. 

ستاد خطاب كرده      صال او را ا شفیع متخلص به و شیخ مفید داور. مرآه « میرزا  صاحه:  ) الف

سال   248ص ست. )ر.ک: هدایت.  مجمع 1236( وفات او در حدود  صحا:  ه اتفاق افتاده ا الف

سایی   "( 742ص سینی ف شمند خ  "ح صری    "ویش در اثر ارز سنامۀ نا سبتاً   "فار مطالب ن

ست.         شعاری از وی آورده ا سین عالی و خانوادة  او  بیان كرده و ا صلی دربارة محمد ح مف

آبادی نیز از وی نام  (  معلم حبیب942- 948: 2حسینی فسایی. ج .)ر.ک: فارسنامۀ ناصری

( 550اآلثار: صارمآبادی. مکبرده و دیوان شااعرش را معرفی كرده اساات. )ر.ک: معلم حبیب

ها، نشان از عظمت جایگاه این خاندان در شعر و ادب   این شهرت وافر و ذكر سایر در تذكره  

بزرگی او در ب و هنر دارد. میرزا احمد روشاان در اشااعاری كه در رثای پدر خویش سااروده،

 لقب داده است: "سید شعرا"هنر شاعری اشاره كرده و او را 
 كااااز جهااااان رفت سیااااد شعاااارا  سااراوحااااهشعاااااارا گو شااااوند ن

 با هاازاران زبااان چااارا زده تاااااان؟  طوطااای نطقااااات ای جهاااان سخن

 (64)دیوان روشن:                                                                                                                     
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 :"روشن"معرفی نسخۀ خطی دیوان 

شی " شن "متخلص به " میرزا احمد متولی با شعری دارد كه ب "رو سخه    دیوان  صورت ن

شاكر این           شود. علی اكبر  شیراز نگهداری می شاهچراغ  صر بفردی در كتابخانۀ  خطی منح

صاافحه دارد و در  209خط نسااتعلیق شااکسااته كتابت كرده اساات. این دیوان ب نسااخه را

ثبت شااده اساات. )ر.ک: فهرسات   30شااماره ب فهرساات كتابهای خطی كتابخانۀ شاااهچراغ

كت: ص            نۀ شاااااهچراغ. بر خا تاب های خطی ك تاب خه در فهرساااتوارة   164ك ( این نسااا

ست  شته د ست:   نو شده ا سی    »های ایران )دنا( اینچنین معرفی  شعر/ فار شن/  ،  ]1[دیوان رو

شاااهچراغ ش:  -)شاایراز  123443ق( ،1261شااریفی حسااینی، احمد بن محمد حسااین )

ستعل   30 شاكر / ن سته،    (/  شک ستوارة  « ]40 -3ف: [ برگ/ 1282/105ذیقعده  11یق  )فهر

 ( 173های ایران. درایتی: صدستنوشته

ست با          صفحۀ آغازین آن كه فاقد كتیبه ا سبزرنگی دارد.  ست و جلد  سخه كامل ا این ن

سم " شده:         "الرّحیمالرّحمناهللب شته  شود و ذیل آن نو شعار دُرربار  »شروع می هذا دیوان ا

سالله آبالغت سادات و النجبا و العظام ذوی ثار  سخه هم این عبارات  «االحترامال ، در انتهای ن

شده:   شن تخلص ب الکتاب بعون الملک اتّمت»درج  شهر  لوهّاب من كالم ... رو تاریخ یازدهم 

شاكر  ذیقعده در «. 1282الحرام كتبه العبد المذنب االثیم ... الواثق باهلل و المتوكل علی اهلل 

ی نسااخه نزدیکتر كه هرچه به انتها سااخه اشااعاری در حاشاایۀ صاافحات درج شااده متن ن

نویساای دیده  در تمام متن در انتهای صاافحات  فرد ركابه. یدمیشااویم، بیشااتر بچشاام میآ 

ها دستنویس نیست و متأخر   اند اما این شماره گذاری هم شده میشود، البته صفحات شماره   

طور كلی  شاادگی مركب وجود دارد اما بپخش از متن اساات. در چند مورد محو شاادگی یا 

فهرساات كتابهای خطی كتابخانۀ  "در كتاب  "بركت"اوراقم نسااخه سااالم و كامل هسااتند. 

، مطالبی را كه روی برگ اول نسخه نوشته شده، این گونه ثبت كرده     "حضرت شاهچراغ)ع(  

ت شعرای  در این اوقات سركار آقای میرزا محمد حسین تسکره )مشکات( از حضرا      »است:  

شرف ارفع واال           ضرت ا صنیف میکند، جهت ح شن را جمع مینماید و ت شیرازی، دیوان رو

)فهرسااات كتابهای  « الملک نایب ایالت مملکت فارس ادام اهلل شاااوكته المعالی.  آقای عین

 (165خطی كتابخانۀ شاهچراغ. بركت: ص 

 ای نگارشی نسخه:ویژگیه

سخ خطی دیگر     سیاری از ن سخه همچون ب الخط خاصی وجود دارد كه در  رسم  در این ن

 الخط رایج در روزگار ما متفاوت است، مانند:برخی موارد با رسم

صورت   "گ"نوشتن حرف  -1 سخه خطی دیوان روشن: ص  "ک"به  ( ،  6: جکر/ جگر )ن

 (    10كلهای رنکین/ گلهای رنگین )همان: ص

( ،  7مان: ص درج نکردن نقطه بر روی برخی از حروف و كلمات: حشاام/ چشاام  )ه -2
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 (18( ، مسحّر/ مسخّر )همان: ص 7حنحر/خنجر  )همان: ص 

شاره به كلمۀ بعد از آن: بزخم/ به زخم )همان: ص        -3 ضافه و ا شتن حروف ا صل نو متّ

 (18( ، آندم/ آن دم  )همان: ص 19( بعزایت/ به عزایت   )همان: ص 10

از  فعل در برخی موارد:  نه بودی / نبودی ،     "نفی"تاكید و ن    "ب"جدا نوشاااتن   -4

 (   5)همان: ص 

شتن كلمات مختوم به   -5 شدن     "ه بیان حركت"نو ضافه  به  "ی وحدت یا نکره"در ا

شود    "ای"صورت  كه امروزه ب -آن  شته می شکبار / دیده      -نو صه: دیده ا شخ ای  بدون این م

 (33ای از دور او )همان: ص لحظه(، نگشته لحظه از دور او /  نگشته 6اشکبار )همان: ص 

: لجّه درد /  لجّۀ "ه بیان حركت"درج نکردن كسره اضافه )ة( در كلمات مختوم به     -6

( ، طپانچه شمر/ طپانچۀ شمر   26( چهره اطفال/ چهرة اطفال )همان: ص 7درد )همان: ص 

 (33)همان: ص 

شدن     "ه بیان حركت"ابقای  -7 ضافه  صامت میانجی   به آن با  "ان"و  "ی"در ا وجود 

زدگان )همان:  گان/ سااتمزده( ،  سااتم24گیان / پردگیان )همان: ص در برخی موارد: پرده

 (33ص 

( برای حرف )آ( در بیشتر موارد: اری / آری )همان: ص  ~درج نکردن مشخصۀ مد )   -8

 (4(  ، اهنگ / آهنگ  )همان: ص 4

به آن: كینهای/  "ها"در اضااافه شاادن عالمت جمع   "ه بیان حركت"درج نکردن   -9

 (  22ها )همان: ص ( نامها / نامه20های )همان: ص كینه

درج واو معدوله برای كلماتی كه بدون این مشااخصااه نوشااته میشااوند در برخی   -10

 (183ن: ص (، خواطر/ خاطر )هما181زاد )همان: ص موارد: خاااااوانه زاد/ خانه

( ، ارازل/ اراذل 33وجود برخی اشتباهات امالیی و نوشتاری: لعام/ لئام )همان: ص   -11

( ، تخلث/ تخلص  )همان: ص 179( ، هجراالسود/ حجراالسود )همان: ص   164)همان: ص 

209) 

 سبک  شعری روشن 

ی سابک  سانجیها پردازیها و نکتهاز اواخر قرن دوازدهم گروهی از شااعران كه از عبارت 

سته بودند، از ای  شیوه عدول كرده و گریزی ب هندی خ شتگان زدند  شیوه ن  شعری گذ ،  های 
سانی و در غزل     ب سبک خرا صیده به  سبک عراقی روی آوردند. این    طوریکه در ق سرایی به 

جریان ادبی كه با عنوان جنبش بازگشت شناخته میشود، از اواخر دورة افشاریه پدیدار شد،     
شاعۀ كامل      خان در عهد كریم شاه قاجار به بعد رواج و ا سعه پیدا كرد و از زمان فتحعلی  تو

ن هر نظرا( به اعتقاد بسیاری از صاحب   306شناسی. شمیسا: ص     یافت. )ر.ک: كلیات سبک 
تقلید از گذشااتگان  ب که شاااعران این شاایوه عموماًچند نهضاات بازگشاات ادبی را بدلیل آن
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سبک جدی وان بپرداختند، نمیت شد از انحطاط  عنوان یک  د پذیرفت، اما این حركت موجب 
شود. در سبک بازگشت، قصیده مورد توجه بود و موضوع            شعر فارسی جلوگیری  و سقوط 

صیده  شتر مدح بود. غزل نیز در جایگاه ق شت كه ب  ها بی سعدی،    دوم قرار دا شیوة غزلیات 

دی و بصاری: ص حافظ، خواجو و سلمان سروده میشد. )ر.ک: سبکها و مکتبهای ادبی. سجا  
23) 

شن " ضای ادبی         "رو شرایط حاكم بر ف سته، تحت تأثیر  سیزدهم ه.ق میزی كه در قرن 
قصیده بویژه قصاید مدحی توجه شایانی دارد.    بدورة خود، تابع نهضت بازگشت ادبی است و    

آورد، بیشااتر برخاسااته از ل و هوای قصاااید ساابک خراسااانی را بیاد می قصاااید وی كه حا
هبی و تفکرات شاایعی اوساات. وی قصاااید متعددی در ذكر مصااائب امام    های مذاندیشااه

حسین)ع( و وقایع روز عاشورا دارد؛ اشعاری نیز در مدح پیامبر اسالم)ص(، حضرت علی)ع(       
ای اساات در و دیگر پیشااوایان مذهبی سااروده اساات. چند بیت زیر، ابیات آغازین قصاایده 

 مصیبت حضرت امام حسین)ع(:
 و ناله گشاات پدیدبیا كه نوبت اندوه 

 دمید اللۀ رنگین چو خون سرور دین
 نزول كرد به صحرای سینه لشکر غم 

 چرا كه ماه عزا خنجر از هالل كشید 
 به ابار دیاده بگاو نوبهاار گریه رسید
 به آن مثال كه در كربال سپاه یزیاد ....

 (16)دیوان روشن:                                 

ست   او ب مدح اختصاص دارد. قصاید  برخی دیگر از قصاید او ب   سلیس و روان ا طور كلی 
 و تعقید و كلمات مهجور در آن جایی ندارد.

انگیز و  روشاان در غزلیات خویش به ساابک عراقی تمایل دارد. غزلیات وی زیبا، شااور  
عاشااقانه اساات و در عین حال از سااالساات و روانی خاصاای برخوردار اساات. چند بیت زیر 

 ای از غزلیات اوست :نمونه
 ها پااره كناادها چاک زند، سالسالهجاماه

 با سار زلاف تااو پیااوند وفاا باااز رقیاب

 نوبهار است و مرا وجه می و مطرب نیست
 كُشدمچناد هار دم به دگارگونه غمی می

 

 هر كه زنجیار ساار زلاف تاو نااظّاره كنااد 
 بساات تا رشااتۀ امیااد ماارا پاااره كنااد

 ها دور فلک بر مان میاخواره كناادتااا چاه
 قصاد جانام فلاک ای كااش كه یکبااره كند....

 (146)دیوان روشن:                          

 از باااااااس بدیع پیکر و پاكایزه مانظری
 دی از برم گذشاات و بری زد به من ز مهر
 از باس كه از رساااااااوم ستمکاری آگهی

 چنین ستیااازه كه دید از نگاه تو "روشن"

 

اوری تو یا پری؟         ا اگفت كه ح اد عقل در ش  ش

 چون من نخورده اسااات كس از عمر خود بری... 

 هااااارگز ندیدم از تاو جااااااافای مکارری                  

 هرگاااااااز ندیده هیاااچ مسالمان ز كافری                

 (177) دیوان روشن:                                  

از نظر زبانی، فکری و ادبی مورد بررساای اجمالی قرار  "روشاان"اینک ساابک شااعری 
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 میگیرد:

 ی زبانی:   ویژگیها -1

سازیهای غریب  زبان شعری روشن بسیار سلیس و روان است و پیچشهای زبانی، تركیب      

طور كلی سبک شعری روشن در سطح زبانی  های دشوار در آن بچشم نمیآید. بكاربرد واژه و

 از سه منظر قابل بررسی است:

 الف: سطح آوایی:

بررسی دیوان روشن از حیث موسیقی بیرونی یعنی وزنم شعر نشان        موسیقی بیرونی: *

یت در كل دیوان خویش ب   3016وع میدهد كه وی از مجم    یبم بساااامد از اوزان زیر    ب ترت

شرح          سنجش با كل ابیات بدین  صد آن در  ست. تعداد ابیات هر وزن و در ستفاده كرده ا ا

 است:

 درصد 54/22    ←بیت   680مضارع اخرب مکفوف محذوف     -1

 درصد   36/18   ←بیت    554رمل مثمن محذوف   -2

 درصد 15/8   ←بیت  246رمل مثمن مخبون محذوف     -3

 درصد 79/6 ←بیت  205مجتث مثمن مخبون محذوف  -4

 درصد 10/5 ←بیت  154هزج مثمن سالم  -5

 درصد 97/4 ←بیت  150منسرح مثمن مطوی منحور  -6

 درصد 77/4 ←بیت  144خفیف مخبون اثلم  -7

 درصد 34/4← بیت  131متقارب مثمن محذوف  -8

 درصد 01/4← بیت 121رمل مسدس محذوف  -9

 درصد 84/3 ←بیت  116متقارب مثمن سالم  -10

 درصد 64/3 ← بیت  110هزج مثمن اخرب مکفوف ابتر یا مجبوب  11

 درصد 88/2 ← بیت  87هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف  -12

 درصد 68/2 ← بیت  81دس محذوفهزج مس -13

 درصد 12/2 ← بیت  64مجتث مثمن مخبون  -14

 درصد 79/1 ←بیت  54هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف  -15

 درصد 09/1  ←بیت  33رمل مثمن سالم  -16

دلیل كاربرد كمتر از یک ن مورد استفاده قرار گرفته كه بوزن دیگر هم در دیوان روش 9

صد در   شعری بر   آن حائز اهمیت بنظر نمی هر مورد،  بیاندر سد. نمودار كلی كاربرد بحور  ر

 اساس درصد در دیوان روشن چنین است:
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بی روشااان در شاااعر و توجه خاص او   طور كلی میتوان گفت: با توجه به رویکرد مذه     ب

سنگین و طوالنی      مرثیهب شورا، اوزان  سرایی اهل بیت )ع( و پیشوایان مذهبی بویژه واقعۀ عا

 تداعی كنندة حزن و اندوه است، كاربرد بیشتری در دیوان او دارد.كه 

سیقی كناری:  * سی كلمات          مو سازد. برر شعر را می سیقی كناری  قافیه و ردیف، مو

صی در این حیطه انجام نداده        شاعر هنرنمایی خا ست كه  شن بیانگر آن ا قافیه در دیوان رو

ساااده اساات و هجای قافیه را همان  اساات، بر این اساااس كلمات قافیه در شااعر او معموال

ل میدهد؛ این امر نشااان میدهد كه شاااعر  هجاهای رایج و پركاربرد در زبان فارساای تشااکی

شتر  ب شاعرانه و     بطور كلی بی شان دادن توانمندیهای  صدد ن معنی و مفهوم توجه دارد و در 

 های ادیبانه  نیست.  اظهار لفاظی

در  "، "آمد به سر "جز موارد ای است و  بواژهكاربرد ردیف در دیوان وی بطور كلی تک 

است  "، "عشق است  "، "آمده است "، "خود را"، "تو را"،  "هر دو"، "كه همچنین"، "بغل

، در سااایر موارد یک واژه بیشااتر نیساات. بررساای ردیفهای به كار رفته در دیوان  "نیساات

شتر موارد       شان میدهد كه وی در بی شن از لحاظ نوع كلمه ن را در جایگاه ردیف  "فعل"رو

در  "اسم "است،   خود اختصاص داده د را بكه بیشترین بسام   "فعل"قرار داده است، پس از  

عدی قرار دارد.     گاه ب مایر "جای یب، بساااامدهای كمتر را ب     "حروف"و  "ضااا خود نیز بترت

صاص داده  شان داده         اخت صد در نمودار زیر ن ساس در شن بر ا شعر رو اند. كاربرد ردیف در 

 است: شده 

31.61

22.54

16.09

8.91 8.18
4.97 4.77

رمل مضارع هزج مجتث متقارب منسرح  خفیف

اوزان شعر
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ست "در میان افعال، فعل  سامی واژة  149با  "ا مورد، در  74با  "چشم "مورد، در میان ا

مورد بیشااترین  24با  "را"مورد و در میان حروف حرف  79با  "من"حیطۀ ضاامایر واژة  

 اند.خود اختصاص دادهفراوانی ردیف را ب

ود كه از مجموع در بررساای كلی ابیات از حیث كاربرد ردیف این نتیجه آشااکار میشاا  

بیت دارای ردیف اساات. اگر این ارقام بر اساااس درصااد ارائه  1372بیت كل دیوان،  3016

 كل دیوان را شامل میشود. 45/0گردد، 

سیقی درونی: * صیع و موازنه، هم      مو سها، تر سجعها و جنا ، آراییحروفی یا واجانواع 

ست كه          سی ا شعر قابل برر سیقی درونی  ست در حیطۀ مو تکرار كلمات و مواردی از این د

شن وجود دا     شعر رو صداقهای فراوانی در  سخن  برای هر كدام م رد اما به دلیل تنگی مجال 

 میشود: بیان یک شاهد مثال برای هر كدام بسنده به 

چهارمرتبه و تشاااابه ظاهری       خده مرتبه همراه با تکرار حرف    رآرایی: )تکرار حرف واج

 (چو  ح، جآن با حرف 

 ردادهرا ماه تابان پرت رورپجان رمنظ

 موازنه:

 حدیث تو به حالوت به طعم شکّر مصر

  جناس:
 به جنب وسااعت دریای بیکران شااکوهش

 تکرار و تصدیر

 اگر روی توساات از چه تن من شاامع

 

 چینخوشه  رشید خاو را خورمن حسن تو  رخ 

 (173)دیوان روشن: 

 بیان تو به ساااالسااات به نظم درّ خوشااااب

 (127)دیوان روشن:                                         

 آمد شااَمركه بر  شااُمرفلک به شااکل حبابی 

 (95)دیوان روشن:                                             

چو       بود  تش ساااودا  مع  ز آ  گاادازان شااا

 (118)دیوان روشن:                                         

اسااتفادة او از برخی از دیگر ویژگیهای زبانی شااعر روشاان در سااطح آوایی میتوان به *

63.19

17.27 16.1

3.42

فعل اسم ضمیر حروف

ردیف
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 اشاره كرد: "ایدون"و  "اَبَر"مانند شیوة رایج در زبان پهلوی ب هاواژه

 ای میدهدكه هر كس به كااس وعااااده
 

 اید ز روی ستیز و كیننموده ایااااااادون

 وعاااااادة خود وفااااااا میکااند                 ابر 

 (136روشن: دیوان)                                  

 تیر و سناااان و نیزه بر اطراف من حصار

 (12روشن: دیوان)                           

صوت كوتاه ب * ست:     حذف م شعر در برخی موارد از دیگر موارد قابل ذكر ا ضرورت وزن 

  ناشْ/ دامَنَش  دامَف / صَدَف ،  صد

   سطح لغویب: 

 در بیشتر موارد: "چو"به جای  "چه"كاربرد واژة  *

 پیاکان آبدار مکیاد چهبه ناله كوش بر آن طفل كانادر آغوشاش    به خواب رفات 
 حابّ مرواریااد چاهز ابار دیاااده به ضاعف علیال بیامارش     بباار داناۀ اشاکی 

 (17روشن:  دیوان) 

 ایجاد تركیبهای وصفی جدید:   *

 هامای هاما بال نامادارپرواز اوج قاااااارب خاادا را گشاااااود باال       از سااااایر آن 
 (14روشن:  دیوان)                                                                                                                          

 كنم بیااان قیامت اثرتا شاااارح این      از اشاااااک و آه، خاک جهان را دهام به باد    
 (37روشن:  دیوان)                                                                                                                            

له  کار ب * ن          بردن جم لَّه، الم ند:  لَوحَْش ال مان های عربی  ناص،   هُ هلل، نعمها و تركیب الم

 المأب، خمسۀ آل عبا: بئس
 حبذا خیرالمااأبسروران را آستاااااانت         المناصمرحااااابا نعمكامکاران را جنابت 

 (72روشن:  دیوان)                                                                                                                          

   های رایج فارسی با بسامد باال:جای واژهعربی ب هایکار بردن واژهب*
 نیست افواهسال و مه جز شکر احسان تو در   در جهان عمیمتسرورا  ای آن كه از لطف 

 (109روشن:  دیوان)                        
 دوران ناوایاابو از دهار  حااادثۀمارا ز 

 

ار        او ز ه اۀ ت اتان اأ  بابس ار و  ملج اد  مق  آم

 (95روشن:  دیوان)                                     
    

 

 های وصفی مقلوب:   بکار بردن تركیب*

 با فغان ناالن هزارشبر فراز شااااااخ گل           در صفیر دلکش تذروشبر سر سرو سهی 
 (61روشن:  دیوان)                                                                                                                            

 ز اعجاااز مسیحا برده آب جااااانفزا لعلتز سحر سامری بربوده رنگ         دلربا زلاااافت
 (68روشن:  دیوان)                                                                                                                           
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معنی خورشاااید با كلماتی  ب "خور"تلفظ واو معدوله با فتحه: مانند همقافیه كردن كلمۀ  *

 مانند زر، دادگر، مقر  

 به جای بادافراه و ... "بادفر"به جای آستانه و  "ستانه"كاربرد كلمات مخفف مانند  *

   سطح نحوی ج:

  استمرار در برخی موارد: "ی"تمنی و ترجی و  "ی"شرط،  "ی"کار بردن ب *

 "ی شرط"

 به طبع شااهد گیتی بودیاگر مهر و وفا 
 

 از نظااار احرار و ابرارش انداختندیكجا  

 (48روشن: دیوان)                                  

 تمنی و ترجی: "ی"
 چارخ واژگون شادییکسان به خاک تیره   كاش آن زمان كه جسم تو میگشت غرق خون

 (20روشن: دیوان)                           
اای جاهان      كاش آن زمان كه رفت به شاه اینچنین ستم اارگی بن اخاتی  یکب ام    ری ا  ز ها

 (28)دیوان روشن:                                    

 استمرار: "ی"      

ها       دررفتیكاروان   بار ما  خاطر   و بر 

 
ها         كاروانسااااالر حت  ندر خواب را ته ا  رف

 (9روشن: دیوان)                                         

 كاربرد دعای تأبید و شریطه در انتهای قصاید: *

 هماواره بااد كااوكاب اقاابال تاو منیاار         تا روشن است مشعل خورشید بر سپهر 

 (89)دیوان روشن:                                                                                                                       

 کار بردن انواع شبه جمله مانند زهی، فری، خهی، حبّذا، اَال و ....     ب *

 ویژگیهای فکری: -2

سب        سطح فکری  شده و در  شن بدان پرداخته  ضوعات متعددی كه در دیوان رو ک از مو

 موارد زیر اشاره كرد:میتوان بشعری او قابل توجه است، 

  ذكر مصائب امام حسین)ع( و سایر پیشوایان دینی *

از متولیان آستان مبارک شاهچراغ بوده است و این منصب و    "باشی میرزا احمد متولی"

ادات و مسئولیت بر اساس اشارة خود او در دیوان، از اجداد او بدو رسیده؛ بر این اساس اعتق     

شاعر         شعر او حکمفرماست؛ اظهار عشق و ارادت قلبی  باورهای مذهبی و تفکرات شیعی بر 

به خاندان عصمت و طهارت)ع( بسامد بسیار باال و تشخص خاصی در دیوان او دارد. وی در      

ذكر مصائب امام حسین)ع(   صرفاً ب بند را قصیده و تركیب  41بیت در قالب  539دیوان خود 

شه          و واقعۀ  سبب محو گناهان و تو شعار را  سرودن این گونه ا صاص داده و  شورا اخت ای عا

 برای آخرت خود عنوان كرده است:
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 باز قتاّال ساپهر از مااه نو خنااااجر كشاید

 زال گردون بر جباین زد ناخان غم از ماالل

 كاتاب دیوان محانت دفتاااار غاام برگشود

 اتای ساحاب چشم گریان موسام باران توس

 

 آسمان شمشاااایر خوناریز هاللی بركشیاد 

 نُه فلک را بر سر از غم نیلگون معجر كشیاد

 حرف شااادی را قلم یکابارگی بر سركشیاد

 تشنگان سر بركشید ....كز عطش دود از دل لب

 (7و 8)دیوان روشن:                                  

 ساااااپاه گریه به چشااامم شبیخون زد

 داریستبه بزم عزا مسااااات تعزیت دلم

 مگر شااانید ز طوفااااااان كربال سخنی

 به چشام هركه نظر میکنم ز گریه خمار
 

 ها به جیحون زدفااارات خونم دلم طعنه 

 كه از دو دیده دو پیااامانۀ پر از خون زد

 كه موج اشاک  روان سر به اوج گردون زد

 ....چه دوره بود كه سااقی چرخ وارون زد 

 (29)دیوان روشن:                            

روشاان قصاااید متعددی نیز در مدح و منقبت و عمدتاً در رثای سااایر پیشااوایان دینی   

سروده است. پیامبر اكرم)ص(، حضرت علی)ع(، امام حسن مجتبی)ع(، حضرت ابالفضل)س( 

قطعۀ  16بیت در  قالب  398و دیگر پیشوایان دینی جایگاه خاصی در دیوان او دارند و وی   

طور كلی میتوان گفت: فضای فکری  رثیۀ ایشان اختصاص داده است.  ب   مدح یا مشعری را ب 

های مذهبی و تفکرات دینی وی واقع شده است و اشعاری    شعر او بیشتر تحت تأثیر اندیشه   

كه وی با موضوع مصیبت امام حسین)ع( و یاران ایشان و نیز منقبت یا مرثیۀ سایر خاندان      

 درصد كل دیوان را شامل میشود.     57/30عصمت و طهارت)ع( سروده، 

ای از دیوان روشاان را بخش عمدهبر گرایشااهای مذهبی و موضااوعات دینی كه   عالوه

 خود اختصاص داده، سایر موضوعات اشعار وی عبارت است از: ب

شقانه:   * ضوعات عاطفی و عا شن یعنی     تعداد قابل مالحظه مو شعار دیوان رو ای از ا

شود، به ب        13/23غزل كه  96بیت در قالب  709 شامل می شعار را  صد ا ضوعات  در یان مو

 عاطفی، احساسی و عاشقانه در بستر غزل اختصاص یافته است. 

صاحب    مدح: * شن در دیوان خود به مدح برخی از  بزرگان و  شیراز     رو شهر  صبان  من

صیده یا قطعه   مبادرت كرده ست. از جمله افرادی كه وی در مدح آنان ق سروده، میتوان  ا ای 

 اشاره كرد:   "معتمدالدوله فرهاد میرزا"و  "وكیل خلیل"، "حسین علی میرزا "به 

 پرداز آمدفلاااااک حادثه را حااااادثه  كه از معدلتاش معتمدالدولهجم نشان  

 (81)دیوان روشن:                                                                                                                     

 وی در مدح حسین علی میرزا میگوید:

 پایناااااااده باد ظاالّ خداوند بر سرم          یک ذرّه ظاالّ شاه به از صد پدر مرا

 از بندگیش فخار به شمس و  قمر مرا كه هست  حسین علی میرزامعدلت كای

 (67: )دیوان روشن                                                                                                                  

 ای دارد با مطلع:  و در مدح وزیر قائم مقام قصیده
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 ای بناگوشت صبااح و عیااد رویات آفتاب

 جان كندزلف طرّار تو عیااری به كااف بی

 

 عنابرین زلااف  تاو بر آن آفاتاب آماد حجااب 
 خواب ...چشم خونخوار تو تركی دشنه بر كف نیم

 (68 ) دیوان روشن:                              

رصاااد از د 05/22قطعه شاااعر از دیوان خویش را كه در مجموع  33بیت در  676وی 

منصاابان روزگار خویش اختصاااص داده مدح بزرگان و صاااحبدیوان را تشااکیل میدهد  ب

 است. 

شن " سرودن ماده تاریخ:  * صی ب  "رو ست. وی     عالقۀ خا شته ا سرودن ماده تاریخ دا

تضاامن ماده تاریخهایی در وفات بزرگان معاصاار   ها و قصاااید متعددی سااروده كه م قطعه

منصاابان روزگار، ازدواج، تأساایس عمارتهای جدید، تاریخ اتمام خویش، تولد فرزند صاااحب

كه ظاهراً از "میرزا شااافیع"عنوان نمونه ماده تاریخ زیر در وفات و .... اسااات. ب تألیف كتاب

 پزشکان حاذق آن دوره بوده، سروده شده است:
 داد از بیاااااااااداد دور آساااااااامان ...  ااور و جفاااااااااای روزگارآه از جااااا

 روانآن حکاااااایم بخرد روشاااااان      رفت ناكااااااااام از جهان سید شفیااع
 آن كه دادی ماااارده را ارزنده جااااان     آن طبیااااااااااب حاذق عیساای نفس

 "مسکااااااانش بادا بهااااشت جاودان"   روشاااااان غمدیده تاریخااااش بگفت  

 (1250)معادل سال                                                                                                                     

 (201یوان روشن:)د                                                                                                                     

شن در قالب     363 شعار رو شعر و مجموعاً   32بیت از مجموعه ا صد از   84/11قطعه  در

 دیوان وی حاوی ماده تاریخ است و توانایی او را در این حیطه نشان میدهد.

صی به پدر خود    مدح و مرثیة پدر: شعاری از    "عالی"میرزا احمد ارادت خا شته و ا دا

جایگاه واالی او در ادب و هنر اختصاااص داده اساات، روشاان   مدح وی وبدیوان خویش را 

قطعه شاااعر در  14ناپذیری برای خود میداند. وی در مجموع مرگ پدر  را ضاااایعۀ جبران

درصااد از كل دیوان خود را دربارة پدر و عمدتاً در سااوگ از دساات   88/3بیت یعنی  119

 دادن او سروده است.

شن كه ف    شان میدهد، بر     موضوعات پركاربرد دیوان رو شعر او را ن ضای فکری حاكم بر 

 اساس آمار و ارقام در نمودار زیر نشان داده شده است:
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شکیل میدهد، با این حال          شن را ت صلی و عمدة دیوان رو شده بخش ا ضوعات ذكر  مو

درصد دیوان وی را موضوعات  متعدد دیگری تشکیل میدهد كه اگرچه در مقایسه با       51/8

 د كمتری دارد، بیان برخی از موارد آن خالی از لطف نیست:  موارد فوق بسام

شه * های  یکی از موضاوعات خاص در دیوان روشان بیان اندیشاه    های قلندرانه:اندی

ست كه ب   قلندرانه و مغانه تحت ت سبک عراقی ا شاهد مثال به چند مورد  أثیر غزلیات  عنوان 

 آن اشاره میشود:
 اللاات داری...ای كااه از درد و غاام دهاار ما

 داروستجان ز پیمانۀ می جوی كه می جان

 

 دامن پیار مغاان گیار كه دردت به نواساات 

 افزاساات ....روح از جرعۀ می خواه كه می روح

 (143)دیوان روشن :                           

 ناااااابمکاان ساااقاای ماارا منااع ماای 

 جرماااااااکاریماان و مساااتی و عااااذر 

 

 كه مسااتی بهتاار از زهاااااد ریااااایاااای 

 تو  و تسااابیح و عااجااب پاارسااااایاااای
 (178)دیوان روشن :                                    

 بسای خوشتر آمد "روشان"به گوش تاو 

 

اه                 ا ا اراب ا ا ادای ق اد صا ار زاه ا  ز تکبی

 (175)دیوان روشن :                                  

شن دارد،         شکایت از روزگار: * شعر رو سبتاً باالیی در  سامد ن ضوعاتی كه ب یکی از مو

های او با چنین آمیز با فلک است، تعدادی از قصاید و قطعهشکایت از روزگار و خطاب عتاب

 عتابهایی آغاز میشود:

 آه از دور تو ای طشااات ساپهر واژگون

 

 فسونداد از جور تو ای دهر درشاات پر  

 (10)دیوان روشن:                           

 آه كز دور سااپهر و جااور چارخ نیلفام

 

 نظامشاه آمد، ملک ایمان بیشهر دین بی 

 (20)دیوان روشن:                         

های آمیز میرزا احمد با چرخ زمانه و دور فلک بیشتر در آغاز مرثیه البته خطابهای عتاب

صمت و طهارت قرار دارد و همچون       او در  سایر اهل بیت ع سین)ع( و   صیبت امام ح ذكر م

 مخاطب منتقل میکند.فضای حزن و اندوه را به براعت استهالل از همان ابتدای شعر 

30.57
23.13 22.05

11.84 8.51
3.88

اشعار مذهبی عاطفی و 
عاشقانه

مدح 
معاصران

ماده تاریخ متفرقه رثای پدر

موضوعات شعری
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شیراز  متعلق به روشن قصاید متعددی در وصف عمارتها و باغهای      توصیف:  * بزرگان 

ای كه در وصف باغ   برآمده است، از جمله قصیده  دارد كه بسیار خوب از عهدة این توصیفها   

 شهزاده فرمانفرما سروده است:

از دیگر موضااوعاتی كه گاه روشاان بدان پرداخته، مفاخره و خودسااتایی در مفاخره:  *

   ید:ه در برخی سبکها جزء سنن ادبی بشمار میآشعر است كه بیان آن بویژ

كه اشااا     مدا ای   عار نغزت زهی اح

عان معزّی       یت داد اذ  به شاااااگرد

 ز خط تو منساااوخ خط شااافیعااا   

 

 بااه خااوباای ز درّ و گااهاار باارده رونااق    

 بااه شاااااگااردیاات كاارده اقاارار عاامااعااق ... 

نق ...               خور قش  ن منااده  تو شاااار قش  ن  ز 

 (137)دیوان روشن:                                   

شاعر:     * صی  شخ برخی از وقایع زندگی شااخصاای شاااعر از دیگر   اتفاقات زندگی 

رثای شاعر در مرگ خواهر  ان اوست كه برای نمونه میتوان به  موضوعات مطرح شده در دیو  

شاره كرد. ب خود، درد دندان و  شعری با ردیف  ... ا دارد كه در  "چکّه"عنوان مثال وی قطعه 

سیل   آن ب صیف باران  شیراز باریده و باعث      تو شهر  سایی كه در  سقف خانه آ ها  چکه كردن 

 شده، پرداخته است:
 وز نالااااااااااااااۀ غم فزای چااااکّه ...  خون شاااااااااد دلم از صاااادای چکّه

 (68)دیوان روشن:                                                                                                                     

 ویژگیهای ادبی: -3

شن در دیوان خویش   ست. از لحاظ      رو ستفاده قرار داده ا شعری را مورد ا انواع قالبهای 

مسااامط پیکر دیوان  3بند و تركیب 7قطعه،  43رباعی،  57قصااایده،  63غزل ،  96تعداد 

روشن را میسازد. اگر تعداد قالبهای شعری بدون در نظر گرفتن تعداد ابیات هر قطعه شعر      

صد كاربرد قالبهای ب مالک قرار گیر ست: غزل      کار د، در شرح ا شن بدین  رفته در دیوان رو

بند درصد، تركیب  98/15درصد، قطعه   18/21درصد، رباعی   42/23درصد، قصیده    68/35

 درصد. این آمار و ارقام در نمودار زیر نشان داده شده است: 11/1درصد و مسمط 60/2

 

 چیست آن باغی به نزهت چون بهشت جاودان

 در نظر باالی ساروش قامات رعنااای یااااار 

 هر طرف جویی در او جاری عدیل سلسباایل

 فارغ از باد بهاری  ایامن  از بااااد  خاازان

 حور جانانگر روی گلش چون طلعت جلوه
 هر كران نهری نظیار چشامۀ حیااوان روان.....

 (122و121)دیوان روشن:                                
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های بدیع لفظی دیوان روشاان را از حیث كاربرد فنون علم بیان و نیز آرایه فنون بیان:

سیعی از         ست كه حجم و صاید او سیم كرد: بخش نخست ق و معنوی میتوان به دو بخش تق

آن به رثای اهل بیت عصاامت و طهارت)ع( بویژه حضاارت امام حسااین)ع( و واقعۀ عاشااورا 

هنرنمایی  متر به اختصاص دارد. در این بخش شاعر بیشتر بر بیان موضوع متمركز بوده و ك    

سایر       شاعرانه پرداخته  شعار عموماًً معنی بر لفظ غلبه دارد. در  ست، بدین لحاظ در این ا ا

پردازی و توصیف، پیکرة اصلی آن را تشکیل میدهد، شعر روشن به های او كه مدیحهقصیده

شعار را به یاد            سی آن ا ستواری، جزالت و لحن حما ست و ا سانی نزدیک ا سبک خرا صاید  ق

 اید مدحی اوست:ای از قصآورد. ابیات زیر نمونهیم
 ... آن كه به گرز گران به عرصاااۀ هیجا 
گه چو بگیرد       گام رزم به هن كه   آن 

كد از سااار خنجر     چا  پیکر بهمن ب

سند    سخاوت كند چو جای به م  گاه 

طایی        حاتم  نام  ند از دهر   طی ك

 كاااخ جالل تو را مهناادس دانش      

 

قان        خا  تارک قیصااار شاااکسااات و افسااار 

 نااااوک خااااراگاااذار و خاااناااجااار بااارّان 

 بااادوزد از دم پااایاااکاااان دیااادة آرش 

میاادان       چو پااای بااه  نهااد   روز شااااجاااعاات 

 محو ز خاااطر حاادیااث رساااتم دساااتااان ...       

 خشاااات نخساااتین نهاااد بر سااار كیوان ...          

 (                                 119)دیوان روشن:                                             

شعری اوست. در این بخش        سایر قالبهای  شامل غزلیات و نیز    بخش دوم دیوان روشن 

های بدیعی برای مخیّل كردن كالم مورد زبان شاعر تصویری است و انواع صور خیال و آرایه  

استفاده قرار گرفته است. در میان انواع صور خیال، روشن بیش از همه به تشبیه توجه دارد 

 و در مجموع موارد بدیع و تازه در آن كم نیست.
مه بود آهوی چین     تو گفتی كه آن خا

 
ند بر     حه مشااااک فراوان   كه افشااااا  صاااف

 (141)دیوان روشن:                                                   

35.68

23.42
21.18

15.98

2.6 1.11

غزل قصیده رباعی قطعه ترکیب بند مسمط

قالب  های شعری



 1399فروردین  /47شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 276

 پرست طرّة طرّار دوست كافری آتش 

 ساانبل پیچان او ساالساالۀ شاایرگیر

 

 دارجادوی خونخوار یار هندوی آیینه            

تّان او آهوی ضااایغم          شاااکار ... نرگس ف

 ( 167)دیوان روشن:                                        

 تشبیهات او بیشتر از نوع تشبیه بلیغ است:
 سااار زد نبااات سااابزه از شاااکّر لباااناات 

 
بار بیشاااتر شاااد زاری عاشاااقانت          صاااد 

 (193)دیوان روشن:                                        

 روی گل شاهد، گلستان بزم و مطرب عندلیب

 
 باده باران، الله جام لعلگون، ساقی سحاب 

 (70)دیوان روشن:                          

شک، نار         شفا، خلعت عفو، دیوان محنت، ُدر ا شهد  شبیهی چون كعبۀ قرب،  تركیبات ت

آه، كوی وفا، لجُۀ درد، قتّال سااپهر، زال گردون، كاروان ابتال، توساان همت، قربانگاه عشااق، 

شک،         سپهر واژگون، زالل بقا، ابر عنایت، بزم تعزیت، فرات ا شور دل، طشت  شۀ بیداد، ك تی

صنع لم     قب سینه، خیاط  صحرای  شور      ای عبد،  ستیزه، میغ فرات، زهر غم، ك ساقی  یزلی، 

سااار دیده،  خوبی، لباس شااهادت، مرآت خرد، باختر طبع، طفل خاطر، طوطی كلک، خیمه

مهرگان محنت، عیسی لب، فصّاد غم، كلک شاخ، ورق ماه، تیر كرشمه، كعبۀ امید، سیالب       

شید، نار آه، خنجر     شعل خور شم، گُل        فنا، م شم، ُترک چ ساغر چ ستان جمال،  غمزه، گل

سعادت، باغ          ستان وفا، باغ  سپهر دلبری، ب سموم مرگ، گلزار مردمی،  حسرت، دندان آرزو، 

معنی، گلزار دوران، می خوشدلی، شاهنشه عشق، بازار نشور، باغ عفاف، ساقی دوران، شراب 

ین، خورشااید به ظلمت، ناهید به مرگ، دُرد محنت، تُرک نگاه و نیز تشاابیه بیان به دُرّ ثم

ساقی، زحل به هندو، ماه به حلقۀ در و ... اگرچه برخی تازه و بکر و برخی دیگر كم و بیش  

مسابوق به ساابقه اسات اما روشان هر كدام را با معانی لطیف در هم آمیخته و نغز پیکری     

 ادیبانه فراهم آورده است. 

شن كاربرد    شبیهات بلیغ در دیوان رو شبی  اگرچه ت سایر انواع ت ه افزونتری  دارد، وی در 

دلیل تنگی مجال سخن به بیان یکی دو مورد تشبیه مركب   آزمایی كرده است كه ب نیز طبع

 از مجموع موارد آن بسنده میشود:
 در بهشاات روی تو آن نقطۀ خال ساایاه

 

 میدهد یاد از بهشااات و گندم و آدم مرا 

 (183)دیوان روشن:                              
شۀ لعل   گوییسیاهش بین تو لب آن خالگو

 
 پاساابانی بر لب آب بقا بنشااسااته دارد  

 (150)دیوان روشن:                              

استعاره در اشعار روشن كاربرد بسیار كمتری در مقایسه با تشبیه دارد. می استعاره از         

دالن استعاره از دشت كربال، شعله استعاره از آه سوزان، شمشیر خونریز           شعر، گلزار خونین 

ستعاره از           سین)ع(، ماه بطحا ا ستعاره از امام ح سمان، فُلک نجات ا ستعاره از ماه آ هاللی ا
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ستعاره از         حضرت ابال  ستعاره از حضرت علی)ع(، همای هما بال ا ساقی بهشت ا فضل )س(، 

امام حسین)ع(، نوبهار گریه استعاره از ماه محرم، جوی خون استعاره از اشک روان از جمله     

 موارد آن است. 
شم            ضا، چ ست ق ستان وفا، قامت پیر چرخ، د سرو ب سعادت،  تركیباتی چون گلبن باغ 

رش، دیدة خارا، عیار مودت از تركیبات اساااتعاری كم و بیش       اختر، ساااینۀ فلک، رخ ع   

شن هم در دیوان خود ب   پركاریرد ست كه رو ستعاره ا صهای   کار گرفته، البته گاه ا شخی ها و ت

ضمون  شته و زیبایی ویژه پردازیهای هنرمندانهاو با م ست.  ای قرین گ ای به ابیات وی داده ا

 مانند:
 كبااک همرنگ غراب طوطی نغز سخنگو  ر بنانكه داری د مرغ بریده سرویحاک آن 

 ش از گافتار میبااارد به نور آفتااااابدُرّ  ش از منقار میریزد به طعاام نیشکرشااهد

 (71)دیوان روشن:
 گریبان دریده صبح و  گیسو گشوده شام   

 

ست؟      سپهر از چه و لرزان زمین چرا  ساكن 

 (19)دیوان روشن:                                 

 زهره گیساااااوی خود ز غاااااام ببرید  مشااااااتری از الااااااام عماامه گشود

 (65)دیوان روشن:                                                                                                                    

 همچو بیماری كه از ضعف درون باشد به تاب  نرگس مسکین عصا بر دسات با چشم نزار

 (70)دیوان روشن:                                                                                                               

روشااان در برخی موارد از كنایه و مجاز هم به عنوان ابزارهای بیان اساااتفاده كرده كه 

 البته بسامد آن در مقایسه با بسامد تشبیه چندان قابل توجه نیست. مانند:
 ا كه مشااااتاق تااااوام  ای ماااارگ بیااااا بیاااا  

    

 چون پای دلم سخت به سنگ آمده است 

 (197)دیوان روشن: ح                                 

سااااات دهااااااااااد     سر كوی تواش د  گر گدایی به 

 

ان      داور مملکت از  ا ااج و نگی ا اذرد    ت ا  میگ

 (153)دیوان روشن:                           

شعر روشن در ذكر مصائب اهل     در صفحات پیشین به این نکته اشاره شد كه     : بدیع *

بیت عصمت و طهارت )ع( بیشتر حرفی و مستقیم است و معنی بر لفظ رجحان دارد اما در     

شعر او به اندازة كافی از ظرافتهای بیانی و آرایه     شهای دیوان،  های لفظی و معنوی سایر بخ

م نمیساازد  ها را فراهبرخوردار اسات. محدودة تنگ مقاله امکان بررسای جامع این هنرمندی  

 برخی موارد آن اشاره میشود. بنابراین بعنوان نمونه و شاهد مثال به 
ست   تلمیح: یکی از پركاربردترین آرایه * شن آرایۀ تلمیح ا كه به  های ادبی در دیوان رو

موضوع  سیار ظریف و نامحسوس مخاطب را ب  وفور در سراسر دیوان وی دیده میشود و گاه ب   

 ردد:مورد نظر شاعر رهنمون میگ
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مأوای دوساااات     كه   خرابم كن از می 

 

 بااه جز كنج دلهااای ویرانااه نیساااات        

 (199)دیوان روشن:                                   
 «انَا ع ندَ قلوبم المُنکسره»تلمیح زیبایی دارد به حدیث قدسی 

جان    كه در فیض دم   پرورش عظم رمیمآن 
 

 باز گشااتی زنده، ساابحان الذی یحیی العظام 
 (218)دیوان روشن:                               

 سورة یس79و  78تلمیح دارد به آیۀ 
کار          مت كبری شاااد آشااا یا مۀ ق گا  هن

 

 سورة یس 82تلمیح دارد به آیۀ 

جود               مو بودی  ن بر ار  م ی پ یجاااد   ا

 

 گویی گسااایخاات سااالسااالااۀ ربط كاااف و نون        

 (23)دیوان روشن:                                                     

 

ادی         ا از نش ارگ اود              ه ا اوج ا ام و آدم م ا اال ا  ع

 (206)دیوان روشن:                                                     

 (172)احادیث مثنوی، فروزانفر: ص« لَوالکَ لما خلقتُ االفالک» حدیث قدسیتلمیح دارد ب

هر زاد        هر كااه از مااادر د لی   ب

 
 ورا  الجاارم سااااوی ماارگ اساااات راه   

 (208)دیوان روشن:                                             

 «كلُّ نفس ذائقهُ المَوت»تلمیح دارد به آیۀ: 
 گشت همرنگ زمرد مزرع امید من

 
 آری آری كور بادا افعی چشم حسود 

 (145)دیوان روشن:                             

 به زمرد.تلمیح دارد به باور عامیانۀ كور شدن چشم افعی با نگاه كردن 

ست.         * سته ا شاعر به وفور از آن بهره ج ست كه  صنایع ادبی ا مبالغه، اغراق و غلو از دیگر 

روی شاعر در وصف، مدح یا ذم را اگر از حد امکان عقلی و عادی تجاوز نکرده   افراط و زیاده

شد، مبالغه گویند، اگ  شد، اغراق و اگر     ر ببا سب عادت ناممکن با سب عقل ممکن اما به ح ح

 کار برده است:گویند. در ابیات زیر شاعر غلو بنظر عقل و عادت هر دو ناممکن باشد، غلو  از
 قرص خورشید كه آرایش خوان فلک است

 
 بر سر سفرة نزل تو كمین ماحضر است 

 (74)دیوان روشن:                           
 دمااااان را فگار كردروز مصاف پیاااال   آن پشّاه كه تقاااااویت ز نیروی تو یافت

 (83)دیوان روشن:                           

 الحکیم:اسلوب *

 از دهانت گفتمش خون شد دلم

 

 گفت این یک قطرة خون هم دل است 

 (194)دیوان روشن:                          
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 حسن تعلیل: *
نه را        عاشاااق دیوا جت زنجیر نبوَد   حا

 
 كمندی از وفاستزان كه بر پای دلش محکم  

 (195دیوان روشن:)                         

 اند؟از چاه خالقی پای حااجاات درآویاخاتاه  حلقۀ كعبه سر زلف تو گر نیست بر آن
 (148)دیوان روشن:                         

 لف و نشر: *
 جادوی سامری و معجز موسی و مسیح

 
 خواهدبوداز دو جزع و خد و لعل تو عیان  

 (152)دیوان روشن:                         
 علاای بن ابیطالب كه زیبد خادمااش بر در

 دگر عیسی به درگاهشو موسی وو نوحخلیل
 

 آسمان یکسرو خورشید و نجوم مه و پروین  
 خادم یکی حاجب یکی دربان یکی چاكریکی

 (166)دیوان روشن:                        
 النظیر:مراعات *

 باااز آی كااه آب دیااده و آتااش دل 
 

ااد         اتیَم داد به ب اجر تو خااک هسا  از ه
 (206)دیوان روشن: ح                                

 با تنور فلااااااک و قرص مه و مهر مدام
 

 چرخ در مطباااااخ احسان تو خبّاز آمد       
 (82)دیوان روشن:                                     

 العارف:تجاهل *
 خال اساات بر رخ تو یا هندویی به كعبه؟

 
 یا زنگی است گلچین بر طرف گلستانت؟   

)دیااوان روشاااان:                                     
193) 

 ای بدر آسااامان به جبین تو مشاااتری    
 

 زهره اساات یا سااهیل یمن یا جبین تو؟  
 (173)دیوان روشن:                                   

 ایهام تضاد: *
فا        ند و یب  باز با سااار زلف تو پیو  رق

 
 تا رشتاااااااااۀ امید مرا پاره كند         بست 

 (146)دیوان روشن:                                    
 از مالحت به جهان شور فکنده است لبت

 
 اندآمیخته نیشکراست كه با  شوریطرفه  

 (148)دیوان روشن:                                  
 )پارادوكس(:نما متناقض *

بتااان           لف  یری ز ج ن  هر كااه شااااد ز
 

 در طریق عشاااقبااازی عاااقاال اساااات  
 (194)دیوان روشن:                                  

های ادبی به وفور در دیوان از انواع صااور خیال و آرایه "روشاان"طور كلی باید گفت: ب
یح، اغراق و های ادبی تلمخویش بهره برده، اما در حیطۀ صور خیال، تشبیه و در میان آرایه  

 جناس كاربرد بیشتری در دیوان وی دارد. 



 1399فروردین  /47شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 280

 :نتیجه
یکی از شعرای شهر شیراز در دورة قاجار      "روشن "باشی متخلص به  میرزا احمد متولی

و از متولیان آستان مبارک حضرت شاهچراغ بوده است. پدر روشن، محمد حسین متخلص       

جه       "عالی "به   خانوادة او مورد تو كه احوال وی و  نیز از شااااعران معروف شااایراز بوده 

ست.     تذكره شده ا سان واقع  شن "نوی شته كه از آن     "رو شعری از خود به یادگار گذا دیوان 

شماره             شاهچراغ به  ضرت  ست و در كتابخانۀ ح ست ا سخه در د نگهداری  30تنها یک ن

سخه     شود. این ن شت ادبی       بیت دارد 3016صفحه و   209می سبک بازگ شعرای  شن از  . رو

آید و بیشتر ویژگیهای این سبک در اشعار وی قابل مشاهده است. زبان شعری او        بشمار می 

ست و پیچشهای زبانی، تركیب      سلیس و روان ا سیار  شوار در  غریب و واژه سازیهای ب های د

سانی و در غزل به سبک عراقی ت      آن ب مایل دارد. چشم نمیخورد. او در قصیده به سبک خرا

را رباعیات به خود     %21را قصااایده و   %23قالبهای شاااعری روشااان را غزل،     %36حدود  

های بعدی قرار دارند. از مجموع بند و مساامط در ردهاختصاااص داده اساات. قطعه، تركیب

در بحر هزج سااروده  %16در بحر مضااارع و  %23در بحر رمل،  %32ابیات دیوان وی حدود 

ست. بحور مجتث،  شده  صدهای بعدی را به خود     ا سرح و خفیف به ترتیب در متقارب، من

 %63با حدود    "فعلی"ابیات دارای ردیف هساااتند كه ردیفهای      %45اند.  اختصااااص داده

كاربرد بیشااتری در مقایسااه با ردیفهای اساامی یا حرفی دارند. كاربرد انواع سااجع، جناس، 

صیع، موازنه، هم  شعر او دارد و     آوایی و تکرار كلماتحروفی یا همتر صداقهای فراوانی در  م

صف        ست. ایجاد تركیبهای و ساخته ا سیقی درونی غنی  شعر وی را از لحاظ مو ی در مجموع 

ستفاده از جمله   جای واژههای عربی بجدید، كاربرد واژه سی، ا ها و تركیبات های متداول فار

محتوایی و فکری عربی از مواردی است كه در سطح لغوی شعر او قابل تأمل است. بررسی       

سین)ع( و بیان       شان میدهد بخش قابل توجهی از دیوان وی به رثای امام ح شن ن دیوان رو

واقعۀ خونبار عاشااورا، نعت پیامبر)ص( و امامان شاایعه اختصاااص دارد. در مجموع اشااعار   

حجم قابل توجهی از دیوان را وی تشااکیل میدهد. سااایر موضااوعات  %31مذهبی با حدود 

شامل     صیف، بیان          شعری وی  شاعر، تو صر  صیتهای معا شخ شق و تغزل، مدح بزرگان و  ع

شاعر و تعدادی ماده       اندیشه  های قلندرانه و مغانه، شکایت از روزگار، وقایع زندگی شخصی 

ست.   شن "تاریخ ا شبیه جایگاه      "رو صور خیال در دیوان خویش بهره برده، البته ت از انواع 

شتری  شعر او دارد  ویژه و كاربرد بی های لفظی و معنوی مانند جناس، تلمیح، . انواع آرایهدر 

سلوب  شر، مراعات   مبالغه، اغراق و غلو، ا سن تعلیل، لف و ن العارف،  النظیر، تجاهلالحکیم، ح

ستفاده كرده است،    ب نما و ... نیز مورد توجه شاعر بوده و از آن ایهام تضاد، متناقض  تناسب ا

ری در دیوان وی دارد. زبان روشاان در ذكر مصااائب  البته جناس، تلمیح و غلو كاربرد بیشاات

امام حسین )ع( و واقعۀ عاشورا بیشتر مستقیم و حرفی و متمركز بر معناست اما در غزلیات  
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های ادبی توجه بیشاااتری دارد و از انواع و ساااایر قالبهای شاااعری به صاااور خیال و آرایه

 شگردهای آن برای خلق كالم هنری استفاده كرده است.

 منابع: فهرست

 قرآن كریم.. 1

 (، تهران، انتشارات امیركبیر.1366الزمان )احادیث مثنوی، فروزانفر، بدیع. 2

(، به كوشش ع . خیام پور، تبریز، چاپخانه شركت   1343تذكرة اختر، گرجی نژاد، احمد ). 3

 چاپ كتاب آذربایجان.

شیرازی، علی  . 4 صحیح و تحشیۀ   1371اكبر )تذكرة دلگشا، نواب  ستگار   (، ت صور ر دكتر من

 فسایی، انتشارات نوید شیراز.

وشاااش ع . خیام پور، انتشاااارات (، بک1342)تذكرة نگارساااتان دارا، دنبلی، عبدالرزاق . 5

 دانشگاه تبریز.

سید احمد )    حدیقه. 6 شیرازی،  شعرا، دیوان بیگی  شیۀ    1365ال صحیح و تکمیل و تح (، با ت

 .1رین، ج دكتر عبدالحسین نوایی، تهران، انتشارات ز

(، تهران: كتابخانه موزه و 1389های ایران(، درایتی، مصطفی ) دنا )فهرستوارة دستنوشته   . 7

 .  5مركز اسناد مجلس شورای اسالمی، ج

 الكیهان فرهنگى، ساا (، 1379اهلل )، فروهر، نصاارت هاى خطىروش تصااحیح نسااخه  . 8

 .15 تا 11، ص 165هفدهم، ش 

(، سااجادی، ضاایاءالدین و بصاااری، طلعت. انتشااارات  ساابکها و مکتبهای ادبی )در دری. 9

 آرمان.

سن )        . 10 سایی، میرزا ح سینی ف صری، ح سنامۀ نا شیه از دكتر    1382فار صحیح و تح (، ت

 .2منصور رستگار فسایی، تهران، انتشارات امیركبیر، ج

 (، تبریز، چاپ كتاب آذربایجان.1340پور، عبدالرسول )فرهنگ سخنوران، خیام. 11

(، تهیه و تنظیم:  1382ت كتابهای خطی كتابخانه شااااهچراغ، بركت، محمد )       فهرسااا. 12

 كتابخانه حضرت شاهچراغ شیراز، انتشارات فالح.

 (، انتشارات فردوس.1373شناسی، شمیسا، سیروس )كلیات سبک. 13

 (، انتشارات امیركبیر.1340الفصحا، هدایت، رضا قلی خان )مجمع. 14

کوشش دكتر محمود طاووسی، انتشارات نوید    (، ب1371)خ مفید الفصاحه، داور، شی  مرآه. 15

 شیراز.

 (، اصفهان، انتشارات كمال.1362اآلثار، معلم حبیب آبادی، محمد علی )مکارم. 16

، كتابخانه  30شااماره  (،1282باشاای )، میرزااحمد متولی"دیوان روشاان"نسااخۀ خطی .17

حضرت شاهچراغ، شیراز.


