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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The Eastern Qajar Divan is one of the most 
precious stones of the ١٣th century. Unique copies of this poet's divan are 
available in the Library of the National Assembly, the Golestan Museum 
Palace, Astan Quds and the Malek National Library. The purpose of this 
research is to analyze the style and content of this poet's divan from three 
perspectives: intellectual, linguistic and literary. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in 
a descriptive-analytical manner. 
FINDINGS: Qajar East is one of the poets of the return period. He has followed 
Hafez in composing poems. In his divan, in addition to poems, lyric poems and 
quatrains, he has lamented and lamented the Ahl al-Bayt, especially Imam 
Hussein. 
CONCLUSION:  One of the poetic features of this poet is the poetic use of 
novel industries in the field of novel verbal and spiritual. Of which; Repetition 
in the realm of rhetoric and my imagination in the realm of spiritual novelty; 
Allowed among the imaginary; They are the most frequent literary arrays. 
Another feature of this manuscript is the use of current lines, so that a large 
part of the poems of the court are dead. The variety of poetic forms in the 
poems of this poet has caused a variety of concepts, so concepts such as; 
Religious and moral thoughts, love, description of beloved states, description 
of beloved, mysticism, praise of the Prophet, Shiite Imams and Fath Ali Shah 
Qajar can be seen in his poems . 
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 مقدمه  
اي منقّح و پیراسته بیهوده است. بر این اساس تصحیح  تحلیل زبانی و محتوایی متن بدون فراهم آوردن نسخه

متون کهن، اهمیت و ضرورت دارد و در حقیقت یکی از راههاي شناخت پیشینۀ فرهنگی، فکري، ادبی و زبانی  
 گذشتگان، شناخت آثار آنها است.

دوازدهم، تنی چند از شاعران به فکر پیروي از اسلوبهاي کهن شعر فارسی افتادند و این طرز  در نیمۀ دوم قرن   
خاور قاجار از جملۀ آنهاست و با بررسی، معرفی و تحلیل   .را در شعر «شیوة متقدّمین» یا «طرز قدما» خواندند

را پر بازگشت  او میتوان کارنامۀ شعر دورة  تاشعار  و  با تسلط  نغز در  بارتر کرد. وي  اشعاري  توانست  وانایی خود 
مراثی اهل بیت بسراید. همچنین غزلیات زیبایی سروده است که هر یک در جاي خود از ارزش ادبی و بار معنایی 

این غزلهاي ناب و نیز فراوانی نوحه و مرثیه در دیوان او، جایگاه واالي وي را در این دوره  اي برخوردار است.ویژه
ده در این مقاله به بررسی نسخ دیوان شعر این شاعر عصر قاجار پرداخته است. همچنین به نشان میدهد. نگارن

 پاسخ این سؤال که ویژگیهاي زبانی، ادبی و محتوایی  شعر خاور قاجار در چیست؟ پرداخته شده است.
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش  
پژوهشگرا براي  ارزشمندي  لغوي  و  ادبی  تاریخی،  اطالعات  حاوي  خطی  از  نسخ  یکی  دیگر،  سویی  از  است.  ن 

هاي رسیدن به تکامل و پیشرفت در هر جامعه، در گرو شناخت و آگاهی از پیشینۀ فرهنگیان و ادیبان آن دریچه
امکان آثار گذشتگان  بررسی  و  بازخوانی  و  با تصحیح   امر مهم  این  و  تا کنون  جامعه است  هیچ کار پذیر است. 

 یا مقاله دربارة دیوان خاور صورت نگرفته است.تحقیقاتی از لحاظ تصحیح و تحلیل  
 

 روش مطالعه 
روزنه آنها  با  آشنایی  که  میشود  محسوب  ما  ادبی  میراث  از  بخشی  شاعران  شعري  شناخت دیوانهاي  براي  اي 

زبانی  تحوالت  و  ادبی  گذشتۀ  با  را  ما  که  اشعاري  آنهاست.  روزگار  سیاسی  حتی  و  اجتماعی  ادبی،  ساختار 
بیش   شاعري سرزمینمان  بعنوان  قاجار  خاور  میان  آن  از  و  بازگشت  دورة  شاعران  آثار  میسازد.  آشنا  پیش  از 

آن   بر  را  نگارنده  فارسی  ادب  و  زبان  و  ایرانی،  فرهنگ  در  اهمیّت چنین موضوعی  است.  آن جمله  از  ناشناخته 
 داشت که به بررسی ویژگیهاي سبکی و محتوایی این شاعر گمنام بپردازد.

 
 بررسی بحث و 

 معرفی خاور قاجار
ق. و حاکم گلپایگان و حدود آن    1214شاهزاده حیدر قلی میرزاـ خاور قاجارـ  فرزند فتحعلیشاه قاجار، متولد  

بود. خاور را میتوان یکی از شاعران دورة بازگشت دانست. چنانکه از اشعارش پیداست از حافظ پیروي کرده است. 
نوحه     27قصیده و    2مربع،  1مخمس،    1قطعه،    7مثنوي،    14رباعی،    85غزل،    457دیوان وي مشتمل است بر  

سرایی اهل بیت مخصوصاً امام حسین پرداخته است. از خصوصیات بارز و قابل تأمل دیوان که به مرثیه و نوحه
ز قوافی  حال پرمعنی و پخته، و استفاده اهاي سخت و دشوار، درعینوي، باید به روان بودن ابیات و پرهیز از واژه 

 آشنا و ساده اشاره کرد. از دیوان وي چهار نسخۀ خطی موجود است که به ترتیب عبارتند از:
 و خط نستعلیق شکسته  980) نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس شوراي ملی به شماره ثبت 1
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 و خط نستعلیق و با نام دیوان خاوري  546) نسخۀ خطی کاخ موزة گلستان با شمارة ثبت 2
 و خط نستعلیق و با نام دیوان خاوري   4652ابخانۀ آستان قدس با ثبت ) نسخۀ خطی کت 3
 4736) نسخۀ خطی کتابخانۀ ملی ملک با شماره ثبت 4
 

 معرفی نسخ خطی دیوان خاور قاجار
به دیگر نسخ کاملتر بود با خط شکستۀ نستعلیق نوشته این نسخه که نسبت  نسخۀ مجلس شوراي اسالمی:

دیوان با متنی فنی و زیبا در تحمیدیه بدین شرح آغاز میگردد: «ترصیع هر سخن،    برگ داشت. آغاز  140شده و  
از   ازوست و توشیح هر کالم، کالم  را تأسیس  بیواسطۀ دخیلی نظم موجودات  از سپاس خداوندیست که  سخن 

و    ستایش صانعی است که بی معاونت وکیلی جنس مخلوقات را تجنیس ازو مبدعی که ذوات را نسبت تفریق داد
صفات را صورت تنسیق بخشید؛ ابروي دلبران را رشک هالل ساخت و نرگس مهوشان را سحر حالل آموخت و  
عندلیب زبان را در بوستان وَ ما اُمِروا اال لِیَعبُدوا اهللا مُخلِصین دستانسراي فَتَبارَك اهللا اَحسَنُ الخالقین گردانید و  

گشاي ساحت اَوَلم ینَظُروا فی مَلَکوتِ السَّمَواتِ و االَرض فرمود. سینۀ بال   شهباز عقل را از آشیان اَوََّل ما خَلَق اهللا
اینک   عارفان که  آراست  لعبتی  هیچ،  از  گاه  رحمت.  نظر  محل  را  مشتاقان  دل  و  ساخت  معرفت  انوار  مطلع  را 

و در هر دیده سلطانِ ملکِ دل و گاه بر آب صورتی بنگاشت که اینک خسروِ کشورِ جان. در هر سر ازو شوریست  
صفت پر سوخته. نه دست ازو نوري. شمع جمالش در انجمن قدرت افروخته و سیمرغ بصیرت در هوایش پروانه

تعالی، به مدح حضرت فکرت به دامن علوش رسد و نه پاي وهم به ساحت جاللش راه یابد». پس از حمد باري 
 شاه میگوید. محمد پرداخته و ثناي فتحعلی

گلنسخۀ کاخ با شمارة    ستان:موزة  عنوان «دیوان خاوري»  با  دیوان در کاخ گلستان  این  ثبت شده   546نام 
دو  آن،  از  و پس  است  تحمیدیه  با  نسخۀ مجلس،  دیوان همانند  نستعلیق. سرآغاز  و متن  وزیري  با قطع  است؛ 

امرتب و  صفحه است که  صفحات آن بصورت  ن  303ها و سپس غزلیات و رباعیات در  قصیده و مراثی و نوحه
 اند که به احتمال قریب به یقین، خطاي صحاف نسخه است. ریخته قرار گرفتهبهم

نسخه با حمد پروردگار و مدح رسول اکرم آغاز میشود. پس از حمد غزلیات با    نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس:
وشته شده است. برگ نوشته شده است؛ قصاید، مثنوي و رباعیات به ترتیب پس از آن ن  111خط نستعلیق و در  

 صفحه است. 226تعداد صفحات این نسخه 
برگ نوشته   136این نسخه نیز مانند نسخ دیگر این دیوان با خط نستعلیق و در    نسخۀ کتابخانۀ ملی ملک:

اند. وجه تمایز این اثر  ها، مراثی، غزلیات و رباعیات نوشته شدهشده است و پس از تحمیدیه، قصاید سپس نوحه 
 اولین کلمه «ورق بعد» ذکر شده است. نسخ این است که در سمت چپ پایین هر ورق،  به دیگرنسبت

 
 ویژگیهاي سبکی نسخۀ خاور قاجار

 سطح فکري 
اوایل قرن   ادبیات مشروطه در  تا پیدایش  از نیمۀ دوم قرن دوازدهم  ایران  ادبیات  تاریخ  دورة بازگشت ادبی، در 

دوره است. «شاعران این دوره از نظر فکري، سعی در بیان افکار مرسوم چهاردهم است. خاور قاجار از شاعران این 
شناسی شعر، شمیسا: ص در عهد غزنوي و سلجوقی در قصیده و افکار حافظ و سعدي در غزل را داشتند» (سبک

«به   المقدور از مسائل روز استفاده نمیکردند تا هرچه بیشتر به اسلوب قدما شبیه باشند.). این شاعران حتی306
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همین خاطر در زبان و فکر شعري محدودة خاصی داشتند. این طرز تفکر تا چند دهۀ قبل هم مرسوم بود و مثالً 
اي را نمیتوان در شعر بکار برد یا هر موضوعی را نباید موضوع شعر قرار داد» (همان: ص میپنداشتند که هر واژه

306 .( 
ورداشت و عالیق شاعران قدیم بدون هیچ ارتباطی با زمانۀ خود خاور قاجار نیز بتبع همعصران خویش، تنها از با

ستایش   و  مدح  اخالقی،  و  دینی  تفکر  تقلیدي،  عرفان  عاشقانه،  حاالت  توصیف  فراق،  عشق،  است.  کرده  تقلید 
 شاه در اشعار او نمود خاصی دارد.پیامبر اکرم (ص)، امامان شیعه بخصوص امام حسین و فتحعلی

 
 هاي مذهبی اندیشه

هاي خاور قاجار، بیانگر پایبندي به تعالیم و تفکرات دینی مذهبی این شاعر است. مضامین دقت در اشعار و نوحه
هاي این شاعر همان مضامین تکراري مرسوم در عصر شاعر بوده است. مذهب و دوستداري ائمۀ اطهار بویژه نوحه

دارد. چنانچه شاعر با بیان نوحه، قصد القاي تفکر مذهبی امام حسین (ع) در اشعار خاور قاجار برجستگی خاصی  
خاص خو د را دارد و با ذکر مکانهایی چون کربال و شخصیتهاي برجستۀ دینی چون «پیامبر، حضرت علی، امام 

حسن، امام حسین، حضرت فاطمه و زینب و همچنین شخصیتهاي منفور دینی چون شمر، عمر و یزید» گویی  
وقا بازآفرینی  واژهقصد  بردن  بکار  با  و  دارد.  را  کربال  واي یع  است،  امروز  قربانت،  «واویال،  چون  ردیفهایی  و  ها 

 حسن» سعی در جوشش و غلیان احساسات در مخاطب دارد. 
 کشته   ز هر سـتم  واي    حسـن  واي حسـن

ــه ــرزنان  نوح ــان  برس ــۀ  مروانی ــاناز   کین  کن
ــان   و     قربــان      و          ــانپــدر   قرب  قرب

ــال ــال     واوی ــت   ب ــده    در    دش ــن   مان  ت
 سرت  ببریده شد بابا چه ظلـم بـی حسابسـتی
 دوستان   زلزلـه   در   عـرش  برینسـت   دگـر

 

 ) 29خسرو  کشور  غم واي حسن واي   حسن (  
فغان  با  سکینه  گوید  کُشتگان   میان  گردد  

 )19( 
 ) 19منت    حیران  و    حیران    و   حیران ( 

 ) 17ها    واویال ( بر       فراز      نیزه    سر   
 )20مگر   خونریزي   اوالد   پیغمبر  ثوابستی ( 

دگر   است    دین  سرور  نبی    سبط    ماتم   
 )23( 

 هاي اخالقی اندیشه
عقاید   اصول  کلی  بطور  است.  سنایی  و  حافظ  عقاید  با  همسو  میکند،  ذکر  اخالقیات  باب  قاجاردر  خاور  آنچه 

حقیقت جهان،  «ناپایداري  چون  مواردي  در  میتوان  را  قاجار  خاور  تربیتی  و  ریا، اخالقی  از  دوري  و  جویی 
پندپذیري، بلندنظري و وسعت دید در طریق معرفت، آزادگی و وارستگی، دوستی، رضا و خشنودي، صبر، دوري 

 از کبر و غرور، نکوهش حسد، و دوري از مالمت» خالصه کرد.
 لفـت   نگـرد  زاهـد   شـهرکاش کفـر  سـر  ز

 گذشــتم از دل و جــان، خواســتم رضــایت را
ــاب ــادة   نـ ــده، بـ ــه  بـ ــب آدینـ ــاقی شـ  سـ
 از طاعــت   مــا  و تــو  خــدا  مســتغنی   اســت
ــتم ــد   رسـ ــد و  زاهـ ــا و  زهـ ــد  ریـ  از قیـ
 وفا   نگـر  کـه  بـه  راه  غـم  تـو    صـبرم بـاز

 ) 40تــا  مالمــت  نکنــد  عاشــق  شـــیدایی(  
 ) 40خوشتر  آشـنایت را (   گذشتن از همه  کس

 ) 41مطــرب غزلــی بخــوان بــه  آهنــگ  ربــاب( 
 ) 247می  نوش و میندیش هم از روي  حساب( 
 ) 257زنار  ز  کف  چو  سـبحه  دادم    بسـتم ( 

 ) 58به جور بیحدت  اي مه مقابل افتـاده اسـت( 
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 عشق 
اشعار به آن اختصاص داده شده است. ترین مضامین است و بخش زیادي از عشق در دیوان خاور قاجار از برجسته

این عشق بیشتر در قالب عشق مجازي و زمینی بکار رفته است و از این نظر همسو با عشق در دیوان حافظ و 
غزلیات سعدي است. میتوان گفت عشق نوعی احساس عمیق و خوشایند و نامحدودي است که معموالً بر حول 

می  زیبایی هم  این  میچرخد.  زیبایی  از  موضوع  قاجار  در حقیقت خاور  معنوي.  و هم  باشد  زیبایی ظاهري  تواند 
معشوق   وصال  به  و  میبرد  باال  به  پایین  از  را  انسان  که  است  کرده  یاد  پلکانی  مانند  یا جسمانی  مجازي  عشق 
و   تندخو  گاهی  معشوق  این  دارد.  واالیی  ارزش  زمینی  معشوق  شاعر  این  اشعار  در  ازاینرو  میرساند.  حقیقی 

 ت و این عاشق است که ناز معشوق را میخرد و دشواریهاي راه عشق را با جان و دل میپذیرد. بیوفاس
ما گِل  شد  سرشته  عشق   از 
آخر  جفاجو  شوخ  اي  تو  عشق  غم   در 
 شهید عشقم و از خون مشوییدم که در محشر 
است عشق  کار  به  آید  که   کاري 
است سوز  در  یار  عشق  تف  ز  دل  که  من   به 

عشق   از  دل  استبه  شرر  هزاران  باز   توام 
عبث به  نکویان  عشق  ره  به  سپردم   جان 

 

ما(   مشکل  فتاده  عشق   )34از 
مرا(  رخسار  زردي  جهان  رسواي   )40کرد 
آنجا(  گواه  خونینم  جسم  بیگناهی  بر   )41شود 
است(  عشق  اعتبار   ) 51سرمایۀ  
است(  نوروز  عید  بگویند  اینکه   از  سوزد   )57چه 

بی من  دل  از  دلت  کرد  توان  است( چو   ) 65خبر 
عبث(  به  جان  بشد  و  بازنگشتند   )84نیکوان 

 
 مدح و ستایش  

خاور قاجار در دیباچۀ دیوان خود پس از سپاس و ستایش خداوند و خاتم رسالت، سلطان سریر والیت، پیامبر 
فتحعلی منقبت  به  (ص)،  در  اکرم  دارد.  پدرش  مدح  در  نیز  قصیده  دو  و  است  پرداخته  قاجار  از شاه  بسیاري 
 شاه قاجار و بزرگیهاي وي یادکرده است. قسمتهاي دیوان خود از فتحعلی

ــل ــارزار اجـ ــدان کـ ــف میـ ــه در صـ ــهی کـ  شـ
ــدل او ــه عــ ــه کــ ــر فتحعلــــی شــ  داراي دهــ

 

ــوفر  ــو نیلــ ــد چــ ــر زنــ ــر او ســ  ز آب خنجــ
ــرد ــراب ک ــی خ ــۀ ظلم ــود خان ــه ب ــا ک ــر ج  ه

 ) 91و 4(دیوان خاور قاجار: صص            
دیباچۀ دیوان به مدح و ستایش خود پرداخته است و در بسیاري از غزلیات خود، واژة خاور را همچنین وي در  

 بعنوان تخلص شعري برگزیده است. 
اَلوِیَه زاده عادل اعظم، و داور دریادل افخم، خسرو منصور مظفر حیدر قلیملک میرزا، متخلص به خاور رَفَعَ اهللاُ 

صره القویم الی قِیام القیام که حلقۀ بندگیش زیور هر گوش است و تحفۀ ثنایش اجاللِه بین األنام و ایّده اهللا بن
و  یاور  اقبالش  فیروز؛  طالعش  و  یار  بختش  تمام؛  به  احسانش  و  عام  انعامش  مدهوش  و  هوشیار  هر  دستخوش 

پایۀاخترش عالم انصافش ذکر مسبحان عالم قدس،  انس است، و وصف  اعطافش ورد مالکان کشور   افروز؛ شکر 
 ). 5طبع منیعش را ارکان نظم، این خجسته دیوان برهانی است قاطع (همان: ص 

 ز جان گذشت چو خاور به وصل دوست رسید
 چندان گریست   دیده  که خاور به شام هجر 

  

 )89تویی  هنوز  گرفتار   جسم   و جان اي شیخ (  
 ) کند  سر  به  خاکی  که  نیافت  امان  دم   )103یک 
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 هاي خود به مدح و ستایش امامان و ائمۀ اطهار نیز پرداخته است.در بسیاري از نوحهسرا این شاعر نوحه
 )25باز    بنگر      ما      غریبان     را   ببین  (     یا   محمد      یک      زمان       در   کربال 
 )24بیرون نیاري  ز آستین دست یداللهی، چرا(    اي گوهر بحر شرف اي خفته در خاك نجف

 ) 24گوید دمادم  بر حسین این ظلم کی باشد روا (     خیرالنسا با شور و شین برسرزنان با حور و عین
 

 عرفان
بروز  و  ظهور  محل  بهترین  چراکه  دارند؛  هم  با  بسیاري  اشتراکات  ولی  هستند،  جدا  مقولۀ  دو  ادبیات  و  عرفان 

مقارن با سبک بازگشت ادبی، عرفان و تصوف به سرازیري عرفان در ادبیات بوده است. «در عصر زند  و قاجار،  
افول و انحطاط وارد شد؛ چنانکه شفیعی کدکنی در این باره مینویسد: «تصوف این دوره، پیش از مشروطه نیز 

اند، حال آنکه تصوف، تکرار است. در حقیقت، هیچ یک از صوفیۀ  این دوره به یک لحظۀ صوفیانۀ جدیدي نرسیده
هاي تازه در زبان و اندیشه است» (ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، شفیعی کدکنی:  حوزة تجربه

 ). 25ص 
خاور قاجار در عرفان خود نیز سعی کرده از حافظ پیروي کند. بنابراین عرفان این شاعر، عرفانی تقلیدي است که 

یناً تکرار کند. اصطالحات عرفانی چون  همواره شاعر سعی بر آن داشته است که لغات و مصطلحات حافظ را ع
 زلف، زنار، تسبیح، خال، لب، بت، ترسابچه، پیر مغان و... .

شاعر حتی بتبع حافظ از زهد حاصل از ریا بیزار است. در حقیقت نوعی عدم اصالت زبان در عرفان خاور قاجار  
اشعار  در  عرفان،  در  حتی  قدما  از  تقلید  اندیشۀ  که  است  ادبی  بازگشت  نهضت  تحت  هم  آن  که  میشود  دیده 

 شاعران این دوره رسوخ پیدا کرد. 
 مـروزمیزنم الف انـا الحـق بـه  جهـان  فـاش ا

 زاهد  به   ره   کعبـه  و   مـا   در   ره   دیـریم
 بر خال  لب  و چـین  سـر  زلـف   تـو    آخـر
 من چرا   بت   نپرستم   که بـتم از  سـر  زلـف

 اي   دیــدم  و  در آخــر  عمــرزلــف   ترســابچه
 اي زاهـدتو و زهد و ریـا سـبحه و [یـا] سـجاده

 

 ) 59همچو منصور  مرا هم هوس داري هسـت (  
 ) 60ول    بر  دوست    ندانیم  کدام اسـت ( مقب

 ) 60مسکین دلم افتا د و ندانست که دام  است( 
 ) 120بــه ســر دوش درآویختــه زنــاري   چنــد ( 

 ) 170اي دادم ز کف و در  بر زنار  شدم ( سبحه
که در محشـر بـود روز سـیه خـوش عـذرخواه مـن 

)188( 
 

 سطح زبانی  
دیوان خاور  آوایی  به سطح  این سه سطح  میان  در  میشود:  تقسیم  نحوي  و  لغوي  آوایی،  به سطح  زبانی  سطح 

 قاجار پرداخته میشود. 
 

 سطح آوایی  
 موسیقی شعر  

میشود.   آن  بیشتر  تأثیرگذاري  باعث  موسیقی  با  آن  همراهی  که  است  موسیقایی  و  آهنگین  کالمی  خود  شعر 
را از زبان روزمره، به اعتبار بخشیدن آهنگ و توازن، امتیاز میبخشد و در حقیقت «مجموعه عواملی که زبان شعر  

ها در زبان میشود، میتوان گروه موسیقایی نامید ها و تشخص واژهاز رهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز کلمه
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این گروه موسیقایی خود عوامل شناخته قاو  انواع وزن،  از قبیل  قابل تحلیلی دارد  فیه، ردیف، و جناس. شده و 
اي نیز دارد که فقط قابل حس شدن است و نمیتواند براي آنها قانونی کشف کرد» شدههمچنین عوامل شناخته

 ). 8و7(موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: صص 
تکرار    -4کلمات زنگدار    -3اهمیت تکیه    -2ارزش موسیقایی حروف    -«1ساز شعر عبارتند از :  عوامل موسیقی

ایقاعی    -9کلمات زائد    8ردیف    -7قافیه  -6رار جمله  تک   -5کلمه     -11تأثیر محتوا در چگونگی وزن  -10ادات 
 ).240مناسبت، موازنه، تسمیط» (پیوند موسیقی و شعر، مالح: ص 

 
 موسیقی بیرونی  

شفیعی ها ایجاد میشود. بنا بر باور  موسیقی بیرونی همان وزن عروضی است که بر اساس کشش هجاها و تکیه
کدکنی وزنها به دو گروه خیزابی و جویباري تقسیم میشوند. وزنهاي خیزابی «وزنهاي تند و محرکی هستند که 
اغلب نظام عروضی در آنها طوري است که در مقطع خاصی نیاز به تکرار در ذهن دارد و غالباً از رکنهاي سالم و  

). 393شود (موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص  مزاحفی تشکیل شده که حالت ترجیع یا دور در آن احساس می 
احساس  آنها  در  تکرار  به  نیاز  و مطبوعی،  زیبایی  با همۀ  که  دارد  ایقاع خاصی  ترکیب  «نظام  وزنهاي جویباري 

 ). 395نمیشود» (همان: ص 
سیار هاي او بخاور قاجار بیشتر از اوزان جویباري در اشعارش استفاده کرده است. بسامد اوزان خیزابی در نوحه

 مشهود است.  
قاجار   دیوان خاور  ترجیعترکیب  19مثنوي،    14غزل، دو قصیده،    457در  و  رباعی، یک   85قطعه،    7بند،  بند 

 وزن استفاده کرده است.   33بحر و   8مربع، یک مخمس و یک مستزاد وجود دارد. شاعر در تمام دیوان از 
هزج بیشترین کاربرد را دارد. عالوه بر اینکه بسامد باالیی از  شده در دیوان خاور قاجار، بحردر میان اوزان استفاده

غزلها در بحر هزج سروده شده است. تمام رباعیهاي موجود در دیوان او نیز در بحر هزج سروده شده است. این 
وان  بحر براي بیان مضامینی چون عشق و جوانی بکار میرود. بعد از بحر هزج، بحر رمل نیز کاربرد فراوانی در دی

اي که عالوه بر تعداد زیادي از غزلیات، تمام قالبهاي مثنوي موجود در دیوان نیز  به بحر رمل او دارد. به گونه
 اند. بحر رمل براي مضامینی چون پند و اندرز مناسب است. سروده شده

 جدول اوزان پرکاربرد مورد استفاده در دیوان خاور قاجار  
 تعداد بحر و وزن  قالب  

 
 غزل

 
 

 غزل

 هزج مسدس محذوف
 هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف 

 هزج مثمن مخبون محذوف
 رمل مسدس محذوف  

 رمل مثمن مخبون محذوف  
 مجتث اخرب مکفوف محذوف 

 مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور
 سریع مقطوع حشو 

 
457 
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 منسرح مثمن مطوي مخبون  
 رمل مسدس سالم   مثنوي

 رمل مسدس محذوف  
14 

 
 قطعات

 هزج مسدس مثمن سالم  
 خفیف مخبون محذوف 
 مجتث مخبون محذوف  

 
7 

 هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف  رباعی
 هزج مثمن اخرب مکفوف

85 

 1 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف  مربع

 1 هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف  مخمس

 
 موسیقی کناري: قافیه و ردیف  

موسیقی کناري است که نقش پررنگ و مؤثري در باال بردن جنبۀ موسیقایی هاي موسیقی در شعر،  یکی از جلوه
فیاض شعر،  موسیقی  به  دیگر  (نگاهی  دارد»  خواننده  احساسات  و  عواطف  برانگیختن  و  ). 180منش: ص  شعر 

بنظر   که  است  ذکر شده  ناقدان  و  ادیبان  از سوي  بسیاري  فواید  بر شعر  ردیف  و  قافیه  تأثیر  و  اهمیّت  درمورد 
رسد نقش موسیقایی آنها بهتر و مهمتر از دیگر نقشها است. «نغمه و آهنگ  حاصل از تکرار الفاظ هماهنگ، می

اي دریافت همگون یا همسان قافیه و ردیف، لذّتی به آدمی میبخشد که نزدیک است به لذتی که از استماع نغمه
 ).83میکنیم» (پیوند موسیقی و شعر، مالح: ص 

 قافیه 
تعداد صامتها و مصوتهاي واژگان قافیه یکسانتر باشد، قافیه به همان اندازه دلنشینتر و آهنگینتر میشود و  هرچه  

اي که استفاده شده است، در  هاي خاور قاجار، قافیهارزش موسیقایی آن نیز بیشتر میشود. در بسیاري از سروده
در هاي اسمی دارد.  شاعر اختصاص به قافیه  خدمت مفهوم و مضمون شعر است و بیشترین بسامد در دیوان  این

 و روانی از دیگر خصوصیات قافیه در دیوان این شاعر است.  دیوان او عیوب قافیه بندرت دیده میشود. سهولت
 میخواهـــد    دلـــم  ویرانـــه جـــاي   در    

ــن   بی ــور     حســــ ــرمدر    کشــــ  نظیــــ
ــدا را  ــبح خ ــت ص ــه وق ــاقی ب ــتاب س ــنش  ک

 

ــهمــــــونس   ــد دلــــــم دیوانــــ  میخواهــــ
ــی  ــردن  دل  بســــــ ــرمدر بــــــ  دلیــــــ
ــر  ــدح پ ــاز و ق ــبوح س ــاز ص ــرابس ــن ش  ک

 ) 178،179،180(دیوان خاور قاجار: ص         

 ردیف
عوامل  مهمترین  از  کارشناسان  گفتۀ  «به  است.  نشده  استفاده  ردیف  از  فارسی  زبان  اندازة  به  زبانی  هیچ  در 

این زبان است» (صور خیال در شعر فارسی، شفیعی کدکنی: پیدایش ردیف در شعر فارسی وجود فعل ربطی در  
 ). 170ص 
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«در حقیقت ردیف را باید یکی از نعمتهاي بزرگ شعر فارسی دانست، درصورتیکه براي همان معانی و احساسات 
از نظر ترکیبات و مجازهاي بدیع در زبان به  شاعر نباشد. زیرا از جهات موسیقی و کمک به تداعیهاي شاعر و 

 ).142زیبایی و اهمیت میبخشد» (موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص  شعر
بهره در  قاجار  خاور  مردف هستند.  قاجار  خاور  اشعار  در  قوافی  کرده معموالً  عمل  دقیق  بسیار  ردیفها  از  گیري 

و کم ردیفهاي مشکل  بکارگیري  از  اشعار خود  در  او  او است.  ردیفهاي  بیشترین  و  است  کاربرد خودداري کرده 
 لی هستند. فع
 

 بسامد ردیف در اشعار خاور قاجار
 درصد اشعار مردف  مردف  تعداد قالب
 /.70 321 457 غزل
 /.40 34 85 رباعی
 /.29 2 7 قطعه
 /.50 1 2 قصیده 

 /.57 11 19 بندبند، ترجیعترکیب
 
مورد و از    70بنیان ردیف نیز در این اثر بر الفاظ و افعال ساده استوار است. فعل ربطی «است» و مشتقات آن با   

 میان ضمایر « ما» / اسامی «امشب» / حروف «را» در جایگاه ردیف، باالترین بسامد را دارا هستند. 
 

کل  قالبهاي   نوع ردیف
 مردف 

 یف حرفرد  ردیف ضمیر ردیف اسمی ردیف فعلی 

 369از  35   369از  42   369از  41 369از 251 584از  369 تعداد 
 5/9 38/11 /.11 /.68 /.64 درصد 

آید، بسامد ردیف فعلی در اشعار خاور قاجار بیش از سایر انواع ردیف است. خاور همانطورکه از جدول باال برمی 
بسط   ردیفها  با کمک  و  است  بیان میکرده  ردیفهاي شعر  با  را  و مفهومی شعر  معنایی  اهداف  از  بسیاري  قاجار 

 معنایی شعر را ایجاد کرده است. 
یرسد، شد، کرد، نباشد، بود، نکرد، شود، باشد، الف) ردیف فعلی: شکست، فتاد، گذشت، کن، است، گرفت، رفت، م 

نبرد، شکستند، کنند، کشید، میپسندد، میآید، نکرد، آمد، نشیند، کرد، کند، بکشد، بشکند، میزند، نباشد، دارد، 
 افتاد، میبرد، بندد، میکرد، آمد، کنند، نشود، نباشد، میخواهند، بود، هست، بست، ماست ، نیست. 

یزید،   اسمی:  ردیف  واویال، ب)  حسین.  واي  باد،  دوست،  امشب،  رضا،  فلک،  ذوالجناح،  حسینم،  علی،  فاطمه، 
 قربانت، عارض، غلط، دریغ، حیف، عشق، نبرد، دزد،  

 ج) ردیف ضمیر: چرا، ما، من، آنجا، خود، دیگران، تو، توام، خویشتن، او
 د) ردیف حروف: را، دگر، بیشتر، هنوز، اي، چند، هیچ، بایستی. 

 ردیف ضمیر و حرف: مرا، ما را، بر من، بی تو.هـ) 
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 موسیقی درونی: جناس و سجع  
«هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرف در مجاورت با حروف دیگر، موسیقی خاصی را پدید  

(موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص   میشود»  گفته  درونی  موسیقی  آن  به  که  مختلف  ). «جلوه51میآورد  هاي 
و تکرار در نظام آواها که از مقولۀ موسیقی بیرونی و کناري نباشد، در حوزة مفهومی این نوع موسیقی قرار  تنوع  

صص   محسنی:  شعر،  موسیقی  و  (ردیف  آرایه12و  11میگیرد»  در  درونی  «موسیقی  همچون ).  مختلفی  هاي 
اساس موسیقی شعر، جمالی:   (تکرار  و موازنه دیده میشود»  تکرار، سجع  پربسامدترین  63ص  جناسها،  تکرار   .(

 صنعت در موسیقی درونی اشعار خاور قاجار محسوب میشود و بعد از آن جناس بسامد باالیی دارد. 
 شواهدي براي ظهور موسیقی درونی در اشعار خاور قاجار  

) همحروفی که تکرار یک صامت با بسامد زیاد در جمله است. 1تکرار در هشت صورت، شکل میگیرد؛  «  تکرار: 
) 4) تکرار هجا؛ معمولترین نوع آن تکرار ادات جمع است.  3) همصدایی تکرار یا توزیع مصوت در کلمات است.  2

) 7) آرایۀ رد العجز الی الصدر.  6العجز.  ) آرایۀ رد الصدر الی  5ها در بیت محسوب میشود.  تکرار واژه؛ تکرار واژه
االطراف؛ یکی از کلمات اواخر مصراع اول در اوایل مصراع  ) صنعت تشابه8صنعت طرد العکس یا تبدیل و عکس.  

 ). 77دوم و یکی از کلمات مصراع دوم در اوایل مصراع سوم تکرار شود» (نگاهی تازه به بدیع، شمیسا: ص 
 تکرار 
ــه ــد ن ــه  ي بری ــام  ن ــ   یپی ــل هن ــد   وص  یامی

 واویـــال    واویـــال   الامـــروز در  دشـــت   بـــ
ــدر  ــان  پـ ــان    و   قربـ ــان       و   قربـ  قربـ

ــدم   ــر    ز  بن ــداگ ــد   بن ــدا کنن ــقت ج  عش
 

 ) 8بسته از شش جهـتم خیـل غـم جانـان راه (  
 ) 17( واویـال  صـد  واویـال  نور دو چشم مصـطفی  

 ) 19( حیــران     حیــران         حیــران منــت   
 ) 109هـا کننـد ( من جدا  از غمـت نالـه  بندِ  هر

 

 اول و آخر بیت یکسان باشد. ردالصدر الی العجز:
 آن عید که هر لحظه جهان خرم از اوسـت  خرم
 سـپردم   بـه ره  عشـق نکویـان بـه عبـث  جان

 خـویش  دادم ایـن ناصـح     دسـتنه  مـن ز   
ــاب  ــی  حس ــو  رام ــتگان ت ــرد کش ــوان ک  نت

 

 ) 79(   خرمـی  عالم خرمـی   عـالم  از اوسـت و   
 ) 84بـه عبـث (   جاننیکوان یار نگشتند  و بشد  

 ) 96نـداد (   دستکه  دید آن رخ  زیبا که دل ز  
میخواهنــد  حســاب بــه روز حشــر چــه غــم گــر

 )111 ( 
 

 : کلمۀ آخر بیتی (عجز) در اول بیت بعد (صدر) تکرار شود. رد العجز الی الصدر
 خوشــا   آغــاز  عشــقاي خوشــا  عشــق  و 

 جــان   و  جملـــه     عشــاق    تـــن عشــق 
 

 عشــق اي خوشــا جــانی کــه شــد دمســاز  
 ) 217(   تن چـه سـان بـی جـان توانـد زیسـتن

 

 مصراعی را به دو پاره تقسیم کنند و آن دو پاره را در مصراع دیگر برعکس تکرار کنند.   طردالعکس:
ــود ــت    موجـ ــود    اوسـ ــه   وجـ ــالم   بـ  عـ

ــرداز    دم    ــان  نبـ ــس  جـ ــو  کـ ــغ   تـ  تیـ
 

  ) است  جهان   او   وجود   به    ) 57موجود  
 ) نبرد  آسان    کس   تو   تیغ  ز    )95جان   

 



 113-133 صص ،70 پیاپی شماره ،14 دوره ،1400  بهمن ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک /  124

آن است که گوینده یا نویسنده در سخن خود کلمات همجنس بیاورد که در ظاهر به یکدیگر شبیه و در   جناس:
هایی که ازطریق وحدت، معنی مختلف باشند. دو کلمۀ متجانس را دو رکن جناس میگوییم بر اساس هماهنگی

یا تضاد صامتها و مصوتها در شعر پدید میآید بر نه قسم تقسیم میشود. نم تام، ونهتشابه  بارز آن «جناس  هاي 
ناقص، اشتقاق، شبه اشتقاق، مضارع و الحق، قلب، مطرف، مکرر، مذیل، مرکب و مطرف» است. در اشعار خاور 

هاي بعدي  قاجار پربسامدترین جناس، مذیل میباشد و بعد از آن جناس شبه اشتقاق، مضارع و مطرف در رتبه
 قرار میگیرند. 

 ).89بیمار» (  –)، « بیمار 63خشک» (-)، «خشک 52باز» ( -جناس تام:  «باز
 –) «تاب 59قیام» (  -)، «قیامت  45ماه» (  -)، «مهر 45تاب» (  -)، «توان 45جور» ( -جناس شبه اشتقاق: «جفا 

 ).157مکان» (  -)،  «کون154توان» ( 
)،  218بسته» ( -)، «خسته  76جنگ» ( -)، «تنگ  60تنگ» ( -)، «رنگ  45کار» ( -جناس مضارع و الحق: «یار   

( –«روز   (  -)، «جفا57سوز»  (   -)، «کم98جدا»  (   -)، «بیمار103غم»  ( -)،  «شاد106بیزار»   -)، «قال 106یاد» 
 ). 141قیل» ( 

 ). 216نزار» (  -جناس مکرر: «زار  
)، «کار  149تیغ» (   -)، « تیر144همی» (   –)، «همه  50خستن» ( –)، « خسته  46رود» (   -جناس مطرف: «روي  

 ). 121نامی» (  –)، «نامه 96یاد» (  -)، «یار 94کام» (  –
(–)، «چشم  52تب» ( -جناس مذیل: «تاب  ( –)، «ناز  47چشمه»  ( –)، «خواب  52نیاز»  -)، «گناه56خوابیده» 

 ) «زور  58گنه»   ،(– ) «یار65زر»   ،(- ) «ن 66یاور»  (   –م  )،   «جان71نمک»   ،(- ) «پیمانه78جهان»  پیمان»   -)، 
(   –)،  «جامه  81(  تار155جام»   » ،(-   ) (   –)، «دوست  57تارتر»  (   –)، «نگاه  58دست»   –)، « مه  96نگاهی» 

 ). 114صیاد» (  –)، « صید 112مدعا» (  –)، «مدعی 108مهر» ( 
 ). 132( تیر»  –)، « بتر 153باز» ( –)، «ناز 115زبر» (  -جناس خط: «زیر   
 

 سطح ادبی 
 موسیقی معنوي  

به هم پیوسته با نخهاي متعدّي  از پیوستگی میان کلمات  ارتباط و تناسبها، چه لفظی و چه معنایی،  این  اند و 
آید و نوعی هماهنگی در یک شبکۀ  منسجم هنري را به نمایش میگذارد. قلمرو حوزة معنوي ها بوجود میواژه

تشابهات و تضادها  است که در حوزة امور معنایی و ذهنی قرار میگیرند. «به بیانی دیگر،  شامل تمامی تقارنها،  
همۀ ارتباطهاي پنهانی عناصر یک بیت یا یک مصراع، اجزاي موسیقی معنوي آن اثر را تشکیل میدهد. بسیاري  

حس تلمیح،  تضاد،  نظیر،  مراعات  ایهام،  مثل  بدیع  معنوي  صنایع  و...  از  ایهام  موسیقی آمیزي،  این  حوزة  در 
 ).13و 12گنجانده میشود» (ردیف و موسیقی شعر، محسنی: صص 

است. خاور   تأثیرگذار  اثر  بر جنبۀ شناختی یک  است که  اساسی موسیقی معنوي  ارکان  از  یکی  صنایع معنوي 
احساس نهفته   تنها بر جنبۀ موسیقایی شعرش افزوده، که عاطفه وقاجار با استفادة بجا از انواع صنایع معنوي نه

در شعرش را به مخاطب منتقل میکند. در میان انواع صنایع معنوي، شاعر در پیروي از حافظ، عالقۀ وافري به 
 ایهام دارد. استفاده از صنعت

 شواهدي براي ظهور انواع صنایع معنوي در دیوان خاور قاجار  
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-سازي کالم میشود. بسامد باالي این آرایه در دیوان خاور قاجار نشانکاربرد هنري ایهام موجب برجسته  ایهام:
هاي متنوع این آرایه است. در غزلیات این شاعر به تقلید از غزلیات حافظ دهندة عالقۀ این شاعر به بازي با گونه
 کاربرد هنري این صنعت برجسته است.

 بود آهی که همی سوخت از او خرمن ماه           و  غم    ایام  مرا  کز    درد   فراق   دوش 
 روز و  نداریم  پناه من  و تو هر  دو سیه            تو اي دل به که باشد که به دهرامید گفتم 

 خرگاه گردونخسرو بوسه زن خاك در             تا فلک  بوسه زند خاك رهت  را  بشتاب 
 ) 8(دیوان خاور قاجار: ص                            

از   ایهام تناسب: یا کلماتی  با کلمه  اما معنی غایب  باشد،  از دو معنی کلمه، در کالم حضور داشته  فقط یکی 
 کالم رابطه و تناسب داشته باشد. 

سر  شده شیرین اي عشق شیرین کام پروین ز  بر  چرا  جور  (   فرهاد  تیشۀ   ) 114رود 
 

 دارد.کلمۀ «شیرین» داراي دو معنی میباشد و با کلمۀ فرهاد تناسب 
لفظی داراي چند معنی است و آن را طوري در نظم و نثر بیاورند که با یک جمله معنی و با جملۀ    استخدام:

دیگري معنی دیگر بدهد. یا از خود لفظ یک معنی و از ضمیري که به همان لفظ برمیگردد، معنی دیگر اراده 
 کنند.  

 )11(  شکست  د کینۀ    اهل   جفا    از تندبا        سروي  که  بود  رسته  ز بستان فاطمه 
 )11و دل مصطفی شکست (  شکستشمر از جفا       از نیزة  کتف  سرور  دین  زین عابدین 

مشبه با  ارتباط  در  و  معنی  یک  مشبه  با  ارتباط  در  و  دارد  ایهام  جمله  واژة فعل  میکند.  پیدا  دیگري  معنی  به 
ارتباط با «کینۀ اهل جفا» معنی دیگري دارد. و در بیت دوم نیز «شکستن» در ارتباط با «سرو» یک معنی و در  

 واژة «شکستن» در ارتباط با «نیزه» یک معنی و در ارتباط با «کتف سرور دین» معنی دیگري پیدا میکند. 
 : گوینده در ضمن کالم به داستانی یا مثلی یا آیه و حدیثی معروف اشاره کند. تلمیح

این است که به شعر عمق میبخشد و با ارجاع متن به ماجرایی که خواننده از آن از خواص و زیباییهاي تلمیح  
دانسته با  را  او  ذهن  دارد،  بیان خبر  براي  قاجار  خاور  دیوان  در  بکاررفته  تلمیحات  میکند.  درگیر  پیشین  هاي 

د بکار میبرد. از  مفاهیم متعددي بکار رفته است. او حتی تلمیحات قرآنی را نیز در راستاي مفاهیم موردنظر خو
جمله شخصیتهایی که بصورت تلمیح به آن اشاره شده است، در تلمیحات اساطیري، تاریخی «اسکندر، رستم،  
شیرین، خسرو، فرهاد، لیلی، مجنون؛ در تلمیحات شخصیتهاي دینی «حضرت علی، حضرت فاطمه، پیامبر (ص)، 

یعقو  عیسی،  عباس،  حضرت  حسین،  امام  حسن،  امام  زینب،  و حضرت  ایوب،  یعقوب،  یوسف،  نوح،  خضر،  ب، 
 العابدین» و در تلمیحات منفور دینی «یزید، عمر، شمر، معاویه، اباسفیان» هستند.حضرت زین

 در دیوان خاور قاجار باالترین بسامد  تلمیح ، مربوط به شخصیتهاي دینی میباشد.   
 )11شکسته باد ( ه پشت عترت طپشتت  چو      اي چرخ   تاروپود وجودت  گسسته باد   

 ) 12که نابینا   بود (  دیدة  یعقوباي   خوشا       به کسی  می نتوان  دید   در  ایام   فراق 
 )201جز  دل  که  تواند  که کند راهنمایی (       مرو کین  ره عشق است خضر خاور ز پی

 )  6است    (   الفتی   تیغ   و هل   اتی   سپر      آنکه   بندد     کمر   چو  در گه   رزم 
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نشر و  یا  لف  شاعر  گستردن.  و  کردن  باز  معناي  به  نشر  و  است  کردن  لوله  و  پیچیدن  درهم  معناي  به  لف   :
هاي دیگري را  سخن واژه  نویسنده دو یا چند واژه را در بخشی از سخن مصراع یا بیتی بیاورد و در بخش بعدي 

 هاي قبلی در ارتباط باشند، ذکر کند.که به نوعی با واژه
 )7است (    زبر او    قدر  و      زیر هست   او         فکر  و دانش  و  وهم هرچه  آید  به   

 )10نیلگون قبا ( و آن  خاك بر سراین گشت      ز غم  زمین و  چرخ برینآمد مهی که 
 

 صور خیال 
هاي اصلی شعر است. شاعر سخنور  خیال در کنار عناصري همچون زبان، وزن، قالب و محتوا از بنیانها و پایهصور  

ها و ترکیباتی گیري از صورتهاي آن «مجاز، تشبیه، استعاره، کنایه» واژهتوانا با استفاده از اکسیر تخیّل و با بهره
در لذّت و زیبایی میکند. بررسی صور خیال در اشعار   طالیی میسازد که مخاطبان را به شگفتی واداشته و غرق

خاور قاجار، عالوه بر کشف و استخراج نوآوریها در زمینۀ تخیّل و عناصر سازندة آن میتواند عواطف شاعر را نیز  
براي ما آشکار سازد. عواطف و احساسات افزون بر اینکه شرایط روحی شاعر را نشان میدهد، گویاي میزان تعهد و 

ولیت او در قبال جامعه نیز است. با پی بردن به احساسات و عواطف موجود در شعر، میتوان دریافت که آیا مسئ
شاعر به قول شفیعی کدکنی درگیر (من فردي یا رمانتیک) بوده است و یا عواطف او از جنس (من اجتماعی) یا  

اس جامعه  مردم  امیدهاي  و  بیمها،  رنجها،  دردها،  با  مشترك)  (من  (روزنههمان  بزرگ،  ت»  جهانی  بر  خرد  اي 
 ). 82شفیعی کدکنی: ص 

وبویی در اي که صور خیال برگرفته از طبیعت را با رنگگرا است. به گونهصور خیال در شعر خاور قاجار ترکیب
آورد. در حقیقت این شاعر امور و صور غیرقابل جمع در  انگیزي را پدید میکنار هم قرار میدهد و تابلوهاي خیال 

عالم طبیعت را با آشتی دادن تضادها و ازمیان برداشتن موانع در کنار هم قرار میدهد و تصویري بسیار زیبا پدید  
 آورد. مثالً در این بیت:می

است  پادشاه همه   خوبان   جهانی  لیکن  خراب  تو  جفاي  ز  دل   کشور 
 ) 47(دیوان خاور قاجار: ص                                

قا پروراندن مضمونی دل خاور  براي  عبرتجار  و  به گونهانگیز  میکند،  استفاده  پادشاه  واژة  از  که آموز خوبیها  اي 
ذهن خوبیها را پادشاه تصور میکند و کشور دل را جایی تصور میکند که مورد جفاي پادشاه است. هنریترین صور 

حالت   داشتن  و  طبیعت  از  بودن  ملهم  عین  در  که  هستند  آنهایی  متنی  خیال  زمینۀ  در  زیبا،  و  بدیع  ترکیبی 
 کننده را براي درك زیباییها به تالش وادارند. مناسب، ظهور و با آرمانها  تلفیق یابند و ذهن تأمل

 
 شواهدي براي ظهور صور خیال در اشعار خاور قاجار 

 الف) تشبیه  
بازتاب جهان محسوس در ذهن شاعر ترین نوع تجربۀ خیال و  تشبیه صورت مخیل تصاویر در شعر است. «ساده

شناسی،  توسط تشبیهات حسی بیان میشود. جهان متن در تشبیهات حسی، بیرونیتر و همگانیتر است» (سبک
به آنها اغلب ). اغلب تشبیهات دیوان خاور قاجار از نوع «محسوس به محسوس» است و مشبه306فتوحی: ص  

از عناصر طبیعت مانند «سرو، گل،   باران، آفتاب، ماه، بت، بهشت و جهنم است. در حقیقت برگرفته  خورشید، 
ندارد. همان وجه تازگی چندانی  قاجار  به مدد هاي شناختهشبهارکان تشبیه در سخن خاور  را  ادبی  شدة سنن 
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و شناختهبه مشبه عامل معهود  میبرد که همین  بکار  این  هاي معهود  براي  را  بودن، سبک شخصی خاصی  شده 
هاي سخن وي دیده میشود. تشبیهات محسوس نمیکند. البته این ویژگی تقریباً در تمام سطوح و الیهشاعر خلق  

به معقول هم در منظومه دیده میشود، اما شمار تشبیهات معقول به محسوس و معقول به معقول در دیوان کمتر  
 است. 

 محسوس به محسوس:
 )65م یار یا ز گردونست ( ام پر از خونست/ نداند از ستچو جام باده دل خسته 

 محسوس به معقول: 
 )59میزنم الف انا الحق به جهان فاش امروز/ همچو منصور مرا هم هوس داري هست (  

 معقول به محسوس:
 )150عارفان را راحت افزاید ولی / زاهدان را دشمن جان است عشق (  

 معقول به معقول: 
 )6و سقر است ( مقتدایی که بهر دشمن و دوست / مهر و قهرش چو جنت 
 

 عقلی -عقلی حسی  –عقلی عقلی –حسی حسی  -حسی  نوع تشبیه 

 /.8 /.16 /.32 /.44 درصد

تشبیهات شعر خاور قاجار از حیث ارکان و بر اساس فراوانی عبارتند از: تشبیهات بلیغ یا اضافی، مؤکّد، مرسل، 
 مجمل و مفصل. 

 تشبیه مرسل: 
 )150میرسد آن شه خوبان همه دلهاش ز پی/ همچو شاهی که همی میرسد از پی سپهش ( 

 تشبیه مؤکد:
 ) 150درمان است عشق ( یادگار روي جانان است عشق / درد اما عین 

 تشبیه مفصل:
 ) 150گه ستاند جان و گه بخشد روان؛ گه گدا و گاه سلطان است عشق ( 

 تشبیه مجمل:
 ) 197اي ( اي / آتش به خرمن گل و بلبل فکندهدر باغ پرده از رخ چون گل فکنده 

 :تشبیه بلیغ
 )49شب هجران عجب تار است گویی / ز بخت من سیاهی وام کرده است (  

 مؤکد مرسل مفصل  مجمل بلیغ  نوع تشبیه 
 /.21 /.35 /.8 /.12 /.24 درصد

نگاهی سطحی به ارکان تشبیهات دیوان قاجار  وبسامد جدول باال بیانگر این مسئله است که تشبیه مرسل و بعد 
 از آن تشبیه بلیغ بسامد باالیی در این منظومه دارد.  
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   ب) استعاره
پرکارب از  استعاره  از مجاز،  بعد  فردیت هنري مؤلف است.  ویژة  نمود  و  اساسی در خالقیت  ردترین استعاره رکن 

عنصر صور خیال در دیوان خاور قاجار محسوب میشود. در دیوان این شاعر استعارة مصرحه بیشترین بسامد را 
هاي شاعران گذشته است و در  هاي بکاررفته در این دیوان اغلب تکراري از مضامین استعارهدارد. بیشتر استعاره

ها از عناصري چون (ماه، سرو، اجار در استفاده از استعارهاین زمینه نوآوري در این منظومه  دیده نمیشود. خاور ق
 لعل، کمان، بت، ساقی و... بهره برده است.

 به را ذکر نماییم.  : آنست که مشبه را از تشبیه حذف کنیم و تنها مشبهاستعارة مصرحه
 )  47فغان که میکشدم  زحمت خمار امشب (          ام امروزتو یک جرعه خورده لعل جدا ز

 )96نمیروي   از یاد (  مه که  تا قیامتش   اي  تو    خدنگ چنان  چشید   دلم   لذت     
 )94غارتگر   دل    بالي     جان    شد  (  سبک     عیان    شد    صنمیهر   جا    

 ) 119دوش  درآویخته  زناري چند (به سر  از سر  زلف بتمنپرستم  که   بت من  چرا 

 )119کردم  در ره عشقت  ز وفا کاري چند (  که مناي ماه  چون کشی  نام  گناهم مبر

 به لوازم آن نیز ذکر شود و مناسبات آن نیز مقرون است.: آن است که به همراه مشبهاستعارة مرشحه
 )47نهان   زیر   سحاب (    مهر  درخشندهبرفکن    امروز    ز  ر خساره    نقاب          منما   مه   من 

 ) 100تا که   به  گفتار  آید (     لعل  لبش   شکرین نرخ  شکر به جهان یکسره  اي دوست شکست  

 )90میرسد (    روان   سرو بر  سر   خاکم   گر آن کنان سر ز   خاك گر به درآرم  رواسترقص

 ) 123پابه گل   آمد ( سرو چمن  در پیش قدمش     خرامیداز  نار    به   گلزار        سرو قدآن   
 

زبان مجازي،استعارة مکنیه و تخییلیه و  استعاره  تخیّل   :  بلندپروازیهاي  براي  قلمرو  مناسبترین و وسیعترین 
حقیقی خارج میکند و به عالم پر از شگفتی شعر وارد میکند. این شاعر است که گفتار را از تنگناي زبان عرف و  

اي که چیزي میگوید  زبان از زبان عادي نشئت میگیرد، تکامل مییابد و با تمهیدات هنري آراسته میشود. به گونه 
 و چیز دیگري را اراده میکند. 

به جاي خود را به یکی یا چند تا از به حذف و مشبه ذکر میشود، لکن مشبهدر استعارة مکنیه و تخییلیه، مشبه
مناسبات یا اوصاف خود میدهد. استعارة مکنیه و تخییلیه در حقیقت یکی هستند چون تخیل و کنایه از هم جدا 
نیستند. مثالً در استعارة دست روزگار، به آن قسمت که گوینده در ضمیر خود روزگار را به انسان تشبیه کرده  

میگوی مکنیه  استعارة  تخییلیه است،  کرده،  خیال  یا  کرده  فرض  دستی  روزگار  براي  که  قسمت  آن  به  و  ند 
(بین   استعاري) هم بصورت غیراضافی  (اضافۀ  اضافی  قاجار هم بصورت  استعارة مکنیه در دیوان خاور  میگویند. 

استعارة مصرحه مکنیه و تخییلیه) بکار رفته است. بسامد استفاده از این نوع استعاره در دیوان خاور قاجار بعد از  
 و مرشحه است.

 بسامد انواع استعاره در دیوان خاور قاجار
 استعارة مکنیه  استعارة مرشحه  استعارة مصرحه 

43./ 32./ 25./ 
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 استعارة مکنیه غیراضافی
 )98جان  فدایش   که عجب   روح فزا   می آید(    نگهت   زلف     تو    با   باد    صبا   می آید 
 ) 99خنجر    اسکندري   با  پهلوي   دارا   نکرد (    آنچه   مژگان   تو  با این سینۀ  مجروح کرد
 اي    چرخ     سینه  ات   هدف  تیر آه  باد
 روي  هوا مشک  بیز  باد صبا مشک  ساست

 )14روزت    چو    روز   آل   پیامبر سیاه   باد (    
 )55طرة    مشکین   یار  در کف  باد صباست (     

 
 استعارة مکنیۀ اضافی  

؛ 99؛  «سر سودا» 98؛ «درد هجران»  98؛ «سر زلف»  95؛ « کام دل آسمان»  92؛ « تیغ جفا»  91«خانۀ صبرم»  
؛ 142؛ «کام دل»  119؛ «کف جام»  104؛ «آه سحر»  104؛ «آتش هجر»  103؛ «خنجر ستم»  101«رخ زلف»  
 . 154؛ «جان جهان» 144؛ «ملک دل» 143«دام زلف» 

 
 غیراضافی اضافی استعارة مکنیه 

 /.60 /.40 درصد

 
 ج) کنایه  

صارفه«جمله قرینۀ  اما  نباشد،  آن  ظاهري  معناي  گوینده  مراد  که  است  ظاهري  اي  معناي  از  را  ما  که  هم  اي 
عنه میگویند»  به و به مقصود مکنیمعناي باطنی کند، وجود نداشته باشد. به الفاظ و معناي ظاهري مکنیمتوجه 

 ). 84(معانی و بیان، تجلیل: ص 
خاور قاجار از آنجایی که در سرودن اشعار  مقلد خوبی  از حافظ بوده است. کنایه ها در اشعار او جایگاه خاصی 

توانایی   هرقدر  حقیقت  در   . و  دارد  زندگی  به  بیشتر  شاعر  و  باشد  بیشتر  زبان  از  شاعري  آگاهی  و  زبانی 
اندازه کنایه به همان  باشد،  داشته  توجه  او جلوه باورداشتهاي مردم  باورداشتهاي مردم در شعر  و  مثلها  هاي ها، 

 بیشتري دارد. بیشتر کنایه ها در دیوان او از نوع فعلی، قریب و ایماء است. 
 ل  پیامبر  سیاه شد آن  دم  جهان  بر  آ

 ماهی به ماه؛ کنایه از عبور از پستی به بلندي؛ ایماء 
 ) 11فریاد   اهل  بیت  زماهی به ماه   شد (        

 
 بحر    ذخار      و        قلزم      مواج 

از   کنایه  نفر؛  یک  جود  دریاي  برابر  در  بودن  شمر 
 سخاوت یک نفر است. قریب و از نوع ایماء  

 ) 7پیش   دریاي   جود     او  شمر   است (       
 

 از سر قهر بر آشفت و به من گفت چه گفت 
 گویی مکن ژاژ مخواه؛ کنایه از بیهوده

 قریب و از نوع ایماء

 )8ن ژاژ مخواه ( گفت خاموش شو افسانه مخوا    
 

گاه انواع آرایه و تصاویر شعري است. خاور قاجار از کنایه براي آفرینش اشعار دلنشین   غزلهاي خاور قاجار جلوه
خود بهرة بسیاري برده است. بررسی کنایه در دیوان خاور قاجار نشان میدهد که او از کنایۀ قریب در شعر خود  

گویی در تصاویر شعري است. همچنین برخاسته از استفادة بیتکلف و ساده  بسیار استفاده میکند؛ دلیل این امر، 
 این علت است که شعر خاور قاجار به جاي لفظ بر معنا تکیه دارد.  
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 د) مجاز  
اي  به دست دهند ها و جمالت را در معناي اصلی بکار نبرند، اّما اوال باید قرینه«در ادبیات مرسوم است که واژه

اي وجود داشته (مجازي) لغت، رابطه ثانوي  ثانیاً  باید در معناي اولی (حقیقی) و آنان فهمیده شود وتا مقصود  
 ). 22ص بیان، شمیسا: معانی و  باشد. در علم بیان به این رابطه «عالقه» میگویند»

ارادة جزء؛  2) عالقۀ کلیت و جزئیت،  1هاي مجاز  عالقه ارادة کل؛  3) ذکر کل و  عالقۀ حال و   ) 4) ذکر جزء و 
) عالقۀ سبب و ارادة 8) عالقۀ ملزومیت؛   7) عالقۀ الزمیت؛  6) ذکر محل و ارادة حال؛  5محل یا ظرف و مظروف؛  

) 13) عالقۀ مجاورت؛   12) عالقۀ  قوم و خویش؛  11) عالقۀ جنس؛   10) عالقۀ  عموم و خصوص؛  9مسبب؛  
 ) عالقۀ شباهت.14عالقۀ تضاد؛ 

 صفت  است  یسی  کف عمولد داور   موسی  
 کف عیسی؛ مجاز به عالقۀ جزء و کل

 ساز       عشق  فسونبسته  کز           زبانم
به  مجاز  فسون؛  عشق   / آلت  عالقۀ  به  مجاز  ؛  زبانم 

 عالقۀ الزمیت. الزمۀ عشق فسون است.

 )78که نسیم سحري خرم و عیسی دم از اوست (    
 

 ) 78است ( نهانی    با   توام     گفت وشنود         
 

 )85ز را به مداوا چه احتیاج است (  بیمار   عشق       دل عالج شود   درد  یار  ز اي  همنفس 
 اي همنفس مجاز از معشوق، عالقۀ عموم و خصوص / دل و یار مجاز سببیه، یار سبب عالج دل میشود.

 بیمار عشق؛ مجاز به عالقۀ الزمیت؛ الزمۀ عشق بیماري است. 
 زینت و زرجهان  مثال دکانی  است پر  از  
 زینت و زر؛ مجاز به عالقۀ جنس  

 )  89از این  دکان  نبرد  کس  جز از زیان اي شیخ ( 

 رخسار  و   رفتی      پري نمودي   چون    
 پري؛ مجاز به عالقۀ شباهت  

 )90اي     چند ( بیا     دیوانه      بین      فرزانه
 

 و    از   سبحه     بگرفت        مسجد  دلم   از
 مسجد و میخانه مجاز به عالقۀ محل و حال  

 سبحه و پیمانه مجاز به عالقۀ حال و محل 

 )90اي     چند ( و     پیمانه     میخانهخوشا   
 

نها استفاده خاور قاجار بمنظور ساختن تصاویر شعر از انواع مجاز بهره برده است. مهمترین مجازهایی که وي از آ
کرده است عبارت است از جزئیه، آلت، جنس، شباهت، ماکان، مایکون، محلیه. در این میان بسامد مجاز به عالقۀ  

 نگر او است.جزء و کل  بیش از سایر مجازها است. توجه خاور قاجار به مجاز به عالقۀ جزئیه نشان از ذهن جزئی
ر قاجار را نشان میدهد که از میان صور خیال مجاز با میانگین  جدول ذیل بسامد انواع صور خیال در دیوان خاو 

 /. درصد از کل صور خیال باالترین بسامد و بعد از آن استعاره بیشترین فراوانی را دارد. 35حدود 
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 بسامد صورخیال در دیوان خاور قاجار

 
 
 

 گیري  نتیجه
فتحعلیشاه قاجار یکی از شاعران نا شناختۀ قرن سیزدهم است که شاهزاده حیدرقلی میرزاـ خاور قاجارـ  فرزند  

به شیوة شاعران دورة بازگشت به شاعري پرداخته است. مدح و نوحۀ اهل بیت، بخصوص امام حسین در اشعار 
نوحه در دیوان او به مداحی اهل بیت اختصاص داده شده است. در دیوان   27اي که  این شاعر موج میزند. بگونه

بگونه است،  تقلیدي  وي  عرفان  میشود.  دیده  حافظ  اشعار  از  کمال  و  تمام  تقلید  شاعر  از این  بسیاري  که  اي 
رنگ او  اشعار   گاهی  است.  نموده  تکرار  عیناً  خود  دیوان  در  را  وحافظ  سنایی  عرفانی  اشعار  اصطالحات  وبوي 

-اجار از سرودن غزلیات تقلید و نظیرهخاقانی، سنایی و  وحشی بافقی پیدا میکند. علیرغم اینکه هدف خاور ق
 گویی از حافظ بوده است اما متأسفانه نتوانسته در سرایش خود توفیق زیادي کسب کند.  

این نسخۀ خطی در قالبهاي متفاوتی چون غزل، قصیده، قطعه، مستزاد، مربع، مخمس، مثنوي و رباعی سروده 
قالب شعري محسوب میشود. در بخش  زبانی، تکرار   شده است و در میان این قوالب شعري غزل پربسامدترین

انتخاب  داراست.  را  برتر  جایگاه  معنوي  موسیقی  در حوزة  نیز  ایهام  و  است  درونی  موسیقی  آرایۀ  پربسامدترین 
اوزان متناسب با مفهوم و بکارگیري ردیفهاي فعلی موجب کمال مفهوم قافیه شده است. عیوب قافیه در اشعار او  

 شود. در سطح ادبی نیز مجاز و پس از آن انواع  استعاره، باالترین بسامد را دارا  هستند. بندرت دیده می
 

 نویسندگان  مشارکت
 شده  استخراج  آزاد اسالمی واحد کاشاندانشگاه    در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان   دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این

سرکار .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله   این  راهنمایی  حسین آذرپیوندآقاي دکتر  .  است
آقاي .  اند  داشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  خانم زهرا مداحی

  را  پژوهش  این  مشاور  نقش   تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  سعید خیرخواهدکتر  
 .است بوده پژوهشگرسه   هر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي تحلیل نهایت در. کردند ایفا
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 قدردانی  و تشکر
آزاد اسالمی واحد دانشگاه    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 که نامه پایان داوران هیئت و کاشان
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 تحقیق   این  . دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی   و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین   کلیه  طبق
 ذکر   موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول  نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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