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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mirza Jafar Kangavari whose nickname is 
Saghar is one of the great intellectuals and poets of the Kermanshah Literary 
school in the thirteenth century, it coincides with the rule of the Qajar dynasty 
in Iran. He is one of the prominent poets of the return period and also one of 
the influential figures in the formation of this school in Kermanshah area, 
whose scientific and literary rank is not well known. His collection of poems has 
been composed in the form of Gazelles and quatrains, the main purpose of this 
article is to determine the coordinates of style and innovations in these poems. 
METHODOLOGY: The present study is based on descriptive and analytical 
studies, library and documentary search. The scope and community of the 
study of Saghar Kangavari Divan is the description, annotation, commentary 
and correction of Mohammad Ebrahim Malmir and Maryam Ghafourian, which 
has been published by Ansari Publications. 
FINDINGS: Innovation in the field of word composition and the poet's mystical 
taste for natural phenomena has found a special manifestation in Saghar’s 
poetry. Citing the rich sources of Quranic culture, national myths, as well as 
recalling the historical sites and popular culture are other characteristics of 
Saghar's poetry. The use of similes, metaphors, metaphors and illusion also 
have a high frequency in Saghar's poetry, which in general have created new 
images and subtle and pleasant themes. 
CONCLUSION: Saghar's lyric poems are clearly and eloquently Khorasani style 
in terms of linguistic allusions and mostly follow the style of Hafez, Saadi, and 
Vahshi Bafghi’s poems. Also, in terms of content, these lyric poems include 
romantic feelings and mystical emotions in the style of the ancient Iraqi school. 
In his quatrains, Saghar beautifully repeats the same themes that have been 
mentioned in his lyric poems. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 بررسی ویژگیهای سبکی دیوان ساغر كنگاوری

 

*فرعبدالرضا نادری
،
 فردنب حیدریزی 

 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، كرمانشاه، ایران.

 

 چکیده:
یرزاجعفر كنگاوری متخلص به ساغر از عالمان و شاعران بزرگ مکتب ادبی : مزمینه و هدف

كرمانشاه در قرن سیزدهم، مقارن با حکومت سلسلج قاجاریان در ایران است. وی از شاعران 

دیری این مکتب در دیار كرمانشاه است كه برجستج دورۀ بازدشت و نیز از تأثیردذاران شکل

شده نیست. دیوان اشعار او در قالب غزل و رباعی سروده ختهمرتبج علمی و ادبیش چندان شنا

شده كه هدف اصلی این جستار نیز تعیین مختصات سبکی و نوآوریهای موجود در این اشعار 

 است.

ای : پژوهش حاضر بر مبنای مطالعات توصیفی و تحلیلی، بشیوۀ جستجوی كتابخانهروش مطالعه

جامعج مورد مطالعه دیوان ساغر كنگاوری به شرح، تحشیه، و اسنادی انجام درفته است. محدوده و 

تعلیقه و تصحیح محمدابراهیم مالمیر و مریم غفوریان است كه توسط انتشارات انصاری بچاپ 

 رسیده است.

 های طبیعت: نوآوری در زمینج تركیب واهدان و نگاه سرشار از ذوق عرفانی شاعر به پدیدههایافته 

های ملی است. استناد به منابع غنی فرهنگ قرآنی، اسطورهی پیدا كرده در شعر ساغر نمود خاص

و نیز یادآوری اماكن تاریخی و فرهنگ عامه از دیگر مشخصات شعر ساغر بشمار میروند. كاربرد 

تشبیه، استعاره، مجاز و ایهام نیز بسامد باالیی در شعر ساغر دارند كه در مجموع سبب ایجاد 

 اند. لطیف و دلنشین شده تصاویر نو و مضامینی

: غزلیات ساغر بلحاظ اشارات زبانی به وضوح و شیوایی سبک خراسانی و  بیشتر گیرینتیجه

پیرو سبک اشعار حافظ، سعدی، و وحشی بافقی است. همچنین این غزلیات بلحاظ مضمون و 

اغر در محتوا شامل احساسات عاشقانه و عواطف عارفانه به سبک قدمای مکتب عراقی است. س

رباعیات خود نیز به زیبایی هرچه تمامتر به تکرار همان مضامینی می ردازد كه در غزلیاتش مطرح 

 اند.شده

  

 4344اسفند  64 :دریافت تاریخ   

 4155فروردین 64:  داوری تاریخ   

 4155اردیبهشت  44: اصالح تاریخ   

 4155خرداد  67: پذیرش ریختا   

 
 :كلیدی كلمات 

شناسی، مکتب كرمانشاه،  ساغر، سبک

 دیوان اشعار

 
 :مسئول نویسنده * 

    ra.naderifar@razi.ac.i

 31677455 (93 49)+  
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 مقدمه
 ای تازه از كمالبه دواهی تاریخ، زبان و ادبیات فارسی پس از دذر از سبکهای خراسانی، عراقی و هندی وارد مرحله

و پیش از آن شد. از امتیازات این عصر، آن است كه شاعران و  خود یعنی دوران بازدشت ادبی در عصر قاجار

نویسنددان به دالیل تاریخی، اجتماعی و دالیل دیگر، روش استادان سبک خراسانی و عراقی را در انتخاب الفاظ و 

 اند. در بررسی علل درایش سخنوران این دورهمعانی بردزیدند و از همین رو آن را سبک دورۀ بازدشت نامیده

بینی به خیالی و باریکبشیوۀ پیشینیان باید خاطرنشان كرد كه پس از آنکه در سبک هندی ظرافت اندیشه، نازک

بود كه ادر شعرای بعدی هم میخواستند همین راه را كمال خود رسید، نظم فارسی عمالً دچار تعقیداتی شده 

كه از ادبیات ملل و اقوام منظور است حاصل  ب یمایند، شعر فارسی صورت معما و لغز را پیدا میکرد و مقاصدی

بست، چندی پیش از آغاز عصر قاجاریه تعدادی از شاعران بعنوان پیشروان سبک نمیشد. برای رهایی از این بن

بازدشت ادبی به آیین و روش شعرای قرون اولیه سخن دفتند و معانی مالیم را با اصطالحات و الفاظ ساده بکار 

جنبش بازدشت كه در نیمج دوم قرن »(. به عبارت دقیقتر 15كار: ص عصر قاجار، تجربه بردند )سبک شعر در

خان زند رواج زیادی پیدا كرد اما اوج بود، در عهد كریمدوازدهم یعنی در اواخر دورۀ سلطنت افشاریه بوجود آمده 

)فروغی « ه خود نیز شاعر بودندبر شعردوستی، دادورۀ بازدشت در زمان قاجار است؛ زیرا پادشاهان قاجار عالوه

(. رواج امر شاعرپروری توسط حاكمان قاجاری بشیوۀ اعطای صله به 7بسطامی و غزل بازدشت، اویسی: ص 

سخنوران، در كنار وجود مدارس و مراكز ادبی در شهرهای بزرگ ایران سبب ظهور تعداد كثیری از شاعران استاد 

است. در بررسی دیوانهای شعری بجامانده های بزرگ از آنها شده ا و منظومهدر دورۀ  قاجار و بیاددار ماندن دیوانه

داه در صدد ایجاد مکتبی از دوران بازدشت، این نکتج دقیق را نباید از نظر دور داشت كه شاعران عصر قاجار هیچ

هندی وجهج همت قرار بستها و پیچیددیهای سبک اند. در اندیشج آنان رهایی ادبیات ایران از بننو و خاص نبوده

انی اند، تفاوت چنددرفته، از همین رو شعر این دسته از شاعران با سبک شعری سخنورانی كه از آنان تقلید كرده

ندارد. دسترۀ وسیع شعر دورۀ بازدشت بلحاظ جغرافیایی و همچنین تعدد فراوان شاعران سبب ناشناخته ماندن 

دوره شده است. میرزاجعفر كنگاوری یکی از همین شاعران دمنام دورۀ بسیاری از آثار ارزشمند و درانبهای این 

و راست؛ ازهمینها معرفی شده شماری از تذكرهبازدشت است كه زنددی و سبک شعری او تنها در تعداد انگشت

شده نیست. در این پژوهش بر آنیم سبک شعری و جایگاه كمنظیر او را در سبک دورۀ بازدشت چندان شناخته

 بی مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم.اد
 

 سابقۀ پژوهش

ها دربارۀ زنددی ساغر كنگاوری آمده، پژوهش مستقلی طبق بررسیها، جز آنچه در كتابهای تاریخ ادبیات یا تذكره

تابی تنها ك ،بادۀ الستاست. دیوان اشعار میرزاجعفر كنگاوری تحت عنوان  در رابطه با این شاعر صورت ن ذیرفته

با شرح، تعلیقه، تحشیه و تصحیح محمدابراهیم  4346ه با دربرداشتن مجموعج كامل اشعار این شاعر در سال است ك

مالمیر و مریم غفوریان برای نخستین بار بچاپ رسیده است. بنابراین این پژوهش را میتوان نخستین تحقیقی 

  كنگاوری پرداخته است. دانست كه بصورت مستقل به بررسی ویژدیهای سبکی در دیوان اشعار ساغر
 

 بحث و بررسی

 احوال ساغر كنگاوری
آقامیرزا جعفر كنگاوری از عالمان و شاعران بزرگ مکتب ادبی كرمانشاه در دورۀ قاجار است كه ظاهراً در قصرشیرین 
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 هتخلّص مینموده ب« ساغرا»و در برخی موارد « ساغر»دیده بجهان دشوده و در كنگاور سکنی دزیده است و چون 

، منشی محمودمیرزای قاجار، بوده كه «میرزا اشرف»ساغر كنگاوری معروف شده است. او بر مبنای شواهد، برادر 

بجهت پایمردی او و دانش و فضل بسیار خود، به معلمی مسعودمیرزا، فرزند ارشد محمودمیرزا، بردزیده میشود 

بر درک محضر بسیاری از علما و حکمای ایران الوه)مقدمج دیوان ساغر، مالمیر و غفوریان(. میرزاجعفر كنگاوری ع

و از آن جمله علما و حکمای اصفهان، مدتی نیز به كربالی معلّی و نجف اشرف مسافرت كرده و در مکتب فقه و 

است ساغر معتقد المحمود  سفینه(. صاحب 47است )همان: ص اصول علمای آنجا به كسب دانش پرداخته 

فلسفه، حکمت، حدیث و تفسیر بخوبی آشنایی داشته و همچنین در تحریر شکسته دارای كنگاوری با مبانی مهم 

 (.373است )سفینه المحمود، محمودمیرزا: ص ید طوالنی بودهد

ق( دو تن از  4641 -4674ق( و محمودمیرزا قاجار ) 4645-4643الملوک، شیخعلی میرزا )شاپور قاجار( )شیخ

 است.كنگاوری در ضمن غزلیات خود به مدح آنها پرداخته  شاهزاددان قاجار هستند كه ساغر

تاریخ دقیق والدت و وفات این شاعر كرمانشاهی بطور دقیق معلوم نیست و تنها با توجه به دورۀ زنددانی ممدوحان 

 ه. ق است. 43او میتوان دفت كه ساغر از شاعران قرن 

 

 شناسی دیوان اشعار ساغر كنگاوریسبک
ون تردید یکی از شاعران بلندهمت مکتب ادبی كرمانشاه در دوران بازدشت ادبی است. دیوان ساغر كنگاوری بد

بیت است. این مسئله درحالی است كه برخی  6564رباعی است كه مجموعاً شامل  64غزل و  344فعلی او دارای 

صورت (. در763یرازی: ص اند )حدیقه الشعراء، بیگی شمنابع تعداد ابیات دیوان او را تا هفت هزار بیت شمرده

 بیت از اشعار ساغر بر ما نامعلوم است. 1555صحت این ادعا میتوان دفت سرنوشت حدود 

غزلیات ساغر بلحاظ اشارات زبانی به وضوح و شیوایی سبک خراسانی و بیشتر پیرو سبک اشعار حافظ، سعدی، 

شامل احساسات عاشقانه و عواطف عارفانه وحشی بافقی و ... است. همچنین این غزلیات بلحاظ مضمون و محتوا 

به سبک قدمای مکتب عراقی است. ساغر در رباعیات خود نیز به تکرار همان مضامینی می ردازد كه در غزلیاتش 

نوشی، زاهددریزی و بعضاً مضامین اند. او در توصیف جمال معشوق، وصال و هجران او، میکده و بادهمطرح شده

 و دلنشینی غزلیات عمل میکند.عرفانی به همان زیبایی 

دانج زبانی، ادبی و فکری در این پژوهش تالش شده تا حد ممکن ویژدیهای سبکی این دیوان در قلمروهای سه

 استخراج و مورد بررسی قرار دیرند.

 

 ویژگیهای زبانی

 سطح آوایی
ش زن است. وزن بر كاهریزی موسیقی شعر میشود، وبحر(: نخستین عاملی كه سبب پی -موسیقی بیرونی )وزن

كشش ذهنی، بجهت ایجاد چارچوبی مشخص و دقیق، باعث ایجاد التذاذ نفس نیز میشود. این امر بدان جهت است 

هایی میان خود دست مییابند كه ادراک و آمیخته و نامنظم شعر ازطریق وزن به تناسب و قرینهكه اجزای درهم

همین مسئله در خواننددان باعث شکلگیری احساس لذت ادبی  فهم مجموع آنها را آسانتر و وسیعتر میکند و

 (.44خواهد شد )وزن شعر فارسی، ناتل خانلری: ص 
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غزل در دیوان ساغر، تنوع اوزان بکاررفته در آنها، قابل توجه مینماید. شاعر  344در بررسی پنجاه غزل از مجموعج 

است. از این میان بحر هزج با زحافات  برد هستند سرودهغزلیات خود را در دوازده نوع وزن كه شامل پنج بحر پركار

 اند.بسامدترین بحر در اشعار ساغر شناخته شدهآن پربسامدترین و بحر خفیف كم

 تعداد كل هر بحر در میان پنجاه غزل از دیوان ساغر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خفیف            مضارع        رمل               مجتث            هزج                                  
 

 غزل از دیوان ساغر كنگاوری 55اوزان و بحور 

 درصد بسامد بحر وزن ردیف

 %44 9 هزج مسدس محذوف مفاعیلن مفاعیلن فعولن 4

 %45 5 هزج مثمن سالم یلنمفاعمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن 6

 %9 1 محذوفمقبوضاخربمسدسهزج مفعول مفاعلن فعولن 3

 %9 1 محذوفمکفوفاخربمثمنهزج فعولنمفاعیل  مفاعیل فعولم 1

 %41 7 رمل مسدس محذوف فاعالتن فاعالتن فاعلن 5

 %45 5 رمل مثمن مخبون محذوف فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن 4

 %1 6 رمل مثمن محذوف فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن 7

 %6 4 شکولرمل مثمن م فاعالتنفعالتفاعالتنفعالت 9

 %41 7 محذوف مخبون مثمن مجتث فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن 4

 %6 4 مجتث مثمن مخبون فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن 45

 %9 1 محذوفمکفوفاخربمثمنمضارع فاعلنمفاعیلفاعالتمفعول 44

 %1 6 خفیف مسدس مخبون فعالتن مفاعلن فعلن 46

21 
15 8 

4 
2 
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 (ردیف -موسیقی كناری )قافیه

بر القای موسیقی به ذهن مخاطب، در انتقال عواطف شاعرانه و نیز استحکام ابیات قافیه: قافیه در شعر ساغر عالوه

است. از امتیازات شعری غزل ساغر استفاده از الفاظ زیبا، پرمحتوا، ساده و به دور از تکلّف در جایگاه مؤثر بوده 

است. مانند قافیه قرار دادن واهدانی چون نگار، اعتبار، شرار، شده  قافیه است كه باعث قوت انسجام صوری در ابیات

دوار و شهریار. مسئلج تکرار قافیه از مواردی است كه شاعران دورۀ بازدشت كمابیش به آن تابدار، دلعذار، خوش

ر این امر نیز د شده از ساغر تنها در یک مورد به تکرار قافیه برمیخوریم كهاند. در میان غزلیات بررسیپرداخته

 جای خود بردرفته از استحکام ساختار عمودی غزلیات وی است. 

 ما را یادبه دشنامی نمودی 

 غم عالم كسان را چون كند یاد

 

 شنیدی دوییا فریاد ما را 

 ما را یادكند از مهر اول 

 (36)همان:  ص                               

 است:ر جدول زیر نشان داده شده بسامد انواع قافیه در غزلیات ساغر د

 درصد بسامد نوع قافیه ردیف

 %95 15 اسم 4

 %46 4 اسم و فعل )تركیبی( 6

 %9 1 فعل 3

 

شناسان بر این باورند كه تکرار كلمات همگون در انتهای مصراعها دارای جنبج موسیقایی ردیف: بسیاری از ادب

ست بلکه با عنایت به فعل، اسم یا حرف بودن آن، در تکمیل معانی و تنها در اكمال موسیقی قافیه مؤثر ااست و نه

 (.434مفاهیم موجود در بیت نیز نقش مهمی ایفا میکند. )فرهنگ موسقی شعر، ذوالفقاری: ص 

از مجموع آنهاست،  %46شده را، كه معادل با غزل بررسی 55مورد از  34با نگاهی به اشعار ساغر، مردف بودن 

. تنوع انواع ردیف و خصوصاً بسامد باالی ردیفهای فعلی و دروهی در اشعار ساغر سبب تهییج مشاهده میکنیم

 است. مخاطب، تأثیر عمیق اندیشه، انتقال سریع و باورپذیری بیشتر آنها شده

 نمودار بسامد انواع ردیف در غزلیات ساغر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قید           حرف مفعولی             اسم               ضمیر              گروه          فعل ربطی        فعل تام       

8 8 

4 4 3 3 
1 
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 است: هایی از انواع ردیفهای شعری ساغر آورده شدهدر ذیل نمونه

 

 ردیف دروهی:

 دفتم به چشمدفت از من ساز او را باخبر   دفتم به چشمدفت دل در كوی او میکن دذر، 

 (115ان ساغر: )دیو                                

 ردیف قیدی:

 آهسته آهستهبه كوی او صبا از من رسان 

 

 آهسته آهستهسالمی پس ببوس آن آستان            

 (564)همان:                                               

 موسیقی درونی

اغر بسیار به آن توجه و عالقه ابراز تکرار كلمه: تکرار در معنای دوباره یا چندباره آوردن واهه از انواعی است كه س

 آفرینی، بیان مفاهیم و تأثیر سخنانش بیفزاید.داشته و از این طریق بخوبی توانسته بر موسیقی درونی، خیال

 خمار غم نموده سردرانم

 

 چند ساغری ساغربه  ساغربده  

 (691)همان:                                

های فراوان در ایجاد انواع جناس دویای آن است كه ساغر ازطریق بازی با كلمات، انواع جناس: بکار بستن تفنن

 است. قصد هنرنمایی و نمایش مهارتهای علمی و ادبی و اعجاز بیانی خود را داشته

 جناس تام:

 داشتم من طمع بوسج هرروزه شدم

 

 قانع ماهیبه نگاه رخ  ماهیسال و  

 (359غر: )دیوان سا                         

 جناس زاید:

 قیامتب ا كنی تو  قامتبه جلوۀ قد و 

 

 اقامتچه قامت است كه داری قیامت است یا  

 (655)همان:                                  

 اقامت( دارای جناس زاید است. -قیامت( و )قامت -های )قامت* جفت واهه

 جناس مُحرّف:

 هجرش دارم به سر خماری دَرد دُرداز 

 

 مطرب بیار چنگی ساقی بده زاللی 

 (553)همان:                                 

 جناس مکرر:

 خط است آنکه سرزده درد عذار تو

 

 بار خاریا آنکه دلشن رخت آورده  

 (357)دیوان ساغر:                           

 جناس اشتقاق:

 به مدح شاه شاپور امشب ای دل

 

 منظوم نظم ام دردهرها كرده 

 (176)همان:                                 

 آرایی(حروفی یا واجنغمج حروف )هم

 نغمج حروف در مصوتها:
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 خداوندا به كام دل رسان آن باغبانی را

 به این شکرانه كآمد سوی بازار از دلستان دل

 

 كه در دلشن دهد ره بلبل بیخانمانی را 

 استانی را بخوان از عشق ای مرغ قفس یک د

 (44)همان:                                          

 است.* در این دو بیت مصوت بلند )ا( بیست مرتبه تکرار شده 

 نغمج حروف در صامتها:

 ای از وی بنوشدعشق دریایی است هركس قطره

 عاشق مشتاق نتواند نظر از دوست بندد

 

چشمه چشمه از دو چشمش خون دل باید  

 دبجوش

 چنان تشنه است مستسقی ادر دریا بنوشدهم

 (675)دیوان ساغر:                                

 است.* در این دو بیت نیز صامت )د( دوازده مرتبه و صامت )ش( یازده مرتبه تکرار شده 

بال یات خود بدنهایی دسترده از واهدان متناسب در بیشتر ابمراعات نظیر )تناسب(: ساغر ازطریق ایجاد شبکه

 یند.آپردازی است. بعضی از ابیات او در این زمینه در زمرۀ شاهکارهای ادب فارسی بشمار میآفرینی  و مضموننغمه

 كمان عشق تو آن كس كشد كه از دل و جان

 فغان كه سروقدانم ز هر طرف پی دینند

 

 س ر كند سر خود را به پیش تیر مالمت  
 چشم و ابرو و قامت به روی و موی و خط و خال و

 (645)همان:                                        

قامت( تناسب  -ابرو -چشم -خال -خط -موی -روی -تیر( و )سر -س ر -جان(، )كمان -های )دل* میان واهه

 برقرار است.

 های موسیقایی و معنایی شعر میشوند.ای دیگر سبب وسعت شبکهتضاد )تناسب منفی( بگونه

 ام ز خویش ساغرفانی شده

 

 نیست هست هستمصد شکر كه  

 (155)همان:                                        

اعران نما یا پارادوكس است. شزدایی و برجستگی كالم میشود، متناقضپارادوكس: یکی از عواملی كه باعث آشنایی

آشتی میدهند و سبب آفرینش امر محال، كه از زیباترین و  با استفاده از این ویژدی، امور نقیض و ناآشنا را با هم

 (.4های خیال است، میشوند. )بررسی انواع پارادوكس ...، رحیمی و نجفی: ص شگفتترین جلوه

 كس كه خریدار تو شد سودها میبرد آن

 

 سودم ضرر استعشق تو  من سودازدۀ 

 (433)دیوان ساغر:                                  

و  ای هنرورانهرد الصدر الی العجز: ساغر كنگاوری در تمام ابیات یکی از غزلیات خود بشیوه -رد العجز الی الصدر

زمان بهره برده است. نظیر این مسئله در دیوان شاعران قبل و بعد از ساغر بندرت دوشنواز از این دو آرایه بطور هم

 دیده میشود.

 ایزهتازه بیرون كردم از دل مهر ماه تا

 تازه تشبیهی نمودم روی ماهی را به مهر

 تازه سودم جبهه بر ایوان كیوان رفعتی

 

 ایتازه بستم دل به زلف دادخواه تازه 

 ایتازه افتادم عجب در اشتباه تازه

 ایتازه باالتر ز دردون بارداه تازه

 (565)همان:                                          
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 سطح واژگانی
و رهه كوچکترین واحد معنادار است كه انسان برای برقراری ارتباط و انتقال مفاهیم از آن استفاده میکند. ازهمینوا

كه  ای استها در هر اثر به شناسایی سبک آن كمک میکند. سبک شعری ساغر بگونهبسامد انواع دونادون واهه

رسی، درایش فراوانی برای تتبع از سبک عراقی در آن علیرغم استفادۀ حداكثری از لغات رایج و پركاربرد زبان فا

رو كاربرد واهدان عربی، و اصطالحات عرفانی، رندی و سمبلیک در دیوان ساغر دارای بوضوح دیده میشود. ازهمین

بیشترین بسامد هستند. البته دركنار آن اصطالحات عامیانه، اشاره به اماكن تاریخی، عناوین كتابهای خاص، 

ینی، دسترۀ باند كه بردرفته از جهانبرانگیز بکار رفتهای تحسینموسیقی و واهدان ابداعی نیز بشیوهاصطالحات 

 ای شاعر هستند.علوم و اطالعات و سبک شخصی یا دوره

واهدان عربی: ساغر ادیبی است كه بجهت تحصیل علومی چون تفسیر قرآن، حدیث، فقه و اصول و همچنین اقامت 

ز استفاده ا»رهایی چون كربال و نجف بخوبی با زبان عربی و صرف و نحو آن آشنایی داشت. چندین ساله در شه

ای ههای عربی در شعر بازدشت، حاصل ممارست و تمرین شعرا برای توانمندی در پیروی و تقلید از شعر دورهواهه

ی ...، شاملو و دزفولیان: ص )بازدشت ادب« دذشته بویژه اشعار دورۀ غزنوی و شعرایی چون منوچهری دامغانی است

47.) 

اهلل اكبر، »شدۀ عربی هستند. های عربی بکاررفته در دیوان ساغر عمدتاً از عبارات و تركیبات پركاربرد و شناختهواهه

 .دها هستنهایی از این واههنمونه« بحمداهلل، استغفرااهلل، حاش اهلل، ال حول وال قوّه الّا باهلل، هو الغفور، هو الرحیم

 واعظ شهر همه سوی بهشتم خواند

 كه در طالع خوش ساغر را الحمدهلل

 

 كه در كوی توام باری هست هللحاش 

 پاسبانی در خانج خماری هست

 (477)دیوان ساغر:                                  

. ع را شامل میشودای است كه بشیوۀ ملمّع تمامی یک مصراكاربرد تركیبات عربی در دیوان ساغر داهی بگونه

 اند:به این شیوه سروده شده« جام صبوحی»تمامی ابیات غزل 

 ساقیا برخیز و درده جام را

 احطم الطیر جناحاً مِن حسد

 

 فلیکُن فی مذهبی هذا مباح 

 ای را بر جناحچون ببندد نامه

 (644)همان:                                          

و رندی: در غزلیات و رباعیات ساغر بسیاری از اصطالحات و كلمات عرفانی بکار درفته واهدان سمبلیک، عرفانی 

اند كه از آن میان میتوانیم به این موارد اشاره كنیم: تجلّی، كرامت، ارادت، قضا، تقدیر، ازل، ابد، لقا، پردۀ شده

 حجاب، ذوق معرفت، صفات ذات و ... .

 كشید تقدیرخامج  قضاتا كه نقاش 

 ازل تا به ابددهر به عالم ز  منشی

 

 صورتی چون قدوباالی تو تصویر نکرد 

 رقمی چون خط زیبای تو تحریر نکرد

 (653)دیوان ساغر:                                   

های واهدانی پركاربرد در دیوان ساغر، اصطالحات سمبلیک رندی و قلندری هستند كه شاعر به پیروی از دیگر دروه

است از جمله: دیر مغان، پیر میخانه، پیر ره، شیخ كامل، رند عار حافظ به استفاده از آنها همت دماشته از اش

 كش، جام می، میکده، ساقی، سبحه، صهبا، خرابات، رند و خمار و ... .قدح
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 ما بتخانجما دبر و سر كوی تو 

 همه مستیماز چشم خمارین تو 

 

 ما میخانجو چشم تو كش بادهما  

 ما پیمانجو تو  میو تو  ساقی تو 

 (579)همان:                                         

واهدان و اصطالحات عامیانه: كاربرد واهدان و اصطالحات رایج در زبان مردم )عامیانه( كمابیش در برخی از اشعار 

واهدان سست و به دور از فصاحت،  دورۀ بازدشت به سبک شعر دورۀ صفویه امری متداول است. بااینحال استفاده از

علیرغم متمایل شدن بجانب ساددی، از صورت ادیبانج شعر كاسته و فخامت و زیبایی آن را تحت تأثیر قرار داده 

است. كاربرد این دروه از واهدان در دیوان ساغر بسیار محدود است و همین امر در مجموع زبان شعری او را در 

 نقصتر جلوه میدهد.رانش سالمتر و بیمقایسه با بسیاری از همعص

 ز اظهار محبت یار را از خود جدا كردم
 

 ای بر من قاصد از وصالهردز نگفته
 

 پشیمانم چرا كردم غلط كردم نفهمیدم 

 (145)دیوان ساغر:                                  

 ای پاشکسته كاش شوی از زبان تو الل

 (391)همان:                                          

امر  است. این در دیوان ساغر واهدان بسیاری در اشاره به شهرها و اماكن تاریخی بکار رفته اشاره به اماكن تاریخی:

براینکه بلحاظ حفظ ارزشها و میراثهای فرهنگی حائز اهمیت است، داهی ازطریق ایجاد صنعت ایهام ارزش  عالوه

 است.بخشیده بالغی بسیاری نیز به شعر 

 است چون مسیح هشت بهشتتنها همی 

 ندیده است مصلیمعذور دار خاک 

 بوی بهشت ادرچه فرحبخش و جانفزا است

 كزو بحراالرمای است به یار رب چه چشمه

 ادرچه خرم و دلکش چو جنت است شیراز

 

 است اكبراهللچون آب خضر منبع  

 كس كه دفت عنبر سارا معطر استآن

 خوشتر است ازناوج اما نسیم روض

 چون آفتاب صفحج دیتی منور است

 جنت و شیراز دیگر است دارالشجاعه

 (469)همان:                                        

نام « اهلل اكبر»است. از عمارتهای تاریخی شهر اصفهان است كه در دوران صفویه ساخته شده « هشت بهشت»

جایی بغایت خوش وخرم در همان منطقه است كه آن را عیدداه نیز مینامند. « مصلی»كوهی در نزدیکی شیراز و 

نام باغی در نزدیکی شهر بابل كه به فرمان شاه عباس احداث « بحراالرم»ای از نواحی همدان و نام قلعه« ازناو»

-ردان و صاحبناحیج بافق است كه از دورۀ صفویه بدلیل داشتن م« دارالشجاعه»دردیده است. همچنین منظور از 

 است. منصبان شجاع و دالور به دارالشجاعه مشهور شده

 

 یها و نقاط ضعف شاعربرخی از ابداعات، نوآور
حاظ ها بلها در هر اثری عامل بسیار مهمی در تعیین سرشت سبکهای ادبی است. تنوع واههشیوۀ دزینش انواع واهه

از سها زمینهی و همچنین فراوانی هریک از این طیف واهههای داللت و ویژدیهای ساختمانمختصات معنایی، دونه

ایجاد انواع سبکهای ادبی و كاربردهای زبانی است. نوآوریهای ساغر شامل دو دسته میشود؛ دستج اول شامل انواع 

ر غای كه بیشتر آنها از نوآوریهای ساتركیبهای وصفی یا اضافی است كه از ابداعات این شاعر بشمار میرود، بگونه

نش، ماست و برخی نیز بندرت در دیوانهای دیگر بکار رفته است. به تعدادی از این تركیبات اشاره میکنیم: اللج ابدال



 44/ بررسی ویژدیهای سبکی دیوان ساغر كنگاوری

 

رفعت، طرۀ پیچان، ایوان كیوانشکار، چشم مه پرخمار، مشکینفام،جوالنگه ناز، بت عاشقشکنجِ زلفِ سیه

 شق، نوباوۀ تاک و ... .زادۀ عشق، چشمِ شیرحمله، آهوروش، غریق لجّج عبرهمن

 نه میکند خالصم و نه میکشد مرا
 

 نبود امید زنددیم جان كجا برد

 

 منشکار بُت عاشقدیدی چه میکند  

 (194)دیوان ساغر:                                   

 تو صید الغری چشم شیرحملجاز 

 (514)همان:                                        

از نوآوریهای ساغر، نگاه عارفانه و سرشار از ذوق به پدیدهای طبیعت ازطریق ذكر عناوین كتب و منابع  دستج دوم

مهم فلسفه، حکمت، حدیث و فقه است. خالقیت و ابتکار ساغر در این زمینه در قیاس با دیگر آثار معاصران خود 

 نظیر است.بی

 حقایق به حدایقاست همی كشف دل نکرده 

 آزاد نه تنها است مدرس به چمن سوسن

 اشارتیافته از كس كه به مردم ز  شفاخود 

 نیستانحنظل جهل ددر شد كه شکر نی به 

 نخوانده شده یکباره مجرد تجریدسرو 

 

 درده بی بلبل بیدل، نبود حل دقایق 

 شقایق حکمت اشراقكرده تعلیم بسی 

 طرایقسالکان را كند او جملگی ارشاد 

 به مذایق فمعارداده بس چاشنی ذوق 

 ندیده شده كشاف حقایق كشافسبز 

 (341 -395)همان:                                 

آمده از پنجاه غزل ساغر، مشخص شد در رابطه با نقاط ضعف شاعر باید خاطرنشان كرد كه در بررسیهای بعمل

ا باید دانست كه همج آن عیوب از یازده غزل دارای عیوب قافیه  هستند. این تعداد ادرچه قابل مالحظه است ام

 اند. مانند نمونج زیر:قافیه كردن كلمات با حروف الحاقی حاصل شدهنوع ایطاء )شایگان( هستند و در اثر هم

 ترک صهبا نمیتوان كردن

 به قد سرو نسبت قدت

 به تو دفته است مدعی حرفی

 

 كار بیجا نمیتوان كردن 

 سروقدا نمیتوان كردن     

 یتوان كردنكآشکارا نم

 

 ویژگیهای ادبی

 ای داشته است. بطور كلی سیر تشبیه از حدود قرن ششم تا دورۀساغر به تشبیه عالقه و توجه ویژهتشبیه: 

بازدشت از پیچیددی و دیریابی بسوی لطافت و روشنی و درعینحال با هرفای معنوی در جریان بوده است؛ علت 

(. 64ی وابسته است )رک: تحقیقی در شعر بازدشت ادبی..، ابراهیمی: ص این امر نیز بطور كلی به سیر ادب فارس

نظیر ساغر در بکاردیری انواع تشبیه و آفرینش تصاویر و تعابیر خیالی، آن را به یکی از استعداد و توانایی ذهنی بی

 ه آورده میشود:هایی از انواع تشبیاست. در زیر نمونهپربسامدترین عناصر بیانی در دیوان او تبدیل كرده 

 تشبیه بلیغ

 ای سرو روان، سرو چمن سرو قدتپیش 

 

 استچوب خشکی است كه با قد بلند آمده 

 (456)دیوان ساغر:                                  

 این دل دل روی دلعذاری بودست

 این سبزه كه دور غنچج دل بینی

 

 وین سنبل تر موی نگاری بودست 

 اری بودستخطی است كه درد روی ی

 (574)همان:                                         
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 تشبیه تفضیل

 سرو چمن همچو قد تو است ولیکن

 

 چون رخ تو دلی به بار ندارد 

 (641)همان:                                          

  تشبیه جمع

 ما دبر و سر كوی تو بتخانج ما

 از چشم خمارین تو مستیم همه

 

 كش و چشم تو میخانج ماما باده 

 تو ساقی و تو می و تو پیمانج ما

 (579)همان:                                         

 تشبیه مشروط یا مقید

 مه ادر بودش دو زلف از مشک ناب

 

 چون تو بودی ای به رخ چون آفتاب 

 (453)همان:                                          

 مضمر تشبیه

 ابرو تست اینکه میبینم ز دور
 

 ركابیا كه تیغ خسرو زرین 

 (453)دیوان ساغر:                                   

 پیکر من در نقاب رخكرده است ماه

 

 یا آفتاب كرده نهان در سحاب رخ 

 (663)همان:                                          

 تشبیه مفرد به مفرد

 اندیشه ز چشم بدت ای مایج حسننیست 

 

 كه رخت آتش و خالت چو س ند آمده است 

 (456)همان:                                          

 تشبیه مركب به مركب

 از دل خود یادم آید اندر آن دیسو چو بینم

 

 عندلیبی در شکنج دامی از غم میخروشد 

 (677)همان:                                          

 س اریهای من بینددلم در زیر تیغش جان

 

 چو آن مرغی كه از كنج قفس طرف چمن بیند 

 (643)همان:                                         

 

 مورد از غزلیات و رباعیات ساغر: 75جدول بسامد انواع تشبیه در بررسی 

انواع 

 تشبیه

 مفرد به مضمر مشروط جمع تفضیل بلیغ

 مفرد

مركب به 

 مركب

 6   35   45   4   6   6   55   تعداد

 77/6 44/14 93/65 39/4 77/6 77/6 11/44 درصد

 

در اشعار دورۀ بازدشت، استعاره نیز همچون تشبیه در محور موضوعاتی چون معشوق و مصیبتهای عاشق استعاره: 

معموالً آشکار و روشن هستند كه البته شاعران خود  میگردد. پیوندهای موجود در میان واهدان ابیات در این دوره

آورند. ساغر در ارائج استعاره ازطریق بکاردیری ترفندهای زیبا، این صراحت تصویری را نوعی ارزش ادبی بشمار می

 است.دیرا و هنرمندانه آفریده تصاویری 



 43/ بررسی ویژدیهای سبکی دیوان ساغر كنگاوری

 

 استعارۀ مصرحه

 وه به صد تدبیر و افسون عاقبت
 

 ور دلای صد كشدرفت از غمزه

 

 رام خود را كرده آهوچشمساغر  

 (345)دیوان ساغر:                                  

 شهی كش  افسر و لشکر نباشد           

 (645)همان:                                       

 هر دو استعارۀ مصرحه از معشوقند.« پادشاه بدون تاج و لشکر»و « آهوچشم»در این ابیات 

 مثالهای دیگر:

 هر مرغیما را كس ندیده لیک  دل خودروی

 دم بیقراری تا به كی آخرقراری دیر یک

 

 (35دوید همی نام و نشانش را ) شاخ دلبنیبه  

 (45را ) زبانیبت شیرینكه كردم آشنا با خود 

 استعارۀ مکنیه

 تو را در دل پر غم مهركِشتیم بسی 

 

 دباشجز هجر تو یا رب ثمری داشته 

 (647)همان:                                          

 به محذوف است.های مشبهمهر و محبت معشوق به دانه یا محصولی تشبیه شده و كاشتن از نشانه

 دلبود تا بگسلی این رشته را از پای خود ای 

 

 ای از پر زدن یک دم مشو غافلبه دام افتاده 

 (349)همان:                                       

 های آن پر زدن برای رهایی از دام است.ای تشبیه شده كه از نشانهبه پرنده« دل»واهۀ 

 مثالهای دیگر:

 مورد از اشعار دیوان ساغر: 75جدول بسامد انواع استعاره در مطالعج 

 مکنیه مصرحه انواع استعاره

 44 64 تعداد

 5/17 5/56 درصد

 

های شاعرانه بکار میرود. این ر از شگردهای ادبی است كه بمنظور بیان عواطف و اندیشهمجاز یکی دیگمجاز: 

های متفاوت و با بسامد نسبتاً باالیی صورت از خیال نیز بعنوان شگرد ادبی در دیوان اشعار ساغر به اعتبار عالقه

 است.بکار رفته 

 مجاز به عالقج محلیه

 به توام حاجتی ای شمع نباشد چو بود

 

 همه شب محفل من جام بلورینروشن از  

 (665)همان:                                        

 عشق تو زیستن نشایدبی

 

 (3)همان:    زمین و آسمانهایک لحظه  

 

 ساننوش كن ای زاهد و بنگر كه چه ساغری

 

 (71ما  )همان:  ساغربه تو خاصیت اكسیر دهد  

 

 مجاز به عالقج الزمیه
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 ره بادیج عشق خطر در خطر است در

 

 است ترک سرراه عشق است نخستین قدمش  

 (436)همان:                                         

 

 ترک سر به معنای فدا كردن جان است؛ این دو عبارت با یکدیگر رابطج الزم و ملزوم دارند.

 مثالهای دیگر:

 (44شاید كه شوم نزد همه مفتخر آنجا )همان:                   سر  بنهادمساغر به در دیر مغان 

 (19در نبود ساحت دلزار مرا )همان: اینغمهقفسی نغز بدیدم، چه كنم معذورم                  

 (49ركاب اما )همان:در پای شاهی خسرو زرین سریددای كوی عشقم من بود آیا كه بگذارم          

 

 مجاز به عالقج ماكان

 شه از وفا ببوید شاید كه

 

 مادِل  صد دل بدمید از 

 (94)همان:                                          

با توجه به اینکه وجود فعلی انسان از دِل یا همان خاک است، بکار بردن این واهه در معنای وجود و پیکر انسان، 

 مجاز به عالقج ماكان است.

 

 مجاز به عالقج جنسیه

 جان میستانی از من و من تو شادكام كه

 

 به دل خطا نکند خدنگتبه این خوشم كه  

 (645)دیوان ساغر:                                   

اند. در این بیت، شاعر بجای خدنگ، نام درختی است بسیار سخت و محکم كه از چوب آن تیر و نیزه میساخته

 نگ بیان كرده است.كاربرد واهۀ تیر یا نیزه، جنس آن را با واهۀ خد

 (47)همان:مینا ساغر بیدل به جام باده و   وصف تو را هركسی كند به زبانی

 

 مجاز به عالقج موصوف و صفت

 حاجت به می و خانج خمار ندارم  سرخوش و مستم چشم سیهیامروز ز 

 (133)همان:                                          

 كه شاعر بجای ذكر موصوف آن را بکار برده است. * چشم سیه، در واقع صفتی است

 مثالهای دیگر:

 جایی كه منم تا كه ز شادی بدهم جان

 حدیث بوستان و سبزه و سنبل مگوییدم

 با ما تو مگو حدیث رضوان، حافظ
 

 (44دذرد بیخبر آنجا )همان: شوخ جفاجوآن  
 (65ام پیدا )همان:كرده خط سبزی و زلف تابداری

 (574المکان خانج ماست )همان: ،خرابخانهای 
 

 مجاز به عالقج كلیه

 خضاب میکن دستیچون میکشی ز خونم 

 كس امشبدست مگذار به آن طره  رسد 
 

 (31بر كشتج خود آخر اتمام كن وفا را )همان: 

 (61از بهر خدا تار مگردان شب ما را )همان:

 



 45/ بررسی ویژدیهای سبکی دیوان ساغر كنگاوری

 

 است.در تمامی مثالها كل یک شیء به جای جزئی از آن بکار رفته 

 مجاز به عالقج جزئیه

 بر هر كه بینم دارد او از عکس رویت آیتی

 

 (59جویم تو را )همان: شاه و ددا از پارسااین است كز  

 

 شاه، ددا و پارسا مجاز از همج مردم هستند.

 مثالهای دیگر:

 ای متحیر ز ذات تو همه اشیا 

 ما دلشددان بندۀ شاپور شهیم
 

 (4)همان: دانا  هر دلوی نه ز كنه تو مطلع  

 (594)همان:  مچرخ اخضر و مهر و مهیفرماندۀ 

 

 

 مورد از اشعار دیوان ساغر: 75جدول بسامد انواع مجاز در مطالعج 

موصوف و  جنسیه ماكان الزمیه محلیه انواع مجاز

 صفت

 كلیه جزئیه

 1 66 5 6 6 1 41 تعداد

 5/7 55/14 13/4 77/3 77/3 5/7 64 درصد

 

و انواع مختلف آن از صنایع بدیعی است كه در دیوان ساغر به زیبایی جلوه مینماید. این صنعت ادبی  ایهامایهام: 

در دیوان ساغر ازطریق ایجاد دو یا چند معنا، سبب وسعت دسترۀ تخیل شاعر و نیز تصویرآفرینی، لطافت شعر و 

 است. التذاذ خاطر شده

 های زیر:مانند نمونه

 طراف چمنهر الله كه روییده در ا

 

 به دل خویشتن است داغیاز روی تو  

 (595)همان:                                         

 دارای ایهام است.« سیاهی میان دل الله»و « مصیبت»در دو معنای « داغ»واهۀ 

 (435یا به خونریزی مردم، حشم چنگیز است  )همان:  /صف كشیده است به پیرامن چشمت مژدان 

 دارای ایهام است.« مردمک چشم»و « افراد» در دو معنای« مردم»واهۀ 

 مثالهای دیگر:

 (94فریاد ز دست قاتل ما )همان: / نیست كاریاز كین زده زخم و 

 (595به دل خویشتن است )همان: داغیاز روی تو  /هر الله كه روییده در اطراف چمن 

 ساقی قدحی چند كه كارم شده از دست   

 

 بکن بربط و نی را سازمطرب قدری                  

 (45)همان:                                                 

 -است اما در معنای ابزار موسیقی« مهیا كردن»بمعنای « ساز كردن»در این بیت جزئی از عبارت فعلی « ساز»واهۀ 

 با بربط و نی ایهام تناسب دارد. -كه مد نظر نیست

 و ترسم خاکام من به كویت دشته
 

 به دامان تو ننشیند غبارم  

 (167)همان:                                          
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است اما در معنای اصلی خود بعنوان یکی از عناصر اربعه، با واهۀ « فروتنی»در این بیت بمعنای « خاک»واهۀ 

 ایهام تناسب دارد.« غبار»

 مثالهای دیگر:

 دو سه جامی بچکان ساغرپیر میخانه به 

 است شگفتم نبود زرددر خط تو 
 

 (15تا به سر از غم عشق تو خمارست مرا )همان: 

 (595هر سبزه كه بر آب خورد زرد شود )همان:

 ایهام تضاد

 چه بزم است وصالت كه هركس                   

 

 آنجا پریشان برآید جمعرود                     

 (649)دیوان ساغر:                                        

 -كه مدنظر نیست -«خاطرجمعی و آسوددی»در بیت بمعنای جلسه یا دردهمایی است اما در معنای « جمع»واهۀ 

 ایهام تضاد دارد.« پریشان»با واهۀ 

 نه س هر معلق برآشفتهاز تو 
 

 صما وز تو سکون آب و خاک و صخرۀ 

 (47)همان:                                     
ه مدنظر ك« ریختگینظمی و بهمبی»بمعنای شکلگیری و مرتفع بودن آسمانهاست اما در معنای « برآشفته»*واهۀ 

 نیست، با واهۀ سکون دارای ایهام تضاد است.

 ایهام ترجمه

 من ادر بستج آن زلف شدم خرده مگیر
 

 شدن زنجیر سلسلهكیست آن كس كه به این  
 (671)همان:                                    

است و شاعر از این دو واهه تنها یک معنی را اراده كرده « سلسله»در این بیت معادل كلمج عربی « زنجیر»واهۀ 

 است.

 ایهام تبادر

 در عشق تو نیست حاصل ما  دلگونو اشک  زردجز چهرۀ 

 (94)همان:                                    
 ایهام تبادر میسازد.« زرد»سرخی رنگ دل را به ذهن متبادر میکند كه با واهۀ « لگوند»واهۀ 

 به سر خودخاكی در كوی تو ریزم كف 
 

 آنجا تروقتی كه كنم چارۀ این چشم  

 (44)همان:                                   
 میسازد. ایهام تبادر« خاک»آب را به ذهن متبادر میکند كه با واهۀ « تر»واهۀ 

 مورد از اشعار دیوان ساغر: 75جدول بسامد انواع ایهام در مطالعج 

 ایهام تبادر ایهام ترجمه ایهام تضاد ایهام تناسب ایهام انواع ایهام

 9    3    4     41    7     تعداد

 61/61   54/4 53/3 16/16 64/64 درصد

 



 47/ بررسی ویژدیهای سبکی دیوان ساغر كنگاوری

 

دیری از منابع فرهنگ قرآنی، احادیث، ردازی است كه با بهرهای برای هنرپتلمیح در دیوان ساغر دستمایهتلمیح: 

 است.های ملی و عاشقانه پدید آمده البالغه و همچنین داستانهای تاریخی و اسطورهنهج

 تلمیح به احادیث قدسی

 به سراغش تو مکن كوشش بیجا ساغر
 

 جای او نیست مگر در دل ویرانی چند 

 (694)همان:                                    
 بکار رفته است.« انا عند المنکسره قلوبهم»مصراع دوم بیت در اشاره به حدیث قدسی 

 تلمیح به آیات قرآن

 هر كجا خاكت بهشت اندر بهشت آمد عبیر

 هر پریشان سنبل تو شرم روی یار من
 

 هر كجا آبت جهان اندر جهان ماء معین 

 هر خمارین نردس تو اشک چشم حور عین

 (144)همان:                                 
«. ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ یَأْتیکُمْ بِماءٍ مَعینٍ إِنْ أَصْبَحَ أَرَأَیْتُمْ قُلْ»است: سورۀ ملک بکار رفته  35بیت اول در اشاره به آیج 

 «بِحُورٍ عِینٍ اهُمَْزَوَّجْنَ و لِکَكَذَ»سورۀ دخان است:  51مصراع دوم از بیت دوم نیز بردرفته از آیج 

 را داهی ز دل داهی ز جان ای دلربا جویم تو

 در كعبه و دیر مغان رفتم ندیدم روی تو

 

 هرچند در دل نیستی اما به جا جویم تو را 

 آخر كجا جویم تو را دلبر هرجاییمای 

 (55)همان:                                           

و هلل المشرق و المغرب فاین ما تولو فثم »سورۀ بقره بکار رفته است:  445به آیج  عبارت دلبر هرجایی در اشاره

 «.وجه اهلل ان اهلل واسع علیم

 مثالهای دیگر:

 (74شیخ میخواهد به آسانی دهد تغییر ما )همان: / الستشد دل ما با می عشقش مخمر از 

 (3:هر كس به تو میبرد دمانها )همان /  از وهم و دمان برونی اما

 (554می مغانج تو )همان: سلسبیل و ز كوثرز  /تو پیر میکده جامی ده كه باشد به 

 البالغهتلمیح به نهج

 ای متحیر ز ذات تو همه اشیا

 

 وی نه ز كنه تو مطلع هر دل دانا 

 (4)همان:                                            

یَنَالُهُ غَوْصُ  لَا وَ الَّذِی لَا یُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ»البالغه است: در نهج مضمون بیت بردرفته از این خطبج امیرالمؤمنین

 (.41: 4)نهج البالغه، ج« الْفِطَنِ

 با ما تو مگو حدیث رضوان واعظ

 

 ما بیهده و بیجا بی جایی و بی مأوی

 

 خانج ماستالمکان خراب ای خانه 

 (574ن ساغر: )دیوا                                   

 جوییم تو را هرجا ای دلبر هرجایی

 (574)همان:                                       

و  الیشغله شان و ال یغیره زمان»جا و مأوی بودن خداوند بردرفته از این خطبج امیرالمؤنین نیز میتواند باشد:  بی

 (.47: ص 6البالغه: ج)نهج« ال یحویه مکان و ال یصفه لسان...

 تلمیح به داستانهای تاریخی پیامبران
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 بگیر دامن نوحی به كام دل ساغر

 

 چو یعقوب از غمت ای یوسف حسن

 

 تا به كی خود را كشد و زنده كند

 

 كه بحر عشق بتان باشدش شبی امواج 

 (643)دیوان ساغر:                                  

 الحزن دادزنم تا كی در این بیت

 (665)همان:                                         

 همه دانند كه اعجاز مسیحا دارد

 (669)همان:                                        

 های ملی و غناییتلمیح به اسطوره

 سرّ انا الحق زاهدا ظاهر شد از ساغر ولی

 

 طلعتی شوخ دل منز لیلی

 

 كند شیرین به ناكامی خسرو

 

 ای اندر سر دارم مکشن در دوشهكشتن توا 

 (331)همان:

 چو مجنون دامن صحرا درفته است

 (455)همان:                                         

 نگاهی جانب فرهاد یا نه

 (564)همان:                                          

 ویژگیهای قلمرو فکری
پردازی پیرو سبک قدما است، ورۀ بازدشت ادبی بلحاظ مضمونساغر كنگاوری ادرچه بسان دیگر شاعران د

ه تنها از دیگران بازنمیمانند بلکبااینحال غزلسرایان دورۀ قاجاریه را ادر با غزلسرایان اعصار ماقبل بسنجیم، نه»

آفرینی در غزلهای آنان است كه داهی مزۀ غزلیات حافظ و سعدی را همواره نوعی لطف و زیبایی و مضمون

(. موضوعاتی كه ساغر به آنها توجه نشان داده بیشتر 494كار: ص )سبک شعر در عصر قاجاریه، تجربه« یچشاندم

 شامل مضامین عاشقانه، عارفانه، فلسفی، مدح و شکواییه است.

ای از حاالت عاشقانه و موضوعاتی از قبیل وصل و عمدۀ غزلیات ساغر دربردیرندۀ مجموعهمضامین عاشقانه: 

ر از حد عاشق دربرابلطف و قهر، غرور و تسلیم، صبر و یأس و غم و شادی است. اظهار تواضع و فروتنی بیش فراق، 

 است.معشوق از خصوصیاتی است كه غزل در دورۀ بازدشت بخود درفته 

 

 ما درد تو را به جان خریدیم

 در پای سگ تو جان فشاندیم

 خاک در آستانج تو

 بر درده شه چو ما دداییم

 

 ن درد به از دواست ما راای 

 این مرتبج بقاست ما را

 چو توتیاست ما را در دیده

 شاهی جهان سزاست ما را

 (34)دیوان ساغر:                                      

نوشی، جام صهبا و سرای مغان بر زهد و توبه و پارسایی و اشاره به مفاهیمی چون ترجیح بادهمضامین عارفانه: 

ای است كه بزیبایی در دیوان ساغر ندانه، رهایی از دو جهان و دذشتن از بهشت و برزخ از مفاهیم عارفانهمستی ر

 اند:مجال بروز پیدا كرده

 من آن نیم كه ره علم و زهد و توبه دزینم

 ام آزادای از هر دو كون دشتهكنون به جرعه

 روه دُردكشانمفروشان دز خیل باده 

 غالم مغبچگان و مرید پیر مغانم
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 ز پیر میکده كردم سؤال راه نجاتم

 

 در سرای مغان را ز لطف داد نشانم

 (155)همان:                                         

های حکمی و مسائل علم كالم، دربردیرندۀ موضوعاتی مجموع اشعار ساغر بلحاظ آموزهمضامین فلسفی و كالمی: 

یی، جبر و اختیار، وحدت وجود و برخی دیگر از مسائل فلسفی است؛ ازهمینرو رایج چون یگانگی خدا، تقدیردرا

اهداف و مقاصد او را از پروردن اینگونه مضامین نمیتوان ترویج مکتب كالمی خاصی تعبیر كرد. ابیات ذیل یکی از 

 زیباترین غزلیات ساغر در باب مسئلج وحدت وجود است:

 بود خورشید در هر ذره موجود

 تویی پس كیست معلولادر علت 

 مفصل آمد اینجا ظلّ مجمل

 

 به هر قطره بود بحری محقق 

 ادر مصدر تویی پس چیست مشتق

 نیفتد عکسی از انوار مطلق

 (343)همان:                                        

 او همچنین یگانگی خداوند و اشتیاق فراوان خود به حضرت جانان را اینگونه توصیف میکند:

 

 پا بر ال زنم بینی برآرم پشتچشم كج

 خویش را فارغ كنم از جسم و جان عریان شوم

 دیده بر رخسار از منظر الّا كنم 

 رو بسوی حضرت جانان جانبخشا كنم

 (154)همان:                                          

یا  اغلب فالسفه، متکلمان و شعرا در آثار برانگیزیجبر و اختیار یکی دیگر از مسائل كالمی است كه بصورت بحث

 اند: های خود به آن پرداختهسروده

 مرا در دل غم عشق نگاریست

 مکن ناصح تو از عشقم مالمت

 

 غمست این یا كه اندر دل شراری است 

 تو پنداری كه ما را اختیاریست

 (499)دیوان ساغر:                                 

 آمیزمضامین مدح

 مدح امیرالمؤمنین )ع(: 

 تشنگان آسان كنممشکل لب

 سینه را صافی ز نقش غیر اندر لوح دل

 سازم چشم و آنگه چشمه را دریا كنم چشمه 

 صیقل از نام علی عالی اعلی كنم

 (145)دیوان ساغر:                                    

وشش ه به مدح شاهزاددان قاجار خاتمه مییابد، بیستوشش مورد از غزلیاتی كمدح امیران قاجار: در میان سی

 الملوک، شاپور قاجار است:مورد متعلق به شیخ

 ام تخمی در بنددی شاه جهانكِشته

 تک خنگشخدم شیخ ملوک آنکه سبکجم

 آخر كشته شود سبز، رسد وقت درو 

 نعل و دوی دمش از مهر بود وز مه نو

 (543)همان:                                         

 آمیزمضامین شکوه

 شکایت از هجران یار
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 دل از غم هجران تو خون شد چه توان كرد

 امروز ز هجران تو ای سرو خرامان

 

 آن خون همه از دیده برون شد چه توان كرد 

 فریاد من از دوش فزون شد چه توان كرد

 (654)همان:                                           

 ایت از همنشینی معشوق با اغیارشک

 آمد به حرف دشمن و ننشست و زود رفت

 با غیر آمد او ز برای عیادتم

 

 جانی كه داشتم به لب او را ربود رفت 

 دردی كه داشتم به دل او را فزود رفت

 (443)همان:                                          

 شکایت از عدم عنایت پادشاه ممدوح

 رفته و زارم در این دیار نکردز دست 

 س هرمرتبه شاپورشه كه خود ساغر

 

 كسی به شاه جهان عرض این ددا هردز 

 نریخت بادۀ صافی به جام ما هردز

 (363)همان:                                          

 شکایت از قاصد بی پیغام

 پایت شکند، الل شوی كز تو ندیدم

 

 ددر هیچقاصد بجز آمدشد بسیار  

 (641)همان:                                          

 

 گیرینتیجه
شده از ساغر كنگاوری، ازلحاظ سطح زبانی و موسیقی بیرونی، دوازده وزن پركاربرد بچشم میآید در غزلیات بررسی

تند و تنوع انواع درصد اشعار مردف هس 45كه بیشترین بسامدها متعلق به بحرهای هزج و رمل هستند. بیش از 

 اند.قافیه و ردیفها در ایجاد موسیقی كالم و تکمیل معانی و مفاهیم مؤثر افتاده

تناسب ای از واهدان مهای دستردهبکار بستن فنون مختلف در ایجاد انواع جناس، تکرار و تناسب سبب ایجاد شبکه

 انی شاعر هستند.و شاهکارهای ادبی شده كه دویای سطح اطالعات، مهارتها و اعجاز بی

ای هدر سطح واهدانی، بسامد باالی واهدان عربی و اصطالحات عرفانی و آیینی به تقلید و پیروی از شعر دوره

 سازی،دذشته، خصوصاً سبک عراقی، قابل مشاهده است. در كنار آن وجود برخی نوآوریها و ابداعات در زمینج واهه

بک بینی و سواهدانی در یادآوری مراكز تاریخی، هر یک بردرفته از جهانكاربرد اصطالحات رایج در زبان عامیانه و 

ای شاعر هستند. ازلحاظ قلمرو ادبی، تکیج اصلی ساغر بر تشبیه است. درعینحال استعاره، مجاز، شخصی یا دوره

عر، شایهام و تلمیح نیز از دیگر صنایع پركاربرد در دیوان او هستند كه سبب وسعت دستردۀ خیال، لطافت 

ج مسلط ترین درونمایاند. مدح، شِکوه و مضامین عاشقانه، عارفانه و فلسفی پررنگتصویرآفرینی و التذاذ ادبی شده

آیند. ساغر كنگاوری در زمرۀ شعرایی است كه در سرودن غزل از مهارت و خالقیت خاصی بر دیوان شاعر بشمار می

فرینیهای غزلیات حافظ و سعدی است. رباعیات او نیز به همین آبرخوردار است كه همواره یادآور زیبایی و مضمون

 میزان پخته و دارای طراوت هستند.

 

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان كارشناسی ارشد دوره نامهپایان از مقاله این

 اصلی طراح و داشته عهده بر رانامه پایان این راهنماییفر ادریآقای دكتر عبدالرضا ن. است شده استخراج رازی
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 یمتنظ و هاداده دردآوری در نامهپایان این پژوهشگر عنوان به فردزینب حیدریسركار خانم . اندبوده مطالعه این

 .تاس پژوهشگر دو هر مشاركت و تالش حاصل مقاله، محتوای تحلیل نهایت در. اندداشته نقش نهایی متن

 

 قدردانی و تشکر
انشگاه د انسانی علوم دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت ورازی 

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند واهید مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع رشدزا مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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