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چکیده
"میرزا احمدبن محمدحسین متولی باشی" متخلص به "روشن" از شاعران قرن سیزدهم
هجری قمری است .وی از متولیان آستان مبارک حضرت شاهچراغ (ع) بوده و این
مسئولیت بصورت موروثی در خاندان وی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است .میرزا
احمد متولیباشی دیوان شعر ارزندهای دارد كه "علی اكبر شاكر" بخط نستعلیق شکسته
آن را كتابت كرده و نسخۀ خطی آن در كتابخانۀ حضرت شاهچراغ شیراز نگهداری میشود.
میرزا احمد شیعه مذهب بوده و ارادت قلبی ویژهای به خاندان عصمت و طهارت داشته
است .بخش وسیعی از دیوان وی به اشعاری اختصاص دارد كه در رثای امام حسین(ع) و
واقعۀ كربال سروده شده .از دیگر موضوعات شعری روشن ،بیان اندیشههای قلندرانه و مغانه،
موضوعات عاشقانه ،مدح ،وصف و نیز برخی وقایع زندگی شخصی شاعر است .سرودن ماده
تاریخ نیز مورد توجه او بوده است .دیوان "روشن"  3146بیت دارد كه در قالبهای مختلف
از جمله قصیده ،غزل ،قطعه ،تركیب بند ،مسمط و رباعی سروده شده است.
این دیوان تاكنون تصحیح و چاپ نشده و در اختیار جامعۀ ادبی كشور قرار نگرفته است،
از این رو نگارندگان این مقاله بتصحیح و مقدمهنویسی آن مبادرت كرده و در این مقاله
ضمن معرفی میرزا احمد متولیباشی و خاندان وی كه جایگاه ارزندهای در علم و هنر و
ادب داشتهاند ،بمعرفی اجمالی دیوان روشن و ویژگیهای سبکی و ادبی آن پرداختهاند.
واژگان كلیدی :میرزا احمد متولیباشی ،روشن شیرازی ،دیوان ،ویژگیهای سبکی
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Roshan-e-Shirazi’s Diwan and its Stylish and Literary
Characteristics
Zahra Nasr Esfahani1 (Author in Charge), Hossein Masjedi 2,
Neda Moayyedi 3
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 .
Keywords: Mirza Ahmed Motavalli Bashi, Roshan-e-Shirazi, Diwan,
Stylish characteristics
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مقدمه:
میرزا احمد متولیباشی متخلص به "روشن" یکی از شاعران سبک بازگشت ادبی است،
یعنی دورهای كه دو شاخۀ اصلی دارد :قصیدهسرایی به سبک شاعران كهن خراسانی و عهد
سلجوقی و غزلسرایی به سبک عراقی .از میان شاعران دورۀ بازگشت برخی مانند صبا،
قاآنی و سروش در قصیدهسرایی به سبک خراسانی و برخی دیگر همچون مجمر اصفهانی،
فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی در غزلسرایی به سبک عراقی مشهور شدهاند ،در این
میان شاعرانی نیز هستند كه شیوۀ بینابین را برگزیدهاند و با توجه به توانایی و قدرت طبع
شعری خویش هم در سرودن قصیده به سبک خراسانی و هم در سرودن غزل به سبک
عراقی طبعآزمایی كرده و آثار ارزندهای از خود به یادگار گذاشتهاند .یکی از این شاعران
میرزا احمد متولیباشی متخلص به "روشن" است .دیوان "روشن" از جهت قرار گرفتن در
حیطۀ سبک بازگشت ادبی قابل توجه است اما آنچه به این دیوان جلوهای دیگرگونه
میبخشد ،اظهار ارادت قلبی شاعر به خاندان عصمت و طهارت (علیهمالسالم) در بخش
قابل توجهی از دیوان و توجه ویژۀ او بواقعۀ اسفبار كربال و ذكر مصائب حضرت امام
حسین (ع) و اهل بیت ایشان است.
نگارندگان این مقاله كه بتصحیح و مقدمهنویسی دیوان"روشن" مبادرت كردهاند ،در
این مقاله ضمن معرفی میرزا احمد متولیباشی و خانوادۀ او بعنوان یکی از خانوادههای
شاخص شیراز در زمینۀ ادب و هنر ،بمعرفی نسخۀ خطی دیوان او و ویژگیهای نگارشی آن
پرداخته و ضمن بیان موضوعات شعری وی در دیوان ،برخی ویژگیهای سبکی و ادبی آن را
مورد بررسی قرار دادهاند.
"احمد بن محمد حسین متولیباشی" و خاندان او
میرزا احمد ،متخلص به "روشن" ،فرزند میرزا محمد حسین عالی ،فرزند میرزا احمد،
كالنتر فارس ،از شاعران توانمند سبک بازگشت ادبی در قرن سیزدهم و از خانوادۀ سادات
شریف حسینی است كه بصورت موروثی از متولیان آستانۀ مبارک حضرت شاهچراغ در
شیراز بودهاند .مؤلف حدیقهالشعرا این خاندان را از احفاد میر سید شریف جرجانی شیرازی،
عالم پر آوازۀ سدۀ هشتم هجری میداند( .ر.ک :حدیقۀالشعرا .دیوان بیگی :ص  )645میرزا
احمد در اوایل قرن سیزدهم هجری قمری در شیراز بدنیا آمد .حسینی فسایی در فارسنامۀ
ناصری ضمن معرفی این خاندان ،دربارۀ میرزا احمد مینویسد« :جناب قدوۀ اخیار و زبدۀ
اسرار ،سیدالسادات و مجمع سعادات ،نادرۀ زمان ،ناظم درّ و مرجان ،میرزا احمد روشن
تخلص ،متولی آستانۀ مباركۀ حضرت سید میر احمد مشهور به شاهچراغ(ع) ،در سال
 4145در شیراز متولد گشته ،كسب كماالت نموده ،در مراتب شاعری گوی سبقت را از
همگان ربود و در سال  4164به رحمت ایزدی پیوست و او را پسری نبود( ».فارسنامۀ
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ناصری .حسینی فسایی .ج : 1ص  )411-415در تذكرۀ دلگشا كه مؤلف آن معاصر
میرزااحمد بوده ،دربارۀ وی آمده است"« :روشن" اسمش میرزا احمد ،ولد ارجمند میرزا
محمد حسین عالی است  ....از جملۀ سادات عالیات حسینی و حال در عنفوان شباب و
نایرۀ شوق تحصیل كماالتش در التهاب است تا مقدّر الهی در حقش چه باشد؟» (تذكرۀ
دلگشا .نواب شیرازی :ص  )541روشن به سیادت خود در دیوان اشاره كرده ،میگوید:
نســبتم از نسـل شـــه «لــو كُشــف»
"روشنِ" "عالـی" گهــرم زان كه هست
زان كـــه نبــــودم خـلفـــی نــاخــــلف
روح عـــــم و بــاب ز مــن شـاد بــاد
(دیوان روشن)111:
"خیامپور" در اثر معروف خود "فرهنگ سخنوران" از میرزا احمد با عنوان "روشن
شیرازی" نام برده است( .ر.ک :فرهنگ سخنوران .خیام پور :ص )111
پدر میرزا احمد روشن" ،محمد حسین" نیز از شاعران معروف روزگار خود در شیراز بوده و
"عالی" تخلص میکرده است .در "تذكرۀ اختر" دربارۀ وی آمده است :عالی شیرازی خلف
صدق میرزا محمد ،كالنتر فارس و از اجلۀ سادات عالی درجات حسینی ،نام نامیش میرزا
محمد حسین ،جوان نیکو خصالی است صاحب اخالق ستوده ،تحصیل بعضی مراتب علمی
نموده( .ر.ک :گرجی نژاد .تذكره اختر :ص )434نواب شیرازی مؤلف "تذكرۀ دلگشا" دربارۀ
كماالت میرزا محمد حسین عالی مینویسد :خط نستعلیق را خوش نویسد ،صاحب دیوان
است و شعر را نیکو شناسد( .نواب شیرازی .تذكرۀ دلگشا :ص  )613عبدالرزاق دنبلی در
تذكرۀ "نگارستان دارا" تعداد ابیات دیوان او را قریب ده هزار بیت مینویسد( .ر.ک:
عبدالرزاق دنبلی .تذكرۀ نگارستان دارا :ص )134و صاحب "مرآهالفصاحه" میگوید.... « :
میرزا شفیع متخلص به وصال او را استاد خطاب كرده» (شیخ مفید داور .مرآهالفصاحه:
ص )119وفات او در حدود سال 4136ه اتفاق افتاده است( .ر.ک :هدایت .مجمعالفصحا:
ص" )411حسینی فسایی" در اثر ارزشمند خویش " فارسنامۀ ناصری" مطالب نسبتاً
مفصلی دربارۀ محمد حسین عالی و خانوادۀ او بیان كرده و اشعاری از وی آورده است.
(ر.ک :فارسنامۀ ناصری .حسینی فسایی .ج )411- 419 :1معلم حبیبآبادی نیز از وی نام
برده و دیوان شعرش را معرفی كرده است( .ر.ک :معلم حبیبآبادی .مکارماآلثار :ص)551
این شهرت وافر و ذكر سایر در تذكرهها ،نشان از عظمت جایگاه این خاندان در شعر و ادب
و هنر دارد .میرزا احمد روشن در اشعاری كه در رثای پدر خویش سروده ،ببزرگی او در
هنر شاعری اشاره كرده و او را "سید شعرا" لقب داده است:
شعــــــرا گو شــــوند نوحــــهســرا

كــــز جهــــان رفت سیــــد شعــــرا

طوطـــی نطقـــــت ای جهـــان سخن

با هــزاران زبــان چـــرا زده تــــــن؟

(دیوان روشن)61:
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معرفی نسخۀ خطی دیوان "روشن":
"میرزا احمد متولی باشی" متخلص به "روشن"دیوان شعری دارد كه بصورت نسخه خطی
منحصر بفردی در كتابخانۀ شاهچراغ شیراز نگهداری میشود .علی اكبر شاكر این نسخه را
بخط نستعلیق شکسته كتابت كرده است .این دیوان  114صفحه دارد و در فهرست
كتابهای خطی كتابخانۀ شاهچراغ بشماره  31ثبت شده است( .ر.ک :فهرست كتابهای
خطی كتابخانۀ شاهچراغ .بركت :ص  )461این نسخه در فهرستوارۀ دستنوشتههای ایران
(دنا) اینچنین معرفی شده است« :دیوان روشن /شعر /فارسی] ، [4شریفی حسینی ،احمد
بن محمد حسین (4164ق) ( 413113،شیراز  -شاهچراغ ش /)31 :شاكر  /نستعلیق
شکسته 44 ،ذیقعده  415/4191برگ ]/ف( »[11 -3 :فهرستوارۀ دستنوشتههای ایران.
درایتی :ص)443
این نسخه كامل است و جلد سبزرنگی دارد .صفحۀ آغازین آن كه فاقد كتیبه است با
"بسماهللالرّحمنالرّحیم" شروع میشود و ذیل آن نوشته شده« :هذا دیوان اشعار دُرربار
بالغتآثار ساللهالسادات و النجبا و العظام ذویاالحترام» ،در انتهای نسخه هم این عبارات
درج شده« :تّمتالکتاب بعون الملک الوهّاب من كالم  ...روشن تخلص بتاریخ یازدهم شهر
ذیقعدهالحرام كتبه العبد المذنب االثیم  ...الواثق باهلل و المتوكل علی اهلل شاكر  .»4191در
متن نسخه اشعاری در حاشیۀ صفحات درج شده كه هرچه به انتهای نسخه نزدیکتر
میشویم ،بیشتر بچشم میآید .در تمام متن در انتهای صفحاتِ فرد ركابهنویسی دیده
میشود ،البته صفحات شمارهگذاری هم شدهاند اما این شمارهها دستنویس نیست و متأخر
از متن است .در چند مورد محو شدگی یا پخششدگی مركب وجود دارد اما بطور كلی
اوراقِ نسخه سالم و كامل هستند" .بركت" در كتاب "فهرست كتابهای خطی كتابخانۀ
حضرت شاهچراغ(ع)" ،مطالبی را كه روی برگ اول نسخه نوشته شده ،این گونه ثبت كرده
است« :در این اوقات سركار آقای میرزا محمد حسین تسکره (مشکات) از حضرات شعرای
شیرازی ،دیوان روشن را جمع مینماید و تصنیف میکند ،جهت حضرت اشرف ارفع واال
آقای عینالملک نایب ایالت مملکت فارس ادام اهلل شوكته المعالی( ».فهرست كتابهای
خطی كتابخانۀ شاهچراغ .بركت :ص )465
ویژگیهای نگارشی نسخه:
در این نسخه همچون بسیاری از نسخ خطی دیگر رسمالخط خاصی وجود دارد كه در
برخی موارد با رسمالخط رایج در روزگار ما متفاوت است ،مانند:
 -4نوشتن حرف"گ" به صورت "ک" :جکر /جگر (نسخه خطی دیوان روشن :ص، )6
كلهای رنکین /گلهای رنگین (همان :ص)41
 -1درج نکردن نقطه بر روی برخی از حروف و كلمات :حشم /چشم (همان :ص ، )4
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حنحر/خنجر (همان :ص  ، )4مسحّر /مسخّر (همان :ص )49
 -3متّصل نوشتن حروف اضافه و اشاره به كلمۀ بعد از آن :بزخم /به زخم (همان :ص )41
بعزایت /به عزایت (همان :ص  ، )44آندم /آن دم (همان :ص )49
 -1جدا نوشتن "ب" تاكید و ن "نفی" از فعل در برخی موارد :نه بودی  /نبودی ( ،همان:
ص )5
 -5نوشتن كلمات مختوم به "ه بیان حركت" در اضافه شدن "ی وحدت یا نکره" به آن -
كه امروزه بصورت "ای" نوشته میشود -بدون این مشخصه :دیده اشکبار  /دیدهای اشکبار
(همان :ص  ،)6نگشته لحظه از دور او  /نگشته لحظهای از دور او (همان :ص )33
 -6درج نکردن كسره اضافه (ۀ) در كلمات مختوم به "ه بیان حركت" :لجّه درد  /لجّۀ
درد (همان :ص  )4چهره اطفال /چهرۀ اطفال (همان :ص  ، )16طپانچه شمر /طپانچۀ شمر
(همان :ص )33
 -4ابقای "ه بیان حركت" در اضافه شدن "ی" و "ان" به آن با وجود صامت میانجی در
برخی موارد :پردهگیان  /پردگیان (همان :ص  ، )11ستمزدهگان /ستمزدگان (همان :ص
)33
 -9درج نکردن مشخصۀ مد (~) برای حرف (آ) در بیشتر موارد :اری  /آری (همان :ص )1
 ،اهنگ  /آهنگ (همان :ص )1
 -4درج نکردن "ه بیان حركت" در اضافه شدن عالمت جمع "ها" به آن :كینهای/
كینههای (همان :ص  )11نامها  /نامهها (همان :ص )11
 -41درج واو معدوله برای كلماتی كه بدون این مشخصه نوشته میشوند در برخی موارد:
خـــــوانه زاد /خانهزاد (همان :ص  ،)494خواطر /خاطر (همان :ص )493
 -44وجود برخی اشتباهات امالیی و نوشتاری :لعام /لئام (همان :ص  ، )33ارازل /اراذل
(همان :ص  ، )461هجراالسود /حجراالسود (همان :ص  ، )444تخلث /تخلص (همان :ص
)114
سبک شعری روشن
از اواخر قرن دوازدهم گروهی از شاعران كه از عبارتپردازیها و نکتهسنجیهای سبک هندی
خسته بودند ،از این شیوه عدول كرده و گریزی بشیوههای شعری گذشتگان زدند ،بطوریکه
در قصیده به سبک خراسانی و در غزلسرایی به سبک عراقی روی آوردند .این جریان ادبی
كه با عنوان جنبش بازگشت شناخته میشود ،از اواخر دورۀ افشاریه پدیدار شد ،در عهد
كریمخان توسعه پیدا كرد و از زمان فتحعلی شاه قاجار به بعد رواج و اشاعۀ كامل یافت.
(ر.ک :كلیات سبکشناسی .شمیسا :ص  ) 316به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران هر چند
نهضت بازگشت ادبی را بدلیل آنکه شاعران این شیوه عموماً بتقلید از گذشتگان پرداختند،
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نمیتوان بعنوان یک سبک جدید پذیرفت ،اما این حركت موجب شد از انحطاط و سقوط
شعر فارسی جلوگیری شود .در سبک بازگشت ،قصیده مورد توجه بود و موضوع قصیدهها
بیشتر مدح بود .غزل نیز در جایگاه دوم قرار داشت كه بشیوۀ غزلیات سعدی ،حافظ،
خواجو و سلمان سروده میشد( .ر.ک :سبکها و مکتبهای ادبی .سجادی و بصاری :ص )13
"روشن" كه در قرن سیزدهم ه.ق میزیسته ،تحت تأثیر شرایط حاكم بر فضای ادبی
دورۀ خود ،تابع نهضت بازگشت ادبی است و بقصیده بویژه قصاید مدحی توجه شایانی دارد.
قصاید وی كه حال و هوای قصاید سبک خراسانی را بیاد میآورد ،بیشتر برخاسته از
اندیشههای مذهبی و تفکرات شیعی اوست .وی قصاید متعددی در ذكر مصائب امام
حسین(ع) و وقایع روز عاشورا دارد؛ اشعاری نیز در مدح پیامبر اسالم(ص) ،حضرت علی(ع)
و دیگر پیشوایان مذهبی سروده است .چند بیت زیر ،ابیات آغازین قصیدهای است در
مصیبت حضرت امام حسین(ع):
بیا كه نوبت اندوه و ناله گشــت پدید
دمید اللۀ رنگین چو خون سرور دین
نزول كرد به صحرای سینه لشکر غم

چرا كه ماه عزا خنجر از هالل كشید
به ابـر دیـده بگـو نوبهـار گریه رسید
به آن مثال كه در كربال سپاه یزیـد ....
(دیوان روشن)46 :

برخی دیگر از قصاید او بمدح اختصاص دارد .قصاید او بطور كلی سلیس و روان است و
تعقید و كلمات مهجور در آن جایی ندارد.
روشن در غزلیات خویش به سبک عراقی تمایل دارد .غزلیات وی زیبا ،شورانگیز و عاشقانه
است و در عین حال از سالست و روانی خاصی برخوردار است .چند بیت زیر نمونهای از
غزلیات اوست :
جامـهها چاک زند ،سـلسـلهها پـاره كنــد
با سـر زلـف تــو پیــوند وفـا بــاز رقیـب
نوبهار است و مرا وجه می و مطرب نیست
چنـد هـر دم به دگـرگونه غمی میكُشدم

هر كه زنجیـر ســر زلـف تـو نــظّاره كنــد
بســت تا رشــتۀ امیــد مــرا پــاره كنــد
تــا چـهها دور فلک بر مـن میـخواره كنــد
قصـد جانـم فلـک ای كـاش كه یکبـاره كند....

(دیوان
روشن)416:
از بـــــــس بدیع پیکر و پاكـیزه مـنظری
دی از برم گذشــت و بری زد به من ز مهر
از بـس كه از رســـــــوم ستمکاری آگهی
"روشن" چنین ستیـــزه كه دید از نگاه تو

شـد عقل در شـگفت كه حــوری تو یا پری؟
چون من نخورده است كس از عمر خود بری...
هـــــرگز ندیدم از تـو جـــــــفای مکـرری
هرگـــــــز ندیده هیـــچ مسـلمان ز كافری

( دیوان روشن)444 :

اینک سبک شعری "روشن" از نظر زبانی ،فکری و ادبی مورد بررسی اجمالی قرار میگیرد:
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 -4ویژگیهای زبانی:
زبان شعری روشن بسیار سلیس و روان است و پیچشهای زبانی ،تركیبسازیهای غریب و
كاربرد واژههای دشوار در آن بچشم نمیآید .بطور كلی سبک شعری روشن در سطح زبانی
از سه منظر قابل بررسی است:
الف :سطح آوایی:
*موسیقی بیرونی :بررسی دیوان روشن از حیث موسیقی بیرونی یعنی وزنِ شعر نشان
میدهد كه وی از مجموع  3146بیت در كل دیوان خویش بترتیبِ بسامد از اوزان زیر
استفاده كرده است .تعداد ابیات هر وزن و درصد آن در سنجش با كل ابیات بدین شرح
است:
 -4مضارع اخرب مکفوف محذوف  691بیت ←  11/51درصد
-1رمل مثمن محذوف  551بیت ←  49/36درصد
 -3رمل مثمن مخبون محذوف  116بیت ←  9/45درصد
 -1مجتث مثمن مخبون محذوف  115بیت ←  6/44درصد
 -5هزج مثمن سالم  451بیت ←  5/41درصد
 -6منسرح مثمن مطوی منحور  451بیت ←  1/44درصد
 -4خفیف مخبون اثلم  411بیت ←  1/44درصد
 -9متقارب مثمن محذوف  434بیت ←  1/31درصد
 -4رمل مسدس محذوف  414بیت←  1/14درصد
 -41متقارب مثمن سالم  446بیت ←  3/91درصد
 44هزج مثمن اخرب مکفوف ابتر یا مجبوب  441بیت ←  3/61درصد
 -41هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف  94بیت ←  1/99درصد
 -43هزج مسدس محذوف 94بیت ←  1/69درصد
 -41مجتث مثمن مخبون  61بیت ←  1/41درصد
 -45هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف  51بیت ←  4/44درصد
 -46رمل مثمن سالم  33بیت ←  4/14درصد
 4وزن دیگر هم در دیوان روشن مورد استفاده قرار گرفته كه بدلیل كاربرد كمتر از یک
درصد در هر مورد ،بیان آن حائز اهمیت بنظر نمیرسد .نمودار كلی كاربرد بحور شعری بر
اساس درصد در دیوان روشن چنین است:
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اوزان شعر
31.61
22.54
16.09
8.91 8.18
4.97 4.77

خفیف منسرح متقارب مجتث هزج مضارع رمل

بطور كلی میتوان گفت :با توجه به رویکرد مذهبی روشن در شعر و توجه خاص او
بمرثیهسرایی اهل بیت (ع) و پیشوایان مذهبی بویژه واقعۀ عاشورا ،اوزان سنگین و طوالنی
كه تداعی كنندۀ حزن و اندوه است ،كاربرد بیشتری در دیوان او دارد.
* موسیقی كناری :قافیه و ردیف ،موسیقی كناری شعر را میسازد .بررسی كلمات قافیه
در دیوان روشن بیانگر آن است كه شاعر هنرنمایی خاصی در این حیطه انجام نداده است،
بر این اساس كلمات قافیه در شعر او معموال ساده است و هجای قافیه را همان هجاهای
رایج و پركاربرد در زبان فارسی تشکیل میدهد؛ این امر نشان میدهد كه شاعر بطور كلی
بیشتر بمعنی و مفهوم توجه دارد و در صدد نشان دادن توانمندیهای شاعرانه و اظهار
لفاظیهای ادیبانه نیست.
كاربرد ردیف در دیوان وی بطور كلی تک واژهای است و بجز موارد " آمد به سر"" ،در
بغل"" ،كه همچنین"" ،هر دو" " ،تو را"" ،خود را"" ،آمده است"" ،عشق است"" ،است
نیست"  ،در سایر موارد یک واژه بیشتر نیست .بررسی ردیفهای به كار رفته در دیوان
روشن از لحاظ نوع كلمه نشان میدهد كه وی در بیشتر موارد "فعل" را در جایگاه ردیف
قرار داده است ،پس از "فعل" كه بیشترین بسامد را بخود اختصاص داده است" ،اسم" در
جایگاه بعدی قرار دارد" .ضمایر" و "حروف" نیز بترتیب ،بسامدهای كمتر را بخود
اختصاص دادهاند .كاربرد ردیف در شعر روشن بر اساس درصد در نمودار زیر نشان داده
شده است:
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ردیف
63.19

16.1

17.27

3.42
حروف

ضمیر

اسم

فعل

در میان افعال ،فعل "است" با 414مورد ،در میان اسامی واژۀ "چشم" با  41مورد ،در
حیطۀ ضمایر واژۀ "من" با  44مورد و در میان حروف حرف "را" با  11مورد بیشترین
فراوانی ردیف را بخود اختصاص دادهاند.
در بررسی كلی ابیات از حیث كاربرد ردیف این نتیجه آشکار میشود كه از مجموع 3146
بیت كل دیوان 4341 ،بیت دارای ردیف است .اگر این ارقام بر اساس درصد ارائه گردد،
 1/15كل دیوان را شامل میشود.
*موسیقی درونی :انواع سجعها و جناسها ،ترصیع و موازنه ،همحروفی یا واجآرایی ،تکرار
كلمات و مواردی از این دست در حیطۀ موسیقی درونی شعر قابل بررسی است كه برای هر
كدام مصداقهای فراوانی در شعر روشن وجود دارد اما به دلیل تنگی مجال سخن به بیان
یک شاهد مثال برای هر كدام بسنده میشود:
واجآرایی( :تکرار حرف ر ده مرتبه همراه با تکرار حرف خ چهارمرتبه و تشابه ظاهری آن با
حرف ج ،ح و چ)
خرمن حسن تو را خورشید خاور خوشهچین
منظر جانپرورت را ماه تابان پردهدار
(دیوان روشن)443 :
موازنه:
بیان تو به سالست به نظم درّ خوشاب
حدیث تو به حالوت به طعم شکّر مصر
(دیوان روشن)414 :
جناس:
فلک به شکل حبابی شُمر كه بر شَمر آمد
به جنب وسعت دریای بیکران شکوهش
(دیوان روشن)45 :
تکرار و تصدیر
ز آتش سودا بود چو شمع گدازان
شمع اگر روی توست از چه تن من
(دیوان روشن)449 :
*از دیگر ویژگیهای زبانی شعر روشن در سطح آوایی میتوان به استفادۀ او از برخی واژهها
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بشیوۀ رایج در زبان پهلوی مانند "اَبَر" و "ایدون" اشاره كرد:
كه هر كس به كــس وعــــدهای میدهد
ابر وعــــــدۀ خود وفــــــا میکــند
(دیوان روشن)436:
ایـــــــدون نمودهاید ز روی ستیز و كین
تیر و سنـــان و نیزه بر اطراف من حصار
(دیوان روشن)41:
*حذف مصوت كوتاه بضرورت وزن شعر در برخی موارد از دیگر موارد قابل ذكر است:
صدف  /صَدَف  ،دامَنْشْ /دامَنَش
ب :سطح لغوی
* كاربرد واژۀ "چه" به جای "چو" در بیشتر موارد:
به ناله كوش بر آن طفل كانـدر آغوشـش به خواب رفـت چه پیـکان آبدار مکیـد
ز ابـر دیـــده به ضـعف علیـل بیـمارش ببـار دانـۀ اشـکی چـه حـبّ مرواریــد
(دیوان روشن)44 :
*ایجاد تركیبهای وصفی جدید:
پرواز اوج قــــــرب خــدا را گشـــــود بـال
نامـدار
از اشـــــک و آه ،خاک جهان را دهـم به باد

از ســـــیر آن هـمای هـما بال
(دیوان روشن)41 :
تا شــــرح این بیــان قیامت اثر كنم
(دیوان روشن)34 :

* بکار بردن جملهها و تركیبهای عربی مانند :لوَحْشَ اللَه ،المنهُ هلل ،نعمالمناص،
بئسالمأب ،خمسۀ آل عبا:
كامکاران را جنابت مرحـــــبا نعمالمناص

سروران را آستـــــانت حبذا خیرالمــأب
(دیوان روشن)41 :

*بکار بردن واژههای عربی بجای واژههای رایج فارسی با بسامد باال:
سرورا! ای آن كه از لطف عمیمت در جهان

سال و مه جز شکر احسان تو در افواه نیست

(دیوان روشن)414 :
مـرا ز حــادثۀ دهـر و از نـوایــب دوران

سـتانـۀ تـو ز هـر باب ملجـأ و مقـر آمـد

(دیوان روشن)45 :
*بکار بردن تركیبهای وصفی مقلوب:
بر سر سرو سهی دلکش تذروش در صفیر
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جــــانفزا لعلت ز اعجــاز مسیحا برده آب
دلربا زلــــفت ز سحر سامری بربوده رنگ
(دیوان روشن)69 :
* تلفظ واو معدوله با فتحه :مانند همقافیه كردن كلمۀ "خور" بمعنی خورشید با كلماتی
مانند زر ،دادگر ،مقر
* كاربرد كلمات مخفف مانند "ستانه" به جای آستانه و "بادفر" به جای بادافراه و ...
ج :سطح نحوی
* بکار بردن "ی" شرط" ،ی" تمنی و ترجی و "ی" استمرار در برخی موارد:
"ی شرط"
اگر مهر و وفا بودی به طبع شـاهد گیتی
كجا انداختندی از نظـــر احرار و ابرارش
(دیوان روشن)19:
"ی" تمنی و ترجی:
كاش آن زمان كه جسم تو میگشت غرق
خون
كاش آن زمان كه رفت به شـه اینچنین
ستم

یکسان به خاک تیره شـدی چـرخ واژگون

(دیوان روشن)11:
یکبـارگی بنـای جـهان ریـخـتی ز هـــم

(دیوان روشن)19 :

"ی" استمرار:
كاروان دررفتی و بر خاطر ما بارها

رفته اندر خواب راحت كاروانساالرها
(دیوان روشن)4:

* كاربرد دعای تأبید و شریطه در انتهای قصاید:
همـواره بـاد كــوكـب اقــبال تـو منیــر
تا روشن است مشعل خورشید بر سپهر
(دیوان روشن)94 :
* بکار بردن انواع شبه جمله مانند زهی ،فری ،خهی ،حبّذا ،اَال و ....
 -6ویژگیهای فکری:
از موضوعات متعددی كه در دیوان روشن بدان پرداخته شده و در سطح فکری سبک
شعری او قابل توجه است ،میتوان بموارد زیر اشاره كرد:
* ذكر مصائب امام حسین(ع) و سایر پیشوایان دینی
"میرزا احمد متولیباشی" از متولیان آستان مبارک شاهچراغ بوده است و این منصب و
مسئولیت بر اساس اشارۀ خود او در دیوان ،از اجداد او بدو رسیده؛ بر این اساس اعتقادات و
باورهای مذهبی و تفکرات شیعی بر شعر او حکمفرماست؛ اظهار عشق و ارادت قلبی شاعر
به خاندان عصمت و طهارت(ع) بسامد بسیار باال و تشخص خاصی در دیوان او دارد .وی در
دیوان خود  534بیت در قالب  14قصیده و تركیببند را صرفاً بذكر مصائب امام حسین(ع)

www.SID.ir

Archive of SID

دیوان "روشن شیرازی" و ویژگیهای سبکی و ادبی آن144/

و واقعۀ عاشورا اختصاص داده و سرودن این گونه اشعار را سبب محو گناهان و توشهای
برای آخرت خود عنوان كرده است:
باز قتـّال سـپهر از مـاه نو خنــــجر كشـید
زال گردون بر جبـین زد ناخـن غم از مـالل
كاتـب دیوان محـنت دفتــــر غــم برگشود
ای سـحاب چشم گریان موسـم باران توسـت

آسمان شمشــــیر خونـریز هاللی بركشیـد
نُه فلک را بر سر از غم نیلگون معجر كشیـد
حرف شــادی را قلم یکـبارگی بر سركشیـد
كز عطش دود از دل لبتشنگان سر بركشید ....
(دیوان روشن 9 :و)4

ســـــپاه گریه به چشـــمم شبیخون زد

فـــرات خونِ دلم طعنهها به جیحون زد

دلم به بزم عزا مســـــت تعزیتداریست

كه از دو دیده دو پیـــمانۀ پر از خون زد
كه موج اشـکِ روان سر به اوج گردون زد
چه دوره بود كه سـاقی چرخ وارون زد ....

مگر شـــنید ز طوفــــــان كربال سخنی

به چشـم هركه نظر میکنم ز گریه خمار

(دیوان روشن)14 :
روشن قصاید متعددی نیز در مدح و منقبت و عمدتاً در رثای سایر پیشوایان دینی سروده
است .پیامبر اكرم(ص) ،حضرت علی(ع) ،امام حسن مجتبی(ع) ،حضرت ابالفضل(س) و
دیگر پیشوایان دینی جایگاه خاصی در دیوان او دارند و وی  349بیت در قالب  46قطعۀ
شعری را بمدح یا مرثیۀ ایشان اختصاص داده است .بطور كلی میتوان گفت :فضای فکری
شعر او بیشتر تحت تأثیر اندیشههای مذهبی و تفکرات دینی وی واقع شده است و اشعاری
كه وی با موضوع مصیبت امام حسین(ع) و یاران ایشان و نیز منقبت یا مرثیۀ سایر خاندان
عصمت و طهارت(ع) سروده 31/54 ،درصد كل دیوان را شامل میشود.
عالوه بر گرایشهای مذهبی و موضوعات دینی كه بخش عمدهای از دیوان روشن را بخود
اختصاص داده ،سایر موضوعات اشعار وی عبارت است از:
* موضوعات عاطفی و عاشقانه :تعداد قابل مالحظهای از اشعار دیوان روشن یعنی 414
بیت در قالب  46غزل كه  13/43درصد اشعار را شامل میشود ،به بیان موضوعات عاطفی،
احساسی و عاشقانه در بستر غزل اختصاص یافته است.
* مدح :روشن در دیوان خود به مدح برخی از بزرگان و صاحبمنصبان شهر شیراز
مبادرت كردهاست .از جمله افرادی كه وی در مدح آنان قصیده یا قطعهای سروده ،میتوان
به "حسین علی میرزا "" ،وكیل خلیل" و "معتمدالدوله فرهاد میرزا" اشاره كرد:
فلـــــک حادثه را حــــادثهپرداز آمد
جم نشان معتمدالدوله كه از معدلتـش
(دیوان روشن)94:
وی در مدح حسین علی میرزا میگوید:
یک ذرّه ظــلّ شاه به از صد پدر مرا
پاینـــــــده باد ظــلّ خداوند بر سرم
كـیمعدلت حسین علی میرزا كه هست از بندگیش فخـر به شمس و قمر مرا
(دیوان روشن)64 :

www.SID.ir

Archive of SID

/سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب) /شماره پیاپی  /77فروردین 2721911

و در مدح وزیر قائم مقام قصیدهای دارد با مطلع:
ای بناگوشت صبـاح و عیــد رویـت آفتاب
زلف طرّار تو عیـاری به كــف بیجان كند

عنـبرین زلــف تـو بر آن آفـتاب آمـد حجـاب
چشم خونخوار تو تركی دشنه بر كف نیمخواب ...

( دیوان روشن)69 :

وی  646بیت در  33قطعه شعر از دیوان خویش را كه در مجموع  11/15درصد از دیوان
را تشکیل میدهد بمدح بزرگان و صاحبمنصبان روزگار خویش اختصاص داده است.
* سرودن ماده تاریخ" :روشن" عالقۀ خاصی بسرودن ماده تاریخ داشته است .وی
قطعهها و قصاید متعددی سروده كه متضمن ماده تاریخهایی در وفات بزرگان معاصر
خویش ،تولد فرزند صاحبمنصبان روزگار ،ازدواج ،تأسیس عمارتهای جدید ،تاریخ اتمام
تألیف كتاب و  ....است .بعنوان نمونه ماده تاریخ زیر در وفات "میرزا شفیع"كه ظاهراً از
پزشکان حاذق آن دوره بوده ،سروده شده است:
آه از جـــــــور و جفـــــــــای روزگار

داد از بیـــــــــداد دور آســــــــمان ...

رفت ناكــــــــام از جهان سید شفیــع

آن حکــــــیم بخرد روشــــــنروان

آن طبیــــــــــب حاذق عیســی نفس

آن كه دادی مــــرده را ارزنده جــــان

روشــــــن غمدیده تاریخــــش بگفت

"مسکـــــــنش بادا بهــــشت جاودان"

(معادل سال)4151
(دیوان روشن)114:
 363بیت از مجموعه اشعار روشن در قالب  31قطعه شعر و مجموعاً  44/91درصد از
دیوان وی حاوی ماده تاریخ است و توانایی او را در این حیطه نشان میدهد.
مدح و مرثیۀ پدر :میرزا احمد ارادت خاصی به پدر خود "عالی" داشته و اشعاری از
دیوان خویش را بمدح وی و جایگاه واالی او در ادب و هنر اختصاص داده است ،روشن
مرگ پدر را ضایعۀ جبرانناپذیری برای خود میداند .وی در مجموع  41قطعه شعر در
 444بیت یعنی  3/99درصد از كل دیوان خود را دربارۀ پدر و عمدتاً در سوگ از دست
دادن او سروده است.
موضوعات پركاربرد دیوان روشن كه فضای فکری حاكم بر شعر او را نشان میدهد ،بر
اساس آمار و ارقام در نمودار زیر نشان داده شده است:
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موضوعات شعری
22.05
3.88
رثای پدر

8.51
متفرقه

23.13

30.57

11.84

ماده تاریخ

مدح
معاصران

عاطفی و
عاشقانه

اشعار مذهبی

موضوعات ذكر شده بخش اصلی و عمدۀ دیوان روشن را تشکیل میدهد ،با این حال 9/54
درصد دیوان وی را موضوعات متعدد دیگری تشکیل میدهد كه اگرچه در مقایسه با موارد
فوق بسامد كمتری دارد ،بیان برخی از موارد آن خالی از لطف نیست:
*اندیشههای قلندرانه :یکی از موضوعات خاص در دیوان روشن بیان اندیشههای
قلندرانه و مغانه تحت تأثیر غزلیات سبک عراقی است كه بعنوان شاهد مثال به چند مورد
آن اشاره میشود:
...ای كــه از درد و غــم دهــر مـاللــت داری

جان ز پیمانۀ می جوی كه می جانداروست

دامن پیـر مغـان گیـر كه دردت به نواســت
روح از جرعۀ می خواه كه می روحافزاســت ....

(دیوان روشن )413:
مکــن ســاقــی مــرا منــع مــی نــــاب
مــن و مســـتی و عـــذر جرمـــــــکاری

كه مســتی بهتــر از زهـــــد ریــــایــــی
تو و تســـبیح و عــجــب پـارســــایــــی

(دیوان روشن )449 :
به گوش تـو "روشـن" بسـی خوشتر آمد

ز تکبیــر زاهـد صــدای قـــرابـــه
(دیوان روشن )445 :

*شکایت از روزگار :یکی از موضوعاتی كه بسامد نسبتاً باالیی در شعر روشن دارد،
شکایت از روزگار و خطاب عتابآمیز با فلک است ،تعدادی از قصاید و قطعههای او با
چنین عتابهایی آغاز میشود:
داد از جور تو ای دهر درشــت پر فسون
آه از دور تو ای طشـــت سـپهر واژگون
(دیوان روشن)41:
شهر دین بیشاه آمد ،ملک ایمان بینظام
آه كز دور ســپهر و جــور چـرخ نیلفام
(دیوان روشن)11:
البته خطابهای عتابآمیز میرزا احمد با چرخ زمانه و دور فلک بیشتر در آغاز مرثیههای او
در ذكر مصیبت امام حسین(ع) و سایر اهل بیت عصمت و طهارت قرار دارد و همچون
براعت استهالل از همان ابتدای شعر فضای حزن و اندوه را به مخاطب منتقل میکند.
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* توصیف :روشن قصاید متعددی در وصف عمارتها و باغهای متعلق به بزرگان شیراز دارد
كه بسیار خوب از عهدۀ این توصیفها برآمده است ،از جمله قصیدهای كه در وصف باغ
شهزاده فرمانفرما سروده است:
* مفاخره :از دیگر موضوعاتی كه گاه روشن بدان پرداخته ،مفاخره و خودستایی در شعر
چیست آن باغی به نزهت چون بهشت جاودان
در نظر باالی سـروش قامـت رعنــای یــــار
هر طرف جویی در او جاری عدیل سلسبــیل

فارغ از باد بهاری ایـمن از بـــاد خــزان
جلوهگر روی گلش چون طلعت حور جـنان
هر كران نهری نظیـر چشـمۀ حیــوان روان.....

(دیوان روشن414:و)411

است كه بیان آن بویژه در برخی سبکها جزء سنن ادبی بشمار میآید:
زهــی احمــدا ای كــه اشــعار نغــزت
بــه شــاگردیت داد اذعــان معــزّی
ز خــط تــو منســوخ خــط شــفیعا

بــــه خــــوبی ز درّ و گهــــر بــــرده رونــــق
بـــه شـــاگردیت كـــرده اقـــرار عمعـــق ...
ز نقـــش تـــو شـــرمنده نقـــش خورنـــق ...
(دیوان روشن)434 :

*اتفاقات زندگی شخصی شاعر :برخی از وقایع زندگی شخصی شاعر از دیگر موضوعات
مطرح شده در دیوان اوست كه برای نمونه میتوان به رثای شاعر در مرگ خواهر خود ،درد
دندان و  ...اشاره كرد .بعنوان مثال وی قطعه شعری با ردیف "چکّه" دارد كه در آن
بتوصیف باران سیلآسایی كه در شهر شیراز باریده و باعث چکه كردن سقف خانهها شده،
پرداخته است:
خون شـــــــــد دلم از صــــدای چکّه

وز نالــــــــــــــۀ غم فزای چــــکّه ...

(دیوان روشن)69 :
 -9ویژگیهای ادبی:
روشن در دیوان خویش انواع قالبهای شعری را مورد استفاده قرار داده است .از لحاظ تعداد
 46غزل  63 ،قصیده 54 ،رباعی 13 ،قطعه 4 ،تركیببند و  3مسمط پیکر دیوان روشن را
میسازد .اگر تعداد قالبهای شعری بدون در نظر گرفتن تعداد ابیات هر قطعه شعر مالک
قرار گیرد ،درصد كاربرد قالبهای بکار رفته در دیوان روشن بدین شرح است :غزل 35/69
درصد ،قصیده  13/11درصد ،رباعی  14/49درصد ،قطعه  45/49درصد ،تركیببند
1/61درصد و مسمط  4/44درصد .این آمار و ارقام در نمودار زیر نشان داده شده است:
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قالب های شعری
35.68

21.18

23.42

15.98

1.11

2.6

مسمط

ترکیب بند

قطعه

رباعی

قصیده

غزل

فنون بیان :دیوان روشن را از حیث كاربرد فنون علم بیان و نیز آرایههای بدیع لفظی و
معنوی میتوان به دو بخش تقسیم كرد :بخش نخست قصاید اوست كه حجم وسیعی از آن
به رثای اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بویژه حضرت امام حسین(ع) و واقعۀ عاشورا
اختصاص دارد .در این بخش شاعر بیشتر بر بیان موضوع متمركز بوده و كمتر به هنرنمایی
شاعرانه پرداخته است ،بدین لحاظ در این اشعار عموماً معنی بر لفظ غلبه دارد .در سایر
قصیدههای او كه مدیحهپردازی و توصیف ،پیکرۀ اصلی آن را تشکیل میدهد ،شعر روشن
به قصاید سبک خراسانی نزدیک است و استواری ،جزالت و لحن حماسی آن اشعار را به یاد
میآورد .ابیات زیر نمونهای از قصاید مدحی اوست:
 ...آن كه به گرز گران به عرصـۀ هیجـا

آن كه به هنگام رزمگـه چـو بگیـرد
پیکــر بهمــن بچاكــد از ســر خنجــر
گاه سخاوت كند چو جای به مسـند
طی كند از دهـر نـام حـاتم طـایی
كــاخ جــالل تــو را مهنــدس دانــش

تــــارک قیصــــر شکســــت و افســــر خاقــــان
نــــــاوک خاراگــــــذار و خنجــــــر بــــ ـرّان
دیـــــــدۀ آرش بـــــــدوزد از دم پیکـــــــان
روز شـــجاعت نهـــد چـــو پـــای بـــه میـــدان
محـــو ز خـــاطر حـــدیث رســـتم دســـتان ...
خشـــت نخســـتین نهـــاد بـــر ســـر كیـــوان ...
(دیوان روشن)444 :

بخش دوم دیوان روشن شامل غزلیات و نیز سایر قالبهای شعری اوست .در این بخش زبان
شاعر تصویری است و انواع صور خیال و آرایههای بدیعی برای مخیّل كردن كالم مورد
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.
تو گفتی كه آن خامه بود آهوی چین
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(دیوان روشن)414:
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طرّۀ طرّار دوست كافری آتشپرست
سنبل پیچان او سلسلۀ شیرگیر

جادوی خونخوار یار هندوی آیینهدار
نرگس فتّان او آهوی ضیغمشکار ...
(دیوان روشن) 464:

تشبیهات او بیشتر از نوع تشبیه بلیغ است:
سر زد نبات سبزه از شکّر لبانت

صد بار بیشتر شد زاری عاشقانت
(دیوان روشن)443 :

روی گل شاهد ،گلستان بزم و مطرب عندلیب

باده باران ،الله جام لعلگون ،ساقی سحاب

(دیوان روشن)41:
تركیبات تشبیهی چون كعبۀ قرب ،شهد شفا ،خلعت عفو ،دیوان محنت ،دُر اشک ،نار
آه ،كوی وفا ،لجُۀ درد ،قتّال سپهر ،زال گردون ،كاروان ابتال ،توسن همت ،قربانگاه عشق،
تیشۀ بیداد ،كشور دل ،طشت سپهر واژگون ،زالل بقا ،ابر عنایت ،بزم تعزیت ،فرات اشک،
قبای عبد ،صحرای سینه ،خیاط صنع لمیزلی ،ساقی ستیزه ،میغ فرات ،زهر غم ،كشور
خوبی ،لباس شهادت ،مرآت خرد ،باختر طبع ،طفل خاطر ،طوطی كلک ،خیمهسار دیده،
مهرگان محنت ،عیسی لب ،فصّاد غم ،كلک شاخ ،ورق ماه ،تیر كرشمه ،كعبۀ امید ،سیالب
فنا ،مشعل خورشید ،نار آه ،خنجر غمزه ،گلستان جمال ،ساغر چشم ،تُرک چشم ،گُل
حسرت ،دندان آرزو ،سموم مرگ ،گلزار مردمی ،سپهر دلبری ،بستان وفا ،باغ سعادت ،باغ
معنی ،گلزار دوران ،می خوشدلی ،شاهنشه عشق ،بازار نشور ،باغ عفاف ،ساقی دوران،
شراب مرگ ،دُرد محنت ،تُرک نگاه و نیز تشبیه بیان به دُرّ ثمین ،خورشید به ظلمت،
ناهید به ساقی ،زحل به هندو ،ماه به حلقۀ در و  ...اگرچه برخی تازه و بکر و برخی دیگر
كم و بیش مسبوق به سابقه است اما روشن هر كدام را با معانی لطیف در هم آمیخته و نغز
پیکری ادیبانه فراهم آورده است.
اگرچه تشبیهات بلیغ در دیوان روشن كاربرد افزونتری دارد ،وی در سایر انواع تشبیه نیز
طبعآزمایی كرده است كه بدلیل تنگی مجال سخن به بیان یکی دو مورد تشبیه مركب از
مجموع موارد آن بسنده میشود:
در بهشت روی تو آن نقطۀ خال سیاه
گوشۀ لعللب آن خالسیاهش بین توگویی

میدهد یاد از بهشت و گندم و آدم مرا
(دیوان روشن)493 :
پاسبانی بر لب آب بقا بنشسته دارد
(دیوان روشن)451 :

استعاره در اشعار روشن كاربرد بسیار كمتری در مقایسه با تشبیه دارد .می استعاره از شعر،
گلزار خونیندالن استعاره از دشت كربال ،شعله استعاره از آه سوزان ،شمشیر خونریز
هاللی استعاره از ماه آسمان ،فُلک نجات استعاره از امام حسین(ع) ،ماه بطحا استعاره از
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حضرت ابالفضل (س) ،ساقی بهشت استعاره از حضرت علی(ع) ،همای هما بال استعاره از
امام حسین(ع) ،نوبهار گریه استعاره از ماه محرم ،جوی خون استعاره از اشک روان از جمله
موارد آن است.
تركیباتی چون گلبن باغ سعادت ،سرو بستان وفا ،قامت پیر چرخ ،دست قضا ،چشم اختر،
سینۀ فلک ،رخ عرش ،دیدۀ خارا ،عیار مودت از تركیبات استعاری كم و بیش پركاریرد
است كه روشن هم در دیوان خود بکار گرفته ،البته گاه استعارهها و تشخیصهای او با
مضمونپردازیهای هنرمندانهای قرین گشته و زیبایی ویژهای به ابیات وی داده است .مانند:
ویحـک آن مرغ بریده سر كه داری در بنان

طوطی نغز سخنگو كبــک همرنگ غراب

شــهدش از منقار میریزد به طعــم نیشکر

دُرّش از گـفتار میبــارد به نور آفتــــاب

(دیوان روشن)44:
ساكن سپهر از چه و لرزان زمین چراست؟
(دیوان روشن)44 :
زهره گیســـــوی خود ز غــــــم ببرید

گیسو گشوده شام و گریبان دریده صبح
مشــــــتری از الـــــــم عمـامه گشود

(دیوان روشن)65:
نرگس مسکین عصا بر دسـت با چشم نزار

همچو بیماری كه از ضعف درون باشد به تاب

(دیوان روشن)41:
روشن در برخی موارد از كنایه و مجاز هم به عنوان ابزارهای بیان استفاده كرده كه البته
بسامد آن در مقایسه با بسامد تشبیه چندان قابل توجه نیست .مانند:
ای مـرگ بیـا بیـا كه مشـتاق تـوام

چون پای دلم سخت به سنگ آمده است
(دیوان روشن :ح )444

گر گدایی به سر كوی تواش دسـت دهــد

داور مملکت از تــاج و نگیــن میگــذرد

(دیوان روشن)453:
* بدیع :در صفحات پیشین به این نکته اشاره شد كه شعر روشن در ذكر مصائب اهل بیت
عصمت و طهارت (ع) بیشتر حرفی و مستقیم است و معنی بر لفظ رجحان دارد اما در
سایر بخشهای دیوان ،شعر او به اندازۀ كافی از ظرافتهای بیانی و آرایههای لفظی و معنوی
برخوردار است .محدودۀ تنگ مقاله امکان بررسی جامع این هنرمندیها را فراهم نمیسازد
بنابراین بعنوان نمونه و شاهد مثال به برخی موارد آن اشاره میشود.
* تلمیح :یکی از پركاربردترین آرایههای ادبی در دیوان روشن آرایۀ تلمیح است كه به وفور
در سراسر دیوان وی دیده میشود و گاه بسیار ظریف و نامحسوس مخاطب را بموضوع مورد
نظر شاعر رهنمون میگردد:
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به جز كنج دلهای ویرانه نیست
(دیوان روشن)444 :

خرابم كن از می كه مأوای دوست

تلمیح زیبایی دارد به حدیث قدسی «انَا عِندَ قلوبِ المُنکسره»
آن كه در فیض دم جانپرورش عظم رمیم

باز گشتی زنده ،سبحان الذی یحیی العظام

(دیوان روشن)149 :

تلمیح دارد به آیۀ  49و 44سورۀ یس
گویی گسیخت سلسلۀ ربط كاف و نون
(دیوان روشن)13 :

هنگامۀ قیامت كبری شد آشکار
تلمیح دارد به آیۀ  91سورۀ یس
ایجاد پیمبر ار نبودی موجود

هـرگـز نشــدی عــالــم و آدم مــوجــود
(دیوان روشن)116 :

تلمیح دارد بحدیث قدسی« لَوالکَ لما خلقتُ االفالک» (احادیث مثنوی ،فروزانفر :ص)441
بلی هر كه از مادر دهر زاد

ورا

الجرم

سوی مرگ است راه
(دیوان روشن)119 :

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

آری آری كور بادا افعی چشم حسود
(دیوان روشن)415 :

تلمیح دارد به باور عامیانۀ كور شدن چشم افعی با نگاه كردن به زمرد.
* مبالغه ،اغراق و غلو از دیگر صنایع ادبی است كه شاعر به وفور از آن بهره جسته است.
افراط و زیادهروی شاعر در وصف ،مدح یا ذم را اگر از حد امکان عقلی و عادی تجاوز نکرده
باشد ،مبالغه گویند ،اگر بحسب عقل ممکن اما به حسب عادت ناممکن باشد ،اغراق و اگر
از نظر عقل و عادت هر دو ناممکن باشد ،غلو گویند .در ابیات زیر شاعر غلو بکار برده است:
قرص خورشید كه آرایش خوان فلک است

بر سر سفرۀ نزل تو كمین ماحضر است

(دیوان روشن)41:
آن پشّـه كه تقـــــویت ز نیروی تو یافت

روز مصاف پیــــل دمــــان را فگار كرد

(دیوان روشن)93:
* اسلوبالحکیم:
از دهانت گفتمش خون شد دلم
* حسن تعلیل:
حاجت زنجیر نبوَد عاشق دیوانه را

گفت این یک قطرۀ خون هم دل است
(دیوان روشن)441 :
زان كه بر پای دلش محکم كمندی از وفاست

(دیوان روشن)445:
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حلقۀ كعبه سر زلف تو گر نیست بر آن

از چـه خـلقی پـی حـاجـات درآویـخـتـهاند؟

(دیوان روشن)419 :
* لف و نشر:
جادوی سامری و معجز موسی و مسیح

علــی بن ابیطالب كه زیبد خادمــش بر در
خلیلو نوحو موسی ودگر عیسی به درگاهش

از دو جزع و خد و لعل تو عیان
خواهدبود
(دیوان روشن)451:
مه و پروین و خورشید و نجوم آسمان یکسر
یکیخادم یکی حاجب یکی دربان یکی چاكر

(دیوان روشن)466:
* مراعاتالنظیر:
باز آی كه آب دیده و آتش دل
با تنور فلــــــک و قرص مه و مهر مدام
* تجاهلالعارف:
خال است بر رخ تو یا هندویی به كعبه؟
ای بدر آسمان به جبین تو مشتری
* ایهام تضاد:
با سر زلف تو پیوند وفا باز رقیب
از مالحت به جهان شور فکنده است لبت

از هـجر تو خـاک هســتیَم داد به بـاد
(دیوان روشن :ح )116
چرخ در مطبـــــخ احسان تو خبّاز آمد
(دیوان روشن)91:
یا زنگی است گلچین بر طرف گلستانت؟
(دیوان روشن)443 :
زهره است یا سهیل یمن یا جبین تو؟
(دیوان روشن)443 :
بست تا رشتـــــــــۀ امید مرا پاره كند
(دیوان روشن)416 :
طرفه شوری است كه با نیشکر آمیختهاند

(دیوان روشن)419 :
* متناقضنما (پارادوكس):
هر كه شد زنجیری زلف بتان

در طریق عشقبازی عاقل است
(دیوان روشن)441 :
بطور كلی باید گفت" :روشن" از انواع صور خیال و آرایههای ادبی به وفور در دیوان خویش
بهره برده ،اما در حیطۀ صور خیال ،تشبیه و در میان آرایههای ادبی تلمیح ،اغراق و جناس
كاربرد بیشتری در دیوان وی دارد.
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نتیجه:
میرزا احمد متولیباشی متخلص به "روشن" یکی از شعرای شهر شیراز در دورۀ قاجار
و از متولیان آستان مبارک حضرت شاهچراغ بوده است .پدر روشن ،محمد حسین متخلص
به "عالی" نیز از شاعران معروف شیراز بوده كه احوال وی و خانوادۀ او مورد توجه
تذكرهنویسان واقع شده است" .روشن" دیوان شعری از خود به یادگار گذاشته كه از آن
تنها یک نسخه در دست است و در كتابخانۀ حضرت شاهچراغ به شماره  31نگهداری
میشود .این نسخه  114صفحه و  3146بیت دارد .روشن از شعرای سبک بازگشت ادبی
بشمار میآید و بیشتر ویژگیهای این سبک در اشعار وی قابل مشاهده است .زبان شعری او
بسیار سلیس و روان است و پیچشهای زبانی ،تركیبسازیهای غریب و واژههای دشوار در
آن بچشم نمیخورد .او در قصیده به سبک خراسانی و در غزل به سبک عراقی تمایل دارد.
حدود  %36قالبهای شعری روشن را غزل %13 ،را قصیده و  %14را رباعیات به خود
اختصاص داده است .قطعه ،تركیببند و مسمط در ردههای بعدی قرار دارند .از مجموع
ابیات دیوان وی حدود  %31در بحر رمل %13 ،در بحر مضارع و  %46در بحر هزج سروده
شده است .بحور مجتث ،متقارب ،منسرح و خفیف به ترتیب درصدهای بعدی را به خود
اختصاص دادهاند %15 .ابیات دارای ردیف هستند كه ردیفهای "فعلی" با حدود %63
كاربرد بیشتری در مقایسه با ردیفهای اسمی یا حرفی دارند .كاربرد انواع سجع ،جناس،
ترصیع ،موازنه ،همحروفی یا همآوایی و تکرار كلمات مصداقهای فراوانی در شعر او دارد و
در مجموع شعر وی را از لحاظ موسیقی درونی غنی ساخته است .ایجاد تركیبهای وصفی
جدید ،كاربرد واژههای عربی بجای واژههای متداول فارسی ،استفاده از جملهها و تركیبات
عربی از مواردی است كه در سطح لغوی شعر او قابل تأمل است .بررسی محتوایی و فکری
دیوان روشن نشان میدهد بخش قابل توجهی از دیوان وی به رثای امام حسین(ع) و بیان
واقعۀ خونبار عاشورا ،نعت پیامبر(ص) و امامان شیعه اختصاص دارد .در مجموع اشعار
مذهبی با حدود  %34حجم قابل توجهی از دیوان را وی تشکیل میدهد .سایر موضوعات
شعری وی شامل عشق و تغزل ،مدح بزرگان و شخصیتهای معاصر شاعر ،توصیف ،بیان
اندیشههای قلندرانه و مغانه ،شکایت از روزگار ،وقایع زندگی شخصی شاعر و تعدادی ماده
تاریخ است" .روشن" از انواع صور خیال در دیوان خویش بهره برده ،البته تشبیه جایگاه
ویژه و كاربرد بیشتری در شعر او دارد .انواع آرایههای لفظی و معنوی مانند جناس ،تلمیح،
مبالغه ،اغراق و غلو ،اسلوبالحکیم ،حسن تعلیل ،لف و نشر ،مراعاتالنظیر ،تجاهلالعارف،
ایهام تضاد ،متناقضنما و  ...نیز مورد توجه شاعر بوده و از آن بتناسب استفاده كرده است،
البته جناس ،تلمیح و غلو كاربرد بیشتری در دیوان وی دارد .زبان روشن در ذكر مصائب
امام حسین (ع) و واقعۀ عاشورا بیشتر مستقیم و حرفی و متمركز بر معناست اما در غزلیات
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و سایر قالبهای شعری به صور خیال و آرایههای ادبی توجه بیشتری دارد و از انواع
شگردهای آن برای خلق كالم هنری استفاده كرده است.
فهرست منابع:
 .4قرآن كریم.
 .1احادیث مثنوی ،فروزانفر ،بدیعالزمان ( ،)4366تهران ،انتشارات امیركبیر.
 .3تذكرۀ اختر ،گرجی نژاد ،احمد ( ،)4313به كوشش ع  .خیام پور ،تبریز ،چاپخانه شركت
چاپ كتاب آذربایجان.
 .1تذكرۀ دلگشا ،نواب شیرازی ،علیاكبر ( ،)4344تصحیح و تحشیۀ دكتر منصور رستگار
فسایی ،انتشارات نوید شیراز.
 .5تذكرۀ نگارستان دارا ،دنبلی ،عبدالرزاق ( ،)4311بکوشش ع  .خیام پور ،انتشارات
دانشگاه تبریز.
 .6حدیقهالشعرا ،دیوان بیگی شیرازی ،سید احمد ( ،)4365با تصحیح و تکمیل و تحشیۀ
دكتر عبدالحسین نوایی ،تهران ،انتشارات زرین ،ج .4
 .4دنا (فهرستوارۀ دستنوشتههای ایران) ،درایتی ،مصطفی ( ،)4394تهران :كتابخانه موزه و
مركز اسناد مجلس شورای اسالمی ،ج.5
 .9روش تصحیح نسخههاى خطى ،فروهر ،نصرتاهلل ( ،)4344كیهان فرهنگى ،سال
هفدهم ،ش  ،465ص  44تا 45,
 .4سبکها و مکتبهای ادبی (در دری) ،سجادی ،ضیاءالدین و بصاری ،طلعت .انتشارات
آرمان.
 .41فارسنامۀ ناصری ،حسینی فسایی ،میرزا حسن ( ،)4391تصحیح و تحشیه از دكتر
منصور رستگار فسایی ،تهران ،انتشارات امیركبیر ،ج.1
 .44فرهنگ سخنوران ،خیامپور ،عبدالرسول ( ،)4311تبریز ،چاپ كتاب آذربایجان.
 .41فهرست كتابهای خطی كتابخانه شاهچراغ ،بركت ،محمد ( ،)4391تهیه و تنظیم:
كتابخانه حضرت شاهچراغ شیراز ،انتشارات فالح.
 .43كلیات سبکشناسی ،شمیسا ،سیروس ( ،)4343انتشارات فردوس.
 .41مجمعالفصحا ،هدایت ،رضا قلی خان ( ،)4311انتشارات امیركبیر.
 .45مرآهالفصاحه ،داور ،شیخ مفید ( ،)4344بکوشش دكتر محمود طاووسی ،انتشارات نوید
شیراز.
 .46مکارماآلثار ،معلم حبیب آبادی ،محمد علی ( ،)4361اصفهان ،انتشارات كمال.
.44نسخۀ خطی "دیوان روشن" ،میرزااحمد متولیباشی ( ،)4191شماره  ،31كتابخانه
حضرت شاهچراغ ،شیراز.
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