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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Madhoosh Golpayegani is one of the un-
sung poets of the 12th century who has numerous works in poetry and prose. 
One of his valuable works is the Divan [collection] of poems, which includes 
his sonnets, odes, fragment poems and quatrains. In this article, the style 
and content of his sonnets are investigated from intellectual, linguistic and 
literary aspects. The aim of this study was to achieve the ability of the poet as 
one of the sonneteers of the literary return period.
METHODOLOGY: this research was conducted in a library method and an au-
thentic manuscript written by the poet himself has been used.
FINDINGS: Madhoosh Golpayegani has proved his ability in writing sonnets 
and his mastery of literary figures and poetic and artistic elegance is obvious. 
Choice of meters in his lyrics fits the theme. The verb monorhymes, some-
times interrogative, have added to the richness of his poetry. The flow of vers-
es is the ease of transferring concepts and utilizing appropriate powers from 
the indicators of poetry. Ramal, hazaj and muzare meters have the highest 
frequency in his sonnets. From a literary aspect, his sonnet is based more on 
similes and has also used metaphor, allusion and exaggeration to a consider-
able extent. From intellectually aspect, the main theme of his sonnet is love 
and his lover is earthly. In this regard, it has no new words and has generally 
repeated the theme of the past. In his sonnets, moral, philosophical and mys-
tical interpretations are also referenced, and attention to Khayami’s thought 
can also be seen in the content of his sonnet.
CONCLUSION: Madhoosh Golpayegani has been a powerful sonneteer. Like 
other poets of his time, he imitated his predecessors and considered their po-
etry in the selection of themes, rhymes and monorhymes. he has understood 
the poetic features of the previous sonnets and has been able to reflect their 
linguistic, literary and intellectual characteristics in his sonnet.
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چکیده
زمینــه و هــدف: مدهــوش گلپایگانــی یکــی از شــاعران گمنــام قــرن دوازدهــم اســت 
ــوان  ــمند او دی ــار ارزش ــه آث ــت. از جمل ــر اس ــم و نث ــددی در نظ ــار متع ــه دارا ی آث ک
اشعاریســت کــه شــامل: غزلیــات ،قصایــد، قطعــات و رباعیــات اوســت. در ایــن مقالــه بــه 
بررســی ســبکی و محتوایــی غزلیــات او از جنبــه هــای فکــری، زبانــی و ادبــی پرداختــه 
شــده اســت. هــدف از ایــن بررســی دســتیابی بــه میــزان توانایــی شــاعر بــه عنــوان یکــی 

از غزلســرایان دورۀ بازگشــت ادبــی بــوده اســت. 
روش مطالعــه: ایــن پژوهــش بــه شــیوۀ کتابخانــه ای انجــام شــده، و از نســخۀ خطــی 

معتبــری بــه خــط شــاعر اســتفاده شــده اســت.
ــات  ــه اثب ــود را ب ــدی خ ــزل توانمن ــرایش غ ــی در س ــوش گلپایگان ــا: مده ــه ه یافت
ــی و ظرافتهــای شــعری و هنــری آشــکار اســت.  ــر صناعــات ادب رســانده، و تســلط او ب
انتخــاب وزن در اشــعار او متناســب بــا موضــوع اســت.ردیفهای فعلــی کــه گاه پرسشــی 
ــودن ابیــات، ســهولت  ــه غنــای شــعر او افــزوده اســت. ســلیس و روان ب نیــز هســتند ب
ــای شــعر اوســت.  ــی مناســب از شــاخصه ه ــری از قواف ــره گی ــم و به ــال مفاهی در انتق
ــد. از جنبــۀ ادبــی،  بحــر رمــل، هــزج، و مضــارع بیشــترین بســامد را ذز غزلیاتــش دارن
غــزل او بیشــتر بــر تشــبیه اســتوار اســت و از اســتعاره و تلمیــح و اغــراق نیــز بــه حــد 
ــزل او  ــی غ ــۀ اصل ــز درون مای ــری نی ــاظ فک ــه اســت. از لح ــره گرفت ــی به ــل توجه قاب
عشــق اســت و معشــوق او زمینــی اســت. از ایــن جنبــه حــرف تــازه ای نــدارد و عمومــاَ 
مضامیــن گذشــتگان را تکــرار کــرده اســت. در غزلیــات او بــه تعبیــرات اخالقــی، فلســفی، 
عرفانــی، نیــز اشــاراتی شــده اســت و توجــه بــه اندیشــۀ خیامــی نیــز در محتــوای غــزل 

ــود. ــده می ش او دی
ــون  ــت. او همچ ــوده اس ــد ب ــرایی توانمن ــی غزلس ــوش گلپایگان ــری: مده ــه گی نتیج
ــن  ــاب مضامی ــه، و در انتخ ــان پرداخت ــد از متقّدم ــه تقلی ــرش ب ــعرای همعص ــر ش دیگ
ــی مختصــات شــعری  ــه خوب ــا نظــر داشــته اســت. و ب ــه شــعر آنه ــف ب ــه و ردی و قافی
غزلســرایان پیشــین را شــناخته و توانســته اســت ویژگیهــای ادبــی، زبانــی و فکــری آنــان 

ــد. را در غــزل خــود منعکــس نمای
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مقدمه 
شــعر دورۀ بازگشــت همــواره بــا نقــد و نظراتــی متفــاوت مواجــه بــوده اســت.اخوان ثالــث از دورۀ بازگشــت 
ــرای  ــود ب ــی ب ــه ســان کودتای ــد و مینویســد: »نهضــت بازگشــت فقــط ب ــر میکن ــا تعبی ــه کودت ــی ب ادب
ــد«  ــده بودن ــگ آم ــه تن ــه همــه از آن ب ــدی، ک ــان ســبک هن ــردن ســلطنت انحصــاری دودم ســاقط ک
ــور  ــده و کاریکات ــخ ش ــرۀ مس ــن دوره را چه ــاعران ای ــی ش ــفیعی کدکن ــا ش ــور، 1379( و ی ــن پ )آری
ــب و اشــکاالت  ــرش معای ــس از پذی ــا شمیســا پ ــی، 1380( ام ــده است.)شــفیعی کدکن ــن خوان متقدمی
شــعر ایــن دوره مینویســد: »شــعر بازگشــت نمیتوانــد از جاذبــه و نثــار تحســینهای قلبــی بــه دور باشــد. 
ــر  ــر شــده اســت، امثــال فرخــی، عمــری درازت دســت کــم اینکــه گویــی دورۀ ســبک خراســانی دو براب
یافتــه انــد، گویــی دیــوان همــزاد انــوری نیــز بــه دســت آمــده اســت و چــه فــرق میکنــد کــه شــعر فرخــی 
را میخوانــم یــا ســروش را ... لحظــات بســیاری اســت کــه شــعر ســروش و داوری و محمــود خــان صبــا و 
شــیبانی بــا شــعر عنصــری و فرخــی و مســعود ســعد بــه دور از شــائبه هــا یکــی میشــود و پارســی شــناس 

بــر هــر دو قصیــده آفریــن میگویــد« )شمیســا، 1374(.
ــوان در  ــت کــه دورۀ بازگشــت یکــی از ادوار شــعر فارســی اســت و نمیت ــد پذیرف ــه هــر حــال بای ــا ب ام
ــوش  ــات "مده ــه بررســی ســبک شناســی غزلی ــه ب ــن مقال ــت.  ای ــده گرف ــرا نادی ــی آن پژوهشــهای ادب

ــردازد . ــن دوره میپ ــناختۀ ای ــعرای ناش ــی از ش ــی"، یک گلپایگان

پیشینۀ پژوهش
غزلیــات مدهــوش گلپایگانــی تاکنــون تصحیــح نشــده اســت و بجز مقالــه ای تحــت عنــوان» هنجارگریزی 
درغزلیــات مدهــوش گلپایگانــی « بــه قلــم همیــن نگارنــده، پژوهــش دیگــری انجــام نشــده اســت و جــای 

پژوهشــی مســتقل در ایــن مــورد خالــی بــه نظــر میرســد. 

شیوۀ پژوهش
 ایــن پژوهــش بــه شــیوۀ کتابخانــه ای انجــام شــده اســت و درانجــام آن از نســخۀ خطــی معتبــر کــه بــه 

خــط شــاعر اســت، اســتفاده شــده اســت.

بحث و بررسی
تصحیح نسخ خطی و معرفی شعرا و نویسندگان

ــه  ــورد توج ــواره م ــی هم ــی و فرهنگ ــمند علم ــای ارزش ــه ه ــوان گنجین ــه عن ــی ب ــخ خط ــی نس معرف
محققــان بــوده اســت. در بیــن ایــن آثــار دیــوان شــعرای ناشــناخته یــا کمتــر شــناخته شــده ارزش ویــژه 
ــاص  ــی و گاه سیاســی دوره ای خ ــی، اجتماع ــاختار ادبی،فرهنگ ــر س ــد بیانگ ــه میتوان ــاری ک ای دارد.آث
ــی  ــا معرف ــی، فکــری و ی ــی، زبان ــات را در شــناخت ســیر تحــوالت ادب باشــد و پژوهشــگران حــوزۀ ادبی

ــاری رســاند. ــی خــاص از شــعر یــک دوره، ی جریان

مدهوش گلپایگانی و آثار او
مدهــوش گلپایگانــی از ادیبــان و خوشنویســان عصــر قاجــار بــوده اســت. وی در دربــار حاکــم گلپایــگان 
یعنــی حیــدر قلــی میــرزا ،فرزنــد فتحعلــی شــاه،در ســمت "مــال باشــی" خدمــت میکــرده اســت و عــالوه 
بــر علــوم ادبــی و شــعر فارســی، بــه ادبیــات عربــی نیــز مســلط بــوده اســت. کلیــات مدهــوش مجموعــۀ 
ــات و منشــأت  ــات، قطع ــات، مثنویات،رباعی ــد ،غزلی ــامل : قصای ــه ش ــای اوســت ک ــی از ســروده ه کامل
اوســت.عالوه بــر شــعر آثــاری در نثــر نیــز دارد کــه عمدتــاً آموزنــده و اخالقیند.شــاهزاده حیدرقلــی میــرزا 
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همچــون پــدرش فتحعلــی شــاه بــه شــعر و ادب تمایــل داشــت و ضمــن انجــام کارهــاي سیاســی و ادارۀ 
حکومــت گلپایــگان، در مجالــس ادبــی شــرکت میکــرده و خــود نیــز اشــعاری ســروده اســت. مدهــوش  
در اشــعارش بارهــا از ایــن شــاهزاده بــا عناویــن مختلــف نــام بــرده و اورا ســتوده اســت، دربــارۀ زندگــی 
مدهــوش اطالعــات زیــادی موجــود نیســت . بیشــترین توضیــح دربــارۀ او در تذکــرۀ "ســفینه المحمــود" 
آمــده اســت: »اســمش محمــد صــادق، علمــاً و عمــاًل معلــم اســت .اصلــش از شــهر گلپایــگان اســت،... 
بهتــر و مهتــر موزونــان و صاحــب کمــاالن آن دیــار اســت. بســیار صــادق القــول و صداقــت اندیشــه اســت. 
بعــد از مشــرف ســاختن نــواب حیــدر قلــی میــرزای شــاهزاده آن ملــک را، از کیاســت بســیار و تیزهوشــی، 
ایــن ســخندان را در بــر خــود خوانــد و بــه منصــب مالباشــیگری خــود مزیتــی بخشــیدش. پــس از کنــاره 
جویــی از آن ملــک ،نــواب معــزی الیــه از رســوم حقــوق تفصــی نجســت ،هــم بــا جنابــش بــه دارالخالفــه 
ــا بهــرۀ زیــاد در  ــا اخالصــی خوش.نظمــاًو نثــراً ب شــد، مجمــاًل آدمــی آدم وش اســت و در حضــر هــم ب

علــم عربیــت بــا حــّظ و نصیــب در قلــوب نــاس محبوب.«)خیــام پــور، 1340(
از مدهوش گلپایگانی آثاری به جامانده است که مهمترین آنهاعبارتند از:

- کلیات، شامل: قصاید،غزلیات، مثنویات،رباعیات، قطعات و منشأت.
- گنج البحر، شامل اشعار فارسی.

- فلک النجات در تاریخ معصومین .
- پندنامه یا مثنوي عرفانی.

- سرمشق جنون یا منشأت فارسی در مراسالت .  
- سرالعزیز در اخالق.

 همچنیــن دیباچــۀ چنــد کتــاب، کــه ازجملــه مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه دیباچــۀ کتــاب "مراثــی و نوحه 
ــن واکاوی،غزلهــای "مدهــوش  ــع" اشــاره کــرد .در ای ــزان الطبای ــام "می ــه ن هــا" و دیباچــۀ تذکــره اي ب
گلپایگانــی" از منظــر ســبک شناســی در ســه ســطح آوایی،زبانــی، و ادبــی، مــورد تحلیــل قــرار میگیــرد.

سطح آوایی
ــی دارد . ازآنجــا کــه  ــره ســرایی بســامد بســیار باالی ــوان گفــت نظی ــن دوره میت ــات ای در بررســی غزلی
ــوده اســت؛ تمامــی  ــر تتبــع و تقلیــد از غزلســرایان نامــی ســبک عراقــی ب تمرکــز شــاعران ایــن دوره ب
جنبــه هــاي غــزل آنــان، مضمــون و محتــوا، زبــان و وزن را در ســروده هــاي خــود مدنظــر قــرار داده انــد.  
شمیســا دربــارۀ غــزل ایــن دوره میگویــد: » کال ًمبتنــی بــر تقلیــد از گذشــتگان اســت ازایــن رو معنــی 
تــازه اي نــدارد امــا در زبــان گاه بــه علــت عــدم تســلط کافــی، ریــزه کاریهــا و دقایــق آثــار قدمــا دیــده 
ــه قدماســت «  ــان محــدود ب ــازه بســیار کــم اســت، ازایــن رو زب نمیشــود، اســتعاره و تشــبیه و مجــاز ت

)شمیســا، 1374(.

 موسیقی بیرونی)وزن(
بارزتریــن وجــه موســیقی شــعر ،عــروض یــا موســیقی بیرونی آن اســت کــه منظــور از آن موســیقی حاصل 
از وزن و نظــم در یــک شــعر اســت.از جنبــه هــای قابــل توجــه در غزلیــات مدهــوش ،موســیقی بیرونــی 
ابیــات اســت. مدهــوش گلپایگانــی  در مجمــوع غزلیاتــش از 12 بحــر بهــره گرفتــه اســت .در بررســی بــه 
ــر حاصــل شــد:رمل)%35( ــج زی ــای عروضــی نتای ــزان اســتفادۀ شــاعر از بحره ــارۀ می ــده درب عمــل آم

هــزج)23%( مضــارع )12%(مجتــث)30%( رجز)12%(خفیــف )3%( منســرح)3%( متقــارب )%2(
در بین این بحر ها رمل، هزج، و مضارع دارای بسامد باالتری هستند.

کاربــرد اوزان و زحافــات مختلــف در وزنهــای پربســامد مانــع از تکــرار و یکنواختــی موســیقایی در غزلیــات 
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او شــده اســت. بررســی اوزان شــعر او نشــان میدهــد ســه وزن :»هــزج مثمــن اخــرب مکفــوف « »رمــل 
مثمــن مخبــون محــذوف «و » مضــارع مثمــن اخــرب مکفــوف « بیشــترین کاربــرد وزنــی در غزلیــات وی 

رادارد.ایــن اوزان در شــعر فارســی از پرکاربردتریــن اوزان میباشــند.
ــی خاصــی حاصــل میشــود کــه  ــاری از ترکیــب نظــام ایقای ــی: »اوزان جویب ــاری و خیزاب 1( اوزان جویب
ــا احســاس نمیشــود و و  ــرار در ســاختمان آنه ــه تک ــوع بودن،شــوق ب ــی و مطب ــی و زیبای ــا همــه زالل ب
ــه ای اســت کــه رکنهــای عروضــی در آنهــا عینــاً تکــرار  ــه گون ســاختار عــروض افاعیــل نیــز در آنهــا ب

ــی، 1379( ــفیعی کدکن نمیشود.«)ش
غزلیــات مالیــم مدهــوش نشــانگر آرامــش و لطافــت احساســات اوســت و ســروده هــای حافــظ و ســعدی 
را تداعــی میکند.بــه کار گیــری مضامیــن غزلیــات حافــظ و ســعدی نیــز بــه ایــن تداعــی کمــک میکنــد.

ــی و  ــارۀ وزنهــای خیزاب ــز ســروده اســت .شــفیعی کدکنــی درب ــی نی ــا اوزان خیزاب ــی ب مدهــوش غزلیات
تنــد میگوینــد: »وزنهــای تنــد و متحرکــی کــه اغلــب نظــام ایقاعــی افاعیــل عروضــی در آنهــا بــه گونــه 
ای اســت کــه در مقاطــع خاصــی، نوعــی نیــاز بــه تکــرار را در ذهــن شــنونده ایجــاد میکنــد و غالبــا از 
رکنهــای ســالم و یــا ســالم و مزاحفــی تشــکیل شــده انــد کــه حالــت "ترجیــح" و "دور" در آنهــا محســوس 
اســت« .از مجمــوع غزلیــات مدهــوش تنهــا در 27 غــزل از اوزان خیزابــی اســتفاده شــده اســت؛ ماننــد 

بیــت زیــر از صفحــه 11 نســخه خطــی کلیــات مدهــوش گلپایگانــی:
بــال کمنــد  تــو  زلــف  ســر  مبتــال ای  مــا  دل  زلفــت  خــم  در 

2( هماهنگــی وزن و محتــوا: هــر وزنــی دارای آهنــگ و موســیقی خاصــی اســت و انتخــاب وزن متناســب 
بــا مضمــون غــزل در انتقــال مقصــود و احســاس شــاعر بســیار مؤثــر اســت.به همیــن علــت شــاعر از میــان 
وزنهــای شــعری وزنــی را برمیگزینــد کــه بــا محتــوای ســخنش هماهنــگ باشــد،اگرچه ممکــن اســت ایــن 
انتخــاب همیشــه آگاهانــه نباشــد و وزن و محتــوا همزمــان بــه شــاعر الهــام شود.ارســطو در ایــن مــورد 
ــی مناســب  ــه انتخــاب وزن ــا را ب ــه م ــت موضــوع اســت ک ــان طبیع ــع هم ــد: » ... در واق ــن میگوی چنی

هدایــت میکنــد« )وحیدیــان کامیــار، 1379(
بررســی غزلیــات مدهــوش نشــان میدهــد کــه شــاعر بــه ایــن تناســب توجــه داشــته و پیونــد و تناســب 

وزن و محتــوا را بــه خوبــی رعایــت کــرده اســت.
آنچــه در غزلیــات مدهــوش دیــده میشــود ایــن اســت کــه در عمــده غزلیاتــش اوزان نــرم و ســنگین بــه 
کار بــرده اســت تــا بــا مضامینــی چــون هجــران، درد و رنــج و حســرت و شــکایت هماهنــگ باشــند.در 
معانــی پرشــور و حــال 14 غــزل ســروده اســت و 38 غــزل در اوزان دلنشــین بــا مضامیــن عاشــقانه دارد. 
در مــوارد ذکــر شــده هماهنگــی وزن و محتــوا کامــال آشــکار اســت و توجــه شــاعر بــه ایــن امــر را نشــان 

میدهــد؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 56 نســخه خطــی کلیــات مدهــوش گلپایگانــی:
باغ شــاداب و چمن خرم و گل خندان اســتهــر طــرف عطرفشــان رایحــۀ ریحــان اســت

امــا در بیــن غزلهــای مدهــوش مــواردی نیــز دیــده میشــود کــه از هماهنگــی باالیــی برخــوردار نیســت 
.ایــن گونــه غزلهــا بســامد باالیــی ندارنــد؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 156 نســخه خطــی کلیــات مدهوش 

نی: یگا گلپا
ــوددردا کــه بــه بالیــن نرســید آن مــه و دائم آهــی کــه کشــیدم نفــس بازپســین ب

ــاالی اوزان دوری در اشــعار یــک شــاعر نشــان از غنــای موســیقایی آن اشــعار  ــرد ب 3( اوزان دوری: کارب
اســت. مدهــوش نیــز ایــن امــر را مــورد توجــه قــرار داده و در تعــدادی از غزلیاتــش ایــن گونــه اوزان را 
ــه  ــه کار گرفتــه اســت. در کل غزلهــای او 19 مــورد دارای اوزان دوری هســتند کــه زیبایــی خاصــی ب ب
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ــب از صفحــات 285 و 113 نســخه  ــه ترتی ــر ب ــات زی ــد ابی ــای او داده اســت؛ مانن موســیقی ســروده ه
ــی: خطــی کلیــات مدهــوش گلپایگان

در بــر اربــاب عشــق ننــگ بــود نــام نــام
خرقــه بیــاال به ننــگ یا که مبر نام عشــق

دل بــه نکویــان مــده یــا مگریــز از مــالم
حــرف همیــن اســت و بــس ختم ســخن والســالم 

****
 دوســت بود دوســتان دوســت بود دوست گر نشناســد کســی دشــمن مدهوش کیســت

 موسیقی کناری
»منظــور از موســیقی کنــاری عواملــی اســت کــه در نظــام موســیقایی شــعر دارای تاثیــر اســت ولــی ظهــور 
ــی آن در  ــه تجل ــی ک ــیقی بیرون ــت،برعکس موس ــاهده نیس ــل مش ــراع قاب ــا مص ــت ی ــر بی آن در سراس

سراســر بیــت و مصــراع یکســان است.«)شــفیعی کدکنــی، 1380(
ــه  ــوط ب ــکات مرب ــه و ن ــف و قافی ــرار میگیرد،ردی ــه ق ــورد توج ــاری م ــیقی کن ــی موس ــه در بررس آنچ
ــاری در  ــیقی کن ــتند و موس ــی هس ــه غن ــم قافی ــف و ه ــت ردی ــم از جه ــوش ه ــت.غزلیات مده آنهاس
ــزوده اســت. »  ــعر او اف ــای ش ــی و غن ــر زیبای ــز ب ــرار نی ــت شــده اســت.مقولۀ تک ــی رعای ــه خوب ــا ب آنه
ــت  ــه اس ــیقی قافی ــل موس ــا مکم ــه تنه ــیقایی دارد و ن ــۀ موس ــا جنب ــان مصراعه ــات در پای ــرار کلم تک
بلکــه بــا عنایــت بــه اســم، فعــل یــا حــرف بــودن آن در تکمیــل مفاهیــم موجــود در بیــت مؤثــر اســت« 

)ذوالفقــاری، 1380(
از مجمــوع غزلیــات مدهــوش)81% ( غــزل مــردف هســتند. از ایــن تعــداد )45%( دارای ردیــف فعلــی 
ــی را در  ــای فعل ــت و...)43%( از ردیفه ــردی، بگذرم،رف ــاد، ب ــر : مپرس،مب ــام نظی ــال ت ــتند و افع هس
ــد. ایــن ســاختها  ــر میگیرندوافعــال ربطــی نیــز )45%(.ســایر ســاختهای ردیــف نیــز 22% را در بردارن ب
ــه کار رفتــه اســت و مــوارد دیگــر  عبارتنــد از : حــرف، ) بیشــتر حــرف% را%( اســم ) دوســت بیشــتر ب
ماننــد، جانــان، یار،صنــم، کفــن، کبــک، فلــک و...(قیــد و صفــت ) امشــب، دیگر،هنوز،کســی،...( ردیفهــای 
گروهــی و اســمی نیــز در مــواردی بــه کار رفتــه انــد کــه تعــداد آنهــا انــدک اســت )آیــد همــی، بهتــر از 
ایــن، چــه شــد، دارد دلــم و ...(تکــرار ردیــف نیــز در کل غزلیــات بســامد قابــل توجهــی دارد چنــان کــه 

62 مــورد از ردیــف »اســت و نیســت « اســتفاده شــده اســت.
- قافیــه: قافیــه عــالوه بــر وزن بخشــی بــه شــعر و القــای موســیقی شــعر در ذهــن، بــه انتقــال احســاس 
شــاعر و نیــز اســتحکام ابیــات کمــک میکنــد.از میــان 485 غــزل مدهــوش مــواردی بــه تکــرار قافیــه بــر 
میخوریــم . قدمــا تکــرار قافیــه را از عیــوب شــعر میدانســتند. مدهــوش در انتخــاب قافیــه و ردیــف دقــت 
ــوم  ــدۀ آگاهــی از عل ــه نشــان دهن ــوا  در قافی ــوزون و پرمحت ــا و م ــری الفــاظ زیب داشــته اســت. بکارگی
مختلــف زمــان خــود و نیــز علــوم ادبــی میباشــد.از امتیــازات شــعر او اســتفاده از قوافــی متناســب، ســاده 
و بــه دور از تکلّــف اســت. نتیجــۀ بررســی قافیــه در غزلیــات او نشــان میدهــد کــه عیــوب قافیه در شــعر او 
زیــاد نیســت و در حد"ایطــا و شــایگان" اســت وایــن نشــان دهنــدۀ توجــه بــاالی شــاعر بــه قافیــه اســت. 
شــاعر گاهــی از جمــالت  یــا کلمــات عربــی بــه عنــوان قافیــه اســتفاده کــرده اســت؛ ماننــد ابیــات زیــر 

از صفحــه 309 نســخه خطــی کلیــات مدهــوش گلپایگانــی:
ام تردامنــی  بــه  شــهر   شــهرۀ 
ــغول ــه کاری مش ــه چ ــی ب ــد پرس چن

مغســولم( بقــا  آب  در   گرچــه 
مشــغولم خــود  دل  بــالی  بــه 

اســتفاده از افعــال جعلــی نیــز در غزلیــات مدهــوش دیــده میشــود. تمــام قوافــی در دو غــزل )205و204 
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( از افعــال جعلــی هســتند. )غروبیــد، چوبیــد، طوبیــد، جنوبیــد، ســحابید، شــرابید، کبابیــد، رکابیــد...(؛ 
ماننــد ابیــات زیــر از صفحــات 205 و 206 نســخه خطــی کلیــات مدهــوش گلپایگانــی: 

خوبیــد یــار  جمــال  کــه  بــس   از 
شــرابید غمــت  از  مــن  اشــک   تــا 

غروبیــد  او  شــرم  ز   خورشــید 
کبابیــد  تــو  هجــر  آتــش  ز   دل 

 موسیقی درونی
ــه طــور  ــده میشــود.ولی گاهــی ب ــی دی ــه درون ــات مدهــوش قافی ــدادی از غزلی ــی: در تع ــه میان 1( قافی
کامــل در طــول غــزل بــه کار بــرده نشــده اســت.از تأثیــرات کاربــرد قافیــه میانــی در شــعر بــاال بــردن 
میــزان آهنــگ آن اســت و بــه ایجــاد وزن در مصــراع کمــک میکنــد. همــان طــور کــه پیشــتر ذکــر شــد 
بیشــتر غزلهــای مدهــوش در اوزان جویبــاری ســروده شــده انــد لــذا از موســیقی درونــی کمتــر اســتفاده 

کــرده و بســامد ایــن کاربــرد در غزلیاتــش انــدک اســت.) 61،105،311،...(.
- تکــرار: تکــرار کلمــه در شــعر میتوانــد بــر زیبایــی و جنبــۀ موســیقایی شــعر بیفزایــد اگرچــه کاربــرد 
نابجــای آن نیــز مــالل آور اســت.» تکــرار در زیبایــی شناســی هنــر از مســائل اساســی اســت.صداهای غیــر 
موســیقایی کــه در آن تنــاوب و تکــرار نیســت باعــث شــکنجۀ روح میشود.«)شمیســا، 1383( تکــرار در 
شــعر مدهــوش بســامد باالیــی دارد؛ ماننــد ابیــات زیــر از صفحــه 182 نســخه خطــی کلیــات مدهــوش 

گلپایگانــی:
 صبــر از جمــال دوســت میســر نمــی شــود
ــرس ــه مپ ــوده ک ــاز رب ــی ب ــاز بت ــم از ن  دل

 گــر ســر رود هــوای وی از ســر نمــی شــود
 نــاز بــر نــاز بــه صــد نــاز فــزوده کــه مپــرس

- جنــاس: کاربــرد وســیع جنــاس در شــعر نشــان دهنــدۀ توجــه شــاعر بــه زیبایــی و آراســتگی لفظــی 
اســت و وســعت دامنــۀ لغــات را نیــز بیــان میکند.شــعر مدهــوش نیــز از ایــن آراســتگی بهــره منــد اســت 
و کاربــرد جنــاس موجــب غنــای موســیقایی غزلیــات او شــده اســت.) آواز، آوازه- نــاف، نافــه- ســحاب، 
حســاب- کمــان، مــکان- جان،جهــان- کمــان ،کمیــن- سایه،همســایه- کشتی،کشــتی...(؛ ماننــد ابیــات 
زیــر کــه بــه ترتیــب از صفحــات 100، 198 و 231 نســخه خطــی کلیــات مدهــوش گلپایگانــی گزیــده 

شــده انــد:
ــوش ــدارم مده ــار دل آزار ن ــکوه از ی  ش
 مشــک را پایه شــنیدیم به چیــن باال رفت
ــود ــی ش ــروا نم ــو پ ــه را ز روی ت پروان

 کــه مــرا یــار دل زار دل آزار خوش اســت
 بگشــا چیــن ســر زلــف کــه ارزان باشــد
 دل پیــش شــمع روی تــو پروانــه میشــود

ــه آن نغمــۀ حــروف نیــز گفتــه میشــود در غزلیــات مدهــوش  - هــم حروفــی: ایــن صنعــت نیــز کــه ب
بســیار بــه کار رفتــه و موجــب غنــای آن گشــته اســت؛ ماننــد ابیــات زیــر از صفحــه 14 نســخه خطــی 

ــی: کلیــات مدهــوش گلپایگان
شــود دوســت  قــدم  قبــول   کــی 
نــگار دیــدار  حســرت  گل  جــز 

مــا ناقابــل  ســر  ایــن  نثــار   بــه 
مــا  گل  از  گیــاه  هیــچ  نــزد   ســر 

- تضــاد: در  بیــش از 60 درصــد غزلیــات مدهــوش تضــاد بــه کار رفتــه اســت و بســامد بــه کار گیــری آن 
باالســت؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 192 نســخه خطــی کلیــات مدهــوش گلپایگانــی:

ــدهرزمــان زآن لــب شــیرین چــو مــرا یــاد آید ــاد آی ــدن فره ــان کن ــی ج ــادم از تلخ ی
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2( ســطح واژه هــا: بســامد واژه هــا در هــر اثــر بــه شــناخت ســبک آن کمــک میکند.بیــان و اندیشــه دو 
مقولــۀ تفکیــک ناپذیرنــد و آواهــا همــواره بیانگــر اندیشــه هــا هســتند. در ایــن واکاوی 45 غــزل  انتخــاب 

شــدند و مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد.
ــات در  ــن لغ ــر ای ــد. اکث ــت ش ــی یاف ــۀ عرب ــدود)575( کلم ــب ح ــای منتخ ــی: در غزله ــات عرب  - کلم
زبــان فارســی رایــج هســتند. ماننــد )ســاقی، عقــل، فنــا، نظــر، حکایــت، و...(. ایــن درصــد نشــان دهنــدۀ 
ســادگی بیــان مدهــوش و پرهیــز او از کاربــرد کلمــات نامأنــوس عربــی اســت. البتــه در برخــی غزلیــات، 
جمــالت و کلمــات عربــی ثقیــل نیــز بــه کار رفتــه اســت کــه تعــداد آنهــا انــدک اســت.نظیر : رحیل،حاشــا 
و کاّل، بــّواب، شــارب ...  . در برخــی ابیــات نیــز هیــچ کلمــۀ عربــی بــه کار نرفتــه اســت؛ ماننــد بیــت زیــر 

از صفحــه 162 نســخه خطــی کلیــات مدهــوش گلپایگانــی:
ــود ــوش ب ــگ خ ــادۀ گلرن ــه ب ــرا ن ــا م بــا یــار و بــا نــوای نــی و چنــگ خــوش بــودتنه

بررســی بســامد کلمــات در غزلیــات مدهــوش نشــان میدهــد برخــی از آنهــا کاربــرد بیشــتری دارنــد ایــن 
کلمــات و اصطالحــات را بــه چنــد دســته یعنــی » عرفانــی و رنــدی« » مذهبــی و اعتقــادی« »نجــوم و 

موســیقی « تقســیم کــرده ایــم.
- کلمــات ســمبلیک، عرفانــی و رنــدی: در غزلیــات مدهــوش بســیاری از کلمــات و اصطالحــات عرفانــی 
و قلنــدری بــه کار گرفتــه شــده انــد . )21%( کلمــات پرکاربــرد عرفانــی در شــعر مدهــوش بــه ترتیــب 
عبارتنــد از: عشــق، زهــد، فنــا، خرقــه، توبــه و... ؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 323 نســخه خطــی کلیــات 

مدهــوش گلپایگانــی:
بــه غیــر از عالــم او عالــم دیگــر نمــی دانــمچنان پروردۀ عشــقم کــه در دنیا و در عقبی

از دیگــر گــروه هــای اصطالحــی پــر کاربــرد در غــزل مدهــوش میتــوان بــه مفاهیــم ســمبلیک قلنــدری و 
رنــدی اشــاره کــرد کــه در اشــعار حافــظ فــراوان دیــده میشــوند. ایــن واژه هــا بــه ترتیــب بســامد عبارتنــد 
از: مــی، بــاده، جــام، خرقــه، زاهد،ســاغر،و... ؛ ماننــد ابیــات زیــر کــه بــه ترتیــب از صفحــات 282، 255 و 

333 نســخه خطــی کلیــات مدهــوش گلپایگانــی گزیــده شــده انــد:
ریایــی زاهــد  صومعــه   در 
بهــا نــدارد  ســالوس   خرقــۀ 
 مــا را بــه ریــا و ورع و زهــد چــه کار اســت

نوشــم بــاده  رنــد  میکــده   در 
پــوش پشــمینه  پشــمینۀ  بــر   در 
پرســتیم پیمانــه  و  خراباتــی  رنــد   مــا 

- کلمــات و اصطالحــات مذهبــی و اعتقــادی: کلمــات »دیــن، خــدا، ســجده، کفر،بهشــت، حــرم، ایمــان، 
ــان دیگــر نیــز در  ــه ادی ــوط ب ــه برخــی اصطالحــات مرب ــد)11%( ب ــرده شــده ان ــه کار ب گنــاه« بســیار ب
اشــاره شــده اســت. نظیــر » زنــار، مســیحا، چلیپــا، برهمــن، ناقــوس، ترســا، صومعــه« )3%(؛ ماننــد بیــت 

زیــر از صفحــه 247 نســخه خطــی کلیــات مدهــوش گلپایگانــی:
دلتنگــم عــراق  از  حجیــزمطربــا  مقــام  در  ســاز  کــن  ســاز 

ــات و  ــته ازکلم ــن دس ــرد ای ــب، کارب ــات منتخ ــیقی: در ابی ــه موس ــوط ب ــات مرب ــات و کلم - اصطالح
اصطالحــات بســامد پایینــی دارد. کلماتــی چــون : مطرب)3بــار(، چنگ)2بــار( و نــی، دف، عــراق، حجیــز 

وحجــاز) هــر کــدام یکبــار( .
- اصطالحــات و واژه هــای نجومــی: ایــن دســته از کلمــات نیــز در ابیــات منتخــب، بســامد پایینــی دارد. 
ــی  ــخه خط ــه 2 نس ــر از صفح ــت زی ــد بی ــدان)1( ؛ مانن ــن)2( ثریا)2(جوزا)1(فرق ــون پروی ــی چ کلمات

ــی: کلیــات مدهــوش گلپایگان
 هــزار طعنــه زنــد فرقــدان ثریّــا را شــب فــراق چــو پروین چشــم تــر نگرد
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سطح نحوی
الف( کاربرد"را" در معنای حرف اضافه: )2%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 7:

مــن  و  تــو  غــالم  جملــه  را عالمــی  تــو  اســت  غــالم  آنکــه  بنــدۀ 
ب( کاربرد الف اطالق در آخر فعل: ) کمتر از 1%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 106:

ــه از جــان ــو ب ــار ت ــه نث ــدارم ب گفتــا غضــب آلــوده که جــان قابل من نیســتگفتــم کــه ن
ج( "ب" در ابتدای فعل: )1%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 12:

مردیــم در ایــن حســرت و جســتیم دوا را درمــان غــم عشــق بگفتنــد ولیکــن

د( فعل دعایی : ) کمتر از 1%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 143:
ــراز یــک نظــر ثــواب و گناهــم ز یــاد رفــت ــاه ک ــر را گن ــه نظ ــاد آنک ــرش مب خی

ه( کاربرد حرف ندا) 2%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 12:
بــال بــاال  و  آفــت  نگهــت  فنــاای  بــاد  بــه  داده  جهــان  دو  زیــن 

ــرد "را" در معنــای حــرف اضافــه اســت. همچنیــن  بارزتریــن ویژگــی نحــوی در غزلیــات مدهــوش کارب
کاربــرد "ب" در آغــاز افعــال بــه دفعــات تکــرار شــده اســت.

سطح ادبی
بررســی ایــن جنبــه از غزلیــات مدهــوش نشــان میدهــد کــه از شــاعر از وســعت تخیــل خوبــی برخــوردار 
ــا ترکیــب صــور  ــی، مضمونهــای شــعری را ب ــی و بیان ــا اســتفاده از تکنیکهــا و فنــون ادب ــوده اســت وب ب
خیــال بیــان میکنــد و در بســیاری از مــوارد از کلمــات و ترکیبهــا، معنــای ظاهــری آنهــا را اراده نمیکنــد.

 تصویر سازی
ــا اســتفاده از حــروف  شــعر درحقیقــت نوعــی تصویــر آفرینــی یــا خلــق صحنــه هــای نمایشــی اســت ب
ــر میکشــد وگاه در  ــه تصوی ــاد وســیع و گســترده ب ــا ابع ــی ب ــزرگ و کل ــی ب و کلمــات. شــاعر گاه تابلوی
جزیــی از تصویــر خیالــی خــود دقیــق میشــود وظرایــف آن را چنــان بیــان میکنــد کــه گویــی واقعــا آنچــه 
ــر میکشــد کــه  ــه تصوی ــه تصــورات ذهنــی خــود را ب ــان خالقان ــر از آن چن ــد و مهمت ــد را میبین میگوی
احســاس مخاطــب را آنگونــه کــه میخواهد،برمــی انگیــزد .مدهــوش نیــز در ایــن زمینــه شــاعری بهــره 
منــد اســت و مضامیــن زیبایــی را آفریــده اســت. در ایــن تصاویــر گاه از مفاهیــم و اصطالحــات نجومــی و 
موســیقی بهــره گرفتــه اســت و گاه از عبــارات علمــی و فلســفی و عرفانــی. گاه از اغــراق اســتفاده کــرده و 
گاه از تلمیــح بــه اســطوره هــای ملــی و مذهبــی؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 50 نســخه خطــی کلیــات 

مدهــوش گلپایگانــی:
ز آن فزونــم داغهــا بــر دل مصــور کرد و رفتدیده باشــی در ســحر بر چرخ نقش داغ ها

امــا همچــون دیگــر شــعرای دورۀ بازگشــت بــه متقدمیــن بویــژه حافــظ و ســعدی نظــر دارد تــا جاییکــه 
در برخــی از آفرینشــهای تصویــری خــود عینــّا مضامیــن شــعری آنهــا را بیــان نمــوده اســت؛ ماننــد بیــت 

زیــر از صفحــه 3:
بنــده گــردد در چمــن آن قامــت چــاالک راســرو آزاد ار ببینــد آن خــرام دلپذیــر

یادآور این دو بیت از سعدی است؛ مانند بیت زیر از غزل شماره 173 کلیات مدهوش گلپایگانی:



سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ خرداد 1399، دوره 13، شماره پیاپی 49، صص 141-157

150

ــزاز آردتویــی کــه گــر بخرامــد درخــت قامــت تو ــه اهت ــرو روان را ب ــک س ز رش

و نیــز ابیــات زیــر کــه بــه ترتیــب از غزلهــای شــماره 205 و 310 کلیــات مدهــوش گلپایگانــی گزیــده 
شــده انــد:                

ــد ســروهای چمــن ــه جــای خشــک بمانن  ب
بنمــا رخ  نفســی  تنعــم  بــرد  زحــد  گل 

خرامیــدن در  توببیننــد  قامــت   چــو 
ســرو مینــازد و خــوش نیســت، خــدارا بخرام

و این بیت از حافظ :
1( شــیوۀ زنــده نمایــی )جانــدار پنــداری(: در بســیاری از توصیفــات و تصویــر ســازیهای مدهــوش اجســام 
بــی جــان و موجــودات بــی اراده بــه انســان ماننــد میشــوند و رفتــار انســانی دارنــد؛ ماننــد بیــت زیــر از 

صفحــه 181:
گلستان در خجلت از آن گلبن نوخیز شدبوســتان شــرمنده از باالی آن ســرو سهی

2( مبالغــه در تصویــر ســازی: گاه شــاعر بــا نگاهــی کمــال گرایانــه نهایــت توصیــف را بــرای ممــدوح یــا 
معشــوق بــه کار بــرده اســت و بــا اغــراق و بزرگنمایــی آنــرا  بــه حــد اعــال رســانده اســت؛ ماننــد ابیــات 

زیــر بــه ترتیــب از صفحــات 227 و 221 کلیــات مدهــوش گلپایگانــی:
 بســیار نیســت کوه گــران بردنــم به دوش
از عقد اشــک ماســت به گوش تو گوشــوار

 کــه البــرز پیــش بــار غمــت اندکی شــود
یــا گــرد مــاه خوشــه پرویــن نهــاده ای

 بیان
 مدهــوش در بیــان حــاالت شــاعرانه و مضمــون پــردازی در بســامد باالیــی از صــور خیــال بویــژه تشــبیه، 

اســتعاره و کنایــه، اســتفاده کــرده اســت.
1( تشــبیه: انــواع تشــبیه در شــعر مدهــوش بــه کار رفتــه اســت و ایــن تشــبیهات گاه بــر مبنــای اطالعــات 
علمــی ســاخته شــده انــد امــا آنجــه قابــل ذکــر اســت ایــن کــه وجــه شــبه هــای دور از ذهــن زیــاد بــه 
ــر موجــب ســهولت در فهــم شــعر اوســت.در پنجــاه غــزل بررســی شــده  ــرده اســت و همیــن ام کار نب

بســامد انــواع تشــبیهات بــه شــرح زیــر اســت:
- محسوس به محسوس: )64%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 4:

راخــال او مدهــوش دیــدم زیــر زلــف دانــه  دیــدم  دام  شــکنج  در 
- محسوس به معقول : )21%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 181:

فتنــۀ بــاالی تــو بــاالی رســتاخیز شــدقــد خوبــان رســتخیز آمــد ولــی مدهــوش را
- معقول به محسوس : )14%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 165:

وگرنــه شــعر تــو را تــا بــه هنــد میبردنــد کســاد نیشــکر اندیشــه میــرود مدهــوش

- معقول به محسوس: )موردی یافت نشد(
تشبیهات محسوس به محسوس  نسبت به انواع دیگر تشبیه در غزل او باالتر است.

- تشبیه تفضیل؛ مانند بیت زیر از غزل شماره 476: 
ز جــان لطیفتــر اســت ایــن لطافتی که تــو داری بــه جــان مثــال لطافــت زننــد و در نظــر من

2( اســتعاره: ذوق شــاعرانه و قریحــۀ هنــری شــاعر موجــب بــه کارگیــری اســتعاراتی بویــژه در توصیــف 
معشــوق شــده اســت.در ایــن خصــوص نیــز تأثیــر شــعرای متقــّدم بــر ذهــن و زبــان شــاعر آشــکار اســت. 
در کل میتــوان گفــت اســتعارات در شــعر او بعیــد و دور از ذهــن نیســت و بــر توصیفات و تشــبیهات ســاده 
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اســتوار اســت؛ ماننــد ابیــات زیــر بــه ترتیــب از صفحــات 354 و 1 کلیــات مدهــوش گلپایگانــی:
 آنکه چون گل ز غمت جامه دریده اســت منم
ندهــم زیبــا  قامــت  هــر  بــه  دل 

 وز گلســتان تــو یــک غنچــه نچیده اســت منم
را بــاال  ســهی  ســرو  آن  مگــر 

ــه: کنایــه هــا در شــعر مدهــوش بســیارند و بیشــتر از اعتقــادات عــوام و اهالــی حرفــه و فنــون  3( کنای
گرفتــه شــده اند.فهــم اکثــر کنایــات بــه کار رفتــه در غــزل مدهــوش آســان اســت و دور از ذهــن نیســتند.

آمــار اســتفاده از کنایــه در غزلیــات نمونــه حــدود )21% ( بــود؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 319:
رنــگ رنــگ  هنــر  ز  بــرآرم  اممیــوه  ریشــه  نبــرد  گــر  غــم  تیشــۀ 

تیشه به ریشه زدن: کنایه از نابود کردن
بامــم عشــق پنهــان نمــی کنــم مدهــوش لــب  از  افتــاد   طشــت 

افتادن طشت از بام: کنایه از رسوایی در بیت باال از صفحه 320:
دوش در مســجد عجب مســت از شــرابش دیدمی زاهــد ســالوس مــا کز آب شــب پرهیز داشــت

از آب شب پرهیز داشتن: کنایه از بسیار با تقوا بودن در بیت باال از صفحه 343:

 معانی
هجــران و عــدم کامیابــی مضمــون اصلــی غزلیــات مدهــوش اســت. زیبایی،بــی رحمــی، بــی وفایــی، و غــم 
فــراق و شــکوه از روزگار و مردمانــش عمــدۀ مضامیــن بــه کار رفتــه در کل غزلیــات اوســت.در ســه غــزل 
ــه مــدح ممدوحــان خــود یعنــی فتحعلــی شــاه و حیــدر قلــی میــرزا حاکــم گلپایــگان پرداختــه  نیــز ب
ــج و مــالل شــاعر را بیــان  ــوی آنهــا رن ــی ثان اســت. محــور غزلیــات او جمــالت خبــری اســت کــه معان
میکند.ایــن گونــه جمــالت بیشــترین بســامد را دارنــد؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 8 کلیــات مدهــوش 

گلپایگانــی:
می توانــم کــرد نرم از ناله ســنگ خــاره رادر دل ســخت تــو تأثیــری نــدارد درد من

1( جمــالت امــری :  ایــن جمــالت در معنــی خواهــش و تمنــا و ترغیــب معشــوق بــه وصــل و مهربانــی 
بــه کار رفتــه انــد و از جهــت بســامد در رتبــۀ دوم قــرار دارنــد؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 123 کلیــات 

مدهــوش گلپایگانــی:
بکــش به خونم اگر در وفا خطایی هســتمکــن دریــغ اگــر در جفــا گناهــی نیســت

2( جمــالت پرسشــی: ایــن گونــه جمــالت کاربــرد اندکــی دارنــد و در بیــان حالــت طلــب شــفقت و بیــان 
تضــرع بــه معشــوق بــه کار رفتــه انــد؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 8 کلیــات مدهــوش گلپایگانــی:

چند خنجر می دهی بر دست این خونخواره راتا به کی در خون کشد چشمت دل صد پاره را

 بدیع معنوی
الــف( تمثیــل: در غــزل مدهــوش تمثیــل زیــاد بــه کار نرفتــه اســت ) کمتــر از 1%(و آنچــه بــه کار رفتــه 
اســت عمومــا ســاده انــد و بــه راحتــی میتــوان بــه مفهــوم آن دســت یافــت؛ ماننــد ابیــات زیــر بــه ترتیــب 

از صفحــات 17 و 214 کلیــات مدهــوش گلپایگانــی: 



سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ خرداد 1399، دوره 13، شماره پیاپی 49، صص 141-157

152

ــری ــه میب ــر چ ــن الغ ــن ت ــان از ای ــد ج ــود نق  خ
ــد ــی گنج ــرا در دل نم ــان م ــم جان ــر از غ ــی غی  غم

را  خرابــه  ســتاند  خــراج  کجــا   ســلطان 
 اساســاً غیــر یــک ســلطان دریــن منــزل نمــی گنجــد

ــخصیتهای  ــامی ش ــری اس ــه کار گی ــت و ب ــیار اس ــوش بس ــزل مده ــح در غ ــرد تلمی ــح: کارب ب( تلمی
مذهبی،اســاطیری و پهلوانــی نشــان دهنــدۀ بــاال بــودن اطالعــات  شــاعر اســت و اینکــه بــه ایــن بــزرگان 
و سرگذشــت آنــان اهمیــت میــداده اســت.  در مجمــوع )9%( از غزلیــات او تلمیــح دارنــد و بســامد کاربــرد 
ــوارد اســت؛  ــر م ــر از دیگ ــب( باالت ــه ترتی ــاد و شــیرین ب ــی و فره ــون و لیل شــخصیتهای عشــقی )مجن
ماننــد ابیــات زیــر کــه بــه ترتیــب از صفحــات 160، 155 و 3 کلیــات مدهــوش گلپایگانــی نقــل شــده انــد:

 این دل مجنون ندانم تا کی از لیلی وشــی
 کــی ز رســتم میرســد بر دیــدۀ اســفندیار
 خــوش عجیــن از آب قــدرت کرد مشــتی خاک  را

 میــل بــر دشــت جنــون رو در بیابــان میکند 
 آنچه بردل ها ازآن برگشــته مژگان می رسد

آفریــن بــادا ز جــان جــان آفریــن پــاک 

ج( اغراق : )2/4%(؛ مانند ابیات زیر به ترتیب از صفحات 277 و 144 کلیات مدهوش گلپایگانی:
ــک ــوزان فل ــن، س ــران زمی ــم وی ــد زآب و آتش  گردی
 گرچــه کاهــی ز غــم عشــق چــو کوهی اســت ولی

 آهم ز بس شــد بر ســما، اشــکم ز بس شــد بر ســمک
 عاشــق آن نیســت کــه صد کــوه چو کاهــی نبرد

د( تناسب ) 5/7%(؛ مانند ابیات زیر به ترتیب از صفحات 259 و 222 کلیات مدهوش گلپایگانی:
خســرو کمنــد  نخچیــر  و  عاشــق  دل   جــز 
 هــر ورق مینگــرم هســت گلســتان مدهــوش

 آن چه صید اســت که خوشــدل بــود از صیادش
مانــد رضــوان  روضــۀ  تــو  دفتــر   راســتی 

ه( حسن تعلیل: )1%(؛ مانند ابیات زیر از صفحه 276 کلیات مدهوش گلپایگانی:
 ایــن الغــری که هســت چــو نخ در وجــود من 
آمــد میــان  آن  حــرف  میــان   در 

 ز آن تــاب زلــف دان که کالف بریشــم اســت
نــازک داســتان  میــان گشــت  آن   ز 

سطح فکری 
ــّا در  ــه اســت . تقریب ــف( مضامیــن عاشــقانه: در غزلیــات مدهــوش عشــق مجــازی مهمتریــن درونمای ال
ــد اســت و عمــرش را  ــه من ــاکار همــواره گل ــات او معشــوق انســانی اســت او از معشــوق جف تمــام غزلی
در فــراق و انتظــار وصــل بــه ســر بــرده اســت  امــا درد عشــق را خوشــایند میدانــد و بــرای تســکینش 
ــار  ــار و اعتب ــرا افتخ ــدارد و آن ــی ن ــد ابای ــار بنام ــوی ی ــود را ســگ ک ــه خ ــن ک ــد.از ای ــی نمیطلب مرهم
ــت  ــز شاکیس ــد نی ــی میکنن ــع تراش ــل مان ــه در راه وص ــان ک ــن از رقیب ــد .او همچنی ــش میخوان خوی
.شــکایت از بــی وفایــی و ســتمگری معشــوق،باالترین بســامد )47%( را در بیــن ویژگیهــای شــعر او دارد؛ 

ــی:  ــات مدهــوش گلپایگان ــر از صفحــه 459 کلی ــت زی ــد بی مانن
ــار مختصــریبر آن ســرم که ســر و جان به پایت افشانم ــد نث ــو افت ــول ت ــر قب اگ

1( شکایت از معشوق:
- جور و جفا )31%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 274 کلیات مدهوش گلپایگانی: 

آفــاق نظیــر در  نــدارد  هــزار جور فــزون کــرد و من همان مشــتاق ســتمگری کــه 
- بی وفایی معشوق )27%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 188 کلیات مدهوش گلپایگانی: 
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غیــر از وفــا کــه جنــس عدیم الوجود شــددر نــزد نیکوان همه جنســی ز حســن هســت 
- بی قراری عاشق)5%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 166 کلیات مدهوش گلپایگانی: 

خــرم آن دل کــه قــرارش بــه ســر کویــی شــدبــی قــرار اســت دل و در بــه درم خواهــد کرد
- بد اخالقی معشوق )4%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 237 کلیات مدهوش گلپایگانی:

هرچنــد آتــش اســت بــه قربــان خــوی یــارهرچنــد نار گشــت به قربان طبع دوســت
- عهد شکنی معشوق ) 5%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 77 کلیات مدهوش گلپایگانی: 

هنــوز در نظــرم هســت حســن عهــد قدیمــتبــه حســن عهــد قدیمــت کــه بــا شکســتن عهدت
- افسوس و یاس عاشق؛ مانند بیت زیر از صفحه 14 کلیات مدهوش گلپایگانی: 

را تــو  ندیدیــم  و  بگذشــت  مــاعمــر  بــی حاصــل  ایــن کوشــش  از  آه 
- ستمگری معشوق؛ مانند بیت زیر از صفحه 284 کلیات مدهوش گلپایگانی: 

بــوی تــو بــر خاک مــا معنــی یحــی العظامخــوی تــو بــر جــان مــا آیــت عظــم رمیم

- جنگجویی معشوق ) 4%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 234 کلیات مدهوش گلپایگانی: 
بــاهلل نکــردم جــز وفا مدهــوش تقصیــر دگرتــا خــون من ریزد چــرا آن شــوخ از تیغ جفا

- غم و اندوه در فراق یار )11%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 66 کلیات مدهوش گلپایگانی: 
وگرنــه بــار جفــای ســپهر چنــدان نیســتمــرا تحمــل بــار فــراق یــار بکشــت

- توصیف جمال معشوق )16%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 40 کلیات مدهوش گلپایگانی: 
دیباچــۀ جمــال تــو سرمشــق صــد ادیــبحیــران نکتــه دانــی آنــم که کرده اســت

- ناز و نیاز )11%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 17 کلیات مدهوش گلپایگانی: 
ــه در ازل ــد ک ــه دان ــاز ک ــر نی ــا و س ــه رام ــاق الب ــه عش ــرور و ب ــوان غ ــر نیک ب

- تواضع عاشق)کمتر از 1%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 236 کلیات مدهوش گلپایگانی: 
دوســت ای  آســتانم  ســگ  دیگــرخوانــدی  اعتبــار  مــن  بــه  دادی 

- خودستایی و مفاخره) کمتر از 1%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 78 کلیات مدهوش گلپایگانی: 
مدهــوش دانشــم  بحــر  شکســتگوهــر  زمانــه  روی  قیمتــم 

ــا  - غــزل مدحــی )کمتــر از 1%(: مدهــوش در پنــج غــزل حاکــم گلپایــگان )حیــدر قلــی میــرزا(  را  ب
تخلــص شــعری او )خــاور( ســتوده اســت، همچنیــن در دو غــزل از فتحعلــی شــاه نــام بــرده و او را مــدح 

گفتــه اســت؛ ماننــد ابیــات زیــر بــه ترتیــب از صفحــات 303 و 332 کلیــات مدهــوش گلپایگانــی:
ســپهر آنکــه  خــاور  دهــر   داور 
فخرالخالفــه فتحعلــی شــه کــه بــا کفــش

ســرافرازم خدمتــش  از   گویــد 
گویــد محیــط در خــوی خجلــت شــناورم

2( مضامیــن عارفانــه)20%(: مدهــوش اگــر چــه در اشــعارش از تعبیــرات و اصطالحــات عارفانــه اســتفاده 
کــرده اســت امــا معشــوق خــود را زمینــی توصیــف کــرده اســت و در حقیقــت غــزل او عاشــقانه اســت 
نــه عارفانــه.  از طرفــی وازگان رنــدی و تعابیــر قلنــدری در شــعر او بســامد نســبتاً باالیــی دارد و میــل بــه 
مالمــت طلبــی در شــعر او آشــکار اســت.در ابیــات متعــددی شــیخ و زاهــدو پارســایان را ســرزنش میکنــد 
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و عشــق را تنهــا مذهــب خــود میدانــد.- 
- قلندری)15%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 187 کلیات مدهوش گلپایگانی: 

زیــن بتــر ای دوســتان دوری ز دیــرم میکشــدیــار در دیــر و مالمتهــای غیــرم میکشــد
- تظاهر به باده نوشی ) 3%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 320 کلیات مدهوش گلپایگانی:

ــی ــی صاف ــن نیســت صوف ــو م ــس چ آشــاممک درد  میخانــه  بــه  تــا 
- عشق حقیقی: )1%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 314 کلیات مدهوش گلپایگانی:

ــوش ــد مده ــا ش ــن بق ــا عی ــون فن شــومچ هســت  تــا  بایــد  نیســتی 
- تظاهر به کفر )1/5%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 90 کلیات مدهوش گلپایگانی:

ــت ــری اس ــا کاف ــوش ب ــر و کار مده کــه بــر بــاد از زلفــش اســالم رفــتس
3( مضامیــن اخالقــی و اجتماعــی)6%(: مضامیــن اجتماعــی و اخالقــی بســامد پایینــی در شــعر مدهــوش 

دارد.برخــی مفاهیــم کــه بیشــتر بــه آنهــا اشــاره شــده اســت عبارتنــد از:
- صبر؛ مانند بیت زیر از صفحه 543: 

ــکیباییمــرا بــه صبــر حوالــت کنــی و میدانــی ــد ش ــق کن ــه عاش ــال ک ــود مح ب
- قناعت؛ مانند بیت زیر از صفحه 15:

ــت ــم قناع ــق دیه ــن و ابل ــوش م ــا رامده ــر و پ ــی س ــن ب ــمارند م ــاه ش ــا ش ت
- پند و اندرز؛ مانند بیت زیر از صفحه 242:

کــز عمــر نباشــد بــه از ایــن حاصــل دیگــرمدهــوش بــه هم صحبتی اهــل هنر کوش
ــه اندیشــه هــای خیامــی در غــزل مدهــوش   ــن فلســفی و کالمــی )1%(: مضامینــی شــبیه ب 4( مضامی

ــم و غیــره . ــد، الســت، عــدم ،قدی ــی ماننــد: ازل،اب ــده میشــوند و نیــز اصطالحات دی
- گذر عمر؛ مانند بیت زیر از صفحه 157:  

کجــا بــاز آیــدم آن دل کجــا آن عمــر برگرددزمانــی داشــتم عمــرو ولی مدهــوش اندر کف
- باده نوشی )0/2%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 282:  

عالــم همــه داننــد کــه مــن بــاده پرســتمننیوشــم و مینوشــم و پروای کسم نیست
- مالمت طلبی )2%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 228:

چــون راحــت مــن اســت، چــرا بیشــتر مباد؟ جــور تــو و مالمــت خلــق و بــالی عشــق
- تقابل عقل وعشق )1%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 146:

کــه اندریــن حلقه کســی راه به هشــیار ندادعقــل در دایــرۀ عشــق کجــا یابــد راه
- قضا و قدر )کمتر از 1%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 215:

هیچکــس چــارۀ تقدیــر بــه تدبیــر نکردگــر مقــدر بــودت عشــق بــه تدبیــر مکوش
- ترک عالیق : )کمتر از 1%(؛ مانند بیت زیر از صفحه 11:  

دل ز  عالیــق  زنــگ  نبــری  جــالتــا  نگیــرد  عشــق  آئینــۀ 
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نتیجه گیری
مدهــوش گلپایگانــی از شــعرای گمنــام دورۀ بازگشــت اســت. در ســرایش غــزل توانمنــدی خــود را بــه 
ــری آشــکار اســت. او  ــای شــعری و هن ــی و ظرافته ــات ادب ــر صناع ــانده اســت و تســلط او ب ــات رس اثب
ــن و  ــه اســت و در انتخــاب مضامی ــان پرداخت ــد از متقّدم ــه تقلی ــر شــعرای همعصــرش ب همچــون دیگ
قافیــه و ردیــف بــه شــعر آنهــا نظــر داشــته اســت.انتخاب وزن در اشــعار او متناســب بــا موضــوع اســت.

ردیفهــای فعلــی کــه گاه پرسشــی نیــز هســتند بــه غنــای شــعر او افــزوده اســت .ســلیس و روان بــودن 
ابیــات ،ســهولت در انتقــال مفاهیــم و بهــره گیــری از قوافــی مناســب از شــاخصه هــای شــعر اوســت.در 
کل غزلیاتــش بحــر رمل،هــزج، و مضــارع بیشــترین بســامد را بــه خــود اختصــاص داده انــد.از جنبــۀ ادبــی، 
غــزل او بیشــتر بــر تشــبیه اســتوار اســت و از اســتعاره و تلمیــح و اغــراق نیــز بــه حــد قابــل توجهــی بهــره 
گرفتــه اســت.از لحــاظ فکــری نیــز درون مایــۀ اصلــی غــزل او عشــق اســت و معشــوق او زمینــی اســت. 
از ایــن جنبــه حــرف تــازه ای نــدارد و عمومــاَ مضامیــن گذشــتگان را تکــرار کــرده اســت. در غزلیــات او 
بــه تعبیــرات اخالقــی، فلســفی، عرفانی،نیــز اشــاراتی شــده اســت و توجــه بــه اندیشــۀ خیامــی نیــز در 

محتــوای غــزل او دیــده میشــود.

مشارکت نویسندگان
ایــن مقالــه از پایــان نامــه دوره دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی مصــوب در دانشــکده ادبیــات و علــوم 
انســانی دانشــگاه آزاد اســالمی، واحــد نجــف آبــاد اســتخراج شــده اســت. جنــاب دکتــر چترایــی راهنمایی 
ایــن پایــان نامــه را بــر عهــده داشــته و طــراح اصلــی ایــن مطالعــه بــوده انــد. خانــم منصورپــور بــه عنــوان 
ــد. جنــاب دکتــر  پژوهشــگر ایــن رســاله در گــردآوری داده هــا و تنظیــم متــن نهایــی نقــش داشــته ان
رادمنــش نیــز بــا کمــک بــه تجزیــه و تحلیــل داده هــا و راهنمایــی هــای تخصصــی، نقــش مشــاور ایــن 
ــه حاصــل تــالش و مشــارکت هــر ســه  ــد. در نهایــت تحلیــل محتــوای ایــن مقال پژوهــش را ایفــا کردن

پژوهشــگر بــوده اســت.

تشکر و قدردانی
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد مراتــب تشــکر خــود را از مســئوالن آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده 
ــه  ــان نامه ک ــت داوران پای ــاد، و هیئ ــف آب ــد نج ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــانی دانش ــوم انس ــات و عل ادبی

ــد. ــد، اعــالم نماین ــاری دادن ــن پژوهــش ی ــاء کیفــی ای نویســندگان را در انجــام و ارتق

تعارض منافع
نویســندگان ایــن مقالــه گواهــي مینماینــد کــه ایــن اثــر در هیــچ نشــریه داخلــي و خارجــي بــه چــاپ 
ــار آن  ــه انتش ــبت ب ــان نس ــت، و ایش ــندگان اس ــي نویس ــي تمام ــای پژوهش ــل فعالیته ــیده و حاص نرس
آگاهــی و رضایــت دارنــد .ایــن تحقیــق طبــق کلیــه قوانیــن و مقــررات اخالقــي اجــرا شــده و هیــچ تخلــف 
و تقلبــي صــورت نگرفتــه اســت. مســئولیت گــزارش تعــارض احتمالــي منافــع و حامیــان مالــي پژوهــش 
بــه عهــده نویســنده مســئول اســت، و ایشــان مســئولیت کلیــه مــوارد ذکــر شــده را بــر عهــده میگیرنــد.
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