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 چکیده

لّاباشی ممحمّدصادق گلپایگانی، متخلّص به مدهوش، ادیب، شاعر و خطّاط عصر قاجار و    

كماالن شاه قاجار است. وی از جمله بهترین و مهمترین صاحبحیدرقلی میرزا، فرزند فتحعلی

ر علم سرزمین گلپایگان، دیار علم و ادب بحساب میآید. مدهوش بجز فنون نظم و نثر، د

ت وی، كلیّا بوده است. وی از شاعران دوران بازگشت ادبی محسوب میشود.عربی نیز شهره 

هایی ن نوشتهآای از منشآت، غزلیّات، مثنویّات، قصاید، رباعیّات، قطعات و عالوه بر مجموعه

اند. قصاید تعلیمی و حکمی به نثر است؛ كه هنوز آنگونه كه بایسته است، شناسانده نشده

هایی دلنشین است و آرایه روان و نوع قصاید مدحی با زبانی سادهموجود در این مجموعه از 

 های مختلفجنبه سبکی آن از ویژگیهای بررسی و بمطالعه آنها نیاز معرّفی و كه شناخت

رتها بحساب ضرو از ادبی تحقیقات عرصۀ این ویژگیها در دربارۀ پژوهش و مطالعه دارد. انجام

 ی درشناسی قصاید مدهوش گلپایگانسی مختصات سبکمیآید. بنابراین در این مقاله ببرر

 پرداخته میشود. زبانی، فکری و ادبی ویژگیهای قلمروِ
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Abstract 

Mohammad Sadegh Golpayegani whose pseudonym is Madhoosh is 

belletrist, poet and calligrapher the Qajar era, and teacher of Heidargholi 

Mirza who is the son of Fath Ali Shah Qajar. He is one of the best and 

most prominent men who have bounty and perfection in Golpayegan land 

where is considered the land of science and literature. Madhoosh is also 

famous in Arabic sciences apart from the poem and prose techniques. He 

is a poet of the literary return period. His Koliat (collection of his poems) 

are a collection of essays, lyrics, odes, quatrains, and, in addition, 

educational writings and narratives in the form of prose that have not yet 

been identified as they are needed. The odes in this collection are kind of 

eulogy ode in the plain language and pleasant arrays which recognizing 

and introducing them need to study the style properties from different 

aspects. The research and study of these features in the field of literary 

research is a necessity. Therefore, the stylistic properties of Golpayegani’s 

odes is investigated in the domain of linguistic, intellectual and literary 

characteristics. 
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 مقدمه

مدهوش گلپایگانی، شاعر، خطّاط و ادیب دورۀ بازگشت ادبی در زمان قاجاریّه است. كلیّاتی    

ای از غزلیّات، مثنویّات، قصاید، رباعیّات، قطعات، منشآت كه از وی به یادگار مانده، مجموعه

 نشده و نیز این كه تاكنون چاپ بدلیل هایی تعلیمی و حکمی به نثر است، امّاو نوشته

 ناشناخته پارسی ادبیات تاریخ نشده، در گذاریشناسانده و ارزش بوده، آن بایستۀ وركهآنط

 جایگاه و شود توجّه آن ادبی به ارزشهای های گوناگونجنبه از است است. بنابراین الزم مانده

 قرار گیرد. بررسی مورد آن بخشی اثر میزان و

 بررسیِ و تحلیل بدون شک با آن، ادبی جایگاه شاعر و نیز شناخت و معرّفی قصاید این   

 میآید. بدست آن شناسیبه سبک رویکردی و متفاوت هایجنبه از آن سبکی هایشاخصه

 به مقاله این در كه است الزم تحقیقی روشمند آن، ویژگیهای سبکی بارزترین شناخت برای

 میپردازیم. آن

 شیوۀ با كه است مدهوش سراییقصیده هنر و معرّفی شخصیّت پژوهش، این اصلی موضوع   

از  وی اشعار شدۀ تصحیح متن اساس بر و فارسی در ادبیات كالسیک مرسوم شناسیسبک

مسلّماً  است. گرفته انجام نگارندگان بوسیلۀ  روی نسخۀ اساس )نسخۀ كتابخانۀ ملّی تبریز

تواند قدر تحقیق و پژوهش در این اثر بجا مانده، بقلم چنین شخصیّتی، ارزشمند است و می

و ارزش ادبی این مجموعه را آشکار كند و باعث بازشناختن آن شود. عالوه بر آن، بشناخت 

 -كه كمتر دربارۀ وی اطّالعی در دست است-بیشتر و بهتر این ادیب و شاعر دورۀ قاجار 

 میتواند كمک كند.

 دربارۀ مدهوش گلپایگانی

شاه بوده است. ملّا محمّدصادق گلپایگانی، ادیب، شاعر و خطّاطِ عصر قاجار و دورۀ فتحعلی   

شاه و حاكم گلپایگان بود. شاهزاده وی ملّاباشی حیدرقلی میرزا، یکی از پسران فتحعلی

حیدرقلی میرزا، ضمن كارهای سیاسی و ادارۀ حکومت آن دیار، اهل شعر و ادب بوده و خود 

 در سرودن شعر داشته است.نیز دستی 

ای است به كماالت ظاهری موصوف و بحسن حیدرقلی میرزا، المتخلّص به خاور، شاهزاده»   

اخالق در میان اهل آفاق معروف. در فنّ نظم طبع روشنی دارد و مضامین نیکو وزن میآورد. 

د و رفتار مدّتی برحسب امر شاهنشاه زمان، در دیار گلپایگان عراق در حکمرانی طاق بو

 (.25)تذكرۀ خاوری،حسینی شیرازی:ص« اش مشهور آفاقپسندیده

اسمش محمّدصادق، علماً »دربارۀ مدهوش چنین آمده است: « المحمودسفینۀ»در كتابِ    
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و عمالً عالم و معلّم است. اصلش از شهر گلپایگان است و هم در آن مدینه شام تا به بام، 

كماالن سخندانان بوده. بهتر و مهمتر موزونان و صاحببابش مالذ دانشمندان و درش جای 

القول و صداقت اندیشه است. بعد از مشرّف ساختن نوّاب حیدرقلی آن دیار است. بسیار صادق

میرزای شاهزاده آن ملک را، از كیاست بسیار و تیزهوشی، این سخندان را در بر خود خواند 

الیه جویی از آن ملک، نوّاب معزّیس از كنارهگری خود مزّیتی بخشیدش. پو بمنصب ملّاباشی

وش است از رسوم حقوق تفصّی نجست، هم با جنابش به دارالخالفه شد، مجمالً آدمی آدمی

و در حضر هم با اخالصی خوش. نظماً و نثراً با بهرۀ زیاد در علم عربیّت با حظّ و نصیب در 

وی در ابتدا ( »311-312: صالمحمود، محمود میرزا قاجارسفینۀ)« قلوب ناس محبوب

 (.479)گلپایگان در آئینۀ تاریخ، اشراقی: ص« )نزهت( و سپس )مدهوش( تخلّص نمود

 ن شدند،در آسمان ادب این سرزمین نمایا ادبی بازگشت شاعرانی كه در دوران از برخی   

 تند.ممتاز داش آوازۀ چندانی نسبت بدیگر شاعران مشهور این زمان نداشتند، ولی سبکی

یش خود مدهوش نیز یکی از این شاعران است. به طوری كه در یکی از قصایدش زبان به ستا

 سرایی چون معجزۀ ساحر میداند.گشوده و شعرش را در مدیحه

 1(.96باش تا بینی كز یمن مدیحت گذرد            پایۀ ساحری شعر من از اعجازی )ملک:   

(، 963ص :8اشعار فارسی است )دنا، درایتی، ج كه شامل« البحرگنج»از جمله آثار مدهوش، 

« پندنامه یا مثنوی عرفانی»( و نیز 1132: ص7در تاریخ معصومین )همان، ج« النجاتفلک»

سرمشق جنون یا منشآت »(، 693: ص26فصل یا باب است )فنخا، درایتی، ج 4كه در 

 در سالهای در مراسالت، پاسخ نامه، عریضه و همچنین دیباچۀ چند كتاب كه« فارسی

ها عبارتست از: دیباچۀ كتاب مراثی و نوحه و شده و این دیباچه ق نگاشته1247-1246

در اخالق « سرّالعزیز»(، 111: ص6الطبایع و ... )دنا، درایتی، جای بنام میزاندیباچۀ تذكره

 اند.گنجانده شده« كلیّات»( و ... كه همه در یک مجموعه بنام 95: ص6)همان، ج

 مدهوش گلپایگانیقصاید 

قصیده از این قصاید فقط در نسخ ملک  3كه  2قصیده وجود دارد 23در كلیّات مدهوش،    

 ای از سبک خراسانی و عهد سلجوقی است. زبانو مجلس رؤیت شد. قصاید مدهوش آمیزه

 متنوّعی ویژگیهای وی سرشار از تصویرهای ناب و صنایع ادبی زیبا است. قصاید ایشان، اشعار

                                                           
بوده و به ذكر صفحه بسنده شده است، ولی هرجا شاهدی از « تبریز»كلّ ارجاعهای شواهد از نسخۀ  -1

 در كنار شاهد آمده.« ملک»است، نام « ملک»نسخۀ 
 دو قصیده از قصاید مدهوش، مقفّی نیست.مطلع -2
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 بدیع هایآرایه برخی و تشبیه و استعاره بویژه بیان فنون دارد؛ كاربرد گوناگون سطوح در

نظیر، موازنه مراعات تلمیح، مختلف(، تضاد، انواع تکرار، جناس)در همچون و معنوی؛ لفظی

آفرینی و تصویرسازی استادانه عمل دارد. مدهوش در مضمون باالیی بسامد قصاید وی و ... در

های قصاید هنر شاعری و طبع لطیفش را به رخ مخاطب میکشد. از دیگر شاخصهكرده و 

مدهوش، نمود لغات و تركیبات عربی و نیز اصطالحات نجومی در آن است و نشان میدهد 

 كه ایشان به این علوم نیز آشنایی و آگاهی داشته است.

ید است. همۀ این اكثر قصاید وی، قصایدی كامل با تشبیب، مدح، شریطه و دعای تأب   

ایجاد دربار »سرایی در دوران قاجار رواج داشت. ها از نوع مدحی است. این نوع قصیدهقصیده

باشکوه و تثبیت حکومت مركزی قاجار باعث شد تا شاعران دوباره در دربار جمع شوند و 

بمدح پادشاهان بپردازند. سالطین قاجار خود را با سالطین غزنوی و سلجوقی ماننده 

شعر، شمیسا:  شناسی)سبک« یدانستند و لذا از شاعران انتظار قصاید مدحی داشتندم

(. مدایح مدهوش در بیشتر موارد از حدّ تمجید منطقی گذشته و به غلوگویی رسیده. 306ص

اغراق كرده است. وی گاه به حدّی مقام ممدوح  %71/27بار یعنی  288هایش او در سروده

 ی در ابیاتی خود را عاجز از ستایش او میداند:خود را باال میبرد كه حتّ

 پناها من و اندیشۀ مدحت، هیهات!         من كه و میل خریداری یوسف بر سردین   

 (.194لیک بیتی دو سه از خـون جگر پروردم    تا سرایند پس از من ز تو دستان دگر )   

، حضرت محمّد)ص( و امام وی غیر از مدح حاكمان و بزرگان عصر خود، بمدح خداوند   

دهندۀ علی)ع( پرداخته و عشق و ارادت قلبی خود را ابراز داشته. وجود چنین اشعاری نشان

اعتقاد و پایبندی وی به دین مبین اسالم است. از دیگر مضامین قصاید او، موضوعات عرفانی، 

قصیده حکمی و تعلیمی است كه درصد كمتری نسبت بمدح دارند. در قصاید مدهوش،دو 

 مظاهر از یکی طبیعت یا هایش ازتغزّل قصیده یا بدون تغزّل و بقیه با تغزّل است. در تشبیب

 آن و معشوق و بیان حاالت عشق سخن گفته است.

 شناسی قصاید مدهوش گلپایگانیسبک

« بنامیم او سبک را وی خاصّ بیان شیوۀ درون و بیرون و جهان به هنرمند خاصّ دیدگاه» اگر

 مختص سبک دارای سطح، هر در مکتوبی اثر هر ( پس15شناسی، شمیسا: صسبک )كلّیات

 د،دیده میشو اثر یک در كه ویژگیهایی انواع میانِ در»است. البته میتوان گفت كه  بخود

به  و دارند فراوانی در آن اثر بسامد فقط ویژگیهایی در پدید آوردن سبک دخیل هستند كه

 ادبی یا فکری زبانی، است ممکن مختصات این میگویند. حال« سازسبک»ویژگیهای  آنها

 (.206شعر، غالمرضایی: ص شناسی)سبک «باشند
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شناسی سه جنبۀ كلّی سبک در بقصاید مدهوش بایسته است كه نظری بنابراین با این توضیح،

 داشت.

 زبانی ویژگیهای

 . سطح آوایی1

 . وزن1-1

رمل مثمّن مخبون محذوف )یا مقصور(  بحر مدهوش، قصاید در عروضی وزن پركاربردترین

قصیده(، مضارع مثمّن 1قصیده(؛ امّا وی از بحورِ سریع مسدّس مطوّی مکشوف ) 12است )

قصیده(، خفیف مسدّس مخبون 1قصیده(، رمل مثمّن محذوف )2اخرب مکفوف محذوف )

 قصیده(، هزج مثمّن اخرب مکفوف1قصیده(، منسرح مثمّن مطوّی منحور )1محذوف )

قصیده( در سرودن قصایدش سود برده 1قصیده( و مجتث مثمّن مخبون محذوف )4مجبوب )

نمیشود.  دیده او قصاید در نامهجور و ثقیلاز اوزان مذكور مشخّص است كه وزنهای  است.

 است. شده سروده طوالنی بحرهای در وی از اوزان طوالنی است و شعر وزنهای

 . قافیه2-1

 بیشتری از تشخّص كه را هاییواژه و بخرج داده ظرافت حدّی تا قافیه گزینش مدهوش در   

 میانی قافیۀ از خود سخن موسیقایی جنبۀ افزایش برای گاه گزیده است. ویبرخوردارند، بر

 میکند: استفاده نیز

 بخت      خیز و بیارای تخت، خسرو دوران رسید چند خوری لخت لخت خون دل ای تیره   

(189) 

شعر، غالمرضایی:  شناسی)سبک« آ»به آخر كلمات مختوم بمصوّت بلند « ه»ودن افز   

 (. مدهوش در یکی از قصاید خود از این ویژگی در قافیه استفاده كرده است:67ص

 دست بر چشم و به تقدیم كنـم پشت دوتاه      خواستم تا پی خدمت ز پس شکر نهم       

 (201) 

 وی شعر در حیث این برآمده و از قافیه و وزن عهدۀ از بخوبی دركل میتوان گفت كه او   

 نمیرسد. بنظر  ایعمده اشکال

 . ردیف3-1

قافیه  بهمراه نقش دارد و كناری شعر موسیقی ایجاد در است كه دیگری ردیف، عامل  

 بعنوان خود، از ردیف داراست. شاعران گاه در قصاید كناری موسیقی در را تأثیر بیشترین

به تحرّک  ردیفهایی كه بکار برده، مدد اند. مدهوش نیز بهبرده شعر بهره موسیقی كنندۀ كامل



 29/ هوش گلپایگانیشناسی قصاید مدکسب                                                                        

 
 
 

 شعرش كمک كرده است. و زیبایی

حرفی  ردیفهای از بار 3است كه در آن  مردّف قصیده 10 قصیدۀ وی، 23مجموع  از   

ردیف اسمی فعلی استفاده كرده است. وی همچون رودكی و عنصری  بار نیز از ردیفهای 7و 

 و كرد خدای هستند و آمدی، بازآمدی فعلی: گرفت، شد، رسید، تو باد، ندارد. ردیفهای

بار به كار رفته است. مدهوش ردیفهای ساده  2« را»ردیف «. بر»و « را»حرفی نیز  ردیفهای

 و طبیعی را برای قصاید خود انتخاب كرده است.

 تکراربکارگیری آرایۀ  رونی شعر،د موسیقی برجستۀ مدهوش در ویژگیهای از یکی   

 كه است این بیانگر میدهد. این بسامد باال تشکیل را اشعارش حجم از %13/45است كه 

 و گوشنوازی بر كالم  بیشتر نمودن هرچه آهنگین آن، با بکارگیری از با میخواهد شاعر

تکرار تركیبها، های مختلف به كار میگیرد. بشیوه  بیفزاید. وی تکرار را شعر خویش لطافت

 هر مصراع یا ماالیلزم؛ یعنی در لزوم یا اعنات صنعت بشیوۀ همچنین تکرار و های قافیهواژه

این نوع تکرار اگرچه در برخی موارد بیش از حد و از حوصلۀ  ای را تکرار كند.بیت شعر واژه

 بیت زیر: در «دست» واژۀ التزام خواننده خارج است؛ مثل

 ت خدا نامدی به دست          از دست دست دست خدا خاور آمدیور ز آنکه دست دس   

 (202) 

 امّا الحق گاهی چه زیبا و دلنشین است. همانند این بیت:   

 فصل خوش و هوای خوش و نوبهار خوش     خوش آنکه خوش برآمد و خوش كامیاب شد 

 (187.) 

آفرینی، دست بنظمی زیباییبنظر گاهی وی برای تأكید و تأیید سخن خویش و گاه برای    

 این چنین زده است.

 همصدایی و همحروفی صنعت شعر میشود، در موسیقی اعجاز موجب آنچه تکرار، بر عالوه   

در شعرش سود برده  آراییواجاز صنعت  %96/5بار یعنی  62واجهاست. مدهوش  و كلمات

 است.

 باید ز مِـی كهنـه، غـم دوران راغم كهن، باده كهن، چرخ كهن، كینه كهن          چاره    

 (181.) 
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 . سطح لغوی2

 . كاربرد كلمات كهن یا كلمات رایج با معانی كهن1-2

 غنج و داللمهوشان بینی از این پس همه در زیور و زر    گلرخان بینی از این پس همه در 

 (197) 

(، 96عُجم )همان:(، 96(، پرداختن )ملک:197(، تکیدن )201( و )188همچنین است: شوخ )

(، 201(، دوتاه )188(، باده كشیدن )92(، نَبال )همان:96(، میاه )همان:96گُرازیدن )همان:

 ( و ... .201بنده و داه )

 ها و تركیبات عربی. كاربرد واژه2-2

 وی وای بـه وی التَأمنمضطرب هر كه ز             له طوبیاو  التَحذرمطمئن هركه ز    

 (207) 

 گاهی همۀ مصراع را به عربی آورده:   

 روزی كه سرشتند ز گِل قالـب آدم               قَد كـانَ مِن الحَقّ اِلی الحَقّ عَلـی الحَقّ    

(196.) 

 و گاه كلّ بیت را به تازی گفته:   

 هُم سَادَتنَـا النتوَلِّی بِسوَاهـم                     الزَال عَلَیهِم صَلَوات المَلِک الحَـقّ   

 (196) 

 مثل: است؛ نیز مشهود عربی مکسّر جمع مدهوش اشعار در   

 رقـاب و  قلـوبگفـت آن مالک           شهـورو  سنیـنگفتـم آن خواجۀ    

(185) 

 ( و ... .190( اَعدا )196(، رُسُل )186(، اَنجُم )183هـار )های دیگر: اَزنمونه   

 همانند: است. مندعالقه اضافی( -)وصفی عربی تركیبهای كاربرد به همچنین ایشان   

الخضیب (، كف204ّالبیان )اللّسان و عذب(، رطب197(، خدیواالعظم )196حشرالمجرم )

 ( و ... .188)

بهره داشت، واژه، تركیب و  مدهوش بدلیل تأثیر از زبان و ادب عرب و اینکه از علم عربی   

ها و تركیبات عربی واژه %06/24مورد یعنی  250جمالت عربی در شعرش نمود بسیار دارد. 

 در شعرهای وی مشهود است.

 . استفاده از زبان كوچه )لغات و تعبیرات عامیانه(3-2

(، 198(، همشیره )196(، ولوله )195(، جوق )191(، جُل )186لغله )(، غ186غلغل )   
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(، طبله 184(، به سر انگشت كسی بودن )200(، دویم )185(، ششتن)شستن( )196توشّک )

 ( و ... .191( و )184(، چوبک زن)187(، بر سر گرفتن )186گرفتن )

 زیبا تركیبهای كاربرد و سازی. تركیب4-2

)وصفی و  بسیار تركیبات موارد این دیار، در شعرای دیگر از ریبسیا همچون مدهوش   

 از است؛ همراه تصویرآفرینی زیبایی و با نوآوری، آنها از برخی كه اضافی( تازه و بدیع آورده

 :است جمله این
(، هندوی 200(، قطارهفته)207(، اجناس حوادث)183(، بط باده)206گذاران نسیم)دل   

(، مدهوش گول 195(، دخت سخن)183(، بت ساده)199(، ماخولیای عشق)184چرخ)

(، دست 191(،دفتر زنگار ورق)203(، حنظلستان نفس)191(، غنچۀ پیکان)203ناقص نادان)

(، نطع زنگاری 198صورتگر قدرت) (،كلک193(، حصن حصین)191مشّاطۀ قدرت)

(،دخت 184(، بارگی نصرت)96(، سرمۀ هستی)ملک96(، عَجَم عُجم)ملک191گردون)

(، شاه مالیک 92دیده)استعاره از معشوق()ملک:(، آهوی رم185(، دولت شاب)195شجر)

 (، و ... .96(، دوشیزۀ فکر)ملک:189سپاه)

 . كاربرد اعداد5-2

 مشاهده شد. %75/8بار؛ یعنی  91وش این ویژگی در اشعار مده   

 گشت این چار چمن رشک ده هفت اورنگ         گشت این هفت فزا داغ نِهِ نُه طارم    

(198) 

 . سطح نحوی )دستوری(3

 . كاربرد فعل1-3

 میکند. استفاده استمراری ماضی ساخت )شکل كهنۀ می( برای« همی»وی از    

 ز سبّابه قمر شـق  كردهمیمنکسرش طارم كسری           تنها نه  همی گشتنی       

(196) 

 برای ساخت فعل مضارع استفاده میکند. مثل:« همی»گاهی نیز از    

 اقدام كندهمیولیک چند سؤال است در تصوّر من                 به حضرت تو جسارت    

(199) 

 . كاربرد قواعد دستوری كهن2-3

 بکار میگیرد: متصّل ضمایر كاربرد را در ضمیر جهش وی قاعدۀ   

 نیاید، نگر آن ابرو را              یا سخن بیهده دانی نگر آن مژگان را  ماتباور از           

(182.) 

« وقتی»در قصاید مدهوش نمود فراوانی دارد كه گاه در معنی  «چو» بجای« چه»كاربرد    
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 ادات تشبیه آمده است. همچون:و از « مانند»و گاه در معنی 

 شد چه در پرده نهان دوش عروس خاور          لعبتی چنـد گشودند ز هر سو معجـر   

 (192.) 

 بـر بنـاگوش چه حـوران بهشتی كافـور          جمله برپای چه تركان ختایی خلخال   

 (197.) 

 نیز مشهود است. مثل: «چه» بجای« چو»كاربرد    

 گر نخورد خون دل از حسرت كان        چو كشد گر نکشد خجلت زخّاری یم چو خورد    

(198) 

( از این %03/12بار ) 125میشود. مدهوش  وی دیده در شعر نیز عطفی تركیبات .3-3 

 ویژگی استفاده كرده:

چنگ و عود و كرک مجمره و عنبر و مِی        عیش و شادی و نشاط و طرب و عشرت و    

 (.197فال )

 ویژگیهای ادبی

 تصویرسازی .1

اوست.  تشبیب دارای قصایدِ در مدهوش، مخصوصاً شعر بارز ویژگیهای از تصویرسازی   

تسلّط بسیار  مخاطب، بمعنی ذهن و دیدگان مقابل انگیز درزیبا و دل بتصویركشیدن تابلویی

حیوانات و  با است. تصویرآفرینی باهم سه این و نیز ارتباط معنا كلمات و فضا، شاعر بر

 آن و ... . لوازم و نوشیباده و عناصرطبیعت، باده و پرندگان، درختان و گلها، اشیا

 چادر زده در صحن چمن سنبل و نسرین          پرچم زده در دامن كُـه الله و زنبق   

 (196) 

 تو باد  مـاه را شعلـۀ غیـرت شـود از مهـر فـزون           فلک از مهر اگر مجمره گردان   

(191) 

 های ادبی. آرایه2

 موازنه نظیرمراعات تضاد جناس كنایه استعاره تشبیه های ادبیآرایه

 266 446 193 342 164 314 438 تعداد

78/15 %22/30 %15/42 درصد

% 
91/32% 57/18% 92/42% 60/25% 

 تشبیه

مدهوش نیز  قصاید ترین صورخیال در اشعار شاعران سبک خراسانی تشبیه است. دربرجسته
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سرودۀ خود، مجموعاً  1039بیانی بحساب میآید. مدهوش در  اركان پركاربردترین از یکی

نشان  در اشعار او تشبیه بکار برده است. بررسی این شکل مهمّ خیالی %15/42یعنی  438

بیشترین بسامد و تشبیه مفروق، ملفوف و  %44/58یعنی  256بلیغ با  میدهد كه تشبیه

كمترین بسامد را در قصاید وی دارد. در تشبیهات او معقول  %05/2یعنی  9ر كل با تفضیل د

كمترین بسامد  %76/7و محسوس به معقول با  %96/52به محسوس باالترین بسامد یعنی 

 را داراست.
 مؤكّد تفضیل ملفوف مرسل مفروق تمثیل مفصّل جمع بلیغ تشبیه
 29 2 4 90 3 11 33 10 256 تعداد
 %62/6 .%/45 .%/91 %54/20 .%/68 %51/2 %53/7 %28/2 %44/58 درصد

 الف، تشبیه مرسل

 به گاه معركه بازی چو خنجر خونریز            به روز رزم فرازی چو تیغ خون آشام   

 (200.) 

 مفصّل ب، تشبیه

 به خیال گل روی تو چو گلزار خلیل            گلشن خویش كنم آتش صد هجران را    

(181.) 

 تمثیل ت، تشبیه

 جان در تن بدخواه تو با ناوک قهرت           چون باد بود در قفس و آب به غربال    

 (.92)ملک:

 ج، تشبیه جمع

 باغ جنّت بود آن یا چمن هشت بهشت         یا كه خود خلد برین آمده در این كشور   

 (193.) 

 بلیغ چ، تشبیه

 بیشتر از نوع تشبیه بلیغ اضافی است. تشبیهات بلیغ در كالم مدهوش،   

 زن نام فلک است          خجل از نوبتی گوشۀ ایوان تو بادهندوی چرخ كه چوبک   

 (191.) 

 تفضیل ح، تشبیه

 وندر آن شهری و حصنش چو فلک حصن حصی  نی غلط حصن ورا حصن فلک خود چاكر    

(193.) 
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 محسوس به تشبیهات

 محسوس
محسوس به 

 معقول
معقول به 

 محسوس
معقول به 

 معقول

 48 232 34 124 تعداد

 %95/10 %96/52 %76/7 %31/28 درصد

همانگونه كه بیان شد، در تشبیهات مدهوش معقول به محسوس باالترین بسامد یعنی    

 بیشتر اهل كه شاعر است آن دهندۀنشان  امر این را بخود اختصاص داده است و 96/52%

 عینی. امور توصیف است، نه باطنی هایتجربه وصف

 استعاره

 اشعار در شاعر مصرّحه. این تا كرده مکنیّه استفاده از استعارۀ بیشتر قصایدش در هوشمد   

 مصرّحه استعارۀ %02/28؛ یعنی88 كه برده بکار استعاره %22/30 ؛ یعنی314 مجموعاً خود

 است. استعارۀ مکنیّه %97/71 ؛ یعنی226و 

 مصرّحه استعارۀ 

 شاه را داد بدانجا كه نکویان به قصاص        زیر شمشیر نشانند مه تابان را            

(182) 

 مکنیّه استعارۀ

 بـاد صـبـا چـهـرۀ گـل غــازه كـرد          سنبـل تـر طبلۀ عنبـر گـرفت            

 (186) 

 كنایه

 بهمکنّی میان این معنی كه در آن وسایطبه  ایماست؛ نوع از بیشتر مدهوش قصاید هایكنایه 

 مقصود گوینده از آن روشن است. و اندک عنه،مکنّی و

 رائی كه پی خدمت این بست میان     به یسارش دو جهان ملک یمین كرد خدای نیک   

 (.96)ملک:

(، پای هوس 194(، كوبد پای و ساید سر)207( و )192همچنین است: كمر بستن)   

(، 192(، رخت كشیدن)198(، خون دل خوردن)195(، پای در زنجیر بودن)193شکستن)

(، رخت بر 182(، دندان بر جگر نهادن)182(، از پا افکندن)190خار بر دل خلیدن)

 ( و ... 193بستن)

 جناس انواع

ز پربسامدترین صنایع در قصاید مدهوش، جناس است. انواع جناس در آن یکی دیگر ا   
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( جناس به كار برده كه در این میان سهم جناس اختالفی %91/32؛ )342گر است. وی جلوه

كمتر از سایر  %33/2بیشتر از بقیه است و جناس قلب و لفظی نیز در مجموع با  %73/44با 

 اند.جناسها بکار گرفته شده
 جناس اختالفی افزایشی مضارع استهاللی محرّف تصحیف اشتقاق تام قلب لفظی

 تعداد 153 76 11 62 6 6 11 9 5 3

 درصد 73/44% 22/22% 21/3% 12/18% 75/1% 75/1% 21/3% 63/2% 46/1% .%/87

 تام الف، جناس   

 گشت مرا     دل ز كف، هوش ز سر، روح ز تن، خون بصر  روانگشت،  رواناز وثاقم چو    

(193.) 

 مصحف )خط( ب، جناس

 حباب شد  جوفبه  خوفچون دید فوج موج بالخیز تیغ تو             دریا نهان ز         

(188.) 

 مضارع پ، جناس

 چون شنود زمزمۀ مستان را  فلکذكر فراموش كند           به  ملکوقت آن شد كه    

(181.) 

 كوتاه( مصوّت )اختالف )محرّف( ناقص ت، جناس

 نداند تازی عُجم عَجَمِحشوها گوید و خرّم كه ثنا میخواند           چه كند گر         

 (.96)ملک: 

 اختالفی ث، جناس

 با هم توأمان باز آمدی شهدو  عهدو  مهدباشد وین زمان    مهدو  عهدو  شهدكام دوران 

 (204.) 

 مطرّف )افزایشی( د، جناس

 دست ستیز           شیر گردون خبر از گاو زمین كرد خدای مکش كشروز پیکار كه از    

 (.96)ملک: 

 ایـوان تـو بـاد  شمسـۀو قمـر           عکسی از بارقـۀ  شمـسیا ز معماری استـاد ازل    

(191.) 
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 ر، جناس اشتقاق

 را  زمانرا و  زمینمنّـت ز خـداونـد جـهان بـاد جـهان را            كار است دگر باره    

(183.) 

 ز، جناس لفظی

 از پس آن كه جـهان از كرمش ماالمال          اسیراست،  اثیرخاور آن كز سخطش چرخ    

(197.) 

 استهاللی س، جناس

 در كه است هاییو آن كاربرد واژه داشتهعنایت  نیز دیگری موسیقایی به جنبۀ مدهوش   

 گاه و وصفی و اضافی تركیبِ مشترک هستند؛ گاه این نوع كلمات را بصورت باهم اوّل صامت

فاصله آورده است. این صنعت یکی از صنایع  نیز با اندكی گاهی و برده بکار عطف بصورت

 گوید:مورد توجّه عنصری است كه در اشعارش بسامد بسیار دارد. مدهوش 

 مـرا كـه گـوش بـه آواز چـنـگ و نـی بایــد      حدیث مفتی و واعظ ماللت است و مالم   

(199.) 

 سین دوستـان باز آمدیسرو سنبل سوز و سوری ساز و سامان و سالم    در بـهارت هفت   

 (205.) 

(، 185در )(، قضا و ق187(، شرزه شیر )189آوایی: جمشید جاه )هایی از این همنمونه   

 ( و ... .183(، خسرو خاور )187(، بلبل بیدل )199قعود و قیام )

 تضاد

 شد  سراببه چشمم  بحردر نـظـر سپـاه        كو ناخدا كه  امبـادیـهكـو رهـنما كـه    

(188.) 

 نظیرمراعات 

این آرایه نقش بسزایی در گیرایی و زیبایی سخن دارد؛ بحدّی كه مخاطب با شنیدن آن    

های مدهوش نظیر در سرودهو درک پیوند بین اجزای متناسب، به حس لذّت میرسد. مراعات

 در صدر قرار دارد.

  طبری بید باغچهافشان شده در روان            دست سرو چمنكوبان شده در صحن پای   

(206.) 

 تلمیح

است؛  نمایان مدهوش شعر در قرآنی و داستانهای انبیا قصص گذشتگان، تلمیح به داستانهای
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داستانهای حضرت محمّد)ص(،  به تلمیح به كار برده است. ( تلمیح%14/9بار ) 95وی 
 مریم، نوح، عیسی، موسی، یوسف، هاروت، و سلیمان، خلیل)ابراهیم(، حضرت علی)ع(، مور

بهرام، كاوس، نوذر، سنجر،  رستم، شخصیّتهایی همچون: داستان به ابوجهل و ... . اشارهصالح، 

مانی، حاتم، رسطالیس،  افالطون، مجنون، و لیلی قباد، افراسیاب، پشنگ، سام،زال، كی مانی،
 و نیز تلمیح به داستان جنگ ایران و توران، قصر خورنق و ... . و ... اسکندر

 مضامین تنوّع و شاعر آگاهی گسترۀ وجود تلمیحات بسیار در این قصاید، نشان دهندۀ  
 هست. نیز او اشعار

 موازنه یا مماثله
موازنه نوعی هنرنمایی شاعرانه است و نشان میدهد كه شاعر در انتخاب الفاظ و ایجاد    

توازن و تناسب در ابیات تسلّط و مهارت داشته است. مدهوش در قصایدی كه عرضه داشته، 
موازنه یا مماثله از صنایع بدیعی لفظی را كه از صنایع پركاربرد سبک خراسانی است، بسیار 

 ت.بکار برده اس
 شعلۀ تیغ تو با خصم تو در دلسوزی             شاهد ملک تو با بخت تو در دمسازی    

 (.96)ملک:

 فکری ویژگیهای

 . مضامین قصاید1
مضامین 

 قصاید
مدح 

 پروردگار
مدح 

 محمّد)ص(
مدح 
 علی)ع(

منقبت 
عید 
 فطر

مدح 
حاكمان 

و 
 بزرگان

 
 عشق

 قضا
 و قدر

مِی و 
 شراب

وصف 
 طبیعت

 59 42 17 200 543 37 33 25 11 تعداد

 %67/5 %04/4 %63/1 %24/19 %26/52 %56/3 %17/3 %40/2 %05/1 درصد

 . مدح و تسبیح پروردگار1-1   
 وی در اشعار خود این گونه زبان بمدح و ستایش آفریدگار خویش میگشاید:   
 سبحان رابر سر دوحـۀ توحیـد چـو مـرغ سحری           نغمه بركش به ستایش ملک    
 حیف باشد همه مرغان چمن در تسبیح           مـا بـه تـقدیس نیـاریم ثـنـا یـزدان را    

(182.) 

 . اظهار ارادت به خاتم پیامبران، حضرت محمّد)ص(2-1   
 فخـر ثقلین خـتم رسل احـمد مرسل          كز مقدم وی عـرش بریـن یافته رونـق   
 آن قبلۀ احرار كه هست از همه اعظم           و آن سابقه ساالر كه بود از همه اسبق   

 (196.) 
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 . اظهار ارادت بحضرت علی)ع(3-1

 شیـر خـداوند كه از مولـدش           قـبلۀ دیـن زینت و زیور گرفت   

 آن كه در ایوان شرف جز نبی          كس نه ازو مرتبـه بـرتـر گرفت   

                                                                              (186.) 

 مینامد:« ثانی مسیح»وی در بیتی حضرت علی)ع( را    

 ای ثانی مسیح كه در چرخ روی و رای         از ذرّه آفتاب برت كمتر آمدی   

                                                                                      (203.) 

 . در منقبت عید سعید فطر4-1   

 عید شد عید و دگر باره هالل شوّال          شد برغم رمضان ساغر زرّیـن تمثـال   

 حَمدللّه سر و جان تحفۀ بخت فیروز          شکرللّه دل و دین وقف خدای متعال   

                                                                                            (196.) 

 . مدح حاكمان زمان خویش5-1

هدف اصلی مدهوش در مدح، شاهزاده حیدرقلی میرزا، حاكم گلپایگان است كه مدهوش    

های خویش، خود یاد كرده. وی در سروده« نعمتولی»هایش از وی بعنوان در قصیده

خطاب قرار داده است. بیشترین ابیات در اشعار « خاور»حیدرقلی میرزا را با تخلّصش یعنی 

 دارد. همچون: اختصاص« خاور»مدهوش بمدح 

 زادۀ عـادل          خـاور كه ازو زینت و زیب است جـهان رادادار جـهـانـدار، مـلک   

                                                                                                (183.) 

 ناصر دولت و دین، داور عادل، خاور           كه از او دولت و دین گشته ز هر نقص بری   

                                                                                                  (206.) 

، «السّلطنهحسام»، ملقّب به «محمّدتقی»همچنین وی ابیاتی دارد در مدح شاهزاده    

شاه و حاكم بروجرد. او یکی دو سال نیز حاكم لرستان و هشتمین اوالد ذكور فتحعلی

(. مدهوش دربارۀ وی چنین 21ص خاوری، حسینی شیرازی: است )تذكرۀ خوزستان بوده

 گوید:

 زاده محمّدتـقی آنک          فلک از شوكت او زار و حزین كرد خدایخسـرو دهر ملـک   

 (.96)ملک:                                                                                               

شاه، پادشاه دوران خویش نیز بوده و در وصف وی اشعاری سروده مدهوش مادح فتحعلی   

 است. نظیر:
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 را به بنـی شاه كه خواندی گه رزم          قهرمـان غـضبش فـتح و ظـفرنور حق فتحعلی   

 آنکه در شخص وی انواع عواطف مقصور          و آن كه از حکم وی اجناس حوادث الشی   

                                                                                              (207-206.) 

 . اشاره به عدالت و قدرت حاكمان زمان5-1-1

سخن گفته و گاه نیز « خاور»و توانا بودن حاكمان دوران خویش، بویژه مدهوش از عادل     

از اصطالحات جالبی برای بیان این عدالت استفاده كرده است. غنم پروردۀ گرگ است، 

شاهین همیشه یار حمام، همسر شیر بودن آهو و یا آهو همشیرۀ شیر است، كركس چون 

 :های وی نمایان استاز سرودهصعوه گشتن و اصطالحاتی از این دست، در برخی 

 به دور عدلش آهو مدام همسر شیر            به عهد پاسش شاهین همیشه یار حمام   

                                                                                                 (199.) 

 و دربارۀ قدرت ایشان گفته:   

 ون دست به خنجر یازی           كار گیتی همه بر دست اجل اندازیای جهاندار كه چ   

 (.96)ملک:                                                                                                

 وی در ابیاتی خاور را در قدرتمندی و عدالت، وارث حضرت علی)ع( معرّفی میکند:   

 گه چرخ برین كرد خدایان وارث حیدر، خـاور           كه درش سجدهداور دادست   

 (.95)همان:                                                                                         

 وارث قوّت سرپنجۀ حیدر، خـاور           گـر بود خـاک درش سرمـۀ اربـاب هـمم    

                                                                                             (198.) 

 . مدح بزرگان دوران خود5-1-2

، ملقّب به «عبدالوهّاب خان نشاط اصفهانی»یکی از پیشگامان سبک خراسانی،    

س دیوان رسائل و از ستایشگران شاه و رئیمقام زمان فتحعلیاز شاعران عالی« معتمدالدّوله»

(. مدهوش در یکی از قصایدش 75كار: صتجربه قاجاریّه، عصر در شعر این پادشاه است )سبک

 این وزیر و شاعر نامی قاجار را ستوده و گفته است:

 عالم فـضل و هـنر معتمدالـدّوله نـشاط          كه مر او راست فلک بنده ملک فرمان بر    

                                                                                                     (194.) 

 رونـق انـجمن شش جهت و چـار اركان          حاصـل كارگـه نُـه فلـک و هفـت اخـتـر   

                                                                                                     (194.) 
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 . عشق در قصاید مدهوش6-1

های مدهوش، عشق نمود بسیاری دارد. وی از عشق زمینی سخن گفته است. در سروده   

ی است و از ویژگیهای این سبک عشق در شعر اكثر شاعران سبک خراسانی مجازی و جسمان

 (.67شعر،شمیسا:صشناسیبحساب میآید)سبک

 تـو روانم به تـن حـرام           باز آ كه از روان به تنم خوشتر آمدیای نازنین كه بی   

                                                                                                  (202). 

 بصری خردی           من و قطع نظر از عشق زهی بیمن و ترک مِی و معشوق زهی بی   

                                                                                                  (206.) 

 . اعتقاد به قضا و قدر7-1

چندین  قدر و است. قضا برده بکار خودشعر  در را اعتقادی و دینی مدهوش اصطالحات   

 است. مانند: بکار رفته شعرش گوناگون در بمناسبتهای بار 

 خیز عنان         گاه دادم به صبا، گاه قضا، گاه قدر رخت بربستم و از خنگ سبک   

                                                                                             (193.) 

 . مِی و شراب8-1

 كند، بلی          حلّال مشکالت مِی احمر آمدیهر جا غمی است چارۀ آن می   

                                                                                       (202.) 

 . وصف طبیعت9-1

 كوبان در چمن سرو چمان باز آمدیافشان در میان باغ بیـد و نـارون           پایدست   

                                                                                                 (204.) 

 اصطالحات علمی . كاربرد2

 اصطالحات كاربرد

 علمی

 موسیقی نجوم عرفانی

 14 109 37 تعداد

 %34/1 %49/10 %56/3 درصد

 اصطالحات عرفانی . 1-2

 در وجودم نه فتاده است چنان شور سماع          كامتیازی بود از جوهر جان، جانان را    

                                                                                                    (181) 

(، پیر 190(، عارف )186(، خانقاه )181(، رند خراباتی )199( و )197و نیز كلمات زهد )  

(، تسبیح 92(، خرابات )همان:92(، خرقه )همان:92(، سبحه )ملک:181(، ذكر )199مغان )
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 .( و ... 182)

 . اصطالحات نجومی2-2

است كه شعرا یکی از راههای تکامل یافتن شعر و تنوّع بخشیدن بمضامین شعری این 

مصطلحات علوم گوناگون را در شعر بکار برده و از آنها برای زیبا سازی شعر و نوآوری استفاده 

كنند. مدهوش گلپایگانی نیز از كاربرد اصطالحات نجومی سود برده است. استعمال این 

اصطالحات بدلیل آگاهی شاعر از علم نجوم است. وی ابیات زیبای فراوانی را به كمک این 

 كشیده است. اصطالحات برشتۀ نظم

 چون عطارد به بنان داده دبیران خامه            همچو كیوان به كف آورده دلیران خنجر   

                                                                                                    (193) 

 ن را             استقامت ز تو هفت اختر و چار اركان را استکانت ز تـو نُه قـبّه و شش روز   

                                                                                                      (182) 

 . اصطالحات موسیقی3-2

 زخمه هاللچرخ را نشأه ز مِی در سر هین ساغر ماه     زهره را چنگ به چنگ اندر هین    

                                                                                                     (197) 

 تأثیرپذیری از شاعران پیشین

 اثرپذیری مدهوش از عنصری

سروده است.  جواب و سؤال قصایدش را به تأثیر از قصیدۀ عنصری بصورت مدهوش یکی از   

 مطلع آن:

 دوش در پرده ز آن گل سیراب         هرچه كردم سؤال داد جواب   

                                                                           (184) 

 مطلع قصیدۀ عنصری كه در مدح امیر نصر بن ناصرالدّین سبکتگین است:   

 جـواب بداد مهه كردم دوش سیـراب         لـب آن كز سـؤالی هر   

 (.81)دیوان عنصری: بیت                                                        

 اثرپذیری مدهوش از فرّخی

 ای سروده است با این مطلع:مدهوش به تأثیر از فرّخی سیستانی قصیده   

 ای كه بـودی دل مـن والـۀ آن طرز نـگاه      همچو صیدی كه به حسرت نگرد ناوک شاه    

                                                                                                      (200) 

 دّین:مطلع قصیدۀ فرّخی در مدح امیر ابویعقوب عضدالدّوله یوسف بن ناصرال   
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 گاه  زلف مشکین تو زآن عارض تابنده چو ماه          به سر چاه زنخدان تو آید گه   

 (6989)دیوان فرّخی: بیت                                                                         

 اثرپذیری مدهوش از انوری

 یکی از قصاید مدهوش به تأثیر از انوری سروده شده است كه مطلع آن بیت زیر است:   

 افـزای جهان ملکت ری      سنگ و خاكت به شرف كحل ملک افسر كیحبّـذا ای شرف    

                                                                                                  (206) 

 و مطلع قصیدۀ انوری در مدح سیّد السّادات جعفر علوی:   

 نشین سر كوی كرمت حاتم طیرسان صاحب ری           ره ای به درگاه تو بر قصّه   

 (.507)دیوان انوری: ص                                                                            

 گیرینتیجه

 بعنوان را« مدهوش»نام  است. وی سیزده هجری سدۀ شاعران از گلپایگانی، محمّدصادق   

 سبک در شاعری از ادبی بازگشت دورۀ شاعران دیگر مانند و برگزیده خود شعری نام

و عهد سلجوقی است. بسامد  خراسانی سبک به وی است. شعر كرده پیروی خویش پیشینیان

 و و آوایی دستوری لغوی، سطح در گراییكهن باالی لغات عربی و اصطالحات علمی و

را به شعر عهد  او شعر تشبیهی و نیز اغراق در مدح، هایاضافه نوع از بویژه سازیتركیب

 وی آمیز است. هرچندسلجوقی پیوند میدهد. قصاید وی از نوع مدحی و بیشتر مدایح مبالغه

 مانند سعی داشته امّا نمیرسد؛ پیشین دوران بزرگ شاعران پای به معاصرانش مانند دیگر نیز

 است. با شده موفّق كار این در نیز حدّی پرداخته و تا قدما از بتقلید خویش همعصران سایر

كند، با این  سراییسخن به زیبایی ساده و صمیمی خود زبان با توانسته مدهوش اینکه وجود

 زیبا، تركیبات آفرینش موارد برخی در حتّی و كاربرد در عین روانی كالم از وی حال شعر

 (،%13/45تکرار) انواع باالخص بدیعی هایآرایه و به كارگیری آفرینی تصویر

مند است. در بهره ( و ...%60/25(، موازنه)%73/44( و بویژه جناس اختالفی)%91/32جناس)

( بیشترین بسامد را دارد. %44/58(، تشبیه بلیغ)%15/42بین تشبیهات زیاد شعرش)

 كنایه و %22/30( است. استعاره با %96/52هات وی بیشتر از نوع معقول به محسوس)تشبی

نظیر ها، متعلّق به مراعاتبیشترین بسامد در بین آرایه او مشهود است. شعر در %78/15با  نیز

 به گرایی، اعتقادعرفانی، عشق، طبیعت شعر مدهوش مضامین تعلیمی، است. در %92/42با 

بیت)ع( و حاكمان و بزرگان دورانش  پروردگار، اهل قدر، مدح و قضا و حق حضرت مشیّت

بیشترین بسامد  %26/52است كه در این بین، مدح حاكمان و بزرگان با  شده به وضوح بیان

 را داراست.
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 دبیرسیاقی، چ دوم، كتابخانۀ سنایی.

(، بکوشش دكتر سیّد 1335ستانی،)دیوان اشعار، فرّخی، ابوالحسن علی بن جولوغ سی. 7

 محمّد دبیرسیاقی، تهران: شركت نسبی حاج محمّدحسین اقبال و شركاء.

 (، مسعود سعد مهر.1350كار، نصرت،)تجربه قاجاریّه، عصر در شعر سبک. 8

 (، تهران: جامی.1377)غالمرضایی، محمّد، شعر، شناسیسبک. 9

 چ ششم، تهران: فردوس.(، 1379شعر، شمیسا، سیروس،) شناسیسبک. 10

(، بتصحیح و تحشیۀ عبدالرّسول خیّامپور، ج 1346المحمود، محمود میرزا قاجار،)سفینۀ .11

 اوّل، تبریز: شفق.

 (، تهران: گنج كتاب.1364قاجار، حمیدی، مهدی،) عصر در شعر. 12

 (، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.1385طرز عنصری، غالمرضایی، محمّد،). 13

 ، تبریز.2(، جلد 1340پور، عبدالرّسول،)خیّام سخنوران، فرهنگ. 14

 (، تهران: هما.1373ادبی، همایی، جالاللدّین،) صناعات و بالغت فنون. 15

(، تهران: كتابخانه، 1389، درایتی، مصطفی،)(دنا)ایران  هاینوشتهوارۀ دستفهرست. 16

 اسالمی.شورای  موزه و مركز اسناد مجلس

(، تهران: كتابخانه، 1390، درایتی، مصطفی،)(فنخا)ایران  خطّی هاینسخه فهرستگان. 17

 موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی.

 (، چ دوم، تهران: فردوس.1373شناسی، شمیسا، سیروس،)كلّیات سبک. 18



 1399دیبهشت ار /48شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب( / 44

، تاریخ 2546گلپایگانی، محمّدصادق گلپایگانی، نسخۀ خطّی شمارۀ كلیّات مدهوش. 19

 ق، كتابخانۀ ملّی تبریز.1247ابت كت

، تاریخ 5056گلپایگانی، محمّدصادق گلپایگانی، نسخۀ خطّی شمارۀ كلیّات مدهوش. 20

 ق،كتابخانۀ ملکِ تهران.1248كتابت 

 (، چ اوّل، اصفهان: چهارباغ.1383گلپایگان در آئینۀ تاریخ، اشراقی، فیروز،). 21

 جلد، تهران: دانشگاه تهران. 16(، 1377لغت نامه، دهخدا، علی اكبر،). 22

 (، چ اوّل، تهران: فردوس.1388معانی و بیان تطبیقی، قاسمی، رضا،). 23

 (، چ دوازدهم، تهران: آگاه.1389موسیقی شعر، شفیعی كدكنی، محمّدرضا،). 24


