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محمدصادق گلپایگانی، ادیب، شاعر و خطّاط دورة قاجار و ملّاباشی 
شاه قاجار است. وي با نام شعريِ  حیدرقلی میرزا، فرزند فتحعلی

کماالن دیار گلپایگان به  صاحبمدهوش، از جمله بهترین و مهمترین 
شود.  آید. مدهوش از شاعران دورة بازگشت ادبی محسوب می حساب می

او به غیر از فنون نظم و نثر، در علم عربی نیز مشهور بوده است. کلیات 
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اي از منشآت، غزلیات، مثنویات، قصاید، رباعیات و  مدهوش، مجموعه
تعلیمی و حکمی به نثر دارد که هایی  قطعات است و عالوه بر آن نوشته

اند. قصاید این مجموعه از   گونه که بایسته است، شناسانده نشده هنوز آن
هایی دلنشین است. سبک  و آرایه ساده نوع قصاید مدحی با زبانی روان و

هاي غزنوي و سلجوقی نزدیک است. قصاید وي  شعر مدهوش به دوره
ن بیشترین تأثیر را بر مدهوش است و آنا انوري و عنصري بیشتر به روش

وي  .استتر  اند؛ ولی سهم انوري در این اثرگذاري برجسته داشته
هاي کهن، به شعر فرّخی توجه بیشتري  همچنین در به کارگیري واژه

هاي نخست سبک  داشته و در انتخاب ردیف، نگاه خود را به سوي دوره
ي شعر مدهوش ها معرّفی ویژگی و خراسانی معطوف کرده است. شناخت

پژوهش و  دارد. انجام هاي مختلف جنبه آن از بررسی و مطالعه به نیاز
ها به  ضرورت از ادبی تحقیقات عرصۀ ها در این ویژگی دربارة مطالعه

  آید. حساب می
هدف از نگارش این تحقیق، بیان مختصاتی از سبک خراسانی،    

و میزان  وشمدهبازگشت ادبی و نیز شعر  ةهاي شعر دور ویژگی
 است. تأثیرپذیري و تقلید وي از شاعران سبک خراسانی

  .خراسانی  مدهوش، قاجار، کلیات، قصاید، سبک ها :کلیدواژه
  

  مقدمه
دیار گلپایگان از دیرباز مهد شعر و ادب بوده و هست. به طوري که از حدود قرن پنجم   

دهد که  هجري شعراي توانمندي در گلپایگان (جربادقان) ظهور کردند و این نشان می
واژة شعر با آب و خاك این منطقه قرابتی دیرینه دارد. اما با این حال همچنان غبار زمان 

دیار بر جا مانده و مانع بهتر دیده شدن آنان در گذر زمان شده و  بر چهرة شاعران این
  هاي شاخص فرهنگ و ادبیات این سرزمین مهجور باشند. باعث شده که گاه چهره

از جملۀ شاعران این دیار، مدهوش است. شاعر، خطّاط و ادیبی که در دوران بازگشت    
از  اي از او به یادگار مانده، مجموعهبرد. کلیاتی که  ادبی در زمان قاجاریه به سر می

هایی تعلیمی و حکمی به نثر  غزلیات، مثنویات، قصاید، رباعیات، قطعات، منشآت و نوشته



 1397/ سال دهم/ بهار34شماره  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج - فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی  

 

٣٤

 بوده، آن بایستۀ آن گونه که نشده و همچنین این که تاکنون چاپ به دلیل است، ولی
است. بنابراین  ندهما ناشناخته پارسی ادبیات تاریخ نشده، در گذاري شناسانده و ارزش

 اثر میزان و جایگاه و شود توجه آن ادبی هاي به ارزش هاي گوناگون جنبه از است الزم
  قرار گیرد. بررسی مورد آن بخشی

مدهوش و همچنین  شاعري هنر و معرّفی شخصیت پژوهش، این اصلی موضوع   
شعر وي با شعر برخی مقایسۀ  آن و ادبی جایگاه شاعر و نیز شناخت و معرّفی قصاید این

از شاعران سبک خراسانی از جمله رودکی، منوچهري، عنصري، مسعود سعد، فرّخی و 
 از آن بررسیِ و تحلیل است که بدون شک با انوري و نیز میزان اثرپذیري وي از آنها

هاي آن و میزان  ویژگی بارزترین شناخت براي آید. می به دست متفاوت هاي جنبه
 آن به مقاله این در که است الزم تحقیقی روشمند شاعران کهن، تأثیرپذیري وي از

پردازیم. مسلّماً تحقیق و پژوهش در این اثر به جا مانده، به قلم چنین شخصیتی،  می
تواند قدر و ارزش ادبی آن را آشکار کند و باعث بازشناختن این اثر  ارزشمند است و می

که -تر و بهتر این شاعر و ادیب دوران قاجار تواند به شناخت بیش شود. عالوه بر آن، می
 تصحیح متن اساس بر کمک کند. این پژوهش -کمتر دربارة وي اطّالعی در دست است

در این مقاله  که کتابخانۀ ملّی تبریز)از روي نسخۀ اساس (نسخۀ  مدهوش اشعار شدة
  است. گرفته انجام نگارندگان وسیلۀ بهمعرّفی شده، 

  
 یگانیدربارة مدهوش گلپا

ملّا محمدصادق گلپایگانی، ادیب، شاعر و خطّاط عصر قاجار و دورة پادشاهی    
ادب بودند و به این  و علم مند به عالقه شاه و فرزندانش شاه بوده است. فتحعلی فتحعلی

شدند.  حوزه گرایش داشتند، به همین دلیل براي فعاالن این عرصه نیز اهمیت قائل می
شود که حامیان و  ادبیات ایران در نخستین وهله این حقیقت آشکارا می از مطالعۀ تاریخ«

کنندگان شعر و ادب در هر عصر و هر دوره غالباً پادشاهان و امیران و فرماندهان  ترویج
ند. زیرا بهترین وسیلۀ تبلیغ در نمودن صفات و تحسین اخالق و بیان کشورگشایی ا بوده

). این شاعر گرانقدر ملّاباشی 32:1350ر،کا (تجربه »و کشور داري این طبقه بوده است
شاه و حاکم گلپایگان بود. شاهزاده حیدرقلی  حیدرقلی میرزا، یکی از پسران فتحعلی
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میرزا، ضمن کارهاي سیاسی و ادارة حکومت آن دیار، اهل شعر و ادب بوده و خود نیز 
  است. داشته دستی در سرودن شعر

به خاور، از حیثیت والدة بزرگوار انجب از جمیع  حیدرقلی میرزا، المتخلّص«   
قلی خان قاجار عم  اش صبیۀ مرحوم مرتضی شاهزادگان واالتبار است و والدة معظّمه

برد و در همانجا با هزاران  ها در دولت روسیه به سر می بزرگوار صاحبقران تاجدار که سال
ي موصوف و به حسن اخالق در اي است به کماالت ظاهر الیه شاهزاده حسرت مرد. معزّي

آرد. مدتی  میان اهل آفاق معروف. در فنّ نظم طبع روشنی دارد و مضامین نیکو وزن می
برحسب امر شاهنشاه زمان، در دیار گلپایگان عراق در حکمرانی طاق بود و رفتار 

). مدهوش بسیار به مدح این 25:1378(حسینی شیرازي،» اش مشهور آفاق پسندیده
  یاد کرده است.» خاور«پرداخته و در قصایدش بارها از وي با تخلّص شاهزاده 

اسمش محمدصادق، علماً و «محمود میرزا قاجار دربارة این شاعر و ادیب گفته است:    
عمالً عالم و معلّم است. اصلش از شهر گلپایگان است و هم در آن مدینه شام تا به بام، 

انان بوده. بهتر و مهمتر موزونان و بابش مالذ دانشمندان و درش جاي سخند
القول و صداقت اندیشه است. بعد از مشرّف  کماالن آن دیار است. بسیار صادق صاحب

ساختن نواب حیدرقلی میرزاي شاهزاده آن ملک را، از کیاست بسیار و تیزهوشی، این 
از گري خود مزّیتی بخشیدش. پس  سخندان را در بر خود خواند و به منصب ملّاباشی

الیه از رسوم حقوق تفصی نجست، هم با جنابش به  جویی از آن ملک، نواب معزّي کناره
وش است و در حضر هم با اخالصی خوش. نظماً و نثراً  دارالخالفه شد، مجمالً آدمی آدمی

- 312:1346(خیامپور،» با بهرة زیاد در علم عربیت با حظّ و نصیب در قلوب ناس محبوب
او ملّاباشی نواب شاهزاده، حیدرقلی میرزا، حاکم سابق «دیگر آمده که ) و در جایی 311

گلپایگان بود و عمري در خدمت او آسود. وي در ابتدا (نزهت) و سپس (مدهوش) تخلّص 
که شامل » البحر گنج«توان به  ). از جمله آثار مدهوش می479:1383(اشراقی،» نمود

در تاریخ معصومین (همان: » النجات فلک«)، 8/963: 1389اشعار فارسی است (درایتی، 
فصل یا باب است  4که در » پندنامه یا مثنوي عرفانی«) و همچنین 7/1132

در مراسالت، پاسخ نامه، » سرمشق جنون یا منشآت فارسی«)، 26/693: 1390(درایتی،
ق نگاشته شده و این 1246-1247هاي  عریضه و همچنین دیباچۀ چند کتاب که در سال

اي به نام  ها عبارت است از: دیباچۀ کتاب مراثی و نوحه و دیباچۀ تذکره دیباچه
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) و ... 6/95در اخالق (همان:» سرّالعزیز«)، 6/111: 1389الطبایع و ... (درایتی،  میزان
  اند. گنجانده شده» کلیات«اشاره کرد که در یک مجموعه به نام 

  هاي خطّی کلیات مدهوش گلپایگانی معرّفی نسخه
). آغاز: سبحانک اللّهم یا ذاالجود 2546به شمارة (کتابخانۀ ملّی تبریز . نسخۀ خطّی 1   

 و الکرم ... و انجام: 
  ».نایاب بود خامه ندانم تا چند           دل در غم خامه خواهد بودن«

، »آینۀ سرّ غیب«شامل منشآت، سرمشق جنون، سرّالعزیز، مثنوي پندنامه موسوم به    
ق؛ 1247یات، مقطّعات و رباعیات شاعر؛ خط: نستعلیق، کاتب آن: مؤلّف، تا: قصاید، غزل

ق را ذیل آن 1247ها شاعر نام خود را به صراحت نوشته و تاریخ  در خاتمۀ یکی از رساله
 ).15/831: 1390(درایتی، برگ دارد 182ضبط کرده؛ این نسخه 

  ن، آغاز آن:) کتابخانۀ ملک تهرا5056. نسخۀ خطّی به شمارة (2   
بسمله سبحانک اللّهم یا ذاالجود و الکرم الّذي علم بالقلم علم االنسان ... شبی شاهد «   

تجرید امام بودم و بادة توحید را طلبکار، با دل در میان رازي داشتم و با دولت اندیشه 
الطبایع،  و شامل چندین قسمت است. از جمله: دیباچۀ کتاب میزان ...»عرض نیازي 

جات، دیباچۀ دیوان اشعار سرکار شوکت مدار، دیباچۀ کتاب دعواتی،  اچۀ رسالۀ نوحهدیب
العلما حاج ملّا احمد نراقی، پاسخ  قبالۀ مهرنامچه، عقدنامۀ حیدرقلی میرزا، پاسخ نامۀ اعلم

حاج میرزا حسن اصفهانی در شکایت از داروغگان و ... و همچنین شامل دیوان قصاید 
پیامبر(ص) و امامان، سپس قطعات در تهنیت و تعزیت و تاریخ و  است در ستایش خدا و

حکایت و مثنوي. پندنامه یا مثنوي در چهار فصل یا باب، به روش عرفانی؛ و نیز دیوان، 
  غزل مرتّب است و قطعه و رباعی.

 237ق؛ با پنج سرلوح اکلیلی؛ این نسخه 1248خطّ: شکسته نستعلیق، تا: رمضان    
  ).692- 26/693:برگ دارد (همان

  )، آغاز آن:28/5056. نسخۀ خطّی کتابخانۀ ملک، به شمارة (3   
  ».الحمد که زد باز درین کاخ معلّق           خور بر سر ایوان حمل بیرق ابلق«   

  ».خواست مدهـوش سال تـاریخش    عقـل گفتا که مهـد علیـا ساخت«و انجامش:      
ق، سپس سه بیت که گویا از دیگري 1248خطّ آن: شکسته نستعلیق، تا: رمضان    

  ).15/831برگ دارد (همان: 24است. این نسخه 
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) است، که 7174. نسخۀ خطّی کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی در تهران، به شمارة (4   
آثار منظوم و منثور مدهوش را دربردارد و شامل: منشآت، مثنوي عرفانی، سرّالعزیز، 

ق؛ 1264برگی و به خطّ نستعلیق، تا:  162قصاید، غزلیات و رباعیات است. این مجموعه 
  ).26/693ن:سطر است (هما 20گ و 158

 ). آغاز آن:5/11067اهللا مرعشی در قم، به شمارة ( . نسخۀ خطّی کتابخانۀ آیت5   
  »دل بـه اغـیـار بـبـسـتـی یـارا             رفـتـی و عـهـد شـکستـی مـا را«       

  »او را نور نیست لیلی از دیدار مجنون دور نیست     واي بر چشمی که «و انجام آن:      
باشد که به ترتیب تهجی آمده و در انتها رباعیات و مثنوي نیز افزوده  زلیات دیوان میغ   

  ).15/831برگ (همان:  83؛ داراي 13شده است؛ خط: شکسته نستعلیق، تا: قرن 
  

  مدهوش گلپایگانی دورة ادبی وضع
هی در طی سیزده قرن پس از اسالم، ادبیات ایران با ظهور شاعرانی بزرگوار گا«   

درخشندگی و جلوة تمام داشته و گاهی آن رونق و شکوه کاهش یافته و به اتّفاق 
محقّقین و پژوهندگان عصر قاجاریه هرچند از نظر سیاست و کشور مداري دورة ضعف و 
زبونی است، اما از لحاظ تطور ادبی و ظهور شاعران و نویسندگان با ذوق و رواج و رونق 

). در این 33:1350ر،کا (تجربه» شود ر ممتاز و برجسته شمرده میبازار ادب و هنر از اعصا
در سبک هندي «متولّد شده بود و آن به این دلیل بود که » بازگشت ادبی«دوران سبک 

به کمال رسیده بود و اگر شعراي بعدي هم  بینیریک خیالی و باظرافت اندیشه و نازك
عقب نمانند، شعر فارسی صورت معما و  خواستند همین راه را بپیمایند و از پیشینیان می

شد. براي  کرد و مقاصدي که از ادبیات ملل و اقوام منظور است، حاصل نمی لغز را پیدا می
یابد، چندي پیش از آغاز عصر قاجاریه شعرایی چند هایی  بست راینکه ادبیات از این بن

معانی مالیم را با گفتند و  هماهنگ به آیین و روش شعراي قرون اولیه سخن می
» نامیدند» بازگشت ادبی«اصطالحات و الفاظ ساده به کار بردند و این کیفیت را 

  ).39-40(همان:
این قرن یکی از «بنابرآنچه مذکور افتاد، در دوران قاجار شعر و ادب جانی تازه گرفت.    

این قرن از آن رود. امتیاز و برجستگی  قرون برجسته و ممتاز ادبیات فارسی به شمار می
جهت است که در اثناي آن تغییر و تحول فاحش و مطلوبی در نظم و نثر آشکار شده و 
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سخن فارسی از مذلّت انحطاط و خطر زوال رهایی یافته است. این تغییر و تحول که به 
نویسان از اواخر قرن دوازدهم به وسیلۀ مشتاق و عاشق و  اعتقاد بسیاري از تذکره

گردد و  میکم در سخنان فارسی آشکار  آغاز شده، از اوایل قرن سیزدهم کممعاصران آنها 
» کند تر و زیباتر جلوه می تر و محسوس رود، قوي هرچه عمر این قرن به جلو می

با روي کار آمدن سلسلۀ قاجار و تثبیت حکومت مرکزي در ایران ). «13:1364(حمیدي،
ط که از سوي آغامحمدخان کالنتر این جنبش در ادبیات پیدا شد. عبدالوهاب نشا

اصفهان بود، انجمن ادبی نشاط را تأسیس کرد و بعد از مرگ آغامحمدخان به دربار 
شاه تشکیل شد.  به ریاست فتحعلی» خاقان«شاه آمد. در تهران انجمن ادبی  فتحعلی

بدین ترتیب جنبش بازگشت در نیمۀ دوم قرن دوازدهم یعنی از اواخر دورة افشاریه 
خان (در این زمان رابطۀ هند و ایران هم قطع شده بود) توسعه  یدار شد و در عهد کریمپد

» شاه قاجار به بعد است یافت. اما رواج اصلی و اشاعۀ کامل آن از زمان فتحعلی
  ).305- 306:1379(شمیسا،

  
  قصیده در ادوار مختلف سبک خراسانی

این سرزمین نمایان شدند،  در آسمان ادب ادبی بازگشت شاعرانی که در دوران   
 داده قرار خود الگوي و عهد سلجوقی را کهن خراسانی شاعران  سرایی به سبک هقصید

آوازة چندانی نسبت به دیگر شاعران  با این که شعرا این از ). برخی306بودند (همان:
ممتاز داشتند. مدهوش نیز یکی از این شاعران  ولی سبکی مشهور این زمان نداشتند،

 تقلید به غیر از رفته؛ اما پیشین شاعران سبک به خود اشعار سرودن است. وي اگرچه در
است. به طوري که  داده نشان را نیز خود سخنوري و مهارت قدرت آنان، اشعار اقتفاء و

 را خویش توانایی مفاخره، مقام در یکی از قصایدش زبان به ستایش خود گشوده و در
  شمرد. سرایی چون معجزة ساحر می در مدیحه دارد و شعرش را می اعالم

  1).96باش تا بینی کز یمن مدیحت گذرد       پایۀ ساحري شعر من از اعجازي (ملک:   
اقتفا  ۀ خودگذشت ايشعر ةبه شیو ة بازگشت ادبیشاعران دورگونه که ذکر شد،  همان   

و  هق بودراه موفّ در ایننیز وش مدهشاعري و سبک ایشان را زنده کردند.  طرزکرده و 
به تأثیر از شاعران سبک خراسانی سروده است. سبک خراسانی، ا بینغز و زاشعاري 

، در نیمۀ دوم قرن سوم آغاز و تا پایان قرن پنجم سبکی است که از سرآغاز ادب فارسی
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شتند. در دوران نخست این سبک پاي گذاعرصۀ بزرگی در ادامه داشته و شاعران 
اشت و هنوز علوم بالغی شکل در نظم و نثر راه ند ی، صنایع ادبیگیري ادب پارس شکل

 این دوره ةد و به عبارت دیگر بر شعرهاي بازماندونم بیشتر گفتار عادي مینگرفته بودند. 
. شعرها تصویري نیستند، بلکه مستقیم و منطق نثري حاکم است که موزون شده باشد«

شعر لغات و اصطالحات عربی در کنند.  دهند و مجسم نمی حرفی هستند که نمایش نمی
). 22- 23:1379(شمیسا،» شود است؛ اما گاه به ندرت دیده می این دوره به کار نرفته

از «بینیم که شعر  کمی که از دوران نخست فاصله بگیریم و به دورة سامانی برسیم، می
ایجاز است. اصطالحات علمی چون اصطالحات نجومی و طبی و ... خالی و شعر مبتنی بر 

به لحاظ بسامد، اشاره به آیات و احادیث ندارد؛ چرا که فرهنگ اسالمی نسبت به 
هاي بعد بازتاب وسیعی نیافته است. از نظر ادبی، تشبیه مخصوصاً تشبیه تفصیلی در  دوره

دیده به صورت طبیعی و معتدل  یبدیع صنایع استفاده ازشعر این دوره بسیار قوي است. 
در این دوران از نوع ادب تعلیمی با لحنی حماسی و متضمن پند و اندرز و شود. شعر  می

رویم و به دورة غزنویان و  ). اما هرچه به جلو پیش می39(همان:» نیز شادي و نشاط است
در سنجش با . «شود اي پخته می کالم استوار و فخیم و تا اندازهرسیم،  سلجویان می

. شود کاسته می هاي مهجور فارسی واژه درصدده و از واژگان عربی بیشتر شهاي قبل  هدور
). از نظر ادبی نیز شاعر رفته 57(همان:» اشاره به معارف اسالمی در حال افزایش است

آورد. استفاده از بدیع و بیان تشخّص  گري روي می رفته به آراستن کالم خویش و صنعت
تشبیه «شوند.  ان میگیرد و صورخیال با تزاحم بیشتري در شعر نمای بیشتري می

ترین مضمون  همچنان قوي است؛ با این تفاوت که تشبیهات رو به کوتاهی دارند. عمده
شعري این دوره، شعر مدحی و درباري است. در تشبیب قصاید از طبیعت و معشوق هم 

شد و شاعران با به کارگیري  ). اصطالحات علمی در شعر نمایان 57(همان:» رود سخن می
کردند و هم آگاهی خود در آن حوزه را  ات در شعر، هم تصویرسازي میاین اصطالح

در اشعار سبک خراسانی، اکثر تشبیهات محسوس به محسوس است و «دادند.  نشان می
). 74(همان:» شود در شاعران اواخر این دوره، اضافات تشبیهی و استعاري فراوان دیده می

 ،انواع سجع ،اشتقاق ،موازنه :قبیلاز تا معنوي؛  صنایع بدیعی بیشتر لفظی است«
نشر و از صنایع معنوي شاعران بیشتر به موارد   و  لف ،العجز  الی ردالصدر ،تجنیس

» ه هنري به انواع ایهام مطرح نیسته دارند و توجنظیر توج اي چون تضاد و مراعات ساده
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د است که از قصاید این دوره کامل با تشبیب، مدح، شریطه و دعاي تأبی). «70(همان:
  ).69(همان:» زمان رودکی مرسوم شد

 انییگابا بررسی قصاید مدهوش گلپاي که  ترین نتیجه مهمبا توضیحات ذکر شده،    
تقلیدي  ،بازگشت ادبی ةبه عنوان یکی از شاعران دور وي ، این است که شعریابیم درمی

سلجوقی است. شعر او اي از سبک خراسانی و عهد  کهن و آمیزه يشاعري شعرا ةاز شیو
  خراسانی نزدیک است. هاي آخر سبک  بیشتر به دوره

توان ردپاي بیشتري از آنان در شعر مدهوش مشاهده کرد و وي  از شاعرانی که می   
مقلّد و متأثّر از آنان بوده؛ رودکی، انوري، عنصري، فرّخی، منوچهري و مسعود سعد است؛ 

ه به با توج اشعرین تقلید بیشتر و آشکارتر است. این اما سهم عنصري و بویژه انوري در ا
ه بسیاري همواره مورد توج ،نظیر الت بیتغزّ و نیز خصوصیاتی چون سهل و ممتنع بودن

  .ندا هاز شاعران بود
  

  قصاید مدهوش گلپایگانی
قصیده از این قصاید فقط در نسخ ملک  3که  قصیده در کلیات مدهوش وجود دارد 23   

قصیده از قصاید وي مقفّی نیست. اکثر قصاید وي، قصایدي  2رؤیت شد. مطلع و مجلس 
ها از نوع قصاید مدحی  کامل با تشبیب، مدح، شریطه و دعاي تأبید است. همۀ این قصیده

ایجاد دربار باشکوه و تثبیت « در دوران قاجار رواج داشت. سرایی هقصیداست. این نوع 
حکومت مرکزي قاجار باعث شد تا شاعران دوباره در دربار جمع شوند و به مدح 
پادشاهان بپردازند. سالطین قاجار خود را با سالطین غزنوي و سلجوقی ماننده 

). به همین دلیل 306(همان:» دانستند و لذا از شاعران انتظار قصاید مدحی داشتند می
ه از مدهوش بر جاي مانده، مدحی است. مدایح او در بیشتر موارد از حد قصایدي ک

تمجید منطقی گذشته و به غلوگویی رسیده است. وي به حدي مقام ممدوح خود را باال 
  گوید: داند؛ می برد که حتّی در ابیاتی خود را عاجز از مدح و ستایش او می می
  پناها من و اندیشۀ مدحت، هیهات!           من که و میل خریداري یوسف بر سر دین   
  ).194لیک بیتی دو سه از خـون جگر پروردم   تا سرایند پس از من ز تو دستان دگر (   
و نیز شاهزاده حیدرقلی » شاه فتحعلی«مدهوش در قصاید خود پادشاه زمان خویش،    

شاه را مدح گفته  از پسران فتحعلی» محمدتقی«و شاهزاده  »خاور«میرزا متخلّص به 
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شاه  ، وزیر دربار فتحعلی»نشاط اصفهانی«است. همچنین وي در یکی از قصایدش به مدح 
و شاعر و خوشنویس این سده که از هواخواهان بازگشت ادبی بوده، پرداخته است. 

مام علی(ع) را مدح مدهوش همچنین پیامبر اسالم، حضرت محمد(ص) و نیز حضرت ا
کرده است. وي با مدح این بزرگواران خواسته عشق و ارادت قلبی خود را به ایشان ابراز 

دهندة  کند. او ابیاتی نیز در شادباش عید سعید فطر دارد. وجود چنین اشعاري نشان
اعتقاد و پایبندي وي به دین مبین اسالم است. از دیگر مضامین اشعار مدهوش، 

  انی، حکمی و تعلیمی است که درصد کمتري را نسبت به مدح دارند.موضوعات عرف
 وي سرشار از تصویرهاي ناب و صنایع ادبی زیبا است. قصاید ایشان، اشعار زبان   

 و تشبیه و استعاره بویژه بیان فنون دارد؛ کاربرد گوناگون سطوح در متنوعی هاي ویژگی
 مختلف)، تضاد، انواع کرار، جناس(درت و معنوي؛ همچون لفظی بدیع هاي آرایه برخی

دارد. همچنین  باالیی بسامد قصاید وي نظیر، تشخیص، موازنه و ... در مراعات تلمیح،
  خیالی هاي زیبا و دلنشین در اشعار مدهوش، نشان از ظرافت اندیشه و نازك جلوة تصویر

هنر شاعري و  آفرینی و تصویرسازي استادانه عمل کرده و شاعر دارد. مدهوش در مضمون
مند است، به همین  کشد. مدهوش از علم عربی بهره طبع لطیفش را به رخ مخاطب می

دلیل در اشعارش از لغات و ترکیبات عربی بسیاري استفاده کرده است. از دیگر 
دهد  هاي قصاید مدهوش، نمود بسیار اصطالحات نجومی در آن است و نشان می شاخصه

 3م نیز آشنایی و آگاهی داشته است. در قصاید مدهوش، که ایشان به این حوزه از عل
 طبیعت یا هایش از هتغزّل قصید یا قصیده بدون تغزّل و بقیه با تغزّل است. در تشبیب

  آن و معشوق و بیان حاالت عشق سخن گفته است. مظاهر از یکی
 نگاهیاست.  نبوده محدود هاي فعالیت با بعدي تک شاعر و ادیبی مدهوش گلپایگانی   

تاریخ، نجوم،  هاي زمینه در وي که دهد می نثر نشان و نظم در او تألیفات دقیق به
 را این اطّالعات داشته است. انعکاس توانا تصوف، خوشنویسی، علم عربی و ... دستی

  کرد. وي مشاهده در آثار نظم و نثر توان می
بررسی، مقایسه و و قصاید شاعران مذکور، شاعر قصاید این ترین مباحثی که از  مهم   

برخی از  جنبۀ موسیقایی قصاید، تحلیل شده، عبارتند از: برخی واژگان و ترکیبات،
ترین  مهمنیز خیال در بخش بیان، بدیع لفظی و معنوي و  مباحث صورهاي زبانی،  ویژگی
  .شعري آنانهاي  مایه درون
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  وزن
 و شود دیده نمی موسیقی لحاظ ادبی به شتبازگ تشخّصی در شعر دوران گونه هیچ   

 در یا و شعر عروضی حوزة موسیقی در تغییري گونه سروده، هیچ که ابیاتی در شاعر
 همه و نکرده سبک کهن اعمال شاعران شعر بر حاکم عروض مکرّر هاي فرم و هنجارها

  آواهاست. همان تکرار
مثمن مخبون محذوف (یا رمل  بحر مدهوش، قصاید در عروضی وزن پرکاربردترین   

مقصور) است؛ این وزن، در قصاید انوري نیز بسامد فراوان دارد. بجز این وزن، مدهوش از 
بحورِ سریع مسدس مطوي مکشوف، مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف، خفیف 
مسدس مخبون محذوف، منسرح مثمن مطوي منحور، هزج مثمن اخرب و مجتث مثمن 

 بار از وزن 1مدهوش  قصاید در سرودن قصایدش سود برده است. درمخبون محذوف نیز 
مضارع  بحر در بار 1نیز این وزن  در قصاید انوري منسرح استفاده شده که در بحر دوري

  شود. بیتی در وزن دوري از قصاید مدهوش: دیده می
  .)189( رسیدنیست غم اي خستگان درد به درمان    بر سر بیمار عشق، مژده که جانان رسید 

 :و در این وزن انوري گوید   
  ).336:1364آدم (دیوان انوري، نسل مقصود گوهر شریفت، وي  عالم  نظم بنیاد رفیعت، رایت اي   
و نیز  نکرده استفاده سالم بحرهاي از کلّ اوزان مذکور مشخّص است که مدهوش از   

شعر او از اوزان طوالنی  هاي وزنشود.  نمی دیده قصاید وي در نامهجور و هاي ثقیل وزن
شده؛ این ویژگی در اوزان قصاید عنصري نیز به چشم  سروده طوالنی بحرهاي در است و

داده  نشان بیشتري تمایل رمل بحر در شعر سرودن آید. همچنین او چون انوري به می
  است.

بیشترین عروضی شعر  وزن حفظ و تکمیل هاي مدهوش، تخفیف واژه براي در سروده   
واژه از  شود. تخفیف کاربرد را دارد. این ویژگی در شعر شاعران خراسانی دیده می

هاي بارز زبان قصاید انوري است. با نگاهی به شعر عنصري درمیابیم که وي نیز از  ویژگی
  این ویژگی به اشکال گوناگون استفاده کرده است.

  
  مدهوش:

  ).189ملک سکندر ترا سکنۀ غلمان رسید (   عقل فالطـون ترا طفل دبستان فتـاد       
  انوري
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   ور کشد سد سکندر به مثل گرد بقاش    این مهندس که در افعال وراي تعبست     
  ).51:1364انوري، (دیوان                                                                              

  عنصري
    به جود آفتاب آن شه نامدار        آمد اندر قیاسبه قدر آسمان              

  ).1049:بیت1363(دیوان عنصري،                                                                  
  

  قافیه
و  در جست وي که شود می مشخّص قافیه در قصاید مدهوش، هاي واژه با بررسیِ      
 و به خرج داده ظرافت حدي تا قافیه گزینش وي دراست.  نبوده دشوار هاي قافیه جوي
 ابیات قصاید مدهوش گزیده است. اکثر برخوردارند، بر بیشتري از تشخّص که را هایی واژه

  مبرّاست. عیوب قافیه از
  کند: می استفاده نیز میانی قافیۀ از خود سخن موسیقایی جنبۀ افزایش براي گاه وي   
  ).189شاه مالیک سپاه، دادگر دین پناه     خاور جمشید جاه، هین سوي ایوان رسید (   
). این امر 67:1377(غالمرضایی،» آ«به آخر کلمات مختوم به مصوت بلند » ه«افزودن    

در اشعار شاعران سبک خراسانی از جمله انوري، فرّخی و مسعود سعد مشهود است. 
  انوري:

                                 کند چون بنفشه پشت دوتاه  تا   تت بود چو سرو بپاي   پیش تخ           
  ).423:1364(دیوان انوري،                                                                          

  فرّخی   
  کسی بر تو دوتاه با پدر یک دل و یکتایی اندر همه کار        زین قبل نیست دل هیچ    

  ).7084:بیت1335(دیوان فرّخی،                                                                  
  مسعود سعد   
  دست گیتی به بیعت تو به میل        پشت گردون به خدمت تو دوتاه              
  ).2:1365/670(دیوان مسعود سعد،                                                                

  مدهوش نیز در یکی از قصاید خود از این ویژگی در قافیه استفاده کرده است:   
  خواستم تا پی خدمت ز پس شکر نهم       دست بر چشم و به تقدیم کنم پشت دوتاه    

                                                                                                  )201.(  
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  ردیف
 بیشترین است و نقش دارد، ردیف کناري شعر موسیقی ایجاد در دیگري که عامل   

 تکمیل خود، براي دارد. گاهی شعرا در قصاید کناري موسیقی قافیه در به همراه را تأثیر
مدهوش نیز مشهود اند. ردیف در برخی از قصاید  برده شعر از ردیف سود موسیقی کردن

  شعرش کمک کرده است. تحرّك و زیبایی به ها، ردیف این مدد است. او به
فعلی و  هاي بار از ردیف 7است که در آن  مردف قصیده 10 قصیدة وي، 23مجموع  از   
حرفی استفاده کرده است. وي چون رودکی و عنصري ردیف  هاي ردیف نیز از بار 3

هاي ساده و طبیعی  عران نخستین سبک خراسانی، ردیفاسمی ندارد. مدهوش مانند شا
فعلی قصاید وي: بادا، گرفت، شد،  هاي را براي قصاید خود انتخاب کرده است. ردیف

». بر«و » را«حرفی نیز  هاي ردیف و و کرد خداي هستند. آمدي، بازآمدي رسید، تو باد،
  بار به کار رفته است. 2» را«ردیف 

  
  کاربرد شکل کهن کلمات

هاي انوري بسامد  در قصاید مدهوش همچون قصیده» در«به جاي » اندر«کاربرد    
  باالیی دارد.

  مدهوش
  ).204نافه در جیب و گریبان طبله اندر آستین  الدن اندر دامن از باغ جنان باز آمدي(   

  انوري
  مرا تنی ز وداعش چو اندر آب شکر    مرا دلی ز غریوش چو اندر آتش عود        

  ).209:1364(دیوان انوري،                                                                                
  

  هاي کهن کاربرد واژه
به  مربوط است، بررسی قابل ادبی اثر هر لفظی در نظر که از هایی ویژگی از یکی   

مدهوش  قصاید در پارسی کهن هاي ). واژه33:1385است (غالمرضایی، اثر آن هاي واژه
تا  از آثار دیگر نیست، اما بعضی به فراوانی ها واژه این رفته. کاربرد کار به کم و بیش

توان در برخی از اشعار شاعران مذکور سبک  ها را می است. این واژه حدودي قابل توجه
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وام  که مدهوش از شعر شاعران خراسانی هایی خراسانی نیز مشاهده کرد. برخی از واژه
  گرفته است:

  غنج و دالل
  مدهوش

    گلرخان بینی از این پس همه در غنج و دالل        مهوشان بینی از این پس همه در زیور و زر    
                                                                                                           )197.( 

  فرّخی
  کنان             به هر خرامش ازو صد هزار غنج و دالل گه خرامش چون لعبتی کرشمه   

  ).4312:بیت1335(دیوان فرّخی،                                                                   
  بنده و داه

  مدهوش
  ).201بنده و داه(تا جهان است جهانت همه دم   بر  تا زمان است زمانت همه دم فرمان   

  فرّخی
  خنک آن میر که در خانۀ این بار خداي           پسر و دختر آن میر بود بنده و داه    

  ).7077:بیت1335(دیوان فرّخی،                                                                    
  جل

  مدهوش  
 ).191زنگاري گردون جل یک ران تو باد (ترا تنگ همی    نطع  هست اگر کاهکشان خنگ  

  انوري
  گرکند خدمت همش جل باد و هم ساجور باد  خصم بدعهدت که کهف ملک را هشتم کسست    

  ).102:1364(دیوان انوري،                                                                            
  مسعود سعد

   هـمه مستی او ز جـل و فسـار         همـه شـادي او ز زیـن و لگام            
  ).1،456:1365(دیوان مسعود سعد،ج                                                              

  
  جوق

  مدهوش
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 ).195هر که را ذوقـی و با فتنـه برآمیخته شـر (   هر طرف جوقی و در بحر و برانداخته شور    
  مسعود سعد

  همه دشت است فوج فوج حشم        همه را هست جوق جوق سوار          
  ).1،284:1365(دیوان مسعود سعد،ج                                                               

  دیر مان
  مدهوش

  جسم است و تو جاندیر مان دیر که خود ملک چو 
                                                                                   ).192( شاد زي شاد که دین مردم چشم است و تو نور

  فرّخی
ران                                                         خواه و کام  یاب و کام  جوي و کام  شاد باش و دیر باش و دیر مان و دیر زي    کام   
  ).6760:بیت1335(دیوان فرّخی،                                                                    

  میاه
  مدهوش

  مضمر از بس که حالوت به میاهش گویی    از زاللش لب شیرین شکرین کرد خداي    
  ).95(ملک:                                                                                             

  انوري
  خوف جیحون مگر اندر سخنم پیدا شد      که حدیثم همه ره بود ز انهار و میاه   

  ).416:1364(دیوان انوري،                                                                           
  مسعود سعد

  هاي مرکبـان راهـوار تـر تنـگ از میاه راوه بگذشتی به یک منزل چو باد          ناشده   
  ).1:1365/226(دیوان مسعودسعد،                                                                

  فرّخی
  میاه  بود میل همه ساله سوي بحر تا           تا همه روزه سوي ابر بود چشم زمین   

  ).7126:بیت1335فرّخی، (دیوان                                                                  
  

  غلغل
  مدهوش
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  ).186نغمـۀ بلبـل بـه ثریـّا رسیـد           غلـغل مـی گنبـد اخضـر گرفـت (      
  رودکی

  ).260:بیت1376ابا غلغل رعد در کوهسار (دیوان رودکی،   ابا بـرق و با جستن صاعقه    
  منوچهري

  برخاست از تو غلغل، برخاست از تو زاري / از بهر آن که شعرم شه دید و خوشدل آمد    
  ).1354:بیت1338(دیوان منوچهري،                                                               

  فرّخی
  از نالۀ قمري نتوان داشت سحر گوش          وز غلغل بلبل نتوان داشت به شب هال   

  ).4343:بیت1335(دیوان فرّخی،                                                                    
  

  هاي عربی کاربرد واژه
کاربرد زبان عربی در آثار شاعران و نویسندگان زبان فارسی از قرن پنجم بیشتر مورد    

مت سلجوقی روز به روز درحال  هاي پایانی حکو توجه قرار گرفت و نفوذ این زبان در دهه
افزایش بود. در شعر شاعرانی چون انوري و منوچهري کاربرد زبان عربی بازتاب قابل 

نیز مانند شعراي این دوره، به دلیل تأثیر از زبان و ادب عرب و  توجهی دارد. مدهوش
دانست؛ واژه، ترکیب و جمالت عربی در شعرش بسیار نمایان است.  را می  اینکه علم عربی

 نظیر:
 ).196قَد کانَ من الحقّ الی الحقّ علی الحقّ (      روزي که سرشتنـد ز گل قالـب آدم   
  

  انوري
  االلوان و هو المستنیر د آفتابی را که عکس رأي توست      لون ذاتی احسنتاکه باش   

 ).250:1364انوري،  (دیوان                                                                           
  منوچهري

  لعل می الفین شهر و العصیر الفی سنه/  سال سیصد سرخ می خور، سال سیصد زرد می 
  ).1410:بیت1338منوچهري، (دیوان                                                                

  کاربرد اصطالحات نجومی
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رود.  هاي اول شعر فارسی رایج نیست و با گذشت زمان رو به فزونی می این امر در دوره   
 و احکام نجوم یافته، ظهور و منوچهري و عنصري بروز شعر در که هایی دانش از یکی
انوري در اشعارش از کاربرد این اصطالحات در حد تعادل سود برده است.  است. نجوم

مدهوش گلپایگانی نیز در قصاید خویش از اصطالحات نجومی استفاده کرده است. 
استعمال این اصطالحات به دلیل آگاهی شاعر از علم نجوم است. وي ابیات زیباي فراوانی 

  کشیده است. همچون:  طالحات به رشتۀ نظمرا به کمک این اص
  اخترش گر همه برجیس و کمان باد وبال     کوکبش گر همه کیوان و حمل باد شرف

                                                                                                  )197.(  
  عنصري

ر شد میان او را به جاي زبان           مشتري شد دهان او را     هـکمر به جاي جوز  
  ).1086:بیت1363عنصري، (دیوان                                                                   

  منوچهري
  راست چون یک هقعه و یک خانۀ قوسی بود    آن بنـات النّعش تابان بر سر کـوه یمن   

  ).1081:بیت1338(دیوان منوچهري،                                                               
  انوري

  آن نحوست مستعار دارد از لطف تو برجیس و ز قهر تو زحل      این سعادت مستفاد و   
  ).163:1364یوان انوري،(د                                                                            

  سازي کاربرد اعداد و استفاده از آنها در ترکیب
خراسانی از این ویژگی در اشعارش بسیار سود برده است. این  انوري شاعر سبک    

  ویژگی در اشعار مدهوش نیز نمود فراوان دارد. همچون:
  گشت این چار چمن رشک ده هفت اورنگ         گشت این هفت فزا داغ نه نُه طارم    

                                                                                                   )198.(  
  انوري نیز گوید:

  متزاج چهار امهات و هفت آبا به صد قران بنزاید یکی نتیجه چو تو            ز ا       
  ).16:1364(دیوان انوري،                                                                             

  
  کاربرد فعل
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کند.  می استفاده استمراري ماضی ساخت (شکل کهنۀ می) براي» همی«وي از       
  اندازد. فاصله می فعل اجزاي و» همی«ن بی کند  و گاه مقدم می» همی«گاهی فعل را بر 

ابه قمر شـق( نی گـشت همی منکسرش طـارم کـسري  تنها نه همی    196کرد ز سبـ.(  
  ).200بود به جام عدوي تو زهر مار مدام (  بـود بـه کـام محـب تـو شـهد نـاب همی    
  کند. مثل: براي ساخت فعل مضارع استفاده می» همی«وي گاهی نیز از    
  ).199کند اقدام ( ولیک چند سؤال است در تصور من      به حضرت تو جسارت همی   
 فعل و میان آن موارد بسیار در و رفته کار مکرّر به عنصري نیز اشعار در» همی«   

  :ه. نظیرآمد فعل از پس» همی« گاه و افتاده فاصله
  گرنه مر ترکیب طبعش را مزاجی دیگر است/کس  چون نیاید آنچه زو آید همی از هیچ   

 ).190:بیت1363(دیوان عنصري،                                                                 
  کاربرد قواعد دستوري کهن

  مشهود است. مانند:» نه«به جاي » نی«در بیشتر مواقع،    
  ).188نی نی جنان ز مهر تو شد گرم انفعال         نی نی سقر ز قهر تو در التهاب شد(   
  این ویژگی در شعر عنصري و انوري شاعران نامدار سبک خراسانی نیز مشهود است.   

 عنصري
         نیست  پر را مرگ که نخوانم نی            نبرد به خوانمش پرّنده مرگ  

 ).236:بیت1363(دیوان عنصري،                                                                  
  انوري

  به کف خواجۀ ما ماند راست     نی که آن دعوي و این برهان است            
  ).80:1364،(دیوان انوري                                                                          

  تصویرسازي
اما  خویش است، مضامینِ و انتقال مفاهیم برگزیدة مدهوش براي روان، و ساده زبان   
 بدیع نیز و بیان فنون کاربرد تصویرآفرینی، از خود ادبی رخ کشیدن قدرت به براي وي

مدهوش،  شعر بارز هاي ویژگی از یکی است. تصویرسازي نکرده غفلت معنوي و لفظی
 و چشم مقابل زیبا در اوست. به تصویرکشیدن تابلویی تشبیب داراي قصاید در مخصوصاً

و همچنین  معنا کلمات و فضا، که شاعر تسلّط زیاد بر خواننده، به این معناست ذهن
هم دارد. در قصاید شاعران دورة سامانی این نوع توصیفات بسیار مورد  با سه این ارتباط
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شبیه، تصاویر دقیق و متنوعی از مظاهر طبیعت و نیز دربارة عشق توجه است و در قالب ت
شود. در شعر رودکی و منوچهري توصیفات گوناگونی از  و باده و ... بوفور یافت می

  خورد. هاي طبیعی به چشم می پدیده
  مدهوش

  ).196چادر زده در صحن چمن سنبل و نسرین    پرچم زده در دامن کُه الله و زنبق (   
  یرودک

  خضیب شده حنّا به عروس پنجۀ دور          چون ز همی بخندد کشت میان الله   
  ).46:بیت1376رودکی، (دیوان                                                                        

  منوچهري
  سان بادیه گشته است پرنگار          از سنبلش قبیـله و از ارغـوانـش حـی بستان به    

  ).1484:بیت1338(دیوان منوچهري،                                                             
  

  هاي ادبی آرایه
برخی از صنایع ادبی چون تشبیه تقریباً در همۀ اشعار سبک خراسانی بوفور یافت       

بهره نیست، اما بقیۀ صنایع مورد استعمال در این  شود و شعر مدهوش نیز از آن بی می
ها  شود و شعرا به هر یک از آرایه سبک، در شعر همۀ شاعران به یک شکل دیده نمی

گرفتند. با بررسی قصاید  را در کالم خویش بیشتر به کار میتمایل بیشتري داشتند، آن 
توان دریافت که به جز صنایع متداول در اشعار سبک خراسانی، اکثر  مدهوش می

هاي پرکاربرد در قصاید انوري است.  هاي پربسامد در سخن مدهوش، همان آرایه آرایه
مدهوش نیز بوده و  یعنی بیشترین صنایع مورد توجه انوري، مورد توجه و عالقۀ

 کلمات و تکرار توان دید. تخفیف پرکاربردهاي قصاید انوري را در قصاید مدهوش نیز می
نظیر، تضاد، موازنه،  هستند. همچنین اغراق، مراعات انوري قصاید زبان بارز هاي ویژگی از

 استفاده خویش در اشعار رایج، عربی لغات و ترکیبات از اغلب جناس، تلمیح و... . انوري
 دارند. تشبیه باالیی اشعار وي بسامد در» در«به جاي  »اندر«اعداد و  است. کاربرد کرده

ها دقیقاً  هستند، که این ویژگی دارا را بسامد کمترین مجاز و بسامد بیشترین او در قصاید
دهد که وي در صنایع ادبی  هاي قصاید مدهوش گلپایگانی است و نشان می همان ویژگی

ها در اشعار دیگر  درست است که این ویژگی ق انوري توجه بیشتري داشته است.به سالی
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شود، ولی هرکس بنا به عالقۀ خود از هر کدام از آنها  شاعران خراسانی نیز دیده می
استفاده کرده. همان طور که ذکر شد، آنچه که مورد عالقۀ انوري بوده و بسیار به کار 

توجه مدهوش نیز قرار گرفته؛ پس اکثر عالیق انوري  هایی هستند که مورد برده، همان
  زند. در صنایع ادبی، در کالم مدهوش نیز موج می

  
  تشبیه 

ترین صورخیال در اشعار همۀ  هاي ادبی سبک خراسانی، تشبیه برجسته در میان آرایه   
هاي ادبی دارد. مدهوش نیز  شاعران این سبک است و بیشترین بسامد را در بین آرایه

بلیغ اضافی (اضافه تشبیهی) بیشترین استفاده  همانند این شاعران از تشبیه بویژه تشبیه
 را در اشعارش برده و بیشترین بسامد را در قصاید وي دارد. به این حیطه یعنی تشبیه

 به را است و بسیاري تشبیه ترین عنصري بسیار توجه داشته و در شعرش فراوان بلیغ،
است. در صنایع ادبی، تشبیه بلیغ از معدود مواردي  برده کار به اضافۀ تشبیهی صورت

است که مدهوش در به کارگیري از آن به شیوة عنصري توجه داشته و به طرز وي رفته 
وهمی است و  و تشبیهات عقلی مدهوش غلبه با است. الزم است گفته شود که در سخن

در شعر عنصري نیز . «تشبیهات معقول به محسوس در صدر تشبیهات وي قرار دارد
 عقلی و و ذهنی شده، تشبیهات ساخته محسوس عناصر از وي تشبیهات اکثر اگرچه
 نوع این آوردنِ در که است شاعري اولین او و است فراوان نسبتاً شعرش در نیز وهمی
 در به ندرت عنصري از این نوع تشبیه قبل). «58:1385(غالمرضایی،» دارد اصرار تشبیه

 از گروهی نیز را شیوه است. این شده شروع عنصري داشته و از وجود فارسی شعر
  ).56(همان:» اند کرده پیروي از او و پسندیده او از پس گویندگانِ
  مدهوش

  ).187دایـۀ لطفش سر انعـام داشت           کون و مکان خواست به زیور گرفت (        
  عنصري

   همی ز سیرت او گردد آسیاي کمال      همی ز عادت او تابد آفتاب کرم      
  ).2008:بیت1363عنصري، (دیوان                                                                   

هاي نخست سبک خراسانی، تشبیه اگرچه بسیار کاربرد دارد، اما  در شعر شاعران دوره   
شود. درحالی که هرچه  یک مصراع و گاه در یک یا دو بیت گسترده می هر تشبیه گاه در
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رویم، نویسندگان و شعرا به دلیل عقب نماندن از قافلۀ  به دورهاي بعدي پیش می
هاي خود  پردازان، تشبیهات را افشرده و انبوهی از تشبیه و استعاره را در نوشته صنعت

بهره نیست و  تشبیهات و استعارات بی دهند. قصاید مدهوش نیز از این تزاحم جاي می
  هاست. ابیات قصایدش مملو از این آرایه

  
  مکنیه استعارة 

تشخیص از عناصر «این نوع استعاره (تشخیص) در قصاید مدهوش بسامد فراوان دارد.    
» کنند نمی آن استفاده از یکسان و اندازه یک به طبعاً اولیۀ شعر است، اما همۀ شاعران

). این صنعت عالوه بر شعر انوري در اشعار منوچهري و فرخّی نیز 64:1385(غالمرضایی،
  پرکاربردترین است.

  مدهوش
  ).96ابر پیش کف رایت به چه رو دریوزه   بحر با قلزم جودت به چه دل همرازي(ملک:   

  منوچهري
  خیم لسل زره          ابر شده خیمه دوز، ماغ مس باد زره گر شدست، آب مسلسل    

  ).872:بیت1338منوچهري، (دیوان                                                                 
  فرخّی

  هر درختی پرنیان چینی اندر سر کشید           پرنیان خرد نقش سبز بوم لعل کار    
  ).2067:بیت1335فرّخی، (دیوان                                                                    

  انوري
   تاب  قیاس بی او سنبل هاي سحر          در شاخه شمار بی او نرگس هاي در غمزه     

  ).30:1364(دیوان انوري،                                                                             
  کنایه

 از بیشتر وي هاي است. کنایه برخوردار باالیی بسامد از مدهوش هاي قصیده در کنایه   
هاي وي را  ایماست. کنایه از عناصر مهم شعر انوري است و درصد باالیی از کنایه نوع

دهد. مدهوش نیز به همین روش  ترین نوع کنایه است، تشکیل می کنایۀ فعل که رایج
 گونۀ از خفا و وضوح لحاظ نیز به انوري کنایات عمل کرده. گفتنی است که بیشتر

  ایماست.
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  مدهوش
  رائی که پی خدمت این بست میان     به یسارش دو جهان ملک یمین کرد خداي  نیک   

  ).96(ملک:                                                                                               
  انوري

  نیست دور ساحل ز آنکه ران می بر خشک کشتیی
  تري از نگهدار پیرهن، دامن مباشت گو

  ).456:1364(دیوان انوري،                                                                            
  

  مجاز
 .است مجاز انوري دارد، قصاید در را بسامد کمترین که آنچه اشکال خیالی، بین در   

  را داراست. بسامد گونه که در قصاید مدهوش کمترین همان
  مدهوش

  ).192خاطرت شاد، دلت خرّم و ملکت معمور(   دولتت یار و جهان یاور و بختت فیروز   
  انوري

 ).192:1364بیدار (دیوان انوري، من آه ز کشور همه      رنگین من ز اشک بستر همه   
  

  بسیار) بسامد جناس (با
یکی دیگر از پربسامدترین صنایع در قصاید مدهوش، جناس است. انواع جناس در آن    

  گر است. انوري نیز انواع جناس را در شعر خویش به کار برده است. جلوه
  مدهوش

   مهد و عهد و شهد با هم توأمان باز آمدي /کام دوران شهد و عهد و مهد باشد وین زمان 
                                                                                                )204.(  

  انوري
  تر است آستانۀ درگاه  تو را رفیع        از آسمانۀ ایوان کسري اندر ملک            

  ).414:1364انوري، (دیوان                                                                            
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 استهاللی جناس
است و  فراوان نسبتاً شعرش در و عنایت داشته نیز دیگري موسیقایی به جنبۀ مدهوش   

مشترك هستند؛ گاه این نوع کلمات را  با هم اول صامت در که است هایی آن کاربرد واژه
 نیز با اندکی گاهی و برده کار به عطف به صورت گاه و وصفی و اضافی ترکیبِ به صورت

فاصله آورده است. این صنعت یکی از صنایع مورد توجه عنصري است که در اشعارش 
است. مدهوش در این راه، شیوة عنصري را پیش گرفته است. مثال از اشعار  فراوان نسبتاً

  مدهوش:
  مـرا کـه گـوش بــه آواز چـنــگ و نـــی بـایـــد

  ).199اللت است و مالم (حدیث مفتی و واعظ م
  سم و سهم و سوگ و سختی سکت و سرسام و سقر

  ).205سین دشمنان باز آمدي ( روز عیدت هفت
  

  عنصري
سـتـن از قــضــا و قــدر    قـدر اسـت و قـضا به روز مـصـاف               نـتـوان جـ  

  ).770:بیت1363عنصري، (دیوان                                                                     
  هدر  بهاري ابر چو دستش به دیدگاه عطا           همه سخاوت خویشش نمود هزل و    

  ).1069:بیت1363عنصري، (دیوان                                                                   
  بسیار) تضاد (با بسامد

 اي است، وسیله شعري عناصر از کند و می ایجاد در سخن زیبایی آن که بر تضاد، عالوه   
هاي مدهوش بسیار به چشم  رود. این صنعت در سروده نیز به شمار می سازي براي مفهوم

  آید. می
  ).92احباب تو را طالع فرخنده در اعزاز     اعداي تو را چرخ جفاپیشه در اذالل (ملک:   
عنصري و انوري است و اشعار آنان  توجه مورد راوانف صنایعی است که تضاد از جمله   

  از این آرایۀ معنوي بهره برده.
  انوري

  آنجا که یک پیاده فرو کرد عزم تو         ملکی توان گرفت به نیروي یک سوار         
  ).161:1364انوري،(دیوان                                                                            
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  عنصري
    تازه گل از قهر او برویدخار به شاخ خار بر از لطف او بروید گل     ز برگ          

  ).1573:بیت1363عنصري، (دیوان                                                                   
  نظیر مراعات

قرار گرفته. در شعر شاعران خراسانی هاي اشعار مدهوش  نظیر در صدر آرایه مراعات   
شود. این آرایه در گیرایی و زیبایی سخن نقش  همچون انوري نیز به وفور یافت می

بسزایی دارد؛ به حدي که مخاطب با شنیدن آن و درك پیوند بین اجزاي متناسب، به 
  رسد. حس لذّت می

  مدهوش: 
  ).206ه در باغچه بید طبري(افشان شد دست/کوبان شده در صحن چمن سرو روان پاي   

  انوري
  در آشیان عقل چو عنقاي مغربم           بر آسمان فضل چو خورشید ازهرم        

  ).329:1364(دیوان انوري،                                                                           
  تکرار 

هاي  شیوه به را است. او تکرار و آشکارچشمگیر  بسیار تکرار آرایۀ مدهوش قصاید در   
 و هاي قافیه ها و نیز واژه تکرار کلمات، ترکیب مختلفی به کار برده است؛ همچون

بیت شعر  هر مصراع یا در یعنی ماالیلزم؛ لزوم یا اعنات صنعت به شیوة همچنین تکرار
گاه براي  اي را تکرار کند. به نظر گاهی وي براي تأکید و تأیید سخن خویش و واژه

 آفرینی، دست به نظمی این چنین زده است. زیبایی
   ـت دسـت دسـت خــدا خــاورآمـدياز دس   ور ز آنکه دست دست خدا نامدي به دست    

                                                                                                 )202.(  
  مقدمش خوش باد خوش خوش مهربان بازآمدي      پرورد به جان می نوعروسان چمن را خوش

                                                                                                       )204.(  
  است. درونی موسیقی بخش در انوري قصاید برجستۀ هاي ویژگی از تکرار، یکی   
  روان هاي ریگ خام درو پاره پاره خسک      چو و خار درزهاي درو بیشه بیشه چو     

  ).355:1364انوري، (دیوان                                                                            
  است. بوده وي توجه عنصري نیز نمود بسیار دارد و مورد ابیات در ها واژه تکرار   
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  در به گشاده و دست به گشاده دل          به گشاده و طبع به گشاده             
  ).664:بیت1363(دیوان عنصري،                                                                   

  تلمیح
 قرآنی هاي و داستان انبیا قصص گذشتگان، هاي داستان به مدهوش، تلمیح شعر در   

هاي حضرت محمد(ص)، حضرت  داستان به تلمیح است جمله آن از دارد؛ راوانجلوة ف
صالح،  مریم، نوح، عیسی، موسی، یوسف، هاروت، و سلیمان، خلیل(ابراهیم)، علی(ع)، مور

بهرام، کاوس، نوذر، سنجر،  رستم، هایی همچون: شخصیت داستان به ابوجهل و ... . اشاره
مانی، حاتم،  افالطون، مجنون، و لیلی پشنگ، سام، قباد، افراسیاب، زال، کی مانی،

  و نیز تلمیح به داستان جنگ ایران و توران، قصر خورنق و ... . و ... رسطالیس، اسکندر
 مضامین تنوع و شاعر آگاهی گسترة دهندة نشان وجود تلمیحات بسیار در این قصاید،   

  است. نیز او اشعار
جست   ثعبان موسی اژدر فرعون خور آمدي  کشتی ز نوح گشت و سلیمان بساط   
)203.(  

  اکثر قصاید سبک خراسانی از جمله قصاید انوري مزین به این آرایه است.   
  آن را که تب لرزة حرب تو بگیرد           عیسی نتند بر تن او تار توان را              

  ).10:1364(دیوان انوري،                                                                             
  موازنه یا مماثله

مدهوش در قصایدي که عرضه داشته، موازنه یا مماثله را که از صنایع بدیعی لفظی    
ی هنرنمایی شاعرانه پرکاربرد شاعران سبک خراسانی است، بسیار به کار برده. موازنه نوع

دهد که شاعر در انتخاب الفاظ و ایجاد توازن و تناسب در ابیات تسلّط و  است و نشان می
  مهارت داشته است.

آن کاز کرمش شهد بود بهرة ارواح             آن کاز سخطش زهر بود قسمت آجال    
  ).92(ملک:

شود. از جمله کسانی که به  موازنه در کالم بیشتر شاعران سبک خراسانی مشاهده می   
بسیار دارند، انوري و مسعود سعد سلمان هستند که این صنعت را در سخن  موازنه توجه

  گیرند. خویش فراوان به کار می
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  انوري
  همیشه تا که بسیط است صحن این میدان  هماره تا که محیط است سقف این خرگاه            

  ).412:1364(دیوان انوري،                                                                           
  مسعود سعد

  ز نور روي تو مانند روز گردد شب          ز لطف طبع تو مانند آب گردد سنگ   
  ).1:1365/422عودسعد،(دیوان مس                                                                

اگرچه  مند است، عنصري نیز از دیگر شاعرانی است که به این ویژگی در شعر عالقه   
 پرکاربردترین از دو شاعر مذکور نیست، اما این صنعت یکی اندازة توجه وي به

  شود. می محسوب کالمِ او هاي ویژگی جزء است و عنصري شعري هاي صنعت
  
  فعالش درخور نصرت، خصالش زیور دولت    کمالش دفتر حکمت، کالمش رشتۀ گوهر    

  ).4130:بیت1363(دیوان عنصري،                                                                 
  اغراق

بود  نتواند مبالغه بی گاه هیچ دیگر، شعر و به عبارت است شعر اصلیِ عناصر اغراق، از     
 شعر در پرکاربرد و شونده تکرار هاي درونمایه از یکی ). مدح66:1385(غالمرضایی،

 و مدحی شعر رونق عطف نقطۀ غزنوي دورة غزنوي است. عصر به خصوص و پارسی
 دورة در پارسی شعر سرایش آغاز به مدح رود. سابقۀ بشمار می پارسی ادبیات در درباري

و  عجیب هاي گویی با گزافه توأم ها مدیحه انی مضامینسام دورة گردد. در برمی صفّاریان
 به بودند؛ ولی منطقی و متوازن حیث محتواي مدح، بسیار این اشعار از«نبوده؛  غریب
(رستگار » رفتند پیش ذهنی مفاهیم سمت به عینی مفاهیم از و شدند آمیز مبالغه تدریج

 مضامین مدحی عمده ). در دوران غزنوي و سلجوقی، شعر522-523:1372فسایی،
 و حمایت مورد آن دوران بسیار سوي شاهان از داد و می تشکیل را دوره آن شعري
 ششم چون قرن شاعران شعر در را ها مبالغه این از هایی گرفت. نمونه می قرار تشویق
هاي مورد تأکید انوري است و در قصاید  یافت. اغراق از آرایه توان امثال آنان می و انوري
شود. اشعار مدهوش نیز از نوع شعر مدحی است و همچون شاعران  بوفور یافت میوي 

دوران غزنوي و سلجوقی شعر خود را مملو از غلو کرده؛ وي اغلب در مدایح خود 
  غلوگویی را از حد گذرانده و بسیار اغراق کرده است. نظیر:
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  ز آن جهان باز آمدي گر نبودي جانب عفوت ز قهرت بیشتر    این جهان یک روز بعد ا   
                                                                                                  )205.(  

  انوري نیز گوید:   
  نشیب و باال یکسان شمارد از پی آنک          به کام او به جهان نه نشیب و نه باالست   

  ).44:1364انوري، (دیوان                                                                              
  هاي فکري شعر مدهوش ویژگی

  مدح حاکمان
 از گیري بهره با ممدوح هاي مدهوش مدح است. ستایش محور اصلی قصیده   

اساطیري، قدرت مطلق و فرا بشري ممدوح، دارا بودن اقتدار و  و هاي مذهبی شخصیت
هاي جسمانی، صفات و  مشروعیت، جامع صفات نیک و فضایل، صفات و ویژگی

هاي شعر مدحی عصر غزنوي  ها، از ویژگی هاي معنوي و فرهمند بودن. این ویژگی ویژگی
  است که مدهوش براي ممدوحان خود به کار برده است.

مدح،  مدهوش در قصایدش به مدح حاکمان دوران خویش پرداخته؛ هدف اصلی او در   
هایش از وي به  شاهزاده حیدرقلی میرزا، حاکم گلپایگان است که مدهوش در قصیده

میرزا  خود یاد کرده. این شاعرِ دورة قاجار در اشعار خویش، حیدرقلی » نعمت ولی«عنوان 
هاي  بیشترین ابیات را در سروده» خاور«خطاب قرار داده. مدح » خاور«را با تخلّصش 

  ص داده است.مدهوش به خود اختصا
  ).201خاور آن معنی دیباچۀ دیوان کمال        خـاور آن پرتـو خـورشید عنایات الـه (   
  ).199فـروغ مهـر سپـهر شهنشهی خـاور       کزو است ذره و خورشید نامی و گمنام(   
بوده، وي ملقّب است به » محمدتقی«مدهوش همچنین مادح شاهزاده    
شاه و حاکم بروجرد. او یکی دو سال نیز  ، هشتمین اوالد ذکور فتحعلی»السلطنه حسام«

). مدهوش دربارة وي 21:1378حاکم لرستان و خوزستان بوده است (حسینی شیرازي،
  چنین گوید:

  ).194ک    عرصـۀ رزمگهش داده خبـر از محشـر (زاده محمدتقی آن حافظ ملک، ملک   
  ).192زاده محمدتـقی آنک   بر درش دهر بود خادم و گردون مزدور ( ناصر ملک، ملک   
شاه، پادشاه دوران خویش دارد و در وصف وي  مدهوش ابیاتی هم در مدح فتحعلی   

  اشعاري سروده است. نظیر:
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  م         قهرمـان غضبش فـتح و ظـفر را به بنیشاه که خواندي گه رز نور حق فتحعلی   
آنکه در شخص وي انواع عواطف مقصور      و آنکه از حکم وي اجناس حوادث الشی    

)207 -206.(  
گونه که مذکور افتاد، مدهوش از شاعران مکتب دوران بازگشت ادبی است. یکی  همان   

خان، نشاط اصفهانی،  دالوهابسیدعب«است. » نشاط اصفهانی«از پیشگامان این سبک، 
شاه و رئیس دیوان رسائل و از  مقام زمان فتحعلی ، از شاعران عالی»معتمدالدوله«ملقّب به 

). مدهوش در یکی از قصایدش به 75:1350ر،کا (تجربه» ستایشگران این پادشاه است
  ستایش این وزیر و شاعر نامدار قاجار برآمده و گفته:

  معتمدالدوله نشاط          که مر او راست فلک بنده ملک فرمان برعالم فـضل و هـنر    
  ).194حاصـل کارگـه نُـه فلـک و هفـت اختـر (  رونق انجمن شش جهت و چـار ارکان 

  اشاره به عدالت و قدرت حاکم زمان خویش
  اي که از عدل تو همشیرة شیر است آهو    وي که از پاس تو پروردة گرگ است غنم   

                                                                                                   )198.(  
ازي    ـۀ فتنـه و خشـم تـو اگـر یـاد کنـد     نـرگـس یــار فـرامـوش کـنـد غـمـقـص  

  ).96(ملک:                                                                                               
 کند: را در قدرتمندي و عدالت، وارث حضرت علی(ع) معرّفی می» خاور«وي در ابیاتی    
  ).198گـر بود خـاك درش سرمـۀ اربـاب همم (   وارث قوت سرپنجۀ حیدر، خاور     
  ).95داي (ملک:چرخ برین کردخگه  که درش سجده  داور دادستان وارث حیدر، خاور     

  ممدوح براي ستایش هاي مذهبی و اساطیري شخصیت از گیري بهره
  تر از دیدة مـور در حریمت که کم از ملک سلیمان نبود  جاي بر چـرخ شود تنـگ   

                                                                                                   )191.(  
  و آن خسروي که چاکرش افراسیاب شد قبـاد    آن داوري که بنـدة او گشـت کـی   

                                                                                                   )188.(  
گونه که بیان شد، درصد باالیی از شعر شاعران عصر غزنوي و سلجوقی را شعر  همان   

و  مدح هاي خویش را به دهد و شاعرانی چون انوري اکثر قصیده مدحی تشکیل می
 اند. انوري در معاصر خود، با چاشنی اغراقِ فراوان اختصاص داده بزرگان و امیران ستایش

  :است گفته سنجر سلطان مدح
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  اي نـهال مملکت از عـدل تـو بـر یافته          وي هماي سلطنت از عدل تو پر یافته   
 در جهانداریت گردون فتنه در سر داشته        وز ملکشاهیت عـالم رونـق از سـر یافته   
  از مثال تـو جهـان در نقش اللّه المعین          مایـۀ کافـور خـشک و عنـبر تـر یافته   
 نهیـب روز محشـر طـالبـان آخـرت          در جـوار صدر تو طوبـی و کوثـر یافته      بـی   
  از شمـر اعـجاز تـو اسباب دریـا ساختـه        وز عـرض اقـبال تـو آثـار جـوهر یـافته   

  ).426:1364انوري، (دیوان                                                                            
  عشق در قصاید مدهوش

هاي مدهوش، عشق نمود فراوان دارد. وي از عشق زمینی سخن گفته است.  در سروده   
هاي این  عشق در شعر اکثر شاعران سبک خراسانی مجازي و جسمانی است و از ویژگی

  ).67:1379آید (شمیسا، سبک به حساب می
  ).206زار میرم اگر اندیشه کنم درمان را (   من و از درد غم عشق تو دوري هیهات!    

  تأثیرپذیري مدهوش در مضمون، وزن و قافیه از شاعران پیشین
و  تأثیرها است قابل توجه شاعران شعرِ به مربوط مباحث در که موضوعاتی از یکی   

                                              است اشعار قافیه و ردیف و وزن تأثّرها و تأثیرها وجوه از تأثّرهاست. یکی
  ).11:1385(غالمرضایی،

  اثرپذیري مدهوش از انوري
  هاي خود از انوري تأثیر گرفته که مطلع آن بیت زیر است: مدهوش در یکی از قصیده   
ذا اي شرف     افـزاي جهان ملکت ري  سنگ و خاکت به شرف کحل ملک افسر کی حبـ  

                                                                                                   )206.(  
  و مطلع قصیدة انوري در مدح سیدالسادات جعفر علوي:   
  نشین سر کوي کرمت حاتم طی   ري           ره رسان صاحب  اي به درگاه تو بر قصه   

  ).507:1364انوري، (دیوان                                                                            
  اثرپذیري مدهوش از عنصري

جواب سروده شده  و سؤال مدهوش به تأثیر از قصیدة عنصري به شکل قصاید یکی از   
  است. مطلع آن:

  ).184چه کردم سؤال داد جواب ( هر    دوش در پرده ز آن گل سیراب                  
  مطلع قصیدة عنصري در مدح امیر نصر بن ناصرالدین سبکتگین:   
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  جـواب  بداد همه کردم دوش سیـراب    لـب آن کز سـؤالی هر                
  ).81:بیت1363عنصري،(دیوان                                                                       

  اثرپذیري مدهوش از فرّخی سیستانی
  قصیدة مدهوش به تأثیر از فرّخی سیستانی، با این مطلع:   
  اي که بودي دل من والۀ آن طرز نگاه      همچو صیدي که به حسرت نگرد ناوك شاه    

                                                                                                  )200.(  
و مطلع قصیدة فرّخی سیستانی که در مدح امیر ابویعقوب عضدالدوله یوسف بن    

  ناصرالدین سروده است:
  گاه   مشکین تو زآن عارض تابنده چو ماه          به سر چاه زنخدان تو آید گه  زلف   

  ).6989:بیت1335فرّخی، (دیوان                                                             
  گیري نتیجه

به  را» مدهوش«نام  است. وي سیزده هجري سدة شاعران از گلپایگانی، محمدصادق   
 در شاعري از ادبی بازگشت دورة شاعران دیگر مانند و برگزیده خود شعري نام عنوان
از سبک خراسانی و شعر هایی که  است. با ویژگی کرده پیروي خویش پیشینیان سبک

هاي غزنوي و سلجوقی نزدیک  مدهوش برشمردیم، دریافتیم که سبک شعري وي به دوره
بوده  قکامالً موفّنیز و در این زمینه  است و او بیشتر از شعراي این دوران تأثیر گرفته

است. در جستجویی که در دیوان شاعران سبک خراسانی به عمل آمد، قصاید مدهوش 
اند؛ اما  است و ایشان بیشترین تأثیر را بر مدهوش داشته انوري و عنصري روش بیشتر به

وي در به کارگیري کلمات کهن نیز به شعر  .استتر  سهم انوري چشمگیرتر و برجسته
هاي نخست  فرّخی توجه بیشتري داشته و در انتخاب ردیف، نگاه خود را به سوي دوره

هاي ساده بهره برده؛ وي  دکی و عنصري از ردیفسبک خراسانی معطوف کرده و مانند رو
 همچون رودکی ردیف اسمی ندارد. بسامد باالي لغات عربی و اصطالحات علمی و

 هاي اضافه نوع از بویژه سازي ترکیب و و آوایی دستوري لغوي، سطح در گرایی کهن
قصاید وي از دهد.  را به شعر عهد سلجوقی پیوند می او شعر تشبیهی و نیز اغراق در مدح،

آمیز است. مدحِ حیدرقلی میرزا، متخلّص به خاور، فرزند  نوع مدحی و بیشتر مدایح مبالغه
شاه در صدر مدایح او قرار دارد. در تغزّل قصایدش از عشق و طبیعت سخن گفته  فتحعلی

 مانند دیگر که این مضامین در شعر رودکی و منوچهري بیشترین نمود را دارد. مدهوش
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 سایر همانند سعی کرده اما رسد؛ نمی پیشین دوران بزرگ شاعران پاي به معاصرانش
 اینکه وجود است. با شده موفّق کار این بپردازد و در قدما از تقلید به خویش عصران هم

کند، با این حال  سرایی سخن به زیبایی ساده و صمیمی خود زبان با توانسته مدهوش
 زیبا، ترکیبات آفرینش موارد برخی در حتّی و دکاربر در عین روانی کالم از وي شعر

 جناس، موازنه و ... تکرار، انواع باالخص بدیعی هاي آرایه و به کارگیري آفرینی تصویر
 تشبیهات است، بیانی ارکان از پربسامدترین یکی او، قصاید در نیست. تشبیه بهره بی

 هرچند اوست، شعر ظرافتو  طبع لطافت نمایندة وي، اشعار در زیبا و لطیف ساده،
عرفانی،  او مضامین تعلیمی، شعر در شود. می یافت بوفور او شعر در نیز کنایه و استعاره

بیت(ع) و نیز حاکمان و بزرگان دورانش به  پروردگار، اهل گرایی، مدح عشق، طبیعت
  است. شده وضوح بیان
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» ملک«بوده و به ذکر صفحه بسنده شده، ولی هرجا شاهدي از نسخۀ » تبریز«نسخۀ هاي شواهد از  کلّ ارجاع. ١
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