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 چکیده

تعددی در مدارا ی آثار مدهوش گلپایگانی یکی از شاعران گمنام قرن دوازدهم است که     

صاید، قطعات نظم و نثر است. از جمله آثار ارزشمند او دیوان اشعاریست که شامل: غزلیات ،ق

ای فکری، محتوایی غزلیات او از جنبه هو رباعیات اوست. در این مقاله به بررسی سبکی و 

اعر به ی شاین بررسی دستیابی به میزان توانزبانی و ادبی پرداخته شده است. هدف از ای

 یدهد شاعر،عنوان یکی از غزلسرایان دورۀ بازگشت ادبی بوده است. نتایج این پژوهش نشان م

ه و پیشین را شناخت غزلسرایی توانمند بوده است و به خوبی مختصات شعری غزلسرایان

 توانسته است ویژگیهای ادبی، زبانی و فکری آنان را در غزل خود منعکس نماید.
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The Style and Content of Sonnets Madhush Golpayegani 
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Abstract 
Madhush Golpayegani is one of the anonymous poets of 12th century who has got 

numerous works of poetry and prose. Among his valuable works is the Divan of 

the poetry, which includes: sonnets, idols, pieces as well as rubaiyat. This study 

investigates the style and content of his sonnets from the intellectual, linguistic 

and literary aspects. The purpose of this enquiry was to review the poet's ability 

as a sonneteer of the literary restoration era. The results of this study showed that 

he was a capable poet and sonneteer who exactly knew previous sonneteers and 

reflect their literary, linguistic, and intellectual aspects on his sonnets. 
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 مقدمه 

اخوان ثالث از دورۀ .بازگشت همواره با نقد و نظراتی متفاوت مواجه بوده است ۀشعر دور     

نهضت بازگشت فقط به سان کودتایی بود »تعبیر میکند و مینویسد: بازگشت ادبی به کودتا 

برای ساقط کردن سلطنت انحصاری دودمان سبک هندی، که همه از آن به تنگ آمده 

شاعران این دوره را چهرۀ مسخ ( و یا شفیعی کدکنی 1۹:ص، آرین پوراز صبا تا نیما« )بودند

اما شمیسا  (20عر فارسی،شفیعی کدکنی:ص شده و کاریکاتور متقدمین خوانده است.)ادوار ش

شعر بازگشت نمیتواند از جاذبه »پس از پذیرش معایب و اشکاالت شعر این دوره مینویسد: 

و نثار تحسینهای قلبی به دور باشد. دست کم اینکه گویی دورۀ سبک خراسانی دو برابر شده 

انوری نیز به دست آمده است است، امثال فرخی، عمری درازتر یافته اند، گویی دیوان همزاد 

و چه فرق میکند که شعر فرخی را میخوانم یا سروش را ... لحظات بسیاری است که شعر 

سروش و داوری و محمود خان صبا و شیبانی با شعر عنصری و فرخی و مسعود سعد به دور 

کلیات سبک « )از شائبه ها یکی میشود و پارسی شناس بر هر دو قصیده آفرین میگوید

 (.333شمیسا:ص ناسی،ش

اما به هر حال باید پذیرفت که دورۀ بازگشت یکی از ادوار شعر فارسی است و نمیتوان در 

مدهوش "این مقاله به بررسی سبک شناسی غزلیات  پژوهشهای ادبی آنرا نادیده گرفت. 

 ، یکی از شعرای ناشناختۀ این دوره میپردازد ."گلپایگانی

 پیشینۀ پژوهش :

» ای تحت عنوانبجز مقالهغزلیات مدهوش گلپایگانی تاکنون تصحیح نشده است و      

پژوهش دیگری انجام ، به قلم همین نگارنده« هنجارگریزی درغزلیات مدهوش گلپایگانی 

 نشده است و جای پژوهشی مستقل در این مورد خالی به نظر میرسد. 

 شیوۀ پژوهش:

از نسخۀ خطی معتبر که آن انجام شده است و درانجام این پژوهش به شیوۀ کتابخانه ای  

 به خط شاعر است، استفاده شده است.

 تصحیح نسخ خطی و معرفی شعرا و نویسندگان:

معرفی نسخ خطی به عنوان گنجینه های ارزشمند علمی و فرهنگی همواره مورد توجه      

کمتر شناخته شده ارزش محققان بوده است. در بین این آثار دیوان شعرای ناشناخته یا 

اجتماعی و گاه سیاسی دوره ای ، ای دارد.آثاری که میتواند بیانگر ساختار ادبی،فرهنگیویژه

زبانی، فکری و یا ، خاص باشد و پژوهشگران حوزۀ ادبیات را در شناخت سیر تحوالت ادبی

 یاری رساند.، معرفی جریانی خاص از شعر یک دوره
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 مدهوش گلپایگانی و آثار او:

مدهوش گلپایگانی از ادیبان و خوشنویسان عصر قاجار بوده است. وی در دربار حاکم      

خدمت میکرده "مال باشی"گلپایگان یعنی حیدر قلی میرزا ،فرزند فتحعلی شاه،در سمت 

است و عالوه بر علوم ادبی و شعر فارسی، به ادبیات عربی نیز مسلط بوده است. کلیات 

سروده های اوست که شامل : قصاید ،غزلیات، مثنویات،رباعیات،  مدهوش مجموعۀ کاملی از

آموزنده و  قطعات و منشأت اوست.عالوه بر شعر آثاری در نثر نیز دارد که عمدتاً

اخالقیند.شاهزاده حیدرقلی میرزا همچون پدرش فتحعلی شاه به شعر و ادب تمایل داشت و 

، در مجالس ادبی شرکت میکرده و ضمن انجام کارهای سیاسی و ادارۀ حکومت گلپایگان

خود نیز اشعاری سروده است. مدهوش  در اشعارش بارها از این شاهزاده با عناوین مختلف 

نام برده و اورا ستوده است، دربارۀ زندگی مدهوش اطالعات زیادی موجود نیست . بیشترین 

و  اًدق، علماسمش محمد صا»آمده است:  "سفینه المحمود "توضیح دربارۀ او در تذکرۀ 

معلم است .اصلش از شهر گلپایگان است،... بهتر و مهتر موزونان و صاحب کماالن آن  عمالً

دیار است. بسیار صادق القول و صداقت اندیشه است. بعد از مشرف ساختن نواب حیدر قلی 

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

گری خود مزیتی بخشیدش. پس از کناره جویی از آن ملک ،نواب معزی به منصب مالباشی و

آدمی آدم وش  الیه از رسوم حقوق تفصی نجست ،هم با جنابش به دارالخالفه شد، مجمالً

با بهرۀ زیاد در علم عربیت با حظّ و نصیب  اًو نثرظماًبا اخالصی خوش.ناست و در حضر هم 

 (312ص :خیام پورفرهنگ سخنوران،)«در قلوب ناس محبوب.

 از مدهوش گلپایگانی آثاری به جامانده است که مهمترین آنهاعبارتند از:

 ،غزلیات، مثنویات،رباعیات، قطعات و منشأت.کلیات، شامل: قصاید -

 ، شامل اشعار فارسی.بحرگنج ال -

 فلک النجات در تاریخ معصومین . -

 پندنامه یا مثنوی عرفانی. -

 ت فارسی در مراسالت .  أجنون یا منش سرمشق -

 .سرالعزیز در اخالق -

مراثی و "که ازجمله مهمترین آنها میتوان به دیباچۀ کتاب ، همچنین دیباچۀ چند کتاب 

،غزلهای در این واکاویاشاره کرد . "میزان الطبایع"و دیباچۀ تذکره ای به نام  "نوحه ها

سه سطح آوایی،زبانی، و ادبی، مورد تحلیل  از منظر سبک شناسی در "مدهوش گلپایگانی"

 قرار میگیرد.
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 سطح آوایی

در بررسی غزلیات این دوره میتوان گفت نظیره سرایی بسامد بسیار باالیی دارد . ازآنجا       

که تمرکز شاعران این دوره بر تتبع و تقلید از غزلسرایان نامی سبک عراقی بوده است؛ تمامی 

مون و محتوا، زبان و وزن را در سروده های خود مدنظر قرار داده جنبه های غزل آنان، مض

کال مًبتنی بر تقلید از گذشتگان است ازاین رو  » اند.  شمیسا دربارۀ غزل این دوره میگوید:

معنی تازه ای ندارد اما در زبان گاه به علت عدم تسلط کافی، ریزه کاریها و دقایق آثار قدما 

تشبیه و مجاز تازه بسیار کم است، ازاین رو زبان محدود به قدماست دیده نمیشود، استعاره و 

 (186)کلیات سبک شناسی،شمیسا: ص  «

 )وزن(:یموسیقی بیرون (1

بارزترین وجه موسیقی شعر ،عروض یا موسیقی بیرونی آن است که منظور از آن موسیقی     

غزلیات مدهوش ،موسیقی های قابل توجه در حاصل از وزن و نظم در یک شعر است.از جنبه

بحر بهره گرفته است .در  12بیرونی ابیات است. مدهوش گلپایگانی  در مجموع غزلیاتش از 

بررسی به عمل آمده دربارۀ میزان استفادۀ شاعر از بحرهای عروضی نتایج زیر حاصل 

( %3)منسرح (%3(خفیف )%12)رجز( %30(مجتث)%12( مضارع )%23(هزج)%35شد:رمل)

 (%2)متقارب 

 در بین این بحر ها رمل، هزج، و مضارع دارای بسامد باالتری هستند.

کاربرد اوزان و زحافات مختلف در وزنهای پربسامد مانع از تکرار و یکنواختی موسیقایی در 

هزج مثمن اخرب مکفوف :»غزلیات او شده است. بررسی اوزان شعر او نشان میدهد سه وزن 

بیشترین کاربرد وزنی « مضارع مثمن اخرب مکفوف » و «رمل مثمن مخبون محذوف « »

 در شعر فارسی از پرکاربردترین اوزان میباشند.اوزان در غزلیات وی رادارد.این 

 : اوزان جویباری و خیزابی (1-1

اوزان جویباری از ترکیب نظام ایقایی خاصی حاصل میشود که با همه زاللی و زیبایی »     

در ساختمان آنها احساس نمیشود و و ساختار عروض افاعیل و مطبوع بودن،شوق به تکرار 

موسیقی «)تکرار نمیشود. ی عروضی در آنها عیناًای است که رکنهانیز در آنها به گونه

 (3۹5شعر،شفیعی کدکنی: ص 

های حافظ و سعدی غزلیات مالیم مدهوش نشانگر آرامش و لطافت احساسات اوست و سروده

 ری مضامین غزلیات حافظ و سعدی نیز به این تداعی کمک میکند.را تداعی میکند.به کار گی

مدهوش غزلیاتی با اوزان خیزابی نیز سروده است .شفیعی کدکنی دربارۀ وزنهای خیزابی و 

ای وزنهای تند و متحرکی که اغلب نظام ایقاعی افاعیل عروضی در آنها به گونه»تند میگویند: 
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به تکرار را در ذهن شنونده ایجاد میکند و غالبا از نوعی نیاز ، است که در مقاطع خاصی

در آنها  "دور "و  "ترجیح "اند که حالت رکنهای سالم و یا سالم و مزاحفی تشکیل شده

غزل از اوزان خیزابی استفاده شده  27.از مجموع غزلیات مدهوش تنها در « محسوس است

 است.

 ای سرررررر زلررف تررو کررمررنررد بررال     

 

 مرربررتررال در خررم زلررفررت دل مررا     

                                                       (11/1) 

 :  هماهنگی وزن و محتوا(1-2 

هر وزنی دارای آهنگ و موسیقی خاصی است و انتخاب وزن متناسب با مضمون غزل در     

از میان وزنهای شعری  انتقال مقصود و احساس شاعر بسیار مؤثر است.به همین علت شاعر

اگرچه ممکن است این انتخاب ،با محتوای سخنش هماهنگ باشد د کهمیگزینوزنی را بر

همیشه آگاهانه نباشد و وزن و محتوا همزمان به شاعر الهام شود.ارسطو در این مورد چنین 

در واقع همان طبیعت موضوع است که ما را به انتخاب وزنی مناسب هدایت » ... میگوید: 

 ( 61یان،کامیار: صوحیدبدیع از دیدگاه زیبایی شناسی،« ) میکند

بررسی غزلیات مدهوش نشان میدهد که شاعر به این تناسب توجه داشته و پیوند و تناسب 

 وزن و محتوا را به خوبی رعایت کرده است.

آنچه در غزلیات مدهوش دیده میشود این است که در عمده غزلیاتش اوزان نرم و سنگین 

و رنج و حسرت و شکایت هماهنگ  درد، به کار برده است تا با مضامینی چون هجران

غزل در اوزان دلنشین با مضامین  38غزل سروده است و  14باشند.در معانی پرشور و حال 

عاشقانه دارد. در موارد ذکر شده هماهنگی وزن و محتوا کامال آشکار است و توجه شاعر به 

 .این امر را نشان میدهد

 هر طرف عطرفشان رایحۀ ریحان است

 

 و چمن خرم و گل خندان استباغ شاداب  
                                      (56/1) 

اما در بین غزلهای مدهوش مواردی نیز دیده میشود که از هماهنگی باالیی برخوردار نیست 

 .این گونه غزلها بسامد باالیی ندارند.

مه و دائم         ید آن  بالین نرسررر به  که   دردا 

 

 آهی که کشررریدم نفس بازپسرررین بود     

                                                    (156/2) 
: کاربرد باالی اوزان دوری در اشعار یک شاعر نشان از غنای موسیقایی  اوزان دوری (1-3

آن اشعار است. مدهوش نیز این امر را مورد توجه قرار داده و در تعدادی از غزلیاتش این 

 گونه اوزان را به کار گرفته است.
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مورد دارای اوزان دوری هستند که زیبایی خاصی به موسیقی سروده  1۹ در کل غزلهای او

 های او داده است.

بود نررام نررام       ننررگ  بر اربرراب عشرررق   در 

 

یا مگریز از مالم        مده  یان  به نکو  دل 

                                                (285/1) 

 خرقه بیاال به ننگ یا که مبر نام عشرررق        

 

  السالمحرف همین است و بس ختم سخن و 

                                                         (285/2) 

 گر نشناسد کسی دشمن مدهوش کیست

 

ستان دوست بود دوست        دوست بود دو

                                                   (113/۹) 

منظور از موسیقی کناری عواملی است که در نظام موسیقایی شعر »: موسیقی کناری -2

ولی ظهور آن در سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست،برعکس موسیقی دارای تاثیر است 

، شفیعی ادوار شعر فارسی «)بیرونی که تجلی آن در سراسر بیت و مصراع یکسان است.

 (3۹1کدکنی:ص 

،ردیف و قافیه و نکات مربوط به گیردآنچه در بررسی موسیقی کناری مورد توجه قرار می

جهت ردیف و هم قافیه غنی هستند و موسیقی کناری در آنهاست.غزلیات مدهوش هم از 

تکرار » آنها به خوبی رعایت شده است.مقولۀ تکرار نیز بر زیبایی و غنای شعر او افزوده است. 

کلمات در پایان مصراعها جنبۀ موسیقایی دارد و نه تنها مکمل موسیقی قافیه است بلکه با 

فرهنگ )  «یل مفاهیم موجود در بیت مؤثر استفعل یا حرف بودن آن در تکم، عنایت به اسم

 (131موسیقی شعر، ذوالفقاری: ص

( دارای ردیف %45( غزل مردف هستند. از این تعداد ) %81)غزلیات مدهوشاز مجموع 

( از ردیفهای فعلی %43فعلی هستند و افعال تام نظیر : مپرس،مباد، بردی، بگذرم،رفت و...)

را در بردارند. این  %22(.سایر ساختهای ردیف نیز %45یز )را در بر میگیرندوافعال ربطی ن

( اسم ) دوست بیشتر به کار رفته است و موارد "را ") بیشتر حرف، ساختها عبارتند از : حرف

یار،صنم، کفن، کبک، فلک و...(قید و صفت ) امشب، دیگر،هنوز،کسی،...( ، جانان، دیگر مانند

، به کار رفته اند که تعداد آنها اندک است )آید همی ردیفهای گروهی و اسمی نیز در مواردی

کرار ردیف نیز در کل غزلیات بسامد قابل توجهی دارد تبهتر از این، چه شد، دارد دلم و ...(

 استفاده شده است.« است و نیست »مورد از ردیف  62چنان که 

 قافیه:

به انتقال احساس شاعر ، نقافیه عالوه بر وزن بخشی به شعر و القای موسیقی شعر در ذه    
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غزل مدهوش مواردی به تکرار قافیه بر  485و نیز استحکام ابیات کمک میکند.از میان 

 میخوریم . قدما تکرار قافیه را از عیوب شعر میدانستند.

مدهوش در انتخاب قافیه و ردیف دقت داشته است. بکارگیری الفاظ زیبا و موزون و پرمحتوا  

آگاهی از علوم مختلف زمان خود و نیز علوم ادبی میباشد.از امتیازات  در قافیه نشان دهندۀ

 ساده و به دور از تکلّف است.، شعر او استفاده از قوافی متناسب

و در  نتیجۀ بررسی قافیه در غزلیات او نشان میدهد که عیوب قافیه در شعر او زیاد نیست

 شاعر به قافیه است. ین نشان دهندۀ توجه باالیااست و "ایطا و شایگان  "حد

 ه عنوان قافیه استفاده کرده است.شاعر گاهی از جمالت  یا کلمات عربی ب

 شررررهرررۀ شررررهررر برره تررردامررنرری ام   

 

 گرررچرره در آب بررقررا مرر سررررولررم     

                                                      (30۹/1) 

 چنرد پرسررری بره چره کراری مشررر ول     

 

 برره بررالی دل خررود مشررررر ررولررم    

                                                       30۹/2) 

 در غزلیات مدهوش دیده میشود. تمام قوافی در دو غزلاستفاده از افعال جعلی نیز  

 ( از افعال جعلی هستند. 204و205)

  ...(رکابید ،کبابید شرابید، سحابید، جنوبید، طوبید، )غروبید، چوبید،

 از بررس کرره جررمررال یررار خرروبرریررد 

 

بیررد           غرو  خورشرررریررد ز شرررررم او 

                                                   (206/1) 

 تررا اشررررک من از غمررت شررررابیررد 

 

 دل ز آتررش هررجررر تررو کرربررابرریررد     

                                                   (205/2) 

 موسیقی درونی:

 قافیه میانی: 

ل کامل در طو در تعدادی از غزلیات مدهوش قافیه درونی دیده میشود.ولی گاهی به طور

ثیرات کاربرد قافیه میانی در شعر باال بردن میزان آهنگ آن أغزل به کار برده نشده است.از ت

 در مصراع کمک میکند. وزنو به ایجاد  است

ر ذکر شد بیشتر غزلهای مدهوش در اوزان جویباری سروده شده اند تهمان طور که پیش

بسامد این کاربرد در غزلیاتش اندک است.) لذا از موسیقی درونی کمتر استفاده کرده و 

61،105،311.)...، 

   تکرار:

تکرار کلمه در شعر میتواند بر زیبایی و جنبۀ موسیقایی شعر بیفزاید اگرچه کاربرد      



 159/ شناسی غزلیات مدهوش گلپایگانیبررسی سبک

 
 
 

مسائل اساسی است.صداهای تکرار در زیبایی شناسی هنر از » نابجای آن نیز مالل آور است.

نگاهی تازه به «) و تکرار نیست باعث شکنجۀ روح میشود.غیر موسیقایی که در آن تناوب 

 (8۹بدیع، شمیسا:ص 

 تکرار در شعر مدهوش بسامد باالیی دارد.

 صبر از جمال دوست میسر نمی شود

 

 گر سر رود هوای وی از سر نمی شود 

                                  (182/1) 

 دلم از ناز بتی باز ربوده که مپرس

 

 ناز به صد ناز فزوده که مپرسناز بر  

 

  جناس:

کاربرد وسیع جناس در شعر نشان دهندۀ توجه شاعر به زیبایی و آراستگی لفظی است      

و وسعت دامنۀ ل ات را نیز بیان میکند.شعر مدهوش نیز از این آراستگی بهره مند است و 

، سحاب-ناف، نافه –زه ست.) آواز، آواکاربرد جناس موجب غنای موسیقایی غزلیات او شده ا

 کشتی،کشتی...(-سایه،همسایه-کمان ،کمین-،جهانجان-کمان، مکان -حساب

 شرررکوه از یررار دل آزار نرردارم مرردهوش

 

 که مرا یار دل زار دل آزار خوش اسررت 

                                                   (100/7) 

 مشررک را پایه شررنیدیم به چین باال رفت

 

 ارزان باشررردبگشرررا چین سرررر زلف که  

                                                      (1۹8/3) 

می شرررود        ن پروا  تو   پروانرره را ز روی 

 

نه میشرررود     دل پیش شرررمع روی تو پروا

                                                      (231/1) 

 هم حروفی : 

به کار این صنعت نیز که به آن ن مۀ حروف نیز گفته میشود در غزلیات مدهوش بسیار      

 رفته و موجب غنای آن گشته است.

 کرری قرربررول قرردم دوسرررررت شرررررود   

 

 برره نررثررار ایررن سررررر نرراقررابررل مررا     

                                                    (14/4) 

 جررز گررل حسررررررت دیرردار نررگررار     

 

گیرراه از گررل مررا            یا  ه نزد   سررررر 

                                                      (14/7) 
 تضاد : 

درصد غزلیات مدهوش تضاد به کار رفته است و بسامد به کار گیری آن  60در  بیش از     
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 .باالست

 هر زمان ز آن لب شیرین چو مرا یاد آید

 

 یادم از تلخی جان کندن فرهاد آید 

                                    (1۹2/1) 

  سطح واژه ها:

بسامد واژه ها در هر اثر به شناخت سبک آن کمک میکند.بیان و اندیشه دو مقولۀ      

غزل  انتخاب  45تفکیک ناپذیرند و آواها همواره بیانگر اندیشه ها هستند. در این واکاوی 

 شدند و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

کلمۀ عربی یافت شد. اکثر این ل ات در  (575)در غزلهای منتخب حدود کلمات عربی: 

دهندۀ زبان فارسی رایج هستند. مانند )ساقی،عقل، فنا،نظر،حکایت،و...(.این درصد نشان

، نوس عربی است. البته در برخی غزلیاتأنام سادگی بیان مدهوش و پرهیز او از کاربرد کلمات

نظیر : رحیل،حاشا ها اندک است.فته است که تعداد آنجمالت و کلمات عربی ثقیل نیز به کار ر

 شارب ...  .، و کلّا، بوّاب

 در برخی ابیات نیز هیا کلمۀ عربی به کار نرفته است.

 تنها مرا نه بادۀ گلرنگ خوش بود

 

 با یار و با نوای نی و چنگ خوش بود 

                                    (162/2) 

بررسی بسامد کلمات در غزلیات مدهوش نشان میدهد برخی از آنها کاربرد بیشتری دارند    

« مذهبی و اعتقادی« » عرفانی و رندی» این کلمات و اصطالحات را به چند دسته یعنی 

 تقسیم کرده ایم.« نجوم و موسیقی »

طالحات : در غزلیات مدهوش بسیاری از کلمات و اصکلمات سمبلیک ،عرفانی و رندی

 ( %21عرفانی و قلندری به کار گرفته شده اند . ) 

، خرقه، توبه فنا، زهد، یب عبارتند از: عشقکلمات پرکاربرد عرفانی در شعر مدهوش به ترت    

 و... .

 چنان پروردۀ عشقم که در دنیا و در عقبی
 

 به غیر از عالم او عالم دیگر نمی دانم 

                                    (323/3) 

از دیگر گروه های اصطالحی پر کاربرد در غزل مدهوش میتوان به مفاهیم سمبلیک قلندری 

ها به ترتیب بسامد و رندی اشاره کرد که در اشعار حافظ فراوان دیده میشوند. این واژه

 جام، خرقه، زاهد،ساغر،و... .، عبارتند از: می، باده

 ر صرررررومررعرره زاهررد ریررایرری     د

 

 در مرریررکررده رنررد برراده نرروشررررم    

                                                  (282/2) 
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 خرررقررۀ سرررررالرروس نرردارد بررهررا   

 

بر پشرررمینررۀ پشرررمینرره پوش            در 

                                                   (255/6) 

 ما را به ریا و ورع و زهد چه کار اسرررت

 

نه پرسرررتیم           ما باتی و پی ند خرا  ما ر

                                                   (333/5) 

کفر،بهشت، حرم، ، دین، خدا، سجده»کلمات کلمات و اصطالحات مذهبی و اعتقادی: 

( به برخی اصطالحات مربوط به ادیان دیگر %11بسیار به کار برده شده اند) « ایمان، گناه

 (%3« )صومعه،ترسا،قوسزنار، مسیحا، چلیپا، برهمن،نا» نیز در اشاره شده است. نظیر 

 مرررطرررربرررا از عرررراق دلرررترررنرررگرررم

 

یز           ج ح مقررام  کن سرررراز در   سرررراز 

                                                       (247/2) 

در ابیات منتخب، کاربرد این دسته ازکلمات و اصطالحات و کلمات مربوط به موسیقی:  

و نی، دف، عراق، بار( 2بار(، چنگ)3پایینی دارد. کلماتی چون : مطرب) اصطالحات بسامد

 حجیز وحجاز) هر کدام یکبار( .

پایینی  این دسته از کلمات نیز در ابیات منتخب، بسامدنجومی:  ژه هایاصطالحات و وا

 (.1(فرقدان)1(جوزا)2( ثریا)2دارد. کلماتی چون پروین)

 شرررب فراق چو پروین چشرررم تر نگرد

 

ثریررّا را           فرقرردان  عنرره زنررد  ط  هزار 

                                                         (2/2) 

 سطح نحوی: 

 (%2در معنای حرف اضافه: ) "را "الف( کاربرد

 عررالررمرری جررملرره غررالم تررو و مررن     

 

 بررنرردۀ آنررکرره غررالم اسرررررت تررو را     

                                                                (7/3 ) 

 (%1کاربرد الف اطالق در آخر فعل: ) کمتر از  ب(

جان           گفتم به از  ثار تو  به ن ندارم   که 

 

ست     ضب آلوده که جان قابل من نی  گفتا غ

                                                         (106/2) 

 (%1در ابتدای فعل: ) "ب"ج( 

کن             ی ل تنررد و ف گ ب غم عشرررق   درمرران 

 

  مردیم در این حسرررت و جسررتیم دوا را  

                                                          (12/4) 

 (%1د( فعل دعایی : ) کمتر از 

یک نظر ثواب و  فت      از  یاد ر ناهم ز   گ

 

کر             گنرراه  ظر را  ن نکرره  مبرراد آ  خیرش 

                                                       (143/4) 
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 (%2ه( کاربرد حرف ندا) 

 ای نررگررهررت آفررت و برراال بررال     

 

 زیررن دو جررهرران داده برره برراد فررنررا  

                                                      (12/1) 

در معنای حرف اضافه است. همچنین  "را"بارزترین ویژگی نحوی در غزلیات مدهوش کاربرد 

 در آغاز افعال به دفعات تکرار شده است. "ب"کاربرد 

 سطح ادبی : 

بررسی این جنبه از غزلیات مدهوش نشان میدهد که از شاعر از وسعت تخیل خوبی    

برخوردار بوده است وبا استفاده از تکنیکها و فنون ادبی و بیانی، مضمونهای شعری را با 

ترکیب صور خیال بیان میکند و در بسیاری از موارد از کلمات و ترکیبها، معنای ظاهری آنها 

 را اراده نمیکند.

 تصویر سازی:

های نمایشی است با استفاده از حروف شعر درحقیقت نوعی تصویر آفرینی یا خلق صحنه    

و کلمات. شاعر گاه تابلویی بزرگ و کلی با ابعاد وسیع و گسترده به تصویر میکشد وگاه در 

جزیی از تصویر خیالی خود دقیق میشود وظرایف آن را چنان بیان میکند که گویی واقعا 

آنچه میگوید را میبیند و مهمتر از آن چنان خالقانه تصورات ذهنی خود را به تصویر میکشد 

انگیزد .مدهوش نیز در این زمینه شاعری که احساس مخاطب را آنگونه که میخواهد،برمی

مند است و مضامین زیبایی را آفریده است. در این تصاویر گاه از مفاهیم و اصطالحات بهره

قی بهره گرفته است و گاه از عبارات علمی و فلسفی و عرفانی . گاه از اغراق نجومی و موسی

 استفاده کرده و گاه از تلمیح به اسطوره های ملی و مذهبی.

 دیده باشی در سحر بر چرخ نقش داغ ها  

 

 ز آن فزونم داغها بر دل مصرررور کرد و رفت 
                                                       (50/3) 

ن دیگر شعرای دورۀ بازگشت به متقدمین بویژه حافظ و سعدی نظر دارد تا جاییکه اما همچو

 در برخی از آفرینشهای تصویری خود عیناّ مضامین شعری آنها را بیان نموده است .

پذیر     ند آن خرام دل  سررررو آزاد ار ببی

 

 بنده گردد در چمن آن قامت چاالک را 

                                                         (3/6) 

 یادآور این دو بیت از سعدی است:

مت تو       قا مد درخت  که گر بخرا  تویی 

 

 ز رشرررک سررررو روان را به اهتزاز آرد   

 (173غزل کلیات،)                                   
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 و نیز :                

 به جای خشک بمانند سروهای چمن

 

میرردن                خرا ننررد در  ی ب ب تو  چو قررامررت 

 (205کلیات،غزل)                                          

 

 گل زحد برد تنعم نفسی رخ بنما 

 

 سرو مینازد و خوش نیست، خدارا بخرام 

 (310دیوان،غزل)                                      

 و این بیت از حافظ :

در بسیاری از توصیفات و تصویر سازیهای مدهوش شیوۀ زنده نمایی )جاندار پنداری(:   

 اجسام بی جان و موجودات بی اراده به انسان مانند میشوند و رفتار انسانی دارند:

سهی       سرو  شرمنده از باالی آن  ستان   بو

 

شد     ستان در خجلت از آن گلبن نوخیز   گل

                                                      (181/2) 

صیف را برای ممدوح : گاه شاعر با نگاهی کمال گرایانه نهایت تو مبالغه در تصویر سازی

 به حد اعال رسانده است.  آنرایا معشوق به کار برده است و با اغراق و بزرگنمایی 

 بسیار نیست کوه گران بردنم به دوش

 

 شود که البرز پیش بار غمت اندکی 

                                    (227/2) 

 از عقد اشررک ماسررت به گوش تو گوشرروار

 

گرد مرراه خوشرررره     نهرراده ای     یررا   پروین 
                                                    (221/5) 

 بیان :

باالیی از صور خیال بویژه  بیان حاالت شاعرانه و مضمون پردازی در بسامد رمدهوش د 

 ، استعاره و کنایه، استفاده کرده است.تشبیه

انواع تشبیه در شعر مدهوش به کار رفته است و این تشبیهات گاه بر مبنای  تشبیه: الف(

اطالعات علمی ساخته شده اند اما آنجه قابل ذکر است این که وجه شبه های دور از ذهن 

زیاد به کار نبرده است و همین امر موجب سهولت در فهم شعر اوست.در پنجاه غزل بررسی 

 ح زیر است:شده بسامد انواع تشبیهات به شر

 (%64محسوس به محسوس: ) 

 خررال او مرردهرروش دیرردم زیررر زلررف 

 

 در شرررررکررنررج دام دیرردم دانرره را   

                                                          (4/7) 
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 (%21محسوس به معقول : )

ستخیز آمد ولی مدهوش را   قد خوبان ر

 

 فتنۀ باالی تو باالی رسرررتاخیز شرررد       

                                                   (181/7) 

 (%14معقول به محسوس : )

 کسرراد نیشررکر اندیشرره میرود مدهوش  

 

ند         ند میبرد به ه تا  نه شرررعر تو را     وگر

                                                    (165/8) 

 معقول به محسوس: )موردی یافت نشد(

 تشبیه در غزل او باالتر است. تشبیهات محسوس به محسوس  نسبت به انواع دیگر

  تشبیه تفضیل :

 به جان مثال لطافت زنند و در نظر من

 

  ز جان لطیفتر است این لطافتی که تو داری 
                                    (476/2) 

ذوق شاعرانه و قریحۀ هنری شاعر موجب به کارگیری استعاراتی بویژه در توصیف استعاره: 

ثیر شعرای متقدّم بر ذهن و زبان شاعر آشکار است. أیز تاست.در این خصوص نمعشوق شده 

در کل میتوان گفت استعارات در شعر او بعید و دور از ذهن نیست و بر توصیفات و تشبیهات 

 ساده استوار است.

 آنکه چون گل ز غمت جامه دریده است منم
 

ست منم    ستان تو یک غنچه نچیده ا  وز گل

                                                         (354/6) 

 دل برره هررر قررامررت زیرربررا نرردهررم  

 

 مررگررر آن سرررررو سررررهرری برراال را    

                                                          (1/4) 

م و اهالی حرفه و فنون کنایه ها در شعر مدهوش بسیارند و بیشتر از اعتقادات عواکنایه : 

در غزل مدهوش آسان است و دور از ذهن  اند.فهم اکثر کنایات به کار رفتهگرفته شده

 ( بود. %21نیستند.آمار استفاده از کنایه در غزلیات نمونه حدود )

 مرریرروه برررآرم ز هررنررر رنررگ رنررگ   

 

برد ریشرررره ام             ن گر  غم   تیشررررۀ 

                                                    (31۹/7) 

 تیشه به ریشه زدن: کنایه از نابود کردن

نم مرردهوش            ک می  ن نهرران  پ  عشرررق 

 

 طشرررررت افررترراد از لررب بررامررم     

                                                    (320/۹) 

 افتادن طشت از بام: کنایه از رسوایی
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 زاهد سالوس ما کز آب شب پرهیز داشت

 

شرابش دیدمی      ست از  سجد عجب م    دوش در م
                                                    (343/۹) 

 بسیار با تقوا بودن.از آب شب پرهیز داشتن: کنایه از 

  معانی :

هجران و عدم کامیابی مضمون اصلی غزلیات مدهوش است. زیبایی،بی رحمی، بی وفایی، و 

غم فراق و شکوه از روزگار و مردمانش عمدۀ مضامین به کار رفته در کل غزلیات اوست.در 

پایگان سه غزل نیز به مدح ممدوحان خود یعنی فتحعلی شاه و حیدر قلی میرزا حاکم گل

 پرداخته است. 

محور غزلیات او جمالت خبری است که معانی ثانوی آنها رنج و مالل شاعر را بیان میکند.این 

 گونه جمالت بیشترین بسامد را دارند.

 در دل سررخت تو تأثیری ندارد درد من

 

سنگ خاره را می   توانم کرد نرم از ناله 

                                                       (8/2) 

جمالت امری :  این جمالت در معنی خواهش و تمنا و ترغیب معشوق به وصل و مهربانی 

 به کار رفته اند و از جهت بسامد در رتبۀ دوم قرار دارند.

 مکن دریغ اگر در جفا گناهی نیسرررت

 

 بکش به خونم اگر در وفا خطایی هست  

                                                   (123/3) 

این گونه جمالت کاربرد اندکی دارند و در بیان حالت طلب شفقت و بیان  جمالت پرسشی:

 تضرع به معشوق به کار رفته اند.

 تا به کی در خون کشد چشمت دل صد پاره را
 

 دهی بر دست این خونخواره راچند خنجر می 
                                                 (8/1) 

 بدیع معنوی :

(و آنچه به کار %1در غزل مدهوش تمثیل زیاد به کار نرفته است ) کمتر از الف( تمثیل : 

 رفته است عموما ساده اند و به راحتی میتوان به مفهوم آن دست یافت. 

چه میبری      جان از این تن الغر  قد   خود ن

 

  سرررلطان کجا خراج سرررتاند خرابه را       

                                                    (17/2) 

 غمی غیر از غم جانان مرا در دل نمی گنجد   

 

ساً غیر یک سلطان درین منزل نمی گنجد     سا  ا

                                                          (214/1) 

 ب( تلمیح: 

کاربرد تلمیح در غزل مدهوش بسیار است و به کار گیری اسامی شخصیتهای      
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بودن اطالعات  شاعر است و اینکه به این بزرگان  مذهبی،اساطیری و پهلوانی نشان دهندۀ باال

( از غزلیات او تلمیح دارند و بسامد %۹و سرگذشت آنان اهمیت میداده است.  در مجموع )

کاربرد شخصیتهای عشقی )مجنون و لیلی و فرهاد و شیرین به ترتیب( باالتر از دیگر موارد 

 است.

 این دل مجنون ندانم تا کی از لیلی وشررری

 

  بر دشت جنون رو در بیابان میکندمیل  

                                                   (160/5) 

 کی ز رسررتم میرسررد بر دیدۀ اسررفندیار  

 

 رسدمیها ازآن برگشته مژگانآنچه بردل 

                                                    (155/3) 
 را خوش عجین از آب قدرت کرد مشرررتی خاک

 
 آفرین پرراک راآفرین بررادا ز جرران جرران  

                                                              (3/2) 

 (%4/2ج(اغراق : )

گردید زآب و آتشم ویران زمین، سوزان 

 فلک

 بس شد بر سما، اشکم ز بس شد بر سمکآهم ز 

                                                      

(277/2) 

 ولیگرچه کاهی ز غم عشررق چو کوهی اسررت 
 

شق آن نیست که صد کوه چو کاهی نبرد       عا
                                                      (144/2) 

 (%7/5د(تناسب ) 

 جز دل عاشررق و نخچیر کمند خسرررو

 

 آن چه صید است که خوشدل بود از صیادش     
                                                       (25۹/8) 

 هر ورق مینگرم هست گلستان مدهوش

 

 راسرررتی دفتر تو روضرررۀ رضررروان ماند     

                                                    (222/10) 

 (%1ه(حسن تعلیل: )

  این الغری که هسرررت چو نخ در وجود من 
 در مرریرران حرررف آن مرریرران آمررد   

 

 ز آن تاب زلف دان که کالف بریشم است 

نازک       تان  یان گشررررت داسررر  ز آن م

                                                      (276/4) 

 سطح فکری :

در غزلیات مدهوش عشق مجازی مهمترین درونمایه است . تقریباّ  ( مضامین عاشقانه :1

در تمام غزلیات او معشوق انسانی است او از معشوق جفاکار همواره گله مند است و عمرش 

کینش را در فراق و انتظار وصل به سر برده است  اما درد عشق را خوشایند میداند و برای تس
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مرهمی نمیطلبد.از این که خود را سگ کوی یار بنامد ابایی ندارد و آنرا افتخار و اعتبار 

خویش میخواند .او همچنین از رقیبان که در راه وصل مانع تراشی میکنند نیز شاکیست 

( را در بین ویژگیهای شعر او %47.شکایت از بی وفایی و ستمگری معشوق،باالترین بسامد )

 دارد. 

 آن سرم که سر و جان به پایت افشانم   بر 

 

 اگر قبول تو افتررد نثررار مختصرررری           

                                                    (45۹/2) 

 شکایت از معشوق :

 (%31جور و جفا : )-

 سرررتمگری کرره نرردارد نظیر در آفرراق 

 

شتاق    هزار جور فزون کرد و من همان م

                                                    (274/1) 

 (%27بی وفایی معشوق : )-

 در نزد نیکوان همه جنسی ز حسن هست 

 

 غیر از وفا که جنس عدیم الوجود شررد 

                                                   (188/3) 

 (%5بی قراری عاشق: )-

به درم خواهد کرد     بی قرار اسرررت دل و در 

 

 خرم آن دل که قرارش به سررر کویی شررد 
                                                   (166/3) 

 (%4بد اخالقی معشوق : )-

 هرچند نار گشرررت به قربان طبع دوسرررت      

 

 هرچند آتش اسرررت به قربان خوی یار     

(237/3) 

 

 ( %5عهد شکنی معشوق : ) -

ستن عهدت      شک سن عهد قدیمت که با   به ح
 

 هنوز در نظرم هسررت حسررن عهد قدیمت 
                                                      (77/4) 

 افسوس و یاس عاشق: -

 عررمررر بررگررذشررررت و نرردیرردیررم تررو را 

 

صل ما)     شش بی حا (14/2آه از این کو  

 

 ستمگری معشوق : -

 خوی تو بر جرران مررا آیررت عظم رمیم

 

ظام      ما معنی یحی الع خاک   بوی تو بر 

                                                   (284/3) 

 ( %4جنگجویی معشوق : ) -
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 تا خون من ریزد چرا آن شررروخ از تیغ جفا  

 

 باهلل نکردم جز وفا مدهوش تقصررریر دگر    

                                                                                 234/5) 

 (%11غم و اندوه در فراق یار : )-

بکشررررت         فراق یررار  حمررل بررار  ت  مرا 

 

 وگرنه بار جفای سررپهر چندان نیسررت   

                                                       (66/4) 

 (%16توصیف جمال معشوق : )-

که کرده اسررررت    ته دانی آنم   حیران نک

 

 دیباچۀ جمال تو سرمشق صد ادیب    

                                                (40/4) 

 (%11ناز و نیاز : )-

که در ازل          ند  که دا یاز   ما و سرررر ن

 

 البه را بر نیکوان غرور و به عشررراق   

                                                  (17/3) 

 (%1تواضع عاشق: )کمتر از -

تانم ای دوسررررت    ندی سررررگ آسررر  خوا

 

 دادی برره مررن اعررترربررار دیررگررر   

                                               (236/2) 

 ( %1خودستایی و مفاخره: ) کمتر از -

 گرروهررر بررحررر دانشرررررم مرردهرروش    

 

 قیمتم روی زمررانرره شرررکسررررت       

                                                (78/6) 

 (%1غزل مدحی: )کمتر از -

مدهوش در پنج غزل حاکم گلپایگان )حیدر قلی میرزا(  را  با تخلص شعری او )خاور(  

 ستوده است، همچنین در دو غزل از فتحعلی شاه نام برده و او را مدح گفته است.

 داور دهررر خرراور آنررکرره سرررررپررهررر     

 

تش         م فرازم  گویررد از خررد  سرررررا

                                            (303/10) 

با کفش         که  فه فتحعلی شرررره   فخرالخال

 

 گوید محیط در خوی خجلت شررناورم 

                                                (332/8) 

 (%20) مضامین عارفانه:-2

مدهوش اگر چه در اشعارش از تعبیرات و اصطالحات عارفانه استفاده کرده است اما     

معشوق خود را زمینی توصیف کرده است و در حقیقت غزل او عاشقانه است نه عارفانه.  از 

مت باالیی دارد و میل به مال طرفی وازگان رندی و تعابیر قلندری در شعر او بسامد نسبتاً

پارسایان را سرزنش میکند و  ودر ابیات متعددی شیخ و زاهدآشکار است.طلبی در شعر او 

 .داندعشق را تنها مذهب خود می
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 (%15قلندری: )-

 یار در دیر و مالمتهای غیرم میکشرررد  

 

 زین بتر ای دوستان دوری ز دیرم میکشد 

                                                       (187/4) 

 (%3تظاهر به باده نوشی ) -

 چو من نیسررررت صررروفی صررررافی       کس  

 

مم         یخررانرره درد آشررررا م  تررا برره 

                                               (320/1) 

 (%1عشق حقیقی: )-

هوش              بقررا شررررد مررد ین  ع فنررا   چون 

 

تا هسررررت شررروم       ید  با  نیسرررتی 

                                             (314/6) 

 (%5/1تظاهر به کفر :)-

 سرررر و کررار مرردهوش بررا کررافری اسررررت 

 

باد     فت   که بر   از زلفش اسرررالم ر

                                                  (۹0/۹) 

 ( %6: ) مضامین اخالقی و اجتماعی-3

مضامین اجتماعی و اخالقی بسامد پایینی در شعر مدهوش دارد.برخی مفاهیم که بیشتر به 

 آنها اشاره شده است عبارتند از:

 صبر: -

 مرا برره صررربر حوالررت کنی و میرردانی         

 

 عاشرررق کند شرررکیبایی    بود محال که  

                                                  (453/4 ) 

 قناعت :-

قنرراعررت               هم  ی لق د ب من و ا هوش   مررد

 

 تا شررراه شرررمارند من بی سرررر و پا را      

                                                      (15/8) 

 پند و اندرز :-

هل هنر کوش      به هم صرررحبتی ا  مدهوش 

 

شد به از این حاصل      دیگرکز عمر نبا

                                               (242/5) 

( مضامینی شبیه به اندیشه های خیامی در غزل مدهوش  %1) مضامین فلسفی و کالمی-4

 دیده میشوند و نیز اصطالحاتی مانند :ازل،ابد، الست، عدم ،قدیم و غیره .

 گذر عمر : -

 زمانی داشرررتم عمرو ولی مدهوش اندر کف   

 

 دل کجا آن عمر برگرددکجا باز آیدم آن  
                                                (157/۹) 

 %(/2باده نوشی : )-
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 ننیوشررم و مینوشررم و پروای کسررم نیسررت

 

 عالم همه دانند که من باده پرسرررتم      

                                               (282/2) 

 (%2مالمت طلبی )-

مت خلق و بالی عشرررق     جور تو و مال
 

حت من    باد   چون را  اسرررت، چرا بیشررتر م

                                                                    (228/5) 

 (%1تقابل عقل وعشق : )-

 عقررل در دایرۀ عشرررق کجررا یررابررد راه 

 

 که اندرین حلقه کسرری راه به هشرریار نداد 
                                                   (146/7) 

 (%1قضا و قدر: )کمتر از -

قدر بودت عشرررق  تدبیر مکوش    گر م  به 

 

تدبیر نکرد       به  قدیر  چارۀ ت  هیچکس 

                                               (215/5) 

 ( %1ترک عالیق : )کمتر از -

 تررا نرربررری زنررگ عررالیررق ز دل     

 

 آئرریررنررۀ عشررررق نررگرریرررد جررال    

                                                  (11/۹) 

 نتیجه گیری :

مدهوش گلپایگانی از شعرای گمنام دورۀ بازگشت است. در سرایش غزل توانمندی خود      

را به اثبات رسانده است و تسلط او بر صناعات ادبی و ظرافتهای شعری و هنری آشکار است. 

او همچون دیگر شعرای همعصرش به تقلید از متقدّمان پرداخته است و در انتخاب مضامین 

اشعار او متناسب با موضوع  تخاب وزن دره شعر آنها نظر داشته است.انو قافیه و ردیف ب

است.ردیفهای فعلی که گاه پرسشی نیز هستند به غنای شعر او افزوده است .سلیس و روان 

بودن ابیات ،سهولت در انتقال مفاهیم و بهره گیری از قوافی مناسب از شاخصه های شعر 

مضارع بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده اوست.در کل غزلیاتش بحر رمل،هزج، و 

غزل او بیشتر بر تشبیه استوار است  و از استعاره و تلمیح و اغراق نیز به ، اند.از جنبۀ ادبی

حد قابل توجهی بهره گرفته است.از لحاظ فکری نیز درون مایۀ اصلی غزل او عشق است و 

ندارد و عموماَ مضامین گذشتگان را تکرار معشوق او زمینی است. از این جنبه حرف تازه ای 

فلسفی ،عرفانی،نیز اشاراتی شده است و توجه ، اخالقی تعبیرات. در غزلیات او به کرده است

 به اندیشۀ خیامی نیز در محتوای غزل او دیده میشود.
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 تهران،انتشارات پایا. ،(1372) چاپ اول، ادبی،احمد نژاد،کامل،فنون -2

 (،تهران، مهر. 1350کار،نصرت،چاپ اول،)تجربه  قاجاریّه،سبک شعر در عصر -3

 (، تهران،مرکز نشر دانشگاهی.1370، چاپ دوم)بیان، تجلیل، جلیلمعانی و  -4

 امیرکبیر.تهران: (1383اول)چاپ ،بهروزفن بیان در آفرینش خیال،ثروتیان، -5

 (، تهران، گنج کتاب.1364شعر در عصر قاجار، حمیدی، مهدی، چاپ اول) -6

 (،تبریز،1340فرهنگ سخنوران، خیام پور، عبدالرسول،چاپ اول) -7

(، 1381(،تهران، )11المعارف بزرگ اسالمی، دادبه، اص ر، ذیل واژه بازگشت ادبی )ج دایره -8

 مرکز دایره المعارف.

 نتشارات سخن. (،تهران،ا1380محمد رضا) شعرفارسی،شفیعی کدکنی،ادوار -۹

 (،تهران،آگاه.137۹موسیقی شعر، ...............،........ )-10

 انتشارات فردوس .،(،تهران1374بیان ومعانی،شمیسا،سیروس، چاپ هشتم،) 

 (، تهران، انتشارات فردوس.1374کلیات سبک شناسی،.............،) -11

 (، چاپ دوم، تهران: فردوس.1386غزل در شعر فارسی،.......،). سیر -13

 یزد.الرسول، ریحانه(1382طراز سخن در معانی و بیان،صادقیان،محمد علی،) -14

 (،تهران، نشر گفتار.1370چاپ دوم ،)اریوش،دآفاق غزل فارسی،صبور، -15

 تهران، اختر، (1384تکوین غزل و نقش سعدی، عبادیان،محمود،)  -16

 مرکز.،تهران،نشر (1372)الدین،زیباشناسی سخن پارسی،کزازی،میرجاللبیان،-17

 ( 2546ق(،نسخۀ خطّی کتابخانۀ ملّی تبریز به شمارۀ ) 1247کلیات،گلپایگانی،محمد صادق،) -18

 (،تهران، طهوری.1355تحول شعرفارسی،مؤتمن،زین العابدین،چاپ سوم) -1۹

 شیراز،شرکت طبع کتاب. ،(1340عبدالحسین،)شر،درراالدب در فن معانی،بیان،بدیع،نا -20

(  چاپ اول، تهران، 137۹بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی، وحیدیان کامیار، تقی،) -22

 دوستان.


