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 چکيده
محتشم كاشانی از لحاظ فراوانی  اشعار در گوي و چوگان واژه هاي واكاويهدف از این مطالعه 

 ي نمایی روشن از جامعهتکرار و نوع كاربرد آن است. از آن جایی كه ادبیات و شعر بیان كننده

است بنابراین به منظور دستیابی به یک شناخت نسبی از اوضاع چوگان در دوره صفویه بررسی 

 ایی دارد.عار شاعران این دوره اهمیت ویژهاش

وا از نوع تحلیل محت توصیفی -تحلیلی روش، به توجه با و كاربردي هدف، حیث از پژوهش این

استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از دیوان شاعر با تجزیه و تحلیل اشعار از حیث 

 مورد توجه و واكاوي قرار گرفته است.  بسامد، كاربرد

 88و  81، 04هاي گوي، چوگان و صولجان به ترتیب دهد از حیث فراوانی واژهها نشان مییافته

تعلیمی، تغزلی، مدح، دعا و اشاره به بازي به ترتیب -فراوانی و از حیث نوع كاربرد به ترتیب ادبی

مورد دهد صنایع ادبی ها نشان میاند. همچنین یافتهبار تکرار داشته 85و  8، 51،  81، 2

 استفاده شامل تشبیه، استعاره، كنایه است.

هاي این مطالعه نشان از آن دارد كه شاعر اشاره مستقیم به بازي چوگان نداشته اگرچه یافته

نشان از اهمیت این بازي در آن دوره و آشنایی  96ها با بسامد است. لیکن استفاده از این واژه

 .كامل شاعر و مردم با بازي چوگان دارد.

 .چوگان، طبطاب، گوي، شعر اژگان کليدي:و
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   2 ، کيومرث موالدوست 1 مرکاوي معصومه شيرزاد
 .هاي باستان دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایرانكارشناس ارشد فرهنگ و زبان 8
 .كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 معصومه شيرزاد مرکاوي

 محتشم کاشانی اشعار در گوي و چوگان واکاوي
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 مقدمه
ي و به واسطه« خاقانی ثاي»ماند، ق( را به سبب قصایدش كه در استواري به قصاید انوري و خاقانی می669 -651محتشم كاشانی )

 سرایندة محتشم(. 811: 8564اند)صالحی نیا و مهدوي،نامیده« العجمانحس»ي امام حسین)ع( سروده، بند پرشوري كه در مرثیهتركیب

 خوبی شاخص او فردیت ارزیابی براي توانندمی و اندگرفته قرار نیز نویسان تذكره انتخاب محل ازقضا، كه است بوده هم لطیفی بسیار هايغزل

)صالحی است بوده هارساله از هم گاهی و باشند ايبرجسته وقوعی هايویژگی داراي كه است شعرهایی از بیشتر نویسان تذكره انتخاب. باشند

 (.864: 8564نیا و مهدوي،

گفت و پس محتشم در دوران جوانی وارد دربار شاه طهماسب صفوي شد و در ابتدا شاعري مداح بود كه پادشاهان صفوي را مدح می

معتقدات دینی خود و احساسات شیعی دربار شاهان صفوي كه  يبعدها بواسطهي شاعران معروف عصر خود قرار گرفت، اما از مدتی در زمره

 . اشعارمذهبی و مصائب اهل بیت پرداخت ودندر صدد تقویت این مذهب بودند به سر

 گفته به و آمدمی پدید بزرگ بس افتخاري سرودندمی شعر كربال شهیدان و امامان رثاي و مدح در كه كسانی براي صفوي عهد در

 كاشانی حتشمم بندهفت. بود كاشانی محتشم چون بزرگی شعراي هايسروده فرهنگی فضاي این پیدایش عمده محرك و انگیزه كالمار ژان

 اثر این تأثیر تحت لذا است بعدي هايدوره در شعرا سایر بخش الهام. اوست از بعد هايدوره و دوره این سرایی مرثیه شاهکارهاي از كه

 (.812: 8519)فربد، كندمی رشد خوانی تعزیه و خوانی روضه برجسته

ي صفویه بود. در این دوره زمانی بازي چوگان بسیار مقبول و موردتوجه عام و خاص زیسته كه ایران در اوج دورهاي میمحتشم در دوره

 ي بازي چوگان بوده است. جامعه قرار داشت. میدان نقش جهان اصفهان در این دوره ساخته شده و كاربري اصلی آن نیز برا

هاي ورزشی ایران است كه به نام و شرح و رسوم بازي آن در كتب تاریخ و لغت و قصص و افسانه ترین بازيبازي چوگان یکی از قدیمی

 (.99: 8509خوریم)بهروز، از دوران ساسانیان تا اواخر صفویه و زندیه بر می

اند كه تاثیر تماشاي آن و مرسوم بوده و مردم به بازي و تماشاي آن عالقمندي داشتهاین ورزش نشاط انگیز چندان در ایران متداول 

هاي مرده و زنده در دواوین شعرا از رودكی گرفته تا شعراي دوران صفویه و زندیه منعکس و مشهود است و چنین آثاري در هیچ یک از زبان

 شود)همانجا(.جهان یافت نمی

دادند و گاه براي نشان دادن مهارت خود، شاهزادگان و امیران، اي نشان میالعادهورزش عالقه فوقپادشاهان صفوي نسبت به این 

 (.54: 8515 اشراقی،كردند شاه عباس این بازي را خیلی دوست داشت)سفیران خارجی را به تماشا دعوت می

 

 بيان مساله
 يحوزه است. این گرفته قرار محققان توجه بیش مورد و كم كه است ادبیات شناسیجامعه اي،رشته بین مطالعات هايحوزه از یکی

 آن نیست منظور دهد. البتهمی پیوند زمانه سیاسی و اجتماعی وضعیت به را ادبی انواع از نوع یا هر رمان و شعر معنایی ساختارهاي مطالعاتی

 تضادهاي و مسائل گاهی و سازدمی تبدیل روایی و مسائل معنایی به را اجتماعی مسائل از است بلکه بعضی جامعه واقعی تصویر ادبی متون كه

 و روزمره فعالیت و از هستند اجتماعی انضمامی و هاينگري جهان هاشود. زبانمی گرجلوه زبانى هايو ستیزه مسائل صورت به اجتماعی

-می واكنش به اجتماعی ساختارهاي برابر جمعی، در هايزبان كالمی و ساختارهاي قالب در ناپذیرند. ادبیات جدایی طبقاتی مبارزه

 (.19: 8564به نقل از رضائی،  26: 8511پردازد)گلدمن و دیگران، 

 ادبیات و جامعه میان ارتباط و ادبیات اجتماعی كاركرد و ساخت هنر، شناسیجامعه هايشاخه از یکی عنوان به ادبیات شناسیجامعه

 پرورش، و آموزش خانواده، مانند نیز ادبیات دهد،می نشان ادبیات شناسیجامعه(. 19: 8511)ستوده، كندمی بررسی را آنها بر حاكم قوانین و

 علمی مطالعه ادبیات شناسیجامعه واقع در. دارد انسان اجتماعی زندگی در ریشه یعنی است، اجتماعی نهاد یک غیره، و اقتصاد حکومت،

(. 829: 8562قزوینی و ایشانی،  )همانجا به نقل از نعمتیاست اجتماعی زندگی هايجنبه دیگر با پیوند در آن ماهیت و ادبی اثر محتواي

ي تمام نماي فرهنگ و توان گفت ادبیات فارسی آینهرود، به همین جهت میادبیات هر ملت یکی از عناصر اصلی هویت ساز آن به شمار می

توجه شاعران ادوار مختلف شعر فارسی، بازي سنتی نظیر چوگان است و شاید بتوان آداب و رسوم این سرزمین است. یکی از موضوعات مورد

 (.1: 8562ي چوگان در اشعارش وجود نداشته باشد)نورایی و غفاري، كمتر شاعري را نام برد كه واژه

 به دنبال شاهنامه كه طوري به است؛ مختلف دوران هايسرچشمه موقعیت زمین ایران ادبیات گوناگون تفسیرهاي كلی طوري به

 عشق حافظ البته معشوقانه است، نگاه و عشق تفسیرشان نظامی و حافظ اما دارد، در پیش را جنگ از جلوگیري و تیمی هايفعالیت آموزش

 تفسیر در واقعی زن یک چهره نظامی انتخاب است. معیار چوگان و گوي تفسیر خداوند به انسان نزدیک شدن بیند،می معنوي جنس از را

 كه دید توانمی منظر این داند. درمی گوي انداختن یک مثابه به را احترام جامی و شودمی داده نشان در چوگان وي مهارت و ورزش
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 معبود، یافتن به عشق خشونت، از پرهیز تیمی، كار توانیممی ورزش امروز در ما كه این سازند،می را متفاوت نظرهاي هاي متفاوتدیدگاه

(. از سویی دیگر ادبیات و 11: 8560 ببندیم)رزاقی و همکاران، كار به و شاعرانی بیاموزیم چنین از را احترام و ادب اخالق، و زندگی همسر

 (.5: 8562پور ایگدیر، ي خود است)سعادتي تمام نماي جامعهشعر آیینه

هنري، ادبی و شئون مختلف زندگی مردم حضور داشته  این بازي تاثیر عمیقی در فرهنگ و هویت ایرانیان داشته بطوري كه در آثار

است. وجود مضامین گوي و چوگان در بیش از هزاران بیت در اشعار مختلف شعراي به نامی همچون فردوسی، سعدي، نظامی گنجوي، 

ي، خواجوي كرمانی، عراقی، فردوسی، رودكی، ناصرخسرو، موالنا، عطار، جامی، سنایی، وحشی بافقی، فرخی سیستانی، خاقانی، انوري، اوحد

صائب تبریزي، شیخ محمود شبستري، محتشم كاشانی، سیف فرغانی، هاتف اصفهانی، ابوسعید ابوالخیر، عبید زاكانی، فروغی بسطامی، ملک 

 و آشکار زندگی اشعراي بهار، پروین اعتصامی، شهریار و دیگر شعرا نشان دهنده عمق و ریشه این بازي در فرهنگ عام و خاص و زوایاي پنهان

 (.8560مردم قرون مختلف در ایران است)موالدوست، 

 دو به نزدیک كه سبکی. شودمی شناخته فارسی شعر هايسبک تریناصلی از یکی عراقی و خراسانی هايسبک كنار در هندي سبک

 به شاعران كه گرفت رونق روزگاري در سبک این. یافت العادهفوق رواجی هند و ایران در صفوي شاهان حکومت دوران با همزمان و قرن

 هايویژگی شودمی مالحظه اگر نیست تعجب جاي پس. بودند آورده هاخانه قهوه میان به ناچار به را خود شعر شده، دور دربار از دالیلی

: 8511ملکشاه و همکاران،  پور)غنیاست گرفته شکل آنها كنار در زندگی و مردم با شاعران تعامل در نیز شاعري سبک این شناختی سبک

01.) 

رواج این بازي در دوره صفویه موجب استفاده مضامین گوي و چوگان در اشعار شاعر است. این تحقیق سعی دارد میزان فراوانی و نیز 

 هاي گوي و چوگان، در اشعار محتشم كاشانی را واكاوي نماید و چگونگی این كاربرد را مشخص سازد.كاربرد واژه

 

 سی تحقيقروش شنا
 روش تحقيق

 حیث از پژوهش هدف از این مطالعه واكاوي گوي و چوگان در اشعار محتشم كاشانی از لحاظ فراوانی تکرار و نوع كاربرد آن است. این

اشانی ك از نوع تحلیل محتوا استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از دیوان محتشم توصیفی -تحلیلی روش، به توجه با و كاربردي هدف،

 به كوشش مهرعلی گرگانی با تجزیه و تحلیل اشعار از حیث بسامد، كاربرد مورد توجه و واكاوي قرار گرفته است.

 سوال تحقيق
 هاي گوي و چوگان در اشعار محتشم چه كاربردهایی دارد؟واژه -8

 ازي چوگان در عصر شاعر پی برد؟توان به وضعیت بها در اشعار، تا چه میزان میاز مضامین و كاربردهاي این واژه -2

 فرضيات تحقيق
 اشعار شعرا متاثر از شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره زمانی شاعر است.

 

 نتایج
 همین به بازي در آن با و است خمیده كمی سرش و باریک و راست آن دسته كه است چوبی معناي به و پهلوي است، ايواژه چوگان

 است آمده دهخدا فرهنگ در(. 8524 صفحه ،1جلد ،معین)هست نیز كجی سر چوب هر معناي به همچنین. زنندمی گوي (بازي چوگان) نام

 بلند چوب آن و است أخوذم فارسی از 8شیکان فرانسوي كلمه است و صولجان آن معرب كه چوبکان و چوبگان پهلوي به را چوگان كه

 بازي گوي آن با كه مانندي كفچه چوب همچنین زنند؛ گوي بدان كه كجی چوب یا برندمی كار به گوي بازي در كه است سركجی

 (.811: 8511)ریاضى و همکاران، كردندمی

 

 تحليل بسامدي
 گرفتند قرار بررسی مورد تکرار میزان و بسامد لحاظ از «طبطاب و پهنه صولجان، چوگان، گوي،»هاي واژه حاضر پژوهش اول بخش در

 .است شده مشخص (8) شماره جدول در آن نتیجه كه
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 ( : بسامد واژه هاي گوي و چوگان1جدول شماره )

 شاعر
 بسامد

 جمع
 پهنه طبطاب صولجان چوگان گوي

 96 4 4 88 81 04 محتشم كاشانی

  ماخذ: یافته هاي تحقيق
    

 اشعار در است چوگان معرب كه «صولجان»دارد. واژه  را تکرار بیشترین شاعر این اشعار در «گوي»واژه  شودمی مالحظه چنانکه  

 شود.شاعر دیده نمی این اشعار در هستند چوگان بازي از نوعی كه «پهنه و طبطاب. »است رفته كار به محتشم

 

 تحليل کاربردي  
گرفته است. اند، مورد بررسی قرار ها از این لحاظ كه در شعر به چه منظوري به كار رفتهدر بخش دوم پژوهش، نوع كاربرد این واژه 

 ( مشخص شده است.2نتایج آن در جدول شماره )

 محتشم کاشانی (: نوع کاربرد واژه هاي گوي و چوگان در اشعار2جدول شماره )

 نوع كاربرد                      

 واژگان
 جمع اشاره به بازي تمنا -ادبی مدح -ادبی تغزلی -ادبی تعلیمی -ادبی

 04 0 2 22 84 2 گوي

 81 9 8 1 0 4 چوگان

 88 5 4 1 8 4 صولجان

 96 85 5 59 81 2 جمع

 ماخذ: یافته هاي تحقيق

 

به طور كلی در دو حوزه كاربرد ادبی و یا اشاره به بازي مورد « گوي، چوگان و صولجان»هاي هاي به عمل آمده واژهبر اساس بررسی

، كنایه و... براي 5، استعاره2هاي ادبی چون تشبیهقالب آرایهها را در اند. مقصود از كاربرد ادبی آن است كه شاعر این واژهاستفاده قرار گرفته

آید آن است كه شاعر به بازي چوگان و یا بیان مفاهیم موردنظر خود استفاده كرده باشد و مقصود از اشاره به بازي چنانکه از عنوان آن بر می

ت محتشم در مفهوم مدحی است. در اینجا براي این مفاهیم در ابیا« چوگان»و« گوي»قواعد آن در اشعار پرداخته است. بیشترین كاربرد 

 شود. شاهد مثال آورده می

 

 کاربرد ادبی 
ت. استفاده شده اس« چوگان»و« گوي»هاي تحقیق گاه براي بیان مفاهیم مختلفی اعم از تغزلی، تعلیمی، مدح، تمنا از براساس یافته

اند. یعنی با استفاده از تشبیه، استعاره و كنایه به بیان مفاهیم تغزلی، تعلیمی و ... ر رفتهها در قالب ادبی به كادر این نوع كاربرد این واژه

 اند.پرداخته

 

 تعليمی   -ادبی

 در شاهد زیر كه در وصف یگانگی پرودگار و قدرت او سروده شده است، مقصود از گوي، فلک و آسمان) صنعت استعاره( است.

 وجود دارد و دارد ز موجود استغنا    قرار داده كه این گوي بیقرار خویش        

 (852: 8500)محتشم،

 

                                                           
 (.91و99:8511 تشبیه ماننده كردن چیزي است به چیزي، مشروط بر این كه آن مانندگی مبتنی بر كذب باشد نه صدق؛ یعنی ادعائی باشد نه حقیقی)شمیسا، . 2

 .(898یی به جاي واژه دیگر) با قرینه( به عالقه مشابهت است، یا تشبیهی است كه از آن فقط مشبه به به جا مانده باشد)همان: . استعاره به كار بردن واژه 5
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 تغزلی   -ادبی

 گوي میدان محبت سر اهل نظر است           گرد این عرصه مگردید كه سر در خطر است 

 (552: 8500)محتشم،

 مفهومی تغزلی را بیان كرده است. در بیت باال در قالب صنعت تشبیه)سر به گوي تشبیه شده( 

 

 مدح    -ادبی
در بیت زیر كه از قصیده اي است در مدح سلطان االفهم محمد امین سلطان تركمان، شاعر در قالب صنعت تشبیه) تشبیه زمین به  

 گوي( به مدح ممدوح پرداخته است.

 بی دست و پا فتد بره از روي اضطرار    امرش به سیر گوي زمین حکم اگر كند    

 (252: 8500)محتشم،

 

 تمنا  -ادبی
 سکون شديكاش آن زمان كه این حركت كرد آسمان            سیماب وار گوي زمین بی

 (218: 8500)محتشم،

رده را به گویی تشبیه ك شاعر، زمین« باز این چه شورش است كه در خلق عالم است» در شاهد باال كه بیتی است از تركیب بند معروف

 است كه همچون سیماب در حركت است و كل بیت متضمن مفهوم آرزو و تمنا براي واقع نشدن امري است.

 

 صنایع ادبی

 كاربرد دایره ولی است رفته كار به فارسی شاعران شعر در كنایه و تشبیه استعاره، صنعت؛ سه به چوگان ادبی –از نظر كاربرد هنري 

بیه بیشتر است و به طور كلی، چوگان در شعر اكثر شاعران فارسی مشبه به زلف یار قرار گرفته است و وجه شبه آن درازي تش صنعت در آن

 (.24: 8562و خمیدگی است)نورایی و غفاري، 

 

 تشبيه 
 در بیت زیر زلف به چوگان و سر به گوي تشبیه شده است. 

 افکندمحتشم در پاي او چون گوي سر می   افکند چوگان زلفهرگه آن مه بر ذقن می

 (568: 8500)محتشم،

 

 استعاره
 (:81: 8562گوي ذقن استعاره مصرحه از زنخدان معشوق)نورایی و غفاري، 

 این چه تركانه قبا پوشی و لطف بدن است  این چه چوگانی سر زلف و چه گوي ذقن است

 (550: 8514)محتشم كاشانی، 

 

 کنایه 
 ( 191: 8500آرد چو به نعت و منقبت روي                    از زمرة خادمان برد گوي)محتشم، 

 گوي بردن كنایه از سبقت و پیشی گرفتن است.

 

 اشاره به بازي 
 هاي زیر اشاره كرد: توان به نمونهاز ابیاتی كه در آنها به بازي اشاره شده است می

 سرور و مسند و خرگاه و چتر و چوگان داد  به هركه الیق اسباب كامرانی بود

 (818: 8500)محتشم، 

 داند. را از اسباب كامرانی می« چوگان»این بیت در مدح پادشاه دكن سروده شده است و 
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 چو در چوگان زدن آن مه نگون گردد زپشت زین  زمین گوید ثنا گردون دعا روح االمین آمین 

 (096: 8500)محتشم، 

 اشاره شده است. « نگون گشتن ز پشت زین» وگان زدن اشاره دارد و نیز به مهارت چوگان باز با عبارتاین بیت نیز به چ

اند به هیچ یک از قواعد و قوانین آن اعم از تعداد نفرات، ابعاد زمین و یا نحوه ابیاتی كه به بازي اشاره دارند در اشعار محتشم به كار رفته

به این بازي اشاره شده است. در « گوي باختن» و« چوگان زدن»، «چوگان باز»، «چوگان باختن»اتی مانند بازي اشاره ندارد. تنها با تركیب

ه ب چنین ابیاتی معموالً صفاتی كه بیانگر چستی، چاالكی، قدرت و سرعتند به كار رفته كه از الزامات شخص چوگان باز است. مثالً در بیت زیر

 چابکی چوگان باز اشاره شده است: 

 هارآرد خاصه وقتی گوي بیرون بردن از میدان     غریو از مردم چابک ز پشت زین خمیدنب

 (581: 8500)محتشم، 

برد از پشت زین خمیدن او كه نشان دهنده مهارت این بیت بیانگر این مفهوم است كه وقتی چوگان باز گوي را از میدان بیرون می

 اشاره شده است. « چابک»نیز به واژه خیزد. به طور مشخص است فریاد از مردم برمی

ی هاي جنگشود. در این ابیات در كنار ویژگییکی از مواردي است كه بواسطه آن ممدوح ستایش می« چوگان زدن»در ابیات مدحی نیز 

وگان زدن هم اشاره ممدوح، توانایی وي در شمشیر زدن و تیر انداختن و اشاره به صفاتی همچون سخاوت، بخشندگی و... به مهارت وي در چ

شود و یا مجموعه بیت یا مصرع بیانگر مفاهیمی چون قدرت، شود كه در این موارد نیز از كلماتی مانند چابکی، چاالكی و ... استفاده میمی

 شود. ها از الزامات بازي چوگان محسوب میسرعت، چاالكی و غیره است. این ویژگی

ه اشار« قدرت»و « چابکی»ح یوسف بیک بن محمدخان تركمان سروده شده است به صفت براي مثال  بیت زیر از محتشم كه در مد

 كرده است: 

 گوي زر از سپهر رباید به صولجان    چابک سوار عرصه دولت كه صولتش 

 (251: 8500)محتشم،

را كه گوي زر است)صنعت تواند خورشید اي است كه با صولجانش میوي چابک سوار عرصه دولت است و صولت و قدرتش به اندازه

 استعاره( از سپهر برباید.
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 بحث و نتيجه گيري
 از زمین ایران غنی ادبیات به توجه كند. بامی را بازگو كشور آن رسوم و آداب و فرهنگ كه است نمایی تمام يآیینه كشور هر ادبیات

فارسی است.  ادبیات نثر و نظم كتب و... سیاسی تاریخی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، مسائل سیر تحقیق در منبع بهترین كنون، تا كهن دوران

: 8565به نقل از رفیعی،  8511 است)پارسامهر، ما كشور تاریخ در بدنی تربیت يشیوه به پاسخ تریندقیق و زیباترین بها،گران منابع این

221.) 

 همت آن سرودن به روزمره امور و گوناگون قضایاي با خویش رویارویی نتیجه در شاعر كه است فراوانی محتواي و مضامین را شعر

 غیره و دینی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مسایل دارنده بر در و باشدمی گسترده و وسیع بسیار شاعران شعري موضوعات دایره. گماردمی

 همچنین و جامعه بر حاكم احوال و اوضاع مردم، روزمره امور بررسی به كه است شعري نیز اجتماعی شعر(. 9: 8516نیا،  )كشوريباشدمی

 و هرج سنتی، آیین و رسوم ایثار، و بخشش آزادي، عدم و خفقان حاكمیت بارگی، شکم و سیري محرومیت، و فقر چون مسایلی و مشکالت

: 8516نیا،  )كشوريپردازدمی اخالقی و اجتماعی عیوب و آفات ماندگی، عقب و جهل ترقی، و پیشرفت هرزگی، و باري و بندبی فساد، و مرج

9.) 

هاي گوي و چوگان در اشعار محتشم كاشانی به انگیزه شناخت وضعیت چوگان در آن دوره به تنهایی میسر نیست. زیرا واكاوي واژه

ي مضامین شاعرانه است و با تعریف كاربردي محققین براي دستیابی اوضاع كلی ورزش چوگان هاي به كار گرفته شده دربردارندهعمده واژه

، «چوگان باختن»مقدور نشد. در ابیاتی هم كه به بازي چوگان اشاره شده، به قواعد بازي پرداخته نشده است. بلکه تنها با عباراتی چون 

آمده است كه از الزامات چوگان ...« چستی، چاالكی و »ست. گاه در بیت صفاتی مانند و عباراتی از این دست به بازي توجه شده ا« چوگان باز»

 باز است و یا كل بیت بیانگر چنین مفهومی است.  

اند به تواز سویی دیگر از آنجایی كه اشعار این شاعر را بیشتر در حوزه مداحی و مذهبی باید جستجو كرد طبعا این گونه از اشعار نمی

وضاع عمومی و تفریحی جامعه بپردازد. از این رو براي دستیابی به وضعیت چوگان در آن دوره الزم است اشعار كل شاعران آن كم و كیف ا

 تري دست یافت.دوره را مورد بررسی قرار داد تا بتوان به نتیجه مطلوب

ها در  مفاهیم رد. بیشترین كاركرد در این واژههاي گوي و چوگان از حیث تعدد و تنوع در حد قابل توجهی قرار دااز نظر كاربرد واژه

 «چوگان»، «گوي»مدحی است. اگرچه محتشم در ادبیات فارسی به سرودن اشعار مذهبی شناخته شده و معروف است اما بیشترین كاركرد 

 در مدح در اشعار محتشم است.« صولجان»و
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