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 32/7/3131تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 چکیده:

قرن نهم هجري قمري ميرمختوم ادب فارسي در قرن هشتم و آغاز  ةاز شاعران شيعي و ناشناخت   

( نيشابوري است كه در شمار مريدان و شاگردان شاه قاسم انوار است. دربارة اين شاعر )مخدوم

اين تاكنون  شود و عالوه برنيز تواريخ ادبي معاصر ديده نمي ادبي واطالعات زيادي در تذكره هاي 

 به همين رويادب فارسي به زيور تصحيح و طبع آراسته نشده است.  آثار اين سرايندة مقتول

، احوال و آثار اين شاعر نگارنده بر آن است كه در اين نوشتار ضمن بحثي كوتاه در خصوص زندگي

تا ؛ و محتواي اثر بپردازد ، متن شناسياو از منظر ساختار، سبك ةماندديوان شعري باقيبه بررسي 

ري و وجه شعهم يكي از گويندگان گمنام ادب فارسي را شناسانده باشد و هم بحث پيرامون هنر 

است به صورت برجسته و موكّد  و مكتب عاشقي كه انديشه هاي شيعيرا يت اصلي شعر او اهمّ

 . بيان نمايد

 ميرمختوم نيشابوري، شعر شيعي، شعر قرن هشتم، عشق، شاه قاسم انوار: کلمات کلیدي

                                                           
 jahadi@uk.ac.ir زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان استاديار1 
 

 



 

 

 

 

 

 

 39 پائيز-15در پي  شماره پي -شناسي نظم و نثر فارسيسبك/211

 

 مقدمه:

جرمش اين /دار بلند گفت آن يار كزو گشت سرِ» :چه زيبا سروده است، شاعر نامي ادب پارسي     

دن اسرار ناب شهودي ي بزرگي كه به جرم بر زبان راناند عرفا، كم نبوده«كردويدا ميبود كه اسرار ه

گرفتار زندان شده و به طرزي فجيع به قتل رسيده اند. بزرگاني چون: حالج،  اتهام الحاد و زندقهبه 

في الواقع  . كاشاني، مشتاق علي شاه كرماني و...القضات همداني، شيخ اشراق، سرمد عين ابن عطا،

از علل اتهام به اين بزرگان فهم نادرست و بد و عجز و ناتواني از درك انديشه ها و نيز كاربرد 

يل ديگري توان از دالسوي صوفيان است و در كنار اين ميمبهم و دو پهلو از از آلود، اصطالحات ر

مالمت خويش  آماج تير بر عرفا تاخته و آنها رانيز نام برد كه سبب شده مخالفان متعصب و متشرع 

 گردانند.

لك ادب فارسي كه سرنوشتي چون بزرگان مقتول عرفان يافته است، سشاعران عارف م گروهاز    

ميرمختوم )مخدوم( نيشابوري است كه در شمار شاگردان و مريدان راستين يكي از بزرگان طريقت 

ز بسيار زياد است تا جايي كه بر يعني شاه قاسم انوار است و از طرفي عالقة شيخ به اين مريد ني

العبد قاسم »هر شاه قاسم انوار به عبارت مُ ،ورقة نخست يكي از نسخ خطي ديوان اشعار ميرمختوم

كه مكتب و مشي فكري مريدي صادق داردده است و اين نشان بر تاييد منش، درج ش« الحسيني

و در  گرفتهقبال خاص و عام قرار بعدها به درجات واال و حاالت بلند عرفاني مفتخر شده ومورد ا

 گردد. گرفتار شده و مقتول مي زندقهر و عايت بدخواهان به تهمت كفنهايت با س

بيان خواهد شد و سپس ها تذكرهدر اين نوشتار ابتدا شرح احوال ميرمختوم نيشابوري با توجه به 

 سبك و ساختار پرداخته ميشود. شناسانة اشعار او از منظر محتوا،  به بررسي متن

 شرح احوال: -3

در باب احوال و زندگي مير مخدوم نيشابوري اطالعات چنداني موجود نيست و آنچه    

-اي بر آن نيفزودهها تكرار شده و معاصران نيز مطلب تازهدر تعدادي از تذكرهست هكه 

 شود.ها در اين خصوص پرداخته ميتذكرهمطالب اند. ذيالً به بيان 

شود چنين ن منبع پس از مير مخدوم محسوب ميكه نزديكتري مجالس النفائسدر    

 : آمده است

فرزند و محبوب بود. پدرش از مكه معظمه به زيارت  ةاميرقاسم را به مثابميرمخدوم، »

مشهد مقدسه رضويه آمد و در مراجعت به نيشابور رسيد و آنجا كدخدا شده متوطن 

. از همه خردتر ميرمخدوم بود كه نام تعالي او را سه پسر عنايت فرمود گرديد. خداي

اصيلش سيدمحمد بود و به جهت تحصيل به هرات آمد و در محلي كه علوم ظاهر را 

تكميل كرد ظهور شهرت اميرقاسم بود. به خدمت آن حضرت رفته مقيد شد و آن 

عظيم رجوع فرمود، چون  حضرت هم به ترتيب و تكميل او مشغولي نموده و رياضتهاي
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ميرمخدوم پاك طنيت و صاحب دولت بود آن خدمتها را چنان شايسته و دلپسند كرد كه 

 حضرت به مضمون االسماء تنزل من السما او را ميرمخدوم نام نهاد. اين مطلع از اوست:

 مطلع:   

 مطرررب بررزن ترانرره و سرراقي بيررار جررام   

 

 خونش حالل باد كه گفته است مري حررام  

 

 ص( و )همان:7و  8 صنوايي:مجالس النفايس،قريه مهرآباد است. )مزارش در نيشابور به 

281) 

از سادات مدينه طيبه بوده به عزم »اجداد ميرمختوم  آمده كه نيز در رياض العارفين

-192:صهدايترياض العارفين،.« )زيارت مشهد مقدس رضوي به خراسان توجه نمود... 

عرصات العارفين از شدت عالقه و محبت  عرفات العاشقين وتذكرة در  همو بلياني  (117

خليفه و فرزند خواندة شاه قاسم » شاه قاسم انوار به مختوم سخن مي گويد و مي نويسد: 

 (9527 -9528 ص:6اوحدي بلياني، جعرفات العاشقين و عرصات العارفين ،«)انوار بوده 

ين آورده هدايت در مجمع الفصحاء راجع به علت و نحوة مقتول شدن ميرمختوم چن

مختوم را نيز  سيد امير ،پس از اخراج سيدقاسم االنوار به سبب تشيع از هرات» است: 

ت نامه براي متهم نمودند كه با امير غياث الدين علي ترخان عشقبازي كرده و رساله محبّ

از شهر نيشابور اخراج  يوي در قلم آورده روغن گداخته برش ريختند و بعد از آزاد

« رحلت نمود شاه قاسم االنوار مر او را مرثيه گفت... 629الجمله در سنه كردند... علي 

مير آنچه كه هدايت در خصوص تاريخ قتل ( 68-63 ص:2ب1هدايت،جمجمع الفصحاء ،)

از حقيقت است، در اين باره مرحوم نفيسي در تاريخ نظم و نثر ايران  به دورمختوم آورده 

كه احمد لر از پيروان  813ربيع الثاني  29در » بحثي نموده كه به اختصار نقل ميگردد:

فضل اهلل حروفي شاهرخ را هنگام بيرون آمدن از مسجد كارد زد كساني را كه با او 

زنداني بود و  در آن  899به زندان بردند و تا محشور بودند گرفتار كردند و وي را نيز 

سال او را از زندان بيرون آوردند و از شهر بيرون كردند و روغن گداخته بر فرق سرش 

ريختند و روشني شمع را به كثرت روغن خاموش كردند و بدين وسيله كشتند. پس 

يخ نظم و نثر تار ).«درست نيست... اندهنوشت 861و   892اينكه تاريخ در گذشتش را 

 (732-731 ص:1نفيسي، جايران ،

نقل نشده است. ها تذكرهنيز اطالعات جديدي افزون بر  فرهنگ شاعران زبان پارسيدر 

 (522 ص:فرهنگ شاعران زبان پارسي،حقيقت)
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در ديوان شاعر اطالعات چنداني دربارة زندگي و احوال شاعر ديده نميشود، جز اشاراتي كوتاه. از 

به نام شعري خويش نيز  وصف حال مختصري از خود آورده و ميرمخدوم در ضمن يك رباعيجمله 

 اشاره كرده است:

 در دهر كسي نيست به محرومي من 

 رف شدماز هستي خود چون عدم صِ

 

 مخدومي من محرومي من جمله ز 

 شد صرف وجود آن همه معدومي من

 (b26)نسخه خطي ديوان مير مختوم: 

 نمايد:ر سلك بيدالن و سوختگان معرفي مياينگونه خود را د و در بيتي ديگر

 تيمهسرررمرررا عاشرررق و رنرررد و الابرررالي   

 

 دايررررم ز شرررررراب اليزالررررري مسرررررتيم  

(b26) 

 :ميسرايدچنين شرح دلدادگيش را و گاه اين 

 تنگ شد بر جان من شاها چو صحراي وجود

 

 ني حريف مدرسه ماندم نه مرد خانقاه 

(a25) 

سروده كه ذيالً ابياتي از آن نقل  اومرثيه اي در قتل  ؛مراد و شيخ مير مختوم ،شاه قاسم انوار

 ميشود:
 ميرررر مختررروم سرررفر كررررد و دعرررايي فرمرررود

 ...من چه گويم كه چه شد فروت  ز مرن وااسرفا   

 رفررت از ايررن ديررر فنررا جانررب محبرروب ازل     

 پگراه ...مير مخدوم چره گرويم  كره بره بيگراه و      

 

 همرره دلهررراي عزيرررزان برره فرررراقش فرسرررود  

 سرررالك راه خررردا، سررراكن درگررراه شرررهود    

 «نعررم المشررهود»رو برره درگرراه خرردا كرررد كرره 

 قاسررم خسررته روان مرري كنررد از ديررده دو رود  
 (5526تا 5527، ابيات 991)كليات قاسم انوار: ص

  :کلیّاتنسخ خطی -5

سه نسخه به مشخصات ذيل  «پسند االحرار»به  نيشابوري موسوماز كليات مير مختوم 

 موجود است:

تحت عنوان پسنداالحرار امير  9/21625 كتابخانه آيت اهلل مرعشي به شماره  ةنسخ -2

مشتمل است بر :غزليات ، رباعيات ، رساله محبت نامه ، دو كه مختوم سالم اهلل عليه 

و مركبات عالم ، مكتوباتي كه به امير علي رساله در اسباب وصول ، رساله در مفردات 

نوع خط : نستعليق ،  .خوارزمي ، شيخ يوسف ، موالنا شمس الدين و ديگران نگاشته است

هاي فهرست دستنوشت) برگ. 52در  جريه.3تاريخ كتابت : نيمه سده 

 (732 ص:8،جايران،درايتي
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: به خط نستعليق و تاريخ كتابت 3128 كتابخانه آيت اهلل مرعشي به شماره  ةنسخ -1

نسخه حاضر  (59 ص:5درايتي،جفهرست دست نوشت هاي ايران ) برگ. 99 ، در29قرن

 است. شاعر ماخذ ارجاعات مقاله در متن كليات

تحت عنوان ديوان   Firouz – 27.12كتابخانه مجلس شوراي اسالمي به شماره  ةنسخ -9

-حاشيه نسخه اي ديگر كتابت شده و نسخهكه در شش برگ و در خاتم اوليا امير مختوم 

 اي ناتمام به شمار مي آيد.

 بررسی متن شناسی اثر:  -1

 روش پژوهش و تحلیل سبکی:

به بررسي موارد ممتاز و سبك ساز  توصيفينگارنده بر آنست كه مطابق با مكتب سبك شناسي    

نه بر طبق  گوينده پرداخته و اين نكات را برجسته نمايد. از اين رو در بررسي سبكي ديوان شاعر

ويژگي هاي ادبي به بررسي اثر  كه از سه زاويه زبان، محتوا وتب سبك شناسي سنتي امك

متن  ةموارد شاخص و برجست به تحليل اثر پرداخته نخواهد شد و سعي بر آنست كه ؛دنپردازمي

گوينده را مورد بررسي و  ويژه بيان و كالماز اين رهگذر بتوان سبك  تاادبي مورد تاكيد قرار گرفته 

اين بررسي در نهايت به سبك خاص شاعر منتهي ميگردد، سبكي كه در مقام  مطالعه قرار داد.

آورده  دمقايسه و مطابقت با سبك هنجار ادبي زمانه براي گوينده ويژگيهاي سبك شخصي به وجو

به لحاظ محدوديت حجم مقاله براي هر مورد از  جامعة آماري پژوهش كل متن ديوان است. است.

 ي نقل ميشود.شواهد معدود ،موارد سبكي

 بررسی زبانی سبک اثر:  -3-1

صوفيانه و قلندرانه دارند اما با زباني نه چندان فخيم و  مضمون و محتوايياغلب اشعار ميرمختوم 

استوار به گونه اي كه بايد ميرمختوم را يك شاعر متوسط در قرن هشتم به شمار آورد. به لحاظ 

زباني ويژگي و مختصات ناب و جديدي در شعر و شاعر مشهود نيست و هر آنچه هست همان 

يات در كلزباني مختصات كامل بدين روي به بررسي  سبك عراقي؛ و پذيرفته شدةمشتركات معيار 

به اختصار بيان برخي از ويژگيهاي زباني كليات مير مختوم مير مختوم پرداخته نخواهد شد و 

 :شودمي

 :*کثرت کاربرد واژه هاي عربی

تعداد كلمات عربي مستعمل در ديوان شاعر نسبتاً زياد است، اما اين واژه ها غالباً كلمات    

صطالحات عرفاني و يا شود، مگر در پاره اي ابوده و كلمات غريب كمتر ديده مي پركاربرد عربي

 و ... . ،مواجيد،ملجامهبطماحي،ذا،حكمي و ديني: اصطفا،انجال،حبّ

 *کوتاهی جمالت و تکرار افعال:
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 از ويژگيهاي بارز جمله در كالم ميرمختوم كوتاهي و ايجاز جمالت و تكرار افعال است:

 شرد درو دانرا و بينرا    شرد الف از نقطه پيردا  

 

 به حكم علّم االسرماء  شدبه هر اسمي مسمّا 

(2a) 

بالغ  نيز موسوم است،« پسند االحرار»ديوان ميرمختوم نيشابوري كه به  :اشعار و محتواي البق*

 مشتمل بر قوالب شعري ذيل است: بيت بوده و  پانصد بر

و به اقتفاي يكي از قصيده كه يكي در آغاز ديوان و در موضوع توحيد است  سه تعدادقصيده: -2 

و دو قصيدة ديگر، يكي در مدح امام علي )ع( و ديگري در ستايش قصايد سنايي سروده شده است 

 امام حسين )ع( سروده شده است.

البته يكي از غزليّات در مدح امام حسين  ند ودارعرفاني محتواي كه تماما  غزل، 92 تعداد غزل:-1 

 )ع( است. 

تازگي و سوز و گداز  و ازاند هرباعي كه بر مشي و مشرب صوفيانه سروده شد 16رباعي: تعداد  -9

 ده شده اند.رباعيات صوفيانه و قلندرانه هم به تقليد از عطار و موالنا سرو برخوردارند و برخي از

 شود:شعاري از كليات مير مختوم نقل ميبراي نمونه ا

 غزل:

 اي زنرردگي جانهررا برري تررو نترروان بررودن    

 اي مقصد جران و دل اي مراه فلرك محمرل    

 اي خواجة بحر و برر وي گروهر نيرك اخترر    

 اي غايررب و اي حاضررر منظررور تررويي نرراظر 

 كيرررواناي نرررادرة دوران سرگشرررتة ترررو   

 هررم كاشررف اسررراري هررم قاسررم انررواري    

 در عشق شدم حيران چه جاي سر و سرامان 

 

 وي رونررق ايمانهررا برري تررو نترروان بررودن    

 مقصود ترويي حاصرل  بري ترو نتروان برودن      

 اي ميررر مظفّررر فررر برري تررو نترروان بررودن   

 هم باطن و هرم ظراهر بري ترو نتروان برودن      

 هم جاني و هم جانران بري ترو نتروان برودن     

 ي برري تررو نترروان بررودن هررم سررالك اطرروار

 درد تررو مرررا درمرران برري تررو نترروان بررودن  

(21b) 

 رباعي:

 اي دوسرررت مبررراد زنررردگاني بررري ترررو    

 از هسرررتي خرررود ملرررولم اي عمرررر عزيرررز 

 

 

 مرگيسرررت حيرررات جررراوداني بررري ترررو   

 جانررا چرره كررنم جرران و جررواني برري تررو    

(28a) 

  :سبک اثر محتوایی بررسی -5-1

اما آنچه كه در نگاه اول در شعر مير مختوم جلب نظر مينمايد، جنبه هاي ايدئولوژيك، معنوي و    

هاي متعدد عرفاني است كه در سراسر اشعار مورد توجه و تاكيد مايهمضموني خاص و به ويژه بن

از باورهاي بنيادين يك گروه و اعضاي عبارت است »فراوان گوينده بوده است. مقصود از ايدئولوژي 
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آن؛ بنابراين با مقوالت ادراكي و شناختي افراد مرتبط است و چگونگي تفكر، تكلم و استعداد فرد و 

( به هر حال ايدئولوژيها در متن به دو 918)سبك شناسي،فتوحي:ص « گروه را هدايت ميكند.

ايدئولوژي با صراحت و شفافيت بازتاب  صورت صريح و ضمني بازتاب مييابند. متنهايي كه در آن

ها و محتواي گروه ايدئولوژيك را بيان كه بطور مستقيم نشانه يافته، از نوع متن هاي گفتمانيند

( با عنايت به اين مقدمات ميتوان گفت كه بازتاب افكار و جهان بيني خاص 952ميكنند. )همان:

ورزي است، صورتي صريح و بال واسطه  شاعر كه مبتني بر انديشه هاي شيعي، عرفاني و عشق

داشته و شكلي گفتمان محور به كالم ادبي او داده است. نكتة ديگر آنكه سخن مير مخدوم خالي از 

حالوت و ذوق ادبي نيست، طراوتي كه مرهون صنايع و بدايع بالغي و ادبي است كه در كالم 

 ه خواهد نمود.گوينده نمود يافته و نگارنده به شواهدي از اين دست اشار

  *وحدت وجود:

، فلسفي و حكمي است و در اثبات توحيد و البته تحت تأثير ديوان محتواي قصيدة اول   

؛ البته شايان ذكر است كه مير مختوم در مقام عارفي واصل بيش انديشه هاي وحدت وجودي

جه داشته از هر چيز به بيان و بازنمايي انديشه هاي مكتب وحدت وجود در اشعار خويش تو

ي از اين ابيات اشاره ياهاست و بسامد اين گونه ابيات در ديوان او نسبتاً باالست، ذيالً به نمونه

 :ميشود

 همه چون نقطرة پرگرار گررد خرويش ميگردنرد     

 سرران آب در بسررتانحقيقررت در همرره سرراري ب

 ... مدار نقطة وحردت چره باشرد هسرتي مطلرق            

 

 به كار خود شده مشغول و در خود گشته ناپيردا  

 بي همتا ]ي[شده هر يك به ذات خويشتن يكتا 

 رجرروع كررل برردو باشررد اگررر امررروز اگررر فررردا  

(b2) 

 همه گويم به نطق او همره دانرم بره علرم او    

 

 كه در من بي شكي خود اوست هرم دانرا و هرم گويرا    
(b1( 

 اگر پرسد كسي از من بگو معدوم مطلق شرد  

 

 كه بودم من چه بودم من، همه او بود سر ترا پرا  

(b1(

 چو قطره سوي بحر آمد بالشك عرين دريرا شرد    

 

 انا الحق گويد اين قطره تو بشنو اين سخن از مرا 

(a1( 

 زهرري نررور برري چررون زهرري قرردس ذات     

 

 منررررزه ز اشرررريا و هررررم عررررين اشرررريا  

(a5( 

 حُسررن عررالم گيررر او از بهررر اظهررار كمررال  

 

 مرري نمايررد در هررزاران آينرره امررا يكيسررت  

(b6) 
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نيز موضوع ديگري است كه تحت و پيوستگي آن به روح خاتم االنبياء اتحاد ارواح مؤمنان*

 تاثير مكتب عرفاني و تفكرات تاثير پذيرفته از ابن عربي در شعر او نمود يافته است.
 رجوع ارواح قدسي را بره روح خاتمسرت اي دل  

 
 درين معني تامل كن كه اين بُد مقصد اقصرا 

(b2( 

ميرمخدوم به  ،در بسياري از غزليات :او در وصف باري تعالی و عجز ادراك از شناخت*

 اثبات توحيد و يگانگي حضرت حق پرداخته و به توصيفاتي از اين دست پايبند است:
 آخرررر و اوّل را او نررره وحررردت نقطرررة مثرررال

 

 استقصراء  وهم از است برتر و عقل و فهم از برون

(a2) 

 ... وجررود حقيقرري يكرري دان برره تحقيررق     

 

 عررردد در احرررد نيسرررت كّرررال و حاشرررا    

(b1( 

 ذاتسرررت در خفرررا و صفاتسرررت در ظهرررور  

 

 بودسررت در اصررول و فروعسررت در نمررود   

(a8) 

 چيز كه آن جملره خيرال اسرت    مهبگذر ز ه

 برررا عشرررق درآميرررز و ز اغيرررار بپرهيرررز    

 

 حقّرررا كررره مقيرررد نشرررود خررراطر دانرررا   

 چررون فرررد شرروي اسررم شررود عررين مسّررما 

(b1) 

 در ترك دنیا و دنیاپرستی: *

 باورهاي عامّه :*

 يكي از باورهاي عامه رايج در اشعار خويش اشاره ميكند و ميسرايد: مير مختوم نيز به

 سررر هررر مرراه شررود عاشررق و ديوانرره هررالل 

 

 در شررب برردر شررود نررور جمررالش پيرردا     

(a9) 

 
. آيد درمي وخيز جست به و ميشود آشفته نو ماه ديدن از صرعي و ديوانه عاميانه، يهاباور طبق

 ( 632 :2957مصفا،)

            چنين سروده است:در غزليات شمس نيز مولوي     

 اسررت ديرروانگي نوبررت شررد مرراه سررر برراز

 

 مررن بسرريار دانررش نكرررد سررودي كرره آه

 (1261، غزل 617كليات شمس: ص)

و تفكرات قلندري نيز از جمله مواردي است كه تا حد زيادي در اشعار و  مالمتی هاي اندیشه*

 :ميرمختوم تاثيرگذار بوده است ةانديش

 حاصل از صومعه چون نيست خوشا ديرمغان

 

 هسررتي خررويش بمرران بررر د رُ و در ديررر درآ 

(b9( 
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 نيست محكم چو درين كهنه سررا هريب بنرا   

 

 حبّرررذا حالرررت مسرررتان سرررركوي فنرررا   

(a9( 

 مررائيم و شررراب و شرراهد و ديررن مسرريح    

 

 زنّرررررار و كليسرررررا و سررررراقي ملررررريح  

(b27) 

 ميرران مجلررس رنرردان ز پررا و سررر بگررذر    

 

 بري پاسرت  كه آن مقام خراباتيران بري سررو    

(a7) 

تذكره نويسان يكي از علل تكفير و قتل ميرمخدوم برخي به گونه اي كه ،شديد  تمایالت شیعی*

 كالم اين مورد اخير يكي از ويژگي هاي سبك ساز و خاصاخير دانسته اند،  ةرا نيز همين مسأل

تجلي تفكرات شيعي د. كنبسياري متمايز مي حدّميرمختوم است كه او را از همعصرانش تا 

در ديوان شعري او سراغ داد، از جمله قصيده يي  يغزليات مستقلقصايد و توان در ميرمخدوم را مي

  :به مطلع

 حسررررررينِ علرررررري قبلررررررة اوليررررررا    

 

 برررره صررررورت ولرررري و برررره معنرررري وال 

(b9( 

قصيده اي در مدح امام علي )ع( به مطلع ذيل كه در بيشتر ابيات آن صنعت تنسيق الصفات نيز و 

 مشهود است:
 مُنرررزل آيرررات حكمرررت، مظهرررر سررررّ وجرررود

 

 شاه مردان، شير يزدان، بحر احسان، كران جرود  

(b3) 

 گرایی در مدح امامان )ع(: *ترك ادبی شرعی و غالی

 در مدح امام علي )ع(:

 اي منررزه نقطررة علررم تررو از حرردّ و قيرراس   

 ... هركسي از اهل عالم رو به جايي كرده انرد 

 

 وي مقدّس ذات تو از رسرم تعريرف و حردود   

 قبلة ما خاكيران جرز خراك كروي ترو نبرود      

(a22) 

 و ترك آن پاي فراگذاشتن از دایرة ادب شرعی نوعي نيزاز امام حسين )ع( شاعر  مدحدر 

 گر انديشه هاي غاليانة شيعيان افراطي است:شي برخاسته از دل و جان كه تداعيستاي ؛است مشهود

 فررررع... همرررو برررود اصرررل و همرررو برررود  

 منرررررزّه ز كرررررون و مقررررردّس ز كرررررون

 ز وهرررم و خيرررال و خررررد برترررر اسرررت   

 برررررون از گمرررران و فررررزون از يقررررين   

 

 همررررو بررررود ارض و همررررو بررررد سررررما  

 مبّررررررا ز ايرررررن و ز كيرررررف و مترررررا   

 ز اوصرررررررراف او عاجزنررررررررد انبيررررررررا

 ترررروئي آنررررك جررررز تررررو ندانررررد ترررررا 

(a91و) 
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 احررررد شرررراه معنرررري حسررررينِ علرررري   

 

 عررررردد جملررررره كرررررامالن اي فترررررا    

(b1( 

 *انتساب مقام والیت به حضرت علی )ع(:

 ميرمخدوم به واسطة شيعي بودنش مقام واليت را به امام علي )ع( نسبت مي نمايد: 

 مالررك ملررك واليررت، كاشررف اسرررار غيررب  

 انرروار قرردس مبرردف فرريه الهرري، مصرردر    

 

 مطلررع ديرروان فطرررت، مقصررد بررود و نمررود 

 مركررز كررل واليررت، نقطررة ذات تررو بررود     

(b3) 

 اعتقاد به شفاعت :*

 يا اميرالمرممنين در قيرد هسرتي مانرده ايرم      

 

 يا شفيع المذنبين مرا را ترو بِرهران از قيرود    

(a22) 

 ایمان فایدتی نبخشد:و حبّ اهل بیت او ( ص) رسول ت آلبی والیکه  عقیدة شیعیبیان *
 گررر هررزاران سررال باشرري در پرري علررم و عمررل 

 اصررل ايمرران چيسررت حرربّ خانرردان مصررطفي  

 

 زان همره طاعرت چره سرود     بي والي شاه معني

هر كه را هست اين سعادت گوي دولرت را ربرود  

 بي والي شاه مردان جملره طاعرت معصريت   

 

 بي وفاي خاندان خود قفل غفلت كي گشرود 

(a22) 

ده است، در بيت ذيل نكتة شايان ذكر است كه از نگاه شاعر به دور نماننيز موضوعي  مدح نبی*

آنكه ميرمختوم حضرت رسول )ص( را ختم اوليا دانسته است حال آنكه در مكتب عرفاني ابن عربي 

 در خصوص خاتم اوليا نظرات گوناگوني طرح شده و افراد چندي به اين عنوان مسمّي شده اند:

 احررررد اصررررل آمررررد عرررردد فرررررع او    

 چررو حشررر نبرري در ولرري واجررب اسررت     

 

 انبيررررراء و احرررررد مصرررررطفي  عررررردد 

 بررررررود مصررررررطفي خرررررراتم اوليررررررا  

(a1( 

  :اثبات معاد*

 يكرررري گررررردد انجررررام و آغرررراز برررراز   

 ... از ايررررن رمررررز دريرررراب سرررررّ معرررراد 

 

 برررران سررران كررره واقرررع شرررده بارهرررا    

 وزيرررررن حررررررف  بشرررررناس روز جرررررزا

(a1( 

انديشة عرفاني ميرمخدوم شباهت بسياري به تفكر  پرداز مکتب عشق:میرمختوم نظریه*

هجرگرايانة عين القضات همداني دارد، چرا كه ميرمخدوم وصال را چونان پايان عشق ميداند و 

وصال واقعي است كه سبب معتقد است كه هجران و سربازي در راه عشق و نرسيدن به مراد همانا 

عشق فرض راه است همه كس را... عشق »به قول قاضي:  زنده ماندن عشق در نهاد عاشق ميگردد.
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سوداي عشق از زيركي جهان بهتر ارزد و آتش است هر جا كه باشد جز او رخت ديگري ننهد...

.« ست... هر كه عشق ندارد، مجنون و بي حاصل ا ديوانگي عشق بر همه عقلها افزون آيد.

 (37-222)تمهيدات:

 نرررررامرادي مرررررراد مرررررردان اسرررررت   

 هركرررره سررررر باخررررت در ره معشرررروق  

 

 عاشرررقان را نررره سرررر نررره سرررامان اسرررت

 عررررين جانرررران و نررررور اعيرررران اسررررت 

(b5) 

عشق يكي از پيروان عين القضات همداني است؛ چرا كه مانند قاضي  ةميرمخدوم در نظري   

عشق همان و در نظر او معشوق چيزي جز  عشق است خود همداني في الواقع فتنه و عاشق بر

به همه حال ركن ركين در منظومة فكري عين القضات عشق است و عاشقي. به همين . »نيست

و امثال آن ياد « سلطان العشاق»، «شيخ العاشقين»ون صوفيه از او با تعبيراتي چاعتبار است كه 

كرده اند. عشق در نزد او، هستي انسان است، انسان است، زندگي است، كمال است، و در يك كالم 

عين القضات در اين خصوص در  (86 صمايل هروي:خاصيت آينگي،« )است و پير... .« شيخ»

را آن باشد كه معشوق را فراموش كندكه  بدايت عشق بكمال،عاشق»تمهيداتش چنين مينويسد: 

عاشق را حساب با عشق است، با معشوق چه حساب دارد  مقصود وي عشق است و حيات وي از 

 (222)تمهيدات:.« عشق باشد، و بي عشق او را مرگ باشد... 

 چررررو مبرررردا و منتهررررا همررررو بررررود    

 عشرررق اسرررت كررره فتنرررة جهررران اسرررت 

 

 و طلرررب همررره بهانسرررت   ايرررن عشرررق 

 در عشررررق دال چرررره جرررراي جانسررررت  

(a6) 

 يا:

 عشرررق را جرررز عشرررق نشناسرررد كسررري  

 

 پايررررة عشررررق از گمانهررررا برتررررر اسررررت

(a6) 

ير مختوم بيش از هر كلمه ديگري است عشق در كليات م ةاز طرفي بايد اعتراف كرد كه بسامد واژ

اي كه ميتوان آن را در شمار صنعت بديعي گونهب غزليات ديوان سخن از عشق است در اغلبو 

 حيات و آب زندگاني ميداند: ةميرمخدوم عشق را سرماي .اعنات يا التزام نيز لحاظ نمود

 اوسررتاز عشررق زنررده برراش كرره آب حيررات 

 

 در عشق محرو شرو كره نمراني ترو در قيرود      

(a8) 

اي است كه در و اين نكته ميداندفي الواقع مجمع االضداد  را وم معشوقدر نگاهي ديگر ميرمخت    

                               ؛ يا            ورزد: گه جان مشتاقان شده گه درد و گه درمان شدهتاسر ديوان به آن تأكيد ميسر

 اين عشق شورانگيز بين هم سوز شد هم ساز شد.
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 عشق است پرده سوز و همو اصرل پررده هرا    

 

 بنمرررود پررررده را و همرررو پررررده را ربرررود  

(a8) 

 خطاب به مریدان و مخاطبان و سخن از زبان اشارت و فهم دقایق:  ی*ابیات

 گررررررر تررررررو از سرررررررّكار آگرررررراهي  

 

 فهرررم ايرررن رمرررز سرررخت آسررران اسرررت  

(b5) 

 وصف می :*

 مي چيست عمرر براقي و سرچشرمة حيرات    

 

 جهررران و فراغرررت ز ننرررگ و نرررامآزادي از 

(b22) 

 : ی الهیاشاره به تجلّ*

 عكررس جمررال عشررق چررو در جررام رو نمررود

 

 بنمود هر چره برود و شرد ايرن دايرره تمرام      

(a21) 

  فیض در عالم ذرّ:بهره مندي از معرفت در ازل و کسب *

 صبح ازل كره ديردة كثررت بره خرواب برود      

 

 سررراقي عشرررق داد مررررا بررراده برررر دوام   

(a21) 

 *دیدگاه عارفانه در نگرش به عالم هستی:

عالم هستي محضر اسر جهان خلقت و سر ،تقد است كه از ديدگاه انسان كامل و واصلشاعر مع

 :ندالهيست و همة اجزاي آن ذيشعور و شاغل به تسبيح و تنزيه حضرت حق

 عرررالم همگررري علرررم و شعورسرررت اي دل 

 در خرود منگرر دوسرت ببرين جملره جهرران     

 

 آن را كررره شرررهودي و حضورسرررت اي دل 

 كرررران دلبررررر عيّررررار غيورسررررت اي دل 

(b28) 

 مختصات ادبی:  -1-1

 *استقبال از شاعران متقدّم:

بدان اين رمز از عشق شد پيدا زهي عشق جهان آرا وجود » در قصيدة اول ديوان به مطلع 

مير مخدوم به قصيدة مشهور سنايي نظر داشته است، به «  پنهان را مگو با هيب كس عمدا

 قافيه همان قصيده و به استقبال از آن سروده شده است: گونه اي كه بر وزن و
 مكن در جسم و جان منزل كره ايرن دونسرت و آن واال   »
 

 «قدم زين هر دو بيرون نِه نه اينجا باش و نره آنجرا   

 (52)ديوان سنايي:ص 

 در غزلي ديگر نيز مير مختوم به تتبّع از عطار و استقبال اشعار او توجه نموده است: 

 ميرمخدوم:
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 عاشرررقي چيسرررت تررررك خرررود كرررردن  

 

 برررري جهررررت گشررررتن و عرررردم بررررودن

(a29) 

      عطار:  

 چيسرررت تررررك جررران گفرررتن  عاشرررقي 

 

 سررررررركونين برررررري زبرررررران گفررررررتن

 (657، غزل 517)ديوان عطار:ص

 *التزام:

التزام چنان بود كي دبير يا شاعر از بهر آرايش سخن چيزي تكلف كند كي برو الزم نبود و سخن »

بالغت و صناعات فنون و ) (16 ص:حدائق السحر،وطواط.« )بي آن درست و تمام بود... 

مير  بوري است.اي برجسته در اشعار ميرمختوم نيشاالتزام يكي از آرايه ه (71 ص:ادبي،همايي

، اين مختوم در اغلب قصايد و غزليات به نام مرشد و مراد خويش شاه قاسم انوار التزام جسته است

غزليات از آوردن تخلص ت پاياني غزليات نمودار شده چرا كه شاعر در تمامي التزام غالبا در ابيا

حتي به گونه اي ، خودداري كرده است و فقط گاهي به نام قاسم انوار پير خويش التزام جسته است

 :ص شاعر را گرفته استجاي تخلّ

 بحمداهلل كه اين سراعت برآمرد سركّة دولرت    

  

 بررره نرررام قاسرررم انررروار آمنّرررا و صررردّقنا   

(a1( 

 اسرررار جهرران را همگرري عشررق بيرران كرررد 

 

 از قاسررم انرروار شررد ايررن عشررق هويررردا     

(b1( 

 سروده شده است:بسياري از غزليات خطاب به شاه قاسم انوار از سوي ديگر  

 عاشرررقانزبررردة كرررون و مكررران نرررور دل  

 

 قاسررم انرروار حررق گرروهر يكترراي عشررق     

(a22) 

  *تلمیح:

در كليات مير مختوم يافته است، صنعت تلميح  نايع بديعي كه تجلي و نمود بسيار بارزياز جمله ص

است. تلميحاتي كه در اغلب موارد ناظر به آيات قرآن و احاديث است و گاه متوجه اشعار شاعران 

گذشته. به هر تقدير يكي از ويژگيهاي مهم ادبي در اشعار مختوم صنعت بديعي تلميح است. ذيالً 

 يشود:معنوي اشاره م ظرافتبه نمونه هايي از اين 

 :« هصلِلي اَاِ عُرجِي  يٍشَ لُّكُ»اشاره به: -

 ذرات جهرران جملرره برررين قررول گواهنررد   

 

 بررا كررل بررود اي خواجرره رجرروع همرره اجررزا 

(b1) 

به رحمت سر زلف تو واثقم »حافظ بيت  و «لينقَل الثَّم وازي ع ق تُالح  ذباتِن ج مِ هٌذب ج »اشاره به: -

 « :كشش چو نبود از آن سو چه سود كوشيدن     ***ورنه
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 كوشش ما به حقيقت كشش معشروق اسرت  

 

 به سر رشته شرو و دور شرو از چرون و چررا    

(a9( 

ميان عاشق و معشوق هيب حايل » حافظ و بيت «بِه ذَنبوُجودُك  ذَنبٌ و  لَا يُقاسُ »اشاره به: -

 : «تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز***نيست

 ي مررد تمرام  ئر تا ز تو يك سرر مرو هسرت ن   

 

 پرراي بررر سررر بنرره و بررر سررر افررالك برررآ     

(a9( 

 تررررا زخررررود نگررررذري برررردو نرسرررري   

 

 بگررذر از خررود كرره شرررط ره ايررن اسررت    

(b5) 

 :اشاره به شيخ احمدجام-

 رنررردي كررره از دمرررت بررردي بررراده مررردام 

 

 دانرري كرره كرره بررود جررام جررم احمررد جررام 

(b12) 

  « :هوابِنتَوا  اِاتَذا م اِ يامٌنِ اسُالنَّ» اشاره به:-

 هررر كرره مشررغول خودسررت او مرررده اسررت 

 

 حبَّررررذا آن دل كرررره او از خررررود برسررررت

(a6(  

  « :هملوبِقُ نكسرهِالمُ ند نا عِاَ» اشاره به:-

 خرررررداي را بطلرررررب درون كعبرررررة دل  

 

 مقررام حضرررت جانرران سررراچة دلهاسررت    

(a7) 

ثبت است بر جريدة عالم دوام ***هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق» اشاره به بيت حافظ: -

 : « ما
 به عشق زنده شرد يافرت حيرات جراودان    هر كه 

 

 عشق جان فشاننيست چو عشق نشاه اي در ره 

(a21 ) 

 : به داستان حالج تلميح-
 زجررور هجررر بگريررزم ولرري هررم بررا تررو آويررزم   

 

 تويي درد و تويي درمان كه هم منصور هم داري

(a25) 

 :  )ع(به داستان موسي تلميح-

 ظلمررت فرعونيرران آتررش موسرري بسرروخت  

 

 جمله جهان نرور شرد  از يرد بيضراي عشرق     

(a22) 

 *تلمیحات مسیحی:

 مررائيم و شررراب و شرراهد و ديررن مسرريح    

 

 زنّرررررار و كليسررررريا و سررررراقي ملررررريح 

(28b) 
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 جررررز ديررررر و كليسرررريا نسررررازيم مقررررام

 

 در مررررذهب مررررا پيررررر خرابررررات امررررام 

(12b) 

 :*اقتباس

در اصطالح اهل ادب آن است كه حديثي يا آيتي از كالم اهلل  مجيد ... را بگيرند و چنان »اقتباس 

فنون بالغت و « )باشد قصد اقتباس است نه سرقت و انتحال.در نظم و نثر بياورند كه معلوم 

 (981-989 ص:صناعات ادبي،همايي

 از حضرت حق: )ع(اشاره به آيه قرآن در باب طلب رويت خواستن موسي-

 ز لَرررا بگرررذر و فهرررم كرررن سررررّ كُرررن      

 

 كررره موسررري ز لَرررن يافرررت نرررور لقرررا     

(b1( 

 «:لرس مُ يٌا نب لَ ب و قرَّمُ لكٌم  عني فيهِسِال ي  قتٌو  ع اهللِلي م »اشاره به: 

 خرررود يكررري دان ترررو عاشرررق و معشررروق 

 

 لرررري م ررررع اهلَل نشرررران ايشرررران اسررررت 

(b5) 

 و بيان تفسير آن در اثبات واليت امام علي )ع(:« والهي م ذا علَه فَ والهُم  نتُن كُم »اشاره به: -

 عشقسرررت كررره هسرررت و برررود باشرررد    

 

 اينسررررررت بيرررررران كنررررررت مررررررواله 

(b21( 

 قيامررت عيرران شررد از ايررن جمررع و فصررل  

 

 ترررررريقّظ فقررررررد جرررررراء اشررررررراطها  

(a1( 

*شاعر گاه در خالل اشارات قرآني كه در قالب تلميح، تضمين و تحليل صورت ميگيرد به بيان 

 ي خويش از آيات و احاديث ميپردازد:تفسيربرداشتهاي 
 قَالوا ب لي داني چه بُد، جان سوي جانان براز شرد  

 

 خود شردند انجرام چرون آغراز شرد     اجزا به كلّ 

(b22) 

 نَحنُ اَقرب گفرت يعنري قطرره و دريرا يكيسرت     

 

 عاشق و معشوق و ساقي مستي و صهبا يكيسرت 

(b7) 

/ اصل و فرع / عالي / سافل / مولي / موال ابيات ديوان شهود است: بيشتردر  تقريباً تضاد ة*آرای

 سعود و نزول / ظهور و خفا/ محدث، قديم / يقين، گمان / قيد، اطالق/ ازل، ابد/                            درد و دوا/ 

 :تشخیص*

 مضطرب حال و سرآسيمه و سرودايي گشرت  

 

 تررا سرررِ زلررف تررو ديررد ايررن دل ديوانررة مررا  

(b9( 

 زلرررف ترررو اگرررر چررره دل پريشررران دارد  

 

 از روي تررو صررد گونرره امانسررت اي جرران   

(b12( 
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نقطة وهم / هماي دولت/ كعبة دل/  نقطة دايره ذات /دام بال/ ره خونخوار/  اضافة تشبیهی:*

 پردة وهم/ هستي/قيد آفتاب عشق /صبح سعادت / مشرق مقصود/ 

 کنایه: *

 عمرهررا ايررن ره خونخرروار برره سررر پيمررودم 

 

 رمقي بيش نماند اي شرب هجرران بره سررآ    

(b9( 

 جناس: *

 گر در اين راه تهي دست شردي رنجره مشرو   

 

 سرودا ش سرودا حاصل عشرق جنرون آمرد و    

(b9( 

تا نرسي به خلق / جناس تام:   –خلق  /موال-مولي عروج/  -رجوع فرش/  -عرش :جناسانواع 

               .نيستي     در ره عشق نيستي

 تنسیق الصفات: *

 سررررميع و بصررررير و مريرررردي و دانررررا   

 

 و حكيمرررري و يكتررررالطيررررف و خبيررررر 

(b1( 

  و تفکرات حروفیه : حرف گرایی*
 يكرررري دان در ايررررن حررررال الررررف و الررررف  

 سرّ الف در پي ببين عرشسرت در كرسري عيران   

 

 كرررره اينجررررا بررررود اسررررم عررررين مسّررررما 

 اسم و مسّرما آمرده هرم حررف و هرم آواز  شرد      

(b22) 

 (a7)        درد عشق بساز ه : ز درد عشق بسوز و ب موازنه*

 معني مشركل گشرايت صرورت حرق مبرين      

 

 صورت معني نمايرت حاصرل غيرب و شرهود    

(b3) 

 ابیات ملّمع: *

 به غير از عشق تو جانا نگردد در دلم چيرزي  

 

 لعمرك يا حبيبي غيركم مرادار فري الردّاري   

(b8) 

ديوان غزليات كه برخي از غزلها به تتبع از چرا ،در ابياتقافیه درونی و  موسیقی درونی *

 : اند شمس موالنا سروده شده
 تا از تو دور افتراده ام خرون جگرر شرده براده ام      

 

 دل را به دردت داده ام سرلطان معنري خراطري   

(b8) 

 اي مقصد و مقصود دل از لطف تو جانهرا خجرل  

 

 در هجر گشتم مضمحل سلطان معنري خراطري  

(b8) 
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 صرربح واليررت دميررد روز قيامررت رسرريد     

 

 دفتر وعرد و وعيرد رفرت بره يغمراي عشرق      

(b22) 

 تشبیه:*
 همه چون نقطة پرگار گرد خرويش مري گردنرد   

 

 به كار خود شده مشغول و در خود گشته ناپيردا 

(b1) 

 تشبیه معقول: *

 آئينرررررة حقيقرررررت جررررران آدم اسرررررت

 

 از عرش بره فررش جهران جملره در سرجود     

(b3) 

 سررررراية عشرررررقت همررررراي دولتسرررررت

 

 عاشررقان را خررود همررين دولررت بسسررت    

(a7) 

 ایهام : *

 قطررررب زمانرررره قاسررررم انرررروار معرفررررت 

 

 جام جهران نماسرت علري رغرم هرر حسرود      

(b3) 

 هررر كررو نديررد نشررأه مرري زنرردگي نيافررت   

 

 جررامي نبرروش تررا كرره شرروي زنرردة مرردام   

 (b22) 

 رنررردي كررره از دمرررت بررردي بررراده مررردام 

 

 دانرري كرره كرره بررود جررام جررم احمرردجام   

(b12) 

 از هجررر بررره لرررب رسرريد جررران شررريرين   

 

 وصرررل ترررو مگرررر شرررود طبيرررب دل مرررا 

(a12) 

 لیل: حُسن تع*

 گررر نرره نررور پرراك تررو در فطرررت آدم برردي 

 

 سرراكنان عررالم علرروي نكردنرردي سررجود    

(b3) 

 :علي )ع((امام ليل: )ناپاكي دشمنان حسن تع*

 برررر دل ناپررراك زاده كررري بتابرررد سررررّ او  

 

 جرران شرريطان حسررود سرررّ آدم بررر نتابررد  

(a22) 

هم از جمله مواردي است كه شاعر بر سبيل تفنن و طبع آزمايي بدان  دشوارهاي التزام ردیف*

 عنايت داشته است و مواردي از اين دست در سخنش ديده ميشود:

 «شاه سالم عليك/ »«بي تو نتوان بودن» 

 در غزلي به مطلع :



 

 

 

 

 

 

 39 پائيز-15در پي  شماره پي -شناسي نظم و نثر فارسيسبك/298

 

 اي زنرردگي جانهررا برري تررو نترروان بررودن    

 

 وي رونررق ايمانهررا برري تررو نترروان بررودن    

(a29) 

 و

 بودِ تو پيش از وجود، غيربِ ترو عرين شرهود    

 

 غيررر تررو چيررزي نبررود، شرراه سررالم عليررك 

(b22)     

 نتیجه:

 با توجه به مباحث مطرح شده نتايج حاصل از پژوهش فهرستوار بيان ميگردد:

كه به جرم بيان  مير مختوم نيشابوري از شعراي متوسط و در عين حال گمنامي است -

و  مقتول ميشود اضي همداني و شيخ اشراقچونان حالج، ق عقايد به الحاد متهم گشته و

 ت پير خويش بوده است.مورد عنايت و محبّو در شمار مريدان شاه قاسم انوار از سويي 

نيز « پسنداالحرار»ر باقيمانده از ميرمختوم كليات شعري اوست كه به اثيكي از آ -

 موسومست.

ويژگي و مختصة جديدي در اشعار شاعر ملحوظ نيست و هر چه هست  ،از جنبة زباني -

همان ويژگيهاي معيار و مشترك سبك عراقي و همان طور كه بيان گرديد كالم شاعر در 

 متوسط است. محور زباني،

مير مختوم نيشابوري در محور معنايي و فكري اشعار او جاي كالم وجهة اصلي و ويژة  -

 بسامد ميتوان از مختصات فكري ذيل ياد نمود: ت وبه ترتيب اهميّ دارد.

گرايانه يافته و حتي از دايرة ادب شرعي نيز گام هاي شيعي كه گاه صورتي غاليانديشه

فراتر مينهد؛ تفكرات عرفاني كه ناشي و متاثر ازمكتب عرفاني شيخ اكبر و تعليمات 

هاي وحدت وجودي  كه بارزترين نمونة آن بيان انديشه مرادش شاه قاسم انوار است

؛ دلدادگي به پير و مراد خويش، شاه قاسم انوار كه در سراسر ديوان وي مشهود است

نظريات خاص وي در باب مكتب عشق كه تا حد تاكيد و تكيه بر مباني مالمتي؛ است؛ 

هاي فراق گرايانة قاضي همداني است، تا جايي كه بايد اقرار كرد بسياري شبيه به انديشه

ن ميرمختوم با كالم و تفكرات عين القضات انس و آشنايي داشته است؛ كه بي گما

 آشنايي و الفتي كه سرنوشتي شبيه همو برايش رقم زد!

مله التزام به نام مراد اي را ميتوان بيان نمود، از جدر محور ادبي نيز موارد برجسته -

تقبال از شعر اسص از آن مدد گرفته است؛ اي كه شاعر حتي به جاي تخلّگونهخويش؛ ب

م عرفاني از جمله سنايي، عطار و موالنا؛ استفادة بسيار از صنعت بديعي شاعران متقدّ

اي كه اين كلمه در شمار پر كاربردترين و گونه، التزام واژة عشق، باقتباستلميح و 

هاي مورد استفادة شاعر بوده است؛ ساير آرايه ها و ظرافتهاي ادبي نيز در  موكّدترين واژه
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شعر ميرمختوم نمود يافته كه در كنار جنبه هاي عرفاني و شيعي سخن وي، به كالم وي 

 حالوت و ذوق و طراوت خاصي بخشيده است.
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