
 
 

 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)
 پژوهشی-علمی

  24شماره پیاپی-1393تابستان -شماره دوم-سال هفتم
  

  »غزلیات مشتاقیه«تحلیل محتوایی و سبکی 
  )137-156(ص

  1فاطمه کوپا
  14/11/1392تاریخ دریافت مقاله:

  15/4/1393تاریخ پذیرش قطعی مقاله:
  چکیده

یا » مظفر علی شاه«معروف به » میرزا محمدتقی«هاي عرفانی در شمار سروده» غزلیات مشتاقیه«
غزل عرفانی به رشته تحریر درآمده است، آنچه  126اي بالغ بر است که در مجموعه» مولوي کرمانی«

ت حادیث، نکات و اصطالحااز متن اثر استنباط میشود بر وسعت اطالعات و تسلط سراینده بر آیات، ا
  و...داللت دارد.ادبی، احکام نجومی، علم اللغه هاي عرفانی، آرایه

ا و هبندي عربی، از جمله افراط و نوآوري در کاربرد واژهتأثیرپذیري اثر از قواعد زبانی و ترکیب
اربرد به ک ترکیبات اضافی و وصفی، کاربرد ویژه افعال و دیگر اجزاي عبارات وعنایت خاص سراینده

هاي ادبی از ویژگیهاي سبکی اوست. پسروي او از امهات آثار پارسی و عربی معتنابه برخی از آرایه
  بیانگر وسعت اطالعات و تأمل در آثار اسالف اوست.

کاربرد اصطالحات عرفانی خاص از جمله فیاض مطلق، حضرت جامع، شاهد غیب، رش نور، 
  اص مؤلف به عرفان و تصوف و تجارب ناب روحانی است.فیض، فقر، فنا و... بیانگر گرایش خ

  و اما پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به دو سؤال اصلی و محوري زیر است: 
هاي ادبی و پسروي از ـ توجه عمده مولوي کرمانی در به کارگیري مفاهیم واصطالحات عرفانی آرایه

  پیشینیان سخن در چه مواردي خالصه میشود؟
ها و ترکیبات اضافی و وصفی، صفات مرکب و مقلوب و... گیري از واژهري به ویژه بهرهـ ابداع و نوآو

  در نگاه سراینده از چه جایگاهی برخوردار است؟
  کلمات کلیدي:

  بررسی محتوایی و سبکی، غزلیات مشتاقیه، مظفر علیشاه، مولوي کرمانی.

                                                 
  استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ١
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  مقدمه
) وي 934: ص 5الفصحاء؛ ج(مجمع» میرزا محمدتقی، خلف صدق میرزا کاظم طبیب بوده است.«

زبده عرفاي زمان و قدوه حکماي دوران بوده و در علوم نقلیه و فنون عقلیه وحید عصر و فرید دهر 
دلیلی قاطع و برهانی ساطع بر کمال آن قدوه » دیوان مشتاقیه«و » االسراربحر«بوده است و کتاب 

  ). 4: صالسیاحۀ(حدائق » احرار است.
ره (تذک» اند.آباء واجداد او درکرمان به شغل طبابت اشتغال داشته و در کمال عزت و احترام بوده«

فضالي گوي سبقت از نقلیهوي در اندك زمانی در علوم عقلیه و ) «471شاعران کرمان، بهزادي: ص
صیت فضایل و کماالت آن بزرگوار به گوش هوش اعالی و ادانی رسید و طالبان علم دوران در ربود و

از بالد بعیده به خدمتش رسیده، مستفیض میشدند و در مسایل عقلیه و نقلیه به وي رجوع میکردند، 
، بوي معنی نشنید، الجرم طالب  پیر و اما از آنجاکه از علوم ظاهري، باطنی ندید و از معالم صورت

  : همان). السیاحۀ(حدائق » مرشد شد.
شد و به آستان جناب نورعلیشاه شتافت و به دستور وي » مشتاق علیشاه«وي در آغاز مجذوب 

مال سلوك به ک» مشتاق علیشاه«تلقین و ذکر یافت، از کنف تربیت و یمن صحبت » رونق علیشاه«از 
وار حق تقرب جست و پس از ریاضت و مجاهده بسیار، از یمن همت پاکان از لوث انسانی نائل و به ج

اوهام و شکوك پاك شد و از عالم صورت علوم ظاهري درگذشت و به مرتبه اعلی و درجه قصوي 
رسید و رخصت ارشاد یافته، از خلفاي آن حضرت شد و سپس به دستگیري طالبان پرداخت. (تذکره 

 1206توسط مالنمایان در رمضان » مشتاق علیشاه«همان) پس از شهادت  شاعران کرمان، بهزادي:
هم جزو شهداي راه حق درآید، اما به واسطه همکاري » مظفر علیشاه«در کرمان، نزدیک بود که 

  ).4: صالسیاحۀمریدان خود نجات پیدا کرد. (بستان 
» الدین رومیلجال«و » صدرالدین قونیوي«عرفاي زمان او را در حکمت و معرفت نظیر 

-شمس«شیفته » مولوي رومی«میگفتند به جز این همانگونه که » مولوي ثانی«میدانستند، و او را 
چنان  بوده است و» مشتاق علیشاه«نیز شیفته و مرید مخلص » مظفرعلیشاه«بوده، » الدین تبریزي

 »کرمانیمولوي «ده، دیوان غزلیات خود را به نام او نمو» شمس تبریزي«پس از شهادت » موالنا«که 
سروده است. وي به صحبت مشایخ عصر رغبت داشت » مشتاق علیشاه«خود را به نام » دیوان مشتاقیه«نیز 

و به مواظبت ذکر و فکر و تخلیه و تجلیه و تزکیه و تصفیه به مقامات بلند رسید. او در نظم و نثر، تحقیقات 
» امند. وي در شاعري و سخنوري نظیر متقدمان است.مین» مولوي«معتنابهی دارد و محققان کرمان او را 

  ).472ص (تذکره شاعران کرمان، بهزادي:
 و» العلوم خالصۀ«، »دیوان مشتاقیه«، »بحراالسرار«مولوي را تصانیف مفیده است، منجمله «



  
  
  
  
  
  
 

  ١٣٩/»غزلیات مشتاقیه«تحلیل محتوایی و سبکی  

که در روش طاعت قلبیه و قالبیه و عبادت لسانیه و جنانیه در طریقت سلسله » رساله کبریت احمر«
  ).89: صالسیاحۀ (بستان» به طریق رمز نوشته است.» اللهیه نعمۀ«یه علم
ها، ترجیعها و رباعیهایی به انشاء غزلیات، قصاید، قطعه» مشتاق«پس از شهادت » مظفرعلیشاه«

القعده همانسال به خط ذيراهم آورد؛ این مجموعه در یازدهم از زبان حال مشتاق پرداخت و دیوانی ف
به  »مظفرعلیشاه«اي که که از اخوان طریقت بود به اتمام رسید، متن نامه» ینیمیرزا رحیم الحس«

  نوشته بود، به شرح ذیل است:» نورعلیشاه«مناسبت آغاز دیوان به حضرت 
چهارم ربیع المولود از محل شهر بابک در الثلثاء هلیلعرضه میدارد که این عریضه به تاریخ «
لی شاه و برادران درویش صدقعلی و میرزا ابوالحسن معروض خانه در محل حضور فرزندي صدقعبنده

خاکپاي عالی اعلی میگردد... هر چه فکر کردم که به نوعی دل را تسکین دهم، رمزي به خاطر نرسید، 
باالخره از کرم شما تسکین دل خود را در آن دیدم که به همت شما دیوان غزلیاتی بشود و مقاطع 

که نامش را نمیتوانم بر قلم جاري کرد که نامش مایه حیات است و نه به اسم سامی و نام نامی آن 
بر قلم جاري نکرد (تذکره شعراي کرمان: همان) که مخرب اساس طاقت و ثبات، اعنی حضرت فیاض 

  » قدس سره مزین گردانم...» علی مشتاق«علی االطالق، شهید راه خدا، 
رواج اشعار دیوان مشتاق موجب کساد بازار مخالفین و اقبال مردم به مکتب تصوف و عرفان شد. 

که از علماي به نام آن سامان بود، آن طبیب الهی » آقا محمد علی کرمانشاهی«فتحعلیشاه به اصرار 
ر محضر د» مظفر علیشاه«را از کرمان به تهران احضار کرد؛ اما با آن که حقیقت حال و صدق مقال 

 »حاجی ابراهیم خان اعتماد الدوله«سلطان واضح گردید، چون ابتداي سلطنت بود، شاه به صوابدید 
به کرمانشاه فرستاد. آقا محمد علی وي را در خانه » آقامحمدعلی«را به خواهش » مظفر علیشاه«

نه هزار و دویست و پذیرفت و نسبت به وي لوازم ایذا و اذیت و اهانت به جاي آورد...، تا آن که در س
پانزده در بلده مذکور از جهان پر مالل به سراي بهجت مآل انتقال نمود و در خارج درب شرقی مدفون 

). برخی برآنند که به زهر ستم آقا محمد علی از عالم فانی درگذشت. 5: صهالسیاحگشت. (حدائق 
  ). 90: صهالسیاح(بستان 

ي ااي مقبرهبا وجود مخالفتهاي معاندین با کمک عدهزادگان کرمانشاه پس از چندي طایفه حاجی
  بخش سنگ مزار اوست:بر مزارش ساختند که اکنون موجود است، اشعار زیر زینت

  اي دریـــغـــا زگـــردش گـــردون   
  اخــتــري کــه بــر آســــمــان ســــلــوك 
  چـــون ز زنـــدان تـــن روانـــش زد
ــزار   ــزون ز ه ــزده ف ــان   در صـــــد و پ

  

ــر زمــیــن     ــه زی ــهــان ب ــد ن   اخــتــري شــ
  از پــرویــن بــرنــیــایــد قــریــنــش       

ــن      ــی ــی ــل ــر در فضـــــاي ع ــال و پ   ب
ــه خــلــد بــریــن   ــد مــظــفــر عــلــی ب   شــ
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آثار ارزشمندي برجاي مانده است، یکی از آثار » مظفرعلیشاه«همانگونه که در پیش آمد از 
ر اي بالغ باوست؛ این اثر در مجموعه» غزلیات عرفانی«گرانبهاي وي که به زیور عرفان آراسته است، 

صفحه به رشته تحریر درآمده است؛ هر یک از این غزلیات با عنوانی  89بیت و  1250غزل و  126
متناسب با محتواي اشعار مزین شده است، بیت پایانی (مقطع) این اشعار در مدح جایگاه ویژه عرفانی 

  ، شیخ و مراد شاعر آمده است:»مشتاق علیشاه«
  رخ مشتاق علی مطلع انوار شهود
  خوبان همگی مظهر جلوات صفاتند

  م طریقت را شد نور علی مبدأتعلی
  

  مشتاق علی آیین خوبان همه آیینه
  

  )4/7دل مشتاق علی مخزن اسرار غیوب (  
  )12/17مشتاق علی آینه جلوه ذات است (

  تکمیل حقیقت را مشتاق علی باعث 
)13/7(  

ن باشد ز آیینه عیان گردد آیین چو نها
)22/7(  

هاي ادبی، وسعت اطالعات و تسلط سراینده بر آرایهو اما آنچه از متن اثر استنباط میشود، از 
  و ... حکایت دارد. اللغۀاحکام نجومی، آیات، احادیث، علم 

تأمل و تدقیق در متن اثر این حقیقت را به دست میدهد که وي شیعه مذهب و از محبان خاندان 
  عصمت و طهارت بوده و از باورهاي اشاعره و معتزله برائت میجسته است:

  علوي چون بــه دل قرار گرفــت والیــت
  عـالم چو بحر مواج در وي فتن چو امواج 
  اشـعري سـّر علوش به حقیقت نشناخت  
  اشعري راست در این منظره عیب عوري
ــبیه و زتعطیل بري  ــته ز تش   عارفان گش

  

ــگ غـمی(        ــد زن   )114/5کـجــا در آیـنــه دل بـمــان
ــمت فی البحر کالجواري(   )116/8و آن اهل بیت عصـ

ــو ــور دن ــی  کــور از ن ــزل ــت ــع ــر م   ش بصــ
ــور حولی        ــت قصـ   نـظـر مـعـتـزلـی راســ
ــبـهـی مـعتزلی ذوعطلی      ــعـري ذوالشـ اشـ

  )8ـ109/10(

ز گیري او اما آنچه پسروي حاضر در پی دستیابی به آن است، تعیین موارد ابداع و نوآوري بهره
هاي ادبی و نکات مفاهیم و اصطالحات عرفانی، تتبع و پسروي از پیشینیان سخن، کاربرد آرایه
تحلیل «گیري از شیوه دستوري و ... است. مفاهیم بنیادي و اساسی این مقاله با روش سندکاوي و بهره

  ها سامان گرفته است.و تجزیه و تحلیل توصیفی داده» محتوا
است  اياحیاي هر اثر از آثار علمی و ادبی گذشته در حکم یافتن حلقه مفقوده«با توجه به آن که 
لسله حیات معنوي و فرهنگی ما را به هم پیوند میدهد و راه تحقیق و تتبع در که شیرازه ادبیات و س

آثار فرهنگی و نیل به مسیر تحوالت ادبی و فحث و بحث در لغت، دستور، معانی و بیان زبان را هموار 



  
  
  
  
  
  
 

  ١٤١/»غزلیات مشتاقیه«تحلیل محتوایی و سبکی  

 »میسازد و طریق ابتکار و میزان و مقیاس براي تشخیص و تمییز ابتکار از تکرار را به دست میدهد.
) ضرورت تتبع در آثار پیشینیان به ویژه 8و7باح الهدایۀو مفتاح الکفایه، کاشانی، مقدمه: ص (مص

  اند به اثبات میرسد.متون ارزشمندي که کمتر توجه قرار گرفته
با عنایت به بررسیهاي انجام شده تاکنون پژوهشی جامع و مستقل درخصوص ویژگیهاي سبکی 

نگرفته است، لذا با توجه به این مهم و با عنایت به جایگاه ویژه انجام » غزلیات مشتاقیه«و محتوایی 
  کرمانی انجام این پژوهش ضروري مینماید.
  برخی از نکات برجسته و عرفانی متن

، هستی حق، تنها هست حقیقی و الیتعین است که در اقداح »مولوي«از نقطه نظر عرفا و به ویژه 
وجود رخ نمودن در آینه کثرات و به فتنه کشاندن عالم و وجود تعینات تجلی نموده است، اما با 

عالمیان، در تتق عزت و کبریا مکتوم و مستور است و در عین وحدت با مثبتات، با آنان تمایز و 
  بینونت دارد:

ــت همچون می تعین همچو جــام   هوسـ
ــتی جز حق الالــه اال هو   نیســــت هسـ
  هو کمال و هو کامل هو وصال و هو واصل

ــاهــد غیــب ال   غیوب در تتق کبریــاشــ
  جلوه چو آغــاز کرد پرده ز رخ بــاز کرد

  

ــهبـا وجه هو(      ــهبـا جـام صـ   )99/6هو چو صـ
ــه اال هــو       ــاطــل الال ــو الــب ــیــره ه   غ

  )4و1/ 101مــا مقیــد او مطلق ال الــه اال هو (
ــتور   بود نهــان کرده رخ در حجــب و در سـ
ــور  در همــه عــالم فکنــد فتنــه و غوغــا و شـ

  )6و31/5(
آینۀ تمام نماي صفات و اسماء الهی است. انسان کامل » انسان کامل« ،از جنبه وجودشناسانه

اي بالفصل و مستقیم دارد و از طریق وي وحدت جزء و کل ادراك میشود. این انسان باحق، رابطه
جامِع تمام خصایص عالم ارواح مهیمه (ارواحی که غرق در ذات باریتعالی هستند) عقول، نفوس، 

ع مظاهر و تجلیات و فیوض الهی است. انسان کامل نه آغازي دارد و نه مالئک و جن و جامع جمی
نامیده شده، زیرا » خلیفه«پایانی، پس ازلی وابدي است، و ظاهر و باطن الهی دارد، به این سبب 

  ).148خلیفه باید شکل و صورت مستخلف خویش را داشته باشد. (شرح فصوص الحکم، جندي: ص 
ــاز   ــه آغـ ــتـ ــرفـ ــا گـ ــام زمـ ــجـ   انـ
ــد  ــتی بــاشـ   مــدار دور حق بر مرکزهسـ
  فیــاض مطلقیم و بر همــه اعیــان مفیض

ــش  ــده این گنبد ش ــداز ما ش   توي منض
ــت   ــاســ ــا مــرآت ذات کــبــری   وجــه م

  

ــام (        ــج ــه ان ــت ــرف ــا گ ــاز ز م   )86/11آغ
  )72/6(وجود ماست چو نقطه بر او دایم مدار حق 
  )57/1اعیان ز فیض ما همه گردیده مســتفیض (

  )71/5ي معلق (تواز مــا شــــده این طــارم نــه
ــفــا وجــه هو (  ــت مرآت مصـ   )99/11چیســ
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از  »کرمانی«در این میان اولیاء و ائمه به عنوان نمودهاي بارز و متمایز انسان کامل از نقطه نظر 
  جایگاهی ویژه برخوردارند:

ــع     ــام ــل ج ــام ــی ک ــک ــر دور ز ادوار ی   ه
ــئ ــاه حی مأمور امرش کل شـ   مهدي غایب شـ

  وســـاي ربانی نفس عیســـاي ســـبحانی نفسم
  هر یک از اســماء حســنی اســم وصــفی از صــفات 
ــبــحــان    ــک حــجــت سـ   ایـن دور ز ادوار فـل

  
ــیــاض مــواهــب   ــر روي زمــیــن حــجــت ف   ب

  )102/13امر خالیق کار وي امر وي آمد کار هو(
ــاك از هوس آن نوح طوفــان محن  آن آدم پ

)96/3(  
ــم خاص عین ذات کبریاء نام علی (   )108/2اسـ

ــم بن الحســـن آن مهدي غایب (بوالق  7/14اسـ
  )15و
  

به مقام یافت حق به عنوان نمودارترین وجه تمایز و رجحان انسان کامل » عشق و اشتیاق«و اما 
قرار میدهد و بر فراز علو و عرش » بیرون زحدود و جهات«بر دیگر موجودات، او را در جایگاهی 

ن منظر عشق و حرقه به عنوان نقطه محوري فطرت، اساس و بنیان ایجاد و وجود و برمیآورد؛ از ای
ذوالعرشی رفیع درجات نمودمییابد که به دلیل جبروت، عظموت، ملکوت و... بر تمامی ارکان ماده و 

  معنا برآمده است:
  ذوالـعـرش رفیع درجــاتی کــه خــدا گفــت  

ــمــوات مــ  ــابــعایــن مــدارات سـ   طــیــع و ت
  عشـق اسـت که اندر جبروتش عظموت است  
ــاعــث  ــق ازلــی ب   ایــجــاد دو عــالــم را عشـ
ــاق افالك در آن غواص  ــت دل عش   بحري اس

  

  )8/2(است که بیرون ز حدود و زجهات استعشق 
  )60/10نقطه مرکز عشــق اســت مطاع و متبوع( 

  )8/4عشـق اسـت که اندر ملکوتش ملکات است (  
  )13/1باعث (عشــق دل آدم را با آن حســن جلی 

  )17/8یمی اسـت دل مشتاق امالك در آن سباح( 
  

  برخی از ویژگیهاي سبکی و زبانی اثر -
زبان این اثر جدا از زبان دیگر آثار مشابه آن نیست، به این معنا که به نحو قابل توجهی از قواعد 

  از آن جمله است: بندي واژگان عربی پیروي میکند،زبانی و ترکیب
  ها و ترکیبات عربیافراط و نوآوري در کاربرد واژه -

  گــه ز طـغـیــان یـکـی مـنـهـج اقوم افرط       
ــت راتع رخص و جــاذب بطر     جـهــل اســ

  

  )51/6گه زخسران یکی مسلک اعدل منقوص(
  )54/3عقل اسـت عاقد همم و موجب قصص( 

) ـ 10/11)ـ متدانی (10/2)ـ متدکدك (51/4)ـ عموص (51/1)ـ منصوص (48/8منتقش (



  
  
  
  
  
  
 

  ١٤٣/»غزلیات مشتاقیه«تحلیل محتوایی و سبکی  

ـ الدغ (16/1مندمج ( ـ متنّطق (65/3) ـ منسق (67/13) ـ مفّتق (71/4) ـ ازدق (71/7) ـ ناهض 73/8) (
) 53/4)ـ استرخاص (52/10)ـ سعیص (59/7)ـ مغبوط (82/6)ـ مجعود (52/10)ـ سعیص (58/2(

  ) و...78/12)ـ استمساك (29/2) ـ غیبوبت (54/6ص ()ـ رم66/2مناص (
  ترکیبات اضافی و وصفی -

)ـ حاجب وجه 6/15)ـ تصاریف نوایب (58/3)ـ منهج اعوج (7/13اطوار معالی و مناقب (
  )ـ و ...39/6)ـ زلف تطویل (55/10)ـ خافض اعالم (39/6ایجاز(

  جمع مکسر -
)ـ صوارف 63/9)ـ موادع (63/10ـ سواقی ()90/4)ـ اعاجیب (122/6)ـ سّلاك (39/5الغاز (

  ) و... 70/14(
با قرآن کریم، احادیث و مأثورات و تأکید ضمنی سراینده بر تأثیر » کرمانی«به دلیل پیوند خاطر 

کامل تعالیم قرآن و شریعت در نضج و کمال همه عناصر فکري وي، استشهاد مکرر به آیات، احادیث، 
درصد این اثر به آیات،  9/7از ویژگیهاي ادبی این اثر است، تا آنجا که  اقوال عرفا و عبارات عربی یکی

  درصد به اقوال عرفا و عبارات عربی اختصاص یافته است: 9/1درصد به احادیث و  9/4
ــمـان از هیبت    ــفق آمـد آسـ   انّا عرضچون مشـ

ــم دلــبــر    ــل ــزم   قــبلــه اهــل دلــم     م
ــنـو ز حـق    ــا  لوالكبشـ   راافالك خلقــترا ت

ــی     ــن ــر و دی ــف ــاك از ک ــد پ ــم آن رن ــن   م
ــذار     ــگ ــا م ــر م ــظ ــن ــی ــی ب ــدم   در ره دل ق

  

  )56/1مفترض (حمل امانتگردیـد بر دیوانگـان   
ــرمکش انــدر گلیم رخ بنمــا از لحــاف (   )66/7سـ
  )56/4یعنی طفیل و خاك را مقصود بین و غرض(

  )117/1(عنـد الکشــف ما ازددت یقینی  کـه 
  )76/5(ملوكالناس علی دین از نبی گوش کن 

  
  برخی دیگر از ویژگیهاي سبکی و زبانی این اثر عبارتند از:

  الف ـ کاربردهاي ویژه افعال 
  ـ آوردن افعال خاص

  زاهــدان بـیـخـبـرانـنــد مـرا گـو کــه چرا       
ــد  ــدرن ــریعــت ب ــاموس شـ   مفتیــان پرده ن

  

  گـوش بـر حـرف چنین بیخبران میــداري   
ــرده  ــداريزچــه رو جــانــب ایــن پ ــی   دران م

)5و121/4(  
  ـ استعمال فعلهاي دعایی

ــد    ــه ما شـ   ولی کـه فتنـه بـاالي دلکش شـ
  

)122/4بال و فتنه الهی ( مرسادشز آسمان 
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  ـ کاربرد افعال پیشوندي، مرکب و عبارات فعلی
ــر    ــگ ــن ــردان ره حــق ب ــل م ــام ــرم شــ   ک
ــت برفتیم  ــا وانــگــرفــتــیم و هم از دســ   پ

  

ــیدند(    )25/6کـه خطا بازگرفتند و عطا بخشـ
  )87/3خود سر بکشیدیم و هم از پاي فتادیم(

  
  اي نیشابوريـ آوردن فعله

ــتاق لی  ــرت ذات گفتـا که المشـ   چون حضـ
  

جلی بنموده در وي ذات رخ گشــتســتم  آینه
)20/9(

  ب ـ مختصات دیگر اجزاي عبارات
  ـ استعمال ویژه قید

  چست و سبک خوشدر دم به یک گام و قدم طی کرد
ــت بنشـــین نفســیچو دل مرا شـــکســـتی    درسـ

ــاك    ــس پ ــف ــد ن ــی ــان ز کــل ــت ــفــل دل مســ   ق
  

ــرمنزل اطالق را ( ــا سـ   )1/2از منزل تقییــد ت
ــت مومیایی (   ــتگی دل را دم توس ــکس   )110/5که ش

ــاییم که فتاح قلوبیم ( خوش خوش   )89/5بگشـ
  

  مرکب و مقلوبـ نوآوري و ابداع در کاربرد صفات 
ــناخت مطرب    نغمه دیگر نواخت کـامل ش

  
مــان گــداخــت واعظ بــاغــل و غش ز آتش حر

)48/4(
)ـ خورشید 50/6نفس ()ـ مطرب کامل45/18)ـ حیدر کرارنفس (8/7درکات (اهرمن نازل

  )68/8االطراف ()ـ شاه مالک68/7االعطاف ()ـ سلیمان کامل63/15السواطع(مشعشع
  بـاده اگر یک رطل مردافکن  مردآزمـا از این 

  
ــطرنجی دوران بنگربـوالعجــب   ــازي شـ   ب

بنوشـــد عقل زن ســـیرت شـــود چاالك ومردانه 
)104/6(  

  )27/5بیــدقی میرود اینــک فرســـی میــآیــد (

  هاتخفیف واژهـ 
  ز غالف برآرمگفـت خوش باش که من تیغ  

ــت      راهروان را از عجــب بترآفـتـی نیســ
  

  )95/6زنان(نعره فکنمرخنـه انـدر صـــف اعـدا    
ــاووس    ــان ط ــت ج ــود آف ــاووس ب ــر ط   پ

)40/9(
  ـ کاربرد کاف تصغیر



  
  
  
  
  
  
 

  ١٤٥/»غزلیات مشتاقیه«تحلیل محتوایی و سبکی  
  ه نهان گرددچون شمس عیان گردد یکبار

  جاهل ناقصکغافل آن زاهدك آن 
  

  )49/7اخفش ( مفتیکخفاش آن واعظک آن   
  شد از می ما کامل سرمست شد و سرخوش

)49/6(  
  ) و...50/2)ـ عقلک (48/3خرك (

  ـ جهش ضمیر
ــتــان معــانی  ــکرسـ ــد مشـ   حوالــت کردن

ــت  ــب معراج کجا خواب رواس   احمدا در ش
  

  )24/8منطق طوطی شـــیرین لهجــاتم دادنــد (  
  )43/16هوش دل آمــاده و بیــدار نفس( تبــایــد

  
  ارزشهاي ادبی نسخه

با وجود آن که متن اثر مبتنی بر مضامین عرفانی و معنوي است، اما سراینده در اکثر قریب به اتفاق 
مند نمودن کالم خود فروگذار نکرده است؛ در این میان آنچه درخور توجه است، کاربرد موارد از آرایه
  هاي ادبی است:آرایه معتنابه برخی
  استعاره

ــاطن  میبـجـوي جوهر یــاقوت      خمز ب
ــر آن    دلبرســرمســتکردیم دل اندر س

ــدتــو چــهــار آفــتــی کینــهچـار ام     ورن
ــتیزد    پلنـگ  بـا     روباهکـه قربـت چه سـ

ــده این    منضــّد گنبد شــش توياز ما ش
  

  )11/6از آن که هر گهري را به معدنی وطن است (  
  )38/2(یـز مـاه دالو دادیــم ســــر انــدر ره آن 
  )12/7وران میـداري ( چنـد رخ جــانـب این کینــه  

ــگالد  نهنگبا    )51/4( دعموصیم وحدت چه س
ــده این    )71/5معلق ( طـارم نـه توي  از مــا شـ

  
  ترصیع و موازنه

  تطبیق ز ما یافته بخت متقابل
  عین ما را همه زین عین عروج است و نزول
  گه ز طغیان یکی منهج اقوم مفرط

  خموشان چون حوتعارفان در وسط لجه 
  هم جموع و الوف کفرید واحد

  

  )58/4توفیق ز ما یافته درس متعارض (  
  )59/2موج ما را همه زین بحر صعود است و هبوط (
  )51/6گه زخسران یکی مسلک اعدل منقوص (
  )76/9زاهدان در طرف دجله خروشان چون غوك(
  )51/8هم کهوف و صفوف کبناء مرصوص(

  
  تسمیط

ــکاتندابدال چو  رآتنـد مخوبـان همـه      )17/9مشـــتاق علی مصـــباح ( زجـاجـاتنـد   اوتـاد      مش
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  المکانچرخی زدم در  جانرفتم برون از جســم و 
ــلچنـد از رواقی اي     دلانـدر رواق قصـــر   مض

ــبحــانینگر  انـوارربـانـی    ــرارس   نگر اس
ــر حق چون    عالم زنمبرهم همه دم زنماز سـ

  را نگر حلم و فتوترا نگر  مروت عــدل و
  

  )1/6این گنبــد نــه طــاق را ( زمـان در چرخ آرم این 
  )3/5جــام می رواق را( متصـــلبنشـــین و درکش 
  )20/3نگر بنموده در مرآت رخ( اطـوار حـقـانـی    

  )1/5ســـرتــاســـر آفــاق را( هم زنماز یــک نفس بر 
  )32/6را نـگر همــت مردان کــار (  عـلـم نـبـوت    

  
  تشبیه

  عشـق سـلطان و خرد شحنه بی پا و سري  
ــن تو زیـت لطیف  ــیط حسـ   آن تو ناز بسـ

ــراحی دان     نـفـس ملکوتی را مینــا و صـ
  شـــد ارواح زجاجات مشـــکوةاشـــباح چو 

ــمــاء  ــابیح فروزنــده اسـ   اعیــان چو مصــ
ــی   ــت چــون م ــیــن هســ ــع   وجــود الت

  

ــاه پروانکنــد گر عســـســـی میــآیــد (      )27/7شـ
  )31/2شـــعلــه مصـــبــاح را زین دونمود ظهور (
  )17/4اعیـان شـــهاوي را هر یک قدحی ز اقداح ( 

ــابـیح بود روشـــن و ّلواح ( اعـیــان     )18/5مصــ
  )18/6چون نــار کز احجــار برآرنــد بــه مقــداح (
ــداح (    ــا و اق ــه ــراحــی ــا صــ ــه ــن ــی ــع   )19/3ت

  
  اعنات القرینه

ــان و ادب   ــع ارک ــام ــب ج ــل ــات ط ــام ــق   در م
ــف      ــی ــادان ضــــع ــه ن ــی ابل ــرآدم ــف ب ــی   ح

ــالکگردیده همه  ــالك س ــلوكز س   قطب س
ــاطــقــه  ــهــی  نـاعـت  ن ــوار ال   مـنـعــوت  و ان

  خشــوعاند وخضــوعاند و نصــوعاند و  نصــوحبا 
  )7و 60/6(منوعاســت و  جزوعاســت و  جهولاســت و  ظلومکه 

  )14/5غوث ( جذباتهست از  مجذوبینهمه  جذب
  )67/11موصــوف(ربوبی  اوصــافو  واصــفعاقله 

  طرد و عکس
ــا کمــال اختیــار حق    ظهور و اختیــار م

ــاز  انـــجـــام ز ــه آغـ ــا گـــرفـــتـ   مـ
ــیل عبور ــوي اجمال ز تفص   فرض عینت س
  معاین گشــت از تو قیر ما تمکین ســبحانی

  

  )72/1کـمــال اخـتیــار مــا ظهور اختیــار حق (    
  )86/11آغــاز ز مــا گــرفــتــه انــجــام (      

  )39/7عین فرضـــت ســـوي ایجاز ز تطویل جواز (
ــت از تمکین ما عز و وقار حق(  ــاهد گش   )72/2مش

  
  جناس اشتقاق

  )57/1( مستفیضما همه گردیده  فیض اعیان ز    مفیضمطلقیم و بر اعیان همه  فیاض



  
  
  
  
  
  
 

  ١٤٧/»غزلیات مشتاقیه«تحلیل محتوایی و سبکی  
  هر لحظه به کسوت دیگر عیان شویم

  ز رخ یار و شما را تمتعما راست 
  ارتضاسلطان تخت مرتضی فرزند پاك 
 قطب سلوك ز  سالك سالک گردیده همه 

  )5/9( سالب سلبو گهی  البس لباسگه 
  )62/8( تمتععالم فانی است  امتعهاز 

  )102/9درج در شهوارهو ( رضاشاهنشه ملک 
 )14/5غوث (جذبات هست  مجذوبینهمه  جذب 

  تضاد
ــتــوري   ــردگــی و مســ ــا پ ــاي خــب   در زوای

ــجـاده   ــتگـاه سـ ــین گاه خراباتی و مسـ   نشـ
ــکونیم   ــت ولی جمله سـ ــیر فلـک از ماسـ   سـ
ــوعیم   ــا فـرط تـکــبــر همگی عجز و خضـ   ب
ــاطــن جــمــعیم   در ظــاهــر فــرقــیــم ولــی ب

  چه کســی تو که ز چشم همه کسکس نداند 
  

ــرایـــاي جـــال پـــرده    ــوایـــیدر مـ   درو رســـ
  )6و118/5عـاقلی گـاه و گهی شـــیفتـه و شـــیدایی (   

  )88/4نطق ملـک از مـاســـت ولی جملـه ســـکوتیم (   
  در عـیـن تــحــرك هــمــگــی صـــبــر و ســـکــونیم  

  )6و90/3در عـیـن بـروزیـم ولـی مـحـض کمونیم (       
  )118/4ســـخـت پنهـانی و در چشـــم همـه پیدایی (   

  
  العارفتجاهل 

ــت یا لعل لب دلبر ــی روانبخش اسـ   عیسـ
ــقکش   مژگان دراز اســت این یا خنجر عاش
ــذار داري    ــر ع ــه ب ــط اســـــت ک   خ
ــت  ــت عــنــبــرین اســ   ریــحــان بــهشــ

  

ــت یــا مردمــک جــادو    ــاز اسـ   مــاروت فســـونسـ
  )2و100/3گه آهو(یا چنگل باز اســـت این یا جلوه

  زار داريیـــا ســــــبـــزه بـــه اللـــه   
  )2و120/1یــا طــره مشـــــکــبــار داري (   

  
  تنسیق الصفات

ــائـمــه ذوالـفقــار در کف حیــدر گــذار      ق
ــمــد فرد قــدیم لم یزل   دل مظهر ذات صـ
ــتــاقی    ــرت نور علی مشـ ــه غـیـر حضـ   ب
ــامــد در این دور    ــتــاق عـلی ن   چـو مشـ

  

  )66/9حیدر دلدل ســوار صــفدر دشــمن شــکاف (  
ــر ازل (       )79/1آیـنــه نـور ابــد گــنـجــیـنــه سـ
  )114/7که دیده شــاه فلک لشــکر ملک حشــمی (

  )117/9از کـفـر و دیــنی (   قـلـنــدر رنــد پــاك  
  

  اسلوب المعادله
ــارفـــانـــد نـــفـــور    زاهـــدان از مـــعـ
ــیــل ذمــایم   چنــد از طلــب دنیی و تحصـ

  

ــنــّاس (        ــل ک ــوي گ ــفــّر ز ب ــن ــت   )42/6م
  )58/6طــاعــت مـتـقـبــل نبود از زن حــایض (   

  
  ایهام تناسب
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  کسوت رندي که حق آمده نساج وي
  

  )66/6اطلس چرخش کجاست الیق عطف سجاف (  
  

  تکرار
  جویــد مغــانپویــد آداب مغـان چون راه 

ــم جهــالــت بگــذار   ــوي رسـ ــراپیرشـ   پسـ
ــد لقب از   ــرالحق ش ــبحانیاري چو مارا ناص   س

ــد  ــتین باش ــت قدرت ما آس   یداهللا را چو دس
  

  )22/3گردد ( مغانگوید خود پیر  مغاناســـرار 
  )46/2( نفسپیر  نفسبا  نفسیشـو   نفسهم 

  حق یارتـا شـــوي تو نیز   یـاریارا بـه مـا شـــو   
  )72/7/8حق( کارماســـت  کارکه  کاريما  کـار مکن جز 

  پسرِو پیشینیان سخن
وسعت اندوخته علمی و ادبی شاعر و تأمل وي در آثار قدما موجب تتبع و پسروي او از امهات آثار 

  پارسی شده است، از آن جمله است:
  حافظ

ــاکنــان حرم  ــتر و عفــاف ملکوتســ   سـ
 

  )184/2بـا من راه نشـــین بـادة مســـتـانه زدند (    
 

  کرمانی
  رهروانی کــه قــدم در ره میخــانــه زدنــد

 
ــاغر مســـتــانــه زدنــد(    )26/1از کف پیرمغــان سـ

 
  حافظ

ــه نجاتم دادند  ــحر از غصـ   دوش وقـت سـ
 

  )183/1و انـدر آن ظلمت شـــب آب حیاتم دادند(  
 

  کرمانی
ــم    ــاده ذات ــا ب ــن ــات ف ــراب ــددر خ   دادن

 
  )24/1بــاده ذات ز مــیــنــاي صـــفــاتــم دادنــد(  

 
  حافظ

ــهــیــم   ــنــدگــان پــادشــ   گــر چــه مــا ب
 

ــاهــان مــلــک صـــبــحــگهیم (     )381/1پــادشــ
 

  کرمانی
ــم     ــی ــه ــادشــ ــر پ ــق ــم ف ــی ــل ــا در اق   م

 
ــاهــان بــی ســــر و کــلــهــیــم (     )92/1پــادشــ

 



  
  
  
  
  
  
 

  ١٤٩/»غزلیات مشتاقیه«تحلیل محتوایی و سبکی  

  حافظ
ــی میآید   ــیحـا نفسـ   مژده اي دل کـه مسـ

 
ــی میآید (   ــش بوي کس   )498/1که ز انفاس خوش

 
  کرمانی

ــی میآید     ــقـان مژده کـه فریـادرسـ   عـاشـ
 

ــاه روحــانی عیســـی نفســـی میــآیــد(     )27/1شـ
 

  حافظ
ــم نیم از عالم خاك   ــن قـدسـ   طـایر گلشـ

 
  )341/3اند از بدنم (چنـد روزي قفســـی ســـاخته  

 
  کرمانی

ــیمنم   ــتــه طوبی نشـ   مـن طــایر خجسـ
 

  )91/1کامروز گشـــته این قفس خاك مســـکنم ( 
 

  حافظ
ــکــل خویش بر پیر مغــان بردم    دوشمشـ

 
  )142/3کو بــه تــأییــد نظر حــل معمــا میکرد ( 

 
  کرمانی

  رموز عشــق حل کردن نه کار عاقالن باشد
 

کـه بود بگو حالل این مشـــکل  بـه جز پیر مغـان    
)81/5( 

  مولوي
ــق پرده  ــت و عاشـ ــوق اسـ   اي جمله معشـ

  
  )1/30اي (زنده معشـــوق اســـت و عاشـــق مرده  

  
  کرمانی

ــق پرده  ــت و عاشـ ــوق اسـ   اي جمله معشـ
  

  )107/1اي (زنده معشــوق اســت و عاشــق مرده    
  

  مولوي
  من مرغ الهوتی بدم، دیدي که ناسـوتی شدم؟ 

 
  )1390/4دامش نـدیـدم، نـاگهـان در وي گرفتار آمدم(     

 
  کرمانی

ــیمنم   ــتــه طوبی نشـ   مـن طــایر خجسـ
 

  )91/1کامروز گشـــته این قفس خاك مســـکنم ( 
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  مولوي
ــال  ــم خفــاش بــدخصــ   گفــت حق چشـ

ــر وي   ــزد ب ــون ن ــور چ ــار رش ن ــث   ن
 

  )6/181ام مــن ز آفــتــاب بــیــمــثــال (بســـتــه  
  )4/298او همه جســم اســت بیدل چون قشــور(  

 
  کرمانی

ــد مطلق آن زاهــدك احمق    ازقیــد نشــ
 

  )49/8رش (ز آن رو کـه زنورحق خفـاش نــدیـده     
 

  سعدي
ــت   باران که در لطافت طبعش خالف نیسـ

 
ــوره بــوم خــس    ــه رویــد و در شــ ــاغ الل   در ب

 
  اول، حکایت چهارم) (گلستان، باب

  کرمانی
ــاران کی میکنــدتفــاوت    در لـطف طبع ب

 
  )116/6گر گـل گرفـت عزت ور خـار دید خواري(    

 
  ابن عربی

االلهیۀ و الکونیۀ من العقول و النفوس الکلیۀ  جمع جمیع المراتبتبۀ االنسان الکامل عبارة عن و مر«
فصوص «). ابن عربی در کتاب 22(مقدمه بر فصوص الحکم،قیصري: ص » و الجزئیۀ و مراتب الطبیعۀ...

فهو االنسان الحادث االزلی و النشأ «تعبیر کرده است: » کلمه فاصله جامعه«الحکم، فص آدمیه را به 
). قیصري، شرح و تفسیر 354(فصوص الحکم، عفیفی: ص .» الجامعه الدائم االبدي و الکلمۀ الفاصلۀ

واما کونه کلمۀ جامعۀ، فالحاطۀ حقیقه بالحقایق االلهیۀ و «را چنین بیان میکند: » فاصله جامعه«
 »لالسماء و مظاهرها.  الجامعۀالکونیۀ کلها علما و عینا. و کذلک هو الجامع ـ بینهما، النه الخلیفۀ 

  ).49(شرح فصوص الحکم، مسگرنژاد:ص 
 جمعالفظهر جمیع ما فی الصور االلهیۀ من االسماء فی هذه النشأة االنسانیۀ فحازت رتبۀ االحاطۀ و «

  )24(ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، آملی: ص » بهذا الوجود.
  کرمانی

  آن موج که او جامع غیب اســت و شهادت
ــمــاء لوهذات ازلی ج ــرت اسـ   گر از حضـ

ــت در اعیــان  ــمــاي الهی متجلی اسـ   اسـ

ــادق طالب( حضــرت آن   ــان بود اي ص   )7/11انس
ــاح  ــم یــکــی آیــنــه زان چــهــره وضــ   هــر اسـ
  اعــیــان ثــبــوتــی مــتــجــلــی اســــت در ارواح 



  
  
  
  
  
  
 

  ١٥١/»غزلیات مشتاقیه«تحلیل محتوایی و سبکی  

ــرت  ــور جــملــه ایــن چــار حضــ   حضــ
 

  )19/8، 3و18/2ایاصـــاح( جامعبود در حضـــرت 
 

  گیرينتیجه
از جمله ذکر مناقب و فضایل ائمه و اهل بیت و برائت » مظفرعلیشاه«ـ با توجه به مفاد اشعار 

  مکرر از باورهاي اشاعره و معتزله، التزام وي به مذهب شیعه اثنی عشري به اثبات میرسد.
ـ کاربرد اصطالحات عرفانی خاص همچون: تجلی، توحید، مراقبه، مقام، رش نور، فیض، فنا، فقر، 

اض مطلق، شاهد غیب و... و تأکید مؤلف بر اصول و عقاید حضرت اسماء، حضرت جامع، فی
اي از باورهاي عرفانی، بیانگر گرایش خاص مؤلف به عرفان و تصوف و تجارب شرعی در آمیزه

  ناب روحانی است.
ـ تأثیرپذیري بسیار شاعر از آثار اسالف خود، به ویژه مثنوي معنوي، غزلیات حافظ، کلیات 

  بیانگر وسعت مطالعات و اندوخته عمیق علمی و ادبی اوست. شمس، آثار ابن عربی و...
ها و ترکیبات عربی، ـ پیروي درخور توجه متن اثر از قواعد زبان عربی از جمله کاربرد واژه

گیري شاعر از نظمی مزین و ترکیبهاي اضافی و وصفی، جمع مکسر، آیات و مأثورات و بهره
  دیگر شعر اوست. مصنوع و آراسته به زیورهاي ادبی، ویژگی

ـ التزام شاعر در آوردن بیت پایانی (مقطع) هر یک از غزلیات در مدح جایگاه ویژه عرفانی 
، شیخ و مراد شاعر، حاکی از ارادت کامل او به پیر ارادت و مقتداي خاص وي »مشتاق علیشاه«

  بوده است.
 نمودار بسامدي آیات، احادیث، امور و موجودات ماورایی و...

  درصد  تعداد  موضوع

  9/7  40  آیات
  9/4  25  احادیث

  9/1  10  اقوال عرفا
  1/41  208  امور و موجودات ماورائی

  9/3  20  انبیاء
  3/7  37  اولیاء

  2/14  72  امور اصطالحات عرفانی
  10  51  شخصیتهاي عرفانی

  3/8  42  ستودنیها
  100  505  جمع
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  بسامدي اعالمنمودار 
  درصد  تعداد  موضوع

  6/8  40  اعالم اشخاص
  2/3  15  ها و ملیتهافرقه
  8/5  27  هاپیشه

  3/4  20  ابزار و اصطالحات موسیقی
  4/5  25  نجوم و اصطالحات نجومی

  6/3  17  هاصحف و کتاب
  14  65  اماکن

  3/2  11  احجار کریمه
  6/18  86  اشیاء وابزار

  4/5  25  طبیعت و عناصر طبیعی
  3/7  34  جانداران
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  ١٥٣/»غزلیات مشتاقیه«تحلیل محتوایی و سبکی  
  3  14  رستنیها
  11  51  جوارح

  3/2  11  مأکوالت و مشروبات
  3/4  20  ملبوسات
  100  461  جمع
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  هاي ادبینمودار بسامدي آرایه
  درصد  تعداد  موضوع

  7  19  تشبیه
  6/6  18  استعاره

  11  30  موازنه و ترصیع
  8/49  135  تسمیط

  5/5  15  اعنات القرینه
  2/9  25  تضاد

  2/6  17  جناس اشتقاق
  2/2  6  طرد و عکس
  2/2  6  تجاهل العارف

  100  271  جمع
  

 
  نمودار بسامدي نکات دستوري
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  ١٥٥/»غزلیات مشتاقیه«تحلیل محتوایی و سبکی  

  درصد  تعداد  موضوع

  9/33  18  صفات مرکب و مقلوب
  3/11  6  قید

  7/3  2  تخفیف
  4/9  5  کاف تصغیر
  6/5  3  جهش ضمیر
  3/11  6  افعال خاص

  6/5  3  فعلهاي دعایی
  8/18  10  پیشوندي، مرکب و عبارات فعلیافعال 
  100  53  جمع

  

  

33.9

11.3
3.7

9.4

5.6

11.3
5.6

18.8

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

صد
در

موضوع



 
 
 
 
  
 

  93تابستان -24شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/156
 

  منابع
)، تصحیح و تعلیق منیژه محمودي، چاپ 1389العابدین، (، شیروانی، زینبستان السیاحۀ .1

 اول، تهران: انتشارات حقیقت.
تهران: انتشارات )، چاپ اول، 1370تذکره شاعران کرمان، بهزادي اندوهجردي، حسین، ( .2

 هیرمند.
 )، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران.1384العابدین، (، شیروانی، زینحدائق السیاحۀ .3
)، به اهتمام عالمه محمد قزوینی 1382الدین محمد، (دیوان حافظ، حافظ شیرازي، شمس .4

 و دکتر قاسم غنی، چاپ سوم، تهران: زوار.
)، مؤیدالدین جندي، چاپ اول، مشهد: 1361(عربی، محیی الدین، شرح فصوص الحکم، ابن .5

 دانشگاه مشهد.
)، تصحیح جلیل مسگرنژاد، چاپ دوم، 1366عربی، محیی الدین، (شرح فصوص الحکم، ابن .6

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
غزلیات مشتاقیه، مولوي کرمانی، میرزا محمد تقی، نسخه دست نوشته کتابخانه مجلس،  .7

 . 10234شماره 
)، تصحیح و تعلیق ابوالعالء عفیفی، چاپ اول، 1375الدین، (عربی، محییابن فصوص الحکم، .8

 تهران: الزهراء.
)، به کوشش و توضیحات 1381الدین محمد، (کلیات شمس تبریزي، مولوي بلخی، جالل .9

 دکتر توفیق سبحانی، چاپ اول، تهران: نشر قطره.
دکتر خلیل خطیب رهبر، ، به کوشش 1362گلستان، سعدي شیرازي، شیخ مصلح الدین،  .10

 چاپ دوم، تهران: انتشارات صفی علیشاه.
 )، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.1340مجمع الفصحا، هدایت، رضا قلیخان، ( .11
)، با تصحیح و تعلیقات 1381، کاشانی، عزالدین محمود، (مصباح الهدایۀ و مفتاح الکفایۀ .12

 الدین همایی، چ ششم، تهران: نشر نما.جالل
)، شرح و تعلیق داود قیصري، چاپ 1383الدین، (عربی، محییصوص الحکم، ابنمقدمه بر ف .13

 دوم، تهران: علمی و فرهنگی.
)، شرح و توضیح آیت 1384ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، ابن عربی، محیی الدین، ( .14

 اهللا حسن حسن زاده آملی، چاپ دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.


