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بازشناسی شعر و اندیشهی مشرقی شيرازی
غالمحسين فهندژ



**

زرینتاج واردی

دانشگاه شیراز
چکيده
حكیم حسن مشرقی شیرازي از عرفاي شیعی و از سخنسرایان اواخر قرن دهم و نیمهي
اوّل قرن یازدهم ه.ق است که در هیچیك از تذکرهها مطلبی دربارهي او نیامده است.
مجموعهآثار مشرقی شیرازي در یك دیوان گردآوري شده که تاکنون تصحیح و چاپ نشده
است؛ کلیات وي شامل  9کتاب و حدود  22هزار بیت است .مضامین اشعار مشرقی
شامل ِعرفان ،حكمت ،موعظه ،اخالق ،مدح ائمّهي اطهار(ع) و ...است که در قالبهاي غزل،
مثنوي ،قصیده ،رباعی و قطعه سروده شده است؛ حكیم حسن مشرقی کتاب شبستان انس را در
بحر بوستان سعدي و کتاب شمسالمشرقین را در بحر تحفهالعراقین خاقانی با مضامین عارفانه
و اخالقی سروده است .در این مقاله با روش مطالعهي اسنادي ،به بررسی اجمالی زندگی و
آراي مشرقی پرداخته شده است .نخست زندگی مشرقی و سپس آثار او معرّفی شده و پس
از آن ،اندیشهها و ویژگیهاي زبانی و سبكی دیوانش ،بهویژه دیدگاههاي عرفانی وي که در
عرفان نظري ،متأثّر از افكار ابنعربی بوده بررسی و بازشناسی شده است؛ این پژوهش
میتواند راهی را براي شناساندن ارزش ادبی دیوان مشرقی شیرازي باز کند.

واژههای کليدی :مشرقی شیرازي ،زندگی ،آثار و افكار ،عرفان.
 .1مقدمه
حكیم حسن مشرقی شیرازي از عرفاي شیعی و شعراي برجستهي اواخر قرن دهم و
نیمهي اوّل قرن یازدهم ه.ق است که دیوانی مشتمل بر نه کتاب دارد و مضامین اشعارش
را عرفان ،حكمت ،موعظه ،اخالق ،مدح ائمّهي اطهار(ع) و ...تشكیل میدهد .او خودش
را گنج معرفت و شعرش را غذاي روح میداند:
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیّات فارسیِ ( fahand110@yahoo.comنویسندهي مسئول)
 دانشیار زبان و ادبیّات فارسیِ zvaredi@rose.shirazu.ac.ir

تاریخ دریافت مقاله97/1/20 :

تاریخ پذیرش مقاله97/5/3 :
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تــو گنـــج معرفتی نقد گنج تُست هنر

مــده بــه بیهــنران نقد گنج اي نقّاد

غـذاي روح لطیفست نكهـــت سخنت

مسیــح را همگــی زندگی ازین دم باد
(مشرقی)228 :1030 ،

شعر مشرقی آینهي تابانی از توحید حق تعالی و ذکر اوست:
همیشه زیب رخ حور و زینت طغراست
چو شـــعر من همـه توحیـد و نعـت و
اســـــــت
ـبـــــت
ـنـــــقـــ
مـــ
که جمله ذکر جمیل و محامد واالســت
گوشــوار عرش کنند
ســزدـ ار
نظیمـ من
(همان)197 :
این مقاله بر آن است تا از خالل بررسی محقّقانهي دیوان مشرقی شیرازي ،گوشهاي
از ابعاد زندگی ،شرایط زمانه ،آرا و افكار این شاعر بهویژه دیدگاه وي در حوزهي عرفان
نظري ،حكمت و شریعت را هویدا سازد و ویژگیهاي ادبی و زبانی اثر او را تحلیل و
بررسی کند.
 .1 .1پيشينهی پژوهش
در سالهاي اخیر پژوهشهایی بر بخشهایی از دیوان مشرقی انجام گرفته که عبارتند از:
تصحیح دو مثنوي از کلّیات مشرقی شیرازي :شبستان انس و شمسالمشرقین (جهانشاهی
افشار )1385 ،که نویسنده در این زمینه نوشته است« :متأسّفانه در هیچکدام از تذکرههایی
و بهتبع آن تاریخ ادبیاتها که رؤیت شد ،هیچگونه اطّالعی در مورد این شاعر وجود
ندارد» (همان)1 :؛ در بخشی دیگر گفته است «اشارهاي نیز در مورد زندگی و شخصیّت
این شاعر در آثار او دیده نشد( ».همان)2 :؛ پایاننامهي تصحیح غزلیّات مشرقی شیرازي
از محمدمهدي برزگرجویباري ( ،)1389نگارنده نیز همچون جهانشاهیافشار تأکید
میکند که« :در هیچیك از آثارش اشارهاي به زندگی و شخص ّیت این شاعر نشده است».
(برزگر جویباري)1 :1389 ،؛ پایاننامهي تصحیح مثنويها و رباعیّات حكیم مشرقی
شیرازي از انسیّه شوشتري ()1390؛ پایاننامهي تصحیح دیوان قصاید حكیم مشرقی
شیرازي از مرضیّه مجلسیکوپایی ( ،)1391نویسنده مینگارد« :حكیم ابوالعال حسن
مشرقی شیرازي ،عارف و شاعر دوران صفوي میباشد که از زندگانی او اطّالع دقیقی در
دست نیست» (همان :چكیده)؛ مقالهي «معرّفی زبان و اشعار حكیم ابوالعالء مشرقی
شیرازي ،شاعر قرن دهم و نسخههاي خطّی دیوان وي» از حمیدرضا قانونی ( )1394که
نویسنده آن را در همایش بینالمللی میراث زبانی موزهي ملّی ایران ارائه کرده است .وي
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مینگارد« :شناخت زبان و دیوان وي از جایگاه مهمی در عرصهي زبان و ادبیات فارسی
برخوردار است( ».همان :چكیده)
بیشتر پژوهشهاي مذکور بر این قول متّفقند که هیچگونه اطّالعی دربارهي این شاعر
وجود ندارد؛ امّا با وجود کمبود منابع ،به شرط تعمّق ویژه در آثار مشرقی میتوان به
نكاتی از شخصیّت و ابعاد زندگیاش پی برد که نگارنده در این مقاله بر آن است تا بدین
طریق «جلوههاي تازهاي» را از ابعاد زندگی و آراي مشرقی شیرازي به دست دهد.
 .2 .1روش پژوهش
در این مقاله به صورت مطالعهي اسنادي و با استفاده از اشعار دیوان شعر به موضوعات
زندگی ،آثار ،ویژگیهاي زبانی و سبكی دیوان حكیم مشرقی و بررسی آراي وي در
عرفان پرداخته میشود.
 .2زندگی شاعر
همانطورکه ذکر شد ،بهترین و تنها منبع براي شناخت مشرقی ،آثار اوست؛ اگرچه تاریخ
دقیق والدت و وفات وي نامعلوم است ،با توجّه به تاریخ سرایش دو کتاب شبستان انس
و شمسالمشرقین و اشعاري در مدح شاهعباس و مادّهتاریخهاي موجود در کتاب مقطّعات
میتوان حدود تاریخ حیات مشرقی را تعیین کرد .بر مبناي شواهد مذکور وي از شعراي
نیمهي دوم قرن دهم و نیمهي اوّل قرن یازدهم ه.ق و از شعراي عهد صفوي است .شاعر
در یكی از غزلها ،نامش را حسن ،کنیهاش را علی و تخلّصش را مشرقی بیان میکند:
کنیت من علی و اسم حسن
مشرقی شد تخلّصم که بود
(مشرقی)623 :1030 ،
مشرقی زادگاه خود را شهر شیراز اعالم میکند و شهرت «مشرقی شیرازي» نیز به
همین دلیل است:
مولد من خاک شیراز است و من در وي غریب

کاشنارویی نمانــد از مردم قربــاي مـن

(همان)358 :
وي که لقب مشرقی را از حضرت امیرمؤمنان علی علیهالسّالم دریافت کرده است ،در
ضمن قصیدهاي پس از آن که امام علی(ع) را شاه مردان میخواند ،مفتخرانه به دریافت
لقبش از حضرت(ع) اشاره میکند:
علیّ عالی اعــال شــرف دین و دول
اندر آن مرقد سلطان سالطین جهانست
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شـــاه مــردان اسداهلل امیـــر اعدل
پسر عــمّ نبـــی زوج بتــول آیت حق
روشنان فلـك افتـاده همـــه مستقبل
آن که در فرش حریم حرمش بهر شرف
سزدارعرش بدین فخرکندزیب وحلل
...مشرقی خواندیم اي مهر سپهر مقصود
سبب فخر و شرف گشته مرا عزّوجلّ
نستایم پس ازاین خویش ولیكن مدحت
(همان)297 :
مشرقی که لقبش را به دلیل مدح امیرمؤمنان علی(ع) دریافت نموده« ،صاحب بیانی
نورانی» شده است:
قــرص خورشیـــد در دهـــان دارم
تــــا شـــدم مشــرقی به مدحــت تــــو
(همان)329 :
مشرقی وجه تسمیهي لقبش را در ضمن ابیاتی بیان میکند .واژهي «مشــرق» در
لغتنامهي دهخدا به معناي «جاي برآمدن آفتاب» است که شاعر نیز در وجه تسمیهي لقبش
به «برآمدن آفتاب در دل و راي خود» اشاره دارد:
علم تحقیق پیشـواي مـــــن اســــت
نـــور توفیــــق رهنمـــاي مـن است
مطلـــع آفتـــــاب راي مـــن اســت
تـــا ملخّــــص بـــه مشرقــی گشتم
(مشرقی)207 :1030 ،
یا در جاي دیگر به «تابش نور محبّت آل علی(ع) از دلش» اشاره دارد:
شدهسـت طالـــع چـون نور وادي ایمن
ز مشـــرق دل مـن نـــور مهر آل علی
(همان)377 :
از نظر مشرقی (که خود را مدّاح شاه والیت (ع) میخواند) جامعترین عبارتی که
میتواند هویّتش را معرفی کند ،این عبارت است« :کمترین ذرّهي ثناگستر حضرت علی
و آل او(ع)».
کمتریــــــن ذرّهي ثنـــــاگســــــتر
کیست این مشرقی به حضرت دوست
نیســـت در لــــــوح جان او مضمر
جـــز ثنـــاي علـــی و آل علـــی
میکنــــــد مــــــدح آل او از بــــر
بـــه امیـــد قبـــول شــــــه دایــــم
(همان)248 :
نكتهي جالب در دیوان مشرقی نگاه مفاخرهآمیزي است که به مقام شاعري خودش و
اشعارش دارد؛ نمونههاي زیر از آن جمله است .او خود را «برترین شاعر زمانه» میداند
چون شاهباز ،سخن رام و فرمانبردار اوست:
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منــم مبـــارز میــدان نظم و نثـر امروز
ز حرب صعوه نترسم که شاهبــاز سخن

صالست هرکه در این دور همقِران من است
مطیـــع رأي مـــن و مـرغ آشیان من است

(همان)204 :
مشرقی به دلیل بیان مسیحاییاش که از عشق ائمّهي اطهار(ع) نشئت گرفته است،
خود را «عیساي ثانی» میداند:
به هفتــم آسمان ز انفاس باشم عیسی ثانی
منم از خــاک شیـراز ار به گوهر کمترم امّا
(همان)396 :
گفتنی است گرچه حكیم مشرقی در مواردي امرا و حكّام را به دالیلی مدح کرده
است ،هرگز خود را مدّاح ملوک نمیداند؛ مثالً به امید پذیرش اثرش (شبستان انس) از
جانب شاهعباس میسراید:
رسانــــــم بــــــه تقدیم این بندگی
قبـــول شـــه ار یابـــم و زنـــدگی
که طبعش کریم اسـت و خلقـــش حسن
...مگر شه پذیرد به لطـــف این سخن
خداونــــــد بــــــاداد عبـــاسشاه
...شهنشـــاه دریـــاکـــف دینپنـــاه
(مشرقی)60 :1030 ،
به هر حال ،مشرقی مدّاح ملوک نیست؛ حتی اگر بهسختی جان بسپرد:
گـــر در غمـــش بهسختی ایام جان دهد
زان مشرقـــی مدیـــح نگویــد ملـوک را
(همان)239 :
مشرقی در اشعارش مكرّر بر پیروي از شریعت تأکید میکند و از تمامی ابزار الزم
براي مقیّدبودن به ظواهر اعمال و احكام شرعی بهره میبرد .این امر به وضوح در مثنوي
شبستان انس دیده میشود.
 .3اوضاع سياسی و اجتماعی زمانهی شاعر
براي اطالع از اوضاع اجتماعی و فكري زمانهي مشرقی نخست وضعیت اجتماعی و
فكري عهد صفوي از منظر کتب تاریخی بررسی شده سپس روایت حكیم مشرقی از
وضعیت زمانهاش بررسی میشود.
 .1 .3اوضاع اجتماعی و فکری عهد صفوی به استناد منابع تاریخی
بخش عمدهاي از دورهي حیات مشرقی در عهد شاهعباس صفوي سپري شده و طبیعی
است که زندگی وي نیز بیشتر تحت تأثیر شرایط زمانهي این شاه قرار گیرد .مؤلّف کتاب
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تاریخ اجتماعی ایران ،دربارهي اوضاع جامعهي عهد صفوي مینگارد« :در دوران سلطنت
شاهعباس ،مردم ایران از امنیّت و آرامش نسبی برخوردار بودند( ».راوندي)400 :1356 ،
وي در ادامه به نقل از کتاب زندگانی شاهعباس اول مینویسد« :راهزنی و دزدي برافتاد
و دست تعدّي حكام و سرداران سپاه از جان و مال رعایا کوتاه شد ،کار تجارت و صنعت
رونق گرفت و در سایهي اهمیت و توجه خاصی که شاهعباس به آبادکردن و ساختن
شهرها و کاروانسراها و عمارات و راهها و به رواج کار بازرگانی و صنعت داشت ،مردم
کارگر و زیردست ،که همواره در فقر و مسكنت به سر میبردند ،صاحب زندگی دلپذیر
و مرفّه و مطمئن و آسودهاي شدند( ».همان)
 .2 .3اوضاع اجتماعی و فکری عهد صفوی به روایت مشرقی
گرچه در منابع تاریخی ،اوضاع زمانهي صفوي ترسیم شده ،اما روایت مشرقی از وضعیت
سیاسی و اجتماعی آن عهد ،بازگوکنندهي حقایقی است که به دلیل ارزش واالي آن
میتواند براي محققان مباحث تاریخی بسی سودمند باشد.
از نظر مشرقی نظام حاکم ،نظامی جفاپیشه بوده و مردم از «ظلم دستگاه حاکم» به
ستوه آمده بودند؛ به همین دلیل مشرقی از ستم فرمانرواي ستمگر به خدا پناه میبرد:
کـه بیــم دارم از آن اژدهاي مردمخوار
ز جهل حاکم ظالـم چگونـه شـرح دهـم
کـه هســت نام خوشش فرد واحد قهّار
پنـــاه میبـــرم از ظلــم او به دانایی
(مشرقی)273 :1030 ،
زندگی در زمانهاي که جاهالن عالِمنما ،واعظان بیعمل و ...اعتبار دارند ،بسیار دشوار
است .مشرقی شرایط سخت آن روزگار را چنین به تصویر میکشد:
نتیجه چیست به جز جهل و نخوت و ادبار
ز علــم ناقـــص ایـــن عالمان بیبهره
دگـــر ز محتســب دزد و پیشواي حمار
ز شیــخ و قاضـــی و مُفتـی و واعظ ابتر
وگر خموش شوم ذهـــن را بود زین عار
اگر حدیـث کنـم طبـــع را بود زان ننگ
(همان)273 :
 .4آثار مشرقی
دیوان حكیم مشرقی شیرازي شامل  9کتاب و حدود  22هزار بیت است که در قالب
دیوان اشعار جمعآوري و تنظیم شده و نسخ خطّی متعددي از آن برجاي مانده اما تاکنون
به چاپ نرسیده است .فهرست کتب نهگانهي این دیوان به شرح زیر است:
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 )1کتاب شمسالمشرقین (حدود  1200بیت) به پیروي از بحر تحفةالعراقين حكیم خاقانی
و با مضامین عارفانه و اخالقی سروده شده است؛ وي این کتاب را به اصرار سالكان در
آن بحر سروده است که« :مشحون از آللی که قابل سمع عارفان و عاشقان و اهالی باشد».
(مشرقی)10 :1030 ،
 )2کتاب شبستان انس (حدود  2250بیت) در بحر بوستان سعدي و در شش مقاله ،ده
باب و ده فصل سروده شده است؛ عناوین ده باب عبارتاند از :توحید ،عدل ،نبوّت،
امامت ،معاد ،صلوه ،صوم ،زکوه ،حج و جهاد .در دیباچهي این کتاب که به نثر نوشته
شده ،چنین آمده است که «یاران و برادران حاضر التماس نمودند که ...در بحر بستان نیز
رسالتی مشتمل بر آداب مصالح دین و ارکان اسالم مبین منظوم نماي( ».همان)66 :
 )3مثنوي متفرقه [حدود  1000بیت] که مشتمل بر چندین مقاله و حكایتهایی با مضمون
اخالقی است.
 )4قصاید (حدود  7550بیت) که مضمون «عرفانی و اخالقی» دارد ،اشعار این کتاب ،به
ترتیب ردیفهاي شعري نگاشته شده است.
 )5هفتبند در مراثی و ترجیعات (حدود 650بیت) که برخی از آن داراي مضامین عارفانه
و بخش دیگري از آن در ستایش شاهعباس و اهللورديخان و شاهصفی و ...است.
 )6مقطّعات (حدود  450بیت) شامل مدائحی از شاه عبّاس و امراي وي و ماده تاریخهاي
فتح الر و بحرین و والدت پسران شاعر و. ...
 )7غزلیات (حدود  9500بیت) است که ابیات آن به ترتیب ردیفها مرتّب شده است.
 )8رباعیات (حدود  400بیت) است که بدون ترتیب نگاشته شده است.
 )9ساقینامه [حدود  150بیت] با مغنّینامه [در حدود  83بیت] در پایان آن؛ در کتاب
فهرستگان نسخههاي خطّی ایران ،هفت نسخهي خطّی از دیوان کلّیات مشرقی شناسایی
شده است (رک .درایتی ،)860 :1334 ،که نگارنده نسخ زیر را رؤیت کرده است:
نسخ شمارهي  4688و  5057کتابخانهي ملك ،نسخ شمارهي  2618و 1157
کتابخانهي مجلس ،نسخهي شمارهي  3069دانشگاه تهران و نسخهي شمارهي 2852
کتابخانهي تبریز.
 .5ویژگیهای سبکی و زبانی اشعار مشرقی
اشعار مشرقی ویژگیهاي سبكی و زبانی خاصی دارد که در این بخش بررسی شده است.
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 .1 .5سبک شعر
قبل از بررسی نوع سبك اشعار دیوان مشرقی ،یادآوري این نكته ضروري است که دین
و مذهب از مهمترین عناصر تأثیرگذار بر سبك اشعار دورهي صفویه محسوب میشود و
نقش مذهب در دورهي صفویه در تمامی ارکان حكومت و جامعه مشهود است .در اشعار
مشرقی نیز مذهب نقش اساسی دارد و «تدیّن مشرقی از بارزترین وجوه شخصیت این
شاعر شیعیمذهب است که در جايجاي آثار او تجلّی مذهبش دیده میشود».
(جهانشاهی)9 :1385 ،
اکثر پژوهشگرانی که در پیشینه از آنها نام برده شد ،بر این باورند که اشعار این
هنرمند حدّ وسطی میان سبك عراقی و هندي است (رک .مجلسی کوپایی :1391 ،چكیده؛
برزگرجویباري)4 :1389 ،؛ اما قانونی برخالف دیگران معتقد است «این شاعر عهد صفوي
از شاعران پیرو سبك عراقی و خراسانی است و اگرچه در عهد رواج سبك هندي یا
اصفهانی شعر میسرود ،اما کمتر به این سبك توجه داشت( ».قانونی :1394 ،چكیده)
مشرقی اگرچه «به لحاظ تصویري و مضمون ،صنعت ،فكر ،خیال ،باریكاندیشی در
تصاویر مبهمِ سبك هندي مبرّاست ،در عوض لبریز از سوزوگداز و حدیث نفس و
درونگرایی مكتب وقوع است[ ...وي] از بهرهجستن از سادگی و بیپیرایگی شعري
مكتب وقوع و از بیان صمیمی و سوزندهي واقعیّت حال عاشق هیچ ابایی ندارد( ».برزگر
جویباري )22 :1389 ،مشرقی «در غزل از حافظ و در مثنوي از سعدي و خاقانی پیروي
کرده است( ».همان :چكیده)؛ او در مدح حافظ میسراید:
رسید صیت سخایت به بحر و کان ،حافظ
گذشت پایهي قَــدرت ز آسمان ،حافظ
پریـــد مـــرغ دلـم سوي آشیان ،حافظ
...چو صوت لهجهي تـو گوش من شنید
(مشرقی)565 :1030 ،
در مجموع میتوان گفت سبك بیان مشرقی ،سبكی بینابینی است؛ وي در بهکارگیري
آرایههاي ادبی چیرهدست و در استفاده از اصطالحات عرفانی هنرمند است.
 .2 .5ویژگیهای زبانی اشعار
ویژگیهاي خاص زبانی اشعار مشرقی از منظر مختلف قابل بررسی است که ازآنجمله
میتوان به کاربرد واژههاي کهنه ،تشبیهات و استعارات زیبا ،ردیفهاي مشكل در قصاید
و کاربرد فراوان لغات عربی و اصطالحات عرفانی اشاره کرد که در ادامه نمونههایی از
آنها ذکر میگردد.
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 .1 .2 .5کاربرد واژههای کهنه
کاربرد واژگان کهنه در برخی از ابیات دیوان مشهود است که نمونههاي زیر از آن
جمله است:
الف)کاربرد «اسپ» به جاي واژهي «اسب»:
کـــه شهـــنشاه در عـــراي من است
پیـــش رخ اســـپ فكـــرت افكندم
(مشرقی)208 :1030 ،
ب)کاربرد «پیآب» به جاي واژهي «بیآب»:
پیآب حیـــات را ممــــات اســـت
خورشید که منبـــع حیـــات اســــت
(همان)20 :
 .2 .2 .5کاربرد فراوان لغات عربی
الف) «االعتبار ،االعتذار»
اال اي زیانكـــــــار االعتــــــذار
اال اي جهانــــــدار االعتبـــــــار
(همان)259 :
ب) واژهي «غاوون» (جمع غاوي و به معنی :گمراهان)
در ظلمــــت جهـــــل شاعرانـــم
از شامــــــت اتبـــــاع غـــــاوون
(همان)314 :
ج) بیت ملمّع
چو حـــق بیشریك آمدند این دو پاک

فداکـــم حیاتـــی و روحـــی فداک
(همان)77 :

 .3 .2 .5تصویرسازی و صنایع ادبی
مشرقی در تصویرسازي بسیار هنرمند است و نمونهي بارزي از آن را در استفادهي بجا
از تشبیه ،استعاره و ترکیبات اضافی میتوان مشاهده کرد؛ ترکیبات زیر در دیباچهي کتاب
شمسالمشرقین از آن جملهاند« :خلعت وجود و شهود؛ مجاري اقتدار؛ کتم عدم؛ طغراي
غرّاي خالفت ابدي؛ ملك هدایت سرمدي؛ عین عنایت لم یزلی؛ تاج بهاي کرامت؛ فرق
بخت امانی؛ خلعت اعتدال افضال؛ ق ّد اقبال بی زوال؛ تشریف قبول نظر کیمیا اثر سلطان
علی االطالق؛ سجدهي عزّ خالفت؛ اکسیر اعظم وجود فایض النّور و فیوضات انوار قدم
مكرّم» (مشرقی)9 :1030 ،
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 .4 .2 .5کاربرد ردیفهای مشکل در قصاید
مشرقی در برخی از قصاید گاه با هنرمندي ردیفهاي مشكل به کار میبرد؛ مانند این
نمونهها:
الف) قصیدهاي با ردیف «آوخ»:
از نهـــم چــرخ گذشت آه و فغانم آوخ
آتش فرقت تــو سوخـــت روانـــم آوخ
فــاش کـــرد اشك روان راز نهانم آوخ
خواستـــم تـــا ز رقیبـان کنم اسرار نهان
(همان)218 :
ب) قصیدهاي پرمعنی با ردیف «گوش»:
بیا بیا و بكن قصّهي چــو دُر در گـــوش
اگر تو را هـــوس از استماع قول خداست

کز استمـاع نظامش گرفـــت گوهر گوش
زبــــان ببنــــد مریدانـــه و بیاور گوش
(همان)290 :

ج) قصیدهاي با ردیف «انگشت»:
کســـی بــرد به سر زلف تار تار انگشت
مكن به زلف بتـــان دست شانه اي غافل

کـــه ارّهسان نكند شانهاش فكـار انگشت
کــــه کس نـــزد به دم تیغ آبدار انگشت
(همان)194 :
 .5 .2 .5نمونههایی از کاربرد اصطالحات عرفانی
مشرقی همچون دیگر شاعران عارف ،اصطالحاتی ویژه بهکارمیبرد تا مقاصد خود را با
آن بیان کند« .این اصطالحات بهگونهاي است که مفهوم آنها بر اجانب پوشیده است؛
چرا که صوفیان بر پوشیدهداشتن افكار و عقاید و آداب تصوف سخت تعصّب دارند و
میکوشند که غیر اهلاهلل بر آن آگاه نشوند .آنها برآنند که این اصطالحات حاوي مفاهیم
و حقایقی است که خداوند متعال صرفاً در دل اولیاء و اهلاهلل به ودیعت نهاده و نامحرمان
نباید بدان دانا شوند( ».سجادي :1370 ،یازده) «می ،میخانه ،خرابات و سماع» ،نمونهاي
از اصطالحات عرفانی بهکاررفته در دیوان مشرقی است ،که در ادامه ابیاتی از دیوان وي
نقل میشود؛ این اصطالحات در معناي رایج عرفانی به کار رفته است.
« .1 .5 .2 .5می»
از ساقـــی و می کنــــم روایــــت
لیكـــن اگـــرم دهـــــی اجــــازت
وان جـــــام دل محبـــــت آمـــد
آن می ،می صــرف وحـــدت آمــــد

بازشناسی شعر و اندیشهی مشرقی شیرازی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 73

از بـــــاده و جــــام کـــام برگیــــر

« .2 .5 .2 .5خرابات مغان» و «ميخانه»
گه بــه بوي بــــادهاي بیخــــود شویم
در خرابـــات مغــــان بهـــر سجـــود

ساقـــی چـو علیست چیست تأخیر
(مشرقی)53 :1030 ،

گــه مـــی و میخانه اندر دم کشیم
تـــن بـه خاک و سر به پاي بت نهیم
(همان)327 :

« .3 .5 .2 .5سماع»
از سماع ما بـه رقــــص آمــــد مَلك
گــه بــــه پــــاي ساقی و خم اوفتیم

وز بــــرم بگریـــخت شیطــان رجیم
گــاه مـــی بیساق و ساغــر میخوریم
(همان)327 :

 .۶بررسی آرای عرفانی مشرقی
عرفان موجود در اشعار حكیم مشرقی را میتوان از دو منظر «عرفان نظري» و «عرفان
عملی» بررسی کرد.
 .1 .۶عرفان نظری
عرفان نظري یا «بیان ضوابط و روشهاي کشف و شهود» (سجادي ،)577 :1383 ،به
معناي جهانبینی و بینش عرفانی است که دربارهي خدا ،انسان و عالم هستی و ...نظر
میدهد( ».حسینیتهرانى1427 ،ق )472 :مشرقی در عرفان نظري متأثّر از افكار
محیىالدین عربى است؛ همان کسی که «عرفان را به صورت یك فلسفه و یك بیان و
یك بینش دربارهي هستى و وجود درآورد( ».مطهرى)328 :1377،
مشرقی در اشعارش گاه همانند متكلّمان اسالمی و گاه عارفانه و سناییوار از جهانبینی
خاص دفاع میکند .در ادامه به بررسی مباحث «توحید ،نبوّت ،والیت ،انسان ،قلب و
عشق» در آثار مشرقی پرداخته میشود.
 .1 .1 .۶توحيد و وحدتوجود
مشرقی چنان شیفتهي ذات باري تعالی است که هیچ التفاتی به جهان ندارد و این
نشاندهندهي مقام واالي وي در توحید است:

74

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،3پاییز ( 1398پیاپی)41

از تماشــاي جهـــان دیده فروبندم از آن
هوسی نیست مرا از دو جهان جز وصلش

که بـــه جـــان وال ِه آن زلف و رخانم آوخ
اوست مطلـــوب دل از هر دو جهانم آوخ

(مشرقی)218 :1030 ،
این اشعار یادآور بیان نورانی امیرمؤمنان علی(ع) است که فرمودَ « :عظُمَ الخالقُ فی
انفُسهم فَصَغُر ما دونِهِ فی اَعیُنِهِم» (نهجالبالغه :)287 :1389 ،خدا در جانشان بزرگ و
دیگران کوچك مقدارند؛ یا این سخن امام (ع)« :عِظَمُ الخالقِ عِن َدکَ یُصَغِّر المَخلوقَ فی
عَینِكَ( ».همان)467 :
گرچه گاه دیدگاه مشرقی در توحید به متكلّمان شیعی نزدیك میشود ،وي همچون
ابنعربی و پیروانش ،اصل «وحدتوجود» را از عمق جان باور داشته و در سراسر
اشعارش به آن اشاره دارد .سهروردي براین باور است که «مفهوم توحید در تصوّف
اسالمى مراحل سهگانهي زیر را پیموده است:
 .1ال إله الّا اللّه به معنى :ال معبود الّا اللّه (مكتب زهد)؛  .2ال فاعل الّا اللّه (مكتب کشف
و معرفت)؛  .3ال موجود الّا اللّه (مكتب وحدتوجود)؛ در نخستین ،اقتدا به کتاب و سنّت
و عبادت خداوند و صفاى قلب است؛ در دومین ،اقتدا به کتاب و معرفت و استقصا و
در سومین ،اقتدا به کتاب و سنّت و محبت خدا و فناى در او( ».سهروردى)3 :1375 ،
وحدتوجود عقیدهي شخصی برخی از سالكان نیست ،بلكه «اکثر عرفا برآنند که در
عالم ،یك وجود و موجود بیش نیست ،که فقط از جهت تقیّد و تعیّن به قیود اعتباریّه
متكثّر به نظر مىآید؛ پس هرچه هست ،اوست که خدایش مىگویند و آنچه کثرت و
غیریّت به نظر مىرسد ،اعتبارى و موهوم است و چنین کثرتى با وحدت منافات ندارد».
(ابنعربی)14 :1378 ،
ابنعربی بنیانگذار مذهب وحدتوجود است و «آنانى که پس از وى آمدند از وى
متأثّر گشته یا از وى نقل [مطلب] کردند .مذهب وى دربارهي وحدتوجود ،آن است که
همهي هستى یكى است» (همان)15 :؛ مشرقی نیز متأثّر از ابنعربی ،این اصل را با لطافت
خاصّی بیان کرده است:
در وهــــم و گـمـــان خود مشو بند
موجــــود مــــدان بهجـــز خداوند
بــــــا غیـــــر خــــدا دگر نسازد
آن کس کـه خدا بـــه حــــق شناسد
جــــز جلــوهي دوست نیست مطلق
در چشــــم خــــدايبینِ برحـق
(مشرقی)21 :1030 ،
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ابنعربی در کتاب فتوحاتمكّیّه در اینباره مینگارد« :وجود فقط خداست .در هستی
غیر از خدا نیست ...وجود غیر از عین حق نیست و در هستی سواي او نیست ...موجودي
غیر از خدا نیست( ».کاکایی )216 :1393 ،مشرقی نیز دربارهي عالم وجود میسراید:
از هســـت سخــــن بگو نــه از نیست
عالم همـــه اوســـت غیر او کیست
کــــز هستــــی تُســــت ،نیست بهتر
زنهــــار کــــه خود به هست مشمر
(مشرقی)36 :1030 ،
این همان باور ابنعربی است که میگوید« :عالم در جنب خدا وجودي متوهّم است
و موجود نیست .وجود و موجود غیر از حق تعالی نیست( ».کاکایی)225 :1393،؛ البتّه
پیام دیگر این ابیات مشرقی ،وحدت در عین کثرت است.
 .2 .1 .۶نبوّت
مشرقی در دیوانش «نقش پیامبر اکرم(ص) در عالم هستی» را تبیین میکند؛ نمونههاي
زیر از آن جمله است؛ او «هدف از خلقت جهان هستی» را سروري حضرت نبیّ اکرم
(ص) بر جهان هستی میداند:
کــــــه محمّد به خلق گـــــردد
غرض از خلقت دو کــون ایـــن بود
(مشرقی)247 :1030 ،
سر
حكیم مشرقی اعالم میکند اگر حضرت محمّد و آل محمّد(ص) نبودند هرگز عالم
آفرینش خلق نمیشد:
بــــود در کتــم غیب کون و مكان
گــــر محمّد نبـــــود و عتــــرت او
(همان)375 :
این اشعار برگرفته از حدیث قدسی «لَوالکَ لَما خَلَقتُ الكَو َنین» است ،در این حدیث
«[خداوند متعال] مىگوید :اگر نه از براى وجود تو بودى ،وجود کونین و عالمین محو و
معدوم بودى؛ وجود آنها از بهر وجود تو ظاهر و آشكارا کردیم و ترا اى محمّد از بهر
ت
خود برگزیدیم .دریغا از بهر خود محمد را آفرید تا مونس و همسر او باشد که خَلَق ُ
العالَم لَكم و خَلَقتُكُم ألجْلى ،و جمله موجودات از بهر محمد آفرید!» (عینالقضات:1341،
 )181مشرقی پیامبراکرم(ص) را «واسطهي فیض الهی» میداند:
فایــــــض ز وجــــــودش آفرینــــش
بینایــــی چشــــم اهــــل بینــــش
(مشرقی)32 :1030 ،
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مفهوم واسطهي فیض در این حدیث قدسی بهزیبایی بیان شده است که« :حق جلّ و
عال فرمود :عَبدى اَطِعنى حَتّى َاجْعَلكَ مثلى ،هرگاه شخصى به کمال بندگى حق رسید،
به مقام ربوبیت نائل شده و ارادهي او ارادهي حق و متصرّف در عالم مىشود و عبودیت
جنبهي یلى الحقى و رسالت جنبهي یلى الخلقى است( ».عطار نیشابورى)427 :1376 ،
مصداق کامل این امر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّالم هستند؛ به عبارت دیگر
«نبىّ اکرم و ائمّهي هدى واسطهي فیض هستند و هرگونه فیض وجودى از مجراى ایشان
به دیگران مىرسد(».همان )428 :از نظر مشرقی ،پیامبر اکرم(ص) محور هستی است؛
یعنی عالم هستی به وجود پیامبر اکرم(ص) برپاست:
او چون مغــز است و دیگران پوست
هر چیز که هست و بـــودش از اوست
چـــون جملــه به ذات دوست دایم
عالــم بــــه وجــــود اوست قایم
(مشرقی)32 :1030 ،
بر مبناي آراي ابنعربی نیز «حقیقت محمّدیه ،مرکز دایرهي وجود است و فیض و
امداد از تجلیّات او به عالم وجود مىرسد( ».آشتیانى )735 :1370،از نظر ابنعربی انسان
کامل «واسطهي حق و خلق است ...انسان کامل روح عالم و عالم جسد اوست( ».کبیر،
 )74 :1393و مقصود ابنعربی از انسان کامل «برترین فرد نوع انسان است و او [حضرت]
محمّد -صلّى اللّه علیه و آله -یعنى حقیقت محمّدیّه است( ».جهانگیرى)440 :1375 ،
 .3 .1 .۶والیت و امامت
مشرقی در اشعارش بر عقاید شیعی بهشدت اصرار میورزد و عشق به اهل بیت عصمت
و طهارت علیهم السّالم در سراسر دیوانش موج میزند؛ بارزترین نمود این امر در ارادت و
عشقی است که به ساحت مقدّس امیرمؤمنان علی(ع) ابراز میدارد.
او حضرت امیرمؤمنان علی(ع) را امیر و «شاه عارفان» میداند .گرچه مشرقی گاه عنوان
شاه را براي پیامبر اکرم(ص) نیز به کار برده است ،در اغلب موارد تعبیر شاه را براي امام
علی(ع) به کار میبرد و این یكی از ویژگیهاي بارز دیوان اوست؛ مگر در اندکمواردي
که با قرینهاي همراه است و به حاکمی اشاره دارد؛ قبالً به استفادهي مشرقی از عنوان
«شاه» براي حضرت امیر(ع) در ماجراي دریافت لقبش اشاره شد؛ نمونهي دیگر ابیات
زیر است.
رو سوي جنــاب حیــــدر آریـــــم
فردا که به حشـــر ســــر برآریــــم
بهجــــت یابیــــــــم دایــــم اهلل
از دیـــــدن روي آن شهنـــشـــــاه
(مشرقی)19 :1030 ،
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«قطب دایرهي اهل توحید» تعبیر دیگري از همین معنا (شاه عارفان) است که بزرگان
عرفا دربارهي حضرت امیرمؤمنان علی(ع) بهکارمیبرند .سیّدحیدر آملی در این باره
مینویسد« :امیرالمؤمنین علىّ بن أبى طالب -عَلَیه الصّاله و السّالم -الّذي هو قُطب دائره
أهل التّوحید و مَرجِعهم ،و بَعده ،اِلى أوالدِهِ و تَالمذَتهِ ،ظاهراً و باطناً ،اَى صوره و مَعنى».
(آملی)14 :1368 ،
جالب است که مشرقی حقیقت اسم اعظم را «سرّ ذات آل طاها» میداند:
اسم اعظم سرّ ذات آل طاهـــا گــر نبود کی سلیمان داشت آن منقـوش را انگشتري
...مظهـر اسمــاي کلّیات و جزویّات حق در صفات ذات احمــد جـوي و آل طیّبین
ازیكی اسم است مشتق اینهزار اسما ولی اکبــر و اعظــم بـود این چارده اسم مبین
(مشرقی)353 :1030 ،
کالم مشرقی دربارهي والیت متأثّر از اندیشههاي ابنعربی و پیروان اوست؛ س ّیدحیدر
آملی مینگارد« :والیت ،هویّت انسان کامل را تشكیل مىدهد ،والیت وجه و وجهه إلى
ق انسان کامل است...؛ انسان کامل خليفهاللّه و حامل امانت الهى و واسطهي فیض
الح ّ
بارى تعالى و قلب عالم و مطاف عرشیان و مظهر تمامنماى أسماء حسناى الهى بلكه
خود اسم أعظم  ...است( ».آملى)31 :1382 ،
 .4 .1 .۶انسان
مشرقی به تأسّی از عرفاي پیشین اشعاري در «عظمت مقام انسان» سروده که نمونههاي
زیر ازآنجمله است.
 .1 .4 .1 .۶هدف آفرینش انسان
خدا همهي هستی را براي آدم آفرید و آدم را آفرید تا جمال خود را در آیینه ببیند؛ مشرقی
در اینباره میسراید:
آن صانعی که ارض و سمـــا استـوار کرد از آب و خـــاک صـورت آدم نگار کرد
میخواست تا در آیینه بیند جمال خویش آدم بـه جنـــس صورت خود آشكار کرد
(مشرقی)238 :1030 ،
این اشعار به این حدیث اشاره دارد« :خَلَق اللّهُ آدمَ عَلى صُور ِتهِ ،یعنى خداوند آدم را
به صورت خود آفرید که اشاره به بزرگى مقام انسان و زیبائى و کمال آفرینش اوست».
(میبدي)206 :1352 ،
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 .2 .4 .1 .۶مقام انسان
روح انسان بسی بزرگتر از جهان هستی است؛ مشرقی این حقیقت را چنین زیبا به تصویر
کشیده است:
زان نگنجـم کـــه تنگنـــاي من است
در محیط سمـــا و سطـــح زمیــــن
برتـــر از عرش و سدره جاي من است
در مضیـــق زمیـــن نیایـــم از آنك
ابدالدّهــــر متّكــــاي مـــــن است
بر سر عــرش ،هفت بالـــش چـــرخ
(مشرقی)208 :1030 ،
این کالم مشرقی برگرفته از این ابیات حضرت امیرمؤمنان علی(ع) است که در آن
براي نخستینبار از عالمِ بزرگتر در انسان سخن گفته شده است:
و دائُــــكَ مِنـــــكَ و مـــا تَبص ُر
«دوائُــــكَ فیــــكَ و مــــا تَشعُر
و فیـــــكَ انْطَـــوي العالَ ُم االکب ُر
ك ِجــــرم صغیــــر
ســــب ا ّن َ
و تَح َ
بِاَحْرُفِـــــهِ یظهَـــــر المُضــــــمَ ُر
ن الَّذي
و اَنــــت الكِتــــابُ المُبی ُ
یُخبّـــــر عَنْـــــكَ بِمـــــا سطَّرُ»
ج
فَال حاجَـــه لَــــكَ فِــــی الخار ِ
(دیوان امام علی)82 :1368 ،
عمق این باور در الفاظ ابنعربی و پیروانش چنین بیان شده که «انسان صورت الهى
است ...،عالم اصغر است که روح عالم اکبر و علّت و سبب آن است؛ اکمل موجودات
است؛ هم خلق است و هم حق است؛ مختصرالشریف است ،که جمیع معانى عالم کبیر
موجود در آن است؛ نسخهي جامعه است که آنچه در عالم کبیر است ،از اشیا و نیز آنچه
در حضرت الهیه است از اسما مجموع در آن است؛ ...خالصه هرچه در این عالم است،
خالصهوار موجود در آن است؛ با این که جرمش نسبت به کلّ عالم کوچك و مختصر
است ،در معنى بسیار بزرگ و عظیم است ،بهتنهایى برابر با مجموع عالم است».
(جهانگیري)438 :1375 ،
 .5 .1 .۶قلب
قلب از واژههاي پربسامد دیوان مشرقی است؛ عرفا واژهي قلب (دل) را در آثار خود فراوان
به کار بردهاند؛ چون «دل از کلیديترین واژگان مكتب عرفان است( ».نیّري )89 :1392 ،باور
عرفا در قرآن و حدیث ریشه دارد؛ تعابیري که در سخنان اهل بیت عصمت و طهارت(ع)
براي قلب به کار رفته ،بازگوکنندهي محوریّت دل در آموزههاي دینی است؛ نمونههایی از آن
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تعابیر عبارتند از :عرش خداوند ،آینهي خدا ،خانهي خدا ،حرم خدا و...؛ اینگونه تعابیر زیبا
در «اشعار مشرقی» نیز وجود دارد که در ادامه به پارهاي از آنها اشاره میشود.
 .1 .5 .1 .۶قلب ،ظرف معرفت الهی
در باور مشرقی ،دل ،خمخانهي وحدت و ظرف شراب معرفت الهی است:
یـــا رب مباد خم تهی از بادهي جنان
دل خم وحدتست می صــــرف معرفت
لیكن تو مشرکی دل تو خالیست از آن
نی باده از خم و نه خم از باده خالی است
گر دل دلست هست درو جهل بینشان
دل نیست آنكه نیست درو علم و معرفت
(مشرقی)352 :1030 ،
بیان مشرقی ترجمان خوبی براي این کالم امیرمؤمنان(ع) است« :اِنّ اهلل عزّوجلّ فى
ارضه آنية و احب آنية اهلل الیه مارق و صفا و آنية اهلل فى االرض قلوب العبادالصالحین:
خداوند عزّوجلّ در زمین ظرف دارد و محبوبترین ظرفها در پیشگاه او آن ظرف است
که رقیق و صاف باشد و ظرف خدا در زمین دلهاى بندگان صالح مىباشد( ».هندي،
)243 :1945
 .2 .5 .1 .۶قلب ،عرش خدا و حرم الهی
دل نزد عرفا عرش اعظم خداوند سبحان است؛ مشرقی هنرمندانه این حقیقت را بیان
میکند:
عرش و مجید و کرسی و لوح و قلم دلست دل عــرش اعظم است به فتوي عارفان
(مشرقی)351 :1030 ،
در حدیث آمده است :اِنّ قلب المُؤمنِ عَرش الرّحمن :قلب مؤمن عرش بزرگ خدا
است! (مكارمشیرازي )36: 1371 ،از نظر مشرقی کعبهي دل ،کعبهي حقیقی است ،چون
قلب ،حرم خداست:
که ایــن کعبــــه آنجــــا ندارد ضیا
ولیكـــن خـــدا راســــت دیگر سرا
حیــــات ابـــــد انــــدرو کم بود
دلست آنکه عرش انـــدرو کـــم بود
خــدا را چه حاجت بدین آب و گل
بــــود کعبــــهي اهـــل تحقیق دل
(مشرقی)105 :1030 ،
ب
این ابیات نیز برگرفته از آموزههاي اسالمی است؛ امام صادق(ع) مىفرماید« :القل ُ
حرَمَ اهلل غَیرَ اهلل» قلب حرم خدا است ،پس در حرم خدا جز خداى
حَرَمُ اهلل فَال تَسكُن َ
را جاى مده( .رک .مجلسی ،بیتا)25 :
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 .3 .5 .1 .۶قلب ،آینهی خدا
دل آینهي ذات خداست که نباید آن را با زنگار غفلت و معاصی تیره کرد:
اکنون که از حقیقت رویت نشان دهد
مرآت ذات تُست دلم تیرهاش مخوان
(مشرقی)238 :1030 ،
یا در این ابیات ،مشرقی اثبات میکند که آینهي دل عین ذات حق است:
بــــل آینــــه عیـــن ذات حق است
دل آینــهي صفــــات حــــق است
از راه صفـات عیــــن ذات اســــت
آئینـــه کــــه مظهــــر صفات است
دل کــــرد کمــــال خویـش حاصل
چون پرتــــو ذات تافــــت در دل
(همان)15 :
این ابیات به حدیثی معرفتی اشاره دارد که سیّدحیدر آملی آن را چنین نقل میکند:
«قَلْبُ المُؤمِن مِرآة اللّهِ( ».آملی )92 :1422 ،اعتقاد مشرقی دربارهي قلب متأثّر از نظر

ابنعربی است که قلب در نظرش وسیلهي تحصیل معرفت به خداست( .رک .فصوص
ل مَجلى و یراه فی کلِّ
الحكم )139 :1946 ،او مینگارد« :قلب العارفِ یشاهد الحقَّ فی ک ِّ
ف بمثابة المِرآه ...شاه َد الحقَّ فی مِرآة قلبِه( ».همان :)142 :قلب
شَیء ...کان قلب العار ِ
عارف ،حق را در هر جلوهگاه و هر چیزي میبیند ...و قلبش بهمنزلهي آینهاي است ...که
حق را در آن میبیند.
 .۶ .1 .۶عشق
عشق و محبّت ،محوريترین موضوع در عرفان اسالمی به شمار میآید؛ اگرچه عرفا و
بزرگان غایت محبّت را عشق میخوانند ،از شرح آن عاجزند؛ زیرا «معناي عشق به لباس
حروف در نمیآید و در ظرف کلمه نمیگنجد» (ستاري)64 :1382 ،؛ به عبارت دیگر
باطن عشق مانع از توصیف حقیقت آن است چون «که عشق آمدنی بود نه آموختنی»
(همان )58 :و عشق «حقیقتی ازلی و ابدي است( ».همان)64 :
حبُ ال َّلهِ نَار لَا َتمُ ُّر َعلَى شَیْ ٍء
امیرمؤمنان(ع) دربارهي تأثیر عشق بر انسان مىفرمایدُ « :
إِلَّا احْتَرَقَ وَ نُورُ اللَّهِ لَا َیطْ ُلعُ َعلَى شَیْءٍ إِلَّا أَضَاءَ» :دوستى خدا ،آتشى است که به هر چه
عبور مىکند ،او را مىسوزد ...و نور الهى [است که] نمىتابد بر هیچ چیز مگر آن که
روشن مىکند او را( ».مصباحالشریعه )583 :1377 ،مشرقی دیدگاه خود را دربارهي عشق
الهی با قلمی هنرمندانه بیان میکند که نمونههایی از آن در پی میآید.
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 .1 .۶ .1 .۶مشرقی و عشق الهی
مشرقی غالم حلقهبهگوش عشق است ،هرجا عشق باشد ،مشرقی هم همان جا حاضر
است:
در پیشانــــی نشـــــان کشیـــــدم
تا حلقه به گـوش عشـــق گشتــــم
بنشستــــم و داستــــان کشیـــــدم
هرجا که گذشت موکــب عشـــــق
اقــــراري از آن دهــــان کشیــــدم
بوســــی ز لبــــش ســـؤال کردم
(مشرقی)330 :1030 ،
ابنعربی میگوید« :من از مذهب عشق پیروى مىکنم ،سپاهیان عشق به هر سو رو
کنند عشق ،ایمان و عقیدهي من است( ».ابنعربی)114 :1378 ،
 .2 .۶ .1 .۶مکتبخانهی عشق
در این مكتبخانه ،عشق استاد است و دل همچون طفلی به شاگردي عشق مشغول؛ اما
عقل چون قدرت شهود ندارد ،در عشق ناتوان است .مشرقی در ابیات زیر به توصیف
این مكتبخانه میپردازد:
به مكتبخانهي عشقش ببر دل را به شاگردي
سبق از عشق گیر اي طفل مكتب وز خرد کم گوي
رموز سرّ عشق آنگه شود مكشوف جان تو
تو را با عشق کار افتاده نی با عقل اي طالب

که گیرد سبق پیر عقل زآن طفل شبستانی
که عشق استاد عقل است و دلت طفل دبستانی
که بگریزي ز عقل و عشق را استاد دل خوانی
که عقل آیینه است و عشق عكس ذات یزدانی

(مشرقی)171 :1030 ،
 .3 .۶ .1 .۶دشمنی عقل و عشق
مشرقی تقابل عشق با عقل را چنین به تصویر کشیده است:
عشقــــــت ره آشتـــــی نپویــــــد
عقلت همه صلــح و خیــــر جویــــد
در جاهـــی گــــاه و گــــاه در چاه
در قیــــد چنیــــن دو ضـــدّ جانكاه
(همان)53 :
علّت دشمنی عقل و عشق در ناتوانی عقل در معرفت الهی نهفته است .شیخ محمود
شبستري دلیل ناتوانی عقل را در ابیات زیر توضیح داده:
کــــه سبحـــات جاللـش هست قاهر
نگنجــــد نـــــور ذات انـــــدر مظاهر
کـــه تـــاب خور ندارد چشم خفّاش
رها کن عقل را بـــا عشــــق مىبــــاش
(شبستري)72 :1368 ،
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 .2 .۶عرفان عملی
عرفان عملی ،حاالت انسان را در سیر الیاهلل بیان میکند« .عرفان عملى متصدّى بیان
رابطهي انسان با خدا و راه رسیدن به اوست که این بخش عرفان ،سیروسلوک نامیده
مىشود .در این بخش توضیح داده مىشود که سالك براى آنکه به قلّهي منیع انسانیّت
یعنى توحید برسد ،باید از کجا آغاز کند و چه منازلى را و به چه ترتیب طى نماید و چه
احوالى بر او ظاهر مىشود( ».حسینیتهرانی)474 :1427 ،
عرفان عملی مشرقی جلوهي دیگري از عرفان عابدانهي اوست و مشرقی در اشعارش
به مراحل سیر و سلوک پرداخته است؛ براي مثال «توبه ،زهد ،توکّل ،صبر ،رضا ،ورع و
سرانجام شكر هفت مقام عرفانی ازجمله اصول عملی است که ریشه در قرآن و سنّت
داشته( ».برزگرجویباري )24 :1389 ،و آنها را در دیوانش بیان کرده است؛ در ادامه،
گوشههایی از اشعار مشرقی در عرفان عملی نقل میشود.
 .1 .2 .۶مقامات عارفان
سالكان در سیر الیاهلل به مقاماتی نائل میشوند که تعداد و عناوین مقامات از منظر آنها
متفاوت است .مشرقی مقامات را در ابیاتی پی در پی بیان و به اختصار شرح میکند:
پس ترک جملـه بایــــد اول قدم تو را
آزادي و فــــراغ ز تـــــرک عالیقست
با صبــر و فقر و فاقـــه و در کنج انزوا
چون ترک جمله کردي یكچند خويکن
جمـــع آر نقــــد گنـج اگر بایدت غنا
این بود نقـــد گنـــج قناعت که گفتمت
گر صادقی و مخلـــص ماننــــد اتقیا
پرهیـــز از حــــرام وز شبهه کرانه کن
دیگر مگـــو که این ز قدر بود و یا قضا
تسلیم شو به هرچه رضاي خدا در اوست
در هر چــه بنگــري نظري یابی از خدا
گـــر دیـــدهي بصیرت تو پاکبین شود
کانـــدر دو کون نیست سوي اهلل را بقا
گـــر ره بــري به نور یقین روشنت شود
کو را امید و بیم نمانـــد ز مـــا ســـوا
او را مسلّـــم اســـت توکّل درین مقام
گـــردد مقیـــم در حــرم خاص کبریا
این ده مقام هـــر کـــه به توفیق طی کند
(مشرقی)161 :1030 ،
 .2 .2 .۶فناء فی اهلل
فنا :محوشدن سالك در حضرت حق؛ خود را ندیدن و او را دیدن .این آخرین مرحلهي
سیر و سلوک است (رک .نعیم)575 :1387 ،؛ عارف با فناي خویش حكم آینهاي را پیدا
میکند که خدا و در نتیجه همهي هستی را در خود میبیند و در واقع همه چیز را در
خدا میبیند( .رک .کاکایی)261 :1393 ،
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از نظر ابنعربی ،فنا مربوط به مقام والیت انسان کامل است .جایی که عارف پس از
طیّ منازل مختلف ...سرانجام به مرحلهي وحدت شاهد و مشهود میرسد که همان فنا و
مقام ولیّ است .این مرحله ،مرحلهي شهود عدم شهود ،مقام بیمقامی وموقف بیموقفی
است که عارف از هر صورتی و هر قیدي آزاد شده و در آن میآرمد( .همان)268 :
مشرقی عارفی واصل است که باور دارد هستی سالك بزرگترین مانع سیروسلوک
اوست:
حجاب راه تو ،هستی تُست ،جهدي کن که زود برداري از پیش چشم خویش حجاب
(مشرقی)183 :1030 ،
این بیت از مشرقی یادآور بیان خواجهي شیراز است آنجا که میفرماید:
خوشـــا دمــی که ازین چهره پرده برفكنم
حجــاب چهرهي جان میشود غبار تنم
(حافظ)200 :1370 ،
و این حجاب فقط با «فناء فیاهلل» برطرف میشود؛ حكیم مشرقی در اینباره میسراید:
تا نباشــی چــون دوبینان از گروه مشرکی
مشرقی دامان جان از رجـس هستی پاک دار
تا نیاالیی ز رجـس و شرک دامان اي سنی
رجس باطن را به آب دیدگان پیوسته شوي
(مشرقی)405 :1030 ،
 .3 .2 .۶ضرورت وجود پير و شيخ
مشرقی بر این باور است که سیروسلوک بیمدد انسان کامل (پیر و شیخ) ممكن نیست.
نیســـت چــون آگهی از رهزنی غوالنم
پـــاي در ره ننهــم بیمدد و یاري خضر
تـــا چـــو طفالن همگی بیسپر دیوانم
کی شود هــادي توفیـــق چـــراغ راهم
(همان)335 :
انسان کامل در سیروسلوک کسی است «که عین صراطاهلل است که طرفةالعینى رکون
به ظلم و انحراف از صراط ننموده است و اینچنین کس ولىاهلل است( ».حسنزاده آملی،
)707 :1365؛ حقیقت سلوک در عرفان شیعی اتّصال به وجهاهلل است؛ در اصطالح عرفانی
از انسان کامل گاهى به «طائر قدس» و گاهى به «خضر» تعبیر مىکنند:
ظلماتســـت بتـــرس از خطر گمراهى
قطع این مرحله بىهمرهى خضر مكن
(حافظ)273 :1370 ،
 .4 .2 .۶نقش ذکر در سيرهی مشرقی
در دل مشرقی جز یاد حضرت دوست نمیگنجد ،چون قلبش را حرم اهلل قرار داده است:
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ز فكر ما سوياهلل آنچنان فارغ شـــده جانم که جز یادش نگنجد هیچچیزي در دل و در جان
(مشرقی)338 :1030 ،
مشرقی هرچه دارد از مدد ذکر مدام و درس سحرگاهی است و همان را نیز موجب
نجات خویش میداند:
بخــــواه از در حــــق الینـام باالسحار
نجات خویـــش ز ورد دوام و درس سحـر
(همان)276 :
شغل مشرقی ،ذکرِ دوست و توجّه به اوست و از این رو دائمالذّکر است:
کار من این است تـــا هستــــم مدام
غیـــر ذکــــر و یــاد تو کاریم نیست
ایــــن بــــود ورد زبانـــم بر دوام
صبح و شام این ورد ســـازم حرز جان
(همان)329 :
 .5 .2 .۶زهد مشرقی
مشرقی معتقد است هرکس که خواهان بهشت و وصال محبوب است باید از دنیاطلبی
بپرهیزد:
اگـــر هــواي گل و روضهي ارم داري
مخـــواه ملـــك سلیمـان و گنج دقیانوس
(همان)402 :
زاهدانهزیستن مشرقی از او آزادهاي ساخته که از دنیاطلبی به دور است .وي زهدش
را چنین به تصویر میکشد:
چـون خشـت بالشم بود و خاک بسترم
اي مشرقـــی بـــه راحت دنیا چه دل نهم
(مشرقی)319 :1030 ،
 .۶.2.۶توصيههای سلوکی
مشرقی توصیههاي سلوکی فراوانی در دیوانش بیان کرده که «شش توصیهي زیر» از آن
جمله است:
کــــم گــــوي ز گفتــــه و شنیـــده
اي مشرقـــی ارت هســــت دیـــده
بگـــــــذار خیــــــالهاي باطــــل
از یـــاد خــــدا مبــــاش غافـــل
روي دل خــود ســــوي خــــدا کن
اندیشـــهي رفـتـــه را رهــــا کــن
کـــــت نشمارنــــد جنـــــس آدم
بیگانه شــــو آنچنــــان ز عالــــم
(همان)43 :
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مشرقی شیوهي سلوک خود را که منجر به فرزانگی در معرفت الهی شده است،
مداومت بر چهار اصل «سكوت ،شبزندهداري ،ذکر و گرسنگی» در عزلت اعالم میکند:
در گوشـــــهي انـــــزوا نشستـــــم
در بــــر رُخ غیــــر دوســــت بستم
بــــا ایــــن دو مـــرا بس است الفت
بـــا صمـــت و سهــــر گرفتم الفت
چون آتش طــور بـــــود و ایمـــــن
ذکــــر بــــدوام و جوع بـــا مــــن
فرزانـــــه شــــدم بــــه دیـن اسالم
زیــــن چــــار مصاحـــب نكونــام
(مشرقی)51 :1030 ،
مشرقی آن چهار اصل سلوکی را ارکان دین میداند که به سبب مداومت بر آنها خود
را همچون حضرت داوود (ع) حامل زبور مییابد:
این چــــار ستـــــارهي زمیــــناند
ایــــن چــــار ،چهــــار رکن دیناند
شــــد ملــــك قناعتــــم مســـخّر
از دولـــت ایــــن چهــــار اختــــر
بخشنـــــد بــــه عرش و فرش انوار
اجــــرام فلــــك ز نــــور ایــن چار
داوودم و ایـــــن بــــود زبـــــورم
خرسنــد بدیـــن چهـــــار نـــــورم
گویــــی نــــاري ز طــور برخاست
هــــر نغمــــه کز این زبور برخاست
(همان)51 :
شیوهي سلوکی مشرقی با شروط سلوکی ابنعربی هماهنگ است« .ابنعربی در کتاب
تحفة السّفرة الی حفرة البررة میگوید شروطی که سالك باید مراعات و توجّه کند چهار
است :صمت ،عزلت ،جوع ،سهر؛ اگر این شروط را رعایت کند محبّتی در قلبش پیدا
میشود و به عشقی بدل میگردد که با شهوت متفاوت است و همین عشق خاص ،بشر
را به خدا نزدیك میکند(».کبیر)41 :1393 ،
 .7نتيجهگيری
حكیم مشرقی شیرازي از عرفاي شیعی قرن دهم و یازدهم ه.ق و از شاعران عهد صفوي
است که در هیچیك از تذکرهها از احوالش ذکري به میان نیامده ،ولی میتوان به استناد
آثار و اشعارش به افكار ،آراء و برخی ازابعاد زندگیاش پی برد؛ نامش حسن و متولّد
شیراز است و لقبش را از نام حضرت امیرمؤمنان(ع) برگرفته کرده و خود را مدّاح شاه
والیت معرفی میکند .گرچه اشعاري در مدح شاهان صفوي دارد ،هرگز خود را مدّاح
ملوک نمیداند و از ظلم دستگاه حاکم بر مردم انتقاد کرده است.
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از دیوان حكیم مشرقی هفت نسخهي خطّی موجود است؛ این دیوان ،حدود  22هزار
بیت و مشتمل بر  9کتاب به نامهاي :شمسالمشرقین ،شبستان انس ،قصاید ،غزلیّات،
مثنوي متفرّقه ،مراثی و ترجیعات ،رباعیّات ،مقطّعات و ساقینامه است .سبك شعري او
ص زبانی اثر این شاعر
حدّ وسط سبك عراقی و هندي است و برخی از ویژگیهاي خا ّ
کاربرد واژگان کهنه ،استفاده از تشبیهات و استعارات تازه و بدیع و ردیفهاي مشكل و
کاربرد فراوان اصطالحات عرفانی و لغات عربی است؛ عشق و قلب از واژههاي پربسامد
دیوان اوست و از ویژگی بارز اشعارش ،عشق و ارادت به پیامبر(ص) و خاندان اوست.
مشرقی در اشعارش از بزرگانی چون حافظ ،سعدي و خاقانی تأثیر پذیرفته و شبستان
انس را به تقلید از بوستان و شمسالمشرقین را در بحر تحفةالعراقین سروده است .نكتهي
جالب در دیوان مشرقی ،نگاه مفاخرهآمیزي است که به مقام شاعري خود دارد؛ او این
باور را با عبارات گوناگون بیان میکند .او خود را برترین شاعر زمانه ذکر میکند و عنوان
عیساي ثانی را به دلیل بیان مسیحایی بر خود مینهد.
دیدگاه مشرقی در عرفان نظري متأثّر از آراي ابنعربى و پیروان اوست؛ وي در توحید
دیدگاه «وحدتوجودي» دارد و حقیقت محمّدي(ص) را اسم اعظم و امیرمؤمنان(ع) را
شاه عارفان میداند و ابیات او مكرّر به احادیث اهل بیت(ع) و آموزههاي عرفانی اشاره
دارد .در عرفان عملی ،مشرقی به تأسّی از بزرگان عرفا بر این باور است که طیّ مراحل
سیروسلوک بدون یاري پیر ممكن نیست؛ او بزرگترین مانع و حجاب سیروسلوک را
«هستی سالك» و راه درمان آن را «فناء فیاهلل» میداند؛ در دیدگاه عرفانی وي ،حرم الهی
دل را باید با با تداوم در ذکر ،از خطر زنگار غفلت و معاصی حفظ کرد؛ شیوهي عرفان
عملی مشرقی ،زاهدانهزیستن و توصیه به مداومت بر«ذکر ،سكوت ،شبزندهداري و
جوع» بوده است.
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