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چکیده:
میرزا محمد حسین مشرقی غفاری ،از جمله شاعران عارف گمنام قرن سیزدهم است ،دیوان اشعار
وی حدودا سههزار بیت دارد که هنوز بصورت نسخه خطی است و بچاپ نرسیده است .درباره شاعر
اطالعات چندانی دردست نیست حتی در تذکرهها نیز مطلبی درباره وی نیامده است .با کمی تأمل
در دیوان شعر مشرقی میتوان پی برد که او نیز چون دیگر شاعران معاصرش از شاعران سبک
بازگشت است که در این میان درسطح زبانی به سبک خراسانی و ازجنبههای ادبی و فکری بیشتر
به سبک عراقی و بویژه حافظ توجهداشته و بهمین دلیل کوشیده برخی مضامین و اوزان شعری و
حتی لغات وترکیبات خاص وی را بکار ببرد .مشرقی ،شعر را بعنوان ابزاری برای بیان اعتقادات و نه
انتقال احساسات بکار میگیرد و برخالف شاعران همدورۀ خود ،بدنبال فضلفروشی و خودنمایی با
الفاظ پرآب و تاب و متکلّف نیست ،بلکه زبانی ساده و روان و آرایههایی زودیاب چون تشبیهات
حسی و گاه استعاره را برمیگزیند .کاربرد شکل کهن واژهها و واژهها و ترکیبات عربی ،ترکیبسازی،
تصویرآفرینی ،اقتباس و تضمین آیات و احادیث و استفاده از آرایههای ادبی بویژه تکرار و جناس از
ویژگیهای چشمگیر سبک اوست ،که نگارنده را که دیوان اشعار وی را تصحیح کرده است ،بر آن
میدارد تا برای اولین بار در این مقاله ضمن معرفی اجمالی شاعر ،ویژگیهای سبکشناسی شعر او را
نیز تبیین کند.
کلمات کلیدی:
مشرقی غفاری ،سبکشناسی اشعار ،ویژگیهای زبانی ،ویژگیهای ادبی و ویژگیهای فکری.
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مقدمه
میرزا محمد حسین مشرقی غفاری؛ از جمله شاعران عارف قرن سیزدهم و پیرو سبک بازگشت
است .هرچند بعضی از صاحبنظران ،دورۀ بازگشت را سبکی مستقل نمیدانند؛ اما باید اذعان کرد که
این دوره خود ،سبب تغییرات و تحوالتی در تاریخ ادبیات ایران شده و توانسته است جریان فکریـ
ادبی را از مسیر خود منحرف و دوباره به گذشته بازگرداند( .پژوهشی در سبک هندی و دورۀ
بازگشت ادبی ،ص )842بازگشت ادبی در نیمة دوم قرن دوازدهم؛ یعنى دورۀ حکومت افشاریان و
زندیان بتدریج شکل گرفت و در دورۀ قاجاریه بصورتى هدفدار و منسجم ادامه یافت .در شعر این
دوره نوآورى چندانی وجود ندارد؛ اما اشعار برخی از شاعران این دوره؛ چون مشتاق ،عاشق ،طبیب
و هاتف اصفهانى را میتوان از نظر ارزش ادبى در زمرۀ بهترین اشعار ادبیات فارسی شمرد .زبان شعر
بازگشت عموما تحت تأثیر شعر دورۀ عراقى است؛ هرچند در قصاید تا حدودى از سبک و سیاق
شعر دورۀ خراسانى پیروى کردهاند .ادعاى شعراى این دوره احیاى زبان فارسى و رهایی آن از
پیچیدگى و مغلق گویى بوده است؛ اما چون شاعران به قواعد و جزئیات زبان روزگار گذشته تسلط
کاملى نداشتهاند چندان در این مدعا موفق نبودهاند .زبان شعر بازگشت بطور کلى خالى از
پیچیدگى و ابهام است(.مجله تاریخ ادبیات فارسی ،ص )01-081
با روی کار آمدن مکتب بازگشت ادبی ،محتوای شعر فارسی نیز چون سبک و شیوۀ آن دستخوش
تحوالتی شد و همانطورکه شاعران این دوره به اقتفای سبک قدما پرداختند ،بعضی مضامین شعری
را هم که گذشتگان در آنها طبعآزمایی کرده بودند ،احیا کردند .شاعران عارفمسلک نیز با تصوف
اسالمی تجدید عهد کردند و به احیای سنتهای شاعران عارفپیشه قدیم ،منتها در فضایی شیعی
پرداختند( .ر.ک .پژوهشی در سبک هندی و دورۀ بازگشت ادبی ،ص)57؛ از جمله شاعرانی که هم
در سبک شعری و هم گنجاندن مضامین عرفانی کالسیک بشیوۀ پیشینیان رویآورده میتوان به
میرزا محمد حسین غفاری کاشانی ،متخلص و معروف به مشرقی اشاره کرد .درباره مشرقی و سبک
شعری وی حتی در تذکرهها مطلبی ذکر نشده است .از آنجا که مشرقی خود از صوفیان اهل فقر
بوده ،دیوان اشعاری سرشار از مضامین عرفانی ،دنیاگریزی و اظهار ارادت به خاندان نبوت و امامت
(ع) دارد .دیوان اشعار مشرقی بصورت نسخه خطی است و هنوز بچاپ نرسیده است؛ از اینرو
نگارنده درنظر دارد در این مقاله برای اولین بار بروش اسنادی با معرفی این شاعر و سبک شعری
وی ،به این سواالت که مشرقی غفاری کیست؟ اشعار وی چه برجستگیهایی دارد؟ و چه شیوه
سبکی را برای اشعارش انتخاب کرده است؟ پاسخ دهد و بدینگونه وی را به عالقمندان شعر فارسی
بویژه دوستداران شعرعرفانی معرفی کند.
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زندگینامه مشرقی
این عارف شاعر از طایفة بنی غفار بود که در تهران و سایر شهرهای ایران زنـدگی میکردنـد و غالبـا
از مستخدمین دولت و امرا بودند .وی بعد از تحصیل برخی از مقـدممات علمـی و تکمیـل معلومـات
عربی و دانشهای ادبی به سبب انتساب به امین الدوله ،والی صاحبنام کاشان که از بنیاعمام او بـود،
ابتدا به دربار محمدشاه قاجار راه یافت و در هنگام والیتعهدی ناصرالدین شاه بـه تبریـز رفـت و بـه
کمال تقرّب رسید و همواره مورد لطف و مرحمت بود و از ندیمان آستان او شد(.طرایق الحقـایق ،ج
 :3صص417ـ ) 412در همین دوره بود که در اثر مصاحبت روشندالن و صاحبنظران متحول شـد و
و در آرزوی سلطنت فقر ی ترک منصب و جاه کرد و در شـهر شـیراز بـا ارشـاد حـاج محمدحسـن
عبدعلیشاه از خدمت رحمت علیشاه به شرف توبه و تلقین دست یافت ،چنانکه خود گوید:
بـــا رحمـــت علـــی شـــه ابـــرار آمـــدیم
در کــــف لــــوای حیــــدر کــ ـرّار آمــــدیم
بـــا قافلـــه بـــه همـــره ســـاالر آمـــدیم
رحمتعلـــی اســـت مقصـــد و عبـــدالعلی دلیـــل
از آن پس به مراقبه و ذکر و فکر مدام رویآورد .شیفتة موال و فریفتة اهل وال شد و از جانب مرشـد
و مراد خویش به کسب لقبِ "محتاجعلی" مفتخر شد .سپس راهی زادگاه مالوف شد و هرچند انواع
مقام و منزلت از جانب امینالدوله به وی پیشنهاد شد؛ امـا مناعـت معنـوی و قناعـت فطـری ،او را
بطریق انقطاع و عزلت سوق داد و از آن پس به روستای ییالقی خوش آب و هوای "برزآباد" ،که از
قرای کاشان است ،رفت (مختصر جغرافیای کاشان ،ص )40مشرقی در آن روستا برای خود خانقاه و
باغچه مهیا کرد ،در کنج عزلت نشست و به شاعری پرداخت ،گاه در پایان اشعارش نام" محتـاجعلی
"را مینوشت و در اکثرمواقع"مشرقی" تخلّص میکرد ؛ تا آنکه در سال  0800در همانجا رحلت کرد
و بر طبق وصیمتش در درب باغچهاش به خاک سپردهشد( .طرایق الحقایق ،ج  : 3صص417ـ.)412
از بستگان مشرقی میتوان به میرزا ابوالحسن مستوفی ،میرزا ابوالحسن خان غفاری معروف به
"صنیعالملک "و از همه مهمتر محمدخان غفاری مشهور به "کمالالملک" اشاره کرد؛ همچنین
فتحاله خان شیبانی از پسرعموهای مشرقی است .معصومعلیشاه درباره مشرقی گفته وی غزلیاتی با
عنوان "محتاجیه" داشته که نوماب علّیه ،طلعتالدوله بنت جاللالدین میرزا خاقان مغفور ،زوجه
میرزا نظام مهندس الممالک ،پسر عموی مشرقی آن را چاپ کرده است(.ر.ک .همان :صص )417
دانستههای ما از مشرقی به همین اندازه است و تنها اثربه جامانده از وی دیوان اشعار اوست.
معرفی نسخههای دیوان مشرقی
از دیوان مشرقی تنها که یک نسخه خطی و یک نسخه چاپ سنگی موجود است:
الف) نسخه خطی :از دیوان مشرقی تنها یـک نسـخه خطـی درکتابخانـه مجلـس شـورای ملـی بـا
شماره 27118/08031موجود است .کاتب این نسخه کهن ابوالقاسم نام دارد و تاریخ کتابت آن سال
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 0318ه.ق ثبت شده است .این کتاب در عهد ناصرالدین شاه قاجار ،حسب الحکم مـتتمن السـلطان
آمیرزا جاللالدین غفاری به خط نستعلیق نسبتا زیبایی نوشته شـده اسـت .صـفحات نسـخه دارای
رکابه است و جلدی ازتیماج قهـوهای رنـ دارد کـه انـدازۀ آن  05/71در 88/71سـانتیمتر اسـت،
عناوین و نشانیهای کتاب با شنگرف نوشته شده و دارای  040بـر یـازده سـطری است(.فهرسـت
نسخههای خطی کتابخانه مجلس شورای ملی ،جلد  )30این نسخه  823صفحه دارد و با ایـن بیـت
آغاز میشود:
خیز و اول همچو ابـداالن بـدر ایـن پیـرهن
گــر نــهای کــرم بریشــم گــرد تــن مــتن
در صفحه اول این نسخه آمده است « :نسخهایاست کـه جهـت خـود شـاعر در شـهر صـفر 0318
نوشته شده در  823صفحه و قریب به سه هزار بیت است و در اتمام دیوان ،شجره ایـن سلسـله تـا
جد اعال که ابوذر غفاری صحابه خاص پیمبر (ص) و یکی از عشره مبشره است ،میرسد ... .مشـرقی
که لقب طریقتی او محتاجعلی است از مریدان رحمت علیشاه شیرازی است».
ب) نسخه چاپ سنگی :از این دیوان یک نسخه چاپ سنگی وجـود دارد کـه باحتمـال زیـاد همـان
دیوان چاپ شده وی به هزینه زوجه میرزا نظام مهندس الممالک ،پسـر عمـوی مشـرقی اسـت کـه
معصومعلیشاه از آن با عنوان غزلیات محتاجیه نام برده است چون در صفحه پایانی این نسخه آمده:
از کلـــک مهنـــدس الممالـــک بخشـــید
گــر صــدر صــدور جــان بــه هالــک بخشــید
البتـــه بـــه کـــاتبش در اتمـــام کتـــاب
خلعــت بــه صــفا فقیــر ســالک بخشــید
این نسخه را محمدرضا صفا ملقب به سلطانالکتاب ،لشکرنویس محالتی ،در محرمالحرام  0304به
خط نستعلیق کتابت کرده است .جلد کتاب چرمی است و دارای  801صفحه یازده سطری است.
این نسخه همانطورکه از تعداد صفحاتش مشخص است 20 ،بیت بیشتر از نسخه خطی فوق الذکر
دارد که شامل یک مثنوی درباره "مطابقه معراج جسمانی و روحانی" در 81بیت و مثنوی دیگری
با موضوع "در تعریف مراتب تسلیم و رضا و مسئله جبر و تفویض" در  42بیت است که در پایان
این قصیده به نام امینالدوله ،حاکم کاشان و پسر عموی خویش ،گریزی زده است و در پایان این
نسخه همچنین دو قطعه چهار بیتی و شش بیتی و یک غزل هفت بیتی دیده میشود ،که هیچیک
از اینها درنسخه خطی وجود ندارد.این نسخه نیز با همان بیت آغازین نسخه خطی شروع شدهاست.
دیوان اشعار مشرقی غفاری
دیوان اشعار مشرقی حدودا سه هزار بیت دارد .مشرقی تقریبا در بیشتر قالبهای شعری شعر سـروده
بگونهای که دیوان وی شامل صدو ده قصیده ،صد و سی غـزل ،سـه مثنـوی ،دوازده قطعـه ،هشـت
ترجیعبند ،دو مسمط تضمینی و یک مستزاد است .مشرقی در تعدادی از قصایدش بـویژه قصـایدی
که در منقبت خاندان نبوت و امامت(ع) سروده و قصایدی که در یک یا چند بیـت پایـانی بـه مـد
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شاهان و بزرگان روزگارش گریزی زده است ،تشبیب یا تغزل آورده که بیشتر تشبیبهای وی از نـوع
توصیف طبیعت است هرچند وی قصاید مقتضب هم دارد .مشرقی در اکثر اوزان پرکـاربرد عروضـی
طبعآزماییکرده و با اکثر حروف الفبا قافیهپردازی کـرده و حتـی اگـر شـعر وی بطـورکلی چنـدان
برجسته درنظرگرفته نشود؛ ولی حقیقتا از عهده وزن و قافیه بخوبی برآمده هرچند گاه از اختیـارات
شاعری نیز استفاده کرده و کمابیش چون دیگر معاصرانش تکرار قافیـه را در بعضـی از غزلیـات وی
میتوان مشاهد کرد؛ اما رویهمرفته از این حیـث در شـعر وی اشـکال عمـدهای بـه نظـر نمیرسـد.
همچنین مشرقی برای افزایش موسیقی اشعارش در بسیاری از قصاید و غزلیات خود از قافیه میانی،
درونی و ردیف نیز استفاده میکند.
مشرقی شعر را بیشتر بعنوان وسیلهای برای تبیین عقاید و اندیشههـای خـود بکـارمیگیرد و بـدین
سبب درکاربرد فنون بیانی و بدیعی درشعر خود اصرار چندانی ندارد و به قصد تکلف و اظهار فضـل
هم شعر نمیگوید؛ اما درعینحال کاربرد فنون بیان بویژه تشبیه و برخی آرایـههـای بـدیع لفظـی و
معنوی؛ همچون :تکرار(در انواع مختلف)،جناس ،تلمیح ،تضمین آیات و روایات بخصـوص در قصـاید
وی بسامد باالیی دارد .در اشعار مشرقی اثرپذیری از شاعران پیشین بویژه حافظ کامال هویداست.
برای کشف دقایق و ظرایف شعر مشرقی الزم است سبک شعری وی با دقت بررسی شود.
سبک شعری مشرقی کاشانی
اگر دیدگاه خاص هنرمند به جهان و شیوۀ بیان وی را سبک او بنامیم (ر.ک .کلیات سـبکشناسـی،
ص )07پس هر اثر مکتوبی در هر سطحی ،دارای سبکی مختص به خـود اسـت ،ازآنجـا کـه سـبک
همان «انحراف نرم» است ،پس فقط از طریق مقایسه با آثار دیگر میتوان سبک یک اثر را مشـخص
کرد(.شاعر آینهها ،ص )32البتـه در میـانِ انـواع ویژگیهـایی کـه در یـک اثـر دیـده میشـود ،فقـط
ویژگیهایی که بسامد فراوانـی دارنـد ،در پدیـد آوردن سـبک دخالـت دارنـد و بـه آنهـا ویژگیهـای
«سبک ساز» میگویند .حال این مختصات ممکن است زبانی ،فکری یا ادبی باشـند( .سـبکشناسـی
شعر ،ص )811از اینرو برای مشخصشدن سبک شعری غفاری به پربسـامدترین ویژگیهـای سـبکی
وی در سه سطح زبانی ،ادبی و فکری اشاره میشود.
الف .ویژگیهای زبانی
سطح زبانی خود به سه سطح آوایی ،لغوی و نحوی تقسیم میشود:
-4سطح آوایی
وزنمشرقی در دیوان خود اکثر وزنهای پرکاربرد عروضی را بکاربرده؛ ولی بحرهـای رمـل ،هـزج اخـرب،
خفیف مخبون و مضارع اخرب بیشترین بسامد را در دیـوان وی داراسـت؛ بطـورکلی میتـوان گفـت
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مشرقی بخوبی از عهده وزن عروضی برآمده و در موارد الزم برای تکمیل و حفظ وزن عروضی اشعار
خود از برخی اختیارات شاعری؛ مانند تخفیف مشدد و تخفیف واژه استفاده کرده است.
تشدید مخفف:
تــو جــان جملــه جهــانیم و جــان تــو را جویــد

چــو تــو مقــیم دلــی ،دل در اضــطراب چراســت
(دیوان اشعار،مشرقی غفاری8 )04:

تخفیف واژه:
در پــاش اوفتــادم و در دســت و دامــنش

بگــرفتم و بگفــتم کــای بــی وفــا نگــار
(ص )70

نیز گاه برای حفظ وزن به تغییر حرکات کلمات پرداخته؛ مثال خضر را خَضِر یا ستارگان را
استارگان و سُفتم را سوفتم تلفظکردهاست.
قافیهمشرقی در دیوان خود از اکثر حروف برای قافیه سازی استفاده کرده است و اکثر ابیـاتش از عیـوب
قافیه مبرّاست .مشرقی برای تکمیل قافیه خود در چند قصیده از الف اطالق استفاده میکند:
بـــه آب دریـــا همـــی شـــناوری کنـــدا
بــط ســپید چــو غــواص گــویی از پــی دُر
(ص)77
و گاه برای افزایش جنبه موسیقایی سخن خود از قافیه درونی و میانی نیز استفاده میکند:
کور شود حسـود مـا تیـر شـویم و او هـدف
شاد شـود وجـود مـا بـود شـود نبـود مـا
(ص )015
هــیم محتــاج نباشــد بــه بیــان و تقریــر
تو علیمـی و حکیمـی و بصـیری و خبیـر
(ص )878
قافیهپردازی در شعر مشرقی در بعضی موارد معدود دچار اشکال شده بگونهای که گاه ایطای خفی
و بطور معدود ایطای جلی و تکرار قافیه در شعر وی دیده میشود؛ اما نکته قابل توجه اینکه در
موارد متعدد وی واژه قافیه را در ابیات کل شعر تکرار میکند؛ مثال در غزل  83ص  52میگوید:
هرکه خبر طلب کنـد خبرتـویی خبـر تـویی
بیخبرنــد عــاقالن خبــر کجــا و غــافالن
نیست ز ذات اگر اثـر در نظـر جهانیـان
هرچــه نگــاه میکــنم اثــر تــویی اثــر تــویی

 .0برای رعایت اختصار به جای ذکر نشانی کامل شواهد شعری دیوان از این پس فقط به ذکر شماره صفحه بسنده
میشود.
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همچنین کل غزل  52ص  001تا  000نیز واژه قافیه در تمام ابیات تکرار شده است.
ردیفمشرقی در ضمن استفاده از قافیه بویژه در قصاید و مثنویهای خویش از موسیقی کناری ردیـف نیـز
با بسامد نسبتا باال استفادهکردهاست .وی در بعضی موارد ردیفهای طوالنی ،زیبا و کمکـاربرد را بـه-
کاربرده است؛ بعنوان مثال :ای دوست خوشت باشد ،نمیدانم کیام ،اسـت ای پسـر ،مـر تـو را ،یـار
ارادت ،عشق(با بسامد باال)برحافظ ،استیم ،رحمتعلی شاه من است ،رحمتعلی رحمتعلی( که بعنـوان
ردیف در چند مثنوی بکاررفته و واژه ردیف مثل قافیههای مکرر مشرقی تکرار شده است).
 -2سطح لغوی
کاربرد شکل کهن کلمات:زیراک(ص 40و ،)32بهلی (ص ،)38غربیـل (ص ،)037بیزیـدن (ص ،)037انـدر بـه جـای در()50
و( ،)51کاربرد اربه جای اگر (  )037و( )050و . ...
کاربرد کلمات کهن یا کلمات رایج با معانی کهن:ناگهــــان غافــــل تــــو را روزی بیوبــــارد
نفس شومت همچو بطّال است از وی دوربـاش
(ص)8
؛نیز نیوشیدن(شنیدن) ،پرداختن(خالی کردن) ،غنودن(خوابیدن) ،شدیار(شیار) ،خُل(سرکه)،
بخدی(شیطان) ،خالیک(پتک) ،کشّی(زیبایی) ،غنج و دالل ،تن شکر(بار شکر) ،تورن (قرقاول)،
کلب مُعَلَّم ،کمپیر(پیرزن) ،الغ(بازی) و . ...
 کاربرد فراوان واژهها و ترکیبات عربی:چــون کواکــب از غمــام هیکــل دون شــریف

پرده اندر روی گـه بربسـته گـه بگشـادهایـم
(ص )801

همچنین جمع مکسر عربی در اشعار مشرقی بسامد بسیار دارد؛ مانند:
عکــــوس(ص  )883الحــــان (ص ،)42ظُلَــــم (ص ،)85اطــــالل (ص ،)43جــــواهر ،الــــوان
(ص،)45قوافل( )832و. ...
وی به کاربرد ترکیبهای عربی (وصفی ـ اضافی)؛ ازقبیل :کرام الکاتبین (ص ،)37هدیً للمتقین
(ص ،)37جوع الکلب (ص ،)41بوالوفا (ص ،)03یوم النشور(ص)42و  ...عالقه بسیار دارد .
کاربرد واژهای ترکی؛ ازقبیل :وثاق (ص ،)008تتماج (ص ،)817قرناق (ص ،)830شـلتاق()830و ...در اشعار وی دیده میشود.
قاعده ابدال را دربعضی کلمات رعایت میکند:چنانکـه بارهـا بـیجن ومنیجـه را بجـای بیـژنومنیژه ،بق بق را بجای وق وق و بَخدَم را بجای بختم بکار میبرد.
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اسم صوت را با بسامد بسیار در اشعارش استفاده میکند:هر دلی کاو یافت در خود مهر او فردوس یافت

حبــــذا ای حبــــذا صــــدبار از آن حبــــذا
( ص )85

 استفاده از زبان کوچه با بسامد باالمشرقی توانسته اصطالحات عامیانه را بخوبی درجایجای کالمش بنشاند؛ از این جمله است:
واگشتم (برگشتم) ،واخریدن(پس دادن) ،شنفت(شنید) ،بالفم(الف زدن) ،طفلک بابایی ،نفس
چاپلوس لوس ،نمنم کردن(عاشقان نم نم زنند از لذت شوق وحضور) ،وق وق کردن (احمقان س
صفت از دور بق بق میکنند) ،خود را لوس کردن( آنقدر لوس شود تا که تو را تن آرد) ،گیج و بی-
شعور ،بدپوز ،س قچماق (چابک و زرن ) ،لیسیدن تهکاسة تقدیر ،فرودادن لقمه و. ...
 کاربرد واژههای مرتبط با تصوف و عرفان:خرقه ،خرقه افکندن ،خرقه سوزاندن ،بر پوست نشستن ،تبرزین ،خانقاه ،فقر ،بوریا ،فقیر خاکسار،
کهنه دلق ،پیر ،سجاده ،سبحه ،طامات ،والیت ،کشف و شهود ،محو ذات ،تجرید ،رضا ،و . ...
کاربرد لغات جدید که در شعر شاعران پیشین رواج ندارد:شــاد بنشــین بــر گــدایی خطــه پــاریس ده
چو روز آیـد حشـری اسـت بـر همـه خلـق

مست شو بـر رهنشـینی خـاک روم و روس ده
(ص )803
که شب بخیر بگویید چون شـبی بـوده اسـت
(ص )831

؛ همچنین شب به خیر ،باروت ،تفن دورزن ،چخماق(یکی از اجزای اسلحه) ،سرب ،ماشه ،ارخالق،
پلوخورش ،عکس انداختن و  ...که مربوط به آشنایی با فرهن و آداب ورسوم زمان شاعر است.
ترکیب سازی و کاربرد ترکیبهای بدیع و زیبا:مشرقی چون بسیاری از دیگر شاعران هنرمند فارسی باوجود استفاده نسبتا زیاد از کلمات عربی و
ترکیبات کهن ،در موارد بسیار به آفرینش ترکیبات جدید و بدیع پرداخته که برخی از آنها با زیبایی
و تصویرآفرینی همراه است و از برجستگی خاصی برخوردارند؛ از این جمله است:
ترکیبهای ساخته شده از اسم و صفت(ترکیب وصفی) :نفس ستوری ،زلف سیهکار ،صرافان
زرزن ،تغنیمات نیک ،آهوی رم رسیده(استعاره از معشوق) ،کمیت عربی(استعاره از شراب سرخ)،
درخت طیمب اشرف( استعاره از عشق)،ابر شَبَه مثال(ابر سیاه) ،رستمانه ،دلِ نواکش(رنجیده) و . ...
ترکیبهای ساخته شده از اسم و اسم(ترکیب اضافی) :گله گاوِ غم ،شیرِ می ،جاروب مهر اال
اهلل ،بُختی نفس ،سوزن وحدت ،نوعروس وهم ،آتش نااهلی ،بیرق فکرت ،ناخدای فُلک وحدت ،باره
و برج والیت ،باده قرب حضوری ،شست مر  ،عکاس وجود(در توصیف خدا) ،خاشاک هوا ،ساطور
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عشق ،شهنشه رو  ،درخت زقوم(استعاره از نفس)،گلّه غم ،قلّه وحدت ،چمن لطف ،ماهیان بحر
وحدت(استعاره از عرفا) ،شمس وحدت حق ،کلید گنج اسرار الهی(استعاره از امیرمومنان(ع) و . ...
عبارتهای فعلی بدیع :کافر عشق شدن ،شیر در گلّه غم راندن ،طلوع کردن خورشیدِ می از مطلع
خُم ،قهر ربودن از پلن  ،پرده از رخ برافکندن ،بر سر بازار شدن و . ...
پس ترکیبهای زیبا و بکر مشرقی بیشتر از نوع ترکیب اضافی آن هم از نوع اضافه تشبیهی است.
 -9سطح دستوری
 کاربرد فعل:مشرقی به سبب پیروی از سبک خراسانی از"افعال نیشابوری" بـا بسـامد بـاال اسـتفاده میکنـد و
حتی فعل"استیم" را بعنوان ردیف یکی از غزلهای خود بکار میبـرد .از"می" بـر سـر انـواع فعـل
استفاده میکند؛ مثال افعال «مینایـد» (ص  )40و «مینـدانم»(ص  )078را بکـارمیبرد؛ همچنـین از
"همی" برای ساخت ماضی استمراری استفاده میکند ،گاهی نیز بین «همی» و اجزای فعـل فاصـله
میندازد یا فعل را بر «همی» مقدم میکند؛ ازقبیـل :برشد همی (ص  )70و همی شـکّر طلـب دارم
(ص .)004مشرقی افعال پیشوندی را با بسامد باال بکار میبرد و بر سر افعال نفی ،امر و مضـار
"ب" میآورد؛ بعنوان مثال :بندارید(ص  ،)032بفروزان(ص  )088و میبخواهی(ص.)001
کاربرد قواعد دستوری کهن:مشرقی در موارد بسیاری برای ساختن متمم از دو حرف اضافه اسـتفاده میکنـد ،گـاه نیـز چـون
پیشینیان اسم را بجای صفت بکارمیبرد( ای مرد هوش بجای باهوش)(ص)01درمـواردی بسـیاری
هم «مر» را به عنوان ادات تأکید ،قبل از کلماتی که بعد از آنها "را" آمده است ،بکارمیبرد:
خواجه پندارد کـه آمـد راه دیـن مرطمـع را

یا کبـاب چـرب یـا لحـم سـمین بایـد نهـاد
(ص)34

گاه نیز مشرقی قاعده جهش ضمیر را در کاربرد ضمایر متصل بکار میگیرد:
درد دل مـــــن تـــــو خـــــوب میـــــدانی

امـــــا نکنـــــیش چـــــاره میـــــدانم
(ص )72

کاربرد برخی ساختهای دستوری با بسامد بسیار:مشرقی از اسم مصدرهای ساخته شده با یای مصدری بسـیار اسـتفاده میکنـد :مـوالیی (ص،)88
پردلی (ص ،)84بیخودی (ص ،)81تویی و منی (ص )2و  . ...همچنین کاربرد ترکیبات عطفـی در
شعر وی بوفـور یافـت میشـود؛ نظیـر :راه و رسـم(ص ،)4بـی سـر و پـایی(ص ،)4شـر و فسـون و
سحر(ص ،)1نقش و نگار(ص ،)07فاش و عیان(ص )5و ...؛ نیز کاربرد صفت فاعلی مرکب مـرخم
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در شعر مشرقی بکرّات دیده میشود؛ ازقبیل :خویشتنبین (ص ،)050انجیـلخـوان و تسـبیحخـوان
(ص ،)88غمخور (ص ،)37رویپوش (ص)42؛ همچنانکه کاربرد صفت مفعولی مرکب نیز در شعر
وی بسامد بسیار دارد؛ مانند :کفآورده (ص ،)83بال و پر سوخته (ص )01و. ...
 .2ویژگیهای ادبی
غفاری برای اشعار خود قالبهای متنوع شعری بویژه قصیده و غزل را انتخـاب کـرده و بـرای انتقـال
مفاهیم و مضامینِ خود ،زبان ساده و روان را برگزیده؛ اما برای اینکه قدرت ادبی خود را نیـز بـه رخ
خواننده بکشد ،از تصویرآفرینی ،کاربرد فنون بیان و بدیع لفظی و معنوی نیز غافل نمانده است.
الف -تصویرسازی
تصویر به مجموعه تصرفات بیانی و مجازی از قبیل تشبیه ،استعاره ،اسناد مجازی ،کنایه و  ...اطالق
میشود( .موسیقی شعر ،ص )01باین معنا که شاعر یا نویسنده به قدری بر کلمات ،فضا و معنا و
ارتباط این سه با هم مسلط باشد تابلویی زیبا را در برابر دیدگان و ذهن خواننده تصویر کند.
تصویرسازی یکی از ویژگیهای بارز شعر مشرقی بویژه در قصایدِ دارای تشبیب و غزلهای اوست:
تصاویر آفرینی با پرندگان و حیوانات(با بسامد بسیار)گلــه گــاو غــم ار جــای در آن بیشــه گرفــت

شیر می جمله به یک غرّش از این بیشه برانـد

گر زحیدر فکر و ذکرم هست قـوت الیمـوت

( ص )011
شـــیر درآرامگـــاه گلّـــه غـــم میـــزنم
(ص)884

همچنین است تصویرسازی با :سمندر ،شتر ،س  ،بز ،بط ،زغن ،سوسمار ،باز ،پیل ،خفاش ،خـروس،
روباه ،زنبور ،پروانه ،کبوتر ،غزال ،کرکس ،گر  ،ماهی،کبک ،کرم ابریشم و طاووس ،مگس و. ...
تصاویر ساخته شده با گلها و درختان:بـــــرآب جـــــو چـــــو عاشـــــق بیمـــــار
ســــنبل ســــرفکنده گــــویی هســــت
(ص) 82
ماننــــد راه کاهکشــــان گشــــته جویبــــار
افتاد عکـس شـکل گـل زرد بـس بـر آب
(ص )84
مشرقی در شعر خود تصاویر بسیار زیبا و بدیعی با گلها و درختانی؛ نظیر :بنفشه ،بید ،سوسن ،سرو،
خیزران ،س نجد ،نخل ،نارون ،نرگس ،نسترن ،الله ،گل سرخ ،شقایق ،شمشاد ،صنوبر ،عرعر ،چنار،
نیلوفر ،یاسمن و ...ساختهاست که حاصل زندگی در طبیعت ییالقی منطقه برزآباد است.
-تصاویر مربوط به باده و باده نوشی و لوازم آن(با بسامد بسیار)
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خورشید می ز مطلع خم چون دهم طلوع
از بـــــرای شـــــکار مـــــرغ قـــــد

آســــوده عــــالمی همــــه از ذلّ میکــــنم
(ص)884
چنگـــــل افشـــــان و تیزپـــــر قوشـــــیم
(ص)813

تصاویر ساخته شده با اصطالحات عرفانی(با بسامد بسیار)پــــس بــــه جــــاروب مهــــر اال اهلل
از ســـعی آبیـــاری ســـاقی هـــزار گـــل

خانـــــه دل چـــــو عاشـــــقان همـــــوار
(ص)80
از بوســتان کشــف و شــهودم شــود بــرون
(ص )83

تصاویر مربوط به عشق(با بسامد بسیار)ماه فلـک شـق شـود از دم سـاطور عشـق

چونکــه ســرافیل زد دم بــه دم صــور عشــق
(ص)022

تصویر سازی با اشیا و عناصر طبیعت:ابــرو بنمــود فــاش چــون مــه شــوال
ابر سیه چو قوس قز شد به شبه و رنـ

نالـــه و غوغـــا بـــه شـــهر و بـــوم درآمـــد
(ص )35
از بــس دمیــد ســبزه بــر اطــراف اللــهزار
(ص )84

ب) آرایههای ادبی
 تشبیه:تشبیه ،یکی از پرکاربردترین ارکان بیانی در دیوان مشرقی اسـت .تشـبیههـای بکاررفتـه در دیـوان
مشرقی به اعتبار طرفین تشبیه بیشتر حسی است.
تشبیه مرکب:
نـــارون برپـــای اســـتاده اســـت گـــویی

پشــته خــاری اســت بــر پشــت شــبان شــد
(همان ،ص)31

تشبیه تمثیل:
حرص اندر سینه بـا مهـر خـدا هرگـز نبـود
تشبیه ملفوف:

با عسل خربوزه در یک معده نتـوان داشـتن
(ص)30
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مجنون صفت که لیلی خود را کشـد بـه بـر

ســنبل بنفشــهای طبــری را بــه برگرفــت
(ص)45

تشبیه بلیغ اضافی (اضافه تشبیهی):
راه کوی دوست دور است و چشم عقل کـور

چاره نبود جـز عصـای عشـق در بـر داشـتن
(ص)4

تشبیه مفصّل:
ز ســبزه کــان زمــرد نمــود کتــف غــزال

ز اللــه معــدن یــاقوت گشــت ســینه رنــ
((ص))73

تشبیه تفضیل:
غــالم روی تــو هــر شــاخ گــل کــه در چمــن اســت

اســیر قــد تــو هــر جــا کــه ســرو آزاد اســت
(ص )080

استعاره مصرّحه:
حیــف باشــد یوســفی افتــاده در چــاه بــال

ظلــم باشــد چــون تــو یعق ـوبی در ایــن بیــت الحــزن
(ص)0

دایــــه بــــرای پــــرورش بچمگــــان بــــاغ

ریــزد ز مهــر از ســر پســتان خــود لــبن
(ص)78

استعاره مکنیه:
استعاره مکنیه غیراضافی:صــبا بــه بــاغ دگــر بــاره زرگــری کنــدا

بـــه فـــرق دختـــر رز چـــادر زری کنـــدا
(ص)77

استعاره مکنیه اضافی:پـ

خطــاب ارجعــی فرمــود بــر گــوش خــرد

زان همــی لبیــک گویــد خــاطر شــیدای مــن
(ص)08

کنایه:
کنایه در دیوان مشرقی از بسامد باالیی برخوردار است .کنایههای وی بیشتر از نوع ایماسـت؛ یعنـی
وسایط میان مکنّیبه و مکنّیعنه ،اندک و ربط میان معنی اول و دوم آشکار است؛
پشت دست به دندان فشردن(ص  )84ص ،)032طشت از بام افتادن(ص  ،0440طبل زیر گلیم
زدن( ص  ،)832پنبه از گوش درآوردن(ص ،) 010خر در خالب افتادن(ص  )011و . ...
انوا جناس(با بسامد بسیار)
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جناس تام:مــا گلّــه صــفت آهــوی بــیآهــوی هــوییم

اکنون به چرا رفتـه بـه صـحرای دل اسـتیم
(ص )011

جناس مرکب:پابرهنـــــــه میـــــــدوی در خـــــــارزار
ج

میشـــــود پایـــــت ز زخـــــم خـــــار،زار
(ص)00

 جناس خط (مصحف):باغ مـرا مـرا فصـل خـزان آمـد و فضـل تـو

کـــــرد بهـــــاران ز دم بـــــاد صـــــباها
(ص)012

 جناس مضار :گفــت جهــان را شــهکی ،چــرخ و فلــک را مهکــی

شــاه نــیام مــاه نــیام مهــر درخشــنده شــدم
(ص )27

 جناس ناقص (محرّف) (اختالف مصوت کوتاه):بجَســتیم بجُســتیم یکــی راه و پــس آنگــه

بجُســـتیم بجَســـتیم ز زنـــدان و دویـــدیم
(ص )23

جناس مختلف االول:یکی میگفت هور آمد ،یکی میگفت نور آمـد

زمان شار و شور آمد ،زمـان کـار و بـار آمـد
(ص)22

جناس مختلف الوسط:یکی میگفت هور آمد ،یکی میگفت نور آمـد

زمان شار و شور آمد ،زمـان کـار و بـار آمـد
(ص)22

جناس مطرف (افزایش در ابتدا)مــا محــرم ســرّ حــرم حضــرت جانــانیم

مــا همــدم و هــم مشــورت شــاه دل اســتیم
(ص)070

تضاد
نــام دینــداری اگــر بــر خــود نهــادی از چــه رو
ایهام

خویشتن را گه مسلمان گاه کافر داشـــــــــتن
(ص)7
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رحمتعلـــی آمـــد بـــه طلبکـــار دل مـــا

محتـــاج چـــو بـــودیم بـــه ناچـــار بـــدادیم
(ص)018

صنعت عک
جان همـه دل شـد و دل جـان شـد و جانـان هـر دو

از قیــــودات و عیوبــــات بــــه جــــان آزادیــــم
(ص)018

تکرار
بسامد باالی آرایه تکرار در شعر مشرقی بسیار چشـمگیر اسـت .تکـرار در شـعر وی بـه شـیوههـای
گوناگون اعم از تکرار کلمات ،ترکیبها ،تکرار واژههای قافیه و تکرار واژه ردیف در یک بیت یـا تمـام
ابیات بعضی اشعارش؛ مثل غزلهای صفحات  (811 ،001 ،21ر.ک .مبحث ویژگیهـای آوایـی بخـش
ردیف و قافیه ) یا تکرار بشیوه صنعت اعنات یا لزوم ماالیلزم؛ یعنی التـزام یـک واژه در تمـام ابیـات
یک شعر؛ مثال التزام واژه رحمتعلی در در کل مثنوی شماره  30و تمام مثنوی  18به این ترتیب:
رحمتعلی می گـوفتم رحمتعلـی رحمتعلـی
رحمتعلی پیر طریق رحمتعلی بر مـا شـفیق
تاخویتن را سوختم رحمتعلـی رحمتعلـی ....
تــا دُرم معنــی ســوفتم رحمتعلــی رحمتعلــی
همچنین مشرقی در بعضی ابیات دیوانش با تکرار یک واژه خاص ابیاتی ساخته؛ از این قبیل است:
همانیــــد همانیــــد همانیــــد همانیــــد
همینیـــد همینیـــد همینیـــد همینیـــد
چنانیـ ـد چنانیـ ـد چنانیـ ـد چنانیـ ـد)21(...
چنینیـــد چنینیـــد چنینیـــد چنینیـــد
سیاقه االعداد
روز و شب بر سر هر تربت مستی بـه نشـاط

با می و نقـل و نـی و چنـ
(ص)00

و ربـابیم همـه

تنسیق الصفات
کاسه بری کوزه بـری جامـهبـری مـوزهبـری

جامبری طشتبـری طـاسبـری کیسـهبـری
(ص)01

واجآرایی
شـــاخة شمشـــاد و شـــاخ بیـــد درهـــم

آن یکـــی شمشـــیر و آن دیگـــر ســـنان شـــد
()31

رد الصدر الی العجز
سبو بـدیم چـو اول بـه دوش اهـل خرابـات

کنون به دوش زمستی ببایدت چو سبو شـد
(ص)812

رد العجز الی الصدر
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گفتم ای عشق خوشم ای تو شده گوش کشـم

پیشتر آ کز تو شـود تـازه هـوای دل مـن

تازه هوای دل من از دم او گشـت چـه سـان

بی حد و اندازه شـود نـور و ضـیای دل مـن
(همانجا)

تلمیح:
افزون بربسامد باالی اشاره بـه آیـات و روایـات ،تلمـیح بـه داسـتانهای گذشـتگان و قصـص انبیـا و
داستانهای قرانی نیز در شعر مشرقی فراوان است؛ ازآنجمله است :تلمیح به داستانهای قرانی مـور و
سلیمان ،بلقیس ،آصف بن برخیا ،ایوب ،ابراهیم ،یوسـف ،یعقـوب و زلیخـا ،هـاروت و مـاروت ،نـو ،
موسی ،عیسی ،خضر ،مریم ،مقداد ،ابوذر ،سلمان ،جعفر طیار و ،...اشـاره بـه داسـتان شخصـیتهایی؛
چون سیاوش ،بیژن و چاه افراسیاب ،رستم ،بهرام گور ،فریـدون ،پشـن ،اسـفندیار ،بهمـن ،وامـق و
عذرا ،لیلی و مجنون ،شیرین و فرهاد ،محمـود و ایاز(بـا بسـامد بسـیار) ،افالطـون ،جـالینوس و ...و
تلمیح به عرفایی؛ مانند بایزید ،موالنا ،حسین بن منصورحالج ،شبلی ،جنیـد ،رحمتعلیشـاه و ...ایـن
تلمیحات نشاندهنده گستره اطالعات شاعر و تنوع موضوعات اشعار او نیز هست؛
البته تلمیح به خاندان نبوت و امامت و دیگر شخصیتهای مذهبی در دیوان مشرقی غلبه دارد.
تضمین
غفاری عالوه بر تضمین آیات و روایات ،برخی از ابیات مشهور حافظ را تضمین کـردهاسـت و حتـی
بیار باده که بنیاد عمر بر باد است»
غزلِ «بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است
را بصورت یک مسمط تضمینی بطور کامل تضمین کرده است(.ر.ک .اثرپذیری مشرقی از حافظ)
اقتباس
از دل هــر آتشــی «انّــی انــااهلل» شــد بلنــد
کشتی «اَحبَبتُ اَن اُعرف» به محض فیض عام

کان بیابان پـر شـد از آوازه و هیهـای عشـق
(ص )020
خواست بیرنگی زند بر خلـق و ابنـای زمـن
(ص )050

 ارسال المثلمـــا را بـــه تـــو عاقبـــت گـــذار اســـت

چـــون پوســـت کـــه میرســـد بـــه دبـــاغ
(ص)834

 .9ویژگیهای فکری
در این سطح زاویة دید شاعر نسبت به جهان و جایگاه وی در تاریخ ادبیات مشخص میشود.
-اشاره به غفلت آدمی
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از نکات قابل توجه دربارۀ جهانبینی و زمینة فکری مشرقی غفاری توجه وی به غفلت آدمی اسـت؛
چنانکه دیوانش را با این ابیات آغاز میکند:
خیــز و اول همچــو ابــدالن بــدر ایــن پیــرهن
گرنهای کـرم بریشـم گـرد تـن عمـدا مـتن
ظلم باشد چون تو یعقوبی در این بیت الحـزن
حیــف باشــد یوســفی افتــاده در چــاه بــال
(ص)0
ـ عشق در دیوان مشرقی:
در نگاه مشرقی عشق ،تنها هدایتگر انسان برای رسیدن به خداوند متعال و تنها نجاتبخش اوست:
بند بگسل آخـر از پـا ،سـوی او گـامی بـزن
رهبرت عشق است از کوه و بیابانت چه بـاک
(همانجا)
خسرو صاحبقران با او قـرین اسـت ای پسـر
هرکه شد عاشق به هر قرنی برست او از قران
(ص)878
وی اول شرط پیمودن طریق عشق را رضا و تسلیم در برابر محبوب و جاننثاری در راه او میداند:
سر به میدان رضا چون گوی و چوگان داشـتن
بلکه شرط عشـق آن باشـد کـه در اول قـدم
()30
بایــد آن جــان را نثــار راه جانــان داشــتن
عاشقان را کی سزد در عاشقی جـان داشـتن
(ص )30
ـ دنیاگریزی و بیارزشی دنیا:
دنیا در دیدگاه مشرقی ارزش و جایگاهی ندارد؛ وی دنیا را دهر بیمرومت و دار اندوه مینامد:
زین آسـمان سـفله و زیـن چـرخ کـجمـدار
زیــن دهــر بــیمــروت و زیــن کــون پرفســاد
(ص)47
وی عشق به خداوند را تنها راه مبارزه با این دنیای دنی و پیروزی بر آن میداند:
از عشق سازم حلقهای در گوش عیمارش کنم
دنیــــای دنــــی دل میبــــرد از غــــافالن
(ص)057
ـ اطمینان کامل به عدل الهی:
هرچـــــــــه داری ز خویشـــــــــتنداری
کــه خــدا عـــادل اســت و جــابر نیســـت

لـــب فروبنـــد و بـــاش بـــیحـــد و چـــون
حیــف کــاین پــیش جملــه ظــاهر نیســت
(ص)012

 -اعتقاد به قضا و قدر و نقش انسان در تعیین آن:
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هرکســی را سرنوشــتی رفتــه در لــو قضــا
ـ مبارزه با هوای نف

مزد راضی قسمت قاضی است بر وجه حسن
(ص)04

:

سفارش بسیار غفاری به مهار کردن نفس امماره بعنوان آفت عشق الهی ازدیگر اعتقادات اوست:
دست رادی زآستین بیرون کن و بتها شـکن
پــای مــردی کــوب و درهــم روب خاشــاک هــوا
ناگهــان غافــل تــو را روزی بیوبــارد بــه فــن
نفس شومت هم چو بطال است از وی دور بـاش
(ص)8
ـ التزام قناعت:
مشرقی قناعت را یکی از بهترین راههای مبارزه با نفس و رسیدن به استغنا میداند :
تا برآری دست فضل از جیب اسـتغنای مـن
گر غنا خواهی قناعت کـن در آور ظـلّ فقـر
(ص)08
ـ اظهار ارادت به حضرت رسول (ص) و خاندان پاک او:
مشرقی در قصاید متعددی ارادت خود را به خاندان نبوت و امامت (ع) بیان کرده؛ ازآن جمله است:
بـــر علـــی و عتـــرتش مـــن دم مسـ ـلّم میـــزنم
مـــن همـــی از حـ ـبم آل مصـــطفی دم میـــزنم
گــر ز حیــدر فکــر و ذکــرم هســت قــوت الیمــوت

شـــــیر در آرامگـــــاه گلّـــ ـة غـــــم میـــــزنم

نقــش حیــدر بــر ســریر عــرش اعظــم میــزنم
س ـرّ حیــدر گشــت قلــب مصــطفی را جــای نــور
(ص)884
مشرقی تعداد قابل تـوجهی از قصـاید و مثنویهـایش را بـه منقبـت امیرمومنـان(ع) و تعزیـت امـام
حسین(ع) اختصاص داده و در بعضی از آنها با ذکر نام تمام معصومین(ع) به آنها متوسل شده است.
ـ انتظار فرج:
اظهار ارادت به ولیعصر(عج) و انتظار ظهور او در شعر مشرقی بسامد بسیار دارد:
گفتــا کــه عــین مقصــد و مقصــود کردگــار
گفــتم :کــدام مهــدی؟ مهــدی امــین حــق
گفــتم :کــدام مهــدی؟ مهــدی امــام مــا

گفتــا کــه بهتــرین همــه خلــق روزگــار
(ص)41

ـ فلسفهستیزی و نکوهش فالسفه:
فلسفهستیزی و مذمت فیلسوفان از موضوعاتی است که غفاری میکوشد با بیان آن ،حکمت دینی را
از حکمت فلسفی جدا کند که این موضوع متیمد پیروی این شاعر از فکر و اندیشه پیشینیان است.
خالق خود امهـات و چـرخ و ارکـان داشـتن
هان و هان ای مشرقی تا چند همچون فلسفی
(ص)40
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توجه بسیار به عرفان و تصوف و ستایش بزرگان این طریق:مشرقی غیر از تبیین مضامین عرفانی بارها بزرگان تصوف را ستوده و از آنها نام برده؛ از قبیل:
بر دو بوالقاسم به صد اعـزار و حرمـت السـالم
بــر ســری و بــر جنیــد و بــوعلی و بــوعلی
صـــالح و عبـــداهلل و اهلل و نعمـــت الســـالم
باد بـر نسـاج و احمـد ،بوسـعید و بوسـعید
هم به معصـوم و علـی رضـا بـه منـت السـالم
یافعی ،عبداهلل و محمود وشمس الـدین حـق
مشرقی بیش از دیگر بزرگان متصوفه ،مرشد عرفانی خود رحمتعلیشاه را ستوده است.
ـ بهرهمندی از آبشخور دینی بویژه قرآن کریم و احادیث:
مشرقی بزیبایی از نصم قرآن کریم و روایات معصومین(ع) دز اشعار خود بهرهبرده است؛ ازجمله:
چون تو خواهی با پیاز و سیر یکسان داشتن
منّ و سلوی منقطع گـردد یقـین از آسـمان
(ص)30
که به آیة«:وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْ ُ لَنَا رَبَّک یخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِـتُ اََرُُْ
یخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ اََرُُْ مِنْ بَقْلِهَا وَ قِثَّائِهَا وَ فُومِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا »...اشاره دارد(بقره)10/
چون خدا ناظر و همراه به هر حالت ماست  /پس چه جوییم که خواهیم خدا از چه کنیم(ص)843
که به آیات«وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَینَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ( »...بقره)007 :
یا حدیث «الدنیا جیفه و طالبها کالب» (احادیث مثنوی ص )801در بیت ذیل گنجانده شده است:
چون کالب گرسنه بـر گـرد الش مـردهایـم
جیفت ـان فرمــود مــولی دنیــی و مــا طالبــان
(ص )075و . ...
؛ نیز ر.ک.بخش آرایههای ادبی قسمت تلمیح ،تضمین و اقتباس.
ـ دینداری یعنی اطاعت از خدا:
دین نباشد آنکه داری با خیال خـود درسـت

دین چه باشد چشم بـر فرمـان دِان داشـتن
(ص)41

ـ شکایت از ریاکاری زاهدان:
شکوه از ریا و تزویر زاهدان ریایی از جمله مضامینی است که غفاری بارها در شعر خود به آن پرداخته:
هر دم از خبـث درون بـر تـن خـود جامـه درد ....
واعــظ خــام مالمتگــر بــیهــوش و خــرد
مســجدی را کــه در او هــیم خــدایی نبــود

منبــری را کـــه در او هــیم نـــوایی نبـــود

طــاعتی را کــه در او هــیم صــفایی نبــود

بــادهنوشــی کــه در او هــیم ریــایی نبــود

بهتر از زهدفروشی که در او رو و ریاست(ص)073
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مدح بزرگان و سالطینمشرقی در کنار اشعار بسیاری که در منقبت و مرثیه بزرگان دین دارد به مد و سـتایش بعضـی از
ابنای دنیا نیز پرداخته که شاید اقامت وی در دوران آغازین زندگیش در دربار و درباری بودن بعضی
از بستگانش علت این موضوع بوده است .از ممدوحان مشرقی میتوان به ناصرالدین شاه ،که مخاطب
اصلی این نوع اشعار اوست ،میزرا عبدالرحیم خان،کالنتر تهران که از او با نام سهیل یادمیکند ،فـرخ
خان امین الدوله ،پسرعموی وی و حاکم کاشان ،اشاره کرد.
ـ تأثیر شاعران پیشین بر مشرقی کاشانی
با بررسی ویژگیهای سبکی شاعر مشخص شد ،مشرقی نیز چـون دیگـر معاصـران خـود بـه اقتفـای
شاعران پیشین پرداخته؛ گاه شعر این شاعران را هم در محور عمودی و افقی استقبال کرده و گاهی
هم فقط مضامین شعری این شاعران را پیروی کرده ،ولی رویهمرفته میتوان گفت مشـرقی بـیش از
دیگر شعرا از حافظ اثر پذیرفته یا حداقل تمایل داشته است شعر خود را به وی نزدیک کند.
الف .اثرپذیری مشرقی از حافظ(با بسامد بسیار)
مشرقی بیش از دیگر شاعران تحتتأثیر حافظ است و مسممطی کامل دارد با مطلع:
رنج سی روز تو آخـر شـد و هنگـام دواسـت
مژده ای دل که دگر باره گه بـر و نواسـت
(ص)073
که در استقبال این غزل حافظ سروده است:
هدهد خوش خبر از طـرف صـبا بازآمـد(ص
مــژده ای دل کــه دگــر بــاد صــبا بازآمــد
 )004و...
ب .اثرگذاری موالنا بر مشرقی
مشرقی در قصیده خود با مطلع ذیل به پیروی از موالناپرداختهاست:
لیک چشم حسم کس را طاقت آن نور نیست
روی جانان یک زمان از دیدهها مستور نیسـت
(ص)57
و غزل :قطره بدم در صدفت گوهر رخشـنده شـدم
از بن دریای عدم سوی تو آینده شدم(ص)24
را در استقبال غزل موالنا با مطلع« مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم» سرودهاست:
ج .تأثیر سعدی بر مشرقی
مشرقی در دیوانش بارها مضامین سعدی را پیروی کرده؛ از این جمله است:
ور قهـــــر کنـــــی غـــــالم و دربـــــانم
مشرقی :گـر زهـر دهـی بـه جـان خریـدارم
(ص )70
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ســـعدی :زهـــر از قبـــل تـــو نوشداروســـت

فحـــش از دهـــن تـــو طیبـــات اســـت
(ص )018

د .اثرپذیری مشرقی از سنایی
مشرقی هرگاه میخواهد موضوعی را برای خواننده موکدا تاکید کند از شعر سنایی شاهد میاورد:
از دل و جان این سخن بایـدت بـاور داشـتن
گــوش دار آخــر چــه فرمایــد حکــیم غزنــوی
تا چه فرماید حکیم غزنوی آن خوش سـخن
گفـتِ مـن گــر بـاورت نایـد بیــا تـا بشــنوی
(ص )8
یا قصیده :باز یاران ترک غمکردند و شیدایی شدند/باز رندان خرقهبفکندند و صحرایی شدند(ص)80
بطورکامل به استقبال قصیده معروف سنایی (دیوان سنایی ،قصیده  )7سروده است:
نتیجهگیری
محمدحسین غفاری کاشانی مشهور به مشرقی غفاری از شاعران سده سیزدهم هجری است .وی نام
مشرقی را بعنوان نام شعری خود برگزیده و مانند دیگر شاعران دورۀ بازگشت ادبی ،از شاعران عارف
مسلکی است که در شاعری سبک پیشینیان خویش را پیروی کرده است .شعر وی از نظر
ویژگیهای زبانی ،بیشتر به سبک خراسانی نزدیک است و کهنگرایی در سطح لغوی ،دستوری و
آوایی و ترکیبسازی بویژه از نوع اضافههای تشبیهی در اشعار او بسامد بسیاری دارد .مشرقی از نظر
ویژگیهای فکری و بویژه در سطح ادبی به تقلید از سبک عراقی پرداخته است .هرچند وی نیز مانند
دیگر معاصرانش به پای شاعران بزر دوران پیشین نمیرسد؛ اما تالش کرده شعر خود را به
شاعران بزر و برجستة این سبک نزدیک کند و تا حدی نیز در این کار موفق شده است؛ چنانکه
دیوان وی سرشار از مضامین ،ترکیبات و لغات شعری قدما بویژه حافظ است؛ همچنین مشرقی از
نظر مضامین شعری به اشعار موالنا و سعدی و سنایی نیز نظر داشته است .با وجود اینکه غفاری نیز
مانند سایر همعصران خویش به تقلید از قدما پرداخته؛ اما توانسته با زبان ساده ،روان و بیتکلف
خود بزیبایی سخنسرایی کند .هرچند او برخالف سایر معاصران خویش به دنبال تزئین کالم
نیست؛ اما شعر وی از کاربرد و حتی در برخی موارد آفرینش ترکیبات زیبا ،تصویر آفرینی و
بکارگیری آرایههای بدیعی باالخص انواع تکرار و جناس بیبهره نیست .تشبیه در دیوان او ،یکی از
پربسامدترین ارکان بیانی است ،تشبیهات ساده ،لطیف و زیبا در دیوان او ،نمایندۀ لطافت طبع و
ظرافت شعر اوست ،هرچند استعاره و کنایه نیز در شعر او بوفور یافت میشود؛ اما آنچه شعرش را از
دیگران ممتاز کرده ،تالش او برای انعکاس تفکرات عرفانی اوست .او شعر را دستاویزی برای بازتابش
بُعد عرفانی افکارش قرار داده است؛ چنانکه در شعر او ،عشق توأم با تسلیم و رضا ،حقارت دنیا و
بیمرومتی دهر ،اعتقاد به اراده و اختیار بشری در عین عقیده به مشیمت حضرت حق و قضا و قدر،
مذممت هوای نفس ،قناعت ،دنیاگریزی و دینپناهی ،ریاستیزی و بویژه مد اهل بیت(ع) بوضو
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بیان شده است؛ همچنین غفاری از آیات قرآن و احادیث به شیوۀ هنری بهرۀ بسیار برده است؛
چنانکه میتوان گفت شعر او فرهنگنامهای برای نشر عقاید و افکار پخته عرفانی اوست و همین
موضوع سبب برتری این شاعر بر بسیاری از همعصرانش میشود.
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 -0فرهن ایران زمین؛ زیرنظر و به کوشش ایرج افشار،تهران ،سخن .0371
 -01کلیات سبکشناسی؛ سیروس شمیسا ،چاپ ششم ،فردوس ،تهران.0323 ،
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 -01دیوان اشعار ،مصلح الدین سعدی شیرازی ،تصحیح محمد علی فروغی ،نامک ،تهران0355 ،
 -05فهرست نسخههای خطی کتابخانه مجلس شورای ملی  ،ابوالفضل حافظیان بـابلی ،کتابخانـه و مـوزه و
اسناد مجلس شورای اسالمی ،جلد ،30تهران0322 ،
 -02کلیات شمس تبریزی ،جالل الدین محمد بلخی ،تصحیح و توضیح توفیق ه.سبحانی،انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی ،تهران.0320 ،
 -00مثنوی معنوی ،جاللالدین محمد بلخی ،تصحیح رینولد نیکلسون ،امیرکبیر ،تهران.0351 ،
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