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بــه مغربی چــو رســی زو روان روان مگذر

کنی؟ چگونه  گذر  نصیبی  نبرده  او  از 

محمد شیرین مغربی یکی از بزرگ ترین شاعران متصوف و 

عرفای ایرانی نیمۀ دوم قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری به 

ـ که شامل  شمار می رود. درک مفاهیم و مضامین دیوان مغربی 

1223 بیت عربی، 199 غزل فارسی، 2 قطعه، 2 ترجیع بند و 

35 رباعی است1ـ بدون در نظر گرفتن عقاید صوفیان دربارۀ 

تأویل اصطالحات و استعارات شعر عرفانی غیرممکن است.2 

موضوع اصلی شعر او »وحدت وجود« است3 و در بیان این 

مطلب از برجسته ترین سلف خود، فخرالدین عراقی )متوفی 

688 هجری(، الهام گرفته است. اگرچه شعر مغربی مملو از 

صنایع بدیع اشعار عاشقانۀ4 همام تبریزی )متوفی 714 هجری( و 

سلمان ساوجی )متوفی 778 هجری( می باشد که وقار و زیبایی 

لطیفی به اشعار وی می بخشد، ولی شهرت عمدۀ شعر او از 

جهت تبلیغ و تفسیر فلسفۀ محیی الدین ابن عربی است.

بیشتر  ابن عربی  ت حکمت 
ّ
در تکامل سن افکار مغربی 

هجری(،   740 )متوفی  شبستری  محمود  تفکرات  تأثیر  تحت 

)متوفی  فرغانی  سعید  سعیدالدین  و  راز5،  گلشن  صاحب 

راری )در شرح تائیۀ 
ّ
نزدیک به سال 700 هجری(، مؤلف مشارق الد

ابن فارض(6 بوده است.

آثاری که نبوغ شعری و تبحر معنوی مغربی به بار آورد شایان 

به  )متخلص  از عبدالرحیم خلوتی  مثل  برای  مالحظه است. 

»مشرقی«؛ متوفی 859 هجری( که دیوانش شامل 260 غزل است7 

آحراماناراش ارا
ح رااآ ح لاح حرش

الئوناردالوایُسل*

مه ای است که استاد لئونارد لویسن در ۱۹۸۸ به فارسی، بر 
ّ
این نوشته متن مقد  *

ویرایش خود از دیوان محمد شیرین مغربی نگاشته است. او مقدمۀ مشابهی 

نیز به انگلیسی نوشته است. همان طور که او جایی در این مقدمه بیان کرده، 

پیش از وی ابوطالب میرعابدینی دیوان مغربی را ویرایش کرده و به چاپ )زّوار، 

۱3۵۸( رسانده بود، منتها نارسایی ها و خطاهای فروانی به این ویرایش راه یافته 

که آن را برای پژوهشگران کم ارزش کرده است. لویسن فهرست بلندباالیی از 

خطاها و مسامحات میرعابدینی را به دست داده است. و اما چیزی که جای 

تأسف دارد این است که بنا به تصریح گالیه آمیز همسر استاد لویسن، ویراستار 

هیچ اشاره ای نکرده که اول بار لویسن او را از وجود نسخه ای از دیوان مغربی 

در کتابخانۀ بریتانیا باخبر کرد و خود میکروفیلمی از آن تهیه کرد و برای او 

 لاکیوانش(
ّ
فرستاد و همین نسخه اساس ویرایش او قرار گرفت. )حجاالا

متن این دیوان در سال 1372ش توسط مؤسسۀ مطالعات اسالمی در تهران  ـ 

منتشر شده است. از آنجا که به جهت بزرگداشت دانشمند فقید قصد ارائۀ 

نمونه ای از تحقیقات او را داشتیم و این بخش از مقدمۀ یادشده نمونه ای از 

نثر فارسی او نیز هست، در اینجا آن را با کمترین دخل و تصّرف در متن )به جز 

در رسم الخط و سجاوندی و برخی اغالط واضح  ( بازچاپ کردیم. )گزارشاحیحاث(

رک: به متن چاپ دیوان در کتاب حاضر. )نک. دیواِن پیش گفته؛اگزارشاحیحاث(  .1
به قول دکتر قاسم غنی در کتاب بحث در آثار و افکار و احوال حافظ )تاریخ  .2

تصوف در اسالم از صدر اسالم تا عصر حافظ( )تهران: 1356 ه .ش.؛ ص563-562(: 

غزل صوفی با غزل غیرصوفی فرق بسیار دارد به این معنی که رنگ مخصوصی به غزل 

زده و سبک خاصی به وجود آورده است... این نکته را هم باید دانست که بعضی از 

شعرای صوفی اسلوب دیگری در غزل آورده اند که شاید با غزل به معنی خاص چندان 

مناسب نیست و آن قسم غزل عبارت است از نظمی مشتمل بر ذکر مطالب و عقائد و 

آراء و مقامات و حاالت اهل سلوک و اصطالحات صوفیه به نحو روشن و آشکار 

بدون توجه به اینکه مطالب به زبان استعارات و کنایات شاعرانه بیان شود. بهترین مثال 

این قسم غزل غزلیات شمس مغربی است.

ون  ... در غزلیات خود به حدی صریح و روشن است که هر خواننده ای بد

معطلی برمی خورد که مضامین و اقوال او عارفانه است، حتی در تمام دیوان او یک 

غزل نیست که خواننده را بین مجاز و حقیقت سرگردان بگذارد.

3. دکتر احسان یارشاطر نقش اعتقاد صوفیان به »وحدت وجود« را در شعر این 

دوره چنین بیان می کند: »مهم ترین مضمون غزلیات عرفانی این دوره ]نیمۀ اول 

قرن نهم هجری[ وحدت وجود است که از ارکان معنوی تصوف است و در 

شعر فارسی نیز سابقۀ قدیم دارد و شاعران عرفان سرای این دوره آن را به صور 

گوناگون و در جامۀ تعبیرات مختلف ادا کرده اند... چنانکه اگر وحدت وجود 

و مضامین متفرع از آن را از غزل مغربی و شاه نعمت هللا ولی بردارند معنی قابلی 

باقی نمی ماند.« - شعر فارسی در عهد شاهرخ )نیمۀ اول قرن نهم( یا آغاز 

انحطاط در شعر فارسی )تهران: 1334 ه .ش.(، ص164.

دربارۀ غزل عاشقانه و نقش آن در تاریخ شعر فارسی، رک: سیروس شمیسا،   .4

سیر غزل در شعر فارسی )تهران: 1362(.

به تصحیح دکتر جواد نوربخش )تهران: 1355 ه .ش.(.  .5

با مقدمه و تعلیقات جالل الدین آشتیانی )مشهد: 1397، ه .ق./ 1357 ه .ش.(.  .6

دیوان مشرقی هنور چاپ نشده است، ولی تنها نسخۀ موجود در جهان در موزۀ   .7

بریتانیا به شمارۀ pp.66-195, Or.3313، تاریخ کتابت 953 هجری، می باشد. 

برای بحث مفّصل راجع به مشرقی و احوال و آثار ادبی او، رک به مقالۀ مؤلف: 

»مشرقی تبریزی، عارف گمنام قرن نهم هجری«، در فصلنامۀ صوفی، شمارۀ 5، 

زمستان 1368 شمسی، ص36-30.
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می توان نام برد که هم از نظر بحور و قافیه و هم از نظر معنی، 

جام  پیروی کرده؛ همچنین رسالۀ  از سبک و سخن مغربی 

جهان نما   ی مغربی مبحث تفاسیر متعدد در دنیای اسالم شده 

است.1 شاه نعمت هللا ولی )متوفی 834 هجری( و شمس الدین 

محمد »اسیری« الهیجی )متوفی 912 هجری(، شارح گلشن راز، 

از سبک شعر و اسلوب بیان مغربی در اشعار خودشان متأثر 

 در طی مفاتیح االعجاز فی 
ً
بوده اند و عارف اخیرالذکر مفصال

شرح گلشن راز اشعار و عبارات مغربی را نقل کرده. بسیاری 

از تعبیرات و تمثیالت شعر مغربی در زبان فارسی ضرب المثل 

شده اند2 و تأثیر نظم او در بسیاری از تألیفات حکماء ایرانی 

به صورت   
ً
مثال می شود.  دیده  امروز  به  تا  »اشراقی«  مکتب 

پراکنده در سراسر تصنیفات حکیم حاج مالهادی سبزواری، 

فیلسوف قرن نوزدهم میالدی )قرن 13 هجری(، نقل عین ابیات 

مغربی به چشم می خورد.3 

زادگاهارارفات

در  کربالیی  ابن  به قول حافظ حسین  مغربی،  منشأ  و  مولد 

روضات الجنان، در »قریۀ انبند از قراء رودقات تبریز« است.4  

اولین اثر تاریخی که شامل روایتی از اوضاع و احوال زندگی 

مغربی است در سلسلة االولیا سیّد محمد نوربخش )متوفی 869 

هجری( آمده است که در حدود 850 هجری نوشته شده و سال 

وفات شاعر 810 هجری یاد کرده است.5 

بنا بر روایت ابن کربالیی که 150 سال بعد )در 975 هجری( 

نوشته بود، مغربی هنگام جنگ سردرود درگذشته است.6 این 

جنگ نزدیک تبریز بین طوایف ترکی قره قویونلو به فرماندهی 

قرایوسف و لشکریان تیمور به ریاست میرزا ابابکر و میرانشاه، 

پسر تیمور لنگ، اتفاق افتاد. در غالب منابع معتبر تاریخی، 

مانند مطلع السعدین7، از عبدالرزاق سمرقندی، تاریخ گزیدۀ 

فصیحی که سال 846  مجمل  و  سلطان محمد قطبشاهی8 

هجری به قلم فصیح احمد ابن جالل خوافی9 نوشته شده، 

جنگ سردرود در سال 810 هجری به وقوع پیوسته. همچنین 

در دوبیتی زیر که عبدالرحیم خلوتی، مرید مشهور مغربی که 

به مناسبت وفات مغربی سروده، سال وفات شاعر را می شود 

همان سال 810 هجری به حساب آورد:10 

ــرق ــه مش ــت ب ــن رف ــرب ت ــی از مغ ــون مغرب چ

است سیر  به  که  بدیدم  فــردوس  جنت  در 

یکی از آثار مهم مغربی در شرح حکمت محیی الدین ابن عربی، و منتخباتی   .1
تائیۀ  شرح  که  مشارق الدراری،  از  )یعنی  می باشد  فارضیه  قصیدۀ  شرح  از 

 فراوانند )ر.ک. منزوی، فهرست 
ً
ابن فارض است(. نسخه های این رساله نسبتا

مشهورترین  ص1170-1109(.  جهان نما«،  »جام  عنوان  زیر  ی 
ّ
خط نسخه های 

تفسیر آن به نام شرح جام جهان نما به قلم احمد فرزند موسی رشتی است، که 

از شاگردان خود مغربی بوده است. نسخه ای از این شرح در دانشگاه تهران 

به شمارۀ 2261/3 موجود است )رک: عزیز دولت آبادی، سخنوران آذربایجان، 

تبریز: 1357 ه .ش.، جلد دوم، ص1308-1309(. نسخه ای از شرحی دیگر به 

قلم ابراهیم شطاری در دانشگاه علیگره نیز موجود است.

علی اکبر دهخدا در جلد 3 امثال و حکم )تهران، 1363ه .ش.، چاپ ششم(   .2

خود )ص1242، 1319، 1343، 1367(، ابیات زیر را از دیوان مغربی یادداشت 

 لویسن؛ گزارشاحیحاث[(:
ِ
ح

َّ
کرده است )شمارۀ غزل مطابق متن چاپ حاضر ]دیوان مصح

نشد خود  نفس  به  بینا  او  که  باشد  آن  کور   .25

کانکه او بینا به نفس خویش شد او کور نیست

مصاحبت اثر  از  چوب  یافت  نبات  ر 
ْ
د

َ
ق  .156

او بوی  و  رنگ  گیرد  ل 
ُ
گ قریِن  َود 

َ
ش چو  ِگل 

باشد؟ محل  چه  را  شک  آمد  یقین  که  جایی   .61

بِْستیزد که  نور  با  د 
َ
مان کجا  به  ظلمت 

داد طفل  خوْردِ  به  نمی شاید  مردان  لقمۀ   .106

عسس با  هرگز  گفت  نشاید  را  سلطان   
ِّ
ِسر

، رک: سبزواری، اسرارالحکم، به تصحیح ح. م. فرزاد؛ با مقدمۀ توشایکو 
ً
مثال  .3

ایزوتسو )تهران، 1361ه .ق.(، ص219، 512.

به تصحیح جعفر سلطان قرائی )تهران، 1344 ه .ق.(، جلد1، ص66. رودقات  .4

جزو قلمرو مرند است و مرند شهری است که 60 کیلومتری شمال غربی تبریز  

 قرار گرفته. بعضی از دهات رودقات از جنوب جزو بخش شبستر به حساب 

ود است. رودقات مرکز  می آید و در قسمت غربی به شهرستان تبریز محد

دهستان امند است که دارای 1037 تن سکنه است )اقتباس از فرهنگ جغرافیایی 

ایران، ج4؛ نقل از لغت نامۀ دهخدا، زیر »رودقات«(. رودقات امروز به احتمال 

زیاد همان ناحیه ایست که حمدهللا مستوفی در بخش نخست از مقالۀ سوم 

به نام  1337ه .ش(  تهران،  دبیرسیاقی؛  محمد  )به تصحیح  نزهت القلوب  کتاب 

»رودقاب« بدان اشاره کرده است )هرچند که این موضوع مورد شک خواهد ماند. 

رک: مقالۀ Tabriz از V. Minorsky در Encyclopedia of Islam چاپ اول، ص584( 

به دلیل اینکه جهت کلی آن مطابق است با توصیف و تشریح فوق. مستوفی 

از میان هفت بخش تبریز قدیم  اشاره می کند که »رودقاب« بخش پنجم 

ود 740 هجری(. می باشد )حد

سلسلة االولیا، به تصحیح محّمدتقی دانش پژوه، در جشن نامۀ هانری کربن،   .5

به تصحیح حسین نصر )تهران، 1977 میالدی(، شمارۀ 253.

روضات الجنان، ص75-73.  .6

مطلع سعدین و مجمع بحرین، جلد دوم، جزو اول )وقائع 807 تا 833(؛   .7

به تصحیح محمد شفیع )الهور: طبع دوم، 1360 هجری(، ص117-112.

قلم  به   The Qara-Qoyunlu and the Qutb-Shahs مقالۀ  در  منبع  این  ا8. 

The Turks, Iran, and the Caucasus in the Middle Ages در V. Minorsky 

)London: Variorum Reprints, 1978; pp. 51-65( به زبان انگلیسی ترجمه 

شده است.

به تصحیح محمود فرخ )مشهد: چاپ توس، 1399ه .ش(، ص171.  .9

در  بیت  این  ابجد.  حروف  در   10+200+600 »خیر«=  کلمۀ  روی  از   .10

روضات الجنان است، ج1، ص75.
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وفاتــش ســال  و  عاقبــت  از  پرســیدمش 

است »خیر«  که  فرمود  و  شد  خرامان  و  خندان 

بنا بر این مدارک، که از اسناد معتبر تاریخی، تذکره نویسان قدیم 

و قول مرید خاص مغربی نقل شده، روشن است که مغربی در 

سال 810 هجری قمری چشم از سرای فانی بربسته است.

ناماآاعحاراحعانشاپنجگانۀاتخلصا»ح حرش«ا اا»آرساح حرش«

»اجازه نامه« که یکی از مریدان خاص مغربی به نام عبدالرحیم 

بزازی برای دوستی نوشته است، مدرک معتبری برای استنباط 

نام کامل شاعر است. ابن کربالئی در روضات الجنان با نقل 

این اجازه نامه، نام او را به این ترتیب یاد می کند:

شیخ  الزاهد،  الناسک  العابد  الشیخ  بن  محمد  ابوعبدهللا 

 ،
ً
، المغربی مذهبا

ً
الدین بن عادل بن یوسف التبریزی موطنا

ّ
عز

المشتهر بموالنا محمد شیرین. 

با  ارتباط  در  گونه ای  به  فارسی زبان  تخلص شعراء   
ً
معموال

نسب، نام، یا وضع جغرافیایی است و گاه  داللت بر دقایق مهم 

می کند.  آنها  معنوی  مقام  و  خودشناسی  مشرب،  دربارۀ 

این  به معانی تخلص »مغربی« صحت  به خصوص نسبت 

موضوع مورد تردید نیست. چنانچه می توان پنج معنی مختلف 

از آن استنباط کرد:

ا1 شاعر . لقب  بزازی،  قلم  به  اخیرالذکر  اجازه نامۀ  در 

« یاد شده است. از آنجا که در میان عرفاء 
ً
»المغربی مذهبا

ـ مانند جامی1 و سیّد محمد نوربخش2اـ رایج  این دوره 

»ابن المغربی«  لقب  با  را  ابن عربی  که  بوده  مرسوم  و 

تخلص  همان  شاعر  که  می رسد  نظر  به  کنند،  خطاب 

خود  به  ابن عربی(،  )یعنی  اکبر  شیخ  به تبع  را،  »مغربی« 

منسوب کرده است و گفتۀ خود مغربی در مقدمۀ دیوان، 

مدرک کافی و وافی برای تصدیق صحت این مدعاست: 

پس ناظم این نوع شعر با ناظران صادق و صادقان ناظر همان 

می گوید که ناظم ترجمان االشواق می گوید...

منظور مغربی از »ناظم ترجمان االشواق« ابن عربی است. 

بنابراین، معلوم است که قول بزازی که شاعر ما »المغربی 

مشرب  و  به روش  اشاره  به صراحت  می باشد،   »
ً
مذهبا

الحکم،  فصوص  صاحب  توحیدی  مذهب  و  عرفانی 

ابن عربی(  )یعنی  االشواق  ترجمان  و  المکیه  فتوحات 

می باشد.3 رضا قلی خان هدایت در مجمع الفصحاء در 

تعریف حال مغربی به همین موضوع اشاره می کند که:

مذهبش وحدت وجود است و مشربش لذت شهود و به جز 

یک معنی در همه گفتارش نتوان یافت.4 

ا2 به کرات مغربی خود را به عنوان »خورشید والیت« یاد کرده .

است، که ابیات زیر در دیوان او )از غزل های شمارۀ 84 و 89( 

حاوی این مطلب است:

خورشــید آســماِن والیــت ظهــور یافت ـ 

شد پدید  عالم  مغرب  ز  مغربی  تا 

ــب ــی بطل ــّر والیت ــِب ِس ــو طال ــر ت اگ ـ 

شد پیدا  ــار  روزگ دریــن  که  زمغربی 

بعد از وفات شاعر، پیروان و مریدان او در تبریز نیز با این 

 در مرثیۀ زیر که یکی از 
ً
عنوان او را خطاب می کردند. مثال

علماء تبریز به نام قاضی زادۀ انصاری جهت ذکر خیر و 

به یادگار مشایخ مشهور تبریز که در قبرستان »حضرت 

بابامزید« دفن شده اند سروده است، مغربی را به همین لقب 

ذکر کرده است:

راحــه و  روح  و  رضــوان  و  ســالم 

جنه نفحه  و  ــران  ــف غ و  عفو  و 

ــا ــور و حوله ــک القب ــاکنی تل ــی س عل

منه و  بفضل  مثویهم  طیب  و 

علــی مشــرق االلهام و الکشــف و الیقین

الوالیه5  الهــل  شمس  المغربی  هو 

ا3 معنی نهفتۀ دیگری نیز در تخلص »شمس مغربی« دیده .

می شود، و آن اشاره و تلمیح به »مهدی« روان و قلوب عرفاء 

1337ه .ش.(،  )تهران،  توحیدی پور  مهدی  به تصحیح  نفحات االنس،  رک:   .1

ص613.

سلسلة االولیا، شماره های 60 و 152.  .2

3. نیز ر.ک. به عبدالحسین زرین کوب، دنبالۀ جستجو در تصوف ایران )تهران، 

1362 ه .ش.(، ص151.

ا )تهران؛ 1339ه .ش.(، ج4، ص58.
ّ
مجمع الفصحا، به تصحیح مظاهر ُمصف  .4

روضات الجنان، ص97-96.  .5
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است که از »مغرِب معنوی« )غیرجغرافیایی( ظهور می کند. 

به کرات ذکر این موضوع در اشعار مغربی پیداست که به 

عنوان مثال، می توان ابیات زیر را در نظر گرفت:

ــام ــه ن ــد ب
َ
وان

َ
ــی خ ــمس مغرب ــار ش ــی را ی مغرب ـ 

گر چه شمس مغربی اندر جهان مشهور نیست1 

ــک دم ــی ی ــرب اال ای مغرب ــرق و مغ ــرآ از مش ب ـ 

انوارش2  شمس  ببینی  مغرب  و  بی مشرق  تا  که 

انــوری خورشــید  ســایۀ  تــو  مغربــی  ای  ـ 

ــی روی3  م خورشید  پــی  در  ــه وار  ــای س زآن 

درباب شرح این معنی باید گفت که اعتقاد صوفیان دورۀ 

مغربی و عرفاء پیرو مکتب ابن عربی به احادیث نبوی راجع 

به ظهور مهدی »از جانب مغرب« و همچنین برآمدن آفتاب 

یا شمس از مغرب به عنوان عالمت حتمی ظهور مهدی، 

موضوع شناخته شده ای بود. بعضی از احادیث معتبر که 

به این موضوع اشاره کرده اند از این قرارند:

ِربِها4 
ْ
س ِمن َمغ

ْ
م

َّ
َع الش

ُ
ل
ْ
ط

َ
ی ت

ّ
وَبةِ َحت

َّ
 باُب الت

ُ
ق

َ
الیُغل  .1

َعالی 
َ
ُه هللا ت

َ
ق
َ
ل

َ
 خ

ْ
وٌح ُمذ

ُ
ت
ْ
ِرِب... و ُهَو َمف

ْ
َف الَمغ

ْ
ل

َ
وَبةِ خ

َّ
باُب الت  .2

ِربِها5 
ْ
 َمغ

ْ
مس ِمن

َّ
 الش

ِ
وع

ُ
ل
ُ
اِلی ط

در  شبستری  محمود  به  منسوب  کنزالحقایق  کتاب  در 

فصلی به نام »در معرفت مهدی«، ضمن بیان عرفانی این 

مطلب، به این احادیث اشاره کرده است و می سراید:

ــل ــه تفصی ــرس از صورتــش هــر دم ب مپ

تأویل ــه  ب بشنو  سیرتش  ــّر  س ــه  ک

دعــوی هیــچ  میانــه  در  نمانــد 

معنی بــه  ــردد  گ یکی  کــه صــورت هــا 

نمیــرد هیــچ کــس در جهــل آن روز

پیروز جهل  بــر  علمشان  باشد  کــه 

بیابنــد خــود  نفــس  عرفــان  ره 

ــوی حــق شتابند بــدان عــرفــان بــه س

مغــرب ســوی  از  او  نــور  بتابــد 

مغرب ــوی  کـ از  ــاب  ــت آف ــرآیــد  ب

زنجیــر بــه  توبــه  در  آنگــه  شــود 

پیر و  کـــودک  نجوید  ره  تــوبــه  ــه  ب

پیمبــر ایــن حدیــث معتبــر گفــت

گفت خبر  این  مکّرر  حق  و  صدق  به 

چــو از مغــرب بــود اول خروجــش

بروجش مغرب  و  باشد  شمسی  چو 

بــه صــورت همچــو خورشــیدی در ایــام

اجسام جمله  او  از  ــردد  گ ــن  روش که 

بــه معنــی نیــز خورشــیدیش میــدان

انسان6  جــان  او  از  ــردد  گ ــن  روش که 

از نظر گویندۀ این شعر نقش مهدی به عنوان پیامبر معرفت 

و عشق برای قلوب و روان سالکان است و نه »رسولی« که 

بنا بر عقیدۀ علماء مذاهب اهل ظاهر از جانب خدا آمده 

جان  عالم  از  عشق  مهدی  و  معرفت  خورشید  است. 

برمی خیزد که آن مغرب المکانی و الزمانی است، چنانکه 

شاعر ما می گوید:

ــی ــر جوی ــرب را اگ ــای مغ ــی عنق اال ای مغرب
بباید جست عنقا را7 برون از مشرق و مغرب 

یا به قول موالنا جالل الدین رومی:

نیســت نقــل  را  معرفــت  آفتــاب 

نیست8  عقل  و  جــان  غیر  او  مشرق 

ا4 معنی سمبولیک »جانب مغرب« در ادبیات صوفیه نیز در .

انتخاب تخلص شاعر مؤثر بوده است. شاه نعمت هللا ولی 

در رسالۀ »مجموع اللطایف« در فصلی دربارۀ معنی »اسم 

اعظم« موضوع »جانب مغرب« را در اصطالحات تصوف 
دیوان مغربی، غزل 25، بیت 9.  .1

دیوان مغربی، غزل 109، بیت 9.  .2

3. دیوان مغربی، غزل 187، بیت 7.

نقل از کنز الحقایق محمود شبستری )به کوشش محمدعلی صفیر؛ خط فارسی از   .4

( )تهران، 1346ه .ش.(، ص180.
ّ
حسن زّرین خط

نقل از تفسیر مثنوی معنوی، نیکلسون:  .5

The Mathnawi of Jalalu'ddin Rumi )London: E. J. W. gibb Memorial, 
1971 rprt.(, Vol. 8, Commentary of Book IV: 2504-05(

کنز الحقایق، ص187.  .6

7. غزل 1، مقطع.

مثنوی معنوی، به تصحیح رینولد ا. نیکلسون )تهران: چاپخانۀ سپهر، 1363ه .ش.(،   .8

دفتر دوم، بیت 43.
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این طور بیان می کند:

ِر این اسم اعظم خفی بر طرف مغرب است که محل اسرار 
َ
د

است و این اسم ِسّری است که اهل اختصاص دانند. و شروق 

به منزلۀ خروج است به دار دنیا که خانۀ ابتالی خواص و عوام 

است و غروب به منزلۀ خروج از دار دنیا و دخول در آخرت و 

انتقال به دار تمییز.1 

به اعتقاد محمد الهیجی در مفاتیح االعجاز فی شرح 

ـ که تفسیریست از اشعار شبستری )و مغربی( ـ  گلشن راز 

است. معنی  همین  به  گویا  مغرب«  »جانب   اصطالح 

و  »جابلقا«  معنی  به  راجع  شبستری  بیت  تفسیر  در 

»جابلسا«، الهیجی این مطلب را چنین بیان می کند:

جابلقا عالم مثالیست که در جانب مشرق ارواح واقعست که 

برزخ است میان غیب و شهادت و مشتملست بر صور عالم... 

و جابلسا عالم مثال و عالم برزخست که ارواح بعد از مفارقت 

نشأ دنیویه در آنجا باشند و صور جمیع اعمال و اخالق و افعال 

حسنه و سیئه که در نشأ دنیا کسب کرده اند... در آنجا باشند 

و این برزخ در جانب مغرب اجسام واقع است...2 

در رابطه با تفسیر فوق، الهیجی تفسیر دیگری از معنی 

جابلسا دارد که در خاتمۀ آن، بیتی از مغربی به عنوان د لیل 

آورده است:

شهر جابلسا نشأ انسانی است که مجالی جمیع حقایِق اسماء 

الهیه و حقایق کونیه است. هرچه از مشرق ذات طلوع کرده 

در مغرب تعین انسانی غروب نموده و در صورت او مخفی 

گشته است: )شعر(

بــا مغربــی مغــارب اســرار گشــته ایم

بوده ایــم3  انــوار  مشــارق  بی مغربــی 

 دو 
ً
پس اصطالح »مغرب« بر طبق تفاسیر فوق، اصوال

معنی دارد؛ یکی »مغرب اجسام« که نشأ انسانی است و 

دیگری »مغرب اسرار« یا »ارواح« که کنایه از شهر جابلسا 

است، یا به قول شاه نعمت هللا ولی، »دخول در آخرت و دار 

تمییز« است. در بیان معنی اول شاعر ما مصراع دوم بیت 

فوق را »بی مغربی...« سروده است: یعنی از منی و مایی 

مغربی چون مفارقت یافتم، از روشنایی نور الهی در عالم 

بی خودی آگاه شدم.4 در بیان معنی دوم مصراع اول را »با 

مغربی...« فرموده است، که اشاره به مکاشفۀ عالم برزخ 

است بعد از مفارقت از نشأ دنیویه است.

نتیجه اینکه از نظر سه حکیم بزرگ مکتب ابن عربی 

)مغربی، محمد الهیجی و شاه نعمت هللا ولی( اصطالح »مغرب« 

کنایه از انکشاف اسرار غیبی است و به خصوص، از نظر 

الهیجی و شاه نعمت هللا، اشاره به مشاهدۀ اسرار عالم 

آخرت است. در حقیقت، وجود عارفی همچون مغربی 

خود آن »برزخ مغرب اسرار« می باشد و برای اثبات صحت 

ِر این اسم 
َ
توضیح شاه نعمت هللا دربارۀ »اسم اعظم« ـ که »د

خفی بر طرف مغرب است که محل اسرار است« ـ مدرک 

زیر از دیوان مغربی کافی است:

گنجــی کــه طلســم اوســت عالــم ماییــم

ماییم آدم  ــت  اوس صفات  کــه  ــی  ذات

ای آنــک تویــی طالــِب اســم اعظــم

ماییم5  اعظم   
ِ
ــم اس که  ر 

َ
ــذ

ُ
َمــگ ما  از 

ا5 ممکن است که تخلص »شمس مغربی« لقب فقری شاعر .

بوده است و نامی که مرشد طریقت او، اسمعیل سیسی، بر 

او نهاده است، چنانچه این معنی را از مقطع غزل 25 

می توان استنباط کرد:

ــد بــه نام
َ
مغربــی را یــار »شــمس مغربــی« خوان

گرچه شمس مغربی اندر جهان مشهور نیست

نسبتاارادتاراپیحراناطح قتاح حرش

مرشدان  و  ارادت  نسبت  از  مفصلی  که شرح  مدرکی  تنها 

است و بر طبق  روضات الجنان  طریقت مغربی داده کتاب 

روایتی که در آن کتاب آمده، مغربی دارای پنج استاد معنوی 

انتشارات  رساله های شاه نمعت هللا ولی، به سعی دکتر جواد نوربخش )تهران:   .1

هی، 1357ه .ش.(، ج4، ص276.
ّ
خانقاه نعمت الل

مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز با مقدمه و به سعی کیوان سمیعی )تهران،   .2

1337 ه .ش.(، ص135.

 
ِ
ح

َّ
شرح گلشن راز، ص134-135؛ و دیوان مغربی، چاپ حاضر ]دیوان مصح  .3

لویسن؛ گزارشاحیحاث[، غزل 137 )مقطع(.

به نظر می رسد که به همین معنی است که بیت ماقبل مقطع این غزل چنین اشاره   .4

می کند:

ــی ــدام و ک ــا و ک ــما و کج ــی ش ــا و ب ــی م ب

ــم ــیار بوده ای ــدک و بس ــون و ان ــد و چ ــی چن ب

دیوان مغربی، رباعی 17.  .5
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بوده است:

ا1 شیخ بهاءالدین همدانی.

ا2 محیی الدین ]ابن[العربی.

ا3 شیخ سعدالدین.

ا4 شیخ اسمعیل سیسی.

ا5 شیخ عبدالمؤمن السراوی1 .

در تذکره ها و منابع تاریخی موجود هیچ ذکری از ترجمۀ احوال 

 معلوم نیست مغربی 
ً
شیخ بهاءالدین نرفته است. اگرچه دقیقا

در کدام سال متولد شده است، اما در نفحات االنس جامی 

اشاره شده که شاعر در شصت سالگی درگذشته؛ پس می توان 

 سال 750 
ً
گفت که به احتمال زیاد تاریخ تولد مغربی حدودا

 گفتیم که وفات او در سال 810 هجری بوده 
ً
هجری بوده است )قبال

است( و چون که ابن عربی در 637 هجری وفات یافته است، 

 
ً
گفتۀ ابن کربالیی که مغربی مرید شیخ اکبر بوده است ظاهرا

بسیار بعید و نادرست به نظر می رسد.2 

دربارۀ احوال و محیط زیست »شیخ سعدالدین« مدرکی 

در هیچ کتابی نیست، جز اشاره ای که ابن کربالیی در صفحۀ 

به مرید مغربی، عبدالرحیم  روضات الجنان  اّول  371 جلد 

خلوتی و به استادان خوشنویس وی در تبریز کرده است. بر 

طبق نوشتۀ او، عبدالرحیم خلوتی )»مشرقی«( »شاگرد والد ماجد 

است،  مشرقی  قطابی  محمد  شمس الدین  موالنا  خودش 

رحمه هللا، که در حلب مدفون گشته، وی شاگرد موالنا سعدالدین 

تبریزی است و موالنا سعدالدین شاگرد موالنا حاجی محمد 

بندگیر تبریزی است...«. بنا بر این قول، می توان تخمین زد که 

شیخ سعدالدین که در فهرست استادان مغربی ذکر شده است، 

با شیخ سعدالدین اخیر یکی بوده، چرا که هر دو ایشان تبریزی 

بودند و شاگردان سعدالدین اخیر )شمس قطابی و عبدالرحیم 

خلوتی( هر دو مرید مغربی بوده اند. بنابراین می توان تصور کرد 

که مغربی از دست همین شیخ سعدالدین که استاد خط و 

همچنین  باشد.  پوشیده  تبّرک  خرقۀ  بوده  مشرقی  هم زمان 

ابن کربالیی در فهرست نام های فوق ارادت مغربی نسبت به 

شیخ عبدالمؤمن السراوی یاد کرده است، ولی نام و نشانی از 

وی در تذکره ها پیدا نیست.

به  نسبت  مغربی  ارادت  به  اشاره  ابن کربالیی  اینکه  اما 

در  که  شناخته شده  مطلبیست  است  کرده  سیسی  اسمعیل 

اغلب منابع تاریخی و تذکره ها دیده می شود.3 اسمعیل سیسی 

بوده و در عالم عرفان زمان خویش  مرشد طریقت کبرویه 

شهرت زیادی داشته است. طبق نظریۀ ابن کربالیی: »ده سال 

در مکه و مدینه مجاور بوده اند و به خدمت دویست وبیست ودو 

کس از مشایخ کبار روزگار رسیده اند و به ارشاد هریک از 

ایشان مشرف شده اند«4. بسیاری از اکابر ادبا و شعراء صوفی 

نیمۀ دوم قرن هشتم هجری از روش فکری و فعالیت های 

معنوی استاد سیسی متأثر شدند، از میان ارادتمندان مهم وی 

مغربی، قاسم انوار تبریزی )متوفی 837 هجری(، محمد عصار 

تبریزی )متوفی 793 هجری( و شیخ زین الدین خوافی )متوفی 

837 هجری( را می توان نام برد.5 

هرچند که سراسر روضات  الجنان اشارات متعددی به 

ارادت اسمعیل سیسی نسبت به طریقۀ کبرویه شده است، اما 

درمورد نام مرشد او اختالف روایت هست. چنانچه در جلد 

اول، صفحۀ 69، نام »برهان الدین ساغرجی«6، و در جلد دوم، 

صفحۀ 96، نام عالءالدولۀ سمنانی )متوفی 736 هجری(  ذکر شده 

است. روایت جامی مؤید قول اخیر می باشد.7 خالصۀ این 

نکته قابل ذکر است که اسمعیل سیسی از مشرب و روش 

طریقت کبرویه بهره مند گشته و مرید مستقیم یا غیرمستقیم 

عالءالدولۀ سمنانی بوده است و آنچه دولتشاه سمرقندی در 

تذکرة الشعرا در مدح سمنانی گفته است که »او رسوم صوفیه 

س هللا سّره العزیز 
ّ
را احیا داده و بعد از شیخ جنید بغدادی قد

روضات الجنان، ج1، ص69-67.  .1

اگرچه به قول موالنا )مثنوی، دفتر 5: ابیات 3727-3726(:  .2

َمد
َ
ت
ْ
ُمع شهید  س 

ْ
ف
َ
ن بسا  می رودای  زنده  چو  دنیا  در  مرده 

 اوست
ِ
 ره زن ُمرد و تن که تیغ

ِ
و جوستروح

ْ
ز

َ
هست باقی در کف آن غ

3. ر.ک. جامی، نفحات االنس، ص613؛ معصوم علی شاه، طرائق الحقائق، ج2، 

ص70.

روضات الجنان، ص95.  .4

اسمعیل سیسی  شیخ  به صحبت حضرت  که  »اکابر  می گوید:  کربالیی  ابن   .5

رسیده اند و از شرف ارشاد وی بهره مند گشته اند موالنا مغربی و شیخ زین الدین 

خوافی و سید قاسم انوار تبریزی و... موالنا حاجی محمد عصار تبریزی...« 

روضات الجنان، ص 98.

دربارۀ ساغرجی ر.ک به سلسلة االولیا، شمارۀ 248 و به:   .6

D. DEWEESE, “The Eclipse of the Kubraviyah in Central Asia”, Iranian 
Studies, Vol. 21, nos. 1-2 )1988(, p. 53.

نفحات االنس، ص613.  .7
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هیچ کس چون او درین طریق قدم ننهاده«1 صاحب روضات 

 الجنان تا حدی در حق شیخ سیسی هم دانسته است.

گز اهاایاازاآحراماناح حرش،انقلاازاارلاکحرال ش

با اینکه تاریخ تصنیف روضات الجنان در سال 975 هجری 

وپنجاه سال بعد از وفات شاعر ـ   صد
ً
ـ یعنی تقریبا بوده است 

در تذکره های دیگر به ندرت اشاره ای به محیط تربیتی و شرح 

زندگی مغربی دیده می شود. در عصر ما باید این کتاب را تنها 

به حساب  مغربی  دربارۀ شرح حال  تاریخی  معتبر  مدرک 

مباحث  اکثر  دوره2  این  تذکره نویسان  رسم  بر  بنا  آورد. 

دربارۀ مسائل مذهبی و حاالت  تذکره اش  در  ابن کربالیی 

بیشتر  را  او  باید گفتار  این رو  از  معنوی اشخاص است. 

به عنوان شرح اصول تصوف تا بررسی دقیق امور تاریخی در 

دورۀ  به  راجع  جالب  و  منتخب  قطعات  به  و  بگیریم  نظر 

شاگردی مغربی )زیر نظر استاد سیسی( اکتفا می کنیم.3 

صیت فضایل و کماالت صوری و معنوی حضرت 

موالنا  الواصلین،  زبدة  و  العارفین  قدوة   ...( مولوی 

محمد شیرین المشتهر بالمغربی4( مشرق و مغرب عالم 

را فرا گرفته. وی عالم بوده به علوم ظاهری و باطنی و 

و  لطیف وی حرز جان  اشعار  و  مصنفات شریف 

تعویذ روان عارفان جهان است، مثل اسرار فاتحه5، و 

رسالۀ جام جهان نما    6، و دّر الفرید7، و نزهة الساسانیه 

و غیرهم8 و دیوان اشعار آبدار آن بزرگوار کالشمس فی 

وسط النهار ظاهر و باهر است. آن مقدار اسرار توحید 

و اذواق ارباب مواجید که از آن دّر فرید سر زده از کم 

کسی ناشی گشته. ابتدای حال و باعث جذبۀ آن خیر 

مآل آن بوده که در وقت و زمانی و حین و اوانی که در 

تبریز به طلب علم مشغول بوده و استفادۀ علوم دینی 

می کرده، روزی به طریق سیر بیرون آمده گذرش به 

میدان افتاده و شخصی این بیت را می خوانده:

چنین معشـوقه ای در شـهر وانگـه دیدنش ممکن

هـر آنـک از پـای بنشـیند به غایت بی بصر باشـد

کمند بی بنِد »جذبة من جذبات الحق«9 بر گردن جانش 

افتاده، حال بر او متغیر شده، درد طلب دامنگیرش 

گشته، سر در عالم نهاده و به خدمت بسیاری از اکابر 

رسیده و نسبت و رابطۀ  درست داشته. از آن جمله شیخ 

س سره، چنانچه موالنا نورالدین 
ّ
اسمعیل سیسی قد

نفحات  کتاب  در  مرقده  نّورهللا  جامی  عبدالرحمن 

االنس ایراد فرموده اند10 که وقتی شیخ اسمعیل سیسی 

خدمت  می نشانده  اربعین  در  را  درویشان  رحمه هللا 

موالنا را طلب داشته است؛ موالنا این غزل را گفته به 

عرض رسانیده:11 

تــا مهــِر تــو دیدیــم ز ذّرات گذشــتیم

گذشتیم ذات  آن  پی  از  صفات  جمله  از 

چــون جملــه جهــان مظهــِر آیــاِت وجودنــد

گذشتیم آیــات  مظهِر  از  طلب  انــدر 

بــا مــا ســخن از کشــف و کرامــات مگوییــد

گذشتیم کرامات  و  کشف  َسِر  ز  ما  چون 

تاریخ تألیف: 892 هجری- به تصحیح و مقدمۀ Edward G. BROWNE )چاپ   .1

لیدن، 1901 مسیحی(، ص251.

ر.ک. دیوان ُهمام تبریزی، به تصحیح دکتر رشید عیوضی )تبریز، 1351(،   .2

مقدمۀ مصّحح، ص38.

نقل از روضات الجنان، ج1، ص67-66.  .3

همان، ص66.  .4

ذکری از این رساله و رسالۀ نزهة الساسانیه در فهرست نسخه های خطی   .5

فارسی )تألیف احمد منزوی( نیست.

یکی از آثار مهم مغربی در شرح حکمت محیی الدین ابن عربی، و منتخباتی   .6

راری، که شرح تائیۀ ابن فارض 
ّ
از شرح قصیدۀ فارضیه می باشد )یعنی از مشارق الد

است؛ ر.ک. شمارۀ 8 در باال ]نک. پانویس 1، صفحۀ دوم مقاله؛ گزارشاحیحاث[(.

ّر الفرید فی معرفت التوحید. با اینکه ذکری 
ُ
نام کامل این رساله چنین است: د  .7

در فهرست منزوی از این رساله نرفته است، لیکن آذر بیگدلی در آتشکده 

)تهران: امیرکبیر، 1336ه .ش.، ج1، ص143( مدعی است که هنوز موجود است. 

در فهرست کتابخانۀ سپهساالر )ج2، ص682( نسخه یی از این رساله ضبط 

شده، به زبان فارسی و دارای سه فصل )در توحید، افعال، و صفات حق( است.

آثار دیگر منسوب به مغربی که در فهرست ابن کربالیی سابق الذکر نیستند   .8

ازین قرارند:

الف( »نصیحت نامه« در فهرست منزوی، ج2، ص1706. 

ب( »ارایة الدقائق فی شرح مرآت الحقائق« در لندن در فهرست:

ETHÉ, Catalogue of Persian Manuscripts in the India Office Library, 

MS. No. 2914, folios 94b-113b.

ین«، نقل از 
َ
قل

َّ
 الث

َ
َوازی َعَمل

ُ
 ت

ِّ
باِت الَحق

َ
 َجذ

ْ
َبٌه ِمن

ْ
اشاره به حدیث نبوی »َجذ  .9

)نیویورک،   Traditions of the Prophel, Vol. 2 نوربخش،  جواد  دکتر 

1361ه .ش.(، ص18.

ر.ک. نفحات االنس، ص613.  .10

ابیات زیر مطابق اند با متن دیوان مغربی به تصحیح مؤلف )غزل 122(.  .11
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مالفیــد مقامــات  و  احــوال  ز  بســیار 

گذشتیم مقامات  و  احــوال  ز  که  ما  با 

از خانقــه و صومعــه و زاویــه رســتیم

گذشتیم اوقــات  ز  و  رهیدیم  اوراد  ز 

وز مدرســه و درس و مقــاالت برســتیم

گذشتیم ســؤاالت  و  تشکیک  و  شبهه  وز 

چلیپــا و  ــار 
ّ
زن و  بتخانــه  و  کعبــه  وز 

گذشتیم ــات  خــراب ــوی  ک و  میکده  وز 

در خلــوِت تاریــک ریاضــات کشــیدیم

گذشتیم ــاوات  ســم سبع  از  واقــعــه  در 

دیدیــم کــه اینها همگــی خواب و خیال اســت

گذشتیم خیاالت  و  خــواب  ازیــن  مردانه 

ــو اینســت ــه کمــاالِت ت ای شــیخ اگــر جمل

گذشتیم کماالت  جمله  کزین  باش  خوش 

ــد ــاِت طریقن ــه آف ــت هم ــه حقیق ــا ب اینه

گذشتیم ــات  آفـ ز  ــه  ک ــه 
َّ
ــل لِ  

ُ
ــة

َّ
ــن ــِم ال

ــوار ــرِق ان ــَود مش ــه ب ــوری ک ــی ن ــا از پ م

گذشـتیم ِمشـکوة  کوکـِب  و  مغربـی  از 

چون شیخ این غزل را شنید وقت وی خوش شد و 

استحسان نمود.

خ 909ق، گ107ر. اق، کتابخانۀ دولتی برلین، Diez A fol. 4، مورَّ
ّ
ح حرشارانرکافحرشاکحدی. مجالس العش


