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 شيرازی  مشرقی  یاندیشه  و شعر  بازشناسی
 

 ** تاج واردیزرین       فهندژحسين غالم 
 شیراز دانشگاه 

 

 چکيده 
  ي نیمه  و  دهم  قرن  اواخر  انی سراسخن  از  و  یعیش  يعرفا   از  شیرازي  مشرقی  حسن  حكیم
.  است   امده ین  او  ي درباره  یمطلب  هاتذکره   از  یكهیچ   در  که   است   ق.ه   یازدهم  قرن  اوّل

 نشده   چاپ  و  حیتصح   تاکنون  که  شده  يگردآور  وانی د  كی   در  شیرازي  مشرقی  آثارمجموعه 
  ی مشرق   اشعار  مضامین.  است  بیت  هزار  22  حدود  و   کتاب  9  شامل  يو  اتیکل  است؛
  غزل،   ي ها قالب   در  که  است...  و(  ع) اطهار  يائمّه   مدح  اخالق،  موعظه،  حكمت،  عرفان، ِشامل
  در   را   انس   شبستان  کتاب   ی مشرق   حسن   م ی حك   است؛   شده  سروده  قطعه   و   رباعی   ده، ی قص  مثنوي، 
  عارفانه   ن ی مضام   با   ی خاقان   ن ی العراق ه تحف   بحر  در  را   ن ی المشرق شمس  کتاب   و  ي سعد  بوستان   بحر 
  و   یزندگ  یاجمال  یبررس  به  ،ياسناد  يمطالعه  روش   با   مقاله   ن ی ا   در  . است   سروده   ی اخالق   و 
  پس  و شده  یمعرّف  او  آثار  سپس و یمشرق  یزندگ نخست. است  شده  پرداخته یمشرق  يآرا
  در   که  يو  یعرفان  يهادگاهی د  ژهی وبه  وانش،ی د  یسبك  و  یزبان  يهای ژگی و  و  هاشه ی اند  آن،  از

  پژوهش   نی ا  است؛  شده  یبازشناس  و  یبررس  بوده  عربیابن   افكار  از   متأثّر  نظري،  عرفان
 . کند باز  شیرازي یمشرق وانی د یادب ارزش شناساندن يبرا را یراه تواندیم

 .عرفان  افكار، و آثار زندگی، شیرازي، مشرقی: یديکل  یها واژه 
 

 مقدمه .  1
 و  دهم  قرن  اواخر  يبرجسته  شعراي  و  شیعی  عرفاي  از  شیرازي  مشرقی  حسن  حكیم
  اشعارش   مضامین  و  دارد  کتاب  نه  بر  مشتمل  دیوانی  که  است  ق.ه  یازدهم  قرن  اوّل   ينیمه
  خودش   او. دهدمی تشكیل...  و(  ع)اطهار  ي ائمّه  مدح  اخالق،  موعظه،   حكمت،  عرفان،  را
 : داندمی روح غذاي را شعرش و معرفت گنج را

 
 ِدانشجوي دکتري زبان و ادبیّات فارسی fahand110@yahoo.com ي مسئول()نویسنده 
  فارسیِدانشیار زبان و ادبیّات zvaredi@rose.shirazu.ac.ir  

 3/5/97تاریخ پذیرش مقاله:           20/1/97  اریخ دریافت مقاله:ت
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 هنر  ُتست  گنج  نقد  معرفتی  جـــگن  وــت  
 

 نقّاد   اي گنج  نقد  نرانــهبی  هــب  دهــم
 سخنت  ت ـــ نكه  لطیفست روح ذايـغ  

 
 باد  دم  ازین  زندگی  یــهمگ  را  حــمسی
 ( 228:  1030 مشرقی،) 

 :اوست ذکر و تعالی حق توحید از   تابانی يآینه  مشرقی شعر    

ــعر  چو ه  من  شـ د  هـم ت  و  توحـی  و  نـع
ــت   مـــــنـــــقـــــبـــــت  اســـــ

 
 
 

 طغراست   زینت  و  حور  رخ  زیب  همیشه
ــزد من  نظیم  ــوار  ار  س  کنند   عرش  گوش

 

 واالســت  محامد و  جمیل  ذکر جمله  که
 ( 197: همان)  

  اي گوشه  ،شیرازي  مشرقی  دیوان  يمحقّقانه   بررسی  خالل   از   تا  است  آن  بر  مقاله  این    
  عرفان  يحوزه  در  وي  دیدگاه  ویژهبه  شاعر  این افكار  و  آرا  زمانه،  شرایط  زندگی،  ابعاد  از

 و   تحلیل  رااو    اثر  زبانی  و  ادبی  هايویژگی  و  سازد  هویدا  را  شریعت  و  حكمت  نظري،
 .کند بررسی

 
 پژوهش   یپيشينه. 1. 1
 :از  عبارتند   که  گرفته  انجام  مشرقی  دیوان  از  هاییبخش  بر  هایی پژوهش  اخیر  هايسال   در

  جهانشاهی )  المشرقینشمس  و  انس   شبستان:  شیرازي  مشرقی  کلّیات  از  مثنوي  دو  تصحیح
  یی هاتذکره  از  کدامچیه  در  »متأسّفانه:  که نویسنده در این زمینه نوشته است(  1385  افشار،

  وجود   شاعر  نیا  مورد  در  یاطّالع  گونهچیه  شد،  تیرؤ  که  هااتیادب  خیتارتبع آن  به  و
  ت یّشخص  و  یزندگ  مورد  در  ز ین  يااشاره»   گفته است  گری د  یبخش  در  ؛(1:  )همان  ندارد«

  شیرازي مشرقی   غزلیّات تصحیح  ي نامهانی پا  ؛(2 :همان) «.نشد  دهید او  آثار در  شاعر نیا
  د یتأک   افشاری جهانشاه  همچون  زی ن  نگارنده  ،(1389)  برزگرجویباري   يمحمدمهد   از
 «.است نشده شاعر نیا تیّ شخص و یزندگ به يااشاره آثارش از كیچیه در: »که  کندیم
  مشرقی   حكیم  رباعیّات  و  ها مثنوي  تصحیح   ينامه انیپا؛  (1:  1389  ، جویباري  برزگر)

  مشرقی   حكیم  قصاید  دیوان  تصحیح  ي نامهانیپا؛  (1390)   شوشتري  هیّانس  از  شیرازي
»نگاردیم  سندهینو  ،(1391)  کوپاییمجلسی   هیّمرض  از  شیرازي   حسن   ابوالعال  میحك: 
  در   یقیدق  اطّالع  او  یزندگان  از  که  باشدیم  يصفو  دوران  شاعر   و  عارف  ،يرازیش یمشرق
مقاله(دهیچك  :همان)  ست«ین  دست   مشرقی   ابوالعالء  حكیم  اشعار   و  زبان  معرّفی »   ي؛ 

  که (  1394)  قانونی   حمیدرضا  از  «وي   دیوان  خطّی  هاينسخه  و  دهم  قرن  شاعر  شیرازي،
  ي و  .است  کرده  ارائه  ایران  ملّی  يموزه زبانی  میراث  المللیبین  همایش  در  را  آن  نویسنده
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  یفارس   اتیادب و زبان يعرصه  در یمهم  گاهیجا از وي وانید و زبان »شناخت : نگاردیم
 (دهیچك: همان) «.است برخوردار
  شاعر  نیا  يدرباره  یاطّالع  گونه چیه  که   متّفقند قول   نی ا بر  مذکور  يها پژوهش  بیشتر
  به  توانیم   یمشرق  آثار  در  ژهیو  تعمّق  شرط  به  ،منابع  کمبود  وجود  با  امّا  ندارد؛  وجود
  ن یبد  تا  است  آن  بر  مقاله  نیا  در  نگارنده  که  برد  یپ  اشیزندگ  ابعاد  و  تیّشخص   از  ینكات 
 به دست دهد.  يرازی ش  یمشرق يآرا و یزندگ ابعاد از  را «ياتازه يها »جلوه قیطر
 

 پژوهش  روش . 2. 1
  موضوعات   دیوان شعر به  اشعار   از  استفاده  با  و  اسنادي  يمطالعه  صورت  به  مقاله  این  در

  در   وي  يآرا   بررسی  و  مشرقی   حكیم  دیوان  سبكی  و  زبانی   هاي ویژگی  آثار،  زندگی،
 . شودمی  پرداخته عرفان

 

 شاعر  یزندگ. 2
  تاریخ  اگرچه  اوست؛  آثار  مشرقی،   شناخت  براي  منبع   تنها  و  بهترین  شد،  ذکر  طورکههمان
  انس   شبستان  کتاب  دو  سرایش  تاریخ  به  توجّه  با  است،  نامعلوم  وي  وفات  و  والدت  دقیق

  مقطّعات   کتاب   در  موجود  هايتاریخمادّه  و  عباس شاه  مدح  در  اشعاري   و  المشرقینشمس  و
  شعراي  از  وي مذکور  شواهد  مبناي بر کرد. تعیین را  مشرقی حیات تاریخ حدود توانمی
  شاعر .  است  يصفو   عهد  يشعرا  از  و  ق.ه  یازدهم  قرن  اوّل   ينیمه  و  دهم  قرن  دوم  ينیمه
 :  کندیم انیب یمشرق   را تخلّصش  و  یعل  را اش هیکن حسن، را نامش ها،غزل  از یكی در

 بود که تخلّصم شد   یمشرق
 

 حسن  اسم  و یعل  من تیکن
 ( 623:  1030  ،یمشرق)  

  به نیز «شیرازي مشرقی»  شهرت و کند می اعالم شیراز   شهر  را خود زادگاه مشرقی    
 : است دلیل همین
 غریب وي در  من و است  شیراز خاک  من مولد

 

 مـن  قربــاي مردم از نمانــد روییکاشنا  
 ( 358: همان)  

  در   کرده است،  دریافت  السّالمعلیه  علی  امیرمؤمنان  حضرت  از  را  مشرقی  لقب  که  وي    
  دریافت   به  مفتخرانه   خواند، می  مردان  شاه   را(  ع)علی  امام   که   آن  از   پس   ايقصیده  ضمن
 :کندمی اشاره( ع)حضرت از  لقبش
 دول  و  دین شــرف  اعــال  عالی  علیّ  جهانست   سالطین سلطان مرقد آن اندر
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 حق   آیت  بتــول  زوج  نبـــی   عــمّ  پسر
 شرف  بهر  حرمش  حریم  فرش  در  آن که

 مقصود  سپهر   مهر  اي  خواندیم  مشرقی...
 مدحت   ولیكن  خویش  ازاین  پس  نستایم

 اعدل  امیـــر   اسداهلل  مــردان  شـــاه 
 مستقبل   همـــه  افتـاده  فلـك  روشنان

 وحلل  فخرکندزیب   بدین  سزدارعرش
 عزّوجلّ  مرا  گشته  شرف   و  فخر  سبب

 ( 297  همان:)                            
  بیانی  صاحب»  نموده،  دریافت (  ع)علی  امیرمؤمنان  مدح  دلیل  به   را  لقبش   که  مشرقی 

 : است  شده  «نورانی
 تــــــو  مدحــت به  مشــرقی  شــــدم تــــــا

 

 دارم  دهـــان در خورشیـــد قــرص 
 ( 329: همان)

  در  «مشــرق»  يواژه  کند.می  بیان  ابیاتی  ضمن  در  را  لقبش  يتسمیه  وجه  مشرقی    
  لقبش  يتسمیه   وجه   در  نیز  شاعر  که   است   «آفتاب  برآمدن   جاي »  معناي   به  دهخدا   ي لغتنامه

 :دارد اشاره «خود راي  و دل  در آفتاب برآمدن» به
 است   مـن  رهنمـــاي   توفیــــق  نـــور
 گشتم   مشرقــی  بـــه  ملخّــــص  تـــا
 

 اســــت  مـــــن پیشـواي  تحقیق علم 
 اســت  مـــن  راي  آفتـــــاب  مطلـــع

 ( 207: 1030 مشرقی،)                  
 

 :دارد اشاره «دلش از(  ع)علی  آل  محبّت نور  تابش»  به دیگر جاي در یا    
 علی   آل   مهر  ورـــن   نـم  دل   رقـــمش  ز
 

 ایمن   وادي  نور  ونـ چ  عـــطال  تـ سهشد 
 ( 377: همان)  

  که   عبارتی  ترینجامع  (خواندمی(  ع)  والیت  شاه  مدّاح  را   خود  که)  مشرقی  نظر  از    
  علی   حضرت  ثناگستر  يذرّه  کمترین: »است  عبارت   این  کند،   معرفی  را   هویّتش  تواندمی
 («.ع)او آل  و

 دوست   حضرت  به  مشرقی  این  کیست
 یـــ عل  آل  و  یـــعل  ايـــثن  زـــج
 م ــــدای  ه ــــــش  ول ـــقب  دـــامی  هـــب

ـ ثن  يذرّه  نــــــکمتری   تر ــــــاگســــ
 مضمر  او  جان   وحــــــل  در  تـــنیس
 ر ــــب از او  آل  دحــــــ م  دــــــکنمی

 
 

 ( 248: همان) 
  و   خودش  شاعري  مقام   به که است  آمیزي مفاخره  نگاه  مشرقی  دیوان  در  جالب   ي نكته    

  داند می  «زمانه  شاعر  برترین»  را  خود  او.  است  جمله  آن  از  زیر  هاينمونه  دارد؛  اشعارش
 :اوست فرمانبردار  و رام سخن  ،شاهباز چون
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 امروز   رـنث  و  نظم  دانــمی ارزـــمب  مــمن
 سخن   ازــشاهب  که  نترسم  صعوه  حرب  ز
 

 است   من  قِرانهم  دور  این  در  هرکه  صالست 
 است   من  آشیان  رغـم  و  نـــم   رأي  عـــ مطی
 

 
 ( 204: همان) 

  گرفته است،   نشئت(  ع)اطهار   يائمّه   عشق  از  که  اشمسیحایی  بیان  دلیل  به  مشرقی    
 داند: می «ثانی  عیساي» را خود
 امّا   کمترم  گوهر  به  ار  رازـشی  اکــخ  از  منم
 

 ثانی   عیسی  باشم  انفاس  ز  آسمان  مــهفت  به 
 
 

 ( 396: همان) 
کرده    مدح  یلیدال   به  را  حكّام  و  امرا  يموارد   در  یمشرق  میحك  گرچه  است  گفتنی    

  از (  انس  شبستان)   اثرش  رشیپذ   د یام  به  مثالً  ؛داندینم  ملوک  مدّاح  را  خود   هرگز  است،
 :دی سرایم  عباسشاه جانب

 ی دگـــزن  و   مـــابی  ار  هـــش  ول ـــقب
 سخن  نیا  ف ـــ لط  به  ردیپذ   شه  مگر...
 اه ـــپننید  ف ـــاکـــیدر  اهـــشهنش...
 

 یبندگ  نیا  میتقد  هــــــب  مــــــرسان 
 حسن   شـــخلق  و  تـاس  میکر  طبعش  که

ـ ب  دــــــ خداون  شاه اس ـــعب   ادادـــــ
 

 

 ( 60:  1030  ،یمشرق)  
 :بسپرد جان  یسختبه  اگر ی حت ؛ستین ملوک مدّاح  یمشرق حال، هر به    
 را   وکـمل  دــ ینگو  حـــی مد  یـــمشرق  زان

 

 دهد   جان  امی ا  یسختبه  شـــ غم  در  رـــگ 
 ( 239: همان)  

  الزم   ابزار   تمامی  از   و  کندمی  کیدأت   شریعت  از  پیروي  بر  مكرّر   اشعارش  در  مشرقی    
  مثنوي  در  وضوح  به  امر  این .بردمی  بهره  شرعی  احكام   و اعمال  ظواهر  به  مقیّدبودن براي

 .شوددیده می انس شبستان
 

 شاعر  ی زمانه  اجتماعی و  سياسی اوضاع. 3
 و  اجتماعی  وضعیت  نخست  مشرقی   يزمانه  فكري  و  اجتماعی  اوضاع  از  اطالع  براي
  از   مشرقی  حكیم  روایت   سپس   شده   بررسی  تاریخی  کتب  منظر  از  صفوي   عهد  فكري 

 .شودمی بررسی اشزمانه وضعیت
 

 تاریخی  منابع   استناد به  صفوی عهد فکری و  اجتماعی اوضاع. 1. 3
 طبیعی  شده و  سپري  صفوي  عباسشاه  عهد  در  مشرقی  حیات  يدوره  از  ايعمده  بخش
  کتاب   مؤلّف  گیرد.  قرار  شاه  این  يزمانه  شرایط  تأثیر  تحت  بیشتر  نیز  وي  زندگی  که  است
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  سلطنت   دوران  در»:  نگاردمی  صفوي  عهد  يجامعه   اوضاع  ي درباره  ،ایران  اجتماعی   تاریخ 
(  400:  1356راوندي،  ) «.بودند  برخوردار نسبی آرامش و  امنیّت از  ایران مردم  عباس،شاه
  برافتاد  دزدي   و  راهزنی: »نویسد می  اول   عباسشاه   یزندگان  کتاب  از   نقل   به  ادامه   در  وي
  صنعت   و  تجارت   کار  شد،  کوتاه  رعایا  مال  و  جان  از   سپاه  سرداران   و  حكام   تعدّي  دست  و

 ساختن   و  آبادکردن  به  عباسشاه   که  خاصی  توجه  و  اهمیت  يسایه  در  و  گرفت  رونق
  مردم  داشت،  صنعت  و  بازرگانی  کار  رواج  به  و  هاراه  و  عمارات و  سراهاو کاروان  شهرها
  دلپذیر   زندگی  صاحب  بردند،می  سر  به  مسكنت  و  فقر  در  همواره  که  زیردست،  و  کارگر

 ( همان) «.شدند  ايآسوده و مطمئن و مرفّه و
 

 مشرقی  روایت به  صفوی عهد فکری و  اجتماعی اوضاع .  2. 3
  وضعیت  از  مشرقی  روایت  اما  شده،  ترسیم  صفوي  يزمانه   اوضاع  تاریخی،  منابع  در  گرچه
  آن   واالي  ارزش   دلیل  به  که   است   حقایقی   ي بازگوکننده  عهد،  آن  اجتماعی   و  سیاسی

 براي محققان مباحث تاریخی بسی سودمند باشد.  تواندمی
  به   «حاکم  دستگاه  ظلم»  از  مردم   و  بوده  جفاپیشه  نظامی  حاکم،  نظام  مشرقی  نظر  از    
 : بردمی پناه خدا به ستمگر  فرمانرواي ستم از  مشرقی دلیل  همین به بودند؛ آمده ستوه

 مـده  رحـ ش   هـ چگون  م ـظال  حاکم  جهل   ز
   دانایی  به  او  مــظل  از   رم ـــ بمی  اه ـــپن
 

 خوار مردم  اژدهاي  آن  از  دارم  مــبی  هـک 
 قهّار   واحد  فرد  خوشش  نام  تــهس  هـک
 

 
 ( 273:  1030  مشرقی،) 

  دشوار   بسیار  دارند،  اعتبار...  و  عملبی  واعظان  نما،عالِم  جاهالن  که  ايزمانه  در  زندگی    
 :کشدمی تصویر به چنین را روزگار آن  سخت شرایط  مشرقی است.

 بهرهبی  عالمان  نـــای  صـــناق  مــعل  ز 
 ابترواعظ    و   یـمُفت   و  یـــ قاض  و  خ ــشی  ز

 ننگ  زان بود را ع ـــطب  مـکن ثـ حدی اگر
 

 ادبار   و  نخوت  و  جهل   جز  به  چیست   نتیجه 
 حمار  پیشواي و دزد بــ محتس ز رـــدگ
 عار   زین  بود  را  نـــذه    شوم  خموش  وگر
 

  

  
 ( 273 همان:)

 مشرقی  آثار . 4
  قالب   در   که  است  بیت   هزار  22  حدود  و  کتاب   9  شامل   شیرازي  مشرقی   حكیم  دیوان
  تاکنون   اما   مانده   برجاي   آن  از   متعددي   خطّی  نسخ  و  شده  تنظیم   و  آوري جمع  اشعار  دیوان

 :است زیر شرح به دیوان این  يگانهنه کتب  فهرست . است نرسیده چاپ به



ـ  حسین فهندژغالم/ی مشرقی شیرازی بازشناسی شعر و اندیشه   69 ـــــــــــــــــــــــــــ

 

  خاقانی   حكیم  العراقينتحفة  بحر  از  پیروي  به(  بیت  1200  حدود)  المشرقینشمس  کتاب(  1
  در   سالكان  اصرار   به  را   کتاب  این  وي  ؛ است  شده  سروده  اخالقی   و  عارفانه   مضامین   با  و
 «.باشد  اهالی  و  عاشقان  و  عارفان  سمع  قابل  که  آللی  از  مشحون»:  است که  سروده  بحر  آن
 ( 10:  1030 مشرقی،)

  ده  مقاله،  شش   در  و  سعدي  بوستان  بحر  در(  بیت  2250  حدود)  انس  شبستان   کتاب(  2
  نبوّت،   عدل،  توحید،:  از  اندعبارت  باب  ده  عناوین  است؛  شده  سروده  فصل  ده  و  باب

  نوشته  نثر   به   که  کتاب  این  يدیباچه   در   .جهاد  و   حج  ،هزکو   صوم،  ، هصلو  معاد،  امامت،
  نیز  بستان بحر در ...که نمودند  التماس حاضر برادران و یاران» است که آمده چنین ،شده

 ( 66: همان) «.نماي منظوم  مبین  اسالم ارکان و دین مصالح   آداب بر مشتمل  رسالتی

 مضمون  با  هایی حكایت  و  مقاله  چندین  بر  مشتمل  که[  بیت  1000  حدود]  متفرقه  مثنوي(  3
 . است اخالقی

 به  کتاب،  این  اشعار  دارد،  «اخالقی  و  عرفانی»  مضمون  که(  بیت  7550  حدود)  قصاید(  4
 . است  شده نگاشته هاي شعري ردیف ترتیب

  عارفانه   مضامین  داراي  آن  از  برخی  که(  بیت  650حدود)  ترجیعات  و  مراثی  در  بندهفت(  5
 .است... و صفیشاه و خانوردياهلل و عباسشاه ستایش در آن از دیگري بخش و

  هاي تاریخ  ماده  و  وي  امراي  و  عبّاس  شاه  از  مدائحی  شامل(  بیت  450  حدود)  مقطّعات(  6
 . ...و شاعر پسران  والدت و بحرین و الر  فتح
 . است شده مرّتب هاردیف ترتیب به آن ابیات که  است( بیت 9500 حدود) غزلیات( 7
 .است شده نگاشته ترتیب بدون که است( بیت 400  حدود) رباعیات( 8
  کتاب   در  آن؛  پایان  در[  بیت  83  حدود  در]  نامهمغنّی  با[  بیت  150  حدود]  نامهساقی(  9

  یی شناسا  مشرقی  کلّیات  دیوان  از  خطّی  ينسخه  هفت  ایران،  خطّی  هاينسخه  فهرستگان
 : کرده است تیرؤ  را ری ز نسخ نگارنده که ،(860: 1334 ،یت یدرارک. ) است شده
  1157  و  2618  يشماره  نسخ   ملك،  يکتابخانه   5057  و  4688  ي شماره  نسخ    

  2852  يشماره  ينسخه   و  تهران  دانشگاه  3069  يشماره  ي نسخه  مجلس،  ي کتابخانه
 . تبریز  يکتابخانه

  
 مشرقی اشعار  زبانی  و سبکی  هایویژگی. 5

 . است  شده  بررسی  بخش  این  در  که   دارد  خاصی  زبانی  و  سبكی  هايویژگی  مشرقی  اشعار
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 شعر  سبک. 1. 5
  دین   که  است  ضروري  نكته  این  یادآوري  مشرقی،  دیوان  اشعار   سبك  نوع  بررسی  از  قبل
  و  شودمی  محسوب   صفویه   يدوره  اشعار   سبك   بر  تأثیرگذار   عناصر  مهمترین   از  مذهب  و

  اشعار   در  است.  مشهود  جامعه  و  حكومت  ارکان  تمامی  در  صفویه  يدوره  در  مذهب  نقش
  ن یا  ت یشخص  وجوه  نیبارزتر  از  یمشرق  نیّتد»  و  دارد  اساسی  نقش  مذهب  نیز  مشرقی 
 «.شودیم  ده ید  مذهبش   ی تجلّ  او  آثار  يجا يجا   در  که   است   مذهب یعیش  شاعر

 ( 9: 1385  ،یجهانشاه)
  ن یا  اشعار  که  باورند  نیا  بر   ،شد  برده  نام   هاآن  از  نهیشی پ  در  که  یپژوهشگران  اکثر    

   ده؛ یچك:  1391  ،ییکوپا  یمجلسرک.  )  است  يهند   و  یعراق  سبك  انیم  یوسط  حدّ  هنرمند
  صفوي   عهد  شاعر  ن ی»ا  است  معتقد  دیگران  برخالف   یقانون  اما   ؛(4:  1389  ، يباریبرزگرجو

  ا ی  هندي   سبك  رواج  عهد  در  اگرچه   و  است  ی خراسان  و   یعراق  سبك   رویپ  شاعران  از
 ( دهیچك: 1394 ،یقانون )  «.داشت توجه  سبك نیا به کمتر  اما ،سرودیم  شعر  یاصفهان

  در   اندیشیباریك   خیال،  فكر،   صنعت،  مضمون،  و  تصویري  لحاظ  »به  اگرچه   مشرقی    
 و  نفس  حدیث  و  سوزوگداز  از  زی لبر  عوض  در  مبرّاست،  هندي  سبك  مبهمِ  تصاویر
] است   وقوع  مكتب  گراییدرون    شعري   پیرایگیبی   و  سادگی  از  جستنبهره  از[  يو... 
  برزگر )  «.ندارد  ابایی  هیچ  عاشق   حال   واقعیّت   يسوزنده   و  صمیمی  بیان  از   و  وقوع  مكتب
  ي رویپ  یخاقان  و يسعد  از  يمثنو  در  و حافظ از  غزل  »در یمشرق   (22: 1389  ،يباریجو
 : دی سرایم  حافظ مدح در او ؛(دهیچك: همان) «.است کرده

 حافظ  آسمان،  ز  درتــقَ  يه یپا گذشت
 د یشن  من  گوش  وـت   يلهجه  صوت  چو...
 

 حافظ  کان،  و  بحر  به  ت یسخا  ت یص  دیرس 
 حافظ  ان،ی آش  يسو   م ـدل  رغـــ م  دـــ یپر
 

 
 ( 565:  1030  ،یمشرق) 

  کارگیري به در وي است؛ بینابینی  سبكی مشرقی، بیان سبكگفت  توانیم  مجموع در    
 هنرمند است.   عرفانی اصطالحات از استفاده  در و دستچیره ادبی  هايآرایه
     

 اشعار  زبانی هایویژگی. 2. 5
 جملهازآن  که  است  بررسی  قابل  مختلف  منظر  از  مشرقی  اشعار  زبانی  خاص  هايویژگی

  قصاید   در  مشكل   هاي ردیف  زیبا،  استعارات  و  تشبیهات   ،کهنه   هايهواژ  کاربرد  به  توانمی
  از   یی هانمونه  ادامه  در  که  کرد  اشاره  عرفانی  اصطالحات   و  عربی   لغات  فراوان  کاربرد  و
 . گرددیم ذکر هاآن
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 کهنه   یها واژه کاربرد.  1. 2. 5
هاي زیر از آن  کاربرد واژگان کهنه در برخی از ابیات دیوان مشهود است که نمونه    

 جمله است: 
 :«اسب» يواژه  جاي به «اسپ» کاربرد(الف    

ـ پی  افكندم   رتـــ فك  پـــاس  رخ  شــ
 

 است   من  رايـــع  در  نشاهـــشه   هـــک 
 ( 208:  1030  مشرقی،)  

 :«آببی» يواژه  جاي به «آبپی» کاربرد(ب    
 ت ــــاس  اتـــحی  عـــ منب  که   خورشید 

 
 تـــ اس  ات ــــمم  را  اتـــ حی  آبپی 

 ( 20: همان)  
 یعرب  لغات  فراوان کاربرد.  2. 2. 5

 «االعتذار  االعتبار،» ( الف    
 ار ـــــــاالعتب   دار ــــــ جهان  اي   اال 
 
 

 ذارــــــاالعت  ارـــــــ زیانك   اي  اال  
 ( 259: همان)  

  (گمراهان: یمعن به و يغاو جمع) »غاوون« يواژه( ب    
ـ اتب  ت ــــــشام  از  اوون ـــــغ  اعــــ
 
 

 مـــشاعران  لـــــجه  تــــظلم  در 
 ( 314: همان)  

 ملمّع  بیت( ج    
 پاک   دو  این  آمدند   شریك بی  قـــح  چو
 
 

 فداک  یـــ روح و یـــ حیات  مـــفداک 
 ( 77: همان)  

 ادبی  صنایع  و تصویرسازی . 3. 2. 5

  بجا   ياستفاده  در  را  آن  از  بارزي  ي نمونه  و  است   هنرمند  بسیار  تصویرسازي   در  مشرقی 
  کتاب  يدیباچه  در  زیر  ترکیبات  کرد؛  مشاهده  توانمی  اضافی  ترکیبات  و  استعاره  تشبیه،  از

  طغراي  عدم؛  کتم  اقتدار؛  مجاري  شهود؛  و  وجود  خلعت»:  اندجمله  آن  از  المشرقینشمس
  فرق   کرامت؛  بهاي  تاج  یزلی؛  لم  عنایت  عین   سرمدي؛  هدایت  ملك  ابدي؛  خالفت   غرّاي
  سلطان   اثر  کیمیا  نظر قبول  تشریف زوال؛  بی اقبال  قدّ   افضال؛ اعتدال خلعت  امانی؛ بخت
  قدم  انوار فیوضات النّور و فایض وجود اعظم  اکسیر خالفت؛ عزّ يسجده  االطالق؛ علی
 ( 9: 1030 مشرقی،) «مكرّم
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 مشکل در قصاید  های ردیف کاربرد.  4. 2. 5
این    مانند  برد؛کار می  به  مشكل   هايردیف  هنرمندي  با  گاه  برخی از قصاید   در  مشرقی
 : هانمونه
 : »آوخ« ف یرد با يادهیقص( الف    

 م آوخـــت روانـــو سوخــآتش فرقت ت 
 اسرار نهان ان کنم  ـا ز رقیبـــ م ت ـــخواست

 

 رخ گذشت آه و فغانم آوخــم چـــاز نه 
 رد اشك روان راز نهانم آوخـــاش کــف
 

 
 ( 218: همان) 

 : «گوش» ردیف با پرمعنی ايقصیده( ب    
 وش ـــگ در دُر وــچ يقصّه بكن  و بیا بیا
 خداست   قول   استماع  از  وســـه  را  تو  اگر
 

 گوش   گوهر  ت ـــگرف  نظامش  اع ـاستم  کز 
 گوش   بیاور  و  هـــ مریدان  دــــببن  انــــزب
 

 
 ( 290 همان:) 

 :«انگشت»  ردیف با ايقصیده( ج    
 انگشت   تار  تار  زلف  سر  به  ردــب  یـــکس

ـ بت  زلف  به  مكن  غافل   اي  شانه   دست   انــ
 

 انگشت   ارـ فك  اش شانه  نكند  سانارّه  هـــک 
 انگشت   آبدار  تیغ  دم  به  زدـــن  کس  هــــک
 

 
 ( 194 :همان) 

 یعرفان اصطالحات  کاربرد  از ییهانمونه.  5. 2. 5

  با   را   خود  مقاصد   تا   بردیکارم به   ژهیو  یاصطالحات   عارف،  شاعران  دیگر  همچون   مشرقی 
  ؛ است  دهی پوش  اجانب  بر  ها آن  مفهوم  که  است  ياگونهبه  اصطالحات  نی»ا  کند.  بیان  آن
  و  دارند  تعصّب  سخت  تصوف  آداب  و  دیعقا  و  افكار  داشتندهی پوش  بر  انی صوف  که  چرا
  م یمفاه  ي حاو  اصطالحات  نیا  که  برآنند  هاآن.  نشوند  آگاه  آن  بر  اهلل اهل   ر یغ  که  کوشندیم
  نامحرمان   و  نهاده  عتیود  به   اهللاهل   و  اء یاول  دل  در  صرفاً  متعال   خداوند  که  است   یقیحقا  و
  يا نمونه  سماع«،  و  خرابات  خانه،ی م  ،ی»م(  ازدهی:  1370  ،ي سجاد )  «.شوند  دانا  بدان  دینبا
ابیاتی از دیوان وي    ادامه  در  که  است،  مشرقی  دیوان  در  رفتهکاربه  عرفانی  اصطالحات  از

 .است رفته کار  به عرفانی  رایج معناي در اصطالحات  نیا ؛شودنقل می 
 « ی»م.  1. 5. 2. 5

 ازت ــــاج  یـــــده  رمـــاگ  نـــلیك
 دــــ آم  دت ـــوح  رف ــص  می   می،  آن

 ت ــــروای  مــــکن  می  و  یـــساق  از 
 د ـــآم  تـــــ محب  دل  امـــــج  وان
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 ر ــــبرگی  امـــک   امــــج  و  ادهـــــب  از
 

 تأخیر   چیست  ست علی  وـچ  یـــساق 
  ( 53:  1030  مشرقی،)                    

 خانه« ي »م  و  مغان«  »خرابات.  2. 5. 2. 5
 شویم  ودــــبیخ   ايادهــــب  بوي  هــب  گه
 ودـــ سج  ر ـــبه  انــــمغ  اتـــخراب  در
 

 میکش  دم   اندر   خانهی م  و  ی ـــم  هــگ 
 م ینه  بت  ي پا  به   سر  و   خاک  ه ـب  نـــت 
 

 
 ( 327 همان:) 

 »سماع« .  3. 5. 2. 5
 مَلك   دــــآم  صــــرق  هـب  ما  سماع  از
ـ ب   هــگ  اوفتیم  خم  و   ساقی  ايــــپ  هـــ
 

 رجیم   انــ شیط  ختـــ بگری  رمــــب  وز 
 خوریم می  رــ ساغ  و  ساقبی  یـــ م  اهــگ
 

 
 ( 327: همان) 

 

 مشرقی  عرفانی آرای  بررسی. ۶
»عرفان   و  «نظري  عرفان»  منظر   دو  از  توانمی  را  مشرقی   حكیم  اشعار  در  موجود  عرفان
 . کرد بررسی «عملی

 

 نظری  عرفان . 1. ۶
  به   ،(577:  1383  ، يسجاد)  شهود«  و  کشف   يها روش  و   ضوابط  انی »ب  ای   ينظر   عرفان
  نظر ...  و  هستی   عالم  و  انسان  خدا،  يدرباره  که   است  عرفانی  بینش   و  بینی جهان  معناي 
  افكار   از  متأثّر  نظري  عرفان  در  مشرقی  (472:  ق1427  تهرانى،حسینی)  «.دهدمی

 و  بیان  یك  و  فلسفه  یك  صورت  به  را  »عرفان  که  کسی  همان  است؛عربى    الدینمحیى
 ( 328: 1377،مطهرى) «.درآورد وجود و هستى  يهبینش دربار یك
 بینیجهان  از   وار سنایی  عارفانه و  گاه  و  اسالمی  متكلّمان   همانند  گاه  اشعارش   در  مشرقی    

  و   قلب  انسان،  والیت،  نبوّت،  توحید،»  مباحث  بررسی  به  ادامه  در  کند.می  دفاع  خاص
 .   شودمی  پرداخته  مشرقی آثار در «عشق

 وجودوحدت  و توحيد . 1. 1. ۶
  این  و  ندارد  جهان  به  التفاتی  هیچ  که  است  تعالی  باري  ذات  يشیفته   چنان  مشرقی
  :است  توحید در وي  واالي مقام  يدهندهنشان
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 آن   از   فروبندم   دیده   ان ـــجه   اي ــتماش   از 
 وصلش   جز   جهان  دو  از   مرا   ستی ن  ی هوس
 

 آوخ  رخانم   و   زلف   آن   والِه  ان ـــج   ه ـــ ب   که  
 آوخ  جهانم   دو هر  از   دل  وب ـــ مطل  اوست 

 
 

 ( 218:  1030  مشرقی،) 
  فی   الخالقُ  عَظُمَ»:  فرمود  که   است(  ع)علی  امیرمؤمنان  نورانی  بیان  یادآور  اشعار  این    

  و  بزرگ  جانشان  در  خدا(:  287:  1389  ،البالغهنهج)  «اَعیُنِهِم  فی  دونِهِ  ما  فَصَغُر  انفُسهم
  فی   المَخلوقَ  یُصَغِّر   عِندَکَ  الخالقِ  عِظَمُ(: »ع)امام    سخن  این   یا  مقدارند؛  کوچك  دیگران
 ( 467: همان) «.عَینِكَ
  همچون   وي  شود،می  نزدیك  شیعی  متكلّمان  به  توحید  در  مشرقی  دیدگاه  گاه  گرچه    
  سراسر  در  و  داشته  باور  جان   عمق  از  را  «وجودوحدت»  اصل  پیروانش،  و  عربیابن

سهرورددارد  اشاره  آن  به   اشعارش »   نیبرا  ي.  که  است    تصوّف   در   توحید  مفهومباور 
 : است پیموده را  زیر ي گانهسه مراحل  اسالمى

  کشف )مكتب    اللّه  الّا  فاعل  ال .  2  ؛(زهد)مكتب    اللّه  الّا  معبود  ال :  معنى  به  اللّه  الّا  إله  ال .  1
  سنّت   و  کتاب   به  اقتدا  نخستین،  در(؛  وجودوحدت)مكتب    اللّه  الّا  موجود  ال .  3؛  (معرفت  و
و    استقصا  و  معرفت  و  کتاب  به  اقتدا  دومین،  در  است؛  قلب  صفاى  و  خداوند  عبادت  و

 ( 3:  1375  سهروردى،) «.او در فناى و خدا تسنّت و محب  و کتاب به اقتدا مین،در سو

  در  که  برآنند عرفا اکثر بلكه » ،ستین سالكان  از  یبرخ یشخص  يده یعق  وجودوحدت    
  اعتباریّه  قیود   به   تعیّن  و   تقیّد  جهت  از   فقط  که  نیست،  بیش  موجود  و  وجود  یك   عالم،
  و   کثرت  آنچه  و  گویندمى  خدایش  که  ستاو  ،هست  هرچه  پس  ؛آیدمى  نظر  به  رمتكثّ

  «.ندارد  منافاتکثرتى با وحدت    چنیناعتبارى و موهوم است و    ،رسدمى  نظر  به  غیریّت
 ( 14:  1378 ،یعربابن)

  وى  از  آمدند  وى  از  پس  که   »آنانى  و  است  وجودوحدت  مذهب  گذارانی بن  یعربابن    
  که   ستوجود، آن اوحدت  ي ]مطلب[ کردند. مذهب وى درباره  نقل  وى  از  یا  گشته  متأثّر
اصل را با لطافت    نیا  ،یعربابن  از  متأثّر  زی ن  ی(؛ مشرق15:  همان)  است«  یكى  هستى  يهمه
 کرده است: انیب یخاصّ

 خداوند   زـــ جبه  دانــــ م  ودــــموج
 شناسد   قــــح  هـــب  خدا  هـک  کس  آن
 ق ـبرح  بینِدايــــ خ  مــــچش  در
 

 بند   مشو  خود  انـــمـگ  و  مــــوه  در 
 نسازد   دگر   داــــخ  رـــــ غی  اــــــب
 مطلق   نیست   دوست  يوهــجل  زــــج
 

 

 ( 21:  1030  ،یمشرق)  
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 هستی  در.  خداست  فقط  وجود»:  نگاردمی  بارهاین  در  مكّیّهفتوحات  کتاب  در  عربیابن    
  موجودي ...  نیست  او  سواي  هستی   در  و  نیست   حق   عین  از  غیر  ... وجودنیست  خدا   از  غیر 
 : سرایدمی وجود عالم ي درباره نیز  مشرقی  (216: 1393  کاکایی،) «.نیست خدا از  غیر
 کیست   او   غیر  تـــاوس  ه ـــهم  عالم
 مشمر   هست  به  خود   هــــک  ارــــ زنه
 

ـ ن  بگو  نــــسخ  تـــهس  از   نیست   از  هـ
 بهتر   نیست  ت،ــــ ُتس  یــــهست   زــــک
 

 
 ( 36:  1030  مشرقی،) 

  است   متوهّم   وجودي   خدا   جنب   در   عالم» :  گویدمی  که   است  عربیابن  باور  همان   این    
  البتّه  ؛(225:  1393،کاکایی)  «.نیست  تعالی  حق  از  غیر  موجود  و  وجود.  نیست  موجود  و

 . است کثرت عین در وحدت مشرقی، ابیات این  دیگر پیام
 نبوّت .  2. 1. ۶

  هاي نمونه  کند؛را تبیین می  «هستی  عالم  در(  ص)اکرم  پیامبر  نقش»  دیوانش  در  مشرقی
  اکرم  نبیّ  حضرت  سروري  را   «هستی  جهان  خلقت  از  هدف»  او  است؛  جمله  آن  از  زیر
 : داندمی هستی  جهان بر( ص)

 بود  نـــای  ونــک  دو  خلقت  از  غرض
 

 گـــــردد  خلق   به  محمّد   کــــــه  
 سر 
 

 ( 247:  1030  مشرقی،) 
  عالم  هرگز  نبودند(  ص)محمّد  آل   و  محمّد  حضرت  اگر  کند می  اعالم  مشرقی  حكیم    

 :شدنمی خلق آفرینش
ـ نب  محمّد   رــــگ  او  رتــــعت   و  ودــــ
 

 مكان   و  کون  غیب  م ــکت  در  ودــــب 
 ( 375: همان)  

  ث یحد  نیاست، در ا  ن«یلكَونَ ا خَلَقتُ  مالَ  لَوالکَ»  یقدس  ث یحد  از  برگرفته  اشعار  نیا    
وجود تو بودى، وجود کونین و عالمین محو و : اگر نه از براى  گویدمى[ متعال ]خداوند »

  بهر   از  محمّد  اى  ترا  و  کردیم  آشكارا  و  ظاهر  توها از بهر وجود  معدوم بودى؛ وجود آن
  خَلَقتُ   که  باشد  او  سرهم  و  مونس  تا  آفرید  را  محمد  خود  بهر  از  دریغا.  برگزیدیم  خود
: 1341، القضات)عین  «!آفرید  محمد   بهر  ازو جمله موجودات    ألجْلى،   خَلَقتُكُم  و  لَكم  مالعالَ
 : داندمی «الهی فیض   يواسطه» را( ص)پیامبراکرم  مشرقی( 181
   ش ــــبین  لــــاه  م ــــچش  یــــبینای
 

 ش ــــ آفرین  ودشــــــوج  ز  ضــــــ فای 
 ( 32:  1030  مشرقی،)  
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و    جلّ  »حق:  کهاست    شده  انیب  ییبایزبه  یقدس   ثیحد  نی ادر    ضیف  يواسطه   مفهوم    
  ، هرگاه شخصى به کمال بندگى حق رسید  ،مثلى  اَجْعَلكَ  حَتّى   اَطِعنى  بدىعال فرمود: عَ

  عبودیت  و شودمى عالم در متصرّف و حق ياراده او يهبه مقام ربوبیت نائل شده و اراد 
  (427:  1376  نیشابورى،)عطار    «.است  الخلقى  یلى  يجنبه  رسالت  و  الحقى   یلى  يجنبه

  گریبه عبارت د  ؛هستند  السّالم    همیعلعصمت و طهارت    ت یامر اهل ب  نیکامل ا  مصداق
مجراى ایشان    از  وجودى  فیض   هرگونه  و  هستند  فیض  يواسطه   هدى  يهاکرم و ائمّ  »نبىّ

  ؛ است  یهست  محور (  ص) اکرم  امبری پ  ،یمشرق   نظر  از   (428:  همان«)د.رس به دیگران مى
 :برپاست( ص) اکرم امبری پ وجود به یهست عالم یعنی

 اوست  از   ودش ـــ ب   و   هست   که  چیز   هر 
 قایم   اوست  ودــــوج  ه ــــب  مــعال
 

 پوست  دیگران  و  است  زــمغ  چون  او 
    دایم  دوست  ذات   به   هــجمل  ونـــچ
 

 
 ( 32:  1030  مشرقی،) 

  و  فیض  و  است  وجود  يره یدا  مرکز   ،محمّدیه  »حقیقت  ز ی ن  یعربابن   يآرا   يمبنا  بر    
 انسان  یعربابن  نظر   از(  735:   1370، آشتیانى)  «.رسدمى  وجود  عالم  به  او  تجلیّات  از   امداد
  ر، ی کب)  «.اوست  جسد  عالم  و  عالم  روح  کامل  انسان...  است  خلق  و  حق  ي »واسطه  کامل 
[  حضرت]  او  و  است  انسان  نوع  فرد  »برترین  کامل   انسان  از  یعربابن  مقصود   و  (74:  1393
 ( 440:  1375  جهانگیرى،) «.است  محمّدیّه حقیقت یعنى -آله و علیه  اللّه  صلّى  -محمّد

 امامت  و  والیت. 3. 1. ۶
  عصمت   بیت  اهل  به  عشق  و  ورزدمی  اصرار  شدتبه  شیعی  عقاید  بر  اشعارش  در  مشرقی

  و ارادت در امر این نمود بارزترین  زند؛می موج دیوانش سراسر  در السّالم علیهم طهارت و
 .داردمی ابراز( ع)علی امیرمؤمنان مقدّس ساحت به که  است عشقی
 عنوان  گاه  مشرقی  گرچه.  داندمی  «عارفان  شاه»  و  امیر  را(  ع) علی  امیرمؤمنان  حضرت  او    
  امام  براي  را  شاه  تعبیر  موارد اغلب در  برده است،  کار  به  نیز(  ص)پیامبر اکرم  براي  را   شاه
  مواردي اندک  در  مگر   اوست؛  دیوان  بارز  هاي ویژگی  از  یكی  این  و   بردمی  کار  به(  ع)علی
  عنوان   از  مشرقی  ياستفاده  به   قبالً  دارد؛  اشاره  حاکمی  به   و  است   همراه  ايقرینه  با   که
  ابیات   دیگر  ينمونه  شد؛  اشاره  لقبش  دریافت  ماجراي  در(  ع)امیر  حضرت  براي  «شاه»

 .است زیر
 مــــبرآری  رــــس  رـــ حش  به  که فردا
 اه ـــــش ـــشهن  آن  روي  دنـــــدی  از
 

 مـــــآری  درــــ حی  ابــجن  سوي  رو 
 اهلل   مــــدای  مــــــــیابی  ت ــــبهج
 

 ( 19:  1030  مشرقی،)  
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  بزرگان  که  است( عارفان شاه ) معنا  همین  از دیگري  تعبیر «توحید  اهل  يدایره قطب»    
   باره   این  در   آملی  سیّدحیدر  برند.کارمیبه  )ع(یعل  رمؤمنانی ام  حضرت  ي درباره  عرفا
  هدائر  قُطب هو الّذي -السّالم و هالصّال  عَلَیه  -طالب أبى بن علىّ  امیرالمؤمنین» : نویسدمی
  «.مَعنى  و    هصور  اَى  باطناً،  و  ظاهراً  َتالمَذتهِ،  و  أوالدِهِ  اِلى  بَعده،  و  مَرجِعهم،  و  التّوحید  أهل
 ( 14: 1368 آملی،)

 : داندمی «طاها   آل  ذات سرّ»  را اعظم اسم حقیقت مشرقی که  است جالب    
 نبود   رــگ  ا ـــطاه  آل   ذات  سرّ  اعظم  اسم
 حق   جزویّات  و  کلّیات  ايــاسم  رـمظه...

 ولی   اسما  هزاراین  مشتق  است  اسم  ازیكی
 

 انگشتري   را  وشـ منق  آن  داشت  سلیمان  کی 
 طیّبین   آل   و  ويـ ج  دــاحم  ذات   صفات  در
ـ اکب  مبین   اسم  چارده  این  ودـب  مــاعظ  و  رـ
 

 

 ( 353:  1030  مشرقی،)  
  در یدحیّ س  اوست؛   روان یپ  و  ی عربابن  يها شهیاند  از  متأثّر   تی وال   يدرباره   یمشرق  کالم     
  إلى   وجهه  و  وجه  والیت  دهد،مى  تشكیل  را  کامل  انسان  هویّت  »والیت،:  نگاردیم  یآمل

  فیض   يواسطه  و  الهى  امانت  حامل   و   اللّههخليف  کامل  انسان  ؛...است  کامل   انسان  الحقّ 
  بلكه  الهى  حسناى  أسماء  نماىتمام  مظهر  و  عرشیان  مطاف  و  عالم  قلب  و  تعالى  بارى
 ( 31:  1382 آملى،) «.است ... أعظم اسم خود

 انسان . 4. 1. ۶
  ي هاکه نمونه  سروده  انسان«  مقام  »عظمت  در  ياشعار  نی شیپ  ياز عرفا   یتأسّ  به  یمشرق

 . است جملهآناز ریز
 انسان آفرینش  هدف.  1. 4. 1. ۶

  مشرقی   ببیند؛  آیینه   در  را  خود  جمال   تا  آفرید  را   آدم   و  آفرید  آدم  براي   را  هستی   يهمه   خدا
 :سرایدمی بارهاین در
 کرد   وار ـاست  اـــ سم  و  ارض   که  صانعی  آن
 خویش   جمال   بیند  آیینه  در  تا  خواستمی
 

 کرد   نگار  آدم   ورتـ ص  اکـــخ  و  آب  از 
 کرد   آشكار خود  صورت  ســـ جن  هـب  آدم
 

 
 ( 238:  1030  مشرقی،) 

  را  آدم خداوند  یعنى صُورِتهِ، عَلى آدمَ اللّهُ خَلَق»: دارد اشاره  حدیث این  به اشعار این    
  «.اوست  آفرینش  کمال  و  زیبائى   و  انسان  مقام  بزرگى  به  اشاره   که  آفرید  خود  صورت   به
 ( 206: 1352  یبدي،)م
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 انسان  مقام.  2. 4. 1. ۶
  تصویر   به  زیبا  چنین  را  حقیقت  این  مشرقی  است؛  هستی  جهان  از  بزرگتر  بسی  انسان  روح

 : کشیده است
 ن ــــزمی  حـــ سط  و  اـــسم  محیط  در
 آنك   از  مـــنیای  نـــزمی  قـــمضی  در
ـ بال  هفت  رش،ــ ع  سر  بر  رخ ـــچ  شــ
 

 است   من  اي ـــتنگن هـــک  مـنگنج   زان 
 است  من  جاي  سدره  و  عرش   از   ر ـــبرت 

ـ ابدالدّه  است  نـــــ م  ايــــمتّك  رـــ
 

 

 
 ( 208:  1030  مشرقی،) 

  آن   در  که  است(  ع)علی  امیرمؤمنان   حضرت  اتیاب  نیا  از   برگرفته  یمشرق  کالم  نیا    
 :است  شده  گفته سخن انسان در ر تبزرگ عالمِ از  بارنخستین براي

 َتشعُر   ا ــــم  و  كَــــفی  كَــــ »دوائُ
 ر ــــ صغی   رم  ــــ ِج  اّنكَ   ب ــــ تَحَس  و 
 الَّذي   المُبینُ   ابُــــالكِت  تــــاَن  و
ـ فِ  كَــــلَ  ـــهجَحا  فَال  الخارجِ   یـــ
 

ـ مِن  كَــــ دائُ  و   َتبصرُ   ا ـــم  و  كَــــ
ـ انْطَ  كَـــــفی  و  االکبرُ   العالَمُ   ويــ

ـ بِاَحْرُفِ  مَرُ ــــــالمُض  رـــــ یظهَ  هِــــ
ـ یُخبّ  «سطَّرُ  ا ـــــبِم  كَـــــعَنْ  رــــ
 

 
 
 

 ( 82: 1368 ،علی دیوان امام)                                                               
  الهى  صورت  »انسان  که  شده  انیب  نیچن  روانشیپ  و  یعربابن   الفاظ  در  باور  نیا  عمق    
  موجودات  اکمل  ؛است  آن  سبب   و   علّت  و  اکبر   عالم  روح  که   است   اصغر   عالم...  ،است
  کبیر   عالم  معانى  جمیع   که  است،   مختصرالشریف   ؛است  حق  هم  و  است   خلق   هم  است؛ 
  آنچه  نیز  و  اشیا از  ،است  کبیر  عالم  در  آنچه   که  است  جامعه  ينسخه   است؛  آن  در  موجود

  ، است  عالم  این  در  هرچه  خالصه...  ؛است  آن  در   مجموع  اسما   از  است   الهیه  حضرت   در
  مختصر  و  کوچك  عالم  کلّ  به  نسبت  جرمش  که  این  با  است؛  آن  در  موجود  وارخالصه
  «.است  عالم  مجموع  با  برابر   تنهایىبه  است،  عظیم  و  بزرگ  بسیار  معنى  در  است،

 ( 438: 1375 ،ير یجهانگ)
 قلب. 5. 1. ۶

  فراوان  خود   آثار   در   را (  دل )  قلب  ي واژه   عرفا  است؛  ی مشرق  وان ی د   پربسامد  ي ها واژه   از  قلب 
  باور (  89:  1392  نیّري، )   «است.   عرفان   مكتب   واژگان   ترین کلیدي   از   دل »   چون   اند؛ برده   کار   به 

)ع(  طهارت   و   عصمت   بیت   اهل   سخنان   در   که   تعابیري   دارد؛   حدیث ریشه   و   قرآن   در   عرفا 
  آن   از   هایی نمونه   است؛   دینی   هاي آموزه   در   دل   محورّیت   ي بازگوکننده   رفته،   کار   به   قلب   براي 
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  زیبا   تعابیر  گونه این  ؛ ... و   خدا  حرم   خدا،  ي خانه   خدا،   ي آینه  خداوند،   عرش : از  عبارتند  تعابیر 
 . شود می   اشاره   ها آن   از   اي پاره   به   ادامه   در   که   دارد   وجود   نیز   «مشرقی   اشعار »   در 
 الهی معرفت  ظرف قلب،. 1. 5. 1. ۶
 است:  الهی معرفت شراب ظرف و وحدت ي خمخانه  دل، مشرقی، باور در

 معرفت  صــــرف  می  وحدتست  خم  دل  
 است   خالی  باده  از  خم  نه  و  خم  از   باده  نی
 معرفت   و  علم  درو  نیست  آنكه  نیست  دل 
 

 جنان   يباده  از  تهی  خم  مباد  رب  یـــا 
 آن  از   خالیست  تو   دل   مشرکی   تو   لیكن
 نشانبی  جهل  درو  هست  ستدل  دل   گر
 

  
  

 ( 352:  1030  مشرقی،) 
فى    لّجعزّو  اهلل  »اِنّ:  است)ع(  رمؤمنانی کالم ام  نیا  ي برا  ی ترجمان خوب  یمشرق  انیب    

: العبادالصالحین  قلوب   االرض  فى  اهلل  ةآنيالیه مارق و صفا و    اهلل  ةآنياحب    و  ةآنيارضه  
  است   ظرف   آن  او  پیشگاه  در   هاظرف  ترینمحبوب  و  دارد  ظرف   زمین  در  وجلّخداوند عزّ

  ، يهند)  «.باشدمى  صالح  بندگان  هاىزمین دل   در  خدا  ظرف  و  باشد  صاف  و  رقیق  که
1945  :243 ) 

 الهی  حرم و  خدا عرش قلب،.  2. 5. 1. ۶
  بیان   را   حقیقت   این  هنرمندانه   مشرقی  است؛   سبحان  خداوند  اعظم  عرش   عرفا  نزد  دل 
 : کندمی

 ست دل   قلم  و  لوح  و  کرسی  و  مجید  و  عرش
 

 عارفان   فتوي  به  است  اعظم  رشــ ع  دل  
 ( 351:  1030  مشرقی،)  

  خدا  بزرگ  عرش  مؤمن   قلب:  الرّحمن  عَرش  المُؤمنِ  قلب  اِنّ:  است  آمده  حدیث  در    
 چون ، است  یق یحق يکعبه  دل، ي کعبه  یمشرق نظر  از ( 36: 1371  ،يراز ی شمكارم! )است
 :خداست حرم قلب،

 سرا   دیگر  ت ــــراس  داـــخ  نـــولیك
ـ ان  عرش  کهآن  ست دل   بود  مـــک   دروــ
 دل  تحقیق  لـــ اه  يهــــکعب  ودــــب
 

 ضیا  ندارد  اــــ آنج  هــــکعب  نــای   که 
ـ ان  دـــــاب  اتــــحی  بود   کم  دروـــ
 گل  و  آب   بدین  حاجت  چه   را  داــخ
 

 

 ( 105:  1030  مشرقی،)  
  »القلبُ :  فرمایدمى)ع(  صادق  امام  است؛   یاسالم  يهاآموزه  از   برگرفته   زی ن  ات یاب  نیا    
حرم خدا جز خداى    در  سپ   ،خدا است  حرم  اهلل« قلب  یرَاهلل غَ  حَرَمَ  َتسكُن  الاهلل فَ  رَمُحَ

 ( 25: تایب ،یمجلسرک. ) .را جاى مده
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 خدا  یآینه  قلب،.  3. 5. 1. ۶
 : کرد تیره معاصی  و غفلت زنگار با را آن نباید که خداست  ذات يآینه دل 

 مخوان  اش تیره دلم ُتست  ذات مرآت
 

 دهد   نشان  رویت   حقیقت  از  که  اکنون 
 ( 238:  1030 مشرقی،) 

 : است حق ذات عین دل  يآینه که کندمی اثبات  مشرقی ابیات،  این در یا   
 است   قــــ ح  اتــــصف  يهــآین  دل 
 است   صفات  ر ــــمظه  ه ــــک  هـــآئین

 دل   در  تــــتاف  ذات  وــــپرت   چون
 

 است   حق  ذات  نـــعی  ه ــــآین  لــــب 
 ت ــــاس   ذات  نــــعی  اتـصف  راه  از
 حاصل   ش ـ خوی  ال ــــکم  ردــــک  دل 
 

 

 
 ( 15: همان) 

: کندمی  نقل  چنین  را  آن  آملی  سیّدحیدر  که  دارد  اشاره  معرفتی  حدیثی  به  ابیات  این    
  نظر  از  متأثّر  قلب  يدرباره  یمشرق  اعتقاد(  92:  1422  آملی،)  «.اللّهِ  ةمِرآ  المُؤمِن  قَلْبُ»

  فصوصرک.  )  .خداست  به   معرفت  لیتحص  يله یوس  نظرش  در  قلب  که  است  یعربابن
  کلِّ  فی  یراه  و  مَجلى   کلِّ   فی  الحقَّ  یشاهد   العارفِ  »قلب:  نگاردیم  او (  139:  1946  ،الحكم
  قلب(:  142:  همان)  «.قلبِه  ةمِرآ  فی  الحقَّ  شاهدَ ...  هالمِرآ  ة ببمثا  العارفِ   قلب  کان...  ءشَی

 که...  است يانهیآ  يمنزله به  قلبش  و...  ندیبیم يز یچ  هر  و گاهجلوه  هر   در  را   حق  عارف،
 . ندیبیم آن در را حق

 عشق . ۶. 1. ۶
  و   عرفا  اگرچه  آید؛می  شمار  به  اسالمی  عرفان  در  موضوع  ترینمحوري  محبّت،  و  عشق

  لباس  به  عشق معناي»  زیرا عاجزند؛  آن  شرح  از خوانند،می عشق را  محبّت غایت  بزرگان
  دیگر  عبارت  به  ؛(64:  1382  ستاري،)  «گنجدنمی  کلمه  ظرف  در  و  آیدنمی  در  حروف
  «آموختنی  نه  بود  آمدنی  عشق  که»  چون  است  آن  حقیقت  توصیف  از  مانع  عشق  باطن

 ( 64: همان) «.است  ابدي و ازلی حقیقتی» عشق و( 58: همان)
ءٍ  نَار  لَا َتمُرُّ عَلَى شَیْ  اللَّهِ  »حُبُ:  فرمایدمى  انسان  بر  عشق  ر یتأث  ي درباره)ع(  رمؤمنانی ام    

  چه   هر  به  که  است  آتشى  خدا،  دوستى  ءٍ إِلَّا أَضَاءَ«:یَطْلُعُ عَلَى شَیْإِلَّا احْتَرَقَ وَ نُورُ اللَّهِ لَا  
  که   آن  مگر  چیز  هیچ  بر  تابد نمى  ]است که[  الهى  نور  وسوزد...  او را مى  کند،مى  عبور
 عشق  يدرباره  را  خود  دگاهید  مشرقی  (583:  1377  ،الشریعهمصباح)  .«را  او  کندمى  روشن

 .دیآیم  یدر پ آن از ییهاکه نمونه کندیم انیهنرمندانه ب یبا قلم یاله
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 یاله  عشق  و  یمشرق.  1. ۶. 1. ۶
  حاضر  جا  همان  هم  مشرقی  باشد،  عشق  هرجا  است،  عشق  گوشبهحلقه  غالم  مشرقی 
 : است

 
 مــــگشت   قـــعش  وشـگ  به  حلقه  تا

 ق ـــــعش  بــ موک  گذشت  که  هرجا
ـ لب  ز   یــــبوس  کردم   ؤالـــس  شـــ
 

 دم ـــــکشی انـــــ نش  یــــپیشان  در 
 دم ـــــکشی  انــــداست  و  مــــبنشست

ـ اق  دم ــــکشی  انــــده  آن  از  راريـــ
 ( 330:  1030  مشرقی،)                   

 

  

 رو  سو  هر  به  عشق  سپاهیان  کنم،مى  پیروى  عشق  مذهب  از  »من:  دی گویم  یعربابن      
 (114: 1378 ،یعربابن) «.است من  ي عقیده و ایمان عشق،  کنند

 عشق  یخانهمکتب.  2. ۶. 1. ۶
  اما   مشغول؛  عشق  شاگردي  به  طفلی  همچون  دل   و  است  استاد  عشق  خانه،مكتب  این  در

  توصیف   به   زیر  ابیات   در  است. مشرقی   ناتوان  عشق  در  ندارد،  شهود  قدرت  چون  عقل
 :پردازدمی  خانهمكتب این
 شاگردي   به  را  دل  ببر   عشقش  يخانهمكتب   به

 گوي   کم   خرد   وز   مكتب   طفل   اي   گیر   عشق   از   سبق 
 تو   جان  مكشوف  شود  آنگه  عشق  سرّ  رموز
 طالب  اي  عقل  با  نی  افتاده  کار  عشق  با  را  تو 
 

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

 

 

 ( 171:  1030  مشرقی،)  
 عشق و  عقل دشمنی . 3. ۶. 1. ۶

 :کشیده است تصویر به چنین را عقل  با  عشق تقابل  یمشرق
 د ــــجوی  رــــ خی  و  حــصل  همه  عقلت

 جانكاه   دّـــ ض  دو  نــــچنی  دــــ قی  در
 

 د ــــــنپوی  ی ـــــآشت   ره  تــــــ عشق 
 چاه   در  اهــــگ  و  اهــــگ  یـــجاه  در
 

 (53: همان) 
  محمود  شیخ  است.  نهفته  الهی  معرفت  در  عقل  ناتوانی  در  عشق  و  عقل  دشمنی  علّت    

 :داده توضیح زیر ابیات در را عقل ناتوانی دلیل شبستري 
 در مظاهر ـــــور ذات انـــــد نــــنگنج

 اش ــــبمى قــــعش  اـــرها کن عقل را  ب
 

 ش هست قاهر ـات جاللـــه سبحــــک 
 اب خور ندارد چشم خفّاش ـــه ت ـــک
 

 
 ( 72: 1368  ،يشبستر) 
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 عملی عرفان . 2. ۶
را در س  ،یعرفان عمل انسان    بیان   متصدّى  عملى  عرفان»   .کندیم  انی ب  اهللی ال  ر یحاالت 

  نامیده  سیروسلوک  عرفان،  بخش  این  که  اوست  به  رسیدن  راه  و  خدا  با  انسان  يرابطه
منیع انسانیّت    يقلّه   به  کهآن   براىشود که سالك  این بخش توضیح داده مى  در.  شودمى

چه    وباید از کجا آغاز کند و چه منازلى را و به چه ترتیب طى نماید    ،یعنى توحید برسد
 ( 474: 1427  تهرانی،حسینی) «.شودمى  ظاهراحوالى بر او 

  اشعارش  در  یمشرق  و  اوست  يعابدانه  عرفان  از  دیگري  ي جلوه   یمشرق  عملی  عرفان    
  و   ورع  رضا،  صبر،  توکّل،   زهد،  توبه،»   است؛ براي مثال   پرداخته  سلوک  و  ری س  مراحل  به

  سنّت   و  قرآن  در  ریشه   که  است  یعمل  اصول   ازجمله   عرفانی  مقام   هفت   شكر  سرانجام 
ادامه،    در  است؛  کرده  انی ب  وانشید  در  را  هاآن  و(  24:  1389  ،يبار یبرزگرجو)  «.داشته
 . شودمی  عملی نقل عرفان  در مشرقی اشعاراز   هاییگوشه

 عارفان  مقامات.  1. 2. ۶
  هاآن  منظر  از  مقامات  عناوین  و  تعداد  که  شوندمی  نائل  مقاماتی  به  اهللالی  سیر  در  سالكان
 : کندمی شرح  اختصار به  و بیان پی  در پی ابیاتی در را  مقامات مشرقی است.  متفاوت

 ست عالیق  رکـــــ ت   ز  راغــــف  و  آزادي
 کن خوي  چند یك  کردي  جمله  ترک  چون
ـ نق  بود  این  گفتمت   که  قناعت  جـــ گن  دــ
 کن   کرانه  شبهه   وز  رامــــ ح  از  زـــپرهی

 اوست   در  خدا  رضاي  هرچه  به  شو  تسلیم
 شود   بینپاک  تو  بصیرت  يدهـــدی  رـــگ
ـ ب  ره  رـــگ  شود   روشنت  یقین  نور   به   ريـ
 مقام   درین  توکّل   تـــ اس  مـــمسلّ  را   او
 کند   طی   توفیق  به   هـــک  ر ـــه   مقام  ده  این
 

 تو را   قدم  اول   دــــبای  هـجمل  ترک  پس 
 انزوا   کنج  در  و  هـــفاق  و  فقر  و  رــصب  با

 غنا   بایدت  اگر  جـ گن  دــــنق  آر  عـــجم
 اتقیا   دــــمانن  صـــمخل  و  صادقی  گر

 قضا   یا  و  بود  قدر  ز  این   که  وـــمگ  دیگر
 خدا   از  یابی  نظري  ريــبنگ  هــ چ  هر  در
 بقا   را  اهلل  سوي  نیست   کون  دو  درـــ کان
 وا ـــس  ا ـــ م  ز   دـــنمان  بیم  و  امید  را  کو
 کبریا   خاص  رمــ ح  در  مـــمقی  رددـــگ

 ( 161: 1030  مشرقی،)                

 

 

 

 

 

 

 

 الل  فی فناء. 2. 2. ۶ 
  يمرحله   آخرین  این.  دیدن  را  او  و  ندیدن  را  خود  حق؛  حضرت  در  سالك  محوشدن:  فنا
  پیدا  را ايآینه حكم خویش فناي  با عارف  ؛(575: 1387 م،ینعرک. ) است   سلوک  و سیر
 در  را   چیز   همه  واقع  در  و  بیندمی  خود  در  را   هستی   يهمه  نتیجه   در  و  خدا  که   کند می
 ( 261:  1393  کاکایی،رک. ) .بیندمی خدا
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  از   پس  عارف  که  جایی.  است   کامل  انسان  والیت  مقام  به  مربوط  فنا  عربی،ابن  نظر  از    
 و  فنا  همان  که  رسدمی  مشهود  و  شاهد وحدت  يمرحله   به   سرانجام...  مختلف  منازل   طیّ
  موقفی بی  وموقف  مقامیبی  مقام  شهود،  عدم  شهود  يمرحله  مرحله،  این .  است  ولیّ  مقام
 ( 268: همان) .آرمدمی آن در و شده آزاد قیدي هر و  صورتی هر  از  عارف که  است
   سیروسلوک   مانع   ترینبزرگ  سالك   هستی   دارد  باور  که  است   واصل  عارفی  مشرقی    

 : اوست

 کن   جهدي  ُتست،  هستی  تو،  راه  حجاب  
 

 حجاب   خویش  چشم  پیش  از   برداري   زود  که 
 ( 183:  1030  مشرقی،)  

 : فرمایدمی که  آنجا است شیراز  يخواجه بیان یادآور مشرقی  از بیت این    
                  تنم   غبار  شودمی  جان  يچهره  حجــاب

 
 برفكنم   پرده  چهره  ازین  که  یــدم  اـــخوش 

 ( 200: 1370 حافظ،)  
 :سرایدمی  بارهاین  در   مشرقی  حكیم  شود؛میبرطرف    «اهللفی  فناء»  با   فقط  حجاب  این  و    

 دار   پاک   هستی  س ـرج  از   جان  دامان  مشرقی 
 شوي   پیوسته  دیدگان  آب   به  را  باطن  رجس

 

 مشرکی  گروه  از  دوبینان  ونــچ  یــنباش  تا 
 سنی   اي  دامان  شرک  و  سـ رج  ز  نیاالیی  تا
 

 
 ( 405:  1030  مشرقی،) 

 شيخ  و  پير  وجود ضرورت. 3. 2. ۶
 .  نیست ممكن(  شیخ و پیر)کامل  انسان مددبی سیروسلوک که است باور این بر مشرقی

 خضر   یاري  و  مددبی  مــننه  ره  در  ايـــپ
 راهم  راغـــچ  قـــ توفی  اديــ ه  شود  کی
 

 غوالنم  رهزنی از آگهی  ونــچ تـــنیس 
 دیوانم  سپربی  همگی  طفالن  وـــ چ  اـــت 
 

 
 ( 335: همان) 

  رکون   العینىفةطر  که  است  اهللصراط  عین  »که  است  یکس  روسلوکیانسان کامل در س    
  ، یآمل  زادهحسن)  «.است  اهلل ولى  کس  چنیناین  و  است  ننموده  صراط  از   انحراف  و  ظلم  به

  ی عرفان  اصطالح  دراهلل است؛  اّتصال به وجه  یعیش  فانسلوک در عر  قتی(؛ حق707:  1365
 :کنندمى  تعبیر  »خضر« به گاهى  و قدس«  »طائر به گاهى کامل انسان از

   مكن خضر همرهىبى  مرحله  این  قطع
 

  گمراهى  خطر  از   رســـبت  تـــظلماتس 
 
 

 ( 273: 1370 حافظ،) 
 مشرقی  ی سيره در ذکر  نقش.  4. 2. ۶
 :است  داده  قرار  اهلل  حرم  را  قلبش  چون  گنجد،نمی  دوست  حضرت  یاد  جز  مشرقی  دل   در
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 جانم   دهـــش  فارغ  آنچنان  اهللسوي  ما   فكر  ز 
 

 جان   در   و   دل   در   چیزي هیچ   نگنجد   یادش   جز   که  
 ( 338:  1030  مشرقی،)  

 موجب   نیز  را  همان  و  است  سحرگاهی  درس  و  مدام  ذکر  مدد  از  دارد  هرچه  مشرقی    
 : داندمی  خویش نجات
 ر ـ سح  درس  و  دوام  ورد  ز  شـــخوی  نجات

 
 باالسحار  ام ـ الین قــــ ح در از  واهــــبخ 

 ( 276: همان)  
 :است الّذکر دائم  رو این  از و اوست به توجّه و دوست  ذکرِ ،مشرقی شغل

 نیست  کاریم  تو  ادــی  و  رــــ ذک  رـــ غی 
 جان   حرز  ازمـــ س  ورد  این   شام   و  صبح 
 

 مدام   مــــ هست  اـــ ت   است  این  من  کار 
 دوام   بر  مـــزبان  ورد  ودــــب  نــــای
 

  
 ( 329 همان:) 

 ی مشرق زهد . 5. 2. ۶
  ی اطلبیدن  از  دی با  است  محبوب  وصال   و  بهشت  خواهان  که   هرکس  است  معتقد  یمشرق
   :زدیبپره
 دقیانوس   گنج  و  ان ـسلیم  كـــ مل  واهـــ مخ
 

 داري   ارم  يروضه  و  گل  وايــه  رـــاگ 
 ( 402: همان)  

  زهدش   وي  است.  دور  به  دنیاطلبی  از  که   ساخته  ايآزاده  او  از  مشرقی   زیستنزاهدانه
 کشد: می تصویر به چنین را
 نهم  دل  چه  دنیا   راحت  هـــ ب  یـــمشرق اي
 

 بسترم   خاک  و  بود  بالشم  تـخش  ونـچ 
 (  319:  1030  مشرقی،)  

   سلوکی  های توصيه .۶.2.۶
  آن  از  «زیر  يتوصیه  شش»  که  بیان کرده  دیوانش  در  فراوانی  سلوکی  هايتوصیه  مشرقی
 : است جمله
 دهـــدی  تــــ هس ارت یـــمشرق اي
 ل ـــغاف   اشــــ مب  داــــخ  ادـــی  از

 ن ــک  اــــ ره  را  هـــتـرف  ي هـــاندیش
 م ــــعال  ز  انــــچنآن  وــــ ش  بیگانه

 

 دهـــ شنی  و  هــــگفت  ز  ويــــگ  مــــک 
 ل ــــ باط  هايال ــــــ خی  ذارـــــــبگ

 کن   داــــخ  ويــــس  ودــخ  دل   روي
 آدم   ســـــجن  دــــنشمارن  تـــــک
 

 
 
 

 ( 43: همان) 
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است  یاله  معرفت  در  یفرزانگ  به  منجر  که  را  خود  سلوک  يوهیش  یمشرق        ، شده 
 :کندیم  اعالم  عزلت  در  «یگرسنگ   و  ذکر   ،يدار زندهشب  »سكوت،  اصل  چهار  بر  مداومت

 بستم  تــــ دوس  رــــ یغ  خرُ  رــــب  در
 الفت گرفتم رــــ سه و تـــصم اـــب

 ن ــــم  اـــ ب  جوع  و   دوامــــب  ر ــــذک
 ام ــنكون  بـــمصاح  ارــــچ  نــــیز

ـ ان  يهـــــگوش  در   مـــــنشست  زواــــ
 الفت  است  بس   را ـــ م  دو  ن ــــیا  اــــب

ـ ب  ورــط  آتش  چون  نـــــمیا  و  ودــــ
 اسالم  نـ ید  ه ــــب  دمــــش  ه ـــــفرزان 

 

 

 
 ( 51:  1030 ،یمشرق)

  خود   هاآن  بر  مداومت  سبب  به  که  داندیم  نید  ارکان  را  یسلوک   اصل  چهار  آن  یمشرق    
 : ابدی یم زبور حامل )ع( داوود حضرت همچون را
 اند ن ید  رکن  ارــــچه  ،ارــــچ  نــــیا
 ر ــــاخت  ارــــ چه  نــــیا  تـــدول  از
ـ ن  ز  ك ــــفل  رام ــــاج  چار   نــی ا  ورـــ

 ورم ـــــن   ارـــــچه   نـــیبد  دــ خرسن
 برخاست   زبور  نیا  کز  هــــنغم  رــــه
 

 اند نــــیزم  ياره ـــــست  ارــــچ  نیا 
 خّر ـــمس  م ــــقناعت  ك ــــ مل  د ــــش

 انوار  فرش و  عرش   ه ــــب  د ـــــبخشن
 ورم ـــــزب  ودــــب  نـــــیا  و  داوودم

 برخاست   ورــ ط  ز  يار ــــن  یــــیگو
 

 
 
 
 

 ( 51: همان) 
  کتاب  در  یعربابن »  .است  هماهنگ   یعربابن  یسلوک  شروط  با  یمشرق  یسلوک  يوهیش    
  چهار   کند  توجّه  و  مراعات  دی با  سالك  که  یشروط  دیگویم   ةالبرر  ةحفر  یال  ةالسّفر  ةتحف

  دا ی پ  قلبش   در  یمحبّت   کند  تی رعا  را  شروط  نیا  اگر  سهر؛  جوع،  عزلت،  صمت،:  است
  بشر  خاص،  عشق  نیهم  و  است  متفاوت  شهوت  با  که  گرددیم  بدل   یعشق  به  و  شودیم
 ( 41: 1393 ر، یکب)«.کندیم  كینزد  خدا به را
 

 ی ر يگجهي نت. 7

  صفوي   عهد شاعران  از  و  ق. ه  یازدهم  و  دهم  قرن  شیعی  عرفاي از  شیرازي مشرقی  حكیم
  استناد  به  توانمی  ولی  نیامده،  میان   به  ذکري   احوالش  از   هاتذکره  از   یك هیچ  در  که   است 
  متولّد   و  حسن   نامش  برد؛  پی   اش زندگی  ازابعاد  برخی  و  آراء  افكار،  به   اشعارش  و  آثار

  شاه  مدّاح  را  خود  و  کرده  برگرفته (  ع)امیرمؤمنان  نام حضرت  از  را  لقبش  و  است  شیراز
  مدّاح   را  خود  هرگز  دارد،  ي صفو  شاهان  مدح  در  ياشعار  گرچه  کند.می  معرفی  والیت
 .انتقاد کرده است مردم بر حاکم دستگاه ظلماز   و داندینم ملوک
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  هزار   22  حدود  دیوان،  این  است؛  موجود  خطّی  ينسخه   هفت  مشرقی  حكیم  دیوان  از    
انس  ،المشرقینشمس :  هاينام  به  کتاب  9  بر  مشتمل  و  بیت   ،غزلیّات  ،قصاید  ،شبستان 

  او  يشعر   سبك.  است  نامهساقی  و  مقطّعات  ،رباعیّات  ،ترجیعات  و  مراثی  ،متفرّقه  مثنوي
  شاعر   نیا  اثر  یزبان  خاصّ   يها یژگیو  از   ی برخ  و  است  ي هند   و  یعراق  سبك   وسط  حدّ

 و  مشكل  يهافیرد  و  تازه و بدیع  استعارات  و  هاتیتشب  از  استفاده  کهنه،  واژگان  کاربرد
  پربسامد   ي هاواژه  از  قلب   و  عشق  است؛  یعرب  لغات   و  یعرفان   اصطالحات  فراوان   کاربرد

.  ستوا  خاندان  و(  ص)امبریپ  به  ارادت  و  عشق  اشعارش،  بارز   یژگیو  از   و  اوست   وانید
  شبستان  و  رفته ی پذ   ر یتأث  یخاقان   و   يسعد   حافظ،  چون  یبزرگان   از  اشعارش  در  ی مشرق
  ينكته .  است  سروده  نیالعراقةتحف  بحر  در  را  نیالمشرق شمس  و  بوستان  از  دی تقل  به  را  انس

  ن یا  وا  ؛دارد  خود  ي شاعر  مقام  به  که  است   يز یآممفاخره  نگاه  ،یمشرق  وانید  در  جالب
  عنوان   و  کندیم  ذکر  زمانه  شاعر  نیبرتر  را  خود  او  .کندیم  انیب  گوناگون  عبارات  با  را  باور
 . نهدیم  خود بر ییحای مس انیب لیدل به را  یثان ي سایع

  توحید   در  وي  اوست؛  پیروان  و  عربىابن  آراي  از  متأثّر  نظري  عرفان  در  مشرقی  دیدگاه    
  را (  ع)امیرمؤمنان  و  اعظم  اسم   را(  ص)يمحمّد   قتیحق  و  دارد  «وجوديوحدت»  دیدگاه
  اشاره  عرفانی   هايآموزه  و(  ع)بیت  اهل  احادیث  به  مكرّر  او  ابیات   و  داند می  عارفان  شاه
  مراحل   طیّ  که  است  باور  این  بر  عرفا  بزرگان  از  تأسّی  به  مشرقی  عملی،  عرفان  در.  دارد

  را   سیروسلوک  حجاب  و  مانع  ترینبزرگ  او  نیست؛  ممكن  پیر  یاري  بدون  سیروسلوک
  الهی  حرم وي، عرفانی دیدگاه در داند؛می «اهللفی  فناء» را  آن درمان راه و «سالك هستی»

عرفان    يوهی ش  کرد؛  حفظ  معاصی  و  غفلت  زنگار  خطر  از  ذکر،  در  تداوم  با  با   باید  را  دل 
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