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چکیده

عرفان اسالمی بیگمان ،نشان دهندهی هویت فرهنگی ،اجتمـاعی ،ملـی و دینـی یـک
کشور است که به آ ار شاعران زیبایی میبخشـد و بـهعنـوان یـک میـراث ادبـی ارزشـمند،
آیندگان از آن بهره میبرند ،.مقالهی حاضر بـه بررسـی اصـطالحات وتعبیـرات عرفـانی در
دیـوان فرصــت الدولــه شـیرازی اختصــاص دارد .روش پــژوهش در ایـن مقالــه بــهصــورت
توص ـیفی ـ تحلیل ـی م ـیباشــد .هــدف از ای ـن مقالــه نشــان دادن ش ـیوهی اســتفاده فرصــت
ازاصطالحات و تعبیرات عرفانی است .نتای این پژوهش نشان میدهد کـه فرصـت هماننـد
بعضی از شاعران پیش از خود به کلمات بار معنـایی تـازهای داده اسـت .ماننـد بحـر عشـق،
دیوار عشق ،کمند عشق و خیال عشق .فرصت از شاعران عارفی است که در اشـعار خـود از
اصطالحات میخانهای بهوفور استفاده میکند و به ترکیبات قابلتوجهی دسـت مـییابـد کـه
یکی از این اصطالحات رند میباشد که با استفاده از آن به ترکیبـاتی ماننـد :رنـد خرابـاتی،
رند خرقه سوز ،رند قدح خواره ،رندان بینا و رند پابرجا دست مییابد.
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طرح مسأله

بسیاری از شاعران در دیوان خود از تعبیرات و اصـطالحات عرفـانی کـه باعـث غنـی
شدن زبان فارسی شده است بهره مـی برنـد کـه ایـن اصـطالحات برگرفتـه از احساسـات و
نگرش آنهاست که با چیدمان و ترکیبـات خـاص واژههـا روح تـازهای بـه شـعر و ادبیـات
می بخشند .یکی از این شاعران بزرس فرصـت الدولـه از شـاعران و عارفـان خطـهی فـارس
میباشد که در اشعار خود از تعبیرات و اصطالحات عرفـانی بـهوفـور اسـتفاده مـیکنـد کـه
می تواند به فراوانی تعابیر فرهنـگ اصـطالحات وتعبیـرات عرفـانی بیفزایـد .فرصـت الدولـه
شیرازی از شاعران شاخص قرن سیزدهم است که در پویایی مسلک عرفان مم ر بوده اسـت
و بخش بزرگی از اشعار وی حاوی اصطالحات و ترکیبات و تعابیری اسـت کـه در ادبیـات
دورهی بازگشت کاربرد داشته است .فرصت ،حضرت علی (ع) را پیر مغان خود می داند و
مطیع فرمان او بودن برایش افتخار است و عشق او را ازلی می دانـد بـا مریـدی او نیـازی بـه
بهشت وقیامت ندارد چون می تواند انـوار غیبـی وبـاده ی معرفـت را در وجـود او مشـاهده
کند.
در بررسی های انجام شده بر روی پژوهش های گرشته این طور نتیجه گیری شد کـه
پژوهش های بسـیاری در مبحـث اصـطالحات عرفـانی در اشـعار انجـام شـده اسـت ،ماننـد
اصـطالحات عرفــانی مصــیبت نامــه عطــار ،اصــطالحات عرفــانی در دیــوان فــیض کاشــانی،
اصطالحات عرفانی در دیوان امام خمینی و غیره .لیکن با ایـن کـه اصـطالحات عرفـانی بـه
وفور در اشعار فرصت الدوله شیرازی یافت می شود ،تا کنـون بـه بررسـی ایـن موضـوع در
اشعار او پرداخته نشده است .امید است با انجام این پژوهش قـدمی هرچنـد کوچـک بـرای
جبران این خأل در ادبیات عرفانی برداشته شود.
روش این مقاله بهصورت توصیفی ـ تحلیلی است کـه نگارنـده بـا اسـتفاده از فرهنـگ
تعبیرات و اصطالحات عرفانی جعفر سجادی ،کلماتی را که بار عرفانی داشته بیـرون آورده
و طبق حروف الفبا تنظیم نموده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.
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سؤاالت پژوهش
این پژوهش در پی پاسخ دادن به پرسش های زیر است:
 -1فرصت در دیوان خود از چه اصطالحات و تعبیرات عرفانی استفاده کرده است؟
 -2آیا فرصت در به کارگیری اصطالحات و تعبیرات عرفانی نسبت به شاعـــران قبـل
از خود،
نوآوری داشته یا فقط از آنان پیروی کرده است؟
پیشینهی پژوهش
بهبهانی ( ،)1376درمقاله ی «اصطالحات عرفانی مصیبت نامه عطار» ،به بررسی تعدادی
از مصطلحات صوفیه که شیخ عطار در مقدمه مصیبتنامه خود آورده میپردازد.
گوهری ( ،)1381در کتا «فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی» ،با ذکر نمونه به بررسـی
معانی و تعبیرات عرفانی پرداخته است.
کیخــا فرزانــه وهمکــاران ( ،)1390در پایــاننامــهی «اصــطالحات عرفــانی ،اشــارات
وتلمیحات در دیوان فیض کاشانی» ،اشارات ،وتلمیحات دیوان فیض کاشانی را بیـان کـرده
است.
گلیزاده و فرهیزاده ( ،)1390در پایان نامهی «فرهنگ اصطالحات عرفانی اسـرارنامه
والهی نامه» ،لغات و اصـطالحات عرفـانی اسـرارنامه والهـی نامـه عطـار نیشـابوری را شـرح
میدهد.
مرادی وهمکاران ( ،)1391در مقاله ی «شرح توضیحات اصطالح عرفانی دیوان قاسـم
انوار» ،تأ یر جهان بینی عرفان نظری این شاعر از ابن عربـی بـه خصـوص وحـدت الوجـود را
توضیح داده است.
یزدانفر ( ،)1391در مقالهی «بررسی اصطالحات عرفانی مشتر
و مناق

العارفین» ،به بررسی تعدادی از اصطالحات عرفانی مشتر

در حـدیق الحقیقـه
حدیق الحقیقـه سـنایی

و مناق العارفین افالکی میپردازد.
میـرو همکــاران ( ،)1392در پایــاننامــهی «بررسـی اشــارات ،تعبیــرات و اصــطالحات
عرفانی آ ار امیر حسن سجزی» ،توانمنـدی شـاعر را در اصـول شـاعری ،اشـارات قرآنـی و
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تعبیرات عرفانی و سایر جنبههای عرفانی را بیان میکنند.
اویسی کهخا ( ،)1393در پایان نامهی «بررسی اصطالحات عرفـانی در غزلیـات طالـ
آملی» ،به بررسی و شرح واژگان عرفـانیغزلیـات شـاعر در سـهگـروه مقامـات ،حـاالت و
مصطلحات عرفانی پرداخته است.
خرسندیپور ( ،)1393در پایان نامهی «بررسی اصطالحات عرفانی دیوان امـام خمینـی
ره» ،پس از بیان جهان بینی و تفکر عارفانه ایشان ،اصالحات عرفانی ا ر را مورد بررسی قرار
داده است.
غابی ( ،)1395در مقالهی «نگاهی به اصطالحات صوفی و عرفانی و زبـان رمـزی» ،بـه
در

و فهم شاعران بزرگی مانند سنایی ،عطار ،موالنا ،عراقی ،وحافظ میپردازد.
راضینیا و آقازاده( ،)1396در مقالهی «بررسی و تدوین برخی از اصطالحات عرفـانی

در دیوان اوحدالدین کرمانی» ،به شرح اصطالحات عرفانی دیـوان ایـن شـاعر پرداختـه انـد.
آن ها در این پژوهش برای هر اصطالح عرفانی ،پس از معنی لغوی ،با ذکر نمونـه شـعری از
اوحدالدین کرمانی ،معنی عرفانی آن را شرح دادهاند.
خاوری و همکاران ( ،)1398در مقالهی «کاربرد اصطالحات عرفـانی در غزلیـات ابـن
حسام خوسفی» ،به روش تحلیـل محتـوایی برخـی از الفـاظ و اصـطالحات عرفـانی را بیـان
میکنند.
سلمانپور  ،)1398(،در مقالهی «شرح برخی از اصطالحات عرفـانی اسـرارنامه عطـار
آغازین با الف ،» ،به بررسی برخی از اصـطالحات آغـازین بـا الـف و مـیپـردازد کـه
سعی بر رمزگشایی این اصطالحات شده است.
باتوجه به اینکـه فرصـت از شـاعران دورهی بازگشـت اسـت تعبیـرات و اصـطالحات
عرفانی در اشعارش بسیار دیده میشـود و ایـن ویژگـی دیـوان او را بسـیار ارزشـمند کـرده
اســت ،پژوهشــگران کمتــر بــه او و اشــعارش توجــه کــردهانــد؛ بنــابراین ،بــرای جبــران ایــن
کاستیها ،پژوهش حاضر انجام شده است.
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چارچوب نظری
انسان از دیرباز به دنبال ارزشهای مادی و معنوی است که به صورتهـای گونـاگون
در درونش متبلور میشود .گاه با عشق ورزیدن و گاه با دیـنداری ،هنـر ،دانـش و حکمـت
نمایان میشود .از آن جا که این نیازها از سرشت درونی انسان سرچشـمه مـیگیـرد نقطـهی
آغازین نداشته و از دیرباز با انسان همراه بوده است .تصوف از دیگر نیازهای درونـی انسـان
است که با جریانهای تاریخی جنگها و سیاسـتهـا آمیختـه شـده اسـت و انسـانهـا را بـه
عکسالعمل و پاسخگویی آنها واداشته است.
انسان با الگو گرفتن از پیامبران و امامان و ریاضت و گوشهگیری و جنگ بـا دشـمنان
و مبــارزه بــا امیــال و هــوسهــای درونــی و شــهوتهــای زودگــرر ،دوری از دنیــاطلبی و
دنیاپرستی ،با التراذهای دنیوی مبارزه میکند و متعالی میشود ،از آن جاسـت کـه تصـوف
شکل میگیرد.
نخست از میان تارکان دنیا و راهبان دیرنشین و ریاضت کش که تازیان آن ها را نسا
و زهاد می گفتند ،برخاسته است .به این معنی که ترسایان عراق و جزیره در سواحل دجله و
فرات ،به دسته های بسیار منقسم می شدند و در اواخر دوره ساسانی و صدر اسالم ،برخـی از
این فرق ،تر

دنیا کرده ،در صومعه ها و دیرها ،ش

و روز به ریاضت مشـغول بودنـد و از

جمله ریاضت هایشان این بود که لباس پشمین زبر و درشت می پوشیدند تصوف کـه تنشـان
را بخورد و آزار بدهد و به این خشونت ها عادت کنند و مردهاشان را «صوفی» و زن هایشان
را «صوفیه» میگفتند (نفیسی.)33 :1371 ،
گاه شاعران عارف اهل سـلو

پـس از طـی منـازل و مقامـات در تزکیـهی نفـس بـه

یافتههای شهودی دست مییابند و تجربیات عرفانی خود را با کالمی بسـیار زیبـا و دلنشـین
بیان میکنند .آن چه در معنی شعرهای ادبی بسیار حائز اهمیت است آن اسـت کـه خواننـده
مفهوم اصطالحات و تعبیرات عرفانی را بفهمد و بتواند بین کلماتی کـه بـار معنـایی عرفـانی
دارند ارتبا برقرار کند تا به معنی موردنظر دست یابد.
در شعرهای عرفانی ،نمی توان بدون توجه به بافت و فرم شعر و همچنین هـمنشـینی بـا
دیگر کلمات در ابیات ،بار فرهنگی و مفهوم هر لغت را بیان کرد .حتی اگر شاعر کـامالً در
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به کار بردن الفاظ ،اصطالحات عرفانی ،رعایت نماد و رمز ،آن کلمه را مدنظر گرفته باشـد
( .پاینده.)176 :1390 ،
زبان و شعر عرفانی بهویژه غزلیات عرفانی ایرانی را بایـد از شـاهکارهای بـارز ادبیـات
جهــان و نمونــهای از تفکــر و نگــرش و جلــوهای از روح و روان انســان و ایرانیــان دانســت
...عرفان برآمده از ناخودآگاه بشر است و امروزه نه تنها مردود ندانستهاند بلکـه بـا تکیـه بـر
دانش علوم جدید انسانی نگرشی ویژه بـر ایـن مکتـ

و تفکـر انسـان دارنـد ( ...رحیمیـان،

.)80 :1391
صوفی در مراحل سیر و سلو

گاه خرقه میپوشد و گاه خرقه میسوزاند گاه دسـت

در دست مراد میدهد و تسلیم او میشود و راهی صومعه و مسجد و میخانه و  ...میگـردد،
گاه می وحدت و عشق مینوشد و سرمست میشود و به وجـد مـیآیـد و متحیـر در دنیـای
درونی خویش غرق میگردد و جر صحرای ملکوتی و دنیای عارفانه مـیگـردد و چـون
حال خریدار سرِ دار میشود .آری ،اینچنین است خداگونه شدن .پس همهی حجـا هـا
را کنار می زند و آن چه از دیدارهای ملکوتی در قلـبش محبـوس گشـته در قلمـش نمایـان
میشود و آرام میگیرد و بدینسان گنجینهای گرانبها از تعـابیر یـا اصـطالحات عرفـانی از
خود باقی میگرارد.
بحث و بررسی
نگارنده بعد از بررسی دیوان فرصت مهمترین اصطالحات عرفانی را استخرا کـرده
و به بررسی آن میپردازد.
-1معانی لغوی تعبیرات یا اصطالحات عرفانی ،در دیوان فرصت الدوله
 -1-1پیر

«پیر دوستی حق را گویند وقتی که طل

به جدو تمـام بـود از آن جهـت کـه مسـتحق

دوستی است»(سجادی.)113 :1350 ،فرصت در قسمتی از مسمطات خود ادبیات عرفـانی را
در مورد پیر به او زیبایی سخن میرساند .چنان که روح تازهای بـه مخاطـ

مـیبخشـد و

غرق زیبایی کالم میشود که در این ابیات مرید با اطاعت و پیروی از مراد بندگی و التها
عشق درونی و اهل طل

بودن خود را به ا بات میرساند .پیر بـه او بـادهی عشـق و معرفـت
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می نوشاند و با نوشیدن آن مسـت و مـدهوش مـیشـود و عقـل و ادرا
میدهد و سخنی شیرین از عالم غی

خـود را از دسـت

به گوش او میرسد که بـه وصـال معشـوق رسـیدهای

چون به هوش می آید تمام اسرار نهانی بر او آشکار میشود و به شهود میرسد ،با فنا شـدن
در معشوق تسلیم بیقید و شر او شود و سخن او از وجود مطلـق حـق اسـت تـا آنجـا کـه
مانند منصوراناالحق میگوید.
بنــــدگی دیــــد چو آن پیـر و طریـق ادبـم

ز آتــش عشــق بدانســت کــــه در تــا و تــبم

کردم آن باده ی نوشین به ارادت چون نوش

رفــتم از دســت و شــدم مســت وفتــادممــدهوش

چون به هوش آمدم از مستی و گشتم هشیار

شـــــدعیان هــــرچه مــرا بــود نهــــانی ز اســرار

از حقیقت ،سخنــی نیک محقق گــــویـــم

تــــا به جــــایی برسـانم کـه انـــا الحـق گـویم

همچو منصور شوم کاشف اســـرار نهـــان
(همان)337 :
شاعر ،پیر خرد را همانند طفلی میداند که الفبای عشق را از عارف عاشق مـیآمـوزد.
در این بیت ،فرصت بسیار رندانه ،عشق را در مقابل خرد قرار مـیدهـد و عـارف عاشـقی را
که در بدو مراحل سیر و سلو

است ،به شیخیکه یک عمر زندگی خود را درگیـر علـوم

عقلی کرده است برتری میدهد.
گرچه در مکت

عشقیم همـه ابجـدخوان

شیخ را پیـــر خـرد ،طفـل ره مکتـ

ماسـت

(همان)145 :
پیر ،در اشعار فرصت با ترکیباتی مانند پیر خرابات ،پیر مغان ،مرشد پیر و پیر میخانـه و
...آمده است.
 -1-1-1پیر خرابات

«کامالن و راهنمایان را گوینـد» (سـجادی .)113: 1350 ،خرابـات وجـود انسـان را از
آ ار تعین خرا می کند و با در هم ریختن کوه تعین مجازی در حقیقت باطن را آبـاد مـی
کند .هر مقامی را که در آن سالک از شرا محبت و تجلیات الهی از خود بی خود شـده و
خرا می گردد خرابات می نامند و کسی را که به سر حد اعالی این مقام می رسـد را پیـر
خرابات گویند .فرصت پیر خرابات را مراد و راهنمای خود در طـی سـلو

مـیدانـد و تـا
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زندگی میکند خود را مطیع وفرمانبر او میداند و در خدمت اوست.
فرصتا ،پیر خـــرابـــات دلیـل ره ماسـت

گر بود عمر به جان خـدمت ایـن پیـــرکنیم
(فرصت شیرازی)193 :

 -2-1-1پیر مرشد

شاعر ،در جایی دیگر پیر را مرشد و راهنمـای روز قیامـت مـیدانـد کـه در حـال نالـه
کردن و زاری است از او سمال میکند ای کسی که راهنمای آیین طریقت هستی و در سیر
بهیقین رسیدهای در چه حالی؟ پیر در جوا به او میگوید :ای که از اسرار نهـان

و سلو

بیخبری ،ناله و زاری من مانند شـیپوری اسـت کـه در روز قیامـت ،توسـط اسـرافیل دمیـده
میشود و از روز رستاخیز خبر میدهد.
همچنین می توان اینطـور اسـتنبا کـرد کـه پیـر مرشـد بـه چنـان درجـه ای از سـیر و
رسیده است که نشانه های آخرالزمان را می شناسد و از دیدن این نشانه ها نالـه سـر

سلو

می دهد .لرا ناله و نفیر پیر مرشد نشان از آخرالزمان و روز رستاخیز می باشد.
یــــــاد دارم کــــــه یکـــی مرشـــد پیـــر

مــــیدمیــــدی همــــه دم ،دم بـــــه نفیــــر

گفتــــــم ای پیـــــــر طـــــریقت آیــــین

ای شــــــــده پــــــــی ســـــپر راه یقـــــین

ایــن چــه ذکــر اســت کــه داری اظهــار

گفــــت :ای بــــیخبــــر از ایــــن اســـــــرار

بـــــاشد ایـــن آیتـــی از نفحـــهی صـــور

خبـــــــری مــــیدهــــد از یـــــوم نشــــور
(همان)398 :

 -3 -1-1پیر مغان

«تصویر پیر مغان ،ترکیبی است از پیر طریقت و پیر میفـروش و عـالوه بـر آن دو نـام
پیر ،پیر
میکده ،پیر میخانه و پیر خرابات و به یـک تعبیـر پیـر گلرنـگ ،پیـر پیمانـه کـش ،پیـر
دردکش ،شیخ ما هم نامیده شده است» (خرمشاهی .)98 :پیر مغان وجودی نادیده و نایافتنی
است که گویی فراتر از این جهان خاکی است و پیروان او از او ارشاد و تعلـیم مـی گیرنـد.
در بیت زیر می خوانیم که پیر مغان پیروان خود را بـه میکـده کـه نمـاد خلـوص و دوری از
ریا ،دورویی و تزویر است ،فرامی خواند و چیزی را باالتر از خلوص و یکرنگی نمـی بینـد.
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فرصت ،نیز مانندحافظ ،مطیـع پیـر مغـان گشـته و از آن چـه در تعلیمـات عرفـانی ،مشـاهده
میکنیم فرمان میبرد.
شدم به میکده ،ساکن به حکم پیر مغـان

کــه مــن مطــیعم و فرمــان پیــر هســت مطــاع
(فرصت شیرازی)181 :1333 ،

پیر مغان ،از نظر فرصت انسان کاملی است که مراحل سلو

را طـی کـرده اسـت .او

همانند شاعران قبل از خود ،پیر مغان را مرشد و راهنمای خود میداند و از زهـد وریـا بیـزار
است و دلخوشی از زاهدان ندارد و به کمـک پیـر لبـاس خودنمـایی را از تـن در آورده و
تسلیم بیچون چرای او میشود حتی اگر فرمان دهد در میکده ساکن میشود و جام شرا
مینوشد و سرانجام پیر مغان به او پیمانهی شرا معرفت و عشق را مینوشاند و اهل تصـفیه
و دل میشود.
زهد بفروش و بخر جامی ،به کوی میفروشان
و ز کف پیر مغان ،بستان سبک رطل گرانی
(همان )226 :
سر نهی ،گر چون سبو بــــر در گــه پیـــر مغــــان
هم چو خم صاح

دل آئی چون قدح روشن روانی
(همان)225 :

فرصت ،درجایی دیگر پیرمغان را راهنما و پیر عشق میداند و خوشحال و سـر خـوش
است و انتظار روزی را می کشد که غم ایام فراق از معشوق سپری شود و از پیرو مراد خـود
بادهی معرفت و عشق بنوشد و به وصال معبود برسد و از غم فراق رها شود.
ای خوش آن روزی که در دیر مغان از پیـر عشق
جام وحدت گیرم و آسوده از هــر غم شوم
(همان)194 :
-4 -1 -1پیر میخانه

«پیر میخانه مرشد و راهنماست که قط
دست تقدیر ،عنانم سـوی میخـــانه ،کشـید

عالم است» (سجادی.)114 :1350 ،
پیـــــر میخانــه ،یکـــــی نعــرهی مستــــانه کشــید

(فرصت شیرازی)337 :1333 ،
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 -2حقیقت و طریقت
«حقیقت ،عبارت است از مشاهده تعریف حـق تعـالی و مشـرف بـه صـفات ونعـوت و
عظمت
جالل او» (گوهرین ،246 :4 ،1368 ،به نقل از حیات القلو حاشـیه قـوت القلـو ،
.)276
شاعر معتقد است سالکی که در راه حقیقت جان خود را فدا کند ،حقیقـت را دریافتـه
است .فرصت در بیت زیر به داستان منصور حال اشاره می کند که با گفتن جمله أنا الحـق
(به فارسی :من حقیقتم) به دار آویخته شد و در راه حقیقت جان خود را فدا کرد.
ایـــن سخـــــن را حقیقـــت آن دانـــــد

کــــــه شــــــود در ره حقیقــــت خــــا
(فرصت شیرازی)348 :1333 ،

در ابیات زیر می خوانیم که سالک بـرای جسـتن حقیقـت بـه هـر کـار و طریقـی
دست می یازد اما حقیقت در وجود انسان است و انسـان بـرای شـناخت خداونـد بایـد ابتـدا
خود را بشناسد و خداشناسی از خودشناسی شروع می شود.
بـــــــر در دیـــــــر ،دلبـــــــری دیــــدم

ایستـــــــــاده چــــــــو لعبتــــــان طـــــراز

گشــت بــر روی مــن چــو گــل خنــدان

کــــــــرد مـــــــانند غنچــــه لــ ـ را بــــاز

گفــت کــــای بـــیقــرار عاشــق مســت

ای کـــــــه جــــویی حقیقتــــی ز مجـــــاز
(همان )347 :

فرصت در بیت زیر این موضوع را بیان مـی دارد کـه کسـی کـه بـه دنبـال طریقـت و
حقیقت است نباید به هر کسی اقتدا کند و فقط باید پیرو سالک و عارفی باشـد کـه بـه سـر
حد اعالی طریقت و حقیقت رسیده باشد ،زیرا در هر صدفی در و مروارید وجـود نـدارد و
از هر چو خشکی نمی توان انتظار مر داشت.
طریقت گر که میجویی حقیقت گر که میخواهی
بجو از سالک کامل بخواه از عارف دانا
(همان)241 :
این مــرات

همه انوار جمال است و جـالل

در حقیقت همهیک نور بــه نقص است و کمال

(همان)339 :
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«از طریقت سیر خاص مراد است که مخصوص سالکان راه حق است مانند تر

دنیـا

و دوام ذکــر ،توجــه بــه مبــدأ ،انــزوا ،دوام طهــارت ،وضــو و صــدق و اخــالص وغیــره»
(سجادی.)317 :1350،
از مــدرسه ســـالکی کـــه مانــــد محـروم

بــــــر وی نشــــــود راه طـــــــریقت معلــــــوم

(فرصت شیرازی)448 :1333 ،
ازنظرفرصت انسانی که می خواهد به سیر و سلو

عرفانی بپردازد بایـد بـه بـاالترین

درجات علمی نیز دست پیدا کند .به سخنی دیگر پیش نیاز رسیدن به درجات بـاالی سـیر و
سلو

عرفانی ،کس

علم است و بدون علم هیپ حقیقتی بر انسان روشن نمی شود.

 - 3رضا
«رضا ،عبارت از رفع کراهت و تحمل مرارت احکام قضا و قدر است و مقام رضا بعـد
از مقام توکـل اسـت»(سـجادی«.)231 :1350 ،رضـا خـرو ارضـای نفـس و بـاز آمـدن در
رضای حق است» (همان ،به نقل از کشاف.)597 :
شاعر ،به خاطر عهد و پیمانی که از روز ازل با معشوق بسته حاضـر بـه رضـای غیـر او
نیست و همه مرارتها را قبول مشیت الهی ،در روز ازل میداند و به جان میخرد ،امـا اگـر
رضای خدا نامرادی او از معشوق باشـد بـه هـیپ عنـوان نمـیپـریرد و در نهایـت نظـری بـه
حضرت علی (ع) و جانشینان او دارد و معتقد است که پیروان آنان بادهی معرفت و رضـا را
خواهند نوشید و حاصل رضای به حق را عشق و فنا میداند.
حسن عهدت ،نگرارد که گــرارم پس از ایــن
ســـر تسلیم و رضــا بـــر خط یاری دگــــر
(فرصت شیرازی)171 :1333 ،
وگر رضـای تـو در نـامرادی دل ماسـت

مــــراد از تــــــونخواهیم مــــا بـــههـیپ نمـط

(همان)179 :
راه ایــــن عشق ،بـــــه اقلـیم فنــــاست

الزماو همـــــــــه تسلیـــــــم و رضــــــاست
(همان)369 :
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 -4رند
«رند کیست؟ آن که به هیپ چیز سر فرود نمیآورد ،از هیپ چیز نمیترسد و زیر ایـن
چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پریرد آزاد است(».زرینکـو  .)41 :1375،رنـد شخصـیتی
است به ظاهر متنـاقض و در بـاطن متعـادل .اهـل هـیپ افـرا و تفریطـی نیسـت .بزرگتـرین
هدفش سبکبار گرشتن از گررگاه هستی است .از نظر فرصت رند قلبش آیینهی وجود حق
است و غیر از او هیپ نمیبیند عاشقی است که از روز ازل از بادهی معرفـت نفخـت روحـی
حق ،رند خراباتی و سرمست شده است و در بیتی دیگرمیگوید :چه زاهد و چه رند باشـیم
مشتاق دیدار معشوق و فارغ از عالم تعلقاتیم.
عــــاشقــــانیم و رنــــدو بــــاده پرسـت

همــــــه از بــــــــادهی ازل ،ســـــــــــرمست
(همان)349 :

ما گر که رند و مستیم یا پارسا و زاهـد

کس را به ما چه کار است ما را چه کار با کـس؟

(همان)174 :
 -1-4رندان بینا

در نظر فرصت رند اهل ریا و تزویر نیست .همیشه و در همه حال حق بین است و حـق
می گوید چه در راحتی یا ناراحتی و چه در خوشی یا ناخوشی .به دیگر سخن نـان بـه نـرخ
روز نمی خورد و همیشه حق می گوید .شاعر ،تحسین میکند رنـدانی را کـه بـه بصـیرت و
شهود رسیدهاند و با خلوص نیت در ظاهر و
باطن ،دیدهی حقبین دارند وجزاو ،دل به یاری نمیدهند.
خوشا رندان بینا را که باشد دیدهی حقبین
نمیبیند غیر از حق چه در سرا ،چه در ضرا
(همان )244 :
 -2 -4رند پا برجا

شاعر در قسمتی از مسـمطات ،خـود را رنـد عاشـقپیشـهای مـیدانـد کـه سرچشـمهی
کماالت است عابد و صوفی و زاهد و مفتی را به مریدی خـود مـیخوانـد و خرقـهی ریـا و
خودبینی صوفی را با آتش عشق میسوزاند؛ و تا قیامت در مسلک خویش پا برجـا و عاشـق
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می ماند .به دیگر سخن ،می توان اینطور استنبا کرد که فرصت ،رند را به خـاطر یکرنگـی
و عدم ریا و تزویر ،از صوفی و مفتی و عابد و زاهد باالتر می داند و معتقـد اسـت کـه بایـد
همه آن ها دنباله رو و مرید رند باشند.
صـوفی برو صوفی برو کاین خرقه ،در سوزانمت مفتی ببـین مفتـی ببـین چـون دانـش
اندوزانمت
عــــابد بهل عــــابد بهل ،تــا دل بر افروزانمت
زاهـد بیا زاهد بیـا ،تــــا زهــــد اموزانمت
هـــم عابدم هــــم زاهدم هم رند پـابرجاستم
(همان)342 :
 -3-4رند خرقه سوز

فرصت ،همانند شاعران پیش از خود رند را مقابل زاهد میداند و معتقد اسـت زاهـد،
حق ندارد بر رندی که خرقهی زهد وریا را بـه آتـش کشـیده خـرده بگیـرد؛ زیـرا او عاشـق
دلباختهای است که همهی زندگیش را به پای معشوق ریخته و در حال تزکیهی نفس اسـت
و تن به خرقهپوشی ریاکارانه نمیدهد.
بر رند خـرقه ســـوز ،مــالمت چــــرا کنـد

زاهد؟ کز آتشی همه عمــــرش قبـــا نسـوخت

(همان)150 :
 - 4 -4رند قدح خواره

فرصت ،ابراز میدارد خوشا به حال رندان قدح خوارهای که سبوی معرفت و عشـق را
از عارفان خمخانهی میکدهی حق خریدارند.
خــــرم روان رند قدح خواره ی کــه او

در پـــای خم ،بـه میکـده همچـون سـبوفتاد
(همان)156 :

 -5-4رند و خراباتی

گاهی رند را خراباتی و دلـدادهی رسـوایی مـیدانـد کـه قصـد پنهـانکـاری نـدارد و
پردهدری میکند و قضاوت دیگران بـرایش بـیمعناسـت و قلـبش فقـط در تسـخیر عشـق و
معرفت است.
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مـــا رنــد و خرابــاتی و دیوانــه و مســتیم

پوشــیده چــه گــوییم ،همینــیم کــــه هســتیم
(همان) 196 :

 -5زاهد
زاهد شخصیتی است که در مقابل رند قرار می گیـرد و بـه ظـاهر خـود را از آلـودگی
های دنیوی به صورت مرتاضانه و سخت گیری های نابجا پا

کرده و به خاطر ایـن پـاکی

دچار کبر و غرور گشته .زاهد خود را از لرت ها و خوشی های زندگی دور مـی کنـد و در
عقاید خشـک و باطـل خـویش حـرص مـی ورزد .او عـالمی اسـت کـه انسـان را از عفـو و
بخشش الهی نومید می سازد.
در بیت زیر ،زاهد که فقط ظاهر اعمال را می بیند ،عبادات عاشقانه فرصت را کفر می
داند و به باطن عمل و عبادات فرصت توجهی ندارد .ولی فرصت حاضر نیست که دسـت از
عشق بتان زیباروبردارد .او خود را مسلمان واقعی می داند و اعتقـاد دارد کـه اگـر دسـت از
این عشق بردارد و فقط به ظاهر اعمال عبادی بپردازد نامسلمان است.
زاهد از عشق بتان گر چــه کند تکفیـرم

نامسلمــــانم اگــــر گــوش بـــه تکفیــر کــنم
(فرصت شیرازی)193 :1333 ،

در بیتی دیگر ،مورد مالمت زاهد ،قرار گرفته است و اعتقاد دارد که محـرا عبـادی،
ارزانی زاهد است و او به طاق ابروی معشوق نظر دارد .فرصت در این بیت به زیبـایی ظـاهر
و باطن شریعت را در مقابل هم قرار داده اسـت .او محـرا را نمـاد ظـاهر شـریعت و طـاق
ابروی معشوق را نماد باطن و اصل شریعت می داند.
محرا عبادت باد ،زاهد ،به تـو ارزانـی

تــا قبلــهی مــا باشــد طــــاق خــــم آن ابــرو
(همان) 216 :

شــاعر ،در ترکی ـ بنــد هشــتم در نصــایح ســودمند و انــدرزهای دلپســند از انســانهــا
میخواهد که دلبستهی عالم مادی نباشند خود را از عشق مجازی دور کنند و از هـمنشـینی
با دونان پرهیز نمایند و با انسانهای مکار و حیلهگر تعامل نداشته باشند زیرا آنها اهـل علـم
و عمل نیستند و به دین آسی

میرسانند و هرروز ،چهره عو

میکنند گـاهی حکیمنـد و

عارف و گاهی صوفی و زاهد شهر که در این ابیات معنی و مقصود ،تنبه و آگاهی انسانهـا
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در معرفت و خودشناسی است که انسان ملکوتی و فارغ از عالم مادی است.
گـــــــوهر پــــــاکی و از عـــالم پـــا

چنــــد روزی شــــده آلــــوده بــــه خــــا

بســتهی عشــق مجـــــازی ،تـــــا کــی

هـــم چـــو طفـــالن ســـوی بـــازی تـــا کـــی

بــا کــم از خــود منشــین یــــار مبــاش

یــــــــار هــــــر ،عــــــامی بــــازار ،مبــــاش

کــار ایشــان ،همــه مکــر اســت و حیــل

بــــــــیخبــــر جملــــه ،زعلـــــم وز عمــــل

گــــه حکیمنــد و گهــی عــارف دهــر

گــــــه صـــــوفی و گهـــی زاهـــــــد شـــهر
(همان)367 :

شاعر معتقداست ،که صفا و صمیمیت و دوستی را از پیر دیـر بیـاموز؛ زیـرا از زاهـدی
که برای خودنمایی و کس

شهرت و رقابت با دیگـران و طلـ

محـرا و منبـر ،مـدام در

حال نزاع و کشمکش است چگونه میتوان دوستی را آموخت؟
زپیــــر دیــر بیـاموز صـلح کـه زاهـد را

همیشه بر سـر محـرا

و منبــر اسـت نــزاع
(همان )181 :

فرصت ،افسوس می خورد بر زاهدی که عمری را سپری کرده و هنوز از شرا عشق
و معرفت و جمال معشوق چیزی در

نکرده و با خشک مقدسی همه چیز را بر خود حرام

کرده است.
شر می ،با ل

شیرین تو ماراسـت حـالل

بیخبر زاهد از این ذوق کـه در مشـر ماسـت

(همان )145 :
او ،تنها جـایی کـه زاهـد بـودن را جـایز مـیدانـد در قصـیدهای اسـت کـه در وصـف
مظفرالدین شاه سروده ،زاهد را مقابل فاسق آورده است .در حالی که محاسن اخالقـی او را
تمجید میکنـد در بیتـی زیرکانـه بـه نصـیحت او مـیپـردازد ،کـه اگـر مـیخـواهی در امـر
حکومتداری ،محبو خلق باشی ،باید تقوا و پرهیز گاری را پیشهی خود قرار دهی ،زیـرا
با فساد و تر

دستورات خداوند نمیتوان در امور سیاست داری موفق شد.

اال تــا کــه محبــو خلــق اســت زاهــد

اال تـــا کـــه مـــردود دهـــر اســـت فاســـق
(همان )293 :
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 -6ساغر
«مراد از ساغر دل عارف است که آن را خمخانه میکده میگوینـد» (سـجادی:1350 ،
.)252
فرصت ،هماننـد دیگـر شـاعران قبـل از خـود سـاغر را چیـزی کـه در آن انـوار غیبـی
مشاهده شود و سکرو شوق هممعنی کرده است فرصت در این بیت بـه شـرا ازلـی کـه از
بادهی معرفت الهی در عالم ملکوت نوشیده است نظر دارد و معتقداست کـه مسـتی آن مـی
تا زمانی که زندگی میکند با اوست.
زان می وصلی که دوشم داد جانان ،یک دو ساغر
گر از این پس زنده مانم ،هرچه هستم ،مست هستم
(همان)205 :
«نام افالطون در اشعار فارسی ،بسیار به کار رفته است و گاه او را با دیـوژن خـم نشـین
اشتباه کرده وخم نشین خواندهاند»(دهخدا ،ذیل واژهی افالطون).فرصت هم در اشعار خـود
به اشتباه یا سهواً ،از افالطون بـه جـای دیـوژن ،کـه فیلسـوف بـوده اسـت و بـرای تشـویق و
اشاعهی ساده زیستی در خم زندگی میکرده استفاده کرده است؛ و عقیده دارد ،کسـی کـه
میخواهد به انوار غیبی برسد ،باید همانند افالطون ،خـم نشـینی کنـد تـا از خـوا جهالـت
بیدار شود و از خم حکمت ساغر معرفت بنوشد.
شنیدهایکهفــالطون خم نشین زیــن پیش

کشیـــده از خـــم حکمت هـزارها سـاغر
(فرصت شیرازی)276 :1333 ،

شاعر غزل  104را در مورد حضرت علی (ع) سروده اسـت؛ کـه او را پیـر مغـان خـود
می داند خا

در گه او بودن بـرایش سـرافرازی و سـربلندی مـیآفرینـد وجـود او بـرایش

همانند بهشت و کو ری است که او را از بهشت بینیاز میکند ،و خرسند اسـت کـه از ازل،
خداوند مهر او را بر دلش قرار داده است و بندهی درگاه او بودن را برای خودآبرو میدانـد
و از روز قیامت غمی ندارد چون حضرت علی(ع) را شفیع و یاور خود میداند و در نهایـت
نیازی به می بهشت ،ندارد چون معتقد است که حضرت علی(ع) ،سـاغر معرفتـی اسـت کـه
میتوان انوار غیبی را در وجود او مشاهده کرد.
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می بهشت چه حاجت مرا که بادهی وصل

زخـــم عشـق ننـــــوشیده ســـاغری دارم
(همان )197 :

 -7شوق
«شوق میل مفر است و در اصطالح عرفان بیآرام شدن در طل  ،بعد از یـافتن
او و فقدان او به شر آن که اگر بیابد ساکن شود و عشق هم چنان باقی باشد .خالصه مـراد
از شوق همان داعیهی لقای محبو است» (طاهر خانی و همکاران.)44:1379،
در عرفان شوق در غیبت معشوق پدید می آید و در حضور او بایـد از بـین بـرود.
ولی در بیت زیر هنگامی که فرصت به وصال معشوق می رسـد و هنـوز آن شـوق و اشـتیاق
در او وجود دارد و آ دیده اش روان است ،نشان از این موضوع دارد کـه جمـال معشـوق
بی کران است و ظرفیت عاشق محدود .همچنین عاشق خوف از زوال وصال معشوق دارد.
زفر شوق وصالش من آن چنان شده گریان

که آ دیــده گرفت از کنـــار تا به میــــانم

(فرصت شیرازی)200 :1333 ،
 -8طلب
«طل

به معنی خواستن وجستن است ،و دراصـطالح صـوفیه درد وکششـی اسـت کـه

سالک مبتدی را به جستجویحقیقت وا میدارد وان از مراحل ابتـدایی سیروسـلو

اسـت»

(نوربخش.)9 :2 ،1366 ،
صوفیان بر این باورند که مقام طل  ،هدیه ای است از جان

خداونـد و بـدین جهـت

نمی تواند خودخواسته باشد .خداوند هر کسی را کـه بخواهـد بـه سـوی خـود مـی خوانـد.
همان طور که هیپ کس نمی توانـد معشـوق را برگزینـد ،ایـن معشـوق اسـت کـه عاشـق را
انتخا می کند .بیت زیر نیز اشاره به همین موضوع دارد .معشوق که همان خداونـد اسـت،
عاشق که ما انسان ها هستیم را به سوی خویش می خواند و طل
همــه عشــاق جهــان در طلــ

معشــوقانــد

می کند.

طرفه معشوق مرا بین ،که طلـ

کـار مـن اسـت

(فرصت شیرازی)150 :1333 ،
شاعر ،گـاه در حالـت جربـه و شـور همـهی عاشـقان را در جسـتجوی طلـ

معشـوق

مییابد و خود خستهجانی است که از عشق و طل  ،در مسجد و خرابات سرگشته و حیـران
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است و سالکی است که عشق به هر چیز ،جز حق را در وجـود خـود مـیسـوزاند و هـر چـه
مانع رسیدن به معبود است از سر راه برمیدارد به تمام شهوات و نفسیات نه میگوید جز یار
نمیبیند و بدون وصال معشوق قرار و آرامش ندارد جان میدهد تا جانانی طلـ کنـد و بـه
مراد برسد و تمام سختیهای این وادی را به جان میخرد و هیپ نمـیبینـد آن چـه مـیبینـد
عشق است و معرفـت ،و معتقـد اسـت کـه حاصـل وادی معرفـت ،جـز رسـیدن بـه معبـود و
محبو نیست و زمانی که در معبود فنا شود عاشق و معشوق یکی میشود.
فرصت خسته دل ،از کوی تو خیزد هیهـات

که به خا

درت ،از روی طل

بنشسـته اسـت

(همان)152 :
بـــه طل

کاری او گه به خرابات شـدم

گه به مسـجد پـی طاعـات ،بـه اوقـات شـدم

(همان)209 :
بیـــــا بگــرر ز تن جــانی طلـ

کـــن

بــــــده جــــــان را و جــــانانی طلــ

کــن

(همان)337 :
 -9عشق
«عشق ،افرا در محبت است و آتشی است که در دل عاشق حق ،میافتـد و جـز حـق
را میسوزاند» (نوربخش  .(2:25 ،1366فرصت ،همچـون شـاعران قبـل از خـود عشـق را
افرا محبت میداند و معتقد است کـه عشـق :کسـ کردنـی و ذاتـی مـیباشـد کـه عشـق
فطری ،ازلی و از سرشت انسان است ولی عشقی که کس

کردنی است برای لرت بـردن و

شهوانی است.
اســت و بــه فطــرت باشــد

عشــــق ،افـــــرا محبـت بـــــــــاشد

وان بــه کســ

میـــــــل فطـــــــری بــه طبیعـت باشـد

کسبــــــــی از مــــــــایهی لــــــرت باشــــد
(فرصت شیرازی)368 :1333 ،

او جاننثار عشقمعشوق است ،ناز او را با دلو جان مـیخـرد و جـز ایـن حرفـی بـرای
گفتن ندارد.
نـــاز کن ،نــازنگارا که دهم جان بـــه نثـار

زان که در عشق ،جز این نیست ،شعار مـن وتـو

(همان)215 :

اصطالحات و تعبیرات عرفانی در دیوان فرصت الدوله شیرازی 191 /

 - 1 -9آتش عشق

در بیتی دیگر از معشوق خود گله دارد و میگوید :با این که میدانستی هـیپکـس از
آتش عشق
تو مانند ما نسوخت اما باز هم بر ما رحم نکردی .بـراین بـیتـوجهی معشـوق افسـوس
میخورد.
با آن که کس از آتش عشقت چو ما نسوخت

بــر ما دلت نسوخت ،نـــدانم چرا نسـوخت؟

(همان)150 :
 -2 - 9بحر عشق

فرصت معتقد است ،دریای عشق بی کرانـه اسـت و کسـی کـه در دریـای عشـق غـرق
گردید هرگز به ساحل نجات نمیرسد.
فرصتا،در بحر عشقدوست،چونگشتی غریـق

دست وپا ،بی جا مزن اندیشـهی سـاحل مکـن

(همان )210 :
 –3– 9خیال عشق

فــــاش گـــــویم خیــــــال عشـقش را

بــــــا خـــــــود آوردمـــــــی ز روز الســـت
(همان)350 :

خیال عشق معشوق را ،ازلی میداند.
-4 -9دیوار عشق

عشق را دیوار محکمی میداند که با تکیه بر آن ،از دنیا و آخرت دست میکشد.
دست فشان بر جهان،پای بزن بر دو کون

داری ،اگر همچو من پشت بـه دیـوار عشـق
(همان )183 :

 -5- 9عقل و عشق

عشق را مقابل عقل میداند و معتقد است که باید از عقل رها شد تا به عشـق رسـید؛ و
در حالی که عشق را شر عقل نمیداند ،نظر به بیعقلی عاشق دارد و کسـی کـه در کمنـد
عشق نباشد را دیوانه می داند .فرصت بسیار خفی و غیرملمـوس ،بـه دیـوانگی عاشـق اشـاره
دارد.
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پند زفرصت شنو ،رسته شو از بنـد عقـل

خــویش تــن آزاد کــن ،بــاش گرفتــار عشــق
(همان)184 :

در کمند عشق بودن ،گرچه شر عقل نیست

گر من از این بنـد پـا بیـرون نهـم دیوانـهام
(همان)206 :

 -6-9کمند عشق

در جای دیگر کمند عشق معشوق ،او را اسیر کرده و نمیتواند از آن نجات یابد.
کمنــد عشــق بتــی بســته پــای فرصــت را

کزین کمنـد نگـردد بـه هـیپ روی خـالص
(همان)178 :

در غزلیبسیار زیبا با احساسات مخاط  ،بازیمیکند و مخاطـ

را بـه شـور و نشـا

وامیدارد و همچنان که از آرایهیتکرار و تضاد ،استفادهمیکند با هنرمندیخاصی به خلـق
مضامینی زیبا میپردازد
و قل

مخاط

را تسخیر میکند و او را به او معنویـت مـیبـرد و عاشـق را محـرم -

اسرارالهی میداند.
فغـــــــان از راه عشـــق و عــــالم عشـــق

مبـــــــادا کــــس ببینــــد محکـــــم عشــــق

ســر بایـــد نمـــودن

هــــر آن کـــس پـــا نهـــد در عـــالم عشـــق

قدم هر جـا گـرارد عشـق ،شـر اسـت

نمـــــــودن ،جــــان نثــــار مقــــدم عشــــق

دلــــــم ،بیگـــــــانه شـــد از آشنـــــایان

شــــــدم تـــــــا آشنـــــا و محــــرم عشــــق

ســخن بـــــا همــدمی یــک دم نگفــتم

چــــو گشـــتم هـــم زبـــان وهـــم دم عشـــق

غــزال مشــک مــــویم رفــت وبگراشــت

مــــــرا آخـــر بــــه چنـــگ ضـــیغم عشـــق

دلــم در عشــق چــون پــا بســت غــم شــد

کنـــون دانـــی چـــه ســـازم بـــا غـــم عشـــق

نخســتین ،تــــــر

(همان)360 :
 -10وحدت در کثرت ،کثرت در وحدت
«یعنی یکتایی ،یکی بودن و مراد از وحدت حقیقی وجود حق است و وحـدت وجـود
اشیاء عبارت از تجلی حق به صورت اشیاء و کثرت مرات

امور اعتباریاند و از غای

فیض رحمانی تعینات الوانی نمودی دارند»(سجادی.)482 :1362،

تجرد
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از کثرت در وحدت در پـرده ،سـخن گفتـیم

افشــاند بــه رخ زلــف و گفتــا ،کــه موجــه گــو

(فرصت شیرازی)216 :1333 ،
فرصت با آوردن تمثیلی در مصرع دوم بیـت ،وحـدت در کثـرت را معنـا مـیبخشـد.
چهره ی پنهان معشوق در زیر موهای پریشان او زیبایی نهان اوست که آنها حجـابی ،بـرای
ظهور رخ محبو اند ،که با کنار رفتن آن رخ نمایان میشود هم چنان کـه جهـان هسـتی از
یک سو نمودی از وجود حق است و شهود را ممکن میسازد و به گونـهای ،حجـابی بـرای
حق است که باید آنها را کنار زد تا چهرهی محبو و حق جلـوه گـری کنـد وحـدت در
کثرت ،یا کثرت در وحدت ،را تجلی حق میداند مخالفان این دیدگاه را مورد انتقـاد قـرار
میدهد ،و تفکر آنان را خیالی باطل و موهوم میداند.
در نقطــهی وحــدت ،ســر تســلیم نهــادیم

در دایــــرهی کثــــرت ،موهــــوم پرســــتیم
(همان)196 :
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نتیجهگیری
در این مقاله با بررسی تعبیرات عرفانی دریافتیم که فرصت به سبک دورهی بازگشـت
شعر گفته است .او مانند شاعران بزرس قبل از خود ،از اصـطالحات عرفـانی از قبیـل :مـی،
ساغر ،پیر میخانه ،عشق و  ...را در اشـعار خـود بـه کـار مـیبـرد .اصـطالحات میخانـهای در
دیوانش بهوفور دیده میشود .او بـه ترکیبـاتی از رنـد خرقـهپـوش ،رنـد پابرجـا ،رنـد قـدح
خواره ،رندان بینا و رند خراباتی دست مییابد .این تعبیرات و اصطالحات عرفانی روح تازه
ای به ادبیات عرفانی می بخشد و از آن جا که عالم درون عارفـان بـرای تمـام افـراد کشـف
شدنی نیست ،عموم افراد می توانند با تأمل در این اشعار که جلوه ای از نهفته های قلبی ایـن
شاعران عارف است ،شناختی همراه با لرت معنوی کس

کنند.

او شاعر عشق و سرگشتگی است و عشق را ازلی می دانـد .پیوسـته در طلـ

معشـوق

است و معتقد است تمام مقاماتی که سالک عارف میپیماید برای رسیدن بـه پرتـو جمـال و
جالل حق است .ولی در جایی دیگر معشـوق کـه همـان خداونـد اسـت را در طلـ عاشـق
(بندگان) می بیند که آن ها را به سوی خـو د فـرا مـی خوانـد و چقـدر ایـن تنـاقض زیبـا بـه
تصویر کشیده شده است.
به نظر می رسد به عالم شهود رسیده باشد چون در قسمتی از مسمطات خود در دیـدار
با پیر ،تجربهی عرفانی خود را در او زیبایی سخن بیان میکند .زیرا این شیوه بیان ،زیبـایی
کالم و سخنی که به بر روح مخاط

تا یر می گرارد و با خود همراه می سازد تنها از کسی

بر می آید که به این درجه از سیر و سلو
او مانند سایر صاح

رسیده باشد و عالم شهود را در

کرده باشد.

سبکهای قبل از خود نتوانسـته اسـت جـز مسـلک متقـدمان در

عرفان به خالقیت و نوآوری دست زند امـا توانسـته اسـت در همـان مضـامین قبلـی بـا ذوق
خداداد خود نوآوری کرده و با تکرار مضامین نقـش خـود را بـر صـفحهی ادبیـات فارسـی
مانــدگار ســازد .در جــدول شــماره  1بســامد اصــطالحات و تعبیــرات عرفــانی در دیــوان
فرصتالدوله شیرازی آوردهایم ،این اطالعات بهطور خالصـه نتـای ایـن پـژوهش را نشـان
میدهد.
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جدول : 1بسامد اصطالحات و تعبیرات عرفانی در دیوان فرصت الدوله شیرازی

اصطالحات یا تعبیر عرفانی در
دیوان

بسامد

فرصت الدوله شیرازی

عشق

160

پیر

57

ساغر

37

طل

34

زاهد

17

رضا

12

رند

8

حقیقت

15

شوق

15

طریقت

8

وحدت در کثرت ،کثرت در وحدت

3

ترکیبات ساخته شده از
اصطالحات یا تعبیرات عرفانی

بسامد

آتش عشق

6

بحر عشق

2

دیوار عشق

2

عقل و عشق

2

کمند عشق

2

خیال عشق

1

پیر مغان

7

پیر خرابات

1

پیر مرشد

1

پیر میخانه

1

رند قدح خواره

2

رندان بینا

1

رند پابرجا

1

رند خرقه سوز

1

رند و خراباتی

1
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پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
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 .12سجادی ،جعفر ،)1350( ،فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،تهران ،طهوری.
 .13سلمان پور ،محسن اسداهلل ،)1398( ،شرح برخـی از اصـطالحات عرفـانی اسـرارنامه عطـار،
آغازین با الف و  ،ماهنامه آفاق علوم انسانی ،سال سوم ،شماره ،26صفحه  1تا .20
 .14طاهری ،عبداهلل و همکاران ،)1379( ،واژگان ادبـی و عرفـانی ،چ چهـارم ،تهـران ،مـاورای
دانش.
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 .16فرصت شیرازی ،محمدنصیربن جعفر ،)1333( ،دیوان فرصـتالدولـه ،مقدمـه و تصـحیح و
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