
حکمت دور و نقطه در ابیات عرفانی شعر حافظ

نویسندگان: رسول کمالی دولت آبادی)دانشجوی دکترا، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی 

سپهر اصفهان(

سید ابوالقاسم حسینی ژرفا )عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب(

Wisdom of Circle and Dot in the mystical verses of Hafez’s poem 

چكيده]]
»نقطه« و »دور« )دایره( به عنوان دو نماد اصلی در هستی شناسی و فرم زبانِی ادبیات عرفانِی 
دایره  و  کامل(  انسان  حق/  )ذات  وحدت  به منزلۀ  نقطه  داشت هاست.  حضور  حافظ  عصر 
بازتعریف  قابلیت  که  هستند  نماد  دو  این  پایه ای  معانی  شهود(  و  معنا  )عوالم  کثرت  به مثابۀ 
کائنات«،  آفرینش  »طرح  کرده اند:  فراهم  خود  در  عرفانی  متن  با  مطابق  را  جزئی تری  مفاهیم 
»استمرار حضور، نظارت و جذبیت پی درپی حق« و »سیر سلوک سالک«. حافظ این دو نماد 
در  شبستری(  شیخ  )همچون  قبلی  شعرای  از  متفاوت  شیوه ای  و  ناهمگون  کارکردهای  با  را 
در  بیشتر  ذاتی،  انتزاع  و  تجرید  سبب  به  دور  و  نقطه  دوگانۀ  است.  گرفته  کار  به  خود  غزلیات 
معرفت شناسی عرفانی شعر حافظ جای گرفته اند و کمتر می توان از آن معناِی غیر استنباط نمود. 
معانی نمادین این دوگانه در ترکیب و ساختار فرمی عبارات و مصرع های غزل حافظ -به مدد 
گرفتار می شوند تا فردیت شاعر و ابداعات ادبی  تمهیدات و صناعات ادبی- به لغزش یا معطلی 
کند و الیه های درونی تر معنا با فعالیت ذهنی مخاطب هویدا شود. در مقالۀ حاضر  ی بروز پیدا  و
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تالش شده است تا با تفسیر مفاهیم نمادین نقطه و دور در سنت، علت ارجاع مفاهیم عرفانی 
به این دو عنصر آشکار شود؛ همچنین با تکیه بر دو روش ساختارگرایی و نشانه شناسی، معانی و 

گردد. داللت های ضمنِی نقطه و دور در ابیات عرفانی حافظ مشخص 

گان کليدی]] واژ
کثرت، غزلیات حافظ، نماد، رمزگان عرفانی نقطه، دور، دایره، وحدت، 



107        

1. مقدمه]]
ادبیات  و  سنتی  هنرهای  در  نمادین  و  پرکاربرد  برجسته،  عنصر  دو  )دایره(  »دور«  و  »نقطه« 
عرفانی ایران است. این دو عنصر در زباِن عارفانۀ شعرای زمانۀ حافظ )حدود 727-792( و پیش 
حضور   -)7۴0-۶87( شبستری  محمود  شیخ  و   )752-۶89( کرمانی  خواجوی  -به ویژه  او  از 
کارکرد تبیین »فضای سرمدی و سلوکانه« و »ساحت یگانۀ عارف و معروف« به  داشته است و با 
یکرد خالقانه ای  مقولۀ »وحدت وجود« داللت دارد. با بررسی و تحلیل ابیات حافظ، می توان رو
که در آن شاعر -علی رغم حفظ رمزگان سنت  یکردی  یافت؛ رو را در برخورد با این دو عنصر در
کنایه، استعاره و...( از ساحِت  عرفانی در فرم غزلیات- به مدد صناعات ادبی )ایهام، تشبیه، 
ی و امکان دستیابی به مفاهیم دیگری  سنتِی زباِن زمانۀ خود و مفاهیم نمادین و جزمی آن فرارو
در  معروف  و  عارف  دوگانگی  به  قائل شدن  عین  در  حافظ  است.  کرده  فراهم  خود  ابیات  در  را 
جای جای ابیات عارفانه یا عاشقانۀ خویش، با مقولۀ »وحدت وجود« و حالت »مستی و سکر«ِ  
ناشی از درک وجودی آن آشنایی داشته، اما توجه به وحدت وجود در ابیات خواجه بسیار ناچیز 
که آن غزل  است. تنها در یک بیت از اشعار حافظ واژۀ وحدت به صورت مستقیم استفاده شده 

هم بی اصالت و منتسب به حافظ است و در بسیاری از دیوان ها موجود نیست:
شود مست وحدت زجام الست           هر آن کاو چو حافظ می صاف خورد )حافظ؛ غزل 2۶2(1

1. شـمارۀ غزل تمامی ابیات حافظ در این مقاله مطابق با کتاب شـرح شـوق دکتر سـعید حمیدیان اسـت و اما به دلیل نبودن این غزل در کتاب 
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اما سکر عارفانۀ ناشی از درک این وحدت در برخی از ابیات مشهود است:
به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش

چنین که حافظ ما مست بادۀ ازل است 
)حافظ؛ غزل ۴۶(

کرمانی دربارۀ مقام وحدت بسیارند  که ابیات شیخ شبستری و خواجوی  این در حالی است 
گرفته اند. و نقطه و دور را در خدمت تبیین این مقصود به کار 

فرم  نمایندگی  ی، شیخ الهیجی -به  و شارح و راز  گلشن  مقاله، منظر شبستری در  این  در 
کارکرد نقطه و  گرفته می شود تا ضمن تبیین نقش و  کار  زبان عرفانِی غالب در عصر حافظ- به 
با این دو نماد و در پی آن،  دور در طرح فضای سرمدی و مقام وحدت، نسبت برخورد حافظ 
وحیانی  سنت  بر  مبتنی  یالت  تأو با  نگارنده  شود.  مشخص  ی  و ابیات  در  آن  ضمنی  مفاهیم 
آغاز  در  می شود،  همراه  حکم فرماست  عرفانی  ادبیات  متن  بر  که  معنا(  احیای  )هرمنوتیک 
پژوهش، روش آیکنولوژی را به جهت شناخت بهتر از مفاهیم سنتی نقطه و دوربه کار می گیرد و در 
کارکرد و داللت های این دو نماد، پژوهش خود را بیشتر بر نظریۀ  ادامه برای مشخص کردن نقش، 
کید بر بینامتنیت، جانشینی و هم نشینی- استوار می کند؛  ساختارگرایی و نشانه شناسی -با تأ
که در ترکیب  کشف معانی و داللت های ضمنِی دوگانه ای )نقطه و دور( است  که به دنبال  چرا
با دیگر عبارات موجود در همان بیت از معنای محدود، مشخص، جزمی و نمادین رمزگان خود 

خارج شده اند.

2. رمزگان عرفانی نقطه و دور در ساخت فضای سرمدی و سلوکانه]]
در نمادپردازی عرفانی، »نقطه« و »دور« امکان طرح فضای سرمدی را فراهم می کنند. فضا 
گستردگی خود را در تمام  که از بدو آفرینش مطرح می شود و  ِی هستی« است، چرا

ّ
کل اولین »نماِد 

وجوه پی می ریزد. »الیتناهی« فضایی بی حدومرز، جوهر و علت ممزوج با هستی و مبدأ و مأخذ 
پدیده ها تلقی می شود ؛ زمان و مکان در آن تعریف واحد دارند و سراسر ازلی و سرمدی اند . الیتناهی 
که اشیاء مختلف و مظاهر هستی در آن به یگانگی نمایان می شوند . انسان  کلیتی از فضا است 

ایشان، شمارۀ آناز شرح سودی استخراج شده است. اصالت این غزل برای سودی نیز مورد تردید است. )سودی، 1366: 1386-1389(
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الف(  می آورد:  ی  رو ماورایی  تعابیری  به  شهودی-  یکردی  رو -با  فضا  این  با  مواجهه  در  سنتی 
که فضای میان این دو را  تقسیم بندی هستی به دو مرتبۀ کلی شهادت و غیب )ملک و ملکوت( 
کبیر )کائنات/آفاق( و صغیر )انسان/انفس( در  برزخ )عالم مثال( تشکیل می دهد. ب( دو عالم 
کنش خود«  تعبیر و تفسیر نسبت انسان با فضا. از این دو منظر، حکیم و عارف میان »اندیشه و 
یادی می یابد و در هر متن و اثر با خلق فضا به یادآوری حرکت درونی  با »طبیعت« شباهت های ز

کیهانی می پردازد . خویش و فرایند 
و  و چه عالم غیب  و صغیر  کبیر  ک )چه عالم  افال و  ثنویت عوالم  نمایۀ  در سنت عرفانی، 
کدام معکوس دیگری(  شهادت( و اجزای آن معمواًل با شکل نقطه و دایره )دو نیم دایره ولی هر 
مدل«  »دو  با  آن،  در  انسانی  وضعیت  و  کائنات  حیات  تداوم  و  آفرینش  سیر  و  می شوند  تفسیر 
که  کنش این دو شکل قابلیت تبیین می یابند: عوالمی  متفاوت ولی قرین به هم و هر دو برآمده از 
در آغاز از »حرکت« یا »انبساط« نقطۀ اول پدیدار می شوند  و در حرکت خود به سمت جسمانیت 
پیشین  مرحلۀ  بر  گسترده  تبّدالتی  )صعودی(  متعالی  عالم  روحانیت  یا  )نزولی(  صغیر  عالم 
عرفانی،  مدل  دو  تشریح  از  پیش   )32۶ و   2۶0-2۶1 و   11۴-180 و   ۶  :1385 )الهیجی،  دارند. 
بررسی قابلیت های  »دایره« و »نقطه« و علت طرح، بسط و سلطۀ آن در رمزگان عرفانی الزم به نظر 

می رسد.

1. 2. نقطه

و  کم شکل ترین  تقلیل یافته ترین،  ساده ترین،  و  ُبعد  هرگونه  از  خالی  کّمی،  نظر  از  نقطه 
که درازا، پهنا و ژرفا یا بلندا   تجزیه ناپذیرترین عنصر بصری است. موجودی موهوم با ابعاد صفر 
با  برابر  بصری،  عنصر  هیچ  بدون  فضا  می کند.  فضا  طرح  نقطه   )۶9  :138۶ )آداندیس،  ندارد. 
عدم و نیستی است، به خودی خود وجود ندارد  و با پیدایی تنها یک نقطه تعّین و هستی می یابد. 
با آن ماهیت می یابند .  )نامی، 1383: 20( عناصر بصری نسبت به فضا و دیگر عناصر مرتبط 
که در فضایی وسیع تر  هر عنصر بصری  در صورتی نقطه قلمداد می شود )ماهیت نقطه می گیرد( 
که آن عنصر تنها بتواند وجود و  از طرِح تعریِف نسبی خود، در حداقل نمود طرح شود؛ به نحوی 
با  را  کمترین تضاد  نقطه  نمایان سازد. میان عناصر بصری،  را  نه ماهیت خود(  )و  حضور خود 
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دیگر عناصر همنوع خود )نقاط دیگر( دارد. )آیت اللهی، 137۶: 25( ازاین رو، نقطه برای توصیف 
کلّیت وحدت وجود مناسب به نظر می رسد. نقطه  و طرح نمایۀ آفرینش و تفسیر عرفانی نمایۀ 
خلقت،  تمثیل های  تمام  یادآور  خود،  مبنایی  کیفیت  با  و  محیط  طرح  و  فضا  خلق  به واسطۀ 

هستی و نسبت های متفاوت انسان با آن است.
نقطه به خودی خود، به هیچ سمتی جهت و در هیچ فضایی تمکین ندارد. در معنای عرفانی، 
در  نقطه ای  چنین  ندارد.  جهت پذیری  و  گستردگی  تصاحب،  به  خاطری  تعلق  و  انانیت  خود 
کیفیتی فاعلی را برای آن فراهم نمی کند و  هیچ قسمی  از فضا جز در مرکز آرام نمی گیرد. شکل، 
کیفیتی روحی یافته است. نقطه با وجود طرح فضا، بروز حسی  بر این اساس، از قید تعّین آزاد و 
ندارد و عنصری درون گراست . بدین جهت در جست وجوی »شدن« است و نه بالیدن به خود. 
که قدرت متکثرشدن  که قوۀ خلیفه الهی دارد و یا به مانند مبدأ و ذات حق  به مانند انسانی عارف 

داشته است.

2. 2. دایره

رابطه  دادن  نشان  برای  ایرانی  عرفان  در  خود  دوری  حرکت  و  مرکزی  عمق  به واسطۀ  دایره 
گرفته  کار  به  به وفور  علیا -  به  سفال  از  و  عمق  به  سطح  - از  هم  به  وابسته  معنایی  مراتب  میان 
ک، مراتب وجود، سیر رجوعی و عروجی و ...؛ همچنین، نامشخص بودن  می شود: حرکت افال
کثرت( و شعوری  ابتدا و انتها و تقدم و تأخر دایره، امکان تبیین تجلیات ظهوری )تنزیل حق به 
کرده است؛ در توانمندی پنهان این شکل، تفسیر  )درک وحدت در تأویل( را در صورت آن فراهم 
انبساط یا حرکت نقطۀ عرفانی )نقطۀ وحدت(، بی کرانگی و بی انتهایی عوالم، تعادل خلقت بر 

حسب قرینگی و یکی شدن مبدأ و مأخذ در معادشناسی سنتی امکان پذیر است.
گستردگی و تعّین بیشتر طرح نقطه در فضا است. دایره با طبعی آرام، معتدل  کثر  دایره حدا
ملکوت،  آسمان،  تغییر(،  بدون  و  انجام  بدون  آغاز،  )بدون  سرمدی  زمان  از  نمادی  سیال،  و 
و  کیهان  سراسر  در  کل(  )عقل  اندیشه  سیالن  و  انبساطی  شکلی  در  روح  کلی  تحرک  و  ک  افال
کیفیت ناپایدار هستی است. در علم سنتی، حرکت آسمان ها به شکل دایره ای )و نه  نمایانگر 
یۀ خود نقطۀ آغاز  که این حرکت به دلیل شکل بسته و بی زاو بیضی شکل( فرض شده است، چرا
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انسان  اندیش  نمادپردازِی عدالت  و در  ادامه خواهد داشت  تناهی  بدون  و  ندارد  و سرانجامی 
برابر است. دایره در معنای ُعرف  و  قرینه  با »مرکز«  این حرکت  سنتی، تمامی جهات در شکل 
خود یعنی »احاطه« و »گردش به دور مرکز« و نمایانگر »چرخ فلک کائنات« و »حلقۀ گردوِن حیاِت 
کره  کره را تشکیل می دهد .  آفاق وانفس« است. )اردالن،1380: 133( طرح سه بعدی دایره حجم 
کیهان  معنای  تداعی کننده  و  می دهد  نشان  را  آسمان  از  بیشتری  تعّین  سنتی  نمادشناسی  در 
»دایرۀ  مینایی«،  »چتر  مینایی«،  »دایرۀ  مدّور«،  »چرخ  گیتی«،  »گنبد  چون  واژه هایی  است . 
کیهان  ک و  که همگی معنای آفاق، افال قسمت«، »دایرۀ دهرَبند«، »کاسۀ واژگون«، »خیمۀ دهر« 

کره است: را می دهند، اشاره هایی به این معنا در نمادشناسی سنتی دایره و 
مینایی دایرۀ  این  زد  نقش  پر  آن که 

کرد  گردش پرگار چه  که در  کس ندانست 
)حافظ؛ غزل 13۴(

جام می  و خون دل هر یک به کسی دادند
باشد چنین  اوضاع  قسمت  دایرۀ  در 
)حافظ؛ غزل 157(

ده می  جگرم  خونین  مینا  دایرۀ  زین 
تا حل کنم این مشکل، زین ساغر مینایی 
)حافظ؛ غزل ۴8۴(

3. دو مدل تببين شده در متون عرفانی تا عصر حافظ]]
1. 3. مدل اول: حرکت و چرخش نقطۀ واحدۀ ذات و ساخت دور کثرت و کائنات

لذا  و  دارد  را  ماده  غیر  به  تبدیل شدن  میل  گویی  و  می گریزد  جسمیت  و  شکل  از  نقطه 
صریح ترین و ساده ترین عنصر برای نمود »وحدانیت ذات الهی« است. نقطه معادل عدد »1« و 
در مفهوم عرفانی اعداد، معادل حقیقت واحده است. بر این مبنا، نقطه معنای وحدت می دهد. 
کیفیتی واحد، مرکزمدار، واالنمود )اوال(، فاعلی، ازلی، ثابت و سرمدی است.  این نقطه دارای 
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برای روشن تر شدن مبحث  و تمام حروف است.  یشۀ تمام اعداد  از دید عرفا، ر چنین نقطه ای 
گرفته می شود. در عرفان ایرانی، نقطۀ  در متن حاضر، این نقطه به عنوان »نقطۀ جاذب« در نظر 
که با حرکت خطی و  جاذب را نقطۀ اول )نقطۀ کل( می گویند که این همانی »کل وجود« است؛ چرا
ُدوری خود تمامی هستی )کائنات( و اجزای آن -به مثابۀ صورت های مجاز ولی به ظاهر حقیقی- 
را -در قوس نزولی- پدید آورده )الهیجی، 1385: 115-11۴ و رازی، 1387: 1۶9 و ۶0( و بر این 

اساس به »نقطۀ وحدت« نیز موسوم است. )الهیجی، 1385: 17 و 333(
نقطۀ دیگری در تقابل با »نقطۀ جاذب« مطرح و به مثابۀ انسانی در مسیر تکاملی خود )بر یک 
است .  حرکت  در  جاذب  نقطۀ  سمت  به  صعودی-  قوسی  –در  که  می شود  فرض  دوری(  خط 
که مأمن حق است تعریف می شود؛ از  گاه باطن او  )الهیجی، 1385: ۶ و 180-11۴( این نقطه 
کرد. نقطۀ مجذوب همیشه در حرکتی دایره ای و  این نقطه می توان به نام »نقطۀ مجذوب« یاد 
تا تمام  را دارد  با نقطۀ جاذب  انطباق  و  امتزاج  قابلیت  و در سیر صعودی خود  منفعالنه است 
کامل« )ولی  کند؛ چنین نقطه ای در مقام »انسان  کیفیات بالقوۀ نقطۀ جاذب را پیدا و بالفعل 
نبی و عارف در مقام فنا( این همانی نقطۀ جاذب می گردد. نقطۀ مجذوب به واسطۀ غایت مرتبۀ 
اول و مبدأ  به نقطۀ جاذب )نقطۀ  این نقطه در اتصال  نزولی است؛  وجودی نقطۀ آخر در قوس 
وجود( در مقام واحد الوهی با حقیقت مطلقه منطبق و به این صورت دایرۀ وجود تکمیل می شود 

)فناء فی اهلل(. )الهیجی، 1385: 213-21۴(
را  کیفیت ها  و  صورت ها  تمامی  ظهور  )امکان(  توانایی  مجذوب(  یا  )جاذب  عرفانی  نقطۀ 
به  واالتر  این عرصۀ عرفانی  در  تمامی عناصر بصری دیگر  از  نقطه  این اساس،  بر  دارد.  در خود 
حساب می آید. نقطۀ جاذب و نقطۀ مجذوب در غایت عرفان )بر هم آمدن دو نقطه در سیر دایرۀ 
که هر دو اعتبار خود را از دیگری می گیرند و غیر هم هیچ  وجودی( از یکدیگر ممتاز نیستند چرا
و عدم اند. )الهیجی، 1385: 5۴3( در تطبیق نقطۀ جاذب و مجذوب در اثبات وحدت وجود، 
نقطۀ مجذوب به مثابه دل انسان که خالصه وجود او و بازتابندۀ معبود در حقیقت انسانی خویش 
پیوند  نقطۀ مرکزی ذات  به  دایرۀ هستی  تمام موجودیت  که  انگاشته می شود. همان گونه  است 
کارکرد  دارد، همۀ نشئه انسانی و روح و احوال او به نقطۀ دل وابسته اند و ازاین رو این دو نقطه با 

مشترک خود، قابلیت انطباق و یگانگی دارند.)الهیجی، 1385: 502(
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خط دوری پدیدآورنده انطباق ازلیت و ابدیت در باطن و محو مبدأ و مقصد نقطۀ اول )نقطۀ 
شروع حرکت( است. نقطۀ جاذب مبدأ و منتهای دایرۀ تکثرات است؛ موجودات از حرکت او 
آغاز می شوند و در او پایان می یابند؛ نقطه ای که امکان درک و یا تعّین ندارد )هویت غیبیۀ ذات(. 
جاذب«  نقطۀ  پی درپی  نظارت  و  حضور  »استمرار  می یابد  معنا  کیفیت  این  نتیجۀ  در  آنچه 
است.  کائنات  انتظام  و  )تکوین(  کیهان زایی  ماّده،  حیات  و  پویایی  در  تداوم بخشی  برای 
تفسیر  برای  کیفیت  اولی ترین  ایرانی  عرفان  در  چرخش  بدین جهت،   )۴05  :1385 )الهیجی، 
نمایۀ »صورت بندی مراتب وجوِد برآمده از حرکت نقطه« در سیر نزولی حق بر مراتب موجودات 
)تنزیل و مقام فرق(، سیر عروجی و صعودی انسان به سوی حق )تأویل، فناء فی اهلل، نقطۀ محو و 
مقام جمع - مقام والیت( و سیر رجوعی آن -معکوس سیر صعودی - به سوی خلق )بقاء باهلل و 
فرق بعد از جمع - مقام نبوت( در چرخشی یک ونیم دوره است. )الهیجی، 1385: 20۶، 2۴2 
و 2۶۶( همچنین، دور و چرخش نماد شأن و تدبیر الهی )الهیجی، 1385: 10۶( و ذاتی ترین و 
فطری ترین نوع حرکت در پدیده های هستی است. همسانی مشترکی در نوع حرکت از چرخش 
گردش در ذهن عارف  که این  گردش زمین و دیگر سیارات به دور خورشید وجود دارد  سلولی تا 

ایرانی به واسطۀ عرش صورت می گیرد و حکایت از پرستش، تسبیح و طواف دارد.

2. 3. مدل دوم: انبساط نقطۀ مرکزی ذات و آفرینش دایرۀ کائنات

در هر جهان سنتی، قطب و مرکزی به منزله قلب عالم وجود دارد که به واسطه آن برکت آسمان 
)مرکزی( به زمین )محیطی( نازل می شود. این مرکز بیش از هر چیز مبّین یک حقیقت معنوی و 
تمثیلی از نظام وجود است. »وجود« همان حضور الوهی معنا در مرکز هستی و نفس )آفاق وانفس( 
تنها در مرکز عالم میسر  با عالم متعال  ارتباط  به مقتضای مراتب خود است. در تجسم سنتی، 
است. در ذهن انسان سنتی، تمام رموز و مسائل پنهان در آفریده های طبیعت و هر آنچه درونی 

است، در مرکز )جایگاه باطن و روح( حضور دارد )الهیجی، 1385: 585(.
ظاهر  مدل،  این  در  دارد.  مرکزگرا  مفهومی  باطن  دارد،  مرکزگریز  مفهومی  که  ظاهر  مقابل  در 
کثرات )نقاِط محیط( در این مکانّیت  که تمام  برابر با محیط و مرکز )باطن( نقطۀ واحدی است 
یکی می شوند. این نقطه فارغ از عینیت، آغاز و مبدأ و حتی انجام و پایان و قّوت حضور تمامی 
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جهات است؛ در نتیجه، قطبیت در مرکز نهفته است. مرکز خالصه و شامل تمام محیط است. 
یت  باال، پایین، چپ و راست در این نقطه یک معنا را می یابند. چنین مرکزی به تساهل قابل رؤ
در  »مرکز«  سبب،  بدین  است.  پنهان  مرکز  در  یافت  در سّر  است.  باطن  به مثابه  که  چرا نیست، 
تفسیر وحدت وجود، واالتر و موجه تر از نقطۀ باالیی است. )الهیجی، 1385: 5۶7 ( وجود مرکز 
که در ذات طبیعت  و محور در ذات هستی نشانۀ نوعی توحید است. حرکت دور و چرخشی 
این  نیست.  امکان پذیر  حرکتش  آن  بدون  و  می کند  طلب  را  مرکزی  الزامًا  می شود  دیده  به وفور 
حرکت، تمایل ذاتی و شیفتگی عناصر در رجوع به باطن و اصل خویش است که در مقام »عشق« 

تعریف می شود.  )الهیجی، 1385: 3۴0 و ۴11(
نقطه  تمامی هستی همان  و  کائنات  به مثابه  دایره  تفاسیر عرفانِی وحدت وجود،  در غایت 
یت شده است  ی خود نه با تکرار بلکه با فراخ شدن و انبساط قابل رؤ

ّ
که در تجل ذات واحد است 

و در مراتب پایین تر شهود، مرکز دایره و نه نقطۀ باالیی محیط آن انگاشته می شود. حال این که 
ی  ی است. )الهیجی، 1385: 500( نیرو

ّ
تمامی دایره کائنات همان نقطۀ مطلق ذاِت پیش از تجل

ک پنهان است. ازاین رو برخی از اهل تصّوف )نقطویان( در توازن تطبیق  وجودی در هستِی خا
گوزلو، 1383: 5-15( ک نیز می دانند. )ذکاوتی قرا کائنات، نقطه را نماد عنصر خا نقطه به 

انسانی  نقطۀ  می یابد:  تغییر  عرش  با  انسان  نسبت  در  عرفانی  نقطۀ  جایگاه  مدل،  این  در 
که هم در مرکز و هم در محیط معنا  کائنات فرض می شود و تا جایی پیش می رود  به مثابه مرکز 
گاه این نقطه به مثابه نقطه مرکزی دایره و یا نقطه باالیی محیط  می یابد. )الهیجی، 1385: 1۴5( 
گاه دایره باقدرت  کامل فنا شده در حق( را می گیرد و  دایره )آفاق(، معنای جاذب )حق یا انسان 
کائنات )هستی حق و حضور او در سرنوشت(  محیطی خود و توان احاطه نقطه، معنای حقیقت 
که  را جلوه می دهد. در این میان، دایره )مراتب موجودات-آفاق و انفس( صورتی غیرواقعی است 
از حرکت نقطه )ذات حق( پدید آمده است. دایره در غایت سلوک نیز همان معنای نقطۀ واحِد 
که تمام اضداد و کثرات کیهانی در این  جاذب را می یابد که در وهم بصر، دایره ادراک می شود. چرا
نقطه تجزیه ناپذیر، تعریف، جمع و بسط می شوند. )الهیجی، 1385: ۴58، 32۴،2۶0،17 و 500(
یا دوایری  نقاط  در دوایر متحدالمرکز،  آن  انبساط  یا  نقطه جاذب  گردش دورِی  در  بنابراین 
کیفیت فضای خود، نماد مرتبه ای  که هرکدام بسته به  پی درپی )مراتب وجود( خلق می شوند 
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از موجودات در علم لدنی حق )صورت های اعیان ثابته( قلمداد می شوند. )الهیجی، 1385: 
کائنات در نقطه -همان نطفه و ذات هستی - پنهان است.  ۶ و 115-11۴( بر این اساس، تمام 

که جایگاه تمامی معقوالت و اسرار مستور )امور خفیه( است. )الهیجی، 1385: 107( نقطه ای 

3. 3. معانی دیگر نقطه و دایره در دو مدل عرفانی

یا  کیفی نبی  کّمیانسان )به صورت عام( و واحد  به مثابۀ واحد  نقطه  انفسی:  1. 3. 3. نگاه 
کّمی شمارش انسان در ادبیات  ولی )به صورت خاص(: در برخی از متون عرفانی، نقطه واحد 
حکیمان  که  است  عرفانی ای  یف  تعار از  برگرفته  دیدگاه  این  می رسد  نظر  به  است.  بوده  ایرانی 
انگاشته اند.)الهیجی،  کائنات  دایره  در  نقطه ای  همچون  را  انسان  و  نگاشته اند  نقطه  باب  در 
1385: 312(؛ در تفاسیر دیگر عرفانی، نقاط به مثابه انبیاء و دایره وجودی به مثابه سلسله نبوت 

نیز محسوب می شوند. )رازی، 1387: 39؛ همچنین الهیجی، 1385: 2۶5(
2. 3. 3. نگاه آفاقی: نقطه به مثابۀ زمان حال و دور به مثابۀ چرخۀ تقدیر و زمان: در رمزگان 
محیطِی  نقاط  و  می  شود  تلقی  مرکزی  نقطۀ  همان  ثابته(  )اعیان  لدنی  علم  در  »حال«  عرفانی، 
دایره، جزءهای آفرینش و مجموع آن ها نقطۀ صرف الوجود فرض می گردند. به دلیل نحوه نگرش 
یخ و در پی آن یکی دانستن دو کیفیت زمانی و مکانی، نقطه فرای مکانّیت  سنت به کائنات و تار
در طرح فضا معنای زمان را نیز در برمی گیرد. برخالف منطق زبان متأخر که مفهوم استمراِر حرکت 
گذشته( بدون تقدم و  و زمان با خط تفسیر می شود، به باور عارف، همه زمان ها )حال و آینده و 
تأخر در یک نقطه حدوث یافته اند و آن نقطه حدوث همان لحظه مکان یافتگی و امتداد معنوی 
نمود بی بودی  »آینده«  و  یعنی »گذشته«  زمانی  امتداد  اقسام  تعریف،  این  باری تعالی است. در 
که بود خود را از زمان حال )نقطه( یافته است. )الهیجی، 1385: 323 و 105( بدین جهت  است 
که از حرکت نقطه پدید می آید، به مثابه »سیر  نقطه را می توان به مثابه »لحظه حال« و خط و دور را 
که »نقطه« انفصاِل خط را پدید می آورد، »نقطه  زمان« )امتداد نقطه حال( در نظر آورد، همچنان 
گذشته از آینده را سبب می شود: »...نسبت حال با امتداد زمانی، همچو نسبت  حال« جدایی 
که امتداد  نقطه است با خّط مفروض غیرمتناهی از جانبین... از تجدد تعّینات نقطۀ حال است 

زمانی مانند خّط ممتد غیرمتناهی نموده شده است .« )الهیجی، 1385: 32۴(



فصلنامه الهیات هنر   |   شماره پنجم   |   تابستان 95 116        

4. تبيین مدل سوم: برساخت حافظ از هم نهادگی دو مدل عرفانی]]
با  کنیم،  تفسیر  و  تحلیل  مطروحه  عرفانی  مدل  دو  با  را  حافظ  اشعار  بخواهیم  چنانچه 
یکرد عرفانی یا معطلی و لغزندگی معنا مواجه می شویم.  تناقض گویی ساختاری-معنایی در رو
به تعریفی دیگر، این دو مدل مألوف و مأنوس در متون عرفانی برای تبیین اشعار حافظ بسنده 
گاهی از دو مدل مذکور در تالش است تا مدل سومی  نیست. به نظر می رسد حافظ با شناخت و آ
کند. در این مدل، مباحث دو مدل قبلی لحاظ می شود و هم نهادگی ای  را در اشعار خود تبیین 
از این دو مدل به دست می آید. عالوه بر این، حافظ اجازۀ ورود مباحث دیگری –خارج از این دو 
مدل- را در مدل خودمی دهد: نمود »احساسات و عواطف« و »اعتقادات و باورهای فردی« خود 
یکرد امکان خوانش غیرعرفانی اشعار را نیز فراهم می کند. حافظ  نسبت به شرایط زمانه. این رو
تالش دارد تا حدود این مدل، برخالف دو مدل قبلی، چندان مشخص نباشد و امکان تعمیم 
آن در تفسیر مباحث عرفانی خارج از شعر خود فراهم نشود. آنچه این امکان را برای حافظ فراهم 
گفتمان و  التذاذ شعری و لحاظ  می کند، مهارت در استفاده از صناعات ادبی و تکنیک های 

شرایط اجتماعی-سیاسی زمانۀ خویش است.

1. 4. جایگاه نقطه و دور در معرفت شناسی غزل حافظ

ذکرشده  نمایۀ  دوم  مدل  از  بیشتر  سوم(  )مدل  حافظ  غزل  در  عاشقانه  عارفانه/  سیر  نمایۀ 
سرچشمه می گیرد، ولی با مدل اول ترکیب می شود و معانی دیگر )آفاقی و انفسی( رمزگان عارفانه 
کمتر به سیر تکوینی آفرینش و مراتبات وجود  را در خود لحاظ می کند. در مدل برساختۀ حافظ، 
توجه شده است و بیشتر وجه تقابل آفاقی-انفسی و مواجهۀ دو نقطۀ عرفانی در بیرون یا درون 
محیط دایره مد نظر قرارگرفته است. نقطۀ جاذب در معرفت شناسی غزل حافظ بیشتر در مرکز 
یا پریشان احوال- در دورها سیر  قرار می  گیرد: »نقطۀ عشق«؛ ولی نقطۀ مجذوب -جستجوگرانه 
این  مرکز سرگردان است؛ در  از  بیرون  که هر چیز در  تبیین می شود  به گونه ای  این مدل  می کند. 
گاه ظاهر  مدل، معنای دایره لغزنده و قرین به نقطۀ جاذب است )معنای مثبت دایره(؛ این دایره 
گاه هاله یا ساحت برکشش جذب و عشق نقطۀ جاذب  تکثرات هستی و چرخش زمانه است، 
کلی حکیم  )دایرۀ عشق( و شاید برآیند مشاهدۀ آثاری حق در متکثرات )عقل جزئی خلق، عقل 
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گاه معکوس می شود و شکلی متناقض به خود می گیرد:  یا بینش معنوی سالک(. البته این مدل 
با محیط مسدود در اسارت می بیند  گاهی خویش را همچون نقطه ای در میان دایره ای  حافظ 
)معنای منفی دایره(؛ در این واتابی، نقطۀ جاذب در بیرون دایره و در غیاب است و دایره و دورها 
حجاب و اسباب حصر نقطۀ مجذوب می شوند. در این مدل، نقطۀ مجذوب در اسارت دایره 

است و راه به جایی ندارد.
با موضوعات متنوع  کنار  و  پرگار، میان  دایره )دور(،  نقطه،  با مضمون  بیت  حافظ چندین 
گاهانه و سلوکانه و  گاه به حرکت آ گاه به سرگردانی و سرگشتگی اشاره دارد،  دارد. حرکت پرگار 
گاه مظهر اسارت و درماندگی  گاه به معاش معمول و غیرسلوکانه. نقطه نیز بیشتر مظهر ثبات و 
با  دایره  در  نقطه  اسارت  و  گرفتاری  یا  سرگردانی  است.  بسته(  محیطی  و  )فضا  دایره  میانۀ  در 
گزیر به افتادن در  که نا گذری  کناره و حواشی دایره اتفاق می افتد.  گذر از  وجود رعایت احتیاط و 
یدن ختم می شود. درون دایره می تواند  درون دایره و همچون سرگردانان به دور خود یا مسئله دو
گاهی امکان استنباط هردو وضعیت در  کامیابی باشد و حتی درد و رنج اشتیاق و  سعادت و 

بیت حافظ وجود دارد:
الف( عاقالن نقطۀ پرگار وجودند ولی

که در این دایره سرگردانند )حافظ؛ غزل 188( عشق داند 
نقطۀ منطبق  یا دو  نقطۀ وحدت  رمزگان عرفانی، عشق )نقطۀ مرکزی دایرۀ وجود:  با  مطابق 
امتداد  نفس رحمانی خود-  و -با  قلمداد می شود  تغییر جوهر هستی  بدون  و  ثبات  با  عرفانی( 
انسان  برتری  )عامل  عقل  قوۀ  آن،  مقابل  در  می کند؛  فراهم  را  پدیده ها  تمامی  حیات  تجدید  و 
که  معنوی  و  کلی  نوع  از  چه  و  می پردازند  آن  به  خلق  که  جزئی  نوع  از  چه  موجودات(  دیگر  بر 
که سرگردانی اش برحسب قاعده و توان  حکما و فالسفه، چونان خط و دور فرض می شود. دوری 
اینجا می تواند هم  ارادۀ ظاهری عاقل شکل می گیرد. پرگار در  و  یا قصد  و  نقطۀ مرکزی وحدت 
»کائنات و هستی یا چرخش زمانه« و هم با توجه به معانی دیگر1، »تدبیر و حیله« تلقی شود. در 

1. یکـی از معانـی »پـرگار« در لغت نامـۀ دهخـدا »تدبیـر، مکـر، حیلـه و نیرنـگ« اسـت. دهخـدا بیـت حاضـر و بیت دیگری از خواجـه را در مثال این 
معنـا بـه کار بـرده اسـت: گـر مسـاعد شـودم دایـرۀ چـرخ کبـود/ هـم بـه دسـت آورمـش بـاز بـه پـرگار دگـر )حافـظ(؛ از آنجـا کـه پـرگار در کارهـای دقیـق و 

)/www.vajehyab.com/dehkhoda ین شـده اسـت. )پـرگار پیچیـده و پـر مهـارت بـه کار می رفتـه اسـت بـا دو معنـای مهـارت و مکـر و تدبیر قر
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یخی عارف و  این صورت، عاقل به مثابۀ نقطۀ پرگار )شاید عامل دسیسه(، نزاع و رجزخوانی تار
عاقل را یادآوری می کند.

و اما خواجه همچون دو بیت ذیل، دایره را چنان بسته می پندارد که بخت آن را ندارد تا مانند 
گیرد و از سرگردانی نجات یابد. در این مدل، دایره  نقطۀ میانی در درون دایرۀ عشق قرار و ثبات 
و نقطه -به شکلی متناقض- معانی نزدیک به همی را پیدا می کنند؛ دایرۀ عشق )دایره به مثابۀ 
ساحت عشق( معادل نقطۀ عشق )بر هم آیی نقطۀ مجذوب )عاشق( و جاذب )معشوق(( قرار 
می گیرد. ابیاتی که اشاره به حسرت و نابرخورداری از لطف محبوب و نیز عدم امکان وصال دارند 

و شکوه از جفای زمانه می کنند:
گر نه دایرۀ عشق راه بربستی ب( ا

چو نقطه، حافظ سرگشته در میان بودی )حافظ؛ غزل ۴32(
در این بیت، دایره )از لبۀ داخلی خطوط تا مرکز( به مثابۀ مراتب عشق تا وصال است که نقطۀ 
مجذوب سرگشته )حافظ( امکان ورود و در میانۀ آن  رفتن را ندارد. در این بیت، نقطه در ارجاع 
صریح به حافظ سرگشته )نقطۀ مجذوب( یا میان )نقطۀ جاذب( معطل می ماند و »میان« هم 

می تواند نقطۀ مرکزی و هم ساحت دایرۀ عشق تلقی شود.
که از نقطه سخن می گوید، به سبب برساخت مدل مرکزی خود  در بیشتر مواقع، حافظ هر جا 
و همچنین به مدد ایهام و دیگر تمهیدات ادبی، معنای مشخص جاذب یا مجذوب بودن نقطه 
را معطل می گذارد تا با پذیرش هر دو معنا، به مقصود احتمالی شاعر یعنی »وضعیت عارف در 
یافت، معانی متفاوت عرفانی یا عاشقانه  مقام فنا و محو و فهم نقطۀ وحدت« پی بریم و از این در

کنیم: را استنباط 
کنار چو پرگار می روم که بر  ج( چندان 

دوران چو نقطه؟هر؟ به میانم نمی دهد )حافظ؛ غزل 223(
نقطه در این بیت برآیند هم نهادگی دو مدل عرفانی ذکر شده است و انطباِق نقاط جاذب 
که بیت در ارجاع به مفهومی صریح معطل می ماند؛ می تواند  و مجذوب را یادآوری می کند؛ چرا
هم مرکزیت ذات )صرف الوجود(، نقطۀ وحدت، اسرار ذات الهی و هم عارف مایل به محو تلقی 
کائنات، تقدیر و مقدرات و حتی در مواجهه با پرگار، سلوک استنباط  شود. دوران نیز می تواند 



        119حکمت دور و نقطه در ابیات عرفانی شعر حافظ

یا معاش  و  کثرات هستی(  آثاری  و سلوک عارفانه )مشاهدۀ  پرگار در مقابل دوران، سیر  و  شود 
که شاعر  کنار و میان ایهام دارند. با توجه به ابیات پیشین غزل  و حیات معمول. در این بیت، 
-2۶51  ،1392 )حمیدیان،  می کند،  توصیف  اشتیاق  درد  با  را  خویش  پیشاوصالی  وضعیت 
که نقطۀ  کامیابی درون دایره است  که »میان«، سعادت و  کرد  2۶52( می توان این گونه برداشت 
مجذوب )شاعر( راهی به درون آن ندارد و »کنار« همان سلوک دردمندانه و پرتالش آن نقطه است 
انجام  )نقطۀ جاذب(  دایره  میانۀ  ثابِت  نقطۀ  با  انطباق  از  قراِرناشی  و  به سعادت  ورود  برای  که 

می دهد.1
د( نقطۀ )نکتۀ( عشق نمودم به تو هان سهو مکن

ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی )حافظ؛ غزل ۴۴9(
و سکر  فنا  به مثابۀ مقام  و  نقطۀ عرفانی  انطباق دو  برآیند  نقطۀ عشق می تواند  باال،  بیت  در 
عارفانه باشد و دور )دایره( در معنای قوس عروجی )مسیر سلوک( و یا دایرۀ حقیقت انسانی )که 
که با توجه به  بار امانت الهی را پذیرفت و بر بقیۀ موجودات ارجحیت یافت( معطل بماند. چرا

رمزگان عرفانی، بیرون افتادن از این دایره خروج از ساحت عشق و معرفت انسانی است.
کنار چو پرگار می شدم هـ( آسوده بر 

گرفت )حافظ؛ غزل 87( دوران چو نقطه عاقبتم در میان 
معنای صریح این بیت حتی با بررسی عمودی بیت ها و مضمون غزل )نمود حسن و مالحت 
نقطۀ وحدت در جهان و افشاء نشدن راز آن توسط خلوتیان( در حجاب است؛ می توان معنای 
دایره )دوران( را در دو سویۀ »جهان پدیدار و عالم مشهود، روزگار و زمانه« و »مسیر سلوک« لغزنده 
نقطۀ  ارادۀ  و  »خواست  مفهوم  »دوران«  از  می توان  معنا  دو  این  نهادگی  هم  در  همچنین  دید؛ 
افتادن  دایره  میان  در  صورت،  این  در  کرد.  استنباط  را  زمانه(  تقدیر  و  الهی  )مقدرات  جاذب« 

گرفتاری و یا سعادتمندی آن تفسیر شود: نقطه، می تواند 
و  یگانه  جاذب  نقطۀ  با  پرگار(،  )َدَوران  پدیدار  جهان  از  خارج  مجذوب  نقطۀ  اول:  برداشت 
و  یافتن  با تعین  آفرینش مراتب وجود، نقطۀ مجذوب  واحد بود )نقطۀ وحدت( ولی در عاقبِت 

1. بااین حـال، بـا اسـتناد بـه ابیـات دیگـری خـارج از ایـن غـزل می تـوان درد و سرگشـتگی را در داخـل دایـره و عافیـت و آسـودگی را در خـارج از دور 
یکـردی را در تفسـیر ایـن بیـت اتخـاذ کـرده اسـت. )ختمـی الهـوری، 1385: 893( اسـتنباط نمـود. ختمـی الهـوری چنیـن رو
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گرفت و چونان  جدا شدن از نقطۀ جاذب، در مرکز و میانۀ دایرۀ تقدیر زمانه یا عالم مشهود قرار 
و  مستأصل  مشهود  عالم  حدود  و  زندان  در  ندارد،  جابجایی  و  حرکت  امکان  که  مرکزی  نقطۀ 

گرفتار شده است.
دوران در این بیت، ایهامی از روزگار و زمانه و همراهی و همسازی نقطه )فرد  برداشت دوم: 
به مثابۀ عارفی  از این منظر، نقطه  نیز قلمداد می شود.  برگردیدن دایرۀ پرگار(  با آن )گرد  انسانی( 
که در معاش ابتدایی )همچون  که در جذبۀ نقطۀ جاذب افتاده است توصیف می شود. فردی 
بی درد  و  آسوده  انطباق(  جذبۀ  و  عشق  کانون  بیرون  در  پرگار  دور  متحرک  و  محیطی  خطوط 
گرفتار  یسته، ولی به خواست و ارادۀ حق و تقدیر روزگار عاقبت به درد عشق و زهد باطنی  می ز

گردیده است.
یست  کنار بودن«- پرگار رابه معنای »ز گزارۀ »آسوده بر  گرفتن  از یک سو، می توان -با در نظر 
از  و  کرد  تلقی  وجود«  مراتب  دوری  آفرینش  در  وحدت  نقطۀ  از  »منفصل شدن  حتی  و  معمول« 
گرفته شدن«- از پرگار مفهوم »سیر  گزارۀ »عاقبت در میان  سویی دیگر، می توان -با در نظرگرفتن 
هم  تقابل  در  یا  و  همسو  می توانند  معنایی  نظر  از  دوران  و  پرگار  لذا  نمود؛  برداشت  را  سلوکانه« 
قلمداد شوند. نقطه در اینجا، هم فرد و شخص انسانی است، هم نقطۀ عزیمت و آغاز راستین 

کانون عشق و نقطۀ تسلیم. راه سلوک و هم 
و( در دایرۀ قسمت، ما نقطۀ تسلیمیم

لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی )حافظ؛ غزل ۴8۴(
معنایی  مکانی-  موقعیت  در  تحرک  عدم  و  ثبات  با  مرکزی  نقطۀ  حافظ،  عرفانی  نمایۀ  در 
این  در  را پیش می کشد.  نقطۀ مجذوب  تسلیم  موقعیت  و  پذیرش  بی ارادگی،  کیفیت  حضور، 
صورت، دور می تواند به معنای »زندگی و حیات« و در هم نشینی با واژۀ قسمت، »جبر و مسیر و 

جریان مقدرات عدول ناپذیر الهی« تلقی شود.
گفتمش اندر میان دایره آی ز( چو نقطه 

که ای حافظ این چه پرگاری )حافظ؛ غزل ۴3۴( گفت  به خنده 
که دایره در دور بستۀ خود ایجاد می کند، »در میان دایره یا پرگار آمدن«  به واسطۀ محدودیتی 
کردن، تحت تسلط درآمدن و تسلیم و رام شدن تلقی شود؛ اما با توجه  می تواند به معنای تمکین 
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کالبد  یا  و  کائنات  ظاهری  کالبد  یا  دو  هر  و  برهم  ناظر  می تواند  پرگار  و  دور  عرفانی،  رمزگان  به 
کامل نقطۀ  وجودی عارف استنباط شود. در این صورت، »در میان دایره آمدن« تجلی نهایی و 
یا  مکر  معنای  می توان  دوم  مصرع  در  حمیدیان،  دکتر  و  ینی  قزو عالمه  نظر  بر  بنا  است.  جاذب 
یک و لطیف( را برای پرگار مناسب تر دید. )حمیدیان، 1392:  لطایف الحیل )تدبیر و حیلۀ بار
3822 و 3823( با قبول این معنای پرگار، دایره در مصرع اول از معنای مکر فاصله می گیرد و 
مورد  را  خود  محبوب  که  عارفی  شطحیات  عارف.  وجود  و  جان  می یابد:  مشخص تری  معنای 

خطاب قرار می دهد تا با اراده و خواست خود تحت اختیار درآید.

2. 4. تشبيهات نقطه و دایره در شعر حافظ

ی  کرو کیهان، میان  در اندیشه انسان سنتی میان دایرگی نطفه آدمی  با دایره آفرینش ابتدایی 
ی بودن سیارات، ستارگان، فلک های آسمانی، عوالم شهادت، غیب  کرو بودن چشم انسان با 
و معنا و میان دایره بودن مردمک چشم با نقطه بی تعّین ذات هم نهادگی ای وجود دارد تا عالم 
کند، هر دو را متناظر هم قرار دهد و در این  کبیر -بی مهابا- معرفی  صغیر را به نمایندگی عالم 
یادآور شود.)نسفی،  را  انطباق دونقطۀ عرفانی  و  نقطۀ وحدت  در  کثرات  یگانگی  روند، معنای 
1379: 8۶( بنابراین، ورود تشبیهات و استعارات انفسی برای شرح حکمت آفاق در رمزگان و آثار 
عرفانی چیزی بدیهی به نظر می رسد؛ تشبیه شکل خال و مردمک چشم به نقطه نیز همین معنای 
وحدت(  )نقطۀ  جاذب  نقطۀ  معادل  نقطه،  با  شباهت  دلیل  به  خال  می کند.  دنبال  را  عرفانی 
قلمداد می شود و به دلیل سیاهی، هویت غیبیۀ ذات را مورد اشاره قرار می دهد. مردمک چشم 
جاذب،  نقطۀ  با  یارویی  رو در  هویتی  چنین  شهوِد  قوۀ  سبب  به  و  مجذوب  نقطه  به مثابۀ  نیز 
بازنمودۀ نقطۀ وحدت تلقی می گردد. شعر عرفانی با به کارگیری تشبیهات انسانی مانند خم زلف 
کید می کند. دهان  و ابرو و یا نقطۀ دهان، عالوه بر پیگری اهداف مذکور، بر جلوۀ جمالی حق تأ
که دهان  کوچک همچون نقطه به عنصری زیبایی شناسانه در شعر فارسی تبدیل شده است؛ چرا
کوچک مورد پسند قدما بوده است و عالوه بر جمال حق، علم لدنی نقطۀ جاذب )وحدت( را 
ی از فرم زبان عارفانۀ زمانۀ خود- با  مورد اشاره قرار می دهد. این تشبیهات در غزل حافظ–به پیرو
کارکرد عاشقانه بسیار هستند. مواجهۀ خال و مردمک سیاه، از عالیق  کارکرد و شاید با  همان 
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برجستۀ حافظ است:
الف( نقطۀ خال تو بر لوح/ )لطف( بصر نتوان زد

مگر از مردمک دیده سوادی/)مدادی( طلبیم )حافظ؛ غزل 3۶1(
تناظر نقطۀ خال )نقطۀ جاذب( در منادا و نقطۀ مردمک چشم در نادی )نقطۀ مجذوب(، 
وحدت  و  عارف  گونگی  خدا  بالقوۀ  وجه  هم  با  یارویی  رو در  صغیر  و  کبیر  عالم  آیینگی  طرح 

تکثرات دو جهان آفاق وانفس را در سلوک و شهود معنوی عارف متذکر می شود.
به منزلۀ آنچه دیده می شود )سیاهی خوشنویسی و فضای مثبت ایجاد شده  اینجا  سواد در 
به وسیلۀ قلم( در مقابل بیاض به منزلۀ خأل و عدم )فضای منفی و سفید( قرار می گیرد. مردمک 
سیاه چشم توصیف ظاهری و متعارف بینایی در انسان است و در برابر بیاض و سفیدی چشم 
کوران و نابینایان است طرح می شود. مردمک نیز همچون خال می توانند،  که مشخصۀ ظاهری 
برای بینش مجذوب فراهم می کند، نسخۀ  که  با تمام قدرتی  نقطۀ وحدت درک شود. مردمک 
کوچکی از خال جاذب است. چشم، جهان را در خود نمود می دهد و تمامی متکثرات  فشرده و 
که در  هستی در نقطۀ مردمک جای می گیرد. مردمک در این تعریف همان نقطۀ وحدت است 

انسان نمود یافته است.
کاتب1 و  در تصحیح دیگری از حافظ، مداد جایگزین سواد شده است. منظور از مداد مرکب 
کمک و  یشۀ »مداد«، فرای از مرکب،  دارای ایهام از نوع ترجمه است. حافظ به اعتبار »مدد« در ر
کرده است. با توجه به تحلیل ذکر شده، مداد/ سواد معنای  امداد را از مردمک چشم خود طلب 
از  ناشی  )دور(  خط  کشیدگی  ایهام،  این  بر  عالوه  می کند.  متبادر  ذهن  به  را  معرفت  و  گاهی  آ
و  دور(  )کشیدگی  کثرت  مفهوم  مردمک(  و  )خال  نقطه  با  تقابل  در  )مداد(  قلم  مرکب  حرکت 

وحدت )نقطۀ ثابت( را همساز و یگانه ساخته است.
که آمد مدار نور ب( این نقطۀ سیاه 

عکسیست در حدیقۀ بینش زخال تو )حافظ؛ غزل ۴00(
»حدیقۀ بینش« همان »لوح بصر« و »نقطۀ بینش« در غزل حافظ است. حدیقه به معنای باغی 

1. »مـداد« در گذشـته تنهـا بـه معنـی مایـع مرکـب یـا دودۀ چـراغ بـه کار می رفتـه اسـت و بـه معنـای شـیء امـروزی آن نیسـت. )حمیدیـان، 1392: 
)3445
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گرد در وسط چشم(  کشیده اند. واژۀ حدیقه با حدقۀ چشم )سیاهی  گرد آن را دیوار  گردا که  است 
از  برآمده  »بستان چشم« است:  و  نظر«  »باغ  بینش،  متبادر است. معنای تحت اللفظی حدیقۀ 
توصیف محصور شدن تمامی متکثرات طبیعت در حدود دایره و نقطۀ حدقۀ چشم. لغزندگی 
که نقطۀ سیاه می تواند هم به خال و هم به مردمک چشم ارجاع داده شود.  شعر حافظ اینجاست 
و  مفهوم  از  بیت  مقصود  حال،  این  با  گرفته اند.  قرار  نور  محیط(  یا  )مرکز  مدار  در  دو  هر  که  چرا
نقطۀ مجذوب  نقطۀ سیاه، چه  این دو می لغزد.  میان  و  نمی زند  باز  کارکرد دو مدل عرفانی سر 
گر بر مدار چرخیده باشند )مدل اول( سیر در  )حدیقۀ بینش( باشد و چه نقطۀ جاذب )خال(، ا
گر در مرکز مدار فرض شوند، »آمدن« همان انبساط  قوس نزولی و صعودی مدنظر قرار می گیرد و ا
نقطۀ جاذب و یا انطباق نقطۀ مجذوب است. لغزندگی دیگر بیت مشخص نبودن وضعیت و 
تکلیفی و معطلی نقطۀ سیاه اشاره به انطباق دو نقطه  گرچه ممکن است بال مرتبۀ سلوک است؛ ا
یارویی دو نقطۀ سیاه )سیر در  در مقام فنا )نقطۀ وحدت( داشته باشد. فارغ از این، در تناظر و رو
مراتب وجود( یا انطباق آن دو )مقام فنا(، متکثرات و مشهودات در فهم نقطۀ مجذوب، وحدت 

یا نمودی بی بود )عکس( از نقطۀجاذب )خال( تلقی می شود.
ج( مدار نقطۀ بینش ز خال توست مرا

گوهری داند )حافظ؛ غزل 17۴( گوهر یک دانه  که قدر 
و  شهود  امکان  و  پویایی  روح،  حیات،  عرفانی،  نقطۀ  دو  نهادگی  هم  و  مواجهه  تناظر،  در 
حرکت نقطۀ مجذوب از نقطۀ جاذب )خال، وجه جمالی ذات( به دست آمده است. در معنای 
قلبی«  شهود  و  سلوک  در  مجذوب  نقطۀ  تکوینی  »مسیر  نهادگی  هم  )مدار(،  دور  بیت،  لغزندۀ 
)قوس صعودی( و »حرکت نقطۀ جاذب به قصد آفرینش مرتبۀ انسانی« )قوس نزولی( و یا »نفس 
برای  حق(  هموارۀ  التفات  سبب  به  کائنات  پی در پی  هستی سوزی  و  )هستی سازی  رحمانی 
حیات روح انسانی« است. نقطه در تناسبت با مدار می تواند اصطالحی نجومی نیز تلقی شود1؛ 
وحدت  عرفانی  نماد  و  کائنات  و  هستی  تمامی  از  نموداری  می تواند  نیز  خال  صورت،  این  در 
)نقطۀ مرکزی( استنباط شود. شاعر تناظری را میان مردمک چشم عاشق و خال سیاه معشوق 

ین و اوج و حضیض کوکب نسـبت  کز کوکب و مرکز عقدَتین یا َجوَزهَر 1. مدار واژه ای مصطلح در نجوم شناسـی زمانۀ حافظ بوده اسـت: »... مرا
یـن یا انقالَبین.« )مصّفی، 1366: 800؛ همچنین حمیدیان، 1392: 2295(

َ
بـه زمیـن و... آفتـاب... و اول هـر بـرج و آغـاز اعتدال
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کرده است تا معنای وحدت عارف و معروف را در حد اعالی خود نشان دهد. وجه نظیری  ایجاد 
از معروف در عارف وجود دارد تا امکان فهم معروف فراهم شود؛ بنابراین، در مصرع اول می توان 
)نقطۀ  سلوک«  مسیر  در  خلیفه اهلل  »انسان  و  )مدار(  هستی«  و  »کائنات  داشت:  را  برداشت  این 
خال  این که  به واسطۀ  واحدند.  و  یگانه  و  هستند  سیه(  )خال  تو  ذات  از  برآمده  همگی  بینش( 
کانون نور تلقی شود. خال  در بیت حاضر امکان شرایط دیدن را فراهم می کند، می تواند معادل 

که در شعر حافظ مرکز و مدار روشنی و نور است، یک تناقض منطقی ایجاد می کند. سیاهی 
گاه »دور« به قوس ها و حلقه های نیمه بسته در شکل حروف تشبیه می شوند. به این صنعت 
ویژگی های  از  تشبیهاتی  می گویند؛  حروفی«  »تشبیهات  ایرانی  کالسیک  ادبیات  در  تشبیهی 
کار می بندد. در این تمهید ادبی، شکل  که شاعر برای توصیف مفاهیم متنوع به  شکلی حروف 
ی با  که و حروف به واسطۀ تشابه با سازه های مصنوع و طبیعی قابلیتی را برای شاعر ایجاد می کند 
درک وجه تشابه صوری میان شکل حرف با عنصر یا جزء یا مصداقی از محتوای ذهنی خود، این 
کیفی،  یاد و از نظر  کّمی، ز گیرد. میزان تشبیهات حروفی در اشعار حافظ از نظر  کار  صنعت را به 

پیچیده نیستند1:
د( در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست

که در حلقۀ جیم افتادست )حافظ؛ غزل 38( نقطۀ دوده 
دور در اینجا ابتدا به زلف و سپس به حلقۀ جیم تشبیه می شود تا تمامی معانی عرفانی دور 
کند و نقطۀ جاذب در ابتدا به خال )وجه جمالی و استقرار و بی حرکتی اش( و سپس  را تداعی 

گیرد. کثرات( تشبیه می شود تا مرکزیت آن موردتوجه قرار  به نقطۀ جوهرین حرف »ج« )جهان 
چنانچه اشاره شد، در رمزگان عرفانِی آثار ادبی، وجه باطنی  و سّری نقطۀ جاذب )امور خفیه 
کشش به آن )وجه جمالی( با تشبیه به نقطۀ دهان، مورد  و اسرار الهی( در هم نهادگی با جذبه و 
اشاره قرار می گیرد. دهان و لب نمادی از نیروزایی، روح بخشی و حیات دهندگی سخن معشوق 
که دهان امکان  که چه به لطف و چه به قهر برای عاشق خوشایند می نماید. بر این اساس  است 
را فراهم می کند، چشمه، مرکز و محور حیات تلقی می شود. هر خواست، امر، نوید و  امر »ُکن«2 

1. هر سو که در چمن برآید/ پیش الف قدت نگون باد )حافظ(
ینش: »ُکن فیکون« )آیات متعدد قرآنی؛ مثال بقره:117، آل عمران: 47 و 39، انعام: 73 و...( 2. اشاره به امر و ارادۀ الهی در لحظۀ آفر
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دستور از الفاظ و آوای دهان معشوق به عاشق انتقال می یابد. لذا در معرفت شناسی عرفانی شعر 
حافظ، دهان در تناسب با نقطه می تواند به معنای مجازی دیگری همچون مرکز و محور یا اساس 

ب چیزی تلقی شود:
ُ
و ل

که برد راه گفتم به نقطۀ دهنت خود  هـ( 
کنند )حافظ؛ غزل 193( که با نکته دان  گفت این حکایتیست 

کمینگی، عمق و تمرکز بر موضوعیتی خاص با نقطه قرابت دارد؛  نکته به سبب فشردگی و 
که در مرتبۀ  بنابراین، نکته در مصرع دوم بیت باال می تواند این همانی نقطه باشد؛ نقطۀ مجذوبی 

گاهی یافته است. وصل )مدل اول( یا انطباق )مدل دوم( از حضور نقطۀ جاذب آ
که را و( اندیشه از محیط فنا نیست هر 

بر نقطۀ دهان تو باشد مدار عمر )حافظ؛ غزل 2۴8(
یست این جهانی، به قوس عروجی  دور )مدار عمر( در مصرع دوم، عالوه بر زمان حیات و ز
یارویی با نقطۀ جاذب )نقطۀ  نقطۀ مجذوب در مدل اول نمایۀ عرفانی نیز اشاره دارد؛ اما در رو
کید قرار می گیرد. محیط در این بیت احتمال  دهان(، برساخت مدل مرکزی حافظ دوباره مورد تأ
دایرۀ  دور  و  چرخش  و  مدار  ب(  زمین؛  کرۀ  محیط  الف(  می کشد:  پیش  را  ایهامی  معنای  سه 
یای محیط به منزلۀ حیات عارفانۀ سالک و غرقگی در مقام فنا. مدار نیز دارای  کائنات؛ ج( در
به  چیزی  گردش  محل  مدار  دارد.  محیط«  و  »دور  هم  و  محور«  و  »مرکز  هم  که  چرا است؛  ایهام 
به دور ستارۀ خاص خود  به مسیر حرکت سیارات  و در اصطالح نجومی،  دور چیز دیگر است 
کند.  داللت  نیز  آسمان  و  فلک  به  می تواند  ادبیات  در  مدار  ازاین رو،  می شود؛  گفته  آسمان  در 
باوجود این که فنا به معنای مرگ و نیستی است و محیط فنا در رمزگان عرفانی به معنای مقام 
که آن را در  کرده است؛ چرا فنا و وجد و سکر عارفانه است، ولی شاعر در رمزگان تصوف نیز ابهام 
نسبت با نقطۀ دهان )مرکز و محور حیات برآمده از نقطۀ جاذب( قرار می دهد و به امری سلبی 
نقطۀ مجذوب  را می یابد:  )بقاء(  ترکیب هنرمندانه معنای معکوس  این  در  فنا  تبدیل می کند؛ 
در »سیر زمانی حیات خود به جستجوی فهِم« )دور( »اسرار باطنی نقطۀ جاذب در مرکز« )نقطۀ 
دهان( با »سیر و سلوک می گردد« )دور( و لذا به فنا )مرگ این چنانی یا مقام سکر و فنای عارفانه( 

نمی اندیشد )چرا که هر دو عین بقاست(.
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با توجه به ابیات اشاره شده، این هم نهادگی معانی در ابیات حافظ، نتیجۀ قناعت پیشگی 
ی از رمزگان متون عرفانی است. برآیند این متون در ذهنیت حافظ متن موجز  ادبی و ِاشراف و
را  متون عرفانی  با دیگر  رابطۀ خود  بودن،  در عین منحصربه فرد  که  کرده است  ایجاد  را  دیگری 

آشکار می کند.

نتيجه]]
»نقطه« در ادبیات عرفانی به دو قسم جاذب و مجذوب قابل تفسیر است: نقطۀ جاذب: ذات 
حق )صرفًا( و مرکزیت و باطنت او، امور خفیه و اسرار الهی، وجه جمالی ذات حق با تشبیه به 
نقطۀ دهان و خال؛ نقطۀ مجذوب: کمیت شخص عارف، کیفیت روح انسانی، نورانیت مردمک 
پذیرش  و  تسلیم  و مکان-زماِن معنوِی حضور، وضعیت  مرتبه  موقعیت،  نقطۀ جاذب،  به  بینا 
عارف. با  دونقطه، مفهوم »نقطۀ وحدت« هویدا و تداعی می شود: عشق و فنا و سکر عارفانه در 
کیفیت مکان و زمان.  کثرات،  انطباق ازلت و ابدیت و از میان برخاستن  اتصال به حق و رفع 
و عالم شهادت(، دایرۀ مراتب موجودات  کثرت )جهان پدیدار  نیز مبّین مفاهیمی چون  »دور« 
)قوس نزولی(، سلوک و سیر عارف )قوس عروجی(، ساحت شناخت و معرفت انسانی، سیر زمان 
یست این جهانی و چرخۀ تقدیر و مقدرات الهی است. این مفاهیم در دو مدل یا نمایۀ  حیات و ز
عرفانی متفاوت یکی »گردش دوری نقطۀ ذات از باال« و دیگری »انبساط نقطۀ ذات مرکزی« که هر 

کثرت و نقطۀ انسان می شوند، قابلیت تعریف یافته است. دو منجر به آفرینش دایرۀ 
در معرفت شناسی عرفانی شعر حافظ، دو مدل عرفانی هم نهاد می شوند تا بیشتر به تقابل و 
کید بر جایگاه نقطۀ ذات  آیینگی دونقطۀ عرفانی بپردازند. حافظ باهم نهادگی این دو مدل و تأ
که در آن بتواند حاالت عاطفی متفاوت  گاهی نقطۀ انسان در مرکز، مدل سومی را ارائه می دهد  و 
کند. در مدل برساختۀ حافظ، جایگاه نقطۀ  خویش )کامیابی وصال یا درد اشتیاق( را توصیف 
که در  گرفتار است؛ چرا نقطۀ مجذوب همیشه در دورها  و  مرکز  بیشتر در  )نقطۀ عشق(  جاذب 
بااین حال، حافظ  سیر خود، راهی آسان و پر سالمت برای وصول و دسترسی به جاذب ندارد. 
گاه -با واتابی روایت- اسارت آن را در مرکز دایره پیش  گاه سرگردانی نقطۀ مجذوب در دورها و 
کند. در  اشاره  نقطۀ جاذب  از پس زدگی  ناشی  نامالیمات  و  نامساعدی، سختی  به  تا  می کشد 
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یکرد دیگر حافظ، تشبیهات انسانی و دیگر تمهیدات ادبی -برای تبیین حکمت دور و نقطه-  رو
کثر مفاهیم عرفانی در  کمک شاعر می آیند تا ضمن معطلی معنای صریح این دو نماد، حدا به 
یک بیت قابل تأویل و استنباط شود. در صورت تالش برای تفسیر شعر حافظ بر اساس دو مدل 
گاه متناقضی از اشعار فراهم می شود. این ویژگی  عرفانی مألوف، امکان خوانش های متفاوت و 
به مدد به کارگیری هوشمندانه و مبتکرانۀ صناعات ادبی در ابیات فراهم شده است و شعر حافظ 
ی را عارفی  کند و یا و که مخاطب یا در عارف دانستن حافظ تردید  کرده است  را دچار شرایطی 

کرده است. که مدل دیگری را در شعر عرفانی خود تبیین  بداند 
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