
 حکمت دور و نقطه در ابیات عرفانی شعر حافظ 1
 

 

 

 

 

 حکمت دور و نقطه در ابیات عرفانی شعر حافظ

 

 

 

 

 چکیده

عصر حافظ حضور  ادبیات عرفانیِ بانیِز فرمشناسی و هستیدر  اصلیعنوان دو نماد به )دایره( «دور»و « نقطه»

 ایهایمعانی پ)عوالم معنا و شهود( مثابۀ کثرت به دایرهو  )ذات حق/ انسان کامل( منزلۀ وحدت. نقطه بههاستداشت

طرح »: اندفراهم کرده در خود با متن عرفانی تری را مطابقاین دو نماد هستند که قابلیت بازتعریف مفاهیم جزئی

با را  این دو نماد حافظ .«سیر سلوک سالک»و  «درپی حقاستمرار حضور، نظارت و جذبیت پی»، «آفرینش کائنات

گرفته  کار بهدر غزلیات خود ( ستریهمچون شیخ شبای متفاوت از شعرای قبلی )کارکردهای ناهمگون و شیوه

اند و شناسی عرفانی شعر حافظ جای گرفتهتجرید و انتزاع ذاتی، بیشتر در معرفت سبب بهدوگانۀ نقطه و دور . است

ت و در ترکیب و ساختار فرمی عبارایر استنباط نمود. معانی نمادین این دوگانه توان از آن معنایِ غکمتر می

تا فردیت شاعر و شوند عطلی گرفتار میبه لغزش یا م -ات و صناعات ادبیبه مدد تمهید-های غزل حافظ مصرع

در مقالۀ حاضر تالش تر معنا با فعالیت ذهنی مخاطب هویدا شود. های درونیابداعات ادبی وی بروز پیدا کند و الیه

ود؛ ش آشکارنصر به این دو ع عرفانی، علت ارجاع مفاهیم ین نقطه و دور در سنتتفسیر مفاهیم نماد با تاشده است 

انی در ابیات عرفهای ضمنیِ نقطه و دور معانی و داللتشناسی، تکیه بر دو روش ساختارگرایی و نشانه با نیهمچن

 .گردد مشخصحافظ 

 زلیات حافظ، نماد، رمزگان عرفانینقطه، دور، دایره، وحدت، کثرت، غ واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

 دو ینا. است ایران )دایره( دو عنصر برجسته، پرکاربرد و نمادین در هنرهای سنتی و ادبیات عرفانی« دور»و « نقطه»

 و (689-752) مانیکر خواجوی ویژهبه– او از پیش و (792-727 )حدود افظح زمانۀ عرایش عارفانۀ زبانِ در عنصر

 ساحت» و «سلوکانه و سرمدی فضای» تبیین کارکرد با و است داشته حضور -(407-687) شبستری محمود شیخ

توان رویکرد با بررسی و تحلیل ابیات حافظ، می .دارد داللت «وجود وحدت» ولۀمق به «معروف و عارف یگانۀ

رغم حفظ رمزگان سنت عرفانی علی-که در آن شاعر  ؛ رویکردیدریافتدر برخورد با این دو عنصر ای را خالقانه

ۀ خود و مفاهیم ات ادبی )ایهام، تشبیه، کنایه، استعاره و...( از ساحتِ سنتیِ زبانِ زمانبه مدد صناع -در فرم غزلیات

 نعی رد افظح. کرده استرا در ابیات خود فراهم دیگری و امکان دستیابی به مفاهیم نمادین و جزمی آن فراروی 

 و «وجود وحدت» مقولۀ با خویش، عاشقانۀ ای عارفانه ابیات جایجای رد معروف و ارفع نگیدوگا به شدنقائل

 بسیار خواجه ابیات رد وجود وحدت هب توجه ماا ،داشته یآشنای آن وجودی درک از ناشی ِ «سکر و مستی» حالت

 و اصالتبی هم غزل آن که شده استفاده مستقیم صورتبه حدتو واژۀ حافظ شعارا از یتب یک رد تنها است. ناچیز

 :نیست موجود هادیوان از بسیاری رد و است افظح به منتسب

 1(262 غزل )حافظ؛ خورد صاف می حافظ چو کاو آن هر الست/ زجام وحدت مست شود

 است: مشهود ابیات زا برخی در حدتو این رکد از ناشی ۀعارفان سکر اما

 (46 غزل )حافظ؛ است ازل بادۀ مست ام حافظ که نینچ هشیارش/ افتی نخواهند ورد هیچ به

 در را دور و نقطه و بسیارند وحدت مقام ربارۀد کرمانی خواجوی و بستریش شیخ بیاتا که ستا الیح رد این

 اند.گرفته کاربه قصودم این تبیین خدمت

 عصر در غالب عرفانیِ زبان فرم نمایندگی به- الهیجی شیخ وی، شارح و راز گلشن در شبستری منظر ،مقاله این در

 وحدت، مقام و سرمدی فضای طرح در دور و نقطه کارکرد و نقش تبیین ضمن تا شودمی گرفته کار به -حافظ

نگارنده با تأویالت  شود. مشخص یودر ابیات  آن یضمنمفاهیم  آن، پی در و نماد دو این با حافظ برخورد نسبت

                                                           
شرح  ازآنشمارۀ نبودن این غزل در کتاب ایشان،  لیدل به و اما کتاب شرح شوق دکتر سعید حمیدیان است مطابق باغزل تمامی ابیات حافظ در این مقاله  ۀ. شمار1

 (1386-1389: 1366)سودی،  .. اصالت این غزل برای سودی نیز مورد تردید استاستخراج شده استسودی 
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 آغاز در ،شودهمراه می فرماستحکممبتنی بر سنت وحیانی )هرمنوتیک احیای معنا( که بر متن ادبیات عرفانی 

برای ادامه  در و گیردکار میبهسنتی نقطه و دور میمفاه از شناخت بهتر جهت بهروش آیکنولوژی را ، پژوهش

 شناسیبر نظریۀ ساختارگرایی و نشانهبیشتر خود را  پژوهش، دو نماد نیا یهاداللتنقش، کارکرد و  کردنمشخص

های ضمنیِ کشف معانی و داللت دنبال به چراکه؛ کندمیاستوار  -نشینیهمو جانشینی  ،با تأکید بر بینامتنیت-

زمی ای )نقطه و دور( است که در ترکیب با دیگر عبارات موجود در همان بیت از معنای محدود، مشخص، جدوگانه

 د.انهو نمادین رمزگان خود خارج شد

 

 و سلوکانه رمزگان عرفانی نقطه و دور در ساخت فضای سرمدی -2

« ستینمادِ کلّیِ ه»کنند. فضا اولین امکان طرح فضای سرمدی را فراهم می «دور»و  «نقطه»در نمادپردازی عرفانی، 

فضایی « الیتناهی»ریزد. شود و گستردگی خود را در تمام وجوه پی میاز بدو آفرینش مطرح می چراکهاست، 

زمان و مکان در آن تعریف واحد  ؛شودتلقی میها پدیده مأخذو  مبدأ وجوهر و علت ممزوج با هستی ، حدومرزیب

. الیتناهی کلیتی از فضا است که اشیاء مختلف و مظاهر هستی در آن به یگانگی انددارند و سراسر ازلی و سرمدی

 الف( :آوردمی یرو ییورامابه تعابیری  -با رویکردی شهودی-در مواجهه با این فضا سنتی  انسان .شوندنمایان می

( بندی هستی به دو مرتبۀ کلی شهادت و غیب )ملک و ملکوت( که فضای میان این دو را برزخ )عالم مثالتقسیم

از این  .بت انسان با فضادر تعبیر و تفسیر نسانفس( /آفاق( و صغیر )انسان/عالم کبیر )کائنات دو( ب دهد.تشکیل می

یابد و در هر متن و اثر با خلق های زیادی میشباهت «بیعتط»با  «اندیشه و کنش خود»میان حکیم و عارف دو منظر، 

 .پردازدمی یکیهانفرایند  درونی خویش وفضا به یادآوری حرکت 

جزای آن ادر سنت عرفانی، نمایۀ ثنویت عوالم و افالک )چه عالم کبیر و صغیر و چه عالم غیب و شهادت( و 

اوم شوند و سیر آفرینش و تدهر کدام معکوس دیگری( تفسیر میدایره ولی معموالً با شکل نقطه و دایره )دو نیم

کل ش این دو شاز کن ت ولی قرین به هم و هر دو برآمدهمتفاو «دو مدل»با  ،و وضعیت انسانی در آن حیات کائنات

 در حرکت خود بهو  شوندپدیدار میۀ اول نقط «انبساط»یا  «حرکت»در آغاز از که  عوالمی :یابندقابلیت تبیین می

 .ددارنیشین سمت جسمانیت عالم صغیر )نزولی( یا روحانیت عالم متعالی )صعودی( تبدّالتی گسترده بر مرحلۀ پ

و  «دایره» هایبررسی قابلیت، عرفانی ح دو مدلیشرت پیش از( 326و  260-261و  114-180و  6: 1385)الهیجی، 

 رسد.بسط و سلطۀ آن در رمزگان عرفانی الزم به نظر می ،و علت طرح «نقطه»

 نقطه -1-2
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ناپذیرترین عنصر بصری ترین و تجزیهشکلترین، کمیافتهترین، تقلیلعد و سادهنقطه از نظر کمّی، خالی از هرگونه بُ

ح فضا نقطه طر (69: 1386ندارد. )آداندیس،  است. موجودی موهوم با ابعاد صفر که درازا، پهنا و ژرفا یا بلندا

و با پیدایی تنها یک  وجود ندارد خودیخودبهرابر با عدم و نیستی است، بکند. فضا بدون هیچ عنصر بصری، می

رتبط با آن ماهیت عناصر بصری نسبت به فضا و دیگر عناصر م( 20: 1383)نامی، یابد. نقطه تعیّن و هستی می

تر از طرحِ ایی وسیعگیرد( که در فضشود )ماهیت نقطه میدر صورتی نقطه قلمداد می . هر عنصر بصرییابندمی

یت نحوی که آن عنصر تنها بتواند وجود و حضور خود )و نه ماهتعریفِ نسبی خود، در حداقل نمود طرح شود؛ به

 یگر( دارد.دخود )نقاط  همنوعمیان عناصر بصری، نقطه کمترین تضاد را با دیگر عناصر ود( را نمایان سازد. خ

فسیر عرفانی نمایۀ کلیّت وحدت تو برای توصیف و طرح نمایۀ آفرینش  نقطه ،رونیازا( 25: 1376اللهی، )آیت

های یلمبنایی خود، یادآور تمام تمث تیفیکو با  واسطۀ خلق فضا و طرح محیطرسد. نقطه بهبه نظر می وجود مناسب

 های متفاوت انسان با آن است.خلقت، هستی و نسبت

نانیت و تعلق ، به هیچ سمتی جهت و در هیچ فضایی تمکین ندارد. در معنای عرفانی، خود اخودیخودبهنقطه 

از فضا جز در مرکز آرام  ای در هیچ قسمیطهپذیری ندارد. چنین نقخاطری به تصاحب، گستردگی و جهت

کند و بر این اساس، از قید تعیّن آزاد و کیفیتی روحی یافته گیرد. شکل، کیفیتی فاعلی را برای آن فراهم نمینمی

است « شدن»وجوی . بدین جهت در جستگراستبا وجود طرح فضا، بروز حسی ندارد و عنصری دروننقطه است. 

متکثرشدن  ذات حق که قدرت مانند مبدأ وهی دارد و یا بهالانسانی عارف که قوۀ خلیفهنند ماو نه بالیدن به خود. به

 داشته است.

 دایره -2-2

ته یان مراتب معنایی وابسم رابطه دادن نشانحرکت دوری خود در عرفان ایرانی برای  ی ومرکز واسطۀ عمقدایره به

شود: حرکت افالک، مراتب وجود، سیر رجوعی گرفته می کار بهوفور به -علیابه  از سطح به عمق و از سفال-به هم 

ق حجلیات ظهوری )تنزیل ت امکان تبیین، دایرهابتدا و انتها و تقدم و تأخر  بودن نامشخصهمچنین، ...؛ و عروجی و

ن شکل، توانمندی پنهان ای در ؛کرده است فراهم آنصورت  در رابه کثرت( و شعوری )درک وحدت در تأویل( 

انتهایی عوالم، تعادل خلقت بر حسب قرینگی کرانگی و بیوحدت(، بیۀ عرفانی )نقطۀ سیر انبساط یا حرکت نقطتف

 پذیر است.امکاندر معادشناسی سنتی  مأخذمبدأ و  شدن یکیو 

زمان نمادی از  معتدل و سیال،، طبعی آرام بادایره حداکثر گستردگی و تعیّن بیشتر طرح نقطه در فضا است. دایره 

ر(، آسمان، ملکوت، افالک و تحرک کلی روح در شکلی انبساطی و بدون آغاز، بدون انجام و بدون تغییسرمدی )

ها به سیالن اندیشه )عقل کل( در سراسر کیهان و نمایانگر کیفیت ناپایدار هستی است. در علم سنتی، حرکت آسمان
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زاویۀ خود نقطۀ آغاز شکل بسته و بی لیدل بهاین حرکت  چراکه ،شکل( فرض شده استای )و نه بیضیشکل دایره

انسان سنتی، تمامی جهات در  شیاند عدالتو سرانجامی ندارد و بدون تناهی ادامه خواهد داشت و در نمادپردازیِ 

 و «گردش به دور مرکز»و « احاطه»قرینه و برابر است. دایره در معنای عُرف خود یعنی « مرکز»شکل این حرکت با 

بعدی دایره طرح سه (133: 1380)اردالن،. است« وانفسآفاقحلقۀ گردونِ حیاتِ »و « چرخ فلک کائنات»نمایانگر 

معنای  کنندهیتداعو دهد را نشان میآسمان  ی از. کره در نمادشناسی سنتی تعیّن بیشتردهدحجم کره را تشکیل می

دایرۀ »، «دایرۀ قسمت»، «چتر مینایی»، «دایرۀ مینایی»، «رچرخ مدوّ»، «گنبد گیتی»هایی چون . واژهکیهان است

این معنا در هایی به ارهدهند، اشکه همگی معنای آفاق، افالک و کیهان را می «خیمۀ دهر»، «کاسۀ واژگون»، «دهربَند

 :استدایره و کره سنتی نمادشناسی 

 (134 ؛ غزل)حافظپر نقش زد این دایرۀ مینایی/ کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد  کهآن

 (157 حافظ؛ غزلباشد )دند/ در دایرۀ قسمت اوضاع چنین و خون دل هر یک به کسی دا جام می

 (484 حافظ؛ غزل) یینایمزین دایرۀ مینا خونین جگرم می ده/ تا حل کنم این مشکل، زین ساغر 

 

 ظشده در متون عرفانی تا عصر حافمدل تببیندو  -3

 نقطۀ واحدۀ ذات و ساخت دور کثرت و کائنات مدل اول: حرکت و چرخش -1-3

ترین عنصر ترین و سادهصریح رد و لذاشدن به غیر ماده را دامیل تبدیل گریزد و گویینقطه از شکل و جسمیت می

. قت واحده استو در مفهوم عرفانی اعداد، معادل حقی« 1»دد نقطه معادل ع. است« وحدانیت ذات الهی»برای نمود 

، ازلی، (، فاعلی، مرکزمدار، واالنمود )اوالی واحددهد. این نقطه دارای کیفیتبر این مبنا، نقطه معنای وحدت می

شدن مبحث  ترای از دید عرفا، ریشۀ تمام اعداد و تمام حروف است. برای روشنثابت و سرمدی است. چنین نقطه

ل ۀ اودر عرفان ایرانی، نقطۀ جاذب را نقطشود. گرفته می نظر در« نقطۀ جاذب»عنوان در متن حاضر، این نقطه به

هستی )کائنات( ود تمامی با حرکت خطی و دُوری خ چراکه ؛است «کل وجود»همانی گویند که این)نقطۀ کل( می

: 1385)الهیجی، دید آورده پ -در قوس نزولی-را  -حقیقی ظاهربهمجاز ولی  هایصورتمثابۀ به-و اجزای آن 

 و 17: 1385)الهیجی،  .نیز موسوم است« نقطۀ وحدت»و بر این اساس به ( 60 و 169: 1387و رازی،  115-114

333) 

مثابۀ انسانی در مسیر تکاملی خود )بر یک خط دوری( فرض مطرح و به« نقطۀ جاذب»نقطۀ دیگری در تقابل با 

این نقطه ( 114-180و  6: 1385)الهیجی،  .به سمت نقطۀ جاذب در حرکت است -در قوسی صعودی–شود که می

نقطۀ مجذوب  یاد کرد.« نقطۀ مجذوب»توان به نام شود؛ از این نقطه میاو که مأمن حق است تعریف می گاه باطن

Commented [A1]:  از به منابعی که این معانی نمادین برای دایره
 آنها گرفته شده است اشاره شود.
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با نقطۀ جاذب را دارد تا و انطباق قابلیت امتزاج در سیر صعودی خود ای و منفعالنه است و همیشه در حرکتی دایره

نبی و عارف در مقام  یول) «انسان کامل»ای در مقام طه؛ چنین نقو بالفعل کندنقطۀ جاذب را پیدا بالقوۀ تمام کیفیات 

مرتبۀ وجودی نقطۀ آخر در قوس نزولی است؛  واسطۀ غایت. نقطۀ مجذوب بهگرددهمانی نقطۀ جاذب میفنا( این

نقطۀ اول و مبدأ وجود( در مقام واحد الوهی با حقیقت مطلقه منطبق و به این قطه در اتصال به نقطۀ جاذب )این ن

 (213-214: 1385)الهیجی، اهلل(. فیشود )فناءدایرۀ وجود تکمیل می صورت

ها را در خود دارد. بر این اساس، ها و کیفیتنقطۀ عرفانی )جاذب یا مجذوب( توانایی )امکان( ظهور تمامی صورت

 قطۀ مجذوب درن. نقطۀ جاذب و آیدنقطه از تمامی عناصر بصری دیگر در این عرصۀ عرفانی واالتر به حساب می

ا از رهر دو اعتبار خود  چراکهر سیر دایرۀ وجودی( از یکدیگر ممتاز نیستند دآمدن دو نقطه غایت عرفان )بر هم

جاذب و مجذوب در اثبات ۀ ر تطبیق نقطد( 543: 1385اند. )الهیجی، یچ و عدمگیرند و غیر هم هدیگری می

ت انسانی خویش است معبود در حقیقۀ وجود او و بازتابند خالصهدل انسان که  مثابهبهمجذوب ۀ وحدت وجود، نقط

و روح  انسانی نشئه ۀمرکزی ذات پیوند دارد، همۀ هستی به نقطۀ گونه که تمام موجودیت دایرشود. همانانگاشته می

 یت انطباق و یگانگیبلاین دو نقطه با کارکرد مشترک خود، قا رونیازااند و دل وابستهۀ و احوال او به نقط

 (502: 1385الهیجی، .)دارند

رکت( است. انطباق ازلیت و ابدیت در باطن و محو مبدأ و مقصد نقطۀ اول )نقطۀ شروع ح دآورندهیپدخط دوری 

ای نقطهیابند؛ یمشوند و در او پایان ؛ موجودات از حرکت او آغاز میاست کثراتدایرۀ تو منتهای  مبدأ جاذبنقطۀ 

و  حضور استمرار»یابد آنچه در نتیجۀ این کیفیت معنا می. (هویت غیبیۀ ذاتن ندارد )درک و یا تعیّ که امکان

است.  نتظام کائناتاو زایی )تکوین( بخشی در پویایی و حیات مادّه، کیهانتداومبرای  «درپی نقطۀ جاذبنظارت پی

 یبندصورت»ترین کیفیت برای تفسیر نمایۀ اولی، چرخش در عرفان ایرانی جهتنیبد( 405: 1385الهیجی، )

 یر عروجی ودر سیر نزولی حق بر مراتب موجودات )تنزیل و مقام فرق(، س« مراتب وجودِ برآمده از حرکت نقطه

معکوس -ـ مقام والیت( و سیر رجوعی آن  اهلل، نقطۀ محو و مقام جمعسوی حق )تأویل، فناء فیصعودی انسان به

، )الهیجی ونیم دوره است.سوی خلق )بقاء باهلل و فرق بعد از جمع ـ مقام نبوت( در چرخشی یکبه -سیر صعودی

ترین و یذات و( 106: 1385)الهیجی، همچنین، دور و چرخش نماد شأن و تدبیر الهی ( 266و  242، 206: 1385

مشترکی در نوع حرکت از چرخش سلولی تا گردش  یهمسانهای هستی است. ترین نوع حرکت در پدیدهفطری

واسطۀ عرش صورت زمین و دیگر سیارات به دور خورشید وجود دارد که این گردش در ذهن عارف ایرانی به

 .گیرد و حکایت از پرستش، تسبیح و طواف داردمی

 کزی ذات و آفرینش دایرۀ کائناتمر ۀانبساط نقطمدل دوم:  -2-3
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سمان )مرکزی( به زمین آن برکت آ واسطهبهقلب عالم وجود دارد که  منزلهبهب و مرکزی در هر جهان سنتی، قط

 «وجود»تمثیلی از نظام وجود است.  مبیّن یک حقیقت معنوی و زیچ هرشود. این مرکز بیش از )محیطی( نازل می

، ارتباط یسنتدر تجسم  مراتب خود است. یمقتضابه( وانفسآفاقهمان حضور الوهی معنا در مرکز هستی و نفس )

های طبیعت و آفریده ، تمام رموز و مسائل پنهان دریسنتبا عالم متعال تنها در مرکز عالم میسر است. در ذهن انسان 

 .(585: 1385)الهیجی،  هر آنچه درونی است، در مرکز )جایگاه باطن و روح( حضور دارد

 رکزما محیط و بظاهر برابر ، مدلارد، باطن مفهومی مرکزگرا دارد. در این در مقابل ظاهر که مفهومی مرکزگریز د

، یتشوند. این نقطه فارغ از عینت یکی میدر این مکانیّ محیط( نقاطِ)نقطۀ واحدی است که تمام کثرات  )باطن(

ز ته است. مرکدر مرکز نهف تیقطب ،و حتی انجام و پایان و قوّت حضور تمامی جهات است؛ در نتیجه مبدأآغاز و 

تساهل  به یمرکز یابند. چنینک معنا را میخالصه و شامل تمام محیط است. باال، پایین، چپ و راست در این نقطه ی

سیر وحدت تف در« مرکز» باطن است. سرّ دریافت در مرکز پنهان است. بدین سبب، مثابهبه چراکهنیست،  تیرؤقابل

ذات هستی نشانۀ نوعی  وجود مرکز و محور در (567: 1385)الهیجی،  نقطۀ باالیی است. ازتر موجهو  واالتر ،وجود

کند و بدون شود الزاماً مرکزی را طلب میوفور دیده میتوحید است. حرکت دور و چرخشی که در ذات طبیعت به

که  پذیر نیست. این حرکت، تمایل ذاتی و شیفتگی عناصر در رجوع به باطن و اصل خویش استآن حرکتش امکان

 (411و  340: 1385)الهیجی، . شودمیتعریف « عشق»در مقام 

جلّی احد است که در توذات  نقطهکائنات و تمامی هستی همان  مثابهبهدر غایت تفاسیر عرفانیِ وحدت وجود، دایره 

تر شهود، مرکز دایره و نه نقطۀ ایینشده است و در مراتب پ تیرؤقابلشدن و انبساط خود نه با تکرار بلکه با فراخ

اتِ پیش از تجلّی است. ذکائنات همان نقطۀ مطلق  رهیداتمامی  کهنیاشود. حال ط آن انگاشته میباالیی محی

( در انقطویبرخی از اهل تصوّف )ن رونیازانیروی وجودی در هستیِ خاک پنهان است. ( 500: 1385)الهیجی، 

 (5-15: 1383 قراگوزلو، )ذکاوتیدانند. توازن تطبیق نقطه به کائنات، نقطه را نماد عنصر خاک نیز می

مرکز کائنات فرض  مثابهبهیابد: نقطۀ انسانی جایگاه نقطۀ عرفانی در نسبت انسان با عرش تغییر میدر این مدل، 

این نقطه  گاه( 145: 1385)الهیجی،  .یابدرود که هم در مرکز و هم در محیط معنا میشود و تا جایی پیش میمی

در حق( را  شده فناکامل باالیی محیط دایره )آفاق(، معنای جاذب )حق یا انسان  نقطهیا  مرکزی دایره و نقطه مثابهبه

معنای حقیقت کائنات )هستی حق و حضور او در نقطه،  احاطهمحیطی خود و توان  باقدرتگیرد و گاه دایره می

است که از  یرواقعیغآفاق و انفس( صورتی -این میان، دایره )مراتب موجوداتدهد. در سرنوشت( را جلوه می

یابد که در واحدِ جاذب را میۀ حرکت نقطه )ذات حق( پدید آمده است. دایره در غایت سلوک نیز همان معنای نقط
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جمع و ناپذیر، تعریف، تجزیه نقطهتمام اضداد و کثرات کیهانی در این  چراکهشود. وهم بصر، دایره ادراک می

 (500و  324،260،17 ،458: 1385شوند. )الهیجی، بسط می

 (جودمراتب و)درپی پی یا دوایری ، نقاطیا انبساط آن در دوایر متحدالمرکز جاذب نقطه بنابراین در گردش دوریِ

های ای از موجودات در علم لدنی حق )صورت، نماد مرتبهخود یفضا کیفیتد که هرکدام بسته به نشوخلق می

مان نطفه و ه-این اساس، تمام کائنات در نقطه بر  (114-115و  6: 1385)الهیجی،  .شوندقلمداد میاعیان ثابته( 

)امور خفیه(  ای که جایگاه تمامی معقوالت و اسرار مستورنقطه( 107: 1385)الهیجی،  پنهان است. -ذات هستی

 است.

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

نبی یا ولی واحد کیفی صورت عام( و انسان )بهیکمّمثابۀ واحد نگاه انفسی: نقطه به -1-3-3

 رنظ بهاست.  ی شمارش انسان در ادبیات ایرانی بودهدر برخی از متون عرفانی، نقطه واحد کمّصورت خاص(: )به

اند و انسان را همچون است که حکیمان در باب نقطه نگاشته ایرسد این دیدگاه برگرفته از تعاریف عرفانیمی

 رهیداانبیاء و  مثابهبه، نقاط در تفاسیر دیگر عرفانی(؛ 312: 1385الهیجی، .)اندکائنات انگاشته رهیداای در نقطه

 (265: 1385الهیجی، ؛ همچنین 39: 1387. )رازی، شوندنبوت نیز محسوب می سلسله مثابهبهوجودی 

 رمزگان عرفانی،در : مثابۀ چرخۀ تقدیر و زمانو دور به مثابۀ زمان حالنگاه آفاقی: نقطه به -2-3-3

فرینش و مجموع آو نقاط محیطیِ دایره، جزءهای شود تلقی میدر علم لدنی )اعیان ثابته( همان نقطۀ مرکزی « حال»

دو  دانستن یکیبه کائنات و تاریخ و در پی آن سنت نگرش  نحوه لیدل بهند. گردالوجود فرض میها نقطۀ صرفآن

 أخرمتمنطق زبان برخالف  .ردیگیبرم درفرای مکانیّت در طرح فضا معنای زمان را نیز نقطه کیفیت زمانی و مکانی، 

 ها )حال و آینده و گذشته( بدونزمان همه ،عارفد، به باور شوخط تفسیر میمفهوم استمرارِ حرکت و زمان با که 

تعالی تداد معنوی باریو ام یافتگی مکان لحظهحدوث همان  نقطهاند و آن تقدم و تأخر در یک نقطه حدوث یافته

ال حبودی است که بود خود را از زمان نمود بی« آینده»و « گذشته»است. در این تعریف، اقسام امتداد زمانی یعنی 

و خط و دور را که « حال لحظه» مثابهبهتوان نقطه را می جهتنیبد( 105و  323: 1385)الهیجی، . )نقطه( یافته است

ط را خانفصالِ « نقطه»مچنان که هحال( در نظر آورد،  نقطه)امتداد « سیر زمان» مثابهبهآید، از حرکت نقطه پدید می

ت نقطه متداد زمانی، همچو نسبنسبت حال با ا...» د:شوجدایی گذشته از آینده را سبب می« حال نقطه»آورد، پدید می
 متدمنند خطّ است با خطّ مفروض غیرمتناهی از جانبین... از تجدد تعیّنات نقطۀ حال است که امتداد زمانی ما

 (324: 1385)الهیجی، .« نموده شده است یرمتناهیغ
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 عرفانیدو مدل  ینهادگ همحافظ از  برساخت :تبیین مدل سوم -4

 عناییم-گویی ساختاریبا تناقض ،چنانچه بخواهیم اشعار حافظ را با دو مدل عرفانی مطروحه تحلیل و تفسیر کنیم

ر و مأنوس د به تعریفی دیگر، این دو مدل مألوفشویم. یا معطلی و لغزندگی معنا مواجه می در رویکرد عرفانی

ر دمذکور از دو مدل رسد حافظ با شناخت و آگاهی به نظر میمتون عرفانی برای تبیین اشعار حافظ بسنده نیست. 

 همشود و می لحاظتالش است تا مدل سومی را در اشعار خود تبیین کند. در این مدل، مباحث دو مدل قبلی 

 -این دو مدل ازخارج – یگرید مباحثاجازۀ ورود ، حافظ اینآید. عالوه بر می دست بهاز این دو مدل  یاینهادگ

. این یط زمانهخود نسبت به شرا« اعتقادات و باورهای فردی»و « احساسات و عواطف»: نمود دهد یخودمر مدل درا 

دو مدل  برخالف ،دلماین  حافظ تالش دارد تا حدودکند. فراهم می نیزاشعار را  غیرعرفانیخوانش  امکان کردیرو

این  آنچه. فراهم نشودخود در تفسیر مباحث عرفانی خارج از شعر آن  میتعم امکانچندان مشخص نباشد و  ،قبلی

تمان های التذاذ شعری و لحاظ گفستفاده از صناعات ادبی و تکنیککند، مهارت در امی فراهمرا برای حافظ  امکان

 ویش است.سیاسی زمانۀ خ-و شرایط اجتماعی

 شناسی غزل حافظجایگاه نقطه و دور در معرفت -1-4

ولی با  ،گیردسرچشمه می ذکرشدهبیشتر از مدل دوم نمایۀ )مدل سوم( غزل حافظ  در عاشقانه /هرفاناعسیر نمایۀ 

تۀ در مدل برساخ. کندرا در خود لحاظ میعارفانه  رمزگانو معانی دیگر )آفاقی و انفسی(  شودمدل اول ترکیب می

ۀ دو هانفسی و مواج-کمتر به سیر تکوینی آفرینش و مراتبات وجود توجه شده است و بیشتر وجه تقابل آفاقی ،حافظ

شتر شناسی غزل حافظ بینقطۀ جاذب در معرفتاست.  قرارگرفتهنقطۀ عرفانی در بیرون یا درون محیط دایره مد نظر 

کند. این ها سیر میدر دور -احوالپریشانجستجوگرانه یا -نقطۀ مجذوب  یول ؛«نقطۀ عشق»: گیرددر مرکز قرار می

و قرین معنای دایره لغزنده  ،؛ در این مدلرگردان استسشود که هر چیز در بیرون از مرکز ای تبیین میگونهبه مدل

ه هاله یا گا ،است و چرخش زمانه تکثرات هستیظاهر گاه دایره این  ؛)معنای مثبت دایره( به نقطۀ جاذب است

جزئی  عقل) متکثراتو شاید برآیند مشاهدۀ آثاری حق در )دایرۀ عشق( نقطۀ جاذب  جذب و عشق برکششساحت 

ه خود بو شکلی متناقض  شود. البته این مدل گاه معکوس مییا بینش معنوی سالک( میحک یکلخلق، عقل 

بیند )معنای منفی ای با محیط مسدود در اسارت میای در میان دایرهرا همچون نقطه یشگاهی خو حافظ :گیردمی

 ر نقطۀصح ابسباست و دایره و دورها حجاب و او در غیاب در این واتابی، نقطۀ جاذب در بیرون دایره دایره(؛ 

 .ندارد ییجابهه انقطۀ مجذوب در اسارت دایره است و ر ،. در این مدلشوندمجذوب می
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به اه گکت پرگار حافظ چندین بیت با مضمون نقطه، دایره )دور(، پرگار، میان و کنار با موضوعات متنوع دارد. حر

نیز  نقطه. لوکانهو گاه به معاش معمول و غیرس حرکت آگاهانه و سلوکانهبه گاه ، سرگردانی و سرگشتگی اشاره دارد

ی و انی یا گرفتارسرگرداست.  (فضا و محیطی بستهدایره )انۀ در میو درماندگی اسارت مظهر بیشتر مظهر ثبات و گاه 

یر به گذری که ناگزد. افتمی اتفاقاسارت نقطه در دایره با وجود رعایت احتیاط و گذر از کناره و حواشی دایره 

تواند سعادت و شود. درون دایره میافتادن در درون دایره و همچون سرگردانان به دور خود یا مسئله دویدن ختم می

 :دوجود دارحافظ  بیتدر و گاهی امکان استنباط هردو وضعیت  اشتیاقرنج کامیابی باشد و حتی درد و 

اند که در این دایره عشق د   ( عاقالن نقطۀ پرگار وجودند ولی الف

 (188 حافظ؛ غزل) سرگردانند

مطابق با رمزگان عرفانی، عشق )نقطۀ مرکزی دایرۀ وجود: نقطۀ وحدت یا دو نقطۀ منطبق عرفانی( با ثبات و بدون 

کند؛ ها را فراهم میامتداد و تجدید حیات تمامی پدیده -با نفس رحمانی خود-شود و تغییر جوهر هستی قلمداد می

پردازند و چه از مقابل آن، قوۀ عقل )عامل برتری انسان بر دیگر موجودات( چه از نوع جزئی که خلق به آن میدر 

قاعده و  برحسباش د. دوری که سرگردانیشونوع کلی و معنوی که حکما و فالسفه، چونان خط و دور فرض می

کائنات و »تواند هم پرگار در اینجا می گیرد.توان نقطۀ مرکزی وحدت و یا قصد و ارادۀ ظاهری عاقل شکل می

مثابۀ نقطۀ ، عاقل بهصورت نیاتلقی شود. در « حیلهو  تدبیر»، 2و هم با توجه به معانی دیگر« هستی یا چرخش زمانه

 کند.عامل دسیسه(، نزاع و رجزخوانی تاریخی عارف و عاقل را یادآوری میشاید پرگار )

ر درون دپندارد که بخت آن را ندارد تا مانند نقطۀ میانی دایره را چنان بسته می، ذیل همچون دو بیت خواجهو اما 

معانی  -قضبه شکلی متنا-در این مدل، دایره و نقطه  دایرۀ عشق قرار و ثبات گیرد و از سرگردانی نجات یابد.

نقطۀ مجذوب  ییآهم بر) عادل نقطۀ عشقممثابۀ ساحت عشق( کنند؛ دایرۀ عشق )دایره بهنزدیک به همی را پیدا می

 حبوب و نیز عدممابیاتی که اشاره به حسرت و نابرخورداری از لطف  گیرد.)عاشق( و جاذب )معشوق(( قرار می

 :کنندامکان وصال دارند و شکوه از جفای زمانه می

 یبودچو نقطه، حافظ سرگشته در میان    اگر نه دایرۀ عشق راه بربستیب( 

 (432 غزلحافظ؛ )

                                                           
گر کار برده است: به ز خواجه را در مثال این معنااست. دهخدا بیت حاضر و بیت دیگری ا «تدبیر، مکر، حیله و نیرنگ»نامۀ دهخدا در لغت« پرگار»یکی از معانی  .2

رفته است با دو کار میرت به)حافظ(؛ از آنجا که پرگار در کارهای دقیق و پیچیده و پر مها مساعد شودم دایرۀ چرخ کبود/ هم به دست آورمش باز به پرگار دگر

 (/www.vajehyab.com/dehkhoda پرگارمعنای مهارت و مکر و تدبیر قرین شده است. )



 حکمت دور و نقطه در ابیات عرفانی شعر حافظ 11
 

 سرگشته مجذوبمثابۀ مراتب عشق تا وصال است که نقطۀ در این بیت، دایره )از لبۀ داخلی خطوط تا مرکز( به

طۀ صریح به حافظ سرگشته )نق در این بیت، نقطه در ارجاع رفتن را ندارد.)حافظ( امکان ورود و در میانۀ آن 

 د.دایرۀ عشق تلقی شو تواند نقطۀ مرکزی و هم ساحتهم می «میان»ماند و مجذوب( یا میان )نقطۀ جاذب( معطل می

ایهام  مدد بهمچنین و هخود برساخت مدل مرکزی  سبب بهگوید، در بیشتر مواقع، حافظ هر جا که از نقطه سخن می

و معنا، به دد تا با پذیرش هر گذارمعطل میرا نقطه  بودن مجذوبمشخص جاذب یا  و دیگر تمهیدات ادبی، معنای

انی مع ،دریافت پی بریم و از این« وضعیت عارف در مقام فنا و محو و فهم نقطۀ وحدت»تمالی شاعر یعنی مقصود اح

 استنباط کنیم:متفاوت عرفانی یا عاشقانه را 

 دهددوران چو نقطه ره به میانم نمی   رومچندان که بر کنار چو پرگار میج( 

 (223 حافظ؛ غزل)

را یادآوری جاذب و مجذوب  اطنقدو مدل عرفانی ذکر شده است و انطباقِ  ینهادگ همبرآیند در این بیت  نقطه

، نقطۀ الوجود(مرکزیت ذات )صرفهم  دتوانیم ؛ماندیمدر ارجاع به مفهومی صریح معطل  تیب چراکهکند؛ می

مقدرات و حتی ، تقدیر و کائناتتواند نیز میدوران  تلقی شود. مایل به محو عارف هم ووحدت، اسرار ذات الهی 

مشاهدۀ آثاری کثرات )سیر و سلوک عارفانه دوران، مقابل  در پرگار و در مواجهه با پرگار، سلوک استنباط شود

که شاعر  غزلمیان ایهام دارند. با توجه به ابیات پیشین  و این بیت، کنار در .و یا معاش و حیات معمول (هستی

گونه توان این( می2652-2651، 1392کند، )حمیدیان، وضعیت پیشاوصالی خویش را با درد اشتیاق توصیف می

راهی به درون آن ندارد و نقطۀ مجذوب )شاعر( سعادت و کامیابی درون دایره است که  ،«میان»برداشت کرد که 

 نقطۀ ثابتِ انطباق باناشی از قرارِ و ای ورود به سعادتاست که بر آن نقطهتالش پرسلوک دردمندانه و  همان« کنار»

 3دهد.انجام می( )نقطۀ جاذبمیانۀ دایره 

ورنه چون بنگری از دایره بیرون   نقطۀ )نکتۀ( عشق نمودم به تو هان سهو مکند( 

 (449 حافظ؛ غزل) یباش

و دور )دایره( در  باشدمثابۀ مقام فنا و سکر عارفانه برآیند انطباق دو نقطۀ عرفانی و بهتواند مینقطۀ عشق در بیت باال، 

معنای قوس عروجی )مسیر سلوک( و یا دایرۀ حقیقت انسانی )که بار امانت الهی را پذیرفت و بر بقیۀ موجودات 

                                                           
عافیت و آسودگی را در خارج از دور استنباط نمود. ختمی  توان درد و سرگشتگی را در داخل دایره و، با استناد به ابیات دیگری خارج از این غزل میحالنیباا. 3

 (893: 1385)ختمی الهوری،  .الهوری چنین رویکردی را در تفسیر این بیت اتخاذ کرده است
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خروج از ساحت عشق و این دایره  بیرون افتادن ازبا توجه به رمزگان عرفانی،  چراکهماند. معطل ب ارجحیت یافت(

 .معرفت انسانی است

 حافظ؛ غزل) گرفتدوران چو نقطه عاقبتم در میان   شدم( آسوده بر کنار چو پرگار میه

87) 

هان و ج)نمود حسن و مالحت نقطۀ وحدت در  ها و مضمون غزلحتی با بررسی عمودی بیتمعنای صریح این بیت 

ر و جهان پدیدا»را در دو سویۀ  )دوران( توان معنای دایرهمیراز آن توسط خلوتیان( در حجاب است؛  نشدن افشاء

« دوران»از توان یاین دو معنا م ینهادگ هم؛ همچنین در لغزنده دید« مسیر سلوک»و « عالم مشهود، روزگار و زمانه

ه دایر انیم در این صورت، در .دکراستنباط  را( )مقدرات الهی و تقدیر زمانه« رادۀ نقطۀ جاذبخواست و ا»مفهوم 

 :دشوتفسیر  آن یسعادتمندگرفتاری و یا  تواندیم ،افتادن نقطه

حدت( وود )نقطۀ برداشت اول: نقطۀ مجذوب خارج از جهان پدیدار )دَوَران پرگار(، با نقطۀ جاذب یگانه و واحد ب

ایرۀ کز و میانۀ داز نقطۀ جاذب، در مر شدن جداو  افتنی نیتعولی در عاقبتِ آفرینش مراتب وجود، نقطۀ مجذوب با 

حدود  ر زندان وتقدیر زمانه یا عالم مشهود قرار گرفت و چونان نقطۀ مرکزی که امکان حرکت و جابجایی ندارد، د

 و گرفتار شده است. مستأصلعالم مشهود 

گرد )نی( با آن و همسازی نقطه )فرد انسابرداشت دوم: دوران در این بیت، ایهامی از روزگار و زمانه و همراهی 

مثابۀ عارفی که در جذبۀ نقطۀ جاذب افتاده است شود. از این منظر، نقطه بهبرگردیدن دایرۀ پرگار( نیز قلمداد می

شود. فردی که در معاش ابتدایی )همچون خطوط محیطی و متحرک دور پرگار در بیرون کانون عشق و توصیف می

زیسته، ولی به خواست و ارادۀ حق و تقدیر روزگار عاقبت به درد عشق و زهد درد میه و بیجذبۀ انطباق( آسود

 باطنی گرفتار گردیده است.

و حتی  «زیست معمول»معنای بهرارگار پ -«آسوده بر کنار بودن»گزارۀ  گرفتن نظربا در –توان از یک سو، می

 با در نظرگرفتن–توانکرد و از سویی دیگر، می یتلق« در آفرینش دوری مراتب وجود شدن از نقطۀ وحدتمنفصل»

از نظر و دوران  پرگار لذا ؛نمودبرداشت  را« سیر سلوکانه»از پرگار مفهوم  -«نشدهدر میان گرفت عاقبت»ۀ گزار

اینجا، هم فرد و شخص انسانی است، هم نقطۀ  نقطه در. شوندقلمداد توانند همسو و یا در تقابل هم میمعنایی 

 و هم کانون عشق و نقطۀ تسلیم. عزیمت و آغاز راستین راه سلوک

حافظ؛ ) ییفرمالطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو   و( در دایرۀ قسمت، ما نقطۀ تسلیمیم

 (484 غزل
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ارادگی، ، کیفیت بیمعنایی حضور -عرفانی حافظ، نقطۀ مرکزی با ثبات و عدم تحرک در موقعیت مکانی نمایۀدر 

 و «زندگی و حیات» یمعنا بهتواند دور می ،کشد. در این صورتپذیرش و موقعیت تسلیم نقطۀ مجذوب را پیش می

 تلقی شود. «لهیا ریناپذ عدولجبر و مسیر و جریان مقدرات »با واژۀ قسمت،  ینینشهمدر 

 یپرگارحافظ این چه که ای به خنده گفت   چو نقطه گفتمش اندر میان دایره آی( ز

 (434 حافظ؛ غزل)

 یمعنا بهتواند می« در میان دایره یا پرگار آمدن»کند، ود ایجاد میخواسطۀ محدودیتی که دایره در دور بستۀ به

و پرگار ور اما با توجه به رمزگان عرفانی، د ؛دشو، تحت تسلط درآمدن و تسلیم و رام شدن تلقی کردن نیتمک

در »این صورت،  در .شود استنباط عارفو یا کالبد وجودی  کائنات یظاهرناظر برهم و هر دو یا کالبد تواند می

 وممصرع دن، در بر نظر عالمه قزوینی و دکتر حمیدیا بنا .استتجلی نهایی و کامل نقطۀ جاذب  «میان دایره آمدن

: 1392)حمیدیان، . تر دیدمناسبحیلۀ باریک و لطیف( را برای پرگار  والحیل )تدبیر توان معنای مکر یا لطایفمی

 تریمشخصگیرد و معنای از معنای مکر فاصله می مصرع اولقبول این معنای پرگار، دایره در  با( 3823و  3822

ده و خواست ارا با تا دهدخطاب قرار می مورد را خود محبوبعارفی که یابد: جان و وجود عارف. شطحیات می

 .تحت اختیار درآید خود

 در شعر حافظ تشبیهات نقطه و دایره -2-4

چشم انسان با  بودن یکروآفرینش ابتدایی کیهان، میان  رهیدابا آدمی  نطفهانسان سنتی میان دایرگی  شهیانددر 

مردمک چشم با  بودن رهیداغیب و معنا و میان  های آسمانی، عوالم شهادت،ن، فلکسیارات، ستارگا بودن یکرو

هر دو را  ،کندمعرفی  -مهابابی-دگی عالم کبیر عالم صغیر را به نماین ارد تاای وجود دنهادگیتعیّن ذات همبی نقطه

معنای یگانگی کثرات در نقطۀ وحدت و انطباق دونقطۀ عرفانی را یادآور  و در این روند، متناظر هم قرار دهد

، ورود تشبیهات و استعارات انفسی برای شرح حکمت آفاق در رمزگان و آثار نیبنابرا( 86: 1379نسفی، .)شود

شکل خال و مردمک چشم به نقطه نیز همین معنای عرفانی را دنبال  هیتشب ؛رسدعرفانی چیزی بدیهی به نظر می

هویت  ،سیاهی لیدل بهشود و شباهت با نقطه، معادل نقطۀ جاذب )نقطۀ وحدت( قلمداد می لیدل بهخال  کند.می

چنین هویتی در  قوۀ شهودِ سبب به مثابۀ نقطه مجذوب ود. مردمک چشم نیز بهدهقرار میاشاره را مورد غیبیۀ ذات 

خم تشبیهات انسانی مانند کارگیری بهشعر عرفانی با . گرددنقطۀ وحدت تلقی می ۀبازنمود ،رویارویی با نقطۀ جاذب

کوچک  دهان .دکنمیتأکید جلوۀ جمالی حق  بر ، عالوه بر پیگری اهداف مذکور،و یا نقطۀ دهان زلف و ابرو

شناسانه در شعر فارسی تبدیل شده است؛ چراکه دهان کوچک مورد پسند قدما بوده همچون نقطه به عنصری زیبایی

تشبیهات در غزل دهد. این مورد اشاره قرار می را( وحدت) جاذبعلم لدنی نقطۀ است و عالوه بر جمال حق، 
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مواجهۀ . هستندعاشقانه بسیار شاید با کارکرد رکرد و کاهمان با  -به پیروی از فرم زبان عارفانۀ زمانۀ خود–حافظ

 خال و مردمک سیاه، از عالیق برجستۀ حافظ است:

مگر از مردمک دیده   )لطف( بصر نتوان زد /الف( نقطۀ خال تو بر لوح

 (361 )حافظ؛ غزل سوادی/)مدادی( طلبیم

 لم کبیر ونگی عای)نقطۀ مجذوب(، طرح آی در منادا و نقطۀ مردمک چشم در نادیتناظر نقطۀ خال )نقطۀ جاذب( 

را در سلوک و  وانفسآفاقعارف و وحدت تکثرات دو جهان  یگونگ خداوجه بالقوۀ  همصغیر در رویارویی با 

 شود.شهود معنوی عارف متذکر می

وسیلۀ قلم( در مقابل بیاض شده بهشود )سیاهی خوشنویسی و فضای مثبت ایجادمنزلۀ آنچه دیده میسواد در اینجا به

گیرد. مردمک سیاه چشم توصیف ظاهری و متعارف بینایی در و عدم )فضای منفی و سفید( قرار می خألمنزلۀ به

د. مردمک نیز شوکوران و نابینایان است طرح می انسان است و در برابر بیاض و سفیدی چشم که مشخصۀ ظاهری

 ،کندتوانند، نقطۀ وحدت درک شود. مردمک با تمام قدرتی که برای بینش مجذوب فراهم میهمچون خال می

 دهد و تمامی متکثرات هستی در نقطۀجهان را در خود نمود می ،نسخۀ فشرده و کوچکی از خال جاذب است. چشم

 است. دمک در این تعریف همان نقطۀ وحدت است که در انسان نمود یافتهگیرد. مرمردمک جای می

و دارای ایهام از نوع  4در تصحیح دیگری از حافظ، مداد جایگزین سواد شده است. منظور از مداد مرکب کاتب

لب ، فرای از مرکب، کمک و امداد را از مردمک چشم خود ط«مداد»در ریشۀ « مدد»ترجمه است. حافظ به اعتبار 

عالوه بر این  کند.با توجه به تحلیل ذکر شده، مداد/ سواد معنای آگاهی و معرفت را به ذهن متبادر می کرده است.

کشیدگی خط )دور( ناشی از حرکت مرکب قلم )مداد( در تقابل با نقطه )خال و مردمک( مفهوم کثرت  ،ایهام

 است. )کشیدگی دور( و وحدت )نقطۀ ثابت( را همساز و یگانه ساخته

 (400 حافظ؛ غزل) توعکسیست در حدیقۀ بینش زخال    ( این نقطۀ سیاه که آمد مدار نورب

باغی است که گرداگرد آن را  یمعنا بهحافظ است. حدیقه  در غزل «نقطۀ بینش»و  «لوح بصر»همان  «حدیقۀ بینش»

حدیقۀ  یاللفظتحتاند. واژۀ حدیقه با حدقۀ چشم )سیاهی گرد در وسط چشم( متبادر است. معنای دیوار کشیده

حدود دایره و  طبیعت در شدن تمامی متکثرات ورصمح : برآمده از توصیفاست «بستان چشم»و  «باغ نظر» ،بینش

هم به مردمک چشم ارجاع  به خال وهم تواند نقطۀ سیاه میلغزندگی شعر حافظ اینجاست که . نقطۀ حدقۀ چشم

                                                           
 (3445: 1392شیء امروزی آن نیست. )حمیدیان،  یمعنا بهرفته است و می کار بهمایع مرکب یا دودۀ چراغ  یمعن بهدر گذشته تنها  «مداد». 4
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کارکرد دو مفهوم و مقصود بیت از  ،با این حالند. افتهمحیط( نور قرار گر یاهر دو در مدار )مرکز  چراکهداده شود. 

نقطۀ چه لغزد. نقطۀ سیاه، چه نقطۀ مجذوب )حدیقۀ بینش( باشد و زند و میان این دو میمدل عرفانی سر باز نمی

در  گیرد و اگرقرار می مدنظرد )مدل اول( سیر در قوس نزولی و صعودی چرخیده باشن بر مداراگر  ،جاذب )خال(

دیگر بیت  یلغزندگ مجذوب است.نقطۀ انطباق یا جاذب و نقطۀ همان انبساط  «آمدن» ،مرکز مدار فرض شوند

انطباق دو ممکن است بالتکلیفی و معطلی نقطۀ سیاه اشاره به  اگرچه ؛وضعیت و مرتبۀ سلوک است نبودن مشخص

 یا( سیر در مراتب وجود) اهیسدو نقطۀ تناظر و رویارویی  در فارغ از این، .داشته باشددر مقام فنا )نقطۀ وحدت( نقطه 

 از( )عکس بود یبوحدت یا نمودی  ،متکثرات و مشهودات در فهم نقطۀ مجذوب، )مقام فنا(دو  آن انطباق

 شود.تلقی می)خال(  نقطۀجاذب

حافظ؛ ) داندگوهری  دانهکیکه قدر گوهر   مدار نقطۀ بینش ز خال توست مرا( ج

 (174 غزل

پویایی و امکان شهود و حرکت نقطۀ مجذوب از  روح، ، حیات،ۀ عرفانیدو نقط ینهادگ همدر تناظر، مواجهه و 

مسیر » ینهادگ همدور )مدار(، ، ۀ بیتلغزندمعنای  در .است آمدهدستبهطۀ جاذب )خال، وجه جمالی ذات( نق

آفرینش مرتبۀ  قصدبهحرکت نقطۀ جاذب »)قوس صعودی( و  «تکوینی نقطۀ مجذوب در سلوک و شهود قلبی

التفات هموارۀ حق(  سبب بهپی کائنات درسوزی پیسازی و هستینفس رحمانی )هستی»)قوس نزولی( و یا  «انسانی

در این صورت،  ؛5تواند اصطالحی نجومی نیز تلقی شودنقطه در تناسبت با مدار میاست.  «برای حیات روح انسانی

. شاعر استنباط شود )نقطۀ مرکزی( تواند نموداری از تمامی هستی و کائنات و نماد عرفانی وحدتخال نیز می

اه معشوق ایجاد کرده است تا معنای وحدت عارف و معروف را در تناظری را میان مردمک چشم عاشق و خال سی

 ،بنابراین ؛دارد تا امکان فهم معروف فراهم شود وجود عارفدر حد اعالی خود نشان دهد. وجه نظیری از معروف 

)نقطۀ  «اهلل در مسیر سلوکانسان خلیفه»و  )مدار( «کائنات و هستی»توان این برداشت را داشت: در مصرع اول می

امکان در بیت حاضر خال  کهواسطۀ اینبینش( همگی برآمده از ذات تو )خال سیه( هستند و یگانه و واحدند. به

تواند معادل کانون نور تلقی شود. خال سیاهی که در شعر حافظ مرکز و مدار می ،کندشرایط دیدن را فراهم می

 کند.منطقی ایجاد می تناقضروشنی و نور است، یک 

شوند. به این صنعت تشبیهی در ادبیات در شکل حروف تشبیه می بسته مهینهای ها و حلقهقوس به« دور» گاه

های شکلی حروف که شاعر برای توصیف تشبیهاتی از ویژگی گویند؛می «تشبیهات حروفی» یرانیاکالسیک 

                                                           
مراکز کوکب و مرکز عقدتَین یا جَوزَهرَین و اوج و حضیض کوکب نسبت به زمین و... آفتاب... ... »شناسی زمانۀ حافظ بوده است: ای مصطلح در نجوم. مدار واژه5

 (2295 :1392چنین حمیدیان، هم؛ 800: 1366)مصفّی، « .و اول هر برج و آغاز اعتدالَین یا انقالبَین
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های مصنوع و طبیعی قابلیتی را واسطۀ تشابه با سازهبندد. در این تمهید ادبی، شکل حروف بهمی کار بهمفاهیم متنوع 

یا مصداقی از محتوای  ءبا عنصر یا جز حرف شکل ند که وی با درک وجه تشابه صوری میانکجاد میبرای شاعر ای

ظ از نظر کمّی، زیاد و از نظر کیفی، گیرد. میزان تشبیهات حروفی در اشعار حاف کار بهرا  این صنعتذهنی خود، 

 :6ندپیچیده نیست

 نقطۀ دوده که در حلقۀ جیم افتادست   ( در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیستد
 (38 )حافظ؛ غزل

نقطۀ  شود تا تمامی معانی عرفانی دور را تداعی کند وابتدا به زلف و سپس به حلقۀ جیم تشبیه می نجایادور در 

)جهان کثرات( « ج»حرف رین جوهبه نقطۀ  سپسو اش( حرکتیبه خال )وجه جمالی و استقرار و بیدر ابتدا جاذب 

 قرار گیرد. موردتوجهیت آن مرکزشود تا تشبیه می

 همدر )امور خفیه و اسرار الهی( نقطۀ جاذب  سرّیو  در رمزگان عرفانیِ آثار ادبی، وجه باطنیچنانچه اشاره شد، 

. دهان و لب نمادی از گیردبا تشبیه به نقطۀ دهان، مورد اشاره قرار می)وجه جمالی(  آنکشش به جذبه و با  ینهادگ

که چه به لطف و چه به قهر برای عاشق خوشایند است سخن معشوق  یدهندگ اتیحو  یبخشروحنیروزایی، 

شود. هر محور حیات تلقی میمرکز و  ،کند، چشمهرا فراهم می 7«نکُ». بر این اساس که دهان امکان امر نمایدمی

شناسی عرفانی شعر لذا در معرفتیابد. خواست، امر، نوید و دستور از الفاظ و آوای دهان معشوق به عاشق انتقال می

ب چیزی تلقی مجازی دیگری همچون مرکز و محور یا اساس و لُ یمعنا بهتواند حافظ، دهان در تناسب با نقطه می

 :شود

 کننددان گفت این حکایتیست که با نکته  دهنت خود که برد راهتم به نقطۀ گفه( 

 (193 حافظ؛ غزل)

در مصرع کته نبنابراین،  ؛فشردگی و کمینگی، عمق و تمرکز بر موضوعیتی خاص با نقطه قرابت دارد سبب بهنکته 

از ا انطباق )مدل دوم( مرتبۀ وصل )مدل اول( ی در کهباشد؛ نقطۀ مجذوبی نقطه همانی اینتواند میبیت باال دوم 

 .است افتهیی آگاه جاذبنقطۀ  حضور

 (248 حافظ؛ غزل) عمربر نقطۀ دهان تو باشد مدار   یشه از محیط فنا نیست هر که رااندو( 

                                                           
 )حافظ( هر سو که در چمن برآید/ پیش الف قدت نگون باد. 6

 (و... 73، انعام: 39و  47: عمرانآل، 117)آیات متعدد قرآنی؛ مثال بقره:« ن فیکونکُ». اشاره به امر و ارادۀ الهی در لحظۀ آفرینش: 7
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در مدل  بقوس عروجی نقطۀ مجذو به ،زمان حیات و زیست این جهانیعمر( در مصرع دوم، عالوه بر  دور )مدار

دوباره  رکزی حافظبرساخت مدل م ،اما در رویارویی با نقطۀ جاذب )نقطۀ دهان( نیز اشاره دارد؛ اول نمایۀ عرفانی

ب(  ( محیط کرۀ زمین؛کشد: الفمحیط در این بیت احتمال سه معنای ایهامی را پیش می. گیردمورد تأکید قرار می

یز نمدار  .فنا مقام منزلۀ حیات عارفانۀ سالک و غرقگی درمحیط به( دریای ج ۀ کائنات؛مدار و چرخش و دور دایر

ور چیز دیگر . مدار محل گردش چیزی به ددارد« دور و محیط»هم و  «مرکز و محور»هم چراکه  ؛دارای ایهام است

 ،رونیازا ؛شودبه مسیر حرکت سیارات به دور ستارۀ خاص خود در آسمان گفته می ی،در اصطالح نجوم و است

محیط  ومرگ و نیستی است  یمعنا بهکه فنا این باوجودد. تواند به فلک و آسمان نیز داللت کنمدار در ادبیات می

ه کرد ابهامنیز  ولی شاعر در رمزگان تصوف ،وجد و سکر عارفانه است و فنا مقام یمعنا به عرفانیفنا در رمزگان 

 هد و به امرید( قرار مینقطۀ جاذبچراکه آن را در نسبت با نقطۀ دهان )مرکز و محور حیات برآمده از  ؛است

نی سیر زما»: نقطۀ مجذوب در یابدرا می (بقاء) معکوس فنا در این ترکیب هنرمندانه معنایکند؛ سلبی تبدیل می

« گرددمی کسیر و سلو» )نقطۀ دهان( با« کزقطۀ جاذب در مراسرار باطنی ن»)دور( « حیات خود به جستجوی فهمِ

 که هر دو عین بقاست(.اندیشد )چرایا مقام سکر و فنای عارفانه( نمی یچناننیا)دور( و لذا به فنا )مرگ 

 رمزگان زا یو شرافاِ و ادبی یشگیپقناعت نتیجۀ افظ،ح ابیات در یمعان ینهادگ هم این ،شدهاشاره ابیات به توجه با

 عین در هک است کرده ایجاد ار دیگری موجز متن حافظ ذهنیت در تونم این برآیند ست.ا عرفانی متون

 کند.می شکارآ را عرفانی تونم گردی با خود رابطۀ ،بودن فردمنحصربه

 

 نتیجه

و مرکزیت و  (صرفاًذات حق ): جاذبجاذب و مجذوب قابل تفسیر است: نقطۀ دو قسم  بهعرفانی  ادبیاتدر  «نقطه»

ص شخ تیکم :وبمجذ؛ نقطۀ دهان و خال ۀنقط بهذات حق با تشبیه  یجمال جه، واو، امور خفیه و اسرار الهی باطنت

حضور،  معنویِ مانِز-مکان، مرتبه و نقطۀ جاذب، موقعیتروح انسانی، نورانیت مردمک بینا به کیفیت ، عارف

عشق و فنا و سکر عارفانه شود: و تداعی می دایهو« وحدتنقطۀ »مفهوم ، دونقطه با  وضعیت تسلیم و پذیرش عارف.

یّن نیز مب «دور» و ابدیت و از میان برخاستن کیفیت مکان و زمان. ازلتانطباق  ، و رفع کثرات حقبهدر اتصال 

ر عارف موجودات )قوس نزولی(، سلوک و سی ، دایرۀ مراتبمفاهیمی چون کثرت )جهان پدیدار و عالم شهادت(

قدرات )قوس عروجی(، ساحت شناخت و معرفت انسانی، سیر زمان حیات و زیست این جهانی و چرخۀ تقدیر و م

بساط ان»دیگری  و« گردش دوری نقطۀ ذات از باال»این مفاهیم در دو مدل یا نمایۀ عرفانی متفاوت یکی  الهی است.

 شوند، قابلیت تعریف یافته است.دو منجر به آفرینش دایرۀ کثرت و نقطۀ انسان میکه هر « نقطۀ ذات مرکزی
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عرفانی  ۀدونقطتا بیشتر به تقابل و آیینگی شوند می نهادهمدو مدل عرفانی شناسی عرفانی شعر حافظ، در معرفت

ی را مدل سوم رکز،این دو مدل و تأکید بر جایگاه نقطۀ ذات و گاهی نقطۀ انسان در م ینهادگ باهم حافظ بپردازند.

ر ددهد که در آن بتواند حاالت عاطفی متفاوت خویش )کامیابی وصال یا درد اشتیاق( را توصیف کند. ارائه می

 است؛ رفتارگدر دورها همیشه در مرکز و نقطۀ مجذوب  بیشترجایگاه نقطۀ جاذب )نقطۀ عشق( مدل برساختۀ حافظ، 

حافظ گاه  ،حالنیباا. ندارد جاذببه  دسترسی و صولبرای و سالمت پرراهی آسان و  ،خوددر سیر  چراکه

کشد تا به اسارت آن را در مرکز دایره پیش می -روایت با واتابی–سرگردانی نقطۀ مجذوب در دورها و گاه 

نی ظ، تشبیهات انسا. در رویکرد دیگر حافنقطۀ جاذب اشاره کندزدگی نامساعدی، سختی و نامالیمات ناشی از پس

معنای صریح این  ضمن معطلی آیند تابه کمک شاعر می -برای تبیین حکمت دور و نقطه-و دیگر تمهیدات ادبی 

ر بشعر حافظ یر صورت تالش برای تفس در استنباط شود.تأویل و ، حداکثر مفاهیم عرفانی در یک بیت قابل دو نماد

 به مددشود. این ویژگی فراهم می متناقضی از اشعارمتفاوت و گاه های خوانشامکان  ،مألوفدو مدل عرفانی  اساس

است  شعر حافظ را دچار شرایطی کردهمبتکرانۀ صناعات ادبی در ابیات فراهم شده است و  وکارگیری هوشمندانه به

ود عرفانی خ ا عارفی بداند که مدل دیگری را در شعرکه مخاطب یا در عارف دانستن حافظ تردید کند و یا وی ر

 تبیین کرده است.
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