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  چکیده

یی شعر حافظ موجب شده است خوانندگان زیـادی از دیربـاز تـا    چندصداسرشت باز و 
هـای مطـرح و    یکـی از قرائـت   روزگار معاصر به قرائت شعر او بپردازند. قرائـت عرفـانی  

هـای   پذیر است. از میان قرائت اقسام گوناگونی بخش دار از شعر حافظ است که به  دامنه
 ۀالدین دوانی در قرن نهم اشـاره کـرد. او در رسـال    ای از جالل توان به رساله عرفانی می

ن مقالـه  قرائـت کـرده اسـت. ایـ     پارادایم وحدت وجود  بر مبنای  خود، بیتی از حافظ را 
هـای   شناسـی مبتنـی بـر بافـت     کوشد برای نقد و ارزیابی قرائت دوانی، الگوی نشانه می
نشـان دهـد     اسـالمی  -گانه را به کار گیرد و با رجوع به تاریخ تحول عرفان ایرانـی   سه

چنین قرائتی از شعر حافظ مقرون به صواب نیست. برای تبیین تحوالت تاریخ تصـوف،  
دوم عرفانی استفاده شـده و مفـاهیم عمـده و مشـترک ایـن دو      از مفهوم سنت اول و 

 / وحدت وجود با یکدیگر مقایسه شده است.  سنت، یعنی تجلی، عشق و وحدت شهود
 

  حافظ، پارادایم، وحدت وجود، وحدت شهود، عشق، تجلی :ها کلید واژه

                                                                                                                             
  ن (نویسندۀ مسئول)؛ دانشگاه اصفها ،یفارس اتیزبان و ادبگروه استاد . 1

Email: a.mirbagherifard@gmail.com 
  Email: mfesharaki@ltr.ue.ac.ir           ن؛ هادانشگاه اصف ،یفارس اتیزبان و ادبگروه  دانشیار .2
 Email: s.jalali2021@gmail.com         ؛ دانشگاه اصفهان ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو .3

   و  ��ن ادیان  
  1398پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ دومپنجاه و سال 
  (مقاله پژوهشی) 349ـ365صص 

 
 
 
 
Religions and Mysticism 
 

Vol. 52, No. 2,  Autumn & Winter 2019/2020 
 
DOI: 10.22059/jrm.2020.295353.630020 

mailto:a.mirbagherifard@gmail.com
mailto:mfesharaki@ltr.ue.ac.ir
mailto:s.jalali2021@gmail.com


  1398پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاه و دومادیان و عرفان، سال   350

 . مقدمه و طرح بحث1
 گفـت  تـوان  یمـ . است بوده یاگونگون یها افتیدر وها  قرائت موضوع ربازید از حافظ شعر
 روزگـار  تـا  شـاعر  درگذشـت  از پـس  یکوتـاه  یزمـان   ۀفاصل از، یکل یبند میتقس کی در

 یبعضـ . اسـت  افتـه ی وعیش و یبرتر او شعر با مواجهه در ریتفس و قرائت  گونه معاصر، دو
 رائـه ا حـافظ  شـعر  از  یمـوارد، ناسـوت  ای  پـاره  در و رعارفانهیغ یقرائت و خوانندگان، فهم

 و میمفـاه  ۀچـ یدر از را او وانیـ د سراسـر   اند دهیکوشای دیگر  و پاره ] 25، ص14[اند  داده
 نیـ ا ازهرکـدام   در تـوان  می انیم نای  در]. 145، ص13: ـ نک[ بنگرند یعرفان یها انگاره
ی هـا  قرائـت  ۀدسـت  در؛ بـرای مثـال،   دید یردترخُ یها ر، شاخهیفراگ و کالن یها قرائت

و از بـین   گرفـت  یپ را یکیالکتید سمیالیماتر تا یثرأت یها خوانشاز  توان یم یعرفانغیر
، )یوجـود  وحـدت ( عربـی  ابـن  مکتب یها آموزه بر یمبتن قرائتهای عرفانی، به  دریافت

بـا   . از سـوی دیگـر،   کـرد  اشـاره  و ... ، قلندرانـه یخراسـان  عرفان میمفاه اساس بر قرائت 
هـای   مشـرب  هـا و   مکتوباتی که در باب فرقه و تصوف و  عرفان ی تاریخ ها دادهمراجعه به 

هـای   سـنت  در دل  خُردتر را  های  توان انواع و اقسام مشرب نگاشته شده است، می عرفانی 
هـا از   از ایـن قرائـت   پیـروان هرکـدام    عرفانی سراغ گرفت. طبیعی است که خوانندگان و 

ی بپردازنـد و  رعرفـان یغون عرفـانی و  های خاصی به قرائـت متـ   انداز ویژه و پارادایم چشم
قرائت شعر حافظ بر  های ذهنی خود همراه سازند.  پارادایم بکوشند تا متن را با دریافت و 

،  پرداز بزرگ تاریخ عرفـان اسـالمی   عربی، عارف و نظریه ابن الدین محییهای  مبنای آموزه
جـدی داشـته اسـت.     چه در گذشته و چه در زمان معاصر، همواره پیروان و خواننـدگان 

قرن نهم نیـز ازجملـۀ    ۀق)، متکلم، فیلسوف و فقیه برجست906-830الدین دوانی ( جالل
بـه قرائـت بیـت معـروف      ای مبسوط و حـداکثری   گونه خود به ۀافرادی است که در رسال

شناختی شعر حافظ دسـت زده و   خود به تأویل نشانه حافظ پرداخته است. وی در قرائت 
پارادایم وحدت وجـود را اسـاس کـار خـود قـرار داده اسـت. در        ش متن، در فرایند خوان

خـورد،   بـه چشـم مـی    عربی  ابن واژگان و اصطالحات متداول عرفان  ی خوانش او، جا یجا 
از چنـین   1اعلی ۀآن، نمون فیرد هماو را در میان آثار  ۀمفرد ۀرسالتوان  که می ای  گونه به

کوشد نشان دهد تأویـل   کند و می نی را بررسی و نقد میقرائتی دانست. این مقاله کار دوا
با مشی و مشرب حافظ سازگار نیست. بـرای   شعر حافظ بر اساس پارادایم وحدت وجود، 

عربـی پرداختـه    های ابن ها بر مبنای آموزه هایی که دوانی به تأویل آن تحلیل و نقد نشانه
  شود.  به کار گرفته می گانه های سه شناسی مبتنی بر بافت است، الگوی نشانه

                                                                                                                             
1. Prototype 
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  . پیشینۀ تحقیق2
آثـار و   نیپرشـمارتر و  نیتـر  مهـم نویسی و قرائت عرفانی از شعر و شخصیت حافظ  شرح

را از قرن نهم تا روزگار معاصر به خود اختصاص داده است. مطهـری در روزگـار    ها نوشته
ب وحدت وجـود  به قرائت عرفانی از شعر حافظ بر پایۀ مکت عرفان حافظمعاصر در کتاب 

عربی پرداخته و درواقع، به ستیز با خوانندگان ماتریالیستی و ناسوتی از شـعر حـافظ    ابن
]. پورجوادی ضمن دفاع از کار مطهری، خوانش او را بـا  81-65، صص25[برخاسته است 

مشرب و خاستگاه عرفانی حافظ موافق نیافته است و بنابراین، در مقالـۀ خـود بـا عنـوان     
] 240، ص4[. دانـد  یماول عرفانی  از سنتعرفان حافظ را برخاسته » حافظدل دردمند «

به مواردی » ی یکسونگرها شرح«با عنوان ی حافظ، ها شرحفرهنگ  در کتاببهادر باقری، 
ی یکسـونگر  هـا  شـرح و قرائت دوانی را ازجملـۀ   ازدپرد میاز شروح دارای گرایش عرفانی 

نگاشته شـده اسـت    ریناپذ انعطافی ها فرض شیپسلیقۀ شخصی و  تأثیر که تحت داند یم
ی هشـتم و نهـم   ها سدهشناسی حافظ در  مخاطب«فتوحی و وفایی در مقالۀ  ].46، ص3[

، فحص بلیغـی کـرده و بـر پایـۀ نظریـۀ      »هجری بر اساس رویکرد تاریخ ادبی هرمنوتیک
هـا   آنی شعر حافظ را بـر اسـاس افـق انتظـارات     ها مخاطبدریافت و تاریخ اثرات، انواع 

وِشمند قرائت وحدت وجودی از  ]. بااین18: ـ نک[ اند هی کردبند رده همه، اثری مستقل و رَ
  شعر حافظ را نقد و بررسی نکرده است. 

  
  نظری چهارچوب. 3

عواملی است کـه در   ۀمند هم نظام ۀبرحسبِ تعریفی اجمالی و کلی، مطالع شناسی،  نشانه
ــانه   ــیر نش ــد و تفس ــد   تولی ــا در فراین ــد   ی ــرکت دارن ــت ش ــش]. 326، ص26[دالل  دان

ی سـ یسوئنـامبردار   شناس  زبان، سوسور دو نانیفرد یمساع محصول عمدتاًی، شناس نشانه
) 1914-1839فیلسوف پراگماتیسـت آمریکـایی (  پرس، ) و چارلز سندرز 1875-1913(

و  ذهنـی   ۀبـر رابطـ   شناسـی سوسـور مـاهیتی ذهنـی دارد و      مدل نشانه. شود می دانسته
تصـور صـوتی و تصـویر آن مبتنـی اسـت. در برابـر آن، سـندرز پـرس، الگـوی           ۀوسوید
 ۀبرخـورداری و اسـتفاد   رغم علی با وجود این،  داند.  وجهی و مادی می شناسی را سه نشانه 

ظهـور دانـش    ای کـه از   شـناس طـی یـک سـده     این دو نشانه های  شناسان از یافته نشانه
ها و رویکردهایی متفـاوت و گـاه متعـارض در     شیوه ، هاانداز چشمگذرد،  شناسی می نشانه
، شناسی توان گفت لزوماً کار نشانه و بدین سبب می شکل گرفته است شناسی  نشانه  ۀحوز
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 کـی در  انـد  نسـبتاً  توافـق «شناسان  نشانه رو، بین به الگوی خاصی محدود نمانده است و ازاین
ــابراین،   ].301ص، 8[دارد  وجــود» شناســی نشــانه روش و حــوزه مــورد ــوان گفــت  مــیبن ت
دانشـی   انسانی سود جسته و به  زبانی و  های  شناسی در مقام خوانش متون از سایر دانش نشانه
انـدازهای   اساس، با توجه بـه گسـتردگی و تنـوع چشـم     ای تبدیل شده است. براین رشته میان

ای دیگـر بـرای    شـیوه  ا انتخاب یک شیوه یا ترکیب آن ب شناسی،  شناختی نشانه فکری و روش 
  ].26، ص26[خواننده آن متن خواهد بود  ۀبه عهد متون ادبی  تحلیل  قرائت و 

. گانـه انتخـاب شـده اسـت     های سـه  مبتنی بر بافت شناسی  نشانه الگوی  ، در این مقاله
، خودبسـنده  ای گونـه  بههایی که نشانه را  مدلبرخالفِ  علت انتخاب این الگو آن است که

بافـت   بافـت تـاریخی و نیـز     نشانه در چهـارچوب  ، در این شیوه، انگارند عینی می ایستا و
از  ایـن الگـو، سـه گونـه بافـت را      . شـود  بررسی و نقد می گر  تأویل ذهنیت  ای  زمینه پیش

زبـانی،   کند: بافـت درون  و تحلیل می ها متن را تبیین  و بر اساس آن شناسد یبازمیکدیگر 
 گفتـه  کالمـی   ۀزنجیـر  زبـانی بـه   زمینـه. بافـت درون   و بافت پیش زبانی (موقعیتی) برون
 بافـت . گیـرد  مـی  شکلها  جمله نشینی هم با سپس وها  واژه نشینی هم راه از که شود می

شود.  می تولید آن در زبانی درون بافت که دهد می ارجاع فضایی به زبانی برون یا موقعیتی
 گفتـار  ۀپار یک درک و تولید برای) زبانی برون( یموقعیت و زبانی درون  یها بافت بر افزون

ای «در بیـت   برای نمونه،  ].85، ص16[است  ضروری نیز زمینه پیش درک بافت، گزاره یا
 ].7، ص9[» صبا گر به جوانان چمن بازرسی// خدمت ما برسان، سـرو و گـل و ریحـان را   

ی در کنـار  نینشـ  هـم ریـق  هاسـت کـه از ط   ای از نشانه مجموعه واقع،  زبانی در بافت درون
ـ     ای از  زنجیـره  ۀیکدیگر قرار گرفته و کل بیت را به وجود آورده است. ایـن بافـت بـه گون

، بیـت  نجـا یابافـت (در   نقش بسته است. این  کالم در زبان تولید شده و بر صحیفۀ کتاب 
نظر از  هـا  هایی (سرو و گل و ریحان و جوانان چمن) دارد که فرایند درک آن ) نشانهموردِ
شود. برای نمونه در این بیـت، جوانـان    ای میسر می زمینه زبانی و پیش های برون راه بافت

شـود.   می شکفته و باطراوت تعبیر گل و درختان تازه به گانه سه یها بافت مبنای بر چمن 
و سـنن   های تاریخ ادبیات، عنـوان جلـد    زبانی (داده برون بافت اساس بدین صورت که بر

 بافـت  بـه  مراجعـه  بـا  اسـت و  متعلـق  حـافظ  بـه  بیـت  ایـن  که داند می ندهادبی)، خوان
 خـود ای  زمینـه  پـیش  اطالعـات  بسـط  بـه  ها و دانش شخصـی)  زمینۀ خود (پارادایم پیش
اسـت و بـه زبـان فارسـی سـخن       اهـل شـیراز    پرداز ایرانی و  حافظ شاعر غزل: پردازد می
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نایی شـعر تغزلـی فارسـی، سـرو، نمـاد      مع و  1های ادبی سنت ۀدر حوز گوید؛ بنابراین،  می
شـود. درنتیجـه، براینـد     ای از قامت معشوق دانسـته مـی   اعتدال و زیبایی است و استعاره

را بـه   های مذکور  انجامد که خواننده نشانه ای به آن می زمینه زبانی و پیش برون های  بافت
این بیت  زبانی،  برون بافت طریق از اگر فرضاً انسانی تعبیر کند. حال  چهره و قامت زیبای 

سرو را به اندام بلند و زیبـای انسـانی    توان ینمانگاشته شود،   هوگو ویکتور یا المارتین از
 ینظـام فرانسه و چهارچوب ارجاعی مـتن بـه فرهنـگ و     ی ادبی ها سنت؛ زیرا کرد ریتعب
  تعبیر دیگری دارد.   » سرو «شناختی،  تعلق دارد و در این نظام نشانه گرید

سـنجش و داوری در بـاب    و نیـز   شناختی یک گزاره و یا متن  درک و تفسیر نشانه در 
بـر عهـده دارنـد؛     زمینه  پیش زبانی و  یک قرائت، نقش اصلی را بافت برون صحت  اعتبار و 

صـوتی صـامت اسـت کـه در انتظـار درک و       زبـانی صـورتی مکتـوب یـا      زیرا بافت درون
خواننـده   رویکـرد   ذهنیت و   ۀدهند زمینه نشان ، بافت پیشترتیب این شدن است. به خوانده

صـحت و سـقم یـک     مالحظه و مراجعـه بـه آن،    زبانی ابزاری است که  است و بافت برون
کند. در این مقاله، در تبیـین قرائـت دوانـی از شـعر حـافظ،       قرائت را تقریباً مشخص می

در گـزارش کـار دوانـی     اجمـال  هبخواننده، یعنی پارادایم وحدت وجود،  ۀزمین بافت پیش
و سپس در نقد و تحلیل قرائت مذکور، بافـت بیرونـی، یعنـی تـاریخ تحـوالت       بیان شده 

    شده است.  در چهارچوب سنت اول و دوم معرفی  عرفان اسالمی 
   

  . بررسی نمونه4
، در پاسـخ   الدین محمد دوانی کازرونی، حکیم، متکلم و فقیه بزرگ قرن نهم عالمه جالل

دوش دیـدم کـه مالئـک در    «به دوستان نزدیک خود دربارۀ معنای بیت معروف حـافظ،  
. محقـق دوانـی در   نگارد یمی ا رساله، »میخانه زدند // گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

عربی)، صـوفیه   الدین ابن قرائت خود، شعر حافظ را بر اساس طریقۀ موحده (عرفان محیی
وی قرائت خـود را بـه ایـن بیـت حـافظ       توان گفت  ست. میو حکما شرح و تأویل کرده ا

داند و در تأویل خود، دیدگاهی حداکثری دارد. به این معنا که قرائـت خـود    منحصر نمی
ی صوفیه، موحده و طریق حکما به تمام شعر حـافظ تعمـیم   ها میپارادارا در هر شکل از 

دید که بر اساس آن بتوان گفت وی  توان ینمی ا نهیقر، در کالم او گرید عبارتِ بهدهد.  می
  قرائت خود را به بیت معروف حافظ منحصر دانسته است. 

                                                                                                                             
1. Literary traditions 
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مشـهد اول و دوم   ژهیـ و بـه سخنان خود را در پنج مشهد بیان کرده اسـت کـه    دوانی 
، مستقیماً »دوش«بحث خود در مشهد اول، در بیان معنی  ی است. در تر مهمحاوی نکات 

 تعینـی  و مـاهیتی  را وجـود  بدانکـه «گویـد:   پردازد و می می و مراتب آن وجود  به مبحث 
 از و مبـرا  قیـدها  همـه  از محـض  اطـالق  به که نماید آن اقتضای، ماهیت حیث از، است

 نسبت چیبا ه که تنزیهی و، نه قدم آنجا را نمود که بحت بودی. باشد  معرا اوصاف جمیع
در ایـن   ]45ص، 10[ ».خواننـد  حـق  بـر  حقیقـت  و مطلق غیب حضرت را آن، نه همدم

اشـاره کـرده اسـت.    » حضرات خمـس «و » وحدت وجود« عبارات، دوانی آشکارا به مفهوم 
 یاسـت، یکـ   یحقیقت وجود و موجود راستین که همان واجب تعال« وحدت وجود یعنی

ـ     یاو یعن یبیش نیست و ما سوا و  یوجودشـان انتزاعـ   یممکنـات اگرچـه موجودنـد، ول
این وجود، عین وجود حق اسـت، امـا در مراتـب گونـاگون     . ]248، ص7[» است یانتساب

نامتنـاهی   حـق   عربی و شارحان آثار او، مظاهر و مجالی  سازد. به باور ابن خود را ظاهر می
هـا   اما کلیات مراتب ظهور حق در پنج عـالم / حضـرت منحصـر اسـت کـه بـه آن       است، 

تبۀ ارواح، مرتبۀ مثال گویند: حضرت غیب اول، حضرت غیب ثانی، مر حضرات خمس می
بـر طبـق    ].30، ص6[ی مخـتص اسـت   تعال حقو عالم اجسام. حضرت غیب فقط به ذات 

، کنایـت از حضـرت حقیقـت و مرتبـۀ     »صـبح «و در تداعی مقابل آن، » دوش«این تقریر، 
کـه   ایـن سـؤال    در مشهد دوم، دوانی در پاسخ بـه   ].46، ص10[تعین صبح و شام است 

که  وجود از آن جهت  ۀاز لسان مرتب« ه کسی بیان شده است، آن را بیت حافظ از زبان چ
عربـی،   باید در نظر داشت کـه در نظـام فکـری ابـن     داند.  می» کماالت خود فرمود ۀمطالع

نسب و اضافات، از هر نقصی خالی است. نقصانی اگر هسـت،   وجود محض و مطلق، بدون  
این سیر نزولی، به میزانی که مراتب به شود. در  در مراتب قوس نزول بر وجود حادث می

  دهند.   خود را از دست می ظهور  ، شدت و ندیگرا یم پایین  
ربـط کثـرات    و  مبحث وجود و مراتب آن، در توضیح آفرینش  از  دوانی پس از فراغت 

مراتب هجده هـزار گونـه آن   «گوید:  و می پردازد  می عالم به وحدت وجود، به بحث عشق 
عقل کل است تا مرکز انسان، پیوسـته عشـق را در نظـر اسـت؛ بلکـه خـوان        تعین که از

هستی اعیان برو کمینه ماحضر است. چه اطوار ظهـور عشـق را کرانـه نیسـت و هـر دو      
وحـدت   ۀدر اندیشـ  ].47، ص10[» جهان از سر تا پای از صدای آن ندا به جـز ترانـه نـه   

اساس، عشق در نمودن و  د و برایندار ی در ظهور هستی ا کننده نییتعوجود، عشق نقش 
رو،  گیـرد. ازایـن   شـناختی بـه خـود مـی     ای هستی های پنهان اشیا سویه شکوفایی قابلیت
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و بنـا بـر ایـن رای، قـوای      داند یم» اظهار کماالت«، عشق را سبب پرشوردوانی در بیانی 
ن سـیر  در ای ].49، ص10[» مراتب ظهور وجود را معداتند و دایه کمال را ممدات«عشق 

ی بـه  هر موجود پدیدآمدن موجودات برحسبِ استعداد و اقتضای خود در عالم علم حق، 
شـود و جایگـاه خـود را در عـالم هسـتی       فراخور ظرفیت و بهرۀ وجودی خود، اظهار می

کند. سپس در حین بحث، روی سخن از سرودۀ حافظ به خود شاعر متوجـه   تحصیل می
عر، آموزۀ وحدت وجود و شبکۀ مفاهیم آن را صـریحاً  شود و دوانی به نمایندگی از شا می

ۀ عشـق  مرتبـ بدان که موالنا حافظ در ایـن بیـت، از لسـان    : «کند یماعالم  از قول حافظ 
گوید که در حضرت غیب که مجمع اعیان ثابته و صور علمیه مـن بـود نگـاه کـردم و      می

امرنـا اال واحـده    های خود که مستدعیات و ممدات نمود حال من بود بـه حکـم مـا    قوت
]. در این فراینـدِ تجلـی و   50[همان، ص» کلمح البصر، در آنی نامنقسم در نظر آوردم ... 

آیت اعلی و اکمل مظـاهر و جـامع جمیـع مراتـب      عنوانِ بهظهور، درنهایت، انسان کامل 
نهد. ظهور مالئکه برحسبِ استعداد و استدعای مخصـوص   وجود، پای بر صحنۀ ظهور می

ۀ تأویـل  دهنـد  نشـان  1شود. جـدول   نیز بر مبنای عشق و تجلی توضیح داده میدر عالم 
  است:  شناختی دوانی از بیت حافظ  نشانه
  

  تأویل  نشانه
  حضرت غیب  دوش
  قوای روحانیه  مالئک
  وجود مستجمع کماالت  میخانه
  ظهور اطوار عشق  بت

  ظهور اطوار عشق  خرابات
  یت به غیب هویتنشئت آدمی از غیب ماه  گل آدم بسرشتن

  مرتبۀ مولودیت  ساغر
  طلب ظهور  درزدن

  و مرتبۀ تعین حضرت حقیقت   صبح و شام
  ۀ تفصیل عینیمرتبعشق در   صراحی
  وجود در مرتبۀ عقل کل  خم
  مدت امتداد تعین وجود  دهر

  »عشق« ظهور می  طبیعت
  شناختی دوانی از بیت حافظ . تأویل نشانه1جدول 
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  . تحلیل و نقد  5
کـه قرائـت در چهـارچوب آن شـکل      قرائتی مبتنی است  نظریۀ  بر  دوانی  تأویلی   ادایمپار

تـوان   هـای قرائـت دوانـی را مـی     رود. سویۀ تمثیلی و تأویل نشانه گیرد و به پیش می می 
و نهـانی   1ها و مفاهیم عرفانی بنیادی سـری  آموزه اساس،  نظریۀ قرائت او تلقی کرد. براین 

نیـاز بـه اسـتعداد روحـی و      نا که تعلیمات عرفانی، هم در مقـام آمـوزش   دارد. به این مع
توانـد ماننـد موضـوعات دیگـر در قالـب زبـان        ذهنی ویژه دارد و هم در مقام تقریر نمـی 

ها حـافظ   آن عارفان و به پیروی از  . دوانی با این تلقی معتقد است که شودبیان  2متعارف
یِ توریـه از اصـطالحاتی نظیـر دوش،    ازروو  الن عمداً برای دورداشتن نامحرمـان و جـاه  

نمـادین دارد، در بـین    -ای تمثلـی   کنند. قرائت باطنی که سویه میخانه و ... استفاده می
  ای از صوفیان رایج بوده است.  ارباب مذاهب و پاره

ای از غزلیـات عاشـقانۀ خـود را بـر      مجموعـه  ، ترجمان االشواقعربی نیز در کتاب  ابن
پارادایم تفسیری تأویل و توجیه کرده است. جدولی از اصـطالحات خـود را در   طبق این 

و  نسـبت و پیونـدِ میـان ظـاهر لفـظ       نظرگـرفتن این شیوه پیش چشم داشته و بدون در
هـای   را بر نشـانه  اصالحات مربوط به مکتب عرفانی خود  ها،  معنای قاموسی و حقیقی آن

خواهد که مضـامین   و در این اشعار از خواننده میاشاعرانه و تغزلی خود فرا افکنده است. 
گفـتن از زنـان    یۀ عاشقانه و تغزلی مانند گریستن بر رطل و اطالل و دمن و سخنما بنو 

بـه   ؛بسـیار طـوالنی دارد   سـابقۀ  ، را که در سنت شعر عربـی و ...  بایزهای  خوبرو و چهره
بـاطنی آن را   رداند و معنای خاطر را از ظاهر عبارت بگ معنای ظاهری خود حمل نکند و 

تـوان در مثنـوی    مـی  ای را عینـاً  ای از کاربرد چنین نظریـه  نمونه ].10ص، 1[ طلب کند
کنایت از افاضه فـیض  «لب ، در این شرح. دید گلشن راز شرح الهیجی بر و نیز  گلشن راز

مظهـر حسـن   «، رخ »اشارت بـه تعینـات و کثـرات   «، زلف ]483، ص22[» شامل رحمانی
» وحـدت حقیقـه  «و نقطۀ خال » جامع جمیع دقایق و نکات حسن و جمال«و خط » الهی

کند  مزبور به این نکته اشاره می الهیجی در بیان مبانی زبانی قرائت  ].468، ص22[است 
معـانی   بـر   محسـوس   که الفاظ محسوس لب و زلف و گیسو و ... نـزد صـوفیه از معنـای    

چنین نگرشـی در کـار    ].77، ص22[قل شده است و تأویل ن تمثیلی با مالحظۀ مشابهت 
و از آنجـا بـه    ردیـ گ یمـ . دوانی چنین تلقی از زبان را مفروض شود یمدوانی نیز مشاهده 

پـردازد.   قرائت شعر حافظ بر مبنای جدولی از مفاهیم مرتبط با اندیشۀ وحدت وجود مـی 
                                                                                                                             
1. Esoteric 
2. Ordinary language 
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ـ   که یدرصورت ه معنـای ظـاهری   شیوۀ رایج بین دانشمندان بالغت و ادبای قدیم توجـه ب
  ی صارفه نیازمند است. ا نهیقراست و عدول از معنای ظاهر همواره به 

  
  زبانی . بافت برون1ـ5

هـا   زبانی (داده دوانی، الزم است به بافت برون برای ارزیابی میزان اعتبار و سازگاری قرائت 
تـوان   مـی تـاریخ عرفـان اسـالمی،     و سیر تاریخ عرفان و تصوف) مراجعه شود. با مالحظۀ 

کـرد و   گفت از ابتدا تا قرن هفتم، جریان عمدۀ عرفان و تصوف در مسـیری حرکـت مـی   
ی در ا کننـده  دگرگـون  مهـم و   تحـول   عربی و پیـروانش،   آرای ابن علت ظهور  ، بهپس آن از

  های عرفانی پدید آمد.  ساحت متون و اندیشه
  مالحظـۀ ایـن دگرگـونی    برخی وجوه قرائت دوانی، بدون بررسـی و   تحلیل و ارزیابی 

عرفـان و  شـد  عربـی در ایـن قـرن موجـب      ممکن نخواهد بود. درواقع، ظهور اندیشۀ ابن
و از  مجهـز شـود    کالمـی   -عرفانی، به دسـتگاهی الهیـاتی    روسلوکیسِتصوف، عالوه بر 

پـیش رود کـه مفهـوم و مضـمون بسـیاری از       حیث گسترۀ مباحـث عرفـانی تـا حـدی     
ای کـه اوالً   گونـه  از خود را دچـار تحـولی اساسـی سـازد، بـه      تر شیپاصطالحات عرفانیِ 

نظیر اعیان ثابته، حضرات خمـس، وحـدت وجـود، فـیض اقـدس و       اصطالحات جدیدی 
افـزوده شـود و ثانیـاً بسـیاری از اصـطالحات       از آن   تر شیپمقدس و ... به میراث عرفانی 

از این نکتـه موجـب    دچار تحول معنایی شود. غفلت  اشتراکات لفظی و معنوی  و  متداول 
عربـی را بـر    شده است تا بسیاری از ادیبان و محققان متون عرفانی قبل و یا بعـد از ابـن  

  تفطـن نیابنـد.    1غییر پـارادایم همان سنت پیشین تعبیر و تفسیر کنند و نسبت به این ت
از دیرباز برای توضیح این تحول بنیادین و برای نامیدن مجموعۀ » عرفان نظری«اصطالح 

شده است. این اصطالح گویای تقابلی میان عرفـان   عربی استفاده می های مکتب ابن آموزه
امالت ای از عرفان به سـلوک و معـ   ۀ آن است که شاخهدهند نشانعملی و نظری است و 

امـا   مباحث نظری و فکـری آن اسـت،    دار تبیین  ای دیگر عهده پردازد و شاخه عرفانی می
عمل و نظر از یکدیگر جـدا نیسـتند و عرفـان      که دهد یممراجعه به متون عرفانی نشان  

با مالحظـۀ    شود.  نظر و عمل حاصل می توأمان ندایبرکه غایت آن معرفت الهی است، از 
» سـنت اول و دوم «ظر رسید که برای بررسی و نقد قرائت دوانی، اصـطالح  این نکات، به ن

عرفانی به کار گرفته شود. سنت اول و دوم عرفـانی، ضـمن پـذیرش پیوسـتار و ارتبـاط      

                                                                                                                             
1. Paradigm shift 
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ی مهـم فکـری و   هـا  تفـاوت عربـی،   وثیق جریان عرفان و تصوف پیش و پس از ظهور ابن
  .]28: ـ نک[ دهد یمزبانی این دو سنت را نیز نشان 

  
  . سنت اول و دوم عرفانی1ـ1ـ5

اصـالح   عربـی از   و پس از ظهور ابن شیپ یاسالمتمایزات و تشابهات عرفان  حیتوضبرای 
تا قـرن هفـتم    هیاولشود. سنت اول بر عرفان و تصوف قرون  سنت اول و دوم استفاده می

شـود.   عربی و پیـروانش مـی   طورکلی، شامل مکتب عرفانی ابن ناظر است و سنت دوم، به
رابطۀ خداوند و انسان  بهعربی،  ابن سربرآوردن اندیشۀ  ی تا پیش از اسالمعرفان و تصوف 

بـود، در اندیشـه و    شد. عرفان که هدف از آن شناخت خدا و نیل به مرتبۀ فنا  محدود می
فـی هللا خاتمـه    فنـا   شـد و در   عمل عارفان و صوفیان مسیری بود که از بنده شروع مـی 

نزد نویسـندگان کتـب عرفـانی تنـوع و تعـدد چشـمگیری دارد، در        ن منازل ای یافت.  می
وفـاقی   بین نویسندگان کتـب عرفـانی    آن،  تأخرتوان دربارۀ تعداد، تقدم و  حدی که نمی

هـا   آن آن بـود کـه    بـر آن وفـاق داشـتند     نویسندگان سـنت اول   دید. با وجود این، آنچه 
اسـاس، سـالک سـلوک     بـراین  کردند.  و تصویر می وارۀ سفر تصور طرح سلوک را بر مبنای 

ایـن سـلوک خطـی و     گیـرد.   خود را با طـی مراحـل و منـازل از یقظـه تـا فنـا پـی مـی        
از ابتدا تا انتها دو رکن اساسی داشت: انسـان و خداونـد. انسـان (عبـد) از      ی ا چندمرحله

یابـد.   دسـت مـی   کند و در صورت توفیق، بـه فنـا فـی هللا    مقامات تبتل تا فنا را طی می
ای پیوند متقابل بین اندیشه و عمل به دست  معرفت عرفانی در این سنت از رهگذر گونه

و ریاضـت و مجاهـدت اسـت. از     آید. معرفت حاصل برایند دیـالکتیکی بـین اندیشـه     می
شود و پیوستار عمل و نظر تا منازل واپسـین   ریاضت و مجاهده نیز معرفتی دیگر زاده می

فنای فـی   رسد. عارف در مرحلۀ مشاهده به  ، سلوک به مشاهده میپس آن ازد. یاب ادامه می
  عربی است:  ۀ سلوک عرفانی در عرفان پیش از ابندهند نشان 1نمودار  یابد.  هللا دست می

  
  
  

  عربی . سلوک عرفانی در عرفان پیش از ابن1نمودار 

  
شـدن   اضـافه  توان دید،  می بی عر سازی که در سنت عرفانی ابن تحول اساسی و جریان

توان گفـت اندیشـۀ وحـدت وجـود      دو رکن خدا و انسان است. می رکن سوم (هستی) به 

 خداوند انسان
 مجاهده

 مشاهده فنا یقضه
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گانۀ خلـق و   های سه در نسبت و وجود  شناختی معرفت  که به توضیح هستی است ینظام
نظروحدت وجود  ].75، ص28[پردازد  خالق و مخلوق می عربـی و پیـروانش از    ابـن  موردِ

حدت وجود شخصی است. وحدت وجود شخصی در برابـر وحـدت وجـود سـنخی     گونۀ و
رونـد   و ممکن، از یک سنخ به شمار می واجبقرار دارد که بر طبق آن موجودات، اعم از 

وجود به اعتقاد پیروان اندیشۀ  ].31، ص17[ گردد یبازموجود  و کثرت به درجات و افراد 
خداوند است. ایـن وجـود، مراتـب و     وحدت وجود شخصی، یکی بیش نیست و آن وجودِ

. بـرخالفِ فالسـفه   ردیگ یبرمدرجاتی دارد که از حضرت غیب تا عالم حس و شهود را در
که برای تبیین آفرینش مبحث علیت را طرح کردند و نیز برخالفِ متکلمان کـه از خلـق   
 و حدوث استفاده کردند، پیروان وحدت وجود برای پدید آمدن هستی، مفهـوم تجلـی را  

شود اعیـان   دهد و موجب می رخ می به کار گرفتند. تجلی در قالب فیض اقدس و مقدس 
اعیـان و اشـیای    ثابته که همان صور و اسمای ممکنات در علم خداوند هستند بـه گونـۀ   

و محل ظهور اسما و صفات حـق   گاه جلوهخارجی ظهور کنند. جهان مطابق این دیدگاه، 
و شوند و در جهـان سـاری    ق از طریق تناکح تکثیر میشود. اسما و صفات ح انگاشته می

عربی، انسان جایگاه مرکـزی را بـه خـود     شوند. در مقایسه با عرفان پیش از ابن ی میجار
رسـد   شود و به خالفت الهی می تمام عوالم معرفی می حدفاصلدهد. انسان  اختصاص می
ای  آینـه  طۀ فیض حـق و نیـز   نگاهبان خزائن الهی، واس ، فص آدمعربی در  و به تعبیر ابن

مـدل   بیـانگر    2نمـودار   ].50، ص2[نگـرد   طریق او به جهان می ی از تعال حق که شود یم
  عربی است.  ابن هستی شناختی  -الهیاتی  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عربی ابن هستی شناختی  -الهیاتی  . مدل 2نمودار 

 خدا    

  هستی انسان
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وجـود   عربـی و ماقبـل او    ابنترتیب، تفاوت مهم و معناداری بین مکتب عرفانی  این  به
 نیتـر  مهـم » زبـان «شـود.   دارد که غفلت از آن موجب فهم نادرست و دریافت نامدلل می

دهنـدۀ   شود. زبان به دو گونه نشان ای است که این تفاوت و تمایز در آن پدیدار می عرصه
 ی این اصطالحات با درنظرگرفتن نقـش ارجـاعی  ریکارگ بهاین تفاوت است: الف) کیفیت 

لفظـی در   و نحوۀ استعمال مشـترکات   یا شاعرانۀ زبان و ب) از طریق اصطالحات عرفانی 
در اینجا برای » وحدت«و » عشق«، »تجلی«اصطالح  عربی. سه  آثار عرفانی پیش و پس ابن 

شود. علـت انتخـاب ایـن     دو سنت تحلیل می مختصر در  ای  گونه دادن این تفاوت، به نشان
الف) این اصطالحات نقش مرکزی و عمده در هر دو سنت دارند؛  سه مفهوم آن است که

دهنـدۀ تفـاوت    ج) نشـان  انـد؛   عربی به کار رفته ب) به فراوانی در قبل و بعد از مکتب ابن
  نگرش و تغییر پارادایم از سنت اول به سنت دوم هستند.  

  
  . زبان ارجاعی2ـ1ـ5

وجوه  توان نسبت به  دو سنت عرفانی می کاربرد زبان در متون ادبی این با نگاهی به نحوۀ 
اندیشـۀ وحـدت وجـود     تـأثیر  در شعر شاعرانی که تحت. تمایز این دو سنت تفطن یافت

شـعرِ ایـن   ، رو ازایـن . شـود  می تأکیدزبان  و جانب ارجاعی  پیام  عربی هستند بر نقش  ابن 
رخ   عربـی  ابـن  عرفانی  و مفاهیم از اصالحات  دهیتن درهم ای  به شکل شبکه عمدتاً ، شاعران

هـای   ۀ آمـوزه کننـد  انیـ بو   دهنـده  حیتوضنقش  این الفاظ و اصطالحات عرفانی  . نماید می 
از جمالت ارجـاعی   ی ا مجموعهتوان  می، در بسیاری از موارد . سنت دوم را به عهده دارند

هـای   ه اندیشهدارد ک این رسالت را  ، را دید که طبق توافقی نانوشته بین مؤلف و خواننده 
نورالـدین   تـوان بـه غزلـی از     از بـاب نمونـه مـی   . عربی را تبلیـغ کنـد و اشـاعه دهـد     ابن

  :  اشاره کرد  عبدالرحمن جامی
  به اختیار و شعورها  آن // تجلی تو در تو نور مطلقی و دیگران مجالی نور

  // که در مطاوی علمند جاودان مستور شد از تجلی اول حقایق اعیان
  // کز آینه است ساحت ویرانه عدم معمور لی ثانی مظاهر اکوانشد از تج

  // جمال اقدم اقدس به وجه خاص ظهور هریکمر آینه مظاهر که کرده در 
  // میان شاهد و مشهود و ناظر و منظور فروغ وحدت او ظلمت دویی نگذاشت
  // از آن زالل مصفا و زان شراب طهور بکوش جام و رطل گران بنوش سبک

شوید از حقیقت مرد// ظالم عجب و رعونت غبار وهـم و غـرور   از آن  دو جام  که یک
  ].231ص، 5[
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در شـعر خـود بـه تقریـر     ، عربـی اسـت   خود شارح و مبلغ آرای عرفانی ابنکه  یجام
حقایق ، تجلی اول و ثانی، ازد و اصطالحاتی همچون مجالی نورپرد میمباحث این مکتب 

وحـدت) را  ( شـراب طهـور  ، فروغ وحدت، جمال اقدس ،ظهور، ذات، مظاهر اکوان، اعیان
عاطفـه و احسـاس    رهـاورد جوشـش    عمدتاًغزلیات عرفانی حافظ ، در برابر. کند بیان می
ای است که در لحظۀ تجربۀ عرفانی یا مواجید شاعرانه بر زبان شاعر جاری شـده   شاعرانه

  .  است ی شاعرانه ناشی پرداز بداههو از صرافت طبع و  
  

  جلی. ت3ـ5
بـرای   کـه   است یمفهوموجود، تجلی  اندیشگی وحدت  نظام  اشاره شد، در   طور که همان

در این نظام، سرچشمۀ تجلـی بـه    شود.  خلق از عدم می علت و  جایگزین  تبیین آفرینش، 
شود. محبتـی برخاسـته از    که به حرکت حبّیه تعبیر می گردد یبازمعشق حق به خویش 

تجلـی در   ].211، ص20[لهی که سرچشـمۀ اراده و امـر اوسـت    به ذات ا ذات و معطوف 
دهد. فیض اقدس، تجلـی ذات الهـی اسـت در     قالب فیض اقدس و فیض مقدس روی می

صور و حقایق جمیع ممکنات در ظرف علم حق. فیض مقدس، ظهور آثار و احکام اعیـان  
کنـد. در   پیـدا مـی   شـناختی   نقشی هسـتی  ترتیب، تجلی  این به ثابته، در عالم خارج است. 

عربـی، تجلـی بـه سـاحت فکـر و احسـاس سـالک         برابر، در سنت عرفـانیِ پـیش از ابـن   
تجلـی بـه   ، در مکتوبات مدرسـی و نیـز در متـون شـاعرانۀ عرفـانی     رو،  . ازاینگردد یبازم

که از رهگذر تجربۀ عرفـانی بـر سـرّ و ضـمیر      گردد یبازمانکشاف انوار حق در دل سالک 
. یابـد  تویی به شهود امر قدسی دست می ـ سالک در یک رابطۀ من. شود عارف هویدا می

، 21[ »انکشاف شمس حقیقت تعالی است از غیـوم صـفات بشـری بـه غیبـت آن     «تجلی 
مکاشـفه) و  ( صـفاتی ، مشـاهده) ( تجلـی ذاتـی  :  انـد  تجلی را بر سه گونه دانسته ].93ص

فنـای  ، فنـای ذات . بـاط اسـت  گانۀ تجلی با مبحث فنـا در ارت  انواع سه. محاضره)( افعالی
سـالک در  . شود صفات و فنای افعال و هریک از انواع فنا با یکی از انواع تجلی حاصل می

. شناسد ای جز ارادۀ حق نمی بیند و برای خود اراده فعل خود را فعل حق می، فنای افعال
ت وی ذا، یتعـال  حـق یابد و در مشاهدۀ آثار عظمت  صفات بشری را فانی می، در مکاشفه

رهاورد مجاهدۀ پیگیـر و طـوالنی اسـت و    ، به این معنا تجلی  ].93ص، 21[شود  میفانی  
هـای   دهـد و بـا مباحـث نظـری و تبیـین      در ساحت شناختی یا عاطفی سالک روی مـی 

  . عربی متفاوت و از آن مجزاست فلسفی مکتب عرفانی ابن - شناختی کالمی هستی
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  . عشق4ـ5
کند و در تبیـین   پیدا می شناختی  وجهی هستی   بی و پیروانشعر ابن در نظام فکری  عشق 

 در حضرت غیـب اول  ، شود و چنانکه در قرائت دوانی آمد استفاده می از آن  مبحث تجلی  
در سـنت عرفـانی   شـود.   مـی تجلـی   ساز سببحضور دارد و ، مجمع اعیان ثابته استکه 

بسـیاری از  ، در قالب یک ابرگفتمانای است که  مسئله  نیتر بزرگ عشق ، عربی ابن ماقبل
آغـاز   عشـق از حـبّ قرآنـی    ، در ایـن بافـت تـاریخی   . مفاهیم را در زیر گسترۀ خود دارد 

هدایت و ایمـان بـه     حامی میان معتزله و اشاعره در جایگاه   های کالمی شود و در نزاع می
داونـد و بنـده   صوفیه استعمال عشق را در قرون اولیه برای رابطـۀ خ . شود غیب ظاهر می

، 19[ را به کـار گیرنـد  » محبت«دادند در این باب لفظ  دانستند و ترجیح می مناسب نمی
 گـر  نکوهش نقش  ایمان دینی  عقل یونانی و  بین  در دعوای  ، رفته رفته، اما عشق ].561ص

تبـدیل   نیـروی شـناخت و معرفـت     بـه    سرانجام در متون صوفیانه کند و  عقل را پیدا می
در ، معرفتـی  ایـن جایگـاه    نقش عشق را از رهگـذر   توان  می ].59-57صص، 15[ ودش می

عقـل و   شناخت مبتنی بر  جایِ به ، ای حصول معرفت عرفان بر. تبیین کرد سلوک عرفانی  
قالـب   عرفـانی در   تجربـۀ   . ورزد عرفانی اصـرار مـی   تجربۀ  شناخت از رهگذر  بر   ، استدالل
دسـت   معرفـت حضـوری    عرفـانی بـه    لحظـۀ تجربـۀ    سالک در   و شود میمحقق  مشاهده 

ای  عمـده  نقـش     یتعـال  حـق عشق در امر میل و کشش انسان به ، از سوی دیگر. یابد می
در بافتـار و   عشـق   ، بـر طبـق ایـن تحلیـل    . سازد از فرشته و حیوان جدا می که او را  دارد 

شـود کـه    رانگیزاننـده اطـالق مـی   ساختار ذهنی عرفانی به عاطفه و احساسی فراگیـر و ب 
عشـق از مراحـل اصـلی و    . رسـاند  سالک را در پیشبرد مراحل و منازل طریقت مدد مـی 

سـالک  . آید و جایگاه آن در آخرین منـازل سـلوک قـرار دارد    می حیاتی سلوک به شمار 
نهد و با شـتابی   پس از یقظه و توبه و طلب و تخلی و تزکیۀ نفس بر مرکب عشق پای می

از خـود و غیرحـق خـالی    ، در ایـن حـال  . گـذارد  مراحل و منازل را پشت سر می آسا برق
ما نحن فیـه   در بحثِ ].270ص، 27[ آید شود و برای او حالت سکر و حیرت پدید می می

عشـق را در چهـارچوب نظریـۀ جـزء       ، ماننـد موالنـا  ، حافظ کمابیش باید اشاره شود که 
بنـا بـر ایـن    . اسـت  کـرده  یمادراک ، عتقاد داشتندبسیاری از اشاعره بدان اکه  الیتجزی

کشـش و   1.اتم) تشکیل شده است( ریناپذ هیتجزجهان مخلوق و محدث از اجزای ، نظریه

                                                                                                                             
]. برای نقد این 23: [ـ نزد متکلمین اسالمی نک» اعراض«یتجزی و نظریۀ برای آشنایی با سابقۀ جزء ال .1

 ].24: [ـ نظریه نک
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و شـکاف   این تجاذب مانع گسستگی . کند این اجزا را به یکدیگر جذب میه یدوسومیلی 
اسـت کـه بـه     یعـال ت حقشود عنایت  آنچه باعث این تجاذب می. شود اجزا از یکدیگر می 

 کنـد  ایجـاد مـی   کشش و میـل   ، از ذرات تا افالک، در اجزای جهان، صورت نیروی عشق
  ].494ص، 12[

اعیـان و  «و  » حـدوث «  زمینۀ مفهوم کالمی آشکار است که چنین نگرشی به عشق در 
پدید آمده است و فرق چنین دیدگاهی را با نظریۀ ظهـور و تجلـی و آشـکارگی    » اعراض

  . بته در هستی بنا به علم الهی نباید از نظر دور داشتاعیان ثا
  

  . وحدت شهود5ـ5
هـای   مـرز  بـر   ، ی فکری و ذوقی خوداندازها چشمبا همۀ تنوع ، سنت عرفانی تا قرن هفتم

غایت سیرِ این طریقت نیز . کرد انسان و خداوند تکیه می، روشن و مشخص خلق و خالق
ادیـان توحیـدی در    وار انسانخدای متشخص . بودبه اوصاف الهی  یابیدستخداگونگی و 

نظردر گفتمان عرفانی . همواره در جایگاه تعالی و تنزیه قرار دارد، این سنت رابطـۀ  ، موردِ
و در سـیر اسـتکمالی خـود بـه      رفته رفته، محترمانه و توأم با خوف و خشیت عبد و موال

ای همـۀ   سالک در چنـین رابطـه   .شود و شورمندانه تبدیل می فرارونده ، ای عاشقانه رابطه
چنـین   بـرای توصـیف   . انگارد عالم را در مواجید عرفانی خود پرتویی از وجود خداوند می

وحـدت شـهود    تفاوت وحدت وجود و . شود استفاده می » وحدت شهود «حالتی از اصطالح 
ه وجود است ک در بابای  شناختی و نظریه در آن است که وحدت وجود اوالً باوری وجود

، وجودی غیرخداونـد ، در اندیشۀ وحدت وجود اًیثانشود؛  متعلقِ اندیشه و اعتقاد واقع می
دیـدن و ادراک امـر    ۀوحدت شهود به مرتبـه و لحظـ  ، که یحالدر، ثابت و متحقق نیست

. کنـد  عارف جز خدا چیز دیگری مشـاهده نمـی  ، در وحدت شهود. شود الوهی مربوط می
ر گوناگون و در لحظـۀ تجربـۀ عرفـانی در    وَی عارف در صُوحدت شهود در این معنا با فنا

، ایاشـ  یتمـام شـود؛   عارف در آن دم که از غیر و ماسوا رویگردان و فانی مـی . پیوند است
توان به طلوع خورشـید و   چنین حالتی را می. بیند مراتب و درجات عالم را جلوۀ حق می

ابیـات زیـر از حـافظ را بـر     تـوان   مـی  ].131ص، 11[ محوشدن نور ستارگان مانند کـرد 
  : وحدت شهود ناظر دانست

  ].49، ص9[گردانند  رخ او دیدۀ من تنها نیست // ماه و خورشید نیز چنین آیینه می  گاه جلوه
یک فروغ رخ ساقی اسـت کـه در جـام     // نقش نگارین که نمود و یمهمه عکس  این

  ]. 86ص، 9[افتاد 
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ت خاک درت بر بصری نیست که  از پرتوی رویت نظری نیست که نیستروشن  // منّ
  ]58، ص9[نیست 
  

  گیری . نتیجه6
قرائت عرفانی از یکی ابیات حافظ بر پایۀ وحدت وجود بررسـی شـد.    ای از  در این مقاله، نمونه

در دو سـنت عرفـانی، نشـان    » وحـدت «و » عشـق «، »تجلی«با مقایسۀ اجمالی سه نشانۀ عمدۀ 
لفظـی بایـد در بسـتر و زمینـۀ تـاریخی خـود        مشـترکات   و داده شد که این مفاهیم عرفـانی  

قرائـت محقـق دوانـی، از مـدل      تبیـین و تحلیـل    هـا تأمـل شـود. بـرای      بررسی و دربـارۀ آن 
نظرگـرفتن آبشـخور    گانه بهره گرفته شد. دوانی بدون در های سه شناسی مبتنی بر بافت نشانه

شایع روزگار خـود، شـعر    ت وجودی تأثیر پارادایم تفسیری وحد فکری و فرهنگی حافظ، تحت
آنکـه   و آماده قرائت کرده اسـت، بـی   ساخته شیپ جدولی از مفاهیم تکراری و از حافظ را بنا بر 

عشـق، تجلـی و وحـدت در بـافتی      ریـ نظ یمیمفـاه به این نکتۀ مهم توجه داشته باشـد کـه   
قایسـۀ شـعر حـافظ و    تـوان از م  عربی سروده شده است. این نکته را می متفاوت با مفاهیم ابن 
ایجابی، یعنی بحـث و   ، این مقاله از منظر حال نِیدرعاستنباط کرد.  شعر شاعرانی نظیر جامی  

  به میان نیاورده است.   اشاراتی اندک، سخن چندانی  جز  بررسی مشرب عرفانی حافظ، به
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