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  ی نظریه اساس  بر  حافظ بر غزليات  غيبی یلطيفهو   نيازی  نقد  های شرح یمقایسه

 یاوس  دریافت
 

 مرتضی محسنی

  یآتنا ریحان
 

 چکيده 
 انتظارات  افق و هاگرایش بر جامعه پارادایم و ساختار تأثیر بر تأکید با دریافت ينظریه

  تداوم   در  خوانندگان  هايدریافت  تفاوت   بررسی  به   زمان  طول  در  اثر  یک  خوانندگان
  در   ادبی  شاهکاري  عنوانبه   حافظ  غزلیات  اهمیت  بهباتوجه .  پردازدمی   ادبی   اثر  حیات
 و   تحلیلیتوصیفی  روش   از  استفاده  با  دارد  نظر  در مقاله  این ایران،  تاریخی  ادوار  تمامی

 حافظ   شرح  دو   در  دریافت  هايتفاوت   تحلیل  و  بررسی  به  ايکتابخانه  منابع  بر   تکیه  با
 اند، شده  نگاشته  حافظ  غزلیات  بر   متفاوت  انتظارات  افق   با  و  مختلف   زمان  دو   در  که

  قرن  در  حافظ  بر  شرح  نخستین   عنوانبه  نیازي  نقد  که  دهدمی  نشان  هابررسی .  بپردازد 
  است   فهمیده  را حافظ عرفانی افقی  در تیموري  يجامعه  دنیاگریز پارادایم بهباتوجه  نهم

  صفوي،   يجامعه  کالمیشیعی   و  دنیاگرا  پارادایم  در   دوازدهم،  قرن  در  غیبی  يلطیفه   و
 اما   کند؛  شرح  عرفانی  را  حافظ  که  است  کرده  تالش  قبلی  هايخوانش  میراث  از  متأثر
  تر پررنگ  دارابی  شرح  در  را   کالمی  و  شیعی  هايبرداشت   صفوي،  عصر  انتظارات  افق

  در   عصر  امامان  و  ائمه  به  مرشد  و  پیر   ماهیت  انتصاب  در  هاافق   تلفیق  این.  است  کرده 
 . است  مشهود غیبی يلطیفه 
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  ينظریه  گرایی،عرفان  حافظ،  شروح  انتظارات،  افق  تغییر  تشیع،  پارادایم،:  های کليدیواژه 

 .  دریافت
 

 . مقدمه 1

  بهتر  درک براي اما نیست، پوشیده  کسی بر  جهان سراسر   و ایران  در حافظ دیوان اهمیت

شرح مختصري از دو بیت   نیازي  نقد   است؛شدهنوشته  بسیاري  هايشرح  حافظ،  غزلیات

  شعر   از  کنندگان است که عالمه در پاسخ به مشتاقان و سؤال   حافظ  دیوانو یک غزل از  

از سوي    نیازي  نقد  عنوان  و  است  نامیده  «مُسَوّده»  را  نوشتارش  نام  وي.  است  نوشته  حافظ

 . است اثر  این دوم  بخش عنوان  از برگرفته معلم، حسین کتاب، مصحح

  از  جداي  هریک  شرح سه   این.  است  در سه بخش به شرح ابیات پرداخته نیازي  نقد 

  ها آن  به  زیر  هايعنوان  و  آورده   هم  کنار  در  مصحح  سوي  از  و  است  بوده  دیگر  شروح

 : است شده داده

 ؛ (کمال  گلبن عنوان با) «زدند  میخانه در مالئک  که دیدم دوش» بیت شرح-1

 (؛ نیازي نقد عنوان با) «شیدایی  من چو نیست مغان دیر  همه در» غزل  شرح-2

 . (صنع قلم عنوان  با) «نرفت صنع قلم بر خطا  گفت ما پیر» بیت شرح-3

  مقدمه   در  معلم.  شد  چاپ  و  تصحیح  معلم  حسین  سوي  از  ش1367  سال   در  شرح  این 

  که   بود  چنین  مقدر»:  نویسدمی  خود  تصحیح  يانگیزه  يدرباره  پراطاله  و  مصنوع  زبانی  با

  زینت   حافظ  محمدالدینشمس  خواجه  الغیبلسان  نام  با  عرفان  و  ادب  عالم  در  1367  سال 

  مناسبت،   به   پس  ؛...نامدمی  حافظ  سال   را   سال   این  یونسکو،  فرهنگی   علمی  سازمان  ،...یابد

  خطی   خواجه   یاد  به  و  گردد  ادا  ادب   شرط   که  درخواست   باد،  خیربه  یادش  که  دوستی

  معلم،   علی  فاضلم،  برادر  اشارت   به  پس.  بسیار  سخن  و  بود  اندک  فرصت.  شود  نوشته

  اي مسوّده  تصحیح  در  همت  که   شد   آن  بر   -باد  فزون  در  توفیقش  که   انقالب  توانمند  شاعر

  «استمانده    دور  به  نظربازان  چشم  از  خفا  يپرده  در  رود می  تصور  که  گردد  مقصور

 (.  15  :1367دوانی، )
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  شرح  به  تعلیقات عنوان  با  و  آورده  را  اعالم  از کاملی  فهرست  رساله   هر  پایان  در  معلم

  «الوجودرساله»  نخست،  يرساله  از  پس  وي.  است  پرداخته  اصطالحات  و  عبارات  برخی

  دوانی   شرح  از  خود  تصحیح  در  معلم  که  زبانی .  است  افزوده  را   جرجانی  میرسیدشریف 

 .  کند می  دشوار  رساله  متن  از   را  آن  تشخیص  که   است  نزدیک  عالمه   زبان  به  قدريبه   آورده

  تشبیهات  به  آراسته   و  موزون   مصنوع،  زبان  با  تیموري   عهد   سیاق  و  سبک  بر   نیازي  نقد

  شرح   در  کتاب  این  در.  شد  نوشته  احادیث  و  آیات  و  شعري  شواهد  و  ابیات  به  استشهاد  و

کرده   عمل  متفاوت ايگونهبه دوانی عالمه «زدند میخانه  در مالئک  که دیدم دوش» بیت

هر  »  پردازد؛می  ابیات  شرح  به  خودروش  و  طریق  به  هرکس  که  است  معتقد  وي  است؛

طوري.    ذکر  را  هرجان  دریاب،  وفق   بر  و  است   غوري  و   جهتی  باب  این  در   را  طایفه 

  سه يشیوه  بر باشد هاگروه  و فِرَق تمامی بر پاسخی شرحش که دلیل این به او رو،ازاین

:  است  کرده  بررسی  گروه  هرسه   نگاه  از  را  کلمات  تکتک  و  نوشته  را  خود  شرح  گروه،

  حکماي   يقاعده  به:  سوم  صوفیه؛ طرز   طریق  به:  دوم  طرز  موحده؛  طریق  به:  اول   طرز»

  عباراتی   یا کلمات  از هریک شرح در موحده طرز در وي (.44: همان) «اشراقیه و مشاییه

  با   ،«مشهد»  عنوان  با  و  هاآن  نگاه  يدریچه  از  کلمه  معنايبه  داند،می  الزم  بیت  در  که

  در   و   ادامه  در .  پرداخته است  آن  تفصیل   و  شرح   به   اشعار  و  احادیث   و  آیات   به   استشهاد

  طرز   در  که  بنديعنوان  از  و  کرده  اشاره  بیت  مفهوم  به  مختصر  صورتبه   دیگر  طرز  دو

  «ایجاز  طریق  به  بیت  شرح»   عنوان  با  درنهایت  و  کرده  نظر  صرف  است،  داشته  موحده

   آورده است. را شرح يخالصه

  دیر   همه  در»  غزل   شرح  به  است،نامیده    نیازي  نقد  را  آن  مصحح  که   دوم  ي رساله  در

  لزوم   ي درباره  ايمقدمه  از   پس   وي.  شده است  پرداخته  «شیدایی  من  چو   نیست  مغان

  و   پرداخته  مذکور  غزل   ابیات  شرح  به  جعلی   الفاظ  پس   در  بلند  معانی   داشتنمحجوب

  توجه   مختلف  فکري  فِرَق  برداشت  به  ابیات  برخی  شرح  در  قبل  يشیوه  به  وبیشکم

  منفک   هم  از را  مختلف   هايگروه  و  فِرَق  نظریات  منسجم صورتبه  قبل  مانند  اما کند؛می

 . است شاهد عنوانبه  ابیات و  آیات  از   مشحون  و  است  عرفانی شرح  کلی   فضاي .  کندنمی
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 و  تعلیقات  و  گذاردمی  چاپی  ي نسخه  از  هایی عکس  مصحح  شرح،  پایان  از  پس 

 . آوردمی آن ذیل  در را هامکان و اعالم  فهرست

  سوي   از  که  پردازدمی  «نرفت  صنع  قلم  بر  خطا  گفت  ما  پیر»  بیت  شرح  به  سوم  ي رساله

  مؤجِزتر   اما  قبلی،  يرساله  ترتیب  همان  به  و  شده  گذارينام  «صنعقلم»  عنوان  با  مصحح

 . است آن از

محمد دارابی در قرن دوازدهم هجري و در عصر صفوي و از شاه  غیبی   ي لطیفه  شرح

شد. هرچند در بودند، نوشته  بر برخی ابیات حافظ گرفته    در پاسخ به ایراداتی که معاندان

  از بیش  اما  اند؛را شرح عرفانی غزلیات حافظ دانسته  غیبی  ي لطیفههاي موجود، شرح  چاپ

  شیعی   و  کالمی   توجه شود، بر درک   حافظ   دیوان هاي عرفانی  تحلیل  بر  شرح  این   در  آنکه

  و   عامیانه  و  ساده  زبانی  با  دارابی   محمد.  است  شده  تمرکز   عرفانی   مفاهیم  برخی  کنار   در

  قبلی   خوانندگان  هاياندیشه  میراث  عنوانبه  که  حافظ  عرفانی  خوانش   هايالیه  بهباتوجه

 است.شیعی و عرفانی شرح کرده کالمی صورتبه را  ابیات يعمده رسیده، وي به

  بیش   آن   استمرار   و   خوانش   تغییرات   اهمیت   بر   یاوس   دریافت   ي نظریه   در   اینکه   به باتوجه 

  داشته   نفسه فی   وجودي   که   نیست   شئیی   ادبی   »اثر   که   است   آمده   چنین   شده،   تأکید   متن   خود   از 

  که   نیست   یادبود   بناي   ادبی   اثر .  دهد   ارائه   واحد   نمایی   اي هر دوره   در   اي هر خواننده   به   و   باشد 

  در   و   ماند می   آهنگ   تنظیم   به   بیشتر   بلکه   دهد؛   ارائه   واحد   صدایی   با   را   خویش   الیزال   جوهر 

  تبیین  در  وي  (.Jauss, 1998: 21)   کند«می   ایجاد   جدید   هایی پژواک   دائمًا  خوانندگانش 

  هر عصر   در  را  اجتماعی  و  ادبی  انتظارات  افق  خوانندگان،  هايبرخوانش  مؤثر  عوامل

  بنابراین   داند؛می  عصر  آن  يجامعه  اجتماعی  هايپارادایم  حاصل  را  آن  و  سازدمی  مطرح

  اثر   یک  دریافت  سرگذشت  بر  بلکه  ندارد،  تأکید  منفرد  ايخواننده  يتجربه  بر  آثار  تفسیر

  تغییري   حال   در  اجتماعیِ  انتظارات  مجموعه  و  شناسیزیبایی  هنجارهاي  با  آن  يرابطه  و

  کالر، .  رک)  شود  خوانده  متفاوت  اعصار،  در طول   اثر  دهند،می  امکان  که  است  متمرکز

  اثر،  یک   مخاطبان  ادراکی   و  شناختی   تغییرات  و   استمرار  علل  بر   تأکید   به باتوجه   (. 165: 1382

  شرح   ترین نزدیک   و   نخستین   عنوان به   نهم   قرن   در   که   نیازي   نقد   است   شده   تالش   مقاله   دراین 
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  به  و  ایران  در  که  حافظ  هاي غزل   بر  شرح   دومین  با  شده،   نوشته   حافظ  دیوان  سرایش   از   پس 

  مقایسه   دارد،   نیازي   نقد   با   قرن( 3)   فاصله   کمترین   تاریخی   لحاظ   به   و   شده   نوشته   فارسی   زبان 

 . شود   بررسی   ها شرح   ترین نزدیک   میان   زمان،   طول   در   خوانش   تغییرات   تا   گردد 

 

 ی پژوهش . پيشينه2

  غیبی   ي لطیفهدوانی و    نیازي  نقد  شروح  از  هریک  بررسی   به  مدون  تحقیقی   تاکنون  هرچند 

زمینه در  همچنین  و  نپرداخته  مقایسهدارابی  اساس    غیبی  يلطیفهو    نیازي  نقدي  ي  بر 

  هریک  يزمینه در ايپراکنده مطالعات حال،؛ باایني دریافت، پژوهشی انجام نشدهنظریه

  نقد به معرفی    حافظ  هايشرح  فرهنگ  در(  1387)  باقري  ها موجود است. بهادرشرح  از

  سبک   از  تقلیدي   را  نیازي   سبک   وي.  است  پرداخته   کازرونی  دوانیالدین  از جالل   نیازي

  کوتاه   يمقاله  در(  1388)   رضوي  سیدمسعود.  است  دانسته  گذشته  اشراقیون  و  حکما

 است،  کرده  آوريجمع  مطالبی  وي  شرح  و  دارابی  محمدشاه  يدرباره  «ادراک  يشعله»

 است. دانسته  صفوي عصر   عارفان و عالمان از  را او  نویسنده همچنین
 

 پژوهش  های . پرسش3

 : است زیر هايپرسش  به گوییپاسخ درصدد دریافت،  ينظریه بهباتوجه پژوهش این

از چه    نیازي  نقدو    چه بوده  نیازي  نقد  نگارش  زمان  در  انتظارات  افق  و  پارادایم  .1

 است؟دیدگاهی به شرح حافظ پرداخته 

و دارابی از چه   چه بوده   غیبی  يلطیفه  نگارش  زمان  در  انتظارات  افق  و  پارادایم  .2

 است؟دیدگاهی به شرح حافظ پرداخته 

 و (  قرن  سه)زمانی    يفاصله  به  توجه  با  و  دریافت  ينظریه  دیدگاه  از  شرح  دو  این  .3

   دارند؟ هم با هاییتفاوت  چه جامعه در شناختی تغییرات
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 . مباحث نظری و تحليل 4

ي دریافت  ( نظریهHans Robert Jauss: هانس روبرت یاوس )دریافت  شناسیزیبایی

در سال   مکتب    1998را  اعضاي  از  یکی  کرد. وي  مطرح  آلمان  کنستانس  دانشگاه  در 

ي دریافت  ریزي نظریه( به پیWolfgang Aiserکنستانس بود و در کنار ولفگانگ آیزر )

جامعه رویکرد  در  آیزر  و  یاوس  تفاوت  منحصراً  پرداخت.  رویکرد  و  یاوس  گراي 

 محور آیزر به تداوم امر خوانش است.خواننده

عنوان   با  کتاب خود  در   Towards an)  دریافت   شناسیزیباییسوي  بهیاوس 

aesthetic reciption هاي تاریخ ادبیات، بحث خود را آغاز  ن نظریهکشیدچالش( با به

بهمی مخاطب  محوریت  به  توجه  اهمیت  بر  وي  تاریخ  کند.  تدوین  در  نویسنده  جاي 

محور را در مطالعات ادبی  هاي نویسندهکند و تاریخ ادبیاتهاي معاصر تأکید میادبیات

هاي  وس، تاریخ ادبیاتتر از نظر یادر بیان واضح    (.Jauss, 1998: 34)  داند کارآمد نمی

کنونی که بر اساس توالی و ترتیب تاریخی آثار و زندگی شاعران و نویسندگان گردآوري  

عنوان  روح از وقایع تاریخی هستند و ارزش ادبی ندارند و بهاي بیاند، تنها مجموعهشده

  بازنویسی رو، پیشنهاد  ازاین  .(Jauss, 1998: 4-5)  یک کار علمی قلمداد نخواهند شد

  ادبیات   تاریخ  و  مطرح  وي   سوي  از   مخاطب   به  رویکرد  اساس  بر   ادبیات  تاریخ 

 . ادبیات، معرفی شد تاریخ نگارش  در رویکرد  ترینتازه عنوانبه مدارمخاطب

  از   خارج  یا  و  انتشار   زمان  در  الزاماً  ادبی  اثر  مفهوم  که  شد   تأکید  دریافت،  ينظریه  در

  از   که  متفاوتی   تجربیات  برحسب  و  تاریخ  طول   در  بلکه  نیست؛   شدنیدرک  انتشار  زمان

  ادراکات   تاریخ  واقعی،  ادبیات  تاریخ.  توان آن را درک کردمی  شود،می  حاصل  متن  خوانش

 . است  متن یک از پیوسته 

مؤلفه  دو  نظریه  پارادایم این  اساسی   Horizon of)   انتظارات   افق   و   ( Paradim)   ي 

expertations .دارد )   

  انتظارات   افقعصر بر ادراک و    هر  در  که  کالن  هايمقوله  توصیفدر    یاوس  پارادایم:

 . کندیاستفاده م «پارادایم»  مفهوم از گذارد،می  تأثیر  خوانندگان
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  به  و   کشد می   پیش   را   شناسی معرفت   ي »مسئله   دریافت   شناسی زیبایی   در   پارادایم   اصطالح 

  ها آن   قالب   در   جامعه   یک   اعضاي   تمامی   که   شود می   اطالق   هایی چهارچوب   و   الگوها کالن 

  انتظار   جامعه   فرهنگی   و   اجتماعی   سیاسی،   نهادهاي   از   آن   قالب   در   و   کنند می   تولید   و   کار   فکر، 

)همان:    است«  عصر   آن   انتظارات   افق   ي کننده تعیین   ي عصر هر    در   پارادایم   رو، ازاین   دارند؛ 

  و  قضاوت   نگرش،   بر  که  کرد  تشبیه   وسیعی  ي دایره  به  توان می   را  پارادایم   ساده،   بیان (؛ به 45

 .  دارد   سیطره   فرهنگی   و   اقتصادي   اجتماعی،   طبقات   و   افراد   تمام   بر   و   هر عصر   در   پژوهش 

  گادامر   ازتفکر   متأثر   تغییر  اندکی  با  یاوس  هاياندیشه  در  افق  مفهوم  انتظارات:  افق

(Gadamir  )اي پیچیده  نظام » یاوس،  ياندیشه  در  کلیدي  مفهوم عنوانبه  انتظارافق  .است  

  و  دهدمی  سوق  ادبی  اثر   یک  سوي   به  را  وي  که  است  مخاطب  نیازهاي   و  ها خواسته  از

 آن. دهد پاسخ  انتظارات آن به خوانش هنگام در اثر دارد توقع  که  کندمی ایجاد انتظاراتی

 منفرد   خوانندگان  شناسی روان  و  فردي  منش  مطالعه  این  موضوع:  گویدمی  بارهدراین  مورل

  متن   یک  از  فردي  ادراک  تمام  که  است  جمعی  و  شناسانهزیبایی  هايتجربه  بلکه  نیست؛

 (. 100: 1387 نامورمطلق،) «کندمی بنا را

 دگرگونی   و  مختلف  ادوار   در  متن  انعطاف  در  انتظارات  افق  تبیین  در  اصلی  ينکته

  حقیقت   در  انتظارات  افق»   یاوس  بیان  به .است  زمانی  يدوره   آن،  هايپاسخ  و  هاپرسش

 با  آن  يمحدوده  و  است  جامعه  افراد  سایر  و  خوانندگان  نگرش  نهایتِ   و  دورنما

  اینکه   بهباتوجه  بنابراین  (؛Jauss, 1998: 135)  «دارد  پیوند   عصر  همان  هاي پارادایم

 در  انتظارات  افق  دارد،  تأکید  خوانندگان  و  ادبی  متون  میان  سازوکار  بر  دریافت  ينظریه

 :است  بررسی يشایسته سطح دو

  ي کنندهتعیین  و  است  مخاطبانش   بر  متن  کنش  و  تأثیر  »حاصل  ادبی  انتظارات  افق

 در   متن   یاوس  نظر  از(.  107:  1387  نامورمطلق،)  «است  متن  از  مخاطبین  ادبی  توقعات

 ( Jauss, 1998: 150) است   کنش  داراي ها،آرایه و صورت ادبی، نوع بهباتوجه ابتدا

  خوانیهم صورت در بلکه  نیست؛  مسکوت و منفعل کامالً  ابتدا همان از  متن بنابراین

 . کند  جلب خود به را خواننده توجه تواندمی  ظاهریش،  صورت با
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  اشتراک   با  پیوند  در  و  ادبی  کنش  از  پس  زمانی  که از لحاظ  اجتماعی  انتظارات  افق

.  (152)همان:    شودمی  حاصل  مخاطبانش  با  متن   فکري  مضامین   هايپاسخ  و  هاپرسش

  این .  مؤلف  تا  است  مخاطب  فکري هايچارچوب  انعکاس  عمدتاً   اجتماعی  انتظارات افق

 در   و  کندمی   زندگی  آن  در  مخاطب  که  است  ايدوره   و  جامعه  از  متأثر  فکري،  چارچوب

  ، (120همان:  )  «شناسیزیبایی  ينامهآیین»  و  عامل  نخستین  عنوانبه  که  هنري  افق  کنار

 .شودمی شمرده تاریخ  طول  در ادبی اثري خوانش تداوم در کنندهتعیین عامل

 

 دوانی  الدینجاللعالمه نيازی  نقد.   1.4

 نهم  قرن  اجتماعی . پارادایم 1.1.4

ي مغول به خود  است که ایران از زمان حمله   بوده   هایی ناآرامی   و   ها آشوب   ي ادامه   نهم   قرن 

  هاي نشین ي امارت تیمور زیر سلطه   ظهور   تا   مغول   حکومت   فروپاشی   زمان   از   ایران .  بود دیده  

  به  را  قدرت   مظفر آل  از   پیش  اینجو  خاندان   اعضاي  اصفهان  و  فارس   در . داشت  قرار   کوچک 

  نبود   دلیل به   قبل   دوران   همچون   دوره   این   اجتماعی   پارادایم   باید گفت   رو، ازاین .  آوردند   دست 

 .  است   بوده   گرایی درون   همچنان   کافی   امنیت   نبود   و   مرکزي   مقتدر   حکومت 

  امپراطوري   یک.  ق807-771  سال   از  شد  موفق  تیمورگورکانی  امیر »   شرایطی  چنین  در 

  جنگ   به   سال   وشش سی  طی   شد  موفق   وي.  بود  سمرقند  آن  مرکز  که  کند   بنا  قدرتمند

  دهد. امپراتوري تیمور   گر و استثمارگر در ایران خاتمهنظامی غارت  دار وزمین  اشرافیت

  را   فارس  خلیج  تا  زرین  اردوي  و  مسکو  از  و  مدیترانه  دریاي   تا  هندوستان  از

  و   هرات  تنها   حکومتی،  مراکز  این  تمامی   میان  از(.  61:  1386  رفیعی،)  «گرفتدربرمی

  ایالت   ازجمله  مناطق  باقی  و  بود  آرام  ي شاهرخ بود که تاحديزیر سلطه  هايسرزمین

 کازرون   ایالت  دوان  روستاي  در  کازرونی  دوانی  الدینجالل   سکونت  دلیلبه  که  فارس

  نسبی   آرامش  برقراري  هرحال،به  اما  آرامشی نداشته است؛  و  رونق  چندان  ما است،  مدنظر

  مناطق   کلی  جو  بر  بایسنقر،  فرزندش،  و  وي  فرهنگی  هايتالش  و  شاهرخ  دوران  در

»نبود  تأثیربی  ایران  مختلف   ي عالقه   سبببه  گوهرشادآغا  و  بیگالغ  بایسنقر،  شاهرخ،. 
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  را   تیمور  هايویرانی  از  بسیاري  داشتند،  رعیت  ترفیه  و  شهرها  آبادساختن  به  که  خاصی

  آباد   ي تیموریان بودندهرات، سمرقند و شیراز که مراکز عمده  دوره  این  در.  کردند  جبران

 (. 12: 1383 یارشاطر،) «شدند

  امور   رأس  در  بیگانگان  حضور  دلیلبه   دوره  این  اجتماعی  پارادایم  اینکه  درنهایت

  ماوراءالطبیعه   عوالم  به  توجه  و  گراییدرون  يادامه  همچنان  الزم  امنیت  نبود  و  حکومتی

  حمایت   و  یافتناهمیت  و  ها خانقاه  به  تیمور  رویکردهاي   با  این دوره هرچنداست. در  بوده  

 شد؛می  فراهم  گراییبرون  و  سیاست  و  دین  آشتی  براي  زمینه  مذهبی  اماکن  از  دولت

  بوده   استوار  سیاست  از  دین  جدایی  پارادایم  همان  بر  تیموري  دولت  سیاست  همچنان

  را   آینده  دوران  در  تغییرات  يطلیعه  تنها  «خلیفه »  یا   «پناهاست و عناوینی چون »خالفت

  ساختار  جاي قانون و  به  رابطه  اهمیت  و  گراییدرون  هايپارادایم  وجود  همچنین.  دادمی

  بیان   اهمیت  یعنی  ایران؛  ي دیرینه  پارادایم  تدوام  به  خود  ایران  در  سیاسی  دیکتاتوري

 .انجامید سانسور به گرایش و غیرمستقیم

 نهم  قرن  در ادبی  پارادایم . 2.1.4

  ادبیات   رونق  عامل   توانست  تاحدي  فرهنگ  و  علوم  ادبیات،  به  پسرش  و  شاهرخ  توجه

ویژگی از  شود.  ایران  طبقه در  انحصار  از  شعر  خروج  دوره  این  خاص  ادبی  ي  هاي 

  عامل   رویکرد  این.  است  ادبیات  و  شعر  به  جامعه  مختلف  کرده و توجه قشرهايتحصیل

  نخست، »  امر  این  علت.  شد  ادبی  زبان  به  عامیانه  زبان  نفوذ  درنتیجه،  و  شاعران  فراوانی

  شاعرپرور   شاهان  و  امرا  کسادي بازار علم و ادب و دوم، نادربودن  و  زمان  اوضاع  ثباتیبی

  گویان سخن  به  نه   و  بودند  شناسسخن  مردم  نه  عهد  آن  رجال  غالب .  بود  شناس سخن  و

  شدمی  ادب  و  علم  اهل  از  که  هم  تشویقی.  نگریستندمی  حرمت  يدیده  به  سنجانسخن  و

 (.628:  1355 صفا،) «نبود  پیشینیان  تشویق يدرجه به

  تا   کوشیدند می  شاعران   یعنی  است؛   تکرار  و  تقلید  بر  دوره  این   شاعران  کار  بناي» 

  خوب   ها گویینظیره  این   در  هرگاه  و  گویند   پاسخ  و  کنند  استقبال را  پیشین شاعران  اشعار 

(. 209:  1381  غالمرضایی،)  «پنداشتندمی  توانا  شاعري  را  خود  آمدندبرمی  عهده  از
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  انوري،  اسماعیل،الدینکمال   اصفهانی،  عبدالرزاق  سلمان،  عراقی،   فردوسی،  مانند  شاعرانی

 .بودند دوره این  شاعران الگوي... و سعدي حافظ، امیرخسرو،

دوره، رواج غزل بیش از سایر قوالب شعر و محوریت سه    این  ادبی  دیگر  ویژگی 

  ذلت   خاص  ویژگی  با  عاشقانه  مفاهیم.  است  بوده  قلندرانه   و  عارفانه  مضمون عاشقانه،

  سرکش   و  محروم   وي است. عاشق وجودي بینوا،  تفاخر  و   ناز  و  معشوق  برابر  در  عاشق

وفا است که التفاتی به نیاز  بی  و  ستمگر   معشوق  و  رسد نمی  معشوق  وصال  به  که   دارد

  سگ   به  را   انگارد که خودقدر مقام خود را پایین میکند. در این دوره عاشق آنعاشق نمی

 با   اشعار  این  از  که  بود  زیاد  دوره  این  در  قدريبه  سگ  مضامین  با  غزلیاتی  کند،می  تشبیه

 باید  دوره  این  در  ایجر  يشیوه  این  تحلیل  در  کوتاه،  طوربه.  برندمی  نام  «سگیه»  عنوان

  در   ذلت  و  تسلیم  يروحیه  ایجاد   باعث  ویرانی   و  کشتار  استمرار  و  مغول  يحمله: »گفت

شده، اما در این دوره نمودي   ظاهر  تدریجبه  هفتم  قرن  از روحیه  این.  گردید  ایرانیان  میان

 (. 222:  1381 غالمرضایی،) است«  گونه داشتهاین

  مضامین   کنار  در  که  است  غالب  مضمون  «وجود  وحدت»  موضوع  عارفانه،  غزل   در

  را   خود  عقل  ناتوانی  و  عشق  توانایی  پیر،  تکریم  معشوق،  راه  در  فنا  توحید،  مانند  فرعی

  خارج   حال  و  شور  از   بیشتر  هرچه   را   عرفان عربی،ابن  تعالیم نفوذ همچنین.  دهدمی  نشان

 . درآورد منظوم عرفانی اطالعات صورتبه را عرفانی  اشعار و کرده

  غزلیات   نوع   این  يعمده  مضمون».  بود  گذشته   وهوايحال   همان  با   قلندري  غزل 

 (.  172: 1383  یارشاطر،) «است صوفیان و زهاد طعن مستی، رندي، وصف

  عنوانگرایی به نخست، درون   ي وهله   در   گذشتگان   آثار   در   تتبع   ي واسطه به   هرچند   بنابراین 

  مضامین   این  بودن سطحی   و   تقلیدي   دلیل به   درنهایت   یابد؛ می  اصالت  دوره   این  اصلی  پارادایم 

  میان  در   غیرایرانی   هاي حکومت   ي واسطه به   که   جانبی   هاي مؤلفه   اهمیت   و   دوره   این   آثار   در 

  حقارت   احساس   نمایش   نوعی به   توان می   را   دوران   این   اصلی   پارادایم   یافت،   رواج   قلم   صاحبان 

 .  است   شده می   بیان   مختلف   قوالب   در   و   مذکور   هاي ویژگی   با   که   دانست 
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 ی نهم. افق انتظارات ادبی سده3.1.4

  مدنظر   يدوره  ادبی  انتظارات  افق  توانمی  هستند،  هاپارادایم  از  متأثر  هاافق  اینکه  بهباتوجه

 : برشمرد را

  لحاظ   به  ادبی  هايقالب  سایر  میان  از  که  غزل   ویژهبه  باشد،  منظوم  ترجیحاً  . متن1

 است؛ بوده نهم قرن مخاطبین يسلیقه  درخور ابیات تعداد و سبک

  یا   استعاره  و  ایهام  همچون  صنایعی  ویژهبه   و  بیانی  و  بدیعی  صنایع  به  آراسته  غزل   .2

 .کند درگیر را مخاطب ذهن متن،  درک براي که باشد صنایعی

از   پس  متن  یاوس،  نظر    لحاظ   به   باید  ادبی  ياولیه  انتظارات   این   کردنبرآورده از 

  ها نمونه  این  تمامی  البته  باشد؛  خود  مخاطبان  توقعات  و  نیازها  گويپاسخ  مضمونی

  انتظارات   گويپاسخ  آنچه.  افتدمی  اتفاق  مخاطبین  يدر جامعه  و  ذهن  در  پیوسته  صورتبه

 .  گیردمی  قرار دوره  هر اجتماعی  انتظارات افق  در است،  خوانندگان محتوایی

 نهم یسده اجتماعی انتظارات . افق4.1.4

 ادبی؛  متن در قلندرانه یا عاشقانه یا  عرفانی مفاهیم وجود انتظار .1

 شده؛رمزگذاري واژگانی قالب در عرفانی مفاهیم و  اجتماعی   مفاسد  بیان انتظار .2

 هستی؛ ساختار تبیین در مفاهیمی وجود انتظار .3

 قرآن؛  قصص و آیات  و تمثیالت کابرد . انتظار4

 

 ی نياز نقد   شرح تحليل  و  . تجزیه2.4

 ادبی  متن  در قلندرانه یا عاشقانه یا عرفانی مفاهيم وجود  . انتظار1.2.4

پیش  نیازي  نقد این  با  حافظ  ابیات    نظرگاه   از  وي  غزلیات  که  است  پرداخته  فرضبه 

است و وجود صنایع ادبی  بوده    مخاطبانش   ادبی  انتظارات   ي برآورنده  کامالً   شناسانهزیبایی

 واژگان،  از  هریک بلکه دانست؛می عرفانی رموز بیان تنها امري الزم برايو ابهامات را نه

 با   متفاوت  فکري  جهانزیست   به  متعلق  که  هم  را...  و  فروشباده  مغ،  میخانه،  نظیر

  خود   عصر   انتظارات   افق   با  طراز هم  فکري   جهان زیست  به  نیز  است،بوده    جامعه  معیارهاي
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گفته    طور که همان . است   کرده   تأویل  عرفانی  رمزگان  قالب   در   را   واژگان   ي همه  و   داده   انتقال 

  و   سنت   اهل   کنار   در ...  و   بکتاشیه   نقطویه،   حروفیه،   ازجمله   مختلف   ِفَرق   نهم   قرن   در   شد، 

  نیازهاي   و   ها پرسش   و   انتظارات   نهایت   و   اند داشته   اشتغال   مذهب   کار   به   صوفیان   و   فالسفه 

  شده می   خالصه   عرفانی   مدارج   کسب   و   درونی   پاالیش   و   مذهب   محور   حول   عصر   این   فکري 

  حقیقت   در   اما   بود؛   یافته   نمود   آرا   تشتت   صورت به   ظاهر   در   مذاهب   تنوع   رو، ازاین .  است 

 .  بودند   فعال   عرفانی،   شناسی انسان   و   شناسی هستی   آرمان   یک   با   ِفَرق   این   تمامی 

  ي رسته   سه دیدگاه  از شرح  صورتبه  را   خود  دوانیعالمه  شرح   در   عصر  ویژگی  این 

  در   عالمه.  است  داده  نشان(  مشائیه  و  اشراقیه  حکماي  و  صوفیه  موحده،)  زمان  آن  رایج

 آن  هر   و  دریاب   وفق   بر  است غوري  و  جهتی   باب   این  در را   هرطایفه »:  گویدمی  باب   این

  به   معرفت  این  در  هرکسی(.  مشربهم  اناس  کل  علم  قد)  گم  نشوي  تا  هان.  طوري  ذکر   را

  را  یکی. است الف  با سروکار را یکی این و ازلی  سرخوش یکیآن  است؛  مؤلف  طریقی

 (.44:  1367  دوانی،...« )و  است   نهاد  رقص   اندر  راحت  را  یکی   و  است   سماع  و  وجد  لذت

   رمزگذاری واژگان قالب در  عرفانی مفاهيم   و اجتماعی مفاسد بيان   انتظار. 2.2.4

 بیان  یا  و  عرفانی  مفاهیم  رمزگشایی   براي  تالش  و  عرفانی  نگرش  مدار  بر  دوانی  شرح

 : بیت شرح در دوانی. است استوار  اسالمی فِرَق  مفاسد

 شیدایی  من  چو  نیست   مغان  دیر  همه  در»

               

   «جایی دفتر و باده و گرو جایی خرقه 

 ( 12:  1364  حافظ،)            

  از   که  نمایدمی  طریقت  رهروان  رموز  و  راه  بیان  خود  الحال وصف  صورت به»  نویسد؛می

  دیر   به  مراد...  داد  بایدنمی  اعتبار   نظرمطمح  را  آن  و  شد  باید  متجرّد  رسوم،  و  عالیق  جمیع

  از   مقصود...  باشد  وَله  و  تحیر  او  احوال   در  غالب  جهت،ازاین  و...  است  طلب  مقام  مغان

  اشاره   دفتر  و...  شده  پرستان صورت  از  بسیاري  حجاب  که  است   زهد   رسوم  از   کنایت   خرقه

 (.181:  1373 دوانی،) «شودمی  تیرگان بسی راه  سدّ که است مالمتی مرتبت به

 :بیت شرح در
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 مگر   که  دامان  به  دیده  از  امبسته  هاجوي

 

                  باالیی  سهی سرو بنشانند ارمــبرکن 

 (   156:1364  حافظ،)           

مرحله   صورت به   عرفانی   دیدگاه   از   را   شوق   تا   کند می   تالش   شارح  کند.  مدون،  بندي 

آن، دوم شوق    ضرر   یا   نفع   به   تصدیق   و   آن   به   علم   شامل   که   شوق   مراحل   بیان   از   پس   درنهایت 

  وي .  برسد   حافظ   چشمان   از   جوي   شدن کند تا به علت بسته و سوم ارادت شوق را تعریف می 

  معتقد   رو، ازاین .  آن   لوازم   از   را   گریه   و   داند می   حزن   و   سآمت   مستلزم   را   محبوب   از   مفارقت 

از سهی   نموده   تعبیر   گریه   تواتر   به   شوق   کمال   از   حافظ   که   است  را    باال است. مراد حافظ 

  فضاي   در   چندان   را   گریستن   مانند   بدیهی   امري   شارح .  است   کرده   تصور   حقیقی   مطلوب 

هر توضیحی به    از   پیش  دانسته   ناچار  را   خود   که  است  کرده  تفسیر  مدرسی  حکمت   و   عرفان 

  علل   گاه هیچ   شد، می   شرح   بیت   این   نهم   قرن   فضاي   از   غیر   در   اگر   شرح علل گریستن بپردازد. 

  نه  باال سهی  از  که   بسا چه   و  است   نبوده  همراه   دست ازاین  توصیفاتی  و   چینی مقدمه  با   گریستن 

 . است   شده می   برداشت   حقیقی   معشوقی   بلکه   ازلی   معشوقی 

 هستی   ساختار  تبيين در  مفاهيمی وجود  . انتظار3.2.4

  این   است،  غزلیات  طریق  از   شناسیهستی  به  شارح  توجه  يدهندهنشان  که  هایینمونه  از

الوجود شروع  ي واجبهر واژه از آغاز هستی و نقطه  شرح  در  دارد  تالش  دوانی  که  است 

  در   مدنظر  دیگر  مراتب  به  و  بیاید  پایین  تدریجبه   هستی  ي سرچشمه  محور  کند و حول 

  گرایی انسان  نوعیبه  و  گرایی عرفان  عصر   این  انتظارات  نهایت  تنها نه  بنابراین  برسد؛  بیت

  آغازین   ينقطه  از  باید  هاتحلیل  که   است   رفته  پیش  جابدان  تا  گرایی آرمان  بلکه  است،

 نویسنده، حق مطلب ادا شود.  نظر  از تا شود  آغاز هستی

  کند می  شروع  «وجود»  از   دیگر  بار...«  دیدم  دوش»  بیت  همان  در  میخانه  شرح  در  دوانی

  در   و  میخانه   يواژه  توضیح  در .  داندمی  وجود  بهمشبه  را  میخانه   و  پردازدمی  شرح  به  و

  میخانه   لفظ  از   را   خواننده  که  کشدمی  درازا  به  دوانی  سخنان  تاحدي   وجود،  مراتب   توصیف

وجود، شرح عشق و شواهد ابیات    مراتب  توصیفات  به  بیشتر  را  او  توجه  و  کندمی  غافل

  جلب   آن  طوالنی  هاییپاسخ  و  شاهد  ابیات  از  عرفان، طرح سؤاالتی  دانایان  و  شاعران  از
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به این دلیل که »مستجمع جمیع کماالت و مستحضر غایات آمال جود است، در  .  کندمی

  ي قوه  مدد  جهتبه  قالش  مجردان  و  اوباش  قلندران..  این مرتبه از جهت غیرت بر او.

 (.51: 1367 دوانی،) «کردند  میخانه به او از  تعریف ساري   حُب و عشقیه

   احادیث  و  آیات   به استناد  انتظار. 4.2.4

جمله و    و  مؤلف  زمان  مشترک  انتظارات  افق  از  آیات  به  توجه  وجود  انتظار  شارح، 

 است: استنادات قرآنی و حدیث است که شارح هم همانند مؤلف در این فضا قرار داشته

 :بیت شرح در

 فروش باده  صنمِ  دست  به  توبه  امکرده

    

  آراییبزم رخِبی نخورم  می دگر که 

 (158: 1364  حافظ،)             

  نزد   در جز الهی   اسرار  نکردنفاش را آرانخوردن جز پیش رخ بزممی  از منظور  شارح

  در   سالک  ماندن  سبب  را  آن  و  آوردمی  دلیل   آن  براي  سپس  است؛دانسته  خبرانصاحب

 از  حکایتی  بیان  و  باره  عیسی در این  حضرت  از  حدیثی  ذکر  به  و  داندمی  تحیر  وادي

 .  پردازدمی حافظ

  عینی   برخورد  راه  از  نهم  قرن  در  حافظ  مخاطب  شود،می  دیده  که  گونههمان  بنابراین

  هاي مخاطب  دیگر  با  بیناذهنی  مناسبتی  بر این،افزون  و  مؤلف  با  بیناذهنی  مناسبتی   اثر،  با

  کردن، توبه  مذهبی  يواژه  نشینی یابد. مؤلف از همعینی متن میجهان    با  کالم  یک  در  و  اثر

بهباده   صنم  دست  به  هم  آن تابوها  که  غیرمذهبی   ايواژه  عنوانفروش،    محرّمات   و  از 

  دلیل به  که  نهم  قرن  مخاطب.  کند  بحث   وارد  را  مخاطبان   ذهن   تا  کوشیده  است،  مذهب

ظاهر مغایر،  به  الفاظ  پوشش  قالب  در  سرّي  مفاهیم  بیان  تاحد  اجتماعی  هايافق  محدودیت

  برداشتی کامالً عرفانی داشته است. شارح با آوردن سخنانی   نشینیهم  این  از  کند؛درک می

  پرآشوب   جهان تغایر همچنین. استعیسی براي این درک خود شاهد آورده  حضرت از

  مؤلف   با  را  وي  هاي افق  اقانطب  امکان   باشد،  بایست می  که  جهانی  با   شارح  زمان  در  واقع

هاي اجتماعی قرن نهم خوانده  غیر از افق  پارادایمی  در  اگر   که  بیتی.  است  کرده  فراهم
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  فروش شراب  بتِ  دست  به  توبه  طنز  شرایط  در  را  خواننده  تواندمی  هرچیز  از  بیش  شود،

 .است برده عرفانی عوالم به را نهمی قرن  يخواننده دهد، قرار
  

 محمد دارابیشاه غيبی  ی لطيفه  . شرح3.4

  قرن   در  که  حافظ  غزلیات  بر  کوتاه  است  شرحی  دارابی،  محمد  از  غیبی  يلطیفه  شرح

  پاسخ   در  هاباب  گذارينام  مؤلف،  هايیادداشت  بنابر.  است  شده  نوشته  هجري  دوازدهم

  این   کردنبرطرف  به  ملزم  را   خود  دارابی  و  بودند  گرفته  حافظ  از  ناقدان  که  بود  ایراداتی  به

:  نویسدمی  ناقدان  انتقادات   بودنمایهبی  به  اشاره  در  او.  دانستمی  حافظ  ساحت  از  ایرادات

  دارد   نیز شعري  طبع  و  نظمی  يقوه  الجملهفی که  عزیزي  آنکه   مقال   این  تقریب از  مقصد»

  مکرر   آراید،می  تشبیهات  يگلگونه  و  استعارات  و  خال   و  خط  به  را  سخن  يچهره  و

  مذمت   بلکه  دهد،می  الغیبلسان  کالم  بر  ترجیح  را  خود  شعر   که  شودمی  و  شده  مسموع

  اعتراض   تحقیق  از  قبل  الرأيبادي  در  که  جویانعیب  که  نیست  مخفی  و  نمایدمی  سخنانش

 : بود نخواهد بیرون وجه سه  از نمایندمی -علّام  ملک  کالم– حافظ کالم بر

 : مثل  است؛ معنیبی سخنانش   بعض آنکه اول 

   بسوخت  شکرانه  به  و  آورد   در  به  سر  از   خرقه چشم مردم مرا  که بازآ و کن کم  ماجرا

 . بود خواهد معما و لغز  از قبیل  باشد داشته معنی اگر و

 :مثل است؛ ومعشوقه می باب  در بسیاري و است رتبهبی اشعارش بعضی آنکه دوم

 رّخ ــف  روي هواي در من دل 

 باد سرخ می  بر آفرین هزاران

 فرّخ موي همچون آشفته، بود

 ببرد زردي رنگ ما  روي از که

  باطل  را  آن  امامیه  حق  مذهب   علماي  که  است  اشعري  اصولِ   موافقِ  اشعارش  آنکه  سیم

 : مثل دانند؛می

    «را  قضا  ده  تغییر  پسندينمی  تو  گر ندادند   گذر را ما  نیکنامی کوي در

 (15: 1385 دارابی،)                
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 یازدهم  قرن در  تاریخی و  اجتماعی . پارادایم 1.3.4

  امر   دو  حدودي  تا  عرفان  و  سیاست و دین  دولت و  ایران،  بر  صفویه  حکومت  از  پیش

است و دانش  بوده    ماوراءالطبیعه  جهان  به  متعلق  داران،دین  میان  در  دین.  بودند  هم  از  جدا

مقابل، دنیا و    در. استشده اي براي عروج به عالمی دیگر تصویر میمردم از دین وسیله

 ساحت  به  ورود  صورت  در  غالباً  هم  هااست. حکومت  بوده  مادي  جهان  به  سیاست متعلق

 . بودند قائل  نشینخانقاه  داراندین و عارفان براي  مشخصی  هايحرمت و مرزها عرفا،

 شده  جامعه   ها سبب گرایش روزافزون قشرهاي تدریج، حمایت تیموریان از خانقاهبه 

  نمود   هاخانقاه  سایر  از  بیش  اردبیلی،  الدینصفیشیخ  خانقاه  يدرباره   حمایت  این  و  بود

  گري صوفی  يداعیه  با  صفویه،  يسلسله  مؤسس  اردبیلی،الدین  صفیاست. شیخداشته  

  اصلی   و  اولیه  خواستگاه  معنوي   سلطنت  این.  کرد  جمع  ودخ  گِرد  را  فراوانی  مریدان

از    فراوان  هايفرازونشیب  طی  از  پس  و  تدریجبه  که  است  بوده  سیاست  با  دین  آمیختگی

  نگر   در اسماعیلشاه. » شد  تبدیل  صفویان حکومت  به. ق907اسماعیل در سال سوي شاه

تشیع   نگاه  در  و  کرد  احیا   ایران  ي منطقه  سرتاسر  در  را   ایرانی   سلطنت   نخست    دوم، 

  صفوي   جدید   دولت  رسمی  مذهب   بود،  اسالمی  يبرجسته  مذاهب  از  که  را   عشرياثنی

  گام   چنین  بزرگ   و   عمده  دولت  یک   که   بود   بارنخستین  اسالم  تاریخ  در  این  و  کرد  اعالم 

 (.  66- 65: 1380 سیوري،) «دادمی بروز خود از  را گرایشی و

  ایفا  جامعه  سیاسی  و  اجتماعی   پارادایم  تغییر  در  مؤثري  نقش  صفوي   دولت  تشکیل 

  حاکم   جامعه   اجتماعی   فضاي  بر   الگوکالن  عنوانبه  عرفان   شدنزمینی  پارادایم  ابتدا.  کرد

  الگو آن، ساختار دولت با تلفیق دین و سیاست، هماهنگ با کالن  با  تناسب  به  سپس  و  شد

(  مغول   و  تیموري  يدوره   در)  سیاست  از  دین  انفکاک  از  جامعه  پارادایم  ساختار  تغییر .  شد

هر نهاد    از  بیش  شاه  شخص  در  تلفیق   این.  انجامید  سیاست  با   دین  آمیختگی   و  تلفیق  به

بود؛ برجسته    فیضان  نوعی  مثابه  به  صفویان  رهبر  خداانگاري  عنصر»  کهتاجایی  دیگر 

  «اهلل»  را   خود  رهبر   صفوي،   مریدان  بعد،  به  جنید   روزگار  از  ترپیش.  بود  تعالیباري  يزنده

  است   زمین  روي  موجود  تنها  او»  اینکه  و  نامیدندمی  «اهللابن»  ستایش  مقام  در  را  او  فرزند  و
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  خطایی   تخلّص  با  و  آذري  ترکی  زبان  به  که  اسماعیل شاه  اشعار.  او نیست  جز  معبودي  و

 (. 71: 1380 سیوري، )  «دارد او الوهیت مضمون  در صریح نکاتی  شد سروده

  اسماعیلشاه  تالش  انجامید،  سیاست  با  دین  بیشتر  هرچه  تلفیق  به  که  دیگري  عامل 

 و   خالفت   يداعیه  با  اسماعیل شاه.  بود  ایران  در  شیعه   مذهب  به  بخشیدنرسمیت  براي

  تا   کرد  تالش  دوازدهم شیعیان در آن مقطع تاریخی و حمایت از شیعیانامام    از  نیابت

  ترکان   مقابل  در  که  اسماعیلشاه. »بخشد  اعتبار  طریق  این  از  را  خود  حکومت  مشروعیت

 و   ملی  وحدت  راه  یگانه  تشیع،  مذهب  کردنرسمی  با  داشتند  تسنن  مذهب  که  عثمانی

بر  بود، افزونداده    تشخیص  شیعه   شعارهاي  تجدید  در  دورهم،  به  را  ایرانیان  گردآوري

  روي   بر  مختلف  صوَر  به   کامل   طوربه  را  اطهار  يائمه  نام  و  اهللولی  کلمات توحید، علی

  براي   و  ایران  در  شیعه  مذهب  رواج  براي  وي(.  170:  1387  قدیانی،)  «نمود  نقش  هاسکه

  آزار   تالشی ازجملههیچ    از  عثمانی  سنی  حکومت  برابر  در  ایران  حکومت  به  دادنقدرت

 . نکرد دریغ ایران به... و نجف از  شیعه علماي برخی کوچاندن مذهبان،سنی قتل و

  پارادایم  اساس بر که نهادهایی همچنین و کشور سیاسی ساختار اسماعیلشاه از پس 

  عباس، شاه  زمان  در.  شد  تحکیم  حفظ  ترتیب  همینبه  بودند،گرفته    شکل  جامعه  در  غالب

  توسط   که  شیعه  اسالمی ایرانی  هویت  و  رسیدند  خود  اوج  به  قدرت  نظر  از  صفویان

  جاافتادگی   دلیلبه.  شد  پایدار  و  استوار  زمان  این  در  شد،  گذاشته  بنیان  اسماعیلشاه

  جامعه   فضاي  تفاوت  توانیممی  بودند،  گرفته  شکل  تازه  اسماعیلشاه  زمان   در  که  نهادهایی

با    يطبقه  گیريشکل  همچون   طبقاتی   تغییرات   در  را قبل همسو  با  مقایسه  در  اصناف 

 .  کنیم مالحظه جامعه  هايشدن الگووارهزمینی

  کرد   خالصه   شکل  این  به  توانمی  را  دوره  این  اجتماعی  و  تاریخی  پارادایم  درنهایت  

  با   دین  تلفیق  الگوي  گیريشکل  به  صفوي   يجامعه  ساختار  در  شدنزمینی  الگويکالن  که

  ، (حکومت  به  بخشی مشروعیت  براي   تشیع  ترویج )   حکومتی  نهادهاي  تناسب   و  سیاست

  تناسب )  فرهنگی  و(  صدر  و  الخلفاییخلیفۀ  مانند  تازه  مقامات  وجودآمدنبه)  اجتماعی

 . انجامید( شدنزمینی ساختار   با ادبیات ازجمله  هنرها
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 صفوی  حکومت  زمان در ادبی  . پارادایم 2.3.4

  اشعار   به  نکردن توجه  در  صفوي   خاص  هاي سیاست  دلیلبه  که   دوره  این   ادبی  سبک 

  سبک   عنوان  با  بود،  همراه  هند  به  ایرانی  شعراي   از  بسیاري  گروه  مهاجرت  با  غیرمذهبی

  زبان فارسی  يجامعه  بر  که  بود  کلی  پارادایم  از  متأثر  سبک  این.  است  شده  شناخته  هندي

زیرا »اساس هر پارادایم یک یا چند الگو هست که هنجارها و    بود؛  افکنده  سایه  ایرانی

  «دهندمی  شکل  را  هر دوره  ادبی  و  هنري  فکري،  هايحوزه  تمام  يشدههاي پذیرفتهگزاره

شدن  یعنی زمینی   دوره،  این  اصلی  پارادایم  هايویژگی   رو،ازاین(.  245:  1393  اسماعیلی،)

  ایران   در  رسانه  ترینمهم  دیرباز  از  که  اتادبی  در  خصوصبه  و  جامعه  هنري  بخش  در  را

میبوده   ایناست،  شناخت.    شدن، زمینی:  از  بودند  عبارت  ادبی  هايویژگی  توان 

  و  انسان  به توجه  گرایی،واقع آن، عناصر دقیق يمشاهده و  طبیعت  با اقتران  تفکّرآگاهانه،

  گرفتن   الهام   و  اشاره  و  فرهنگ  روزمره  تجارب   يمشاهده  او،  فردي  جزییات  و  روحیات

  مشابهت،   تداعی،  تناسب،  رعایت  تلفیق،  آفرینی،لذت  نگري،جزیی  حرکت،  ها،آن  از

 (. 248:  1393 اسماعیلی،. رک) تضاد و مجاورت

  شعر   يمقوله  به  شاعران  نگرش  در  عصر  این  در  محسوسات  به  توجه  و  شدنزمینی

 و  یابیمضمون  در  سبک،  این  شاعر  ترینبرجسته  صائب،.  دهدمی  نشان  را   خود  نیز

  را   شعر   که  گذشته  شاعران  برخالف   وي.  است  سروده  را  شعرها   برترین  اندیشیباریک

  در   مؤثر  عامل  را  خود  فکري  هايتالش  و  ها اندیشه  دانستند،می  غیبی  الهامات  حاصل

  غیبی   سروش  و   هاتف  از  هندي   سبک  شاعران   دیگر   و  صائب. »داندمی  هایشیابیمضمون

 به  گاهگاه   گرچه.  آورندنمی  میان  به  سخنی  چندان  شعرند،  يکنندهالهام  که  شعر  يالهه  و

  محصول  شعر   که   است   آن  عصر   این  در  غالب  يعقیده  اما   خوریم؛برمی  باال  عالم   فیض

 (.38 :1389 فتوحی،) «است  شاعر  فکر و تأمل   و اندیشه تالش

  شهرت  وقوع  مکتب  به  عاشقانه  غزلیات  در   واقعیات  بیان  در  تالش   محتوایی  يحوزه  در

  از  را  غزل   که   آمد   وجود  به  فارسی   شعر  در  اي تازه مکتب دهم،  قرن  اول  ربع ».  استیافته  

  معانی،   گلچین)  «بخشید  تازه   حیاتی  و  آورد  بیرون  نهم  قرن   روحبی  و  خشک  صورت
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  تأثیرگذار   و  کوتاه  هايمصداق  یافتن  براي  تالش  و  طبیعت  به  توجه  همچنین(.  3:  1374

  وصف   شعر  در  را  طبیعت  شاعر».  است  دوره  این  ادبی  هاي پارادایم  دیگر  نمودهاي  از

  را   طبیعت   از   جزئی  او  و  کندمی  متأثر  را  شاعر  اطراف  محیط   و  طبیعت   بلکه  کند؛نمی

 (.  247: 1381 غالمرضایی،) «کشدمی تصویر به آن از   خود تأثر و دریافت بهباتوجه

  نمایشی  بیت،  یک  مصرعِ  دو  میان  تمثیلی  ارتباط  برقراري  براي  شاعر  تالش  همچنین

 .  است دوره این در گراییواقع پارادایم يدرباره دیگر

 صفوی  عصر اجتماعی انتظارات . افق3.3.4

  صورت به   را   دوره   این   در   رایج   اجتماعی   هاي افق   توان می   دوره،   این   در   رایج   پارادایم   به باتوجه 

 : دارد   خود   زیرمجموعه   در   را   زیر   انتظارات   شدن، زمینی   الگوي کالن :  کرد   بندي دسته   زیر 

 ؛(غیرذوقی و مدرسی  صورتبه) گراییعرفان .1

 عرفانی؛ ابعاد  از بیش واژگان کالمی بُعد به توجه .2

 آنان؛  به توسل و امامان به توجه در توقع .3

 . گراییواقع .4

 صفوی  عصر ادبی انتظارات . افق4.3.4

  عهد   شاعران  که  داشت  انتظار  بارهیک  تواننمی  جامعه  کالن  هاي پارادایم  تغییر  با وجود

  از   حاصل  هايگرایش  دوره  این  ادبیات  در  بنابراین  باشند؛   گرابرون  کامالً  صفوي

  گذشتگان   میراث   که  گرفته  شکل  تصوفی  و  عرفان  عمیق  هايالیه  بر   کالن  هاي پارادایم

 : از  اندعبارت  عصر  این ادبی  انتظارات هاي افق  بنابراین است؛ بوده

 شعر؛  در غزل  قالب وجود انتظار .1

 طبیعت؛ و واقعیت از مهم مسائل  بیان انتظار .2

 شود؛    منجر شعر پیچیدگی و ابهام   به که صنایعی وجود انتظار .3

 ابهام؛   و کنایه و مجاز با  آمیخته زبانی کاربرد انتظار .4

 . اشعار  در بیت اهل و ائمه به توجه  انتظار .5
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 شناسی دریافت« ی »زیباییبر اساس نظریه  غيبیی لطيفه . بررسی 4.4

  را   ابیات   بخش،  دو  در  ساده  و  روان  زبانی  با  دوره  این  زبانی  هايویژگی  از  متأثر   دارابی 

 مدون،  و  مدرسی  ايگونهبه  کالمی  و  عرفانی  نگاهی  با  نخست  بخش  در.  است  کرده  شرح

  عمدتاً   هم  دوم   بخش  در  دارابی.  است  پرداخته  شرح  به  عصر  عرفانی  انتظارات   افق  از   متأثر

  الزم   هرکجا  و  کرد  شرح  را  ابیات  شیعی   و  کالمی  هايمؤلفه  با   یا  صورت  همان  به

 . است جسته استناد شیعه  يائمه  سایر یا امیرالمؤمنین  از احادیثی ذکر به دانست،می

 مدرسی  گرایی. عرفان1.4.4

  وي   عرفان   اما   دارد؛   عرفانی   برداشتی   حافظ   خود، از   از   پیش   خوانندگان   میراث   از   متأثر   دارابی   

  هر خواننده،   انتظارات   افق   از   بخشی   دریافت،   ي نظریه   بر اساس .  است آمیخته    فلسفی   عناصر   با 

  بر   وي   رو، ازاین   است؛   شارح   ي گذشته   هاي افق   ذهنی   میراث   و   پیشین   هاي خوانش   حاصل 

 . است   پرداخته   ابیات   شرح   به   عربی ابن   عرفان   همچون   مدون   عرفانی   اساس 

ما   تدبیرِ این  از بعدِ طریقت یارانِ چیست  ما   پیرِ  آمد  میخانه  سوي  مسجد  از  »دوش  

  و  محو  مستلزم   که  است  عشق  غلیانِ  عرفان،  اهل  اصطالح  به  میخانه  که  نماند  مخفی  

  عشقِ   راهِ  سالکِ  بر  محبوب  تجلیِ  سبببه  که  است  حالی  از  عبارت  شهود.  است  خوديبی

  و   سالک  راه   سد   که  هستی  و  تعلق  قید  از   که   اي مثابه  به  شود،می  مُحب   عارضِ  حقیقی،

 (.38: همان) «رهاند می است، مطلوب   حجابِ

 عرفانی ابعاد  از بيش  واژگان کالمی بعد به  . توجه2.4.4

  استفاده   عرفا  تعابیر  از  هرچند  دارد؛  کالم   اهل   به  نزدیک  بیانی   شرح،  طول   در  شارح 

  بدان »  عبارت  با  شود،می  نزدیک   شارح  کالمی  هاياندیشه  به  که  عباراتی  عمده.  کندمی

  نظام   حاکمیت،  حاصل  بر اینکهافزون  و  دارد  درس  و  موعظه  حالت  که  گرددمی  آغاز  «که

در   را  خود  جایگاه  شارح  که  است  این  ينشانه  است،  شارح  زمان  يجامعه  در  صداییتک

 :دانستمی برتر  مخاطبینش مقایسه با 

 باالیی   یـــسه  دــ بنشانن  ارم ـــ کن  در  مگر   که  دامان،  به  دیده  از   ام بسته  ها جوي»
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  دفع   یا  نفع   به   علم:  اول   باید،  چیز  چهار   عبد،  از  اختیاري  افعاِل  صدورِ  در   که  بدان

  ظاهر   خواهش  و  اراده  میان  فرق  و  اراده:  سوم  و  گویند   مشیت  که  خواهش:  دوم.  مضرت

  است؛   خواهش   باشد  برابر   در  طعام   که  ايگرسنه  براي   از  واجبی   صوم،  روز  در   شودمی

  که   چهارگانه  امور .  فعل  آن  امضاي   و  عضالت  حرکات :  چهارم.  نیست  خوردنياراده  ولی

 (.88: همان ) «است  مترتب یکدیگر  بر

 است   من  گناهِ   گو  کوش  ادب  طریقِ  در  تو  ظ ـحاف  ما  اختیارِ  ودــنب  هـاگرچ  گناه»

  قول  سه  به  شده  آن  در  که  بسیاري  اختالف  به  عبد  اختیاریه  افعال   در  مذهب  که  بدان

  مذهب  دوم .  دانند می   مستقل   سّیئه   و   حسنه   افعال   در   را   عبد   که   معتزله   مذهب   یکی .  شود می 

.  است   عبد   کاسب   و   خداست   افعال   خالق   که   گویند می   و   دانند می   مجبور   که   است   اشعري 

  الزم   تشیع   اعتزال   که چنان   و   االمرین بین   امر   بل   التفویض   و   الجبر   که   است   امامیه   مذهب   سوم 

  الزم  تسنن   اشعریت   اند، معتزلی   تسنن   کمال   با   که   الحدید ابی   ابن   و   کشاف   صاحب   مثل   ندارد؛ 

  -السالم علیه –   امیرالمؤمنین حضرت   هرکس   که   است   این   بر   تسنن   و   تشیع   مدار   چون .  ندارد 

  صریح   نصّ   به   و   داند می   الطاعه مفترض   و   علیه   اهلل   صلوات   کاینات   سید   بالفصل   ي خلیفه   را 

  و   دانند می   شیعه   را   او   است   واقع   امنوا   الذین   و   رسوُله   و   اهلل   ولیکم   اّنما   ي کریمه   در   که چنان 

  مواقف   صاحب   چنانکه   بیعت   به   یا   گویند می   مخالفین   جمهور   که چنان   اجماع   دعوي   به   اگر 

 (. 102:  همان ...« ) دانند می   سنی   را   او   و   داند   خلیفه   را   ابوبکر   نص   به   نه   گوید می 

   شيعه  یائمه به  . توجه3.4.4

  سوي   به  را  خود  عرفانی  هاي برداشت  صفوي  عصر   شیعی  انتظارات  افق  در  دارابی

  شرح  طریق  از   هستی   ساختار  تبیین  براي   تالش  در   وي.  دهدمی  بسط  شیعی   هاي برداشت

  بلکه   کند؛ نمی  بسنده  گراییعرفان  به  تنها  خود  عصر  خاص  انتظارات  افق  دلیل   به  ابیات

  شرح   طول   در  بار21  طور کلی،به  وي.  داندمی  پررنگ  ساختار  این  در  هم  را  ائمه  نقش

امام    ،(ع)علی حضرت خصوصبه شیعه  امامان  نام  ذکر با یا اطهار  ي ائمه  عبارت  با خود

  عصر  انتظارات افق در را شرح ( عج)زمانامام  و( ع)حسینامام  ،(ع)رضاامام  ،(ع)صادق

 :بیت شرح  در. کندمی مطرح قبل شروح  با متفاوت اي گونهبه صفوي
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 کشید  نتوانست  امانت   بار  آسمان»

 

 زدند  دیوانه منِ  نام  به کار  ي قرعه 

  بار   همانا...است  تامه   معرفت  موجب   که  است   بودنجامع  مظهر  «امانت  بار »  از  مراد 

  مگر   نداشت  را  بار  این  توانایی  و  استعداد  موجودات  از  یکهیچ  که  است  والیت  بار  امانت

 (.52: همان) «انسان

  مدح   ضمن   هشت بیت،   تأویل   در   خود   شرح   در   عصر   این   شیعی   فضاي   از   متأثر   دارابی 

.  کند می   استناد (  ع ) علی   حضرت   احادیث   به   توصیفی،   کوتاه   عبارات   قالب   در (  ع ) علی حضرت  

 . است   بوده   سابقه کم   تقریباً   ایرانی   ي جامعه   بودن مذهب   سنی   دلیل به   این، از پیش   تا   که   امري 

  برکت   به  هرگاه  و  فرموده خلق  عشق دلیلبه  تعالی   حق را  مافیها  و  عالم  يجمله  چون

  مقدس   وجود  عشق  کلی  مصداق  و  آمدنمی  وجود  به  عدم  از  موجودي  هیچ  نبود  عشق

 (.65: همان) «است  -السالمعلیه امیرالمؤمنین–  کل موالي  حضرت

 گرایی . واقع4.4.4

  به   است،  عصر  این  در  شدنزمینی  پارادایم  يکه ناشی از غلبه  غیبی   ي لطیفه  در  گراییواقع

 .است داده نشان را خود طریق چند

  را   آن  شارح  که  روزمره  وقایع  با  ابیات از عرفانی هايدریافت  کردنهماهنگ  براي   تالش 

  و   موعظه  حالت  دارابی  بیان  حالت  این  در  و  کندمی  بیان  خود  شرح  از   دوم  بخش  در

 :بیت شرح گیرد. درمی خود به نصیحت 

  درکش   قدح  دو  یک  دور  بزم  در»

 برو  و

 

 را  دوام وصالِ  دارــم  عــطم یعنی  

  حقیقت   در  و  دهدمی  روي  برایش  مراد  خالف  اغلب   زندگی  دوران  در  انسان  چون 

  و   دنیوي  مراتب  به  وصول   موجب   نفسانی  تمایالت  از  نظر  صرف  و  هامیل  خالفِ  همان

 (.همان) «است کرده  پریشان  زلف به اشاره بیت این  در لذا است؛ اخروي

   نزول شأن   نظرگرفتن  . در1.4.4.4

 اول،   باب  در  دارابی.  است ابیات  براي  نزول  شرح درنظرگرفتن  گرایی،واقع  دالیل  از  یکی

  مدح  در را آن و هــگرفت نظر  در یــتاریخ زوِلــن شأن ده،ـ آم زیر در که دوم بیت براي

 پري   و  آدمی  عشقند  یـهست  طفیل»

 

 ببري  سعادتی   تا  ا ــبنم  یــارادت  

 



ـ ـــــــــــمرتضی محسنی  ../ی .ی غيبهای نقد نيازی و لطيفهی شرحمقایسه  271 ــــــــــــ  

 

  گرایی واقع انتظار  افق  از متأثر  دارابی گذشته، شروح برخالف. است دانسته مظفربنیحیی

 : است کرده توجه مدنظر بیت نزول  شأن به صفوي  عصر در
 ی ــ سیاه رهــ قط یک  تو   کلکِ  از  ازل  روز»

 :گفت   دل  به  دید  سیه  خالِ  آن  چو   خورشید

 مسایل  حلّ شد که ادـافت مَه روي رـــ ب 

 مقبِل هندوي  آن بودمی من که  کاش اي
  جهان  داراي  فرموده؛  که  غزل   يقرینه  به  است،  مظفربنیحیی  مدح  قطعه  ایناز    مقصود

  نماید می  قمر  روي  در  که  سیاهی  آن  که  فرمایدمی  هرحال به  ،...کامل  خسرو  دین  نصرت

  که   گویند   بعضی.  حیرانند  باشد؟  چه   آیا  که   مسئله   این  در  حکما  و   گویند  کلف   را  آن  و

  یا   نمایدمی  سیاه  جهتازاین  تابد؛نمی  هاثقبه  آن  بر  ماه  ضوء   و  ماه  روي  بر  هاستثقبه

  هند   حکماي  مذهب  کهچنان  دریاهاست  عکس  یا  افتاد  ماه  روي  بر  که  است  چند  ايستاره

 (. 33: همان) «است

 فلسفی  اصطالحات برخی . کاربرد 2.4.4.4
  افق   اقناع  براي  همچنین  و  گراییواقع  انتظارات  افق  در  حافظ  ابیات  شرح  در  دارابی

  فلسفی   نگرشی  ابیات،  عرفانی  رمزهاي  حل  به  توجه  کنار  در  هستی  ساختار  تبیین  انتظارات

 : بیت تفسیر در. استداشته ابیات به هم غیرعرفانی و
 نرفت  صنع  قلم  بر  خطا  گفت   ما  پیر»
 

  «باد پوشش خطا و پاک  نظر بر آفرین 
 (38: همان)                               

 
 

  اصطالحات   کاربرد  داشتند،  دیگریک  با  عرفان  و  فلسفه  دیرباز   از  که  تعارضی  بهباتوجه

  توجه   درخور  است،شده  شناخته   عرفانی  شرح  عنوانبه  عمدتاً   که  شرحی  براي  فلسفی

  در این  و  نیست  خطا که  است جهت  از این  بیند، نمی را  خطا یعنی خطاپوش  نظر»:  است

  که   بود  تواند  چه  نیست؛  موضوع  وجود  مستلزم  سالبه  صدق  و  است  سالبه  يقضیه  حکم

  آنکه   یا  نیست   طایر  عنقا  بگوییم  که   این  مثل  باشد،  موضوع  عدم  يواسطه  به  صدقش

 (.31: همان) «نیست حجر انسان همچون باشد مسلوب او از  محمول  و باشد موضوع

 واژگان برخی از غيرتأویلی  و  غيرعرفانی معنای   . دریافت3.4.4.4
، ابتدا دریافت عرفانی از بیت دارد و در  غیبی  يلطیفه  اول   باب  از  چهارم  بیت  در  دارابی

 : زندمی عرفانیغیر برداشت به گریزي  «بلند سقف » اصلی معناي بهبخش دوم باتوجه
   نیست  آگاه جهان در داناهیچ معمّا زین   نقش بسیار ي ساده بلند سقف  این چیست »   
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  انسانی   يناطقه  نفسِ   نقش،   بسیار  ي ساده  بلند  سقف  از  مراد   که  یحتمل»:  اول بخش

  ي واسطهبه  است  بلند  زیرا که  است؛  موصوف  صفت  این  به  ناطقه   نفس   چرا که  است؛ 

  فوق   روحانی  عالم  و  جسمانی  نه  است؛  روحانی  خلق،  عالم  نه  است؛  امر  عالم  از   اینکه

  است   ماده  از  ساده  و  مجرد  و  بسیط  چرا که  است؛  ساده  و  بلندمرتبه   و  است  جسمانی  عالم

 (.34: همان) «ذات حسببه

 ستارگان  که  است  سیار  و  ثوابت  پر  آسمان  بر  ناظر  بیت  این  در  بلند  سقف»:  دوم  بخش 

  عوالم   حوادث  و  آثار   نجوم  و  هیأت  ارباب   همواره  چون  است   نموده  فرض   نقوش   را

  وجود   به  عالم  در  که  اتفاقات  يجمله  که  دانند  کواکب  ي مقارنه  اثر  از   ناشی  را  وجود

  فلسفه   و  دانند  افالک  گردش و  آثار  از  همه  شر  یا  آید  خیر  ما  نظر  در  نچهآ  از  اعم  آید،می

 (.35: همان) «نیست  آشکار هرکس بر هم امور حقایق  اسرار و
 

 گيری . نتيجه5

 است،   خوانش  تغییرات  اصلی  عامل  هاافق  تغییر  دریافت،  ينظریه  در  اینکه  بهتوجه  با 

آسمان  نیازي  نقد  گفت  توانمی اجتماعی  پارادایم  با  نهم  قرن    ادبیات   در  که  گراییدر 

  با   صفوي  عصر  غالب  پارادایم  برابر  در  دهد،می  نشان  را   خود  گراییعرفان  صورتبه

  عصر   در  عرفان  ازآنجاکه  و  است  کرده  ارائه  حافظ  از  عرفانی  شرحی  شدن،زمینی  شاخص

  شده   نگاشته  گونههمین  به  هم  دوانی  شرح  داشته،  غیرذوقی  و  تقلیدي  ايگونه  تیموري،

  مسالک   و  قدسی   صُوَر  تفسیر  در  و  شدهرمزگذاري  اي گونهبه  را   واژگان  تمامی   دوانی.  است

  شدن زمینی  پارادایم  از  متأثر  دارابی  صفوي  عصر   در   کهدرحالی  .است  کرده  دریافت   آسمانی

  درکی   ابیات  برخی   از  غیبی،  مشهودات  برابر  در  طبیعی   محسوسات  به   توجه  آن  تبعبه  و

  وي .  است  گرفته  نظر  در  ابیات  از   برخی  براي  نزول  شأن  حتی   و  است  داشته  گرایانه واقع

  ابیات   از  بسیاري  از  شیعیکالمی  دریافتی  صفوي،  عصر   در  تشیع  پارادایم  از  متأثر   همچنین

 . است بوده بدیع امري حافظ، بر نویسیشرح  تاریخ در که  استداشته  

  کشف   سمت   به   نهم   قرون   در   آسمان   در   کامل   انسان   جستجوي   از   ایرانی   هاي پارادایم   تغییر   

   مشهود   دارابی   و   دوانی   شرح   دو   در   دوازدهم   قرن   در   شیعه   ي ائمه   میان   در   زمین   در   کامل   انسان 
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   نخستین  عنوان ي تیموري به زمان با حکومت بیگانه در قرن نهم هم   نیازي   نقد   که درحالی   است؛ 

  انتظارات  افق .  شد نوشته    مدرسی   گرایی عرفان   انتظارات   ي افق با شاخصه   حافظ   دیوان   بر   شرح 

  شیعی   حکومت   کارآمدن روي   با   که   چشمگیري   تغییرات   دلیل به   ملموسی   ي گونه به   دارابی   عصر 

 .  کرد   تغییر   آمد،   وجود به   ایران   هاي پارادایم   در   صفوي 

 شروح  برخالف  سیاست،  با  دین  شدنیکی  غالبِ  پارادایم  با  صفوي  عصر  انتظارات  افق

  ها اندرونی  و  هاقلب  در  تنها  دین  ترتیب  بدین.  یافت  گرایش  گراییواقع  به  خود  از  پیش

  ساختار   با  دین  بلکه  نیست؛  داريجهان  با   بیگانه  و  معنوي  يگرایانهدرون  سلوک   و

  و   بودنالهی تأیید  در  ابزاري عنوانبه تواندمی  و است عجین  واقع دنیاي  و داريحکومت

  هاي شاخصه  از  بسیاري  همچنین.  باشد  داشته  فعالی  نقش  فرد  یک  حاکمیت  مشروعیت

  نقش   اساس  بر  هستی  ساختار  تبیین  به  گرایش  همچون  عصر  این انتظارات  افق  در  سیاسی

  هاي شاخصه  اینکه   برافزون  دارابی،  غیبی   يلطیفهشرح    در.  دارد  انعکاس   شیعه   ي ائمه  مؤثر

  مفهومی   عناصر  وجود  همچون  ايتازه  هايویژگی  دارد،  وجود  گذشته  گرایی عرفان  میراث

  شیعه  يائمه هاينام به نمونه 21 غیبی يلطیفه در کهچنا خورد؛می چشم به شیعیکالمی

. خوریمبرمی  سعادت  به  دستیابی  راه  تنها  و  هستی   شناخت  در  ائمه  نقش  بر  شارح  تأکید  و

  به   توجه  و  شدنزمینی  سمت  به  صفوي  عصر  هايپارادایم  تغییر  دلیلبه  این،  برافزون

  ناظر   غیبی،  مشهودات  به  توجه  يشاخصه  با  پیشین  هايپارادایم  برابر  در  محسوسات

  را   ابیات  سرایش  دوانی،  برخالفِ  دارابی  کهچنان.  هستیم  ابیات  از  ملموس   هايدریافت

  عالمِ   به  دوانی  برخالف  ابیات  شرح  در  یا  داندمی  حافظ  زمان  در  ايحادثه  به  پاسخ  در

 .  دهدمی  ارجاع فلسفی  اصطالحات و محسوسات
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