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  چكيده
در هـر دو  سـاحت صـورت و معنـي            زبان تناقض است و اين تناقض       ،  زبان شعر 

هـاي   اين جستار در پي آن است تا اين گونه تـنش .ناپذير است  براي شعر اجتناب  
در بخـش نخـست   . حافظ مورد تحليـل قـرار دهـد       معنايي را در غزليات    -صوري

سـپس در   . آمـده اسـت    ،مقاله، مختصري در باب پارادوكس و تعريف آن در شعر         
گرايـي انـدكي بحـث شـده        رهـاي دوگانـه در مكتـب سـاختا        مورد ساخت تقابل  

هاي دوگانه در اشعار حافظ نشان داده شـده           در بخش سوم تضادها و تقابل     .است
گانـه و گـاه چهارگانـه نيـز در نظـام فكـري               هاي سه بلو عالوه برآن، ساخت تقا    

حافظ و شعر او مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده اسـت كـه در شـعر حـافظ             
هـاي ديگـري بـر گـرد آن      گيرد و سپس تقابل يك تقابل كلي در مركز شكل مي   

نما در  به ساختي متناقض   ها در بيشتر مواقع     اين گونه تقابل  . شودنظام چيده مي  
به مخاطبان خاص و عـام حـافظ و           كالم منجر شده است كه تنها با توجه        سطح

 خاسـتگاه انديـشگي    حـال آنكـه در       ،رسـد ها متناقض به نظر مي      نظام فكري آن  
اين ويژگي در شعر حافظ تبديل به سـبك شخـصي            .حافظ تناقضي وجود ندارد   

بـه كـار    نما را تنها به عنوان يـك شـگرد ادبـي            حافظ متناقض است، زيرا   او شده 
 در .كنـد ز آن اسـتفاده مـي   يك شيوه گفتمان در كالم ا تا سطح  بلكه   ،گيرد                        نمي

 هـاي پارادوكـسيكال و      هـا و ابزارهـاي ايجـاد سـاخت          بخش پاياني مقالـه شـيوه     
  . معنايي مورد بررسي قرار گرفته است-هاي صوري تنش

آيرونـي، سـبك     ،ادوكسگانـه، پـار      سـه   و هاي دوگانه   حافظ، تقابل  :ها    كليدواژه
  .شخصي
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  ي تحقيق پيشينه

  هـايي صـورت گرفتـه اسـت        نمـايي در شـعر فارسـي پـژوهش         پارادوكس و متنـاقض    مورد در
 »نمـايي در شـعر فارسـي      متنـاقض « كتـاب    .ايـم  ها در منابع مقاله اشاره كرده       كه به برخي از آن    

 »بالغـت تـصوير   «ر كتـاب    د .باره اين شـيوه بيـاني اسـت        كتابي مفصل در  امير چناري    ينوشته
  هـاي شـعر    واژهگـل «كتـاب   .  مختصري در باب پارادوكس ادبي بحث شده اسـت         محمود فتوحي 

هاي شـعر حـافظ و   ها و پارادوكسست در تناقض   ا  ايواره كه تنها فرهنگ   جمال زياني از  » حافظ
 زهـرا  بـه قلـم      »آيروني و تفاوت آن با صنايع بالغي مـشابه        «اي با عنوان     مقاله. فاقد تحليل است  

 دانشگاه عالمه طباطبايي چاپ شده كـه        زبان وادب پارسي   مجله   چهل و پنج   در شماره    مندبهره
اي مقاله . است »آيروني در مثنوي معنوي   «ارشد ايشان با عنوان     كارشناسينامه  نمستخرج از پايا  

نـده در  در مثنوي و غزليـات شـمس بـه قلـم نگار          ) پارادوكس(» وحدت در عين تضاد   «با عنوان   
، نظـام تقـابلي دو   معنـايي  –هـاي صـوري    اما درمورد تنش . يزد چاپ شده است كاوشنامهمجله  

شعر حافظ و پارادوكس و ابزارهاي ايجاد آن در شـعر او تنهـا مختـصري در     جهي يا چند وجهي 
پرداختـه شـده    سعيد حميـديان     دكتر   »وقشرح ش «و   سايشم دكتر   »شناسي شعر  سبك«كتاب  
هاي انديـشه  تار پارادوكسيكال شعر حافظ را در پيوند با وجوه چندگانه داللت           ساخ شميسا .است

بدين معني كه بسياري از ابيات او در يك آن داراي سـطوح چندگانـه طنـز و     داند؛شعري او مي  
هاي شعر حافظ را     نيز در بخشي از كتاب خود مواردي از پارادوكس         حميديان. هجو و مدح است   

ز اجتماعي او دانسته است كه همـان مفهـوم آيرونـي در غـزل حـافظ                 مربوط به شطحيات و طن    
 مـورد  فـصل ظ بـه طـور م  فاز اينرو در اين مقاله سعي شده است كه اين جنبه از شعر حـا           . است

  . بررسي و تحليل قرار گيرد

  مقدمه

  شـكل   هـا ، بـر مبنـاي تفـاوت      هـا  خـود نظـامي اسـت از نـشانه         دوسوسـور زبان كه بنا به نظر      
هـاي    تقابل،بخشد  زبان هويت ميءنچه به هر جزآبه عبارت ديگر .)78، 1385كالر، ( گرفته است 

  بـه يكـي از     ) laung(وقتـي از نظـام بـالقوه زبـان          .آن با اجزاي ديگر در دروننظـام زبـان اسـت          
  هـا بيـشتر بـه     هـا و تـضاد    ايـن تقابـل  مرسـي  هاي بالفعل آن كه شعر است، مـي       ها و كاربرد    جنبه

  جــاد يي شــعري بــا درهــم شكــستن هنجــار و نحــو معمــول زبــان و اديــشه ان.دنــآيچــشم مــي
  هـا   مـوارد ايـن تـضاد      بـسياري از  گيـرد و در     تنش و تقابل بين اجزا و عناصر ساختي شكل مـي          

  بـر ايـن اسـاس       .شـوند تبديل مـي   گانه به ساختاري پارادوكسيكال    گانه و گاه سه   هاي دو و تقابل 
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 همـه چيـز برمبنـاي    ،تيكي و دوئاليستي اسـت ك نظامي ديال  ،اودر غزليات حافظ كه نظام فكري       
  از سـوي    .شـود نمـا منجـر مـي      بـه سـاختي متنـاقض     در بيـشتر مـوارد        و گيـرد   تقابل شكل مي  

  هـاي    ايجـاد ايـن گونـه تقابـل    بـه  ديگر انديشه شـعري حـافظ كـه عرفـان اسـت              يه سوي ،ديگر
ـ      ، پيوسـته  بنابراين در عرفـان    .دوگانه بيشتر كمك كرده است       رو هـستيم كـه      هبـا تناقـضاتي روب

  ال ؤهـا را زيـر سـ    هـاي مخـالف تقابـل    ا قطعيـت موجـود در قطـب      رزيـ  .پـذيرد منطق آن را نمي   
   نظـام  اسـاس  بـر  را حـافظ  غزليـات  هـاي  پـارادوكس در اين جـستار بـر آن هـستيم تـا             .بردمي

ـ   و تقابـل  هـا     كه در ايجاد اين نـوع تـنش       را  هايي  شيوه و ابزارها و او انديشگي و فكري كـار   ههـا ب
ذكـر ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه در ايـن مقالـه           .  مورد تحليل و بررسي قرار دهـيم       ،گيرد مي

 معنايي در معناي مترادف با هم استفاده        -هاي صوري نما و تنش  اصطالحات پارادوكس، متناقض  
  .اندشده

  : ي مذكور بر پنج بخش استوار استمقاله
  ارادوكسيكال در شعر و ساخت پ) متناقض نما(پارادوكس  •
  گانه هاي دوگرايي و تقابلري ساختا نظريه •
  تضاد و تقابل در شعر حافظ  •
  پارادوكس در شعر حافظ  شيوها و ابزارهاي ايجاد •
  گيري نتيجه •

  و ساخت پارادوكسيكال در شعر ) نما متناقض(پارادوكس 

معنـي    بـه  "dox"و   نمـا  متناقض يا   مقابلو به معني     "para"از دو جزء  "paradox"ي  واژه
نمـايي چنـين    ، متنـاقض  آبرامـز در فرهنگ   .)12،  1385زياني،  (  تركيب شده است   ،نظر و   عقيده

 بـا ايـن     ،نمايد  بياني كه درظاهر سخني متناقض و متضاد و حتي نامعقول مي          : تعريف شده است  
 ذيـل   ،1971آبرامـز،   ( دهد و داراي معنايي بلند و متعالي اسـت        حال معنايي معتبر به دست مي     

  .)paradoxواژه 
  دانـد    پـارادوكس را سـخني متنـاقض بـا خـود مـي            ،فرهنگ ادبيات و نقد    در كتاب    جيايكادن

  او معتقـد اسـت در كنـه     .ي را كه جامع اضداد اسـت در خـود دارد          تتر حقيق  كه در نگاهي دقيق   
    از،بــسياري از نويــسندگان از افالطــون تــا بــه امــروز .ديــن مــسيحيت پــارادوكس وجــود دارد

ــه     ــره گرفت ــتعاره به ــه و اس ــع بذل ــوان منب ــه عن ــارادوكس ب ــد پ ــا( ان   در  .)305 :1380ن، دك
  در لغـت بـه معنـي بـا هـم ضـد        : فرهنگ اصطالحات ادبي درباره تناقض ظاهريشطح آمده است       

تناقض در لفظ به صورتي است كـه يكـي           .بودن، ناهمتايي و ناسازي    و نقيض بودن، ضد يكديگر    
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متنـاقض ظـاهري در سـخني        .مانند هست و نيست    بات كند و ديگري نفي؛    از آن دو، امري را اث     
 اما حقيقت پنهان در پس اين ظاهر متنـاقض،          ،ار آيد گمصداق دارد كه به ظاهر متناقض و ناساز       

سيما داد،  (يكي از اسباب برجستگي كالم است       آن  سبب سازگاري ميان طرفين ناسازگار شود و        
1371: 89 .(  

 سـت د انگليسي، پارادوكس را زبان سفسطه و مغالطـه و طنـز دانـسته ا     ، منتق كلينيت بروكس 
ي زبـان عـادي و عـادات    داوري ما دربـاره پيش .زباني است دشوار وشديد و سخت تكان دهنده   «

فتـوحي،  ( »زباني واميداردمان تا پارادوكس را بيشتر امري عقالني و هوشيارانه بدانيم تا عـاطفي             
1386: 327(.  

ذهن ما چون با امور معمول و بـا منطـق           .تازه و غريب و خالف عادت است      ،  تصوير پارادوكسي 
زنـدگي   ،ي و معلولي  هاي علّ   ما در درون نظام    .ور است  وطهغطبيعت عادت كرده در غفلت عادت       

هاي جهان را منطبق با منطق عادت خـويش و قـوانين              گذرانيم و تمام پديده   معمول خود را مي   
ذهـن   ق، اعجاب ط با من  تمخالف شكني و  ارادوكس از طريق عادت    پ ؛كنيمثابت طبيعت معني مي   

  .)329همان، (انگيزد  را بر مي
 گفته شده است كه به برخي از        انم معاني مختلفي براي متناقض   ) 1989 (آكسفورددر فرهنگ   

  :كنيمها اشاره مي آن
اداللت ضمني   همراه ب  ،اي كه متناقض با اعتقاد وانديشه پذيرفته شده باشد         سخن يا عقيده   -1

خيالي است و گاهي همراه با داللتـي   چنان كه با حقيقت اثبات شده ناسازگار است و        ؛ينداناخوش
  .ي تصحيح خطايي عام است مطلوب و به منزله

رغـم آنكـه     شود وعلي   اي كه از يك مقدمه قابل قبول تشكيل مي          در منطق عبارت يا قضيه     -2
 غير قابل قبول يـا متنـاقض بـا خـود دچـار      و منطقاًي نادرست  رسد به نتيجه    عقالني به نظر مي   

  .شود
  رود كـه در تنـاقض بـا عقـل و حقيقيـت محـض               يكـار مـ   ه  نما براي بياني ب     متناقض الباًغ -3

  هـايي  انـد كـه عبـارت    از اين روي برخي منكـر شـده  . است  مهمل و كاذب باشد و بنابراين اساساً   
در  .)14 :1377چنـاري،   (  ...ادوكس باشـند   پـار  ،توانـد ثابـت شـود       ها مي   كه سرانجام صحت آن   

در كـالم، معنـي     «در مورد تنـاقض چنـين آمـده اسـت           ر  رادف ابوالقاسم » ادبي -فرهنگ بالغي «
 چنانچه در صفت كسي ستمگر و باوفـا هـر دو نويـسند و از ايـن          ،ر نوشته شود  گخالف معني دي  

 :1368رادفـر،  ( »ين چون شـراب شـير  ،قبيل نوشتن صفتي به چيزي كه آن صفت در آن نباشد      
420(.  

تـصويرها   بيشترين نمود  .هاي پارادوكسي بسيار است     در شعر كالسيك و معاصر فارسي تصوير      
شورانگيز  اشعار آميز صوفيان و  وال شطح قتوان در ا  پارادوكسي شعر كالسيك را مي     هايو دوگانه 
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 زبـان   ،يدل دهلـوي  بي در شعر    د و در سبك هن    حافظ و مولوي،  عطار،  سناييشعر  در   .عرفا ديد 
سـنايي،  (گوينده نهان سخن    : تصاويري چون . شودج زيبايي و قدرت نمايان مي     وادر  پارادوكسي  
زبـان گويـان     بـي  ، همـه بـي كـام و       )494همـان، ب    (تر   ترشاني ز شهد شيرين    ،)997ديوان، ب 

 ي چــونيهــا در شــعر معاصــر نيــز نمونــه  .هــاي كالســيك هــستند  از نمونــه)437همــان، ب (
 /ها جاري اسـت  جويبار لحظه/  از تهي سرشار «: قابل ذكر استزيباي اخوان ثالثهاي   وكسپاراد

دست بـردار از    / اند ور خشكيده  هاي شعله   چشمه /هاي نجيب دلكش بغرنج       لحظه/  دوزخ اما سرد  
  .». ..اين دروطن خويش غريب و

  هاي دوگانه تقابل  ساختارگرايي وي نظريه

شناسـي   يابـد و زبـان    با شـتاب گـسترش مـي   1960ي ت در دههساختارگرايي در عرصه ادبيا   
رومـن  . گيـرد فرماليسم روسي به عنوان دو منبع اصـلي آن مـورد پـذيرش قرارمـي         ساختارگرا و 
 پلــي بــود ميــان ي از روســيه بــه پــراگ رفتــه بــود، بــه منزلــه 1920 كــه در ســال ياكوبــسن
            .هاي روس وساختارگرايان فرانسه فرماليست

توجه به همزماني بـه جـاي        اجزاء؛ كيد بر روابط ميان   أ  ت :از اند ار اصل ساختارگرايي عبارت   چه
روابـط الزم    هـا و    ها در زيرسطح رو ساخت؛ وجود عمومي سـاختار          ساختارگرفتن  قرار   در زماني؛ 
  .)264 :1370گورين،.ال( ها بين آن

  دانـست  اختار آن وابـسته مـي      به شكل و سـ     يفيت ادبي و ادبيت اثر را صرفاً      ك،  نسبورومن ياك 
  در ايـن صـورت    .و بر اين عقيده بود كه اثر ادبي و بـه ويـژه شـعر، چيـزي جـز سـاختار نيـست            

د بـود كـه   ق معتنسبوياك .شودتوان گفت كه در اثر ادبي، تمايز ميان صورت و محتوا محو مي        مي
ن و ارتبـاط ايـن   پيام شاعرانه به وسيله صورت شعري، سـاختار شـعر، انـسجام عناصـر درونـي آ         

 چيزي جز محتواي اثر نيـست       ،عناصر شعر  اجزا و  ساختار اين و يابدمي عينيت عناصر با يكديگر  
  ).186همان، (

هـدف آن بـه عـوض توصـيف تجربـه،           . گرفـت شـكل   ساختارگرايي در تقابل با پديدارشناسي      
ساختارگرايي به جاي  .آورند  هاي زيربنايي بود كه امكان اين تجربه را فراهم مي           شناسايي ساختار 

 توصيف پديدارشناختي ضمير هشيار، درصدد تحليل ساختارهايي بود كـه بـه صـورت ناهـشيار                
  ) .166 :1385كالر، (د نكن عمل مي
مـتن   ،)1972 (تحليـل مـتن شـاعرانه     و  ) 1970 (سـاختار مـتن هنـري     هاي     در كتاب  لوتمان

  اي مربـوط    ط بـه عنـوان مقولـه      دانـد كـه معنـي در آن فقـ           اي مـي  شاعرانه را نظام طبقـه شـده      
 تـون، لگيا تـري ( هاسـت هـا و تقابـل    اي از تـشابه   مجموعـه  سيطره زير به متن وجود دارد و خود     

1386: 140.(  
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  ) binarylogic(هـاي دوگانـه       م در سـاختاگرايي، مفهـوم تقابـل       يهاترين مفـ  يكي از اساسي  
   بـد،  /  خـوب مـادر،  / پـدر : ر اسـت هـا اسـتوا   ها تفكر انساني بـر ايـن تقابـل       زيرا به نظر آن    .است
هـاي    بـشر در نظـام    ...   و سـياه  / روز، سـفيد   / شـب : عت نيز چنـين اسـت     يزيبا و در طب    / زشت

هـاي    به دنبال اين تقابلنيزپس بايد در آثار ادبي  .كنداجتماعي هم از همين منطق استفاده مي      
  .دوگانه بود

تـرين    يكي از مهـم    مثالً .ونه تضادها را يافت   توان اين گ    در تمام علوم ادبي و در كل ادبيات مي        
  در مجــاز يــك بخــش از تــوالي كــالم در  . مجــاز و اســتعاره اســتادبــي آن بحــثهــاي  جنبــه

، 1381سا،  يـ شم(شود و استعاره مربـوط بـه محـور جانـشيني اسـت               نشيني حذف مي   محور هم 
183.( 

   ردوسوسـو شناسـي    ايـن نكتـه در زبـان      .هـستند  قـراردادي    هـاي دوگانـه معمـوالً     اين ساخت 
 »كاشـت «يك معنـي دارد و    »داشت«مثالً  .مطرح شده بود كه تفاوت معنايي، تفاوت شكلي است        

مـثالً تفـاوت    تفاوت بين دو جفـت؛  ،گذارند ساختگرايان تكيه را بر همين تفاوت مي     . معني ديگر 
اي كـه   نكته ).181:همان( د قهرمان، ديالوگ و آكسيون، عمل قهرمان و قهرمان        ضبين قهرمان و  

ذهـن يـك شـاعر يـا        شود اين است كه گاه ابعـاد انديـشه در يـك جامعـه و                در اينجا مطرح مي   
گانـه در يـك نظـام         هاي سـه  اي پيچيده وگسترده است كه قادر به كشف تقابل        نويسنده به گونه  

ويـژه جامعـه     تقابل تنها خاص نظام انديشگي آن شـاعر و         ي  گانه  البته اين ابعاد سه   . شعري است 
او  ي  انديـشه  وگـسترده  پيچيـده  اسـت كـه در نظـام       حافظ يكي از آن شـاعراني      .ر است آن عص 
ي ارنظـامي كـه مبنـاي سـاخت     ؛هاي سه بعدي تقابل را كشف كـرد       توان برخي از اين ساخت      مي
ادامه بحث به طور مفصل به بررسي ايـن         در   .شكندگرايان را در هم مي    هاي دوگانه ساخت  لتقاب

  . اختموضوع خواهيم پرد

  تقابل در شعر حافظ  تضاد و

هايي اسـت كـه در واقـع در يـك     تناقض در كنار هم آمدن تقابل زبان شعر زبان تناقض است؛   
ـ               ،باشـند  مانعه الجمع ساحت     نماسـت   متنـاقض  ،رويـيم  ه امـا در شـعر و عرفـان آنچـه بـا آن روب
 زيـرين كـالم قابـل    ي ه امـا در رويـ    ،نما، تنها در روساخت وسطح كالم اسـت        متناقض. نه تناقض 
  محـور  در كنـار هـم آمـدن تـضادها در         . زيربناي تناقض وتقابل، تضاداست   . تأويل است  تفسير و 

 تـضادهاي موجـود در شـعر حـافظ     ددر مور .شود همنشيني به تقابل و تناقض ظاهري منجر مي  
   »هـاي شـعر حـافظ       فرهنگ گـل واژه   «ها، كتاب    يكي از اين پژوهش    .كم وبيش بحث شده است    

شاعر بـزرگ فارسـي نـشان داده        اين  ها را در شعر     تقابل نماها و  است كه متناقض   جمال زياني از  
   و تـضاد  ه در هـاي جامعـ    سـاختارها و نظـام     ي  هحافظ شاعر عصري اسـت كـه در آن همـ           .است
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ها از سطح كالن جامعه كه در سه نظام قدرت حكومت سياسي،            اين تقابل  .تقابل با هم قراردارند   
 شروع شده و تا سطح پايين جامعه كـه شـامل مـردم متوسـط و                 ،شودع خالصه مي  خانقاه و شر  
گيـرد، جريـاني    تقابل درشعر حافظ شـكل مـي   نچه از تضاد و آپس   .رفته است  نيز فرا  عوام است 
زيرا شعر وشـاعر نيـز عناصـري برخاسـته از            . حاصل جبر اجتماع است    ،ناپذير و فرايندي  اجتناب

 او كـه برخاسـته ازتقـابلي    ي ه حافظ تقابل در سطح كـالن انديـش       شعر در .همين جامعه هستند  
هـا  اين تقابل. شده است  رتهاي تقابلي جزئي   منجر به ايجاد ساخت    ، شاعر است  ي  هبزرگ در جامع  

هـاي شـعر،    تصاوير شعري، واژگان شعري، شخـصيت      اجزاء شعر او اعم از     ي  ههم توانيم در   را مي 
 عـصر   ي  تقابـل در سـطح بـاالي جامعـه         .بينـيم ب  ...رفتارهـا و  ها،  ها، لباس طبيعت، مكان  عناصر
 ايـن   مدرسه است كه تقابـل     مساجد و  وفيانه و صهاي   تقابل بين حكومت سياسي وخانقاه     ،حافظ
تقابل  :هاي اجتماعي شده است    هاي وابسته به اين نظام    ها موجب تقابل ديگري بين كاراكتر     نظام

هـاي  هاي شعر حافظ همين تقابل    بنياد تقابل  مبنا و  .هفقي زاهد و  وفي و ص شاه و  بين محتسب و  
اقـسام مختلفـي از سـاده تـا پيچيـده       ديوان او انواع و هاي چندگانه در  اين نوع تقابل   .كلي است 
 بـه نحـوي كـه بـسياري از     ،در نهايت منجر به يك ساختار پارادوكسيكال شـده اسـت       «دارد كه   

 :1381شميـسا،   (» هـم مـدح    هـم هجـو و     ت و هم دروغ، هم طنز اس     ابيات او هم راست است و     
183(.  

هـاي   كنيم به نظـامي از تقابـل      ميوقتي هر كدام از غزليات حافظ را در محور عمودي بررسي            
 تـا پايـان غـزل بـه     رهـاي فكـري شـاع      در محور عمودي هركـدام از سـاحت        رسيم؛چندگانه مي 

 او و   ي  ها ساحت عرفاني انديـش    اي كه در ابتداي غزل ب       به گونه  ،كند  هاي ديگري تغيير مي     ساحت
م ساحت سياسي انديشه او با شخـصيت        يرسمي  اما به پايان غزل كه     ،روييم هشخصيت معبود روب  
   :براي نمونه در غزلي با مطلع .شود ممدوح آشكار مي

  فرستمت اي هدهد صبا به سبا مي
   فرستمت بنگر كه از كجا به كجا مي
  ).90غزل : 1377ديوان غزليات، (

 اما در بيـت پايـاني       ،شودي حافظ براي خواننده روشن مي       ت اول، ساحت عرفاني انديشه    در بي 
  : غزل

  حافظ سرود مجلس ما ذكر خير تست
  فرستمت بشتاب هان كه اسب و قبا مي

  )همان(
بنـابراين هـر نـوع     .شود مي بازنموده ،ساحت ديگري از انديشه او كه در ارتباط با ممدوح است    

ثير تقـابلي اسـت كـه در ذهـن او           أ تحت ت  ،شود   فرم شعر حافظ ايجاد مي     تقابلي كه در ساخت و    
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هـاي     تقابـل بـين شخـصيت      .اش شكل گرفته اسـت     نسبت به عناصر انساني و غير انساني جامعه       
و تقابل رند و صـوفي يـا رنـد           .انساني غزل حافظ، تقابل مكان و لباس و رفتار را هم در پي دارد             

 ؛انجامد   تقابل ديگري در ميخانه و خانقاه مي       به دوگانه شعر اويند     هاي  ترين تقابل  زاهد كه از مهم   
 و شـرعي جامعـه و ديگـري بـا پـذيرش عرفـي و تـا                  ييكي مكاني بدون پذيرش مردمي و عرفـ       

نمـا   اقضنـ شـود بـه سـاختي مت      زدايي مـي   اين تقابل وقتي در ذهن شاعر عادت       .حدودي شرعي 
 ، صحيح از غيـر صـحيح، عـرف و شـرع نيـست     بدين معني كه براي حافظ معيار  .شودتبديل مي 

اي است كه آنچه از نظـر  شكنانهچنين ديدگاه ساختي    در نتيجه  .بلكه نتيجه و عمل رفتار است     
بينـد ضـد ارزش     ي پنهان حقيقـت را مـي       براي حافظ كه اليه    ،شودعرف و شرع ارزش تلقي مي     

حـافظ   يد حقيقـت بينانـه   در دي، مسجد كه مكاني مقدس و نماد مذهب است     .شودانگاشته مي 
ـ      داند و آلوده    اي براي عوام فريبي زاهدان ريايي مي      هكه آن را تنها بهان     ي هي عبـادات ظـاهر بينان

گيـرد كـه در عـرف و شـرع     اي قـرار مـي  تر از ميكده و ميخانـه    شمارد، در مقامي پايين     ها مي   آن
 نـسبت بـه مـسجدي كـه         ،نوشي اسـت   اي كه محل شراب    زيرا ميخانه  .جايگاه فسق و گناه است    

يا خانقاهي كه بـه ظـاهر محـل          .جايگاهي براي خودفروشي و خودپرستي قرار گرفته، برتر است        
اي در مرتبـه   ،شـود  وقتي تبديل به جايگاهي براي دين فروشي و تظاهر مـي           ،تهذيب نفس است  

اتـي و اصـلي   در شعر حافظ تقـابلي ذ ها  گيرد وگرنه تقابل بين اين مكان      فروتر از ميخانه قرار مي    
اشخاصـي   در نظر حافظ تنها نسبت بـه رفتـار  ها     بلكه ارزش و ضد ارزش شدن اين مكان        ،نيست

  :ها هستندي اين جايگاه است كه وابسته
  حافظ رودز خانقاه به ميخانه مي

  ريا به هوش آيد دزه  ز مستيرگم
  )190همان، غزل (

وجـودي يـك شخـصيت    هـاي ت بلكه مربوط بـه سـاح  ،ها بين دو شخصيت نيستنگاه تقابل ت 
گذاري ديني او در نظر عـوام،  امام يك جامعه است و معيار ارزش    كسي كه در ظاهر رهبر و     .است

اما در باطن داراي شخصيتي است كه ديگر آن را با معيار دين ظاهري مردم               .مقام ديني او است   
اف عـارف اسـت كـه شـاعر در          آن دل آگاه وص    طلبد و  بلكه شاخصي ديگر مي    ،توان سنجيد                         نمي

ايـن تقابـل بـين دو     .كنـد  مـي  تعبيـر بـين جهان جام يا جم جامآن به جاي جاي ديوان خود از  
  :گونه به نمايش گذاشته استساحت شخصيتي يك انسان را حافظ اين

  بردند زكوي ميكده دوشش به دوش مي
  كشيد به دوشامام شهر كه سجاده مي

  )281همان، غزل(
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تقابل خرقه   :شودرفتارها نيز منجر مي    ها، نمادها و  ها، به تقابل لباس   مكان ها و تقابل شخصيت 
 خلـوص، غفلـت و     خـشوع، رياكـاري و     شـراب، غـرور و     باده، عقـل و    سجاده و  تسبيح و  زنّار و  و

   . ...عشق و علم و هوشياري و
كـالم بـه ويـژه      هـاي اجـزاء     ي حافظ منجر به ايجاد تقابل       هاي مبنايي انديشه    گفتيم كه تقابل  

 نوعي تـشبيه تفـصيل شـكل     بر مبنايها بيشتر اين نوع تقابل   .هاي شاعرانه نيز شده است    تصوير
  :استگرفته

  پيش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت
  سركش كه به ناز از قد وقامت برخاست سرو

  .)21ديوان غزليات، غزل(
ر دارد كه تقابلي قراردادي و بـر        سرو معشوق قرا   دبا ق  در اينجا، سرو سركش طبيعت در تقابل      

 كه يكي طبيعي است و ديگـري حاصـل جعـل و    وعالوه بر تقابل بين دو سر     .اساس تشبيه است  
تخيل شاعر، دو مفهوم سركش و خجلت هم در برابر هم قرار دارند و خود نوعي تناقض ظـاهري                 

ناي حقيقي و كنـايي     كه خود در دو مع    (چگونه سرو در عين سركشي       .اندرا در كالم ايجاد كرده    
يا تقابل بين پادشاه و گدا كه بسامد بااليي در شعر حافظ             . خجل شود  دتوانمي) شودفهميده مي 

ثر از زمينه و نگرش عرفاني است كه در آن انسان يـا بنـده در برابـر معـشوق            أاين تقابل، مت  .دارد
 عـين    خـود  زلـي كـه   خود، گداست و از خود هيچ ندارد و در مقام فقر است در مقابل معـشوق ا                

  : استغناست
  به مالزمان سلطان كه رساند اين دعا را

  كه به شكر پادشاهي ز نظر مران گدا را
  ) 12غزل :ديوان(

كه طـرف    .شودميكاراكتر و يا مقيد كردن آن ايجاد        يك   نسبت دادن يك قيد به       اگاه تقابل ب  
 قابـل   )context(وقعيتي كالم    بافت م  بلكه از روي  )co-text(دوم تقابل نه از روي بافت زباني        

  :فهم است
  باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

  پرور من از كه كم تر است؟ شمشاد خانه
  ) 39غزل : همان(

  .از شمشاد طبيعت متمايز شده است »پرور خانه« آوردنپرور كه با  شمشاد خانه
  : ساختي، تضاد عناصر صوري كالم است گاه مبناي تضادهاي معنايي و ژرف
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  شرح شكن زلف خم اندر خم جانان
  د كه اين قصه دراز استركوته نتوان ك

  ) 40غزل : همان(
 . معنايي شـرح و اختـصار منجـر شـده اسـت            هايكوتاه و دراز به تضاد     در اين بيت، تضادهاي   

 حقيقي و مجازي    ي  يهوي خود، دوس  هاي دوگانه كوتاهي و بلندي نسبت به موصوف      تقابل دوگانه 
  . بلند نسبت به زلف يك معنا و نسبت به قصه معناي ديگر دارد كوتاه و.دارد

بـه عبـارت ديگـر، در ايـن نـوع            .شـوند  گاه در اليه معنايي شعر خنثي مـي        ،هاي صوري تقابل
  : دهدها ماهيت دالي ديگر را تغيير مي هاي صوري يكي از دال تقابل

  همه كارم ز خود كامي به بدنامي كشيد آخر
  ها ازي كزو سازند محفل كي ماند آن رننها

  ) 1غزل :ديوان(
  امـا نكتـه در اينجاسـت كـه رازي      .در اين بيت، تقابـل دوگانـه بـين راز و فـاش شـدن اسـت         

 بنابراين فرايند فاش شدن ماهيـت راز را بـه غيـر راز بـدل كـرده            .كه فاش شود ديگر راز نيست     
  . است

شناختي  ي مربوط به بينشي معرفت    يعن .شوده ايجاد مي  انشناس گاه نيز تقابل در نظامي هستي     
براي نمونـه   .دهد ميي به عبارت ديگر تقابل در يك نظام كلي نسبت به يك نظام جزئي رو .است

  : در بيت
  هر كرا خوابگه آخر مشتي خاك است

  كشي ايوان راكچه حاجت كه به افال گو
  ) 9غزل :ديوان(

ـ   .در اين بيت تقابل در نظام كلي آفرينش مطرح است            ين عـالم آخـرت كـه يـك كـل         تقابـل ب
  از سـوي ديگـر خـود ايـن تقابـل       .شـود است نسبت به عالم دنيـا كـه يـك جـزء محـسوب مـي        

  هاي دوگانـه انـسان     مانند تقابل  .هاي فرعي ديگري در همين نظام است      محوري، خاستگاه تقابل  
شناسـي   اما در مورد تقابل انسان وخـاك از نظـر معنـي          .و خاك، تكبر و فروتني، زمين و آسمان       

  هـا بـه يـك وحـدت برسـيم و آن اينكـه انـسان خـود          اي ديگر در آنتوانيم با نگرش از زاويه   مي
  اً بايـد بـه خـاطر    تگيـرد كـه ايـن انـسان خـاكي كـه اصـال        از خاك است و تقابل آنجا شكل مـي    

    خاشـع باشـد، سـر بـه سركـشي و غـرور وتكبـر                ويژگي خاكي بودن و ماهيـت خـاك فـروتن و          
  . آوردميبر

يكي از اين مفـاهيم، مفهـوم        .كندگاه خود يك مفهوم در زبان شعري حافظ ايجاد تناقض مي          
اين تنـاقض متوجـه ماهيـت وجـودي عـشق            .هاي فكري شعر اوست   عشق است كه يكي از پايه     
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 بـه  ،در عـين سـادگي ظـاهري    .است كه چون ديگر مفاهيم بديهي قابل تعريف و توصيف نيست       
شود، موجب لكنـت   دي فرا زباني است وقتي در بافت زباني ظاهر مي         و چون وجو   آيدبيان درنمي 

  :گردد  مخاطب آن ميهم درفهم هم در شاعر و
  يك قصه بيش نيست غم عشق وين عجب

  شنوم نامكرر است كز هر زبان كه مي
  ) . 39غزل : ديوان(

  . نما پيدا كرده است  ساختي متناقض، يك قصه با مفهوم نامكرر در ظاهر،در اين بيت
بـدين   .اي و غيرخطـي اسـت     ساختار شعر كالسيك شرقي، بر خالف غرب يك ساختار دايـره          

-معنا كه يك موضوع در مركز قرار دارد و موضوعات فرعي و اجزاء آن كل بر گرد آن تنيده مـي                    

در شعر حافظ نيز موضوع يا پيام اصلي شعر در حكم همان كـانوني اسـت كـه مـضامين          «. شوند
محتواي يكايك ابيات تنها كـافي اسـت كـه بـا      .بخشدبر گرد خود سامان ميمختلف و متنوع را    

تـا درون   ائـتالف داشـته باشـند        ي انديـشگي و مفهـومي سـازش و          همديگر در درون يك حوزه    
   .)451: 1390،حميديان (»ي شعر قرار گيرند دايره

 ايـن گفتـيم     پيش از . دنشو هاي شعر حافظ نيز تحليل مي     بر اساس اين طرح ساختاري، تقابل     
. چيزهاي ديگر را هم در پي دارد       ها و رفتارها و   ها، تقابل مكان  كه در شعر حافظ تقابل شخصيت     

هر نظـام    شود و  شعر او، خود يك نظام تلقي مي       هاي موجود در تفكر و    بنابراين هر كدام از مكان    
 بـراي نمونـه     .كنـد هاي ديگري را بر گرد خود جمع مي       خرده نظام ،عنوان يك مركز يا يك كل      به

د كه درتقابل با هم قرار      نشوخانقاه، مسجد، ميخانه، دربار، مدرسه، هر كدام يك نظام شمرده مي          
ها نيز چـون   فروعات آن ها و   تهس بنابراين واب  ،هستند در تقابل  ها با هم  چون كل اين نظام    دارند و 

 .دهنـد  متقابل را شكل مي ي نيز يك منظومه  ...ها، مفاهيم اعتقادي وها، رفتارها، لباس  شخصيت
يـا چهارگانـه نيـز فـرا      گانـه و  هايي سههاي دوگانه، گاه تا سطح تقابل     وه بر تقابل  ها عال اين تقابل 

  . روندمي
  ابعـاد تقـابلي مفـاهيم و   ،چندبعـدي فكـري او   بنابراين در شعر حافظ به دليل نظام پيچيده و      

ديـدگاه سـاختارگرايان در هـم شكـسته         نظام دوقطبي موجود در      و شودها نيز گسترده مي   نظام
هـر  مدرسـه،     و براي نمونه در غزليات حافظ، پنج مكان خانقاه، مسجد، ميخانـه، دربـار            . شودمي

گانه است كه بر گرد خود تقابل شخـصيتي صـوفي، شـاه، فقيـه،             خود يك نظام تقابلي پنج    كدام  
هـا نيـز ماننـد    ربوط به اين نظـام هاي م اين تقابل كلي به ديگر شاخه .كندو رند را ايجاد مي     زاهد

  .شودمنجر مي ... ها، نمادها وها، تكيه كالمرفتارها، نوع پوشش
هاي چندگانه با توجه به محور عمودي شعر حافظ نيز قابل اسـتخراج اسـت كـه              اينگونه تقابل 

در محـور عمـودي بـا سـه      .شـود نمـاي شـعر او مربـوط مـي     اي و گسستهبه همان ساختار دايره   
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 كه مربوط به سـه نظـام انديـشگي عرفـاني،            يمشورو مي  هو معشوق روب    معبود، ممدوح  شخصيت
 درطول هم قرار دارند اما در اغلب مواقـع بـا            اًاين كاراكترها اگرچه ظاهر    .ي و عاشقانه است   حمد

يابد كه شخصيت محـوري غـزل حـافظ كـدام           اي كه مخاطب در نمي    به گونه  ،شوندهم يكي مي  
گانـه و گـاه چهارگانـه     هـاي سـه  بيان برخي از اين تقابـل به در اينجا   .ها است يك از اين كاراكتر   

  . پردازيم مي
) رقيـب (گانه شخصيتي معـشوق، عاشـق و غيـر            هاي سه قطبي در نظام سه     تقابل يكي از اين  
هـا قابـل تقليـل    هاي كامالً عارفانه حافظ اين تقابلبا توجه به اين نكته كه در غزل     .مشهود است 

زيرا با توجه بـه انديـشه وحـدت وجـودي، عاشـق در برابـر                 -شودطب معشوق و غير مي    به دو ق  
معشوق ازلي وجودي از خود ندارد كه بخواهد شخصيتي مستقل و در تقابـل بـا معـشوق تلقـي                    

  :شود
   غير نگفتيم و نگوييمررازي كه ب

  با دوست بگوييم كه او محرم راز است
  ) 40 غزل :ديوان(

 ،گانه هميشه به طور كامل در بافت ظاهري بيت آشـكار نيـست              هاي سه بلاركان اينگونه تقا   -
  :بلكه از روي بافت موقعيتي كالم قابل تشخيص است

  ستيمهنگام تنگدستي در عيش كوش و 
  كاين كيمياي هستي قارون كند گدا را

  ) 5غزل : ديوان(
گانه بين  تقابل سه  اما .دادر اينجا به ظاهر تنگدستي در برابر عيش قرار داردو قارون در برابر گ             

اي كه گدا به     قاروني بدين معنا كه مقام    .شود، است گدايي كه قارون مي    سه مفهوم گدا، قارون و    
كـه نمـاد ثـروت دنيـوي و          دگيـر كند خود در تقابل ديگري با قاروني قرار مي         آن دست پيدا مي   
  : يا در اين بيت.اي مقبول نداردمنفي است و چهره

  ون شمع از غيرتت بسوزدسركش مشو كه چ
  دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا
  )10غزل : ديوان(

زيرا ايـن   .تقابل بين سه مفهوم موم، سنگ خارا و سنگ خارايي است كه ديگر موم شده است           
واسطه دلبر كيميا صفت، نه سنگ است و نـه مـوم، بلكـه مـاهيتي جديـد و                   ه  سنگ موم شده ب   

  . و موم استديگرگونه از حاالت طبيعي سنگ
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  :طور در بيت همين
  حافظ مريد جام مي است اي صبا برو

  وز بنده بندگي برسان شيخ جام را
  ) 7غزل : ديوان(

 .انتقـاد اوسـت    حافظ، شيخ جام و مريدي كه مـورد       : رو هستيم   گانه روبه   ديگر بار با تقابلي سه    
 طرز كـالم حـافظ دو       دو طرف ديگر آن در شيخ جام كه در         البته يك طرف تقابل حافظ است و      

ايـن    ويعني يك بار در صورت او را مدح كرده اسـت   .شودمعناي جدي و طنز از آن فهميده مي       
 در تقابل با پيري است كه در باطن موجـب نكـوهش       ،شيخ كه در صورت مورد مدح حافظ است       

  .در واقع دو روي يك شخصيت در بيت ايجاد آيروني كرده است .اوست
  :در بيت

  خندندم كه بر دردكشان ميترسم اين قو
  در سر كار خرابات كنند ايمان را

  ) 9غزل : ديوان(
خندند و سرانجام قـومي كـه در رويـه     بين دردكشان، قومي كه بر دردكشان مي       گانهتقابل سه 

  . شوندديگر شخصيتشان شبيه دردكشان مي
هـاي    از پايـه  تقابـل در يكـي      شـكند و    هاي طبيعي در هم مي    تقابلدر شعر حافظ گاه ساخت      

شود كه با توجه به وضعيت طبيعي قبل، مخاطب با شقّ سـومي از تقابـل                تقابل دوگانه جمع مي   
شكني يك تقابل يعني نشان دادن اينكه اين تقابل طبيعـي      ساخت«شود؛ بنابراين   رو مي  ه روب هم
و نـشان   تقابـل   هـاي متكـي بـر آن         گفتمان  است ساخته  يايه بلكه سازه  ،پذير نيست نااجتناب و

 بـاز  ،خواهد آن را پياده كنـد و از نوبنگـارد     شكنانه كه مي  ساخت اثر هر دادن اينكه اين تقابل در    
ها بـه شـقّ   شكني تقابل بنابراين حافظ نيز گاه با ساخت؛ )170 :1385مشرف،  ( »يك سازه است  

  :كندهاي طبيعي دست پيدا مي تقابلازسومي 
  بي مهر رخت روز مرا نور نمانده است

  ست هنماند مرا جز شب ديجور عمر زو
  ) 38غزل : ديوان(

تقابلي طبيعي است به شقّ سومي يعني روزي كه چون شـب اسـت،    بين روز و شب كه       تقابل
براي شاعر، روزي كه در آن عاشق جداي از معشوق باشـد، روز نيـست، بلكـه                 . تبديل شده است  

  . تر از شب هم تاريك شب است و
طرف سوم آن از ژرف ساخت شـعر يـا قـراين             طرف تقابل ذكر شده و     گاه نيز در بيت تنها دو     

  :شودفهميده ميآن 
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   از آب خضر كه ظلمات جاي اوست استفرق
  منبعش اهللا اكبر استكه تا آب ما 

  )35غزل : ديوان(
 منـبعش اهللا اكبـر     آبـي كـه    آب خضر يـا آب حيـات و       .در بيت ذكر شده است     دو طرف تقابل  

، آب معمـولي اسـت كـه از روي بافـت قابـل          تقابـل  ازسـوم    است؛ شـق  ) زشيرا اهللا اكبر  دروازه(
  .تشخيص است

 بلكـه   ،هاي مختلف نيست    هاي سه وجهي هميشه بين مفاهيم يا عناصر يا پديده           تقابلاينگونه  
  :شود نظام فكري حافظ نيز ديده ميمتناسب باگاه در احكام شرعي 

  در مذهب ما باده حالل است وليكن
   گل اندام حرام استرو سروي تو ايبي

  ) 46غزل :ديوان (
شرع اسالم حكم تنها يكـي  در   دو حكم حالل وحرام بودن باده تقابليدارد كه           بين در اين بيت  
عرفـاني كـه بـاده        در نظام فكري حافظ ويا دركل نظـام        اام ،وجود ندارد  رو تقابلي  است و از اين   

با توجـه بـه    ؛د و آن حالل بودن باده است      آي وجود مي ه  بشقّ دوم هم     .يكي از نمادهاي آن است    
 بلكـه   ،اي كه در شعر حافظ حالل دانسته شده، هميشه هم يك نمـاد عارفانـه نيـست                 اينكه باده 
 قـرار دادن زاهـدان ريـايي از آن بهـره        ض تعـري  انگوري است كـه بـه خـاطر مـورد          ي  همان باده 

  :پس در اين بيت ما سه وجه تقابل داريم. گيرد مي
 . هب حرام استمذ باده در -1

 . حالل استحافظ مذهب  باده در -2

 . مذهب حافظ بدون روي معشوق حرام است باده در -3

  :در بيت
  آن شد اكنون كه زابناي عوام انديشم

  محتسب نيز در اين عيش نهاني دانست
  ) 48غزل : ديوان(

  .اي بين عوام، محتسب و حافظ وجود داردگانهتقابل سه

  معنايي در شعر حافظ وهاي صوري  دوكس يا تنشرا پاهاي ايجاد شيوه ارها وزاب

  :اند هاي پارادوكسيكال موجود در شعر حافظ دو گونه ساخت ها وتناقض
قي ولـذت ادبـي     يهاي شاعرانه وادبي هستند كه بيشتر براي ايجاد موسـ         دوكسراپا: دسته اول 
  . يابند يوسيله ايهام يا استعاره تحقق مه در شعر حافظ عمدتاً ب اند و خلق شده
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شـطح   ها را معادل با اصـطالح       توان آن  اند كه مي   هاي فكري يا غير ادبي    پارادوكس: دسته دوم 
نه شيوه وشگردي    يرايه است و   پ دوكس نه آرايه و   راشطح يا پا  «در اين مفهوم    . در عرفان قرار داد   

 .نگـرش عرفـاني   تر از آن بنيادي در انديشه ومهم محتوايي است بسيار پيچيده و     مفهوم و . بياني
 زيرا شـطح ريـشه و     . يافتني نه تحقق  به ديگر سخن بينش عرفاني بدون آن نه تصورپذير است و          
تـشكل از دو    مجهاني كه همه چيـز آن        .آبشخور در سرشت جهان هستي از نظرگاه عارفان دارد        

  .)180:1390. حميديان( »بن ظاهراً ناسازگار يا دو سوي تضاد است
هـاي مختلفـي در شـعر حـافظ آفريـده           به گونه  معنايي   -هاي صوري تنش و هااين پارادوكس 

  :كنيمها اشاره مي اند كه در اينجا به مهمترين آنشده

  هاي ادبيپارادوكس: الف

  پارادوكسيكال هايتركيب )1

  . الجمعندةعمانمنطق گيرند كه در عالم واقع و در اين نوع، دو ضد در كنار هم قرار مي
فتـوحي،  ( دانسته اسـت     وفاق، اين نوع پارادوكس را از نوع        غزالن الهند اب   در كت  گراميلآزاد ب 
1386 :333-332 .(  

پيش از اين گفتيم كه تناقض تنها در سطح كالم است و بـا توجـه بـه نظـام فكـري شـاعر و                         
  :مفاهيم ديگر قابل تفسير و تأويل است 

  هر شبنمي در اين ره صد بحر آتشين است
  بيان ندارد دردا كه اين معما شرح و

  )126 غزل :ديوان(

2(  

ادبي در شـعر حـافظ بدينگونـه اسـت كـه دو مفهـوم            هاي پارادوكسيكال يكي ديگر از ساخت   
 مثل پارادوكس باد و چـراغ كـه يـك      ؛شودمتضاد نه به صورت تركيب اما به دنبال هم آورده مي          

ر سطح كالم شـكل     شود، تناقضي ظاهري د    ولي وقتي باد عامل نگهداشتن چراغ مي       ،تقابل است 
  :گيردمي

  ان استبوخراغ افروز چشم ما نسيم زلف چ
  مباد اين جمع را يارب غم از باد پريشاني

  ).470غزل  :ديوان( 
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  : يا در دو مفهوم متضاد جمع وپريشاني
  در خالف آمد عادت بطلب كام كه من

  كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم
  )319 غزل :ديوان(

آمد عادت دانـسته كـه يكـي از          پارادوكس موجود در شعرش را خالف     حافظ خود در اين بيت      
 .پارادوكس است هايتعريف

  دوگانه خواني ايهام)3

از اينـرو    .ي گفتماني اسـت     ايهام در شعر حافظ بيش از آنكه يك عنصر بالغي باشد يك شيوه            
 :دنشووسيله ايهام خلق ميه ويژه ادبي حافظ به بيهاي پارادوكساغلب ساخت

  ريــب  چه ميداًــمبه عاد ــزيام ما ـ نگو
  ز نام ما اشدــود آيد آنكه ياد نبــخ

  )11 غزل  :ديوان(
آيد كه يك معنا آرزوي قلبي عاشـق       ميدو معنا بر  » زياد«از   ،خوانيدر اين بيت با ايهام دوگانه     

 دارنـد و اگـر      اين دو سـاحت معنـايي در تقابـل بـا هـم قـرار              . معناي ديگر ميل معشوق    است و 
البته اين نحوه خوانش را در       .گيرد تناقضي در رويه كالم شكل مي      ،بخواهند با هم فهميده شوند    

شناسـي كـالم،      نيز دانست كه عالوه بر بحث زيبايي       اسلوب الحكيم توان از انواع     مي »زياد«كلمه  
  . طنزي هم از نوع تفاوت فهم شاعر و معشوق به وجود آورده است

  :در بيت ديگر
  وده خويشـ آلي شرممان باد ز پشمينه

  ات بريمــرم نام كرامـگر بدين فضل و ك
  )379غزل: ديوان(

در اينجـا   . شودبا تكيه و بدون تكيه خواندن آن مشخص مي        در  »فضل و كرم  «اختالف معنايي   
ايهام در لختي از بيت است كه بيت بر ايـن اسـاس داراي دو ضـلع معنـايي مـوازي بـا يكـديگر              

  .)630ص : حميديان( يك ضلع آن طنز و ضلع ديگر آن جد است؛است
هـاي معنـايي شـعر شـده        كه موجب تناقض در ساحت     بينيمتكيه را باز در اين بيت مي       ايهام
  :است

  واعظ شحنه شناس اين عظمت گو مفروش
  مسكين من است دل ،زانكه منزلگه سلطان

  )52غزل : ديوان(
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  مقام خـود را بـاال  ،باشد، مقام شاه را باال برده و اگر تكيه روي من باشد          اگر تكيه روي سلطان     
  . برده است

  استخدام) 4

 در غزليـات حـافظ بـسامد        ،هاي ايهام در بديع معنـوي اسـت       استخدام كه خود يكي از شاخه     
  . پروراند  رادر خود ميتبعيهاين آرايه بديعي در بسياري موارد، نوعي استعاره .بااليي دارد

 از يـك  ،وقتي سـخن  .يكي جنبه حقيقي و ديگري مجازي: روييم ه استخدام با دو جنبه روب     در
در كـالم بـه تناقـضي ظـاهري         ) جعـل حاصـل از تخيـل      (است باشـد و از جهتـي دروغ         رجهت  
  .هاي او، هم راست است و هم دروغاز اين رو است كه اغراق.انجامد مي

  زبان ناطقه در وصف شوق ناالن است
   بريده زبان بيهده گوستجاي كلك چه

  )17غزل : ديوان(
نسبت به كلك داراي معناي حقيقي و       است؛استخدام  ، متضمن صنعت    بريده زبان  در اين بيت  

صفت بريده زباني براي كلك از يك سو استعاره تبعيـه      . است نسبت به زبان داراي معناي مجازي     
يـا در    .تراشـند  مـي  ،بهتر بنويـسد   زيرا سر قلم را براي اينكه        ؛بوده و از سوي ديگر حقيقت است      

  :بيت
  خندم كه چون شمع اندراين مجلسميان گريه مي

  گيردست ليكن درنميهزبان آتشينم 
  )180غزل:ديوان(

يكـي در فراينـد گريـه كـردن در ميـان            : نمـا مواجـه هـستيم      با دو نوع پارادوكس يا متناقض     
د در ميان گريه خنديدن نـسبت       و ديگر استخدام موجو    .خنديدن؛ با هم آوردن دو حالت متضاد      

تنـاقض  .اما نسبت بـه انـسان حقيقـت دارد         به شمع كه بياني استعاري است و نوعي دروغ ادبي؛         
البتـه ايـن تنـاقض زمـاني ظـاهر          . كنـد گيرد و اثر نمـي    ديگر زبان آتشين شاعر است كه درنمي      

ا زباني كه آتـشين     زير.شدن و برافروختن آتش معنا كنيم      شود كه درگرفتن را به معني روشن       مي
  :در بيت.است خود برافروخته است

  ز شوق نرگس مست بلند بااليي
  چو الله با قدح افتاده بر لب جويم

  ) 379غزل : ديوان(
اما راسـت هـم   . يك دروغ ادبي است و با حقيقت گل نرگس در تقابل ،بلندباال نسبت به نرگس   

 گاه تناقض ظاهري كـالم معلـول   .يمنرگس را استعاره از معشوق بگير  و آن زماني ست كه      است؛  
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آيد كـه دو طـرف      استعاره عناديه زماني به وجود مي     .نوعي از استعاره به نام استعاره عناديه است       
  :براي مثال در بيت .استعاره نتوانند به طور منطقي در يك جا گرد آيند

  قــز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشگهر
  دوام ماي عالم  ثبت است بر جريده

  ) 11غزل : ديوان(
  با اما شاعر  .شونددو مفهوم مرگ و زندگي در تناقض با هم قرار دارند و هرگز با هم جمع نمي                

مقيد ساختن زندگي به قيد عشق، حتي مرگ ظاهر را هم براي انساني كه عـشق بـه دلـش راه                     
  . و او را زنده جاويد دانسته استتلقي كرده عين زندگي ، يافته

  :در بيت
  گر خود رقيب شمع است اسرار از او بپوشان

  داردـند زبان نبكان شوخ سر بريده 
  ) 126غزل : ديوان(

انـد ديگـر زبـاني نـدارد كـه          اين سخن هم راست است و هم دروغ؛ شمعي كه سر آن را بريده             
لـه  بريده است و فتي  اما در حقيقت سر شمعي كه سوخته و آب شده،     ،بخواهد بندي داشته باشد   
 . آن در حكم زبان آن است

  قصر و حصر) 5

همانطوركـه پـيش از ايـن گفتـيم         . و تعيين و قلب وجود دارد      در اشعار حافظ انواع قصر افراد     
 بلكه تناقضي كه در صورت كـالم   ،تناقض و پارادوكسي در ذهن و نظام فكري حافظ وجود ندارد          

تـرين  براين شـايد بتـوان كـاربردي      بنـا  . نسبت به ذهن عموم و مخاطبان اوست       ،شوداو ظاهر مي  
گانـه آن نـسبت بـه      انواع قصردانست كه تمام انواع سـه       ،شيوه ايجاد پارادوكس را در كالم حافظ      

و در بـين ايـن سـه نـوع، قـصر قلـب بيـشترين كـاربرد را در ايجـاد                      .شـود مخاطب بررسي مـي   
اد دارددرست در نقطه    و به آن اعتق    انديشدهاي پارادوكسيكال دارد؛ اينكه آنچه حافظ مي        ساخت

  .مقابل و خالف اعتقاد مخاطب اوست
  :براي نمونه در بيت  .نماييمچند نمونه از ابيات او را از اين نظر بررسي مي

  دو عالم ز خط ساغر خواندز هر آنكه را
  رموز جام جم از نقش خاك ره دانست

  ) 119غزل  (
جم است كه خـود نمـاد         است، جام  ترالب نماياننده اسرار معرف   طآنچه در عرفان به عنوان اص     

اين چيزي است مطابق با عقيده مخاطـب حـافظ، امـا شـاعر در اينجـا                  و دل روشن عارف است   
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اي ديگر دارد و آن، اين است كه خـاك راه كـه نمـاد تيرگـي و ظلمـت و كـدورت اسـت                          عقيده
قيـده شـاعر    ايـن ع  .و در اين عقيده خود هـم اسـتوار اسـت          نشان دهد   تواند رموز جام جم را       مي

  :يا در بيت.مخالف با نگرش مخاطب اوست
   داردبگنج عزلت كه طلسمات عجاي

  فتح آن در نظر رحمت درويشان است
  ) 50: غزل: ديوان(

گـنج و    و نيـز     تقابـل بـين گـنج و عزلـت،        : بينـيم نخست چندين تقابل در سـطح كـالم مـي         
از نظـر شـاعر     .پـذيرد  آنرا نمي  ،كند كه مخاطب او   اي را بيان مي   شاعردر اين بيت، عقيده   .درويش

اين قـصر، فاتحـان ديگـر را از دور          .پذير است  فتح گنج عزلت فقط به وسيله نظر درويشان امكان        
در ظاهر امر، عزلت جايي است كه هيچ چيز در آن موجود نيست كه نظر خلـوت                  .كندخارج مي 

جـي اسـت كـه در آن    اما در آيين درويـشي، خلـوت، گن   .گزيده را براي تماشا به خود جلب كند    
بـه ايـن     .شـود ها و طلسماتي وجود دارد كه فقط به وسيله درويش گشوده مي           عجايب و شگفتي  

  . شودطريق تنش موجود بين صورت و معني حل مي

   معنايي گفتماني- هاي صوريپارادوكس و تنش: ب

   آيروني- 1

 يرونيـا آونـاني بـه شـكل       اي يوناني بوده كه در دوران باستان در زبـان ي           اساساً كلمه » آيروني«
)Aironeia(  هاي قراردادي در كمـدي قـديم يونـان         آيرونيا يكي از شخصيت    .شده است   تلفظ مي

-گرفته قرار مي  آالزيناهاي قراردادي به نام     از شخصيت  باستان بوده كه معموالً در مقابل يكديگر      

زيركـي خـودش    ابي واو با حاضر جـو  .زيرك بوده است   آيرونيا معموالً شخصيتي باهوش و     .است
 عـا پراد  زن و   الف ، بر آالزونياي به واقع ابلـه      ،ضعيف او نهفته است    و احمقانه، ترسو  ظاهرزير  كه  
  .)16:1389بهره مند، ( شوده ميرچي

 آيروني تضادي ميان بـود و      در واقع  اما   ،آيروني گفتن چيزي برعكس آن است      ترين تعريف  عام
شـود بـا    آنچه گفتـه مـي     به صورتي كه   ؛),1999:43Cuddon( واقعيت است  نبود يا بين تظاهر و    
به ديگـر سـخن، آيرونـي ناشـي از نـوعي پيچيـدگي       . گرددشود، تضعيف مي معنايي كه القاء مي   

دهد و القائات معنايي را چنـد       حاصل از ايهام كالم است كه تضادهاي درون معنا را گسترش مي           
اي مفـاهيم و القائـات معنـايي        مجموعـه كند به طوري كه در يك معناي كلي شـاهد           وجهي مي 

  ). 15، 1389بهره مند، (متضاد هستيم 
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آيرونـي   .هاي ايجاد پارادوكس در شعر حافظ، استفاده ازآيروني است    ترين شيوه يكي از اساسي  
ايـن   .به معني سخني است با دورويه و سطح معنايي؛ يـك معنـاي جـدي و يـك معنـاي طنـز                     

شود كه در اينجا به تحليل برخـي از ايـن           د صورت نمايان مي    بيان در شعر حافظ به چن      ي  شيوه
  :پردازيمها مينمونه

  شطح )الف

خودي عارفانه مبتني بر جمع آمدن دو سو يا دو قضيه در يـك    سخناني برخاسته از وجد و بي     
تواند اين دو را در عين  افتد، اما تنها عارف است كه مي      جا كه با منطق معمول با هم سازگار نمي        

گويي است، امـا چـون از         حافظ با اين كه خود مخالف شطاحي و طامات        . اسازگاري با هم بنگرد   ن
حميـديان،  (گيـرد   گيرد، به ناچار سخناني از نوع شطح در زبانش شكل مـي           زبان عرفان بهره مي   

1390 :185.(  
يـك معنـاي   : شـود  حـافظ دو سـطح معنـايي اراده مـي    ي رندانه-در اينگونه شطحيات عارفانه   

هري كه تنها در محور همنشيني كالم است و مورد نظر شاعر نيست و ديگر معنـايي حقيقـي    ظا
 :كه مورد قبول شاعر است و ساختي شبيه استعاره تهكميه دارد و تعريضي انتقادي است

  شرممان باد ز پشمينه آلوده خويش
  گر بدين فضل و كرم نام كرامات بريم
 )379غزل : ديوان(

 امـا معنـي حقيقـي آن كـه          ، نيست ظ حاف داهري فضل و كرم مورد قص     در اين بيت، معناي ظ    
رذالت و دنائت نفس است و ناظر به انتقاد از صـوفيه رياكـار و مـدعي اسـت، مـورد نظـر شـاعر                         

 : يا در بيت.است

  اگر امام جماعت طلب كند امروز
  خبر دهيد كه حافظ به مي طهارت كرد
 )106غزل : ديوان(

يعني اينكه من بـاده     : يك معناي واقعي و مطابق با حكم شرع       .شوددو معنا از بيت فهميده مي     
اما معنـي حقيقـي آن كـه در تعريـضي بـه امـام               .توانم به مسجد بيايم   ام، عذر دارم و نمي    خورده

لكـم ديـنكم    «  اصرار حافظ بر مداومت بر كيش رندي اوست، يا بـه عبـارتي             ،جماعت شهر است  
 ) 634: حميديان (» ولي دين

  :در بيت
  نم كه گوشه ميخانه خانقاه من استم

  دعاي پير مغان ورد صبحگاه من است
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  ) 549غزل ديوان (
 ايـن   ؛شود نسبت به نگرش و طرز تفكر مخاطبان عام و خاص شاعر است            تناقضي كه ديده مي   

تقابل بين ميخانه و خانقـاه بـه عنـوان دو نظـام     .تناقض از طريق قصر قلب نيز قابل بررسي است        
هـاي ايـن دو نظـام، بـه          پير مغان و دعا و ورد صـبحگاه بـه عنـوان وابـسته              ؛ و بلتقاممتفاوت و   

تناقضيظاهري منجر شده استكه با توجه به مذهب رندانه حافظ كه مخـالف بـا رياكـاري و ادعـا                    
  . شود ديده نمي در انديشه تناقضي،استو بناي بر اخالص دارد

دينـي   نمـاد كفـر و بـي      ) و عـوام مـردم    اعم از زاهد و صوفي      (پير مغان در نظر مخاطب حافظ       
تواند ورد سحرگاهي حافظ باشد؟ اما وقتـي پيـر مغـان در             چگونه دعاي چنين شخصي مي    .است

گيرد و به نمادي براي دل آگاه و صاف و روشـن تعبيـر   مكتب فكري حافظ مورد بررسي قرار مي    
بـل بـين دو مـذهب        بلكـه تقا   ،شود ديگر تناقض نيـست     آنچه در ساختار بيت ديده مي      ،شودمي
  . است

  طنز) ب

هــاي پارادوكــسي، كــاركرد طنــز هــاي آيرونــي در ايجــاد ســاختتــرين گونــه يكــي از مهــم
صـوفي، زاهـد    : د عبارتنـد از   نبخـش كاراكترهايي كه به طنزهاي اجتماعي حافظ شكل مـي        .است

يروني كاراكتررنـد در برابـر ايـن كاراكترهـا بهـĤ     قرار گـرفتن   . ، محتسب ريايي، شيخ مدعي، فقيه   
شكني در برابر قوانين و رسوم    زيرا رفتارها و طرز تفكر شخصيت رند نوعي ساخت         ،شود منجر مي 

هـاي    در اين شيوه، شاعر صفاتي و حـاالتي را بـراي ايـن شخـصيت              .و عادات جامعه و شرع است     
هـايي  شخصيت. شودديگر سطح كالم فهميده مي     آورد كه حقيقت آن در رويه     مقبول جامعه مي  

در تفكر حافظ، يك رويـه شخـصيتي دارنـد و در ذهـن              ... چون محتسب، فقيه، قاضي و      تيپيك  
اي ديگر شكل گرفته است؛ بنـابراين سـاخت    ها به گونه     ديني آن  -مخاطب او شخصيت اجتماعي   

ها در دو ساحت انديـشگي  آيد كه اين شخصيتمتناقض نما در گفتمان حافظ آنگاه به وجود مي       
هاسـت و آنچـه    كند، بـاطن آن بيند و افشا مييابند؛ آنچه حافظ مييشاعر و مخاطب او حضور م    

اين ظاهر و بـاطن نـاهمگون   . هاست بيند، تنها سويه ظاهري شخصيت وجودي آن      مخاطب او مي  
  . همان مصداق مفهوم ريا است

وقتـي  . ريا مفهومي پارادوكسيكال است؛ يعني تفاوت و تخالف ظاهر با باطن          «
هـاي آن جامعـه در      گيـرد، تمـام نظـام     اي قـرار مـي    عهمكانيزم ريا اساس جام   

» رودگيرد و پـيش مـي  ساختارهاي جزئي نيز بر اساس همين تقابل شكل مي        
 ).333-317صص: 1386شفيعي كدكني، (
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غـزل  : ديـوان (شد بر محتسب و كار بـه دسـتوري كـرد           دوستان دختر رز توبه ز مستوري كرد
142 (  

محتسب كه خـود نماينـده برخـورد بـا          : گرددسب مي طنز واقع در اين بيت به شخصيت محت       
هرگونه رفتار خالف شـرع در اجتمـاع اسـت، بـه دختـر رز بـراي انجـام عمـل فاسـقانه، مجـوز                        

  . خود مفهوم توبه از مستوري كردن نوعي طنز است و در تقابل با عرف و شرع-دهد؛ مي
  :  انواعي دارد،شودمياين نوعĤيروني با توجه به زمينه و موضوعي كه در مورد آن واقع 

  آيروني با استفاده از شخصيت محتسب: الف

  هارــوشي زنــر ننـب شهـباده با محتس
  زداات و سنگ به جام اند بخورد باده

  ) 150غزل : ديوان(

  آيروني با استفاده از شخصيت شيخ و زاهد: ب

  ان رودــترسم كه روز حشر عنان بر عن
  خوارـتسبيح شيخ و خرقه رند شراب

  )246غزل : ديوان(
  زاهد خلوت نشين دوش به ميخانه شد

  از سر پيمان برفت با سر پيمانه شد
  ) 170غزل: ديوان(

  اي نبرد روز بازخواستترسم كه صرفه
  رام ماــخ ز آب حــالل شيـنان ح

  ) 11غزل : ديوان(

  آيروني با استفاده از شخصيت صوفي) ج

  الهـصوفي سركش از اين دست كه كج كرد ك
  تارشــگر آشفته شود دسدو جام به د

  ) 277غزل : ديوان(
  خوردصوفي شهر بين كه چون لقمه شبهه مي

  پاردمش دراز باداين حيوان خوش علف
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  )296غزل: ديوان(
  شكست قدح مي وصوفي مجلس كه دي جام

  باز به يك جرعه مي عاقل و فرزانه شد
  ) 170غزل : ديوان(

  وم توبهكس با استفاده از مفهوايجاد پاراد) 2

هاي طنزگونـه  هدف از توبه .در شعر حافظ مفهوم توبه به ظاهر در برابر مفهوم شرعي آن است     
  :تعريض به توبه ظاهري و ريايي ديگران است ،حافظ

  مــاره كنـبه عزم توبه سحر گفتم استخ
  مـاره كنــه چــرسد چه شكن ميـار توبــبه

  )346غزل : ديوان(
  مـاشـرده بكاران كهـــمن كه عيب توب

  توبه از مي وقت گل ديوانه باشم گر كنمبارها 
  ) 346غزل : ديوان(

  كنممن ترك عشق و شاهد و ساغر نمي
  مــكنگر نميــــردم و ديـــد بار توبه كـــص

  ) 353غزل: ديوان(

  هاي پارادوكسيكال در شخصيت پردازي حافظ از خودش  ساخت) 3

تـوان  پردازي حـافظ از خـودش مـي       ر نحوه شخصيت  هاي پارادوكسي را د     يكي ديگر از ساخت   
رانـه  ابـراي انتقـاد از اعمـال رياك    » ديـوار شـنيدن   و  در را گفـتن     «ي  شاعر به شيوه  .مشاهده كرد 

پوشـانند،  نشينان كه در زير پوشش دين به اهداف خود جامه عمل مـي   نقاهازاهدان و صوفيه و خ    
اي مقبول در نزد    چهره.كنده معرفي مي   كنايي، خود را داراي شخصيتي دو چهر       يدر صورت بيان  
  :اي رياكارانه در وجدان خودشعوام و چهره

  ني فردابيحافظ اين خرقه كه داري تو ب
  كه چه زنار ز زيرش به دعا بگشايند

  ) 202غزل : ديوان(
  كشم پنهان و مردم دفتر انگارندصراحي مي

  گيردعجب گر آتش اين زرق در دفتر نمي
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  ) 149غزل: ديوان(
  افظم در مجلسي، دردي كشم در محفليح

  كنمبنگر اين شوخي كه چون با خلق صنعت مي
  )352ديوان، غزل (

  ام با دف و چنگها ره تقوا زده من كه شب
  ر به ره آرم چه حكايت باشدـــــان سمــــن زاي

  )158غزل : ديوان(

   در مفاهيم مربوط به عشق و عقل و مستيپارادوكس) 4

اين تقابل در شـعر حـافظ بـه         . محوري و بنيادين است    يق، تقابل در عرفان تقابل بين عقلو عش     
انتقـاد از     بـراي اصـالح جامعـه و        آن گفتمـاني كـه از    .يك گفتمان اجتماعي تبديل شـده اسـت       

  :كندمي استفاده اجتماعي و ديني -مفسدان سياسي
   عيب مي جمله چو گفتي هنرش نيز بگو

  دل عامي چندبهر مت مكن از ـــي حكـــنف
  ) 183غزل: ديوان(

هاي آن را عين حكمت    هنر  اما شاعر در اين بيت مي وگفتنِ       ،مي در تقابل با حكمت قرار دارد      
  . دانسته است
  :يا در بيت
  الطون خم نشين شرابــــز فـــج

ه گويد بازــا كـــه مـــت بـــكمــر حس  
  ظــــرام خم حافــــگرد بيت الح

  ازـــر بپويد بـــه ســــميرد بــــر نـــگ
  ) 262غزل : ديوان(

اما شاعر از   . گيردناني است كه در برابر مستي وشراب قرار مي         نماد حكمت وفلسفه يو    افالطون
زيرا شاعر عقيده دارد كه مـي       .ويل است أاين دو ضد يك تركيب پارادوكسيكال ساخته كه قابل ت         

از سـوي ديگرتفكـر     .شـود دهد كه آينـه اسـرار مـي       درون انسان را آنقدر صاف كرده و صيقل مي        
كند و اين  اشاره دارد كه بين عقل و عشق را جمع مي    پنهان در اين بيت به حكمت ذوقي حافظ         

بيت نيزجزء قصر قلب است كه چون ديدگاه حـافظ را در برابـر ديـدگاه متفـاوت مخاطـب قـرار        
  .گيرد دهد، در ظاهر تناقضي شكل مي مي

  :در بيت
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  صراحيي و حريفي گرت به چنگ افتد
  به عقل نوش كه ايام فتنه انگيز است

  ) 42غزل: ديوان(
يـن دو مفهـوم نـه تنهـا تـضادي      ااما شـاعر بـين    .كند انسان را از خوردن شراب نهي مي       ،عقل
  . كندنوشي را هم بر اساس عقل و آگاهانه، تجويز مي  بلكه شراب،بيند نمي

  :يا در بيت
  زر از بهاي مي اكنون چو گل دريغ مدار

  كه عقل كل به صدت عيب متهم دارد
  ) 119غزل: ديوان(

  ن با شرابآوم خرقه و شستن  در مفهپارادوكس)5

اي ديگر از نظام فكري حـافظ       نما كه ظاهري طنزآميز دارد، جنبه      هاي متناقض اينگونه ساخت 
 آلوده به رياي شيخ و صوفي تنها با مي قابـل شستـشو و               ي  خرقه.كندرا براي مخاطب آشكار مي    

بـه يـك موقعيـت       ،اين تصوير پارادوكسي كه بيان دفع فاسد به افسد كـردن اسـت            .تطهير است 
  :يك در شعر حافظ تبديل شده استمك

  خداي را به ميم شستشوي خرقه كنيد
  ر از اين اوضاع يشنوم بوي خكه من نمي

  ) 292غزل : ديوان(
  آلوديمي  عيبم بپوش زنهار اي خرقه

  دـــان پاك پاك دامن بهر زيارت آمــك
  ) 171غزل: ديوان(

  :ري از اين پارادوكس يا شطح عارفانه است نيز، گونه ديگ»با مي طهارت كردن«مفهوم 
  به آب روشن مي عارفي طهارت كرد
  خانه را زيارت كرد ـــالصباح كه مييعل

  ) 132غزل: ديوان(
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  هاي پارادوكسي مربوط به ساحت معشوقساخت) 6

شد، در يـك زمينـه   ا معشوق ب چهه معبود چه ممدوح و چها مخاطب شاعر    در اين نوع ساخت   
هر جا پاي عشق در ميان باشد، زبـان هـم از سـاخت          .وله عشق است  قك دارند و آن م    باهم اشترا 

  :گرددشود و به تناقض در سطح كالم منجر ميمعموليو هنجار خود خارج مي
  غالم نرگس مست تو تاجدارانند

  خراب باده لعل تو هوشيارانند
  ) 195غزل: ديوان(

  عاقالن نقطه پرگار وجودند ولي
  ين دايره سرگردانندعشق داند كه در ا

  ) 193غزل: ديوان(
توانـد راه بـه     در مسلك عشق، آنچه با عقل سر و كار دارد، سـرگردان و متحيـر اسـت و نمـي                   

زيرا در عـالم  ،البته اين تناقض ظاهري با توجه به حركت جوهري قابـل تاويـل اسـت           .مقصد ببرد 
داوند همـه اعـراض و حتـي       جز خ .تنها يك وجود اليتغير وجود دارد و آن هم خداوند ازلي است           

  . و تغييرندجواهر نيز در حركت

  ساخت پارادوكسي با توجه به ابعاد وجودي انسان) 7

  اهان ملك صبحگهيمـــپاش    هيمــــگرچه ما بندگان پادش
  نما و خاك رهيم جام گيتي    گنج در آستين و كيسه تهي
  وحيد و غرقه گنهيمـبحر ت    هوشيار حضور و مست غرور

  ) 381غزل: ديوان(
 با توجه به دو ساحت وجـودي انـسان    ،نما دارد  طور كامل ساختي متناقض    هدر اين غزل كه ب     

 در برابـر فقـر دنيـوي قـرار     ،مـراد از گـنج اگـر فقـر معنـوي باشـد          .ويـل و تفـسير اسـت      أقابل ت 
 پااليـد چـون  بهـاي آن    آيد و خود را از هواي نفس و تيرگييرونانسان وقتي از غفلت ب    .گيرد  مي

امـا همـين     ؛اسـت  كه خاك، مظهر تيرگـي و ظلمـت       در حالي  .شود، آينه اسرار مي   نما جام گيتي 
  . تواند چون آينه، اسرار را بنمايانددر نتيجه تهذيب نفس، مي)  از انسان استزكه مجا(خاك 

هاي او ونوع وزن و موسـيقيي   هاي شعر حافظ درمحتواي عاطفي غزل    نوعي ديگر از پارادوكس   
آنجـا كـه عاطفـه     مـثالً  .ايقاعي يا غير ايقايي اسـت      الف عاطفه شعري،  ديده مي شودكه گاه برخ    

و آنجا كه غزل موضوعي شـاد دارد، از          شعر بيان اندوه وغم وهجران است، غزل وزني ايقايي دارد         
  :توان مشاهده كرد نمونه را در غزلي با مطلع زير مي .وزني غيرايقايي استفاده شده است
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  دستبي مهر رخت روز مرا نور نمان
   نماندستوز عمر مرا جز شب ديجور 

  )36غزل : ديوان(
موضوع وعاطفه شعر كـه بيـان انـدوه          با )مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن   (وزن ايقاعي اين غزل     

البته ايـن ويژگـي عيـب شـعر حـافظ           .گيرد  حاصل از جدايي و هجران است، در تناقض قرار مي         
همخـواني   عناصري كه در مـتن وجـود دارد،       شود، بلكه اين نوع گزينش موسيقي با          شمرده نمي 

ناشكيبايي در برابر عشق و انتخـاب   رفتن،:براي نمونه در غزل فوق سخن از مفاهيمي چون    دارد؛
همه حكايت از نوعي شتاب و سرعت در امري دارد كه با موسيقي              به عنوان رديف،   نماندنكلمه  

  .تند غزل متناسب است
 دراشـعارحافظ  معنـايي -هـاي صـوري   ي پارادوكسي و تنش   ها  ها و ابزارهاي ايجاد ساخت    شيوه
 بـه همـين ميـزان      ،چون بناي مقاله بر اختصار اسـت       . كرديم ذكر كه است ازمواردي بيش بسيار

  . بسنده شد

  گيري نتيجه

ز بر مبنـاي  ي همه چ،لكتيكي و دوئاليستي استادر غزليات حافظ كه نظام فكري او، نظامي دي   
 او در برابر انديشه متعارف مخاطبـان خـاص و عـام قـرار         ي  جا انديشه گيرد و هر    تقابل شكل مي  

از سوي ديگر، سويه ديگر انديـشه شـعري حـافظ    .شودنما منجر مي  به ساختي متناقض ،گيردمي
در شـعر حـافظ   . بيـشتر كمـك كـرده اسـت    ها و تنش هاكه عرفان است به ايجاد اين گونه تقابل       

گانـه و گـاه       هـاي سـه   شـوند بـا تقابـل      انديشه او زاييـده مـي      اي كه از  هاي دوگانه عالوه بر تقابل  
ونه تقابل بين مدرسه و خانقاه و ميكده و مسجد و           مبراي ن  .چهارگانه يا بيشتر نيز مواجه هستيم     

هـا در   هر كـدام از ايـن مكـان        .شكندهاي دوقطبي ساختارگرايان را در هم مي      دربار، نظام تقابل  
 فرعـي   يگيـرد و هـر نظـام تقـابل         است كه در مركز قرار مـي       انديشه حافظ، خود يك نظام مجزا     
هـا  ايـن تقابـل   ... .نظير شخصيت، رفتار، نمادها و مظاهر و      : آوردديگري را بر گرد خود فراهم مي      

ـ    ساختي متناقض  ،شوندهرجا باانتقادهاي استهزاءآميز و طنز رندانه شاعر همراه مي         وجـود  ه  نما ب
او هـستند،   ادقـ انت بت به انديشه مخاطبان خاص و عام كه مـورد   آورند كه تنها در ظاهر و نس      مي

 وجود ندارد و    اي  در زيربناي تفكر شاعر هيچ گونه تناقض بنيادي        وگرنه رسدمتناقض به نظر مي   
هاي پارادوكسيكال در شعر حافظ با      اين گونه ساخت   .ويل هستند أها قابل تفسير و ت    اين متناقض 

بيـان اسـتعاري و      :آينـد كـه عبارتنـد از      وجود مـي  ه   ب ي و معنايي   ادب  ابزارهاي مختلف  وها  شيوه
مفاهيم مربـوط بـه شـراب و مـستي و عقـل، مفـاهيم مربـوط بـه                   ،يرونيآمجازي، قصر و حصر،     

   ....محتسب و زاهد و صوفي و پردازي پردازي شاعر در مورد خودش، شخصيت معشوق، شخصيت



 159  واعظ، نيره صدريبتول / نمايي در سبك شخصي حافظ  خاستگاه متناقض

 

  منابع و مĤخذ

  ويراسـت  . عبـاس مخبـر    ي   ترجمـه  . ادبي ي  ي بر نظريه  درآمد پيش ).1386. (ايگلتون، تري 
  . نشر مركز: تهران. چاپ چهارم.دوم

 مـصطفي   ي   ترجمـه  .هاي نقـد ادبـي    ها و روش  درآمدي بر نظريه   ).1386. (برسلر، چارلز 
  . انتشارات نيلوفر: تهران.ني فرد، چاپ اوليعابد

- علمـي  ي  فـصلنامه  .» مشابه آيروني و تفاوت آن با صنايع بالغي      « ).1389. (مند، زهرا بهره
 دانـشگاه   : تهـران  . پـاييز  . چهل و پنجم   ي   شماره . سال چهاردهم  .پژوهشي زبان و ادب پارسي    

  .عالمه طباطبايي
 .»تــاريخ ســري بهــادران فــرس قــديم  رمــان پسامدرنيــسم در«). 1389. (تــديني، منــصوره

  .بهار .43 ي  شماره.ادب پارسي زبان وي  فصلنامه
  . نشر فروزان روز: تهران.چاپ اول .نمايي در شعر فارسي متناقض). 1377. (چناري، امير

  . انتشارات اساطير: تهران. چاپ ششم.تصيحح قزويني، غني .ديوان غزليات). 1377. (حافظ
 . چـاپ اول   .1 جلـد    .)تحليل اشعار حافظ   شرح و ( شرح شوق ). 1390. (حميديان، سعيد 

  .نشر قطره :تهران
 كارشناسـي   ي  نامـه پايـان . نمايي در سبك هندي   متناقض. )1382. (خسروجردي، معصومه 

  . دانشگاه عالمه طباطبايي.زاده نيريمحمدحسن حسن:  استاد راهنما.ارشد
  . مرواريد انتشارات: تهران.چاپ اول .فرهنگ اصطالحات ادبي). 1371. (داد، سيما

غالمحـسين   . محمـدتقي صـدقياني    ي   ترجمـه  .هاي نقد ادبـي   شيوه). 1379. (ديچز، ديويد 
  . انتشارات علمي: تهران. چاپ پنجم.يوسفي

  . انتشارات اطالعات: تهران.چاپ اول . بالغي-فرهنگ ادبي). 1368. (رادفر، ابوالقاسم
  .انتشارات نويد شيراز:  شيراز. چاپ اول.هاي شعر حافظواژه گل). 1385. (زياني، جمال

نـشر  :  تهـران  .ويـرايش دوم  چـاپ اول از    .شناسي شـعر   سبك). 1383. (روسيسا، سـ  يشم
  .ميترا

انتشارات :  تهران . چاپ سوم  . ويرايش دوم  .شناسي كليات سبك ). 1388. (ــــــــــــــــ  
  .ميترا

  .انتشارات فردوس:  تهران. چاپ سوم.نقد ادبي). 1381. (ــــــــــــــــ 
  .اختراننشر : تهران. چاپ اول.  اجتماعي شعر فارسيي زمينه). 1386. (شفيعي كدكني

  .انتشارات سمت:  تهران.هاي نقد ادبي معاصرنظريه). تا بي. (علوي مقدم، مهيار
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  . سخن انتشارات:تهران . چاپ اول.بالغت تصوير). 1386. (فتوحي، محمود
 : تهـران .چاپ اول. كاظم فيروزمندي   ترجمه .فرهنگ ادبيات و نقد   ). 1380. (كادن، جي، اي  

  . شادگانانتشارات
  .نشر مركز:  تهران. چاپ دوم. فرزانه طاهريي  ترجمه. ادبيي نظريه). 1385. (ن، جاناتاركال

 .ا مـيهن خـواه    ر زهـ  ي  جمـه رت. راهنماي رويكردهاي نقد ادبي   ). 1370. (گورين، ويلفردآل 
  . انتشارات اطالعات: تهران.چاپ اول

  . انتشارات سخن: تهران. چاپ اول. نقد ادبيي نامهشيوه). 1375. (مشرف، مريم
M. H. Abrams. A Glossary of Literary Terms, Rinehart and winston 

Inc, Newyok, 1971. 

  
 


