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چکیده
تقابلهای معنایی از عناصر برجستهی معناشناختی( )semantic elementsساختارباوران است

كه به برّرسی تثبيت قطبهای دوگانه در آثار ادبی میپردازد ،امّا فراروی از تقابلهای دوگانه
برخورد متفاوتی با زبان در حوزهی تقابلهای معنایی است ،بدین معنا كه گاه در درون شبکهی
گسترده و نظاممند تقابلی با مفاهيمی روبهرو میشویم كه به دليل فراروی از حوزهها و زمينههای
اندازها و افقهای جدید( )new horizonكالمی و معرفتشناختی رویکردی
تقابلساز و طرح چشم 

ساختارشکنانه نسبت به تقابلهای دوگانه دارند .در برّرسی ساختاری دیوان حافظ شبکهی
سازمانیافته و منسجم تقابلهای معنایی به خوبی مشهود است ،امّا در افقهای معنایی خاصّ اندیشه
و ذهن شاعر ،با دستیابی به دیدگاهی فراتر از تقابلهای متعارف( ) normal oppositionsو عناصر
میریزد و این شکست به دالیل
هم 
در 
تقابلها 
شکل دهنده به آنها مبنا( )baseو معنای( )semantic
متعدّدی در ساخت زبان صورت میپذیرد كه این پژوهش به بررسی علل و عوامل آن می پردازد.
هدف از این پژوهش بررسی تأثير این پدیده ی معنایی در بيان بهتر مفاهيم انتزاعی است كه به
روش كتابخانه ای و مطالعه ی كتاب ها و مقاالت الکترونيکی انجام شده است.

واژگان کلیدی :فراروی ،تقابلهای معنایی ،رویکرد ساختارشکنانه ،دیوان حافظ
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مقدمه

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار

نظریه9333
و تابستان
پردازان درمورد تقابلهای دوگانه( )binary oppositionsكه مباحث مبسوطی را

اوایل سدهی بيستم ميالدی) و پساساختگرایی (

در مکاتب ساختارگرایی(:structuralism
7

زبانشناسی غربی به خود اختصاص داده است،
 :post-structuralismاواسط سدهی بيستم) 
نظریههای صورتگرایان و ساختگرایان ،بسياری از

آرای متفاوتی را ارائه كردهاند.
دادهاست .منطق دوگانه یکی از
قرار 
پژوهشهای ادبی و زبان شناسی را تحت تأثير 

اساسیترین مفاهيمی است كه در نظریهی ساختارباوری مورد توجَه است .آنان بر این
گرفتهاست :بد /خوب ،زشت /زیبا ،درست/
باورند كه تفکّر انسان بر یك مبنای دوگانه شکل 
نادرست و در طبيعت هم به همينگونه است :شب /روز ،سفيد /سياه ،مذكر /مؤنّث(سلدن،
 .)771 :7711در دیدگاه ساختگرایی سوسور ،زبانشناسی نظامی شکلیافته از ارزشهای
متقابل است كه سبب تمييز ارزشها از یکدیگر میشود .بر این اساس تقابل ،اصل معرفت
تلقّی میشود(حقيقت«.)107 :7711 ،تُعرَفُ األشياء بِأضدادِها» در فرهنگ ما تا اندازهای به
این تعریف سوسور شباهت دارد .دریدا نيز فرهنگ غرب را استوار بر همين تقابلهای
دوگانه میبيند ،البتّه پيشينهی این اندیشه به ارسطو و افالطون باز میگردد(جوهر،عرض،
صورت،هيوال ،لفظ،معنا) كه توانست نوعی اندیشهی دوگانه را در معرفت انسانی پدید آورد.
سوسور بر مبنای همين تأثير ،نظام زبانی خود را پایه گذاری كرد؛ مانند تقابل زبان /گفتار،
محور همنشينی /جانشينی ،محور همزمانی /درزمانی(امامی .)71 :7711،اساساً آن نگرشی كه
زبان را یك نظام تلقّی میكند و اجزایش را به مثابه عناصری متقابل میشناسد ،در پی
دستهبندی و طبقهبندی كردن پدیدههاست .وجه مشخّصهی یك نظام در وهلهی نخست،
طبقاتی بودن آن است .همين تفکّر نظاممند ساختارگرایانه است كه تقابلها را شکل میدهد.
اساسیترین ایدهی ساختارگرایان در تقابلهای دوگانه نمود مییابد .طبق این اصل ،تفکّر

بشر بر بنياد تناقض و تباین استوار است(پارسی نژاد)71 :7711 ،امّا در نقد ساختارشکنانه
كه در مکتب پساساختارگرایی ارائه شده ،بر هم زدن تقابلهایدوگانه و پرده برداشتن از
ساختارهای سلسله مراتبی پنهان از اهمّيّت ویژهای برخوردار است .ساختارشکنی مهمترین
نظریهی پساساختگرایی است كه توسّط ژاک دریدا اندیشمند فرانسوی مطرح شد.
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ساختارشکنی و شالودهشکنی در تعریف واژهی  Deconstructionآورده شدهاست كه خوانش
متفاوت متن است .ژاک دریدا به این اعتبار كه معنی نهایی را باور ندارد و با توجّه به اصل
تقابلهای دوگانه به روش ویژهای دست یافت كه ساختارشکنی ناميده شد(شميسا:7711 ،

بهجا كردن شکل معمول و متعارف تقابلها و
 .)101نظریهی واسازی دریدا در پی جا 
درصدد بهم زدن ماهيّت تقابلی است ،البتّه در پی یکسانسازی دو سوی تقابل هم نيست.
پارادوكس در واسازی رابطهی بين قطبهای یك تقابل است كه در آن هر سوی دیگری را
قطبهای()poles

طلب میكند و به آن دیگری میانجامد و درون دیگری تعریف میشود.
هر تقابل همواره دیگری را به ميان میكشد(نجوميان .)7717 ،این نظریه در پی برجسته
كردن تنش بين مركز و حاشيه ی متن است و بر این باور است كه متون یك یا چند مركز
دارند .اگر یك مركز باشد  ،حتماً مركزی هم هست كه به آن تعلّق ندارد و در حاشيه قرار
میگيرد .مركز مهمتر از حاشيه ()borderاست ،میخواهد دوگانهاندیشی ،دوسویهگرایی و

دوآليسم را ساخت شکنی و ویران كند ،البتّه این كار تا حدّ محال دشوار است(ميرزایی،
زبانشناسی غرب ،در برّّرسی معنایی اشعار
 .)16 -17 :7711بر مبنای این نظریههای مطرح 
حافظ دریافتيم كه بسياری از ابيات دیوان نمایانگر تثبيت تقابلها و تأكيد بر وجود دوآليسم
هاست و در برخی از ابيات ما شاهد شکست و نفی تقابلهای دوگانه و روابط سلسله مراتبی
آنها هستيم ،چرا كه با طرح مفاهيم متفاوت ،سبب ساختارشکنی در قالب قطبهای دوگانه

میشود.

پیشینه تحقیق
در زمينهی پيشينهی پژوهش و كارهای علمی مرتبط با تقابلهای دوگانه میتوان موارد
زیر را یادآور شد :عبيدینيا ،محمدامير .علی دالییميالن« ،بررسی تقابلهای دوگانه در
ساختار حدیقه سنایی» ،فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسی ،ش سيزدهم ،تابستان
 ،7711ص  .11-61ميریاصل ،كلثوم« ،بررّسی تقابلهای دوگانه در رمان روی ماه خدا را
ببوس» ،فصلنامه بوستان ادب ،دوره چهارم ،شماره دوّم ،تابستان  ،7737ص .710-713
طالبيان ،یحيی و دیگران« ،تقابلهای دوگانه در شعر احمدرضا احمدی» ،پژوهشنامه زبان و
ادب فارسی ،شماره چهارم(پياپی ،)71زمستان  ،7711ص  .76-17فاضلی ،فيروز .هدی

232

پژوهشنامهی ادب غنايی -پايیز و زمستان

9313

كاوشنامه،
پژوهشی
علمی
فارسي  -بهار
زبان-و ادبيات
پژهان« ،تقابلهای معنایی در اشعار اقبال الهوری» ،فصلنامهیمجله
سالتابستان 9333
و
چهاردهم ،شماره  ،11زمستان  ،7731ص .711-761

در همهی این پژوهشها همانگونه كه از عنوانها هم پيداست ،تمركز بر روی تقابلهای
7

دوگانه است .آنچه در این جستار اهمّيّت دارد و سبب تمایز آن با دیگران میشود این است
كه سخناز سطحی فراتراز تقابلهای دوگانه میگوید كه بر اصل ساختارشکنی استوار است.
 -1فراروی ،رویکردی ساختشکنانه به تقابلهای دوگانه در دیوان حافظ
تقابلهای معنایی()Semantic oppositionsدر نظام ارزشی معنا مییابند ،بدین معنا كه در

برّرسی جفت های تقابلی باید دریافت كه كدام معنا و مفهوم در رابطهی دوسویهی تقابلی از
مركزیّت و محوریّت ارزشی برخوردار است ،به رابطهی تقابلی معنا میبخشد و یا این كه
آنها را از ارزش و اعتبار ساقط میكند؟ زیرا همين معنا و مفهوم مركزی است كه در

واژگون كردن جایگاه قطبهای تقابلی  - /+نقش محوری دارد .اعتبارات مختلف عقلی و
ملحوظ داشتن نسبتهای ذهنی میتواند نفی و اثبات ،یا سلب و ایجاب را در یك موضوع
ج مع كند چرا كه طبق اصل مسلّم و بدیهی منطقی ،دو قضيّه در صورتی متقابل است كه در
موضوع و محمول و لواحق آن (اضافه -قوه – فعل – جزء – كل – زمان و مکان) متّحد
باشند و در سلب و ایجاب مختلف .یك چيز را هم میتوان نفی كرد و هم اثبات؛ زیرا وقتی
كه یك چيز جهات مختلفی داشته باشد ،نسبتها هم مختلف میشود به عنوان مثال آیهی
شریفه «ما رَمَيت اِذ رَمَيت» جنبه نسبی دارد ،چه نفی و چه اثبات هر دو در یك موضوع
جمع شده است؛ یعنی تناقض رخ میدهد برای نمونه اگر بگویيم زید شاعر است ،زید
شاعر نيست ،این دو قضيه متناقض است ،یعنی دارای تقابل منطقی است ،زیرا زید در این
دو قضيه شخص واحدی است اما سلب و ایجاب مختلف ،و عقالً یکی از دو قضيه مذكور
صادق است و دیگری كاذب ،زیرا نمیشود كه زید هم شاعر باشد و هم شاعر نباشد .اكنون
اگر عامل نسبت را اعتبار كنيم میتوانيم این دو قضيه را از بن بست تناقض بيرون آوریم،
بدین ترتيب كه بگویيم زید شاعر است نسبت به شاعران مبتدی ولی زید شاعر نيست،
نسبت به شاعران توانا ،ازاینرو به اعتبار نسبت میتوانيم سلب و ایجاب یا نفی و اثبات را
در موضوعی واحد جمع كنيم ،چرا كه گفتهاند «:لَولَا االِعتبار بَطَلَ االَحکام» ،یعنی اگر
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اعتبارات مختلف نباشد و مالحظهی جهات و جنبههای گوناگون در ميان نياید احکام عقلی
و منطقی باطل میشود .به هرحال تعدّد جهات و اعتبارات مختلف عقلی میتواند نفی و
اثبات و یا سلب و ایجاب را در یك موضوع واحد جمع كند(ضرابيها.)171 :7716 ،
ساختشکنی تقابلهای دوگانه بر اثر دگرگونی ساحت معرفتیوجودی رخ میدهد.
وقتی ساحت عوض میشود ،در مقطع و شرایط و زمان خاص ،دیگر تقابلهای پيشين از
معنا و اعتبار سابق خود ساقط میشوند .با عوض شدن افق فکری و معرفتی شاعر ،وی از
تقابلاندیشی رها میشود و ارزش را در مفاهيم بنيادین رخدادها میجوید.
بنابراین در تغيير ساحت معرفتی وجودی سه دليل عمده وجود دارد كه سبب فروپاشی
نرمهای تقابلی میشود و برای درک ساختشکنی تقابلها و علل و انواع آن باید دانست كه

مفاهيم دوگانه در چه زمان ،مکان و شرایطی ،با چه شناخت و معياری ،برای كدام هدف كم
رنگ شده یا از ميان برداشته میشوند.
تغيير ساحت وجودی – معرفتی

 .7نسبيت؛ به چه نسبتی؟
 .1جهتمندی ،در چه جهتی؟
 .7غایتمندی ،به چه غایتی؟

نمودار -7دالیل تغيير ساحت معرفتی -وجودی
تقابلهای دوگانه و مفاهيم دوآليستی در دیوان حافظ از ساختار و انسجامی سلسلهوار

برخوردار است كه در ضمن برّرسی این تقابلها میتوان نوع دیگری از رفتار با زبان را در
مقولهی تقابل های دوگانه مشاهده كرد و آن رویکردی ساخت شکنانه نسبت به تقابلهای

دوگانه است ،كه از آن با عنوان « فراروی» یاد میكنيم .فراروی از تقابلهای دوگانه در
دیوان حافظ به سه شيوه صورت می پذیرد .گاه با واژگون كردن ساختار متعارف قطبهای
تقابلی و از ميان برداشتن وجههی غالب یکی از طرفين ،یا با نفی هر دو سوی تقابل یعنی«
نه این و نه آن» و گاه به شيوهی « هم این و هم آن» صورت میگيرد .در هر سه شکل
رابطه ،ساختار برخورد تقابلی دو طرف بنا به دالیل وجودشناختی و روانشناختی از ميان
برداشته یا كمرنگ میشود.
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فراروی از
و تابستان 9333

دوگانه
ادبيات فارسي  -بهار
های زبان و
تقابلمجله

واژگون کردن ارزشها

7
جمع تقابلها
نفی تقابلها

نمودار -1نمودار شيوه های فراروی از تقابلهای دوگانه در دیوان حافظ
 -1-1واژگون کردن ارزشها
در این شيوه از ساختشکنی تقابلهای دوگانه ،قطبهای متقابل حضور دارند و به
قوّت خود باقی هستند ،امَا آنچه سبب عدول از نرم و هنجار میشود این است كه در این
رابطه جایگاه قطبهای  - /+تغيير میكند .در این روش ،شاعر برای بر زبان راندن معنایی
متفاوت دست به واژگونی روابط متعارف میزند .مولوی درست در این سطح معرفتی است
كه میگوید « :معصيت كردی به از هر طاعتی»(مولوی .)710 :7710 ،این یاد آور همان
قانون آشنای عارفانه است « :حَسَناتُ االَبرار سيّئآت المُقَرّبين».
در مذهــب ما باده حالل اســت وليکــن

بی روی تو ای سرو گلنـــدام حــرام اســـت
(حافظ)61 :7711،

این باده به نسبت حضور توست كه معناهای متقابل حالل و حرام را به خود میگيرد.
معيار ارزشی كه ساختار معنای تقابلی را از شکل متعارف و معنای غالب خود خارج
میكند ،حضور دوست است.

اساس توبه كه در محکمی چو سنگ نمود

ببين كه جام زجاجی چه طرفهاش بشکست

(حافظ)11: 7711،
حافظ آنچه را ذهن خوگرفته به عادات جامعه میپذیرد ،دگرگون میكند و جام
زجاجی است كه توبهی سنگگونه را میشکند.
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عجایب ره عشق ای رفيق بسيار است

ز پيش آهــــوی این دشت شیر نر بـرميد

(همان)177:
دركيش جان فروشان فضل و شرف به رندی است

اینجا نسب نگنجد آن جا حسب نباشد

(همان)71:
رندی در عرف زمانه از فضلی برخوردار نيست ،اما در ساختار جدید معرفتی شاعر،
معيار شرف میشود؛ البتّه این سؤال مطرح میشود كه باید در چه جهتی قرار گرفت تا
رندی معيار سنجش شرف باشد؟ در هر سطح و جایگاهی نمیتوان چنين الفی زد ،بلکه این
تنها در كيش جانفروشان رخ میدهد.
بکن معاملهای وین دل شکستــه بخـــر

كه با شـــکستگی ارزد به صـدهزار درســــت

(همان)11 :
در مفهوم ضمنی شکسته و درست هميشه ارزش با جنسی است كه سالم و درست
است ،امّا در مفهوم انتزاعی آن كه به دل نسبت دادهشدهاست ،باید گفت دل جنسی است كه
شکستهی آن ارزش واالتری دارد.

کمر کوه كم است از كمر مور این جا

ناامــيد از در رحمـت مـشو ای بادهپـــرست

(همان)11 :
منشأ ارزشی در اینجا در رحمت است .نظير این مفاهيم در دیوان حافظ بسيار است،
وقتی به عرصهی عظمت بخشش وی گام مینهد ،هر یك از طرفين با معيار رحمت وی
سنجيده میشوند .حافظ در بيت دیگری میگوید:
نصيب ماست بهشت ای خداشناس برو

كـــه مستحقّ كرامـــت گناهکـــارانند

(حافظ)711: 7711،
در گسترهی معنایی كرامت پروردگار ،جایگاه خداشناس و گناهکار واژگون میشود و
بهشت از آن گناهکاران می شود.
ز پادشــــاه و گدا فارغم بحمـــداهلل

گدای خــــاک در دوست پادشاه مــن است

(همان)11:
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ميان بر
خویش
در مصرع اوَل ،شاعر تقابل معهود ميان شاه و گدا را در تفکّر
از بهار
فارسي -
ارزشیادبيات
مجله زبان و

تابستانو9333
در مصرع دوّم با حفظ رابطهی تقابلی این دو واژه ،گدا به نسبتی كه ساكن خاک
میودارد،


در دوست باشد ،قطب مسلّط و ارزشمند رابطه میشود .این رابطهی تقابلی واژگون را در
7

بيت دیگری هم مشاهده میكنيم:
گرچه بی سامان نماید كار ما سهلش مبين

كاندر این كشور گدایی رشك سلطانی بـــود

(همان)171 :
در واژگون كردن ارزشها كه اوّلين مدل در دستهبندی فراروی است ،مشاهده میشود
كه قطب های تقابلی با قوّت در زبان حضور دارند اما معنا و مفهومی كه تاكنون از محوریّت
ارزشی برخوردار بوده در حاشيه قرار میگيرد و معنای مغلوب این بار در مركز دایرهی
معنایی قرار می گيرد ،و این نخستين نوع ساخت شکنی است كه اندكی با دو نوع دیگر از
منظر برخورد با زبان متفاوت است.
 -2-1جمع تقابلها و نفی تقابلها(هم این وهم آن ،نه این و نه آن)
ذهن انسان تقابلساز است و با همين شيوه امور هستی را نظاممند می كند .بر این
اساس نمیتوان به طور مطلق تقابلزدایی كرد .تنها میتوان تقابلها را در شرایط خاص
كمرنگ كرد ،كه البتّه باز هم پسزمينه یا پس اندیشهی تقابلیودوگانه اندیشیحضور دارد.
كلود لوی استراوس( :Claude Lévi-Straussاز نظریهپردازان انسانشناسی مدرن فرانسه)
تنشهایی كه در نتيجهی این تقابلها ایجاد میشود با استفاده از عبارتی واسط(نه
میگوید 
ميانرفتنی است .مثال :مذكر ،مؤنث،نروما ( )androgynyامّا این واژهی جدید،
این نه آن) از 
خود نيمی از دوگانگی جدیدی است كه در برابر بیجنسی قرار میگيرد و این دور ادامه
دارد .وی ماهيّت مغز را دوتایی میداند كه در پس زبان قرار دارد و تقابلهای خوب،
بد،زندگی ،مرگ را دوگانگیهایی اجتناب ناپذیر میانگارد(استراوس.)76 :7711 ،
در طرح اوّليّه و ابتدایی زبان حافظ ،تقابلهای قراردادی حضور دارند .درواقع جهان
شعر او عرصهی كشمکش قطبهای نيك و بد و خير و شرّ است كه در مفاهيم زهد و رندی،
مست و مستور ،زاهد و رند نمایان میشود:
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زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است

عشق كاری است كه موقوف هدایت باشد

(حافظ)711 :7711،
با یك نگاه ساده به دیوان حافظ میتوان نظام تقابلهای دوگانه و مفاهيم قطبیشده را
دریافت ،ولی در همين راستا بحث نسبيّت و تدرّج یا مفاهيم پيوستاری ،تقابلها را درهم
میشکند و نفی میكند .در منطق فازی یا مدرّج پيوستاری یا چندگانه به دليل بحث پيوستار،

ما با ردّ دوآليسم و مفاهيم دوقطبی مواجهيم .نسبيّت تقابلها را میشکند و نسبيّتهای اخالقی
میدارد .تدرّج و پيوستار اگرچه تقابلها را به وضوح
و فرهنگی قطعيّت تقابلها را از ميان بر 
و قطعيّت نمیپذیرد امّا این نظریه بيش از آن كه در نفی تقابلها بکوشد سعی در نفی
دوقطبی بودن تقابلها و قطعيّت آنها دارد و نفی تثبيت تقابلهای دوگانه است.گاه هر دو
سوی تقابل جمع میشود و بدین شکل رابطهی تقابلی از ميان برمیخيزد و با هم یکی
بازیهای

میشوند « :هُوَ االَوّلُ وَ اآلخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الباطِنُ» .قابل تفکيك تقابلی نيستند.

زبانی در این جا پيچيده میشود:
آشنایان ره عشق در این بحــر عمــيق

غرقـــه گشتند و نگشتند به آب آلـــوده

(همان)677:
در این شيوه ،شاعر مفاهيم متقابل را به هم نزدیك میكند و شکل بيان تازهای برای
مفاهيم جدید رقم میزند كه مطالعهی آن در سير زبان عرفان بسيار جالب توجّه است.
تقابلها به هم نزدیك میشوند ،یعنی جمع نقيضين یا به عبارتی همان پارادكس( هم این و

هم آن) رخ میدهد .حافظ با در كنار هم قرار دادن مفاهيم متقابل و یکی انگاشتن آنها،
تفاوتها را از ميان برمیدارد .ساحت تازه سبب برخورد متقابلها می شود.

گفتم صنم پرست مشو با صمد نشين

گفتا به كوی عشق هم این و هم آن كنند

(حافظ)737: 7711،
كوی عشق كه ساحتی متفاوت ،فرا و ورای دیگر ساحتهاست هنجارهای ویژهی خود
را دارد كه در عرف زمانه عين ناهنجاری است« .اندیشه ای دیالکتيکی است كه همواره برای
فرا رفتن از حدّ خود گوش به زنگ و در حال آمادهباش میباشد ،هم با رفتن تا نهایت
تضمّن های منطقی آن چه كشف كرده و هم با پيش روی به سوی دیدگاهی تازه كه مخالف
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حافظ و
نگرش
پارادكسيکال -بهار
زبان و ادبيات فارسي
با نظریههای نخستين بهنظر آید»(فولکيه .)761 :7711،این نوع مجله

تابستان 9333
بي و
دیالکتيکی وی ریشه در اندیشهی عرفان ایرانی دارد ،كه پيش از وی در اشعار دیگر
نش

شاعران بزرگ پارسیگوی همچون سنایی و مولوی و عطّار نيز جلوه داشته است .زبان
7

كنندهی هنر ،در این شيوه از بيان و اندیشه است .اوج هنری او در لحن طنزآميز
حافظ تمام 
است و این طنز ،چيزی جز تصویر هنری اجتماع نقيضين نيست:
كرده ام توبه به دست صنمی باده فروش

كــه دگـــر می نخورم بی رخ بزم آرایـــی

(حافظ)617 :7711،
متعارضها و متناقضها در زبان شاعر از جهان بينی ویژهی او نشأت میگيرد

پيوند آميزش
و موسيقی معنوی شعر وی را میآفریند .كدكنی گره زدن اضداد را ناشی از اندیشهی«
ارادهی معطوف به آزادی» میداند و میافزاید انسان در شعرحافظ در نقطهی كمال آزادی

قرار دارد و در شعر وی دسترسی به هر دو سوی تناقض ممکن است و گاه در بيتی و مصرعی
این دسترسی امکانپذیر است(شفيعی كدكنی .)611 :7710،شاعر عالوه بر «هم این و هم
آن» گاه هر دو سوی تقابل را كناری مینهد و نفی میكند؛ بدین معنا كه« نه این و نه آن» را
بهرو هستيم .در
رقم میزند .در هر دو صورت با فراروی از بعد تقابلی و مفاهيم متقابل رو 
میآید كه از نظر دستوری ،نه
دیوان حافظ ،تقابلهای صوری بسياری در زبان شاعر بهچشم 
گرفتهاند:

منطقی در تقابل باهم قرار
من و انکار شراب این چه حکایــت باشـــد

غالباً ایــن قـدرم عقـــــل و كفایت باشد

(حافظ)711 :7711،
منِ حافظ در تقابل با انکار شراب قرار دارد .این چه عقل و كفایتی است كه وی را به
بادهنوشی رهنمون است؟ قطعاً عقل جزیی معاشاندیش نيست! شناخت چگونگی رابطهی
ميان قطبهای دوگانه در برّرسی این متقابلها به عنوان عناصر سازندهی ساخت درونی و
برش عمقی شعر حافظ از اهمّيّت ویژهای برخوردار است .این رابطه ميان اكثر اجزای
مجموعه به چشم می آید و سبب پيچيدگی ساختار شعر حافظ میشود .این پيچيدگی
بههيچ وجه به معنای ابهام و غموض نيست بلکه در معنای فراروی از سطح روابط معمول
شعری است كه در برّرسی این پيوند و ارتباط میتوان به پيوستگی و گستردگی روابط
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شبکهی گستردهی تقابلی و پارادوكسی شعر حافظ سبب

معنایی و مفهومی شعر وی پیبرد.
به وجود آمدن ژرفساخت شعر وی میشود كه سرچشمههای اندیشهی عظيم وی در آن
نهفته است و با هر بار برّرسی و نگاه تازه جنبهای از آن مکشوف می شود .تعریف انسان از
رخدادها به شکلی دوگانه و سازماندهی دوگانهی امور توسّط او ناشی از تقابل آغازین«جسم
و جان» در وجود اوست ،امّا شاعر در پس تمام این اضداد به دنبال درک مضمونی با افقی
فراتر است كه همهی عالم را به هم پيوند می زند:
فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب

كــه حيف باشــد از او غير او تمنایی

(همان)610:
«رضا» مفاهيم متقابل«فراق و وصل» را در درون خود حل میكند و« نه این و نه آن»را
یادآور میشود .غایتی كه شاعر در نظر گرفته خوشنودی و رضای دوست است و با این
هدف به تغيير بعد معرفتی دست میزند و دو مفهوم مركزی شبکهی تقابلهای عاشقانهی
شعر فارسی را از محوریّت ارزشی خارج نموده و به حاشيه رانده است .موالنا نيز فراروی
دیگری را با «رضا» می آفریند:
ليك ایــن دو ضــد استيـــزه نمــــا

یکــدل و یـــك كـــار باشـــد در رضـــا

(مولوی)701 :7710،
اینجا جهتمندی است كه از محوریّت ارزشی برخوردار است و دوآليسم معمول را در
هم می شکند ،به نحوی كه متعارضها از در آشتی و یكدلی درمیآیند .اینك حافظ:
خرقهی زهد و جام می گرچه نه درخور همند

اینهمه نقش میزنم از جهت رضای تو

(حافظ)600 :7711،
اینهمان بحثیاستكه در فراروی با عنوان« هم این هم آن» مطرح كردیم .درواقع حافظ
ستردهی متقابل دیوانرا در جهت «رضای دوست» به كناره میراند.

در این بيت دو گفتمان گ
قومی به جدّ و جهد نهادند وصل دوست

قومی دگر حواله به تقدیــر میكننـد

فیالجمله اعتماد مکن بر ثبات دهـــــر


كاین كارخانهایست كه تغيير میكننــد
(همان)737:
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بخواهد رخ
خدا
آن وچه
فارسي  -بهار
ادبيات
بداند زبان
تقدیر در معنی عرفانی ترک اختيار است و اینكه عارف مجله

داد9333.
تابستان
و
وقتی به جریان نگاه كنيد تقدیر و تدبير مهمّ است ،اما وقتی به غایت نگاه میكنيد
خواهد

مفاهيم خود را از دست میدهند ،چرا كه ناپایداری از مضامينی است كه سبب فراروی از تقابل
7

در دیوان حافظ می شود .به نمونههای زیر با مضمون ناپایداری دقّت كنيد:
سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دســت

گو بهر این معامله غمگين مباش و شــاد

(همان)31:
حافظا چون غم و شادی جهان در گذر اســت

بهتر آنست كه من خاطر خود خوش دارم

(همان)771:
چه جای شکر و شکایت ز نقش نيك و بد است

چو برصحيفهی هستی رقم نخواهد ماند

(همان)717 :
از این رباط دو در چون ضرورت است رحيـل

رواق طاق معيشت چه سربلند و چه پست

(همان)11:
چون غایت امر ،رحيل( گذر ،از دست رفتن ،فراموش شدن) است ،تقابل سربلندی و
پستی رواق معيشت(غم و شادی؛ سود و زیان؛ شکر و شکایت) كمرنگ و یا نادیده انگاشته
میشود .زیرا با نظر به غایت سطح معنایی دیگری نشان داده می شود.
نبود خير در آن خانه كه عصمت نبود

چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکی است

(حافظ)101: 7711،
مکان – كعبه و بتخانه -به خودی خود از ارزشی برخوردار نيست ،محوریّت با مفهوم
طهارت است كه سبب تفاوت یکی از دیگری میشود.
چه ره بود ایــن كه زد در پـــرده مطـــرب

كه می رقصند با هم مست و هشيــــار

(همان)171:
بی««ا كه رونق این كارخانــــــه كم نشــود

به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی

(همان)617:
بههستونیستمرنجانضميرو خوشمیباش

كه نيستی است سرانجام هر كمال كه هست

(همان)110:
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تقابلها آنها را نادیده بيانگارد .در این جا جهت مندی مطرح است.
شاعر میخواهد از دل 

میآفریند :
موالناهم اتّفاقاً بازی زبانی بسيار زیبایی با «هست و نيست» 
آینهی هستــی چـــه باشـــد نيستـــی

نيستی بــر گـــر تو ابلــــه نيســــــتی

هستــی انــدر نيستی بتــــوان نمـــود

مالداران بــر فقيــر آرنــد جـــــــــود

(مولوی)711 :7710،
و حافظ:
ای دل مباش یكدم خالی ز عشق و مستی

وانگه برو كه رستی از نيستی و هستـــــی

(حافظ)617 :7711،
تو خانقاه و خرابات در ميانه مبيـــــن

خدا گواست كه هـــرجا كه هست با اویــم

(همان)710:
همهی این تقابلها بهانهی حضور توست ،معيار ارزشی در اینجا حضور پروردگار

است .مکان از اهمّيّت برخوردار نيست بلکه منظور و هدف مهمّ است.
نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست

آنچه سلطان ازل گفت بکــــن آن كـردم

(همان)770:
من اگر رند خراباتم و گر حافـــظ شهـــر

این متــاعم كه تــــــو میبينی و كـمتر زینم

(حافظ)761: 7711،
بيار بـاده كه در بــــارگــــــاه استغنــا

چه پاسبان و چه سلطان چه هوشيار و چه مست

(همان)11:
خوشــا آن دم كه استغنــــای مستـــی

فــراغـــت بخشــــد از شـــــــاه و وزیرم

(همان)711 :
استغنا شاعر را از تقابل تدرّج و پيوستار مقامهای دنيایی میرهاند .استغنا سطح مفهومی
وسيعی است كه شاعر در آن ،جاهطلبی و مقام اندیشی روزمرّهاش را به فراموشی میسپرد.
غرض ز مسجد و ميخانهام و صال شماست

جز این خيال ندارم خدا گواه من است

(همان)11:
اگر غایت به وصال وابسته باشد ،در مسجد و ميخانه تفاوتی نيست.
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در مسجد و ميخانه خيالت اگـــــر آیــد

فارسيتو -سبهارــازم
ادبياتروی
زبان وابــــ
مجلهز دو
محراب و كمانچه

(همان)716:

و تابستان 9333

زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست
7

تا در ميانه خواستهی كردگـــار چيست

(همان)16:

خواستهی حافظ كه رندی خراباتی است تفاوتی اساسی وجود دارد،

ميان خواستهی زاهد و
اما این هر دو به خواستهی پروردگار بازبسته است .غایت ،خواستهی پروردگار است.
صومعهی زاهــد و در خلوت حافـــظ

در

جز گوشهی ابروی تو محراب دعا نيست

(همان)11:
اگر چه مکانها مختلف است امّا جهتها یکی است:
همه كس طالب یارند چه هشیار و چه مست

همه جا خانهی عشق است چه مسجد چه کنشت

(همان)11:
به دليل یکی انگاشتن هدفها و غایتها و تغيير افق نگاه شاعر ،تقابل شخصيتها و
مکانها از ميان برداشته میشود.

چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است

آن به كه كار خــود به عنایت رهــا كنيم

(حافظ)713: 7711،
نمونههای فراروی از تقابلها در دیوان حافظ بسيار است ،كه البتّه جمع نقيضين بسيار

بيشتر از نفی نقيضين در دیوان كاربرد داشته است:

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد

ما به اميـــد غمت خاطر شادی طلـــبيم

(همان)711:
همآميخته است:
دو حوزهی احساس شادی و اندوه در 
گر دیگران به عيش و طرب خرّماند و شاد

ما را غم نگــار بــــود مایهی ســـرور

(همان)161:
ازهی حافـــظ
قدم دریـــغ مدار از جنـ 

كه گرچه غرق گناه است میرود به بهشت

(همان)13:
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بهشت جایگاهی استكه بندگان فرمانبردار خداوند بدانجا میروندنه گناهکاران .یادآور بيت


زیر است:
نصيب ماست بهشت ای خداشناس بــرو

كـــه مستحــــــقّ كرامت گناهکارانـند

(همان)711:
فراروی از تقابل خرقه و شراب:
گفتم شراب و خرقه نه آیين مذهب است

گـــفت این عمل به مذهب پير مغان كنند

(همان)737:
خرقهی زهد و جام می گر چه نه درخور هماند * این همه نقش میزنم

یاد آور بيت«
از جهت رضای تو» است .در كدام ساحت می توان خرقه و شراب را با هم در آميخت؟
مگـرم چشم سياه تو بياموزد كار

ورنه مستوری و مستی همه كس نتوانند»
(همان)711:

هر كسی توان انجام این خرق عادت و آشتی ناهمسانها را ندارد.
كنون به آب مــی لعل خرقه می شویم

نصيبهی ازل از خـــود نــمیتوان انداخـت

(همان)71:
اگر امام جمــاعت طلب كند امــروز

خبر دهيد كه حافظ به مــی طهارت کـرد

(حافظ)711: 7711،
از خالف آمد عادت بطلب كام كه من

کسب جمعیّت از آن زلف پریشان کـردم

(همان)770:
حال چطور می توان از زلف پریشانی كه مظهر ظلمت كفر است به جمعيّت رسيد و از
كفر به توحيد؟ خود شاعر میداند كه این خالفآمد عادت است.
خم زلف تو دام کفر و دیـــن است

ز كــــارستان او یــك شمّه ایـــــن است

(همان)16:
نتیجه
فراروی از تقابلهای دوگانه عنوانی است كه برای نفی تثبيت قطبهای دوگانه در نظر
گرفته شده است .شبکهی تقابلهای دوگانه در دیوان حافظ كه به شکلی نظاممند جایگير
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معناییبهارشکلی
بستههای
همزبان و
ادبيات فارسي -
شده و در محور همنشينی و جانشينی با فراخوانی وابستهها ومجله
تابستان 9333
و
گسترده به خود گرفتهاست كه از منظر دیدگاه تقابلباوری ساختگریان قابل بررّسی
بسيار

است .به ویژه آن جا كه شاعر از مفاهيم متقابل انضمامی در گذشته و خود به خلق مضامين
7

متقابل انتزاعی دست می زند و سعی در گسترش هرچه بيشتر این شبکهی نظاممند دارد.
حال در درون این ساختار منسجم تقابلی میتوان ردّ پای اندیشههای پساساختگرایی را
دید .شاعر در ميان این انسجام زنجيروار تقابلهای پذیرفته شده ،دست به ساختارشکنی
قطبهای دوگانه و گفتمانهای متقابل دیوان را با آفرینش یك افق
میزند و شکوه عظمت 
جدید معرفتی-كالمی و نظر به ساحت معنایی فراتری میشکند و از ارزش معنایی تقابلهایی
كه تاكنون از محوریّت برخوردار بودند ،میكاهد و به حاشيه میراند .شاعر با تغيير زاویه
دید خود ،به ساحت معرفتی جدیدی دست مییابد كه تقابلهای معمول و معهود در آن از
ارزشو اعتبار ساقط میشوند و معموالً به مفهوم بزرگتر و عميقتری اشاره دارد.
فراروی از تقابلها در دیوان حافظ با سه رویکردِ نسبت ،جهت و غایت رخ میدهد و
به سه شکل ،واژگون كردن ارزش ها ،هم این و هم آن ،نه این و نه آن ،ظاهر میشود.دو
شيوهی خلق فراروی از تقابلها در درون ساختار
مورد اوّل كاربرد بيشتری در دیوان دارد .
منسجم شبکههای متقابل دیوان كه حافظ خود آفرینندهی آن است حجّت دیگری بر قدرت
و توانمندی او در گسترهی زبان فارسی است.

فراروی از تقابلهای دوگانه در ديوان حافظ
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