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و فرود ابيات بر پايه ي عنصر تقابل هنر حافظ در ترسيم فراز

 ∗∗ريم بختياريم∗محمدرضا يوسفي

 دانشگاه الزهراءقمدانشگاه

 چكيده
و تقابل از جمله آرايه و زيبايي تضاد از هاي بديعي و در شاخصـه شناسـي غزليـات هـاي مهـم

و كوچك به بزرگ» تقابل«حافظ با استفاده از عنصر. حافظ است نمايي مضامين موردنظر نمايي

و بيت را در يك چالش خود مي و فرود«پردازد و منظـور از بـزرگ. دهـد قرارمي» فراز نمـايي

كها شگردي،نمايي كوچك و تـوان اشـخا بهتـر مـي،آن در ابيـات با كاربردست ص، مفـاهيم

و فرود  شـگردهايي در اين ترفنـد كـه از جملـه. نشان دهدو تقابل با هم مضامين را در فراز

و دسـت خاص محسوب مي دريهشود، شاعر با قراردادن يك دسته از مضامين در فـراز ديگـر

و غرور يا دلزدگي را نسبت به يك گروه ارادتو فرود، حس احترام بـه مخاطـب القـا،ورزي

شـاعر بـا. گيـردو سنجش ميان دو مفهوم، بهتر در جايگاه مقايسه قـرار آن به كمكتا كند مي

ميي متن، واردكردن مخاطب به حوزه او كند سعي و هـم از لحـاظت هـم از لحـاظ صـور تا

و نگرش شاعر، هم از نوع،شده در اين مقاله هاي بررسي تقابل.كند پنداري ذات مفهوم، با عقيده

و تأويل متن قابل تقابل و تأويلي است كه با توجه به بافت جمله در.شناسايي است هاي معنوي

و اجتمـاعي بررسـي و فرودهاي حافظ در سه موضوعِ مضامين عاشقانه، مدحي اين مقاله، فراز

ت مضامين عاشقانه همواره سعي در بزرگدر حافظ. شده است و اهميـ و نمـايي دادن بـه مقـام

در. داردموقعيت معشوق  و از همه مهـم اثربراي رسايي، نيز اشعار مدحي خودوي ،تـر گذاري

در بيـان مسـائلاو. كمك گرفته است، از مضامين عاشقانهورزي به ممدوح انتقال حس ارادت

مي از شگردهاي متنوعي از جمله طنز كه گاهي با تقابل اجتماعي . كندميگيرد، استفاده صورت

ربزرگي پديدهحافظ بهباي بزرگـي دهـد كـه مـي خردي تنزلا استفاده از شگرد تقابل، چنان

.استنمايي اين اوج بزرگو كندميطرف مقابل را دوچندان 

و كوچك بزرگ: هاي كليدي واژه تقابـل تـأويلي، تقابـل معنـوي، غزليـات،نمايي نمايي

و فرود .حافظ، فراز

و ادبيات فارسي∗ )ي مسئول نويسنده( myousefi46@yahoo.comدانشيار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗  mbakhtiari329@yahoo.com دانشجوي دكتري زبان

23/2/96: مقالهتاريخ پذيرش13/5/95: تاريخ دريافت مقاله
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 مقدمه.1

ب ميهافراد براي برقراري ارتباط با يكديگر و با بـه كـارگيري ناچار از واژگان مدد گيرند
مي آن و اهداف خود را براي ديگران بيان تـري واژگاني قوي هر چه دايره. كنند ها منظور
و ظرافت زبان بيشتر آشناييو  ايـن. برقراري ارتباط پرسودتر خواهد بـود،باشدبا روح

و بالغت زبان يافت ويژگي را مي و صنايع ادبي، بيـاني. توان در بستر فصاحت شگردها
و جديد آن، بخشي از وظيفه رايو بالغي به معناي سنتي توانمنـدكردن زبـان شـاعرانه

در حافظ از جمله شاعراني است كه كـاربرد آرايـه. بر عهده دارند و صـنايع بـديعي هـا
و معـاني عالوه بر زيبايي،كالمش و مفـاهيم نقشـي،آفريني، در انتقال تجربيات شاعرانه
كنـد كـه هـم تـأثير اي بيـان مـي وي با اين شيوه مقصود خود را بـه گونـه. دارد اساسي
و هم از نظر آموزه . دهد سخن خويش را آرايش صوريهايش دو چندان شود

از ديگـر شـاعران،ي ساختاري شـعر در حوزه ويژهبه،اش حافظ با سبك اختصاصي
و خالقيت در كاربرد صـنايعي همچـون. متمايز است اسـتعاره،:وي عالوه بر هنرمندي

و ايهام، در به و تقابل نيز مهارتي ويژه دارد تشبيه  توجه بـه تقابـل. كارگيري عنصر تضاد
هـاي حـافظ محسـوب كردن موضوعات يكي از هنرنمايي براي برجستهو استفاده از آن

كه مي حافظ با كمـك ايـن. شناختي غزليات وي اهميتي بسزا دارد در بررسي سبك شود
و تقابل و محوري اساسي،تضاد مي ترين پيام ترين با اين شـگرداو. كند هاي خود را بيان
ميآنچه را مد و بـه دنبـال ايـن بـزرگ. دهـد نظرش است بزرگ يا كوچك نشان نمـايي

و كوچك و فرودي در بيت به مينمايي، فراز مي جود از آيد كه هاي ايجاد پايه توان آن را
و زيرا حافظ بـا ايـن شـگرد مـي؛لذت ادبي شعر حافظ به شمار آورد كوشـد احسـاس

و شعر خود  و خواننده را به شكلي مؤثرتر با خود مقصود خود را به خواننده منتقل كند
م«.سازد همراه  وفـق بايـد داشـته تأثيرپذيري خواننده از شعر، اصلي است كه يك شـعر
.)103: 1375 اسكلتن،(»باشد

ي تحقيق پيشينه.2

آني نزديك به اين مقاله، پژوهش در حوزه و هايي انجام شده كه هر يـك از هـا دريچـه
درا روزنه گـان اشعار حافظ پـيش روي خواننـدي جديد جهت شناسايي بهتر لذت ادبي

بهيا مقاله) 1367(محمدعلي اسالمي ندوشن:است باز كرده ي تضـاد بحـث دربـاره را
مسائل بديعي از جملـه) 1382(سيدجواد مرتضايي.است اختصاص دادهدر شعر حافظ
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و تبادر و تناسب، تضاد، ايهام بـراي هـر كـدام شـواهدي را در شعر حافظ بررسي كرده
هـا از جملـه تناسـبي به بررسـي تناسـبا در مقاله) 1383(ناصر عليزاده.است آورده

 وجـودآوردن طنـز در بـه را كارايي تضاد،)1384(عبداالمير چناري.تضاد پرداخته است
ي مسلط مايه تناقض را درونش، در كتاب)1385( محمود فتوحي. است حافظ نشان داده

ازرا هاي دوگانه تقابل) 1392(لو عليرضا نبي.است شعر حافظ دانسته بـه عنـوان يكـي
و هـدي پژهـان.استرسي كردهبر عناصر محوري اشعار حافظ ) 1393( فيروز فاضـلي

و ساختارشـكني تقابلنيز تحليـل هاي دوگانه در غزليات حافظ را از لحاظ معناشناختي
وي نقشي كـه تقابـل در ايجـاد فـراز ها، درباره در هيچ يك از اين پژوهشاما. اند كرده

.بحث نشده است،دارد حافظ فرود در ابيات

ي پژوهش محدودهواصلي پرسش.3

مي نويسندگان در اين مقاله كوشند به اين پرسش پاسخ دهند كـه چگونـه عنصـر تقابـل
و فراز به مـورد) نمـايي كوچـك(و فرودهـاي) نمايي بزرگ( تصويركشيدن بهتر مضامين

و اثرگذار است؟  نظر شاعر دخيل
ـ هسـتند، هاي معنوي يا تـأويلي ابياتي كه داراي تقابل مقالهدر اين ه عنـوان نمونـه ب
و و تأويل شدهو از لحاظ فراز انتخاب دادن شگردي اسـت هدف، نشان. اند فرود، بحث

و بيـاني اي از آرايه كه حافظ با مجموعه هـا، تشـبيه، ماننـد تكـرار مصـوت،هاي زبـاني
و  و واژگان،استعاره، كنايات و بـه دنبـال آن بـزرگ چينش خاص عبارات نمـايي تقابل

مي موجود در بيت را برجسته)فرود( نمايي كوچكو) فراز( . دهد تر نشان

 مباني نظري.3

و گونه هاي صور خيال كـه در بـديع معنـوي مـورد توجـه قرارگرفتـه، يكي از شگردها
به. تناسب است و گونه با استفاده از اين شيوه، كلمات اي هنرمندانه با هم تناسب معنايي

و روشي است كه شاعر به كمك آن مـي تناسب. كنند گاه صوري پيدا مي توانـد عبـارت
و بدون هيچ و معمـاپردازي بـه خواننـده انتقـال منظور خود را به راحتي گونه غمـوض

در پيچيده به نظر نمي،ها اگرچه تناسب، برخالف برخي از آرايه. دهد آيد، نقش بزرگـي
مي انتقال مفاهيم مورد ع خود تناسـب را روشـي شميسا در كتاب بدي. كند نظر شاعر ايفا

مي مي آن از صنايعي كه ژرف. كند داند كه ميان كلمات هارموني خاصي ايجاد هـا ساخت
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حسمي،تناسب است و تسـهيم، جمـع يـا توان به مراعات نظير، آميزي، تلميح، ارصـاد
و مقابله اشاره كرد در.)54: 1388 وحيـديان كاميـار،؛ 107: 1390، شميسـا:نك( تضاد

مي،صنايع، تضاد يا تناسب منفي ميان اين تواند به تفسير بهتر از جمله صنايعي است كه
مي«زيرا؛بيت كمك كند و تفسير و تقابل است كه شناخته و(شـوند اشيا بيشتر با تضاد

مي).بضدها تتبين االشيا و همين تقابـل شنيدن چيزي، ضد آن را هم به ذهن خطور دهد
و عبارات متضاد است به نوعي باعث پيوند ميان واژه در فلسفه، تضاد يكي از اسباب. ها

و انتقال افكار شمرده شده است  ). 274: 1386 همايي،(»تداعي معاني

و تقابل.3.1  تضاد

و از زينت مي تضاد يكي از شگردهاي بديعي اين صنعت يكـي. شود هاي شعر محسوب
در در حوزه،هاي مهم زبان است كه در بعد واژگاني از مؤلّفه و ي مطالعات دستور زبـان

مي،بعد معنايي ساختار تضاد در زبان فارسي قياسي يـا. آيد از مقوالت بالغي به حساب
م،در بعد معناشناسي.)1(سماعي است تقابـل معنـاي. شوديتضاد با عنوان تقابل شناخته

ي واژگـانيهـاي معنـا حـوزه،در تقابـل معناشناسـي. تري نسـبت بـه تضـاد دارد وسيع
تقابل بين دو امر وجـودي اسـت كـه،گاهي؛هاي مختلفي در تقابل با يكديگرند گونه به

. ها در تقابل، درواقع مكمل يكديگرند گاهي هم زوجو ها نهايت بعد وجود دارد بين آن
و ژرف و در ساختار انواع ادبي نيـز مـي تقابل در روساخت توانـد حضـور ساخت زبان

و سهراب«ساخت داستان مثالً ژرف؛داشته باشد و زبـا عناصر سايربر عالوه،»رستم ني
مي تقابل تجربه،ادبي آن و جوان ).71: 1392 لو، نبي:نك( تواند باشدي پير

و پژوهش در عرصه و ادبيي مطالعات و تحليـل تقابـل،هاي زباني مبنـاي بررسـي
ترين اصول حـاكم هاي دوتايي يكي از مهم الينز معتقد است تقابل«. مطالعات بوده است

و در توليد معنا نقشي بنيادين دارد  ). 159: 1386، چندلر(»بر زبان است
و تقابل مي لف تضاد ياتواند تضـادي اسـت،درحقيقت،تضاد لفظي. معنوي باشد ظي
در معنـي،آفريني، دو واژه را كه در معني حقيقي با هم تضاد دارند كه شاعر براي زيبايي

و نـزاع برخاسـت«ي مثالً در جمله؛برد كه تضاد ندارند مجازي به كار مي » فتنه بنشست
كه برخاستن در اين جمله به معني ازميان تضـاد. تضـادي بـا نشسـتن نـدارد رفتن است

،توانـد كاركردهـاي گونـاگوني داشـته باشـد معنوي يكي از ترفندهاي ادبي است كه مي
و سيمرغ در اين بيت از حافظ مانند دو واژه :ي مگس
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و انبساط خاطر، روشنگري، تأكيـد، ملمـوس،تضاد معنويهاي كاركردهاز جمل سـاختن
كورش).294-271: 1374و64-59: 1388 وحيديان كاميار،:نك( بخشيدن است تجسم

»تقابـل معنـايي«معنايي را ذيـل عنـوانِ تضاد،شناسي درآمدي بر معنيصفوي در كتاب 
و گفته است ) semantic opposition(اصطالح تقابل معنايي«:مورد بازكاوي قرار داده

مي به هنگام بحث درباره . رودي مفاهيم متقابل يا در اصطالح سنتي، معاني متضاد به كار
) antonym(بـه جـاي تضـاد ) opposition(شناسي عمدتاً از اصطالح تقابـل در معني

مي زيرا تضاد صرفاً گونه؛شود استفاده مي هاي در اكثر فرهنگ. آيد اي از تقابل به حساب
و جـز آن بـا/فروش، خـام/پايين، خريد/هاي معنايي از قبيل باال لغت، انواع تقابل پختـه

و اين بـه آن خـاطر اسـت كـه مشخص شده) antonym( هاي متضاد برچسب واژه اند
امـا؛اسـت گرفتـهي ديگر قـرار اي مقابل مفهوم واژه ها در نقطهم يكي از اين واژهمفهو

مي تقابل معنايي گونه و هاي مختلفي را شامل شود كه بايد از يكديگر بازشـناخته شـوند
و وي بـه طبقـه.)117: 1387صـفوي،(»بندي شوند تحت عناوين مشخصي طبقه بنـدي

،)آمـد/رفت(جهتي،)زنده/مرده(، مكمل)جوان/پير( مدرج: هايي از جمله تعريف تقابل
و فروش(دوسويه . پرداختـه اسـت) پنيـر/كارد(و ضمني) ناآگاه/آگاه(، واژگاني)خريد
توانـد جـزء اي براي هـر واژه در نظـر گرفتـه كـه مـي ويژگي» تقابل ضمني«در صفوي

و كافي مفهوم آن واژه نيز نباشد قـرار خصوصـيتي اين ويژگي در تقابل بـا. شرايط الزم
ي مذكور در معنـي به اين ترتيب دو واژه. است شدهي دوم لحاظ گيرد كه براي واژه مي

ميضمني خود در تقابل با يكديگر قرا دو)120: همـان:نك( گيرندر ؛ مـثالً قرارگـرفتن
و كوچك در نظر گرفته شده است كلمه و فنجان براي تقابل ميان بزرگ .ي فيل

بلكه؛نيستهاآنمعناي،دهد در تقابل ضمني آنچه دو واژه را در تقابل هم قرار مي
مي؛هاست وجود تصورات ذهني از معناي آن م بنابراين عنوي را نوعي تقابـل توان تقابل

مع).83: 1392 لو، نبي:نك( ضمني خواند و روابط همنشيني نوي تضاد با توجه به بافت
در چـه واژه«: پرسـيده شـود بافـت اگر خارج از در بيت پيشين. استقابل شناسايي  اي

مي نمي»تقابل با سيمرغ است؟ شد توان گفت مگس؛ ولي با توجه به بافت، توان متوجه

و زحمت ما ميعرض خود ميتسيمرغ نه جوالنگه توسياي مگس عرصه داريبري
)449غ:1371شيرازي،حافظ(
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؛شـود تقابل معنايي در سطح واژگان خالصه نمي. دو واژه در تقابل با هم هستندكه اين
و شامل تقابل در سطح عبارات بلكه گستره . استاي وسيع داشته

و رابط.3.2  همنشينييهتقابل

ميي همنشيني از راه توجه به رابطه يكـي از نظريـات. شود هاي شناخت تقابل محسوب
هاي ساختگرايي اساس كار قرار گرفت، شناسـايي يـاي مكتب همهسوسور كه تقريباً در 
ي زباني برمبناي دو نوع رابطـه اسـت كـهي يك جمله يا هر قطعه تقطيع عناصر سازنده

و رابطه رابطه آن منظور از رابطه. است شدهي همنشيني خواندهي جانشيني ي همنشيني
رند، با هر يك از اجزاي ديگر جملـهگي است كه كلمات وقتي در جمله كنار هم قرار مي

مييهرابط و،ي ايـن رابطـه در نتيجـه.كنند معنايي برقرار هـر كـدام از كلمـات معنـي
در اي كه اگر همـان كلمـه در جملـه به گونه؛يابند كاربردي خاص مي و كنـاري ديگـر

و كـاربرد را نداشـته واژه در.باشـد هاي جديدتر به كار رود، امكان دارد ديگر آن معني
و در اين بافت در تقابـل بـا هـم» آبـاد كنج محنت«و»نشين سدره«دو عبارت،بيت زير

:هستند
 است آباد نشيمن تو نه اين كنج محنت نشين كه اي بلندنظر شاهباز سدره

)37غ:1371شيرازي، حافظ(
در بررسي تقابل معنوي، به نوع ديگري از تقابل اشاره خواهيم كرد كه شناسـايي آن

و تأمل در معني است  تاكنون در جايي بـه آن اشـاره نشـدهونيز مستلزم توجه به بافت
مي. است . كنيم در اين مقاله آن را با نام تقابل تأويلي معرفي

 تأويلي تقابل.3.3

در اند يا حداقل، آثاري كه داراي ويژگي مبهمآثار مبهم كه حاصل زبان هايي هستند كـه
مي نظر خواننده مبهم جلوه مي و تعبيـر باشـند كنند، در ايـن. توانند داراي چنـدين معنـا

و با كوشـش خواننـده صورت يا تنها يك تعبير درست ي تر است كه در بطن متن نهفته
ش يا متن به گونه،شود جستجوگر كشف مي و تفاسير خـاص هـر اي نوشته ده كه تعابير

به پذيرفتنيخواننده از متن  و معناها كه ويژه در ادبيات امـروز باشد؛ يعني كثرت تعبيرها
و كثرت تعـابير مواجـه مـي.خورد به چشم مي در زماني كه در متن با چند معنا شـويم،

كـه معنـا شـود؛ يعنـي زمـاني يا تأويل متن نيز مطرح مـي» هرمنوتيك«ي كنار آن مسأله
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به به و و نياز است متن تأويل شود سرعت حاصل نمي راحتي مي.شود كوشـيم در تأويل
خواننده بـا يـك. چنين است در تقابل تأويلي نيز اين. به معناهاي باطني متن دست يابيم

در حقيقت تفاوت تقابـل تـأويلي بـا تقابـل متوجه تقابل موجود نشود؛نگاه ممكن است 
و با انـدك توجـه، قابـل تشـخيص معنوي اين است كه  تقابل معنوي با عنايت به بافت

و؛است ولي براي شناخت تقابل تأويلي، بايستي تأمل بيشـتري در مـتن صـورت گيـرد
آن. متن بيشتر مورد واكاوي قرار گيرد و براي شناخت تقابل تأويلي داراي واسطه است

ب ايجـاد ايـن نـوع تقابـل اوصـافي كـه سـب،درحقيقـت. مرحله بايد عمل كردبه مرحله
جز،گاه،شود مي و ميئآنقدر پوشيده در شـعر. شـودي است كه با چند واسطه مشخص

و تـأويلي، هـا، بـاألخص تقابـل هاي هنري در كاربرد تقابل حافظ ظرافت هـاي معنـوي
شـاعر بـر آن اسـت تـا از بيـان. آورد تصاوير بديعي را در ذهن مخاطب به وجـود مـي 

و صريح كن و مفاهيم را با تصويرسازيمستقيم زيـرا در بيـان«؛هايش بيان كنـد اره گيرد
ها افزودن به مدت زمان ادراك حسي است؛ چون فراشـد ادراك حسـي يكي از راه،هنر

و غايت زيباشناسي است و دشوار؛در خود هدف به[پس بايد طوالني ] تأويلي،نوعيو
از تقابل). 209: 1391 احمدي،(»باشد مبـاني اصـلي تفكـرات سـاختارگرايان هـا يكـي

و آثار هنري از اين امر متأثر هسـتند. شوند محسوب مي هـاي ايـن امـر در تقابـل. متون
هنرنمايي شاعر در استفاده از اين نوع تقابـل بـراي بيـان. خوبي ملموس است تأويلي به

و به مي نوعي مقاصدش، به آخرين درجه مضامين و زيباشناسي ي از بسـيار. رسـدي هنر
و غيرمستقيم از همين طريق به ذهن مي . رسد معاني ضمني

اي از تناسـب، ارتباطـات ظـاهر نشـانه گونه كه اشاره شد، گاه در ابياتي كـه بـه همان
و تأمل، اين نشانه،نيست معنايي يا تقابل :شودمي ها يافت با توجه

و فريـاد كـه كـردم نشـنيدي هر نالـه
 فرود

نگارا كه بلند است جنابـتپيداست
 فراز

)15غ:1371شيرازي،حافظ(
و فرياد عاشق  تويِ بلندجناب≠من حقير نرسيدن ناله

 تأويلي: نوع تقابل
و فرياد از جانب عاشق حقير در مقابل بلندبودن جناب يار در اين بيت، نرسيدن ناله

و به اين ترتيب و بزرگـي معشـوق را برجسـته كوچك،نشان داده شده تـر نمايي عاشق
و تأويلي نوع واژه.دكنمي مايانن و هـا، ريخـت جملـه گزيني در تعيين تقابل معنوي هـا
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و نحوهي جنبه همه به هاي قابل تصور زبان . مورد توجـه قـرار گيـرددكارگيري آن بايي
با»ا«مصوت بلند ميبخشي از و باعث برجستهر رسانگي مطلب را به دوش سازي كشد

و از لحاظ صوري اين بزرگي را تحكيم بخشـيده اسـت  هجـاي بلنـد،درحقيقـت. شده
و بزرگي در بيت است . عامل ايجاد نوعي تفكر، تأمل

)فرود(نماييو كوچك) فراز(نمايي بزرگ.3.4

ا نمايي يكي از صنعت بزرگ ميهاي بديعي است كه غلو، و مبالغه را آن غراق توان جـزء
و اسـتعاره اين بحث را در حـوزه شناسي معنيكورش صفوي در كتاب. شمرد ي تشـبيه

پـذيرد،ي تشـبيه صـورت مـي گريـزي بـر پايـه اگر بپذيريم كه واقعيت«: كند تعريف مي
 نمايي مؤلفه با بزرگ» انتخاب بر حسب تشابه«نمايي توانيم مدعي شويم كه در بزرگ مي

مي يا مؤلفه مي هايي صورت اگر،به عنوان مثال؛شوند پذيرد كه از نظام شناختي برگزيده
و رعنايي«ي بر حسب مؤلفه» انتخاب« مي صورت پذيرد، نشانه» بلندي شـود اي انتخاب

» قامـت يـار«جانشـين» سـرو«بر همـين اسـاس.ي اوليه بلندتر باشد كه نسبت به نشانه
در مي ).161: 1390 صفوي،(» نمايي صورت پذيرد بزرگ» بلندي«شود تا

شـمارد كـه تـأثيري نمايي، آن را عاملي برمـي كاميار نيز در تعريفي از بزرگ وحيديان
و قـدرت تـأثير بزرگ. بخشد جادويي به سخن مي نمايي در صورخيال سبب برجستگي

يهو سـنجش را زيرمجموعـ العارف، تنسيق الصـفات، تجاهلوي اغراق. شود كالم مي
به بزرگ ين ترفنـدتر عالوه بر اينكه برجسته» سنجش«،در اين ميان. آوردمي شمار نمايي

و رود، عامــل بســيار مهــم بــراي نشــان نمــايي بــه شــمار مــي ادبــي بــراي بــزرگ دادن
؛ زيـرا ارزش هـر)118: 1388 وحيديان كاميـار،:نك(ساختن عواطف نيز است ملموس
مي،خوبيبه،ي ديگر اي در مقايسه با پديده پديده .شود نشان داده

مي بزرگ اي بـزرگ، بزرگـي هنگامي كه پديده: پذيرد نمايي به طريق ديگر هم انجام
و به خردي تنزل يابد تا بزرگي طرف مقابل را دوچندان كند اين.خود را از دست بدهد

مي اوج بزرگ،نوعي به و شود؛ مثالً خورشيد كه نشانه نمايي محسوب اي بـراي عظمـت
و به غالم تشـبيه،بزرگي است دو شـود تـا بزرگـي ممـدوح در برابر ممدوح تنزل يابد

: شود چندان
سحر خسروِ خاور مي شـــاهمتـــورانيبنـــدهپادشـــهيباهمـــهگفتخوشم آمد كه

)361غ:1371،شيرازيحافظ(
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و كوچك منظور از بزرگ بلكـه،نمايي در اين مقاله، مـوارد اخيرالـذكر نيسـت نمايي
و ست كه در راستاي آن تقابل در ابيات بهتر مـي بيان شگردي توانـد اشـخاص، مفـاهيم

و فرودي ادبي نشان دهد . مضامين را در فراز

 بحث.4

و تحليل عاشـقانه، ابيات بر اساس الگوي مطروحه در سه گـروه در اين نوشتار، تجزيه
و اجتماعي صورت گرفته  كه در كنار عنصر تقابل، اند شدهابياتي بررسيو صرفاًمدحي

 به عنوان مثال در بيت. باشند) نمايي كوچك(و فرود) نمايي بزرگ(داراي فراز 

و بيداري«يهتنها صنعت تضاد بين دو كلم و روز«و»خواب شـود، ديده مـي» شب
و فرود استفاده شده باشد گونـه ابيـات ايـن به همـين جهـت. بدون اينكه از شگرد فراز

. اين مقاله هستندخارج از بحث 

و فرود در مضامين عاشقانه.4.1  فراز

و كائنات از شروط توفيق در عشق بي حـافظ،رو ازايـن؛ورزي اسـت خبري از بود خود
و اهميت همواره سعي در بزرگ و اين يكـي نمايي و موقعيت معشوق دارد دادن به مقام

اي عشـق عاطفـه،در نگـاه حـافظ. غزليـات اوسـتيهاز پربسامدترين مضامين عاشقان
ي چگونـه شـيوهاي خواجه بـر آن اسـت تـا در پـس هـر بيـت عاشـقانه. مقدس است

و احترام ورزيدن، ارادت عشق اي ورزي زمينـه ارادت.و ادب را به تصـوير درآورد ورزي
و عنايت داشته باشد .است براي آنكه عاشق بتواند از معشوق خود طلب توجه

بگريزدبادم چواش افتگرد در پيچووگر به ره گذري يك دم از وفـاداري
فرازفرود

)155غ:همان(
)بلندشدن(گريختن باد،≠)نشستن(افتادن گرد،

و معشـوق بـه» گـرد«خـود بـه كردن با تشبيهشاعر. اين تقابل از نوع معنوي است

و فرود خود»باد« اي در ذهـن مخاطـب بـه تصـوير را به نحو شايسته) عاشق(، افتادگي
و وااليي معشوق را به .در بيت عينيت بخشيده است،خوبي كشيده

و گر به روز شكايت كنم به خواب رودشب شراب خـرابم كنـد بـه بيـداري
)221غ:همان(
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)31غ: همان(
و فراز(بودن صبامركَب و فرود(بودن مور مركب≠) بزرگي )كوچكي
و فراز(سليمان و فرود(من≠) بزرگي ) كوچكي

با توجه به رفعت بيت سليمان در اين. تأويلي است موجود در اين بيت از نوع تقابل
مرَكـب معشـوق اسـتومعشوق خوداز استعاره مقامش در مقابـل،.صبا تصـويري از

مشاعر  بـه كـرده كـه تشـبيه ركَب خود را بـه مـور با عنايت به خست جايگاه خويش،

و آهسته  مينيز حركت كُند صـورت،حـافظ خواسـته تـا بـا ايـن تصـاوير. كنـد اشاره
و نـاتواني خـود را برجسـته  و كُنـدروي و تندروي معشـوق ؛ تـر نشـان دهـد سبكباري

و برانم( كلماتي مانندهمچنين، آ(ي مصوت بلنداكه دار) سليمان و هنگـام اسـت،) اي
و وزني كشيده دارنـد كـه بـزرگ،خواندن نمـايي در آن بهتـر بـه تصـوير كشـيده لحن

.دوش مي
سرمدرت تاجخاكايكنيها ميلطفگذرمعاطرخاطرآنبركهباشمكهمن

فرازفرود
)328غ: همان(

 خاطر عاطر≠) بودن هيچ! كه بودن؟(من
. تقابل از نوع معنوي است

و مصوت ها، صامت تكرار واج و همنشيني واژه ها و مفهـوم ها ها در القاي بهتر معنـا
ميخاص شاعر دخيل  و نقش كليدي ايفا خـاطر(» خـاطر عـاطر«تركيـب. كننـد هستند

و» هـا لطـف«،»خاطر عاطر«در»ا«و ايجاد شگرد زباني در تكرار مصوت بلند) معشوق
و در اوج قرارگرفتن را به ظاهر قسمت،»تاج« .نظر، بخشـيده اسـت هاي مـد برشوندگي
آن زبان را نميي رنه ولك، در تحقيقات ادبي، سطح آوايي گفته به توان از سطح معنـايي

و مفهـوم»ا«مصوت نيز در اين بيت ). 197: 1382ولك،:نك(جدا كرد  در القاي معني
و تقابل را بهتر نشان مي و ميزان بعد . دهد بزرگي معشوق تأثير فراوان دارد

حدرمن كه باشم اـــصبهـــكرمــآن
 فرود عاشق

پـــرده دارحـــريم حرمـــت اوســـت
 فراز معشوق

)56غ:1371شيرازي،حافظ(

استكه مورم مركبمنبرانمچونسليمانباپشت صبا بندند زينكه برساعتاندرآن

فرودفرازفراز
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به= صبا  دار پردهتشبيه
 دار ناچيزبودن، كوچكتر از پرده= من
)تشبيه ضمني به شاه(معشوق≠) ناچيزبودن(من

و عظمـت. تقابل در اين بيت از نوع تأويلي است در حرمي كه صـبا بـا آن شـهرت
را كوچـك جلـوه. حقيرتـرين اسـت دار است، عاشق، پرده دادن صـبا، بزرگـي معشـوق

.تر نشان داده است برجسته
 با هواداران رهرو حيله هندو را ببين زلف دل دزدش صبا را بند بر گردن نهاد

)402غ:همان(
 اسير= صبا≠) رباينده(زلف عاشق

اين تصوير قدرت ربايندگي زلـف معشـوق. صبا بند بر گردن، اسير زلف معشوق است
.استكرده وچنداندرا 

بلنـددامـن آن سـروودست منبعد ازين
 فراز فرود

و بيخمازباالي چمانكه به بركنـدبن
 فرود فراز

)181غ:همان(
)نمايي بزرگ(دامن سرو بلند≠) نمايي كوچك( درازكردن عاشق ازپاافتاده دست

و بن و قامت≠) كوتاهي(بيخ )بلندي(باال، قد
 معنوي: وع تقابلن

و عبارات متقابل در هر دو مصرع، مفاهيم مـورد نظـرها كردن واژه شاعر با همنشين
. كشد خود را به بهترين نحو به تصوير مي

و«تصوير. نهايت تالش عاشق اين است كه دستش به دامن يار بلندقامت برسد بـيخ
با» درازكردن به دامن يار بلندقامت دست«و» بن »-بـاالي چمـان-قامت يـار«در تقابل

و فـرود را بـه تصاويري كامالً و در تقابل با هم پديد آورده كـه فـراز خـوبي بـه دوگانه
من«تركيب،از طرفي ديگر. نمايش درآورده است آن سـرو«و» دامـن«در مقابل» دست

و هم استعاره كه تصويرسازي مطرح در اين بيـت بلند هم از لحاظ وجود مصوت» بلند
و آن را در فـراز پاياني مصرع نوعي برشوندگي را به قسمت،است اول بخشـيده اسـت

. قرار داده است
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اي سروكار است هر شبمبا هر ستاره
 فرود

ــروغ ــرت فـ ــواز حسـ ــاه تـ ــو مـ رخ همچـ
 فراز
)409غ:همان(

، تقابل تأويليدر حسرت يكبار ديدن≠هر شب سروكارداشتن
)فرد(ماه≠) تعدد(ستاره
 معنوي:تقابلنوع

مياستعارهشاعر با استفاده از ابزار بياني كشد، رخ معشوق را در قالب ماه به تصوير
به ستاره مانند كـرده،با آن در ارتباط استكه به غير از معشوقرا هر آنچه،و در مقابل

و ناچيزي. است مصـرع،است كـه ايـن امـر) حقارت(ستاره در اين بافت، بيانگر تعدد
و مصرع دوم را در اوج قرار داده است .اول را در فرود

بهـم عنايتـچشساقي كه جامت از مي صافي تهي مباد نــكمن دردنوشي
 فرود فراز

كن حافظ پشمينه يك بوسه نذرسرمست در قباي زرافشان چو بگذري پوش
 فرود فراز

)398غ:همان(
 درد≠مي صاف

 پوش پشمينه≠قباي زرافشان
 معنوي: نوع تقابل

را،شاعر بر آن است تا با خاكساري خود و حـس تـرحم او توجه معشوق را جلب كند
و عبارات. برانگيزاند و قبـاي زرافشـان در يـك» تهـي مبـاد«ساقي، مي صاف،: واژگان

و چشم و پشمينه)نياز(انتظار عنايت بودن طرف پوش در طرف ديگر رسـالت، دردنوش
بهو كشيدن اين فرازتصوير را در به .خوبي نشان داده است فرود

ــداز ــا مينـ و در پـ ــكن ــم را مشـ دلـ
 فرود

ــه دارد در ــزلك ــو من ــف ت ــر زل س
 فراز

)389غ:همان(
(بلندي(داشتن در سر، جاي≠) نمايي كوچك(افتادن درپاي،شكستن )نمايي بزرگ)

 معنوي: تقابلنوع
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در مصرع دوم در اوج نشان داده، آنچه كه در مصرع اول در نهايت فرود قرار گرفته
و عنايت معشوق است بزرگ،هدف،درحقيقت. است شده و جلب توجه شـاعر. نمايي
دلكخواهد بگويد مي و قربي داشته باشد،ه اگر قرار است داشـتن به خاطر مسكن،ارج

. در زلف يار است
نشـود دام بـازچينعنقا شـكار كـس

 فراز
رابـاد بـه دستسـت دامكانجا هميشه

 فرود
)7غ:همان(

 دام≠ عنقا
 معنوي: تقابلنوع

و نايابي است كه در اين بيـت يـار در پوشـش آن بـه تصـوير،عنقا مظهر نامعلومي
از.كشيده شده است ميدام ممكن است نشان را بفريبـدرخواهد يـا هر چيزي باشد كه

و» شكارنشـدن«: قرارگرفتن عبـاراتي همچـون.در تقابل با شخصيت اوست،نوعي يا به
و» بازچيدن دام« در كنـار،كه كنايه از كـار بيهـوده اسـت» بودن دست بادبه«در كنار عنقا

و واژگان مدنظر بخشيده»دام«ي واژه و فرودي خاص به مصرع .است، اوج
ــه ــر ن ــي دگ ــر مرغ ــن دام ب ــرو اي ب

 فرود
كــه عنقــا را بلنــد اســت آشــيانه

 فراز
)428غ:همان(

 عنقا≠انمرغديگر
 معنوي: نوع تقابل

در كنـار» دام«ي واژه. خوبي قابـل مالحظـه اسـت چينش مناسب واژگان در بيت به
و بــزرگ»عنقــا«در كنــار» بلنــدبودن آشــيانه«و»مرغــي دگــر« و فــرود و، اوج نمــايي

شاعر با استفاده از شگرد؛ همچنين، نظر شاعر بخشيده استنمايي به مضامين مد كوچك
و آشيانه، بلنـدي واژه»ا«در كاربرد مصوت بلند،زباني را مناسـب بـه» بلنـد«ي در عنقا

.تصوير كشيده است
ايمآمدهغرق گناهبحر كرمكه در اينتي توفيق كجاستتو اي كشحلملنگر

فراز فراز فرود
)366غ:همان(

)فرود(غرق گناه≠) فراز(حلم، كرم، كشتي توفيق
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دادن نشان بيت شاعر براي بزرگدر اين. تقابل در اين بيت از نوع تقابل معنوي است

تـا بـه ايـن شاعر خود را غرق درياي گناه كـرده. است يازيده تشبيهمقام يار، دست به 

تـر كـرده را در كنار كوچكي خود برجسـته) توفيق كشتي(عظمت يار يا پير راه،ترتيب
. باشد

و فرود در مدح.4.2  فراز

ااثرشاعران براي اغـراق، حسـن تعليـل،ز شگردهايي ماننـد گذاري بيشتر اشعار مدحي
و مي... تجاهل العارف، تشبيه، استعاره، تضاد حافظ نيـز در اشـعار مـدحي. كنند استفاده

و فـرود«خود عالوه بر اسـتفاده از شـگردهاي فـوق، از  بـراي رسـايي،،تقابـل،»فـراز
و از همه مهماثر :استورزي به ممدوح كمك گرفته تر انتقال حس ارادت گذاري

قُدس حلقهداورِ دين شاه شجاع آنكه كرد امرش به گوشروح
)284غ:همان(

و فرمان(شاه )گوشبه حلقه(بنده≠) امر
 تأويلي: نوع تقابل

دهـد تـا در مقابـل بـه او مـي) داور(شجاع صفتي خـدايي رساندن شاه اوج شاعر براي به
.بلندي است، بلندتر شمرده شودالقدس كه خود مظهر روح

داور دارا شكوه اي آنكه تاج آفتاب
 فراز

از سر تعظيم بر خاك جناب انـداختي
فرود

)433غ:همان(
)تاج آفتاب(تشبيه به شاه)خورشيد(آفتاب
و بنده) شاه(فرودي خورشيد سير  نمايي كوچك به غالم

و بنده )يحيي الدين شاه نصرت(داراشكوه داور≠ خورشيد در هيأت غالم
 نمايي بزرگ≠نمايي كوچك

 تأويلي: نوع تقابل
و بنده در تقابل بـا ممـدوحِ و در بافت جمله، خورشيد با تشبيه به غالم در اين بيت

و عظمـت قرارگرفتـه اسـت  و كـوچكيِ شـأن بـا،ابتـدا،شـاعر. حافظ از لحاظ بزرگي
و با سير،و سپس) تاج آفتاب(قراردادن آفتاب در هيأت شاه  و تشـبيه بـه غـالم نزولـي
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اين امر با دادن صفت داور بيشتر. عظمت ممدوح را نشان داده است) كردن تعظيم(بنده
. برجسته شده است

اــوان شمــو ثناخمــاه شماييـشبندهگرچه دوريم از بساط قرب همت دور نيست
)12غ:همان(

و» ثنـاخوان«،»شـاه«در كلمـات»ا«تكرار مصـوت بلنـد. بنده در تقابل با شاه است
آن» شما« ، بزرگـي ممـدوح را بيشـتر نشـان داده»بنـده«ي ها در كنـار واژهو قرارگرفتن

مي شاعر را كشف مداوم واژهيهوظيف،اينجاست كه الرنس پرين.است داند كه بـه هايي
مي،با يكديگر شاندليل قرابت : نـك(آفريننـد معـاني شـگفت مـي،نشـينند وقتي كنار هم

).35: 1373پرين،
اي شهنشــاه بلنــداختر خــدا را همتــي

 فراز
تا ببوسم همچو اختر خاك ايوان شـما

 فرود
)12غ:1371شيرازي،حافظ(

)بنده(اختر≠) شاه شاهان(بلنداختر
 معنوي: نوع تقابل

اش دهـد كـه اختـر بـا تمـام بلنـدي نشان مـي جاييشاعر بزرگي ممدوح خود را تا
به كوشد مي  را ببوسـد) شهنشـاه(بتواند خاك ايوان شـاه شـاهانتادانبرسجاآنخود را

شاعر با تشبيه خود به اختر برآن نيست تـا.)قابل تصور استدر فرازي غيرشاهان شاه(
و كوچكي» بلند اختر«با آوردن چراكه؛تصويري بزرگ از خود نشان دهد  خـود خردي

ميبهرا و برشوندگي حاصـل»ا«آرايي مصوت بلند واج. گذارد نحوي شايسته به نمايش
. است واضح از آن در بيت كامالً

 رسيداوج ماهبرآمد بهقعر چاهز ران غيورعزيز مصر به رغم براد
 فرازفرود

)242غ:همان(
)يحيي شاه(برادران غيور≠) منصور شاه(عزيز مصر
و رسيدن به منصب پادشاهي(اوج ماه≠) دوري از شيراز(قعر چاه )ورود به شيراز

 معنوي: تقابلنوع
هجـري بـه 790منصـور در سـالي شـاه خواجه اين غزل را در زمان ورود مظفرانه

و فراري ). 229: 1370معـين،: نـك(يحيـي سـروده اسـت دادن بـرادر خـود شـاه شيراز



)33پياپي( 1396، پاييز3ي شماره،9 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــ 178

و خرسندي از پادشاهي، با عنايت بـه تلمـيح بـه كـار نمايي در نشان بزرگ دادن ممدوح
ا،كامالً،رفته در بيت .ستمشخص

و.4.3  فرود در بيان مسائل اجتماعي فراز

مي هنگامي و سرمايه كه نيروهاي جامعه در مقابل هم قرار ،فرهنگـي هاي اجتمـاعي گيرند
مي،به جاي پيشبرد امور جامعه و رودرروييِ نيروهاي اجتمـاعي به جان هم افتند، تقابل

و موضوعات شعري را در تقابل بـا. رسد به اوج مي در چنين وضعيتي شاعر نيز مفاهيم
گيـريي عصـر حـافظ بيشـترين زمينـه را بـراي شـكل جامعه. بيند ديگر موضوعات مي

ين امـر سـبب شـد در همـ).17: 1372شفيعي كدكني،:نك( تناقضات فراهم آورده بود
و پارادوكسي شكل بگيرد و كالم خواجه ساختار متناقض قرنيهدر اوضاع آشفت. ابيات

حافظ سعي داشـت. هشتم، شاعران از جمله حافظ به انتقاد از جامعه روي آورده بودند
از جملـه طنـز كـه گـاهي بـا بيـان،تا در بيان انتقادهاي اجتماعي از شگردهاي متنوعي

ص تقابل ميها طنـز را تصـوير هنـري اجتمـاع«شفيعي كـدكني. گيرد، استفاده كند ورت
و ضدين و اجتمـاع تنوع تقابـل ). 114:همان:نك( است دانسته» نقيضين هـاي صـوري

و ضدين از جمله مواردي است كه در غزليات حافظ بسيار به چشم مي . خـورد نقيضين
م حافظ فساد عصر را با و اشخاص طرح كـرده تـا هـم شگرد در مقابل قراردادن ضامين

و هم به زبـان انتقـادي شـعر، ماللـي بـهيهواسـط نقد خود را از جامعه بيان كرده باشد
مي تقابل. خواننده نرسد آن ها بيت را تا حدي زيبا خـوبي حـس ها را بـه كند كه مخاطب

را،زمان با خواندن اين اشـعار انتقـادي، همچـون شـاعرهمو كند مي از دلزدگـي خـود
مييهجامع مي. نمايد ريايي اعالم و در نتيجـه كوشد با كمك تقابل حافظ و«ي هـا فـراز
و فاصـله»فرود و مضامين مورد نظـر بپـردازد و ها به بزرگداشت اشخاص ي ميـان ريـا

: كند يكرنگي را براي مخاطب خود ملموس
و زاهداستدائملطفشكهخراباتمپيريهبند نه لطف شيخ و گاه نيستگاهور هست

فرودرازف
)71غ: 1371حافظ شيرازي،(

و زاهد≠ پيرخرابات  شيخ
بي≠لطف دائم و  گاه گاه
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 معنوي:نوع تقابل
و بـي كردن لطف دائمي پير حافظ براي برجسته و خرابات، از لطف گاه گـاه شـيخ

ي پيـر بنـده،ميان آورده، تا مخاطب بـا سـنجيدن ايـن دو، چـون شـاعر زاهد سخن به 
و با تقابلي كه ميان واژه. خرابات شود و بـي«و» دائـم«ي شاعر به طنز ايجـاد» گـاه گـاه

دا كرده، جانب عقيده و . است تر ساخته بودن لطف پير را برجستهميئي خود را گرفته
مرغــان قــاف داننــد آيــين پادشــاهيگاهي بر سر نهـد كالهـيباز ارچه گاه

)489غ:همان(

)مرغان قاف(سيمرغ≠باز
 دانستن رموز پادشاهي≠)ندانستن آيين(كردن پادشاهي گاه گه

 معنوي: نوع تقابل
و پير راه را در تقابل با كسـاني مـي و روش كـار خواجه، مراد و راه آورد كـه از رمـوز

و پندار مرادي در سر مي . پرورانند آگاهي ندارند
و» گاه گاه«قرارگرفتن عبارت در كنار مرغان قاف، مصرع» دانستن رموز«در كنار باز

و راهب و مصرع دوم را كه در تأييد رهبري ري پير آمده، در اوج قرارداده اول را در فرود
.است

و نامه و مست و رند انـدگنـههزار شكر كه ياران شهر بـيسياهمن ارچه عاشقم
)201غ:همان(

 گنهبي≠سياه نامه منِ
 معنوي: تقابلنوع

و مستي خود گنـاه را صفاتي كـه اوج(در اين بيت شاعر با برشمردن صفات رندي
را) رساند مي و واعظان ميبي،به طنز،زاهدان و مـي. خواند گناه با توجه به قداست رند

در تأويل، در نهايت فـراز قـرار؛در شعر حافظ، مصراع اول گرچه ظاهراً در فرود است
.دارد

همرهان سوارانندورومپياده ميتو دستگير شو اي خضر پي خجسته كه من
 فرود فراز

)195غ:همان(
 سوارهنِهاهمرا≠منِ پياده
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 معنوي: نوع تقابل
مي در اينجا شاعر براي جلب عنايت از پير و در فرود به تصوير . كشـد راه، خود را پياده

و پيروان را نيز برجسته مي اين امر فراز ياران اسـتفاده از ابـزار؛ همچنـين، دهـد تر نشان
و فـراز»ا«زباني در كاربرد مصوت بلند  و سواران در پايان بيت، سـواربودن در همرهان

مي مدنظر شاعر را به . كند خوبي در ذهن ترسيم
در اين خرقه بسي آلودگي هسـت

فرود
ــي ــاي م ــت قب ــا وق ــانخوش فروش

فراز

دردي نديـدمدر اين صوفي وشان
 فرود

ــان ــيش دردنوش ــاد ع ــه صــافي ب ك
 فراز
)386غ:همان(

مي≠ي صوفي خرقه  فروش قباي
 دردنوش≠صوفي

 معنوي: نوع تقابل
شكستن تقدس برخي از نمادهاي مذهبي است،هاي اجتماعي حافظ يكي از رسالت
حـافظ بـراي. بودنـدي عصر شاعر، قداست خـود را از دسـت داده كه در فضاي آلوده

دادن شخص يـا موضـوع مـورد نظـر كوشـيد صـفات، تركيبـات، ضـماير، نشان كوچك
و آن... تناسبات و را بـيش شان ها بياورد تا كوچكي يا بزرگي را در كنار ازپـيش در بيـت
و بـي. ذهن خواننده مجسم كند،درنهايت درد بـه در اينجا با دادن صفت آلوده به خرقه

و در مقابـل بـا قـراردادن اصـواتي چـون صوفي، مصراع :هاي اول را در فـرود كشـانده
مي» صافي باد«و عبارت» خوشا« و در فروشـان، مصـراع در كنار دردنوشان هـاي دوم را

را»ا«يهتكرار مصوت كشيد، مجدداً. فراز قرار داده است در اين واژگان، آهنگ خاصي
و نوعي برشوندگي را در مصرع به آن . ها ايجاد كرده است ها بخشيده

ــت ــالم هم ــرنگمغ ــان يك دردي كش
 فراز

و دلآن گروهنه سـيهندكه ازرق لباس
 فرود
)201غ:همان(

سي ازرق≠ كشان دردي )زاهدان(دلهلباسان
)ظاهر برخالف باطن است(دورنگي≠ يكرنگي
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 معنوي: نوع تقابل
نوع تصويرسازي فـوق،. هاي معنايي ناشناخته در شعر حافظ بسيار زياد است ارتباط

اي حافظ، لباس ازرق همراه با دلي سياه را در برابـر جـام بـاده؛ گوياي اين مطلب است
ك ميآورده .اش برد توان پي به ماهيت درونيه از برون

و تقوييرندچه نسبت است به اكجربابنغمهكجاسماع وعظراصالح
فرازفرودفرودفراز

)2غ:همان(
 معنوي: نوع تقابل
است كه مخاطب بـا تقـابلي مـبهم، ايني ظريف بيت كه بايد به آن اشاره كرد نكته

به نمي؛روست روبه = شـنيدن(اما تقابل ميان سـماع؛راحتي گفت رندي فراز است توان
را) فراز= صدا(و نغمه) فرود ميتقابل مبهم مصرع اول .سازد آشكار

ي خرقـه«و» گرفتن دل از صـومعه«:شاعر با قراردادن تعبيراتي چون،در اولين بيت
و در مقابل»سالوس » كجا«با آوردن صفت پرسشي،، مصرع را در حالت فرود قرار داده

و نغمه آن براي دير مغان، شراب ناب و حسرت خود را در نبود ها بياني رباب، دلتنگي
. كرده است

و قال مدرسهاز حالي دلم گرفـتقيل
 فراز

و مييك چند نيز خدمت كـنممعشوق
فرود

)351غ:همان(
 معنوي: نوع تقابل

مي≠مدرسه و  معشوق
دل«عبارت آن در كنار قيل» گرفتن و در مقابل در كنـار» كردن خدمت«،وقال مدرسه

و مصرع دوم را در اوج قرار داده است و مي، مصرع اول را در فرود .معشوق
عشــقدررهعقلوتــدبيركــردمقيــاس

 فراز فرود
كشد رقميميبحراست كه برشبنميچو

فرازفرود
)471غ:همان(

و خرقه ز صومعه بگرفت و شراب ناب كجاسالوسدلم كجاست دير مغان
فرازفرود
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)عشق(بحر≠)عقل(شبنم
 كوچكي≠بزرگي

در. ترين كاركردهاي تشبيه، توصيف اسـت يكي از برجسته حـافظ بـا ايجـاد تشـبيه
خواهد اين موضوع را بيان كند كه عقل در برابر عشق مانند شـبنمي اسـت كـه بيت، مي

در با اين تشبيه، فاصله. خواهد در برابر دريا ادعاي بزرگي كند مي و عشـق كـه ي عقـل
و عظمت عشـق بـه بهتـرين وجـه بـه تصـوير،ندا تقابل با هم آمده بهتر نمود پيدا كرده
. كشيده شده است

و طبل زير گليم ز سالوس دلم گرفت
 فرود

علَمــه بر در ميخانـبه آنك يــه بركشم
فراز

)471غ:همان(
)باالگرفتن(علم≠) گرفتن پايين(طبل
)ظاهرسازي( بركشيدن علم≠) كاري در امري آشكار پنهان(زدن گليم زير طبل
 رند≠زاهد

 تأويلي: نوع تقابل
ــه ــر گلــيم زدن«ي شــاعر كناي ــراي» طبــل زي و» ســازي كــاري آشــكار پنهــان«را ب

طبل زيـر گلـيم«يهقرارگرفتن كناي. است آورده» آشكارساختن«برايرا» بركشيدنعلَم«
 هاست، باعـث كه نماياندن نيكي» سالوس«در كنار كاري است، كه حاكي از مخفي» زدن

دل« » بركشـيدنعَلـم«؛، مصرع اول را در نهايت فرود قـرار داده شاعر آزاده شده»گرفتن
و فراز اين مصـرع شـده و اقتـدار مـي كـه اسـت در پايان مصرع دوم باعث برشوندگي

هـا حـافظ كـه در مـوجزترين جملـه«ازآنجاكـه،از طرفـي ديگـر. رسـاندميميخانه را
بي صحنه با قراردادن اين نـوع واژگـان در كنـار) 129: 1380دشتي،(»بديل است سازي

مي صحنه،هم و رند را در ذهن مخاطب ترسيم و ناسازگاري ميان زاهد .كندي جنگ
واردل بــه مــي دربنــد تــا مردانــه

 فراز
و تقوي بشكنيگردن سالوس
 فرود

)78غ: همان(

 معنوي:نوع تقابل
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ذهـن تـداعيدررا» شدن كاريي آماده«و» بستن كاري كمربه«عبارت» بستنميبهدل«
همچـون بيـت قبـل،»شكستن گـردن تقـوي«و» وار مردانه«اين عبارت دركنار. كند مي

.ي ناسازگاري را بهتر به تصوير كشيده است صحنه
و فرود«حافظ در بيان ساير موضوعات نيز از شگرد مي» فراز برد تا بتوانـد بـا بهره

و محسوس و مقصود خود را بهتر :تر به مخاطب انتقال دهد آن غرض
برخيـزمدام جهـانو ازطاير قدسموصل تو كو كز سر جان برخيزميهمژد

فراز فرود فراز
)336غ: همان(

و برخاستن≠)گرفتاري(دام )پروازكردن(طاير
 تأويلي: تقابلنوع

و واژگان به گونه و«و» دام جهـان«اي اسـت كـه در اين بيت چينش عبارات طـاير

با. در تقابل با هم آمده است» برخاستن آن در وسـط» جهـان بـه دام«كردن تشبيه شاعر

و ميان دو امر صعودي  و برخاستن(مصرع را) طاير و حقـارت جهـان و تنگنـا انحصار
. بهتر نشان داده است

نه هر كو نقش نظمي زد كالمش دلپذير افتد
فرود

تذرو طرفه من گيرم كه چاالكست شـاهينم
فراز

ز نوك كلك مشكينمخواهدكه ماني نسخه ميداري رو از صـورتگر چـين پـرسنمياگر بـاور
)356غ:همان(

و فراز: فرود  حافظ: ماني
 حافظ كه كالمش دلنشين است≠ناظمي كه كالمش دلنشين نيست

 كلك مشكين حافظ، دهنده≠ماني، خواهنده
 تأويلي: نوع تقابل

و شـكار و دلپـذير دراين بيت باورمندي شاعر به توانـايي در سـرودن اشـعار نـاب
و هنر شاعر. شود مضامين طرفه ديده مي و مفـاهيم) شاهين(ذوق تنها ابيـات يـا معـاني

و شـاهين«يهدر دو واژ»ا«مصوت بلند. كندمي) شكار(را گلچين) تذرو( كـه» چاالك
و آهنگي صعودي به متن داده كه جريان بيـت را بـه قرار گرفته در انتهاي بيت ، صورت

مي باال مي و برشوندگي را القا و حس اقتدار حافظ خود را در تقابل با ديگـر. كند كشاند
و براي اينكـه نهايـت ناظماني قرار داده است كه كالمشان براي مخاطب دلنشين نيست
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ده چيره با،ددستي خود را در بالغت نشان و چيرگـي در قالـبيههم ماني را مهـارت
و در تقابل با خود آورده است كوچك . نمايي

 گيري نتيجه.5

و كوچك بزرگ مي نمايي آن نمايي از جمله شگردهايي است كه هنرمند تواند بـا كمـك
و وي را بـا  و فرود به مخاطب معرفي كنـد و افكـار مضامين مورد نظر خود را در فراز

و هماهنگ سازدعقايد و به طبـع،در اين جستار. خود همگام و فرود سعي شد تا فراز
و آن بزرگ حـافظ زيـرا؛گيـرد نمايي در ابيات حافظ مورد بررسـي قـرار وچككنمايي

و آراء خود را با كمك تقابل و سنجش بيشتر عقايد مي ها . كند ها به مخاطب خود عرضه
و تركيب كلمات، مصوته گيري از ابزار زبان مثل با بهره وي و ديگر صـنايع منشيني ها

و بديعي، فاصله رتكـرا،گـاه. دهـدميبهتر نشانراي ميان دو گروه يا دو مضمون بياني
و مصوت صامت و حسـي را بـه خواننـده القـا مـيها ها كنـد كـه برآمـده از ذهـن، آوا

و تصويرساز شاعر اس و بـه ميـزانت . فزاينـد مـيدبعـ گاه، در تقابل با يكديگر هسـتند
و صــنايع بــديعي در كالمــش عــالوه بــرهحــافظ شــاعري اســت كــه كــاربرد آرايــ هــا

و معـاني نقشـي اساسـي زيبايي و مفـاهيم وي.دارد آفريني، در انتقال تجربيات شاعرانه
و خالقيت در كاربرد صنايعي همچون در:عالوه بر هنرمندي و ايهـام، اسـتعاره، تشـبيه

و تقابل نيزكارگيري عنصر تضا به و توجـه بـه تقابـل تا جايي كـه؛مهارتي ويژه دارد،د
مياو هاي كردن موضوعات يكي از هنرنمايي براي برجسته استفاده از آن . شـود محسوب

مي با اين شگرد آنچه را مدحافظ به دنبال ايـن. دهد نظرش است بزرگ يا كوچك نشان
و كوچك بزرگ در نمايي و فرودي مينمايي، فراز مي بيت به وجود از آيد كه توان آن را
پي. هاي ايجاد لذت ادبي شعر حافظ به شمار آورد پايه ،بردن بـه ايـن هنـر حـافظ براي

ا وبناچار بايد و تقابل و تناسب .شناخت،است...زار او را كه عبارت از تضاد
مي تناسب، نقش بزرگي در انتقال مفاهيم مورد يا تناسـب تضادو كند نظر شاعر ايفا

 دليـل، به همـين. تواند به تفسير بهتر بيت كمك كند منفي از جمله صنايعي است كه مي
سـاختار تضـاد در زبـان فارسـي قياسـي يـا. شـود يكي از شگردهاي شعر محسوب مي

تقابـل معنـاي. شـود تضاد با عنوان تقابل شناخته مـي،در بعد معناشناسي.سماعي است
و ژرف. تري نسبت به تضاد دارد وسيع و در سـاختار تقابل در روساخت سـاخت زبـان

يا،تضاد. تواند حضور داشته باشد انواع ادبي نيز مي آنتضاد لفظـي. استمعنوي لفظي



و فرود ابيات بر پايه 185 ـــــــــــــــــــــــــــــي عنصر تقابل هنر حافظ در ترسيم فراز

در،آفريني، دو واژه را كه در معني حقيقي با هم تضاد دارنـد است كه شاعر براي زيبايي
ي يكي از ترفندهاي ادبـي اسـت تضاد معنو. برد كه تضاد ندارند معني مجازي به كار مي

 انبسـاط خـاطر، روشـنگري، تأكيـد، ملمـوس ماننـد تواند كاركردهاي گونـاگوني كه مي
و تجسم . داشته باشد بخشيدن ساختن

رامي. استهاي شناخت تقابلي همنشيني از راه توجه به رابطه توان تقابـل معنـوي
دو؛ زيرا نوعي تقابل ضمني خواند دهـد واژه را در تقابل قرار مـي در تقابل ضمني آنچه

آن،نيستهاآنمعناي  تقابـل،بنـابراين؛هاسـت بلكه وجود تصـورات ذهنـي از معنـاي
دا بلكه گستره،شود معنايي در سطح واژگان خالصه نمي واي وسيع در رد شـامل تقابـل

تفاوت تقابل تـأويلي بـا.است تأويلي تقابليكي از انواع تقابل،. شود سطح عبارات مي

و بـا انـدك توجـه، قابـل  تقابل معنوي اين است كه تقابل معنوي بـا عنايـت بـه بافـت
تأمـل بيشـتري در مـتن صـورتدولي براي شناخت تقابل تأويلي، بايـ؛تشخيص است

و متن و بـراي. مورد واكاوي قرار گيرد،بيشتر،گيرد تقابل تأويلي داراي واسـطه اسـت
نرنمايي شاعر در استفاده از اين نـوع تقابـله.مرحله بايد عمل كردبههشناخت آن مرحل

و به و زيباشناسـي مـي نوعي مقاصدش، به آخرين درجه براي بيان مضامين . رسـدي هنر
و غيرمستقيم از همين طريق به ذهن مي . رسد بسياري از معاني ضمني

و تأويلي ري گزينـي نـوع واژه،در تعيين تقابل معنوي و همـه خـت جملـه هـا، ي هـا
و نحوه جنبه به هاي قابل تصور زبان آني و مصـوت حتي چينش صامتكارگيري هـا ها

و زيـرا بخشـي از بـار رسـانگي را در بـزرگ؛بايستي مـورد توجـه قـرار گيـرد  نمـايي
مي كوچك كـه تـأثيري عـاملي اسـت نمـايي، زرگب. كشند نمايي، عوامل زباني بر دوش

و قدرت تأثير كالم مـيهبخشيدجادويي به سخن  . شـود در صورخيال سبب برجستگي
و سنجش را زيرمجموع اغراق، تجاهل  شـمار نمايي بـه بزرگيهالعارف، تنسيق الصفات

مي بزرگ.ندآور مي اي بـزرگ، هنگامي كـه پديـده: پذيرد نمايي به طريق ديگر هم انجام
و به خردي تنزل يابد تا بزرگي طرف مقابل را دوچنـدان  بزرگي خود را از دست بدهد

و كوچــك منظــور از بــزرگ. اســتنمــايي ايــن اوج بــزرگوكنــد  نمــايي بيــان نمــايي
و مضامينميست كه در راستاي آن تقابل در ابيات بهتر شگردي تواند اشخاص، مفاهيم

و فرود ادبي نشان دهد . را در فراز
و تحليل ابيـات در سـه گـروه و اجتمـاعي در اين نوشتار، تجزيه عاشـقانه، مـدحي

 كـه در كنـار عنصـر تقابـل، داراي فـراز انـد بررسـي شـده تنها ابيـاتيو صورت گرفته
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و فـرود مضـامين عاشـقانهرد حافظ. باشند) نمايي كوچك(و فرود) نمايي بزرگ( ،فراز
و اهميت سعي در بزرگ،همواره و اين يكـي نمايي و موقعيت معشوق دارد دادن به مقام

اي عشـق عاطفـه،در نگـاه حـافظ. غزليـات اوسـتيهاز پربسامدترين مضامين عاشقان
هر،كه همه مقدس است و منزلتي در ابراين،؛ بنـ بايد در برابر آن سر فرود بياورند،مقام

و ديگران در فرود هستند و عاشق در. معشوق همواره در اوج  اشعار مـدحي خـود وي
و فرود براي رسايي، مخصوصاً شگردهاي همهاز نيز و از همه مهـم اثرفراز ،تـر گذاري

به. ورزي به ممدوح كمك گرفته است انتقال حس ارادت اي در فراز گونه وي ممدوح را
.ناخواسته در برابرش در فرود هستنددهد كه ديگران قرار مي

و رودرروييِ نيروهاي اجتماعي ميزماني تقابل در رسد به اوج كه نيروهـاي جامعـه
و سرمايه مقابل هم قرار مي .افتنـد فرهنگي جامعه بـه جـان هـم مـي هاي اجتماعي گيرند

و پارادوكسي شكل بگيرد و كالم خواجه ساختار متناقض . همين امر سبب شد در ابيات
قرن هشتم، سعي داشتيهدر اوضاع آشفت،فرود بيان مسائل اجتماعيو فراز حافظ در

هـا از جمله طنز كه گاهي با بيان تقابل،در بيان انتقادهاي اجتماعي از شگردهاي متنوعي
ك صورت مي شكسـتن تقـدساوهـاي اجتمـاعي يكي از رسـالت؛ زيراندگيرد، استفاده

، قداسـت خـود را از دسـتشي عصر برخي نمادهاي مذهبي است كه در فضاي آلوده
صـفات،هكوشيد،دادن شخص يا موضوع مورد نظر نشان حافظ براي كوچك. بودند داده

و آن... تركيبات، ضماير، تناسبات ب را در كنار از را بـيش شانزرگيها بياورد تا كوچكي يا
و در نهايت ذهن خواننده مجسم كند خود را در تقابل با ديگر ناظمانياو. پيش در بيت

و براي اينكه نهايت چيره قرار داده دستي خود كه كالمشان براي مخاطب دلنشين نيست
و در تقابل بـا خـود آورده ماني را در قالب كوچكحتي،را در بالغت نشان دهد نمايي

. است

 يادداشت
و انواع آن در زبان فارسي«اي با عنوان در مقاله.1 آن درباره» تضاد و انعكـاس ي تضـاد، انـواع
و زبان شصتدر و ابراهيمـي،:نـك(بحث شده است،مفصل، شناسي كتاب دستوري يوسـفي

مي).125-154: 1391 شـود كـه آيـا سـاخت واژگـان در اين جستار به اين پرسش پاسخ داده
ميمتضاد  و نظام خاصي پيروي مرور زمان بايد آن را بيـاموزدبه،آموز كند يا آنكه زبان از قانون

دوو براي او حالت سماعي دارد؟ متضـادهاي.1: سـاختار عمـده دارد در زبـان فارسـي تضـاد



و فرود ابيات بر پايه 187 ـــــــــــــــــــــــــــــي عنصر تقابل هنر حافظ در ترسيم فراز
و كه از تركيب پيشوندهاي مختلف با اسم، صفت، بن فعل مي... قياسي يا مشتق ؛ شـوند ساخته

كه گاه با توجه به تكيه متضادهاي.2 يـك جـزء،ي اصلي بر روي معني كلمه سماعي يا مركب
و يك جزء ديگر تغيير مي و گاه نيز هر دو جزء متغيرنـد آن ثابت در ايـن مقالـه بـه طـور. كند

آن مفصل و ساختمان . ها پرداخته شده است به بررسي انواع تضادها
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