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نگاهی آماري و تحلیلی به دالیل ایجاد و 
نما) در دیوانمحورهاي پارادوکس (متناقض

حافظ
2، منیژه قربان زاده 1حسین رسول زاده 
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د. داروجـودپارادوکسـیونقیضـیبیاننوعیحافظ،

ساختار شعر حافظ در تحلیل نهایی، یک ساختار متضاد و 
نما (پارادوکس) است. مفاهیم متضاد در جامۀ لغات متناقض

نماید. استراتژي او براي و ترکیبات و عبارات متضاد رخ می
هنی و زبانی، عمدتاً طنز و ایهام است. با بیان این رفتار ذ

توان به این نتیجه بررسی دالیل و عوامل ایجاد پارادوکس می
رسید که دالیل ذیل سبب ایجاد پارادوکس در دیوان حافظ 

. توصیف انسان در مقام برزخی یا ارادة معطوف به 1است: 
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از پارادوکس، به دالیل ایجاد پارادوکس و محورهاي آن در 
مورد از ابیات 225دیوان حافظ پرداخته و در پایان تعداد 

هایی معرفی یا تشریح شده است. مطالعۀ حاضر با ذکر نمونه
تواند نقش بسیار اده است که توجه به پارادوکس مینشان د

مهمی در تصحیح دیوان حافظ داشته باشد.
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Abstract
All art of the Hafiz is in his style. in the style
of Hafez, there is kind of controversial
expression and paradox. The structure of his
poems in the final analysis, is a contradictory
structure and paradoxical. Contrasting
concepts and combinations takes place of
words and phrases in the opposite. A strategy
to express the mental behavior and language
is mainly irony and ambiguity. By examining
the reasons and causes of the paradox can be
concluded that the following reasons is the
cause paradoxes in hafiz poems. 1. Describes
the man; 2. social and political and religious
organization; 3. Special rhetoric; 4. Love.
Some other reasons such as pray, fast an atc.
In this study, after a brief definition of the
paradoxes have discussed in reasons of the
paradox in hafiz poems. Paradox has an

important role in the correction of his poems
that we try to show its effect by clear exampls.
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مقدمه
، عالوه بر تناقضاتی که در اغلب »حافظ پژوهی«در 

تري با نام پیچیدهۀلئموضوعات وجود دارد، با مس
اي خوردگی فنون بالغِی پیچیدهمواجهیم. گره» شعر«

بینی و مکتب جهان«چون ایهام، طنز، پارادوکس با 
و پیوند ناگسستنی آن با » اعتقادي-فلسفی و فکري

که خود این -مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
دچار چند دستگی » تاریخ عصر حافظ«عوامل نیز در 

، مخاطبان و ناقدان شعر او را نیز -و تناقض هستند
کند. اگر بر این دچار چند دستگی و تشتّت آراء می

ها را ها، مشکالتی چون اختالف نسخهپیچیدگی
اضافه کنیم، به ابهامات و تناقضات دیگري نیز 
خواهیم رسید. بررسی عوامل، مسائل و افکاري که 

گویی را در شعر حافظ بسامد پارادوکس و متناقض
شود، از الزامات و سؤاالت پژوهش حاضر سبب می

است.

نماییپارادوکس یا متناقض
متناقض. شدهی آشنازدایاستيااندیشهنماتناقضم
ویمعنولفظیبرجستگب سبعامطوربه،عرفبا

وشودیمبمخاطجییتهولتأمّ ختنیبرانگجهینتدر
تأویلوریتفسباکهاستیقیحقیساختژرفي دارا
) 272: 1374، اریکامدیانیوح(. آیدیمدستبه

راستگو،(. استطباقیاتضادکاملشکلپارادوکس
ازعبارتراپارادوکسمنطق،علمدر)29: 1368

لیتشکقبولقابلدمۀ مقیکازکهدانندیمياهیقض
یاوقبولقابلریغمطلقاً ونادرستياجهینتبهو

،بالغتعلمدر. شودمنجرخودبامتناقض
نامعقولوخودبامتناقضکهاستیسخنپارادوکس

ازراآنهاتوانیمامارسد،یمنظربه

یکپارچهومعنادارسخنبهتأویلوریتفسطریق
ات،یادبدر)3: 1388. (اشرفیان، کردتبدیل

،يکزاز(. کردندمعنايهنريناسازراپارادوکس
رِ یتصو«نویسد: کدکنی میشفیعی)107: 1385

آنجاتاوامساختهمنکهاستیاصطالحیپارادوکس
خودمانمیقداتیادبدرام نهکردهجووجستمنکه

اتیادبدرنهو) یبالغکتبیعنی(استداشتهوجود
ستايریتصو،یپارادوکسریتصوازمنظوری. فرنگ

راگریکدی،مفهوملحاظبه،آنبیترکيرودوکه
راتیتعبدراگر... »فقرسلطنت«مثل. کنندیمنقض

وریتصونوعنیايهاهسته،دیکندقتمردمۀعام
ریتصونیابه... »مفتازترارزان«: داردوجودریتعب
ید: کنتوجهییسنامیحکآوررتیحومیعظ

تودربرزنانالفهمهندیگرخنده
توبردرسوختگانهمهخندندهیگر

بهاگر.ندارمییسنايهنرةمعجزبهيکار
«ستنیگرخنده«و« دنیخندهیگر«آورشگفتریتصو
یپارادوکسریتصوازمرامنظور،دیکنتوجه

).56و1376:55،یکدکنیعیشف(. »دیاافتهیدر
بایمعنبهلغتدرParadox، شطح،يظاهرتناقض

ییناهمتا،بودنگریکدیضد،بودنضینقوضدهم
کهستایصورتدرلفظدرتناقض. استيناسازو
مانند،ینفيگریدوکنداثباترايامردوآنازیکی

مصداقیسخندريظاهرتناقض. ستینوهست
قتیحقاماد،یآناسازومتناقضظاهربهکهدارد

انیميسازگارسببمتناقض،ظاهرنیاپسدرپنهان
اسبابازیکیيظاهرتناقض. شودناسازگارنیطرف

اصطالحدرویفارسادبدر. استکالمیبرجستگ
هیصوفوعرفا
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ووجدهنگامبهانیصوفکهرامتناقضکالمینوع
شطحتیفیک.نامندشطحند،یگوشرعازرونیب،حال

: ذیل 1371. (داد، دارداریبسشباهتپارادوکسبا
-در واقع رابطۀ بین شطح و پارادوکس را میتناقض)

وجه (در اصطالح منطق) منتوان عموم و خصوص 
نماها، شطح هستند و دانست. یعنی برخی از متناقض
نما ... بنا به تعریفبعضی از شطحیات متناقض

زبهان از شطح، شطحیات قابلیت تأویلی دارند، ور
یعنی یک معناي ظاهري دارد و یک معناي باطنی. 

نماها نیز این چنین هستند، یعنی برخی از متناقض
(همۀ اندو تفسیر به یک معنی با ارزشقابل تأویل

اند). شباهت دیگر اینکه نماهاي بالغی چنینمتناقض
- آمیز نیز مانند برخی از متناقضپذیرش سخن شطح

نماها براي عموم مردم دشوار یا غیر ممکن است. 
-هاي شطح در برخی از متناقضپس برخی از ویژگی

رح شنماها وجود دارد. از طرفی با بررسی کتاب 
یابیم که بسیاري از شطحیات مذکور در میشطحیات

،نما نیستند. از سوي دیگردر آن کتاب متناقض
نماهاي نما، متناقضبسیاري از سخنان متناقض

شوند، زیرا صرفًا یک اند و شطح شمرده نمیبالغی
چناري، (.فن بالغی در آنهاست، براي زیبایی کالم

1377 :7(
ها »تضاد«یکی از انواع کزّازي، پارادوکس را 

ياشهیاندوگستردهینگاهبا«کند: معرفی می
ينموداروبازتابکهبودآنبرتوانیمگستردامن

که»زندهیستوستگانیپ«ای»گانهیدوگانگان«از
ادبقلمرودرانددهیبخشیهسترایتیگيهادهیپد
يناساز«راآنکهيهنرکینونغزاستياهیآرا

(= يناسازازياگونهيهنريناساز. مینامیم»يهنر
بهناسازهاآندرکهاست) طباقایتضاد

یسخنبـهاند،وستهیپوبستههمياوهیشبهگریکدی
(کزّازي، . »انددهیرسيهنبازبهيناسازدلدرگرید

1372 :185(
بیان «به تفاوت خیالفتوحی در نقد 

اگر «پردازد: می» تصویر پاردوکسی«و » پارادوکسی
بیان پارادوکسی از دو عبارت ترکیب شود که در 

oxymoronکاربرد متعارف زبان متناقض باشد، 

شود. ترکیباتی مثل: دردهاي خوشایند، نامیده می
دوستدار بیزاري. چنین تصویرهایی در شعر فارسی 

(فتوحی، . »خنان صوفیهفراوان است و نیز در س
در سنت بالغت فارسی و در سبک )221: 1379

یاد شده و در برابر » وفاق«هندي از این صنعت با نام 
آورده شده است.» طباق«صنعت 

ها اولین »لغز و چیستان«شاید بتوان گفت که 
نما به کار بسترهایی باشند که در آنها عبارت متناقض

لغز «سطحی هستند. رفته است، لیکن این تناقضات، 
در واقع یک نوع توصیف معطوف به شیء حسی 

ها قابل درك هاي آن با تأویل استعارهاست و تناقض
است، محتواي سخن به سادگی به سطح تجربۀ حسی 

آید و با عمق جان و نهان مخاطب پیوند ندارد و می
: 1386(فتوحی، . »تنها سرگرمی و بازي ذهنی است

غالـبفلسـفی،وفکرينیمبامنظراز) اما335
ها،چیستانپارادوکسـیتعبیرهـايوتصـویرها
ونیستندمنسجمیفلسفیوفکريمبانیمحصول

مؤثّرچندانآنهاایجـاددرفلسفیوفکريهايبنیان
اي ترین نکتهمهم)82: 1388ساز، (برج.استنبوده

بیان ،رسدکه در تشخیص پارادوکس به نظر می
تفاوت آن با تضاد یا طباق و تقابل است. پارادوکس 

اجتماع نقیضین محال «از شکستن حکم منطقی 
حاصل می» است
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شود، در صورتی که در صنعت تضاد یا طباق چنین 
پذیرد. به طور کّلی، اصوًال صورت نمی» اجتماعی«

هایی دارد که آن را از تضاد و پارادوکس ویژگی
کند:آن متمایز میهایی شبیه بهصنعت
خالف -بیان پارادوکسی، دو امر متضاد را-

کند.جمع می-عادت و منطق و یا هر دو
بیان پارادوکسی بیانی است که در ظاهر، -

متناقض با خود یا مهمل است.
توان به پذیر است و میپارادوکس، تأویل-

حقیقت هنري یا عاطفی و یا ماورایی آن دست یافت.
ستیزي در آن ریزي و عادتنوعی هنجارگ-

شود که سبب اعجاز مخاطب است.دیده می
عامل ایجاد موسیقی معنوي در کالم است.-
-هاي بیانبراي بیان و تبیین عواطف و تجربه-

رود.ناپذیر به کار می
همراه با ابهامی هنري است.-
دارد.» ایجاز«بیان پارادوکسی -
بیانی قابلیت ترکیب و همراهی با اکثر صنایع -

و بدیعی را دارد.
پارادوکس در فرهنگ اصطالحات غربی نیز 

سخنیظاهردرکهبیانی«چنین تبیین شده است: 
، با این نمایدمینامعقولحتیومتضادومتناقض

معناییدارايودهدمیدستبهمعتبرمعناییحال
: ذیل1971(آبرامز، . »اسـتمتعالیوبلند

paradox (انگلیسی،منتقدبروکس،کلینیت
دانستهطنزومغالطهوسفسطهزبانراپارادوکس

- تکانسختوشدیدودشواراستزبانی«.اسـت

عاداتوعاديزبانةدربارماداوريپیشدهنده
امريبیشترراپارادوکستاداردمانوامیزبانی

(فتوحی، . »عاطفیتابدانیمهوشیارانهوعقالنی
1386 :327(

پیشینۀ تحقیق 
غی از کارکرد این آرایۀ ادبی در اکثر کتب بال

ترین بحث و ت به میان آمده است. مفصلصحب
بررسی در مورد پارادوکس توسط عبداالمیر چناري 

صورت نمایی در ادبیات فارسیمتناقضدر کتاب 
نوشتۀ ،»نمایی در شعر صائبمتناقض«گرفته است. 
،»سبک آذربایجانینمایی درمتناقض«؛گلی و بافکر

نما در شعر هاي متناقضعبارت«؛نوشتۀ اسکویی
نوشتۀ وثوقی از جمله موارد بسیار اندکی ،»عطار

است که در این زمینه به صورت مقاله صورت گرفته 
نوشتۀ ،»نما در دیوان حافظمتناقض«است. در مقالۀ 

نمایی در دیوان حافظ پرداخته شده وزیله به متناقض
بندي نامناسب به ذکر عالوه بر تقسیملیکن،است

هاي محدود در حدود یک یا دو مورد برخی مثال
نمایی خاستگاه متناقض«کفایت شده است. در مقالۀ 

نوشتۀ واعظ نیز بیشتر ،»در سبک شخصی حافظ
ها در دیوان هاي تقابلی و تضاد شخصیتساخت

حافظ با توجه به مکتب ساختارگرایی بحث شده 
اخیر ساختاري بسیار منسجم دارد و در است. مقالۀ

تحلیل اشعار حافظ نیز از شطح، استخدام، ایهام 
خوانی، آیرونی، قصر و حصر نیز سخن به دوگانه

میان آمده است. در پژوهش حاضر عالوه بر بررسی 
ها مورد پارادوکس پنهان و آشکار در دیوان ده

حافظ، به محورها و دالیل ایجاد پارادوکس 
ایم و در آخر نیز آماري از ابیاتی که این پرداخته

ایم. راقم ارائه کرده،آرایه در آن به کار رفته است
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ها را ندارد سطور ادعاي کشف همۀ این پارادوکس
توان به آنها تر در دیوان حافظ میو با تامّل دقیق

دست یافت. نقطۀ قوت این پژوهش، بررسی دالیل 
آن و در مواردي نیز بندي ایجاد پارادوکس و تقسیم

بررسی نقش این آرایه را در تصحیح برخی ابیات 
است. از نکات دیگر پژوهش حاضر، اثبات این 
ویژگی سبکی حافظ است که او چندین آرایه را با 

کند از جمله پاردوکس را با ایهام یکدیگر تلفیق می
.و استخدام و تضاد و ...

افظکس در شعر حعلل ایجاد پارادو
ارادة معطوف «یا » انسان در مقام برزخی«یف توص-

شعر اندیشه «شعر حافظ در نگاه نخست »:به آزادي
» )1(نعل وارونه زدن«کجی و است. یک دهن» و مبارزه

هاي به تمام تناقضات رفتاري و اعتقادِي شخصیت
سیاسی، اجتماعی و دینی و فرهنگی در طول تاریخ 

نویسند: میاست. پورنامداریان دربارة شعر حافظ 
مگر اینکه نظرگاه ،توان تفسیر کردشعر حافظ را نمی«

او را نسبت به انسان و جایگاه او در نظام هستی 
شعر حافظ «)1: 1382(پورنامداریان، . »دریابیم

،انعکاس مستقیم زندگی روزمره و واقعی او نیست
بلکه انعکاس غیر مستقیم زندگی و تجربه در حیات 

ها ها، وسوسهها، خیالنی اندیشهروحی و نفسانی، یع
ها و حوادثی است که در ذهن او در مقام و واقعه

انسان، یعنی مخلوقی در برزخ فرشته و حیوان اتفاق 
افتد. انسان از یک طرف روحانی و آسمانی است می

و از طرف دیگر جسمانی و زمینی ... حافظ ترجیح 
و پذیردیکی از این دو حنبه را بر طرف دیگر نمی

کند که هر دو جنبۀ طبیعت برزخی او ایجاب می

توان سرزدن وجود او اعتبار داشته باشد، پس نمی
گناه از او را عیب شمرد و نکوهش کرد... تصویر 
انسان در شعر حافظ تصویر به انسان در قرآن شبیه 

)4-12(همان:. »است
هاي شعر حافظ »پارادوکس«کدکنی نیز شفیعی

نماي او به صورت آینۀ تمام«دهد: یمرا چنین توضیح 
اي از هر دو آید و تصویرگر مجموعهانسانیت درمی
شود: سخنگوي هاي وجودي انسان میسوي تناقض

جبر و اختیار/ نماز و عصیان/ غمگینی و شادخواري 
در یک آن و ...  اگر او فقط اهل یکی از اینها بود، یا 

از این اي براي یکیبهتر بگوییم اگر شعرش آینه
توانست در همۀ ادوار زندگی احوال بود، هرگز نمی

انسان و در تمام مراحل فکري و فرهنگی جامعۀ ما، 
سخنگوي بالمنازع همۀ نیازهاي روحِی انسان باشد 

زدن جوانب متناقض وجود انسان و در ... این گره
ترین عامل توفیق کنار یکدیگر حفظ کردن آنها، بزرگ

یشم که اگر یک نکته از سراسر انداوست و چنان می
دیوان حافظ بخواهیم برگزینیم که جوهِر شعر او و 

بینی وي باشد، جز تصویر میدانی از خالصۀ جهان
. »چیز دیگري نیست» ارادة معطوف به آزادي«

بینش دیالکتیکی ) 431-433: 1385کدکنی، (شفیعی
یت ؤبیند و رحافظ، که در هر چیز نقیض آن را نیز می

و پارادوکسی او میراثِ تصّوف خراسان و شطحی
اسلوب نگرش امثال بایزید بسطامی و ابوسعید 
ابالخیر است که قبل از حافظ در شعر سنایی و مولوي 

کنندة نهایی و عطار نیز تجّلی داشته است و او گلچین
ویت جهان ؤترین سخنگوي این شیوه از رو موفق

روست کهشاید از همین)435(همان: است.
تر از یک بیت گسترده تناقضات او در سطحی وسیع



1395زمستان ،17پیاپی ،اول، شماره پنجم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«84

است و » مختار«شده است؛ بدین معنی که در جایی 
و در جایی » ستاعقل«، در جایی »جبرگرا«در جایی 

گوید:در جایی می». عقل ستیز«
چون پیر شدي حافظ از میکده بیرون آي

رندي و هوسناکی در عهد شباب اولی!
)7/455()2(

و در جایی:
مستی به یک دو آب عنب وضع بنده نیست

مِن سالخورده پیِر خرابات پرورم!
)2قصیده /18(

روست که به نظر نگارنده، خوانش و از همین
صحیح » مکن«و » بکن«بیت زیر در هر دو صورت 

تواند نماید که متعلق به دو دورة فکري حافظ میمی
باشد:

عیشاي دل شباب رفت و نچیدي گلی ز 
)3(هنري، نام و ننگ را» مکن، بکن«پیرانه سر 

نهادهاي اجتماعی (نهادهاي سیاسی، دینی و -
: »)عرفان و تصوّف«و » متشرّعان و فقیهان«مذهبی 

- شاعران قرون گذشته مسائل اجتماعی را یا نمی

امتیاز «گذاشتند. یکی از وجوه ا ناگفته مییدیدند 
مسائل اجتماعی توجه به «بر دیگر شاعران » حافظ
مصلح «اینکه از حافظ چندان به عنوان ». است

شود، بسیار قابل توجه است؛ در یاد نمی» یـاجتماع
حافظ یک مصلح اجتماعی است که با «که حالی
هاي اجتماعی سر و کار دارد. یعنی دردها و آفت

- رّاحـشناسد و جها را تا اعماق میفسادها و آسیب

شکافد و آنگاه به مهربانی یاد مـر انتقـوار به نیشت
غناي) 1/31: 1383(خرّمشاهی، . »نهدمرهم می

اوسـت؛اجتماعیۀاندیشحافظ،ۀاندیش

فکريبایداینکهازنیستغافللحظـهیـکچـون
(اسالمی . ناهموارولنگاناجتماعاینبرايکرد

اما اینکه حافظ چگونه )204: 1381ندوشن، 
مسائل اجتماعی عصر توانسته است موضوعات و 

محدود «بدل نماید و » فرازمانی«خویش را به شعري 
توان نباشد، بحثی است که می» به مسائل زمان شاعر

» انتخاب موضوع و چگونگیِ بیان آن«آن را در 
شعر اجتماعی آن است ،جو کرد. در واقعوجست

اش پوشش هنري اش به وقایع زمانهکه سراینده
است شعر اجتماعی شعري«بدهد نه جلوة خبري. 

اي تصویر کند، ولی که مسائل اجتماعی را به گونه
ضرورتاً گویندة آن به ایدئولوژي خاصی وابسته 

هاي نیست و به غریزه و درك انسانی خویش تباهی
- کند و به زبان شعر تصویر میجامعه را احساس می

حافظ در عین )104: 1374کدکنی، (شفیعی. »کند
یت اجتماعی عصر خود پیوند دارد اینکه با واقع

هاي سیاسی تنزّل هرگز اشعارش را تا سطح بیانیه
داشت، به قوام آوردن تأثّر دهد. نوع عرضهنمی

اجتماعی و هنري کردن یک مطلب است که شعر 
اجتماعی حافظ را از محدودة زمان گذر داده و آن 

شعاري صریح متمایز ساخته است. را از حالت
اجتماعی که حافظ با بیانی هنري نهادهاي مهم

ند از: اآمیز به نقد آنها پرداخته است، عبارتو تناقض
. نهاد دینی (متشّرعان) 2؛. نهاد سیاسی و عامالن آن1

. این سه )4(. نهاد تصّوف و عامالن آن3؛و عامالن آن
هاي آن)، قریب به اتفاق نهاد (عامالن و زیرمجموعه
دیوان حافظ را تشکیل کانوِن طنز و پارادوکس در

دهند.می

عامالن سیاسی (نظام حکومتی)
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تفکیک عامالن سیاسی و مذهبی و دینی و عرفان و 
هایی تصوّف از یکدیگر در عصر حافظ با دشواري

محتسب، «، »شناس استواعظ، شحنه«همراه است. 
، حاکم »برد!شود و فسق خود را از یاد میشیخ می

دارد، دعوي زعامت دین را شهر، با تمام قساوتی که
ل مذهبی با هم در ـا عامـاسی بـل سیـدارد و عام

عالمی را درد «)، نه )5((محتسِب فرمانرواآمیزدمی
و خالصه » محقق را علم الیقینی«است و نه » دین

شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک «اینکه 
»!کنندبنگري همه تزویر می
- حافظ از مشوّشدهد که عصرِ تاریخ نشان می

هاي تاریخ بوده است. اصول دینی و ترین برهه
مذهبی و اخالقی و قوانین و ضوابط اجتماعی در 
سر و سامان دادن به اوضاع کارساز نیست. 

،فارس،فرمانروایان عصر حافظ به ویژه در کرمان
هاي اخالقی و دینی یزد و اصفهان ضعف

اکار و چشمگیري دارند. مردمانی هستند متظاهر، ری
نان به نرخ روز خور. اطرافیان فرمانروایان نیز از 

نشینان عامالن دیوانی گرفته تا علماء و زهاد و کرسی
مجالس و محافل دینی و ارباب محراب و منبر، با 

هنگی و سازگاري دارند اصاحبان سریر و افسر هم
و همۀ آنها نعمت پروردة فرمانروایانی متظاهر 

دم آن زمان هم بنا به هستند و تکلیف عوام مر
- زرین(. )6(روشن»النّاس علی دین ملوکهم«حدیث 

در احوال شاه شجاع ثبت است )27: 1377کوب، 
را به خاطر بدگمانی » شبلی«که او فرزند خویش 

چنین هم نیست که شاه ،نابینا کرده است. در واقع
سال فرمانروایی، بیست و هشت شجاع در مدت 

هاي آزادي«همان 

بوده است، » نوشیدندلیر می«را که سبب »نسبی
برقرار داشته است. چنان که در تواریخ ثبت است، 
بعد از شکست از محمود (برادر شاه شجاع) و 
گریختن به کرمان، تغییري در اخالقیات او به وجود 
آمد و به نوعی شیوة پدرش(امیر مبارزالدین) را از 

تاریخ .  شخصیت بسیار مهمی که در)7(نو زنده کرد
کند، عصر حافظ در عرصۀ سیاست ظهور می

است. در غزلیات حافظ، محتسب سمبلی » محتسب«
: 1386غنی، (.مبارزالدین محمد مظفراست از امیر

تاریخ عصر حافظ از این فرمانروا به سفّاکی )268
یکی از » محتسب«کند. و دورویی و ریاکاري یاد می

رادوکس در هاي پربسامد ایهام و طنز و پاکانون
مبارزالدینرود. امیردیوان حافظ به شمار می

کند و به تالوت توبه میق.752(محتسب) در سال 
شود، پس از توبه مردي قرآن و عبادت مشغول می

سفّاك، خشن، خشک، متعصّب، متظاهر و در امور 
بسیاري «آید. شرعی بسیار سختگیر از آب در می

د که در زمان مالحظه کردنوقت جناب مبارزي را
تالوت قرآن، تقصیرکاري را خدمت او آوردند، 
قرآن را گذاشته به دست خود مقصر را کشته، عودت 

، این پادشاه خود به سر بریدن و »نمود!به قرآن می
کشتن هشتصد نفر، به دست خود اعتراف کرده 

)263-1386:265(غنی، . است
سالحی که حافظ براي بازتاب این رفتارهاي 

گیرد، به دست می» محتسب«قض و ریاکارانۀ متنا
،رواي از طنز و ایهام و پارادوکس است. از اینآمیزه

توان گفت که با توجه به بسامد به دست آمده می
هاي حافظ پیرامون بیشترین طنزها و پارادوکس

مفاهیم دینی و مذهبی شکل گرفته است. شفیعی
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پارادوکس با (طنز و خوردگیکدکنی دلیل این گره
حکومت «د: کنمسائل مذهبی) را چنین روشن می

عصر، قدرت خویش را به مذهب و عناصر اعتقادي 
هاي مردم گره زده است و در عمل بیش از حکومت

روي اعتقادي مردم ـب و از نیـدیگر از زبان مذه
ر من آن هد به نفع خویش استفاده کند. تصوخوامی

ار امیراست که عصر حافظ، به ویژه روزگ
هاي برجستۀ این ویژگی مبارزالدین، یکی از نمونه

وري حاکمیت از در تاریخ ایران است. اوج بهره
نیروي تعصب مذهبی براي ایجاد فشار و سرکوب 
نیروهاي مخالف. طبیعی است که در چنین شرایط 

هاي داخل تاریخی، طنز شاعر که ناظر بر تناقض
مت است، نظام اجتماعی و سیاسی و ساختار حکو

ا مذهب است، ـر که همانـمتوجه اهرم قدرت عص
هاي شعرهاي مغانه و ادبیات شود. استفاده از سنّت

ویژه سنایی از ه مالمتی گویندگان قبل از خویش و ب
هاي اصلی توانایی او در خلق این فضاي سرچشمه

)41: 1384کدکنی، (شفیعی. هنري است

فو تصو(متشرعان) و عرفاننهاد دینی و مذهبی
توان به دو گروه نهادهاي مذهبی عصر حافظ را می

هستند » فقها و متشرّعان«گروه اول :بندي کردتقسیم
حافظ هر ». نظام خانقاهی و صوفیان«و گروه دوم 

کشد و شدیدترین انتقادات دو گروه را به چالش می
ها وارد تاریخی را با چاشنی طنز و پارادوکس بدان

فقها و متشرّعان با عناصر تصوّف کند؛ کما اینکهمی
. )8(نداداشته» مشکل«همیشۀ تاریخ 

عان و فقیهانمتشر

تعیین اصول :مکتب فکري  و اعتقادي حافظ
مورد قبول حافظ و روشن نمودن » مکتب فقهی«

»کارکرد عقل«نظر او راجع به مسائلی چون نقطه
، »خطاگناه و «، »جبر و اختیار«(خردستا یا خردستیز)، 

ترین در از مهم» خیر و شر«و » عنایت و بخشش«
هاي اشعار او ضروري بازگشایی بسیاري از گره

لیکن تعیین این خطوط تأمل و دقت بسیار .است
توان به راحتی عنوان نمی-مثالً -چرا که ،طلبدمی

یا » معتزلی«مسلک است یا » اشعري«کرد که حافظ 
ی دلیلی ندارد که . به نظر نگارنده حت)9(چیز دیگر

حافظ را در یک مکتب فکري خاصی محدود کرد و 
زیرا از ،او را فقط قائل به یکی از این مکاتیب نمود

جنگ هفتاد و دو «یک طرف چنین مباحثی همچون 
بینند و ره افسانه قت را نمیـت که حقیـی اسـملت
ترین مشکلی که در مهم،و از طرف دیگر» زنندمی

گویی حافظ تناقض،وجود داردتعیین این خطوط 
است. مرتضوي براي رفع این مشکالت راهکارهاي 

بندي افکار و . در طبقه1دهند: قابل تأملی ارائه می
. در تشخیص آراء و 2آراء حافظ باید دقت شود. 

نظري اصلی خواجه از امکان اشتباه در فهم و نقطۀ 
خصوص که لحن ه تفسیر اشعار او نباید ایمن بود. ب

آمیز خواجه گاهی چنان مالیم و ادي و استهزاءعن
مکتوم است که ظاهر شعر را مفهوم واقعی تصور 

که شاید درست برعکس آن منظور در حالی.کنیممی
. از تأثیر و تنوع حاالت و تغییرات 3.(تناقض)باشد

تفاوت احوال شاعر در به وجود آمدن افکار و
مختلف و گاهی متضاد و گوناگون نباید 
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. شاعر بودن حافظ و زبان شعر را که 4غفلت داشت. 
از نظر دور داشته با ،داراي قاموس مخصوصی است
مدون کنند که با کتابدیوان شعر همان معامله را می

که زواید در حالی.و منظم تحقیقی و علمی باید کرد
هاي شعري و تجلیّات ذوقی و تخیّالت و پیرایه

اگر فکر و اندیشه را تغییر شاعرانه و زبان رمزيِ شعرا 
کشد و لباس اندیشه اي روي آن میندهد، قطعًا پرده

-دهد که غالباً موجب گمراهی میقدر تغییر میرا آن

)100: 1384. (مرتضوي، شود
ري حافظ ـوط فکـاهی در تعیین خطـمشخر

که در گري در عصر حافظ، چناناشعري«نویسد: می
- ایجی صاحب مواقف مینزد استادش قاضی عضد 

ورزي و فلسفه تر و با عناصري از عقلیابیم، اعتدالی
آمیخته شده و کمابیش از اعتزال و تشیّع رنگ گرفته 

-ت. حافظ که خود ذهن و مزاج فلسفی دارد نمیـاس

-تواند اشعري راسخ و معتقدي باشد. حافظ اندیشه

هاي بشري و ورز توسنی است و در برابر رنج
هاي حماسی کار و بار جهان اعتراضات ـنامالیم

کند. می
چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد

من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
یا 

آید به دستآدمی در عالم خاکی نمی
عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

.یابدسامان میههاي عالم هستی را بگاهی نقش
کنیمخیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان 

کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت
و گاهی

پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
آفرین بر نظر پاك خطاپوشش باد

پیر ما گفت ... موج طنز و تشکیکی که در بیتِ 
حاکی از عدول از نظرگاه اصلی اشاعره و ،زندمی

پیوستنش به اردوي فالسفه و اصحاب اصالت عقل 
: 1380(خّرمشاهی،». شیعه) است(مشائیان، معتزله و

38(
غیر از آنچه -به نظر نگارنده هدف اصلی حافظ

از -گفته شد» ارادة معطوف به آزادي«که به آن 
و » کارکرد عقل«و » جبر و اختیار«مباحثی چون 

و ... به چالش کشیدن و » خیر و شر«و » لۀ خطائمس«
و » فقیهاِن مست«و » عالمان بی عمل«استهزاء 

و امثال آنهاست. » واعظان متظاهر«و » خبرزاهدان بی«
جبري «به -هر چند به صورت هنري–اینکه حافظ 

چندان چیزي به ،بپردازد» مختار بودن«یا » بودن
ها و کند، این طعنهادبیات و فرهنگ اضافه نمی

دردِ «و به طور کلی –ها و بیان تناقضات تعریض
کند. او با متمایز میاست که او را از سایرین -»دین

-پردازد، به گونهلحنی طنزآمیز به مقابلۀ این عقاید می

اي که حتی متشّرعان نیز نتوانند بر او خرده بگیرند. 
» گناه«و » رندي«و » نوشیباده«و » بدنامی«براي نمونه 

زمان » )01(جبري مسلک«را با استفاده از عقاید عالمان 
کند:خود توجیه می

کندیمخراباتبهحوالتمقسمت
شدمچنانآنوشدمنیچننیکاچندهر

)5/312(
ریمگخردهُدردکشانبروناصحيابرو

کنم؟چهمننیاکندیمقدريکارفرما
)3/338(

هستآراییچمنگلگروخارماگرمن
میرویمکشدمیماوکهدستآنازکه

)3/369(
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میدانزینمايتقونییآ
؟!گمراهبختباچارهچهکنیل

)2/407(
هشداروخیشيامگورندانبد

يدارنهیکییخداحکمباکه
)5/436(

حافظفسادزیصالحدیامستین
کنم؟ریتدبچهاستنیچنریتقدکهچون

)8/336(
مدامخورمیمیمخونکدهیمآستانبر

بودنوالهنیاقدرخوانزمايروز
)5/208(

ستایی و اختیار، مسئلۀ خردعالوه بر جبر و 
خردستیزي نیز در دیوان حافظ با متناقضاتی همراه 
است. حتی در برخی از ابیاتی که در ستایش از عقل 

ردیابی کرد. » ذّم شبیه به مدح«توان نوعی می،است
براي نمونه ابیاتی چون: 

حاشا که من به وقت گل ترك می و ساغر 
کنم

زنم این کار کی کنم؟ من الف عقل می
یا 

من و انکار شراب این چه حکایت باشد
این قدرم عقل و کفایت باشدغالباً 

یا 
مشورت با عقل کردم گفت حافظ می بنوش

ساقیا می ده به قول مستشار مؤتمن
حافظ«ظاهرًا در ستایش عقل است، لیکن 

مقاصدخدمترندانه درراخودهايخردستایی
برد؛میکاربهخودهايیخوشباشوعاشقانه
او پیشدرعقلمقامبه رفعتچندانکهستایشی

(حدیدي و !» 1کندمیهممتزلزلراآنوانجامدنمی
).62: 1390زاده، موسی

چهرة متناقض فقیهان و قاضیان در دیوان حافظ:  
و مقّرري که از » وظیفه«عالوه بر 2فقیهان و قاضیان

از هدایاي پادشاهان ،کردندصاحب دیوان دریافت می
مند بودند و نیز بهره» 3موقوفات«و بزرگان و درآمد 

کردند، بازتاب انتقاد حافظ بعضی نیز سوء استفاده می
در این مورد صراحت دارد:

واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید
من اگر مهر نگاري بگزینم چه شود

)4/220(
فقیه مدرسه دي مست بود و فتوي داد 

که می حرام ولی به ز مال اوقاف است!
)4/43(

هاستبیا که خرقۀ من گر چه رهن میکده
ز مال وقف نبینی به نام من درمی

)3/459(
بازتاب انتقاد حافظ از اهل مدرسه نیز در واقع 

نیست، بلکه مدرسه به» تحصیل و علم«مخالفت با 
تق وی سیاسی و اجتماعی و محل رـوان پایگاهـعن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کلمۀ عقل.جدول بسامديِ پژوهش حاضربه . رجوع شود1

. حافظ از دو فقیه، قاضــی مجدالدین که مدت چهل ســال قاضــی 2
ضدالدین عبدالرحمان ایجی ضی ع ست و قا شیراز بوده ا ضات  الق

کند.(مؤلف کتاب مواقف) به نیکی یاد می
داند که ظاهراً دربارة پورجوادي، غزالی را  نخســـتین کســـی می.3

له موقوفات فتوي صـــادر کرده اموال و دارایی قاه از جم هاي خان
دهد که فقیهان نیز براي کســـب اســـت. تحلیل ایشـــان نشـــان می

ـــبه خانق» موقوفات« ـــها رفاهـ ـــانت و آمد داشتهـ د و حتی لباس ـ
نکته در ســیر نزدیک شــدن اهل اند. اینکردهصــوفیان نیز به تن می

ــت. ــیار حائز اهمیت اس ــریعت به اهل طریقت بس (پورجوادي، ش
1381 :100-79(
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فتق امور جامعه که طبعًا از نادرستی و سوء استفاده 
مهري قرار گرفت. درنیز مصون نبود، مورد نقد و بی

در دیوان » مدرسه«هفت یا هشت موردي که واژة 
دعوت » میخانه«آمده است، حافظ مخاطبش را به 

بلکه ،نیست» تضاد«کند. این تقابل صرفًا جهت می
آمیز است:انتقادي طعنه

بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ
خیز تا از در میخانه گشادي طلبیم

)9/358(
علمطاق و رواق و مدرسه و قیل و قال 

ایمدر راه جام و ساقی مهرو نهاده
)3/355(

حدیث مدرسه و خانقه مگوي که باز
فتاده در سر حافظ هواي میخانه

)9/414(
از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت

یک چند نیز خدمت معشوقه و می کنم
)3/340(

به کوي میکده یارب سحر چه مشغله بود
بودکه جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله 

رفتمباحثی که در آن حلقۀ جنون می
له بودئوراي مدرسه و قیل و قال مس
)3/209(

بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر
چه وقت مدرسه و بحث کشف کّشافست

)2/43(
فقیه مدرسه دي مست بود و فتوي داد

استکه می حرام ولی به ز مال اوقاف
)4/43(

عرفان و تصوّف
و در -تصّوف قبل از عصر حافظ با اینکه انتقاد از 

مواردي نیز بسیار شدیداللحن توسط عالم بزرگی 
شروع شده بود، لیکن با حملۀ -جوزيچون ابن

مغول و پیامدهاي آن، گرایش به حلقۀ صوفیان بیشتر 
خصوص بعد از اینکه خواجه رشیدالدین به د. ـش

ها و گسترش آنها اهتمامی اهللا در ساختن خانقاهفضل
داشته و اموال بسیاري را وقف آنها کرد. ویژه 

ها یک نوع ابتذال و تظاهر گسترش و توسعه خانقاه
را در نظام تصوّف به بار آورد، تا جایی که ابوالحسن 

تصوّف «بوشیجی، در جواب تصّوف چیست؟ گفت: 
اسمی است و حقیقت پدید نه، و پیش از این حقیقت 

وّف در زمان در واقع انحطاط نظام تص». 1اسمبود بی
ترین تعریفی حافظ به اوج خود رسید. شاید خالصه

این برهه از تاریخ ارائه شده است از » صوفی«که از 
الصوفی: الگوشه نشین! مفت «باشد: 2عبید ذاکانی
-). یوسفی می349تا: ذاکانی، بی»(الطریق!خور! قاطع

زد،میهمبهراهاخانقاهانسجامبیشترآنچه«نویسد: 
روابطاثردرکهبودصوفیانمیاندرمردمانیحضور
بهرادرویشانهیزمکهياجامعهدراقتصادي،ناسالم
-میرانـتوانگبهطرحبهوخریدندمیحیف

ورارـاضطسرازوشدهساقطهستیازفروختند،
بهنانیلقمهواهـسرپننـیافترايـب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضوي، (. 1 شر 1369نگ به: منوچهر مرت صر ایلخانان، ن سائل ع ): م

آگاه.
رســالۀ تعریفات عبید انعکاس دهندة بســیاري از این متناقضــات .2

ــرف؛ دزد/ الخطیب؛ خر/  ــیخ؛ ابلیس/ المش ــت. براي نمونه: الش اس
ـــالۀ تعریفاتتا: (ذاکانی، بیالمعلم؛ احمق / االمام؛ نماز فروش ،رس

)312-325صص
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واقتصاديمشکالتاینان. شدندمیپناهندههاخانقاه
- میهاخانقاهبهخودبارابسیاريروانیواجتماعی

گفتنیالبته. کردندمیلـمنتقآنمانـمقیبهودـبردن
ترعمومیوتریکلّ سطحیدرفساداینکهاست

همبهومغولحملۀازپس، زیرا استداشتهوجود
درگذشته،معیارهايپیشین،تمدننظامریختن
اهلقضات،دیوانیان،: جامعهمختلفطبقات

هايصورتبهفسادوران،پیشهوصوفیانشریعت،
) 1/291: 1372(یوسفی، . »بودجستهراهگوناگون

از یک طرف کثرت و رونق «نویسد: مرتضوي می
زوایا و رباطات که به هر حال وسیلۀ رفاه ها و خانقاه

گروه کثیري از مسافران و رهگذران و حاکی از توجه 
اجتماعی به صوفیه و نمایندة نوعی گرایش عمومی 

-به مشرب اهل صفا و طریقت و به وجود آمدن بی

ست، ابینینظر بوده موجب خوشتعصبی و وسعت
روران پولی از طرف دیگر اقبال عوام کاالنعام و تن

خبر از حقیقت تصّوف که تنها براي پرست و بینفس
ها و استتار تنبلی و استفاده از خوان گستردة خانقاه

ولگردي و کسب حظوظ نفسانی و ... در حجاب 
تمایل به طریقت هوادار اهل خانقاه و مرید دستگاه 

طبعًا از دیدگاه حقیقت و معنی ،شدندمشایخ می
(مرتضوي، . باشدگیري میسزاوار بدبینی و خرده

1384 :26 (
ال اصلی در اینجاست که ؤنکتۀ اصلی و شاید س

،آیا حافظ با تمام انتقاداتی که به عرفان و تصوّف دارد
کدکنی است؟! شفیعیاز زمرة چنین ساختار متناقضی

می به مبانی عرفان، یا حافظ اعتقاد مسل«نویسد: می
ه است و عرفان، یات عرفان نداشتئبهتر بگویم، به جز

بینی او، هیچ جز در کلیات جهان

مجموعۀ «نقشی ندارد. او به عرفان، به عنوان یک 
نگرد، همچون نگرشی که به شطرنج می» فرهنگی
مجموعۀ بسیار متنوع و پهناور و عظیم .دارد ...

عرفان نیز، وسیلۀ دیگري است براي این بیان هنري. 
ر هستند نه هدف؛ مجموعۀ عرفانی در غزلیات او ابزا

هدف او جز خالقیّت هنري نیست و هدِف خالقّیتِ 
هنري چیزي نیست جز ساختن آینه براي روانِ انسان 

اي که هر کس تصویر ترین آینهدر طول تاریخ، زالل
: 1385کدکنی، (شفیعی. »خویش را در آن تماشا کند

االمینی با توجه به نقش اجتماعی صوفیان روح)436
نمایی خانقاه مرکز قدرت«نویسد: یاین دوره م

سیاسی و اجتماعی و در عین حال محل تجمع عارف 
و عامی بود. پادشاهان و امیران با نزدیک شدن به 

کوشیدند که حمایت عامه را جلب ها میخانقاه
از طرفی نیروي نسبتاً منسجم مریدان و .نمایند

اي براي مداخلۀ صوفیان سرسپردگان خانقاه پشتوانه
ر امور حکومتی و حتی عزل و نصب وزیران و د

و سلۀ سیاسی و اجتماعی این قشر، امیران بود. نفوذ
را نیز به عاریت » تاج«و » شاه«به تدریج اصطالح 

هاي این گروه گرفت. درست همین جنبه از فعالیت
است که با روحیه و مشرب حافظ، عارفی که 

نبود سازگاري » به کار جهان التفات«هرگزش 
داشت. بازتاب انتقادآمیزي که علیه خانقاه و صوفیان ن

شود، دربارة این قشر بانفوذ در دیوان حافظ دیده می
و » درویش«و » عارف«اجتماعی است و ربطی به 

که در ادبیات عرفانی و تصوف آمده است، » فقیر«
-مرتضوي می)199: 1368االمینی، (روح. »ندارد

آیا حافظ صوفی «که ال ؤپاسخ دادن به این س«نویسد: 
است، یا عارف، یا حکیم، یا فیلسوف بدبین، یا شاعر 

یا ممزوجی از همه یا 
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ن هم نیست اگر محال هم نباشد، آسا» بعضی از اینها؟
مًا حافظ را صوفی مکتبی و خانقاهی، یعنی ... مسل

صوفی بدان معنی و مفهوم که در روزگار او معروف 
: 1365(مرتضوي، . توان دانستو متداول بوده، نمی

ازجاهمهفظحا«، فلسفیهاياندیشه) در کنار 90
گفته سخنعیشنقدوجهاننقدوشرابومیجام

درکهگفتبایدپس،باشدگريصوفیاینهااگرو
ازنقلبه،94(همان:. »اندصوفیهمهصورتاین

اساس«نویسد: . علوي نیز می)فروزانفرالزمانبدیع
مشربحدودازعمق،نظرازاوفلسفیمشرب
تبیینراهدرشیرازخواجۀواستمتجاوزصوفیه

ازیکهیچمتابعتبهدمقیّ خود،فلسفینظریات
. »استنبودهتصّوفدرمهمسلّ ومطروحهاصول

)28: 1369علوي،(
» شناسانیحافظ«جاي تأسف است که هنوز هم 

تفسیر » عرفانی«هاي حافظ را هستند که تمام سروده
-کنند و متوجه نظام فکري و لحن انتقادي و طعنمی

نقش «نویسد: آمیز او نیستند. سیدجواد طباطبایی می
دوگانۀ اندیشۀ عرفانی، در آغاز دورة اسالمی، در 

ویژه با نقّادي حافظ، که به نوعی ههاي متأخر، بسده
- کرد، به اخالق بیانی را اعالم میـان اندیشۀ عرفـپای

دنیاداري دنیاگریزانه تقلیل پیدا کرد و با اخالقی و 
یابی بسته شد. نقادي هاي آگاهیسیطرة آن همۀ راه

اي حافظ از عرفان مبتذل نتوانست از دیدگاه اندیشه
خردگرا بسطی یابد و همین نقادي از عرفان در درون 

: 1388(طباطبایی، . »نظامی از عرفان فهمیده شد
نابهی در تاریخ هاي معت) طباطبایی که کتاب211

سیاسی ایران دارد، در جایی دیگر به این نکته اندیشۀ
تردیدي نیست که زبان شعري حافظ، «اشاره دارد که: 

زبان ادب عارفانه است، اما کاربرد زبان عارفانه در 
هاي صوفیان پناهگاهی امن اي که تفکر در زاویهدوره

یافته بود، خالف عادت نبود، بلکه برعکس، اهمیت 
حافظ در این است که ظاهر ادب عرفانی را با باطن 
. تأملی در تقدیر ایران زمین جمع کرده است ... 

توان صرِف عرفانیات یـظ را نمـر حافـدرونمایۀ شع
زة ایرانی، ااري از شاعران پرآویفروکاست. او مانند بس

گوید که زبان عرفانی است، اما به زبانی سخن می
حافظ . کند ... زبان بیان میمضمون دیگري را در این 

اریخ ایران بود که ـاي از تدوره» بـغی«در واقع زبانِ 
بخت ایرانیان، به دنبال زوال اندیشه در وجدان نگون

آن آتشی که «کرد، اما ایران، اندیشمندي پیدا نمی
، در دل برخی نمایندگان فرهنگ »میردهرگز نمی

)366و 365: 1383(طباطبایی، . »ایرانی زنده بود
حافظ براي چنین  لۀ  قاب ـــالح و روش م س

ه ـت کـاس» انهـر مغـشع«اده از ـی استفـتناقضات
ــیار موفق این نوع ها و حتی نمونهزمینهپیش هاي بس

صر حافظ پی شده بود. شعر، قبل از ع ریزي و ارائه 
ترین پیامدهاي ادبیات مغانه، اســتفاده از یکی از مهم

ساختار .است» نمادسازي«زبان سمبلیک و در واقع 
و » رنــد«، »پیر مغــان«متنــاقض نمــادهــایی چون 

سب« ست » حافظ«و حتی » محت از جملۀ نمادهایی ا
ــی، اجتماعی،  ــیاس که او در مقابلۀ همۀ انحرافات س

ــوّفبه دینی و  ــوص عرفان و تص به کار برده1خص
کدکنی از شعر مغانه به است. تعریفی که شفیعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صــوفی در دیوان حافظ در همه جا بار معنایی منفی دارد و شــاید .1

یک مورد اســتثنایی داشــته باشــد که آن هم به صــفتی خاص مقید 
یکن/ حالیا دیر مغانســـت اســت: صــوفی صــومعۀ عالم قدســم ل

)14: 1383(نگ به: پورنامداریان، .حوالتگاهم
آزادي ارادة معطوف به«دهد مطابق با همان دست می

ومغانههايغزل[شعرهاگونهایندر»: «است
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) آسمانیوخاکی(انسانوجودسـويدو] قلندرانه
پادشـاهیبنـدگی،والوهیـت: خـوردمـیگرههمبه
آندرکهتصاویريباخاکساريوکبریاگدایی،و

ملَک«آندروآمیختـههمبهملکوتوملکعوالم
کفازجانتواندنمیمعشوق»جفايالموتِ 

ترینپروازانهبلندبرد؛دربـهشاعر»وفاياسرافیل«
بـهفارسـیشـعرتـاریخدرراشاعرهايلحظه

آندرهـکودـوجپهنايبهمیدانی.آوردمـیوجـود
رادوهـروگرفترا»دینوخرد«گوشتوانمی
وتـن«وبـردمعـشوقسرايبهکشانگوشبـه

معشوق،هـوايپـیشکنـانرقـصرا»دلوجـان
روحیتجربهدرونازکهتصویرگونهاین. کردحاضر
نشأتاوفکريۀمنظوموفلسفیذهنیتوشاعر

وردیفتصادفجدولازکهتصاویريباگیردمی
بسیارآید،میوجوده برانـشاعبعضیشعردرقافیـه

در اقلیم کـدکنی،شـفیعی(. »اسـتمتفـاوت
)169:روشنایی

ادبیات مغانه واکنشی است در مخالفت با 
ها و مقّدسات کسانی که سبب از بین رفتن ارزش

اند؛ نفیِ محراب و منبر و مسجد و خانقاه جامعه شده
اند و صورت هایی است که تغییر هویت داده»1تابو«و 

و ارج نهادن 2بردنوه بر آن، پناهاند. عالعکس پذیرفته
در تقابل با مقّدسات هستند؛ به محرّماتی است که

ماتی که هیچ ادعایی بر خالف آنچه که هستند، محر
از آنها هستند. در واقع، 3ترصادق،روندارند و از این
زدن است و توأم با » نعل وارونه«ادبیات مغانه 

در » خاقانی«تناقضات. براي نمونه شعر زیر از 
:4الشیوخ بغدادمعارضه با شیخ«

مرا اریيادهبغدادخطتایمجام
مرابارفکنبغدادخطدرهمباز

م یبرداشتمصطبهدرزکاوّلرخت

مراآرفرودبرداشتمنزلبدانهم
رفت وبرآوردمجهدصدبهکعبهسفر

مراباردگرمغانستيکوسفر
یکندردیبطاعتيروکهبهيخوریم

مرااریبسطاعتازبهدردیاندک
ازینسنگجوبهتییایرزهددرستین

مراخرواربهستیازینفسقنیواندر
)39: 1384،یخاقان(

حافظ از چنین ادبیاتی در انتقادات خود سود جسته 
و چاشنی طنز و ایهام نیز به آن افزوده است و به قول 

ب به نثر حافظ کتابی مدوّن و مرتاگر«وي: مرتض
همه از می و ساقی و ساغر و پیر کرد، اینتألیف می

-زد و به همۀ شیخان و زاهدان و ... نمیمغان دم نمی

ف ـتألیالمحجوبکشفتاخت شاید کتابی به شیوة 
کرد و در ضمن آن معقول و می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــرياثرهرتوفیق«نویسد: کدکنی میشفیعی. 1 ـــههنـ ـــزانبـ میـ

ـاوزش ـهتج هرشاملکهداردبستگیجامعهیکتابوهايحریمب
بـــهاســـت،اجتمـــاعیمحـــیطدر»سمقدّ«یا»طمسلّ«مفهومنوع
ستفادسوءموردکهزمانیویژه گیردقرارهاقدرتوهاحاکمیتةا

:1385کدکنی، شـــفیعی(. داردبـــازتکـــاملیســـیرازراجامعهو
122(

بارد از این سقف مقرنس برخیز/ تا به میخانه . براي نمونه: فتنه می2
)10/363(. پناه از همه آفات بریم

. براي نمونه در شـعر حافظ: مرید پیر مغانم ز من مرنج اي شـیخ/ 3
به جا آورد یت: چو 8/139(. چرا که وعده تو کردي و او  یا در ب  (

ـــتــان و جوي طفال بی/ بــه بوي بوس فری ن تــا کی اي زاهــد 
)8/322شیرم؟!(

است: » ریاکاران«در واکنش به نیزهاي خاقانیمغانه» مرکز ثقل«. 4
گـریزمبه پنهان مده کز ریا می/مرا آشـکارا ده آن می که داري 

گریزممگو کز چنین ماجرا می/من از باده گویم تو از توبه گویی
گـریزمکه از بیت ام القري می/بیت بنـت العنب بهگهمرا سجده

)289: 1384(خاقانی، 
تصّوف واقعی نه آن «فرمود که منطقی بیان می

بینیم و این صوفیان و است که در این روزگار می
مشایخ ریاکارانی بیش نیستند که در لباس اخالص 
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اند و با وجود ادعاي تهذیب فریبی گستردهدام مردم
. »رسیدن به مقام فنا در بند نفس خویشندنفس و 

).101: 1384(مرتضوي، 

و اسلوب خاص حافظ در بوطیقاي بالغی (روش
استفاده از هنرهاي بالغی)

اي که سبب ایجاد پارادوکس در دیوان سومین نکته
شود، توجه خاص حافظ به هنرهاي بالغی حافظ می

است که است. شعر حافظ زمانی به اوج رسیده
هاي اندیشۀ فلسفی، دینی، اجتماعی است بنیانتوانسته

و مذهبی خود را با هنرهاي بالغی در هم آمیخته و در 
-ی میـدکنـکزبانی سمبلیک به نظم بکشد. شفیعی

هاي متنوع، ن مجموعهـري ایـب هنـدر ترکی«نویسد: 
حافظ، دو مرحله را پشت سر گذاشته است: مرحلۀ 

شناسی شعر عصر او، ر جمالآغازي، که قوانین حاکم ب
در آن مشهود است و مرحلۀ کمال استتیک و مبانی 

هاي هنِر عرفانی، بر آن سیطره دارد. در نوع اول تقابل
هاي از پیش آزمودة سّنت معقول و منطقی و تناسب

شعر فارسی، حاکم است و در نوع دوم، گریز از این 
خویش قراردادها و پنهان داشتن آنها در حدي که تأثیر

را داشته باشند و هرگز در چشم جلوه نکنند، همراه با 
-(شفیعی.»ها و گرایش به شطحاي از تناقضمجموعه

در توضیح نکتۀ شفیعی شاید )436: 1385کدکنی، 
بیت زیر را مثال زد: » مصرع دوم«تغییرات 

مردمی کرد و کرم لطف خداداد به من 
کان بت ماه رخ از راه وفا باز آمد

)4/174(
نسخۀ قزوینی و  (بت سنگدل/ از راه وفا) خانلري

)5/170(.
مردمی کرد و کرم لطف خداداد به من

کان بت سنگدل از بهر خدا بازآمد

)5/168،سایه(
این بیت در دیوان کهنۀ حافظ که به اهتمام استاد 

نیامده و به جاي آن بیت زیر افشار صورت گرفته 
آمده است:

برقعی بر رخ چون مه فکن از بهر خدا 
که دو صد عابد زاهد ز خدا باز آمد

)4/145،(دیوان کهنه
ناگفته پیداست که صورت نهایی بیت همانی 
است که در تصحیح سایه آمده است. بوطیقاي بالغی 

از سنگ (که اغلب کند که بتحافظ چنین اقتضا می
به خاطر خدا ») ایهام«شده است ساخته شده می

(عاشق) بازگردد. یا به پیش پرستندة خود»! متناقض«
، »بستگان«به » کشتگان«در بیت زیر با تغییر کلمۀ 

عالوه بر افزایش بار موسیقیایی، پارادوکس و ایهام 
(به صورت توأمان) به اعتالي بار معناي بیت افزوده 

شده است:
حافظ از آن زلف تابدار مبادخالص تو

رستگارانندکمند تو بستگان)1که (کشتگان
)9/188(

طنز و پارادوکس و شطح: یکی از موارد بسیار 
اوست. بوطیقاي » طنزپردازي«پربسامِد دیوان حافظ 
او شاهد » طنز«کند که در هر حافظ چنان ایجاب می

باشیم و از این روست که شفیعی» متناقض«امري 
ر ـدر ه«د: ـکنف میـن تعریـز را چنیـی طنـکدکن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در برخی نسخ ذکر شده است: (نگ به تصحیح » کشتگان«. صورت 1

)397خانلري: 
بیان طنزآمیزي دو امر متناقض یا متضاد، به 

اند کمک نیروي هنري گوینده، به یکدگر گره خورده
اند، اجتماع و وحدتی جتماع و وحدت رسیدهو به ا

که تنها در بافت هنري آن گوینده به وجود آمده و 
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اگر از آن صرف نظر کنیم، هیچ ذهنی وحدت و 
- (شفیعی. »1پذیرداجتماع آن دو نقیض یا ضد را نمی

توان به با این تعریف از طنز، می)40: 1384کدکنی، 
ح ـن توضیـایا ـرد بـی بـپ» حـشط«و » طنز«نزدیکی 

همسایۀ دیوار به » تجاوز به تابوها«شطح، در «ه ـک
تصویر هنري «همچنین در مقولۀ دیوار طنز است و 

اگر تابوي مورد تجاوز ما عناصري ». اجتماع نقیضین
از عالم االهیات و امور متعالی و قدسی باشد، آن را 

نامیم و اگر امور حاضر در زندگی و جامعه شطح می
: 1393کدکنی، (شفیعی. »شودوانده میخ» طنز«بود 
443(

مشخصۀ اصلی «ایهام و پارادوکس: ایهام که 
است، یکی دیگر از هنرهاي بالغی است » شعر حافظ

را ردیابی » پارادوکس«توان که در برخی از آنها می
کرد؛ براي نمونه در بیت:

بیناد است2بیا که قصر امل سخت سست
باد استبیار باده که بنیاد عمر بر

)1/35(
که سخت را در صورتی» سخت سست«ترکیب 

گویی است. در بگیریم، پارادوکس» محکم«در معنی 
بیت:

حافظ لب لعلش چو مرا جان عزیز است
عمري بود آن لحظه که جان را به لب آرم

)9/316(
یعنی مردن و معنی دیگر » جان به لب آوردن«

-که در حکِم جاِن عاشق است-آن، لِب معشوق را 

(بوسیدن) است. حال اگر معنی اول را در نظر 
شود با این توضیح که بگیریم پارادوکسی حاصل می

(مردن) براي شاعر عمري جان به لب آوردن
شود! همچنین در بیت:محسوب می

حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد
یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست

)7/26(
است، » هیچ و پوچ«باد به دست داشتن کنایه از 

از عشق تو به حشمت «لیکن معنی دیگر بیت یعنی 
. »سلیمانی رسید که حتی باد نیز در فرمان او بود!

) در بیت:1/212: 1383، (خرّمشاهی
چین چه طرف بربندممن از نسیم سخن

که سرو راست درین باغ نیست محرم راز
)7/252(

. 2؛. راست قامت1است: در دو معنی» راست«واژة 
کردار. در معنی دوم واژه، چنین راستگو و درست

چین چه توقعی شود که من از نسیم سخنمستفاد می
ی سرو ـه حتـه باشم کـوانم داشتـتمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حافظ در حوصلۀ مقالۀ حاضر نیست و شفیعی» طنز«بحث از .1

اند. هدف ما از کدکنی مقالۀ بسیار مغتنمی در این موضوع نگاشته
بحث طنزپردازي، اشاره به ترکیب آن با پارادوکس است که استاد نیز 

اند.اي مستوفی بدان پرداختهبه گونه
نوشت/ ان میهمچنین در بیت: حافظ آن ساعت که این نظم پریش. 2

در دو » نظم«و » پریشان«طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود؛ واژة 
نظمی. . بی2؛. ناراحت و سرگشته1روند. پریشان: معنی به کار می

هایی که در . شعر و سروده. با توجه به مثال2؛. منظم و مرتب1نظم: 
توان میتلفیق ایهام (خصوصاً ایهام تضاد) آوردیم، به نظر نگارنده،

هاي تضاد به نوعی پارادوکس نیز دست یافت. نمونۀ در اغلب ایهام
دیگر در بیت ذیل:

گرچه راهی ست پر از بیم ز ما تا بر دوست
)5/445رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی(

. 2؛. با اطالع بودن و وقوف داشتن1واقف در دو معنی است: 
توان به مفهومی پارادوکسی ایستادن و توقف کردن. در معنی دوم می

قائل شد. رفتن در عین ایستادن و توقف کردن.
، »سرو«کردار نیز محرم راز نیست؛ در واقع راست
چینی و کرداِر بدکردار است به خاطر سخنراست

غّمازي! 
گرد بیت الحرام خم حافظ

گر نمیرد به سر بپوید باز
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)7/254(
رود: میالحرام در دو معنی متناقض به کاربیت

بیت «خرابات. ترکیب .2؛»کعبه«خانۀ مقدس .1
در معنی اول پارادوکس دارد. یا در بیت:» الحرام خم

گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همتم
گر به آب چشمۀ خورشید دامن تر کنم

)6/335(
شستن و پاك.1دامن تر کردن به دو معناست: 

. هاشم کردن (تردامنی).آلوده2؛کردن از پلیدي
این بیت اشاره دارد: » پارادوکسی«جاوید به ظرافت 

گوید: دامنِ آلوده از فقر را از دامان شسته حافظ می«
پسندم. زیرا همتم در آب چشمۀ خورشید بیشتر می

تر از آلودة منّت کسان شدن شرم دارد. نکتۀ ظریف
ترین ین چشمۀ آب خورشید، که پاكمه هـینکا

. »کندرا (تر) یعنی آلوده میهاست، دامن کنندهپاك
سبب » کژتابی«گاهی نیز نوعی )12: 1377(جاوید، 

شود که یک بیت در دو معنی متناقض معنی شود:می
ام ز راه خطاز کوي میکده برگشته

مرا دگر ز کرم به ره صواب انداز
)3/255(

از «نویسد: خّرمشاهی در شرح این بیت می
(یا از میکده روي ماکوي میخانه مراجعت کرده

(اشتباهی، ام، یا از راه خطاام) ولی خطا کردهبرتافته
ام و راه را گم بازگشته») عوضی«به قول امروزي 

-ام. لطف و کرم کن و دوباره مرا به راه صوابکرده
راهنمایی -یعنی راه درست که همان راه میخانه باشد

کن. معلوم نیست که راه درست یا صواب همان راه 
اول است که راه میکده رفتن باشد، یا راه بازگشت و 
اعراض از میکده! به همین جهت طنز ظریفی در این 

) 2/836: 1383(خرّمشاهی، .»شودبیت احساس می
همچنین بیت: 

اي و قصّه مخوانبگیر طّرة مه چهره
که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است

)6/44(
بیت را بازگشوده مشاهی نکتۀ ظریف این خر

) الزم به ذکر است که حافظ سایر283(همان: . است
آمیزد در هم می» پارادوکس«هاي ادبی را نیز با آرایه

افزاید. هاي جدید معنایی و بالغی بدان میو الیه

عشق
موضوعی است که بسامد پارادوکسِی قابل » عشق«

توجهی در دیوان حافظ دارد؛ عشق در نظر حافظ 
شنود از هر زبان که می«، اما »ه بیش نیستیک قص«

حافظ و زیر » مکتب عاشقی». «نامکّرر است!
،خاص خود را دارد» نظام و کارکرد«هاي آن مجموعه
برخی از ». فی العشق معجبات یأتین بالتوالی«چرا که 

هاي هایی را که معلول عشق و زیرمجموعهپارادوکس
کنیم:آن است، بیان می

عشق:
ها، خانۀ عشق است:همۀ مکان

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست
همه جا خانۀ عشق است چه مسجد چه کنشت

)3/78(
(کفر، اشدّ گناهان کبیره گناه است!کافر عشق بی

است):
حافظ اگر سجدة تو کرد مکن عیب

کافر عشق اي صنم گناه ندارد
)9/115(

علم عشق! علمی است که در دفتر نیست و 
ها را شست!براي یادگیري آن باید ورق

بشوي اوراق اگر همدرس مایی
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که علم عشق در دفتر نباشد
)7/155(

پرستند و هم صمد !در کوي عشق هم صنم می
پرست مشو با صمد نشینگفتم صنم

گفتا به کـوي عشق هم این و هم آن کنند
)4/191(

را » مرده«زنده نیست، حکم » با عشق«هر کس 
دارد:

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق
بر او نمـرده به فتواي من نماز کنید

)7/237(
، آزادي است:»عشق«اسیري در 

اسیر عشق شدن چارة خالص من است
بینان بیناندیش پیشضمیر عافیت

)6/392(
هوي شیر نر از آ«خالصه اینکه در راه عشق 

در طریق عشقبازي، امن و آسایش، «و » رمددشت می
»بالست!

معشوق
هاي ، معشوق بیشترین حالت»عشق«در زیرمجموعۀ 

جرمی بی«تناقض و پارادوکس را دارد: معشوقی که 
هم درد است «، »رنجدکه عاشق مرتکب شده باشد می

، »در برابر چشم است و غایب از نظر«، »و هم درمان
هرجایی که رخساره به کس ننموده شاهدي است«

، »توان یافتغمش را جز در دل شاد نمی«، »است
از لبش، «، »آیدُکشتۀ خود را به امید ثواب به نماز می«

زلفش مجموِع «، »آمیزدآب و آتش را به هم می
آِب رویش آتش در جان ارغوان «، »پریشانی است

کشد،مژگانش جون تیغ جهانگیر برمی«، »اندازدمی

غمش «، »اندازدرا بر روي یکدگر میدلکشتگان زنده
کنان باید زیر بار غم او رقص«و » مایۀ سرور است

دالرامی «،»1رستگارانندبستگان کمند زلفش «، »رفت!
عیسی نفسی «، »برداست که آرام را یکباره از دل می

نرگس«، »دهد!کشتن میت که نفسش عاشق را بهـاس
مکتب «، »یماِر عاشق است![بیمارش] طبیِب دِل ب

قومی هستند «و » آموز صد مدّرس استلهئنرفته مس
»:ستانند!که از کشتگان خود غرامت می

اي استاي و غریب حادثهعجیب واقعه
أنا اصظبرت قتیًال و قاتلی شاکی!

)3/450(
2حافظ چنین معشوق نازك(ظریف) و سرکشی

داند: (رشید) را الیق بندگِی ممدوح می
تو بدین نازکی و سرکشی اي شمع چگل

الدینیالیق بندگی خواجه جالل
)12/472(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. آزادي و رها 2؛. عاقبت به خیري1رستگار در دو معنی است: . 1

.(بستگانِ آزاد!)شدن. در معنی دوم پارادوکس وجود دارد
ـــرکش در دو معنی:. 2 . نــافرمــان. در معنی دوم 2. ظریف 1س

ـــت نه  پارداوکس وجود دارد، چرا که الزمۀ بندگی مطیع بودن اس
نافرمان بودن.

، »آیدکوي یار می«که از » نسیم باد نوروزي«از 
(حال آنکه باد موجب توان چراغ برافروختمی

»:خاموشی است!
آید نسیم باد نوروزيز کوي یار می

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي
)1/443(

اي که هنر با معرفی برخی از موضوعات متفرقه
پارادوکس در آنها به کار رفته است به بسامد و نمودار 

مربوط به آن خواهیم پرداخت:
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برخی از موضوعات متفرقه:
است نه » داريشب زنده«شب قدر: الزمۀ شب قدر 

روز!خفتن آن هم تا نصف
شب قدري چنین عزیز و شریف

با تو تا روز خفتنم هوس است
)3/41(

(نه با عبادت بلکه با قضاکردن عمر ضایع شده
جام شراب!):

وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم
عمري که بی حضور صراحّی و جام رفت

)2/86(
(تکرار »پادشاهی در بندگی«ترکیبات اضافی: 

، »ارباب نیاز«، »دولت فقر«،»سلطنت فقر«سه بار)، 
(تکرار دو »میان گریه خندیدن«، »سرگشتۀ پابرجا«

(سه بار این ترکیب »خراب آباد«، »نظم پریشان«بار)، 
.»نشاِط غم«به کار رفته است)، 

بی عمر زنده بودن در روز فراق!:
ام من و این بس عجب مداربی عمر زنده

روز فراق را که نهد در شمار عمر!
)8/248(

جرِم نکرده عفو کردن!:
زانجا که لطف شامل و خلق کریم توست

جرِم نکرده عفو کن و ماجرا مپرس
)2/262(

خواستن: » رازداري«از غمّاِز صبا 
چو دام طّره افشاند ز گرد خاطر عّشاق

داردبه غمّاز صبا گوید که راز ما نهان 
)7/113(

درمان » بیماري باد صبا«ن را با ـاري تـبیم
کردن:

کشد به طرف چمندل ضعیفم از آن می

که جان ز مرگ به بیماري صبا ببرد
)4/122(

؛ در صورتی که »وداع دل کسی را شاد کردن«با 
غمگینی و ناراحتی از فراق است.» وداع«ذات 

یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد
به وداعی دل غمدیدة ما شاد نکرد

)1/132(
ت بودن!: (عالوه بر بیت ـورده مسـی نخـم

)6/366((
ام از بس که چشم مست در این شهر دیده

خورم اکنون و سرخوشمحقّا که می نمی
)6/328(

کیش:کردن براي کافرقربانی
دل من الیبر جبین نقش کن از خونِ 

تا بدانند که قربان تو کافرکیشم
)5/331(

خر اینکه شاید بتوان گفت که آنکتۀ 
که توأم با ایهام هستند از » هاي چندالیهپارادوکس«

شگردهاي ویژة حافظ است که در برخی از ابیات او 
توان استخراج کرد. نمونه:می

کرده ام توبه به دست صنمی باده فروش
بی رخ بزم آراییکه دگر می نخورم

)3/481(
توبه کردن آن هم به دست صنم باده فروش

(یک پارادوکس) و پارادوکس دیگر که در بطن همین 
نخوردن بدون زیبارویان و توبه است و آن هم می

هاي حافظ ردپایی از آرایان است. در اغلب توبهبزم
ایهام و پارادوکس چندالیه وجود دارد. 

ز مستوري کرددوستان دختر رز توبه 
شد بر محتسب و کار به دستوري کرد
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)1/136(
توبه کردن از مستوري پارادوکس دارد و 
پارادوکس دیگر اینکه این تابوشکنی با اجازة رسمی 

گیرد.از حکومتی شرعی صورت می

اي بسامدهادایره. 1نمودار 

بسامدهاستونی.2نمودار 

گیري بحث و نتیجه
عواملی که سبب ایجاد پارادوکس در دیوان حافظ 

. توصیف انسان در مقام 1ند از: اشود عبارتمی
. مسائل 2؛برزخی یا ارادة معطوف به آزادي

نهادهاي سیاسی و الف)(شامل: اجتماعی، سیاسی
(فقیه، مفتی، قاضی، دانشمند، متشرّعانب) حکومتی، 

. بوطیقاي بالغی حافظ و توجه 3؛صوفیان)، ج)امام)
.. عشق4؛مخصوص او به ایهام و طنز  پارادوکس

مرکزدرواستاسلوبدرهنرشتمامحافظ«
ونقیضـیبیاننوعیحافظ،اسلوب
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:1386، کدکنیشفیعی(. »داردوجـودپارادوکسـی
، پارادوکس از جمله »طنز«و » ایهام«) در کنار 335
هایی هاي بسیار مهمی است که در اکثر غزلتصنع

-هاي او به حساب میترین غزلیافتهکه جزء کمال

اي دارند.آیند، کاربرد ویژه
حافظ براي نمایش تناقضات اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی زمان خویش از این صنعت بسیار بهره 
برده است، لیکن پارادوکس نیز همچون دیگر صنایع 

اند و در عمیِق شعر به کار رفتهبالغی در سطِح 
مواردي نیز بسیار دیریاب هستند. 
حافظ » جهان بینی«افکار فلسفی و به طور کلی 

کند که صنعت پارادوکس و ا میـن اقتضـچنی
گویی در دیوان او بسامد باالیی داشته باشد. تناقض

در واقع بحث از اموري که در ذات خود متناقض 
را نیز » گوییمتناقض«)، (یعنی سرشت انسانهستند

به دنبال دارد.
، دیگر »گوییمتناقض«یا » پارادوکس«حافظ در 

هاي معنایی آمیزد و الیهصنایع ادبی را نیز بدان می
کند و همین امر سبب پیچیدگی جدیدي را ایجاد می

هاي شود. حتی بنا به بسامد پارادوکسشعر او می
زهاي حافظ توان گفت که ایهام و طنشعر حافظ می

انجامد.می» پارادوکس«در نهایت به ایجاد یک 
گویی در شعر حافظ ممکن است در یک تناقض

بیت صورت نگیرد، بدین معنی که مثًال در بیتی
(غزلی) دیگر از و در بیتی» جبرگراست«(غزلی) 

و در جایی » ستاستعقل«یا در جایی » اهل اختیار«
»!ستیزعقل«دیگر 

سمبلیک و «و زبان » ات مغانهادبی«استفاده از 
آن بارزترین شیوة حافظ براي مبارزه با » متناقض

انحرافات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زمان خویش 
است.  

ها و شویم که پارادوکسدر پایان یادآور می
متناقضات نایافتۀ دیگري در دیوان حافظ مکتوم مانده 

ها است و در تشخیص و تشریح برخی از پارادوکس
یز اختالف نظر وجود دارد.                                         ن

هانوشتپی
» آیرونی«این نوع رفتار را در ادبیات غربی . 1
اند. در واقع آیرونی ماهیتی پارادوکسی دارد و به گفته

: 1999(کادن، . »تضاد میان بود و نمود است«عبارتی 
هاي جلوه«به مقالۀ کبراي اطالع بیشتر: ن)430

نوشتۀ اردالنی، )،1395» (آیرونی در  دیوان حافظ
.1ماره ، ش5، سال پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

ابیات از دیوان حافظ به سعی سایه نقل شده .2
باشد.است. عدد سمت راست شمارة بیت می

، »مکن«براي نمونه در نسخۀ قزوینی و افشار .3
قدسی و و در نسخۀ خانلري و سایه و خرمشاهی و 

آمده است.» بکن«قریب 
بازتاب قشربندي اجتماعی در دیوان «براي .4
.)1368(االمینی، محمودبه: روحکن، »حافظ
حوزة مسؤلیت محتسبان از دید گستۀ وظایف . 5

ها در گذر زمان دستخوش فراز و و فراگیري مصداق
فرودهاي زیادي گشته است. در آغاز تنها بازار را به 

گفتند، اما می» عامل بازار«به او سپردند ومحتسب می
کم کم پیشگیري از بزهکاري فردي و اجتماعی مانند 

گساري، فسق و فجور، نظارت بر بهداشت باده
عمومی، چگونگی برگزاري مراسم نماز جمعه و اذان 

شد. حتی و جلسات قرآن و ... به محتسب سپرده می
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پرداخت تا ازبه آزمایش صاحبان حرف و مشاغل می«
میزان تخصص و خبرگی آنان در آن صنعت آگاهی 

) داستانی که خواجه نظام 119: 1361(قضاعی، . »یابد
- نوشی او با نوشتگین نقل میاز محمود غزنوي و باده

به: ک(ن. »کند حاکی از قدرت و اقتدار محتسب است
)53و 52: 1364الملک، نظام

یاقوت حموي در وصف شیراز در این عصر .6
(به نقل . »و دورالفسق و الفساد بها شهیرة«نویسد:می

چون هرج و مرج «)204: 1377کوب، از: زرین
طوالنی این رندان را بر شهر مسلط کرده کرده بود، 
اینان از هیچ تعدي ابایی نداشتند. شراب در بین آنها 

عالوه هم شاهدبازي ه رایج بود، بنگ و حشیش نیز. ب
گی. خرابات شهر باردر نزد آنها رواج داشت هم زن

هاي این از تندروي-شدخوانده میبیت لطفکه –
رندان آباد بود و شیخ و زاهد نزد این طایفه آماج 

)4(همان: . »طعن و تمسخر
پادشاه تازه [شاه شجاع] «اي از احوال او: شمّه.7

یک رند بی بار و بند بود، نه تنها پدرش را کور کرد 
نیز متهم -زنان پدر-و زندانی، با یک تن از زنان او

شد به گناه ادیپوس! مثل پدر تندخوي و حتی بدزبان 
گاه بر این بود، اما طنز و ظرافت رندانه را هم گه

افزود. اختالف او با محمود شاه از ریگ پدر میمرده
رقابت با یک زن پدید آمد. عالقۀ او به شراب دورة 

را منسوخ کرد و ظاهرًا هم از » محتسب«تعزیر عهد 
) استاد 112و 111(همان: . »افراط شراب بیمار شد

شاه شجاع، مرد شعر و «باستانی در فصلی با عنوان 
هاي شاه به تفصیل به ماجراجویی» شراب و زن

به: باستانی پاریزي، ک(ن. شجاع  پرداخته است
به بعد)44: 1365
در این عصر (قرن هشتم هجري) اهل .8

شوند و ر میتکم به اهل طریقت نزدیکشریعت کم

آمیزد. به این جهت مشایخ در قرن نهم به هم می
به: ک(ن. بزرگ صوفیه، متصدیان شرع نیز بودند

)163: 1383سجادي، 
راز اشعري «هر چند استاد مرتضوي مقالۀ .9

لیکن ،را نگاشته است» مشربی بودن حافظ و موالنا
در این زمینه نیز اختالفاتی وجود دارد.

یل بحث از .10 یارجبر «دل در دیوان » و اخت
او، بحث » لحنِ استهزایی و عنادي«حافظ با توجه به 

شکیک ست. بحث در مورد ت »  جبر و اختیار«آمیزي ا
ـــل دیگري می ـــت مفص که طلبد و تا آنجاییفرص

نه نیز آرا متفاوتی ينگارنده اطالع دارد، در این زمی
را (با توجه » اختیار«و » جبر«ارائه شده است. برخی 

به: خرّمشــاهی، ک(ن. اندبه آمار ابیات) برابر دانســته
) برخی دیگر او را جبرگراترین 2/1049: 1383

ـــیک نامده اند! و ابیاتی را که به چهرة ادبیات کالس
شاره دارد» اختیار« (مانند: بیا تا گل برافشانیم و می ا

ـــ اغر اندازیم .../ چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم در س
شش دهند / و ...)  صالش نه به کو گردد .../ گرچه و

.اندتلقی کرده» یک نوع شوخی و شعار شاعرانه«را 
جبر «) پورنامداریان به 231: 1388به: درگاهی، ک(ن

ـــاره دارند و تفاوت او را با » اختیار نمون حافظ اش
ــاعري چون عطار در  ــیوة «ش العمل عاطفی عکسش

ـــی از چنین نظرگـاهی بـه: ک(نـداننـد.می» نـاش
ــپورنام ــداریـ کوب نیز به بعد) زرّین61: 1382ان، ـ

اینکه حافظ نیز مانند مولوي و سعدي و «نویسد: می
... بین اراده و اجبار نوســـان دارد در واقع مربوط به 

بستی است که ناشی از جمع بین اثبات برخورد با بن
ــئولیت ا ــت با نفی حول و قوت از اومس ــان اس . نس

کدکنی نیز ) شــفیعی1377:138کوب، به: زرینک (ن
هیچ چیز در حیات انســان گرانبهاتر «اعتقاد دارد که: 

یابد از آزادي نیســت و این آزادي هنگامی تحقق می
که شما در دو سوي 
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شید. اگر فقط جبري  شته با متناقضات رفت و آمد دا
ـــید یا فقط اختیاري ـــوي باش ، از یکی از این دو س

ستمرار  ست ... ا شده ا سلب  شما  شه، آزادي  اندی
ـــوي ها و هنرها در همین گرهمذهب زدن هر دو س

به: ک(ن. »متناقضات است و شعر حافظ چنین است
)431-436: 1385کدکنی، شفیعی
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