فصلنامه تخصصی سبکشناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
علمی -پژوهشی
سال دهم -شماره سوم -پاییز  -1396شماره پیاپی37

تحلیل نحوی-معنایی «قید» در مخالفخوانیهای مبتنی بر نقد اجتماعی
شعر عراقی با تکیه بر حافظ و مقایسه با دیگر شاعران
(ص )29-50
مریم ترکاشوند(نویسنده مسئول) ،1دکتر محمد ایرانی

2

تاریخ دریافت مقاله :پائیز 1395
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :بهار 1396

چکیده
مخالفخوانـی بـه معنـی ناسـازگاری کـردن و بیان نمـودن کلمات و جمالتی اسـت که نشـانۀ
عـدم رضایت باشـد .مخالفخوانی اگر ریشـه در ناهنجاریهای سیاسـی و اجتماعی داشـته باشـد،
در ایـن صـورت" ،مخالـف خوان" کسـی اسـت کـه نقش مبـارزه بـا بیعدالتی و فسـاد اجتماعی
بویـژه در میـان گروههـای قدرتمنـد جامعـه را بـر عهـده میگیـرد و بـا اسـتفاده از امکاناتـی کـه
در اختیـار دارد بـه انتقـاد از اوضـاع زمـان خویـش میپـردازد .اغلـب شـاعران سـبک عراقـی در
قـرن هفتـم و هشـتم هجـری در مخالفخوانیهـای اجتماعـی خـود بسـيارى از طبقـات مهـم
مدعیـان ریـاکار و دروغین دینـداری را -که غالباً به فسـاد گرایيـده بودند -مورد
اجتمـاع ،بویـژه ّ
ّ
سـرزنش قـرار دادهانـد؛ اسـتفاده از تمهیـدات نحوی در حیطـۀ زبانی ،یکی از شـگردهای خلقانۀ
مخالفخوانـی در سـرودههای ایـن شـاعران اسـت کـه بـه دلیـل احاطه بـر امکانات زبانـی ،آن را
مـورد توجـه قـرار دادهانـد .هدف این مقالـه  ،بررسـی و تحلیل نقش دسـتوری "قید" بـه عنوان
یکـی از ویژگیهـای سـبکی در مخالفخوانیهـای اجتماعـی شـاعران سـبک عراقـی اسـت کـه با
اسـتفاده از شـیوۀ توصیفـی -تحلیلـی انجـام گرفتـه اسـت .نتیجۀ حاصـل از این تحقیـق گویای
ایـن اسـت کـه ایـن شـاعران بـا بکارگیـری انـواع قیدهای زمـان ،مـکان ،حالـت ،مقـدار و تأکید
حاکمیـت موجـود بـه نمایـش
توانسـتهاند یکـی از شـگردهای انتقـادی خـود را در مخالفـت بـا
ّ
بگذارند.
کلمات کلیدی :شاعران سبک عراقی ،مخالفخوانی ،قید ،تمهیدات نحوی ،نقد اجتماعی
- 1دانشجوی دکرتی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه torkashvand.ma@gmail.com
 - 2دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاهmoham.irani@gmail.com
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مقدمه
ّ
مطالعـۀ تاریـخ ادبیـات ایـران نشـان میدهد کـه در ادوار مختلف تاریخی ،بسـیاری از شـاعران،
سـرودههای خـود را وسـیلۀ بیـان مخالفـت و مبـارزه بـا بیرسـمیها و بیعدالتیهـای حاکمـان
مسـتبد قـرار دادهانـد و در دوران تاریـک تاریـخ و خفقانهـای سیاسـی و اجتماعـی ،فریادهای در
حنجـرهمانـدة مظلومـان را بـر زبـان قلـم خویـش جاری کـرد ه و بـه دفـاع از آنـان پرداختهاند.
سدههای هفتم و هشتم هجری ،یکی از این دوران پر از اختناق تاریخ ایران است ،از این رو،
هدف ما در این مقاله بررسی و تحلیل یکی از شیوهها و شگردهای مخالفخوانی در حوزۀ زبانی،
یعنی بررسی و تحلیل نقش دستوری “قید" در مخالفخوانیهای شاعران برجستۀ سبک عراقی ،به
عنوان یکی از ویژگیهای سبکی آنها است که به شیوۀ توصیفی -تحلیلی انجام گرفته است .شاعران
مخالفخوان با بکارگیری انواع قیدها توانستهاند یکی از شگردهای انتقادی خود را در مخالفت با
حاکمیت موجود به نمایش بگذارند و عالوه بر درخشش در عرصۀ هنر و ادبیات ،نام خود را در
ّ
میان مبارزان اجتماعی به ثبت رسانده و در حافظۀ تاریخ جاودان سازند.
پیشینۀ تحقیق
کمبـود منابـع مـورد مطالعـۀ ما در بررسـی پیشـینۀ موضـوع این مقالـه ،حاکی از ایـن واقعیت
اسـت کـه بـا وجـود مقـاالت و پایاننامههـای چشـمگیر ادبـی ،تـا کنـون سـرودههای شـاعران
سـبک عراقـی بـا ایـن رویکرد مـورد مطالعـه قرار نگرفته اسـت بـا این حـال ،به دلیـل پرداختن
بـه موضـوع مخالفخوانـی در پژوهشـهایی کـه در اینجـا بـه آنهـا اشـاره میشـود ،جایـی بـرای
نادیـدهانگاشـتن آنهـا باقی نمیماند؛ جهاندیده کودهی ( )1391در بررسـی اشـعار شـاملو به این
نتیجـه رسـیده اسـت کـه شـاملو مخالفخوانتریـن شـاعر معاصر ایـران اسـت کـه در مخالفت با
گفتمانهـای مسـلّط ادبـی و سیاسـی ،نـه تنها به زبان سـتیز دسـت مییابد ،بلکه سـاختارهایی را
کشـف میکنـد که همسـو بـا مخالفتهای اوسـت .شـاملو مخالفخوانیهـای خود را بـه چهار روش
آشـکار میکند :واژگونسـازی ،بازی با سـاختارها ،تابوسـتیزی و اسـطوره سـازی.
حکيـم آذر ( )1386هنجارشـکني (انحـراف از نـرم) در تلميحـات مربـوط بـه خضـر نبـی(ع)
را بررسـي کـرده اسـت کـه خـود بـه عنـوان نمونـهاي از شـيوۀ صائـب در مخالفخوانـي بشمار
ميـرود .نویسـنده معتقـد اسـت در مخالفخوانيهـاي صائـب ،آنچـه بيـش از همـه ديده ميشـود،
نـگاه منتقدانـۀ او بـه برخـي شـخصيتهاي معـروف ،نظيـر حضـرت خضر نبـی(ع) اسـت .تقريبا
يـک سـوم کل ابياتـي کـه واژۀ خضـر يـا عناصـر داسـتانی مرتبـط بـا وی مثـل آب حيـات ،آب
حيـوان ،چشـمۀ حيـوان ،ظلمـات ،اسـکندر و عمـر جاويـد و ...در آنهـا وجـود دارد ،دربردارنـدۀ
مخالفخوانـي اسـت .مخالفخوانیهـای صائـب در بـاب ديگـر پیامبـران ،نظير موسـي ،عيسـي و
سـليمان  -عليهـم السلام – ماليمتـر و بـا تعـداد ابيـات مخالـف کمتر اسـت.
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توحیدیـان ( )1389در تبییـن مخالفخوانیهـای صائب ،بر این باور اسـت کـه معاني و مضامين
متضـاد يـا تناقضهـاي فكـري در غـزل صائـب ،جهت ايجـاد معنـي بيگانه و فكـر رنگيـن ،فراوان
اسـت؛ مضامينـي كـه در دو نگـرش مثبت و منفي (سـتایش و نکوهش) همديگـر را نفي ميكنند.
ايـن تناقضهـا و نوسـانات فکری ،ناشـي از خلـق و خوي شـاعر در مواقع مختلف ،تأثيـر حوادث و
احـوال معنـوي و روحانـي شـاعر در عرصـه غزل اسـت و با جرأت
وقايـع در روحيـۀ وي و تجلّـي
ِ
مدعـي شـد كـه تمامـي معانـي و مضاميـن و موضوعات شـعري ديوان صائـب و تا
تمـام ميتـوان ّ
حـدودي ،ديگر شـعراي سـبك هنـدي -برخالف سـبکهای دیگر -جهـت خلق معنـي بيگانه ،در
ضـد هم مورد اسـتعمال واقع شـدهاند.
دو معنـا و مفهـوم ّ
بحث و بررسی
بطـور کلّـی ،مخالفخوانـی بـه معنـی ناسـازگاری کـردن و بیـان نمـودن کلمـات و جمالتـی
اسـت کـه نشـانۀ عـدم رضایـت باشـد (دهخـدا ،ذیـل واژۀ مخالـف) .در هرکـدام از تحقیقاتی که
از آنهـا نـام بردیـم ،مخالفخوانـی دارای تعریفـی متفـاوت بـا دیگـران اسـت؛ جهاندیـده کودهی
مخالفخوانـی را قرائـت و بدخوانـی دیگـری بـه قصـد تخاصـم ،تمایـز و هویتآفرینـی تعریـف
میکنـد .هنجارشـکني (انحـراف از نـرم) در تلميحـات شـعری و نیـز تجلـی تناقضهـا و نوسـانات
فکـری در معانـي و مضاميـن متضـاد ،تعاریـف دیگـری اسـت کـه در سـایر تحقیقـات بـه آنهـا
اشـاره شـده اسـت؛ در جسـتار حاضـر ،مخالفخوانی بـه معنی مبارزه بـا ناهنجاریهای سیاسـی و
اجتماعـی بـکار رفتـه اسـت؛ بنابراین “مخالف خوان" کسـی اسـت که نقش مبارزه با بیرسـمیها
و ناهنجاریهـای اخالقـی و اجتماعـی رایج در جامعه بویـژه در میان گروههـای قدرتمند جامعه را
بـر عهـده میگیـرد و با اسـتفاده از امکاناتی کـه در اختیار دارد بـه انتقاد از اوضاع نابسـامان زمان
خویـش و دفـاع از هنجارهـای اخالقـی و اجتماعـی میپردازد.
قیـد بـه عنـوان یک نقش دسـتوری بـارز ،در مخالفخوانیهای شـاعران سـبک عراقـی از چنان
ّ
تشـخصی برخـوردار اسـت کـه میتوانـد بـه عنـوان یـک ویژگـی سـبکی در سـرودههای
نمـود و
آنـان بـشمار آیـد .بنابرایـن ،تحلیـل نحـوی ـ معنایـی “قیـد" در مخالفخوانیهـای اجتماعـی،
دریچـهای اسـت رو بـه سـوی شـناخت سـبک خـاص شـاعران منتقـد و هنـر متعالـی آنـان در
بکارگیـری زبـان و توانائیهـای بالقوۀ آن بـرای تبیین دیدگاههـای اجتماعی و انتقاد از فسـادهای
حاکـم بـر زمـان و نیز بیـان این واقعیت کـه در زبان فاخر این شـاعران بـزرگ ،واژهها و جمالت،
جلـوهگاه فهـم و شـناخت آنهـا از اوضـاع زمان و شـرایط ویـژۀ اجتماعـی ایران در قرنهـای هفتم
و هشـتم هجری اسـت.
 .1قید زمان
یکـی از شـگردهای زبانـی شـاعران در مبارزه بـا مخالفان ،اسـتفاده از قید زمان اسـت؛ علیرقم
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گوناگونـی قیدهـای زمـان ،تنهـا برخـی از ایـن قیدهـا در سـرودههای انتقـادی بـکار رفتـه و بـه
مخالفخوانـی شـاعران مربـوط میشـوند و قابـل تقسـیم به دو بخش کلی هسـتند :بخـش اول به
همـة شـاعران مخالفخـوان مربـوط میشـود و بخـش دوم به سـرودههای حافظ اختصـاص دارد.
بخش اول (مربوط به همة شاعران):
 -1-1قیدهایـی کـه بـه زمـان زندگـی شـاعر اشـاره دارد و وی بـه کمک آنهـا از اوضـاع زمان
خویـش انتقـاد میکند:
حافــظ غــم دل با کــه بگویم کــه در این دور

جــز جــام نشــاید کـــه بــود محــرم رازم
(حافظ)032 ،

تنهــا دل مــن اســت گرفتــار در غمــان

یا خود در این زمانه دل شــادمان کم اســت؟
(سعدی)793 ،

مــرد چــون قلــب نــام خویــش اندوخــت

انــدر ایــن دور محتشــم گــردد
(مجد)366 ،

زین پیش کسـی بودیم و امروز در این کشور

مــا حبــری بغدادیــم ،مــا بکــرو شــیرازیم
(عبید زاکانی)742 ،

ای دل اندریــن جهــان ،کریــم مجــوی

کاندریــن عهــد ،آن نخواهــی یافــت
(ابن یمین)723 ،

مطلب طاعت و پیمان و صالح از من مســت

که به پیمانه کشــی شــهره شــدم روز الســت
(حافظ)81 ،

مــرا روز ازل کاری بجــز رنــدی نفرمودنــد

هــرآن قســمت که آنجا رفــت از آن افزون نخواهد شــد

بخش دوم (مختص حافظ):
 -1-2قیدهایی که به زمان ازل و ابد مربوط میشود؛
ابیاتـی کـه در آنهـا بـه روز السـت و عهـد ازل اشـاره شـده اسـت گرچـه ظاهـرا ً جلـوهای از
جبرگرایـی حافـظ بـه نظر میرسـند در واقـع نمونهای از شـگردهای مخالفخوانـی او در مبارزه با
مخالفـان محسـوب میشـود؛ حافـظ "با لغـزان و کمرنـگ کردن مرزهـای رد و قبول ،جداسـری
خـود را از کسـانی اعلام کـرده اسـت که مطلقاً بـر این بـاور بودند جـزء نظرکردگان عالـم باال و
مقبـوالن قـدرت سیاسـی و فرهنگینـد" (تحلیـل غزلیات حافـظ.)293 :

(حافظ)011 ،
و نباید فراموش کرد که این موهبت به بیزاران از زهد ریایی عطا شده است:
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مــا را خــدا ز زهــد ریــا بینیــاز کــرد
حافــظ مکــن مالمــت رنــدان کــه در ازل
(حافظ)09 ،
ایـن ابیـات و ابیاتـی کـه بـه ابدیّـت و روز حشـر مربـوط میشـود نشـان میدهـد کـه ازل و ابـد
در منظومـۀ فکـری حافـظ بـا رنـدی و پیمانهکشـی پیونـد خـورده اسـت و علیرغـم نظـر زاهد و
صوفـی ،ایـن پیونـد نـه تنهـا حافـظ را از عقوبـت و گناه ناشـی از میگسـاری نمیترسـاند بلکه او
را امیدوارتـر بـه فیـض و رحمـت الهـی میکند:
هســت امیــدم کــه علیرقــم عــدو روز جزا

فیــــض عفـــوش ننـــهد بــار گنه بر دوشــم
(حافظ)332 ،

با فیض لـطـــف او صــد از این نامه طی کنم
از نامــۀ ســیاه نترســم کــه روز حشــر
(حافظ)142 ،
او حتی جام شراب را سبب رهایی از هول رستاخیز و جواز ورود به بهشت میداند:
حافظــا روز اجــل گــر بــه کــف آری جامــی

یکســر از کــوی خرابــات برنــدت بــه بهشــت
(حافظ)65 ،

بـــه مـــی ز دل بـبـــرم هـــول روز رستاخیز
پیالــه بــر کفنــم بنــد تــا ســحرگه حشــر
(حافظ)081 ،
مدعی میشود که در روز حشر فرقی میان رندان و زاهدان نخواهد بود:
حافظ گاهی ّ

تـسبیـــح شیـخ و خـرقـۀ رنـــد شـرابـخوار
ترســم کــه روز حشــر عنــان بــر عنــان رود
(حافظ)761 ،
و گاهـی هـم قـدم را از ایـن نیـز فراتـر مینهد و مخالفـان را تا ابـد از لطف و محبـت الهی محروم
میداند:
تــا ابــد بــوی محبــت بــه مشــامش نرســد

هـرکـــه خـــاک در مـیـخـــانه بــه رخســاره نرفت

(حافظ)65 ،
 -1-2-1قیدهایی که استمرار زمان را نشان میدهند:
حافـظ شـاعری اسـت کـه بـا آگاهـی قـدم در میـدان مبـارزه گذاشـته اسـت از اینرو بـر نظر
خـود پافشـاری کـرده و از هـر طریـق خواسـته نشـان دهد کـه بدون دلیـل و از روی احساسـات
بـا چیـزی مخالفـت نکـرده اسـت؛ او با اسـتفاده از قیدهایـی که اسـتمرار و مداومـت کاری را در
طـول زمـان نشـان میدهنـد در پـی اثبات این حقیقت بوده اسـت که سـالها تأ ّمل و تف ّکر ،سـبب
رویگردانـی وی از مذهـب ریـاکاران و رویآوردن بـه مذهـب رنـدان و اقامـت در میخانـه شـده
است:
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ســالها پیــروی مذهــب رنــدان کــردم

تــا بــه فتــوای خرد حــرص بــه زنــدان کردم
(حافظ)712 ،

ســالها شــد کــه منــم بــر در میخانــه مقیــم
تــا مگــر جرعــه فشــاند لــب جانــان بــر مــن
(حافظ)352 ،
 -1-2-2قیدهایی که با حیات و سرزندگی طبیعت در ارتباط هستند:
حافـظ بـا اسـتفاده از ایـن قیدهـا قصـد داشـته اسـت تـا غیرمسـتقیم بـه مالمتگـران بفهماند
همانطـور کـه شـکوفایی گل و اللـه در ایّـام سـرزندگی و حیـات دوبـارۀ طبیعت اتفـاق میافتد و
درعیـن حـال مـدت درازی هـم به طـول نمیانجامد ،برخـورداری از شـراب هم فرصـت کوتاهی
اسـت کـه انسـان عاقـل نبایـد آن را از دسـت بنهـد و از آن غافـل شـود و اگـر زاهـد و صوفی به
پرهیـز از آن سـفارش میکننـد ناشـی از بیخـردی و دیوانگی آنهاسـت:
بــه دور اللــه قــدح گیــر و بیریــا میبــاش

بــه بــوی گل نفســی همــدم صبــا مببــاش
(حافظ)581 ،

توبــه از مــی ،وقــت گل دیوانه باشــم گر کنم
مــن که عیــب توبــکاران کــرده باشــم بارها
(حافظ)732 ،
 -1-2-3قیدهایی که به بخشی از شبانهروز مربوط هستند؛ مثل :شب ،دوش ،دیشب،
امروز ،دی ،فردا...
 -1-2-3-1دوش
میـزان تکـرار یـک قیـد ،بیانگـر درجـۀ اهمیـت آن در نـزد شـاعر اسـت .پرتکرارتریـن قید در
مخالفخوانیهـای حافـظ قید "دوش" اسـت .تضاد و تشـابهی کـه حافظ با اسـتفاده از قید دوش
میآفرینـد ،شـگفتانگیز و زیباسـت .حافـظ و مخالفـان او هـردو شـب بـه میخانه میرونـد با این
تفـاوت کـه حافـظ نـه تنهـا رفتن خـود را بـه میخانه انـکار نمیکنـد بلکه بـا انتخاب قیـد دوش،
دیشـب یـا سـحر بـرای بیـان حضور خـود در ایـن مـکان ،میخواهد قداسـت و پاکـی آن را به رخ
مخالفـان بکشـد؛ چـرا که شـب یـا سـحر میتواند بهتریـن زمان برای عبـادت باشـد بخصوص که
حضـور هاتـف عالـم غیـب و رسـاندن مـژدۀ بخشـایش گناهـان بـه حافـظ ،معنویت ایـن فضا را
دوچنـدان میکند.
هـاتـفـــی از گـوشـــۀ میخانــه دوش

گفـــت بـبـخشـــند گـــنه مـــی بنــوش
(حافظ)732 ،

بــازآ کــه مــن به عفــو گناهــت ضمان شــدم
دوشــم نویــد داد عنایــت کـــه حـافـــظا
(حافظ)912 ،
دسـتاورد دیگـر حضـور شـبانۀ حافـظ در میخانـه ،گفتگو با پیـر میخانـه و برخـورداری از تأیید
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معما و مشـکالت اوسـت:
نظـر او در حـل ّ

پیــر میخانــه همیخوانــد معمایــی دوش

از خــط جـــام کــه فرجــام چه خواهــد بودن
(حافظ)072 ،

معمــا میکــرد
مشــکل خویــش بــر پیــر مغــان بــردم دوش
کاو بــه تاییــد نظــر حــل ّ
(حافظ)69 ،
از ایـن روسـت کـه سرزنشـها یـا نصیحتهـای بـدون پشـتوانه و دروغین زاهـد و صوفی بـر حافظ
تأثیـری نمیگـذارد و نمیتوانـد او را در مسـیر نصیحتگـران قـرار دهد:
مــن که شــبها ره تقــوا زدهام بــا دف و چنگ

ایــن زمــان ســر بــه ره آرم چه حکایت باشــد
(حافظ)801 ،

در شــب قــدر ار صبوحی کــردهام عیبم مکن

ســرخوش آمــد یار و جامی بــر کنار طاق بود
(حافظ)041 ،

توجـه بـه ایـن نکتـه نیـز خالی از لطف نیسـت کـه گویا مقصـود حافـظ از "دوش" هنگام سـحر
بوده اسـت چنانکـه میگوید:
دوش وقــت ســحر از غصــه نجاتــم دادنــد

ونــدران ظلمــت شــب آب حیاتــم دادنــد
(حافظ)421 ،

البته یکسـانی موضوعات مورد اشـاره در ابیاتی که قید زمان آنها واژۀ "سـحر" و "دوش" اسـت
مدعاسـت:
خـود دلیلـی بر اثبات این ّ
به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش

که این ســخن ســحر از هاتفم بــه گوش آمد
(حافظ)911 ،

حافـظ مهمتریـن پیغامهـا را شـبهنگام و سـحرگاه میشـنود؛ حـال ایـن پیغام میتوانـد تعریف
از خود باشـد:
ســحرم هاتــف میخانــه بــه دولتخواهــی

گفــت بــازآی کــه دیرینــۀ ایــن درگاهــی
(حافظ)643 ،

و یا انتقاد از او:
ایــن حدیثــم چه خــوش آمد که ســحرگه میگفت

گــر مســلمانی از ایــن اســت که حافــظ دارد
وگاهی نیز این انتقاد متوجه مخالفانش است:

بــر در میکــدهای بــا دف و نــی ترســایی
آه اگــر از پــی امــروز بــود فردایــی
(حافظ)943 ،
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کــردم ســؤال صبحــدم از پیــر میفــروش،
احـوال شـیخ و قاضـی و شـرب الیهودشـان
درکــش زبــان و پــرده نگهــدار و مــی بنــوش
گفتا نه گفتنی اسـت سـخن گر چه محرمی
(حافظ)391 ،
و ا ّمـا مخالفـان حافـظ ،ازجملـه امام شـهر کـه در طول روز و در مسـجد و بر منبر ،مـی و میخانه
را انـکار میکنـد ،شـبهنگام و دور از چشـم اغیـار بـه میخانـه میـرود و چنـان مسـت و مدهوش
میگـردد کـه بـه ناچار او را بـر روی دوش از میخانـه میبرند:
ز کــوی میکــده دوشــش بــه دوش میبردنــد

امــام شــهر کــه ســجاده میکشــید بــه دوش
(حافظ)191 ،

زاهـد هـم تاریکـی شـب را بهتریـن زمان بـرای ترک خلوتنشـینی و رفتـن به میخانـه میداند تا
کسـی شـاهد پیمانشـکنی و پیمانهگزینی او نباشـد:
زاهــد خلــوت نشــین دوش بــه میخانــه شــد

از ســر پیمــان برفــت بــا ســر پیمانــه شــد
(حافظ)511 ،

بـرای صوفـی دور از صفـا نیـز چـه زمانی بهتر از تاریکی شـب که جای مسـتی از ورد سـحری را
بـه سرخوشـی از بادۀ انگـوری دهد:
صوفــی مــا که ز ورد ســحری مســت شــدی

شــامگاهش نگــران باش که ســرخوش باشــد
(حافظ)511 ،

 -1-2-3-2دی
در تحلیـل کاربـرد قید "دی" در اشـعار حافظ این نکته میتواند بسـیار مهم باشـد که اسـتفادۀ
هوشـمندانه از ایـن قیـد بـر ایـن اصل اسـتوار اسـت که وی خواسـته اسـت بگوید تاریـخ مصرف
مخالفتهـای ظاهـری و دروغیـن نصیحتگـران بـا شـرب خمـر گذشـته اسـت و ایـن مربـوط بـه
گذشـته اسـت چـون رفتار امـروز آنهـا کام ً
ال متضـاد با ادعاهـای دیروز آنهاسـت:

صوفی مجلس که دی جام و قدح میشکست

بــاز بــه یــک جرعه مــی عاقــل و فرزانه شــد
(حافظ)511 ،

 -1-2-3-2فردا
آن خود و همکیشـان خود دانسـته اسـت بنابرایـن نامی از
حافـظ فـردا را نیـز ماننـد امـروز ،از ِ
مخالفـان نمیبرد:
حتـی آنجـا کـه میخواهـد از مخالفان انتقاد کند ،با شـیوۀ مالمتـی ،خود را مـورد خطاب قرار
میدهـد و از رسـوا شـدن آنـان در این خرقۀ ریایی سـخن میراند:
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حافــظ ایــن خرقــه کــه داری تو ببینــی فردا

کــه چــه زنّــار ز زیــرش بــه دغــا بگشــایند
(حافظ)731 ،

حافـظ بـه فـردای خـود و رنـدان چنـان مطمئـن اسـت کـه در کالمـی رجزگونه بهشـت را حق
خـود و دوسـتانش میداند:
فــردا اگــر نــه روضــۀ رضــوان بــه مــا دهنــد

غلمــان ز روضــه ،حــور ز ج ّنت به در کشــیم
(حافظ)952 ،

و در لفافه زاهدان را مستحق ورود به بهشت نمیداند:
حلقــۀ توبــه گــر امــروز چــو ز ّهــاد زنــم

خــازن میکــده فــردا نکنــد در بــازم
(حافظ)032 ،

 -1-2-3-4امروز
بـا تأ ّمـل در مخالفخوانیهـای حافـظ درمییابیـم کـه وی قیـد "امـروز" را در معانـی مختلفـی
بـکار برده اسـت:
 -1-2-3-4-1زمان حاضر
برخلاف واژۀ "دی" حافـظ کارکـرد قید "امروز" را در حوزۀ بیان ُدردکشـی خود و دوسـتانش
قـرارداده اسـت و از ایـن کـه شـیخ شـهر از سـر حقـارت بـه ُدردکشـان نظر کنـد ،دلش بـه درد
آمـده و فریـاد برمیآورد:

حلقــۀ توبــه گــر امــروز چــو ز ّهــاد زنــم

خــازن میکــده فــردا نکنــد در بــازم
(حافظ)032 ،

جماش شــیخ شــهر امروز
فغــان کــه نرگــس ّ

نظــر بــه ُدردکشــان از ســر حقــارت کــرد
(حافظ)09 ،

و تلاش کـرده تـا بـا شـیوۀ رندانه و مالمتـی خویـش ،مخالفـان را بیاگاهانـد که "می" نـه مایۀ
آلودگـی بلکه وسـیلۀ طهارت اوسـت:
اگــر امــام جماعــت طلــب کنــد امــروز

خبــر دهیــد کــه حافظ بــه می طهــارت کرد
(حافظ)09 ،

حافـظ ،مسـت و خراباتـی بـودن خود را تحفـهای ازلی میداند که حضور در مسـجد ایـن تحفه را
از او بازگرفتـه اسـت؛ ازاینـرو جـای تعجـب ندارد اگـر میبینیم از این که امروز در مسـجد اسـت
اظهـار ناخرسـندی و با حسـرت از خرابات نشـینی خود یـاد میکند:
یــاد باد آن که خرابات نشــین بودم و مســت

وآنچه در مسـجدم امروز کم است آن جا بود
(حافظ)931 ،
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 -1-2-3-4-2برههای از زندگی
در ابیـات زیـر تأکیـدی کـه در قیـد "امـروز" هسـت مؤید ایـن نکته اسـت که نقش امـروز ما
دنبالـۀ نقـش و تصویـری اسـت که همیشـه از ما دیده شـده اسـت؛ بر خلاف دیگران کـه هرروز
به شـکلی درمیآیند:

مــا مــی بــه بانگ چنــگ نــه امروز میکشــیم

بس دور شــد که گنبد چرخ این صدا شــنید
(حافظ)931 ،

مــا بــاده زیــر خرقــه نــه امــروز میخوریــم

صــد بــار پیــر میکــده ایــن ماجــرا شــنید
(حافظ)461 ،

 -1-2-3-4-3این دنیا
جبههگیـری حافـظ دربرابـر زاهدانـی اسـت کـه ترک دنیـا را تنهـا به امید رسـیدن به شـراب
کوثـر و حـور و قصـور در پیـش گرفتهانـد او بـا تکیه بـر بهرهبردن از نعمـات دنیا ،بهشـت فردا را
آن کسـانیمیدانـد کـه نقـد دنیـای امروز را از دسـت ندهند:
از ِ

فــردا شــراب کوثــر و حــور از بــرای ماســت

و امــروز نیــز ســاقی مــهروی و جــام مــی
(حافظ)892 ،

حلقــۀ توبــه گــر امــروز چــو ز ّهــاد زنــم

خــازن میکــده فــردا نکنــد در بــازم
(حافظ)032 ،

 -2قید مکان
وسـعت مـکان در مخالفخوانیهـای شـاعران بـه انـدازهای اسـت کـه از کل جهان تـا زیر خرقة
تعـدد آن را نیـز در کشـور ،شـهر ،درگاه حاکمـان ،محـل
ریـاکاران را شـامل میشـود و تنـ ّوع و ّ
زندگـی و جـای عبـادت میتـوان دید:
 -2-1جهان و آفاق
یکـی از راههـای اعتـراض شـاعران به اوضاع آشـفتۀ زمـان خود ،اظهـار ناامیـدی از اصالح امور
و تعمیـم ایـن وضعیت به کل جهان اسـت:
ی و خوشــدلیای در جهان چو نیست
آسایش 

قضیــه تمنــا نمیکنــد
خاطــر ،خــود ایــن ّ
(عبید زاکانی)312 ،

جــز صراحــی و کتابــم نبــود یــار و ندیــم

تــا حریفــان دغــا را بــه جهــان کــم بینــم
(حافظ)442 ،

در جهــان ،شــرط دوســتی و صفــا

هیچکــس را مگــر مســلّم نیســت
(مجد)014 ،
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دجــال
ار بگــردد همــه جهــان،
ّ

مقــر نایــد
خــر بــه پشــت خــر از
ّ
(مجد)955 ،

اگــر در جهــان از جهــان رســتهاي اســت

در از خلــق بــر خويشــتن بســتهاي اســت
(سعدی)713 ،

گفتنی است که بیشترین استفاده را ابن یمین از این شیوه برده است.
 -2-2ملک ،وطن و کشور

زیــن ملــک ،امــن و شــادی و راحــت چنــان

برفــت کــز هیچ جاش هیچ نشــانی نمیرســد
(عبید زاکانی)412 ،

در آن تخــت و ملــك از خلــل غــم بــود

كــه تدبيــر شــاه از شــبان كــم بــود
(سعدی)391 ،

همتاننــد
در ایــن اقلیــم ،صاحب ّ
همــت آنچنــان باشــد کــه او را
بــه ّ

کــه هریــک زان بــزرگان هنــرور،
نیــرزد نیــم نــان ،صــد دانــه گوهــر
(ابن یمین)704 ،

بــر اهل پارس ببارید ســنگ لعن و سزاســت

ـص کالم حــق ،ملعون
کــه ظالــم اســت بــه نـ ّ
(مجد)613 ،

 -2-3شهر
حـب وطن را
بطـور طبیعـی انسـانها بـه وطـن و مولد و منشـأ خـود عالقهمند هسـتند و ح ّتی ّ
از ایمـان دانسـتهاند ،امـا شـاعران منتقـد در ایـن زمینه نیـز مخالفخوانی کـرده و با بـکار بردن
لعـن و نفریـن و تحقیـر و تمسـخر شـهر و دیـار خـود و مردمـان آنجـا بـه صراحت یا بـا کنایه،
دشـمنی و مخالفـت خـود را آشـکار کردهاند:
بیشـترین انتقادهـا در ایـن زمینـه را در اشـعار مجد همگر میتـوان دیـد .او در مخالفت با مردم
پارس و شـهر طوس نیز چنین سـروده اسـت:

خرمــی و طــوس؟
خــرم چــرا َنیــم
در طــوس دوش گفتــم
یاریــم گفــت ســادهدال ّ
ّ
گفتــا تــو نیــز گاو شــدی؛ آدمــی و طــوس؟
گفتــم کــز آدمــی اثــر اینجــا نیافتــم
(مجد)685 ،
نالة ابن یمین هم از دست مردم خراسان بلند بوده است:
چه کنم ملک خراسـان چه کنم محنت جان

وقــت آن اســت کــه پرســی خبــر از بغــدادم
(ابن یمین)764 ،
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سعدی نیز ناخرسندی خود از شیراز را از زبان دیگران بیان کرده است:
ندیــدم در جهــان چــون خــاک شــیراز

وزیــن ناســازتر
(سعدی)948 ،

آب

و

هوایــی

جالـب اسـت بدانیـم کـه حافـظ هـم علیرقم عالقهای که به شـهر خود ،شـیراز ،داشـته اسـت در
چنـد جـا بـه صراحت از این شـهر و مـردم آن ابراز ناخرسـندی کرده اسـت:
ره نبردیــم بــه مقصــود خــود انــدر شــیراز

خــرم آن روز کــه حافــظ ره بغــداد کنــد
ّ
(حافظ)921 ،

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در کل ،کلمـة شـهر در دیـوان حافظ دارای بار منفی اسـت چـون حافظ
معمـوالً آن را بـا اسـمهایی مثـل زاهـد ،صوفی ،شـیخ ،محتسـب و ...بـکار میبرد که دل خوشـی
از آنهـا ندارد:
بــاده بــا محتســب شــهر ننوشــی زنهــار

بخــورد بــادهات و ســنگ بــجام انــدازد
(حافظ)201 ،

صوفی شهر بین که چون لقمۀ شبهه میخورد

پاردمــش دراز بــاد آن حیــوان خوشعلــف
(حافظ)102 ،

 -2-4درگاه حاکمان
در ابیـات زیـر ،خانـة حاکمـان و صاحبـان قـدرت را -کـه اربابـان بیمـر ّوت و سـفلگان خوانده
شـدهاند – نـه جایـی بـرای برآورده شـدن حاجـات ،بلکه مکانی اسـت کـه آبروی خواهنـده را بر
زمیـن میریزد:

مــرو بــه خانــۀ اربــاب بیمــر ّوت دهــر

که گنج عافیتت در ســرای خویشــتن اســت
(حافظ)53 ،

اندریـن ایام هرکاو همچو فرزین کژرو اسـت

دارد از منصب چو فرزین خانه در پهلوی شاه
(ابن یمین)705 ،

هرگــز دمــی بــه گــوش گدایــان کوی عشــق

از خــوان پادشــاه صالئــی نمیرســد
(عبید زاکانی)132 ،

 -2-5اسمهای عام و مکانهای نامع ّین:

از کــران تــا به کــران لشــکر ظلم اســت ولی

از ازل تــا بــه ابــد فرصــت درویشــان اســت
(حافظ)53 ،
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از هرطــرف کــه درنگــری دیومردمــی

اندر کمین غدر ،چو شــیطان نشســته اســت
(مجد)602 ،

چــون زلــف تابــدادۀ خوبــان در ایــن دیــار

هرجا که سرکشی است به جز پایمال نیست
(عبید زاکانی)312 ،

 -2-6مکانهای عبادت
یکـی از شـگردهای شـاعران بـرای بیـان انتقاد از مـکان عبادت مخالفـان ،اسـتفاده از دو حرف
اضافـة “از" بـرای بیـان حرکـت از مبدأ (مکانهای مـورد عالقۀ مخالفـان) و “به ،در ،یـا بر" برای
مقصـد (مکانهـای مـورد عالقـۀ شـاعر و یارانـش) اسـت و ایـن بـه معنـای مخالفخوانـی در باب
مـکان مبـدأ و قداسـتنمایی بـرای مکان مقصد اسـت:

ز خانقــاه بــه میخانــه میــرود حافــظ

مگــر ز مســتی زهــد ریــا بــه هــوش آمــد
(حافظ)911 ،

ز مســجد رخــت بــر کــوی مغــان کــش

ســرا در کــوی صاحبدولتــان گیــر
(عبید زاکانی)022 ،

از صومعــه رختــم بــه خرابــات برآریــد

گــرد از مــن و ســجادۀ طامــات برآریــد
(سعدی)597 ،

از جمله علل مخالفت شاعران با مکانهای عبادت مخالفان به این موارد میتوان اشاره کرد:
همـت هسـت و نـه خبـری از عشـق ،صومعهنشـینان اهـل بادهگسـاری
در کنـج صومعـه نـه ّ
هسـتند ،خانقـاه جـای زهدفروشـی و زرق فریبـکاران و ریـاکاران اسـت ،مجلس وعـظ را صفایی
نیسـت ،مشـغول شـدن ریـاکاران بکارهـای ناشایسـت در مکانهای مقـدس و بیوفایـی مخالفان.
ملمـع و زیـر خرقه ،با هـدف انگشـت نهادن
سـاختن قیـد مـکان بـا ترکیباتـی مثـل :زیـر دلق ّ
بـر رفتـار فریبکارانـۀ مخالفـان در اسـتفاده از این پوششـها انجام گرفته اسـت.
مـکان عبـادت مدعیـان دینـداری ،مسـجد و صومعـه و خانقـاه اسـت از ایـن رو شـاعران
مخالفخـوان ،توپخانـۀ خـود را در مکانـی درسـت مقابل مکان آنـان یعنی خرابات قـرار میدهند؛
یکـی از شـگردهای آنـان بـرای نشـان دادن عالقـه بـه ایـن مـکان ایـن اسـت کـه چندین اسـم
خمـار ،کوی میفروشـان،
بـرای نامبـردن از آن بـکار رفتـه اسـت؛ مثـل :میکـده ،میخانـه ،خانۀ ّ
خرابـات ،دیـر مغـان و..؛ گفتنـی اسـت کـه ایـن اسـمها گرچـه همگـی بـرای نامیدن یـک مکان
بـکار رفتهانـد امـا از جهـت بـار معنایـی از ارزش یکسـانی برخـوردار نیسـتند؛ چنانکـه حافـظ
بـرای توصیـف بادهنوشـی پنهانـی و شـبانۀ مخالفـان واژههـای میخانـه و میکـده را بـکار بـرده
اسـت درحالیکـه خرابـات و دیـر مغان و کـوی مغان فقـط برای حافظ و دوسـتانش بـکار میروند
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و بهرهمنـد از ارزش بـاالی معنـوی هسـتند چـون اینهـا جایـگاه پیـر مغانانـد و پیـر مغـان کـه
درواقـع “همـان احسـاس بیشـائبه و نظـر صائـب و دل پـاک و روشـن و سرشـت آتشـین و
میآلـود و عشـقآمیز خواجـۀ شـیراز اسـت کـه هـادی او در وادی ظلمانـی اسـرار آفرینـش و
مقتـدای حقیقـت سـنج و ناصح مشـفق او در تنگنای زندگـی در برابر معضالت حیات میباشـد"
(پورنامداریـان )418 :1382،باید در پاکترین مکان سـکنی گزیده باشـد؛ درواقـعّ ،
قیت و اوج
خل ّ
هنـر حافـظ و دیگـر شـاعران مخالفخـوان در یـک آفرینش تناقضآمیز اسـت که بـه یک مکانی
درظاهـر آلـوده ،قداسـت و پاکـی بینظیـر بخشـیده و در مقابـل آن ،عبادتگاههایی مثـل صومعه
و خانقـاه و مسـجد را عـاری از پاکـی و محـل ریـاکاران دانسـتهاند:
خــدای را مــددی ای رفیــق ره تــا مــن

بــه کــوی میکــده دیگــر علــم برافــرازم
(حافظ)922 ،

بــر در خانقــه مــرو کــه در او

جــز ریایــی و بوریایــی نیســت
(عبید زاکانی)622 ،

از صومعــه رختــم بــه خرابــات برآریــد

گــرد از مــن و ســجادۀ طامــات برآریــد
(سعدی)597 ،

ای شــده ظاهرپرســت ،باطنــت آبــاد کــن

خرقۀ پاکت چه سود چون بدنت پاک نیست؟
(ابن یمین)823 ،

 -3قید حالت
یکـی دیگـر از انـواع قیـد ،قیـد حالـت اسـت؛ در تعریـف قیـد حالت گفتهانـد :قیدی اسـت که
حالـت و چگونگـی فاعـل یا مفعـول را در حین انجـام دادن یـا انجامگرفتن کار میرسـاند( .انوری
و احمدیگیوی )235 ،شاعران در استفاده از قید حالت به دو صورت عمل کردهاند:
 -3-1انتقاد آشکار
در حکومتهـای اسـتبدادی معمـوالً شـاهد شـکلگیری یـک مثلـث معیـوب هسـتیم کـه سـه
رأس آن را حاکـم مسـتبد ،متملّقـان بیکفایـت و سـتمدیدگان منزوی تشـکیل میدهند .ناگفته
پیداسـت کـه حاکمـان مسـتبد ،انسـانهایی خودبیـن و خـودرأی هسـتند کـه حکومـت را نـه بر
اسـاس حـق و عدالـت ،بلکه با زور و سـتم اداره میکننـد و یکی از امور رایـج در این نوع حکومتها
تملّـق و چاپلوسـی و بـه دنبـال آن زیرآبزنـی بـرای کسـب موقعیـت و از میـدان بهدرکـردن
رقیبـان اسـت .بـا پیـش آمدن چنین شـرایطی ،چه بسـیار انسـانهای شایسـتهای که خانهنشـین
و زندانـی میشـوند و افـرادی بیکفایـت ادارة امـور را به دسـت میگیرند .در سـرودههای شـاعران
مخالفخـوان اشـاره بـه وضعیـت هـر سـه گـروه یادشـده دیدهمیشـود .بیـت زیر توصیـف مجد
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همگـر از غـدر و مکـر بدگویان را نشـان میدهد:
از هرطــرف کــه درنگــری دیومردمــی

اندر کمین غدر ،چو شــیطان نشســته اســت
(مجد)602 ،

حاکمیت اختناق و استبدادی است که از سوی حاکمان ایجاد
دوران مورد مطالعة ما نمونة بارز
ّ
شده بود .بنا بر شواهد و قراین تاریخی ،در این عصر علیرغم فساد گسترده در جامعه ،هیچکس
حق مخالفت یا ح ّتی اظهار نظر هم نداشته است بهخصوص در زمان امیرمبارزالدین؛ در کتاب
تاریخ عصر حافظ ،با اشاره به رسیدن زحمات روحی و اخالقی بسیار از این حاکم ظالم به حافظ و
ج بازار ریا و خرافات ،و
نقش او در قتل شاهشیخ ابواسحق که دوست و ولینعمت حافظ بود ،و روا 
ایجاد مزاحمت برای ارباب ذوق و حال ،دربارۀ خفقان حاکم در آن زمان آمده است که”:اگرخواجه
حافظ آزادی گفتار میداشت بیشتر و صریحتر نفرت خود را نسبت به او ابراز داشته بود" (غنی،
 .)164کنایۀ مهر بر لب داشتن و به خون دل گریان بودن ،اشاره به همان اختناق حاکم و
		
استیصال ستمدیدگان در برابر بدخواهی رقیبان دارد:
من که از آتش دل چون ُخم می در جوشــم

مهــر بــر لب زده خــون میخورم و خاموشــم
(حافظ)332 ،

مجـد همگـر نیـز کـه تقریبـاً یـک قـرن پیـش از حافـظ میزیسـته اسـت ،همیـن وضعیـت را با
صراحت بیشتری به تصویر کشیده است		 :
همیشــه بــر ســرپایم بــه خــون دل گریــان

ز بیــم آنکــه ســرم را دهنــد در دم گاز
(مجد)385 ،

پیشـتر اشـاره شـد که یکـی از معضلات قرنهای هفتم و هشـتم ،رواج ریـاکاری بهویـژه در میان
متشـرعین بوده اسـت .یکـی از مظاهر این ریـاکاری ،حاالت
مدعیـان دینـداری یعنـی صوفیان و
ّ
ّ
متضـادی اسـت کـه در ایـن طبقـة اجتماعی ،بـروز و ظهـور مییافته اسـت .یکی از ایـن حاالت،
افسـردگی آنـان و مخالفـت بـا سـرزندگی و شـادابی افـراد بـوده اسـت کـه نمـود آن ،بیشـتر در
توصیـه بـه دوری از ّ
لـذات و نعمـات دنیـا و نیز ترسـاندن از گناه و عذاب اخروی و خشـم خداوند
آشـکار میشـده اسـت .یکـی از شـیوههای شـاعران مخالفخوان بـرای انتقـاد از مخالفان ،اشـارة
آشـکار بـه این ایـن ویژگی آنهـا و توصیـه بکارهای مـورد مخالفت آنهاسـت:
صوفــی افســرده را زحمــت مــا گــو مــده

رو تــو و محــراب زهــد مــا و چلیپــای مــا
(عبید زاکانی)332 ،

ســعدی مالمت نشــنود ور جان در این ســر میرود

صوفــی گرانجانــی ببــر ســاقی بیاور جــام را
(سعدی)963 ،
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 -3-2مبارزة منفی
شـیوة دیگر شـاعران مخالفخـوان عالوه بر مخالفت آشـکار ،مبـارزة منفی با این رفتارهاسـت؛
یعنـی بکاربـردن قیدهایـی کـه توصیـف حاالتـی مثـل :مسـتی ،خوشـدلی ،رقـص ،و عیـش
مخالفخـوان اسـت و بـه نوعـی مبـارزه با مخالفانی اسـت کـه خود را دشـمن این حاالت نشـان
مید هند :

مـــی باقـــی بده تا مســـت و خوشـــدل

بـــه یـــاران بـــر فشـــانم عمـــر باقی
(حافظ)323 ،

ســـاقی بـــده آن شـــراب گلرنـــگ

مطـــرب بـــزن آن نـــوای بـــر چنـــگ
(سعدی)315 ،

بــه عیــش کــوش و مپنــدار همچــو نااهــان

کــه عمــر را عــوض و وقــت را قضائی هســت
(عبید زاکانی)452 ،

بنابرایـن وقتـی کـه شـاعران از مسـتی و خوشدلـی خود سـخن میگوینـد هدف آنهـا چیزی جز
برداشـتن َعلَـم مخالفـت با این افسـردگان خام نیسـت:
ّ
قلشـی و رنـدی نیـز حالتـی اسـت کـه سـعدی خـود را بـا آن توصیـف کـرده و آن را در برابر
صلاح و نیکنامـی قرار داده اسـت:

گــر چه قومی را صالح و نیکنامی ظاهرســت

مــا بــه ّ
قلشــی و رنــدی در جهان افســانهایم
(سعدی)108 ،

در بیـت زیـر نیـز عبیـد زاکانی بـا آوردن قید "به سـهو" بـرای فعل توبـه کردن ،ایـن فعل مورد
سـفارش ریاکاران را به تمسـخر گرفته اسـت:
بارهــا از ســر جهلــي کــه مــرا بــود بــه ســهو

کــردهام توبــه و در حــال پشــيمان شــدهام
(عبید زاکانی)762 ،

امـا چیـزی کـه از نگاه شـاعران تیزبین به دور نمانـده و حتی مورد اعتراض آنها قرار گرفتهاسـت،
تضـاد در ادعـا و عمـل واعظـان نام ّتعـظ در انجام کارهایی اسـت که اجـازۀ انجام آن را به کسـی
نمیدادهانـد :بیـت زیـر ،بیانگـر حالـت زاهـد و صوفـی اسـت کـه موجب اعتـراض و انتقـاد حافظ
شـده است:
ببیــن کــه رقصکنان میــرود بــه نالة چنگ

کســی که رخصــه نفرمودی اســتماع ســماع
(حافظ)891 ،

 -4قید مقدار
برخـی از قیدهـای مقـداری کـه در مخالفخوانیهـای شـاعران بکارفتهانـد بـرای بیـان مقـدار
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زیـاد و تعـدادی دیگـر از ایـن قیدهـا برای بیـان مقدار انـدک هسـتند؛ ا ّما ویژگی مشـترک همة
قیدهـای مقـدار ،تأکیدی اسـت کـه در آنها وجـود دارد.
الف -مقدار اندک
ً
رعیت از سـوی سـلطان به انـدازهای تأکید دارد که معتقد اسـت
مثلا سـعدی بـر رعایـت حال ّ
ح ّتـی به انـدازة یک خردلـه هم نبایـد آزار ببینند:
ميـــازار عامـــي بـــه يـــك خردلـــه

كــه ســلطان شــبان اســت و عامــي گلــه
(سعدی)002 ،

ذرهای و ریزهای
مجـد همگـر نیـز بـرای تّکید بر نبـودن وفا و کـرم و حیا و وقار اسـت که از قیـد ّ
اسـتفاده کرده است:
ذرهای وفـــا و کـــرم
نـــه در ایـــنّ ،

نـــه در آن ،ریـــزهای حیـــا و وقـــار
(مجد)352 ،

ابـن یمیـن هـم قیـد مقـدار را در مقایسـة دانـا و جاهـل و اسـتیال و بهرهمنـدی جاهلان نشـان
داده اسـت:
دانــا بمانــده در غــم تدبیــر روزیَــش

ذره غــم بــه خاطــر نــادان نمیرســد
یــک ّ
(ابن یمین)293 ،

و ا ّمـا شـگرد هنرمندانـۀ حافظ در اسـتفاده از قید مقدار ،بهـره بردن از تأثیر روانی کلمات اسـت؛
بدیـن معنـا کـه حافـظ با جادوی کلمـات آشناسـت و میداند چگونـه مخاطب را مسـحور کلمات
خویـش کنـد و تأثیرگـذاری آن را دوچنـدان نمایـد؛ مث ً
ال در بیت زیر ،اسـتفادۀ حافـظ از ترکیب
“بدینقـدر" بسـیار هنرمندانـه اسـت و آن بـه سـبب ایجـازی اسـت کـه در ایـن ترکیـب نهفته
اسـت؛ “اینقـدر" از نـگاه مخالـف یعنی مقـدار زیـاد درحالیکه از نظـر حافظ یعنی مقدار بسـیار
توجـه؛ او بـه کمک ایـن قید ،مخاطـب را قانـع میکند که مسـتی حافظ اص ً
ال
ناچیـز و غیـر قابـل ّ
مهمـی نیسـت و سـختگیری مخالفـان و نـگاه تحقیرآمیـز آنـان بـه حافظ بـه خاطر این
موضـوع ّ
ً
کاملا بیجا و بیمورد اسـت:
مسـئله،
به چشـــم حقـــارت نگاه در من مســـت

کــه آبـــروی شـریـعـــت بدیــن قــدر نــرود
(حافظ)251 ،

حافـظ در مواجهـه بـا دشـمن و هنگام پرداختن بـه موضوع طاعـت و عبادت ریایی آنـان ،باز هم
از قیـد مقـدار بـه گونـهای اسـتفاده میکند که بیارزشـی و غیر قابل توجـه بـودن آن را القا کند:
بــه هــوش بــاش کــه هنــگام بــاد اســتغنا

هــزار خرمــن طاعــت بــه نیــم جــو ننهنــد
(حافظ)731 ،
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وی همیـن شـگرد را بـرای توصیـف مـکان عبـادت و پوشـش گرانبهـای مخالفـان نیز بـکار برده
است:
بــه نیــم جــو نخــرم طــاق خانقــاه و ربــاط

مــرا که مصطبه ایــوان و پای خم طنبیســت
(حافظ)54 ،

الزم بـه یـادآوری اسـت کـه قید "کمتر" گرچـه ظاهرا ً صفت تفضیلی اسـت و باید برای مقایسـه
کاربـرد دارد ا ّمـا حافـظ گاهـی در مخالفخوانیهـا آن را بـدون مقایسـه و در معنـای قیـد نفـی و
انـکار مورد اسـتفاده قرار داده اسـت:
من نه آن رندم که ترک شــاهد و ســاغر کنم

محتسـب دانـد که من این کارهـا کمتر کنم
(حافظ)732 ،

ب -مقدار زیاد
در ابیـات زیـر ،هـدف اسـتفاده از قیدهایـی کـه بیانگر مقـدار زیاد هسـتند دقیقـاً بزرگنمایی
تزویـر و ریـاکاری مخالفان بوده اسـت:

می خورکه شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

چــون نـیـــک بنگــری همه تـزویـــر میکنند
(حافظ)631 ،

تــا گــرد ریــا گــم شــود از دامــن ســعدی

رختــش همــه در آب خرابــات برآریــد
(سعدی)597 ،

شـکوه و شـکایت از نامالیمـات روزگار و ناهنجاریهـا در ابیـات زیـر بـه کمـک قید مقـدار "جمله
و همه" برجسـتهتر شـده اسـت:
ای بسا که ابن یمین در گه و بیگه گفته است

کــه ســعادت ،همه بــا بیهنران اســت ای دل
(ابن یمین)454 ،

اربــاب لطــف جملــه گرانبــار و یــک نفــس

هرگــز گرانــیای بــه گرانــی نمیرســد
(عبید زاکانی)412 ،

بــر مــن ،زمانــه کــرد هنرهــا همــه وبــال

وز غــم بریخــت خــون جوانیــم چــرخ زال
(مجد)482 ،

 -5قید تأکید
در بررسـی قیدهـای تأکیـد ذکـر یـک نکته ضروری بـه نظر میرسـد و آن این اسـت که اگرچه
خاصـی مثـل حتمـاً ،یقینـاً ،بهناچار ،الجـرم و ...بـه عنوان
در کتابهـای دسـتور زبـان ،از کلمـات ّ
قیـد ایجـاب یـا تأکیـد نام برده شـده اسـت ،اما بعضـی از قیدهـا مثل قید اسـتثنا مفهـوم تأکید
را نیـز در خـود ،نهفتـه دارنـد؛ در سـایر قیدها نیـز مثل قید مکان یـا زمان هم کلماتـی با همین
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ً
توجه
شـرایط وجـود دارد؛
مثلا در بیـت زیـر کلمـة “دائمـاً" اگرچـه قیـد زمان اسـت ولیکن بـا ّ
توجهـی به انسـانهای راسـترو ،مفهـوم تأکیـدی آن بیش از مفهـوم زمان،
بـه انتقـاد شـاعر از بی ّ
توجه شـاعر بوده اسـت:
مـورد ّ
دائماً در گوشـهای محروم و دور از روی شــاه
آنکه تا بوده است چون رخ ،راسترو بوده است
(ابن یمین)705 ،
قیـد تأکیـد در مخالفخوانیهـای شـاعران از تن ّوع بسـیار زیـادی برخوردار اسـت؛ قیدهایی که در
ایـنجا تحـت عنـوان قیـد تأکید از آنها نـام برده میشـود بیانگر مفاهیـم مختلفی ازجملـه :زمان،
ّ
مشـخص کـردن قیدهـای تأکید در این اسـت که به
اهمیـت
اسـتثنا ،تکـرار ،مقـدار و ...هسـتندّ .
وسـیلة آنهـا میتـوان موضوعات مهـم در نزد هرکدام از شـاعران را نیز شـناخت.
علاوه بـر قیدهایـی کـه از آنها نام بـرده شـد ،دادن نقش قیدی به نشـانۀ نفی کـه از فعل جدا
مقـدم شـده اسـت ،یکـی از شـگردهای ایجـاد تأکید اسـت که شـاعران بـه میزان
شـده و بـر آن
ّ
توجهـی از آن بهـره بردهانـد .چنانکـه در ابیات زیر دیده میشـود:
قابـل ّ
نقــد صوفــی نــه همــه صافــی بیغش باشــد

ای بســا خرقــه کــه مســتوجب آتــش باشــد
(حافظ)801 ،

جگـــرم را نـــه آن تپـــش دادنـــد

کــه عالجــش کنــی بــه ســرکه و قنــد
(مجد)245 ،

همه عیب خلق دیدن نه مر ّوت است و مردی

نگهی به خویشـتن کن که تو هم گناه داری
(سعدی)608 ،

طریــق زهــد نــه راه اســت گــرد هــرزه مگرد

حدیــث توبــه نه کار اســت زان ســخن بازآی
(عبید زاکانی)712 ،

جهــان بگشــتم و آفــاق سربهســر دیــدم

نــه مردمــم اگــر از مردمــی اثــر دیــدم
(ابن یمین)764 ،

جدول بسامد انواع قیدها در مخالفخوانیهای شاعران
انواع قید

مجدهمگر

سعدی

ابن یمین

عبید زاکانی

حافظ

زمان

71

3

44

6

69

مکان

9

41

92

71

501

مقدار

3

1

4

-

01
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تأکید

52

9

43

72

31

تکرار

3

-

-

6

02

استثنا

8

3

41

41

11

حالت و چگونگی

3

31

72

2

05

نفی

4

01

2

-

02

متممهای قیدی

73

82

45

34

631

جمع

631

18

802

313

164

نتیجهگیری
مخالفخوانـی بـه معنـی ناسـازگاری کـردن و بیان نمـودن کلمات و جمالتی اسـت که نشـانۀ
عـدم رضایـت باشـد .پنج شـاعر سـبک عراقـی یعنـی :حافظ ،سـعدی ،عبیـد زاکانی ،ابـن یمین
مجدالدیـن همگـر بـه دلیـل مبـارزه بـا ناهنجاریهـای سیاسـی و اجتماعـی در قرنهـای هفتم و
و
ّ
هشـتم هجـری ،ازجملـه شـاعران مخالفخوانـی محسـوب میشـوند کـه در انتقادهـای اجتماعی
مدعیان ریـاکار و دروغیـن دینداری را -کـه غالباً
خـود بسـيارى از طبقـات مهـم اجتماع ،بویـژه ّ
بـه فسـاد گرایيـده بودنـد -مـورد سـرزنش قـرار دادهاند؛ اسـتفاده از تمهیـدات نحـوی در حیطۀ
زبانـی ،یکـی از شـگردهای ّ
خلقانـۀ مخالفخوانـی در سـرودههای ایـن شـاعران اسـت کـه بـا
احاطـه بـر امکانـات زبانـی ،آن را مـورد توجـه و اسـتفاده قـرار دادهانـد .نقـش دسـتوری "قید"
یکـی از نقشـهای پرکاربـرد نحوی اسـت که شـاعران سـبک عراقـی ،اسـتفاده از آن را بـه عنوان
یکـی از انـواع تمهیـدات نحـوی و شـیوههای مؤثّـر در مخالفخوانیهـای اجتماعـی و سیاسـی
خویـش ،برگزیدهانـد .بکارگیـری هنرمندانـۀ انـواع قیدهـای زمان ،مـکان ،حالت ،مقـدار و تأکید
بـه عنـوان یـک نقـش دسـتوری بـارز در مخالفخوانیهای این پنج شـاعر سـبک عراقـی از چنان
ّ
تشـخصی برخـوردار اسـت کـه میتوانـد بـه عنـوان یـک ویژگـی سـبکی در سـرودههای
نمـود و
آنـان بـشمار آید .نتیجة بررسـی جدول بسـامد انـواع قیدها در مخالفخوانیهای شـاعران نشـان
متممهای قیدی که از بیشـترین بسـامد برخوردارنـد ،قید مـکان در انتقادهای
میدهـد کـه بجـز ّ
حافـظ و سـعدی ،قیـد زمـان در مخالفخوانیهـای ابـن یمیـن و قید تأکیـد در انتقادهـای عبید
مجدالدیـن همگـر دارای بیشـترین تعداد هسـتند .گفتنی اسـت که بعضـی از قیدهای
زاکانـی و
ّ
زمـان مثـل :قیدهایـی که به زمـان ازل و ابـد مربوط میشـود ،قیدهایی که با حیات و سـرزندگی
طبیعـت در ارتبـاط هسـتند ،قیدهایـی کـه بـه بخشـی از شـبانهروز مربـوط هسـتند و ...فقط به
مخالفخوانیهـای حافـظ اختصـاص دارد.

تحلیل نحوی-معنایی «قید» در مخالفخوانیهای مبتنی بر نقد اجتماعی شعر عراقی با تکیه 49 / ...
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