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هاي واژگانی و پارادوکس در شعر بیدلتقابل

شهرام احمدي

**پورآیناز بردي

چکیده

هاي شعر فارسی است که در سـبک هنـدي و خصوصـاً اشـعار بیـدل      نمایی یکی از ویژگیمتناقض
گونه تعبیـرات و ترکیبـات   ي ایندهلوي از جایگاه ممتازي برخوردار است. از خصوصیات برجسته

ي مخاطـب بسـیار خـوش    زدهرغم خالف عادت و عقل بـودن، بـه مـذاق عـادت    لیاین است که ع
زدایـی مطـرح   هـا تحـت عنـوان آشـنایی    گردد. آنچه را که فرمالیسـت نشیند و موجب التذاذ میمی

هاي کهنه و تکراري زبان برشمردند و ي زبان ادبی را نوآوري در پدیدهکردند و بدین طریق وظیفه
هـاي دوگانـه در زبـان را    زدایـی، تقابـل  به تأسی از آنها و در راسـتاي آشـنایی  بعدها ساختارگرایان 

توان در ادبیـات  ها پیش مصادیق آن را مییک زبان ادبی پویا ارایه نمودند، از قرنعنوان ویژگیبه
عرفانی فارسی خصوصاً از زمان سنایی سراغ گرفت. در نظام فکري بیدل که نظـامی دیـالکتیکی و   

شـود.  نمـا منتهـی مـی   گیرد و به ساختاري متناقضی است همه چیز برمبناي تقابل شکل میدوئالیست
هـا مـؤثّر بـوده اسـت. وي هنرمندانـه      هـا و تـنش  گونه تقابـل هاي عرفانی او هم در ایجاد ایناندیشه

تصاویر ناسازگار و غیرقابـل جمـع را در کنـار یکـدیگر و یکجـا گـردآورده اسـت. بسـامد بـاالي          
هـاي منحصـر بـه فـرد     گردد تا این شـگرد ادبـی از ویژگـی   مایی در اشعار بیدل موجب مینمتناقض

شمار آید.اشعار او به

نمـایی،  ي فرمالیسـتی، متنـاقض  هـاي دوگانـه، سـاختارگرایی، نظریـه    بیـدل، تقابـل  هـا:  کلیدواژه
پارادوکس.

Email: ahmadish52@gmail.comآدرس ایمیل:زندراناستادیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ما

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران.**
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مقدمه-1
ار زبـان  جا شکستن هنسازي که بنمایی، یک امکان زبانی است براي برجستهمتناقض

زدایـی، دو  ادبی غرابت زبان، آشـنایی شود. این شگردب و شگفتی خواننده میموجب تعج
در نمایی از آغاز بعدي شدن کالم، ابهام، ایجاز و برجسته شدن معنی را درپی دارد. متناقض

تجارب رفته است اما در شعر قرن ششم بر اثر ورود مضامین عرفانی وکار میشعر فارسی به
نمـا  و با ظهور سنایی و ورود عرفان در شعر فارسی سـخنان متنـاقض  روحانی رواج پیدا کرد 

انوري، خاقانی، نظامی، ؛وفور در اشعار شاعران جاي گرفت. پس از سنایی شاعرانی چونبه
عطار، مولوي، سعدي، حافظ و شاعران سـبک هنـدي و شـعراي معاصـر نیـز از آن در شـعر       

اند. بهره برده
یا و شهود، پارادوکس اساس شعر اسـت؛  ؤلم رر متافیزیکی عرفانی و بیان عواعدر ش

ات ویـژه در شـطحی  در زبان عرفان و بهرنگ و شکل است. پارادوکس م جهان بیتجسزیرا
تـرین تعـابیر پارادوکسـی شـعر فارسـی را در دیـوان       ی دارد. پیچیـده ي خاصـ صوفیان جلـوه 

ي سبک وي تبدیل شـده اسـت.  صهترین مشخّستهجبرم که به ییابعبدالقادر بیدل دهلوي می
ر بـوده  ثّؤهـا مـ  هـا و تـنش  ي شعري بیدل عرفان است که این اندیشه در ایجـاد تقابـل  اندیشه

ي نماهـا در حـوزه  است. او مضامین عرفانی را با زبان پارادوکسی بیان کرده و بیشتر متناقض
شناسـاندن  نمـایی در  .. است. شـناخت متنـاقض  حاد با معشوق و.عشق، فنا، وحدت وجود، اتّ

اندیشه و زبان شعر شاعران اهمیت دارد.
ي هاي غزلیات بیدل دهلوي را با تکیه بـر مقالـه  این مقاله درصدد است تا پارادوکس

کامیار مورد تحلیـل قـرار دهـد و آن را براسـاس     ي تقی وحیدیاننوشته» متناقض در ادبیات«
هـا  هـا و تقابـل  هایی که در ایجاد ایـن نـوع تـنش   و ابزارها و شیوهنظام فکري و اندیشگی او 

گیرد بررسی کند.کار میبه
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ي تحقیقپیشینه-2
نمایی در شعر فارسی تحقیقاتی صورت گرفتـه اسـت   و متناقضدر مورد پارادوکس

در نمـایی متنـاقض «هایی چون: شد. پژوهشخواهدکه به برخی از آنها در منابع مقاله اشاره
ـ  شتهون» شعر فارسی ي بیـانی اسـت. در   ي ایـن شـیوه  ل دربـاره ي امیر چناري که کتـابی مفص

پارادوکس ادبی بحث شده اسـت.  محمود فتوحی مختصري در باب » بالغت تصویر«کتاب 
و هـا اي است در تناقضوارهاز جمال زیانی که تنها فرهنگ» هاي شعر حافظواژهگل«کتاب 

آیرونـی و تفـاوت آن بـا    «اي بـاعنوان  مقالـه فظ و فاقد تحلیل اسـت. هاي شعر حاپارادوکس
ي زبـان و ادب  ي چهـل و پـنج مجلـه   منـد در شـماره  به قلـم زهـرا بهـره   » صنایع بالغی مشابه

این مقاله بر آن است تا تفاوت آیرونـی را  ،پارسی دانشگاه عالمه طباطبایی چاپ شده است
اي بـاعنوان  بالغی مشابه با آیرونی توضیح دهـد. مقالـه  با طنز، طعنه، کنایه و صنایع بدیعی و 

بــه قلــم بتــول واعــظ و » تضـاد در عــین وحــدت(پارادوکس) در مثنــوي و غزلیــات شـمس  «
ایـن مقالـه   ،کاوشنامه یزد چاپ شـده اسـت  يهمجلّي بیست و سه غالمرضا پارسا در شماره

ري و بیـنش عرفـانی موالنـا    اي در اصل و بنیان نظام فککند که تناقض و دوگانگیاثبات می
بـه قلـم سـردار    » س) در شـعر صـائب  نمایی (پـارادوک متناقض«باعنوان ايمقالهوجود ندارد.

ي هاي ادبی چـاپ شـده کـه در ایـن مقالـه دربـاره      ي پژوهشي بیست مجلهفکر در شمارهبا
ار صـائب  و عوامل پیدایش آن به همراه نمودار اقسام این شگرد بالغی در اشعنماییمتناقض
تواند در بررسی بسیاري از آثار ادبی عرفانی مورد اسـتفاده قـرار گیـرد، سـخن گفتـه      که می

منـد  لحـاظ سـاختار از ایـن مقالـه بهـره     رو  بـه ي پیش(الزم به ذکر است که مقالهشده است. 
در » نمـایی در سـبک شخصـی حـافظ    متنـاقض خاسـتگاه  «اي بـاعنوان  مقالـه .گردیده است)

ی ادبی چاپ شـده کـه غزلیـات حـافظ را براسـاس      پژوهي متنه و دو فصلنامهي پنجاهشمار
هـا  و تقابـل هـا نشتـ هایی که در ایجاد ایـن نـوع   نظام فکري و اندیشگی او و ابزارها و شیوه

دهد.گیرد، مورد تحلیل و بررسی قرار میکار میبه
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هاي زبانیفرمالیسم و بحث-3
ي ادبیـات کـه عمـدتاً از سـوي     در حـوزه هاي جدیـد  هامروزه اهمیت مباحث نقد و نظری

هـایی کـه اگـر وارد    پوشـیده نیسـت. تئـوري   یبرکسـ ،گـردد مطـرح مـی  نشناسـان فیلسوفان و زبا
را درپی داشت و خوانش جدید و بازآفرینی ایـن  جمود و ایستایی متون شدادبیات نمیيعرصه

کـارآیی آنهـا بـا    وزیباشـناختی ایـن متـون    رو بسیاري از زوایايآثار ارزشمند ممکن نبود. از این
گردد.ها بیش از پیش هویدا میظریهعه به این نجمرا

ي بررسـی ادبیـات از دیـدگاه    فرمالیسم روسی یکی از مکاتـب نقـد ادبـی در حـوزه    
وجود آمد و در حـدود  ل در روسیه بهاوجهانی است. این مکتب در خالل جنگ نشناسیزبا

دانسـتند و عقیـده   ي زبانی مـی ها ادبیات را فقط یک مسئلهالیستشکوفا شد. فرم1920سال 
هاست و باید از نظر زبـان شناسـی مـورد مطالعـه     داشتند که زبان ادبی هم یکی از انواع زبان

د به فرم یقرار گیرد. به اعتقاد آنان اثر ادبی شکل یا فرم محض است و در بررسی آن فقط با
وجـود آورد. آنهـا   ي نقد ادبـی بـه  ها انقالبی در حوزهلیستتکیه کرد نه محتوا. نظریات فرما

دانستند که خود قابل ارزیابی و تجزیه و تحلیل اسـت (شمیسـا،   سبک را عدول از هنجار می
1378 :147.(

از » غبـار عـادت  «زدایـی اسـت و زدودن   از نظر صورتگرایان، کار هنرمنـد آشـنایی  «
ي نهایـت اسـت. هـر نـوع تغییـري کـه در حـوزه       ي هنرها بیزدایی در همهآشنایی.چشم ما

زدایی حاصل خواهد شد و ما حقیقت اشـیا  ها ایجاد شود. عمالً آشنایی»هنر سازه» «وظایف«
).95-96: 1391کدکنی، (شفیعی»را خواهیم دید
هـا و نـو کـردن هـر     ها و صورتزدایی چیزي نیست مگر نوآوري در ساختآشنایی

ها زبان ادبی را به نوعی خروج و عدول از زبان متعارف مالیستي کهنه و تکراري. فرپدیده
گیري و بررسی است.گریزي نیز قابل اندازهرمندانستند و عقیده داشتند که این و معیار می

ده از اشـکال  اادراکی و احساسی مـا را بااسـتف  هدف زبان ادبی این است که عادات«
کنـد.  (شـکل) را برجسـته و آشـکار مـی    formرو زند و از اینغریب و غیرعادي به هم می

بسیاري از مسائل زیباشناسی امروزه براي ما به سبب کثرت استعمال عادي شده و لـذا تـأثیر   
ــخــود را از دســت داده ــا انــد ام تــوان دوبــاره از آنهــا اســتفاده کــرد... ســازي مــیریــبغا ب
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تـوان بـه ایـن بحـث     اصطالحاتی چون معنی بیگانه و تازه و غریـب را در سـبک هنـدي مـی    
: 1378سـازد (شمیسـا،   کند و آشناها را بیگانه میها را دگرگون میمربوط کرد... هنر عادت

159-158(.

)Structuralismي ساختارگرایی (نظریه-4
ی خود مورد بررسی قرار گیرد و در ارتباط بـا آن  ي امر کلّیک جزء باید در گستره

ــان  ــارت 1896-1982(ونســبچــون یاکوشناســانی تعریــف شــود. ســخنی کــه زب )، روالن ب
منـدان  قـه الروي ع) و... درصدد طرح و اثبات آن برآمدند و افقی دیگر پیش1980-1915(

به مباحث ادبی گشودند.
ر و یابد که خود متـأثّ به سرعت گسترش می1960ي ساختارگرایی در ادبیات از دهه

ــی ا    ــم روس ــاختارگرا و فرمالیس ــی س ــم از زبانشناس ــد    مله ــورد تأکی ــل م ــار اص ــت. چه س
جـاي در زمـانی،   زمـانی بـه  ه به همساختارگرایی عبارتند از: تأکید بر روابط میان اجزاء، توج

سـاختارها و روابـط الزم بـین    عمـومی وجود ساختارها در زیر سطح روساخت، قرار گرفتن
).264: 1370آنها (ال.گورین، 

رفت. هدف آن به عوض توصـیف  شکل گقابل با پدیدارشناسیتساختارگرایی در «
آورنــد. تجربــه، شناســایی ســاختارهاي زیربنــایی بــود کــه امکــان ایــن تجربــه را فــراهم مــی

جاي توصیف پدیدارشناختی ضمیر هوشـیار، درصـدد تحلیـل سـاختارهایی     ساختارگرایی به
).166: 1385(کالر، » کنند.بود که به صورت ناهشیار عمل می

یـک مـتن ادبـی را نـه در معنـا و مفهـوم آن بلکـه در        ارزش و اهمیـت  ساختارگراها
ي آنهـا بـا یکـدیگر    بزرگ موجود در کالم و نـوع رابطـه  وهاي واحدهاي کوچک ساخت

شود.و امتیاز متن مشخص میارزشدانند و معتقدند که با درك این ارتباطات است که می
) 1972» (عرانهتحلیـل مـتن شـا   «) و 1970» (ساختار متن هنري«هاي لوتمان در کتاب
اي مربوط عنوان مقولهداند که معنی در آن فقط بهاي میبندي شدهمتن شاعرانه را نظام طبقه

هـا و  هاسـت. تفـاوت  هـا و تقابـل  اي از تشابهي مجموعهبه متن وجود دارد و خود زیر سیطره
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درك انـد و فقـط در رابطـه بـا یکـدیگر      تی نسـبی اهاي موجود در متن نیز خود عبـار توازي
).140: 1386لتون، گایشوند (تريمی

Binaryهـاي دوگانـه (  ترین مفاهیم  در ساختارگرایی، مفهـوم تقابـل  یکی از اساسی

oppositionsّهـا اسـتوار اسـت.    ر انسان اصوالً بر ایـن تقابـل  ) است. از نظر ساختارگراها تفک
از چنـین  هـاي اجتمـاعی  گونه که در طبیعـت و نظـام  ... همانزیبابد، زشت/مادر، خوب/پدر/

چـراغ قرمـز/ چـراغ سـبز، ممنـوع/ آزاد      شب/ روز، سفید/ سیاه، :شود. مانندمنطقی استفاده می
هـا و تضـادها در   گونه تقابلهاي دوگانه بود. ایندنبال این تقابللذا در آثار ادبی نیز باید بهو...

.)182- 183: 1378تمام علوم ادبی و در کل ادبیات وجود دارد (شمیسا، 
گاه ابعاد اندیشه در یک جامعه و ذهن یک شاعر یا نویسنده چنان پیچیده و گسترده 

گانه در یک نظام شعري است.هاي سهتقابلاست که حتی قادر به کشف 
هـا شـکل گرفتـه    ها کـه برمبنـاي تفـاوت   از نظر دوسوسور، زبان نظامی است از نشانه

ن چنین گفت که آنچه بـه هـر جـزء زبـان هویـت      توابه تعبیري می).78: 1385است (کالر، 
هـاي آن جـزء بـا اجـزاي دیگـر در درون نظـام زبـان اسـت. وقتـی از نظـام           تقابلبخشد، می

ي زبان (هبالقوLaungها و کاربردهاي بالفعل آن که شـعر اسـت برخـورد    ) به یکی از جنبه
ي شـعري بـا درهـم شکسـتن     اندیشـه آیند.ها بیشتر به چشم میها و تضادکنیم، این تقابلمی

گیـرد و  معمول زبان و ایجاد تنش و تقابل بین اجزا و عناصر ساختی شکل مـی هنجار و نحو 
ــل   ــن تضــادها و تقاب ــوارد ای ــه در بســیاري از م ــاه س ــه و گ ــاي دوگان ــاختاري  ه ــه س ــه ب گان

اش نظـامی  فکـري بیـدل کـه نظـام   ت. بر این اساس در غزلیـا شوندپارادوکسیکال تبدیل می
گیـرد و در بیشـتر مـوارد بـه     الیستی است همه چیز برمبناي تقابل شکل مـی ئلکتیکی و دودیا

شود. از سوي دیگر عرفان حاکم بر فضـاي شـعري او بـه ایجـاد     نما منجر میساختی متناقض
هاي دوگانه بیشـتر کمـک کـرده اسـت. لـذا در عرفـان پیوسـته بـا تناقضـاتی          گونه تقابلاین

هـا  هاي مخالف تقابلپذیرد زیرا قطعیت موجود در قطبن را نمیرو هستیم که منطق آروبه
برد.را زیر سؤال می
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پارادوکس در لغت و اصطالح-5
اسـت معـانی لغـوي و    قبل از پرداختن به موارد و مصادیق تقابل در اشعار بیـدل الزم  

ص و تبیین گردد تا براساس یک تعریف جـامع  پارادوکس به صورت دقیق مشخّی اصطالح
و مانع این مقوله در ابیات بازیابی شود.

در التین اسـت  paradaxumبرگرفته از )Paradoxنما یا پارادوکس (متناقض«
بـه معنـی مقابـل یـا     Paraاست مرکب از Paradoxonي یونانی که منشا آن هم از واژه

زدایـی و  . در اصطالح ادبی یکی از انواع آشناییبه معنی عقیده و نظرDoxaو » متناقض با«
انگیز ادبی است و آن کالمی است ظـاهراً متنـاقض بـا خـود یـا      شگردهاي برجسته و شگفت

معنی که دو امر متضاد را جمع کـرده باشـد؛ ایـن تنـاقض و ناسـازگاري چنـدان       مهمل و بی
انگیز است که ذهن را به کنجکـاوي و تـالش بـراي دریافـت حقیقتـی کـه در وراي       شگفت

» توان به آن حقیقـت دسـت یافـت   و تأویل میدارد و از راه تفسیرظاهر متناقض است، وامی
).13: 1377چناري، (

در کـالم، معنـی خـالف معنـی     «ادبی ابوالقاسـم رادفـر آمـده اسـت:     - در فرهنگ بالغی
کسی، ستمگر و باوفـا هـر دو نویسـند و از ایـن قبیـل نوشـتن       شته شود، چنانچه در صفت ودیگر ن

).420: 1368ر آن نباشد، چون شراب شیرین (رادفر، صفتی به چیزي که آن صفت د
ترین شگرد شاعري و کـالم ادبـی کـه بسـیار زیبـا و رندانـه       ترین و برجستهاین بدیع
آفریند که دو روي ترکیـب آن بـه لحـاظ    تصویري می).294: 1376کامیار، است (وحیدیان

، در هنـر  در منطـق م تناقض و عیب شـمرده شـدن  کند اما علیرغمفهوم یکدیگر را نقض می
).37: 1370، کدکنیشود (شفیعیاوج تعالی محسوب می

الوصول بودن مفهـوم  یکی از وجوه التذاذ از این صنعت ادبی عادت ستیزي و صعب
هـا را  ا و پدیـده ن مفاهیم و تفسیر و تأویـل اشـی  ماورایی آن است که این خود رسوخ در باط

دسـت  دشـواري و سـختی بـه   آنچـه بـا  ازهگونه است ککند. سرشت آدمی بدینایجاب می
ـ  بـرد و عزیـز مـی   ت مـی آورده است بیشتر لـذّ  ه بـه همـین خصوصـیات از    دارد. عرفـا باتوج

توان در اشـعار ایـن بزرگـان    نما را میاند و بیشترین بسامد متناقضپارادوکس استفاده نموده
ون با امور معمول ، تازه و غریب و خالف عادت است. ذهن ما چتصویر پارادوکسی«یافت.
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هاي علّی و ور است. ما در درون نظامکرده در غفلت عادت غوطهو با منطق طبیعت، عادت
هاي جهان را منطبق با منطق عـادت  گذرانیم و تمام پدیدهمعلولی زندگی معمول خود را می

شکنی و مخالفت بـا  کنیم. پارادوکس از طریق عادتمیخویش و قوانین ثابت طبیعت معنی 
).329: 1385(فتوحی، » انگیزداعجاب ذهن را برمی،منطق

ناپـذیر از بـراي شـعر    زبان شعر، زبان تناقض است. تناقض، زبـان مناسـب و اجتنـاب   «
ـ است... این عالم است که حقایق ا مورد نظر او محتاج بررسی پیراسته از هر تناقض است. ام

تناقض دست یافت. تناقضـات  ط از طریقتوان فقکند، میظاهراً به حقیقتی که شاعر بیان می
گو و صریح ناگزیر در اثر ی شاعر به ظاهر سادهشود... حتّماهیت زبان شعر ناشی میاز اصل

)251: 1370(دیچز، » شود.ماهیت ابزار کار خود به جانب تناقض رانده می

بیدل و سبک شعري او-6
جـاي لفـظ و معنـی را،    در سبک هنـدي  .هندي استي سبک بیدل از شاعران دوره

گیرد. سبک ي چون ابتکار و نوآوري (معنی تازه، معنی رنگین...) میاتر و تازهيل جدیمسا
بـه لحـاظ معنـی،    ها پیچیده است و غالباً ها و ساختار جملهبیدل در شعر دشوار است. استعاره

ـ   نیـز اسـتفاده   ی از تعبیـرات عامیانـه  مبهم. اگرچه زبان به خودي خود ساده است و شـاعر حتّ
تـوان بـه   تـرین آن مـی  کند. در شعر بیدل عناصر سبکی گوناگونی وجود دارد که از مهممی

موارد ذیل اشاره کرد:
افزونی بسامد تصویرهاي پارادوکسی-
آمیزيد حسمافزونی بسا-
هاي خاص عدديافزونی بسامد وابسته-
افزونی بسامد تشخیص-
افزونی بسامد ترکیبات خاص-
افزونی بسامد تجرید-
افزونی بسامد اسلوب معادله-
ي جدید تداعی در پیرامون موتیوهاي قدیم و ایجاد موتیوهاي نو.شبکه-
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هاي سبکی اشعار بیدل است. شاعران سبک هنـدي بـه   نمایی یکی از ویژگیمتناقض
از هـاي باریـک و مضـامین گونـاگون     دلیل رنگین خیالی، تصویرپردازي و آفرینش اندیشـه 

اند.شناختی در کالم خود بیشتر استفاده کردهاین شگرد زیبایی
از نظـر سـاختمان،   ساختمان تصـویرهاي پارادوکسـی شـعر بیـدل:    -6-1

هـاي سـاختمانی   تصویرهاي پارادوکسی شعر بیـدل در قالـب بسـیاري از الگوهـا و صـورت     
ـ اعم از کلمه-شناخته شده در زبان فارسی (اضـافی، وصـفی،   هـا،  ب، انـواع ترکیـب  ي مرکّ

عطفی و...) جمله، شکل گرفته است:
الف) ترکیب اضافی

تنی دامن ز مـن در چیـده اسـت   کسوت عریاننیست (بیدل) وحشتم جز پـاس نـاموس جنـون   
)228: 1368(دیوان، 

هــاي خــاك اســت از آرام آب گــوهر طعمــه هم آنقدر ایمن مباشبالي عافیتاز 
)18(همان: 

آمیزيبراساس حسب) ترکیب اضافی 
گـر بشـکنی جـام مـرا    رنگ صـدا می نیست جز حرفی است نیرنگ بقا، نشنیده گیر این ماجرا

)101(همان:
ج) ترکیب وصفی

در قفـا جمع پریشـان همچو کامل یک جهانهمچو آئینه هزارت چشم حیران روبرو
)16(همان، 

د) مرکب از عدد، معدود و اسم
مـا یک قطـره دریـاییم  چون شکست آبله از سر ما بگذردمحابا کیست (بیدل)بی

)25(همان، 
ي مقلوبهـ) اضافه

راالفت خستههاي اي نسیم آتش مزن دلانـد ها در بستر زخم جگر آسـوده غنچه
)96(همان، 
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گونـه کـه   همـان نمایی در اشعار بیـدل: گیري متناقضعوامل شکل-6-2
. عارفـان  گردیـد نمایـان  به بهتـرین شـکل در اشـعار عرفـا    کسپیش از این اشاره شد پارادو

سنایی، عطار، مولـوي و حـافظ در سـبک عراقـی و بیـدل دهلـوي در سـبک        ؛شاعري چون
هـاي شخصـی خـود را کـه حاصـل      انـد و تجربـه  زیبایی و ظرافت از آن بهره بـرده بههندي

به تصویر کشیدند.بود شانعرفانیکشف و شهود
بیـان معـانی و   ،تصویرها و مضامین خالف آمد در اشعار بیـدل ت وجودترین علّمهم

حـاد بـا   عرفی مخصوصاً عشـق، فنـا، وحـدت وجـود، اتّ    حقایق عالی عرفانی و فراعقلی و فرا
نماهـاي عرفـانی اشـعار بیـدل را شـکل داده اسـت. ایـن        متنـاقض معشوق و جز اینهاست که 

هاي عرفانی و یا در پیوند بـا آن پرداختـه   ه و بیان بینشیتصویرهاي پارادوکسی همه در توج
هاي عارفانه و باورهاي صوفیانه همه در ساحتی فراتر از آنچه عقـل و  زیرا بینش«است. شده 

خـالف آمـد   ها خـود  و برداشتشناسد قرار دارند و به دیگر سخن اصالً این بینشعرف می
ــت  ــادت اس ــرف و ع ــل و ع ــ .عق ــگفت نخواه ــابراین ش ــترین بن ــر بیش ــود اگ ــاربرديهد ب ک

ي همین باورهاي ماورایی و فراعقلی و در شعر و ادب ما در زمینه-پارادوکس-آمدخالف
)29: 1374(راستگو، » عرفی عارفانه باشد.
ـ  افقها گاه چنان در افقی مافوقاین اندیشه ی قابـل اشـارت هـم    ها قرار دارد کـه حتّ

عبیر و عبارت.  نیست تا چه رسد به ت
رالتنـزّ کـن  یترقّصداي آب شو، ساز اي، بیـدل است، گر آزادهمعراجینیز پستیبه 

)64: 1385(غزلیات، 
اسـت رنـگ آئینه سـراپا رنگیبیبزم از تماشاگه حیرت نتوان غافـل بـود  

)196(دیوان، 
یـات  ي کـارایی زبـان فقـط در عـالم مـاده و صـورت و عـالم هوشـیاري و ح        حوزه«

جسمانی است و مباحث و مسائل مربوط به فراسوي طبیعت و عـالم جـان در ظرفیـت تنـگ     
).426: 1383مهر، (مشتاق». ل نیستالفاظ و عبارات قابل بیان و انتقا
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یابی، تصـویرپردازي و رنگـین خیـالی از جملـه     سنجی، مضموناندیشی، نکتهباریک
نماهاي هنري و پیچیده در متناقضیاري از عوامل در جستجوي معنی بیگانه بودن و ایجاد بس

اشعار بیدل است.
هـا و غیـره در   هاي موجود در نهاد و نهان طبیعت، اجتماع، انساندوگانگی و ناسازي

نمـایی کـه اسـاس آن بـر هنجـارگریزي اسـت، نقـش        ها و قضـایاي متنـاقض  آفرینش گزاره
بنیادینی دارد.

م اسـت هـ چو آئینه و جوهر بـه ظلمت و نورانـد ي پیچ و خم یکـدیگر در گرهکفر و دین
)303(دیوان، 

ــنس   ــان ج ــی جه ــد و نیک ــداردب صلح و جنگیستتوئی سرمایه هرجا ن

)308(همان، 
جا این گهر کم استاز آبرو مگو همهقلزم امکان شـکافتیم اوج و حضیض

)253(همان: 
ست پاییسـت هرجا سریبر خودسري مچینیددر مقابــلادبــار، اقبــالدارد جهــان 

)252(همان، 
آه نیست مخور غم از آنچه هست بروناز آنچغبار خیال استامید و یأس، وجود و عدم

)2(همان، 
سر موئی گر اینجا خم شوي بشکن کاله آنجـا است راه آنجاعجزکز پهلوي کبریابه اوج 

)1همان،(
ــا ــد   کبری ــود در تمهی ــم ب ــزک ــا عج ــدات ــی گ ــهگفت ــا ش ــم م آوردی

)6(همان، 
حضـیض،  -جنـگ، اوج -نیک، صلح-نور، بد-دین، ظلمت-شاعر با آوردن کفر

و بـا کمـک تقابـل    شـه در کنـار همـدیگر   -عجـز و گـدا  -عدم، کبریا-یأس، وجود-امید
بخشـد. زبـان شـعر زبـان     هـاي خـود عمومیـت مـی    ها، به گفتـه بین این مقولهدوگانه و تضاد
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یــک ســاحت هــایی  اســت کــه درواقــع در کنــار هــم آمــدن تقابــلتنــاقض اســت؛ تنــاقض
ها در محـور  است، در کنار هم آمدن تضادالجمع باشند. زیربناي تناقض و تقابل، تضادۀمانع

اگـر در سـاختار و شـکل دیـوان بیـدل      شـود. و تناقض ظـاهري منجـر مـی   تقابلهمنشینی به 
ته مضـامین و مفـاهیمی را بـه خواننـده     خواسـ بینیم که بیدل وقتی مـی ت کنیم، میدهلوي دقّ

هاي دوگانه استفاده کرده است.منتقل کند از تقابل
نماهاي شعر بیدل را بررسی کنـیم کـه چگونـه حـالوت و     در اینجا برآنیم تا متناقض

و ي کالم و عدم امکان احصاي تـام ا براي جلوگیري از اطالهامبرددلنشینی سخن را باال می
شود.  هایی چند بسنده میواهد موضوع، فقط به ذکر نمونهها و شتمام بیت

نما دخالت دارند، عبارتند از:افزایی متناقضاز جمله عواملی که در زیبایی و بالغت
آیین بودن. جدید و نو1

نو و تـازه تـا چـه    نما، جدید و بدیع هستند و معلوم است که مضامین تصاویر متناقض
هـاي کهنـه و تکـراري کـه     برخالف مضمون.اندضمیر مخاطبذهن و واندازه موافق ذوق

.شوندباعث مالل و دلزدگی می
آه استۀموجی که ازین بحر دمد شعلي عاشـق بی درد نجوشد نفس از سـینه 

)262(دیوان، 
و هـاي تـازگی   از جملـه شـیوه  -آه اسـت ۀموجی که ازین بحر دمـد شـعل  

از ناسـاز هنـري در بیـان اسـت کـه در کلمـات،       بخشی بـه عناصـر واژگـانی، اسـتفاده    حیات
وجود دارد. اینکه موج آه از دریا بدمد در بیت باال در ظاهر تناقضیابد.ی میي خاصجلوه

ه به پیوند پنهان نفس با آه این جـواز را بـه شـاعر داده اسـت کـه او      ا باتوجنماست اممتناقض
به حیرت وادارد.کار گیرد و خواننده را این تعبیر نوآیین را به

آتر برونت ز عالم خشکحیا بس است آبروي همحاصـل انفعـالی  دریـن بسـاط خیـال (بیـدل) ز سـعی بـی      
)3(دیوان، 

به دلیل وارد شـدن عـارف   در مکتب عرفان، -ون آمدنرتر بی،از عالم خشک
تنـاقض  وهاي عارفانه، تضـاد به عالم کشف و شهود و تجربه کردن حاالت روحانی و جذبه
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شود و این دوگانگی و تناقض براي خواننـده جدیـد و   و دوگانگی در زبان عارفان ظاهر می
د.گردغریب است و باعث التذاذ هنري می

انگیزي. شگفت2
منـدي از آن  انگیزي صفتی است که شاهکارهاي هنري و ادبی به دلیـل بهـره  شگفت

سایر هنرمندان همواره درصدد خلـق اثـري   باشند. شاعران نیز مانندمورد استقبال همگان می
انگیـزي  شناسان معتقدند کـه زیبـایی در شـگفت   انگیزند. بعضی از فیلسوفان و زیباییشگفت

گرایان روس نیز بر این باور بودند که آنچه زبان خبر را بـه زبـان ادب تبـدیل    صورت«است 
بـیش از هـر   نمـا تنـاقض رسـد کـه م  نظـر مـی  ست. بـه زدایی و ایجاد غرابت اکند، آشناییمی

» .رسـد نظـر مـی  انگیز و غریب باشد، زیرا خالف عقـل، عـرف و عـادت بـه    شگردي شگفت
)28: 1376کامیار، (وحیدیان

در بیت زیر:
عالمت صـاد انتخـاب داشـت   یک نه چرخ ی ز مدعا تهی از هـیچ پـر شـده اسـت    قخل

)224(دیوان، 
و خالف عقل است.در نهایت شگفتی و غرابت-تهی از هیچ پر شدن

تویی آنکه در بر من، تهی از من است جایـت نفس از تو صبح خـرمن، نگـه از تـو گـل بـه دامـن      
)833همان، (

که خالف عقل است اما در عرفان اصطالح حاضر غایب -بودن در عین نبودن
سابقه دارد.
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. آَشنایی زدایی3
هـا و سـاختارگراها در   فرمالیسـت زدایی و نظـر ي آشناییماتی دربارهدر مباحث مقد

کـه کـالم را از آفـت تکرارهـاي مبتـذل نجـات       يخصوص سخن گفته شده اسـت امـر  این
ــد آن را ممکــن مــی مــی ــازآفرینی و بازتولی ــو  دهــد و ب ــر حــافظ طرحــی ن ــه تعبی ســازد و ب

اندازد.درمی
که خاك هم تري از خشـکی وضـوي تـو داشـت    به سجده خاك شدي همچو اشک وزین غافل

)236(دیوان، 
تـر اسـت  مشت خاك تو اگر خشک فرومانـد در چنین عرصه که عامست پرافشـانی شـوق  

)266(همان: 
ـ  ه هیچ کس را به خود جلب نمیدو بیت فوق در بادي امر توج ـ  کنـد ام ت در ا بـا دقّ

خاك، ؛يهکلمات تکراري و روزمرّکاربرد یابیم که شاعر از مصراع دوم هر دو بیت درمی
ل، امر غریب؛ تـر شـدن خـاك از خشـکی     ري، خشکی و وضو درصدد است تا در بیت اوت

بیان کند.را تر بودن خاك باوجود خشکی ؛ ر پارادوکسییوضو و در بیت دوم تصو

. ابهام4
هام است و شعر کالمی اسـت غیرمسـتقیم و داراي   بهاي سخن ادبی ایکی از ویژگی

بخــش اســت. وقتــی ایــن بیــت را تیــاز دارد کــه لــذّابهــام، لــذا بــه کنجکــاوي و دریافــت ن
خوانیم:می

کـه شـد پیـدا، نشـد پیـدا     همه پیدا شد امـا آن در این نُه آشـیان غیـر از پـر عنقـا نشـد پیـدا      
)45غزلیات بیدل، (

شویم. چگونه ممکن اسـت کسـی پیـدا و در عـین     رو میعجیب و متناقض روبهبا سخنی
یـابیم ایـن   رود و ناگهان درمیکنیم، ذهن ما به هر سویی میل میتأمباره حال پنهان باشد؟ در این

کسی که پیداست و در عین حال ناپیدا، ذات باري تعـالی اسـت و از ایـن دریافـت خـود و کنـار       
.بریمت میي ابهام بسیار لذّراندن پرده

همچو ساغر می به لب داریـم و مخمـوریم مـا   بـــا کمـــال اتحـــاد از وصـــل مهجـــوریم مـــا 
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)24دیوان، (
از ،حـاد بـا معشـوق   ي مبهم بیت این است که چگونـه ممکـن اسـت در عـین اتّ    نکته

گوید:وصال او دور بود و یا در بیت زیر که می
ــا غافــــــل  ز خــود فراموشــی مــن همیشــه در یــاد اســت     نکــــــرد زنــــــدگیم یکــــــدم از فنــــ

)218(دیوان، 
پـارادوکس  تنـاقض و  ابهـامی اسـت کـه فقـط شـگرد      » در یاد بودن خود فراموشـی «

تواند آن را توجیه کند.می
هایی وقتی بـه جهـان   گنجد، چنان تجربهحقایق آن جهان در زبان عقل و منطق نمی«

آورد و وجود مـی ر منتقل شود به ناگزیر زبانی پر تناقض بهو متکثّهاي متضادابعاد و صورت
ی، اجتمـاع دو نقـیض محـال    ریزد. براي دانشمند منطقـ را درهم میزبانهاي منطقیساخت

دهـد و بـه آفـرینش امـر محـال      است اما شاعر با پارادوکس امور نقیض و ناساز را آشتی می
)327: 1386(فتوحی، » .شودهاي خیال است، نایل میآورترین جلوهکه زیباترین و شگفت

. دو بعدي بودن5
عین بیان واقعیـت  نما دو بعدي بودن آن است. یعنی در هاي متناقضاز دیگر ویژگی

جـدال ایـن   عادت و هنجارگریزي زبانی باورپذیر و قابل قبول نیست و هرقدر به سبب خرق
تـر اسـت. همـین    انگیزي آن افـزون تر باشد، زیبایی و شگفتدو خصوصیت بیشتر و نزدیک

ا جاودانه نموده است.هکه شعرهاي حافظ را در ذهناست صنعت بدیعی ایهام 
ــرد   ــان گ ــاز آزادي هم ــت س ــت آرزوس ــت  شکس ــر اسـ ــامان پـ ــگ سـ ــردد رنـ ــرده گـ ــدر افسـ هرقـ

)217(دیوان، 
نمـا اسـت و ســخت عجیـب، افسـرده شـدن باعـث ســامان       بعـد ظـاهري آن متنـاقض   

ـ   نمـایی شود، اما متنـاقض می ـ لاش ذهـن را وادار بـه تأماینجاسـت کـه   .کنـد س مـی و تجس
ــابیم ایــن افســردگی، افســردگی ظــاهري نیســت بلکــه افســ درمــی ردگی دل از آرزوهــا و ی
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هاي این جهانی است که هرقدر آرزوها را در دل از بین ببـریم سـامان و طـراوت دل    زیبایی
از افسردگی نیز سامان یافت.-هرچند ناباورانه-توانمیشود. پس بیشتر می

گـردد فزایـی تنـگ مـی   که گر یک رشـته بـر رویـش    تشـــریف عریـــانیواري دارد از جنـــونم جامـــه
)853ن، هما(

اي امـه ج؛هـم بـه معنـی   .تشریف ایهام دارد» تشریف عریانی«در تصویر پارادوکسی 
د و هم بـه معنـی تعظـیم و بزرگداشـت و ارزشـمندي امـري       است که بزرگی به کسی ببخش

جـامگی اسـت،   است. اگر معناي نخستین تشریف اراده شود عریانی کـه خـود بـه معنـی بـی     
شود و در معناي دوم نیز از جانب او نوعی بزرگداشـت  فاخر براي شاعر محسوب مییلباس

در هر شکل ستیزوارگی این ترکیب در ذهـن مخاطـب سازشـی    .گرددی میقابل ارزش تلقّ
یابد.ملیح می

. ایجاز6
هـاي حماسـی،   هـاي مثنـوي  هرچند، درازگویی و اطنـاب از خصوصـیات و ویژگـی   

ـ  یـل آثـار مـی   عشقی و تمثیلـی اسـت و موجـب اقبـال مخاطـب بـه ایـن قب        ا بـه دلیـل   شـود ام
و کامل، رعایت اختصار و ایجاز، هنر شاعر و عمحدودیت ابیات و عدم امکان توصیف جام

آن معانی بسـیار در قالـب الفـاظ کوتـاه بیـان      يواسطهآید. هنري که بهحساب میگوینده به
شود و این از اختصاصات سبک هندي خصوصاً شعر بیدل است.می

نماست. عـالوه  ي وصول بدین مقصود استفاده از پارادوکس و متناقضهایکی از راه
تواننـد از مصـادیق ایجـاز    هایی که در گذشته آورده شد که بسیاري از آنها خود مـی بر مثال

گوید: اگر کسـی آبـادي تـن و    شعر میديه به محور عموباشند. در بیت زیر نیز بیدل باتوج
کنـد و هسـتی خـود را در وجـود معشـوق ازلـی       هاي دنیـوي را تـرك  دلبستگی به خواهش

(خداوند) فانی نماید و خود را نادیده بگیرد. اگرچه در عرف عـام اعتبـار خـود را از دسـت     
گردد و برعکس اگر کسی شـهرت  تر و عزیزتر میا در نظر معشوق ازلی محبوبمادهد می

شـود، درنظـر   دسـت آورد و در عـرف شخصـی بـا اعتبـار محسـوب      و اعتبار این جهـانی بـه  
باشـد زیـرا از لطـف و    اعتبار میموشکافان حقیقت و کسانی که چشم بصیرتشان بیناست، بی
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» آبـادي را در ویرانـی دانسـتن   «بیدل این امر را در تعبیر موجز .بهره استرحمت معشوق بی
کند:بیان می

ویرانــی بنیــاد تــو آبــاد شکستیســت    ي تعمیـر سـالمت  بیدل نخـوري عشـوه  
)288(دیوان،

گویـد کـه از   متنـاقض نفـی و اثبـات مـی    يدر بیت زیر نیز شاعر با آوردن دو کلمـه 
توان به اثبات رسید یعنی براي رسیدن به حقیقت و وصـول بـه محبـوب راهـی     طریق نفی می

ي توانـد از مصـادیق آن باشـد و سـوزاندن همـه     اهللا که خـود انسـان هـم مـی    جز نفی ماسوي
این حجاب بـه تعبیـر عرفـا از جـنس نـور باشـد و یـا از جـنس         وجود ندارد. حال،هاحجاب
عبادت و طاعت باشد و یا گناه و معصیت..ظلمت

ر شکنیسـت پـ رنگ را شوخی پـرواز همـان   کنیماثباتچه نفیبیدل از خویش بجز 
)241(همان، 

. برجستگی لفظ و معنی7
ت همه فهم شدن است نیگونه که استعمال الفاظ فخیم در آثار ادبی باارزش به همان

ت و اعتبار آن میمعانی فاخر نیز به اهمی  افزاید. بنابراین نباید سطح یک متن ادبی را در حـد
ــ  ــزّالعیــک گــزارش صــرف و اطّ ــاز از  رســانی تنهــا تن ــی برجســته و ممت ل داد. لفــظ و معن

فاده از سازي لفظ و معنـی، اسـت  هاي برجستههاي شاهکارهاي ادبی است. یکی از راهویژگی
ي این کار برآمده است.خوبی از عهدهنماست. بیدل بهتعبیرات متناقض

در بیت زیر:
بایـدم تنهـا نشسـت   درمیان انجمـن مـی  فهمد زبـان سـوختن تقریـر شـمع    نمیکس

) 311(دیوان، 
هی با این کـه در میـان جمـع هسـتم، بـه آنهـا تـوج       «کالم عادي؛ گفتني اجشاعر به

بـه لفـظ و معنـی    » درمیـان انجمـن تنهـا بـودن    «نمـاي  بـا آوردن متنـاقض  » مندارم و تنها هست
اي بخشیده است.برجستگی، اعتال و جان تازه

هاي زیر:و یا در بیت
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ــتگاه تصــنّ  تـو نیسـت  مجـاز که تو داري بجزحقیقتی تــري بــه آب مبنــد  عز دس
)252(همان، 

کن کنار خود راپر از عدمچه داري باي حباب از طرتو هم خون کـن ونگون کن دماغ هستیز شرم مستی قدح
)35(همان، 

نماهـایی  متنـاقض » پـر از عـدم  «و در بیـت دوم:  » حقیقت مجاز«در بیت نخست تعبیر 
ي زبـان عـادي عـدول نمـوده و در     شـان از حیطـه  هستند که به دلیل برجستگی لفظ و معنـی 

کننـد  ه خواننده را به خود جلب میوجنمایند و تخودکاري و روزمرگی زبان وقفه ایجاد می
سازند.و گویی خواننده را با کالمی غریب مواجه می

گیرينتیجه-7
اغلـب  کـه کـار بـرده   ی را بـه نماهاي خاصهلوي در اشعار خود متناقضدموالنا بیدل 

نمایی چون: پـر از عـدم، از هـیچ پـر شـدن،      . تعبیرات متناقضهستندترکیبی نماهاي متناقض
اتّحاد بـا معشـوق  ی کردن، در عین دگی را موجب پابرجایی دانستن، حقیقت را مجاز تلقّافتا

نمایی مانند: جمع پریشان، کسوت عریـان،  از وصل دور بودن و... همچنین ترکیبات متناقض
تشریف عریانی، سلطنت فقر، استغناي فقـر، صـداي خمـوش، فریـاد خاموشـی ... در اشـعار       

در دیوان بیدل که نظام فکري او نظـام دیـالکتیکی و   فراوانی دارد.هاي بیدل شواهد و نمونه
هـاي دوگانـه بـه سـاختی     گیـرد و تقابـل  دوئالیستی است همه چیز برمبناي تقابـل شـکل مـی   

ها تقابلي شعري بیدل عرفان است که این اندیشه در ایجادشود. اندیشهنما منجر میمتناقض
ي عشـق، فنـا، وحـدت وجـود،     نماهـا در حـوزه  قضها کمک کرده است و بیشتر متناو تنش

کار نما را در شعر خود بهمتناقضاغلب مفاهیم و مضامین او حاد با معشوق و جز اینهاست. اتّ
تصـاویر  بیدل با بیان شـاعرانه و هنرمندانـه  است. شي ایهام در شعربرده که از عوامل عمده
شـعري خـود را بـا ایـن شـگردهاي      پـذیر سـاخته و فضـاي    توجیـه راناساز و غیرقابـل جمـع   

ـ  شناختیزیبایی ـ براي خوانندگان قابـل توج ـ   ه و تأم ه بـه بسـامد بـاالي   ل کـرده اسـت. باتوج
ــاقض ــی  متن ــی را م ــن شــگرد ادب ــوي، ای ــدل دهل ــوان از ویژگــینمــایی در اشــعار بی ــاي ت ه
کمک نمایی و تفسیر و تبیین آن به مافرد سبک اشعار او برشمرد. شناخت متناقضمنحصربه
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کند که اندیشه و زبان شعري بیدل را بهتر بشناسیم و همچنین ما را در بررسی اشعار او از می
کند.شناسی و نقد ادبی یاري میحیث بدیع، بیان، سبک

خذآمنابع و م
هاکتاب

ي عبـاس مخبـر،   ، ترجمـه ي ادبـی پیش درآمدي بر نظریه،)1386(ایگلتون، تـري -
نشر مرکز.:تهرانویراست دوم، چاپ چهارم، 

اهللا خلیلـی،  ، تصحیح خسته خال محمـد و خلیـل  دیوان،)1368(بیدل دهلوي، عبدالقادر-
فروغی.:به اهتمام حسین آهی، چاپ دوم، تهران

عرفان.:کاظمی، تهران، محمدکاظمگزیده غزلیات بیدل،)1385(.ـــــــــــــــــ-
ر فارسی، چاپ اول، تهران: انتشارات فرزان روز.نمایی در شعمتناقض،)1377چناري، امیر (- 
ي محمــدتقی صــدقیانی و ، ترجمــهي نقــد ادبــیاهــشــیوه،)1370(دیچــز، دیویــد-

انتشارات علمی.:غالمحسین یوسفی، چاپ سوم، تهران
انتشــارات :ل، تهــران، چــاپ اوبالغــی-فرهنــگ ادبــی،)1368(رادفــر، ابوالقاســم-

اطالعات.
(آذر)، 9ي شـماره :، تهـران کیهـان فرهنگـی  ، »خالف آمـد «،)1374(دراستگو، سیدمحم- 

.29- 31ص
انتشارات سخن.:ل، تهران، چاپ اورستاخیز کلمات،)1391(شفیعی کدکنی، محمدرضا- 
انتشارات آگاه.:، چاپ سوم، تهرانهاشاعر آینه،)1371ـــــــــــــــــ (-
انتشارات آگاه.:چاپ سوم، تهران،موسیقی شعر،)1370(ـــــــــــــــــ -
انتشارات فردوس.:ل، تهران، چاپ اونقد ادبی،)1378(شمیسا، سیروس-
انتشارات سخن.:تهرانچاپ اول،،بالغت تصویر،)1385(فتوحی، محمود-
نشر مرکز.:ي فرزانه طاهري، چاپ دوم، تهران، ترجمهي ادبینظریه)،1385(کالر، جاناتان- 
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ي زهـرا  ترجمـه راهنمـاي رویکردهـاي نقـد ادبـی،    ،)1370(ن، ویلفـردآل گوری-
ل، تهران: انتشارات اطالعات.خواه، چاپ اومهین

مجلّات
ـ    أزبـانی، مسـ  زبـان بـی  «،)1383(مهر، رحمانمشتاق-  ات عرفـانی له زبـان و بیـان در عرفـان و ادبی« ،

انتشـارات  :تهـران )،1(جلـد  شناسیمجموعه مقاالت نخستین همایش ملی ایران
ل.شناسی، چاپ اوبنیاد ایران

ــار، تقــی. وحیــدیان15 ــاقض«،)1376(کامی ي نشــریه، ») در ادبیــاتParadoxنمــا (متن
:، مشـهد ي ادبیات و علـوم انسـانی دانشـگاه فردوسـی مشـهد     دانشکده

.271-294، ص3و 4ي شماره
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