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چکیده
بررسـی تقابلهای دوگانـه در آثـار هنـری و ادبـی توجـه برخـی زبـانشناسـان ،اسـطورهشناسـان،
روایتشناسان و نشانهشناسان معاصر را به خود جلب کرده است .آنها بـر ایـن عقیـدهاند کـه از ایـن منظر به درک
و دریافت بهتری از آثار ادبی میتوان دست یافت .در میان شاعران سبك هندی"سلیم تهرانی" از زمره نكتهپردازان
توانمندیست که در زمینههای گوناگون توانسته مضمونهای متقابل بدیع و درخور توجهی بیافریند .پژوهشهایی
که درمورد سلیم تهرانی صورت گرفته عبارتنداز :تلمیح در دیوان سلیم از امید روستا و موسیقی کناری وبیرونی در
شعر سلیم از مرسده مباشری ،ولی در مورد تقابل در آثارسلیم پژوهشی صورت نگرفته است .نگارنده در این مقاله
به شیوة اسنادی ،کتابخانهای به بررسی تقابلهای دوگانـه یا زوجهای متقابل ـ به عنوان یكی از عناصر محـوری
اشـعار اوـ میپردازد .برای این غرض  ٠١١غزل از مواضـع مختلـف دیوان او انتخاب شد .در این غزلها  333مورد
تقابل دوگانه ،یعنی در هر غزل تقریباً  3/٤مـورد ،دیـده شد .این تقابلهای دوگانـه در سـه بخـش واژگـانی و
لفظـی ( ،)%0١معنـایی و فكـری ( )%1٠و ادبـی ( )%3٠دستهبندی شدهاند .زوجهای متقابل معنایی در اشعار سلیم
بـسامد بیـشتری دارنـد .برخـی ازاین زوجهای متقابـل مانند :زهد و شادنوشی ،نقص و کمال ،تهیدستی و توانگری
و ...زیر شـاخة مفـاهیم کالنـی اسـت کـه در دیـوان سلیم کـاربرد بـاالیی دارنـد ،سلیم ازطریق این تقابلها
غزلهای خود را تشخّص خاصی داده و سبك شعری خود را از دیگران متمایز کرده است.
کلیدواژهها :تقابل دوگانه ،زوجهای متقابل ،غزلیات سلیم.
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مقدمه
در پرورش معانی و خلق مفاهیم ادبـی راههای مختلفـی در اختیـار شـاعر قـرار دارد تـا بـا
استفاده از آنها به آفرینش موضوعات مورد نظر خود بپـردازد و بـا بهـرهگیری از عاطفـه
وخیال در زبان تغییراتی ایجاد كند و با دخل و تصرف خود به سـرودن دسـت بزنـد .یکـی
ازشیوههایی كه شاعران و نویسندگان آگاهانه یا ناآگاهانـه از آن بهـره گرفتـهاند ،اسـتفاده از
تقابلهای دوگانه و زوجهای متقابل است كه در سطح واژگانی و معنایی زبان نمود بیـشتری
پیدا میكند .تقابل معنی وسیعتری نسبت به تضاد دارد« .در معنیشناسی عمداً از اصـطالح تقابل
به جای تضاد استفاده میشود ،زیرا تضاد صرفاً گونهایای از تقابل به حساب میآیـد» (صفوی:
)111 ،1131
تقابل در روساخت و ژرف ساخت زبان و در ساختار انواع ادبی نیز میتواند حضور
داشـته باشد ،مثالً ژرف ساخت داستان رستم و سهرا ب عالوه بـر سـایر عناصـر زبـانی و
ادبـی آن ،تقابل تجربة پیر و جوان میتواند باشد یا در ژرف سـاخت بـسیاری از اندیـشههای
عرفـانی ،برتری عالم غیب در مقابل عالم حضور و دنیای مادی دیده میشـود .تقابلهای
دوگانـه درسطوح مختلفی كاربرد دارند كه میتوان به كاركردهای دینـی ،فلـسفی ،زبـانی،
فرهنگـی و اجتماعی آن اشاره كرد .در این مقاله با توجه به كاربرد زوجهای متقابل یا تقابلهای
دوگانـه ،تأمـل دیگـری درغزلهای سلیم خواهد شد تا طرز بهرهگیری او از این شگرد
مشخص شود .چنـان كـه دیـده میشود ،این امر یکی از ترفندهای محوری و اساسی سلیم د ر
سرودن غزلیـات اسـت .او بـه انحای مختلف از دوگانههای متقابل در سرودن ابیات سـود
جـسته اسـت و كمتـر غزلـی در دیوان وی دیده میشود كه در چندین بیت آن به زوجهای
متقابـلِ معنـایی ،واژگـانی وادبی برخورد نکنیم.
پیشینة پژوهشی دربارة سلیم و دیـوان او نشان میدهد كه درزمینة سبکشناسی و اشارات
وتلمیحات در دیوان سلیم كار شده ،ولی هیچیک از آنها در زمینة تقابل در غزلیات وی در
گستره و ابعادی كه مقالة حاضر با دستهبندی آماری به آن پرداخته متمركز نشدهاند .ضروری
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است پیش از ورود به بحث اصلی ،به اجمال از پیشینة تقابلهای دوگانه در آثـار و جریانهای
ادبی سخن گفته شود.
کلیات تحقیق
پیشینه تحقیق

دیوان سلیم واشعارش مانند دیگر شاعران مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است
ومقاالتی در مورد تحقیق در احوال وآثار وتصحیح دیوان سلیم از رحیم رضا ،فرهنگ تشبیهات
دیوان سلیم از خردمندپور ،نسرین ،تلمیح دردیوان سلیم از نصری حسنی ،منیره ـ روستا ،امید،
بررسی تشبیه و استعاره در غزلیات سلیم از شهبازی ،خدیجه نوشته شده .اما تا به حال در مورد
بررسی تقابل در غزلیات سلیم تحقیق و پژوهشی صورت نگرفته است كه در این مقاله،
پژوهشگر ضمن تبیین فلسفه كاربست این عنصر پیوند ساختار كالم با درون مایة آن و در نتیجه
رسیدن به فکر و باورها و اعتقادات ذهنی سلیم و گاهی نگاه متفاوت او برخالف باورهای
عامیانه مورد بررسی قرار میگیرد.
پرسش تحقیق

بررسی اندیشههای شاعران از زوایای گوناگون قابل توجه است .با بررسی آثار شاعران
میتوان به نگاه و تفکرات و شالوده دیدگاه آنان پی برد .شالودة دیدگاه فلسفی سلیم تهرانی را
تقابلهای دو گانه تشکیل میدهد .این پژوهش سعی دارد:
نسبت تقابلهای ادبی با فکرو شخصیت و جغرافیای وروزگار سلیم چیست؟
كدام وضع خاص سلیم ،وی را به جای تناسب و مراعات نظیر به تقابل سوق داده است؟
سپس به بیان بسامد انواع تقابل در زبان واندیشة این شاعر توجه میشود .ضروری است
پیش از ورود به بحث اصلی ،به اجمال از پیشینة تقابلهای دوگانه در آثـار و جریانهای ادبی
سخن گفته شود.
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تقابل در مطالعات زبانی و ادبی
وجود نظامی از تقابلهای دوگانه و نقـش آفرینـی آن در تولیـد معنـامورد توجه سایر
زبانشناسان بوده است« .رومن جاكوبـسن 1معتقـد اسـت كـه واحـدهای زبانی توسط نظامی از
تقابلهای دوتایی به هم مربوط و محدود میشوند .این تقابلها درتولید معنا نقشی بنیادی
دارند» (چندلر .)1٩3 1١١:113١ ،دست یافتن به این تقابلها خواننده را به دریافت بهتر از متون
هدایت میكند و سبب میشود او در نقد و تحلیـلهای خـود بـه ایـن دوسـویگی و رابطـة
دوگانه توجه كند .نبیلو اعتقاد دارد در معنای قاموسی میان بعضی زوجها تقابل وجود ندارد اما
بر اثر تکرار در آثار دیگران ذكر یک طرف ،طرف دیگر را تداعی میكند و چون از طریق تقابل،
مکمل یکدیگر هستند و با هم رابطه رودررویی دارند ،میتوانند در این دسته قرار گیرند.
(نبیلو)33 :11٩2 ،
در زبانشناسی جدید این تقابل و دوگانه سازیها ،در آرای فردینان دو سوسور درقالب
زوجهایی نظیر دال و مدلول ،درزمانی و هم زمـانی و جانـشینی و همنشینی و ...مطرح شد و
این نکته در نظر او از شباهتهای میـان نـشانهها مهـم تـر بـود «سوسور 2نیز تمایزات میان
نشانهها را مهمتر از شباهتهای میان آنها میدانست» (همـان)15٩ :
در بعضی از متون عناصری چون خوبی ،راستی و ....در مركز قرار دارند اما در بعضی از
متون در حاشیه قرار میگیرند؛ این تقابلهای دوگانه در هر متنی دچار تحلیل و واژگونی
میشوند و از برتری نقشهای دیگر میكاهند( .ر.ک مقدادی )11١ :1113 ،به اعتقاد دریدا
«یکی از دو قطب تقابل ،گونهایی از شکل افتادهی دیگری است :زشتی به معنی از شکل
افتادگی چیز زیباست ،بدی به معنی سقوط نیکی است( » .ر .ک احمدی)133 :1113 ،
در زبـان حتی روابطـی نظیـرجزء و كل ،واج و متن ،واژه و جمله و ...بر نوعی تقابل
استوار است .بنـابراین ،تقابـل یکـی ازمحورهای مركزی شکلگیری متون ادبی است .مبنای
متون ادبی گاهی بر محاكات ،تشابه وتشبیه استوار است و گاهی بر مجاورت و همنشینی و
1. Roman Jacobsen
2 .Saussure
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گاهی بر تضاد و تقابل« .متون سـاخته مجموعة تقابلهاییاند كه در خدمت ساختار قرار دارند
و به تثبیت آن یاری میرسانند .این تقابلها اكثراً سربسته یا غالباً ناپیدایاند برای مثال ،ممکن
است در استعارات مـتن پنهـان شده باشند ـ یا در بیشتر موارد تنها یک جزء تقابل دقیقاً ذكر
میشود و در نتیجة ایـن ذكـر دقیق ما میتوانیم از وجود یک جزء غایب هم آگاه شویم»
(برتنس )13٩:1133 ،بسیاری از نقادان و نظریه پردازان اخیر به اهمیت نقش تقابلهای دوگانـه
پرداختـهاند و در تحلیلهای خود آن را مورد توجه قرار دادهاند .تقابل دوگانه یکی از مبانی
اصلی تفکـرات ساختارگرایان است .در نظر آنان تفکر انسان بر مبنای این تقابلهای دوگانـه
شـکل گرفتـه است و متون و آثار هنری نیز از این امر متأثر هستند.
در مباحث نشانهشناسی نیز بررسی و تحلیل روابط زوجهای متقابـل اهمیـت دارد ،زیرا
بسیاری از روابط نشانهشناسی بر این مبنا شکل گرفته است« .روالن بـارت 1بـر ایـن باور است
كه اساس نشانهشناسی بر پایة تقابلهای دوگانه اسـتوار میباشـد» (عبیـدی نیـا ودیگران،
 )2١:1133به نظر پـسا ساختارگرایان «مـا درتقابلهای دوگانه تنها یک رابطة تقابلی بین دو
جزء مورد نظر را نمییـابیم ،بلکـه مـشاركت شگفتانگیزی نیز بین آنها وجود دارد (بـرتنس،
 )15١:1133یعنی این رابطة تقابلی ممکـن اسـت به كمال و انسجام متون منجر شود .در حوزة
ادبیات و هنر نیز حضور تقابل چشمگیر است و در اغلب آثار ادبی تقابلهای دوگانهای مانند
پیری و جوانی ،مرگ و زندگی ،دوست و دشمن وپیروزی و شکست و ...دیده میشود .این
تقابلها گاه در طی دورههای مختلف دگرگونچنان كه در طول تاریخ ادبیات فارسی ،گاهی امور
حسی و گاهی امور عقلی غلبه دارد یا شعر زمینی و جسمانی در تقابل با شعر عرفانی و
روحانی قرار میگیرد .بنابراین ،بررسی تقابلها در شعر شاعران ،به خصوص اینکه شاعر به چه
شکل از تقابلها بهره گرفته است ،ما را به ویژگیهای سبکی ،اندیشه و شخصیت او رهنمون
میسازد و بررسی تقابلها در سطح واژگان ،تصاویر ارائه شده و نحوة چیدمان جملهها و...
زمینهساز شناخت سبک آن شاعر خواهد بود.
1. Roland Barth
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تقابل در شعر سلیم تهرانی

كاوش در غزلیات سلیم نشان میدهد كه مبنای شکلگیری بسیاری از غزلیات او را تقابل
دو گانه تشکیل داده است .كمتر غزلی در دیوان او دیده میشود كه به نوعی تقابـل وتضاد
لفظی ،معنایی و ادبی نداشته باشد .این تقابلها سبب میشود كه خواننده به آسانی به غرض
نهایی شعر او دست نیابد و خود را در لذت هنری خاصی شناور ببیند و هیچ گاه بـه تحلیـل
نهایی و منحصربه فردی از اشعار او نرسد .یکی از رموز ماندگاری اشعار سلیم همین امر است.
طبق پژوهش وبررسی در زندگی و آثار سلیم میتوان یکی از دالیل استفادة زیاد سلیم از تقابل
را سفر و دوری از وطن دانست مثال در اصفهان با كمک صنعت تقابل شاه صفی را این گونهای
ستوده است:
چــراا انجمــن روزگــار ،شــاه صــفی

كه چـر پیـر بـه او راسـت كـرد قـد دو تـا
(دیوان)15١:

وی مانند بسیاری از شاعران دیگر بخاطر وضعیت شاعر پروری و پیشرفت هندوستان عزم
سفر به هندوستان را داشت اما از بد حادثه وقتی كه سلیم پا به هندوستان گذاشت ایالت
گجرات و دكن در قحط به سر میبرد وی در ابیاتی به چنین موضوعی اشاره دارد:
چــو مــا از طــالع خــود نــا امیــدیم

چنــین وقتــی بــه هنــدو ســتان رســیدیم

دریــن كشــور همــه پامــال قحطــیم

ز بـــی قـــدری متـــاع ســـال قحطـــیم

دریــن قحطــی مســلمانان گجــرات

چـــو نـــان بیننـــد ،بفرســـتند صـــلوات
(همان)111 :

بنابراین بر خورد با چنین اتفاقاتی برخالف آنچه كه تصور میكرد میتواند یکی از دالیل
روی آوری وی به صنعت تقابل باشد.
یکی دیگر از دالیل روی آوری سلیم به تقابل اعتقاد و پیروی وی از حافظ بود .سلیم عالوه
بر پیروی از سبک و سیاق حافظ به استقبال چندین غزل خواجه پرداخته ،حتی در سه مقطع نام
حافظ را برده و غزلی با ردیف حافظ دارد .چنانکه میدانیم مبنای شکلگیری بسیاری از ابیات
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حافظ به نوعی تقابـل وتضاد لفظی ،معنایی و اد بی ،نـوعی تقابـل اندیشههای عرفانی و
عاشقانه ،رندانه و زاهدانه ،زمینی و روحـانی و مبازه با تزویر و ریا و ...را در خـود جـای داده
است .بنابراین یکی از مهمترین محورهای تقابل معنایی در شعر سلیم به پیروی از حافظ تقابل
عناصر تصوف و صـوفیگـری ،اهل تزویر و زهد ظاهری با می نوشی و مظاهر میخانه و
میپرستی است.
زاهد چـه كنـد گـر نکنـد روی بـه مسـجد

از میکــده كردســت بــرون بــاده فروشــش
(همان)252 :

در بیان دالیل كاربرد تقابلهای دوگانه در شعر سلیم تهرانی ،یادآوری این نکته نیز ضروری
است كه یکی از ریشههای این موضوع به تأثیر نگاه زیباشناسانة وی بازمی گردد؛ زیرا بحث
تقابل و تضاد در حوزة زیباییشناسی كالم نیز قابل ارزیابی است و كاربرد آنها میتواند به
مباحث زبانی و موسیقایی كمک كند .بررسیها نشان میدهد كه سلیم به ساختار آوایی شعر
خود توجه ویژه داشته و با به كارگیری گونهایهای مختلف توازن و تکرار ،تالش كرده است
تا موسیقی شعرش را تقویت كند .به عبارت دیگر ،حفظ و تقویت ساختار آوایی شعر برای
سلیم بسیار اهمیت داشته است و تقابلها یکی از عناصر تشکیل دهندة این ساختار آوایی اند؛
چه ،تکرار واژگان متقابل در جای جای غزل بر هم آیی و هماهنگی كالمی میافزاید و درنتیجه،
به موسیقی شعر كمک میكند .سلیم گاهی برای زیبایی بیشتر این هم آیی یک موضوعی را
انتخاب و در كل یک غزل به تقابل آن پرداخته است .برای نمونه در یکی از غزلیاتش به تقابل
صبح وشب پرداخته است و تقابلهای موجود در آنهـا متمایز میگردد:
چــه ذوق در شــب وصــل از نظــارة صــبح اســت؟

كــه همچــو غنچــه دلــم پــاره پــارة صــبح اســت

شــــب وصــــالی اگــــر روز كــــردهای ،دانــــی

كـــه آفتـــاب قیامـــت ســـتارة صـــبح اســـت

ز بـــــیم او نتوانـــــد ســـــفید شـــــد هرگـــــز

به حیرتم كـه شـب مـن چـه كـارة صـبح اسـت

گــرفتم آنکــه جــوان هــم شــوی پــس از پیــری

چــه اعتبــار بــه عمــر دوبــارة صــبح اســت؟

ســـلیم هیکـــل شـــب شـــد زهجـــر او ،ورنـــه

سرشــک مــن گهــر گوشــوارة صــبح اســـت
(دیوان)1١ :
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در این غزلی كه آوردیم ،ابیاتی با زوجهای متقابل و دوگانه دیده میشود .غالب ابیات ایـن
دو غزل دارای چنین تقابلهایی هستند و این امر در اغلب غزلهای دیگـر سلیم وجـود د ارد.
تقابل میان شب /صبح ،آفتاب /ستاره ،جوان /پیر ،وصال و هجر و ...كـه هركدام از زوجها از
جهاتی با همدیگر تقابل پیدا میكنند و برخی از این تقابلها فکری و زبانی سلیم را تشکیل
میدهد .حتی در بعضی موارد سلیم به ایجاد تقابلهایی بر خالف باورهای عامیانه پرداخته است
چنانکه در جایی میگوید:
ایمــن مشــو از خضــر كــه از ســادگی او را

رهبر تو گمـان مـیبـری و راهـزن توسـت
(دیوان)1١1 :

در این بیت عالوه بر تقابل رهبر وراهزن سلیم بر خالف باور عامیانه به هنرنمای پرداخته
است .همان طور كه میدانیم «خضر راهنمای دریاهاست .هر كه در دریاها راه را گم میكند ،او
را راه نماید و هر كه بمیرد بر او نماز كند .الیاس نیز همین كارها را در بیابانها كند( » .یاحقی،
 )132 :1115سلیم دراین بیت به كمک تقابل برخالف باور عامیانه خضر را راهزن معرفی
میكند.
نیست چون شـا گلـم مـانع طاعـت ،مسـتی

نالة مرا سحر ،بانـگ نمـاز اسـت مـرا
(دیوان)١2 :

چنانکه در بیت باال دیدیم سلیم برخالف باور و اعتقاد مردم به تقابل ادبی پرداخته و مستی
را مانع طاعت نمیداند.
از آن همیشـه سـر مـن بـه زیـر بـال خـود اســت

كــه از همــا بــه خــودم اعتقــاد بیشــتر اســت
(دیوان)135 :

چنانکه میدانیم «هما مرغی است افسانهای همانند سیمرا كه فرخنده فال و پیک سعادت
پنداشته میشده ،قدما معتقد بودهاند كه مرغی است استخوانخوار كه جانوری نیازارد( ».یاحقی،
)111:1115؛ امّا سلیم دربیت باال خود را دراین زمینه مهم تراز هما میداند.
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تقابلهای موجود در شعر سلیم را از وجوه مختلفی میتوان دستهبندی كرد ،ولی به نظر
میرسد دستهبندیهای واژگانی ،معنایی ،فکری و ادبی بهتر نشان دهندة تقابل موجود در شعر
سلیم است ،زیرا هم به رو یة زبان و هم به درونـة آن (لفظ و معنا) میپردازد .این دستهبندیها
ممکن است هم پوشـانی داشـته باشـند ،یعنـی دو زوج متقابل را بتوان از چند جهت با هم در
تقابل دید ،ولـی دسـتهبندی حاضـر میتوانـد شناخت بهتری از ساختار تقابلی در شعر سلیم به
مخاطب نـشان دهـد .بـرای ایـن غـرض ،یکصد غزل از دیوان سلیم تهرانی انتخاب شده است.
در این صد غزل حدود  ١11تقابل دوگانه به دست آمد ،یعنی در هر غزل تقریباً ( )١/3در این
بـین 131 ،مـورد ( )%53زوجهای متقابـل معنایی است و  22١مورد ( )%15از نوع زوجهای
متقابل واژگانی و لفظی اسـت و  1١مـورد
( )%11نیز مربوط به تقابلهای ادبی است.
زوجهای واژگانی و لفظی متقابل

این زوجها از نظر لفظی و واژگانی درتقابل یا تضاد بـا یکـدیگر قـرار دارنـد .از نظـر
زبـانی وساختار برخی تقابلها بر حسب وندهای منفـی سـاز شـکل میگیرنـد« .در بـسیاری از
ایـن جفتها نـشان داری زبـانی دالها "سـلبی" اسـت و شـامل فقـدان یـا غیـاب پیـشوندها
یـا پسوندهایی مانند نه ،نا یا بی میباشد» (چندلر)11١ :113١ ،
با بررسی در 1١١غزل مورد نظر در دیوان سلیم تهرانی دیده میشود كه وی این زوجهای
متقابل واژگانی ،بسامد نسبتا باال را به گونهایهای متفاوت به كاربرده؛ كه برخی از آنها كلید
ورود به دنیای مفاهیم ،معانی و افکار سلیم است .كه در ذیل آنها را در قالب دستهبندی بیان
میكنیم.
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زوجهای واژگانی متقابل با تکواژ منفی ساز
شنیده  /نشنیده
زحرف وصـل بتـان آنچـه گفتـه ایـم بـه دل

شــنیده و زكــرم كــرده ناشــنیده خــدا
(دیوان)1 :

هنر /بی هنر
جــز عیــب ســلیم اهــل حســد كــار ندارنــد

نبــود هنــری بهتــر ازیــن بــی هنــران را
(دیوان)1١ :

خبر دار /بی خبر
بگــذر چــو قیامــت بــه ســر خــاک شــهیدان

از خویش خبـر دار كـن ایـن بـی خبـران را
(همان)

نومید /امید
ســلیم آخــر ازیــن دارالشــفا نومیــد برگشــتم

به امید دوا تا چنـد بتـوان خسـته بـود اینجـا
(دیوان)22 :

این گونهای زوجهای متقابل واژگانی با تکواژ منفی ساز از بسامد پایینی در دیوان سلیم
برخورداراست.
زوجهای واژگانی متقابل در معنای فعل
خریده /فروخته
ازیــن عزیــزی خــود را قیــاس كــن كــه جهــان

تــرا فروختــه چــون یوســف و خریــده خــدا
(دیوان)1 :

رفتم  /آمدنم
چـــو رفـــتم ،آمـــدنم نیســـت ،آفتـــاب نـــیم

فغــان كــه خــوب ندانســته روزگــار مــرا
(دیوان)3١ :
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فرو رفت /برآرد
اندیشــه فــرو رفــت بــه دریــای مــیخــم مــی

مشــکل كــه بــرآرد ســر ازیــن آب ســالمت
(دیوان)131 :

نشناسد /میشناس
مـــرا بـــه رد وقبـــول زمانـــه كـــاری نیســـت

اگــر كســی نشناســد تــو مــیشــناس مــرا
(دیوان)3١ :

در  1١١غزل مـورد نظر 32مورد  %15از این نوع تقابل دیده میشود.
كه این نوع تقابل واژگانی در نقش فعل نیز بسامد پایینی در دیوان سلیم دارد؛ اما یک نوع
دیگر تقابل واژگانی در آثار وی یافت میشود كه باالترین بسامد انز نظر تقابل واژگانی را به
خود اختصاص داده است .كه درذیل به آنها اشاره میشود .نمونهها یی نظیـر:
جـوان  /پیـر (سلیم ،)11١:خوب  /زشت (همان ،)13 :اسیر  /آزاد (همـان) ،رد  /قبول (همـان:
 ،)3١خنده /گریه (همان ،)١2 :زخم /مرهم (همان ،)1١:شکست  /فتح (همـان ،)13 :مرده  /زنده
(همـان ،)٩١:ماتم /سور (همان ،)٩١ :خام /پخته (همان ،)11٩ :آب /آتش (همان( ،)12١ :الغر  /فربه
(همـان )112 :جمع /پریشانی (همان( ،)121 :مهر /كین (همـان ،)111 :پس /پیش (همـان )2١١ :بد/
نیک (همان( ،)2١5 :دور /نزدیک (همان) ،قوت /ضعف (همان.)212 :
کهنه  /نو ،عرب  /عجم
جهــان كهنــه چــو نــو كــرد عــادت و خــو را

بــــه قبلــــة عربــــی آورد عجــــم رو را
(دیوان)1 :

پنهان  /فاش
عشق پنهان فـاش خواهـد گشـت از آهـم سـلیم

سخت دودی میكند ایـن آتـش خـس پـوش مـا
(دیوان)2١ :

مرده /زنده
ســهل باشــد مــرده را گــر زنــده مــیســازد ســلیم

همچــو عیســی از لــب او دیــدهام اعجازهــا
(دیوان)3 :
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چنانکه درباال دیدیم ،این نوع تقابلها گاهی در ظاهر لفظ نیـز آشـکار میشـود و كلمـات
ازطریق وندها یا عناصر منفی ساز و تکواژهای دیگ ر درتقابل با یکدیگر قرار میگیرند.
«درواقـع مجموعهای از مدلولها را میتوان به عناصر مفهومیای تقلیل داد كه نظامی از
مشخصههای تقابلی را شکل میدهند .اینچنین است كه مثالً "خروس" و "مرا" به واسـطة
مشخـصههای تقابلی مذكر  /مؤ نث در مقابل هم قرار میگیرند( ...گیرو)51:1131 ،
زوجهای متقابل معنایی و فکری

متون یا دیوانهای عرفانی ،تالشی است برای ایجاد یا كشف وحدت میان تعیینات متکثر كه
اغلب بر تفاوت و تضاد و تباین استوارند .اساس جهانبینی عرفانی ،معرفتی است كه در برز
میان عالم معقول و محسوس حاصل میشود .به این ترتیب در مبادی عرفان و تصوف فهرستی
از دوگتنهها وجود دارد كه با هم رابطه عمودی دارند( .حیائی)11 :1133 ،
در عرفان ،بسیاری از مفاهیم مصداق بیرونی ندارند و بهكارگیری تقابلها سبب میشود،
درک و دریافت آنها آسانتر گردد( .چهری و همکاران)155 :11٩2 ،
تقابلی كه عمدتًا در معنا خود را نشان میدهد ،مبین نوعی پیوند میان واژه هاست .این
گونهای زوجهای متقابل بیشترین بسامد را در دیوان سلیم دارند و برخی ریشههای فکـری
اصلی سلیم در این تقابلها نمودار میشوند ،مواردی مانند زهد و امور متقابل آن ،تهیدستی و
توانگری ،نقص و كمال و ....ازطریق بررسی این تقابلها میتـوان بـه د نیـای پررمـزو راز
اندیشة سلیم راهی پیدا كرد.

تقابل زهد ،صوفیگری و تزویر با سرخوشی و شادنوشی
زهد و زاهد
بـــا خبـــر بـــاش فریبـــت ندهـــدای زاهـــد

مــیدود در رگ و پــی ،دختــر رز شــیطان اســت
(دیوان)١2 :

فصلنامه زیباییشناسی ادبی  دوره یازدهم  شماره   64زمستان 9911

  299تحلیل تقابل در مؤلفههای زبانی دیوان سلیم تهرانی

پیش سـاقی لـب ز حـرف زهـد و تقـوی بسـتهایـم

كاســـة زاهـــد مبـــادا بـــر ســـر مـــا بشـــکند
(دیوان)15١ :

واژة زهد بعدها تحول معنی یافته و از معنای بیرغبتی به دنیا و شهوات به صورت افراط
در عبادات و منزهنمائی به كار رفته است( .ر.ک :خرمشاهی)٩1١ :1131 ،
زاهد از شخصیتهای منفی و منفور در شعر سلیم است كه با عناوینی چون واعظ ،شیخ،
فقیه ،مفتی و ...از او یاد شده است .سلیم نیز مانند حافظ با طنز و تعریض از زهد و زاهد سخن
میگوید و این موضوع در شعر او از بسامد باالیی برخوردار است.
بگـــذار مـــرا در خطـــر میکـــده زاهـــد بنشـــین

تـــــو در آن گوشـــــة محـــــراب ســـــالمت
(همان)111 :

زاهــد چــه كنــد گــر نکنــد روی بــه مســجد

از میکده كردست برون باده فروشش
(همان)252 :

فغــان كــز دیــر ،زاهــد ســبحه را بگسســته مــیآرد

ز كوی میفروشان توبه را بشکسته میآرد
(همان)1٩2 :

ســــاقی فکنــــده از نظــــر مــــا بهشــــت را

زاهد همان تو در پی حوری چه فایده
(همان)111 :

یکی از مهمترین محورهای تقابل معنایی در شعر سلیم به پیروی از حافظ تقابل عناصر
تصوف و صـوفی گـری ،اهل تزویر و زهد ظاهری با می نوشی و مظاهر میخانه و میپرستی
است« .سخن از شـراب وشرابخواری وسیلهای است كه حافظ با آن به جنگ ریا و تظاهری
میرود كـه خاسـتگاهش انکار مقام برزخی انسانی و نمود اجتماعی اش عیب پوشی خـویش و
عیـب جـویی از دیگـران است» (پورنامداریان)11 :1133 ،
دربارة دالیل این تقابل مباحث متعددی میتوان طرح كرد كه مجال آن در مقالة حاضر
نیست .درهرحال سلیم نیز به مانند حافظ انسانها را به دو دستة كلی تقسیم میكند؛ آنان كه در
نظر او مثبت هستند ،اگر چه نمود اجتماعی موجهی نداشته باشند و آنـان كـه در نظـر او منفـی
هـستند ،اگرچه نمود اجتماعی و ظاهری موجه و مثبتی دارند« .انسانهایی كه در شعر حافظ
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زندگی میكنند د و گروهاند؛ یک گروه آنان كه اهل ر یا و تزویرند و یک گروه دیگر كه صاف
و سـاده و بی ریااند» (همان)15 :
به همین دلیل سلیم نیز به پیروی از حافظ در غزلهای خود دست بـه مقایـسة ایـن
دوطیف میزند .اشخاص ،مفـاهیم ،عملکردهـا ،افعـال و اوصـاف در ایـن دوگانـههای متقابـل
موردنظر سلیم قرار میگیرند .ابتدا به برخی از این زوجهای متقابل اشاره میكنـیم و سـپس
چنـد بیـت بـرای نمونـه میآوریم:
در میکــده كــس خرقــة ســالوس نگیــرد

این جـنس تـو صـوفی بـه در صـومعه بـاب اسـت
(دیوان)5٩ :

در این بیت سلیم خرقة ریایی را مخصوص صومعه و صوفی میداند و چون میکده از ریا و
سالوس به دور است به این موضوع اشاره دارد.
کفر /دین
كفر و دین را عشـق صـلحی داد كـز انـدام خـود

چــون زره كردنــد جــوهر را بــرون شمشــیرها
(دیوان)1١ :

فقر و غنا

فقر و غنا از دیگر مسائل مطرح شده در غزلیات سلیم است كه میتوان از آن به منزلة یکی از
مظاهر اجتماعی نام برد .اما فقر و غنا در شعر و اندیشة سلیم سرچشمهای عارفانه و عاشقانه دارد
و بیش از جنبة اجتماعی ،بر جنبة عرفانی آن تأكید شده است .به هرروی ،سلیم نیز به مانند عطار
نیشابوری وحافظ شیرازی استفادة فراوانی از فقر و غنا در ایجاد تقابلهای معنایی كرده است .در
ادامه ،به بعضی از این تقابلها و نمونههایی از این نوع ابیات اشاره میشود.
خواجه  /غالم  22و  ،112سلطان  /پاسبان  ،22گدا  /شاه  ،13فخر  /فقر  ،11سلیمان ، /گدا
 ،1١5پادشاه /گدا  ،1١ ،25 ،2پیاده /فرزین  ،11١شاه /ایاز  ،151سلطان /پیاده  51١و...
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گدا /شاه
به ماجنس دگر از نقـد لطـف خـود كرامـت كـن

گــدایان تــوایم ،امــا نمــیخــواهیم شــاهی را
(دیوان)2 :

تــو آن شــهی كــه بــه عــالم یگانــهای در فقــر

از این چه شد كه دور تـو صـف كشـیده سـپاه
(همان)135 :

عافی ـت خــواهی ســلیم از فقــر روگــردان مبــاش

مــرد درویــش از قناعــت پادشــاهی مــیكنــد
(دیوان)1١1 :

پوســت تخــت فقــر ،مــا را مســند آزادگـی ســت

پادشــاه وقــت خویشــیم و جنــون دســتور مــا
(همان)11 :

ایاز /محمود
بـــه پـــیش اوســـت ســـرو عشـــوهآلـــود

ایـــازی بـــر ســـر پـــا پـــیش محمـــود
(همان)311 :

برتری و نقصان
غیر خود را چون بـه مـن سـنجد ،كـه نتواننـد زد

بـــا ســـلیمان الف همچشـــمی كبـــوتر بازهـــا
(دیوان)٩ :

یکی دیگر از موارد تقابل موجود در غزلیات سلیم ،كه در حیطة تقابلهای معنایی درخور
بررسی است ،موضوع برتری و نقصان بین اشخاص و مشاغل و مراتب دینی ،دنیایی وعرفانی
است .بنابراین توجه به تفاوت مراتب معرفتی و علمی افراد و مقایسة انسان و عوالم دنیوی بـا
موجـودات وعوالم غیبی نیز در اشعار سلیم دیده میشود؛ البته این نقـص و كمـال گـاهی
متوجـه امـوردنیوی و زندگی روزمرة مردم است و گـاهی بـه مراحـل شـناختی و ابعـاد
معرفتـی انـسان معطوف است .نمونههایی از این نوع تقابلها :گدا /شاه (دیوان ،)2 ،125:خام/
پخته (همان ،)2١:شمع  /چراا (همان ،)21:تاج  /كاله (همان ،)2١:شباب /پیر (همان،)5١ ،21:
پا /سر (همان ،)1١:طفل  /استاد (همان ،)12:قطره  /دریا (همان ،)3٩:ذره /خورشید (همان)
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وحدت /کثرت ،صورت /معنی
از برای رونـق وحـدت بـه كثـرت جـای ماسـت

عالم صورت بـه معنـی جامـة دیبـای ماسـت
(دیوان)٩3 :

گدا /شاه
به مـاجنس دگـر از نقـد لطـف خـود كرامـت كـن

گدایان توایم ،اما نمیخواهیم شاهی را
(دیوان)2 :

عدم /وجود
غمــش را از عــدم بــا خــود دل مــا در وجــود آورد

در آنجــا زخــم را بســتیم وخــون او گشــود اینجــا
(دیوان)22 :

خام  /پخته
خامی از كـار جهـان ،مسـتان چـو آتـش مـیبرنـد

بــاده گــردد پختــه در میخانــههــا از جــوش هــا
(دیوان)2١ :

قطره /دریا
هــر كســی را روزی از یــک جــا مقــرر كــردهانــد

قطــرة آبــی صــدف را نیســت از دریــا نصــیب
(دیوان)3٩ :

ذره با خورشید اگر چه در اصل مناسبتی نـدارد ،در سـنّت ادبـی كمـال ذرّه در رسـیدن
بـه خورشید است و میان آنها تقابل ایجاد شده است .در  1١١غزل مـورد نظر 13مورد  %15از
این نوع تقابل دیده میشود.
تقابل در برخی صفات و ویژگیها
در این بخش دو عنصر متقابل از نظر لفظی و معنایی در تقابل یا تضاد قـرار ندارنـد ،ولـی
از نظر برخی ویژگیها و اوصاف در اشعار حافظ با هم در تقابل هستند .ایـن تقابلها در نـوع
خود بسیار هنری هستند و به دلیل پوشیده بودن و عدم تصریح شاعر نیاز به توجـه بیشتر دارند
و پس از دریافت رابطة متقابل برای مخاطب جـذابتـر و هنـریتـر میشـوند.
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اوصافی كه سبب ایجـاد تقابـل در ایـن زوجها میشـود بـسیار متنـوع و گـاهی جزئـی و
پوشیدهاند .این نوع تقابلها در معناشناسی به تقابل ضمنی معروف هستند .در این دسته از
واژههای متقابل ویژگیای بـرای هـر واژه در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه میتواند جزو
شرایط الزم و كافی مفهوم آن واژه نیز نباشد .این ویژگی درتقابل با مختصهای قرار میگیرد كه
برای واژة دوم در نظر گرفته شده است و به این ترتیب دو واژة مـذكور در معنی ضمنی خود
درتقابل با یکدیگر قرار گرفتهاند (صفوی)12١:1131 ،
این نوع تقابلها بخشی از تقابلهای معناییاند كه در آنها بین دو طرف تقابل ،تضاد بنیادین
وجود ندارد بلکه هریک دارای ویژگیهایی هستند كه باعث تقابل با دیگری شده است .در این
دسته از واژههای متقابل ،ویژگیای برای هر واژه در نظر گرفته شده است كه میتواند جزو
شرایط الزم و كافی مفهوم آن واژه نیز نباشد .این ویژگی در تقابل با مختصهای قرار میگیرد كه
برای واژة دوم درنظر گرفته شده است و به این ترتیب دو واژة مذكور در معنی ضمنی خود ،در
تقابل با یکدیگر قرار گرفتهاند (همان)
نمونههایی از این تقابلها در دیوان سلیم عبارتاند

از:

طوطی /قفس  ،15زنده  /در گور  ،15فهم  /دیوانه  ،31سنگ  /زر  ،33عافیت  /رسوایی ،52
چشم  /نابینا  ،53چاه  /صحرا  ،55دریا  /تشنه  ،55بیننده  /دوخته چشم  ،١1حیران  /عقل ،١1
كافری  /دین  ،١3بیمار  /شفا  ،12دام  /مرا  ،12باز  /دام  ،5٩سیاه  /ماه  ،٩5مردند  /آب ،حیوان
 ،1١3ابلیس  /سجود  ،115بحر  /خاكیان  ،11١خون  /تیغ  ،13١عیش  /مرگ  ،131نورافشان
ظلمت .1٩5
پرده /دریده
چـو گـل ،سـلیم همـه پـرده گـر شـود ،رسواســت

كســـی كـــه پـــردة نـــاموس او دریـــده خـــدا
(دیوان)1 :

عذر /گنه
عـــذر گنـــه بـــه حشـــر بـــود لطـــف او ســـلیم

عـــاجز نمـــیشـــود دل حاضـــر جـــواب مـــا
(دیوان)5 :
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همصحبت /تنهایی
متـــــاب روی زهمصـــــحبتان كـــــه تنهـــــایی

لطیفــهای ســت كــه از بهــر خــود گزیــده خــدا
(دیوان)١ :

در  1١١غزل مـورد نظر 51مورد  %15از این نوع تقابل دیده میشود.
تبدیل و دگردیسی
یکی دیگر از تقابلهای فکری معنایی در دیوان سلیم تبدیل و دگردیسی میباشد كه چیزی
مادی یا معنوی زمینی یا آسمانی تحت شرایطی با پرورش دادن به یه چیز دیگر تبدیل شود این
نمونه تقابل شاید در بعضی موارد بی ربط به نقصان و كمال نیز نباشد .نمونههایی از این نوع
تقابل عبارتند از:
خاک /مهر
وجــود خــاكی مــا مهــر ســجدة ملــک اســت

به حیرتم كـه دریـن مشـت گـل چـه دیـده خـدا
(دیوان)1 :

حباب /آب
بــه خــاک هنــد مــرا تــاب زیســتن ز كجاســت

كه چـون حبـاب مـرا زنـدگی بـه آب و هواسـت
(دیوان)223 :

طناب /پنبه
زدیگــری چــه كنــی شــکوه بــی ســبب منصــور

طنـــاب درا تـــو از پنبـــة دكـــان خـــود اســـت
(دیوان)2١١ :

در  1١١غزل مـورد نظر 3مورد  %3از این نوع تقابل دیده میشود.
تقابل ادبی
این نوع تقابلها برگرفته از سنّت ادبی رایج در میان شاعران است و سلیم نیز در غزلهای خود
از این زوجهای متقابل بهره گرفته است .در معنای قاموسـی میـان ایـن زوجها تقابـل وجود ندارد،
اما بر اثر تکرار در آثار دیگران ذكر یک طرف ،طرف دیگر را تـداعی میكنـد وچون از طریق تقابل
مکمل یکدیگر هستند و با هم رابطة رودررویی دارند ،میتواننـد در ایـن دسته قرار گیرند.
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گل /عندلیب
تقابل گل و عندلیب یا بلبل ،عاشق و معشوق و شمع و پروانه به گونهایای است كه میان
آنها در سنّت ادبی رابطة عاشقانه نیز ترسیم شده است .معموالً این دو كلمه در یک ساختار
عاطفی و با وجود تقابل مکمل یکدیگر میشوند.
نــاقوس بــت پرســتی مــا زنــگ حیــدری ســت

از شـــوق اوســـت در پـــی گـــل عنـــدلیب مـــا
(دیوان)1 :

گندم /آسیا
دگــر از بــیم هرگــز چشــم نگــذارد بــه هــم گنــدم

اگــر در خــواب بینــد همچــو گــردون آســیایی را
(دیوان)١ :

دیر /کعبه
تــا چنــد دیــر و كعبــه مخــوان ایــن فســانه را

همچــون كمــان حلقــه یکــی كــن دو خانــه را
(دیوان)1 :

بلبل /غنچه
معشــــوق پاســــبانی مــــا عاشــــقان كنــــد

بلبــــل ز غنچــــه قفــــل زنــــد آشــــیانه را
(همان)

کبک /باز
ای زچشـــمت خفتـــه در چشـــم غـــزاالن نازهـــا

بســته رفتــار خوشــت از كبــک ،چشــم بازهــا
(دیوان)3 :

تقابل صنایع ادبی
بسامد استفاده از تقابل در دیوان سلیم به خصوص در تلمیح تا حدی است كه این تقابلها در
ساختار صورخیال شاعر نیز تأثیر به سزایی دارند و گاه در به وجود آمدن بعضی آرایهها و صنایع
ادبی نقش مؤّثر ایفا میكنند .به عبارت دیگر ،شاعر با استفاده از این تقابلها ،عالوه بر بیان
مضمون مورد نظر خود ،بر غنای ادبی كالم خود نیز میافزاید .در ادامه ،به برخی صنایعی كه از
رهگذر كاربرد این تقابلها در شعر سلیم به وجود آمدهاند اشاره میكنیم.
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تلمیح
وجــود خــاكی مــا مهــر ســجدة ملــک اســت

به حیرتم كه دریـن مشـت گـل چـه دیـده خـد ا
(دیوان)1 :

الهـــی دور دار از مـــا غـــرور بـــی گنـــاهی را

به سوی خویش خضر مـاكن ایـن گـم كـرده راهـی را
(دیوان)2 :

زمانـــه كیســـت كـــه منصـــور را بـــه دار كشـــد

بــه ایــن وســیله بــه ســوی خــودش كشــیده خــدا
(دیوان)١ :

تشبیه
خُــم نشســته همچــو محمــود و بــه خــدمت پ ـیش

او شیشــة ســبز ایســتاده بــر ســر پــا چــون ایــاز
(همان)233 :

چــون نشــینم از پــی آســودگی ،كــز شــوق او

همچــو افالكــم رســیده هفــت اعضــا بــر زمــین
(دیوان)355 :

لف و نشر مشوش
گـــر نباشـــد تیـــر او در ســـینه ،نگشـــاید دلـــم

نســبت پیکــان او بــا دل چــو قفــل اســت و كلیــد
(دیوان)31٩ :
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نتیجه
بررسی زوجهای متقابل و تقابلهای دوگانه در مطالعـات قـرن بیـستم بـسیار مـورد توجـه
زبانشناسان ،نقادان ،نشانهشناسان ،روایتشناسان و ...قرار گرفت و مکاتب مختلف ادبـی بـه
نوعی این امر را درمطالعات و پژوهشهای خود در نظر میگرفتند .چنانکـه در مقالـه حاضر
دیـده شـد ،زوجهای متقابـل و قرینـه سـازی ناشـی از آن ،یکـی ازشگردهای اصلی سلیم
است .وی با این شگرد به خوبی زبان سخن خویش را با عینیت زندگی پیوند داده است .این
امر از تمام آرایهها و ترفندهای ادبی در غزلیات او بسامد بیشتری دارد .با بررسی  1١١غزل از
دیوان او 11١تقابل دوگانه ،یعنی در هـر غـزل تقریبـاً تعداد  ١/3مورد دیده میشود .با توجه به
نمودار  1دیده میشود كه سلیم از نظر واژگـانی و لفظی ( 32مورد) ،از نظر معنایی و مفهومی
( 13مورد) و از نظر ادبی ( 11مـورد) از ایـن تقابلها بهره گرفته است .سلیم به خوبی زبان
شعرش را با تقابلهای دوگانه وفق داده است ،بدان گونهای كه محور اندیشگی بیشتر غزلیات
او ،چه از نظر ساختاری و چه از نظر محتوایی ،عنصر تقابل است .بسامد باالی این تقابلها
نشان دهندة آن است كه سلیم آگاهانه و به عنوان شگردی ادبی و زبانی از آنها سود جسته
است .اهمیت این بررسی چنان اسـت كـه ازطریق مطالعة این تقابلها میتوان به بسیاری از
خوشههای فکری و زیربنایی ذهـن او پـی برد .توجه زیاد این شاعر به تقابل ،به عواملی
همچون سفر و دوری از وطن ،تأثیر محیط واجتماع عصر زندگی او ،مضامین عرفانی و
صوفیانه ،مفاهیم دینی و اخالقی ،توجه به ساختارزیباشناختی و موسیقی كالم و ...مربوط است.
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Contrast analysis in the linguistic components
of Salim Tehrani Divan
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Abstract
The study of dual confrontations in works of art and literature
Attention of some linguists, mythologists, narratologists And has attracted
contemporary semiotics. They are of the opinion that from this
perspective to understand and receive Better than literary works can be
achieved. Among the Indian style poets, "Salim Tehrani" is one of the
commentators Has the ability to create innovative and noteworthy
reciprocal themes in a variety of fields. Research What has been done
about Salim Tehrani are: A hint in Salim's Divan about the hope of the
village and the music outside and outside in Salim's poem is from
Mercede Mobasheri, but no research has been done on the contrast in
Salim's works. The author in this article to Documentary method, a library
for studying dual interactions or reciprocal pairs - as one of the central
elements He pays attention to his poems. For this purpose, 4 lyric poems
were selected from different positions of his divan. In these lyric poems,
335 cases Dual contrast, ie approximately 3.3 cases, was seen in each
sonnet. These dual contrasts in the three lexical sections and Verbal
(70%), semantic and intellectual (81%) and literary (31%) are classified.
Semantic reciprocal pairs in poems They have more common health.
Some of these reciprocal couples such as: asceticism and happiness,
imperfection and perfection, poverty and Wealth and ... are the subbranches of big concepts that have a high application in Salim Divan,
Salim through this confrontation He has distinguished his sonnets and
distinguished his poetic style from others.
Keywords: double confrontation, reciprocal couples, sound lyric
poems.
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