
 

 

 

 

 

یشناختییبایز(پارادوکس)یینمامتناقضیهاشگرد
 

 بافکر سردار  احمد گلی      

دهیچک
ترین شگردهای ادبی، در ادبیاا  فارسای نقاد و     ترین و برجسته شناختی، یکی از بدیع نماهای زیبایی در این مقاله، اقسام متناقض

ی با یترک وی ریا تعبۀ دسات  دو باه  تااا   یما  سااختار  ثیح از رای فارس ا یادبی شناخت ییبایزی نماها متناقض .بررسی شده است

. بر مبنای استعاره، تشبیه، کنایه، مجاز، تصایر دووجهی، ایهاام و للاا  : هستند ناع هفت ها نما متناقض نیا هر یک از .کرد میتقس

و  ییباا ی، زشااند  بیاا  مای   نماا  متنااقض  وقتای باه راار     امّاا هساتند،  یی باا یزی دارا های بیانی و بدیعی، خادشا  شیاه نیا

تاانساتند سا ن خااد را باه شاکه سااده و        شناختی، شاعرا  می نماهای زیبایی در متناقض .شاد می ین برابرچند تأثیرگذاریشا 

گاروه  »، «جماع رریشاا   »و به جاای  « آزاد باد  عاشق»، «آزاد باد  اسیر»تاانستند به جای  نما هم بیا  کنند؛ مثالً می لیرمتناقض

نماا جلا ، شاگفتی او     اند تا تاجّاه خاانناده باه ساای سا ن متنااقض       نما آورده بیاورند، اما عمداً به رار  متناقض« ریشا ر

نماها با برانگی تن کنجکااوی خاانناده، او را باه تاالا بارای       در مجماع، متناقض. برانگی ته و سب  احساس لذ  در او شاد

 .شادماندگاری مطل  در ذهن او می دارد و از همین رو، ماج کشف حقیقت وامی

  شناختی، ادبیا  فارسی های زیبایی ، شیاه(رارادوکس)نمایی  متناقض:هاواژهکلید

         
گدایکویتوازهشتخلدمستتننیاتتت

 

اتیربنتدتتوازهتردوعتالتمآزاداتتت
 

مقدمه.1
. ظام و منثار، به کار رفته است و در شعر فارسی از قر  ششم به بعد بسامد زیادی داردنمایی در بسیاری از آثار عرفانی من متناقض

هاا و چاه    کند که آثار ادبی و عرفانی فراوا  را بهتر بشناسیم؛ چه از لحاظ اندیشه شناختی، ما را یاری می شناختن این شگرد زیبایی

 .شناسی و نقد ادبی از لحاظ باللت، سبک

 متنااقض  میمفاه و مضما  به و استی زبانی نیآفر ییبایز ویی زدا ییآشنای ها اهیش از یکی ررفاًشناختی  ینمای زیبای متناقض 
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 گار یدی معنا  در و دارناد  تنااقض  هم بای معن کی در که هستی الفاظ آ  در اما، ندارد وجاد ، تناقضیمعن دری عنی ندارد؛ی ربط

  (.281: 1936، رایکام ا یدیوح) ستندین متناقض

، «زنا  گریه کرد  خنده»: مانند یریتعبۀ دست دو به تاا  یم ساختار ثیح از رای فارس ا یادب در یشناخت ییبایزی نماها ناقضمت 

نماهاا دو گاناه    هار کادام از ایان متنااقض    . کرد میتقس «جغد همایا »، «راهی راه بی» : مانند یبیترک و «بیشی را در کمی دانستن»

 :هستند

بار  ( بر مبنای کنایه، د( بر مبنای تشبیه، ج( بر مبنای استعاره، ب( الف: های بیانی هستند که بر اساس شیاه نماهایی ا متناقض1 

 .بر مبنای تصایر دووجهی( مبنای مجاز، ها

 .بر مبنای للا( بر مبنای ایهام، ب( الف: نماهایی که بر اساس رنایع بدیعی معنای است ا متناقض2 

 و تأثیرگذاریشاا   ییبای، زشاند بیا  می نما متناقض وقتی به رار  امّا ؛هستندیی بایزی داراعی، ذاتاً های بیانی و بدی شیاه نیا 

شناختی در ادبیا  فارسی، تعبیری هستند کاه ایان نااع تعاابیر ارزا هناری و       نماهای زیبایی الل  متناقض .شاد می ین برابرچند

نماهاای ترکیبای در ادبیاا  فارسای بساامد چشامگیری        بی دارند و متنااقض نماهای ترکی شناختی بیشتری نسبت به متناقض زیبایی

نما هام بیاا  کنناد؛ ماثالً      تاانستند س ن خاد را به شکه ساده و لیرمتناقض شناختی شاعرا  می نماهای زیبایی در متناقض. ندارند

فارا رساید    « »تقری  جادایی »، «باد  عاشق آزاد« »آزاد باد  اسیر»، «ناباد کرد  آتش« » آتش در آتش زد »تاانستند به جای  می

اند تاا تاجّاه خاانناده باه ساای       نما آورده بیاورند، اما عمداً به رار  متناقض« گروه رریشا « » جمع رریشا »و به جای   «جدایی

، هسات  متنااقض  ظااهر  ورای در کاه  حقیقتی دریافت برای نما جل  و شگفتی او برانگی ته شاد، و چا  خااننده س ن متناقض

 .شاد زودی فراماا نمیماند، بهبرد و آ  مطل  در ذهنش می  کند، از کشف حقیقت، لذّ  می کنجکاوی و تالا زیادی می

دهد  شناختی در ادبیا  فارسی به همراه نمادار آنها به دست می نماهای زیبایی مقالۀ حاضر روشی در بررسی اقسام متناقض 

 .ر ادبی و عرفانی به کار گرفته شادتااند در بررسی کثیری از آثا که می

یادباصطالحاتدرآنفیتعرو(پارادوکس)یینمامتناقضشهیر.2

اسات،   Paradoxonیانانی واژة هم آ  منشأ که است التین در Paradoxumاز برگرفته( Paradox) رارادوکس یا «نما متناقض»

 (.68: 1933، یچنار) نظر و عقیده نیمع به doxa و« با متناقض» یا مقابه معنی به Para از مرک 

 لحاظه آ ، ب ترکی  یک روی دو که است تصایری»: گاید می نمایی متناقض تعریف کدکنی، در شفیعی محمدرضا دکتر 

 (.51: 1931، یکدکنی عیشف) «فقر سلطنت» مثه کنند می نقض را مفهام، یکدیگر

 زیستی هم و اجتماع آ  حاره که است ای گانه به گاه آمد خالف» :نایسد می نمایی متناقض دربارة راستگا محمد سید آقای 

 های ترکی  و تصایرها است، اینگانه ناشدنی و محال عقه نظر از که چیزی هما  یعنی ؛است متناقض یا متضاد مفهام دو

 «.شاد می نامیده« رارادوکس» فرنگیا  ارطالح در که است هما  لای  حاضر مانند ؛نما باطه حال هر در و نما متناقض یا متضادنما

 (.23: 1968راستگا، )

 و برجسته ترفندهای از یکی( Paradox) نما متناقض» :کند می تعریف چنین را نمایی متناقض کامیار وحیدیا  تقی دکتر 

 برای تالا و کنجکاوی به را ذهن تناقض این و رسد می نظر به متناقض که است کالمی نما متناقض. است ادبی انگیز شگفت

 (.231: 1936ار، یکام ا یدیوح) «.دارد است، وامی متناقض ظاهر ورای در که حقیقتی دریافت

 را ناسازگار یا متضاد امر دو که مهمه یا خاد با متناقض ظاهراً بیانی»: نایسد می نمایی متناقض تعریف در چناری امیر آقای 

، بنابراین (.13: 1933، یچنار)« .یافت دست آ  به بتاا  تأویه یا تفسیر اهر از که باشد حقیقتی دارای اره در اما باشد؛ کرده جمع
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 : رذیریم می باللت در« نما متناقض» تعریف عناا  به را زیر تعریف

 است کالمی نما متناقض .است ادبی انگیز شگفت و برجسته هایشگرد و زدایی آشنایی انااع از یکی( رارادوکس) نما متناقض 

 عادی منطق و.... و عرفی، عقلی، شرعی باورهای با و کرده جمع را ناسازگار یا متضاد امر دو که مهمه یا خاد با متناقض ظاهراً

 در که حقیقتی دریافت برای تالا و کنجکاوی به را ذهن که است انگیز شگفت چندا  ناسازگاری و تناقض این و است ناسازگار

 : مانند یافت؛ دست حقیقت آ  به تاا  می تأویه و فسیرت راه از و دارد است، وامی متناقض ظاهر ورای

دانستنصلحیدارارامانیاوکفر

اناد و وجاه شابه در تشابیه زلاف باه کفار، سایاهی، رریشاانی و           زلف و عارض با تشبیه مضمر به کفر و ایماا  مانناد شاده    

 .شاد تناقض رفع می( کفر و ایما )ها  به بهٌبا حذف مش. کنندگی و در تشبیه عارض به ایما ، روشنی و نارانیّت است گمراه

 . اند قرار گرفتن زلف کنار عارض مثه این است که کفر و ایما  با هم رلح کرده 

  کنااف در ما ایا و فراک ا ایم و ازاسی ا تنهاف  رُخ و زلف از زیاست، خ رلح هم به را ما یا و کفر 
 

 ( 613: 1963، یانقخا)            

جمعپریشان

 .مجازاً جماعت، گروه: جمع 

شاد، مگر زلف معشاق این گروه آشفته و رریشاا  را باه آراماش و آساایش      لمزة معشاق سب  جمعیّت و آرامش دلها نمی 

 .خاطر برساند

 زلااف این جماع رریشااا  را کنااد گاردآوری    هاا، ماگر رارواست در جمعیات دل لامزه بی 
 

 (   6631غ/6ج: 1935رائ ، )           

نمایینظرهایمختلفدربارةمتناقض.3

در این تصایر ادبی دو امر متناقض بر خالف منطاق باا هام    . ترین شگردهای ادبی است ترین و برجسته نمایی یکی از بدیع متناقض

نما در آثاار   اقضگرچه از متن(. 232: 1936وحیدیا  کامیار، )کنند و شگفت اینکه در عین متناقض باد ، تناقض ندارند  اجتماع می

ای بسیار مهم برای نشاا  داد  نکاا     اندیش ما آ  را وسیله ادبی فارسی استفاده شده است و شاعرا  و نایسندگا  تیزبین و ژرف

اند و حال آنکاه   اند، علمای باللت ایرانی و اسالمی آ  را نشناخته، و جزو تضاد به شمار آورده آفرینی یافته مهم و ریچیده و زیبایی

نماا، از   در دنیای لرب، متنااقض (. 239: 1936وحیدیا  کامیار، ) اد، آورد  دو چیز در تضاد با هم است، نه جمع دو امر متضادتض

نماا شاگردی    اند، حتی در زما  افالطاا  هام متنااقض    ها ریش از میالد مسیح با آ  آشنا باده دیرباز شناخته شده باده است، رومی

(.231: 1936وحیدیا  کامیار، ) ، در قر  بیستم باد که به اهمیت واقعی آ  ری برده شدبا این همه. شناخته باده است

نمایی از طریق ادب لرب رار  گرفته است، و اولین کسی که به این شگرد اشاره کرده، دکتار شافیعی    آشنایی ما با متناقض 

سی تعبیراتی اسات کاه باه لحااظ منطقای، تناقضای در       کند؛ تصایر رارادوک کدکنی است که از آ  به نام تصایر رارادوکسی یاد می

های عظیم در باللات سانتی    ترکی  آنها نهفته است، ولی اگر در منطق عی  است، در هنر در اوج تعالی است و این یکی از شیاه

شافیعی  )ناد  شناسای آ  عاجز  های قدیم از تبیین آ  و نشاا  داد  مباانی عظایم جماال     است که مثه بسیاری از ماارد دیگر، کتاب

های آلاازین ادب فارسای    در دوره. تاا  یافت در همۀ ادوار، می نمانۀ تصاویر رارادوکسی را در شعر فارسی، (. 93: 1931کدکنی، 

آماد و رارادوکسای هام     آفرینی بازاری داشت، تصاویر خالف گایی و مضما  که نه عرفا  و تصاف به ادب راه یافته باد و نه نکته

شاطحیا  راافیه چاه در    : ادبیا  مغانه)ویژه ادب عرفانی های طالیی و تکاملی به م ساده و ابتدایی، اما در دورهند و ها یاب اندك

اندیشای و   خیاالی، ظریاف   و نیز سبک هندی که افزو  بر اثررذیری س ت آشکار از عرفاا  بار محاار باریاک    ( نظم و چه در نثر
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ند و در میا  شاعرا  سبک هندی، راائ   ا انگیز و ژرفناك د و هم ظریف، ذوقچرخد، هم بسامد بسیار باالیی دارن رردازی می نکته

(.53: 1931شفیعی کدکنی، )کنند  های این گانه تصاویر را ارائه می و بیدل بیشترین نمانه

آید و  یآمد و کژآوری، آگاهانه و به عمد در س ن م خالف: نایسد نمایی می رس از او آقای سید محمد راستگا دربارة متناقض 

آرایای، و باا    افزایی و سا ن  آمد با همه باللت خالف(.23: 1968راستگا، )باشد  افزای کالم می شناسانه و باللت های جمال از جلاه

شناسی گذشته مارد تاجاه نبااده    های ادب فارسی است، در باللت، نقد ادبی و سبک های ررکاربرد برخی از سبک اینکه از ویژگی

با تاجاه باه اثرراذیری انکارناراذیر     (. 23: 1968راستگا، )آرایۀ بدیعی یا شیاة بیانی از آ  بحثی نشده است است و به عناا  یک 

ادب فارسی از قرآ  و حدیث، و تاجه به اینکه در روایا  عرفانی تاحیدی مضامین رارادوکسی بسامد چشمگیری دارند، اگر این 

 (.23: 1968راستگا، )جا ن ااهد باد  یی و رواج این تصاویر مؤثر بدانیم بیگانه روایا  را نیز مستقیم یا لیرمستقیم در ریدا

تعمیم رنعت طبااق یاا اساتفاده از    »در مقالۀ . نمایی س ن گفته دکتر عبدالکریم سروا است سامین کسی که دربارة متناقض 

رانعتی اسات   : نایساد  ر آورده مای نما را ناعی از تضاد به شما دکتر سروا متناقض« عکس و نقض و عدم تقار  در شعر سعدی

ب ش، و سرّ حالو  آ  گایی این است که خالف عرف و منطق است؛ یعنی به ظاهر دو اثر ناسازوار را در ماضاع واحد  حالو 

 (.253: 1961سروا، )خاردگی س ن با ضمیر است  کند و همین مایۀ جذب ذهن و گره جمع می

نماا را از   نماا ارج بسایاری قائاه هساتند؛ ماثاًل کلینات باروکس، متنااقض         ی متناقضویژه در نقد نا، برابرخی از منتقدا  به  

معدودی از ما آمادگی قبال این نظر را دارند کاه زباا    »: گاید کند و چنین می داند و دربارة آ  للاّ می های اساسی شعر می ویژگی

تااناد بااد، تماایال ، ماا را      ت، زبا  روح نمای گاس شعر زبا  تناقص است، تناقض زبا  سفسطه است، س ت و درخشا  و بذله

« کند که تناقض را بیشتر دارای جنبه فکری نه عاطفی، هاشمندانه نه عمیق، عقالئی نه ذاتاً لیرعقالیای محسااب داریام    ناگزیر می

 (.251: 1931دیچز، )

این عالم است کاه  ... برای شعر است نارذیر از با این همه، مفهامی وجاد دارد که بر حس  آ  تناقض، زبا  مناس  و اجتناب 

تااا  از طریاق    کند فقط مای  حقایق مارد نظر آ ، محتاج بررسی ریراسته از هر تناقض است، اما ظاهراً به حقیقتی که شاعر بیا  می

حیاتی  نما عاملی متناقض»: اند که فردریک شلکه و تاماس دکانسی ثابت کرده(. 236: 1936وحیدیا  کامیار، )تناقض دست یافت 

: 1936وحیادیا  کامیاار،   )« ساازد  در شعر است؛ عاملی که ماهیت متناقض جها  را که کار شعر نشا  داد  آ  است، منعکس مای 

اناد و آ  یکای از اناااع     را معاادل راارادوکس باه کاار بارده     ( 113: 1931کازازی،  )نما و ناسازی هنری  در فارسی متناقض(. 236

ویاژه در نقاد    و از جمله شگردهای بسیار مهم در شعر و ادب اسات؛ باه  ( 96: 1931یعی کدکنی، شف)زدایی هنری در زبا   آشنایی

 (.33: 1933وحیدیا  کامیار، )شمرند  های اساسی شعر می ناین آ  را از ویژگی

« ستقیم اسات تااند باد و همیشه نام به اعتقاد من روا هنر هیچ گاه مستقیم نمی»: گاید دیاید دیچز منتقد معارر انگلیسی می 

شاد؛ زبانی که  تناقضا  از اره ماهیت زبا  شاعر ناشی می»: های نقد ادبی معتقد است باز او در کتاب شیاه(. 255: 1931دیچز، )

گا و راریح نااگزیر    حتی شاعر به ظاهر ساده(. 256: 1931دیچز، )« های ضمنی به اندازه معانی رریح اهمیت دارد در آ  مضما 

هاای ماسایقی معناای شاعر      و آ  از جمله جلاه( 256: 1931دیچز، )شاد  ار کار خاد، به جان  تناقض رانده میبر اثر اهمیت ابز

دکتر شمیسا در بیا  برخی از خصاریا  معرفت ادبی، فرامنطقای و محیرالعقاال بااد  را از    (. 939: 1931شفیعی کدکنی، )است 

هاا و   که تصااویر و تعبیرهاا و ترکیباا  رارادوکسای از نماناه     ( 913: 1981شمیسا، )اند  های معرفت ادبی ذکر نماده جمله ویژگی

 .شاد مسببا  آ  محساب می

انگیز و محیرالعقال است و خااننده در نگاه ن ستین با تاجه به اینکه مضما  یا ماضاع  در مضامین رارادوکسی، بیا  شگفت 

داند، اما باا تفکار و تأمّاه در زیرسااخت انگاارة         را بعید میرندارد، باور آ شده را خالف منطق و عرف و عاد  معمال می طرح

 .برد برده و از فهم آ  لذ  می شاعرانه در بیت به زیبایی بیا  ری

مبحاث  . تااا  آ  را یکای از شاگردهای بیاانی برشامرد      و مای ( 222: 1931: محمدی)های شعر ناب است  نمایی از ویژگی متناقض 
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 (. 63: 1931چناری، )مرتبط است « نقد ادبی»و « شناسی سبک»، «بدیع»، با «بیا »فنا  ادبی، گذشته از نمایی، از میا  علام و  متناقض

یفارتاتیادبدریینمامتناقضاقسام.4
 یشناخت ییبایز ویی محتاا: است گانه دوی فارس ا یادبی نماها متناقض 

 .ررسی قرار گرفته استشناختی مارد نقد و ب نماهای زیبایی در این مقاله فقط متناقض 

یشناختییبایزینمامتناقض.4-1
 متناقض میمفاه و مضما  به و استی زبانی نیآفر ییبایز و ییزدا ییآشنای ها اهیش از یکی ررفاًیشناخت ییبایزی نما متناقض

 گریدی معن در و دارند ضتناق هم بای معن کی در که هستی الفاظ آ  در اما، ندارد وجاد ، تناقضیمعن دری عنی ندارد؛ی ربط

 (.281: 1936، رایکام ا یدیوح) ستندین متناقض
   : کرد میتقسی بیترک وی ریتعبۀ دست دو به تاا  یم ساختار ثیح از رای فارس ا یادبی شناخت ییبایزی نماها متناقض

ریتعبصورتبهیینمامتناقض.4-1-1
 نااع  نیا ا. رود یم کار به ریتعب و ریتصا ای عبار  رار  به تیب ای راعمص کی مفهام در عاد  آمد خالف ویی نما متناقضی گاه

 بساامد  کااربرد  نااع  نیا ای فارس  ایادب در. دنداری شتریبی شناخت ییبایز وی هنر ارزای بیترکی نماها متناقض به نسبت ریتصاو

رااح  خبار دانساتن، بیشای را در کمای      خبر را  ، مانند آبدار باد  آتش، آتش در آتش زد ، آزاد باد  اسیر، بیداردی ریچشمگ

            .است گانه دوی ریتعبی نماها متناقض. زنا  گریه کرد ، فتح را در شکست بال دانستن، لباس باد  عریانی و لیره دانستن، خنده

یظاهرتاختاردردارایتضادیراتیتعب-

             بیانی و بدیعی : نماها نیز دو گانه است این متناقض

اتتیانیبیهاوهیشاتاسبرکهیینماهامتناقض-

 :           است ناع رنج ها نما متناقض نیا

اتتعارهیمبنابر(الف

 و کناد  یما  جااد یا شعر، تناقض دری ا هژ وا با که شاد یم انت اب چنا  منه، مستعارٌیشناخت ییبایزی نماها متناقض از ناع نیادر 

 : مانند ؛شاد رفع می( نما متناقض قتیحق در)ض اقتن منهمستعارٌ حذف با

کردنهیگرزنانخنده

باا  . ریازد  استعاره از قطراتی است که هنگام ذوب شد  شمع بار زماین مای   : گریه. استعاره از حرکت شعله شمع است: خنده 

 . شاد تناقض رفع می( خنده و گریه)ها  حذف مستعارٌمنه

کنم و با دل خانین لبی خندا  دارم، به این امید که ساختن و ساختن من در تا سانگدل   زنا  گریه می بر خاد مثه شمع خنده 

 .تر بکند اثر گذاشته نسبت به من مهربا 

 کانم  یما  هیا گر زناا   خناده  شامع  چاا  خااد  بر
 

 ماان ساااز و سااز  کنااد چاه  ساانگدل تاا  بااا تاا 
 

 ( 332: 1985، حافظ)            

یانیعربودنلباس

. ت از ترك همه چیز جز معشاق و هستی خاد را در وجاد معشاق محا کرد عریانی استعاره اس
 .اهلل و هستی خاد را در وجاد معشاق فانی کرد  برازنده و الیق اندام کسی نیست هیچ لباسی مانند رها کرد  ماسای  
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 یکساا راشااد تااا سااتینی لباساای انیااعر ریاال
 

 ماا  میرنهاان  شیخاا  در رادا  چاا   خجالت از
 

 (                           186: 1983دل، یب)             

آفتااب را در شا  دیاد      ،(36: 1985، حاافظ )ر یاسا  بااد   آزاد ،(816: 1962، دیاا  سانایی )و نیز آب دریا را آتش دانستن 

 کمند گا بست باد  رستگار ،(338: 1985، حافظ) دانستن خالصة چار را باد  ریاس ،(193 ششم، ب دفتر: 1969، یمالامثنای )

بیادل،  ) کارد   تصاار  جاماه  و خلعت رای انیعر ،(25: 1963نظامی،  االاسرار ز  م) آفتاب باد  نینش هیسا ،(931: 1985، حافظ)

1983 :192.) 

هیتشبیمبنابر(ب    

 تناقض به مشبهٌ حذف با و کند یم جادیا تناقض شعر دری ا واژه با که شاد یم انت اب چنا  به مشبهٌ ها نما متناقض از ناع نیا در

 : مانند؛ (281: 1936ار، یکام ا یدیوح)شاد  رفع می( نما متناقض قتیحق در)
 

آتشبودنآبدار

ها  به با حذف مشبهٌ. رخسار با تشبیه مضمر و جمع، در سرخی به آتش و در لطافت، آبداری و عرق به آب مانند شده است

                            . شاد تناقض رفع می( آتش و آب)
 . اا مثه رارة آتش بسیار آبدار است رخسار سرخ و لطیف او، در زیر گیسای تابدار و ررریچ وخم 

 دارااااااباات فِااااازل رِااااایز در او یِرو
 

 داراااااآب سااااابی ا ارهاااااپاشآت اداااااب 
 

 (        1221ب: 1983، عطار)        

 یانیعرازپوشاندنحلّهوجامه 

 .شاد تناقض رفع می( عریا )به  با حذف مشبهٌ. بیه مضمر به عریا  مانند شده استایما  با تش 

 . ای از ایما  خاد بر او راشید جامه و حلّه 

 شیخاااا ا ِیاااعر از دایراشااای ا حُلّاااه
 

 شیخااا مااا ِیا ازی عناای ا ؟یااعر سااتیچ
 

 ( 113ب : 1988هما ، )        

هیکنایمبنابر(ج

ی ا جملاه  ایا   یترک با که شاد یم انت اب چنا ( یظاهری معنا و الفاظ) به یٌ، مکنیشناخت ییبایزی انماه متناقض از ناع نیا در

 : مانند ؛شاد برطرف می( نما متناقض قتیحق در) تناقض به یٌمکن حذف با و کند می جادیا تناقض کالم در

ازعالمخشک،تربیرونآمدن

باا حاذف   . کنایه از شرمنده و خجه شد ، شرم و حیا داشتن است: بیرو  آمد تر . مزه ذوق و بی روح، بی کنایه از بی: خشک 

 .رود تناقض از میا  می( خشک و تر)ها  به مکنیٌ

 انفعاالی حاره  درین بساط خیال بیدل ز سعی بی
 

 آ حیا بس است آبروی همت ز عالم خشک، تر بارو  
 

 ( 82: 1983بیدل، )              

بیشیرادرکمیدانستن

 .می کنایه است از تااضع و فروتنی، فراماا کرد  دنیاطلبی و خادی خادک 

 .های دنیای و خادیّت خاد است در این دنیا افزونی قدر و منزلت در اظهار تااضع و فروتنی، و فراماا کرد  وابستگی 

 در بساط عالم هساتی کاه بیشای در کمای اسات      
 

  زنی روزی دو شش رااائ  کاه نقاااش کام شاای     می
 

 (  6351، غ6ج: 1935رائ ، )            
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، (1535، غ5ج: 1935رائ ، )رنگی را رنگ دانستن  ، بی(2151، ب2ج: 1935رائ ، )خبر را راح  خبر دانستن  و نیز بی

شدگی  ، گم(1238، غ2ج: 1935رائ ، )، فتح را در شکست بال دانستن (2131، غ2ج: 1935رائ ، )ریاده را سااره تلقی کرد  

، همه گردید  (5213، غ5ج: 1935رائ ، )های تر داشتن رباب خشک  ، نغمه(313، غ1ج: 1935رائ ، )مۀ ریدایی دانستن را الز

 (.   2138، غ2ج: 1935رائ ، )از هیچ شد  

 مجازیمبنابر(د

 در و باشد داشته تناقضی معن کی در گریدة واژ با کهی مترادف اورند؛یب را آ  واژه، مترادف کی یجا به  یترک در که است آ 

       : مانند؛ (281: 1936ار، یکام ا یدیوح) تناقض بدو ی ارلی معن

ختنیانگربآتشوبودناتیحآب

 .               است  تنیانگ فتنهی معن به زین  تنیدرانگ آتش. است آمده ب ش ا یحی معن به مجازاً ا یح آب 

 . قرار شده است انگیزی کند؟ وقتی او مایۀ آرامش و قرار جا  است، چرا جا  این چنین بی چرا باید فتنه ب ش است، اگر او حیا  

 زد؟یاابرانگ آتاش  آماد، چارا   ا یا ح آب او چاا 
 

       آماد؟  قارار  یبا  جا  جا ، چرا قرار باشد او چا
 

 ( 581، غ2ج: 1969مالای، )     

ازکژیراتتشدن

 .، خاب و عالی استراست مجازاً به معنی درست 

نقش و جسم من از روی مصلحت اینگانه کژ آفریده شده است، همچنانکه کاژ بااد  کماا  ساب  درساتی و      : گاید شتر می 

 . زند شاد؛ چراکه کما  هر قدر کژ و خمیده باشد، تیر را خاب ررتاب و به هدف می خاب کار کرد  کما  می

 نقشاااام از مصاااالحت چنااااا  آمااااد
 

 ا  آماااااداز کاااااژی راستاااااای کماااااا
 

( 89: 1989سنایی، )       

بیدل، )حارلی  ، ثمر داشتن  بی(192ب: 1988عطار،  نامه بتیمص)و ( 21: 1963نظامی،  االسرار م ز )و نیز آب داشتن آتش 

 (.9151، غ6ج: 1969کلیا  شمس مالای، ) یکار یب باد  کار، (86: 1983

وغیره(ومجازهیکنا)،(هیکناواتتعاره)،(هیتشبواتتعاره)یدووجهریتصویمبنابر(هت

 تنااقض  شاعر  در هام  با که دنشا یم انت اب چنا  به و مکنیٌ به مشبهٌ، منه، مستعارٌیشناخت ییبایزی نماها متناقض از ناع نیا در

 : ندمان ؛شاد رفع می( نما متناقض قتیحق در) تناقض به و مکنیٌ به مشبهٌ، منهمستعارٌ حذف با و دنکن می جادیا

ختنیآمردآبباراآتش

تنااقض  ( آتش و آب)به  با حذف مستعارٌمنه و مکنیٌ. دلنشینی است ویی بایلطافت، ز از هیکنا آب سرخ و ل  از استعارهآتش  

.شاد رفع می

 .ای هدرآمی ت( شعرهای زیبا و دلنشین)را با آب ( لبا  سرخ)خاانی گایی آتش  وقتی شعرهای زیبا و دلنشین خاقانی را می 

 زدیاااآو لبااات در چاااا ی خاقاااان تااارشاااعر 
 

 یزیااادرآم آب باااا آتاااشی همااا کاااهیی گاااا
 

 ( 683: 1963، یخاقان) 

یجانبیبجانب

 .کنایه از عالم لی  و معنا است: بی جانبی. مجازاً به معنی سای و جهت است: جان  

 . م لی  و معنا روی آورده استکباترِ جا  هر انسانی مذهبی را ریش می گیرد ولی کباتر جا  مالای به سای عال 

 یماااذهب در رااارد یمااا کبااااتر هااار
 

 یجااااانب یباااا جاناااا  کباااااتر نیااااو
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 (      951رنجم، ب دفتر: 1969، یمالا)       

 (.585: 1962سنایی،  اا ید) داشتن هم با را ما یا و کفر، (85: 1983بیدل، )و نیز سادای خام ر تن 

یمعنویعیدبعیصنااتاسبرنمامتناقضانواع.4-1-2

 :                  است ناع دو نماها متناقض نیا

 هامیایمبنابر(الف

 کاالم  ازی ا جملاه  و  یا کلماه، ترک  باا ی معنا  کیا  در کهی ا واژه که دارای ایهام است؛ اورندیب رای ا واژه کالم در که است آ 

 : مانند اقض؛تن بدو  گریدی معن در و باشد داشته تناقض

 آتشداشتنآب

طارف   در معنی آبی که مایۀ حیا  است با آتش تناقض دارد و در معنی آبارو و اعتباار تنااقض بار    : آب دارای دو معنی است 

  .شاد می

 . سازا و درد و داغ تا به قدری است که آتش در برابر آ  آبرو و اعتبار خاد را از دست داد 

  باارد شیخااا آب تااا ازساا از آتااش
 

 ماارد شیانااد آب تشاانه آتااش چااا تااا
 

   ( 192ب: 1988عطار، )        

غلویمبنابر(ب

 : مانند د؛نیآ یم وجاد به للا اثر در نماها متناقض از ناع نیا

آتشفسردنِخیمثلوشدنآب

قدری است که آتش وقتی شاعر در تاریف عظمت عشق و س تی راهش للا کرده و گفته عظمت عشق و س تی راهش به  

                      . شاد رسد، آب شده و مثه یخ، فسرده می به اینجا می

 سات  دهیرسا  جاا  نیا ا چاا   کاه  آتاش  بسا
 

 سات  فسارده  خی همچا  وی آب ست شده
 

 (  53: 1931هما ، )           

تنگبودنگوهر

 . شمارم گاهر گرانبها می، برایم برسد یمعمال و ارزا یب سنگ اای معشاق تا برایم آ  قدر عزیز و شکاهمند هستی که اگر از ت

 اساات رسااد، گاااهر  ساانگ اگاار تااا از
 

 وفاساات راد  از جااار، بِاه ی کنا  تاا  گار 
 

 ( 519، غ1ج: 1969مالای، )        

      

یظاهرتاختاردربدونتضادیراتیتعب

     ی                عیبد وی انیب: است گانه دو ها نما متناقض نیا

یانیبیهاوهیشاتاسبرنمامتناقضانواع.4-1-3

 :                         است ناع رنج نماها متناقض نیا

اتتعارهیمبنابر(الف

کشتنخضرآببا
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                              .دلپسند است و نیریش س ن از استعاره خضرآب  

کرد، با س نا  شیرین  مانند خاد را به س ن گفتن باز می وقتی لبا  سرخ و عقیق ،باد رفته فرس به شاهرا که رالحه ز  آ  

 .کرد و دلپسند خاد سرکشا  و سرافرازا  را شیفته و مجذوب خاد می

 را فِشاااا ر دُ قِیاااعق یبگشااااد چاااا
 

 را سرکشاااا ی کُشااات خضااار آبِ باااه
 

 ( 183ب: 1988عطار، )       

کردنرتصوشبدررامروزینملک

و باا   اسات  اساتعاره  حاره تناقض نیا. است( ص) محمد حضر  از استعاره، و خارشید  دیشخار از استعارهملک نیمروز  

                         .شاد تناقض رفع می( خارشید)حذف مستعارٌمنه 

ده باد، به سای عالم معنا در نیمۀ ش  معراج جسم خاد را که همچا  خارشید، نارانی و گیتی فروزن( ص)حضر  محمّد  

            . روا  کرد

 ماااروزین ملاااک کااا  ی شاااب مینااا
 

 فااااروزی تاااایگ مشااااعه روا  کاااارد
 

             ( 13: 1963نظامی، )      

هیتشبیمبنابر(ب

دنیدشببهآفتاب

هاا   باه  باا حاذف مشابهٌ   . اناد  با تشبیه مضمر به آفتاب و ش  مانند شده( یره رنگ بادهرارچۀ ررچم که ت)باز زرّین و دستارچه  

 .شاد تناقض رفع می( آفتاب و ش )

 . باز طالیی نص  شده در باالی ررچم و رارچۀ ررچم مثه آفتابی به ش  آراسته هستند 

 دسااتارچه و تیاارا ساارِ بااه نیاازرّ بااازِ
 

 نناد یب اعماد  آراسته ش  بهی آفتاب  ریز
 

 (33: 1963، یخاقان)

برمبنایکنایه(ج

زدنآتشدرآتش

 .شاد تناقض برطرف می( آتش در چیزی زد )به  با حذف مکنیٌ .است کرد  ناباد و تباه از هیکنا: زد ی زیچ درآتش  

 .رفع کندشرابی و خماری به وجاد ما آتش زده، چه کسی هست که با داد  باده، آتشِ خماری ما را  بی 

 تااساا زده مااا درااناا شاآتاای شااراب یباا
 

 تااش زناادآ نیاادر شاآتاا کااا سااتیک
 

 ( 2/613: 1936، یانار)         

 ز  بااروی آباا اساات شاآتاا ارااه گاارو 
 

 ز رو د شاآتاای باارزد آبااش ااچاا
 

                       ( 28ب: 1988عطار، )         

تونبودنیتو

 .شاد تناقض رفع می( این سا)به  با حذف مکنیٌ .این سا کنایه از عالم لی  و معناست

  .در عالم لی  و معنا که جها  ششگانه و جایی وجاد ندارد، قدم اندر قدم است 

 جاا  ناه  و اسات ی ساا  ناه  کاه  سا نیا ازخاد  
 

  تاااااس دمااااق درااناا دمااااق درااناا دمااااق
 

 ( 195، غ1ج: 1969مالای، )         

(.931: 1962، ییسنا  دیاا)یی جدا از شد  جداو نیز 
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مجازیمبنابر(د

خردنداشتنخرد

 .خرد مجازاً به معنی درك و فهم است 

 . که این چقدر کارافزاست: گفت داشت، می در این دنیا اگر خرد، درك و فهم می 

  یباااد خاارد اگاار ار بساااط، خاارد  نیااا باار
 

 کارافزاساات چااه نیااا کااهی بگفتاا وی اماادیب
 

    ( 153، غ1ج: 1969لای، ما)        

یدووجهریتصویمبنابر(هت

توختنآب

و خااك مجاازاً جسام    . مجاازاً شاها   : آب. کنایه از تباه و ناباد کارد  : ساختن. کنایه از درد و رنج و لم و اندوه: آتش دل 

 .شاد و آب تناقض برطرف می( ساختن)به  با حذف مکنیٌ. است

ا بار بااد   ا به همین ساب ، کالباد جسامانی   . اا امیال نفسانی و شهاانی را ناباد کرد یحضر  سلیما  با ساز و گداز درون 

تااند به مدد مجاهده، قااای طبیعات را در اختیاار خاایش بگیارد       سالک نیز می. گرفت چرخ ساار باد و باد در اختیار او قرار می

 (.61: 1983درّی، )

 ز آتااااش دل چااااا ساااااخت آب نهاااااد   
 

 ادخاااااك باااار دوا باااااد چاااارخ نهاااا    
 

      ( 33: 1989سنایی، )        

نمکبودننیریش

 . شیرین مجازاً به معنی زیبا و دلنشین و نمک کنایه از ملیح و زیبا باد  است 

                  .لبانش هنگام خنده، شیرین، زیبا و ملیح است؛ نمک شیرین نیست ولی لبا  شیرین و زبیای او هنگام خندید  ملیح است 

 اسااااتیر خنااااده در لاااابش اردد نمااااک
 

 هساااات او  ِآ و نباشااااد نیریشاااا نمااااک
 

 ( 51: 1963نظامی، )       

یمعنویعیبدعیصنااتاسبرنمامتناقضانواع.4-1-4

 :                   است گانه دو ها نما متناقض نیا

هامیایمبنابر(الف

مایگیقیمتبودنازگرانبی

مایگی تناقض دارد و معنای دیگارا گرانبهاا و     قدر و بی ارزا است که با گرا  اا بی قیمت دارای ایهام است؛ یک معنی بی 

 .شاد قیمت است که در این معنی تناقض رفع میبی

 .مایگی ماست گرانبهایی ما از گرا  

 ماااایگی ماساات قیماااااتی مااااا ز گااااارا  باای
 

 ثااامن ماا  کایااان چاااارخ فااارومایه نادارد    
 

 (         822، غ1ج: 1935رائ ، )            

نمکنداشتنعالمپرشور

که نزدیک به ذهن است و با نمک نداشاتن تنااقض دارد و   ( مقابه شیرین)اا مزة شار  یک معنی: شار دارای دو معنی است 

 . شاد در معنی فتنه و آشاب تناقض برطرف می



 1935تابستا ( 15ریاری)، 2هشتم، شمارهسال  ،فنا  ادبی  /   111

 .و زیباییی وجاد ندارد در این عالم ررفتنه و آشاب مالحت 

 نمکاااای نیااااست دریاان عااالم ررشاااار، مگاار
 

 از نمکاااادا  قیااااامت دهاااانی شاااار کناایم؟ 
 

 ( 5311، غ5هما ، ج)           

: 1935رائ ، )ناایی نی از شکر داشتن  ، بی(1131، غ1ج: 1935رائ ، )و نیز به برگ و بار آستین افشاند  و به ناا رسید  

 (.111، غ1ج: 1935رائ ، )را ماج  تازگی و بهبادی زخم دانستن  ، شار(9931، غ1ج

غلویمبنابر(ب

،فسردننار،دریاشدنخاك،شخیدنبرقآبتوختن

سازد، آتش یخ  شاد، آب می ای از آ  را به روزگار نشا  بدهد، خاك دریا می خشم ممدوح آ  قدر با هیبت است که اگر ذرّه 

 .دشا بند و برق رژمرده می می
 شیخااااا بااااتیه ز ار شمخشاااا رااااار 

 

 د،ااااااایاااابنم رااااااااده هاااااااب رای ا هرّذ
 

  آب ازداااااابس ،ادااااااشااااااا یدر اكاخاااا
 

 دااااایااابِش  رقااااااار، باااااان رداااااابفْسُ
 

        ( 38: 1913، یقیدق)           

بودنچیهازکمتر

  .کس است فالنی آ  قدر رست و حقیر است که چیزی کمتر از هیچ  

                                                                            ( 39: 1962وطااط، ) کمی زیچ و است کس چیه فال   

از  کمتر جا دو، (613: 1963ج، یاشی) بساط نباد  بساط، (181، غ1ج: 1969، یمالا کلیا  شمس) اندك نباد  اندكو نیز  

                               (612: 1963، یخاقان) هیچ باد 

بیترکصورتبهییانممتناقض.4-2
آب خشاک، آتاش   : مانناد ؛ (51: 1931، یعیشاف ) کنناد  یم نقض را گریکدی مفهام لحاظ به  یترک کی یرو ودی انیب هنر نیا در

 باه ی اضاف با یترک نیا در .لیره و نا زبا بار،  زبا  بی راهی، روض دوزخ آبدار، تقری  جدایی، جغد همایا ، جمع رریشا ، راه بی

ی تعاال  اوج هنار  درشااد،   مای  محساب  یعی ضینق ا یب نیمنطق، چن در اگرچه و دارد وجادی ناسازوار و مفهام، تناقض حاظل

          :    است ناع دوی بیترکی نماها ضمتناق. نداردی ریچشمگ کاربرد، بسامد ناع نیای فارس ا یادب در(. 93: 1931، یعیشف) است

یظاهرتاختاردردارایتضادیباتیترک.4ت2ت1
 ی            انیب: یک ناع بیشتر ندارند نماها متناقض نیا

یانیبیهاوهیشاتاسبرنمامتناقضانواع.4ت2ت1ت1
 :                       است ناع رنج نماها متناقض نیا

اتتعارهیمبنابر(الف

آتشتر

 (. 991، 1ج: 1981گلچین معانی، )رنگ و خشکی زهد جماد  در عقاید است  آتش استعاره از شراب سرخ 

 .کند می و بادة گلرنگ، خشکی زهد را برطرف می 

 زهااد را خااا  در جگاار از بااادة گلرنااگ کاان 
 

 کناد درماا  ایان سارمای خشاک      آتاش تر مای 
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 ( 5213، غ5ج: 1935رائ ، )           

 ب چااه باال بااد کاااه تردستاای ساااقی      یا ر 
 

 بااار خرمااان م ماااار فشاناااد آتاااش تااار را  
 

 ( 85: 1983بیدل، )            

خونحالل

 .رنگ است خا  حالل استعاره از شراب سرخ 

 هاازار میکااده ماای و بااادة گلرنااگ الزم اساات  
 

 .تااا چشاام تااا را از خمااارآلادگی در بیاااورد   
 

 بایااد ماای هااااازار میاااااکده خااااا  حاااالل 
 

 کااه نااارگااااس تااا ز خااااب خمااار برخیاازد 
 

 ( 9818، غ1ج: 1935رائ ، )           

هیتشبیمبنابر(ب

خشکآب

 .تناقض رفع می شاد( آب)به  با حذف مشبهٌ .است همانند شد آب به و رافی فتالط تیلا ازبا تشبیه مضمر،  جام 

 . اف مثه آب خشک و آتش تر هستندبادة زالل در جام بلارینِ لطیف و شفّ 

 هراااااااگ نهااااایگااآب امااااااج در ادهااااااب
 

 رتااا آتاااش و خشاااک آب چاااا  راسااات
 

 ( 111: 1963نظامی، )         

ترآتش

 هساتند، یی باا یزی دارا ذاتاً ها هیتشب نیا. است دهمانند ش آتش رنگ، بهی ا اندازه تا و ریتأث شدّ  لحاظ ازبا تشبیه مضمر،  باده 

  .تاس دهیگرد برابر ینچند تیبیی باینما، ز متناقض ا یب نیا با اامّ

 هراااااااگ نهااااایگااآب امااااااج در ادهااااااب
 

 تااار آتاااش و خشاااک آب چاااا  راسااات
 

                              ( هما )         

هیکنایمبنابر(ج 

 ییتویبیتو

 .شاد تناقض رفع می( سایی بی)به  مکنیٌ با حذف. سایی کنایه از عالم لی  و معناست بی 

 .های عاشق از سای عالم لی  و معنا دیش  هنگام دعا مرا از خااب بیدار کرد ناله و زاری جا  

 ییسااا یباای سااا ز هاااجااا ۀ نالاا و ایاالر
 

 دعاااا وقااات دوا دیاااجهان خاااااب ز مااارا
 

 ( 221، غ1ج: 1969مالای، )        

مجازیمبنابر(د

قریبجداییت

 .تقری  مجازاً رسید  است 

 .خااهند وفایی را به جایی رسانیده است که عاشقا  فرارسید  جدایی را از خدا می حسن و زیبایی او بی 

 رسانیده است حسن او باه جاایی بای وفاایی را    
 

 که عشّااق از خادا خااهناد تقریا  جادایی را     
 

 ( 113، غ1ج: 1935رائ ، )            

بانانززبانبی
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 .زبانا  مجازاً حیاانا  و هر چیز جز انسا  است بی 

 .وقتی که از خاماشی و سکا  زبا  حیاانا  و هر چیز جز انسا  را دریافتم، روی در دیاار کردم، برای من همزبانی شد 

 زباااانا  یااافتم تااااا ز خااااااماشی زبااااا  باای
 

 روی در دیاااااار کاااردم، همزبااانی شاااد ماارا 
 

 (   191هما ، غ)           

نقش  ،(1226 ب ،ششم دفتر: 1969مالای، )ی راه یب راهِ، (628هما ، غ)، دیدة ندیده (111هما ، غ)و نیز آب آتشناك 

 (.5212، غ5ج: 1935رائ ، )لاحا   ساده

یوجهدوریتصویمبنابر(هت  

آتشآبدار

آتش و )  به با حذف مستعارٌمنه و مکنیٌ. رخسار است آتش استعاره از سرخی رخسار است و آبدار کنایه از لطافت و عرق 

 .شاد تناقض رفع می( آبدار

 .جمع کرده است( سرخی)را با آتش ( لطافت و عرق)رخسار سرخ و لطیف معشاق، آب  

 رلااااح داده اسااااات آب و آتااااش را  
 

 آتاااااش آبااااااادار رخااااااساااارا  
 

 ( 5111هما ، غ)           

رتایزبانحورِباروخروضِدوز

باار   دوزخ. اند از شمشیر؛ شمشیر در رنگِ سبز به روض و در رخشندگی به حار مانند شده اسات  هایی روض و حار استعاره 

هاا   با حاذف مساتعارٌمنه   .به زبانی، فرشتۀ کیفر و آزار در دوزخ مانند شده است( شمشیر)حار . دهنده است کنایۀ از آزار و شکنجه

 .شاد تناقض رفع می( زبانی)به  و مشبهٌ( دوزخ بار)به  ، مکنیٌ(رروض و حا)

دهنده، مانند حار، رخشانده و ناارانی، و همچاا  زباانی،      آ  شمشیر را ببین که مثه روض، سبز، مثه دوزخ، آزار و شکنجه 

 .کیفردهنده است

 نیبا  رساا  یزباان  ن، حاار یبا  بار دوزخ روضآ  
 

            داشاته  داااعا  آهناگ  ،نایا ب ارااوبا  هنگان حراب
 

 (968: 1963، یخاقان)        

یظاهرتاختاربدونتضاددریباتیترک.4ت2ت2

 ی                                انیب: حالت بیشتر ندارند ها یک نما متناقض نیا

یانیبیهاهویشاتاسبرنماتناقضانواعم.4ت2ت2ت1

                               :است ناع چهار نماها متناقض نیا

اتتعارهیمبنابر(الف

دوشیبهبنایخانه

حذف شاده و یکای   ( ساختما )به  دوشی به ساختمانی مانند شده و سپس مشبه به دوشی استعارة مکنیه است، خانه به بنای خانه 

 .رود از مالئما  آ  که بناست با مشبه آورده شده است و با حذف آ  تناقض از بین می

نمایی بر مبنای اساتعارة مکنیاه تنهاا     شاهد متناقض)کنند  دوشی را ریشۀ خاد می به گذارند خانه سبکروا  به هر زمینی که را می 

 (. نمایی بر مبنای استعارة مصرحه آورده شد به همین خاطر در ذیه متناقض. یک مارد باد
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 اناد  سباااکروا  باه زماااینی کاه راا گذاشتاااه     
 

 انااد دوشاااای بجااا گاذاشاااتهب بناااااای خااااانه
 

 ( 9312، غ1ج: 1935رائ ، )



هیکنایمبنابر(ب

رنگچهرةبی

امّاا  . رنگ ترکیبای متنااقض اسات    رنگ باشد و در هر حال رنگی دارد و چهرة بی تااند بی هر چیزی که وجاد مادّی دارد نمی 

 .یا سفیدرنگرنگ کنایه است از بدرنگ  منظار از بی

 .شایم رنگ، خزا  جها  محساب می رنگ یا سفید به خاطر داشتن چهرة بد 

 از سیاناااۀ راااارداغ، بهااااار جااااگر خااااك   
 

 رنااااگ خاااازانیم جااااها  را از چااااهرة باای 
 

 ( 811هما ، غ)           

 

مجازیمبنابر(ج

آبخشک

معنای مصارع   (. 999و 1/992: 1981گلچین معاانی،  ) خالی است خشک مجازاً در معنی خالص، خالی و در تداول، خشک و 

 .گردا آسیای من تنها با آب خالی است

 نظاار بااه دانااااۀ کاااس نیساات سیرچشاااما  را 
 

 بااه آب خشااک باااااد گاااااردا آساایای ماارا 
 

 ( 691هما ، غ)           

جندهمایون

 .جغد مجازاً در معنی ویرانه است 

ما که گنج عشق معشاق ازلای را در خااد   ( دل رردرد و داغ)جایند، از ویرانۀ همایا   باد گنج میلاحانی که از جاهای آ ساده 

 .جای داده است لافه هستند

 جایناد گانج   لاحانی کاه در معمااره مای    ساده 
 

 فااال ماا   اااند از سااایۀ جغااد هماایا      لااافلا
 

 (  258هما ، غ)            

 (. 126، غ1ج: هما )، گریۀ آتشین (6136، غ6ج: هما )و نیز شراب آتشین 

   

یدووجهریتصویمبنابر(د

دیشخورۀیتا

                           .استی هیتشب اضافه عشق دیخارشو حاره، و  جهینتبه معنی  مجازاًسایه  

 .«ستادهبه عشق است آسما  ای»ب ش است،  دنیا و آخر  نتیجه و حاره عشقی است که مثه خارشید نارانی و فیض 

 اسااات عشاااق دیخارشاااۀ یساااا عاااالم دو
 

 اسااات عشاااق دِیاااجاو حضااار ی تااایگ دو
 

(  538 ب: 1988عطار، )         
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 :تاا  در نمادار زیر خالره کرد شناختی در ادبیا  فارسی را می نماهای زیبایی انااع متناقض

 

 

 

 

 

 

 
 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





شناختیدرادبیاتفارتینماهایزیبایینواعمتناقضا.1نمودار





 بر مبنای استعاره -

 بر مبنای کنایه -

 بر مبنای مجاز -

 بر مبنای تصایردو وجهی -





 

 اقسام 

ماهای ن متناقض

شناختی در  زیبایی

  ادبیا  فارسی

 تعبیری( الف

 ترکیبی( ب

تعبیراتی که در سااختار   -1

ظاااهری آنهااا تضاااد وجاااد 

 دارد

 

 های بیانی بر اساس شیاه -

 

 

 

 براساس رنایع بدیع معنای -

 

 بر مبنای استعاره -

 بر مبنای تشبیه -

 بر مبنای کنایه -

 بر مبنای مجاز -

 دو وجهی بر مبنای تصایر -





 
 بر مبنای ایهام -

 بر مبنای للا -

 

تعبیراتاای کااه در سااااختار    -2

 ظاهری آنها تضاد وجاد ندارد

 

 های بیانی بر اساس شیاه-

 

 

 

باار اساااس راانایع باادیع    -

 معنای

ترکیباااتی کااه در ساااختار   -1

 ظاهری آنها تضاد وجاد دارد

 
 

 های بیانی بر اساس شیاه -

 

 

سااختار   ترکیباتی که در -2

ظاااهری آنهااا تضاااد وجاااد 

 ندارد

 

 های بیانی بر اساس شیاه -

 

 

 

 بر مبنای استعاره -

 بر مبنای تشبیه -

 بر مبنای کنایه -

 بر مبنای مجاز -

 بر مبنای تصایر دو وجهی -





 

 بر مبنای ایهام -

 بر مبنای للا -

 بر مبنای استعاره -

 بر مبنای تشبیه -

 بر مبنای کنایه -

 بنای مجازبر م -

بر مبنای تصایر دو  -

 وجهی





 

 بر مبنای ایهام -

 بر مبنای للا -

 بر مبنای ایهام -

 بر مبنای للا -



 115/    یشناخت ییبایز( رارادوکس) یینما متناقض یها شگرد
 

گیرینتیجه.5

، «زناا  گریاه کارد     خناده »:     مانند یریتعبۀ دست دو به تاا  یم ساختار ثیح از رای فارس ا یادبی شناخت ییبایزی نماها متناقض

نماهاا دو گاناه    هار کادام از ایان متنااقض    . کرد میتقس «جغد همایا »، «راهی راه بی» : مانند یبیترک و «بیشی را در کمی دانستن»

( بر مبنای کنایاه، د ( بر مبنای تشبیه، ج( بر مبنای استعاره، ب( الف: های بیانی هستند نماهایی که بر اساس شیاه ا متناقض1: هستند

بار مبناای ایهاام،    ( الف: تنماهایی که بر اساس رنایع بدیعی معنای اس ا متناقض2. بر مبنای تصایر دووجهی( بر مبنای مجاز، ها

و  ییباا ی، زشااند  بیا  می نما متناقض وقتی به رار  امّاهستند، یی بایزی دارا های بیانی و بدیعی، ذاتاً شیاه نیا .بر مبنای للا( ب

عاابیر  شناختی در ادبیا  فارسی، تعبیری هساتند کاه ایان نااع ت     نماهای زیبایی الل  متناقض .شاد می ین برابرچند تأثیرگذاریشا 

نماهای ترکیبی در ادبیاا  فارسای بساامد     نماهای ترکیبی دارند و متناقض شناختی بیشتری نسبت به متناقض ارزا هنری و زیبایی

نما هام بیاا     تاانستند س ن خاد را به شکه ساده و لیر متناقض شناختی شاعرا  می نماهای زیبایی در متناقض. چشمگیری ندارند

، باه جاای   «آزاد بااد  عاشاق  »، «آزاد باد  اسیر»، به جای «ناباد کرد  آتش»، «آتش در آتش زد »به جای  تاانستند کنند؛ مثالً می

اناد   نماا آورده  بیاورند، اما عمداً به رار  متناقض« گروه رریشا »، «جمع رریشا »و به جای «  فرارسید  جدایی»، «تقری  جدایی»

 ورای در کاه  حقیقتی دریافت برای شگفتی او برانگی ته شاد، و چا  خااننده نما جل  و تا تاجّه خااننده به سای س ن متناقض

گردد و به برد و آ  مطل  در ذهنش ماندگار می  کند از کشف حقیقت، لذّ  می کنجکاوی و تالا زیادی میاست،  متناقض ظاهر

 .شاد زودی فراماا نمی
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