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ییشناختی
متناقضنمایی(پارادوکس)زیبا 

شگردهای


احمد گلی سردار بافکر

چکیده
در این مقاله ،اقسام متناقضنماهای زیباییشناختی ،یکی از بدیعترین و برجستهترین شگردهای ادبی ،در ادبیاا فارسای نقاد و
بررسی شده است .متناقضنماهای زیباییشناختی ادبیا فارسی را از حیث سااختار مایتااا باه دو دساتۀ تعبیاری و ترکیبای
تقسیم کرد .هر یک از این متناقضنماها هفت ناع هستند :بر مبنای استعاره ،تشبیه ،کنایه ،مجاز ،تصایر دووجهی ،ایهاام و للاا.
این شیاههای بیانی و بدیعی ،خادشا دارای زیباایی هساتند ،امّاا وقتای باه راار متنااقضنماا بیاا مایشااند ،زیباایی و
تأثیرگذاریشا چندین برابر میشاد .در متناقضنماهای زیباییشناختی ،شاعرا میتاانساتند سا ن خااد را باه شاکه سااده و
لیرمتناقضنما هم بیا کنند؛ مثالً میتاانستند به جای «آزاد باد اسیر»« ،آزاد باد عاشق» و به جاای «جماع رریشاا »« ،گاروه
رریشا » بیاورند ،اما عمداً به رار متناقضنما آوردهاند تا تاجّاه خاانناده باه ساای سا ن متنااقضنماا جلا  ،شاگفتی او
برانگی ته و سب

احساس لذ در او شاد .در مجماع ،متناقضنماها با برانگی تن کنجکااوی خاانناده ،او را باه تاالا بارای

کشف حقیقت وامیدارد و از همین رو ،ماج

ماندگاری مطل

در ذهن او میشاد.

واژهها:متناقضنمایی (رارادوکس) ،شیاههای زیباییشناختی ،ادبیا
کلید 

فارسی


گدایکویتوازهشتخلدمستتننیاتتت

اتیربنتدتتوازهتردوعتالتمآزاداتتت

.1مقدمه
متناقضنمایی در بسیاری از آثار عرفانی منظام و منثار ،به کار رفته است و در شعر فارسی از قر ششم به بعد بسامد زیادی دارد.
شناختن این شگرد زیباییشناختی ،ما را یاری میکند که آثار ادبی و عرفانی فراوا را بهتر بشناسیم؛ چه از لحاظ اندیشههاا و چاه
از لحاظ باللت ،سبکشناسی و نقد ادبی.
متناقضنمای زیباییشناختی ررفاً یکی از شیاههای آشناییزدایی و زیباییآفرینی زبانی است و به مضما و مفاهیم متنااقض
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ربطی ندارد؛ یعنی در معنی ،تناقض وجاد ندارد ،اما در آ الفاظی هست که در یک معنی با هم تنااقض دارناد و در معنای دیگار
متناقض نیستند (وحیدیا کامیار.)281 :1936 ،
متناقضنماهای زیباییشناختی در ادبیا

فارسی را از حیث ساختار میتاا به دو دستۀ تعبیری مانند« :خندهزنا گریه کرد »،

«بیشی را در کمی دانستن» و ترکیبی مانند « :راه بیراهی»« ،جغد همایا » تقسیم کرد .هار کادام از ایان متنااقضنماهاا دو گاناه
هستند:
1ا متناقضنماهایی که بر اساس شیاههای بیانی هستند :الف) بر مبنای استعاره ،ب) بر مبنای تشبیه ،ج) بر مبنای کنایه ،د) بار
مبنای مجاز ،ها) بر مبنای تصایر دووجهی.
2ا متناقضنماهایی که بر اساس رنایع بدیعی معنای است :الف) بر مبنای ایهام ،ب) بر مبنای للا.
این شیاههای بیانی و بدیعی ،ذاتاً دارای زیبایی هستند؛ امّا وقتی به رار
چندین برابر میشاد .الل

متناقضنماهای زیباییشناختی در ادبیا

متناقضنما بیا میشاند ،زیبایی و تأثیرگذاریشاا

فارسی ،تعبیری هستند کاه ایان نااع تعاابیر ارزا هناری و

زیباییشناختی بیشتری نسبت به متناقضنماهای ترکیبی دارند و متنااقضنماهاای ترکیبای در ادبیاا

فارسای بساامد چشامگیری

ندارند .در متناقضنماهای زیباییشناختی شاعرا میتاانستند س ن خاد را به شکه ساده و لیرمتناقضنما هام بیاا کنناد؛ ماثالً
میتاانستند به جای «آتش در آتش زد » « ناباد کرد آتش»« ،آزاد باد اسیر» «آزاد باد عاشق»« ،تقری
جدایی» و به جای «جمع رریشا » « گروه رریشا » بیاورند ،اما عمداً به رار
س ن متناقضنما جل

جادایی» «فارا رساید

متناقضنما آوردهاند تاا تاجّاه خاانناده باه ساای

و شگفتی او برانگی ته شاد ،و چا خااننده برای دریافت حقیقتی کاه در ورای ظااهر متنااقض هسات،

کنجکاوی و تالا زیادی میکند ،از کشف حقیقت ،لذّ

میبرد و آ مطل

در ذهنش میماند ،بهزودی فراماا نمیشاد.

مقالۀ حاضر روشی در بررسی اقسام متناقضنماهای زیباییشناختی در ادبیا

فارسی به همراه نمادار آنها به دست میدهد

که میتااند در بررسی کثیری از آثار ادبی و عرفانی به کار گرفته شاد.

متناقضنمایی(پارادوکس)وتعریفآندراصطالحاتادبی

.2ریشه
«متناقضنما» یا رارادوکس ( )Paradoxبرگرفته از Paradoxumدر التین است که منشأ آ هم واژة یانانی Paradoxonاسات،
مرک

از  Paraبه معنی مقابه یا «متناقضبا» و  doxaبه معنی عقیده و نظر (چناری.)68 :1933 ،
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی ،در تعریف متناقضنمایی میگاید« :تصایری است که دو روی یک ترکی

آ  ،به لحاظ

مفهام ،یکدیگر را نقض میکنند مثه «سلطنت فقر» (شفیعی کدکنی.)51 :1931 ،
آقای سید محمد راستگا دربارة متناقضنمایی مینایسد« :خالفآمد گاه به گانهای است که حاره آ اجتماع و همزیستی
دو مفهام متضاد یا متناقض است؛ یعنی هما چیزی که از نظر عقه محال و ناشدنی است ،اینگانه تصایرها و ترکی های
متضادنما یا متناقضنما و در هر حال باطهنما؛ مانند حاضر لای

هما است که در ارطالح فرنگیا «رارادوکس» نامیده میشاد».

(راستگا.)23 :1968 ،
دکتر تقی وحیدیا کامیار متناقضنمایی را چنین تعریف میکند« :متناقضنما ( )Paradoxیکی از ترفندهای برجسته و
شگفتانگیز ادبی است .متناقضنما کالمی است که متناقض به نظر میرسد و این تناقض ذهن را به کنجکاوی و تالا برای
دریافت حقیقتی که در ورای ظاهر متناقض است ،وامیدارد( ».وحیدیا کامیار.)231 :1936 ،
آقای امیر چناری در تعریف متناقضنمایی مینایسد« :بیانی ظاهراً متناقض با خاد یا مهمه که دو امر متضاد یا ناسازگار را
جمع کرده باشد؛ اما در اره دارای حقیقتی باشد که از راه تفسیر یا تأویه بتاا بهآ دست یافت( ».چناری .)13 :1933 ،بنابراین،
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تعریف زیر را به عناا تعریف «متناقضنما» در باللت میرذیریم:
متناقضنما (رارادوکس) یکی از انااع آشناییزدایی و شگردهای برجسته و شگفتانگیز ادبی است .متناقضنما کالمی است
ظاهراً متناقض با خاد یا مهمه که دو امر متضاد یا ناسازگار را جمع کرده و با باورهای عرفی ،عقلی ،شرعی و ....و منطق عادی
ناسازگار است و این تناقض و ناسازگاری چندا شگفتانگیز است که ذهن را به کنجکاوی و تالا برای دریافت حقیقتی که در
ورای ظاهر متناقض است ،وامیدارد و از راه تفسیر و تأویه میتاا به آ حقیقت دست یافت؛ مانند:
کفروایمانرادارایصلحدانستن
زلف و عارض با تشبیه مضمر به کفر و ایماا مانناد شاده اناد و وجاه شابه در تشابیه زلاف باه کفار ،سایاهی ،رریشاانی و
گمراهکنندگی و در تشبیه عارض به ایما  ،روشنی و نارانیّت است .با حذف مشبهٌبهها (کفر و ایما ) تناقض رفع میشاد.
قرار گرفتن زلف کنار عارض مثه این است که کفر و ایما با هم رلح کردهاند.
کفر و ایما را به هم رلح است ،خیز از زلف و رُخ

فاتنه ای سااز و میاا کافر و ایاما در فااکن
(خاقانی)613 :1963 ،

جمعپریشان
جمع :مجازاً جماعت ،گروه.
لمزة معشاق سب

جمعیّت و آرامش دلها نمیشاد ،مگر زلف معشاق این گروه آشفته و رریشاا را باه آراماش و آساایش

خاطر برساند.
لامزه بیرارواست در جمعیات دلهاا ،ماگر

زلااف این جماع رریشااا را کنااد گاردآوری
(رائ  :1935 ،ج/6غ)6631

نظرهایمختلفدربارةمتناقضنمایی

.3
متناقضنمایی یکی از بدیعترین و برجستهترین شگردهای ادبی است .در این تصایر ادبی دو امر متناقض بر خالف منطاق باا هام
اجتماع می کنند و شگفت اینکه در عین متناقض باد  ،تناقض ندارند (وحیدیا کامیار .)232 :1936 ،گرچه از متناقضنما در آثاار
ادبی فارسی استفاده شده است و شاعرا و نایسندگا تیزبین و ژرفاندیش ما آ را وسیلهای بسیار مهم برای نشاا داد نکاا
مهم و ریچیده و زیباییآفرینی یافتهاند ،علمای باللت ایرانی و اسالمی آ را نشناخته ،و جزو تضاد به شمار آوردهاند و حال آنکاه
تضاد ،آورد دو چیز در تضاد با هم است ،نه جمع دو امر متضاد (وحیدیا کامیار .)239 :1936 ،در دنیای لرب ،متنااقضنماا ،از
دیرباز شناخته شده باده است ،رومیها ریش از میالد مسیح با آ آشنا بادهاند ،حتی در زما افالطاا هام متنااقضنماا شاگردی
شناخته باده است .با این همه ،در قر بیستم باد که به اهمیت واقعی آ ری برده شد (وحیدیا کامیار.)231 :1936 ،
آشنایی ما با متناقضنمایی از طریق ادب لرب رار

گرفته است ،و اولین کسی که به این شگرد اشاره کرده ،دکتار شافیعی

کدکنی است که از آ به نام تصایر رارادوکسی یاد میکند؛ تصایر رارادوکسی تعبیراتی اسات کاه باه لحااظ منطقای ،تناقضای در
ترکی

آنها نهفته است ،ولی اگر در منطق عی

است ،در هنر در اوج تعالی است و این یکی از شیاههای عظیم در باللات سانتی

است که مثه بسیاری از ماارد دیگر ،کتابهای قدیم از تبیین آ و نشاا داد مباانی عظایم جماالشناسای آ عاجزناد (شافیعی
کدکنی .)93 :1931 ،نمانۀ تصاویر رارادوکسی را در شعر فارسی ،در همۀ ادوار ،میتاا یافت .در دورههای آلاازین ادب فارسای
که نه عرفا و تصاف به ادب راه یافته باد و نه نکتهگایی و مضما آفرینی بازاری داشت ،تصاویر خالفآماد و رارادوکسای هام
اندكیاباند و هم ساده و ابتدایی ،اما در دورههای طالیی و تکاملی بهویژه ادب عرفانی (ادبیا

مغانه :شاطحیا

راافیه چاه در

نظم و چه در نثر) و نیز سبک هندی که افزو بر اثررذیری س ت آشکار از عرفاا بار محاار باریاکخیاالی ،ظریافاندیشای و
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نکتهرردازی میچرخد ،هم بسامد بسیار باالیی دارند و هم ظریف ،ذوقانگیز و ژرفناكاند و در میا شاعرا سبک هندی ،راائ
و بیدل بیشترین نمانههای این گانه تصاویر را ارائه میکنند (شفیعی کدکنی.)53 :1931 ،
رس از او آقای سید محمد راستگا دربارة متناقضنمایی مینایسد :خالفآمد و کژآوری ،آگاهانه و به عمد در س ن میآید و
از جلاههای جمالشناسانه و باللتافزای کالم میباشد (راستگا.)23 :1968 ،خالفآمد با همه باللتافزایی و سا نآرایای ،و باا
اینکه از ویژگیهای ررکاربرد برخی از سبکهای ادب فارسی است ،در باللت ،نقد ادبی و سبکشناسی گذشته مارد تاجاه نبااده
است و به عناا یک آرایۀ بدیعی یا شیاة بیانی از آ بحثی نشده است (راستگا .)23 :1968 ،با تاجاه باه اثرراذیری انکارناراذیر
ادب فارسی از قرآ و حدیث ،و تاجه به اینکه در روایا
گانه روایا

عرفانی تاحیدی مضامین رارادوکسی بسامد چشمگیری دارند ،اگر این

را نیز مستقیم یا لیرمستقیم در ریدایی و رواج این تصاویر مؤثر بدانیم بیجا ن ااهد باد (راستگا.)23 :1968 ،

سامین کسی که دربارة متناقضنمایی س ن گفته دکتر عبدالکریم سروا است .در مقالۀ «تعمیم رنعت طبااق یاا اساتفاده از
عکس و نقض و عدم تقار در شعر سعدی» دکتر سروا متناقضنما را ناعی از تضاد به شمار آورده ماینایساد :رانعتی اسات
حالو 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

جمع میکند و همین مایۀ جذب ذهن و گرهخاردگی س ن با ضمیر است (سروا.)253 :1961 ،
ال کلینات باروکس ،متنااقضنماا را از
برخی از منتقدا بهویژه در نقد نا ،برای متناقض نماا ارج بسایاری قائاه هساتند؛ ماث ً
ویژگیهای اساسی شعر میداند و دربارة آ للاّ میکند و چنین میگاید« :معدودی از ما آمادگی قبال این نظر را دارند کاه زباا
شعر زبا تناقص است ،تناقض زبا سفسطه است ،س ت و درخشا و بذلهگاست ،زبا روح نمایتااناد بااد ،تماایال  ،ماا را
ناگزیر می کند که تناقض را بیشتر دارای جنبه فکری نه عاطفی ،هاشمندانه نه عمیق ،عقالئی نه ذاتاً لیرعقالیای محسااب داریام»
(دیچز.)251 :1931 ،
با این همه ،مفهامی وجاد دارد که بر حس

آ تناقض ،زبا مناس

و اجتنابنارذیر از برای شعر است ...این عالم است کاه

حقایق مارد نظر آ  ،محتاج بررسی ریراسته از هر تناقض است ،اما ظاهراً به حقیقتی که شاعر بیا میکند فقط مایتااا از طریاق
تناقض دست یافت (وحیدیا کامیار .)236 :1936 ،فردریک شلکه و تاماس دکانسی ثابت کردهاند که« :متناقضنما عاملی حیاتی
در شعر است؛ عاملی که ماهیت متناقض جها را که کار شعر نشا داد آ است ،منعکس مایساازد» (وحیادیا کامیاار:1936 ،
 .)236در فارسی متناقضنما و ناسازی هنری (کازازی )113 :1931 ،را معاادل راارادوکس باه کاار باردهاناد و آ یکای از اناااع
آشناییزدایی هنری در زبا (شفیعی کدکنی )96 :1931 ،و از جمله شگردهای بسیار مهم در شعر و ادب اسات؛ باهویاژه در نقاد
ناین آ را از ویژگیهای اساسی شعر میشمرند (وحیدیا کامیار.)33 :1933 ،
دیاید دیچز منتقد معارر انگلیسی میگاید« :به اعتقاد من روا هنر هیچ گاه مستقیم نمیتااند باد و همیشه نامستقیم اسات»
(دیچز .)255 :1931 ،باز او در کتاب شیاههای نقد ادبی معتقد است« :تناقضا

از اره ماهیت زبا شاعر ناشی میشاد؛ زبانی که

در آ مضما های ضمنی به اندازه معانی رریح اهمیت دارد» (دیچز .)256 :1931 ،حتی شاعر به ظاهر سادهگا و راریح نااگزیر
بر اثر اهمیت ابزار کار خاد ،به جان

تناقض رانده میشاد (دیچز )256 :1931 ،و آ از جمله جلاههاای ماسایقی معناای شاعر

است (شفیعی کدکنی .)939 :1931 ،دکتر شمیسا در بیا برخی از خصاریا

معرفت ادبی ،فرامنطقای و محیرالعقاال بااد را از

جمله ویژگیهای معرفت ادبی ذکر نمادهاند (شمیسا )913 :1981 ،که تصااویر و تعبیرهاا و ترکیباا
مسببا

رارادوکسای از نماناههاا و

آ محساب میشاد.

در مضامین رارادوکسی ،بیا شگفت انگیز و محیرالعقال است و خااننده در نگاه ن ستین با تاجه به اینکه مضما یا ماضاع
طرحشده را خالف منطق و عرف و عاد

معمال میرندارد ،باور آ را بعید میداند ،اما باا تفکار و تأمّاه در زیرسااخت انگاارة

شاعرانه در بیت به زیبایی بیا ریبرده و از فهم آ لذ

میبرد.

متناقضنمایی از ویژگیهای شعر ناب است (محمدی )222 :1931 :و مایتااا آ را یکای از شاگردهای بیاانی برشامرد .مبحاث
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متناقضنمایی ،از میا علام و فنا ادبی ،گذشته از «بیا » ،با «بدیع»« ،سبکشناسی» و «نقد ادبی» مرتبط است (چناری.)63 :1931 ،

متناقضنماییدرادبیاتفارتی

.4اقسام
متناقضنماهای ادبیا

فارسی دو گانه است :محتاایی و زیباییشناختی

در این مقاله فقط متناقضنماهای زیباییشناختی مارد نقد و بررسی قرار گرفته است.

ییشناختی
متناقضنمایزیبا 

.1-4
متناقضنمای زیباییشناختی ررفاً یکی از شیاههای آشناییزدایی و زیباییآفرینی زبانی است و به مضما و مفاهیم متناقض
ربطی ندارد؛ یعنی در معنی ،تناقض وجاد ندارد ،اما در آ الفاظی هست که در یک معنی با هم تناقض دارند و در معنی دیگر
متناقض نیستند (وحیدیا کامیار.)281 :1936 ،
متناقضنماهای زیباییشناختی ادبیا

فارسی را از حیث ساختار میتاا به دو دستۀ تعبیری و ترکیبی تقسیم کرد:

متناقضنماییبهصورتتعبیر

.1-1-4
گاهی متناقضنمایی و خالفآمد عاد

در مفهام یک مصراع یا بیت به رار

عبار

یا تصایر و تعبیر به کار میرود .ایان نااع

تصاویر نسبت به متناقضنماهای ترکیبی ارزا هنری و زیباییشناختی بیشتری دارند .در ادبیا

فارسی ایان نااع کااربرد بساامد

چشمگیری دارد ،مانند آبدار باد آتش ،آتش در آتش زد  ،آزاد باد اسیر ،بیخبر را رااح

خبار دانساتن ،بیشای را در کمای

دانستن ،خندهزنا گریه کرد  ،فتح را در شکست بال دانستن ،لباس باد عریانی و لیره .متناقضنماهای تعبیری دو گانه است.
تعبیراتیدارایتضاددرتاختارظاهریاین متناقضنماها نیز دو گانه است :بیانی و بدیعی
وههایبیانیاتت
متناقضنماهاییکهبراتاسشی 

این متناقضنماها رنج ناع است:
الف)برمبنایاتتعاره
در این ناع از متناقضنماهای زیباییشناختی ،مستعارٌمنه چنا انت اب میشاد که با واژهای در شعر ،تناقض ایجااد مایکناد و
با حذف مستعارٌمنه تناقض (در حقیقت متناقضنما) رفع میشاد؛ مانند:
خندهزنانگریهکردن

خنده :استعاره از حرکت شعله شمع است .گریه :استعاره از قطراتی است که هنگام ذوب شد شمع بار زماین مایریازد .باا
حذف مستعارٌمنهها (خنده و گریه) تناقض رفع میشاد.
بر خاد مثه شمع خندهزنا گریه میکنم و با دل خانین لبی خندا دارم ،به این امید که ساختن و ساختن من در تا سانگدل
اثر گذاشته نسبت به من مهربا تر بکند.
بر خااد چاا شامع خنادهزناا گریاه مایکانم

تاا بااا تاا ساانگدل چاه کنااد سااز و ساااز ماان
(حافظ)332 :1985 ،

لباسبودنعریانی
عریانی استعاره است از ترك همه چیز جز معشاق و هستی خاد را در وجاد معشاق محا کرد  .
هیچ لباسی مانند رها کرد ماسایاهلل و هستی خاد را در وجاد معشاق فانی کرد برازنده و الیق اندام کسی نیست.
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لی ار عری اانی لباس ای نیساات تااا راشااد کس ای

از خجالت چاا رادا در خاایش رنهاانیم ماا
( بیدل)186 :1983 ،

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

دیاد

(مثنای مالای :1969 ،دفتر ششم ،ب  ،)193اسیر باد را چارة خالص دانستن (حافظ ،)338 :1985 ،رستگار باد بستگا کمند
(حافظ ،)931 :1985 ،سایهنشین باد آفتاب (م ز االاسرار نظامی ،)25 :1963 ،عریانی را خلعت و جاماه تصاار کارد (بیادل،
.)192 :1983
ب)برمبنایتشبیه
در این ناع از متناقضنماها مشبهٌبه چنا انت اب میشاد که با واژهای در شعر تناقض ایجاد میکند و با حذف مشبهٌبه تناقض
(در حقیقت متناقضنما) رفع میشاد (وحیدیا کامیار)281 :1936 ،؛ مانند:
آبداربودنآتش
 رخسار با تشبیه مضمر و جمع ،در سرخی به آتش و در لطافت ،آبداری و عرق به آب مانند شده است .با حذف مشبهٌبهها
(آتش و آب) تناقض رفع میشاد.



رخسار سرخ و لطیف او ،در زیر گیسای تابدار و ررریچ وخماا مثه رارة آتش بسیار آبدار است.
رویِ او در زیااااارِ زلااااافِ تااابااااادار

بااااااد آتاشپاااااارهای باااااس آبااااادار
(عطار :1983 ،ب)1221

جامهوحلّهپوشاندنازعریانی
ایما با تشبیه مضمر به عریا مانند شده است .با حذف مشبهٌبه (عریا ) تناقض رفع میشاد.
جامه و حلّهای از ایما خاد بر او راشید.
حُلّاااهای راشااایدا از عریاااا ِ خاااایش

چیساات عری اا ؟ یعن ای از ایمااا ِ خااایش
(هما  :1988 ،ب )113

ج)برمبنایکنایه
در این ناع از متناقضنماهای زیباییشناختی ،مکنیٌبه (الفاظ و معنای ظاهری) چنا انت اب میشاد که با ترکی

یاا جملاهای

در کالم تناقض ایجاد میکند و با حذف مکنیٌبه تناقض (در حقیقت متناقضنما) برطرف میشاد؛ مانند:
ازعالمخشک،تربیرونآمدن
خشک :کنایه از بیروح ،بیذوق و بیمزه .تر بیرو آمد  :کنایه از شرمنده و خجه شد  ،شرم و حیا داشتن است .باا حاذف
مکنیٌبهها (خشک و تر) تناقض از میا میرود.
درین بساط خیال بیدل ز سعی بیحاره انفعاالی

حیا بس است آبروی همت ز عالم خشک ،تر بارو آ
(بیدل)82 :1983 ،

بیشیرادرکمیدانستن
کمی کنایه است از تااضع و فروتنی ،فراماا کرد دنیاطلبی و خادی خاد.
در این دنیا افزونی قدر و منزلت در اظهار تااضع و فروتنی ،و فراماا کرد وابستگیهای دنیای و خادیّت خاد است.
در بساط عالم هساتی کاه بیشای در کمای اسات

میزنی روزی دو شش رااائ کاه نقاااش کام شاای
(رائ  :1935 ،ج ،6غ)6351
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خبر دانستن (رائ  :1935 ،ج ،2ب ،)2151بیرنگی را رنگ دانستن (رائ  :1935 ،ج ،5غ،)1535

و نیز بیخبر را راح

ریاده را سااره تلقی کرد (رائ  :1935 ،ج ،2غ ،)2131فتح را در شکست بال دانستن (رائ  :1935 ،ج ،2غ ،)1238گمشدگی
را الزمۀ ریدایی دانستن (رائ  :1935 ،ج ،1غ ،)313نغمههای تر داشتن رباب خشک (رائ  :1935 ،ج ،5غ ،)5213همه گردید
از هیچ شد (رائ  :1935 ،ج ،2غ.)2138
د)برمبنایمجاز
به جای یک واژه ،مترادف آ را بیاورند؛ مترادفی که با واژة دیگر در یک معنی تناقض داشته باشد و در

آ است که در ترکی

معنی ارلی بدو تناقض (وحیدیا کامیار)281 :1936 ،؛ مانند:



آبحیاتبودنوآتشبرانگیختن
آب حیا

مجازاً به معنی حیا ب ش آمده است .آتش درانگی تن نیز به معنی فتنه انگی تن است.

اگر او حیا ب ش است ،چرا باید فتنهانگیزی کند؟ وقتی او مایۀ آرامش و قرار جا است ،چرا جا این چنین بیقرار شده است.
چاا او آب حیاا

آماد ،چارا آتاش برانگیازد؟

چا او باشد قرار جا  ،چرا جا بایقارار آماد؟
(مالای :1969 ،ج ،2غ)581

ازکژیراتتشدن
راست مجازاً به معنی درست ،خاب و عالی است.
شتر میگاید :نقش و جسم من از روی مصلحت اینگانه کژ آفریده شده است ،همچنانکه کاژ بااد کماا ساب

درساتی و

خاب کار کرد کما میشاد؛ چراکه کما هر قدر کژ و خمیده باشد ،تیر را خاب ررتاب و به هدف میزند.
نقشاااام از مصاااالحت چنااااا آمااااد

از کاااااژی راستاااااای کمااااااا آماااااد
(سنایی )89 :1989 ،

و نیز آب داشتن آتش (م ز االسرار نظامی )21 :1963 ،و (مصیبتنامه عطار :1988 ،ب ،)192ثمر داشتن بیحارلی (بیدل،
 ،)86 :1983کار باد بیکاری (کلیا

شمس مالای :1969 ،ج ،6غ.)9151

هت)برمبنایتصویردووجهی(اتتعارهوتشبیه)،(اتتعارهوکنایه)،(کنایهومجاز)وغیره
در این ناع از متناقضنماهای زیباییشناختی ،مستعارٌمنه ،مشبهٌبه و مکنیٌبه چنا انت اب میشاند که با هام در شاعر تنااقض
ایجاد میکنند و با حذف مستعارٌمنه ،مشبهٌبه و مکنیٌبه تناقض (در حقیقت متناقضنما) رفع میشاد؛ مانند:
آتشراباآبدرآمیختن
آتش استعاره از ل

سرخ و آب کنایه از لطافت ،زیبایی و دلنشینی است .با حذف مستعارٌمنه و مکنیٌبه (آتش و آب) تنااقض

رفع میشاد.
وقتی شعرهای زیبا و دلنشین خاقانی را میخاانی گایی آتش (لبا سرخ) را با آب (شعرهای زیبا و دلنشین) درآمی تهای.
شاااعر تااار خاقاااانی چاااا در لبااات آویا ازد

گاااایی کاااه هماای آتاااش باااا آب درآمیاازی
(خاقانی)683 :1963 ،

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

و معنا است.

کباترِ جا هر انسانی مذهبی را ریش می گیرد ولی کباتر جا مالای به سای عالم لی
هااار کبااااتر مااایرااارد در ماااذهبی

و معنا روی آورده است.

ویاا ان کباااااتر جاناااا

باااایجااااانبی
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(مالای :1969 ،دفتر رنجم ،ب)951
و نیز سادای خام ر تن (بیدل ،)85 :1983 ،کفر و ایما را با هم داشتن (دیاا سنایی.)585 :1962 ،

متناقضنمابراتاسصنایعبدیعیمعنوی

.2-1-4انواع
این متناقضنماها دو ناع است:
الف)برمبنایایهام
آ است که در کالم واژهای را بیاورند که دارای ایهام است؛ واژهای که در یاک معنای باا کلماه ،ترکیا

و جملاهای از کاالم

تناقض داشته باشد و در معنی دیگر بدو تناقض؛ مانند:
آبداشتنآتش
آب دارای دو معنی است :در معنی آبی که مایۀ حیا

است با آتش تناقض دارد و در معنی آبارو و اعتباار تنااقض بارطارف

میشاد.
سازا و درد و داغ تا به قدری است که آتش در برابر آ آبرو و اعتبار خاد را از دست داد.
آتااش از ساااز تااا آب خااایش باارد

تااا چااا آتااش تشاانه آباناادیش ماارد
(عطار :1988 ،ب)192

ب)برمبنایغلو
این ناع از متناقضنماها در اثر للا به وجاد میآیند؛ مانند:
آبشدنومثلیخفسردنِآتش
شاعر در تاریف عظمت عشق و س تی راهش للا کرده و گفته عظمت عشق و س تی راهش به قدری است که آتش وقتی
به اینجا میرسد ،آب شده و مثه یخ ،فسرده میشاد.
بسا آتاش کاه چاا ایان جاا رسایدهسات

شدهست آبی و همچا یخ فسارده سات
(هما )53 :1931 ،

گوهربودنتنگ
ای معشاق تا برایم آ قدر عزیز و شکاهمند هستی که اگر از تا سنگ بیارزا و معمالی برایم برسد ،گاهر گرانبها میشمارم.
از تااا اگاار ساانگ رسااد ،گاااهر اساات

گار تاا کنای جااار ،بِاه از راد وفاساات
(مالای :1969 ،ج ،1غ)519

تعبیراتیبدونتضاددرتاختارظاهری
این متناقضنماها دو گانه است :بیانی و بدیعی

وههایبیانی
نمابراتاسشی 
متناقض 

.3-1-4انواع
این متناقضنماها رنج ناع است:
الف)برمبنایاتتعاره
باآبخضرکشتن
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آب خضر استعاره از س ن شیرین و دلپسند است.
آ ز رالحه که شاهرا به سفر رفته باد ،وقتی لبا سرخ و عقیقمانند خاد را به س ن گفتن باز میکرد ،با س نا شیرین
و دلپسند خاد سرکشا و سرافرازا را شیفته و مجذوب خاد میکرد.
چاااا بگشاااادی عقیاااقِ دُر فِشاااا را

باااه آبِ خضااار کُشاااتی سرکشاااا را
(عطار :1988 ،ب)183

ملکنیمروزرادرشبتصورکردن
ملک نیمروز استعاره از خارشید ،و خارشید استعاره از حضر

محمد (ص) است .این تناقض حاره اساتعاره اسات و باا

حذف مستعارٌمنه (خارشید) تناقض رفع میشاد.
حضر

محمّد (ص) در نیمۀ ش

معراج جسم خاد را که همچا خارشید ،نارانی و گیتی فروزنده باد ،به سای عالم معنا

روا کرد.
نااایمشااابی کااا

ملاااک نیماااروز

کاااارد روا مشااااعه گیتاااای فااااروز
(نظامی)13 :1963 ،

ب)برمبنایتشبیه
آفتاببهشبدیدن
باز زرّین و دستارچه (رارچۀ ررچم که تیره رنگ باده) با تشبیه مضمر به آفتاب و ش

مانند شدهاناد .باا حاذف مشابهٌباههاا

(آفتاب و ش ) تناقض رفع میشاد.
باز طالیی نص

شده در باالی ررچم و رارچۀ ررچم مثه آفتابی به ش
بااازِ زرّی ان بااه س ارِ رای ات و دسااتارچه

آراسته هستند.

زیر آفتابی به ش

آراسته عمادا بینناد
(خاقانی)33 :1963 ،

ج)برمبنایکنایه
آتشدرآتشزدن
آتش در چیزی زد  :کنایه از تباه و ناباد کرد است .با حذف مکنیٌبه (آتش در چیزی زد ) تناقض برطرف میشاد.
بیشرابی و خماری به وجاد ما آتش زده ،چه کسی هست که با داد باده ،آتشِ خماری ما را رفع کند.
ب ایشاارابی آت ااش ان اادر مااا زده اس اات

کیساات کااا آت ااش دری ان آتااش زنااد
(اناری)613/2 :1936 ،

و گاار ارااه آت ااش اساات آب ای باارو ز

چاااا آبااش باارزدی آتاااش درو ز
(عطار :1988 ،ب)28

توینبودنتو
این سا کنایه از عالم لی
در عالم لی

و معناست .با حذف مکنیٌبه (این سا) تناقض رفع میشاد.

و معنا که جها

ششگانه و جایی وجاد ندارد ،قدم اندر قدم است.

خاد از این سا کاه ناه ساای اسات و ناه جاا

قاااادم انااادر قاااادم انااادر قاااادم اساااات
(مالای :1969 ،ج ،1غ)195

و نیز جدا شد از جدایی (دیاا سنایی.)931 :1962 ،
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د)برمبنایمجاز
خردنداشتنخرد
خرد مجازاً به معنی درك و فهم است.
در این دنیا اگر خرد ،درك و فهم میداشت ،میگفت :که این چقدر کارافزاست.
باار ایاان بساااط ،خاارد را اگاار خاارد بااادی

بیاماادی و بگفتاای کااه ایاان چااه کارافزاساات
(مالای :1969 ،ج ،1غ)153

هت)برمبنایتصویردووجهی
توختنآب
آتش دل :کنایه از درد و رنج و لم و اندوه .ساختن :کنایه از تباه و ناباد کارد  .آب :مجاازاً شاها  .و خااك مجاازاً جسام
است .با حذف مکنیٌبه (ساختن) و آب تناقض برطرف میشاد.
حضر

سلیما با ساز و گداز درونیاا امیال نفسانی و شهاانی را ناباد کرد .به همین ساب  ،کالباد جسامانیاا بار بااد

چرخ ساار باد و باد در اختیار او قرار میگرفت .سالک نیز میتااند به مدد مجاهده ،قااای طبیعات را در اختیاار خاایش بگیارد
(درّی.)61 :1983 ،
ز آتااااش دل چااااا ساااااخت آب نهاااااد

خاااااك باااار دوا باااااد چاااارخ نهاااااد
(سنایی)33 :1989 ،

شیرینبودننمک
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.
نمااااک دارد لاااابش در خنااااده ریاساااات

نمااااک شاااایرین نباشااااد و آ ِ او هساااات
(نظامی)51 :1963 ،

نمابراتاسصنایعبدیعیمعنوی
متناقض 

.4-1-4انواع
این متناقضنماها دو گانه است:
الف)برمبنایایهام
قیمتبودنازگرانمایگی


بی
بیقیمت دارای ایهام است؛ یک معنیاا بیقدر و بی ارزا است که با گرا مایگی تناقض دارد و معنای دیگارا گرانبهاا و
بیقیمت است که در این معنی تناقض رفع میشاد.
گرانبهایی ما از گرا مایگی ماست.
باایقیماااااتی مااااا ز گااااارا ماااایگی ماساات

کایااان چاااارخ فااارومایه نادارد ثااامن ماا
(رائ  :1935 ،ج ،1غ)822

نمکنداشتنعالمپرشور
شار دارای دو معنی است :یک معنیاا مزة شار (مقابه شیرین) که نزدیک به ذهن است و با نمک نداشاتن تنااقض دارد و
در معنی فتنه و آشاب تناقض برطرف میشاد.
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در این عالم ررفتنه و آشاب مالحت و زیباییی وجاد ندارد.
نمکاااای نیااااست دریاان عااالم ررشاااار ،مگاار

از نمکاااادا قیااااامت دهاااانی شاااار کناایم؟
(هما  ،ج ،5غ)5311

و نیز به برگ و بار آستین افشاند و به ناا رسید (رائ  :1935 ،ج ،1غ ،)1131بیناایی نی از شکر داشتن (رائ :1935 ،
ج ،1غ ،)9931شار را ماج

تازگی و بهبادی زخم دانستن (رائ  :1935 ،ج ،1غ.)111

ب)برمبنایغلو
توختنآب،فسردننار،دریاشدنخاك،شخیدنبرق
خشم ممدوح آ قدر با هیبت است که اگر ذرّهای از آ را به روزگار نشا بدهد ،خاك دریا میشاد ،آب میسازد ،آتش یخ
میبند و برق رژمرده میشاد.
خشااامش ار ز هیباااات خااااایش

ذرّهای را باااااااه دهاااااااار بنماااایاااااااد،

رااااار

خااااااك دریااااااا شاااااااد ،بسااااااازد آب

بفْسُاااااارد نااااااار ،باااااارق بِش ااایاااااد
(دقیقی)38 :1913 ،

کمترازهیچبودن
فالنی آ قدر رست و حقیر است که چیزی کمتر از هیچکس است.
فال هیچ کس است و چیزی کم (وطااط)39 :1962 ،
و نیز اندك نباد اندك (کلیا

شمس مالای :1969 ،ج ،1غ ،)181بساط نباد بساط (یاشیج ،)613 :1963 ،دو جا کمتر از

هیچ باد (خاقانی)612 :1963 ،

متناقضنماییبهصورتترکیب

.2-4
در این هنر بیانی دو روی یک ترکی
آبدار ،تقری

به لحاظ مفهام یکدیگر را نقض میکنناد (شافیعی)51 :1931 ،؛ مانناد :آب خشاک ،آتاش

جدایی ،جغد همایا  ،جمع رریشا  ،راه بیراهی ،روض دوزخبار ،زبا بیزبانا و لیره .در این ترکیبا

لحاظ مفهام ،تناقض و ناسازواری وجاد دارد و اگرچه در منطق ،چنین بیا نقیضی عی
است (شفیعی .)93 :1931 ،در ادبیا

اضافی باه

محساب مایشااد ،در هنار اوج تعاالی

فارسی این ناع کاربرد ،بسامد چشمگیری ندارد .متناقضنماهای ترکیبی دو ناع است:

1ت2ت.4ترکیباتیدارایتضاددرتاختارظاهری
این متناقضنماها یک ناع بیشتر ندارند :بیانی

وههایبیانی
متناقضنمابراتاسشی 

1ت1ت2ت.4انواع
این متناقضنماها رنج ناع است:
الف)برمبنایاتتعاره
آتشتر
آتش استعاره از شراب سرخرنگ و خشکی زهد جماد

در عقاید است (گلچین معانی :1981 ،ج.)991 ،1

می و بادة گلرنگ ،خشکی زهد را برطرف میکند.
زهااد را خااا در جگاار از بااادة گلرنااگ کاان

آتاش تر مایکناد درماا ایان سارمای خشاک
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(رائ  :1935 ،ج ،5غ)5213
بااار خرمااان م ماااار فشاناااد آتاااش تااار را

یا رب چااه باال بااد کاااه تردستاای ساااقی

(بیدل)85 :1983 ،
خونحالل
خا حالل استعاره از شراب سرخرنگ است.
هاازار میکااده ماای و بااادة گلرنااگ الزم اساات

تااا چشاام تااا را از خمااارآلادگی در بیاااورد.

هااااازار میاااااکده خااااا حاااالل ماایبایااد

کااه نااارگااااس تااا ز خااااب خمااار برخیاازد
(رائ  :1935 ،ج ،1غ)9818


ب)برمبنایتشبیه
آبخشک

جام با تشبیه مضمر ،از لایت لطافت و رافی به آب مانند شده است .با حذف مشبهٌبه (آب) تناقض رفع می شاد.
بادة زالل در جام بلارینِ لطیف و شفّاف مثه آب خشک و آتش تر هستند.
باااااااده در جااااااام آبااگیااااانه گاااااااهر

راسااات چاااا آب خشاااک و آتاااش تااار
(نظامی)111 :1963 ،

آتشتر
باده با تشبیه مضمر ،از لحاظ شدّ

تأثیر و تا اندازهای رنگ ،به آتش مانند شده است .این تشبیهها ذاتاً دارای زیباایی هساتند،

امّا با این بیا متناقضنما ،زیبایی بیت چندین برابر گردیده است.
باااااااده در جااااااام آبااگیااااانه گاااااااهر

راسااات چاااا آب خشاااک و آتاااش تااار
(هما )

ج)برمبنایکنایه
یتویی
تویب 
بیسایی کنایه از عالم لی

و معناست .با حذف مکنیٌبه (بیسایی) تناقض رفع میشاد.

ناله و زاری جا های عاشق از سای عالم لی

و معنا دیش

لریااا و نالااۀ جااا هااا ز سااای باایسااایی

هنگام دعا مرا از خااب بیدار کرد.
مااارا ز خاااااب جهانیاااد دوا وقااات دعاااا
(مالای :1969 ،ج ،1غ)221

د)برمبنایمجاز
تقریبجدایی
تقری

مجازاً رسید است.

حسن و زیبایی او بیوفایی را به جایی رسانیده است که عاشقا فرارسید جدایی را از خدا میخااهند.
رسانیده است حسن او باه جاایی بای وفاایی را

که عشّااق از خادا خااهناد تقریا

جادایی را

(رائ  :1935 ،ج ،1غ)113
زبانبیزبانان
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بیزبانا مجازاً حیاانا

و هر چیز جز انسا است.

وقتی که از خاماشی و سکا

زبا حیاانا

و هر چیز جز انسا را دریافتم ،روی در دیاار کردم ،برای من همزبانی شد.

تااااا ز خااااااماشی زبااااا باایزباااانا یااافتم

روی در دیاااااار کاااردم ،همزبااانی شاااد ماارا
(هما  ،غ)191

و نیز آب آتشناك (هما  ،غ ،)111دیدة ندیده (هما  ،غ ،)628راهِ بیراهی (مالای :1969 ،دفتر ششم ،ب  ،)1226نقش
سادهلاحا (رائ  :1935 ،ج ،5غ.)5212
هت)برمبنایتصویردووجهی
آتشآبدار
آتش استعاره از سرخی رخسار است و آبدار کنایه از لطافت و عرق رخسار است .با حذف مستعارٌمنه و مکنیٌبه (آتش و
آبدار) تناقض رفع میشاد.
رخسار سرخ و لطیف معشاق ،آب (لطافت و عرق) را با آتش (سرخی) جمع کرده است.
رلااااح داده اسااااات آب و آتااااش را

آتاااااش آبااااااادار رخااااااساااارا
(هما  ،غ)5111

یتار
خباروحورِزبان 
روضِدوز 
روض و حار استعارههاییاند از شمشیر؛ شمشیر در رنگِ سبز به روض و در رخشندگی به حار مانند شده اسات .دوزخباار
کنایۀ از آزار و شکنجهدهنده است .حار (شمشیر) به زبانی ،فرشتۀ کیفر و آزار در دوزخ مانند شده است .با حاذف مساتعارٌمنههاا
(روض و حار) ،مکنیٌبه (دوزخ بار) و مشبهٌبه (زبانی) تناقض رفع میشاد.
آ شمشیر را ببین که مثه روض ،سبز ،مثه دوزخ ،آزار و شکنجهدهنده ،مانند حار ،رخشانده و ناارانی ،و همچاا زباانی،
کیفردهنده است.
آ روض دوزخبار باین ،حاار زباانیساار باین

باحر ناهنگاوبااار بیاان ،آهناگ اعاادا داشاته
(خاقانی)968 :1963 ،

2ت2ت.4ترکیباتیبدونتضاددرتاختارظاهری
این متناقضنماها یک حالت بیشتر ندارند :بیانی

تناقضنمابراتاسشیوههایبیانی

1ت2ت2ت.4انواعم
این متناقضنماها چهار ناع است:
الف)برمبنایاتتعاره
بهدوشی
بنایخانه 

بنای خانهبهدوشی استعارة مکنیه است ،خانهبهدوشی به ساختمانی مانند شده و سپس مشبهبه (ساختما ) حذف شاده و یکای
از مالئما

آ که بناست با مشبه آورده شده است و با حذف آ تناقض از بین میرود.

سبکروا به هر زمینی که را میگذارند خانهبهدوشی را ریشۀ خاد میکنند (شاهد متناقضنمایی بر مبنای اساتعارة مکنیاه تنهاا
یک مارد باد .به همین خاطر در ذیه متناقضنمایی بر مبنای استعارة مصرحه آورده شد).
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سباااکروا باه زماااینی کاه راا گذاشتاااهاناد

بناااااای خااااانهبدوشاااای بجااا گاذاشاااتهانااد
(رائ  :1935 ،ج ،1غ)9312


ب)برمبنایکنایه
چهرةبیرنگ

هر چیزی که وجاد مادّی دارد نمیتااند بیرنگ باشد و در هر حال رنگی دارد و چهرة بیرنگ ترکیبای متنااقض اسات .امّاا
منظار از بیرنگ کنایه است از بدرنگ یا سفیدرنگ.
به خاطر داشتن چهرة بدرنگ یا سفیدرنگ ،خزا جها محساب میشایم.
از سیاناااۀ راااارداغ ،بهااااار جااااگر خااااك

از چااااهرة باایرنااااگ خاااازانیم جااااها را
(هما  ،غ)811

ج)برمبنایمجاز
آبخشک
خشک مجازاً در معنی خالص ،خالی و در تداول ،خشک و خالی است (گلچین معاانی 992/1 :1981 ،و .)999معنای مصارع
گردا آسیای من تنها با آب خالی است.
نظاار بااه دانااااۀ کاااس نیساات سیرچشاااما را

بااه آب خشااک باااااد گاااااردا آساایای ماارا
(هما  ،غ)691

جندهمایون
جغد مجازاً در معنی ویرانه است.
ساده لاحانی که از جاهای آباد گنج میجایند ،از ویرانۀ همایا (دل رردرد و داغ) ما که گنج عشق معشاق ازلای را در خااد
جای داده است لافه هستند.
ساده لاحانی کاه در معمااره مای جایناد گانج

لااافلااااند از سااایۀ جغااد هماایا فااال ماا
(هما  ،غ)258

و نیز شراب آتشین (هما  :ج ،6غ ،)6136گریۀ آتشین (هما  :ج ،1غ.)126
د)برمبنایتصویردووجهی
تایۀخورشید
سایه مجازاً به معنی نتیجه و حاره ،و خارشید عشق اضافه تشبیهی است.
دنیا و آخر

نتیجه و حاره عشقی است که مثه خارشید نارانی و فیضب ش است« ،به عشق است آسما ایستاده».

دو عاااالم ساااایۀ خارشاااید عشاااق اسااات

دو گیتااای حضااار

جاویااادِ عشاااق اسااات
(عطار :1988 ،ب  ) 538
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فارسی را میتاا در نمادار زیر خالره کرد:

انااع متناقضنماهای زیباییشناختی در ادبیا

 بر مبنای استعاره بر مبنای تشبیه -بر مبنای کنایه

 -1تعبیراتی که در سااختار

 -بر اساس شیاههای بیانی

 بر مبنای مجاز -بر مبنای تصایر دو وجهی

ظاااهری آنهااا تضاااد وجاااد



دارد



 -بر مبنای ایهام

 -براساس رنایع بدیع معنای

الف) تعبیری

 -بر مبنای استعاره

 -2تعبیراتاای کااه در سااااختار



 -بر مبنای للا



 بر مبنای تشبیه -بر مبنای کنایه

ظاهری آنها تضاد وجاد ندارد -بر اساس شیاههای بیانی

 بر مبنای مجاز -بر مبنای تصایر دو

اقسام

وجهی


متناقضنماهای

 -باار اساااس راانایع باادیع

زیباییشناختی در
ادبیا

 -بر مبنای ایهام



 -بر مبنای للا

معنای
 -بر مبنای استعاره

فارسی

 بر مبنای تشبیه -بر مبنای کنایه

 -بر اساس شیاههای بیانی

 -بر مبنای مجاز

 -1ترکیباااتی کااه در ساااختار



 -بر مبنای تصایر دو وجهی

ظاهری آنها تضاد وجاد دارد




 بر مبنای ایهام -بر مبنای للا

ب) ترکیبی
 -بر مبنای استعاره

 -2ترکیباتی که در سااختار
ظاااهری آنهااا تضاااد وجاااد



 -بر مبنای کنایه

 -بر اساس شیاههای بیانی

ندارد

 بر مبنای مجاز -بر مبنای تصایردو وجهی





نماهایزیباییشناختیدرادبیاتفارتی


نواعمتناقض
نمودار.1ا



 بر مبنای ایهام -بر مبنای للا
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نتیجهگیری
.5 
متناقضنماهای زیباییشناختی ادبیا

فارسی را از حیث ساختار میتاا به دو دستۀ تعبیری مانند:

«خنادهزناا گریاه کارد »،

«بیشی را در کمی دانستن» و ترکیبی مانند « :راه بیراهی»« ،جغد همایا » تقسیم کرد .هار کادام از ایان متنااقضنماهاا دو گاناه
هستند1 :ا متناقضنماهایی که بر اساس شیاههای بیانی هستند :الف) بر مبنای استعاره ،ب) بر مبنای تشبیه ،ج) بر مبنای کنایاه ،د)
بر مبنای مجاز ،ها) بر مبنای تصایر دووجهی2 .ا متناقضنماهایی که بر اساس رنایع بدیعی معنای است :الف) بار مبناای ایهاام،
ب) بر مبنای للا .این شیاههای بیانی و بدیعی ،ذاتاً دارای زیبایی هستند ،امّا وقتی به رار
تأثیرگذاریشا چندین برابر میشاد .الل

متناقضنماهای زیباییشناختی در ادبیا

متناقضنما بیا میشااند ،زیباایی و

فارسی ،تعبیری هساتند کاه ایان نااع تعاابیر

ارزا هنری و زیباییشناختی بیشتری نسبت به متناقضنماهای ترکیبی دارند و متناقضنماهای ترکیبی در ادبیاا

فارسای بساامد

چشمگیری ندارند .در متناقضنماهای زیباییشناختی شاعرا میتاانستند س ن خاد را به شکه ساده و لیر متناقضنما هام بیاا
کنند؛ مثالً میتاانستند به جای «آتش در آتش زد »« ،ناباد کرد آتش» ،به جای «آزاد باد اسیر»« ،آزاد بااد عاشاق» ،باه جاای
جدایی»« ،فرارسید جدایی» و به جای «جمع رریشا »« ،گروه رریشا » بیاورند ،اما عمداً به رار

«تقری

تا تاجّه خااننده به سای س ن متناقضنما جل

متناقضنماا آوردهاناد

و شگفتی او برانگی ته شاد ،و چا خااننده برای دریافت حقیقتی کاه در ورای

ظاهر متناقض است ،کنجکاوی و تالا زیادی میکند از کشف حقیقت ،لذّ

میبرد و آ مطل

در ذهنش ماندگار میگردد و به

زودی فراماا نمیشاد.
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