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 چکیده

برخالف  را ای  پديدهدارد و ای   ويژه جلوۀ، ی است که در زبان ادبیزدايآشنا ,صلی و هنری ادبیاتکارکرد ا

نما بهه    متناقض آشنازدايی است.يکی از شگردهای ، نما  ناسازوارگی يا متناقض .گذارد  به نمايش می عادت

و  ه  , جملهه مسهندالیه  , موصوف و صفت, مسند والیه مضافشکل مضاف و ه به  )نحوی( دستوری دو نوعِ

عهارف  ، ابن فارض شود.  انجام میه  گفتمان و رويداد آمد خالفی, شطحیات, آمیز حسه به شکل معنايی  

بود؛ او شگرد ناسازوارگی را با عالوه بر استعداد شاعری, دارای ادراکات عرفانی و صوفیانه ، مسلک صوفی

 پهژوهش در  .يافهت اش  های صوفیانه  بهتر برای تجربهتر و   ای نزديک  شیوه، های تعبیری خود  قابلیت همۀ

همهراه بها    نمها را   متنهاقض انهواع  ، اش نما و ارزش ادبی و بالغی  ضمن تعريف متناقضنويسندگان ، حاضر
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 هلئسم نایب. 1

است کهه منجهر بهه معنهای غريه  و       ين نوع تضادتر مهم، نما  پارادوکس يا متناقض

ل بهه  توس، ادبی، مذهبی، اما اين تناقضات با توجیهات عرفانی، ظاهر متناقضی شود به

تناقض در پارادوکس چنان است کهه  . (13 :1311، شمیسا) قابل توصیه است مجاز و...

، مانند هست و کند  کند و آن ديگری آن را نفی می  یامری را اثبات م ،يکی از طرفین

حقیقتی پنهان اسهت کهه سهب  سهازگاری      ،اما در پس اين تناقضات ظاهری نیست؛

حقیقت تناقض ههم از میهان    تحلیل آن و کشف آن معنی, طرفین ناسازگار شده و با

 ، جلهوۀ دبیی است که در زبان ازداي  همان آشنا ،کارکرد اصلی و هنری ادبیاترود.   می

ای برخالف عادت. به همین خاطر توجهه   دارد و عبارت است از نمايش پديدهای   ويژه

سهب  جله     ،زنهد   زيرا عاملی که نظم اعتیاد موجود را به هم مهی  ؛کند  او را جل  می

 .(656: 1331)بعلبکی,  گردد  مخاط  می تأملتوجه و دقت و 

عهالوه بهر    ،مضهامین پارادوکسهی   ين علت و رواجتر مهمپژوهش آن است که  فرضیۀ

تحول و سیر تکهاملی ادبیهات هنهر از    ، شطحیات مشايخ خصوص به و آمیختگی با عرفان

حاضهر،  پهژوهش   در آفرينی است. پردازی و مضمون نکتهسادگی و ابهام هنری و توجه به 

به بازتاب آن در اشهعار ابهن فهارض     ،شاعر نامۀ  و زندگی از معرفی اين صنعت بالغیپس 

موفق بوده  ،کارگیری اين صنعت ادبی و بالغی هيا شاعر در بآ که با اين هدف ،پردازيم  یم

 روشاين پهژوهش براسها    است.  بهره گرفته تائیۀ کبریاين صنعت در  و چقدر از ،يا نه

ی در فقط مقهاتت  و نشدهتا به حال انجام  پژوهشی ،اين موضوع رۀباتحلیل محتواست. در

نمها در    و همچنین متنهاقض  ن, مرگ, مفهوم فنا در ديوان اين شاعرح  الهی, عرفا زمینۀ

را در  اين صهنعت  کارگیری به نحوۀ پژوهش لذا اين است؛ شدهنوشته  اشعار صائ  تبريزی

 کشد.  به تصوير می ،ابن فارض ،شاعر بزرگ یتائیۀ کبرا

 معرفی مختصر ابن فارض. 1

 .اصل از مردمان حمهاه بهود  در  ابن فارضبن علی السعدی معروف به  عمر حفضابو

در ابتهدا بهه تحصهیل     .(951: 1311)ابن خلکان,  اهره متولد شدقدر  516وی در سال 

روی از  ،گاه به تصوف روی آورد و سالی چنهد  فقه شافعی و علم حديث پرداخت و آن

سپس به مکه رفهت و پهانزده سهال     و تجرد گذرانید. تأملبه عبادت و و  مردم پوشید
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کمهال يافهت و   اش  ضت پرداخت تها اينکهه مواهه  روحهانی    و به ريا مجاور حرم شد

او از يک طرف قدرت و استعداد شهاعری را   .(151 تا: بیحنبلی, ) شعرش نضج پذيرفت

شادی اسهت و   احسا  و ادراک دينی و عرفانی او در نهايتِداراست و از سوی ديگر 

ههای   ت ادبی بعد از جنه  ترفَ لوای شعر روزگار خود را در دورۀ اين ويژگی باعث شد

. او را برخی همتهای مولهوی در   رد و بر فراز شعر صوفیانه بايستدصلیبی بر دوش بگی

لکبری از شهاهکارهای  ا خمريه و التائیة. (3: 1319)جودی نعمتهی,   ادب پارسی دانستند

 .(131: 1369ی, م)حل عرفانی اوست که در سکر و مستی است

 .تدرگذش مریق 613ابن فارض در سال 

 نما  تناقضمصنعت . 3

 ،ادعهايی بسهیار قهوی دارد    نشهايی و ا بۀهای هنری ناشناخته در شعر که جنيکی از ترفند

اجتماع نقیضین را برخالف آنکه در  ؛بیانی متناقض دارد ،پارادوکس است. اين شگرد هنری

 :1311 ,المظفر ؛115 :1369، )خوانساری سازد  میممکن ، رسطويی محال استمنطق صوری و ا

وير پارادوکسی چنین ذکهر  نما تحت عنوان تص  از متناقض (59: 1316)شفیعی کدکنی  .(135

تصويری است که دو  ،منظور از تصوير پارادوکسی .ام است که من ساخته صطالحیا»است:  کرده

 .«مثل سلطنت فقر ،کند  روی ترکی  آن به لحاظ مفهوم يکديگر را نقض می

معنههی متنههاقض اسههت در کههالم ن دو واژه يهها دو وردآ ،نمهها متنههاقضپههارادوکس يهها 

در اين است که ترکی  سهخن بهه   زيبايی تناقض  ؛زيبايی باشد ۀدفريننکه آ ای  گونه به

، )هادیايی آن نکاهد از قدرت امتناع ذهنی و زيب ،ای باشد که تناقض منطقی آن  گونه

ا بهه صهورت   هه   یست جز طرح مفاهیم و بیان انديشهپارادوکس چیزی ن. (161 :1316

وادار جستارگرايی و پرسشگری  تأملورزی و  که ذهن مخاط  را به انديشهنامتعارف 

ترين مراحل رشهد و    به يکی از متعالی ،ای دست يافت  که به چنین مرحلهسازد. ذهنی 

 .(111: 1311، )کريمی است رسیدهت خالقی

 نما متناقض اصل واژۀ   .1ه3

 لغویمعنای  .1ه1ه3

يونهانی   در تتین است که منشأ آن ههم واژۀ  paradoxum برگرفته ازيا پارادوکس  نما  تناقضم

paradox ّاز مرک  para  به معنی مقابل يا متناقض با وdox چنهاری است  «به معنی عقیده( ،

1311 :13). 



 1339، پايیز و زمستان 1، شمارۀ 9سال پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت، / 111

 اصطالحیمعنای  .1ه1ه3

بها عهرف بهه طهور عهام سهب         ،متناقض .شده زدايیای است آشنا  نما انديشه  ضقمتنا

شود و دارای   و تهییج مخاط  می تأملدر نتیجه برانگیختن برجستگی لفظ و معنی و 

: 1319 وحیديان کامیار,) آيد  میبه دست  تأويلو  که با تفسیر ساختی حقیقی است ژرف

 ،در علم منطق. (13: 1361، )راستگوپارادوکس شکل کامل تضاد يا طباق است  (.111

قدمۀ قابل قبهول تشهکیل و بهه    دانند که از يک م  ای می  پارادوکس را عبارت از قضیه

در علهم  ول و يا متناقض بها خهود منجهر شهود.     قب غیرقابل ای نادرست و مطلقاً نتیجه

امها   رسهد،   ض با خود و نامعقول به نظر مهی قسخنی است که متنا، پارادوکسْ بالغت

 تبهديل کهرد   پارچهه  يهک  به سخن معنهادار و  تأويلتوان آنها را از طريق تفسیر و   می

 :1315، )کزازی پارادوکس را ناسازی هنری معنا کردند ،در ادبیات .(3: 1311, اشرفیان)

 .(11 :1316، )پورافکاریگويند   تناقض می ،پزشکی شناسی و روان . در روان(111

, هوهب ؛111: 1315 ,)علوش «التناقض الظاهری»ان شده و همچنین بی «المفارقه»در عربی 

توان بهه    می تأويلرای حقیقتی است که از راه تفسیر يا در اصل دانما  متناقض .(113 :1319

مختصهات  جهزو   ،ايجهاز  و بهودن  دوبعهدی  و آشهنازدايی  و ابههام  ت.يافه آن حقیقت دست 

موجه  جله     ،ترکی  دو ضد و همزيستی دو نقهیض  ،فن هنری ر ايند. ستنما تناقضم

کشهف  کهاوش را بهه   انگیزد و ذهن کنج  میاو را بر تأملشود. شگفتی و   توجه خواننده می

 شهود   حسا  زيبايی و لذت در خواننده میدارد و سب  ا  میزيبايی و حقیقت معنی نهان وا

 .(31: 1361 ,راستگو ؛111: 1313 وحیديان کامیار, ؛61ه59: 1316 کدکنی,شفیعی )

 نما  ضقشناسی متنا  زيبايی   .1ه3

و مفههوم متنهاقض   منطق و عقل مخاط  و خواننده در برابر د ،پارادوکس در مقايسۀ

قهرار   ه  پذير نیستند شدنی و آشتی ه جمع  اند يکديگر جمع شده و آشتی داده شده که با

عقهل و   .افتهد   زمهان مهی   دو اتفهاق ههم   ،شود. در اين لحظه  زده می گیرد و شگفت  می

کنهد و در همهین     پذيرد و طرد مهی   متناقض در ظاهر را نمی آشتی اين دو امرِ ،منطق

 کند و اين همان احسا  شهگفتی   پذيرد و قبول می  میعاطفه آن را  لحظه احسا  و

زدايی هنری در شعر   ی آشناها  شیوه. شناسی است و سرشار شدن از لذت ادبی و جمال

امها   قابلیهت پهذيرش ايهن تغییهر را دارنهد،     بالقوه  ،ند و تمام عناصر شعرا بسیار فراوان

وحیهديان  ) رود نازدايی هنری به شمار مهی ترين شیوۀ آش  عالیانتخاب میان پارادوکس, 

 .(16: 1313 کامیار,
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 نما متناقضبالغی  نظريۀ .3ه3

انهد و بهه فکهر يها تجربهۀ        لفظی صرفاً هانما متناقض، در آثار عرفانی ،ظريهطبق اين ن

آنکهه محتهوايش از     تهوان بهی    ای را می  زيرا همان مطل  يا تجربه زنند؛  ای نمی خدشه

عرانه سهود  ن غیر متناقضی بیان کرد و عرفا در واقع از يک فهن شها  دست برود با زبا

های عرفها جنبهه زيبهايی شهناختی و     نما متناقضتوان رد کرد که  جسته اند. البته نمی

بالغی دارند هیچ اشکالی هم ندارد که عرفا از اين شیوه بیهان بهرای مهوثرتر کهردن     

نظريه گرفته اند اين است کهه  سخن خود استفاده کرده باشند ولی اشکالی که بر اين 

ر چه به زبان اسهتعاره و چهه   ی عرفا چه نظم و چه نثنما متناقض در بسیاری از ادعاها

رفای شهرق  همچنان وجود دارد. مثال در سخنان ع نما متناقضبه زبان ساده مضمون 

دعها کهه عرفهای دارای    جهان سخن رفته است. ايهن ا  و غرب از وحدت بدون کثرت

انهد    لف در سراسر جهان هزاران بار آن را در طول قرون تکرار کهرده های مخت  مشرب

 دهد. از ايهن رو   نمای خود را از دست نمی  زبانی که بیان شود محتوای متناقضبه هر 

ند صادق باشد در نتیجه توا  نماهای عرفانی نمی نظريه در مورد بسیاری از متناقض اين

 .(161ه165 :1361، تیسس)امردود است 

 آشنازدايی با نما متناقض .9ه3

به عنهوان ويژگهی    شايد بتوان گفت صور خیال .آشنازدايی دارای قلمرو گسترده است

شاعر يها   ،ها  آرايه اين ؛ چراکه در همۀاست هآشنازدايی استوار گشت اصلی شعر، بر پايۀ

ی کند که بهرا   میای عنوان   آشنازدايی و مطل  را به گونه ، از واقعیت معمولْنويسنده

مخاط  جل  توجه کند و آن را متفاوت از همیشه بداند. هنرمند واقعی در اين میهان  

اين طرز رفتن از صورت واقعی و معمول را برای خواننهده   ،کوشد با توجیهی ادبی  می

ناع کند. شايد بتوان گفت کهارکرد  و حس زيباشناسی او را تهییج و اققابل قبول سازد 

ای دارد و   ويهژه  ی است که در زبان ادبهی جلهوۀ  زداي  شناهمان آ ،اصلی و هنری ادبیات

 .(1: 1313 وحیديان کامیار،) ای برخالف عادت  عبارت است از نمايش پديده

 ،زنهد   زيرا عاملی که نظم اعتیاد موجود را به هم می ؛کند  توجه او را جل  میسب  به همین 

ی يکهی از شهگردها  نمها   نهاقض مت ،. در واقهع شود میمخاط   تأملسب  جل  توجه و دقت و 

 . کالمهی اسهت ظهاهراً   شهود   آشهنازدايی مهی   ذهن و زبهانْ  داخل آشنازدايی است که به وسیلۀ

فی و عقلی متناقض با خود يا مهمل که دو امر متضاد يا ناسازگار را جمع کرده و با باورهای عر
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نگیهز اسهت کهه    ا شهگفت چندان  ،عادی سازگار است. اين تناقض و ناسازگاری منطقِو شرعیِ 

 ،دارد  مهی که در ورای ظاهر متناقض است, وا حقیقتی را به کنجکاوی و تالش برای درکذهن 

 .(133: 1311گلی و بافکر, ) توان به آن حقیقت دست يافت می تأويلو از راه تفسیر و 

  نما متناقضارزش ادبی  .5ه3

که حتهی شهاعرِ بهه      یجايشمرند، تا  های شعر می    نما را از ويژگی  متناقض، در نقد نوين

آورد.   بهه تنهاقض رو مهی    ،ناگزير بر اثر ماهیت ابزار کار خهود گو و صريح،  ظاهر ساده

ناپذير   زبانی مناس  و اجتناب ه برای شعرْچنین زبان تناقض را زبان شعر دانسته ک  اين

پیراسهته از ههر تنهاقض     ج بررسهیِ نظر آن محتااست. اين عالم است که حقايق مورد

 ،کنهد   توان از طريق تناقض به حقیقتی کهه شهاعر بیهان مهی     تنها می ظاهراً اما ،است

نمها عهاملی     اند که متناقض کردهی ثابت يافت. فردريک شگلل و توما  دکونس دست

نشهان دادن آن  ض جهان را که کار شعرْ عاملی که ماهیت متناق ؛حیاتی در شعر است

 .(156: 1351، يچزو) سازد  می منعکس ،است

دانهد و    انگیزی ناشی از تنهاقض مهی   نما را شگفت  افزايی متناقض علت بالغت ،سروش

گويی اين است که خالف عرف  ،حالوت آن بخش است و سرّ گويد اين صفتْ حالوت  می

 مايۀ کند و همینْ  يعنی به ظاهر دو امر ناسازگار را در موضوع واحد جمع می ؛و منطق است

وری در امور موافهق عهرف و    گويی غوطه ،ا ضمیر استخوردن سخن بجذب ذهن و گره 

غفلت است و همین که با امری خهالف عهرف    نطق عادت ذهن است و هر عادتی مايۀم

دارد.   گردد و توجهه بیشهتری بهه سهخن معطهوف مهی        شفته و بیدار می، برآشود  مواجه می

عهادت و منطهق و از راه   نما برانگیختن تعج  است از راه تکیه بر امور خالف عهرف و    متناقض»

 .(1/153 :1365، )سروش «مقراض تناقض غۀگزيدن با دو تی

 در ديوان ابن فارض نما متناقض. 9

 يی است:محتواو لفظی شکل  نما به دو  متناقض

 نمای لفظی  متناقض .1ه9

  ترکیبی. 1ه1ه9

فشرده  صورته را ب پارادوکسی ترکیبی چنین است که مفهوم يک جملۀ ینما  متناقض

يرهای خیالی دقیق و تصو ،ست که اين ترکی نما متناقضدارای دو مفهوم و  کند  بیان می

 گويند.  تصاوير پارادوکسی می آنهابه  د کهساز  میظريفی 



 113/ ابن فارض ینما در تائیه کبراتحلیل صنعت متناقض

 
 

  موصوف و صفت يا الیه مضافمضاف و  .1ه1ه9

 کهه ههدف شهاعرْ    ابهن فهارض بسهیار اسهت     صهفی در ديهوان  وههای   بسامد ترکیه  

، شاعر در بیت زير ،مثال؛ برای چند نمونه اشاره کردتوان به   می از آنها تصويرآفرينی است.

و  «باتی زيهر »ه به معنای ک است گرفتهبرای اين صنعت بهره  «تحت»و  «فوق» از دو واژۀ

 ابهن فهارض   .دههد  امر متضاد را در کنار هم قهرار مهی  دو  ،که اين صنعت ستا« زير بات»

 ،تحهت او باشهد   ،اگر مقام فهوق  گويد که جايگاهش رفیع باشد و  از کسی می (111: 1316)

سهیر   تهرين مرتبهۀ    پهايین  «الثهری تحهت  »ام خشوع در برابر او هستند. قهمه در م ضرورتاً

 باتترين مرتبۀ وجود نام دارد:« ثیراأل قفو»حقیقت است و 

 هفوق التحت و الفهوق تحته   و من کان

 ثیههر لرتههق مههافتحههت الثههری فههوق األ
 

  الی وجههه الههادی عنهت کهل وجههة      

 قههت و فتههق الرتههق ظههاهر سههنّتي  فت
 

ههدايتگر او  ها بهه سهوی    ، همۀ جهتاو باشد زير باشد و بات زيرِ هر کس باتیِيعنی: 

، همان باتی خاکی کرۀ ام زير من گشوده چهآن ،از لحاظ بسته بودن ،شوند. پس خاشع می

 ها سنت آشکار من است.  گشودن بسته ،آری .شیر است کرۀ

معانی متضاد و  ناشی از فشردگی و تراکم ابهامی که؛ اند از ابهامشار سر ،متناقض ابیات

کهه معنهای متناقضهی دارنهد و      هستندای  ، دو واژهشرک و هدايت است.تصاوير متناقض 

 دارد:  میو کنجکاوی وا تأملا به ذهن مخاط  ر

  شکال مثلهی لهم يشهبه   و من عرف األ
 

 فهی رفهع اشهکال شهبهه     هدی شرک 
 

 (115: همان)

توانهد در    ههدايت نمهی   ديگر شهرکِ  ،بشناسدبا من وجود را های    هر کس شکل يعنی:

 د.ه اعتقاد او بیامیزد و نیرن  سازهای مشاب  زدودن صورت

ی بر جامعیت اضداد, محله  بناکه ؛ چرادکش  وير میرا به تصسردی و عطش  شاعرْ بیت بعد،در 

در ظاهر بهاهم در   واژه درست است که اين دو, است هبرای حرارت و مورد شدت عطش قرار گرفت

درمهان   را درد بهی عشهق   ،ابن فارض مانند ديگهر عارفهان   .ندارندهماهنگی معنی از نظر  ،تضادند

 داند:  دردها می ند عشق را چارۀ همۀ؛ هرچاست کردهاکبر ياد  اهللاخوانده و و از آن به عذاب 

  ی اشفی بل قضی الوجد ان قضهی شفائ
 

 غُلهههت  واجهههد حهههر غلیلهههی بهههردو  
 

 (63: همان) 
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حکهم بهر    ،مرا مشرف به مرگ کرده و البته شور و وجهد عشهق   ،درد من يعنی: شفای

افهزای تشهنگی هجهر مهن      نشهان حهرارت  ، اکنون خنکهای عطهش   .مرگ قطعی من نهاد

 است. شده
 ترکیه   يهک  دهنهدۀ  نشهان  که کند  را بیان می یديگر تناقض (111: 1311)ابن فارض 

کهار  ه در کنار ههم به  دارند، را که معنای متضادی  «جديد»و  «قديم» دو واژۀ فشرده است؛

 برد:  می

  قههديمخفههی مههن مهها کنههت   مظهههراً
 

 صههههانه منههههی طههههی     حههههديث 
 

هها در راز   سخنی کهه مهدت   ؛دهم نشان می جديد ،از قديم کردم آنچه پنهان میيعنی: 

 .داشتم نگه می
زدن بیداری همهراه بها چهرت     ،قصد شاعرو آورده شده آلود  بعد، بیداریْ خواب در بیت

بها ديهدن ايهن    را مخاطه   و ذههن  گیهرد   را متناقض می« اغفاء»و  «يقظه» است. دو واژۀ

 دارد.  میکاوش و تحلیل وا به ،تناقضات

  سههوی رعهی لیههالی الخیههف مهها کانههت 
 

  اتغفهههاء يقظههههحلهههم مضهههی مهههع  
 

 (13)همان: 

بهه   ،آلهود گذشهت   ه با بیداری خهواب غیر از رؤيايی کآنچه  ،سبک منهای  ش يعنی: 

 صبح رساند.
  مسند و مسندالیه .3ه1ه9

ورد و », «وصهل و قطهع  » شهود.  ديده می مسندالیهبه شکل مسند و  نما متناقض ،در اين ابیات

. کننهد  مهی معنای متناقض را منتقهل   ،که در کنار يکديگر هايی هستند واژه «انتهاء و بد », «صدی

استحکام روابط دوستانه را بهه  طع, لذت قرب را در الم دوری, ت قاوقسعادت وصل را در ش ،شاعر

 :داند  آغاز می ت سیر و سلوک را به نقطۀغاي عد،بُ

  تباعههدی اقترابههیو  قطعههی فوصههلی
 

  بههههداتی یانتهههههائ و صههههدی وردی 
 

 (31: 1316)ابن فارض,  

، و نزديکهی جسهتن عهین    من است جمع وصل من عین قطع ،پس در اين مقاميعنی: 

 و پايانم عین آغاز است. ،دوست داشتنم عین روگردانی گزيدن؛ دوری

بهه   ،عهامالن مملکهت وجهود    .گويد  سخن میمملکت عشق  رۀباشاعر دردر بیت بعد، 



 115/ ابن فارض ینما در تائیه کبراتحلیل صنعت متناقض

 
 

يکهديگر را بهه اشهتباه     ،و حفهظ او  کشهورداری  پنهان کهردن راز به دلیل  ،اقتضای شرايط

بر تناقض است کهه   دالّ ،«قصد و نایم»دانند.   لهجه می قکه دروغ را صد ؛ چناناندازند می

کهاربرد  توان معنای جمله و زيبهايی    می و با تحلیل محتوايی،در اين بیت به کار برده شده 

 تناقض را فهمید:

  يغههالط بعضههی عنههه بعضههی صههیانه
 

 لهجتهی  صهدق  مینی فی اخفائهه و  
 

 (11: همان) 

افکننهد.   ، به غلط میحفظ راز برخی ديگر را به ضدّ ،ضی از اعضای مناکنون بعيعنی: 

 .است شدهراستی زبان من ، غ من در نهفتن آن رازدرو
  فعل و فاعل. 9ه1ه9

: 1316)تناقض بین فعل و فاعل است کهه ابهن فهارض     ،نما  های متناقض  يکی از نمونه

 است: خويش بهره جستههای  هم از اين نوع تناقض در سروده (111

  و لو قربوا مهن حالهها مقعهد امشهی    
 

 الهبکم  ذکهری مهذاقتها  من  تنطق و 
 

 و از يادِ ؛افتد به راه مي ،خمّار نزديک گردانند ۀگیري را به خان و اگر شخص زمینيعنی: 

 .به سخن درآيند تلافراد  ،آن چشیدنِ
قصد دارد. معنای متضاد  «اختفی»با فعل  «مظاهر»و  «بد »با فعل  «جابتحا» ،در بیت زير

. ابن خويش است های صوفیانه و عارفانۀ  انديشهان دادن و زيبا نش تأکید ،شاعر از اين ترکی 

 :داند  می و اختفا ظهور را عین احتجاب ،در مسلک عرفانی خويش (115)همان: فارض 

 ختفتهت بمظهاهر  إو  حتجهاب بدت بإ
 

 علی صهب  التلهوين فهی کهل بهرزه      
 

در کهردن   ظههور به دلیل و نمايان شد؛  ،نهان شدن در حجابه دلیل ب معشوقْيعنی: 

 ، پنهان شد.های مختلف در هر ظهور  مظاهر و درآمدن به رن 
  فعل و مفعول. 5ه1ه9

ابهن   .اسهت فعل و مفعهول   صورته نما ب  متناقضساختار کاربرد  ،نما  نوع ديگر متناقض

در . سهازد  مهی نمايان  تصويری شگرفرا در قال   عرفانی خويش بینش و معرفت ،فارض

 اقض است.متن« ابصر»با فعل  «عمیانا» بعد،بیت 

 لسههت ترانههی فههی مجههالس علمنهها    
 

 ؟عمیانهههها ابصههههرافتههههق السههههماء  
 

 (951: 1311)ابن فارض, 
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 انکورجماعت  کنم و سمان را سوراخ میکه آبینی  آيا مرا در همايش علمی نمیيعنی: 

 م؟ده  را شفا می
کهار   هبه  «احیها »بها فعهل    ،دارد یکه نقش مفعهول را  «میت اتحیا»بعد نیز در بیت شاعر 

 :است ردهب

  ارج النسهههیم سهههری مهههن الهههزوراء  
 

  اتحیهههها میههههت فاحیههههاسههههحرا  
 

 (911)همان:  

حیاتی  رده است را باکه مُ زورا حرکت کرد و کسی يعنی: سحرگاه، بوی نسیم از منطقۀ

 ربانی زنده کرد.
  جمله. دو6ه1ه9

ايهن  د. دهه  عکس و تضاد يکديگر را نشان مهی  که جمله چنان استترکی  معنايی دو

. جمهالت  کنهد   را بیان مهی  مبهمیدارد و حس  وامی کنکاش ذهنیمخاط  را به  ،جمالت

 :فر کردن استو س کردن اقامت زير، در بیت نما متناقض

  فهم فی السری لم يبرحوا مهن مکهانهم  
 

 و ما ظعنوا فهی السهر عنهه و قهد کلهوا       
 

 (116همان: ) 

 .ی خسته نشدنددر سفر طوتن ها از جايشان حرکت نکردند و چند آنهريعنی: 

 محتوايی ینما  متناقض   .1ه9

 گفتمان آمد خالف. 1ه1ه9

توان آن را پارادوکس روايهی نامیهد.     که می نماست تاجايی متناقضشکل روايی ، آمد خالف

گفتمان باشد و خهواه   يک ،خواه آن فعل ؛چیزی جز تناقض فعل با عرف نیست، آمد خالف

خهالف آنچهه   را پاسخ، کالمی مخاط  در  ،در اين ساختار .(15 :1311، فوتدی)يک رويداد 

ههم جمهع    نوشیدن شراب را بها  «منع» و «ردع»شاعر  ،. در اين مثالکند بیان میشده  گفته

 :گیرم  يا با نوشیدن آن آرام میآشامم   که هرگز از آن نمیکند  می

 کههال و انمهها  ثههمشههربت اإو قههالوا: 
 

 إثهم شربت التی فهی ترکهها عنهدی ا    
 

 (131: 1316ابن فارض, ) 

یزي نوشیدم کهه بهه   چ .هرگز ،گفتم نه .گناه نوشیدي ![مي ۀاي نوشند] و گفتنديعنی: 

 .گناه استش نظر من ننوشیدن
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 رويداد آمد خالف. 1ه1ه9

سخن بهه   قیض ديگر از بیرونِيک نقیض درون سخن وجود دارد و ن ،در اين نوع پارادوکس

و يلقهی المعلهم   »: گفتهه اسهت  نیهز   (113: 1335) . امل دنقهل (193، 1311، )فوتدیآيد   دست می

داعه و يکته   ا فی والبالبل و تغرر فی ارضنبقی السنابل و تبقی تس نصف ساعةالدر  فی  ةمقطوع

ای از در  را در  قطعهه معلهم   :. يعنهی «بقی الرسائل: ستبقی القنابل و تبصدق و طاعة کل الصغار

مین ما و هنگام ترک آن آواز سهر  ها در سرز ها خواهد ماند و بلبلگويد: خوشهنیم ساعت می

 ها.د ماند و نامهنها خواه نويسند: بم  صدق و خشوع می اما کودکان در نهايتِ ،دنده می

 نیز حافظ راست:و 

 شمشههیر احبهها  درويههش مکههن نالههه ز 
 

 طايفهه از کشهته سهتاند غرامهت    کاين  
 

 (131 :1311، )حافظ 

 ، گردی از رهگذر دوست به کهوری رقیه  
 

 بهار بیهار   خهون  ايهن ديهدۀ  بهر آسايش  
 

 (111 :)همان 

عنصهران را   رهانهد و سسهت   که حريفان را از صفات ناپسند مهی  شراب محبت چنان است 

صفای باطن و  د. عشق، مايۀبخش را کرم و خشمگینان را بردباری میثبات عزم و بخیالن 

 :تهذي  نفس است

 و يکههرم مههن ت يعههرف الجههود کفههه  
 

 لههه حلههمو يحلههم عنههد الغههیظ مههن ت  
 

 (111: 1316)ابن فارض,  
کسهی کهه بردبهاری    و  ،کنهد   اکرام مهی  ،شناسد يعنی: کسی که دستش بخشش را نمی

 کند.  باری میدبر هنگام خشمْندارد, 

 یآمیز حس. 3ه1ه9

 شود.  ی فرايندی است که از رهگذر آمیختن دو يا چند حس با يکديگر ايجاد میآمیز حس

ه ارعی را اسهت آمیهز  حهس ماهیت  شعر فارسی ال درصور خیدر  (161: 1366)شفیعی کدکنی 

اين عنصر زبانی را شکل خاصی از استعاره يا  ،(15: 1311)همهان,   موسیقی شعرو در  دانسته

تناقضهی وجهود    ،ررسد میان سخن ايشان در اين دو اثه   البته به نظر میاست؛  مجاز شمرده

 .اره از مجازاستعشده و  گرفتهآمیزی از استعاره   زيرا اصل حس ؛ندارد

د و عالقۀ موجهود در آن را  دان  میآمیزی را نوعی مجاز   حس (119: 1319)مجدی وهبه 

ايهن  در نگهاه وی  ی و استعاره آمیز حسکند. تفاوت   سان روحی قلمداد می يک عالقۀ تأثیر
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 ، عالقۀیآمیز حساما در  شود،  به بنا می ست که استعاره بر پايۀ عالقۀ میان مشبه و مشبها

همانندی وجود  ،روحی وجود دارد. بین خوراک فاسد و آوای وحشتناک سان بودن تأثیر کي

 .سان است بر مخاط  يک روحی تأثیربلکه  ،ندارد

بهر مبنهای وجهه شهبه     را وقتی بحث قیا  و شبیه  اسرار البالغةدر  (11: 1359)جرجانی 

انتقهال و   ای مقولۀه و گويآمیخت آورد که در حقیقت ترکیبی حس  ای می ، نمونهکند  مطرح می

دانهد و بهین آن دو     . او کیفیت شیرينی میان کالم و عسل را مشترک مهی تداخل حسی است

 ،شهود   ظاهر و به طور فیزيکهی درک نمهی   در صورتِ اين اشتراکْولی  کند،  قیا  ايجاد می

ت يعنی لذتی که هنگام خوردن عسل و نیز حس لذ ؛بلکه شباهت آن دو در کیفیت آنهاست

که برای توصهیف   ،شود  مشابهی که هنگام شنیدن کالمی زيبا و شنیدنی در درون ايجاد می

 .است گرفتهاز يکی از متعلقات حس چشايی يعنی شیرينی بهره  ،چگونگی آن

ويژگی و صفتی را بیان کرده که  ،بدن یبرای هر کدام از اعضا (113: 1316) ابن فارض

ثهل  م آورد؛  جا می هيا اينکه صفات و حوا  را جابآن صفت برای آن عضو نیست  ،در اصل

 تأملشاعر با اين کار ذهن مخاط  را به تفکر و  سخن گفتن گوش, گوش کردن دست، و

 .شمرد برمیگانه را  يکی از حوا  پنج ،و برای هر عضوی دارد  مینیز نوعی چندگانگی واو 

  فعینهههی ناجهههت و اللسهههان شهههاهد  

 و سههمعی عههین تجلههی کههل مهها بههدا  
 

 و ينطههق منههی السههمع و الیههدا صههغت 

 تنصهت  و عینی لمهع ان سهدی القهوم   
 

من زبانی شد و چشم و گوش و دستی برای گفتن و ديدن و شنیدن و  پس همگیِيعنی: 

 شنود.  گويد و دستم می  گوشم می .نشیند  کند و زبانم به تماشا می  گرفتن. چشم من نجوا می

 :کند  شدن را بیان میکشته  عذاب وشیرين بودن  هم در بیت زير

 و نعههههت جههههالل منههههک يعههههذب 
 

 عنهههده لهههی قتلتهههی عهههذابی يحلهههو 
 

 (11: همان)

سوگند به صفت جالل تو که عذاب من در پیشهگاه آن شهیرين اسهت و کشهته     يعنی: 

 .شدن در حضور او برايم خوشگوار
 داند:  آمیزی می  حس ،تر  و وحشت را برای دوستی و رفاقتنیز زير شاعر در بیت 

 لههم يبههق مهها بینههی و بههین تههوثقی  و 
 

 بانیههها  ودی مههها يهههودی لوحشهههه  
 

 (111)همان:  
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که میان من و اعتماد من به انس گرفتنم با دوستی, چیزی نمانده بود که  يعنی: درحالی

 به وحشت بینجامد.
همراه ساخته هريه با تلخی مَرا شیرينی سخن  ی،ديگر در بیت (111: 1311)ابن فارض 

سخن محبهوب را بها    ،. شاعراست ارائه شدهی زيبا است که تصوير ار بردهک هدو حس را بو 

شهنود. او صهدای محبهوبش را بها صهفت        بدنش می ، بلکه با تمام اعضایشنود گوش نمی

 :چشد  می ،جای اينکه صدای او را بشنود هسازد و ب ه میشیرين و تلخ همرا

 خطابههه مههرا الخطهه  حلههو  ينسههیه 
 

 و يهههذکره نجهههوی عههههود قديمهههه   
 

 آورد. قديم را به ياد میهای  عهد و پیمانوی تلخی سخنان او برای من شیرين است.  

با وجود اينکهه شهنیدن    .تسا کار برده هصفت ديدن را برای گوش ببعد، شاعر در بیت 

 یکامهل و بهديع   ه تصهوير توانسهت  ،جايی حوا  هشاعر با اين جاب ،هاست  مخصوص گوش

 بیند:  میکند که انگار او را   را گوش می . او چنان سخنان محبوببیافريند

 يراهها علههی بعهد عههن العهین مسههمعی   
 

 بطیههف مالئههم زائههر حههین يقظههت     
 

 (156: همان) 

بها اينکهه    ،نگهرد   معشوق را می ،کنندهبا مالمت ديدار ،گوش من در حال بیداری: يعنی

 است. از چشمان من دور شدهوی 
کهار   هبرای واژگانی باست، بر حوا   ه دالّمعنای واژگانی را ک (111)همان: ابن فارض 

 کند:  تصويری بديع خلق می ،با اين ترکی بر انتزاع است و  برد که دالّ می

 يشهههاهدها فکهههری بطهههرف تخیلهههی
 

 يسهههمعها ذکهههری بسهههمع فطنتهههیو  
 

و خاطراتم بهه گهوش هشهیاری او را     نگرد  تخیلم معشوق را می يعنی: فکر من با ديدۀ

 شنود.  یم

رين شی ،شکنجه در حالت معمول رساند؛ معنای متناقضی را می جر و شکنجه،شیرينی ز

)همهان:  فهارض  . ابن خواسته تصويری نو خلق کند ،اما شاعر با اين تصوير متناقض ،نیست

در کند. عشهق او ماننهد    هبعاريت حیات از تن  ، جامۀخواهد در پی آن عشق وات  می (151

و  کهه بهه عهذابش افکنهده     طوری هب ،هدش را گرفتتمام وجو عشقْ همتاست؛  معشوقش بی

 :است وشبختی و لذت برايش ارزانی داشتهخ

 لههدی وجهههودکم  تعههذيبکم عهههذب و 
 

 علههی بنهها يقضههی الهههوی لکههم عههدل 
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بین ما به  ای کاش عشقْ .تو شیرين است وقتی کنار من هستی ۀشکنج زجر ويعنی: 

 .عدالت داروی کند

 نتیجه. 5

ويژه در نقد نهوين کهه    سیار مهم در شعر و ادبیات است، بهای بنما از ترفنده  متناقض .1ه5

تهوان بهه     مهی  تأويهل فقهط بها   را شمرند. پارادوکس   های اساسی شعر برمی  آن را از ويژگی

ساحت عقل و زبان کشاند. شاعران و اديبان تازی از ديرباز از طريق متون دينی و عرفانی 

اسهته از  ناسهی شهعر قهديم برخ   ش  نجها کهه زيبهايی   ز آامها ا  اند  با اين ترفند هنری آشنا بوده

 ن توجه و اقبال کافی نداشتند.بدابود شاعران  ها  ها و هماهنگی  تناس 

و عالوه بر استعداد شهاعری, ادراکهات عرفهانی     ،مسلک صوفیعارف  ،ابن فارض .1ه5

بیان ايهن  در  ویشود و   يافت میاو  ديواننما در   انواع متناقضبنابراين، ؛ نیز داردصوفیانه 

 است. ی و موفقیت تزم را داشتهتواناي ،صنعت بالغی و ادبی

 ههای تعبیهری،    قابلیهت  ۀنمها را بها همه     شگرد ناسازوارگی يا متنهاقض ابن فارض  .3ه5

 خود يافت. های صوفیانۀ  تر و بهتر برای تجربه  ای نزديک  شیوه

ههای    در سهروده  قضو متنا آمد خالفاوير و مضامین ين علل وجود تصتر مهماز  .9ه5

خصوص عشق و وفها   ، بهبیان معانی و حقايق عالی عرفانی و فراعقلی و عرفی ،ابن فارض

 است. ،وحدت وجود و

دارد و کشهف   وامهی  تأملخواننده را به  ،در بیان افکارش ابن فارض شعری زبان .5ه5

 معنايش آسان نیست.
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