
 

  پارادوكس، خاستگاه و پيشينة آن در بالغت عربي 

  

  2فرزانه مهرگان ،1دكترغالمرضا كريمي فرد 

                               

  چكيده

ترين نوع تضاد است و آن وقتي است كه تضاد منجر به  پارادوكس يا متناقض نما مهم
ت كه يكي از تناقض در پارادوكس چنان اس. معناي غريب و به ظاهر متناقضي شود

  .نمايد طرفين امري را اثبات و آن ديگري آن را نفي مي
 پارادوكس در حقيقت يك امكان زباني است براي برجسته سازي سخن كه به 

اين امكان نوعاً از . زبان  موجب شگفتي و التذاذ هنري مي شود جهت شكستن هنجار
.  تضاد متفاوت استن واژگان پديد مي آيد در عين حال با صنعتامي» تضاد«بستر 

محدودة الفاظ است اما پارادوكس، تناقض ظاهري در معني و » تضاد«حوزة حاكميت 
  .مفهوم است كه با توجيه معناي كالم ، اين تناقض ظاهري هم برطرف مي شود

به غير از تضاد و طباق، ممكن است از درون تشبيه يا مجاز مرسل يا استعاره يا 
اينك در اين تحقيق ما به بررسي . رادوكس به وجود آيد مشاكله و غير اينها نيز پا

پارادوكس و خاستگاهي كه در نظم ونثر ادبي دارد، همچنين پيشينة آن در بالغت قديم 
پرداخته، صورتهايي از آن را كه در قرآن كريم به كار رفته ياد آور شده و فوايد و 

  .هاي زيبايي آفريني آن را نيز بيان كرده ايم  جنبه
  

  پارادوكس، المفارقه، تضاد،  طباق، بالغت     : ليدواژهك

  

                                                                                                              

   دانشگاه شهيد چمران اهواز گروه زبان و ادبيات عربي دانشيار.1
   دانشگاه شهيد چمران   گروه زبان و ادبيات عربي كارشناس ارشد.2

  24/3/89:تاريخ پذيرش      24/7/87:تاريخ دريافت



  مقدمه

يكي از صنايع معنوي در علم بديع، صنعت طباق يا تضاد است كه به آن مطابقه 
در اين صنعت، شيوة بيان چنان است كه كلمات . و تكافؤ هم گفته شده است

ز حالت متضاد به نحوي كه جهت و سير   طبيعي كالم اقتضا كند وكالم را ا

	 ���� � ���� : تعادل وتناسب خارج نسازد در كنار يكديگر به كار برود؛ مانند

������ �
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هاي مختلف در كالم ايجاد شود؛ مثالً ميان دو اسم يا  تواند به صورت    طباق مي

دو فعل يا دو حرف يا يك اسم و يك فعل؛ نيز ممكن است ايجابي باشد يا 
گاهي نيز كالم به . هاي ديگر و صورت...  واژه باشد يا دو جمله سلبي، ميان دو

اين صورت . صورتي است كه موهم تضاد است اما در واقع تضادي وجود ندارد
  . گويند كه ملحق به باب تضاد است    از كالم را به اصطالح ايهام تضاد مي

 آن را نيز به توان    در اين ارتباط يكي از صنايع و هنر هاي زيباي سخن كه مي
باب تضاد و مطابقه ملحق دانست بيان نقيضي يا همان پارادوكس است كه 

  .متناقض نما نيز ناميده شده است
ترين نوع تضاد است و آن وقتي است كه تضاد  نما مهم پارادوكس يا متناقض

اما اين تناقضات با توجيهات . منجر به معناي غريب و به ظاهر متناقضي شود
شميسا، . (قابل توجيه است... بي، ادبي و توسل به مجاز و استعاره عرفاني، مذه

119 (  
 در اصطالح عرفا و صوفيه و از مختصات مهم 1»شطح«پارادوكس، مترادف با 

شطحيات صوفيان، جمالت متناقض نمايي است كه قابل . متون عرفاني است

                                                                                                              

. لي است كه متضمن خلف منطقي است و پيشينة كهن و نمونة باستاني فراوان داردشطح قو .1
شطحيه يا شبهه يا پارادوكس دو قول يا قضيه . كمونه ابن) هاي پارادوكس(از جمله شبهات 

  .كند    متناقض نما را در كنار يكديگر بيان يا با يكديگر تركيب مي
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طامات قدما از پارادوكس با تعابيرمختلف از جمله شطح و . توجيه هستند
  : وخالف آمد و معما ياد كرده اند؛ مانند

  از خالف آمد عادت بطلب كام كه من    كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم
  حافظ

كند و آن     تناقض در پارادوكس چنان است كه يكي از طرفين، امري را اثبات مي
ي، كند؛ مانند هست و نيست؛ اما در پس اين تناقض ظاهر ديگري آن را نفي مي

حقيقتي پنهان است كه سبب سازگاري طرفين ناسازگار شده است و با توجيه و 
فرهنگ . رود    تحليل آن و كشف آن معني و حقيقت، تناقض هم از ميان مي

� «: نويسد    در معني پارادوكس مي» المورد«��
� ������ ���� ����� � �!	"� ���#��
	$% &� '()*+ ,�- .� � ���   )656بعلبكي،  (» �0102 3/� ��

و ) 107كزازي، (معنا كرده اند » ناسازي هنري«در فارسي گاهي پارادوكس را 
در فرهنگ روانشناسي و روانپزشكي، معادل پارادوكس، تناقض نوشته شده است 

را براي پارادوكس به كار برده و » قةالمفار«در عربي اصطالح ). 66پور افكاري، (
المفارقة هي . تناقض ظاهري ال يلبث أن نتبين حقيقته: ندا در تعريف آن نوشته

اثبات لقول يتناقض مع الرأي الشايع في موضوع ما باإلستناد إلي اعتبار خفي علي 

  ) 123 و مجدي وهبه، ص 656  بعلبكي، 287 و 162سعيد علوش،  (» الرأي العام
 متناقض و عقيده و در زبان انگليسي نيز پارادوكس را به گفتة مهمل نما، گفتة
 در تعريف آن گفته. بياني كه با عقايد مورد قبول عموم، تضاد دارد معني كرده اند

پارادوكس كالمي است كه در ظاهر حاوي مفهومي متناقض است؛ به طوري «: اند
آيد اما در پشت معني پوچ ظاهري آن     كه در وهلة اول پوچ و بي معني به نظر مي

همان تناقض ظاهري مفهوم جمله، باعث توجه شنونده يا حقيقتي نهفته است و 
  )46مير صادقي، .(» شود    خواننده و كشف مفهوم زيباي پنهان در آن مي



را در برابر » تصوير پارادوكسي«و » بيان نقيضي«دكتر شفيعي كدكني اصطالح 
بيان «و تعبير) 308شفيعي كدكني موسيقي شعر،(كار برده   به oxymoronواژة
را هم استفاده كرده و از آن به عنوان يكي از انواع آشنايي زدايي » دوكسيپارا

منظور از تصوير پارادوكسي، : نويسد او مي) 36همان،  (1كند    هنري در زبان ياد مي
كنند؛     تصويري است كه دو روي تركيب آن به لحاظ مفهوم، يكديگر را نقض مي

  )54ه ها، شفيعي كدكني، شاعر آين(» سلطنت فقر«مثل 
  

  پيشينة تحقيق 

هاي اخيـر وارد ادبيـات و         متناقض نما يا پارادوكس از مباحثي است كه در دوره         
حتي برخي . شعر و نقد ادبي شده و از سوي منتقدان مورد توجه قرار گرفته است     

، كلينـت بـروكس  از منتقدان غربي مخصوصاً پيروان مكتب نقد نـوين ادبـي مثـل      
  ) 90سيما دا د،  . (دانند     خصوصيات اساسي شعر ميتناقض ظاهري را يكي از

را » تـصويرهاي پارادوكـسي   «نويسد كه اصطالح            آقاي دكتر شفيعي كدكني مي    
 ). 55 – 54شاعر آينه ها، (اند و پيش از آن سابقه نداشته است  ها پيش ساخته او سال

ن، بـه حـوزة     توان گفت كه اين اصـطالح، پـس از ابتكـار ايـشا                    بر اين اساس مي   
تحقيقات شعر فارسي و نقد ادبي وارد شده است كه  تـا كنـون نيـز پژوهـشهاي                   
بسياري به صورت مقاله، كتاب يا پايان نامة دانشجويي در اين زمينـه در شـعر و                  

  .ادب فارسي صورت گرفته است

                                                                                                              

. است؛ صنعت تضاد يا طباق» تضاد«به معني    oxymoron ذكر اين توضيح الزم است كه . 1
يك چيز است؛ يعني  oxymoronو   paradoxاما استاد دكتر شفيعي كدكني منظورشان از 

يا » بيان نقيضي«يا » تصوير پارادوكسي«يا چنانكه خود ايشان فرموده اند » متناقض نمايي«همان 
  .  »بيان پارادوكسي«
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البته در زبان عربي هم در اين زمينه تحقيقات فراواني در شـعر و ادب عربـي                 
ر انجام شده كه شايان توجـه اسـت، همچنـين در خـصوص قـرآن                قديم و معاص  

 2006از محمد العبد است كه در سال        » المفارقة القرآنية «از آن جمله كتاب     . كريم
  ..  منتشر شده است »  مكتبة اآلداب«از سوي انتشارات 

هــا پــيش در ذهــن  امــا آنچــه مــسلم اســت، مفهــوم پــارادوكس از قــرن
هـاي   تـرين نمونـه    يكـي از قـديمي    . عرفان بوده است  انديشمندان حوزة فلسفه و     

پـارادوكس  «تصويرهاي پارادوكسي كـه از گذشـته مـورد توجـه و بحـث بـوده                 
روزي ائوبوليـدس متفكـر   : گوينـد     است كه مـي ) Liar’s Paradox(» دروغگو

. »گـويم دروغ اسـت           چيـزي كـه اآلن مـي      «: يوناني قرن چهارم قبل از ميالد گفت      
گاه بنا بر آنچه گفته است بايد گفتـه اش دروغ باشـد              ست باشد، آن  اگرگفتة او در  

و اگرگفتة او دروغ باشد، بنـا   ) يعني راست است كه دروغ است پس دروغ است        (
يعني دروغ است كه دروغ است پس       (بر آنچه گفته است، گفته اش درست است         

  ).راست است
دانـم ايـن            يچيزي كـه مـ    : همچنين پارادوكس سقراط كه او روزي گفته است       

  ).http: // riazichi.comاوجبي،(است كه من هيچ چيز نمي دانم 
هاي زيبايي شناختي پارادوكس در شعر و ادبيـات و بررسـي آن              اما طرح جنبه  

در متون نظم و نثر، در دهه هاي اخير وارد حوزة نقـد و بالغـت و انـدك انـدك           
با ايـن حـال رد پـاي ايـن     . وارد قلمرو متون ديني از جمله قرآن كريم شده است    

  .توانيم بيابيم    مباحث را نزد برخي از قدماي بالغت عربي و فارسي نيز مي
  

  طباق و خاستگاه پارادوكس 

شود در عين حـالي كـه بـا آن متفـاوت                زاده مي  طباق   وتضاد  پارادوكس نوعاً از    
فض حوزة حاكميت تضاد يا طباق محدودة الفاظ است اما پـارادوكس، تنـا            . است



آيد اعـم از اينكـه              ظاهري در معني و مفهوم است كه با نسبتهاي حكميه پديد مي           
اين نسبت، اسنادي باشد يا وصفي يا در ديگر قالبهاي ساختار نحوي عبارت؛ مثالً 

ميـان  » با هر فرياد و خاموشي خود سخني را به گوش او رسانيدم           «: وقتي بگوييم 
  : ولي وقتي گفته شود. رادوكس نيستطباق است اما پا» خاموشي«و » فرياد«

  نفسها سوختم در هرزه نالي تا دم آخر       رسانيدم به گوش آينه فرياد خاموشي
   بيدل دهلوي 

 يك تصوير و مفهوم پارادوكسي است، از آن جهت كه        » فرياد خاموشي «تركيب  
برحسب معمول و ظاهر ـ فرياد نمي تواند خاموش باشد و خاموشي نمـي توانـد    

  .اد باشدفري
براي اينكه (البته بسيار ممكن است كه طباق و پارادوكس در يك جا جمع شود   

؛ ماننـد همـان شـعر بيـدل و     )آيـد     پارادوكس نوعاً از رهگذر طباق به وجـود مـي      
  :همچنين اين شعر از ابوالعال معرّي

561"� ��7 8 9���7 :;              #</ =	"� ��7 8 �)>? @3A  
 3�	�5 B C&)>�� DE7FG   

  .ميان حزن و سرور، طباق است؛ اما اينكه حزن همان سرور است مفهومي پارادوكسي است
  :است كه در وصف شمع گفته»  السرٍي الرَفّاء«باز مانند آن، شعر زير از قول 
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  .پارادوكس در خراب كردن، آباد كردن است

هاي پارادوكسي به يك انـدازه    در ضمنً بايد توجه داشت كه هميشه همة صورت        
بايي آن بيشتر، بـستگي بـه ايـن دارد كـه چقـدر              مراتب زي . زيبا و دلنشين نيستند   

ضمن اينكه شدت تضاد و ناسازگاري      . غريب و دور از عرف و عادت ذهن باشد        
ميان دو طرف تناقض نيز در تعيين درجة زيبايي آن مؤثر است؛ يعنـي اينكـه هـر                 
چه تضاد ميان دو طرف بر حسب تشخيص ذهن بيشتر باشد، سازگار نمودن آندو 

دقت در نمونه هاي زير نيز      . ريب تر و براي ذهن شگفت آورتراست      با يكديگر غ  
  :كند    ما را بيشتر با اين مطلب آشنا مي

�&:abJ�� Jc	�(&�� d�1� :eY$V% �            �	R:�EJ�� f$�� S��&�� J&#R :e �g7  
بن احنف است، بايد شعر مورد ستم در علم  اين شعر را كه از قول عباس

تعقيد «جا آن را به عنوان شاهدي از كالم غير فصيح براي همه . بالغت شمرد
كه از عيوب فصاحت كالم است آورده اند، زيرا شاعر در مصرع دوم » معنوي

را كنايه براي شادي و فرح آورده است در حالي كه اين تعبير » جمود عين«
داللتش بر چنين معنايي واضح نيست و خارج از فهم عرف است؛ اما كسي به 

زيباي شعركه ميان دو امر متناقض، سازگاري به وجود آورده و مضموني بر بخش 
شاعر در مصرع . اي نكرده است خالف روية عرف و عادت ذهن ساخته، اشاره

به ساخت مضموني نو و ) بعد و قرب(اول با همساز نمودن دو معناي متضاد 

                                                                                                              

بيناي شب است اما در وقت . ا فروغ خود صبح كندهمه شب گريان است  تا شب را ب. 1
اين است كه خراب . بريم    براي درست كردنش سر آن را مي. طلوع خورشيد نا بيناي آن است

  .كردنش آباد كردن آن است



گذر طباق به ابتكار در معنا دست زده و با ايجاد تصويري پارادوكسي كه از ره
  .دست آمده چيزي را سبب ضد خود معرفي كرده است

اينكه دوري، سبب نزديكي است؛ يعني اينكه يك چيز ضد خودش را به 
آورد، امري معهود و آشنا در عرف نيست؛ اما شاعر با اين نگاه به     وجود مي

ه تا مطلوب كند از او تقاضاي وارونه كرد    روزگار كه هميشه با او وارونه رفتار مي
است تصويري »  نزديكي در دوري«پس حاصل اين تعبير كه . حاصل شود

  .پارادوكسي است كه از چشم اهل بالغت پنهان مانده است
به هر روي، اين تصوير پارادوكسي در جاي خود زيبا، غريب و هنري ست؛ 
اما مراتب زيبايي و غرابت آن به اندازة تصوير پارادوكسي در شعر ابن عميد 

  :  نيست كه گفته است
MVh) ��  LMQ J�  i>�/  jkh)         ka(l�� ��  mY n Q�:% o��   
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شود كه خورشيد ساية خورشيد شود؟ مسلّماً اين امري متناقض و     چگونه مي
پذيرفتني نيست كه چيزي در همان . عرف و در نگاه معمول، نامقبول استنزد 

خورشيد سايه از «پس اينكه . حال كه خودش است ضد خودش هم باشد
لطيف  استعارةشود، تصويري پارادوكسي است كه از درون يك     مي» خورشيد

ن تناقض البته با تأمل در شعر و توجيه ادبي آن، حقيقت پنهان در اي. برآمده است
  . شود    آشكار مي

تناقض در اين شعر از آنجا به وجود آمده كه خورشيد مجازي، همان 
خورشيد حقيقي تلقي شده است و اين به سبب شدت تناسي تشبيه است كه در 

بنا براين با دانستن اين امر كه يكي . ساختار استعاري شعر صورت پذيرفته
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 خورشيد حقيقي است، تناقض و خورشيد مجازي بر سبيل استعاره و ديگري
  . شود    ناسازگاري در كالم برطرف مي

اين نكته هم جالب است كه ميان خورشيد و سايه، تضاد نيست بلكه تناسب 
  . است؛ اما ميان الزمة خورشيد يعني نور، و سايه، تضاد وجود دارد

پس از توضيحات ياد شده بررسي خاستگاه پارادوكس ضروري به نظر 
پيش از اين گفته شد كه پارادوكس به نوعي زادة طباق است؛ اما در . رسد مي

مثالً در شعر . اينجا بايد اين نكته را اضافه كرد كه هميشه و آشكارا چنين نيست
  :زير از مولوي

  هر آن كس كو هنر را ترك گويد         ز بهر تو هنرمند عظيم است
د در مفهـوم آن، ايـن مـضمونٍ         هر چن . كند هنرمند است          كسي كه هنر را ترك مي     
و اين خود مشتمل بر طباق اسـت؛        » بي هنري هنراست  «پوشيده وجود دارد كــه     

در عربي هم شعر زير از ابونواس از        . اما در الفاظ شعر، صنعت طباق وجود ندارد       
  : اين جمله است

:ebJ#�� M
  s(0S2         MaQEJ7 �S�  JtS�Jb#J%  
 C3�	�5F[  

مري شگفت و غريب است، حرف غيرمعمول و ضدعقل و اينكه سالمتي ا
اند، چون شاعر، سالمتي را  عادت است و برحسب ظاهر، اين دو با هم متناقض

كه امري طبيعي و اولي است به منزلة يك امر عارضي و ثانوي قرار داده و 
سالمتي «پس اينكه بگويـيم . عارض شدن آن را موجب شگفتي دانسته است

ي مفهوم متناقض نما دانسته دارد؛ زيرا صفتي را به موصوفي نوع» عجيب است
اما با دقت در آن، تناقض ظاهري . ايم كه بايد به ضد آن نسبت بدهيم نسبت داده

شويم كه شاعر براي بيان شدت عشق و عالقة     شود و متوجه مي    سادگي رفع مي به
 بسيار است اصل قرار خود به معشوق، بيمار و نزار بودن را كه نتيجة دلدادگي

داده و سالمتي و تندرستي را بر آن فرع كرده است زيرا حال عاشق با افراد ديگر 



متفاوت است؛ او از سر دلدادگي همواره رنجور است و از غم مهجوري نزار و 
  . اگر غير از اين باشد، خارج از اصل خود و موجب شگفتي است. نامسرور
طباق است؛ ولي » صحت«و» سقَم« ميان شود    گونه كه مالحظه مي همان

پارادوكس در مصرع دوم است و سقم در اينجا به طور مستقيم در ايجاد آن 
پس اين پارادوكس زاييدة طباق نيست؛ بلكه تنها از درون يك . دخالتي ندارد

  . جا برخاسته است اسناد به ظاهر نا به
است كه چه در    » طنز«شايان ذكر است كه يكي از كاركردهاي مهم پارادوكس          

نوع پارادوكس كالمي و چه در قالب هنرهاي ديگر مانند فيلم و نمايش و نقاشي               
 كـه بـا     -مثالً در شعر زير از احمد مطـر       . گيرد        و كاريكاتور مورد استفاده قرار مي     

، به زبان طنز، انهدام و خراب كردن        1تضمين يك مصرع از شعر ابوالقاسم الشابي      
او .  با چنـين تعبيـر پارادوكـسي روبـرو هـستيم        -انسته است را زندگي و حيات د    

  : گويد    مي
u��"R ME(�� 3/ v &R6+           �1w� J5��/ ��	� :e#(l�� �-A      

>1 ZW� �	hY x 3/ L&Ry �            z�R � �	�S&'J� 3/  L&Ry �      
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بايد توجه كرد كه پارادوكس ممكن است به روش ديگري و از رهگذر 
پارادوكس از نوع خلق شود كه بايد آن را  طباق هنركالمي ديگري غير از صنعت 

تاكيـد مدح  حساب آورد؛ مثالً از طريـق تشبيه يا استعاره يا صنعت دوم بـه
  . كه هدف از آنها مبالغه در مدح و ذم است يه به مدحشبيـه بـه ذم يا تاكيد ذم شب

هاي معنوي كالم است كه با  اين دو عنوان اخير، از صنايع مربوط به زيبايي
مثالً در . شويم حامل مفاهيم پارادكسي هستند    هاي آنها متوجه مي دقت در مثال

                                                                                                              

1 . �&E�� Je1b�V� 3/ L&{R6+           �1w� 5��/ ��	� :e#l�� �-A  
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آورده  ستتاكيد مدح با آنچه شبيه ذم اهاي بالغت به عنوان  شعري كه در كتاب
  : اند

Se|�$��S c��� �S� }�	Y Y+ L�S'SR          f'Q+	1:7  P3/  JTq  f'1+  Je1� y �[   
                       75، ص 2/6 و خطيب، جج 37                                               رشيدالدين وطواط، ص

ير پسنديده و مذموم قرار داده اي در عنواني غ كنيم كه امر پسنديده    مشاهده مي
شده است، بدين معني كه كندي تيغة شمشير كه نتيجة استفادة زياد از آن است و 

آيد كه با دشمن درگيري زياد رخ داده باشد، از جملة     در موقعي به وجود مي
عيوب محسوب شده؛ حال آنكه دليل و نشانة شجاعت و مردانگي است، 

پس جلوه . ؛ بلكه عين پسنديدگي و حسن است تشجاعت هم نه تنها عيب نيس
اين . دادن يك مفهوم پسنديده به صورت مفهومي ناپسند، بياني پارادوكسي است

تصوير پارادوكسي با تحليل محتواي شعر و روشن شدن مقصود شاعر رفع 
ساختار نحوي .  نيستها يابيم كه كندي دم شمشير از جملة عيب    شود و در مي    مي

ارت كه مبتني بر استثناي منقطع است ـ نه متصل ـ ما را به اين نتيجه اين عب
. نيست) عيب(از جنس مستثني منه ) كند شدن لبة شمشير(رساند كه مستثني     مي

  ).مانند ما جاء القوم إالّ مراكبهم(
مثال آورده اند، »  تاكيد مدح شبيه به ذم«درشعر فارسي زير نيز كه براي 

  : ي   قابل مشاهده استمفهوم پارادوكس
  تو را پيشه عدل است ليكن به جود             كند دست تو بر خزائن ستم

  38رشيدالدين وطواط، ص
را از  » جـود «يكـي اينكـه     : در اين شعر، بيان پارادوكـسي از دو جهـت اسـت           

از نقايض عدل و مـستثني از       »  جود«خارج و چنين وانمود كرده است كه        » عدل«

                                                                                                              

لبه هاي شمشيرشان در اثر درگيري با سپاه ) ند زيراشجاع ا( عيبي در آنان نيست جز اينكه .1
  ) .پس عيبشان بي عيبي است. (دشمن شكستگي برداشته است



فاقاً تاكيد مدح شبيه به ذم هم در همين جاست ـ و ديگري اينكـه   آن است ـ و ات 
: شـويم         اسباب ستم شده است، حال آنكه با دقت در معني شعرمتوجه مي           »  جود«

آنچه ستم ناميده شده همان . اوالً جود مباين با عدل نيست ثانياً اسباب ستم نيست    
سازگاري ميان جـود    پس نا . جود و كرم است كه او از خزائن خود بخشيده است          

  . و عدل و اينكه جود، ستم است، مفاهيمي متناقض نماست
 نيز وضع به همين ترتيب است؛ مثالً در  »تاكيد الذم بما يشبه المدح«در صنعت 

  :    اين شعر كه گفته است
             dJ�b:� y S~aYw� 8 :z��/              MS{()/ JTq SU�h�� �S� 6{J� [  

  382مي، الهاش
رسد كه حماقت نوعي فضيلت است؛ يعني شاعر گفته     نخست، چنين به نظر مي

بنا براين ! است از هر فضلي خالي است جز يك فضل و آن اينكه احمق است
تصويري پارادوكسي است كه موجب شگفتي و تحريك »  فضيلت حماقت«

باورهاي معمول و شود، چون آن را با معناي عجيب و خارج از     ناگهاني ذهن مي
  .كند رو مي آشنا روبه

بديهي است با تامل در مفهوم شعر و تاويل آن، در خواهيم يافت كه حماقت 
به عنوان فضيلت توصيف نشده و اساساً اين كالم در ستايش و مدح نيست؛ زيرا 

) يعني خالي بودن از فضيلت(چيزي را از حكم پيش از خود »  غيرَ أنّـي«ادات 
عالوه بر اينكه از فضل خالي است احمق . ه بلكه در امتداد آن استاستثنا نكرد
     . هم هست

  :از اين نمونه در فارسي مانند
  ندارد خلق از او درهم و دينار         ولي  دارند  از  او  آزار  بسيار

  275تقوي، 

                                                                                                              

  !  بينم     از هر فضيلتي خاليست مگر اينكه من او را در حماقتي بي مانند مي . 1
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اند؛ ولي آزار بسياري از او  مردم هيچ درهم و ديناري از سر لطف از او نديده
و اين، تصويري پارادوكسي » آزار لطف است«مثل اينكه گفته است . ه اندديد

توجيه پارادوكس در اينجا اين . است كه چيزي با ضد خودش توصيف شده است
گونه است كه او نه تنها درهم و ديناري از سر لطف به كسي نبخشيده بلكه به 

  .مردم آزار بسيار هم رسانده است 

جا طرح اين پرسش است كه  آيا اساساً بحث  در ايننكتة مهم و شايان توجه  
در شعر، در گذشته هم مورد توجه اهل بالغت »  هاي پارادوكسي بيان«و بررسي 

  و ادب بوده است يا خير؟
زير اين  هاي بالغت قديم، مبحثي خاص،  مسلماً در كتاب: در پاسخ بايد گفت

ان كامالً از طرح چنين توان يافت اما اين بدان معني نيست كه آن عنوان نمي
دست كم دو نفر از بالغيون گذشتة ما كه از بزرگان اين . اند موضوعي غافل بوده

اند؛ يعني عبد القاهر و زمخشري در آثار خود در مواضع مختلف وارد  فن هم بوده
توانيم بحث پارادوكس را در آثار آنان     خوبي مي اند؛ چنانكه به اين حوزه شده

و  »مواقع تمثيل«براي مثال به اين مطلب اسرار البالغه در مبحث . رديابي كنيم
ترديد در نقد ادبي امروز و بالغت جديد با  بيان چگونگي مبالغه در آن، كه بي

توان گفت اساساً عبد القاهر، موضوع     هماهنگ است، و مي»  پارادوكس«بحث 
  : گويد    پارادوكس را به بحث گذاشته در آنجا كه مي

بيني كه هر مقدار دوري و فاصلة ميان دو     ر تشبيهات را بررسي كني مياگ «
ها را  آورتر و در روح و جان انسان مؤثرتر است و دل چيز، بيشتر باشد، شگفت

اين امر خاستگاه اوج زيبايي و ظرافتي است كه . آورد    بيشتر به شادي و طرب مي
اينها بدان سبب است كه در اين همة . آورد    هاي مرده را نيز به وجد مي جان

يابي و در     تشبيهات، دو چيز را كه مخالف يكديگرند در عين تباين، مشابه مي
  ».... بيني     عين اختالف، كنار هم مي



كند؛ مفاهيم     سازد؛ پسند و ناپسند را همره هم مي    مشرق و مغرب را به هم مي
دهد؛ بي      بي زبان را سخنوري  ميدهد؛    خيالي را در موجودات مجسم نشان مي

آميزد؛ مرگ و زندگي را يكجا     بخشد؛  اضداد را در هم مي    جان را جان مي
سازد، چنانكه يك چيزي را از جهتي آب و از     آورد و آب و آتش را به هم مي    مي

  :انگارد    جهتي ديگر آتش مي

� CS&7          w� ��) MQE%�:� 8 j�) )/3�	�W� .� 9�� X�[  

  : نمايد    گونه كه شيرين را تلخ و شرنگ را عسل و زشت را زيبا مي  همان
:��	(V�� O�%/� Oh1< �� :�R         {�/ O|�&�/ 3	1� 8 j�JVJ?_  

  :گرداند    گاهي هم يك چيز را به ضد خود بر مي
:o�N � ��(�/ L�q/           :o�N a()A y/ }�Ja':R  }�(�qa1� ]  

  :كند     و چيزي را حاضر غايب معرفي مي
e|��� �<w� MQ � j�67        5��{h�� 8 ���<? ��|q �/r  

                                                                                                              

   من در نگاه حسود، آتشم و با برادران، آب روان . 1
. اند نانش زشت تر است از مهماني كه چارپايان او را ديدهاو زيبايي است كه در چشم دشم.  2

از مهمان صاحبخانه خوششان نمي آيد ) مثالً گوسفند و گوساله و غيره(توضيح اينكه چارپايان 
بنابراين، مهمان در نظرشان . دانند كه براي او ذبح خواهند شد    دارند؛ چون مي    و او را دشمن مي

  .   زشت و منفور است
مفهوم ). ابو تمام (من آن روزگاري كه سياه بودم سپيد بودم ! هان !   سپيدِ سياه است . 3

  سپيدِ سياه، سياه ِسپيد  : پارادوكسي
غايب : مفهوم پارادوكسي). وأوأ دمشقي (درود بر آن پيداي پنهان باد ! اي پنهان در دل پيدا .  4

   ): 235 / 5البستاني، (نيز دارد كه »  الشاب الظريف«مانند اين بيت را .  پنهانحاضر، پيداي
�L1:��� J�	�w� d&+/ sb':a�+       sJb':I 3��<? f�)/ �  f:��Sq  

  پس قلب من فداي آن پيداي پنهان باد . پنهان شديد و حاضريد در قلب من
  :فرمايد     در همين معني سعدي مي
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  : داند    گاهي هم رونده را ايستا مي
Q�J��w�  SKJ�%  � �  :TV%         }�+	�	� S~+�� Y�R�(	� �[  

 بررسي پارادوكس شيخ پس از اين نقطه نظرها كه در واقع، همان بحث و
است و آن را از رموز زيبايي و قابليت هنر تمثيل و تشبيه براي خلق مفاهيم به 

داند، در بخش ديگري از بررسي و     ظاهر متناقض، اما هماهنگ و با معني مي
  : گويد    تحليل خود در همين راستا مي

ت كه در از جمله نكاتي كه به اين مبحث ارتباط دارد نوعي سخن پردازي اس«
/?JV�S� J� «: شود؛ مانند اينكه بگوييم    آن چيزي از افعال، سبب ضد خودش مي

��7W� J&JH� Y�1?« ) خواست بدي كند    نيكي كرد از همان جايي كه مي(2 . �» J.QhJ)
L���� J5��/ Y�1? �� «)خواست زيان برساند    سود رسانيد از همان جا كه مي.(  

فاهيم ظاهري در چارچوب سبك و شيوة متداول، اينكه سر گرم شدن به م
كند و او خارج از اين اسلوب مقرر و از پيش تعيين شده، امري  شاعر را قانع نمي

مانند تصوير نيكي در بدي و بخشش در بخل و (كند     خالف انتظار را بيان مي
دهد، حكايت از     و زيبايي را با ضدش بخوبي سازش مي) ستايش در نكوهش

هاي شاعرانه  دي شاعر و طبع بلند و قدرت انديشة او در خلق نازك خيالياستا

                                                                                                              

  جمع و دلم جاي ديگر استهرگز وجود حاضر غايب شنيده اي           من در ميان 
قاضي (گردد و هنوز از پيش ما نرفته است     همه جا مي.  گردشگر ايستاي آفاق است. 1

  گردشگر ايستا، روندة نارونده : مفهوم پارادوكسي). ابوالحسن 
0�S«آية شريفة V�� L�� i�� M
 � ��&�� ':�V� Q���� d�% � «) ،نيز متضمن چنين مفهومي) 88نمل 

پنداري در حالي كه همچون ابر در     كوهها روندگان ايستا هستند؛ آنها را متوقف مي: است
  .  حركتند

تصوير . عدو شود سبب خير گر خدا خواهد: شود     در ضرب المثل فارسي هم گفته مي. 2
  .رساند      كه دشمن خير است يا دشمن خير ميپارادوكسي در اين است



البته تا زماني كه سوء تعبير، كالم او را به ضعف و سستي نكشانده و او را . دارد
  .به خطا نيفكنده باشد و كالمش همچنان بتواند از معناي پوشيده پرده براندازد

  :كند    را براي ما روشن ميمالحظة اين شعر از ابوالعتاهيه چنين صفاتي 
d�{'Q� MQ � O�@hS�S� M(��           ��w2  LMQ J�  YU1����  JdS>:�  
dS�&� :z:�&�  JzL>) � �oQ J#+           dS&J� O�J&J� �� J��N/ � MQ �/  

dS�&2 Sz�$:lR  J~1�J�y �3/           ��{1+�  :z��&J� �S� :o�S�:� �    
��	 S� :o1S�Yq �   S��X{#�� S�JV?gR SO1Q J�  �	:�?/            SOS {i�QhJ% �S�    

�$il�� Q�J)��� :z�&� M���            �oJ#J<� 9���� :T� MS�J%+  �                [S  
  134    عبدالقاهر، اسرار، 

) ابراهيم بن عباس صولي(از ديگر اشعار لطيف در همين معني، گفتة اين شاعر 
  :است كه 

dS&�N MQ J� 
J5�R 1+  ��          ��� �� Jo�#J�J2 � X�	7 MS�QEJ��S�  
&?/ �A MS ��  X�	7 J�JV?/         � � J,1+ S�	(V � ��&�� :=�SH+[S  

                                                                                                              

دست من از دستان او ! بار كرد   پاداش نيكو باد كه پشت مرا سبكبخيل را از سوي من.  1
از سود و فايدة . بزرگي و كرامت يافته و ارزش و اندازة او قدر و پاية مرا برجسته كرده است

دل  (يافته ام تا سينة خود را از سپاس به او تنگ نبينم  اوست كه اين خوشبختي و راحتي     
بي نياز شده ام از ) اشم به خاطر بخشش، او را سپاس بگذارمتنگ نشوم ازاينكه مجبور ب

ام ـ تا به بهترين بهانه به سوي او رو كنم كسي كه دستان  احسان او ـ با آنكه دست خالي مانده
  .اوبار سنگين سپاس را ازدوشم برداشته اين خوبي اش به من قابل انكارنيست 

نسبت به بخيل است؛ يعني »   سپاسيسپاس بي«مفهوم پارادوكسي در اين شعر اجماالً 
سپاسگزاري از بخيل به خاطر اينكه به شاعر عطايي نكرده است كه مجبور باشد وي را 

  .   سپاسگزاري نمايد؛ سپاسگزار اوست كه نمي خواهد او را سپاس بگزارد
مت پاداش بخل، كرا: شود؛ مانند    البته مفاهيم پارادوكسي ديگري هم در متن شعر مشاهده مي

كه همة اين بيانهاي متناقض نما به همان ترتيب قابل ... بخيل، سعادت بخل، احسان بخيل و 
  .  توجيه است
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  135همان، 
شود كه     با مالحظة اين نقطه نظرات زيبايي شناسي از عبدالقاهر معلوم مي

 شده به خود مشغول داشته است همان هاي گفته آنچه ذهن او را در همة مثال
، »غايب حاضر«، »سپيد سياه«مسلماً تعبيرهاي . تصويرهاي پارادوكسي است

، و مانند »كرامت بخيل«، »بد خوب«، »خوبي بد«، »زندة مرده«، »گردشگر ايستا«
اينها همه مفاهيم متناقضي است كه جمع شدن آنها در كنار يكديگر از نوع هنر 

  .پارادوكس است
شايسته است در همين راستا به برخي موارد پارادوكس كه در قرآن كريم به 

خورد و از ديد اهل بالغت قديم پنهان نمانده است اشاره شود تا نسبت     چشم مي
  .  به پيشينة آن آشنايي بيشتري حاصل شود

در تفسير كشاف، در تحليل زيبايي شناسي برخي از آيات قرآن، نكاتي 
در اينجا .  به تعبير امروزي همان تصويرهاي پارادوكسي استيادآوري شده كه

  : كنيم    به مواردي چند از آن اشاره و برخي را نيز، خود بر همان اساس اضافه مي
 {» ��% ��� @" �vSRJ� S=��R (�J�� �3/ @yA (�S� :fSE��J% � �«_)  C;����[_G (  

                                                                                                              

  . با تلخيص ترجمه شده بود 135 ـ 134مطالب گفته شده، از اسرار البالغه ص .   1
 چقدر اين. آن بدي كه از سر دلسوزي به من كردي مرا از بندگي رهانيد: ترجمه و توضيح شعر

بدي تو، به هيچ كس بيش از من اينگونه . من بندة بد رفتاري تو شدم! كار جگر مرا خنك كرد 
  .خوبي نكرده است 
و تعبير »  خوبي بد«يا »  بدي خوب«: شود    كه مي»  بدي از روي دلسوزي«پيداست كه تعبير 

بد «: شود    كه مي»  بدي خوبي كننده«، و تعبير » سپاس بدي«: شود    كه مي» بندة بد رفتاري«
همه مفاهيمي پارادوكسي هستند كه با توجيه هر كدام، تناقض ظاهري آنها بر طرف »  خوب

  . شود    مي
  .با ما خشم نورزي مگر آنكه ايمان آوريم به آيات پرودگامان هنگامي كه به سوي ما آمدند  . 2



= ��«):  142 / 2ك، (در مورد اين آيه نوشته است ��R Q3�W� @yA (�� :e1#J% � �« 
يعني عيبي از ما سراغ نداري مگر ايمان به آيات خداوند كه اصل حسن و 

  .پسنديدگي و ماية افتخار است
�JTq f'1+ Je1 /3@ «: گويد    آيه شبيه به قول نابغه است كه مي: نويسد    در ادامه ميy �

 f'Q+	17...«  است»   به ذممدح شبيه«؛ يعني .  
توان گفت كه چون ايمان به  براي توضيح تأويل مفهوم پارادوكسي مي

تواند سبب خشم و  ها و افتخارات است، نمي خداوند، اصل و ريشة همة بزرگي
پس انتقام . ترين حسن و مزيت است انتقام بوده و عيب تلقي شود؛ بلكه بزرگ

 و متناقض است؛ يعني اينكه ميان گرفتن به سبب ايمان به خدا، مفهومي ناسازگار
سازگاري نيست؛ اما با تعمق در آيه و تفسير » ايمان به خدا«و » انتقام گرفتن«

بريم كه چون به زعم فرعون، ايمان به خداوند     محتواي آن به اين نكته پي مي
 شود، كالم از نگاه او آمده و ايمان به    عيبي است كه موجب خشم و انتقام مي

 وگرنه گوينـدگان 1.خداوند در رديف اسباب نقمت وخشم قرارگرفته است
خود معتقد نيستند كه ايمان به خداوند، عيب و موجب نقمت ) ساحران(سخن 

  .است
{  ��67 @yA ��	�� '1+ Q3	#JaVJ� y ) C���G_(   

دانسته ) وال عيب فيهم غيرَ أنّ سيوفَهم(كشاف، اين آيه را هم مانند به قول نابغه 
  .است

؛ يعني چيزي كه سالم لغو استمفهوم پارادوكسي در آيـه اين است كه ظاهراً 
اما . گونـه كه در شعـر نـابـغـه شجاعت عيب است همـان. لغو نيست لغو است

شود كه ساختار نحوي آيه را بر اساس     تناقض ظاهري بدين ترتيب برطرف مي

                                                                                                              

ايمان آورده ) ع(ه موسي  اينكه آيه خطاب به فرعون و از زبان ساحراني است كه ب توضيح. 1
  .بودند 
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) لغو(از جنس مستثني منه ) سالم(ه مستثني استثناي منقطع تفسير كنيم؛ يعني اينك
پس وقتي مستثني از جنس مستثني منه » ما جاء القوم إالّ مراكيبهم«: نيست؛ مانند

از »  سالم«نباشد، نوعيت مستثني منه هم شامل مستثني نمي شود و در اينجا هم 
  .نيست؛ بلكه چيز ديگري است كه مفهوم آن ضد لغو است» لغو«نوع 

در آنجا سخن لغوي نمي شنوند ولي سالم «: شود    ن معناي آيه چنين ميبنا براي
بدان سبب كه در بهشت اساساً سخن »  شنوند    تنها سالم مي«يــا  » شنوند    مي

  . لغوي وجود ندارد
  :جلوة هنري آيه در اين است كه

اوالً با نفي شنيدن سخن لغو، اصل وجود لغو را نفي كرده است؛ يعني اينكه 
نه اينكه لغوي وجود دارد ولي (اصالً در آنجا هيچ لغوي وجود ندارد تا بشنوند 

  .و اين خود ستايشي از بهشت و از باب نفي شيء باثباته است) شنوند آنان نمي
 ثانياً با اثبات شنيدن سالم، وجود آسايش و آرامش ـ كه سالم رمز آن است ـ 

ي در تاكيد ستايش نخست در بهشت را ثابت كرده است و اين ستايش ديگر
  .است 

ازجملة » سالم«اما پارادوكس در آيه سبب شده است كه در ابتدا گمان كنيم 
  .است؛ يعني آنچه لغو نيست لغو ناميده شده است»  لغو«

� «: نظير اين آيه در سورة واقعه، تكرار شده استa1�g% y � ��	�� '1+ 3	#aV� y
��67 ��67 �61� @yA  «)_F  {_G (  

 �1? BHSE�� 8 f$� � {) Cz�ER[�`(   
عمق وگستردگي معنا در اين آيه كه با ظرافت هنري از طريق سازگار شدن دو 
امر متناقض در كنار يكديگر، پديد آمده، صاحب كشاف را وا داشتـه است كه 

 «: نويسد    وي مي.  تعبير نمايد �R��qشگفتي موجود در اين آيـه " j�1H+ j�y �� O1+

�R���را از اين  »�R��q«). سخن روان و روشني است كه در آن غرابتي است  (»��



10�«: داند كه    نظر مي � �+�� � �)$� QU#:� &� � �10 � jo�	h% � }U�� BHE�� @3/  «
    ).22 / 1زمخشري، (

قصاص كه يكي از موارد آن قتل است؛ يعني مرگ و پايان دادن به زندگي، 
مرگ، «: حاصل آن اين است كه. زندگي و خاستگاه آن قرار داده شده استعامل 

پس ضدي محل به وجود آمدن ضد خود شده است و همين . »زندگي است
  .موجب شگفتي است زيرا خالف عادت ذهن و شناخت فكري و رفتاري ماست

سبب دوري اجتماع از جرم و » قصاص«اما با توجيه آن بر اين اساس كه 
شود و بدين طريق، امنيت و سالمت و زندگي جامعه تضمين     جنايت مي

  . شود    گردد، تناقض ظاهري درآيه برطرف مي    مي
سازي امـور متناقض را كـه مـا در اين  الزم به توضيح است كه زمخشري، هم

 »تعكيس« و» عكس«نام ايم به  مورد مطالعه قرارداده» پارادوكس«مقـاله بـه نــام 
     1.ه است كردموسوم

ناميده گونه »  تعكيس«و » عكس« شوقي ضيف معتقد است آنچه را زمخشري 
اي ازاستعاره و از اضافات خود او به علم بيان است كه بعداً به استعارة عناديه 
موسوم شده است؛ استعاره اي كه در آن، نقيض براي نقيض استعاره آورده 

  ) 261ضيف، . (شود    مي
7�f  QU1� �-A �t�(��� T �ـ / �	�� f$iR� Q�J>)/ �-  ) 24نحل،  (

ها و  اساطير يعني افسانه. است» اساطير االولين«آنچه نازل شده است : گفتند
: حاصل كالم اين است. هاست هاي خيالي كه به نوعي زاييدة فكر انسان داستان

                                                                                                              

1�«: پيش از اين هم ديديم كه ايشان ذيل آية.  1? BHE�� 8 f$� � « C همسازي امور متناقض
در اينجا زمخشري �$ON k در ضمن  الزم به يادآوري است، . توصيف كرده بود R��q}� را

 هم » تبديل«ه آن  با تعريف متداول آن در بديع است كه بعكسگفته است، غير از صنعت 
  »  ملوك الكالم كالم الملوك«: گويند؛ مانند    مي
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الم ك» نازل شدة نازل نشده«پس ! چيزهايي نازل شده است كه نازل نشده است
 كه داشته مفهوم پارادوكسي است و به قصد سخريه و تهكم عليه 1متناقضي است

گويد سخنان بي اساس و     اند كه بگويند آنچه او مي بر زبان آورده) ص(پيامبر 
  . باطلي است؛ همه افسانه و از خود ساخته است

  ��$�� >�>#�� o)/ ,L)A ��Y- {) C3�5r` (ا تويي آن بچش مزة عذاب را كه همان
  . مهتر گرامي

شود كه  به طور طبيعي نمي. سازگار نيست» عذاب«با » عزت و كرامت«مسلماً 
اين خطاب از روي استهزا و تهكم . كسي عزيز و گرامي باشد و مجازات شود

كاراني است كه در زمان گناه در دنيا، براي خود شوكت و عزت و  نسبت به گناه
اينك آن . انديشيدند  به عاقبت كار خود نميگاه ارجمندي قايل بودند و هيچ

  . سروران و گراميان موهوم دنيايي بايد مزة عذاب ناشي از گناهان خود را بچشند
از » األضداد«اينكه اين آيه و برخي آيات مانند آن را ابن انباري در كتاب 

  . مسلماً ناظر به همين معناست) 125نورالدين، (جملة متضادها آورده است 
  
  گر خاستگاه پارادوكسدي

صنعت نفي شيء شود،     از ديگر مواضعي كه گاهي پارادوكس از آنجا ايجاد مي
  . گفته اندو نفي شيء بايجابه هم عكس ظاهر  است كه آن را باثباته
اين از باب : اين صنعت را با نام نفي شيء بايجابه آورده و گفته است» العمده«

بيني كه ظاهر آن ايجاب      در آن تأمل كني مياگر. مبالغه و از محاسن كالم است
  :چنان كه امرؤالقيس گفته است. است ولي باطن آن نفي

                                                                                                              

7�JT ¡ : نويسد    كشاف در اين باره مي.  1/ � f'�R� Q�u:� Y3	$�y O()� j����� j�6N 	
 Jo � 3*+) كالم
� M ) دگار باشد و اساطير هم باشدر نمي شود كه نازل شدة پرومتناقضي است زيرا 	
 :o �

(V��}3	�bJaQ� f$1�A U7�Y� d��/ f$Q�	7� @3A O�	EN �(���)   ،601 / 2زمخشري، ) (27شعراء  (  



��J��J� iM��i��� :5	J#�� :OQ+7 �-A           z��JI dJ&J�':� y 9e?y MQ J�1  
�z«در �I dJ&�':� y« وجود داشته ولي به»  اي مناره«رسد كه     گونه به نظر مي اين 

اي نكرده  وسيلة آن راهنمايي و هدايت نشده است؛ در حالي كه شاعر، چنين اراده
نبوده است كه با آن هدايت و راهنمايي » مناره اي«بلكه خواسته بگويد كه اصالً 

  .)133ابن رشيق، (شود 
گويد؛ اما در     مناره سخن مي» بودن«معلوم است كه در اينجا ظاهراً شاعر از 

بودن و نبودن دو امر متناقض اند كه يكي . آن سخن گفته است» نبودن«باطن از 
تصوير پارادوكسي هم از همين . در لفظ شاعر است و ديگري در ارادة شاعر

. شود و درمعني نفي    جاست كه نفي يك چيز با اثبات آن است؛ در لفظ اثبات مي
زبان «يا »  ينشان بي نشان«همچون » منار بي مناري«مثل اين است كه گفته باشد 

  .»بي زباني
 ناميده و در تعريف آن عكس ظاهرالمثل السائر، اين صنعت را به نام 

. هاي دانش بالغت است  كه از شگفتينفي الشيء باثباتهعبارت است از : گويد    مي
كند اما در اصل، خودِ     چنان است كه ظاهر كالم، صفتي را از موصوفي نفي مي

در بارة مجلس ) ع(بدين گونه است كالم حضرت علي . كند    موصوف را نفي مي
%:O«: كه فرموده) ص(حضرت رسول �Q Q+ MJ�¢:% y«) لغزشهايش شايع نيست.(  

كند؛ در حالي كه اين معنا مورد نظر     ها را نفي مي ظاهر كالم، شايع بودن لغزش
ت كه يعني گويا اساساً لغزش چيزي اس(نيست؛ بلكه مراد  نفي خود لغزش است 

شود و چون لغزشي مربوط به گفتار پيامبر شايع نشده است پس در     شايع مي
  ).نتيجه اصالً لغزشي در گفتار آن حضرت وجود نداشته است

                                                                                                              

نشانه و عالمت كه براي راهنمايي عابران در راه، نصب : راه، الطريق الواضح؛  منار: الحبٍ.  1
ودآن را: كنند؛ سافَهبوييد، آن را حس كرد؛ الع  :رَ: شتر پير؛ النّباطيرجخشمگين شد : تنومند؛ ج

  .و فرياد كشيد 
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وجود لغزش، در لفظ اثبات شده . است»  بودن و نبودن«در اينجا نيز تناقض ميان 
  .»غزش بي لغزشيل«مثل اين است كه گفته باشد . است؛ اما در معنا نفي گرديده

از اين گونه كالم كم است زيرا فهم مـا از پذيرفتن آن «: نويسد    المثل السائر مي
زند وجز به كمك قرينه اي كه بايدخارج از داللت لفظي باشد،     سر باز مي

در بارة حضرت ) ع(منظورگوينده فهميده نمي شود؛  مثالً در سخن حضرت علي 
ثابت است كه كالم پيامبر اساساً از هر گونه براي همه معلوم و ) ص(رسول 

. كرد    لغزشي و سستي خالي بوده است كه بر جانها نفوذ و اندبشه ها را تسخير مي
  .نفي هر گونه لغزش در كالم پيامبر است) ع(بنا بر اين منظور حضرت علي

نمي بيني  (1» و ال ترَي الضَب بها ينْجحِرُ«: اما در اين پارة از شعر كه گفته است
قرينه اي مبني بر ارادة شاعر وجود ندارد؛ ) در آنجا سوسماري كه به النه برود

هست اما به النه »  سوسمار«پس ممكن است مقصود او اين باشد كه در آنجا 
   2.نمي روند

من هر چه در شعر عربي جستجو كردم كه شعري با اين ويژگي بيابم، نيافتم 
  : گويد     ميمگر يك بيت از أمرؤالقيس كه

 ��J��J� @8�(&�� :5	J#�� :OQ+7 �-A          z��JI dJ&J�':� y 9e?y MQ J�  
   )204 ـ 203 / 2ابن اثير، ( 

  نام قريه اي بوده است در شام : دياف

                                                                                                              

 ��S0Jb�J::  اين بيت از ابن احمر است. 1� LeJ��� d�%y �      'Q��	
/ :e)��� :cJ>h% y  
شايد مقصود شاعر اين باشد كه در آن صحرا، نه خرگوش هست . گردد    به صحراء بر مي»  ها «

  . و نه سوسمار
گويد؛ گمان نمي كنم كالً     گونه است كه ابن اثير مياي مواقع وضع به همين  هر چند در پاره.  2

به هر حال هميشه در .  و تشخيص ارادة گوينده تا اين مقدار نا ممكن باشدفهم چنين كالمي
كه حال و هواي كالم را وجود دارد ي ـ  لفظي يا معنوي ـ ينم و قرايهر سخن درستي عال

  .هميدنشان دهد بتوان به كمك آنها مقصود گوينده را ف



  :آشنايي با مواردي از اين صنعت در قرآن كريم هم در جاي خود زيباست؛ مثالً
@yA ��	�� '1+ Q3	#JaVJ� y {�  ) 62مريم،  ( �67

اين آيه در صفحات پيش براي مدح شبيه به ذم و بيان تصوير پارادوكسي در 
گويد      در اينجا چنين است كه در ظاهر مينفي شيء باثباته. آن توضيح داده شد

شنوند، در حالي كه  آنجا سخنان لغوي وجود دارد؛ ولي آنان سخنان لغو را نمي
د چيز ديگري است؛ مراد اين است كه در آنجا اصالً سخن اين معنا را ندارد و مرا

  .لغوي وجود ندارد
قرينه اين است كه چون آيه در بارة بهشت و اوصاف آن است، مسلماً شأن 

اي در آنجا وجود نداشته باشد و  كند كه هيچ سخن لغو و بيهوده    بهشت اقتضا مي
ثبات شده، در معنا نفي پس، آنچه در ظاهر ا. هيچ رفتار نادرستي هم سر نزند

  .شده است
� : در سورة واقعه نيز همين معني، تكرار شده استa1�g% y � ��	�� '{1+ Q3	#JaVJ� y

 ��67 ��67 �61� @yA)_F { _G (  
كه به آن توجيه و ذووجهين  (ابهامممكن است پارادوكس از طريق صنعت 

  :فرمايد    فه كه ميبه وجود بيايد؛ مثالً در آية شري) هم گفته اند
 { ... 9.Ja�V:� JTQq �.J£� J� �1JHJ� � �#SaJ7 Q3	�	E� �) CV)rG  (  

اين تعبير، مفهومي . »شنواي نا شنوا«: ؛ يعني» بشنو بي آنكه بشنوي«
شنود ناشنوا     شود كه ناشنوا، بشنود يا كسي كه مي پارادوكسي است؛ زيرا نمي

است؛ يعني اينكه  صنعت ذووجهين اين آيه صاحب كشاف معتقد است در. باشد
ذم باشد از آن نظر كه يهود خطاب . تواند منظور از آن، مدح باشد هم ذم    هم مي

بشنو در حالي كه «يا »  بشنو، خدا تو را شنوايي ندهاد«: گفته اند) ص(به پيامبر 
وافق بشنو در حالي كه جوابي كه م«يا » كالمي كه تو را خرسند نمايد نمي شنوي
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بشنو در حالي كه «: اما مدح از آن جهت كه يهود گفته اند. »شنوي تو باشد نمي
  )  517 / 1: كشاف. (»نسبت به آنچه مكروه و ناپسند است ناشنوا هستي

حاصل شود، چنان »  مشاكله«ممكن است احياناً تصوير پارادوكسي از طريق 
  :كنيم     كه در آية زير مشاهده مي

 ��@��� ـ�/ � :�(��� :f
��ga+ �	EJVQ+)  ،20سجده (  
شود كه     اما چگونه مي. يعني پناهگاه، منزل، محل سكونت و آرامش» مأوي«
پاسخ اين سؤال جز از طريق تحليل مفهوم ! محل آرامش و امنيت باشد؟» آتش«

در اين تركيب متناقض كه يك چيز به ضد خودش . پارادوكسي ميسر نيست
» آتش پناهگاه«يا »  آتش امنيت«: معناي حاصل از آن؛ مثالًاسناد داده شده است، 

كند كه تصويري     ، بروشني معلوم مي»آتش آرامش«يا » پناهگاه آتش«يا 
  . پارادوكسي پيش رو داريم

 مشاكلههمان گونه كه اشاره شد زمينة به وجود آمدن اين بيان پادوكسي 
=S /�)«: است؛ زيرا در عبارت پيش از اين فرموده استw(H�� �	 SaJ� � �	�J�� ���@�� 

dJ�g"� :=(�� f' +«  ي«سپس واژهبراي فاسقان و اهل » مشاكله«را از باب » مأو
  . آتش هم به كار برده است

  

  نتيجه        

ويژه در نقد نوين كه  به. پارادوكس از ترفندهاي بسيار مهم در شعر و ادب است
چنانكه يكي از منتقدان معاصر گفته . شمرند    آن را از ويژگيهاي اساسي شعر مي

ظاهرساده گو و صريح، ناگزير براثرماهيت ابزاركار خود، به  حتي شاعر به«: است
تعميـق بينش، افزايش دقت و وضع  ). 256ريچز، (» شود    جانب تناقض رانده مي

رادوكس توان از طريق هنر پا    قوانيـن زبان شناختي جديد از مواردي است كـه مي



توان چنين     هاي حاصل از مفاهيم پارادوكسي را مي اصوالًً زيباي. بدان دست يافت
  : برشمرد

گيري از اين هنر، كالم از گويش معمول خارج شده و  با بهره:  ـ آشنايي زدايي1
مانند . 1رسد    زبان عادي، به كالمي تازه و غريب بدل شده و به برجستگي مي

  »   فبشِّرهم بعذاب أليم«: در تعبير قرآن)  رنجمژدة(»  بشارت عذاب«
ذهن براي كشف اين ابهام به تكاپو . مفاهيم پارادوكسي ابهام دارد:  ـ ابهام2

بردكه  مي افتد و با تالش خود به راز و رمز سخن متناقض نما يعني حقيقتي پي    مي
  .در آن نهفته است

بعد متناقض و بعد حقيقي . ستمفاهيم پارادوكسي دو بعدي ا:  ـ دو بعدي بودن3
  .و همين امر موجب زيبايي و شگفتي آن است 

شود،     در مفاهيم پارادوكسي نه تنها لفظ برجسته مي:  ـ برجسته شدن معني4
1�: شود؛ مثالً در اين آية شريفه    معنـي نيـز پر رنگ تر مي? BHE�� 8 f$� �  

  .بينيم كه نابودي سبب بودن است    مي
   2.به لحاظ جمع ميان حقيقت و نقيض، كالم، موجز و كوتاه شده است: ايجاز ـ 5
زاييدة طباق ) البته پارادوكس نوع اول(معموالً پارادوكس :  ـ تضاد و ناسازگاري6

عكس، مشاكله، استعاره، تشبيه، مدح : هرچند هنرهاي ديگر كالم مانند. است
تواند بستر آن باشد     اينها هم ميشبيه به ذم، ذم شبيه به مدح، مجاز مرسل و غير 

  ).كه آن را مفاهيم پارادوكسي  نوع دوم ناميده ايم(

                                                                                                              

يكي از انواع آشنايي زدايي هنري در زبان، : نويسد     شفيعي كدكني در اين باره ميدكتر.  1
  )36موسيقي شعر، . (انتخاب بيان پارادوكسي است

با تلخيص و .(  از كتاب بديع دكتر وحيديان كاميار استفاده شده است ، اين چند بند. 2
  ) تصرف
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 به هر حال، بايد توجه داشت كه درجة زيبايي پارادوكس بستگي به ميزان – 7
غرابت و تازگي تلفيق در معاني متناقضي دارد كه مهارت سخنور يا نويسنده و 

  . شاعر، تعيين كنندة آن است
اعم از سخن عالي يا داني، سخن (ادوكس اساساً ويژگي ذاتي سخن است  پار-  8

بنا بر اين روشن است كه دامنة فراگيري پارادوكس، ) جدي يا طنز، و شعر يا نثر
هاي گوناگوني از  در قرآن كريم نيز صورت. تنها منحصر به شعر و ادبيات نيست

يه يا استعاره يا تاكيد تعبيرات پارادوكسي وجود دارد كه از طريق تضاد يا تشب
مدح شبيه به ذم يا تاكيد ذم شبيه به مدح يا مشاكله يا مجاز مرسل يا شيوه هاي 

هاي هنري قرآن  اين امر، از جمله موارد بي شمار زيبايي. ديگر بيان شده است
شود و گواه بر اين ادعاست كه اين كتاب شريف در هر زمينه از     محسوب مي

  .  ، ممتاز استجلوه هاي درخشان ادب
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