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  مقدمه 

، كالم، نطقهاي دانش همچون م مسئلة تضاد از مباحث برجسته در بسياري از شاخه
هـا دربـارة آن    است و انديشمندان بزرگي در هر يك از اين زمينه... شناسي ونروا، فلسفه

نخسـتين كسـي   ، 1هراكليتـوس ، در ميان حكماي پيش از سقراط. اند نظرياتي بيان كرده
كنـد و آن را مايـة حيـات     در هسـتي و اهميـت آن اشـاره مـي     تضـاد است كه به مسئله 

و بعـدها  ) 110: همـان (پس از او افالطون و فلـوطين   ).98 -97: 1387يـل،  هالينگ د(داند  مي
از كســاني بودنــد كــه در ســطح  3و يونــگ )220-205: همــان( آلمــاني فيلســوف، 2هگــل

  .اي به نقش تضاد و تقابل در هستي توجه نشان دادند گسترده
ركيـب  انسان نيز خود موجـودي ت . تضاد و تقابل از اصول حاكم بر جهان مادي است 

هـا   يقين اين تضـادها و تقابـل   به. يافته از جسم و جان و برزخي ميان فرشته و حيوان است
ادبيات گـاه ايـن تضـادها و     .جمله ادبيات نداشته باشد تواند بازنمودي در هنر بشري از نمي

گونه كه هسـتند بازتـاب داده و گـاه جهـاني دلخـواه و عـاري از تناقضـات        ها را همان تقابل
از يكي شـدن ناسـازها   ، فرا رفتن از عالم كثرت و تزاحم و اتصال به عالم وحدت و باآفريده 

در فلسفة هنر و يا بالغت سنتي و نو كمتر به واكاوي وجـوه  ، با وجود اين. سخن گفته است
شـده اسـت نيـز     شده و آنچه گفتـه  مختلف نمود عنصر تضاد و تقابل در متون ادبي پرداخته

. هاي مرسوم بالغي فراتر نرفته اسـت  بندي ليلي بوده و از مرز دستهبيشتر تكراري و غير تح
تقسـيم تضـاد بـه    ، ها به تضاد تـدبيج و غيـر تـدبيج    مانند تقسيم تضاد به اعتبار تقابل رنگ

  . ...تقسيم به اعتبار سلب و ايجاب و ، اعتبار سببيت مانند تضاد لزوم و استلزام
بـرخالف عنصـري چـون    ، اد و تقابـل معتقدنـد كـه عنصـر تضـ    ، گروهي از منتقدان 

. جزو گوهر اصلي شعر نيست؛ بلكه تنها بازي با لفظ و نهايتاً بازي با معاني است، استعاره
شـود؛ بلكـه تنهـا     تضاد و تقابل زينت يا عنصر بديعي انگاشـته نمـي  ، از ديد اين منتقدان

تضاد ، منتقدان نيز بسياري از. )239و 236: 1996، الساحلي( ويزي براي بيان معنا استادست
جـزو تصـاوير هنـري بـه حسـاب      ، و تقابل را تنها در هيئت پارادوكس و گاه ايهام تضـاد 

                                                 
1. Heraclitus 
2. Georg Wiliam Friedrich Hegal  

3. Carl. G Jung,  
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ديدگاه ديگري اصـل ناسـازگاري و تضـاد را عامـل اصـلي تصـوير       ، در مقابل. )1( اند آورده
-1896پـرداز فرانسـوي   نويسنده و نظريه، شاعر( 1براي نمونه آندره برتون. داند هنري مي

: 1378، غريـب : ك.ر( كند خالصه مي »كنار هم قرار دادن ناسازگارها«تصوير را در ،  )1966

معتقد اسـت كـه تصـوير تنهـا     ) شاعر و منتقد آمريكايي1972 -1885( 2و ازرا پاوند )39
هـا و احساسـات    نقل محض و ترسيم تابلويي تصويري نيست بلكه بر جمع ميان انديشـه 

ايـن اسـت كـه    ، دليـل منتقـدان گـروه اول   . )152: همـان ( دور از هم تمركز و تأكيد دارد
در پاسخ بايد گفت كه . خالي از جنبة هنري هستند، هاي امور متضاد آيي بسياري از باهم

تواند زماني واجد و زماني ديگر فاقـد   نيز مي... مجاز و ، همچون تشبيه، هر عنصر ديگري
اند يك صورت خيـالي را شـكوفا و   تو عواملي وجود دارد كه مي. آفريني باشد نقش زيبايي

جرجاني در آثار خود بسياري از ايـن عوامـل را در   . صورت ديگر را از فريبندگي تهي كند
در ايـن پـژوهش بـا    . سـت تمثيل و مجاز تحليل كـرده ا ، استعاره، تعريف و تبيين تشبيه

آفرينـي   نقش زيبايي، نشان داده خواهد شد كه عنصر تضاد و تقابل، جرجاني تكيه بر آراء
برآمده از تأثير ، همچون هر صورت خيالي ديگر، دارد؛ اما تأثير آن  بسيار قدرتمند و ويژه

آن اثري كه تضـاد و تقابـل   . و تأثر معنا و لفظ در تعامل با ساختار و تجربة شاعرانه است
دستاورد يك روش فكري حاصل از نوع نگاه شاعر به هستي است كـه  ، گذارد در شعر مي

اگر خيال را مجموعـة تصـرفات بيـاني و مجـازي در     . شود اي ويژه مي تجربهموجب خلق 
، )16: 1375، كـدكني  شـفيعي : ك.ر( شعر و تصوير را هرگونه بيان برجسته و مشخص بدانيم

آن را در حـوزة علـوم   ، گمـان  بي، انگيزي و تصويرسازي عنصر تضاد و تقابل توانايي خيال
  .واهد دادآفريني قرار خ بالغت و اسباب زيبايي

  

  پيشينة پژوهش

وحيـديان كاميـار كـه در آن بـه صـورت       »شناسي بديع از منظر زيبايي«جز كتاب  به 

اي بـه تحليـل    كتاب يـا مقالـه  ، آفريني تضاد و تقابل اشاره شده  مختصر به عوامل زيبايي
مقاالت بسـياري در پيونـد بـا حـوزة     . شناسانة عنصر تضاد و تقابل نپرداخته است زيبايي

                                                 
1. Andre Breton 

2. Ezra Pound 
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مقـاالتي   -1: بندي كـرد  توان چنين دسته ها را ميد و تقابل نگاشته شده كه عمدة آناتض
پردازنـد؛ ماننـد مقالـة     كه به تحليل و تبيين وجه عرفاني وجـود تضـادها در متـون مـي    

. 1386پاييز و تابستان ، فرهنگ، محمد صادق بصيري »حكمت اضداد در مثنوي مولوي«

تضاد و انـواع آن  «پردازند؛ مانند مقالة  از منظر دستور ميمقاالتي كه به تضاد و تقابل  -2

ادبـي   در نشـريه فنـون   ،آبـاد  شـهر  ابراهيمـي  رقيهو  ييوسفمحمدرضا  »در ادب فارسي

مقـاالتي كـه    -3. 1391 زمستان و پاييز، 7 پياپي2 شماره، چهارم سال، اصفهان دانشگاه
ليـل تضـاد و تقابـل در مـتن     شناسـي و معناشناسـي بـه تح    نشانه، از منظر ساختارگرايي

 اشـعار  تصـويرپردازي  متقابـل در  عناصـر  شناختي نشانه بررسي«پردازند؛ مانند مقالة  مي

 تابستان، 6 مارهشدوم، ال س ،ادبي نقد چاپ شده در فصلنامة، حياتي وشتة زهران »موالنا

هاي برآمـده از حضـور عنصـر     گرچه ممكن است در اين مقاالت به تصويرپردازي. 1388
هـا تحليـل    يـك از ايـن پـژوهش    ولـيكن هـيچ  ، تضاد و تقابل در متن اشاراتي شده باشد

شناسانه نيست و وجه افتراق پژوهش حاضر با آثار ياد شده نخسـت در تمركـز آن    زيبايي
تـر از   و افزون بر آن و مهم )غزليات عطار(قلمرو پژوهش  دومشناسانه و  بر تحليل زيبايي

هـاي   تاكنون پژوهشـي بـر پايـة انديشـه    . است آراء جرجاني ابتناي اين پژوهش بر، همه
شناسانة تصاوير هنري از جمله تضاد و تقابل نپرداختـه   جرجاني به تحليل كاركرد زيبايي

نگـري   اين پژوهش از آنجا كه مجموع نظريـات جرجـاني را بـا موشـكافي و جزئـي     . است
ـ  مسيرتواند گامي باشد در  مي، دكن بررسي مي ر مجمـوع آراء جرجـاني در   نگاهي جامع ب

  .نگاهي كه تا كنون تنها منحصر بر نظرية نظم و معناي معنا بوده است ،باب زيبايي كالم
  

  ارچوب نظريچ 

نظريـة نظـم جرجـاني در    ، شناسـي  كـه در زمينـة نقـد زيبـايي     مهم از ميان نظريات
و سـاختار   معنـا ، تواند در سطح لفـظ  كه مي -آفريني عنصر تضاد و تقابل  شناخت زيبايي

هـاي   رسد؛ چراكه ديدگاه جرجاني بـه نحـوِ گـزاره    كارآمدتر به نظر مي -آفريني كند نقش
شناسي مخاطب و با بررسي مداوم از منظر روان، ادبي و نظام چيدمان كالم در متن ادبي

بندي او از عناصر بالغـي و صـور    شناختي روابط ميان واژگان است و طبقه تأثيرات زيبايي
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گرچـه جرجـاني   . شناختي آنهاست گذارانه بر اساس نقش زيبايي بندي ارزش هطبق، خيال
، اسـتعاره ، شناختي و توصـيف انـواع تشـبيه    در آثار خود بيشتر به تحليل كاركرد زيبايي

تمثيل و كنايه پرداخته است؛ اما راهي كه او پيموده و شيوة تحليل او و نظريـاتش  ، مجاز
شناختي عنصر تضاد و تقابـل   در تحليل زيبايي، ن تصاويرآفريني اي كار زيباييودربارة ساز
گيـري كـالم    محـور اصـلي شـكل   ، جرجاني معتقد است كه معنا. دهنده است بسيار ياري

، توان به لفظ تنها بسـنده كـرد   نمي، شناسي عنصر تضاد در تحليل زيبايي، است؛ بنابراين
. امـل ميـان لفـظ و معنـا جسـت     آفريني اين عناصر را بايد در تع بلكه عامل اصلي زيبايي

بنـا   نظرية نظـم عبـدالقاهر جرجـاني   چهارچوب نظري پژوهش با تكيه بـر  ، بنابراين
كند كه به درك درستي از ارتبـاط صـورت و معنـا در     اين نظريه به ما كمك مي. شود مي

ــ   ــاد و تقاب ــر تض ــتفاده از عنص ــت اس ــتن دس ــابيم ل در م ــه ؛ي ــاب  از آراء گرچ او در كت
توصيفي ـ تحليلي اسـت و   ، روش اين تحقيق شود، بهره برده مينيز بسيار  »سرارالبالغها«

: در ارجاع به غزليات عطار به اين شيوه عمـل شـده اسـت   . غزليات عطار است، آن قلمروِ
  )شماره بيت يا ابيات/ شماره غزل(
  

  تعريف مفاهيم

ود از است و اين واژه خـ  Aestheticپارسي شدة ، »شناسي زيبايي«: شناسي زيبايي

. )2: 1375، احمـدي ( به معناي ادراك حسي مشتق شده اسـت  Aisthetikosواژة يوناني 
اصـطالح  ) 1714 - 1762( 1براي اولين بار فيلسوف آلماني الكساندر گوتليب باومگـارتن 

او درصدد بود كه از ايـن اصـطالح   . شناسي را در كتابي به همين عنوان به كار برد زيبايي
دور ، بنـابراين ) 22: همـان ( ديد براي فهم دريافت حسي استفاده كنددر بنا كردن علمي ج

نادقيق بخواند و بيـان كنـد   ، شناسي از ذهن نيست كه هگل وضع اين واژه را براي زيبايي
دانش دريافت حسي فقط يك بخش از كار فلسفي شناخت زيبايي است و زيبايي به «كه 

استتيك همچنان با معنايي ، ا وجود اينب. )27: 1363، هگل( »شود عالم حواس محدود نمي

  .رود شناسي به كار مي عنوان علم زيبايي تر از حوزة لغوي خود و به وسيع

                                                 
1. Alexander gottlieb Baumgarten 
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عنوان يكي از مباحث علم فلسفه بـا روشـي علمـي     شناسي به زيبايي، از سدة هجدهم
و مطالعه قرار گرفت؛ اما در ابتدا هنوز چندان تمايزي ميان فلسفة هنر و متافيزيك  مورد

بيش از فالسـفة ديگـر بـه    ) 1804 - 1724( 1امانوئل كانت .فلسفة اخالق وجود نداشت
تمايز ميان زيبايي در طبيعت و زيبايي در هنر پرداخت و با به كـار بـردن واژة اسـتتيك    

اي از فلسـفه كـه    عنوان شاخه به، بر رواج اين واژه در معناي اصطالحي، در احكام زيبايي
متضـمن دو  ، شناسـي  امروزه زيبايي. كمك كرد، پردازد ي و هنر ميبه بحث پيرامون زيباي

بررســي  -2. بررســي فلســفي سرشــت زيبــايي و تعريــف آن -1: رويكــرد نظــري اســت
  . )166: 1390، مكاريك( ها و تأثرات ذهنيِ زيبايي ريشه، شناختي ادراكات روان

در لغـت بـه   «. اننـد د معموالً آن را با مطابقه و طباق يكي مـي ، در بديع معنوي: تضاد

معني دو چيز را در مقابـل يكـديگر انـداختن و در اصـطالح آن اسـت كـه كلمـات ضـد         
از ميان شگردهايي كـه عنصـر   . )273: 1386، همايي( »...يكديگر بياورند مانند روز و شب و 

، تقابل و مقابله در علـم بـديع و ايهـام تضـاد    ، تضاد، توان يافت تضاد و تقابل را در آن مي

شناسـي يكـي از انـواع روابـط      در معني، تضاد .شود دوكس و تهكم در بيان مطالعه ميپارا
شناسي به عنوان يكي از عوامل مؤثر در سالمت روان تحليـل   در روان. ميان واژگان است

اسـماء و صـفات   ، مسـئلة شـر  ، شود و در عرفان ذيل مباحث مهمي چون نظام احسن مي
رود بلكـه   آراية تضاد تنها براي زينت كالم به كار نمي .گيرد مورد بحث قرار مي... الهي و 

بخشـي بـه معنـا و روشـن      در جهت عمق، »باضدادها ءتعرف االشيا«گاه با عنايت به اصل 

  . شود ساختن يك مفهوم استخدام مي
  

   شناسي و پيوند آن با زيبايي »نظرية نظم و معناي معناي جرجاني«تبيين 

از جملـه   سـدة پـنجم و   ةپـرداز و منتقـد برجسـت    نظريه، )ق 417متوفي ( عبدالقاهر جرجاني
بالغيوني است كه اعجاز قرآن را مورد توجـه و واكـاوي قـرار داده و آثـاري ارزشـمند در ايـن       

كـه پـيش از جرجـاني بـه داليـل اعجـاز قـرآن        ، )ق.ه 255( جاحظ. زمينه تأليف كرده است
. دانسـت  ه از نظم و تركيب آيات مـي نخستين كسي است كه اعجاز قرآن را برآمدپرداخته بود 

                                                 
1. Imanuel Kant 
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قـرآن    ير نظم را در اعجازبررسي تأث) ق.ه 415درگذشته ( قاضي عبدالجبار معتزلي، پس از او
هـاي مختلـف ايـن دو بـا      اما جرجاني چنان به تناسبات ميان لفظ و معنـا و جنبـه   گرفت؛ پي

   .شود ته ميكند كه نظرية نظم امروزه با نام او شناخ شواهد گوناگون اشاره مي
آشـكار  . دانـد  داليل زيبايي يك متن را از سويي آشكار و از سويي پنهان مي، جرجاني

تـوان آن را از مـتن ضـعيف     نشـيند و مـي   شناسان مـي  رو كه متن زيبا در دل سخن ازآن
قـوانين  ، رو كه در اين ميـدان  و پنهان ازآن اش تمييز داد شناختي رايي زيباييوسيلة كا به

او معتقـد اسـت   ، با وجود ايـن . )208: 1389، جرجاني( وجود ندارديقيني  و قابلمورد اتفاق 
 دارد و بايـد همـواره بـا داليـل بيـان شـود       گمان علتي بخردانه بي، كه ستايش يك متن

، معنا و صـور خيـال  ، نگري در ساختار و بايسته است با كوشش و جزئي) 44: 1386، همان(
دربـارة   »سـرارالبالغه ا«كـاري اسـت كـه در    ، ايـن . به شناخت عوامل زيبايي نزديك شـد 

هـاي   تواند در پـژوهش  تا اندازة فراواني انجام گرفته و مي، استعاره و مجاز، تمثيل، تشبيه
شيوة برخورد جرجـاني  «: كه ابوديب نيز معتقد است چنان آن. بالغي ديگر نيز ياريگر باشد

كـه در آن  ، پيچيـدة زبـاني  مثابـة يـك سـاختار     بـه ، و شعر بـه طـور كـل   ، با صور خيال
كماكان ، برداري قرار گيرند هاي معنا بايد به طور كامل مورد بهره روشن ترين سايه كوچك

انگيـز بـه آفـرينش     جـامع و خيـال  ، تواند مبناي معتبري باشد براي رويكرد ساختاري مي
يـد  كـه زيبـا ناميـده شـود با     متن بـراي آن ، از ديد جرجاني. )328: 1394، ابوديب( »شعري

 ر سطح لفظ باشـد يـا معنـا و سـاختار؛    تواند د ها مي اين ويژگي. داشته باشد هايي ويژگي
بلكـه حاصـل فـراوردة    ، آيـد  ها به وجود نمـي  گرچه زيبايي با به دست آوردن اين ويژگي

  . كند رفته در خواننده ايجاد مي هم نهايي متن با توجه به اثري است كه روي
جـوي  ودر جسـت ، باحـث مربـوط بـه لفـظ و معنـا     جرجاني از خـالل م : نظرية نظم

او به آن دسته از بالغيون پيش از خود كه لفظ را از معني . آيد چيستي اعجاز قرآن برمي
هاي شـعر نادرسـت    از گونه هابندي آن گيرد و معتقد است تقسيم كردند خرده مي جدا مي

، عنـاي زيبـا دارد  شعري كـه لفـظ و م  : كردند ها شعر را به چند دسته تقسيم ميآن. است
هـا لفـظ را   عالوه آن به. اش زيباست نها معنيشعري كه تنها لفظش زيباست و شعري كه ت

كردنـد؛ در حـالي كـه جرجـاني ميـان       دادند توصـيف مـي   با همان صفاتي كه به معنا مي
رود تفاوت قائـل   معنايي كه انگيزة سخن است و صورتي كه براي بيان آن معنا به كار مي
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. دانـد  اند از آنِ معنا مـي  ي از توصيفاتي را كه پيش از او به لفظ نسبت دادهاست و بسيار
اسـتعاري يـا    »لفـظ «تـوان گفـت    براي نمونه دربارة مجاز و استعاره بر آن است كـه نمـي  

 در معنايي مجازي به كار برده شـود داللتي ثابت دارد مگر اينكه ، مجازي است؛ زيرا لفظ
 خـود لفـظ   است كـه اسـتعاري و مجـازي اسـت و نـه      اين معناي لفظ، و در اين صورت

به همين ترتيب او فصاحت و بالغت را نيز نه در حوزة لفـظ  . )356 - 354: 1386، جرجـاني (
  .)388و  368: همان( آورد ه مزيتي در معني به شمار ميبلك

از ديد جرجاني انديشه به واژگان مفـردي كـه بيـرون از هرگونـه قصـد      ، افزون بر آن
خواهـد ادا بشـود از ميـان     كـه مـي   مثالً يك فعـل هنگـامي   ؛گيرد ند تعلق نمينحوي باش

برگزيـده   -بر پاية ميزان تـأثير و يـا نزديكـي بـه غـرض گوينـده       -هاي گوناگون  انتخاب
از ديـد او اگـر بگـوييم     .)373: همـان ( يابـد  شود و بر بنياد همان غرض موجوديت مـي  مي
»معني تفاوتي  اين فعل با آواهاي بي، ر تقدير نگيريمو اسم يا ضميري را براي آن د »خَرَج

جرجاني معنـا را مقـدم بـر لفـظ و سـازندة آن      ، بر اساس آنچه گفته شد. نخواهد داشت
دارد كه اعجـاز قـرآن اعجـاز برآمـده از      بيان مي، هاي معنا شمردن برتري او با بر. داند مي

هـاي   آرايـه . دانـد  معنا نيز نمـي گرچه از سوي ديگر اعجاز آن را منحصر بر . الفاظ نيست
بـار  ، چراكه اگر چنين بود در هر جايگـاه ، ادبي و صورخيال نيز واجد ارزش ذاتي نيستند

كردنـد؛ در   شـناختي خـود را حفـظ مـي     شناختي ثابتي داشتند و كـاركرد زيبـايي   زيبايي
هر شـناختي متفـاوتي ظـا    با تراز زيبـايي ، هاي گوناگون صورتي كه اين عناصر در موقعيت

. يعني از ميان بردن زيبايي نقش ايفا كنند، شوند و حتي ممكن است در جهت عكس مي
، پيـام ، عنـوان عنصـري جـدا از ژانـر      هرگز بـه ، شناختي صور خيال بحث از ارزش زيبايي

ايـن درونمايـه اسـت كـه بسـياري از      ، هدف و كاركرد متن قابل بررسي نيسـت؛ چراكـه  
  . كند ل و خصوصيات فرمي و ساختاري را تعيين ميانواع صورخيا، اي هاي رويه ويژگي

تواند  برد كه مي بافنده نام مي هم جرجاني در كنار لفظ و معنا از عنصر سومي به نام به
او در . اي را رقم بزنـد  شناختي ويژه دو عنصر آغازين را با هم تركيب كرده و تجربة زيبايي

اشاره كرده است كه فصاحت  »االعجاز يلدال«و  »سرارالبالغها«يعني ، هر دو اثر بزرگ خود

او تصوير را . آيد يند ادبي به دست مياو بالغت نه از لفظ و معنا بلكه از محصول پاياني فر
قابل بيـان نيسـت و نقـش    ، شده داند كه جز در همان صورت بيان تحقق ادبي معنايي مي
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ان بخشي از سـاختاري  كه به عنو، بخش اي جدا و زينت نه همچون ماده، آفرين آن زيبايي
، زيباييِ برآمده از يـك نوشـتار ادبـي   ، به بيان ديگر. اي ويژه اشاره دارد است كه به تجربه

، اي است كه آن را تنها و تنها همان متن ادبي شناختي ويژه آمده از تجربة زيبايي دست به
. دتوانـد خلـق كنـ    مي، هاي گوناگون شعري با همان ساختار حاصل از چينش خاص سازه

ايـن نظـم   . آن اسـت  »نظم«بنابراين او بر اين باور است كه اعجاز قرآن در حسن تأليف و 

جرجـاني،  ( توان آن را تقليد كرد و راز تحدي نيز در همين نهفته است قرآن است كه نمي

توان تقليـد   توان به كار گرفت و معاني قرآن را نيز مي الفاظ قرآن را مي .)104-105: 1386
  . همتا و تكرار نشدني است آن بي كرد ولي نظم

آن نيست كه الفاظ در كالم چيـنش و نظـم   ، مقصود جرجاني از نظم كلمات در كالم
بلكه مقصود او اين است كه الفـاظ در داللـت بـه يكـديگر وابسـته      ، اي داشته باشند ويژه

مزيتـي   ،انـد  الفاظ از اين حيث كه مجرد و واژگاني يكـه ، به اين ترتيب .)54: همان( باشند
ها با لفـظ ديگـري   الفاظ وابسته به تناسب معني آن بلكه برتري يا عدم فضيلت، يابند نمي

اگـر ارزش   .)50-49: همـان ( اند است كه در گفتار پيش از آن آمده يا پس از آن قرار گرفته
اشـند وجـود   اين ارزش در هر وضع و مقـامي كـه ب  ، شناختي سخن به الفاظ باشد زيبايي

بين نخواهد رفت و مؤلف نيز ديگر نگران نخواهد بود كه چگونـه  هرگز از خواهد داشت و 
هـاي گونـاگون و بـر     در صورتي كه الفاظ در نظـم  .)367و  51: همان( كالمش را زيبا سازد

شناختي يك مـتن   كنند و ارزش زيبايي پاية مقاصد معنايي و نحوي مختلف معنا پيدا مي
  .معنا و نظم آن است، در همكنش لفظ

. نظم كالم همان منظور نمودن و تعقيب كردن مقاصد نحـوي اسـت  ، ديد جرجاني از
معنا و ، دربرگيرندة لفظ، اين نظم. اعجاز قرآن هم در همين نظم و حسن تأليف آن است

هـا را پديـد   آن، مقتضيات نظم كالم هستند و نظم، هاي صور خيال گونه. خيال است صور
اسمي يا فعلي باشد كه در آن استعاره ، در سخن براي نمونه غيرممكن است كه. آورد مي

: همـان ( به كار رفته باشد اما اين استعاره با جزء ديگري از آن كـالم تـأليف نيافتـه باشـد    

خورنـد و   معنا و صور خيال در بستر نظم به يكديگر پيوند مـي ، لفظ، به اين صورت .)366
  .رندآو شناختيِ بي جانشينِ يك شعر را پديد مي ارزش زيبايي

بـرد و در   در حيطة بالغت صور خيال به كار مي را اين اصطالح جرجاني: معناي معنا
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مقصود از معناي كالم همان معناي ظاهر لفظ است و همـان اسـت   «: گويد تعريف آن مي

يابيم و مقصود از معناي معنا اين است كه ابتدا از لفـظ   كه بدون واسطه به آن ارتباط مي
جرجـاني،  ( »دهـد  سپس آن معني ما را به معناي ديگري سوق مـي  فهميم و معنايي را مي

شـود و   نخست معنايي از جملة كنايي دريافت مي، براي نمونه در كنايه .)266-267: 1386
بـراي نمونـه   . يابـد  سپس انديشه از اين معنا به خواست گوينده و معناي ثانويه دست مي

ر خانــه و معنــاي معنــا معنــاي نخســت فراوانــي خاكســت »هــو الكثيــر الرمــاد«در كنايــة 

بايستة بالغت كالم اين اسـت كـه معنـاي اولـي كـه از      ، بر اساس اين. نوازي است مهمان
توانايي هدايت درست ذهن را به معناي ثانويه كه مورد نظر مؤلـف  ، شود الفاظ حاصل مي
ايـد  لفـظ و معنـاي اوليـة برآمـده از آن ب    ، به بيـان ديگـر  . )273: مانه( است داشته باشد

درستي هـدايت كنـد و انديشـه را بـه      هايي داشته باشد كه بتواند روند معني را به ويژگي
معناي معنـا همچـون معنـاي اوليـه صـريح و زوديـاب       ، بنابراين. خواست گوينده برساند

صورت معناي اوليـه در حكـم    بدين. شود نيست؛ بلكه از راه تفكر در معناي اول درك مي
  .معناي معنا استاي براي رسيدن به  زينه

معناسـت كـه آفـرينش صـور خيـال      . دانـد  جرجاني صور خيال را بخشي از معنا مي 
تصـوير هنـري   ، صـور خيـال را دعـوت نكنـد    ، اگر متن. كند اي را در متن التزام مي ويژه
آفريني كه به تأكيـد   تواند در ساختار و بافت متن جاگير شود و آن پيوندهاي زيبايي نمي

گسسـته    هـم  صور خيال و ساختار وجـود داشـته باشـد از   ، معنا، ن لفظجرجاني بايد ميا
نـه لفـظ و نـه صـور     ، آنچنان كه در تبيين نظريات ياد شده بيـان شـد  ، بنابراين. شود مي

 هـا در بافـت  شناختي نيستند؛ بلكـه جايگـاه آن   يبه خودي خود داراي ارزش زيباي، خيال
  .دها را مشخص كنتواند زشتي يا زيبايي آن متن مي

اكنون به تحليل عوامل مؤثر در زيبايي از ديد جرجاني و پيوند آنها با تضـاد و تقابـل   
  :شود پرداخته مي

بارهـا بـه زيبـايي ابهـام اشـاره      ، نقد شعر و بالغت در تاريخ: پيچيدگي و ابهام -1
دهـد؛ زيـرا    شـيفتگي و رغبـت بـه مـتن را در خواننـده افـزايش مـي       ، ابهـام . شده است
كشف كشيده شود يك پيروزي و كاميابي خوشايند در روان خواننده  اي كه به سربستگي
جرجاني نيز بر آن است كه آدمـي چيـزي   . چشاند كند و لذت كشف را به او مي ايجاد مي
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دانـد و بيشـتر گرامـي     جو به دست آورده است بهتر قـدر مـي  ورا كه پس از رنج و جست
كنـد   م زيبا را به مرواريدي مانند ميجرجاني كال .)111و 106 :1389، جرجاني: ك.ر( دارد مي

او زيبـايي  . توان بـه آن دسـت پيـدا كـرد     كه در صدف گرفتار است و تنها با كوشش مي
در ، گرچـه . )317:  1386، همـان ( دانـد  استعاره را در ميزان پوشيده بـودن تشـبيه آن مـي   

نكـوهش   تعقيـد آن را ، همان حال كه به كارايي ابهام در زيبـايي نوشـته پافشـاري دارد   
داند كـه مخاطـب را بـه كوشـش بـراي پـژوهش        كند و ابهام را تا جايي پسنديده مي مي

ن معنـا بدهـد؛ نـه اينكـه بـه رنـج       پاداش اين پژوهش را با عطا كرد، وادارد و پس از آن
  .ندازد و سودي نرساندبي

براي اين كار . ها را در دو گروه ناسازگار شناسايي كند انديشة ما عادت دارد كه پديده
كند كـه دريافـت درسـتي از هسـتي داشـته       ذهن آدمي خوشايند است و به او ياري مي

يـا   »زا آبِ آتـش «شناسـد و   و آب را فـراروي آتـش مـي   ، آشكار را در برابر پنهان، او. باشد

  . براي او پيچيده و مبهم است »آشكارِ پنهان«

ــر  ــاني نگــــ ــكارايي و پنهــــ   آشــــ
  

  مــا فتــاده در طلــب  ، دوســت بــا مــا    
  

     )12/8(  
بلكـه جمـع دو لفـظ    ، »پنهـاني «اسـت و نـه در    »آشكارايي«نه در ، پيچيدگي بيت باال

معنايي مبهم را پديد آورده است كه جز با توجه به سـاختار غـزل و كوشـش در    ، متضاد
يكـي از مـواردي كـه    ، بنابراين. شود افق شدن با متن و مؤلف آن گشوده نمي راستاي هم

گرد آمدن عناصر متضاد در شـعر اسـت كـه    ، سازد خوشايند مي شعر را مبهم و در نتيجه

شناسـي در شـعر    هاي زيبـايي  يكي از پايه پارادوكس. شناسيم آن را با نام پارادوكس مي
، در نگـاه نخسـت   .گيـرد  ويژه شطح به خود ميآنگاه كه حالت نمادين و به ،عرفاني است

امـا در   ،نمايانـد  بـاطلي را مـي   چه از ديد منطقي نفي و اثبـات همزمـان و  پارادوكس اگر
شـود و حقيقتـي غيرمنتظـره و دور از عـادات      دار و روا شمرده مـي  معني، منطق فرازباني

  .سازد ذهني ما را روشن مي
  اين غـزل شـطح اسـت و قـوالش مـنم     

  

  ين سخن حـق اسـت و برهـانش تـويي    و  
  

     )849/7(  
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آيد كه راه را براي تفسير و  بعدي فلسفي و عرفاني پديد مي، در پارادوكس، سان بدين
تواند معني را آشـفته كنـد و از    مي، پارادوكس از ديدگاهي، پس. كند تأويل سخن باز مي
تواند  پارادوكس مي. تر و ناآشناتري را منتقل سازد تواند معني گسترده نظرگاهي ديگر مي

  : باشد مانند هاي پارادوكسي گزارهبه صورت 
ــن   ــادي ده ــف و بگش ــاندي زل ــا فش   ت

  

  عقل خود را مسـت و مجنـون تـو يافـت      
  

     )136/5(  

  : همچون درياي آتشين در بيت زير هاي پارادوكسي تركيبيا به صورت 
  است درياي آتشينعشق جمال جانان 

  

  گر عاشقي بسوزي زيرا كه راه اين اسـت   
  

     )96/1(  

ـ گيـرد زمـاني اسـت كـه مـا بـا        اما آنجا كه ابهـام در پـارادوكس اوج مـي    اي نماده

فتـوحي  . متنـاقض و مـبهم اسـت   ، نمـاد در ذات خـود  . شويم مواجه مي پارادوكسيكال

گـوييم نمـاد بيـان راز     وقتـي مـي  «: دهـد  گونه شرح مي هاي موجود در نماد را اين تناقض

دوم اينكه نمـاد از سـويي   ... بيان ناشدني است خود اين تعبير تناقض دارد؛ زيرا راز، است
، خودآگـاهي  ز بازگشت از حـال مكاشـفه بـه عرصـة    كه پس اپناهگاهي است براي شاعر 

جويد؛ از سوي ديگـر   باطني مي به تصوير كشيدن آن شهود و تجربةنشانه و پناهي براي 
ها گريزگاه او بـراي رهـايي از سـلطة زبـان و قراردادهـاي محتـوم و مسـلط         همين نشانه

. )176: 1389، فتـوحي ( »دپـرداز  و سوم اينكه نماد در عين بيانگري بـه كتمـان مـي   ... است

گرچه نماد خود متناقض است اما از آنجا كه حركتي عمودي دارد و ژرفاي عـالم تهـي از   
. بيشتر حكايت از هماهنگي و آشتي ناسـازگارها دارد ، نماياند اضداد و جهان وحدت را مي

ناسـاز  رو هستيم كه در آنِ واحد به دو شـق   در نمادهاي پارادوكسيكال ما با واژگاني روبه
كنند و نقش مهمـي در ادبيـت مـتن     اين واژگان بر وحدت اضداد داللت مي. داللت دارند
بيـاني   شـيوة ، جز نمـاد ، رسند رسد آنجا كه اضداد به وحدت مي به نظر مي. عرفاني دارند

نماد از آنجايي كـه چنـد مـدلولي اسـت     . آمده نيست ديگري قادر به تشريح وحدت پيش
ايـن   .)43: 1389، سـتاري ( رددلول دو دال از دو شق ناساز قرار بگيم، تواند در آن واحد مي

  .شود امر از سوي ديگر سبب ايجاز و اختصار در سخن مي
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: نمـادي از وحـدت اضـدادند   ، ترين و زيباترين نمادهـا  شهره، در ادب عرفاني فارسي 

زليـات  ي غ»دريا«، رسـد  هاي متكثرش آواي يكتايي به گوش مي موالنا كه از سوراخ »ني«

عطار كه گردگـاه سـي    »سيمرغ«اش كه قطرات كثرت را در خود جمع كرده و يا  شمس

كه عموماً كثرت و -اين نمادها دو امر متضاد را . مرغ است و نمادي است از وحدت وجود
شـاعر عـارف   «. دهـد  نمـايش مـي  ، پيچيده و رازآلـود  درهم -وحدت يا جزء و كل هستند

هـا سـوي كـل     هـا را روي در انديشـة او جزء . كند ت ميكل حركنمادگرا از جزء به سوي 
. در نگـاهش قطـره درياسـت و دريـا قطـره     . بينـد  كل مطلق را مـي ، عارف در جزء. است

، فتوحي( »هاي بزرگ در آثار عطار است يكي از درونمايه، انديشة نمايش كل مطلق در ذره

ر همـين حـداقل   ترين عنصر هسـتي اسـت امـا د    كوچك »ذره«در نظر عطار ) 178: 1389

جزء و كل در اين نمـاد بـا هـم    ، سان بدين. تمام هستي و هر دو جهان وجود دارد، وجود
  :كند ماري از اين نماد استفاده ميش عطار در ابيات بي. شود آميخته مي

  دان كه چشم جان جان اسـت  يقين مي
  

ــر ذره   ــه در ه ــد  ك ــمان دي ــت آس   اي هف
  

  چه جاي آسمان اسـت و زمـين اسـت   
  

ــه در   ــر ذره ك ــد  ه ــان دي ــر دو جه   اي ه
  

ــذيرد    اگـــر يـــك ذره رنـــگ كـــل پـ
  

ــين   ــود چن ــد ،عجــب نب ــان دي ــد چن   باي
  

     )379/9 -11(  
دريا از ديگر نمادهاي پارادوكسيكال پر بسامد آثار عطار است كه عالم جان و توحيـد  

  : دهد را نشان مي
  واي عجــب تــا غــرق ايــن دريــا شــدم 

  

ــي   ــگ م ــه استســقا خوشســت بان   دارم ك
  

     )75/21(  
  تــو از دريــا جــدايي و عجــب ايــن    

  

  كــه ايــن دريــا ز تــو يكــدم جــدا نيســت  
  

     )109/12(  
تـي  ئست كه اول بـار سـنايي آن را در هي  پير نيز از نمادهاي پارادوكسيكال ديگري ا 

اگرچه عطار تركيب پير مغان را به كار نبـرده  . كشد و پس از او عطار دوگانه به تصوير مي
كنـد و   كند او را رهبر و مقيم ديـر مغـان توصـيف مـي     از پير صحبت مي زماني كه، است

پيـر كـه   . نما از عطار الهـام گرفتـه اسـت    حافظ در ساختن اين تركيب متناقض، شك بي
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تصـويري  ، هاي عطار و شفيعي كدكني او را در بسياري از غزل -اصطالحي صوفيانه است 
كه در ميان نشانگان مربوط  هنگامي -)276: 1378، كدكنيشفيعي ( داند از اسطورة حالج مي

يابـد و تبـديل بـه     هـويتي پارادوكسـيكال مـي   ، گيـرد  به ميكده و خمر و خرابات قرار مي
  . شود نمادي از جمع اضداد مي

  بار دگر شور آوريد اين پير دردآشام مـا 
  

  صد جام بر هم نوش كرد از خون دل بر جام ما  
  

     )7/1(  
  مـار نهـاد  پير مـا بـار دگـر روي بـه خ    

  

  خط به دين برزد و سر بر خـط كفـار نهـاد     
  

     )159/1(  
  بار دگر پيـر مـا رخـت بـه خمـار بـرد      

  

  دست بـه زنـار بـرد    بسوخت،خرقه بر آتش   
  

     )195/1(  
مسير مستقيم معناي شعر را دچار ، امور متضاد با حضور همزمان خود، به اين ترتيب

، اندازند و با درگير ساختن ذهن مخاطـب  ويق ميمعنا را به تع، سازند آشفتگي و ابهام مي
 .كنند او را به چالش فهم شعر دعوت مي

هرگـاه چيـزي از جـايي نمايـان شـود كـه       «: جرجاني معتقـد اسـت  : آفريني شگفتي -2

هـا   دل، يعني از جايگاه و معدن آن چيـز برنخيـزد  ، پيدايشش براي ما غيرمنتظره است
او . )99: 1389، جرجاني( »آورد بيشتري پديد مي بيشتر و بهتر بدان گرايش دارند و نشاط

پاافتادگي  كشندة شگفتي و موجب پيش، كند كه تكرار مرده عنوان مي در بيان استعارة
اين تازگي را . شگفتي و تازگي نسبت مستقيم با هم دارند، بنابراين. در تصاوير زيباست

شـكند و خـرد را    هـم مـي  پندار همگاني را در ، خيال. داند جرجاني دستاورد تخيل مي
جرجاني لذت برآمده از . )282: همان( شود سازد و بر طبايع و عادات چيره مي افسون مي

آفـرينش  . )74: همـان ( دانـد  نيرومنـد مـي  ، غافلگيري را تا اندازة لذت آفرينش معناي نو
  : هايي دارد شگفتي و تازگي از ديد جرجاني راه

اسـتادي شـاعر را در پيونـد دادن    ، يجرجـان : كشف آنچـه دور از نظـر اسـت   )الف 
تصويري از جهان ، نمايد اين پيوندها ميان آنچه ناپيوستني مي. داند رويدادهاي بيگانه مي

ديـد تشـكيل   هاي ژرف ولي رازآلود و ناپ هايي با قرابت كه از پديده - همچون يك كل يگانه 
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بهـي كـه دور از هـم و    مانند يافتن وجه شبه ميان مشبه و مشبه  دهد؛ ارائه مي - شده است
شـگفتي برآمـده از كشـف    ، چه بيشتر باشدرسند كه اين دوري هر نظر مي بدون تناسب به

يافتن ائتالف در عـين  ، از ديد جرجاني. تأثيرگذارتر و زيباتر است، و به سبب اين، آن بيشتر
البتـه در ايـن تشـبيه بايـد      .)98- 97 :1389، جرجاني( انگيز است خوشايند و شگفت، اختالف

. به تكلف ميان دو سوي تشـبيه پيونـد برقـرار نكـرده باشـد     ، فراهم باشد و وجه شبه زمينه
   .)117: همان( جرجاني بر آن است كه نبايد وجه شبه را خلق كه بايد آن را كشف كرد

نشـان دادن  ، تفصـيل . دانـد  هـاي ايجـاد شـگفتي مـي     را نيز از راه »تفصيل«جرجاني  

گونـه تعريـف    او تفصـيل و اجمـال را ايـن   . گيـرد  مييات است و در برابر اجمال قرار جزئ
في الجمله اين است كه تو يك يا چند وصف را مالحظه كرده ] تفصيل[حاصل «: كند مي

امـا در سـخن   . ها را از يكـديگر جـدا بكنـي   بدانها دقت كني و از روي تفكر آنو يك يك 
: مـان ه: ك.ر( »يكن اجمالي تو بيش از يك چيز و بيشتر از يك جهت در يك چيز دقت مي

تشبيهي كه داراي تفصيل است نسبت به تشبيه مجمـل فضـل و   ، در ديد جرجاني. )128
آورد كـه از نظـر پنهـان     ؛ چراكه جزئياتي را فرا ديد مي)139: همـان ( زيبايي بيشتري دارد

  .بوده است
شـدة صـميميت و    جرجاني وحدت را عامل آفرينش شوري عظيم و احياي حس گم 
هنگامي كـه عناصـر متضـاد در وحـدت بـه      . )31: همان( داند ي و حالت اريحيت مييگانگ

تواند ما را بـه سـطحي بـاالتر از     ياگونه دارد كه ميؤتصوير حالتي ر، شوند تصوير كشيده مي
. ها برساند و نگرش ما را نسبت به هستي تغييـر دهـد   تراز نگاه حسي و هميشگي به پديده

كند كـه   دهد و مخاطب مشاهده مي اد را در كنار هم قرار ميعناصر متض، هنگامي كه شاعر
اي كه تا آن لحظـه از او   كه با آشكار ساختن دقيقه، شدگي نه با زور و اجبار شاعر اين جفت

 .كنـد  هـا را تجربـه مـي    بخش روابط پنهان پديده كشف لذت، نهان بوده است صورت گرفته
همـاني و يگـانگي دو    جه پيوند نزديك و حتي اينذهن را متو، شاعر با خلق يك پارادوكس

دانـد كـه از    آفريني وحدت اضداد را تا آنجا توانمند مـي  جرجاني شگفتي. كند شق ناساز مي
در نمـايش پيونـد ميـان دو چيـز     ، به باور او. )99: همان( كند آن با نام سحر و افسون ياد مي

صـنعتگري و اسـتادي نويسـنده    ، دتـر باشـ   هرچه بيگانگي بيشتر و پيوند نزديك، ناهمسان



66 
   1395 تابستان ،مو يك شماره چهل ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

: شـود  وسيلة منتقدان معاصر نيز تأييد مي به، اين ديدگاه. )114: 1389، جرجـاني ( بيشتر است
بلكه حاصـل  ، توان از يك مقايسه به دست آورد آن را نمي، آفريدة محض روح است، تصوير«

نســبت ايــن دو واقعيــت متحــد هرچــه دورتــر و . جمـع دو واقعيــت دور از يكــديگر اســت 
يعني نيروي عاطفي و واقعيت شاعرانة بيشـتري  ، تر خواهد بود تصوير قوي، تر باشد فانهمنص

كـه شـدت   ، در وحـدت كامـل دو امـر متضـاد    ، بنـابراين . )78: 1384، بيگزبي( »خواهد داشت

در . شـود  تـر نمايـان مـي    تر و شـگفت  هنر به شكلي استادانه، ائتالف در شدت اختالف است
  .شود داد در زيبايي شعر به خوبي مشاهده مينمونة زير تأثير وحدت اض

  همه عالم خروش و جوش از آن اسـت 
  

  كه معشوقي چنـين پيـدا نهـان اسـت      
  

     )90 /1(  
دانند و وجود اين دو بعد هستي و نيسـتي   مي »جهان هست و نيست«صوفيه اين جهان را 

هـا و   بعد متضاد پديـده حضور دو . اند هاي اين جهاني به دفعات گوشزد كرده را در تمام پديده
  : در شعر عرفاني بسامد زيادي دارد، پنهان ميان اين ناسازها  متذكر شدن رابطه

ــو نهــاد     ــه يكس ــد خلــق ب ــك و ب   ني
  

  »هسـت -نيسـت «نيست شد و هست شد و   
  

     )73/10(  
  امروز منم نشسته نه نيست نـه هسـت   

  

  شـوريد و مسـت   »هست -نيست «در پردة   
  

     )76/8(  
  : ديگري از وحدت اضداد هاي نمونه

  

  
  

  فنـــا انـــدر فنايســـت و عجـــب ايـــن 
  

ــه انــدر وي بقــاي جــاودان اســت         ك
  

     )89/7(  
  اي تو و ديوي سرشته در تو به هـم  فرشته 

  

  گهي فرشته طلب گه بمانده ديوپرسـت   
  

     )47/8(  

ود جرجاني در آثار خ .آفريني با ابداع پيوند مستقيم دارد حيرت: خلق آنچه نيست) ب 
و  193 :1386جرجـاني،  : ك.بـراي نمونـه ر  ( بارها زيبايي را در معناي ابداع به كار بـرده اسـت  

دانـد و   زيبـاتر مـي  ، او اين نوع از ابداع را از پيش چشم آوردنِ هست غايب از نظـر . )229
   .)134:  1389، همان( كند انگيز و دلكش معرفي مي نيروي اين شگرد را شگفت
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يكـي از  . اسـت  تقابل معنـايي ، شناسي واژگاني مفهومي در معني هاي يكي از رابطه 
. اسـت  »مـدرج نا«و  »مـدرج «تقسـيم آن بـه   ، هـاي معنـايي   ها در حوزة تقابل بندي تقسيم

دهنـد و ميـان    هايي هستند كه دو قطب يك پيوستار را نشان مي تقابل 1مدرجهاي  تقابل
هـاي   تـوان جفـت   تر وجود دارد و مـي هايي براي درجات كمتر يا بيش نشانه، اين دو قطب

ماننـد سـرد و گـرم     بندي كرد؛ چون كمتر يا بيشتر درجههايي هم مربوط به آن را با واژه
هـا را  آن »خيلي گـرم «يا  »سردتر«ها در نظر گرفت و با توان ولرم يا خنك را ميان آن مي كه

در دو سـوي يـك   هايي است كه  جفت شامل، 2مدرجتقابل نا، در مقابل. گذاري كرد درجه
مانند مرده . شوند بندي نمي حد وسطي ندارند و با كلمات ديگري درجه، پيوستار نيستند

تـوان گفـت    و زنده كه حد وسط ندارد و بيشتر و كمتر برايش قابل تصور نيسـت و نمـي  
كه تنها امكـان  اند  3هاي مكمل تقابل مرده و زنده جزء. ديگري مرده است كسي بيشتر از
نفي هـر دو  ، از طرف ديگر. نفي ديگري است، ها وجود دارد و اثبات يكيآن تحقق يكي از

، زدن اين منطق معنايي با برهم اما شاعر) 194-193: 1393گيررتس، ( نيست؛پذير  نيز امكان
  : آفريند هاي مفهومي نو و غريبي را مي رابطه

  در آن موضـــع كـــه تابـــد نـــور خورشـــيد 
  

ــه معدوم    ــود و نـ ــه موجـ ــت ذراتنـ   سـ
  

  )18و17/ 17(     

ــبيه     ــه تشـ ــا و نـ ــت اينجـ ــه توحيدسـ   نـ
  

  نه كفرسـت و نـه ديـن نـه هـر دوانسـت        
  

     )90/5(  
  عطار نه هست و نـه نيسـت  ، چون رسيد اين جايگه 

  

  كفر و ايمانش نماند و مؤمن و كافر بسـوخت   
  

     )25 /8(  

در بحث از  او. هاي مبالغه است از ديد جرجاني يكي از راه: انگاري آنچه هست نيست) ج
توصـيف  ، كنـد كـه در آن   آميز در شعر ياد مي از شگردي اغراق، تشبيهات معقول به معقول

شود و ايـن شـگرد را سـزاوارترين عامـل جلـب اعجـاب و        با ضد آن انجام مي، نقص صفت
دو صفتي كه با هم متضاد باشند و خواسته باشـند  «: دهد كه خواند و توضيح مي شگفتي مي

                                                 
1. gradable opposition 
2. non- gradable opposition 

3. complementary opposition 
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: 1389، جرجـاني ( »نماينـد  از نقص او با عالمت ضد آن تعبير مي، برسانند نقص صفت برتر را

شود و اين مرده انگاشتن كسـي   به مرگ تشبيه مي، زندگيِ خالي از انديشه، براي مثال ؛)57
  .ورود به قلمروي محال و واجد زيبايي حاصل از اغراق است، كه زنده است

ــت   ــه دم نيس ــود دم ب ــه وج ــا ك   كانج
  

ــ    ــدم علــ ــلت عــ ــت ياصــ ــدوام اســ   الــ
  

     )81 /9(  
  خود شد درين مستي فتـاد  تا دل عطار بي

  

  !بيخودي آمد زخود، او نيست شد، عطار نيست  
  

    )111/20(  

 خورشـيد . در جهان پيرامون ما هر چيز سبب چيز ديگري اسـت : تغيير آنچه هست)د
ي عكـس  ها موجب پديد آمدن صـفت هاما اگر اين پديد. سبب نور است و آتش سبب گرما

دگرگون كردن دنيـاي حقيقـي و موجـب خلـق شـگفتي       اين، آنچه معمول است بشوند
زند؛ مـثالً بـدي كـردن سـبب      فعلي را كه سبب ضد خود بشود مثال مي، جرجاني. است

تيزي خاطر و علو مقام شـاعر  ، جودت طبع، او اين حالت را دليلي بر استادي. نيكي بشود
هر چيـزي كـه   . دهد حالت تنها در مورد افعال رخ نمي اين. )120: 1389، جرجاني( داند مي

. مثل زايـش زنـدگي از مـرگ و هسـتي از نيسـتي     . آفريند سبب ضدش بشود حيرت مي
كـه در عـالم واقـع هسـتند در دو گـروه جـدا بـا مرزهـاي          چنـان تضادها آن، بدين ترتيب

ز مـرگ و درمـان   زندگي ا. كنند بلكه در هم سريان پيدا مي ،مانند عبور باقي نمي غيرقابل
  : آورد از درد و راحت از بال سر بر مي

ــا      ــز فن ــو ك ــا ش ــواهي فن ــا خ ــر بق   گ
  

  زايــد بقاســت  كمتــرين چيــزي كــه مــي  
  

  

   )37/3(  
  گــر بميــري در ميــان زنــدگي عطــاروار 

  

  چون درآيـد مـرگ عـين زنـدگاني باشـدت        
  

  

   )19/11(  

  عطـــــار ضـــــعيف را دل ريـــــش   
  

ــت      ــه دوا نبودســ ــو بــ ــز درد تــ   جــ
  

     )58/7(  
  دولـــت عاشـــقان هـــواي تـــو اســـت  

  

ــت       ــو اسـ ــالي تـ ــان بـ ــت طالبـ   راحـ
  

     )27/1(  
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آوردن صفات و خصوصيات متضاد با شـهرت و ويژگـي چيـزي يـا      همچنين

ت كه به عنوان سرشت آن اي نوين و تغيير آن چيزي اس خلق كردن آن به شيوه، حالتي
د و اگر صفت متضاد استواري يعني شناسن براي نمونه كوه را به استواري مي شناسيم؛ مي
بود؛ همچنين است خـون نجـس را   قراري را به آن اضافه كنيم بديع و شگفت خواهد  بي

ر دانستنمطه :  
ــت     ــرار اسـ ــي قـ ــوه بـ ــو كـ ــدوه تـ   انـ

  

ــر بـــي    ــو بحـ ــوداي تـ ــت  سـ ــران اسـ   كـ
  

  

   )88 /4(  
ــوي      ــده بش ــون دي ــه خ ــود را ب ــن خ   ت

  

  كـــه تنـــت را جـــزين طهـــارت نيســـت   
  

     )110/8(  
  بي خانه و بنيـاد شـد  ، پس كمزني استاد شد 

  

  از نام و ننگ آزاد شد نيك است اين بدنام مـا    
  

     )7/4(  

ـ ، آورد مثال ديگري كه جرجاني براي ابداع مي وسـيلة  ه حسن تعليل است كه شاعر ب
حسـن تعليـل از نظـر    . زنـد  هـا مـي   دست به ابداع علت و هدفي خيالي براي پديـده ، آن

 .)245 - 239: 1389جرجـاني،  ( در حقيقت و ايجاد شگفتي و تـازگي اسـت  جرجاني تصرف 

هـاي متقابـل سـبب     يعنـي جفـت  ، حال اگر اين دليل خيالي همراه با تضاد و تقابل باشد
براي نمونـه   فتي و تازگي آن دوچندان خواهد شد؛شگ، پديد آمدن يكديگر دانسته شوند

  : دانسته استعطار سرخي روي مخاطبش را دليل زردرويي آفتاب 
  ســـرخي روي تـــو چـــون ديـــد آفتـــاب 

  

  از رشك تو زردرويي گشت پيدا الجرم بر آفتاب  
  

  

  )11 /4(  
  

زدايي بر اثـر بـرهم زدن عـادات و     آشنايي: جايي عناصر از حالت مألوفشان جابه) هـ
يكي از موارد بـرانگيختن تعجـب و شـگفتي    ، تغيير نگرش مخاطب به ياري قدرت تخيل

اي از ايـن   ي نيـز بـر آن بسـيار تأكيـد دارد و تشـبيه معكـوس را نمونـه       است كه جرجان
اين آفـرينش جديـد كـه نظـم     . )247: 1389، جرجاني: ك.براي نمونه ر( داند گريزي مي ت عاد

هـاي تكـراري و    گريـز از قـانون  ، كنـد  ريزد و روابطي نـو خلـق مـي    ها را در هم مي پديده
در زيــر . آزادي و لــذت خالقيــت اســتآور و رســيدن بــه  مرزهــاي تثبيــت شــدة مــالل

  : شود ها بيان مي جايي هايي از اين جابه نمونه
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 ،درمـان و شـادي  ، ؛ براي مثال در عـادات ذهنـي  جايي ميان ارزش واژگان متقابل جابه 
جـا   هـاي متضـاد را جابـه    منفي است؛ اما شاعر بـار ارزشـي ايـن جفـت     ،مثبت و درد و غم

  : كند مي
ــان   ــز و درمـ ــن ريـ ــر مـ ــندرد بـ   م مكـ

  

ــوش     ــان خ ــو ز درم ــه درد ت ــت زانك   ترس
  

  

   )61 /5(  
ــوش   ــو خـ ــم تـ ــك ذره غـ ــد يـ ــر آيـ   تـ

  

ــت    ــان اسـ ــه در جهـ ــادي كـ ــر شـ   از هـ
  

     )87 /13(  

جـايي ارزش ميـان واژگـان مربـوط بـه ميخانـه و        و يا در مورد شعر قلندري و جابـه 
اتي و رند و خراباينكه شاعر عارف خود را با كلماتي همچون . خرابات و مسجد و عبادتگاه

امــري ، خــود، كنــد كــه خواننــده نيــز قــدم در راه او بگــذارد و توصــيه مــي توصــيف... 
  .ساز است غافلگيركننده و ابهام

ــروز    ــت امـ ــات اسـ ــه خرابـ ــرا كعبـ   مـ
  

  حــريفم قاضــي و ســاقي امــام اســت      
  

  

   )80 /5(  
ذشـته  گ. اسـت  مدار جايي هويت جابهبلكه ، گذارانه نيست ارزش، جايي گاه اين جابه

ــينجــامع«از جســتارهاي فلســفي ناصرخســرو در  ــارة  »خــوان االخــوان«و  »الحكمت درب

سـنايي اولـين شـاعر عـارفي اسـت كـه دربـارة        ، )2( هاي موجود در چرخة داللـت  بحران
تضاد ميـان دال   پس از او عطار نيز به وجود رابطة. گويد ها سخن مي هاي دال اندازي غلط

  :كه هويت مدلول با دال يكسان نيستو عطار معتقدند سنايي . كند و مدلول اشاره مي
  كــس ســر مــويي نــدارد از مســما آگهــي

  

  گويند و چندان كاسم گويي ديگرست اسم مي  
  

  

   )65 /4(  
قرار است كه دال با مدلول خود رابطة روشـن و مسـتقيمي داشـته    ، در حالت طبيعي

باشـد و   »هسـتي «، ترين شكل دالي باشد كه مدلولش در روشن »وجود«، براي نمونه. باشد

داللت كند؛ اما عطار معتقد است رابطة دال و مدلول در اين دو جفـت   »نيستي«بر  »عدم«

بـه بيـان   . خـورد  رابطة ضربدري است و هر دال با مدلول متضاد خود پيونـد مـي  ، متضاد
داللـت   »هسـتي «بـر   »عـدم «اسـت و   »نيسـتي «دالي است كه مدلول آن  »وجود«، تر ساده

  : د؛ عدم اسمش عدم است؛ اما مسماي آن هستي استكن مي
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  بگـــذر ز وجـــود و بـــا عـــدم ســـاز     
  

ــدم     ــه ع ــرا ك ــت ، زي ــام اس ــه ن ــدم ب   .ع
  

  

   )81 /11(  
ــا شــو     دريــن ديــن گــر بقــا خــواهي فن

  

  .كه گـر سـودي كنـي آنجـا زيـان اسـت        
  

  

   )89/4( 
  

 ؛)3( ي آن بنگـرد تواند هر دالي را در ماوراي هستي فعلي و داللـت كنـون   مي، اين نگاه
، شـود  ناميـده مـي   »وجـود «يـا   »سود«عطار فارغ از آنچه اكنون ، براي نمونه در ابيات باال

بينـي و   پـيش  »عـدم «و  »زيـان «آيندة اين دال را در داللت به ، نگر تواند در نگاهي كل مي

  .زدايي كند و از معناي آن آشنايي به پرسش بگيردها را ارزش كنوني آن، بازگو كند
  

 ايجاد عاطفه -3

 غربت و اندوه جدايي از اقليم وحـدت ، ترس، تضادها از سويي به ما احساس دوگانگي
و بـه وحـدت    شـوند  دهند و از سويي آن زمان كه در پارادوكس يا رمز با هم يكي مي مي
رنگي و عبور از ماده و يادآوري موقعيت ذاتي انسان را پـيش  رسند احساس خوش يك مي

كننـد و ايجـاد    الم تزاحم و زيستن در بهشت يگانگي به ما منتقـل مـي  از سرگرداني در ع
  . اين عواطف در نزديكي متن به مخاطب و زيبايي آن نقش دارد
از  تمثيـل . دانـد  مي تمثيلجرجاني يكي از قدرتمندترين ابزارها براي ايجاد عاطفه را 

احسـاس خوشـايند    ديد او از ابزارهاي نيرومندسازي تأثير و به وجـود آورنـدة گـرايش و   
به گفتـة  . برد نام مي »تأثير جادويي«جرجاني از زيبايي تمثيل با نام . نسبت به متن است

اي كه در آن مشبه از امور عقلي گرفته شود استعاره محض اسـت كـه حامـل     استعاره، او
او معتقـد   .)47 -46: 1389، جرجـاني ( رسـد  است و به اوج بلندي و شرف مـي معاني لطيف 

گمـان   پيونـد دارد و بـي   »ديـدن «يا شنيدن و امـر حسـي بـا     »گفتن«انتزاعي با  است امر

دريچـة  ، بازنمـاييِ حسـيِ پنداشـت   . تري در سنجش با شـنيدني دارد  تأثير ژرف »ديدني«

گشـايد و امـر انتزاعـي را ملمـوس      چشم را به روي انديشة درك شده توسـط عقـل مـي   
مـورد نظـر گوينـده نزديكـي و آشـنايي      سازد و ميان ذهن مخاطب و معناي انتزاعي  مي

يابـد كـه آن معنـا را در     امكـان مـي  ، كه مخاطبِ يك معناي عقلي هنگامي. كند ايجاد مي
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اگـر شخصـي تـو را    «. كند تري برقرار مي با آن معنا رابطة صميمي، ريختي حسي بازببيند

آنگاه به آب و شوند؟ و  مثلي بزند در مورد منافات دو چيز و بگويد آيا اين با آن جمع مي
آتش كه حاضر بوده باشند اشاره بكند اين يك تأثيري خواهد داشت كه وقتـي تنهـا بـه    

اين همان تأثيري . پرداخت اين مايه تأثير را نداشت مي) شوند آب و آتش جمع نمي( ذكر
است كه مشاهدة امور در تحريك روح و جاي دادن معني در دل آدمـي آنگـاه كـه از راه    

بـه ايـن ترتيـب    . )96-95: 1389، جرجـاني ( »گـذارد  باشد بـر جـاي مـي    دو چشم و حواس

جرجاني زيبايي برآمده از بازنمايي ديداري امور عقلي را تشريح كرده و آن را از نظر زيبـايي  
) توضـيح امـر حسـي بـا امـور انتزاعـي      ( بر نوع ضد خود، و تأثيرگذاري و ميزان انتقال معنا

است كه از يك چيـز پوشـيده و نهـان بـه يـك       ها بر اين انس و عالقه دل«. شمرد ارجح مي

مثـل آنكـه شـخص را از    ... ه تصريح دست يابندشن و آشكار برسند و از پس كنايه بچيز رو
تمثيل جايگـاهي اسـت   ، از ديد او. )91 - 90: همان( »امور عقلي به امور محسوس منتقل كني

او تمثيل را بسته به اينكـه پـس   . كند نيرومندي خود را اثبات مي، كه در آن تخيل ديداري
بـا دو كـاركرد متفـاوت تعريـف     ، از سخن ناآشنا و پيچيده يا سخن آشكار و معمـول بيايـد  

پنـدار را از دل  ، هنگامي كه تمثيـل پـس از بيـان امـري غريـب و پيچيـده بيايـد       . كند مي
ر رود كند و هنگامي كه پس از معنايي معمول به كـا  زدايد و درستي مطلب را اثبات مي مي

  .سازد كند و زوايا و جزئيات آن را روشن مي بر آن معنا تأكيد مي
  

  هاي برساخته از تضاد تمثيل

تضـاد ميـان امـور    ، گوينده با استفاده از تضاد ميان امور حسي، در اين نوع از تمثيل 
قـدرت  ، تضـاد «: كاميـار نيـز معتقـد اسـت    وحيديان . كند انتزاعي را بازنمايي و روشن مي

تـر از همـه    آفريني مهـم  بخشيدن دارد و اين نقش از نظر زيبايي اختن و تجسمملموس س
ت رمـز و  أآنجا كه تضـاد و تقابـل در هيـ   ، افزون بر اين .)63: 1383، وحيديان كاميـار ( »است

ادراكات شـهودي و معـاني غـامض را    ، شود تصاوير پارادوكسي در شعر عرفاني نمايان مي
كـه  ( به تقريب مشاهدات عقلي گوينـده ، بازنمايي حسي ،در شعر عرفاني. دهد انتقال مي

اي كه عـارف   تجربه. رساند به دريافت مخاطب ياري مي) هاي عرفاني تجربه كرده در واقعه
اي در ذات متناقض است؛ زيرا او در جسمانيت  تجربه، آورد در شهود خويش به دست مي



   73 / ... شناسي تصاوير ييكاركرد تضاد و تقابل در زيبا 

توانـد   نهاد بـا آن مـي   اويري همكند و اين تجربه را تنها تص خود روحانيتي را مشاهده مي
گفتـار را  ، گيـري از امـور حسـي    وانگهي توصيف چنين معقوالتي بدون بهره. منتقل كند
كوشــد تــا بــا  يش پيچيــده و خودارجــاع خواهــد كــرد؛ بنــابراين عــارف مــيبــيش از پــ

، منـدي از آنچـه بـراي نفـس مخاطـب آشناسـت       بخشي به مشهودات خود و بهره تجسم
نمايانـدن  ، عالوه به. فهم سازد اي قابل كه در پي توصيف آنهاست تا اندازه هايي را ناشناخته

  .كند احساس قطعيت و باور را منتقل مي، عرفاني به صورت ملموس و حسي ةتجرب
  

ــا    ــاين جـ ــوف كـ ــا و خـ ــذر ز رجـ   بگـ
  

ــت؟       ــور اس ــار و ن ــال ن ــاي خي ــه ج   چ
  

  

   )66 /10(  
  

  اندر سواد فقـر طلـب نـور دل كـه چشـم     
  

  پـردة تاريـك نـور يافـت    در جوف هفـت    
  

  

   )11 /14( 
  

 تناسبات ساختاري -4

شـود و در هـر چيـزي دنبـال      انديشة آدمي از رويارويي با امور پراكنده پريشان مـي  
تصـور وجـود پيونـدها    . روابطي همچون شباهت يا تقابـل و تضـاد   ؛گردد كشف روابط مي

. كنـد  ش و لـذت ايجـاد مـي   اي تعـادل و آرامـ   گونـه ،  ميان امور گوناگون در روان انسـان 
گيـري شـعر    به چگونگي كـنش تصـوير در شـكل   ، جرجاني در تبيين چيستي صورخيال

كنـد معرفـي صـورخيال     باره مطـرح مـي   دهد و يكي از مباحثي كه دراين توجه نشان مي
تحليل پيچيدة جرجاني پژوهشي است « .بخش و ساختارساز است مثابة عنصري تناسب به

چون صورت خيال نه به شكل بيان معنـا بـه صـورت بالفصـل     ...يدر ساختار تصويرپرداز
به عنوان يك كل كه هم شـامل   بلكه، سازي كند و نه به شكل عمل تفكر مشابه عمل مي

هـايي كـه    هايي كه دارنـد و تـداعي   انگاري با تمام ويژگي يند شبيهاي است كه در فراشيائ
، دهنـد  و غير بالفصلي كه انتقال ميو هم شامل معناهاي بالفصل ، اند انگيزند دخيل برمي

  .)133: 1394، ابوديب( »توان يك ساختار دانست پس صورت خيال را مي

 .دانـد  ها مـي ن را در مناسبات و پيوند ميان آناز آنجا كه جرجاني ساختارمندي واژگا 
 وجود رابطة تضـاد و ، و يكي از انواع پيوند ميان كلمات) 73 و 41 ،40: 1386جرجاني، : ك.ر(

البته به شـرطي كـه   . واژگان متضاد يكي از عناصر تحكيم ساختارند، تقابل ميان آنهاست
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هاي مربوط به تناسب ميان عناصر سخن را داشته باشند؛ يعني بـه ضـرورت    ديگر ويژگي
براي نمونه در بيت زير چهـار جفـت    با مفهوم به كار گرفته شده باشند؛معنا و هماهنگ 

، پيوند يافته و بـه ايـن ترتيـب   ) فنا و بقا( فاني مورد نظر عطارواژگان متضاد با معناي عر
هاي ادبي كه در ساية تناسـب آن   شايستگي و بايستگي مورد نظر جرجاني در مورد آرايه

  .محقق شده است، ها به ايجاد ساختار در ساية معناستلفظ و ياري آنبا معنا و 
  
        

  نيست انكاربا  اقراركه اين  مشنواين  شنوب هستگنج  نباشيو گر  نيگنج  باشيگر تو 
  

 )111 /19(  
هـاي   هنگـامي كـه ايـن تقابـل    ، هر غزل حكايتگر چندين تقابل اسـت ، در شعر عطار

، گيـرد  در بخش تصاوير نيز از تصاويري با مركزيت عنصر تضاد و تقابل ياري مـي ، معنايي
وير حاصل از تضـاد بـه   تصا. شود تي سراسر هماهنگ و يگانه بدل ميساختار غزل به هيأ

كننـد كـه    اي كه در غزل عطار مورد نظر اوست نقشي همگـرا ايفـا مـي    ياري معناي ويژه
  .دهد ساختار را از تشتت نجات مي

كند كه پيوند ميـان عناصـر    اي از روابط نامرئي در متن ايجاد مي تضاد و تقابل شبكه 
براي نمونه هنگامي كه شـاعر از   سازد؛ ار را پررنگ ميزباني شعر را تقويت و مفهوم ساخت

ايـن واژگـان   ، بـرد  ذره و خورشيد يا قطره و دريا و عاشق و معشوق در يك بيت نـام مـي  
. دهند ر را در خويش بازتاب ميشوند كه تصوير يكديگ هاي رو در رويي مي تبديل به آينه

ني لفظـي  كساني كه استعاره را تنها يك انتقـال و جانشـي   چنان كه جرجاني در رد آراءآن
متضـاد ديگـر    ةانتقـال بـه واژ  ، تضاد نيز در شعر، كند دانند مطرح مي براي لفظ ديگر مي

معنايي است كه عطار ، وحدت، براي مثال ؛نيست بلكه تقسيم يك معنا در دو لخت است
تـوان سـه جـزء     ها مي آن را ميان قطره و دريا تقسيم كرده است و در هر دوي اين نشانه

  . ريافت كرداين صنعتگري را د
ــان  ــة ج ــره   جمل ــال قط ــا مث ــت ه   هاس

  

ــت     ــزم اسـ ــال قلـ ــقش مثـ ــالم عشـ   عـ
  

  

   )83 /8(  
  

سـاختار  ، كننـد  دو به دو با هم تناسب ايجـاد مـي  ، هنگامي كه عناصر متقابل در متن
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هنگامي كه در اين تناسبات يكي از طرفين تقابـل غايـب   . آورند اي را به وجود مي تقابلي
بـراي   ند آن عنصر غايب را بازخواني كند؛توا ساختار متقابل مي مخاطب با توجه به، باشد

 »دريا خوش اسـت  اين زمان دريا شدم،/ اي بودم ضعيف دي اگر چون ذره«نمونه در بيت 

آورند و مخاطـب آن را بـه صـورت     را به وجود مي »الف«ساختار ، عناصر متقابل) 75/18(

  .افتد ل غزل نيز اتفاق ميكند و اين اتفاق در سطح ك تكميل مي »ب«ساختار 
  

 دريا قطره

 ........ ضعيف

 خوش ........

  
  

 دريا قطره

 قوي ضعيف

 خوش ناخوش

 )ب( )        الف( 

  

نيز تأكيد دارد و در تناسب هر چه بيشتر متن با ناخودآگاهي مؤلف  جرجاني بر
از آن رو كـه بـه   -شود  و عجالتاً بر زبان جاري ميآنچه را كه بدون تفكر ، بحث از جناس

قطعاً آرايـة  . داند زيباتر مي -تر است و بدون تكلف آفريده شده است طبيعت آدمي نزديك
لحظـات مشـاهدة عـالم وحـدت و جمـال حـق       تضاد و تقابل با ناخودآگاه شاعري كـه از  

مـي كـه معنـا بـراي     تر است و اين نزديكي به فضـاي شـعري و الزا   نزديك، كند حكايت مي
شـناختي خـود    د خاصيت زيباييكند كه تضاد و تقابل بتوان كمك مي، احضار اين آرايه دارد

 : اي است از آنچه بيان شد غزل زير نمونه. چه بيشتر نمايان سازدرا هر
  درآمـــد دوش تـــركم مســـت و هشـــيار

  

  ز ســـر تـــا پـــاي او اقـــرار و انكـــار      
  

ــل    ــه عاقـ ــه نـ ــه ديوانـ ــياري نـ   ز هشـ
  

ــدار  ز سرم   ــه بي ــواب و ن ــه در خ ــتي ن   س
  

  افشـــاند بـــر ديـــن زمـــاني كفـــر مـــي
  

ــي   ــت مـ ــاني تخـ ــر دار زمـ ــداخت بـ   انـ
  

ــي  ــهد مـ ــاني شـ ــر زمـ ــيد در زهـ   پوشـ
  

ــي     ــان م ــل نه ــاني گ ــار  زم ــرد در خ   ك
  

ــي  ــاف مـ ــاني صـ ــا درد زمـ ــت بـ   آميخـ
  

ــي     ــور مـ ــاني نـ ــار  زمـ ــت از نـ   انگيخـ
  

ــر   ــگ ديگ ــر دم رن ــه ه ــون ب ــو بوقلم   چ
  

  بـــارولـــيكن آن همـــه رنگـــش بـــه يك  
  

  همــه اضــدادش انــدر يــك مكــان جمــع
  

  همــه الــوانش انــدر يــك زمــان يــار       
  

  ولـــي نـــه ايـــن و نـــه آنـــش پديـــدار    زمــــانش دائمــــاً عــــين مكــــانش    
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  نوش اينكه از طامات حرفـي اسـت   تو مي
  

ــي    ــن م ــر اي ــذار  و گ ــل بگ ــي عق   ...نيوش
  

    )397 /1 -9(  
فاقــد ارزش ، باشــد تضــاد و تقابــل اگــر تنهــا بــه گونــة عناصــر زبــاني در مــتن حاضــر

آيد كه تصاوير منفرد به تصوير كـالن   اين ارزش هنگامي به وجود مي. شناختي است زيبايي
در بافت متن جاگير شده و در پيوند با مفهـوم اثـر   ، اثر و ساختار كلي آن مرتبط شده باشد

وبسـت بـا عناصـر بالغـي ديگـر در       معنا را تكميل و تقويت كند و همچنين در چفت، باشد
تصاوير معناشناسـيك كارآمـد   ، اين نوع از حضور تضاد. آفرين باشد قويت ادبيت متن نقشت

تضاد و تقابـل تنهـا در صـورت ذكـر زبـاني عناصـر       ، در اين حالت. دهد و زايا را پرورش مي
امكان تـداعي حـاالت متضـاد عناصـر     ، بلكه در ساختارِ به وجود آمده، آيد متضاد پديد نمي

د و اين عناصر در درون نظام به بازنمود و تعريف هـم و در همكـاري   شو ذكرشده فراهم مي
كه چنين امري محقـق شـود و امكـان پـر      هنگامي. رسانند با هم به تفسير ساختار ياري مي

شـراكت  ، هاي متضاد از طريـق تـداعي بـراي مخاطـب فـراهم شـود       كردن جاي خالي شق
يابد و ايـن رونـد    و با اثر شدت ميخواننده در متن تقويت شده و درگيري ذهني و عاطفي ا

  .كند تر مي شناختي متن را پررنگ تأثير زيبايي، با برانگيختن تأثرات عاطفي مخاطب
 

 ها توجه به مقتضاي كالم در استفاده از آرايه -5

جرجاني از گرايش بيش از اندازة برخي از نويسندگان و شاعران در بـه كـارگيري بـديع    
فرامـوش  ، اسـت  »دريـافتن «كـه  ، را »گفتن«ها انگيزة بنيادينِ ت آنو معتقد اس كند مي  گاليه

او . سـازند  سختي انداختن خواننده او را گمراه و گذرگاه درك را ناهموار مـي  اند و با به  كرده
 كند كـه از فراوانـي زيـور و آرايـش زشـت شـده اسـت        متن متكلف را به عروسي مانند مي

هـايي چـون    ـ يعني ويژگي ايه بايد هم شايسته باشدو معتقد است كه آر )6: 1389، جرجاني(
متن باشد و ايـن بايسـتگي را معنـا مشـخص      ةرا دارا باشدـ و هم بايست... تناسب و ، تازگي

آن رازي كـه ايـن نحـو بيـان را     «: معنـا بايـد آرايـه را طلـب كنـد     ، به عبارت ديگر. كند مي

ـ  ، كند اين است كه گوينده قبول مي قابل كشـد؛ بلكـه    ه سـوي سـجع نمـي   معني كـالم را ب
اين سياق معاني بوده است كه كالم را بـه طـور طبيعـي سـجع داده و بـه سـوي       ، برعكس
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كـرد همـان    كه هرگاه گوينـده عمـداً ايـن سـجع را تـرك مـي      جناس كشانده است؛ چنان
: همـان ( »شـد  آشفتگي كه در سجع متنافر و مصنوعي و جناس نازيبا هست در كالم پيدا مي

آفريني خود را از دست  زيبايي، به متن تحميل شود، هرچند زيبا، اي اگر آرايه، اينبنابر .)10
جا راه ايجاد متن زيبا را اين عنـوان   جرجاني در همان. كند دهد و كاركرد منفي پيدا مي مي
درخـور   ةكند كه نويسنده اجازه دهد معاني راه طبيعي خود را بپيمايند و الفـاظ و آرايـ   مي

 .خود را بيابند
تصوف و عرفان به كار رفته يا زبان تعليمي و مدرسي تُهـي   هزباني كه در كتب مربوط ب

ـ  »رساله قشيريه«مانند  ،از زيبايي ادبي است كه در آن انگيزه اصلي آموزش مستقيم است ا ي

، تأثيرگـذاري را هـم مـد نظـر دارد    ، يل كه همراه با تعلـيم زباني است همراه با عاطفه و تخ
 و يا از نوع ديگري است كه محصول تجربيـات و ... و  »عبهرالعاشقين«و  »االولياتذكره«مانند 

 ...ماننـد شـطحيات بايزيـد و     ؛نـاميم  لحظات خاص عارف است و آن را شطح و طامات مـي 
مشروعيت خود را ، نظام منطق و عقالنيت معمول، در تجربة صوفيانه .)199:  1385، حسـيني (

اعتناسـت و در   نها براي چارچوب بسيار محـدود مـاده قابـل   ت، اين اصول. دهند از دست مي
همسـانِ  ، هـا در ديـدگاه صـوفيه    پديـده «. رسـد  كودكانه و ابتدايي به نظر مي، فراروي از آن

در هنگـام  ، ها حالتي چنين دارند وقتي پديده. )42: 1385، سعيد( »ناهمگون و سازگارِ ناسازند

بنـابراين زبـان و بـه تبـع آن     . ارادوكس خالي باشدتواند از تناقض و پ زبان نيز نمي، توصيف
تصوف خواهـان برداشـتن مرزهـا و شـناختن     . شناسي تصوف بر تناقض استوار است زيبايي

تعـرف  ( شـود  هـا ميسـر مـي   كه از نظر صوفي در شناخت نقيض آنهاست  اصل واحد پديده
شمرد و  ها را روا مي زبان صوفيه با منطق خاص خود كه تناقض، بنابراين). االشياء باضدادها

سنجد و از آشفتگي ظاهري يـا مـتهم    شدة معمول نمي ابزارهاي بيان را با ابزارهاي شناخته
از ، ايـن زبـان  . رمـز و پـارادوكس اسـت   ، زبـان شـطح  ، گويي هراسي ندارد شدن به پريشان

هـا در آرزوي   رئاليسـت رمثالً آنچنان كه سو( آيد تحميل تكنيك بر زبان عادي به دست نمي
و بـراي  ) كردنـد  هاي مختلف رسيدن به نگارش خودكـار را تمـرين مـي    آن بودند و با روش

هـاي بيـاني    متني اسـت كـه ويژگـي   ، گرچه حاصل كار، بالغت است خارج از حيطة، عارف
  .سازد هاي بالغي مي متعالي و متمايزي دارد كه آن را مناسب پژوهش
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، بخش الينفك تفكر اسـت ، رت خياليكه صو و بر اساس اين، با توجه به آنچه گفته شد 
روي  هـيچ  دهنـد و بـه   تصويرها به طـور مسـتقيم معنـا را شـكل مـي     ، در زبان متن عرفاني

تصـوير در  . عنصري جدا از معنا نيستند تا بتوانند به آن اضافه شوند و آن را زينت ببخشند
بـاني اسـت كـه    ماهيتي ساختاري و بنيادين دارد و از آنجا كه زبـان عرفـان ز  ، شعر عرفاني

تصـاوير  ، دغدغةپيوستن جزء به كل و محو ظـاهر در بـاطن و فنـا شـدن بـراي بقـا را دارد      
  .ترين نوع از تخييل هستند ترين و رساننده حاصل از تضاد و تقابل در آن مناسب

  

  گيري نتيجه

داند كـه همچـون جزئـي از سـاختار در      هاي خيالي را هنگامي زيبا مي جرجاني صورت
نحو كالم و معنا در برپايي نظم ويژة هـر مـتن يـاريگر باشـند و از سـوي      ، ظهمكنش با لف

ديگر توسط معنا و در التزام آن خلق شده باشند و همچنين توانايي انتقال مفهوم را داشـته  
آورد شهود و پيونـد او  غزليات عطار ره. بلدي امين را بازي كنند باشند و در اين راه نقشِ راه

عطار بر آن است كـه مخاطـب خـود را در    . روي او از عالم كثرات استبه عالم وحدت و فرا
هـا شـريك سـازد و او را بـه تجربـه       آن حس شگفتي و سرمستيِ حاصل از كنار زدن تقابل

در انتقـال  ، هاي مرتبط با عنصر تضاد و تقابـل  آرايه، كردن اين حاالت ترغيب كند؛ بنابراين
رساناتر از انواع ديگـر صـور خيـال اسـت و بـر پايـة       تر و  معنا و عاطفة مورد نظر او شايسته

جرجاني افـزون  . هاي مرتبط با تضاد و تقابل است غزليات عطار سرشار از انواع آرايه، همين
، بر مباحث ساختاري دربارة صور خيال كه ذيل نظرية معناي معنا و نظم تبيين شده اسـت 

آفريني صـورت خيـالي را افـزايش     باييتواند توانِ زي به عوامل ديگري نيز اشاره دارد كه مي
ها با عنصـر تضـاد   آوري اين عوامل و تحليل پيوند آندر اين پژوهش با شناسايي و گرد. دهد

انـواع  ، و تقابل روشن شد كه تضاد و تقابل در همة انواع بالغي خود اعـم از تضـاد و طبـاق   
بـا ايفـاي   ، وسط تضـاد هاي ساخته شده ت ها و نمادهاي پارادوكسي و تمثيل گزاره، تركيبات

ايجاد شـگفتي بـا نمايانـدن    ، آفرينش رابطة معناشناختي نوين، نقش در مبهم ساختن معنا
ايجاد تغييـر در عـادات   ، ها و اشاره به سيالن ناسازگارها در هم پيوندهاي پنهان ميان پديده

اعي برقرار ساختن پيوند ميان واژگـان حاضـر و تـد   ، ايجاد حس نزديكي و نوستالژي، ذهني
 .هاي توانمند ادبيت و زيبايي متن است از سازه، هاي غايب و كمك به ساختارمندي شق
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   نوشت پي

، فرهنگ اصطالحات ادبي، سـيما  Imageryذيل  Glossary Of Literary Terms :ك.ر .1
 .بالغت تصوير نوشتة محمود فتوحي همچنين كتاب و »تصوير«داد ذيل 

  .)13- 1: فرزاد بالو و مهدي خبازي كناري: ك.ر(دربارة دال و مدلول  ناصرخسرو ءبراي آگاهي از آرا .2
نتيجـة   گرايـي  نسبي«. گرايي در نگاه عرفاني در پيوند دانست توان با نسبي اين نگرش را مي. 3

 را گرايي نسبي، عرفاني انديشة در .است گوناگون هايبافت در و زوايا از اي پديده به نگاه
 تا كند مي قادر را انسان امر اين .دانست عالم مختلف وجود طبقات به باور نتيجة توان مي
 ».بنگـرد  معناسـت  از عمقـي خـاص   كننـدة  تعيـين  كـه  اي زمينه در بار هر، پديده هر به

  .)92 -77: 1389، دار لو سر و خزانه محمدي كله(
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