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 ة قاوانین شاناهتش شادةزمار در پاارادوک  .ی استانتخاب بیان پارادوکس ،زدایی در زبانیییکی از انواع آشنا

گیری از این ترفند ادبی در بهره عرب ادیبان شناسی قرار دارد.بوطیقای جدید و زبانحوزة  در رستاهیز کلمات

 اناد.هاای پارادوکسای زباان را باش کاار گرفتاشتارین جلاوهغنای عرفانی ادبیّاتآنان بش ویژه در  اند.غافل نمانده

تارین عامال گساتر  تاوان مها از سادگی باش ررفاایی را مای ادبیّاتکاملی تل ان با ادب و تحوّآمیختگی عرف

هاای زباانی شکستن عرف و عاادت شناسیمحور جمال ،در بالغت صوفی در ادب عربی برشمرد. ناسازوارگی

آشاکار  امالًموسیقی و شطح )پارادوک ( بر دیگر جوانب بیان هنری ک در مرکز این قلمرو استتیک غلبة .است

 است. 

عرفان زاهدانش بش عرفان عاشقانش  از هرچشیابی  کش درمی «ابن فارض» و «بن عربیا» واکاوی در دیوان کبیر با

ابان »ر دیاوان دواره ناسااز ةمیان دوسویة هرچش فاصل و ؛شودمی بیشتر بسامد ناسازوارگی ،ی کنمیگرایش پیدا 

بااتتر  آناان راساخن  شاود و پایاش و مایاةافازوده مای آنانغت سخن الشود بر بکمتر می «ابن فارض» و «عربی

 د.ربمی

 عرفان. ،شطح شعر عربی، ابن فارض، عربی،ابن  اره،وناساز :واژگان کليدی
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 . پيشگفتار1
پاارادوک  معاادل باا  ةانتخاب بیان پارادوکسی اسات. وار هنری در زبان، 6زداییاز انواع آشنایی یکی

یوناانی  ةوار ،ان فارسای اسات. منشان آنیادر ز« نمامتناقض» یا «ناسازواره» در عربی و« يالّتناقض االّّاق  ا»

Paradoxonّاز ب ، مرکPara و « متناقض»یا « مقابل» بش معنیdoxa  انادگفتاش «نظار و عقیاده»بش معنای .

(Guralink. David, 1960: 1029) .در پارادوک  از جهت اصطالحی دارای تعاریف مختلفای اسات 

ای اسات عباارت یاا قهایش»در منطا   (2 :6911 محمودیان،). شودگفتش می ،هارق اجماع لسفش بش قولف

 وای نادرسات تجاشنرسد بش بش نظر می نیکش عقالرغ  آنعلی قابل قبول تشکیل شود وة مکش از یک مقدّ

صاوفیش  رفاا ودر اصاطالح ع (Hornby, 2005: 1099 AS) .«دقابل قبول باا هاود منجار شاو غیر منطقاً

در نقاد ( 611 :6912 داد،. )یندوبیرون شرع گ حال، د وجنوعی کالم متناقض را کش صوفیان بش هنگام و

اسات؛  ، ناامقعول و مخاالف باا فها  عماومیودای است کش بش ظاهر متنااقض باا هاادبی، بیان یا نقیهش

در  شاتش باشاد.ب توضیح داده شاود، ممکان اسات اسااس درساتی داوب بررسی یا هوچند وقتی ههر

تاوان آن را از طریا  تفسایر و امّا می ،رسدنامقعول بش نظر می بالغت، سخنی است کش متناقض با هود و

نمایاد وقتای در اینجاا ککار ایان نکتاش ضارورت مای .با ارز  تبادیل کارد دارای معنیِ تنویل بش سخنِ

هاای ادبای پاارادوک  حاوزة بش های منطقی هارج وپارادوک  از حوزة ویل باشد،نپارادوکسی قابل ت

منطا  بااقی  بش عنوان سخنی مهمل وکاکب در حاوزة تفسیر برنتابد، ویل ونچنانچش این ت و شودوارد می

 راید:سمی «سنایی»کش هنگامی (1: 6911محمودیان، . )ماندمی

 باری  زمین سجوددر زمین، بی   
 

 جهاات، نماااز کناای در جهاات، بی 

 

 

 (166تا: سنایی، بی) 

سانایی اسات کاش از  شاعر ارادوکسیاان پااهاای بیاصورت« جهتجهت، بیدر»و « زمیندر زمین، بی» 

سجود آنست کش ساجد ه  شود و هود را بش هاک زمین افکناد  رود.شمار میش ترین ابداعات او بمه 

 قلمارو عاال ) و در جایی کش زمین وجود ندارد، این کار محال است و در جایی کش جهات وجاود دارد

ی و طبیعات( اشاتن در حاوزة ماادّجهت )بدون قرار دبی ی است(ح  و طبیعت است و دارای بُعد مادّ

  نات شوی . بگذاری ، یعنی مجرّد از کائ نماز

                                                           
1. Difamiliarization 
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ةّا »کتاب  صاحب داند کش ظاهراً متناقض یاا ناامعقول عبارتی می»را  ناسازواره «معجا ااصطاحاتقااالعّ 

 ،جمايياه ةا ) «.شاود کاش اساسای از حقیقات داردسای مشاخم مایرسد و در عین حال با برربش نظر می

 را« جاام  دو امار متهااد» وارد نمود این است کشتون می «ه ةا جميیا» یفتعر نقدی کش بر (629: 6313

اسات ناش « تهاادّ» نمایادککار مای «ابوناواس» مثاالی کاش از شاعر و نگنجانیده اسات در تعریف هویش

در « تهااد»کش منظاور از توضیحی تزم است و آن این« دو امر متهاد جم  کردن»ة دربار .(6)پارادوک 

در ایان تعریاف هرگوناش نسابت ناساازگاری را میاان دو جاز  از « تهاد» .اینجا معنای منطقی آن نیست

ماا  است، علماای بالغاتِ های متهادّفراه  آمده از واره ،شود. از آنجا کش پارادوک شامل می عبارت

ها  اسات و  در تهاد با ةآوردن دو وار ،حال آنکش تهاد اند.تهاد بش شمار آورده وزآن را نشناهتش و ج

قدر هست کاش آن «تهاد» و «پارادوک »نگی میان اباید دانست کش تفاوت و دوگ .نش جم  دو امر متهاد

 «تناقض، زباان سفساطش اسات»ممکن است گفتش شود:  (2).جداگانش بش شمار آوردة بتوان آنها را دو آرای

سرودن شعرهای متناقض، هنر نیست اصالً وجود چناین تناقهای، امتیاازی بارای  ( و226: 6911 چز،دی)

برای پاساخ  (91: 6916) کدکنییعیشف ماندگاری نام وی شود. ةتواند مایآید و نمیشاعر بش شمار نمی

پارادوکسای  تصااویر»نویساد: کند و مایجدا می« منط » را از« هنر»دادن بش این پرسش فرضی، ساحت 

ی، تناقهی در ترکیب آنها نهفتش است، ولی اگر در منطا  عیاب اسات، منطقتعبیراتی است کش بش لحاظ 

ن یاین اجتماع نقیه ةقدر توفی  شاعر، در ارائ توانی  بگویی  کش هربنابراین می؛ «هنر اوج تعالی است در

نای ماورد مع ،غرابات کش در عاین شودنظام نیرومندتری حاصل می هوردگی اضداد، بیشتر باشد،و گره

 شود.م زبان و رستاهیزی آن میکند و این هود باعث تشخّمی نظر گوینده را بهتر القا

 . پردازش تحليلی موضوع1

 ناسازواره کارکرد. 1-1

 برجستش شدن معنای، از جملش موجب آشنازدایی، د است؛متعدّ ناسازوارگیشناهتی کارکردهای زیبایی

ی و فرساوده گیری از پارادوک ، زبان عاادّشاعر با بهره گردد.دن و ابهام معنایی میدوبعدی بو ایجاز،

در ایان صاورت ناش تنهاا  یاباد.برجستگی مای ،کند و زبانانگیز و غریب تبدیل میرا بش کالمی شگفت

جاب حاصال از آن مو همچناین ایجاازِ .یابادبلکش معنی نیز اعتال می ،شودانگیز میشبرجستش و توجّ لفظ،

 دادن شئامنظاره ارا تردیاد دوبعادی باودن و دوشاود کاش بایگردد و زباان دوبعادی مایکثرت معنا می

کهان بارای کشاف ایان  شاودهامی کش ایجاد میبا بش سبب شود وموجب زیبایی می انگیز بوده،شگفت
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ک ادبی بیشاتری برد و التذاپی می افتد و با تال  بش راز و رمز سخن متناقضبش تکاپو و جستجو می ابهام،

عاایی مهامون ادّ کش شااعر باش کماک ایان شاگرد بیاانی،این هافاًم (31-31 :6913 )وحیدیان،. یابدمی

؛ یاازدآفریند و با گریز از منط  حاک  بر هستی بش آفرینش جهانی دیگار دسات مایمی )کذب شعری(

در شاعر  باشاد،ر نمیمیسّ امکان وجود آن ت،یّلی کش در قلمرو نظام علّهمان جهان مطلوب و تخیّ یعنی،

معنی و هالف عقل مواجاش ل با مطلبی بیگویی هواننده در نگاه اوّ (221: 6911 شود )دیچز،ساهتش می

باش کشاف معنای ساخن نیاز  انگیزی کش احتمااتًلاین تنمّ کند.ل بیشتری میشود در نتیجش در آن تنمّمی

 .شد ده هواهدت هواننشناهتی و لذّسبب احساس زیبایی شود،منجر می

 ریازد.جریان هودکار ادراک را در ها  مای آفرین است وسرشار از ابهام هنری و درنگ ناسازواره

نمایاد ولای در بااطن سرشاار از باش ظااهر محاال مای آویزد.گریزد ولی ضمیر در آن میعقل از آن می

ل درک نیسات و تنهاا باا قابا ،ای کش جز از راه تنویلتجربش ای تازه و بکر است.مفهومی ررف و تجربش

 توان آن را بش ساحت عقل و سطح زبان کشانید. تنویل می

یوناان ها پیش در کهن اندیشامندان حاوزة فلسافش باوده اسات. در فلسافة قرنمفهوم ناسازوارگی از 

ز شده اسات. باا ، فیلسوف قرن پنج  قبل از میالد آغا«زنون الیایی»باستان قهایای فلسفی پارادوکسی با 

قهاایای پارادوکسای  ط مسلمانان انجام گرفات،توسّم هجری کتب فلسفی یونان کش در قرن دوّة ترجم

فرهنگی جهان اسالم اساتقرار یافات و موجاب آثار فلسفی حکمای یونان در عقبة  سایر در زمرة« زنون»

وناة چنانکاش نخساتین باار نم های پارادوکسی در فلسفش و کالم اسالمی گشات؛ای استدتلپیدایش پاره

هردگرایاان در جهاان اساالم هساتند، واقا  شاده اسات.  ةمعتزلیان کش نخساتین نحلا ةبارز آن در اندیش

دانناد و پاارادوک  را کاتای عقال و ماالزم آن مای فالسفش برهی ازاز آنجا کش ( 219 :6913ولفسین، )

ساالمی عقال را فارق ا عنی کتاب، عقال و اجمااع بایش از هماةی شناهت ةگانمعتزلش از میان مناب  چهار

 پارادوک  در جهان اسالم دانست. ةدهندکننده و رواجباید معتزلش را آغاز پ  شمرند،معتبر می

نمایاد، شایخ ای قهاایای پارادوکسای را مطارح مایاسالمی بش گونش فیلسوفی کش در فلسفة نخستین

برای باش تصاویر ان فیلسوفچنان است کش  پیچیدگی و رازناکی موضوع گاهی. بوعلی سینا استاالرّئی  

 باوعلی ساینا مثالً ؛رندهای پارادوکسی نداای جز استفاده از گزارهو زیبایی آن چاره برجستگی کشیدن

الااب قسااالک یلاای اللّااش را در  یدر مقامااات العااارفین عظماات نفسااان نةةهااقاالتّااإلشااقتاااهادر نمااط نهاا  
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رسد کش در حاال غیبات حهاور می عارف الهی بش مقامی»کند: های پارادوکسی چنین بیان میتوصیف

 (912 :9 ، ج6919ابن سینا، ) «دارد و در عین سفر کردن ساکن است

های اروپایی، مبانی پارادوکسی آثار فلسفی و علمی مسلمانان بش زبان ةرنسان  نیز با ترجم ةدور در

دیگار باار تکارار  را «زناون»ای از حکیمان اروپا همان ساخنان چنانکش پارهجهان رواج یافت.  ةدر فلسف

های  حقیقتای را »گویاد: مای« آنااتول فاران »ایان روسات کاش  ( از92: 6936 دورانات،ویل )کردند. 

تیار پرتااب « زناون الیاایی»حقیقت را ثابت کارد چنانکاش  توان ضدّتوان با دلیل ثابت کرد، بلکش مینمی

 ( 91 همان:« ).ک را ساکن دانستمتحرّ ةشد

 عربی اتادبيّ در ناسازوارگی .1-1

ر ادب عربی از قرآن و حدیث ش بش اثرپذیری انکارناپذیکند با توجّعربی آشکار می ة ادباداننقّ بررسی 

اناد، وجاود مهاامین کاساش کاساش از ایان منااب  برگرفتاش، کش اغلاب شااعران و نویساندگان تاازیو این

 .با این صنعت ادبی برشمردان یبتوان یکی از اسباب آشنایی شاعران و ادپارادوکسی در این مناب  را می

 ةدر دوران گذشات یادبا شاگردهاینسبت بش بسیاری از « ناسازوارگی» کاربردنماید کش تحقی  بر ما می

هاایی، شااعران اقباالی بادان ی در دورهک  است و بعهی از شاعران باش آن التفااتی ننماوده و حتّاادبی 

 ای حا ّدر نتیجاش هار واره ؛هاساتها و هماهنگیسبشعر قدی  برهاستش از تنا زیبایی کش، چرااندنداشتش

 سانجان قارارکش مورد نقد سخن جهتان از این یباد (626 :6911 )غُریّب، رد.ورود بش حری  شعر را ندا

باش  دانساتند و کمتار دساتتقیّاد باش عارف و عاادت را یکای از اصاول شاعر و نویساندگی مای یرندنگ

و ادیبان کالسیک بش این ترفند برجستش و  منتقدان از برهی ،نماندناگفتش  .(همان) زدندزدایی میآشنایی

عبادالقاهر » ،اناد. باش عناوان نموناشنظر نموده اند و در ارتباط با آن اظهارانگیز ادبی اهتمام داشتششگفت

غرابات و  شاوداثار کثارت اساتعمال مبتاذل مای چون امر نفی  بر معتقد است( 611: 6393) «جرجانی

سای. دی. »این درست همان چیزی است کش منتقد معاصار  .داندنِ تعبیر را اساس کار میتازگی در حُس

هواهد اوصاف و استعارات تاازه برگزیناد؛ زیارا ترکیباات قادیمی از شاعر می: »گویدمی «6لوئی ب 

د را پویایی ناتوان است و ویژگای و مفااهی  مجارّ ودن و بش کارگرفتن از ایجاد انگیز  وبفرط متداول 

 (629: 6911 ،بیّ)غر. «بش هود گرفتش است

هاای هسارود درآن را ادبای بهاره جساتش و  هناربرهای از شااعران از ایان  ،براساس آنچش گفتش آمد

                                                           
1. CD. B Louise 
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 .گارددبش چناد نموناش از شاعر شااعران گذشاتش اشااره  ضروری استدر اینجا  ند.اشهویش بش کار گرفت

 گوید:شاعر بزرگ عرب چنین می «یمتنبّ»

ّ  اُحةةااااااا امااااااا اها اّ  ااااااا اال ّساااااااق ا  خاااااااّکا
 

ای ااااااااايهُاام ااااااااا اتاسةاااااااااق ا   (3)مااااااااا ا ات م
 (13 :6 ج ،6391متنّبی، )  

هواناد و مای «بیادار هفتاة»را  آن اسای در وصاف گارگدیگر شاعر عصار عبّ «حمیدبن ثور»چنین هم

 گوید:می

 يناااااااااااقتاِّحااااااااااايیام اتةااااااااااا ااهيّت ااااااااااا االاااااااااااا
 

ا   (4)ّاااااااا خ یایهاااااااّاي ّاااااااق  ا اااااااق   اااااااااعيه 
 

 (212: 1، ج 6311ابن عبد ربّش، )

لی در مّ. تاانو معماا از بسااامد باااتیی برهااوردار اسااتدر چیسااتان  ناسااازوارگیشاایان ککاار اساات کااش 

 «اهرالظّابان عباد»و « ین ورّاقالادّساراج»، «بوصایری»، «ابن دانیاال» های شاعران عصر فترت مثلسروده

 ه/ 132) «اهرابن عبادالظّ»از  یبش بیت در اینجا (13 :6913 ی نژاد،دصیا) ما باشد. تواند مؤیّدی بر گفتةمی

اگوناش باش وصاف کاوزه پرداهتاش اسات بسانده با استفاده از این ترفناد ادبای باا بیاانی معمّ م( کش 6232

 مایی .نمی

اّااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ما  ذيااذ م
 

اّااااااااااااااااااااا اضاااااااااااااااااااااا اا   (5)لااااااااااااااااااااا اضاااااااااااااااااااااا  
 (همان)  

باش عناوان یاک « اسازوارگین»نماید کش سرا بر ما میعربیهای شاعران و ادیبان گذرا بش سروده ینگاه 

، لایکن در اشاعار شااعران شاوددیاده مایشااعران  بیشترهای در سرودهک  و بیش ترفند و شگرد ادبی 

ساهتارهای پارادوکسی باش ترسای   ی محوری است، چراکش آنان بش وسیلةمتافیزیک یک وسیلش یا الگو

 (91 :6911دازند. )وثوقی، پرل دنیوی و معمولی میی مسائتصاویر عمی  عرفانی، مذهبی و حتّ

 در متون عرفانی عربی ناسازوارگی .1-9

پا   ،ای برای حهور نیازمند زبان اساتهاست. هر اندیششگاه اندیششیزبان، ترجمان عقل آدمی و تجلّ

بش هار  های نامعلوم است.تجربش و اندیشش و صورتی محسوس از تجربیات نامحسوس و اندیشش زبان، قل 

رفان، زبان روشن و منطقی نیست کاش مفااهی  در آن واضاح و متماایز باشاد، بلکاش حااوی روی زبان ع

تواناد مطالبی است کش باید بش گو  اهل آن برسد و لزوماً هار کسای تواناایی زباانی داشاتش باشاد نمای

گیارد و تاال  رسانی را بر عهده ماینجاست کش هنجارگریزی رسالت پیامحقیقت آن را درک کند. ای

یاافتنی تبادیل کناد. تزاعای را باش مفااهیمی ملماوس و دساتهای متافیزیک و مفاهی  انید تجربشنمامی
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کارآیی زباان از  ت حوزةیک سو و محدودیّ از ت فرامنطقی، عقلی و عرفی معانی و حقای  عرفانیماهیّ

ده سوی دیگر باعث شده اسات کاش شااعران و عارفاان از زباان و بیاان و تعاابیری هنجارگریختاش اساتفا

هاورد، آناان در دو ساطح زباان و معناا اعصار باش چشا  می ادبیّات عارفانة همةدر نمایند. این تکنیک 

ی حقیقت را بنمایاند و تباین این دو را متجلّ اند تا با پ  زدن غبار عادت، چهرةخاک نمودهشگردهایی اتّ

باش قاول شافیعی  ن بیاان کناد.های روحای را باا ابازار زبااترین تجربشکوشد تا پیچیدهعارف می سازند.

هاای زباانی اسات شناسی شکستن عرف و عادتمحور جمال ،در بالغت صوفی»: (12 :6911) کدکنی

موسایقی و  ی، در مرکاز ایان قلمارو اساتتیک غلباةمعاان اصوات و موسیقی و چش در دایرة چش در دایرة

   «.آشکار است شطح )پارادوک ( بر دیگر جوانب بیان هنری کامالً

 ایی در آرانمازیرا عرفان چیزی جز متنااقض ،و پارادوک  هواند ناسازوارگیرا باید مکتب  نعرفا

هاا پایش از قارن بنیادین عرفاانی اسات. ةزدایی، یک اندیشآشنایی ةاندیش اساساً .و اعمال عارفان نیست

، 6911) «هاتعین الق» ای ادبی مطرح سازد،این اندیشش را بش عنوان نظریش «6ویکتور شکلوفسکی»آنکش 

هاست چاون: کش از ندانستن آن هازدگی انسان، نش از ندیدن پدیدهورزد کش شگفتتنکید می (2-1 :6ج 

هاایی پدیادهو چاش بساا  .«ب است کش هر کاری را کش وجهش نداند، عجبش آیددر جبلت آدمی مرکّ»

آنهاا را عجیاب ولای هنگاامی کاش حجااب عاادت را پا  بازنی   ،نماینادکش بر اثر عادت، عجیب نمی

شاود یاا مای هاای عارفاانسروده ر حقیقت آنچش سبب پیدایش بیان و تصاویر پارادوکسی درد بینی .می

 درونی وی.  ةاست یا آتش سوزند عارف شاعر ةهیال پیچید

ش و بیاان اناد، در توجّار باش کاار رفتاشفراوانی از تصاویر پارادوکسی کاش در شاعر و ادب مکارّ شمار

های عرفاانی و باورهاای صاوفیانش، هماش در فهاایی زیرا بینش ،انددر پیوند با آن بوده های عرفانیبینش

و تشاکیل تصااویر و مهاامین  گساتر   قادر مسالّ .شناسد قارار دارنادفراتر از آنچش عرف و عقل می

و یاا از  اساتش باش مهامون توجّا از سادگی بش ررفایی و ادبیّاتل تکاملی پارادوکسی یا از رهگذر تحوّ

گوناش زبان ابازار انتقاال معناسات در ایاندر شعر عرفانی،  اصوتًهگذر آمیختگی عرفان با ادب عربی. ر

گاذارد، عاطفاش هود شدن پا مایاز هود بی ةشعرها شاعر در زمانی کش در حاتت عرفانی هود بش مرحل

 هنجااریینجاست کش فارادر ا ،شودی و هنجار بیشتر دور مییابد و زبان شعر از زبان عادّبر معنا غلبش می

اساتعاره، تشابیش، ) :مانناد شاناهتیچاش بیشاتر عناصار زیبااییدر نتیجش هر .شودبیشتر هنرمندانش و پویا می

                                                           
1. Victor Shklvfsky 
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مجاز، حسامیزی، پارادوک ، عناصر موسیقایی و...( در شعر پویا شود، شعر بیشتر بش ساوی فراهنجااری 

 (11 :6911)دیچز، رود. پیش می

فرهناگ  هاای مها ّساازه عرفانی درهواهی  یافت کاش جریاان صاوفی، از واکاوی در متون کهن با

نوجویان باش حسااب  کنندگان واز این روست کش آثار صوفیانش آبشخوری مه  برای ابداع عربی است و

بارای برهای از متاون و آثاار  اساسی ایشناس آن را سازهآید تا آنجا کش برهی از پژوهشگران زبانمی

 (911: 2161)کندی،  ورند.آادبی بش حساب می

از یاک ساو قادرت و ان بزرگ قرن شش  و هفت  هجاری عارفاز دو تن « ابن فارض»و  «بن عربیا»

استعدادهای شاعری را بش کمال دارا هستند و از سوی دیگار احسااس و ادراک دینای و عرفاانی آن دو 

ش آن دو لاوای شاعر در غایت علو و کمال است. وجاود ایان دو امتیااز برجساتش موجاب شاده اسات کا

ایان دو شااعر  ة شعر صاوفیانش بایساتند.روزگار هود را در دورة رکود ادبی بر دو  گیرند و بر فراز قلّ

آناان د. نابرمی امکانات و ظرایف سخنوری و نویسندگی بهره ةهنگام بیان مقصود از هم مسلکصوفی

هاای تر و بهتر برای تعبیارِ تجرباشزدیکای نهای تعبیری هود، شیوهتقابلیّ ةبا هم را شگرد ناسازوارگی

 شناهتی و معناشناهتی شاگردهای زبانجنبشتا از آنی  رو بر در جستار پیشِبنابراین  ؛هود یافتند صوفیانة

 این دو شاعر سترگ پرده برداری . عرفانی هاینمایی در سرودهناسازوارگی یا متناقض

 «ابن عربی»دیوان  در ناسازوارگی. 1-3

در ماه مبارک  اویکی از بزرگان حکمای صوفیش است.  «یخ األکبرالشّ»بن علی معروف بش  محمّد ابوبکر

ای با جاه و جالل و زهاد و از شهرهای اندل  در هانواده (1)«مُرسیش»هجری قمری در  211رمهان سال 

 .وّفش استترین نویسندگان متصاین صوفی نامی از پرکارترین و پرمایشتقوی، دیده بش جهان گشود. 

توان یافت کش مانند ابن عربی چهرة معمّائی داشتش و تاا های تاریخی کمتر کسی را میدر میان چهره

ک  بش انادازة هی  » :و نقیض گفتش شده باشد. بش قول استاد شهید مطهری حدّ دربارة او مطالب ضداین 

اهلل و انساان کامال و قطاب اکبار ا ر نشده است بعهای او را از اولیاا  متناقض اظهاین دربارهالدّمحیی

 )الهاامی، «هواننادین مایالادّین و گاهی ماحیالدّو گاهی ممیت دانند و بعهی او را یک کافر مرتدّمی

هاایش کاش از او شانیده شاده اسات، شااید از هایش ه  همین طور است بعهی حرف(. حرف3: 6913

 .هاا ها  از او شانیده شاده اساتتارین حارفارجتارین و پار هاست و در مقابل عالیترین حرفمنحطّ

 )همان( 
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 گیارد.و معناشاناهتی شاکل مای دساتوری عمادتاً در دو سااهت «ابن عربای» عرفان در پارادوک 

 پردازی .یم بش این موضوع نحوی خست از منظر ساهتارن

 دستوری )نحوی(ناسازوارگی . 1-3-1

زیارا  ،افتادمای اتّفااق 6ر قلمارو نحاو زباانزدایای، آن اسات کاش دشوارترین نوع آشانایید  ،قدر مسلّ

آن  محادودترین امکاناات اسات. ،اهتیاار و انتخااب نحاوی هار زباان ةو حوز نحوی هر زبان امکانات

گرایی وارگانی یا هل  مجازها و کنایات وجاود دارد، در قلمارو نحاو زباان باستانة عی کش در حوزتنوّ

جاویی در زباان، هماین عتناوّ ةحاوز زی دیگر، بیشاترینانداو با چش  سوی دیگر از ر نیست.قابل تصوّ

ر را، منحصار در یبالغات و تانث «جرجاانی بدالقاهرع»  از این جهت است کش قدر مسلّ .نحو استة حوز

: 6916،کادکنیعیی)شاف .هوانادمای «حاومعانی النّ»داند و آن را عل  بان میزساهتارهای نحوی ة حوز

 : بش قرار کیل است «ابن عربی» کبیردر دیوان  دستوری ناسازوارگی (.29

 ترکيبدر  ناسازوارگی .1-3-1-1

آید کاش در عاین حاال گاهی مفهوم یک جملة پاردوکسی، هالصش و فشرده و بش صورت ترکیبی درمی

سازند کش در نهایت ظرافات می هایی هیالیتصویرها اغلب، این ترکیب حاوی دو مفهوم متناقض است.

ناپاذیر او هساتند. وسعت هیال گویناده و احسااس بیان وان برهورداراند کش نشانةبایی فرات، از زیو دقّ

هاای بسامد ترکیبنامند. شود تصویرهای پارادوکسی میها حاصل میتصویرهایی را کش از این ترکیب

 وصفی پارادوکسی در دیوان ابن عربی زیاد است. بش عنوان مثال بش این بیت بنگرید:

 ق ااااااااااااااااااااا ُاإنااااااااااااااااااااا ا ناااااااااااااااااااااقاالنةّااااااااااااااااااااااُ اال 
 

 (7)مااااااااااقا نااااااااااقاالطااااااااااقم ُاالنّااااااااااق  ُاامثاااااااااا ُا 
 

 (913: 2111ابن عربی، ) 

 شود.ناسازوارگی دیده می« الّنق  »و « قم الطّا»و « ال ق  »و « النّيا»در این بیت میان 

 در قالب جمله ناسازوارگی  .1-3-1-1

 محال می نماید. عقالًلیش، فعل و فاعل، مفعول، قید و...( بش یکدیگر دامسند و مسن)اسناد اجزای جملش 
 ليهميان مسند و مسندا -

اإلةاااااااااااا اها ُنااااااااااااقیةعاااااااااااايیاّاااااااااااا اضاااااااااااا     ضّ 
 

ُّ اشاااااهةيي  ّ ااااا  (8) اااااّاالةعاااااُياإذاساااااق اال
 ( 626: همان)  

                                                           
1. Syntax 
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 :ّعايیاّا »الیش باا ها  در تناقهاند مساند و مساند ،ش وجود دارد کش در هار دواسمیّ ةدر این بیت، دو جمل

اإلة  ؛مبتدا نق»و  «هبر :ض     .«: هبر ّاالةعي ؛: مبتداضّ 
 قات خبرميان مبتدا و متعلّ -

 الااااااااااااااّياعا اع ا یاااااااااااااا  ا ا اااااااااااااا  الاااااااااااااا 
 

 (9)سةاااااالاالعااااا  اها ائااااا ا ااااا ا  هائااااا  
 (21: همان)  

وجاود قاات هبار اسات متعلّ ل از مبتدا وکش متشکّ « ائ ا  ا  هائ » در عبارت سروده نما در اینمتناقض

 دارد.
 قاتشميان فعل و متعلّ -

اُم ااااااااااااااااق ي ما حةااااااااااااااااق ُ االّا  ا يامااااااااااااااااّاا
 

امااا اّااا  ماماااق   (01) يااحلةاااق ااالّاااوا يااصاااّاا
 (211: همان)  

 باشد. می« مّا» یعنیقات آن متعلّ و « حةق» میان این عبارت گیناسازوار
 «منهمستثنی»و « مستثنی»ميان  -

ست کاش یاک ها، جایی اترین عوامل رستاهیزی وارهطور کش پیش از این گفتش آمد؛ یکی از مه همان 

اساتثنای »تاوان باش این موارد می ةاز جمل رود کش هالف انتظار هواننده است.ای بش کار میواره بش گونش

کاش روال ش باش اینتوجّا باا را. «حصار»را ایفاا نماوده و ناش  «استثنا»اشاره نمود کش نش نقش « مسبوق بش نفی

باش  ،اگار ایان نسابت مالئا  ،قارار باشاد منش مالئمتی برطبیعی سخن آن است کش میان مستثنی و مستثنی

 مانند این بیت: ؛نسبتی پارادوکسیکال تعویض شود ناسازوارگی زبانی رخ هواهد داد

 هملايکااااااا ایاااااااُيا ةنااااااا اال اااااااقم االااااااا   
 

 (11)یاااااااااااا اّل ااااااااااا اهح ااااااااااا  اإّ اِّيناااااااااااق  
 (211: همان)  

 هاناسازوارگی ميان جمله .1-3-1-9

 یهااااااااااااقا ااااااااااااّا  اااااااااااا  اهلااااااااااااة اّ قئاااااااااااا ما
 

ّت اهع اااا ا ااااا االّنّاااا ه ااااقا ااااّا   (11)منّاااا
 (211: همان)  

در  و «لاة اّ قئا »و «  اّا  ا  ا»ل میاان در شاطر اوّمیان دو جملاش وجاود دارد:  ناسازوارگیدر این بیت، 

ّت» م میانشطر دوّ  .«ع  ا ا االنّ »و «  ّامنّ

؛ یکای ساتاآن بر دو قسا   ةپارادوک  از جهت دو سوی کش اینجا ضرورت دارد ککر این نکتش در

 و دیگری پارادوک  دور. پارادوک  نزدیک
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ک آن نزدیک بش یکادیگر، در یاک اساناد یاا یا یةش دو سونزدیک پارادوکسی است ک پارادوک 

 در بیت زیر: « األ ّزاع»و « األذ ع»ترکیب باشد مثل 

 حي ّاااااااااااااااااااااااااا هللااحي ّنااااااااااااااااااااااااااقامناااااااااااااااااااااااااا اها
 

 (01)منّااااااااااااااااقایاااااااااااااااانت ااألذّ عااأل ااااااااااااااااّزاع 
 (61: همان)  

برد و گیرایای، سخن را باتتر می ةمیان دو سویش کمتر باشد، پایش و مای ش هرچش فاصلةاست ک بدیهی

أُکسای » بالغای ثیر  از این جهات اسات کاش تانقدر مسلّ بخشد.پذیری آن را فزونی میدلنشینی و کوق

رای ایان ناوع تعبیرهاا عماداً با کاشاست، چرابیشتر ها های زبانی و پارادوک از دیگر تناقض 6«هامورن

و  ساازندهای نقیض، یک تعبیر بادی  میروند و در ظاهر بش تنهایی با ترکیب وارهتنثیر بالغی بش کار می

 (12: 6913، نژاد)صیادی «کنند.می بندی بالغی هواننده را مسحوربا این هالف انتظار و چش 

 :د مختلف باشد مثلدر دو اسنا ه آن دور از  ةپارادوکسی است کش دو سوی آن پارادوک  دور، اامّ

 ااااااااااااااااااااااااااااإنّااااااااااااا االعَاااااااااااااقُعاها ا َاااااااااااااقع الااااااااااااا اّل 
 

 (41)ه ناااااااااقاالّااااااااا يا ّلااااااااا اهل ااااااااا اّااااااااا ي 
 (12: 2111 ،ابن عربی)  

إنّا ا» ل میاان جملاةشود. در شطر اوّشطر میان جمالت پارادوک  دیده می بینید در دوطور کش میهمان
 «.  ل  اّ ي»و «  نقااّل يا ّل »شطر دوم میان و در «  ا َقع ال اّل »و « العَقعُا

 معنایی ناسازوارگی. 1-3-1

عاانی متنااقض را در شعرشاان مو  کشاانندشاعر مای« ساطح معناایی»در مواردی شااعران تنااقض را باش 

ال این اسات کاش چگوناش ؤبحثی نداری  بلکش س ،تناقض انةشناسزیباییة جنب سر اینجا بر ما در آورند.می

ة تناقض در سطح معنایی شعر را توجیش کرد و پذیرفت. پاساخ ایان اسات: گااهی کسای درباارتوان می

شاعر  ییهااپدیادهة گااهی او درباار امّاا ،گویادکش کاتاً تنااقض نادارد، ساخن متنااقض مای یهایپدیده

این تنااقض از چشا  دیگاران پنهاان ماناده و شااعر آن را کشاف  ولیسراید کش کاتاً تناقض دارند؛ می

ای کش متنااقض نیسات پدیده ةدهد. در این مورد شاعر درباره و در قالبی هنری بش دیگران نشان میکرد

ا از چشا  دیگاران امّ ،هست گوید، بلکش کاشف و روایتگر تناقهی است کش حقیقتاًسخنان متناقض نمی

 در کاش اییهاای معنانمااییمتنااقض در اینجاا باش بعهای از ،پنهان مانده است. برای روشن شدن مسانلش

  شود:یافتش، اشاره می انعکاس عارف شاعر این هایسروده

 

                                                           
1. Oxymoros  



 6936، تابستان 1های زبان و ادبیّات عربی(، سال دوّم، شمارة فصلنامة نقد و ادبیّات تطبیقی )پژوهش/ 12

 

 آمد خالف. 1-3-1-1

نامیاد. « پاارادوک  روایای»تاوان آن را آمد، شکل روایی پاارادوک  اسات تاا جاایی کاش مایهالف

هاواه یاک  و آمد، چیزی جز تناقض فعل باا عارف نیسات، هاواه آن فعال یاک گفتماان باشادهالف

 ( 221: 6911 دی،رویداد. )فوت
 آمد گفتمانخالف .1-3-1-1-1

آمدی است کش در آن شاعر اعتقادی هالف هنجار دارد و آن را در قالب یک سخن یا گفتماان هالف

 :گردد. مثل این مواردمیگویی برآمد بش فعل سخنکند. این نوع هالفمطرح می

ّحةااااااااااااااااااااااااي   ماااااااااااااااااااااااا اضااااااااااااااااااااااااق ا ياهللااّت
 

 (51)ضااااااااياضااااااااق امااااااااقاضااااااااق اّاااااااا ااص اااااااا   
 (99: 2111ابن عربی، )  

 آمد رویدادخالف .1-3-1-1-1

 :6911 فاوتدی،) گاردد.باازمیآمدی است کش بش افعال گوینده یاا مخاطاب آمد رویداد هالفهالف

213) 

انکتااااااااااااااااااااااااا ان  ااااااااااااااااااااااااا اّن  ااااااااااااااااااااااااا 
 

ا(61)   ااااااااااااااااااااااا هسنااااااااااااااااااااااا اّعاااااااااااااااااااااااا اهاا
 (229 :2111ابن عربی، ) ا

باش دسات  سخن یض دیگر از بیروندر این نوع پارادوک ، یک نقیض در درون سخن وجود دارد و نق

فعال انساان  آید. مطاب  با آنچش در بیات فاوق دیادی  ازدواج انساان باا هاود تناقهای اسات کاش باشمی

 گردد و محال است انسان در آنِ واحد عروس و داماد شود.میباز

 (16)شطح. 1-3-1-1

د. نادهرا پایبناد آن قارار نمی ا است و هودزبان عرفا و ساهتار گویش آنان از قوانین زبانی و عقلی مبرّ

گیرد، بدون رعایت قواعد دستوری و سااهتار نحاوی آنگاه کش عارف در جذبة محض قرار حقیقت  در

 گونش قید زبانی دست باش گاویش هاا ّرساند و رها از هرهای متناقض میمنظور هود را در قالب واره

است کش هرچند در این گفتارها،  های ها ، شطحیاتزند کش یکی از محصوتت این گویشهود می

 (12: 6911 ،)ضرابیها .ا کالمی معنادار هستندامّ ،های هود قرار ندارندمقوتت منطقی در جایگاه

باا  .گونش نیساتکش ایناند در حالیش را معادل پارادوک  دانستشبرهی از نویسندگان شطح یا شطحیّ

نما متناقض ،ات مذکور در آن کتابیّحری از شطیابی  کش بسیامیدر ات عرفاشرح شطحیّبررسی کتاب 

اناد و نماهاای بالغاینما کش در آثار ادبی آمده متناقضنیستند. از سوی دیگر بسیاری از سخنان متناقض
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بالغی در آنها است، برای زیبایی کاالم و واداشاتن هوانناده  شود، زیرا صرفاً یک فنّشطح شمرده نمی

هصاو   عماوم و»این دو را  ةدرست آن است کش رابط (962 :6911 ی،بش تامّل در سخن. )بقلی شیراز

 .نما هستندمتناقض ،نما شطحند و بعهی از شطحیاتمتناقض بدانی  یعنی برهی از سخنانِ« من وجش

طبا   شاطح .نماا از جهااتی تشاابش داردبا متنااقض «شطح»کش ککر این نکتش ضرورت دارد در اینجا 

یاک معناای  پاذیر؛ یعنای یاک معناای ظااهری دارد وت و در نتیجش تنویلاس« متشابش»تعریف روزبهان 

 .اناداند، یعنی قابال تنویال و تفسایر باش یاک معنای باا ارز نماها نیز این چنینباطنی. برهی از متناقض

هاای کش با تنویل روساهت گازارهتنویلی است، چرا -های تفسیریناگفتش نماند کش شطح از نوع تناقض

دیگر تناقض از میان هواهد رفت. پ  شطح مادامی کش تنویل نشده ناسازوار است  ،شطحنمای متناقض

آمیاز شباهت دیگر اینکش پذیر  سخن شطح فاقد وجش تناقهی هواهد بود. ،آن ویلِنت وگرنش با تفسیر و

هاای ممکن است. پا  برهای از ویژگایاها برای عموم مردم دشوار یا غیرنمنیز مانند برهی از متناقض

ناوعی  کاش شاطح، اصاطالحاًتوان گفت بنابر آنچش گفتش آمد می .نماها هستشطح در برهی از متناقض

 .شودآمد است کش در آن امری متناقض با ظاهر شرع صادر میهالف

هاای گاوییآثار و اشعار  آکناده از شاطح کشاست  یکی از بزرگترین شاعران صوفی «ابن عربی»

 :نمایی می اشاره ویاز شطحات پارادوکسی ای نشنمو در اینجا بش .صوفیانش است

 ّاااااااااااااااااااااااا س اهللااّلااااااااااااااااااااااااز ا االاااااااااااااااااااااااا نّ 
اهّلاااااااااا  االااااااااااا س ا ی ااااااااااا امنااااااااااا احاااااااااااق  ا

 

 ال ااااااااااااااااااااّ هحتتجااااااااااااااااااا االةطاااااااااااااااااااقئ اها 
ا(81)یاااااااِ اال ااااااااَ الااااااااة ا ااااااااقایاااااااا ه 

 

 (11: 2111 ابن عربی،) 

س کاش در شارع مقادّچرا ،ناگفتش پیداست کش این دو بیت در ظاهر دارای معنایی هالف شرع اسات

 ت و صافایو باعاث نورانیّا شودآرامش قلب است و سبب از بین رفتن گناهان می ةم ککر هدا مایاسال

 شود.می قلب

از قارار گارفتن مساتقی  یاا غیار  غالبااً ،ککر این نکتش ضرورت دارد کش در سااهت شاطح ،در پایان

یان امار، باا ا آیاد و طبعااًهاای دینای، یعنای هادا پدیاد مایجای موضوع گازاره بش مستقی  یک انسان

 نماید.های دینی متناقض میآموزه
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 1آميزیحس .1-3-1-9

نماایی باش طاور هاای متنااقضهل  سخنان تازه بش طور عام و از شایوه و زداییهای آشناییشیوه یکی از

عباارت  بادی  معنی دره  آمیختن حواس است و در اصطالحِش در لغت بکش  است «آمیزیح » ها 

ا ترکیباات و تعاابیری کاش حاصال آن از آمیختاش شادن دو حا  باش یکادیگر یاا است از القای معنی با

 (16: 6911کدکنی، . )شفیعیدهد جانشینی آنها هبر

ّاز ااحل ّا»این شیوه با تعابیر  از عربی در ادب ّا »یا « اصت و  11 :6313وهبش، ) یاد شده است.« ّلةق  ااحلا

هاای کش در آن وابستش دانست گریزی معناییارهنج و یک نوع پارادوک توان آمیزی را میح  (611

 ،از ایان شاگرد بهاره گرفتاش اسات« آهنگ شیرینی شنیدم» ةجمل .رسندگانش بش همسازی میپنج حواسّ

های عرفاانی از تکنیاک در ساروده قاش مارتبط اسات.ئکا شنوایی و شیرینی با حا ّ ح ّ زیرا آهنگ با

مقاام و حاالی  دارد و هبار از بارآمیز را درغیابآن روی کاش تصااویر آمیزی گریازی نیسات؛ از ح 

در  کششاوندی یکای میگذارند و حتّااند، بر یکدیگر اثر میحواس در ه  تنیده دهد کش در آن همةمی

از آن جملاش در  ش باش طارق مختلاف مطارح شاده اسات.آثار و احاوال بعهای از عرفاا و حکماای متنلّا

 باةب و نادری کاش حاصال تجریهای غرب و لحظشیعجگزارشی از آن حاتت  ،«ابن عربی»های سروده

ان کارده یال تماام بین حالتی را بش تفصیت حصول چنیّفیشخصی اوست، بش دست داده و چگونگی و ک

     گوید:ت. وی میاس

 إ اسناااا ام طااااتقاااااااااااااااهال اااا اّاااا یانحاااا ماها
 

 (91)ّ خةااااااااااقتمامااااااااااقا قيناااااااااا ا ه امزيااااااااااي 
 (622: 2111ابن عربی، )  

بیناایی درک کارده اسات و  حا ّ ةواساط اشانوایی اسات را با یت اهبار را کش وابستش بش ح ّدر این ب

  ش نمایید:بش این بیت نیز توجّشنیدنی است نش دیدنی.  ،ناگفتش پیداست کش اهبار

 اااااااااااااا نّااااااااااااااااا هااضاااااااااااااااااّ الکااااااااااااااااا ایا اااااااااااااااااياا
 

ا نااااااااا ا َااااااااا    (01) ااااااااا ُناساااااااااّ االنّاااااااااق ا
 (622: همان)  

 کش مربوط اسات باش حا ّ« ضّ »بینایی است، بش  ح ّ ةربی نگاه کردن را کش وابستدر این بیت نیز ابن ع

ماردم از  ةکند کش ایان ساخنی اسات کاش چشا  هماشنوایی، اسناد داده است. او در این سروده بیان می

 شنیدنی است نش دیدنی.« ضّ »دیدن آن کور شده، حال آنکش 

                                                           
1. Synasthesia   
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بلکاش  ،تهاادّ ةکش بین آنها نش رابطرا سخن  ةسوی دو اگر همخوانی ؛ای صواب بش دور نمانده ةاز جادّ

 ةساوی طور کش باین دوهمان ،کش ناهمسویی و ناهمخوانیچرا ،نما بدانی تقابل برقرار است متناقض ةرابط

تار و نماهاا پررناگلی متناقضبا این تفاوت کش در اوّ ،متقابل ه  هست ةسوی متهاد وجود دارد بین دو

 تر هواهد بود.رنگک  ،نماهاتناقضمی متر و در دوّملموس

 «ابن فارض»ناسازوارگی در دیوان . 1-5
هجاری در قااهره دیاده باش  211 ساالدر  یبن فارض بزرگترین سرایندة شعر صوفیانش در ادب عرب عمر

ناام، بهتارین انگیازة وی مرشادی گم« شیخ بقال»( دیدار با 122 :9 ج ،6911 هلکان،جهان گشود. )ابن
هاای پیراماون سال در کاوه 62ت وی بش حجاز رفت و مدّ راهنمایی باشد. او پیروف میتصوّ برای ادامة

برد، در زندگی  فارض در این نواحی بش سرهایی کش ابن ( سال21تا: یب ش بش تزکیش پرداهت. )غریب،مکّ
در  فارض مشهورترین شااعر عاارفمیقی بر جای گذاشت. با اینکش ابن روحانی و عرفانی وی اثرات ع

پهنة ادب عربی است ولی دیوانش از حیث کمیّت از حج  زیادی برهوردار نیسات. پیداسات کاش ایان 
جوشاان  برای بیان و ابراز عاطفة. او گرددمیت و درونمایة اشعار او برشهرت در شعر و شاعری بش کیفیّ

اساتفاده  زباانی همچاون ناساازوارگی، هنجاارگریزی و...مختلف شگردهای و صادق و ساری هود از 
 «فاارضابن »آمد و پارادوکسی در اشعار ت وجود تصویرها و مهامین هالفترین علّمه  .نموده است

حااد باا وجاود، اتّ بیان معانی و حقای  عالی عرفانی و فراعقلی و عرفای مخصوصااً عشا ، فناا، وحادت
شمار فراوانای از ایان  اشعار او را تشکیل داده است. عرفانیِهای ناسازوارگیمعشوق و جز اینهاست کش 

گناه، هدایت با گمراهی، هوار سارفراز، جرم بی ر شعر وی بش کار رفتش است، مانندر دتصویرها کش مکرّ
هاای عرفاانی ... همش در توجیش و بیان بینشدگی و فنا را جاودانگی پنداشتن وحاضر غایب، مرگ را زن

عارفانش و باورهای صوفیانش همش در ساحتی فراتار های زیرا بینش»و یا در پیوند با آن، ساهتش شده است؛ 
آماد عقال و ها هاود هالفهاا و برداشاتاز عقل و عرف قرار دارند و بش دیگر سخن اصاالً ایان بینش

ارادوک  در شعر آمد و پعرف و عادت است؛ بنابراین شگفت نخواهد بود اگر بیشترینة کاربرد هالف
( 23: 6911)راساتگو، « ی و عرفای عاشاقانش باشاد.همین باورهای مااورایی و فراعقلا و ادب ما در زمینة

 رد.یگعمدتاً در دو ساهت نحوی و معناشناهتی شکل میعرفان ابن فارض پارادوک  در زبان 
 دستوریبه اعتبار ساخت  ناسازوارگی. 1-5-1

 دو ساویةکاش این آیاد.جاود مایدر یک چیز باش و ناسازوار ةنما از جم  شدن دو سویکش متناقض گفتی 

تاوان آنهاا را در اند میبا ه  پیوند برقرار کردهبراساس کدام یک از ساهتارهای دستور زبان  ناسازواره

 فارض بش قرار کیل است: ترین این ساهتارها در دیوان ابنا مه امّ، های مختلف جای دادگروه
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 ترکيبی ناسازوارگی. 1-5-1-1

 مثل: آید.اضافی دو نقیض با یکدیگر پدید میکش از ترکیب وصفی یا 

اااااااا اضيياااااااااااااااااااامّهاااااااا ا اا امااااااااقاسنااااااااُ ا خ اااااااا اما
 

 

احاااااااااايي م ا ااااااااااقنُ امااااااااااّ ا اااااااااا  ا   (11)ااااااااااا م
 (211: 6311 فارض،ابن)  

کارد کاش دو صافت کاامالً  مشااهده «حايي »و « ضايم» تاوان در دو وارةدر این بیت ناساازوارگی را مای

باش معناای هوابیادن  «ای اقع»بش معنای بیاداری و  «ي ّا » در بیت کیل نیز د.انمتناقض در پی یکدیگر آمده

 است. شده شدن این دو بش یکدیگر تناقض ایجاد اضافش است کش از

ات  اااااا الةااااااق ااتةااااااالا امااااااقاسقناااااا ا ااااااّی
 

 

ام اااااااا امااااااا  اي ّاااااااا اااإلی ااااااااقع   (11)ُحاااااااا م
 (23: همان)  

 :گویدای دیگر چنین میدر سروده

اا  قئا ا شاا   اّ اا ا ّ  ااُيا  اض   اا ااااااااااااش   ض   اا اال
 

اُیا اااااااو  ااااااا   اااااااي اح  ّ ااااااا ُ ای اةاااااااا اها ا ا  (31)ه 
 (11: همان)  

 ،الیش تشکیل شده استنماست کش از مهاف و مهافیک ترکیب متناقض« سردی تشنگی»در این بیت 

 از آن جهت کش تشنگی با حرارت همراه است نش با سردی.

 هاای وصافی وترکیاب کاش در هااناوع از ناساازوارگیبش این  ؛دطور کش پیش از این گفتش آمهمان 

 گویند. می «أُکسی مورون» شونداضافی دیده می

 اسنادی ناسازوارگی .1-5-1-1

باش قارار فارض این نوع پارادوک  در دیوان ابن آید.از اسناد زبانی یک نقیض بش نقیض دیگر پدید می

 کیل است:
 ليهميان مسند و مسندا -

 ّع ااااااااا ا اااااااااةقن  اا نااااااااا اّع ااااااااا ي اااااااااقلُ ا
 

 (42)مةااااااااا ا ياإخ قئاااااااااا ا ااااااااايُ ا  جاااااااااوها 
 (12: همان)  

 گوید: دروغ من در نهان کردن آن }بیانگر{راساتی گفتاارم اسات.م این سروده میشاعر در مصرع دوّ
 است. تناقض دروغ شاعر دارای پ  راستیِ

 فاعل ميان فعل و -
اااااااقاُم ع ااااااايا ام ااااااا  ّاامااااااا احق ا  ااااهلاااااااّاضّ ّااااااا

 
ااااا اذسااااا یامااااا اضتهقاالاااااةک ُاهّلنحااااا   (51) اما

 (611: همان)  
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 شود.تناقض دیده می« الةک »فاعل آن  و« ّلنح »میان فعل  ،م این سرودهع دوّادر مصر
 مفعول و فعل ميان -

ناااااااقااااااااااااااااااااااااااااااا     َا ا ا   ل اااااا اّل انااااااا ایااااااا اجماااااااقل ا
 

 (62) یتّااااااااااااا ا  ق اااااااااااااقا ّّطااااااااااااا ا َةقناااااااااااااق 
 (121 :همان)  

 شود.تناقض دیده می«  َةقّلق» و مفعول آن « ّّط » فعلین سروده میان در ا

یاابی  نگری ، درمیآیند؛ یعنی، هنگامی کش بش دو جملش مینما در قالب دو جملش میگاه عناصر متناقض 

 کنند. نظیر این بیت:کش در تقابل با یکدیگر قرار دارند و یکدیگر را نقض می

اااا ام کااااق   یا ُهاااا ایااااا االُ اااا یامل اي  ا ّااما  ُحاااا
 

اااا اا ناااا اه ا  ّاا ياال ّا ّاه مااااقان ع ناااا  (71)ضااااياسا اااا
 (621: مان)ه  

ّاام امکق  »و  «یه ا ياال  ي» :نما میان دو جملش وجود دارددر این بیت، متناقض  «.ملاي ح

 فارض های ابنناسازوارگی معناشناختی در سروده. 1-5-1-9

 آمد خالف. 1-5-1-9-1

و هاالف آمادِ گفتمان آمد ِدو شکل آن یعنی هالفز تناقض فعل با عرف نیست، چیزی ج آمدهالف

 های ابن فارض بش ترتیب چنین آمده است:در سروده رویداد
 آمد گفتمانخالف .1-5-1-9-1-1

شاعر اعتقاادی هاالف هنجاار دارد و آن را در قالاب یاک ساخن یاا گفتماان ، آمدهالف این نوع در

  :مورد مثل این نماید.مطرح می

ااااااااااااّ اه ا ااإل   اس  ااااااااااااّ    ّاَاش  اإّّنااااااااااااقه ضااااااااااااقل
 اااااااااااا

 

 

اااااا ا  نااااااييااإل ُاش   (81)ُّ االااااااوا ياّل  ساهااااااقا ا
 (611: 6311 ابن فارض،)  

 آمد رویدادخالف .1-5-1-9-1-1

 گردد. میمد بش افعال گوینده یا مخاطب بازآهالفطور کش گفتش آمد این همان
 ّ  اس   ااااااااااُ اااااااااااااي کااااااااااُ ُتام اااااااااا امل اي عاااااااااا اناا ُااااااااااه ا
 

ااااا ُاه ا  اال  ااااةها ام اااا ا ال ااااُ احا نااااي  اُااااُ ا ا  اااا(91)حي 
 (611: همان)  

تنااقض و پاارادوک  وجاود بردباار ناشاکیبایی ورزیادن شاخم  در بذل و بخشش کردن فرد بخیل و
   دارد. 

 شطح .1-5-1-9-1

هاا را دریاباد کفرآمیاز اسات. وارهنگرد تا معناای تشبیهی شطح برای کسی کش از بیرون بش آن می ةجنب
د، الهای در ی در جزئای، مطلا  در مقیّای کلّلیک درآن بیشترین تشبیش حاوی بیشترین تنزیش است وتجلّ
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تانثیر ررفای کاش »شاود. در حقیقات تجربش و زبان عرفانی محسوب می ترین مرتبةانسانی است کش عالی
یکای انتخااب بیاان نقیهای و پارادوکسای و  گیاردات صوفیش دارد در دو قلمرو هنری شاکل میشطحیّ

نگااه هناری باش الهیاات و  ر رفتار هنری با زبان است و نتیجاةو این کا های زبانیدیگری شکستن عادت
 (29: 6911 کدکنی،شفیعی). شودمحسوب می« مذهب

بیااان » ،«6پااارادوک  الهااامی»در زبااان انگلیساای باارای رساااندن معنااای شااطح از کلماااتی همچااون 
ی دیاده واره و اصاطالح هاصاّ  ،در بین عرفان پژوهاان و ؛شوداستفاده می« 9بیان گستاهانش»، «2انشمجذوب
)ساخنان هادا زده( یااد  “Licutions Theopathiques”عبارت  با از شطح« 1لویی ماسینیون»شود. نمی
 (621: 2116، الخطیب) کند.می

ملش امور متناقض چگونگی حاال ا وحدت وجود است. از جیها ف همان وحدت تناقضتصوّ غایت

دن باش ین دو، هاود رسایکی شدن ایا، یمانند است. حال قطره در برابر دربی عارف سالک در برابر ربّ

حااد ن حالات کاش ناشای از اتّیا. در اشودمشاهده می شناسی زبان شطحییبایوحدتی است کش تنها در ز

ی یجاای در زباان شاطح، در جاباشیازدایید. آشانایگوگری سخن مییکی بش جای دیاست،  بنده و ح ّ

 شود ومانِفانی می ،تجربی عارف عرفانی منِ های ها ّ. در تجربشنمایدرخ می  و مخاطب نقش متکلّ

 فارض: مانند این کالم ابن؛ گرددغالب می روحانی

ّا ياح ة اااااااااااااا  اه ا ااااااااااااااّ اّااااااااااااااقصعن ا  اااااااااااااا  ح 
 

اااا ه ي  اااا ا  اااا قئ الَ  ّ  ه اما ااااعة الااااا  (91)ه   

 (619 :6311ابن فارض، )ا 

زدایی شارعی اسات باش وضاوح شاکنی و آشاناییکاش عاادت در این بیت کاارکرد و ارز  شاطح

ورهاا باشاد یهاا و زشیکش مرهون آراش از آنیب هاسروده یزیبای ،دست از اشعارن یا در شود.مشاهده می

ن باش ب آن است کاش در زباایب و غریان عجید عارف و بینی و تازگی نگر  و دیآفرمحصول شگفتی

 شود.ها منجر میی نقشیجاشکنی و جابشساهت

اهانا لااااااااااا اا ااصُنتاااااااااا    ااااااااامااااااااااقاّاااااااااا  اهااااااااااق ا
 

اااااااااةّاُ اهاا ت اااااااااي ياّا  ااااااااا لا اا   (31)ه ااااااااا  ااصُتا 
 (612 همان:)  

 تحیّار عاین هادایت ایان تحیّر و سارگردانی در بیاباان عشا  اسات. ،گمراهی در این بیتاز  منظور

اثر وجاود  ،بش مانند سایش دریابد کش یابددست میبش معرفت نف   زمانیعارف ش از آن روی ک ،باشدمی

                                                           
1  . Inspired Paradox 

2  . Estatic Expression 

3  . Untruly Utterance 

4. Louis Massignon  
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عاین  کشاست  دارد کش هود مساوی است با عدم و این تحیّربا قاطعیّت بیان می اینجاست کشح  است، 

زیباایی  ایان بیات، های بدیعی درقابل ککر است کش وجود آرایش هدایت پسندیده و ستایش شده است.

 .«ه  و  ن  »و جناس مهارعش میان «  ياي و  ه  »طباق میان چندان نموده است از جملش آن را دو 

ن آنکاش ساخن ید، بناابرایاگوساخن مای یا مانِ روحاانی کش در شطح عارف از فرامننیتوجش بش ا با 

ان یان بید ناهودآگاهی عارف است و سخن برهاستش از ناهودآگااه در زباانی اساتعاری و نماادیگومی

 شود.می

هااااااااااااااااقاااااااااااااااا َُ ااُضة ّاياّقص ااااااااااااااااقتاا   ااااااااااااااااقا ااااااااااااااااا
 

ا شاااااااااه ُيایةهاااااااااقا   اااااااااقالاااااااااا  ا  اااااااااّا ه ا 
(31) 

 (11: همان)  

حهرت حا  باش ساوی وی جملش کش  مِا در قسمت دوّی است، امّزبان عادّ ،جملش قسمت نخستِ در

  .یرو هستما با کالمی تازه و ناآشنا و استعاری روبش گذاردنماز می

اُسااااا ُا ااااا ااااااه  ّ  ه   ا هاااااقااال ااااا اتاااااّياّل
 

اُ َااا     اه  اح جااا م اه  ااا اُن ااابم اااقام اما  (33)ِبا
 (11: همان)  

 اساتعاره و ،اناداند و هویت انساانی یافتشی هود هارج شدهآنجا کش جهات ششگانش از هویت مادّ از

هر فاارض کاش در نقاش فارامن ظااساازی نقاش ابان رجستششده کش با ب زداییتشخیم موجب آشنایی

 گردد.آفرین میشود شگفتیمی
 آميزیحس .1-5-1-9-9

 کااش آمیختگای دو حاا ّچرا ،باردآمیازی پناااه میبارای رهااایی از یکناواهتی و ابتااذال باش ح  شااعر 

شاود. زدایی در وجود هود دارد کش باعث برجستگی کاالم میناهمگون نوعی هنجارگریزی و آشنایی

آفریند کش بار روح های جدیدی میاز طری  وصف، دتلت یبا بش کارگرفتن این صنعت ادب ابن فارض

ترکیاب شاده  ر برای شناهت رواباط باین حاواسّو تفکّ لتنمّ بش را گذارد و اوو جان مخاطب تنثیر می

کناد. ایان تکنیاک ادبای، در واقا  ناوعی دارد و احساسات و عواطف هاود را باش وی منتقال میمیوا

 آید. بش حساب می« موسیقی معنوی»ای از و جلوه« پارادوک  گفتاری»

« تغییرگرایای» یکایباشاد؛ دار دو نقاش مها  مایآمیزی عهادهادبی بر این باورند کش ح  قانمحقّ

شنیداری یا تمسش و یاا چشاایی  بویایی تغییر ایجاد نموده و آن را با ح ّ است کش شاعر در درک ح ّ

نماید و این تصاویر را از حالات ا احساس میکند و صداها را بش رنگ تبدیل و رنگ را با صددرک می

ترکیب دو حا   است کش وظیفة «گراییترکیب»نماید. دیگری طبیعی بش حالت هنری و ادبی منتقل می
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کناد. باش هار بویاایی ترکیاب مای شنوایی را با ح ّ ( مثالً ح 12ّ-16 :2119 ،یا بیشتر را دارد. )هلیل

تی با ها  ندارناد باازی سااده در هلا  ماتن نیسات و و سنخیّ کش هی  شباهت ییهاحاد بین ح ّروی اتّ

ت شناسایک کماال اهمیّاش بش دو اصل رسانگی وحفاظ سااحت جماالتوجّ»همواره در این شگرد ادبی 

ن ناوع همااهنگی در دنیاای هیاال و ( کش تنها شاعر قادر بش ایجااد ایا22 :6916 ،کدکنی)شفیعی «.دارد

 یای هود است.رؤ

آمیز را آمیزی گریزی نیست؛ از آن روی کاش تصااویر غیابنی از تکنیک ح های عرفاسروده در

اناد، بار یکادیگر اثار حاواس در ها  تنیده دهاد کاش در آن هماةمقاام و حاالی می دربردارد و هبار از

ش باش طارق مختلاف در آثار و احوال بعهی از عرفا و حکماای متنلّا کششوندی یکی میگذارند و حتّمی

ات گونااگون گزارشای از آن حااتت یافاارض کاش در اب ابان «ةیّائات»آن جملش در از  مطرح شده است.

شخصای اوسات، باش دسات داده و چگاونگی و  باةب و نادری کش حاصال تجریهای غرب و لحظشیعج

 گوید:ت. وی میان کرده اسیتمام ب لِین حالتی را بش تفصیت حصول چنیّفیک

ااااااااع ةُ االّطااااااااي  اه ا  اااااااااااالت م اااااااا ایُااااااااُ ااااااه صّااااااااقاش 
ّ     اماااااااااااقاي ةااااااااااا  اامل اه ا ّ ااااااااااا  اّلا ااااااااااا ا ااااااااّ ةااااااااااا اه 
االت  اااات  ااه ا  ّ اااا ات  اا َاااا ا ا  ااااتُّ ا(33)  ة اااا  

 

ای ااااااياام اااااات  ااااااااا  ّ  ااااااالا اال اّا اااااا  ا اااااا م  ُ اَش 
ينااااااااااااق اا اااااااااااا اااِّا اُهّ يامااااااااااااقايُاااااااااااا ّ يال ّ ح  

االت  اااات  ااه ا  ّ اااا ات  اا َاااا ا ا  ااااتُّ ا(33)  ة اااا  
 

 (662 :6311ابن فارض، )

ل و تمرکاز پایاش و اسااس مکاشافات عرفاانی تنمّا کاشرسی  ابیات فوق بدین دریافت می ل درتنمّ با

چش غیر آن است. در این صورت کش عاارف احساس در یک نقطة واحد و بش دست فراموشی سپردن هر

هاود شاده، از مقاام فارد باش مقاام کند از هود بینماید، اسرار را کشف میحقای  عرفانی را درک می

و  دهناد و دیگار آنچاش را باا عقالت میاو کارآیی هاود را از دسا گانةپنج حواسّ ،شودیجم  نائل م

ها تنهاا باا ها و دیادنیتواند دریابد. در این حاال شانیدنیکرده نمیی درک میش در حالت عادّحواسّ

بویاد و بادین ها را میبیناد، دیادنیها را میشاوند وی شانیدنیمدرکات مخصو  بش هود درک نمی

ورد، باش ایان دریافات آی هداوناد ساخن باش میاان مایآفریند و از جمال و تجلّایری را میوسطش تصاوا

گوناش کاش در هماان( 11-19 :تاابی ،چش در هستی است جلوه از جمال هدا است. )حلمیرسد کش هرمی

 شادنرا ناشای از پار ی کساانی ادراکاات نفساانی ةدن بش مرحلایاشعار ابن فارض نشان داده شد وی رس

حاصال وی  آمیختاةحا  اشاعارِ ،ناابراینداند. بی میقید و بند مادّهای تفرقش و رها شدن از هر شکاف

 .حاتت درونی و ضمیر ناهودآگاه است
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همااهنگی »ل: تاوان بار دو ناوع تقسای  نماود؛ ناوع اوّمیزی را مایآبندی، ح ترین تقسی ساده در

ل )شنوایی و بویایی( یا )بینایی و چشایی( بش دسات مختلف با ه  مث است کش از آمیز  دو ح ّ 6«افقی

 شوند.گویند کش دو محسوس با ه  ترکیب میآید و از این روی بش آن افقی میمی

 گوید:وی می

 ين اااااااااة اماااااااااّ ااتحااااااااا احااااااااااّاخحقّااااااااا ااااااااااها
 

ّ ماضي اااااااااااا ها         ا(53)ياااااااااااا س  اميااااااااااااّیا هاااااااااااا
 (611: 6311)ابن فارض،   

شنود بلکش همش اعها و جوارح او قادر بش شنیدن این هایش نمیا گو ، سخن محبوب را تنها بشاعر

ساازد و باش جاای اینکاش هماراه می« تلاخ»و « شایرین» ا  را باا صافتسخن هستند. وی صدای معشوقش

یاابی  کاش ناوعی رابطاة مایت کنای  درچشد. اگر کمی دقّاهایش بشنود آن را میصدای او را با گو 

چساب وگیارا در معنای غیر حقیقی بش منظور دل صفتی است ،  است، شیرینیبین کلمات حاک شصمیمان

توان چشاید تاا دریافات کش سخن را نمیة سخن شیرین است؛ چراو بش این معنا نیست کش مزّ بودن سخن

دو حا  پیوناد ساازد و باین فارض سخنش را از ایان رهگاذر زیباا می ابن .ا  تلخ است یا شیرینهمزّ

بنادد کاش شایان ککر این است کش ابن فارض در اشعار هود تکنیکی را بش کاار می کتةنماید. نایجاد می

 «2باودلر»کش رمزگرایاان و در سرآغازشاان چرا ،شودگرایان غربی بیان میط رمزیدر عصر معاصر توسّ

مختلاف  گانش وجود دارد و اثراتی کاش حاواسّپنج هماهنگی و وحدت بین حواسّ کشبر این باور بودند 

العادة نهفتش در ادراکات انساانی اند؛ آنان بش نیروی هارقکنند از حیث اثرگذاری با ه  شبیشک  میمنع

کوشاد باش نمایند کش انسان با هماهنگ شدن وظاایف حاواس قاادر باش درک آن اسات و مایاشاره می

درک نمایاد  بویاایی ها را با ح ّوارگان عالوه بر القای معانی، وظایف جدیدی را عطا کند تا شنیدنی

 (19 :2119، ها را بشنود و آنچش را کش قابل دیدن نیست ببیند. )هلیلو دیدنی

 گوید:چنین می« ابن فارض»در جایی دیگر 

َ ع ااااااااااااااااااا االع ااااا ا ام  ااااا  ي  ا اااااقا  اااااا اُّعااااايما  ااااا ا
 

ّ ااااااوا  ازائاااااا م احاااااا  اي   اُماااااا تم  اااا(63)ّاح ةااااااالا
 (621 :6311ابن فارض، )  

گذشاتش و کاالم هاود را باش  نوسی و مانترکیبی است کش شااعر از گفتاار عاادّ« بیندمن میگو  »

بیان نموده است. شاعر بر این بااور اسات کاش چشا  ظااهر  باش « بینایی -شنوایی»آمیزی صورت ح 
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و هااا ر حجاببینااد و گاااه بااش هاااطی معشااوق را میصاافات و تجلّاا« مااقات  ياُ اشااةالق اإ ات يااُ اهللا ایةا »حکاا  

شود کش او بش اضطراب و نگرانی دچاار شاده تاا آنجاا الهی از چشمانش دور می های نفسانی جلوةپرده

برند کش با گشایند، در این سرزنش نام حهرت معشوق را میکش دوست و دشمن لب بش مالمت وی می

بیند و هیاال باطن او را می شود و گو  او با دیدةر میاین ککر، شمایل معشوق در پیش چش  او مصوّ

 (611 :6931 )الفرغانی، کند.معشوق را گو  او در بیداری مشاهده می

آمیازی تنهاا باش شود. بدین معنا کاش در ح هوانده می« 6هماهنگی عمودی»آمیزی دیگر ح  نوع

شود کاش شااعر معاانی وارگاانی را کاش دتلات بار حاواس ترکیب دو ح  بسنده نشده گاهی دیده می

کناد و باش کماک تصاویری بش حوزه وارگانی کش دال بر مفاهی  انتزاعی است منتقل میگانش دارند، پنج

وی بارای  .زنادکش این ترکیب در کهن هل  نموده بین امور حسی و مفاهی  عینای و انتزاعای پیوناد می

نزدیک شدن بهتر مهمون سروده هود بش کهن هوانناده و بارای مبالغاش در توصایفات، آن را تجسای  و 

باش طاور کلای گزیناد. بخشد، یعنی صفات محساوس را بارای اماور معقاول و انتزاعای برمییتجسید م

 گوید:ابن فارض می آمیزی عمودی ارتباط بین عال  مادی و عال  روحی است. در این رابطشح 

ا   ة ااااااااااااا اااااااااااااا  ُي ااااااااااااق اُي قایاکاااااااااااا یاّاح اااااااااااا نا
 

ایاحن اااااااوه ا  َ  ا ُعهقاذاسااااااا ياِبا  ااااااا  َ  (73)اي  ااااااا
 (611 :6311ابن فارض، )  

گیرد و از حدود منطقای زباان عقل، قرار نمی های اشراقی و عرفانی در محدودةفتآنجا کش دریا از

از ایان رو  ساازد،ی میهنجارگریختش متجلّا قالب اسلوب منطقی، آن را بش گونة هارج است بیان آن در

بارد تاا شااید مخاطاب بتواناد اه میظاهریش پنا شاعر عارف برای بیان عواطف هود بش ناچار بش حواسّ

بیناایی  کش شاعر میان مفهوم کهنی و ح ّ« ي اق يایکا ی»مانند این عبارت  ؛شبیش آن حالت را درک کند

تزم بش ککر است کش این ترکیب پیوند برقرار نموده و امر انتزاعی را عینی و محسوس جلوه داده است. 

این روی کش شاعر برای فکر کش امر معنوی و عقلی اسات  ش است ازاستعاره تجسیدیّ آمیختش بر پایةح 

 بیند.چش  قرار داده کش با آن می

مساتقی  شانونده باا هماان  جز با مواجاة« عذاب« »فراق« »عش « »درد»ککر است مفاهیمی مانند  قابل

ر عرفاان ایان حقاای  دها اقناعی است کش دشواری بیان گونش واره، قابل تعبیر نیستند و تعریف اینتجربش

عرفان شبیش یاک وضا  و حالات احساسای اسات... و های  »آنها با عواطف است چراکش  ناشی از رابطة
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« تواند احساسات عرفانی هود را برای یک نفر کاش آن احسااس را درک نکارده بیاان نمایاد.ک  نمی

ایی وصاف چشا مانند بیت کیل کش ابن فارض برای بیان عذاب عش  آن را با حا ّ (12: 6911، ویلیام)

 داند. کند و طع  آن را شیرین میمی

ال اااااااااااي ي اه ا ّتُُس اااااااااه ّل عااااااااااا يُةُک ا  ااااااااااا    ااااااااااا    
 

ّ يال ُکااااُ ا  ااااي ُا  ااااقاي   اااا اا  اااا اِبا  (83)  ا اااا  
 (621: 6311ابن فارض، )  

ی صااحب حا  را از حقّا ،زیارا ظلا  ،هویش عادل اسات کش جور محبوب در ح  محبّراستی بش

انگیازد و زیرا محب است کاش محباوب را برمی ،ی بر محبوبش نداردمحب هی  حقّا امّ ،کندمحروم می

نیز ظل  باش معنای چیازی را در  و ؛گرددمی او را دوست دارد و چون حسن و جمال او را دید، عاش  او

گاذارد؛ بناابراین هار جایگاه هود قرار ندادن است و محبوب حکی  هر چیزی را در جایگاه هویش می

 ت و هر سختی از جانب او فهل است.ی او عدل اسحکمی از سو

یاافتی  کاش وی باش ترکیاب  فارض بش این برداشت دستآمیزی عمودی در دیوان ابنبررسی ح  با

آمیختش در بیشترین اشعار ح  و ؛)بینایی، شنوایی و چشایی( بسنده نموده است امور انتزاعی با سش ح ّ

شایی است کش انتخاب این ح  توساط شااعر شااید باش ایان چ دیوان او از ترکیب امور معنوی با ح ّ

 ناپذیرهاای وصافتجرباشت است کش او شراب عش  الهی را چشیده اسات از ایان روی بارای بیاان، علّ

چشاایی هاود  گذراناد و آن اماور را باا کماک حا ّهود دائ  طع  آن شراب را از هاطر می عرفانیِ

 کند.   وصف می

 هيجنت
زدایی، پارادوک  است کش هدف آن پیچیده و مشکل کردن شعر در جهات نفای معناا نایییکی از انواع آش .6

 ر از امکانات معنایی وارگان است.تنیست، بلکش برای درک کامل

زدایی، ابهام، ایجاز هناری و دو غرابت، ساهتارشکنی، فراهنجاری، آشنایی نمایی سرشار از شگفتی،متناقض. 2

ای تازه و بکار اسات کاش ال است ولی در باطن سرشار از مفهومی ررف و تجربشبعدی بودن است، بش ظاهر مح

 باشد.نگری و تنویل در کات مفاهی ، قابل کشف میتنها از طری  باطن

تارین عامال گساتر  از سادگی بش ررفایی را می توان مها  ادبیّاتل تکاملی آمیختگی عرفان با ادب و تحوّ .9

  رد.نما در ادب عربی برشممتناقض

اناد کاش باا تارجیح داده ورناد،آجای آنکش بکوشند تا زبان هود را بش سطح فه  همش ک  فارود ش ب صوفیان، .1

 آمد ناگواری در امان نگاه دارند.هود را از گزند هرگونش پیش ،الفاظ ها  ةهای هود در لفّافپوشاندن اندیشش
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ای شخصی و شهودی عارفند؛ تجربشة ش حامل تجربنمایی معنایی هستند کشطحیات صوفیانش نوعی از متناقض .2

 وجاشنما با شطح، عموم و هصو  منمتناقض ةرابط .نمایدکش عارف آن را در حاتت وجد و سماع کسب می

از نظر معنایی بیشترین  نما هستند.متناقض ،نما شطحند و بعهی از شطحیاتیعنی برهی از سخنان متناقض ؛است

نامی و  ن ابن عربی، همان شطحیات صوفیانش است و این امری است کش در دیوان صوفیِنما در دیوانوع متناقض

  نماید.بزرگی چون ابن عربی، غریب نمی

در  - صرف نظر از نوع آن -در دیوان ابن عربی را  زبانینما از نظر توان بیشترین نوع متناقضی میبش طور کلّ .1

نمایی میان دو جملش در دیوان وی از بسامد بش طور ها ، متناقض قالب اسناد اجزای جملش دانست و پ  از آن

 باتیی برهوردار است.

 شعور عااطفی اسات کاش ها  تکاناة روحی و دارای عم  تجربة «ابن فارض» و «ابن عربی» های زبانیتناقض. 1

با تناقض بازی در سطح  «ابن فارض»تر از بسیار آگاهانش« ابن عربی» اامّ ؛روحی ه  تکانة کنند وکهنی ایجاد می

های روحی گرفتار اسات ساخنی تناقض در پنجة« ابن عربی»اگر بگویی  کش  کوشد زبانی تازه بیافریند.می زبان

 دور از حقیقت نیست.

 زدایای بیشاتر اسات و در نتیجاش سااهتچش ناهمخوانی بیشاتر باشاد آشانایی هرناسازواره در فرآیند ساهت . 1

 بیشتر بش انجام هواهاد رساید. -ت در مخاطب استب و در نتیجش ایجاد لذّفتی و تعجّکش ایجاد شگ - ناسازواره

 است. «حسامیزی»متقابل(  ةهمساز )با رابط ةهای ساز  دوسویکش بارزترین جلوهفرجام سخن این

« ابان فاارض» و «ابن عربی» هایآمد و پارادوکسی در سرودهت وجود تصاویر و مهامین هالفعلّ ترینمه  .3

حاد با معشوق و جز عش ، فنا، وحدت وجود، اتّ عقلی و عرفی، مخصوصاًمعانی و حقای  عالی عرفانی و فرابیان 

  آن اسات کاش ماهیات قادر مسالّ باشاد.دو دارای غموض، تداهل و پیچیدگی فاراوان مای آن زبان اینهاست.

 شااعران و کاش شودمی باعث بانکارآیی ز ةمنطقی، عقلی و عرفی معانی و حقای  عرفانی و محدودیت حوزفرا

 از زبان و بیان و تعابیری متفاوت استفاده کنند. «ابن فارض» و «ابن عربی»عارفانی نظیر 

 هایاداشت
    ج ااااااااااااااااا االعااااااااااااااااا ا اااااااتاااااا تّااا اااااااااااَااااااا ا  ااااااااما ااااجةةااااااااعااااااااااااّل   (6)

 (629: 6311ابن عبد ربّش، )
 چاون کاش یابندمی راه سخن در شرطی هی بی و پراکنده معمولی و عادّی صورت بش ناسازوار هایواره تهادّ، در ( زیرا2)

 در هاا ، شارطیبی و پراکنده چون و ندارند چندانی بهرة انگیزیتوجّش نتیجش در و انگیزیتعجّب از اندمعمولی و یعادّ

 مفااهی  کاش است شرط پارادوک  در امّا. باشند انگیزکوق و هاطرپسند چندان تا نیستند نیز نوآیین و بدی  ند،آیمی سخن

 و آمیازیه  این از تا بیامیزند ه  با هنرمندانش ایگونش بش گریزندمی ه  از یعادّ حالت در کش متهاد و ناسازوار و سازگار

 (23: 6911 راستگو،) .شود زاده پسند کوق و انگیزشتوجّ نتیجش در و آمیزبتعجّ نوآیین، بدی ، تصویری هنری زیستیه 
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 .کردم رویپیاده ،سواره پ . شدم داده سیاه چرم از پاپوشی ،نشستش گودی بش چشمانِ رهوارِ اشتران جایش ب (9)

 .تاس هفتش بیدار او پ . پایدمی را دشمن چشمش دیگر با و هوابدمی چشمانش از یکی با او (1)

 .دارد قلب بدون قلبی او .ناشنواست کش دارد گوشی( 2)

 و شاده سااهتش اندل  در امویان زمان کش اسالمی است شهری یا ، فتح و سین کسر و را  سکون و می  ض ّ بش ( مُرسیش1)

 .است واق  اندل  غرب در

 .گویای  هامو ِ کش ایگونشآن تارم فروزانِ من راستیش ( ب1)

 .باشد من شاهد وجود و هستی کش آنگاه دوریست بسان ما نزدیکی و نزدیکیست بسان او بش تنسب من دوری  (1)

 مان درماان هماان مان درد کاشحاالی در باشد داشتش درمان چگونش ندارد درمانی هی  کش است کهنش دردی درد، این (3)

 .است

 .ندارد بیعی است درمرگ کش حیاتی .گرداند زنده محسوس مرگی در را آنان ( هداوند61)

 {.دیگران با} شدن نوسمن با مگر شودنمی حاصل تنهایی .نبود{ دیگری انسان}سربلند منِ جز ( بش66)

 .است پنهان هادیده از حال عین در و شودمی دیده او و نیست غایب ولی است پنهان ( او62)

 .هستی  عزیز شدگانکلیل ما کش دارد نگش ایمن ما شرّ از را او و او شرّ از را ما هداوند (69)

 .نیست  آینده و آیدمی کش هست  کسی من و نیست من کات از ناشی ،کوری و هست  کور( 61)

 .است گفتش مشرک کش است گفتش چیزی آن تحقی  بش ؛گفت سخن هداوند یگانگی بش کش کسی( 62)

 .شدم هود عروس و داماد. درآوردم هویش تزویج بش را هود (61)

 در( 21: 6911) «شایرازی بقلای روزبهاان» .انادکارده ککار را متفااوتی لغوی معانی شطح، ةوار برای نویسانفرهنگ (61)

 آن و اسات حرکات شاطح ؛ شاح اي اح اإذااحتا ّا گویناد تعربیّ در: »نویسد می سرّاج ابونصر «الّاَ » شطح لغوی معنای

 مانهوک شطح صوفیان سخن در پ . باشد آن در کش حرکت بسیاریِ از گویند، «م احق » کنند فرو آن در آرد کش را هانش

 کش گفت توانمی پ  «...گردد عالی ایشان سر صمی  در یمتجلّ نور و شود قوی وجد چون دلشان اسرار حرکت از است

 برهی زبان بر مستی و وجد و شور غلبات و هودیبی و سکر حالت در کش است صوفیان رمزی نیمش گفتارهای ات،شطحیّ

 زندقاش و کفار عش،متشرّ و فقها نظر از بوده عوام و ظاهربینان فه  و درک مرتبة و تقوّ از برتر چون و رفتشمی طایفش این از

 .است آمدهمی حساب بش

 بیشاتری حاال و شاور هادا یااد از غفلت .شوندمی حجاب در هاقلب و هابصیرت و شوندمی زیاد گناهان هدا یاد ( با61)

 .نیست غروبی هورشید برای چراکش ؛دارد

 .نمودم بیان بیفزای  آن بر چیزی آنکشبی دیدم، چش  با کش را اهباری اگرچش  نیست  سخن صاحب و گویا من ( و63)

 .است کور آن شنیدن از مردمان چشمان کش جالبی و تازه سخن کنید؛ نگاه گوی ،می شما بش کشسخنی ( بش21)

 .است کرده حمایت من برابر در آن از «طی» قبیلة .است هشد فا  کردممی نهان حاضر، گذشتة زمان از ( آنچش26)

 . هوابیدن بیداریِ با بود رؤیاهایی کشهاییشب. داشت شتوجّ هیف هایشب ( بش22)
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 هنکای و ؛اسات داده مان قطعای مارگ باش حکا  آن وجد و شور و شده نزدیک مرگ بش ،من عش  بیماری شفای (29)

 .تاس شده من عش  افزایحرارت من، تشنگی

 .است بیان  راستی کردنشکتمان در من دروغ. فریبندمی را برهی آن، پاسداشت هاطرش ب ( برهی21)

 باش ،تل و گنگ انسانِ آن ةمزّ و یاد از و ؛افتد می راه بش کنند نزدیک شراب هیک بش را گیرزمین و علیل انسان اگر (22)

 .  درآید سخن

 .سازممی بینا را نابینایان و شنوا را هاگو  کش بینینمی عل  مجال  در مرا آیا (21)

 کنناد، حرکات و ببندند سفر بار آنکش بدون و بودند نکرده حرکت جایشان از کشحالی در کردندمی رویشب آنان (21)

 .بودند شده ناتوان و هستش

 است. ا هرگز! نزد من ترک آنچش نوشیدم گناه( و بش من گفتند: شراب نوشیدی کش گناه است! ام21ّ)

 گردد.کش هنگام هش  ناشکیبا بوده، بردبار میشود و آنمیکش بخشش را نشناهتش است بخشنده آن ( 23)

« ماروه»من بش ساوی « صفای»من از « سعی»گیرد و ( طواف حقیقی من بش صورت معنوی در گرداگرد هودم انجام می91)

 از برای هودم است. ام

 هدایت یافت. ،ا سار آن گمراه شد و  بش سبب گمراهینار منحنی و سایشآن دلدادة شیدا در میان درهتان ک (96)

 گزارد.ده  کش او برای من نماز می  بش اوست و گواهی میآوردم متعلّ ( نمازهایی کش من در مقام ابراهی  بش جای92)

 و عمره بش من روی آورد. ها و حجّگانش با تمام عبادتتمام جهات شش (99)

ناات از آن( تارمی  های پراکندگی بش سابب دور شادن وصاف )و تعیّها را از میان برداشت  و شکافش فاصلش( آنگاه ک91)

بااقی نماناد. اطمیناان شاود، شدند. میان کات مطل  من و اعتماد من بر ان  و دوستی )با او( چیزی کش باعث وحشات مان 

 بت کرد.محو، تفرقش را ثا یافت  کش من در حقیقت یکی هست  و در آن حالِ

 آورد.های کهن را بش یاد  میبرد و نجوا پیمانسخن را از یاد او می سخن، تلخیِ ( شیرینی92ِ)

 بیند.کش گوش  او را میشود گوییر  در نفس  نمایانگر میگاه گوش  ککر او را در اثنای مالمت بشنود حهو( هر91)

 شنود.فهم  او را می گو ِنگرد و کهن من با محبوب را می ،هیالی ( فکرم با چش 91ِ)

 کند، عین دادگری است.( آزار شما برای من گوارا است و جور شما بر من بش آنچش عش  حک  می91)

 کتابنامه

     هاکتاب الف.
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ا
اتنقض االّق  يا يااألشعقتاالع یقنّة ا ا ا  ق ال
 *«اّ ایقتض»اّا ي ااهيالکة«ااّ ا  يب»ّا اي 

اق ميهللاا ةق یته 
 کاشانامع   جآداهبا و  العربي  يف قس  اللغ   أستاذ مسابد

ات  ا ة  
 کاشانامع   جآداهبا و  العربي  أستاذ مسابد يف قس  اللغ  

ّتا ا قلةةق ا منط
 ، جامع  کاشانيف قس  الل غ  العربي   وآداهبا ماجسترية

ّّ اص اا
 املللوفد  لقيامد  الکلمدات يف جمدان فندون الش دابر نياهري ال ذي يعدد  يف زمدرة القدوانناقض الظ  ار الت  يختزياح يف الل غ  اضروب االنمن 

سدتددام هدذة احليلد  األدبي  .السدي ما هد  قداموا باسدتددام أاندی امل يکوندوا ادافلني بدن  األدباء العدرب .اجلمان احلديث  وجمان بل 
عقيدد مدن أهد   بوامدل بداألدب وأيضدا التي دار التطدو ري مدن ال سدا   إلدی الت   متزاج العرفدانايعترب  ب العرفاين.يف األد الوجوه املتناقض 

ملوسيقی کانت أو قاليد الل غوي   يف نطاق األصوات وابالا  الص ويف حمور حط  اجملامالت والت   اهري يف األدب.متداد التناقض الظ  ا
 مان تکتش  ال   املوسيقی والشط  بلی اجلوانب الفني   األخری.رتکاز بل  اجلايف يف نطاق املعاين. 
دددفي بالن  هري يکثدددر يف العرفدددان الت  اض الظ دددقندددان الت  يواجدددد« ابدددن فدددارض» و« ابدددن بدددريب» واينيدددحبثندددا يف د سددد   إلدددی العرفدددان قش 

. بالادد   مسددتوی ومغددزی رتفدد  ي« ضابددن فددار » و «ابددن بددريب» واينيدداهري يف دندداقض الظ ددمهمددا تقددل  مسدداف  بددني  ددريف الت   الغرامددي 
 کالمهما.
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