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 چکيده:

نما از  گیری از شگرد متناقض نماست. بهره ن، بحث متناقضوشناسیِ مت زيبايیجذاب در مباحث يکی از 

رود که موجب دور شدن کالم از حالتت عتادی و    شمار می ری به زدايی هن های آشنايی ترين شیوه عالی

 گردد. سازی و اثرگذاری چشمگیر بر مخاطب می برجسته

نما در آن بسامدی قابل توجته و اثرگتذار دارد.    از جمله متونی است که شگرد متناقض البالغه نهج

خود کرده، و قابلیتت آن را دارد  اين متن عالوه بر بعد دينی، اهل ذوق و بالغت را شیفتة بیان و اسلوب 

 که از اين نظرگاه ادبی نیز مورد بررسی قرار گیرد. 

معرفت الهی  دنیا و يا تعلیم ۀد روشنگری دربارقص شود که هرگاه حضرت علی چنین استنباط می

هتای گتزين     است. شايد بتوان يکی از علتت   بیشتری برده ۀدر مردم را داشته، از اين فنّ بیانی بهر

ضرت حت  بتا حتوا     دو بعدی بودن دنیا و عدم شناخت ح ،گفته را در موضوعات پی  گونه بیان ناي

نماها با قرار گترفتن در قالتب تشتبیه از پیگیتدگی و      ديگر اينکه بیشتر متناقض ظاهری دانست. نکتة
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 مقدمه
، به بهتررین شر ل اا انروا     البالغه نهج ۀدانند که امیر سخن در مجموع اهل نظر می

فنون بالغی بهره گرفته تا هر چه بهتر و ایباتر بتواند مفاهیم و معانی مورد نظر خویش 
اساسی همراه  ۀرا برای مخاطبان ترسیم کند. سخنان آن حضرت اا دیرباا با دو مشخص

ده و با همان دو مشخصه اا دیگر متون متمرای  شردهی ی ری فصراحب و بالغرب آن      بو
اسب و دیگری چند جانبگی یا چند بعدی بودن آن. هر یک اا این دو به تنهایی کرافی  

اراش فراوان دهد، ولی با هم شدن این دو، یعنی این کالم آن اسب که به کلمات علی
یاناً متضاد برود و در عین حال، فصاحب های مختلف و اح حضرت در مسیرها و میدان

دهد. با عنایب به همرین   و بالغب خود را حفظ کند، آن را قریب به حدّ اعجاا قرار می
تر اا کالم آفریردگار و برارتر اا سرخن بشرر تصرور شرده و        پایینمسئله، سخن علی

، 9831، مطهرری «)دون کالم الخالق و فوق کالم المخلروقین. »اندی  اش ح م کرده درباره
 (52ص

هرایی   اا فنون گوناگونی، چون تشبیه و انوا  مجراا و کنایره، و آرایره    حضرت علی
ای کره   اسرب. اا جملره فنرون بیرانی      چون سجع و جناس و... در کالم خویش بهره برده

حضرت با هنرنمایی باریی اا آن استفاده کرده و به خروبی آن را در جرای جرای کترا      
نماسب، و شاید با عنایب به ماهیّب این فرن بروده کره     متناقض خود به کار بسته، صنعب

 (95، ص9838راثی، «.)جامع اضداد اسب علی»اندی  گفته
ها  ذوق، معنا و مفهوم درونی خود را با کلمه صاحب ۀنما گوینده یا نویسند در متناقض

و در انگی ، اا طریق ش ستن هنجارها  و قوانین معمول ابان به صورتی شگرف و اعجا 
نما یرک ام ران ابرانی اسرب      متناقض ،کند. در حقیقب نتیجه ساختن ابانی دیگر بیان می

ستی ی موجرب شرگفتی و    ساای که به جهب ش ستن هنجار ابان و عادت برای برجسته
( بنابراین با توجه به سیر ت املی 9، ص9831پور و باغبان،  شود.)حسن در نتیجه التذاذ می

ای قرانع   هرای قرالبی و کلیشره    دار تنها به ت رار و تقلید سروهه  مایه هنر، و این ه هنرمندانِ
تروان   شر نی و نروآوری و فررار اا ت ررار و تقلیدنرد، مری       نیستند و پیوسته در پی قالرب 

( و ایرن  83، ص9813تضراد و طبراق دانسب.)راسرتگو،     ۀیافتر  نما را ش ل کمال متناقض
 اند. اره کردهاصلی اسب که علمای بالغب در آثار خود به آن اش
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 آن  ۀنما و پیشین متناقض ۀهای آرای تعریف

 oxymoronو  paradoxفرنگری   ۀهای فارسی دو واه نما و بیان نقیضی، معادل متناقض
به معنای نظر و عقیرده   doxaبه معنای مخالف و  para یونانی ۀاا دو واه ۀاسب. این کلم

ای اسب که به ظراهر غلرو و    و عقیدهکل واهه به معنای نظر  ،برگرفته شده اسب؛ بنابراین
 Webster’s New، بره نقرل اا  98ص ،9831 .)چناری،ولی در باطن درسرب اسرب  پوچ 

World Dictionary)   
نشان اا آن دارد که معنا و مفهوم یاد شده در مترون نظرم و ن رر مرا اا      ها پژوهش

وشرن شردن   آید در اینجرا بره قصرد ر    دیرباا کاربرد داشته اسب. با این همه رام می
 های ارائه شده اا آن اشاره شود. ترین تعریف موضو  به مهم

در لغب به معنای با هم ضد و نقیض بودن، ضد ی دیگر برودن، ناهمترایی و    .9
بخرش کرالم   ناساای اسب. تناقض در لفظ صورتی اسب که ی ی اا آن دو 

کند و دیگری نفی. تناقض ظاهری در سخنی مصداق دارد  امری را اثبات می
به ظاهر متناقض و ناسااگار آید، اما حقیقب پنهران در پرا ایرن ظراهر     که 

متناقض، سبب سااگاری میان طرفین ناسااگار شود تناقض ظاهری ی ری اا  
تروان گفرب در    ( و مری 31، ص9833 اسبا  برجسرتگی کرالم اسرب.)داد،   

نراهمخوان کره البتره وجرود      ۀاصطالح عبارت اسرب اا همسراای دو سروی   
در یرک  جمع آمردن دو سرویه آن   . 9 داردیهم رط اساسی نما، دو ش متناقض
 (589، ص9833 ،متناقض بودن این دوسویه.)فوردی .5چی  

رسد، اما پرا   در حقیقب سخنی اسب که آش ارا متناقض و مهمل به نظر می .5
حقیقتی نهفته اسب که دو امر متناقض  ،یابیم که در آن اا بررسی دقیق درمی
داند  نما را هنجارگری ی معنایی می تناقض 9«لیچ»دهد.  را با هم سااگاری می

معنرایی اسرب منتهرا ایرن      گوید هنجارگری ی معنایی اا نظر لفظی بری  و می
سرااد کره اا ورای تعریرف     خواننده را وادار مری  ،معنایی لفظی یا ظاهری بی

قدری در شعر اعتبار دارد که   لغوی تعبیری عقالنی بجوید. این انتقال معنا به
ند که تنها چی ی اسب که در شعر واقعراً  و منتقدان تقریباً بر این نظر شاعران

   (www.zakeryan.blogfa.com/post_52_aspxاهمیب دارد.)
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نمرا، لغر ، جمرع اضرداد،      در ابان فارسی به معنای تناقض، معمّرا، ریی باطرل   .8
نمرا   نما، تضاد، شبهه، ناسااه و تناقض تعارض در اقوال، خرق اجما ، بیهوده

 (به نقل اا بریجانیان 55ص ،9832کار رفته اسب.)رسولی،  به

نما اجتما  و  د که متناقضتوان این تعریف را ارائه کر میشده   های ارائه اا تعریف
 ،ایستی دو مفهوم متضاد یا متناقض اسب که اا نظر عقلی محال و ناشدنی اسرب  هم

کنرد، یعنری    ا درک مری گر مفهوم آن رآن حقیقتی اسب که تنها ذهن کاوش اما در پا
این امر . دکرآن را کشف توان معنای جدید و پنهان نهفته در  ق میپا اا بررسی دقی

هرای آن را   نمونه، اوج تعالی اسب که گاهی در هنر ،چه در منطق عیب کالم اسبگر
تر اا مفب، فریاد خاموشری، م رل هریچ     گیریم، مانند اراان کار می  در گفتار روامره به

  غایب، سلطنب فقر، پر اا خالی و...کا، حاضر 
ها پیش اا میالد مسیح با آن آشرنا   اند. رومی شناخته نما را اا دیرباا می ها متناقض غربی

شده بود و با این همه در قرن   نما ترفندی شناخته اند؛ حتی در امان افالطون متناقض بوده
اند. در ادبیات انگلیسی نی  آثار  بیستم بود که شاعران و ادیبان به اهمیب واقعی آن پی برده

. این فرن کره در عربری برا     اند معروف نمای تناقضاس اروایلد و چسترتون به داشتن بیان 
شود، اا قرن بیستم وارد مباحر  نقرد عربری     شناخته می «التناقض الظاهری» یا «المفارقۀ»

ن قبرل اا آن اا  شد، اما این بدان معنا نیسب که متون عربی، چه شعر و چره ن رر، در دورا  
آن ره نرامی    ( این فن چون فنون دیگر، بری 91، ص5393این اسلو  خالی باشد.)کندی، 

 شده داشته باشد، کاربرد داشته اسب. شناخته 
ها، این فن به اوج خود ن دیک شرده و   معاصر و در اثر تبادل و تقابل فرهنگ ۀدر دور

اسرب. در ایرران نیر  بسریاری اا      دههای فراوانی برای آن عرضه ش یبند ها و تقسیم شاخه
 ۀگذشته به این شگرد ادبی اشار ۀاند، اما در طی دو سه ده شاعران اا این شیوه بهره گرفته

 برخری   یراد شرده اسرب.   « نمرایی  تصرویر متنراقض  »منتقدانه گشرته و اا آن گراه برا نرام     
ا اد  بر  سو آمیختگی عرفان نما در اد  فارسی را اا یک ترین علب گسترش متناقض مهم
و اا سوی دیگر، تحوّل ت املی ادبیات اا سطح به هرفا و اا سادگی به پیچیردگی  دانند  می

 آورند. به شمار می
نما را باید در سخنان رم آلرود عارفران در ادبیرات عرفرانی      در واقع خاستگاه متناقض

 که برر ابران  « ام تر اا خاموشی چراغی ندیده روشن»نمای  متناقض ۀجمل وجو کرد. جسب



 لبالغه ا نمايی در نهج تحلیل و بررسی آراية متناقض                             259

در سخن عارفان مورد توجره   نما متناقضایبای  ۀنمون بای ید بسطامی رفته اسب، به عنوان
 (23، ص9811محققان بوده اسب.)شفیعی کدکنی، 

  نویسندگان و شاعران عرارف و صروفی بره    ۀوسیل ها بیشتر به نما این ه بگوییم متناقض
هرای   یشتر در اشرعار و نوشرته  شوند و یا این ه ب کار برده می طور خودآگاه و ناخودآگاه به 

شرک   شرود، سرخن گ افری نیسرب. بری      فلسفی، عرفانی، صروفیانه و مرذهبی دیرده مری    
هرای   ناپرذیری تجربره   در آثار عارفان ویژگری بیران    ترین دلیل وجود کالم متناقض بنیادی

منتقردان پنهران نمانرده و بره نحروی در       کره البتره ایرن امرر اا نگراه     عرفانی آنان اسرب،  
 آنان بح  شده اسب. های پژوهش

این ترفند هنری در ابان عرفان با عنوان شرطح بره کرار بررده شرده؛      »ناگفته نماند که 
اش متنراقض اسرب و    گیرد ابان تناقض اسب، ایرا تجربه ابانی که عارف آن را به کار می

( لرذا بایرد   59، ص9832سراا،   کریمری و بررج  «)کنرد.  ابان، تجربه را درسب منع ا می
عرادی  برا ابران و بیران    ابان آنان، غریبی اسب و تصاویر و  ۀعارفان تجرب ۀپذیرفب تجرب
 .تناقض دارد

 نما شناختی متناقض شناختی و زیبایی روانهای   ویژگی
نما تااه و غریب و خالف عادت اسرب. ذهرن    شناختی، تصویر متناقض اا لحاظ روان

ور اسب. ما  عادت غوطهما چون با امور معمول و با منطق طبیعب عادت کرده، در غفلب 
گذرانیم و تمرامی   های علّب و معلولی، اندگی معمول و طبیعی خود را می در درون نظام

کنریم.   های جهان را منطبق با منطق عادت خویش و قوانین ثابب طبیعرب معنرا مری    پدیده
خورد، ناگهران برر    ذهنی که با چنین عادتی خو گرفته وقتی به تعبیری خالف عادت برمی

شود. به همین دلیل اسب که منتقردان برر ایرن باورنرد کره       شوبد و اا غفلب بیدار میآ می
نگی د و ماننرد  ا ش نی و مخالفب با منطق، اعجا  ذهن را برمی نما اا طریق عادت متناقض

د انر  قیچی ۀنما مانند دو تیغ ند. دو طرف متناقض در تصویر متناقضا جرقه چشم او را می
 (851، ص9832ند.)فتوحی، گ  ادی را میکه ذهن معتاد به امور ع

ای که نباید به سادگی اا کنار آن گذشب، این اسرب کره هرر آنچره در کرالم بره        ن ته
  شود؛ برای م ال، شعر نی  بره  کاوش ذهنی بیشتری نیاا داشته باشد، در ذهن ماندگارتر می

هوم آن نیراا بره   و ابان مبهم و پیچیده و... اسب که درک مف  دلیل ماهیب دو یا چند بعدی
ترر   دارد، راحرب  کاوش بیشرتری دارد، و بره همرین روی، مفراهیمی کره شرعر بیران مری        
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نما نی  اا ایرن امرر اسرت نا نیسرب، ایررا       گردد. تعبیر متناقض تر در ذهن ثبب می وجاودانه
شرود برا اندیشره و تف رر،      خواند و موجب می انسان را به تف ر در مدلول عبارات فرا می

 م فراتر اا لفظ را ب اود.معنا و مفهو
. 9ناختی، شاید بتوان برای ایبایی این هنر به این ن ات اشاره کرردی  ش اا نظرگاه ایبایی

آفررین   . سرشار اا ابهام هنری و درنگ5بیش اا هر فن ادبی دیگر غریب و شگفب اسب. 
یجراد  گیرد و نوعی حیررت شریرین ا   نما ابهامی دارد که ذهن را به باای می اسب. متناقض

. ایجاا هنری بسیار نیرومنردی  1. دو بعدی اسب، هم محال اسب و هم مم ن. 8کند.  می
های ذهنی  انگی  روامره، و با ایجاد ت انه ای اسب اا ابان مالل سابقه دارد و تمرین آااد بی

کنرد و اا سروی دیگرر، لرذت ت ویرل و       شناختی نصیب روح می اا یک سو لذتی ایبایی
نمرا جر  اا راه ت ویرل قابرل      شود، لذا سخن متنراقض  صیب عقل میکشف مفهوم در آن ن

 (883ر851درک نیسب.)همان، ص
ایجراد   و حاصرل آن  صنعب یادشده، بیدار کردن ذهن را مردّ نظرر دارد   ۀبه کار گیرند

گردد، و این دور  بیان گذشته اا حالب تقلیدی خارج می ۀشگفتی اسب. در این ابان، شیو
شان اا ذوق گوینده دارد. در واقع این نو  شرگرد بیرانی، موجرب    گشتن اا بیان تقلیدی ن
های تو در ترو، ایجراا و    ادایی، دو بعدی بودن کالم، ابهام، ایجاد ریه غرابب ابان، آشنایی

توان آن را ی ی اا صنایع معنوی بردیع بره شرمار آورد     لذا می ،شود برجسته شدن معنا می
 .گیررد  رد و هم در خدمب تصویرساای قرار مری شناختی دا که هم اراش بالغی و ایبایی

 ( 5ص ،9831پور آرشتی،  )حسن
نما اعتالی معناسب که خرود سربب    متناقض های های عبارت همچنین اا دیگر ویژگی

در این فن هنری ترکیرب دو ضرد و    گردد، ایرا می جوی ذهنیو پویایی و ت اپو و جسب
انگیر د و   ردد و ت مرل او را برمری  گر  ایستی دو نقیض موجب جلب توجه خواننده می هم

بره   ،13ر21ص ،9831.)شفیعی کدکنی، شود سبب احساس ایبایی و لذت در خواننده می
ای،  گردد کره گوینرده در سرخن خرود ن تره      و موجب می (513ص ،9831نقل اا واحد، 

چه در ذهن در حالب عادی و معمرولی بره آن   برخالف آن مضمونی، تصویری و... بیاورد،
 ( 51ص ،9813اسب.)راستگو، خو کرده 

سرخن را   ۀاف ایی اسب که پایه و مایر  های مهم بالغب نما اا سااه به هر روی، متناقض
بخشرد. راا و رمر  ایرن     پذیری آن را ف ونری مری   نشینی و ذوق برد و گیرایی و دل بار می
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دیگرر   اند و اا گونه تصویرها اا یک سو جدید و نوآیین اف ایی در این اسب که این بالغب
 ه تطبیق ویژه آن هلذا پرداختن به آن بسیار پر اهمیب و اراشمند اسب، ب ؛انگی  سو اعجا 

 باشد. البالغه نهجسنگ  های مطرح شده، نسبب به کتا  گران نظریه

 نما انواع متناقض
نمرا تقسریمات گونراگونی صرورت گرفتره کره هرکردام         انوا  متنراقض  در خصوص

 در را هرای آن   نمونره حاضر ضرمن بیران ایرن انروا       ۀتخاصی دارد. در نوش ۀایرمجموع
نما در بستر مرتن   . شایان ذکر اسب که تشخیص بیان متناقضدهیم به دسب می البالغه نهج

سرخنِ   ۀمایر  م و دروننمرا، ت ر   متنراقض  ۀانروا  و نمونر  ؛ لذا بعرد اا بیران   گردد مم ن می
مرورد نظرر بررای مخاطرب      شود تا دریافب تعبیرر  ح مب( تبیین می شده)خطبه، نامه،یاد

 آسان گردد.
 نما اا جهب نو  دو سویه آن بر چهار قسم اسبی متناقض .9

نمایی که در آن یک عنصر ابانی بره نقرض عنصرر     نمای ابانیی متناقض متناقض .الف
 پردااد. ابانی دیگر می

بره تعبیرر    دهرد و  نمایی که در صور خیال روی مری  نمای خیالیی متناقض متناقض  .
 آورد. پدید می «تصویرهای پارادوکسی» ،کدکنی شفیعی
ای اا سروی بخرش    نمایی که درآن یک بخش قضریه  نمای منطقیی متناقض متناقض ج.

 شود. دیگر قضیه نقض می
نمایی کره در آن دو عنصرر روانری و عمومراً عراطفی       نمای روانیی متناقض متناقض د.

 آیند. متناقض مانند خواستن و نخواستن با هم گرد می
 آن دو قسم اسبی ۀنما اا جهب فاصله دو سوی متناقض .5

 نمای دور متناقض  .نمای ن دیک  متناقض الف.
آن ن دیک به ی دیگر در یرک   ۀنمایی اسب که دو سوی نمای ن دیک، متناقض متناقض

آن دور اا هرم در دو   ۀنمای دور، آن اسب که دو سروی  اسناد یا ترکیب بیایند؛ اما متناقض
 یا حتی در دو کالم مختلف و متفاوت بیایند. اسناد مختلف

 آن بر دو قسم اسبی ۀنما اا جهب جنا دو سوی متناقض .8
 .نمای کرداری)فعلی( متناقض .نمای گفتاری)قولی(   متناقض .الف
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آن در درون سخن وجود داشته باشد و  ۀنمای گفتاری آن اسب که هر دوسوی متناقض
آن در درون سرخن وجرود داشرته     ۀسب که یک سوینمایی ا نما کرداری متناقض متناقض

دیگر آن، اا بیررون سرخن بره دسرب آیرد. رام بره یرادآوری اسرب کره           ۀباشد، و سوی
نمرای   نمای گفتاری هم خود اا جهب ساخب ابانی بر دو قسرم اسربی متنراقض    متناقض

نمرای   آیرد، و متنراقض   اسنادی یعنی اا اسناد ابانی یک نقیض به نقیض دیگر پدیرد مری  
آید.)ر.کی  وجود میه دو نقیض با ی دیگر ب ترکیبی که اا ترکیب ابانی)اضافی یا وصفی(

 (581ر585ص ،9833 فوردی،

هرای موجرود،    بنردی  با الهرام اا تقسریم  ناگفته نماند که نویسندگان در پژوهش حاضر 
نماهرا،   که ضمن معرفری سراختار نحروی متنراقض    دهند  بندی جدیدی نی  ارائه می تقسیم
یرن  نما در ابان عربری دارد، و اا ا  قضد  بیشتری در شناخب جمالت و عبارات متناکاربر

بنردی   گذارتر اسب. اا ایرن تقسریم  تر مخاطب اثر تر و گاه عمیق رو، در فهم و درک سریع
 شودی تطبیق استفاده می ۀدر مرحل ،آید که در ایر می

گردد،  نما می اقضخبر سبب بروا این نو  متن به کارگیرینمای خبرمحوری  متناقض .9
 ش ل نخواهد گرفب. یینما و اگر خبر نیاید، متناقض

سربب پیردایش ایرن     ر ر اعم اا مفرد وجمله محوری آمدن صفب نمای صفب متناقض .5
 نمایی رخ نخواهد داد. شود و در نبود آن، متناقض می نما نو  متناقض

نمرا نمایران    ضمتنراق  ر چه مفرد وچه جمله ر ی با آمدن حالمحور نمای حال متناقض .8
 نمرا نیر  بره طرور طبیعری حرذف        شود، و چنانچه حال در جمله حذف شود، متناقض می
 گردد. می

نما در این نرو ، مفعرول    محوری محور اساسی تش یل متناقض نمای مفعول متناقض .1
 اسب.

گونره   محوری آمدن جار و مجرور سربب آفررینش ایرن     نمای جار و مجرور متناقض .2
 شود. نماها می متناقض

 البالغه نهجهای آن در  نما و نمونه متناقض

اصلی بح  اسب، با رعایب ترتیرب   ۀکه شالود ، در این بخشچه گذشببر آن بنا
نمرا   های متناقض آنیم تا به شرح و بسو  نمونه ها، بر ها و ح مب ها، نامه چینش خطبه
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 دهیم.این مجموعه بپرداایم، و ایبایی سخن امیر مؤمنان را فرادید مخاطب قرار 

 (9خطبه  ،9ی91جتا،  ، بیعبده«)بمُزايَلةو غيرُ کلّ شیءٍ ال  بمُقارَنةمَع کلّ شیءٍ ال » -
ها و امین  ، اا آفرینش آسمانالبالغه نهجموجود در  ۀدر اولین خطب حضرت علی
و در میان سخنان خویش،  پردااد میهای خداوند  د و به بیان ویژگیکن و انسان یاد می
را برر ابران    «بمُزايَلةة وغیرر  کرلّ شریءٍ ر     البمُقارنةمَع کلّ شیءٍ »نمایِ  تعبیر متناقض

گنجد و  متداول نمی ۀنخسب، در چارچو  سبک و شیو ۀراند. این سخن در وهل می
پذیرد که کسی با  ایرا عرف و عادت نمی ،آید به نوعی انحراف اا معیار به حسا  می

ا جردا و بیگانره اا   همه چی  فرق کند امها نیسب، با  همه چی  هسب، اما همنشین آن
ترر   ها نباشد! این ناسااوارگی البته در حرد همران ظراهر اسرب و در نگراه عمیرق       آن

 را نره   یابیم که تناقض، باطنی نیسب و با عنایب به همین مسرئله اسرب کره آن    درمی
کرالم اا  بندی ارائه شده این  اند. بر اساس تقسیم نام نهاده «نما متناقض»، که «متناقض»

بره نقرض   « بمقارنةر » ۀباشد که در آن بخش دوم قضی نمای منطقی می موارد متناقض
انجامیده اسب. این موضو  در عبرارت بعردی   « مع کلّ شیء»بخش نخسب آن یعنی 

نمای ن دیک به حسا   دوسویه ج ء موارد متناقض ۀنی  صادق اسب و اا لحاظ فاصل
اسب و اا آن روی که هر دو طرف آن در درون در یک اسناد روی داده  ایرا ،آید می

 نمرای  متنراقض گفتراری اسرب. در ضرمن ایرن نمونره       نمرا  متنراقض  ،کالم قرار دارد
روی که اگر صفب مورد نظر اا جمله حرذف گرردد، دیگرر      ، اا آناسبمحور  صفب

 نخواهیم داشب. نمایی متناقض
 
يرِ دارٍ وشرّ جيرانٍ. نومُهُم سُههود  فَهُم فيها تائِهون حائِرون جاهِلون مَفتُونون فی خَ» -

 (5خطبه  ،9ی51جهمان، )«.وکحلُهم دُموعٍ. بأَرضٍ عالمِها مُلجمٌ وجاهِلها مکرَم
های پیرامبر   ، بعد اا ستایش پروردگار و ذکر ویژگیالبالغه نهجدوم  ۀحضرت در خطب

م، عبرارت  پردااد و در ضمن کرال  های آن دوره می جاهلیب و بیان ویژگی ۀبه معرفی دور
گیرد. گرچه در عررف عرام پرذیرش     را به کار می« نومُهم سُهود»نمایِ  ناسااوار و متناقض

این ه کسی خوابش بیداری باشد، قدری بعید و دور اا ذهن، به نظر آیرد، امرا برا انردکی     
برنرد کره آرامرش     سر می ت مل و تفسیر به این ه برخی اشخاص چنان در رنج و عذا  به 

انرد و خروابی آسروده و راحرب ندارنرد، ناسرااوارگیِ ظراهری آن         داده خود را اا دسب
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که در ایرن نمونره مشرهود     چنان آید. هم  برطرف، و ظرافب  هنری کالم، بیشتر به چشم می
ایررا یرک   باشرد،   منطقری مری   نمای متناقضی حضرت اا موارد نما متناقضاسب، سخن 

د، و اا آن جهب که در یرک  شو سوی قضیه)خوا ( اا سوی دیگر آن)بیداری( نقض می
رود، و اا نظرر جرنا دوسرویه نیر       ن دیک به شرمار مری   نمای متناقض ،اسناد روی داده

اسب گفتاری که هر دو طرف آن در درون کالم قرار دارد. ناگفته نماند کره   نمایی متناقض
 نمرا  متنراقض آن  نسرب، کره در نبرود   نما متناقضدر این جمله، خبر عامل اصلی پیدایش 

 محور اسب. در اینجا خبر نما متناقضنخواهد گرفب؛ لذا ش ل 
 
 (53 ۀخطب ،9ی33جهمان، )«يا أشباهَ الرّجال وال رِجال» -

این خطبه هنگامی ایراد شده که خبر تهاجم سربااان معاویه بره شرهر انبرار و سسرتی     
ها به حضرت ابالغ گردیده و حضرت در ضمن آن، به حقیقب جهاد و  مردم در مقابل آن

جستن اا کردارشان، آنران را برا     بئکند و به سبب بی اری و برا عوت به مباراه اشاره مید
دهرد، و برا خشرم و غضرب، در خطرا  بره آنران         سخنانی درشتناک مخاطب قررار مری  

ولی مررد نباشرند    ،. این ه کسانی شبیه به مردان باشند«یایشباهَ الرّجال وررِجال»فرمایدی  می
ایرا برا   ،آید، که البته این یک روی س ّه اسب عادت به نظر میکالمی غیر معمول و ضد 

چه کسی دفا  اا میهن برایش مهرم نباشرد    گردد که چنان گونه دریافب می قدری دقّب این
امرا   ،شرود  اما کاری ن ند، به چشم ببیند که خداوند معصیب مری  ،و آماج تیر دشمن باشد

اصرله گرفتره، و ایرن دوری و فاصرله در     ها ف قدمی برندارد، اا مردانگی و غیرت فرسنگ
به ایباترین وجه به تصویر کشیده شده اسب. اا لحاظ نرو    «ای مرد نمایانِ نامرد»عبارت 

نمای ابانی اسب که یک عنصر ابانی)ررجال( به نقض عنصرر   دو سویه اا موارد متناقض
دیگر و نره در دو  پردااد، و اا آن روی که دو سویه ن دیک به ی ر  دیگر)یشباه الرّجال( می
 ره هرر دو   دلیرل آن آید، و به  نمای ن دیک به حسا  می متناقض ،کالم متفاوت روی داده
در این جمله، اسرتفاده  رود.  نما گفتاری به شمار می متناقض ،باشد سویه در درون کالم می

 نما شده اسب. حال، سبب پیدایش این متناقضاا 
  
همران،  )«ه و قَرُب فی الدُّنو فال شیءَ أقربُ منهه سَبقَ فی العُلوّ فال شیءَ أعلی من» -
 (11 ۀخطب ،9ی13ج

های کالمی  بح  های امام علی ها در خطبه خاستگاه بسیاری اا ناسااواری گفتیم که
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رسرند. در نگراه    در ظاهر متناقض به نظر می فقوویژه صفات خداوند متعال اسب که  و به
در ن دیک بودن اا همه جلوتر برود، امرا    شود هم در بلندی پیشی داشب و هم بشری نمی

چنان بلندمرتبه اسب که بارتر اا او  ، که در این خطبه اا او سخن رفته،آن مطلق نامحدود
اسرب، و ایرن    ترر  به بندگان ن دیرک نی   «حبل الورید»مفروض نیسب، و در عین حال اا 

 ،شرردهدگررردد. در عبررارت یا بررل فهررم مرریاندیشرری قا هرفانرردکی تنرراقض ظرراهری بررا 
اسرب  « وّسَبقَ فی العُلر »خورد که در آن یک سوی کالم  نمای منطقی به چشم می متناقض

البته عبارت بعدی نیر   نقض گردیده اسب، « شیءَ یعلی منهفال»یعنی با  ،اا سوی دیگرکه 
نمای ن دیک اسب که دو  نمای یاد شده اا جمله متناقض اا این امر مست نا نیسب. متناقض

نمای گفتاری اسب کره هرر دو    ، و همچنین اا دسته متناقضاسببه هم  آن ن دیک ۀسوی
نخسرتین اسرب و    ۀآن درون کالم قرار دارد. در اینجا عبارت دوم که عطف به جمل ۀسوی

 مانند آن نقش إعرابی ندارد سبب ایجاد این تناقض ظاهری شده اسب.
 
أن يکهونَ باننهاً. کهلس میهم ی      فيَکون أوّالً قبلَ أن يکونَ آخِراً و يکونَ ظاهراً قبلَ» -
غيرَه قليلٌ و کلس عزيزٍ غيرَه ذليلٌ وکلس قويٍّ غيهره عهعي ٌ وکهلس مالهيٍ غيهرَه       ةِبالوحد

مملوکٌ وکلس عالمٍ غيرَه متعلّمٌ...و کلس سميعٍ غيرَه يَصَمُّ عن لطي ِ األصوات... کلس ظهاهرٍ  
 (12 ۀخطب ،9ی995جن، هما)«.غيرَه باننٌ وکلس باننٍ غيرَه غيرُ ظاهرٍ

اند. ایرن خطبره    ذکر شده به معرفی صفات خداوند اشاره کرده ۀامیر سخن، در خطب
نمرای   های متناقض که بعد اا پایان جنگ صفین در مسجد کوفه بیان شده، حاوی جمله

گیرد که گفته شودی کسی کره اوّل   نمای این متن اا آنجا ش ل می فراوانی اسب. متناقض
توانرد باشرد. کسری کره ع یر        خر نیسب. کسی که ظاهر اسب، باطن نمیباشد، دیگر آ

تر  سب، دیگر ضعیف نیسب و.... به بیان روشنا باشد، دیگر ذلیل نیسب. کسی که قوی 
اوِّل آخر، ظاهِر باطن، ع یِ  ذلیرل، توانمنرد  نراتوان، ناسرااوارهایی هسرتند کره توجره        

سبب ترالش ذهنری او بررای درک مرتن     کنند و  خواننده یا شنونده را به خود جلب می
هرا یرک    اند کره در آن  نمای منطقی نماهای ذکر شده اا موارد متناقض شوند. متناقض می

نماهای ن دیک محسرو    گردد، و ج ء متناقض سوی قضیه اا سوی دیگر آن نقض می
اند و اا آن جهرب   آن در یک اسناد و ن دیک به ی دیگر روی داده ۀشود که دو سوی می
باشند. آنچره بیرانش    نمای گفتاری می ر دوسویه در درون کالم قرار دارند، متناقضکه ه
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محرور اسرب و     نما در اینجرا خبرر   در اینجا خالی اا فایده نیسب، این اسب که متناقض
 دهد. اصلی پیدایش این ناسااواریِ ظاهری را تش یل می ۀساا

 
 ناطقةة ٌکان خلقاً صامِتاً فحُجّتُه بالتّدبير  له ودليالً عليه؛ وإن حُجّةًفصارَ کلس ما خَلقَ » -

 (19 ۀخطب ،9ی911جهمان، )«قائمة وداللتُه علی المُبدِع 
 نرام گرفتره، در جروا  شخصری ایرراد شرد کره اا امرام        « اشرباح »این خطبه کره  

ای به تصویر ب شد که گویا او را با چشرم سرر    درخواسب کرد حضرت حق را به گونه
خطبه بعرد اا ذکرر صرفات خداونرد، بره بیران چگرونگی خلقرب         بیند. امام در این  می

ها و امین، آفرینش مالئ ه، ایبایی طبیعب و موضوعات دیگر روی آورده، و برا   آسمان
رسرد کره    ها برهانی بر وجود اوسب، بره اینجرا مری    ت کید بر این ه هر یک اا این پدیده

مرتن، در نگراه سرطحی و     ۀطرف معادلدو «. ناطقةٌوإن کان خلقاً صام تاً فحُجّت ه بالتّدبیر »
کند کره   نماید، و این پرسش را به ذهن تداعی می غیر متف رانه، متناقض و ناسااگار می

چطور مم ن اسب چی ی ساکب باشد، اما ناطق بر امری دیگر باشد! که البتره در پراِ   
 این متن به ظاهر متناقض و ناسااگار، حقیقتی نهفته اسب که سربب سرااگاری طررفین   

نمای منطقی اسب که قسمب ابتردایی آن   شود. به هر روی، این کالم حاوی متناقض می
نمرای مرورد نظرر، اا دسرته      ضرمن متنراقض   گرردد. در  توسو بخرش دوم نقرض مری   

انرد و اا   ن دیک اا هم قرار گرفته ۀآن به فاصل ۀنماهای ن دیک اسب که دوسوی متناقض
شرود. در اینجرا    نمای گفتاری نامیده می ضآن جهب که در درون کالم قرار دارند، متناق

 نما شده اسب. ج ای شرط متش ل اا مبتدا و خبر، باع  پیدایشِ متناقض
 
 (11 ۀخطب ،9ی933جهمان، )«کالمُه بيانٌ وصَمتُه لیانٌ ةو أذلّ به العزّ الذّلّةأعزَّ به » -

ر ترکیربِ بره ظراه    هرای پیرامبر   یادشده، حضرت به هنگام ذکرر ویژگری   ۀدر خطب
سر وت او  »کنرد کره    گونه تعبیر مری  را به کار بسته اسب و این« صَمته لسان»ناسااوارِ 

در اینجا مخاطب باید برای فهم این کالم به ظاهر متناقض، دسرب بره   «. ابانی گویا بود
کوشش اند و اندیشه کند، و تنها با اندیشه و تف ر و تفسیر و ت ویل درسب اسرب کره   

ای اا  نمونره  ،نمرای موجرود در ایرن خطبره     ر روی، متناقضشود. به ه تضاد آن حل می
شود،  نمای منطقی اسب که در آن یک بخش قضیه، اا سوی دیگر آن نقض می متناقض

آیرد. ایرن    نمای ن دیک به شرمار مری   و چون در یک ترکیب و اسناد قرار دارد، متناقض
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در شررمار  آن در درون کررالم گنجانررده شررده، ۀدلیررل این رره هررر دو سرروی  نمونرره برره
 نمای گفتاری اسب. متناقض
 
مُنيتُ مِنکم بثالثٍ واثنتينِ: صُهم  ذوو أسهماع و بُکهمٌ ذوو کهالمٍ و      الکوفةِيا أهلَ » -

  (13 خطبۀ ،9ی933جهمان، )«عُمیٌ ذوو أبصار
، کره  «صُمٌّ ذوو یسما  و بُ مٌ ذوو کرالم  و عُمریٌ ذوو یبصرار   »نمای  عبارت متناقض

لُوبٌٌالٌيَفْقَهُونٌَبِهَاٌلَهُمٌْقُلُوبٌٌالٌيَفْقَهُونٌَبِهَاٌوَلَهُمٌْأَعْيُن ٌالٌيُبْصِرُونٌَبِهَاٌوَلَهُمٌْآذَان ٌالٌلَهُمٌْقُ»یادآور آیۀ 
باشد، بیان  ( می939بقرهی «)صُمٌٌّبُکْمٌٌعُمْيٌٌفَهُمٌْالٌيَعْقِلُونَ»(، و یا آیۀ 931اعرافی «)يَسْمَعُونٌَبِهَا
به ذکر آن بعد اا جنگ نهروان روی آورده  حضرت علیهای کوفیان اسب که  ویژگی

شنوند، اما خود  گوید که آنان حقایق را می پیشه می اسب و خطا  به این دورویانِ نفاق
بندند! حقرایق   رانند اما نسبب به بیان حقانیب، لب فرو می انند! سخن می را به کری می
انرد! مخاطربِ    که انگرار چیر ی ندیرده    کنند ای رفتار می بینند، اما به گونه را به چشم می

یابد که مفهوم نفاق و دوگانگی اهل کوفه، به بهترین وجه با واهگران   اندیش، درمی هرف
نماید. بره هرر روی، بره آن     ترسیم شده اسب، لذا ح م به برجستگی و ایبایی کالم می

« بینرا شرنوا و گویرا و   »با نقریض خرود، یعنری    « کر وگنگ و کور»دلیل که در این کالم 
نماهای خیالی بره   اند، اا جمله متناقض اند، و اضافات تشبیهی جدید آفریده ترکیب یافته
نمای ن دیک، و بدان  آیند و اا آن روی که در یک ترکیب اتفاق افتاده متناقض شمار می

نمرای گفتراری خوانرده     در درون کالم گنجانده شرده، متنراقض   ۀجهب که هر دو سوی
 ه اسررررتفاده اا صررررفب، سرررربب پیرررردایش کرررر شررررود. گفتنرررری اسررررب  مرررری

 های موجود شده اسب. ناسااواری
 
بهال   بال صَالح و تجّاراً مالی أراکُم أشباحاً بال أرواحٍ و أرواحاً بال أشباحٍ و نُیّاکاً» -

همران،  ).«بَکمهاء  ناطقةًصَمّاء و  سامعةًعَمياء و  ناظرةًأرباحٍ و أيقاظاً نُوّما و شُهوداً غُيّبا و 
 (933 ۀطبخ ،9ی533ج

دهرد.   سب تا خبرر اا حروادس سرخب  آینرده     ا  مورد نظر حضرت بر آن ۀدر خطب
به علل انحرراف معاویره روی    ایشان بعد اا بیان صفات خداوند و خصائص پیامبر
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و کنرد   پرردااد. وی آنران را ن روهش مری     و پا اا آن به توبیخ کوفیان مری  آورد می
 ..«.حاً بال یرواح .ما لی یراک م یشبای »فرماید گونه می این

نمایِ خرود، آنران را برر     یابیم که حضرت با کالم متناقض با کمی ت مل و دقب درمی
سود،  پی ر، باارگانانی بی های بی روح، روح حذر داشته و اا تعابیری همچون پی ران بی

گویرانی رل   بیدارانی خفته، حاضرانی غایب، بینندگانی نابینا، شنوندگانی کرر، و سرخن  
را چره   اند، پرا شرما   بهره برده تا آنان را به ت مل وا دارد که گمراهان، پرچم برافراشته

سرب کره   ا  اید؟! آنچه بیانش در اینجا خالی اا فایده نیسرب، ایرن   شده که اا پای نشسته
نفاق کوفیان و دورویی آنان، عموماً حضرت را بر آن داشته اسرب کره سرخن خرود را     

ستی ، و متناقض بیاورد ترا برا کمرک     دو پهلو، ناسااوار، هنجارگری ، عادتآنان، دربارۀ 
این فن و ام ان ابانی، شدت نفاق کوفیان را برای مخاطب به بهترین وجه بره تصرویر   

 ب شاند. 
نمای خیرالی اسرب، ایررا در     بندی ارائه شده، این کالم اا موارد متناقض طبق تقسیم

ضر غایب و...( هرر یرک اا کلمرات برا نقریض خرود       عبارات بیان شده)بیدار خفته، حا
نمرایی   دوسویه، متناقض ۀاند، و اا نظر فاصل موجود را تش یل داده ۀترکیب شده و آرای

انرد، و اا   اسب ن دیک که هر دو سو در یک ترکیب و ن دیک به ی ردیگر قررار گرفتره   
نمرای گفتراری    قضدلیل آن ه هر دوسویه در درون کالم قرار دارد، متنا سویی دیگر، به 

های موجود در بستر متن، با صفب ش ل گرفته  نما باشد. آش ارا پیداسب که متناقض می
 اسب.
 
سُلطانها دُوَل وعيشُها رَنِق وعَذبُها أُجاج وحُلوُها صَبِر وغِهذاوها سِهمامٌ وأسهبابُها    » -

عزيزُهها مللهوبٌ   رِمامٌ! حيُّها بِعَرضِ مَوتٍ وصَحيحُها بِعَهرض سُهقمٍ. مُلکُهها مَیهلوبٌ و    
وهُهم أبعهادٌ. مُتهدانون ال     ة ومَوفُورُها مَنکوبٌ وجارُها محروبٌ...جميعٌ وهُم آحهادٌ وجيهر  

 (999 ۀخطب ،9ی593جهمان، ).«يَتزاوَرون وقريبُون ال يَتقارَبون
 ،نما در کرالم خرویش بهرره بررده     حضرت اا متناقض ،اا جمله مواردی که در آن

اا ایرن  این خطبه، دوبار و در دو جرای متفراوت،   . موری سخن در اسب 999 ۀخطب
خواهرد فریبنردگی دنیرا را بررای      اسب. حضرت آن هنگام که مری  آرایه استفاده کرده

پردااد تا مخاطب پی به  های مختلف، به این امر می به گونه ،مخاطب به تصویر ب شد
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وَّل وعیش ها رَن ق سُلطانها دُ»اندیشی فرمودی  اهمیب آن مسئله ببرد، این اسب که با پیش
گیررد کره    . تناقض در این متن بررای مخاطرب، اا آنجرا شر ل مری     «وعَذبُها ی جاج...

تواند بپذیرد که چی ی در یک حال، هم گوارا باشد هم شور! هم شیرین باشد هم  نمی
تر برای وی گروارایِ شرور، شریرینِ تلرخ،      تلخ! هم غذا باشد هم اهر! به بیان روشن

ستی  اسب. مور در پی آن، مردم را نسبب به دنیای  بل باور و عادتغذای اهر، غیر قا
دارد کرهی   گونه پررده برر مری    و اا حال مردم، پا اا مرگ این دارد فریبنده بر حذر می

تناقض مورد نظر مم ن اسرب بره ایرن علرب      «وهُم یبعادٌ... ةٌجمیعٌ وهُم آحادٌ وجیر»
 ،نرد ا پریش هرم   ای در عین این ه ی عدهتواند باور کند برای مخاطب ش ل گیرد که نمی
ی دیگرند اا همدیگر دورند! در عین این ه به هرم   ۀتنهایند! در همان حال که همسای

روند! و... این ناسااوارگیِ ظاهری توجه خواننده یرا   به دیدار ی دیگر نمی ،ندا ن دیک
 رر، بره هنرری    دارد تا پا اا اندیشه و تف کند و او را وا می شنونده را به او جلب می

 د.  م کنبودن متن ح
نمایِ موجود در متن، اا جهرب نرو  دوسرویه اا     های متناقض به هر روی، عبارت

نمای منطقی اسب که یک سوی قضیه اا سوی دیگر نقض شرده، و اا   موارد متناقض
نماهایی اسب که دو سویه در یک اسناد یا ترکیب و  لحاظ فاصله دو سویه اا متناقض

یگر ماسب و اا آن جهب که هر دوسویه در درون کرالم حضرور دارد   ن دیک به ی د
 ۀدهند شود. ناگفته نماند آمدن که اساساً حال تش یل نمای گفتاری شمرده می متناقض

 صنعب یادشده اسب.
  
وال فی الباِلد شیءٌ أنکرَ مِن المعروفِ وال أعرفَ مهن المنکهرِ فقهد نَبهذَ الکتهابَ      » -

ظَتُه: فالکتابُ يومئذٍ و أهلُه نريدانِ مَنفيّان وصهاحبانِ مُصهطَحبان فهی    حمَلَتُه وتَناساه حَفَ
 الزّمان فی النهاِِ وليیها فهيهِم و    يَنريقٍ واحدٍ ال يُؤويهِما مُؤوٍ. فالکتابُ وأهلُه فی ذله

 الفُرقةةٌِال تُوافِقُ الهُدي وإن اجتَمعا. فهاجتمعَ القهومُ علهی     الضّاللةَمَعهم وليیا معهم !ألنّ 
 ۀخطبر  ،5ی89جهمران،  ).«صامتٌ نانقٌ ...فهو بينَهم شاهدٌ صادقٌ والجَماعةةٌِرقوا علی وافتَ
913)  

 ۀبع رب پیرامبر و آینرد    ۀای اسب که در آن، حضرت اا فلسف مورد نظر، خطبه ۀخطب
هرای اهرل بیرب     بار اسالم و مسلمانان سخن رانده و البته در پایان به ذکر ویژگی ت سف
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فال تا ُ ویهل ه فی ذلکَ ال ّمان فری  »نمای موجود در عبارت  ضنی  پرداخته اسب. متناق
نمای ابانی اسب که در آن، یرک عنصرر    متناقض« الناسِ ولیسا فیهِم ومَعهم ولیسا معهم

فال تا ُ ویهل ه فی ذلکَ ال ّمان »به نقض عنصر دیگری « ر ولیسا معهم ولیسا فیهِم»ابانی 
ب کره دوسرویه ن دیرک بره ی ردیگر اسرب،       پرردااد و اا آن جهر   می« فی الناسِ معهم

نمرا در درون   متنراقض  ۀنمای ن دیک ش ل گرفته اسب و اا آن رو که دوسروی  متناقض
در جای دیگرری اا   نمای گفتاری اسب. حضرت علی آید، متناقض دسب می سخن به 

گونره بیران    های اهل بیب اختصراص دارد، ایرن   کالم دلنشین خویش که به ذکر ویژگی
مرورد  « ساکتی سرخنگو »، که عبارت  «فهو بینَهم شاهدٌ صادقٌ و صامبٌ ناطقٌ» دارندی می

نقریض خرود    ۀبا واه« صامب» ۀنمای خیالی اسب که واه نظر ماسب. این نمونه متناقض
سرب  ا نمرایی   نمای موجود، متناقض ترکیب گشته اسب. در ضمن متناقض« ناطق»یعنی 

گر و در یک ترکیرب قابرل مشراهده    سخن متناقض ن دیک به ی دی ۀن دیک که دوسوی
آید، ایرا هر دو سرویه   نمای گفتاری به حسا  می اسب، و اا لحاظ جنا آن، متناقض

درون کالم موجود اسب. ناگفته نماند که به ترتیب حال و صفب، سبب ایجاد این فرن  
 اند. شده
 
 «لٍ مَطلولٍ وخائ ٍ مُیهتجيرٍ يُفارَق عَليها اإلسالمُ! بَريُّها سَقيمٌ وظاعِنها مُقيمٌ! بينَ قتي» -

 (929 ۀخطب ،5ی81جهمان، )
بره بیران حروادس آینرده      البالغره  نهرج هرای فراوانری اا    در م ان امیر مؤمنان علی

بَریُّها »فرمایدی  خونین عر  می ۀذکر شده که در مورد آیند ۀپردااد، اا جمله در خطب می
گونره بیران    که رخ خواهرد داد، ایرن   هایی حضرت بعد اا ذکر فتنه« سَقیمٌ وظاع نها مُقیمٌ

سران    هرا بیمرار و سراکنان بره     چنران ویرانگرنرد کره تندرسرب     هرا آن  دارد کره فتنره   می
؛ یعنی هیچ کا در آسایش نخواهد بود، همگری بره ظراهر شراد و در     اند کنندگان کوچ

گرردد و بره ایبرا     . با دریافب این معنی، تناقض ظاهری سخن حل مری اند باطن غمگین
شود. ایرن کرالم اا آن روی کره در آن یرک      اندیشی مخاطب ح م می ن و پیشبودن آ

نماهای منطقری و اا آن جهرب    شود، اا متناقض بخش قضیه اا سوی دیگر آن نقض می
نمای ن دیک، و به دلیل آن ه هرر دوسرویه    که دو طرف آن در یک اسناد اسب، متناقض
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مرورد نظرر، حراوی     ۀآید. نمونر  نمای گفتاری به شمار می در درون کالم اسب، متناقض
 نمای خبرمحور اسب یعنی آمدن خبر سبب پیدایش این صنعب گشته اسب. متناقض
 
، بِهمّةة ٌ، مُريهدٌ ال  بِرويّةٌةقريبٌ مِن األشياء غيرَ ماُلبسٍ، بعيدٌ مِنها غيرَ مُباينٍ، مُتکلّمٌ ال » -

بالجَفهاءِ، بصهيرٌ ال يُوصه ُ     . لطي ٌ ال يُوص ُ بالخَفاءِ، کبيهرٌ ال يُوصه ُ  بجارحةة ٌصانعٌ ال 
 (931 ۀ، خطب11ی 5همان، ج«)بالرِّقة، رحيمٌ ال يُوص ُ بالحاسَّة

شناخب خداونرد روی آورده و در   ۀجای سخنان خویش به مسئل امیر بیان، در جای
هاسب  اا آن نمونه البالغه نهج 931 ۀ. خطباسب های گوناگونی به ذکر آن پرداخته  خطبه

گونه معمول  در عرف عام این «قریبٌ م ن األشیاء غیرَ ماُلبا ...»ودهی که در ضمن آن فرم
برا آن ارتبراط تنگاتنرگ دارد، و اگرر اا      ،چه کسی به چی ی ن دیک باشد اسب که چنان

کارگیری دسرب   گردد، و نی  تنها در صورت به چی ی دور باشد، نسبب به آن بیگانه می
ایرن   همچنین در دیرد عمروم اصرل برر    شود،  و پا، چی ی توسو صاحب آن ساخته می

فراترر اا عررف    ،رو هسرتیم  ها آنچه در اینجا برا آن روبر  اسب که لطیف، پنهان اسب. ام
  های منطقی اسب که یرک سروی کرالم بره     نما ارائه شده اا متناقض ۀعادت اسب. نمون

دوسرویه جر ء    ۀظاهر متناقض، به نقض طرف دیگر پرداختره اسرب، و اا نظرر فاصرل    
ن دیک به ی دیگر و نه در دو کالم متفراوت،   ۀدوسوی، ایرا ای ن دیک اسبنم متناقض

سب گفتاری که هرر دو  انمایی  متناقض ،شوند. قابل ذکر اسب که این نمونه مشاهده می
گیررری  سررویه آن در درون کررالم قرررار دارنررد و پیداسررب کرره صررفب، سرربب شرر ل  

 نماهای موجود شده اسب. متناقض
 
 ۀخطبر  ،5ی999جهمران،  )«اهلل علی خلقه حجةُو  و صامتٌ نانقٌ فالقرآنُ آمِرٌ زاجرٌ» -
938) 

سخن رفته اسب که کالم حاضر ی ری   قرآن کریمهای  بسیار اا ویژگی ،البالغه نهجدر 
فرالقرآن  آمررٌ   »گویرد کرهی    های آن کتا  سخن می گونه اا ویژگی هاسب. امام) ( این اا آن

روسرب و شراید    سب، با یک ناسااگاری روبهنخ ۀ. مخاطب در وهل«صامبٌ ناطقٌ ااجرٌ و
را حل نمود؟ که البته با کمری دقرب،   « ساکب  گویا» ۀتوان معادل اا خود بپرسدی چگونه می

شود که قرآن با وجود ساکب بودن، حراوی انردراهایی اسرب کره      این سخن فهمیده می
ه هم به شرمار  کنند ، نهیبخشد، و در حین امر کننده بودن گویا به آن صفب ناطق بودن می
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نماید. کرالم مرورد نظرر، اا     آید. این اسب که در نهایب به ظرافب هنری متن ح م می می
ای برا نقریض خرود ترکیرب      واهه ،آن آید کره در  نمای خیالی به حسا  می موارد متناقض

نمرای   متناقض کنند، و به آن علب که هر دوسویه در یک ترکیب اسب، جدیدی ایجاد می
نمرای گفتراری بره شرمار      بودن دو سوی کالم در درون سخن متناقض ن دیک و به دلیل

نمرای حاضرر    ، متنراقض جا که خبر اساس تشر یل ایرن هنرر گشرته اسرب     رود. اا آن می
 محور اسب.خبر
 
 ،5ی991جهمران،  )«ة ، غنی  ال بِاسهتفاد فکةرة ٌ، مُقدِّرٌ ال بِجولِ آلة فاعلٌ ال بِاعطرابِ » -
 (931 ۀخطب

معرفی خداوند اسب و پا اا ذکر صفات الهری بره ذکرر معراد و     آغاا این خطبه با 
این سرخنرانی  »این خطبه آمدهی دربارۀ پردااد. توضیح این ه  ها می پدیده ۀآفرینش دوبار

در شهر کوفه ایراد شده و پیرامون توحید و خداشناسری اسرب و اصرول علمری آن در     
کار   نمای به فهوم متناقض( م989، ص9، ج9818کلینی، «.)شود ای یافب نمی هیچ خطبه

 ۀنیراا اا ابر ار، و انرداا    ای اسرب بری   گرفته شده در این عبارت، آن اسب که او ساانده
نیاا اا هر اب اری سراختنی بره    نیاا اا ف ر و اندیشه! این ه بپذیریم بی ای اسب بی گیرنده

نی و فراتر اا ف ر و اندیشه، همه چی  به اندااه طراحی گردد، نپذیرفت وقو  بپیوندد و بی
باورهای معمول و رایج خواهد بود، مگر این ه بر ظاهر کالم ح م ن نیم و به فراترر اا  

نماهرای   متناقض ۀنمای موجود اا امر آن بیندیشیم که البته همان درسب اسب. متناقض
منطقی اسب که قسرمب دوم عبرارت بره نروعی بره نقرض قسرمب نخسرب عبرارت          

رود کره هرر دو    نماهای ن دیک به شمار مری  اا متناقضپردااد. در ضمن این عبارت  می
 ۀنماهای گفتاری اسب که دوسروی  سویه ن دیک به هم ذکر گردیده و راا جمله متناقض

 محور بودنِ آن نی  آش ار اسب. آن در سخن موجود اسب. صفب
  

 (919 ۀ، خطب5ی981جهمان، )«و عِزسها ذُلّ و جِدُّها هَزلٌ و عُلوُها سُفلٌ» -
اصرلی خرود را نمایران     ۀچهرر  ،نرد ا ر دنیروی اا آن روی کره فریبنرده   و ظواه دنیا
های مختلف، در کترا  خرویش بره آن پرداختره      بارها به گونه سااند. امام علی نمی

هاسرب، کره    اا آن نمونره  «و ع  ُّها ذ لّ و جِدُّها هَ لٌ و عُلوُها سُرفلٌ »اسب که عبارت  
ثبراتی   ی ابان، اا تناقض ظاهری دنیا و بری حضرت کوشیده با شگرد بیانی و برجستگ
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کالمی غیرر   آن پرده بردارد؛ گرچه در نگاه نخسب و غیر متف رانه مم ن اسب ۀچهر
ا این یک روی س ّه اسرب و مفهروم اصرلی کرالم برا ظراهر آن       موجّه به نظر آید، ام

 ،آن نماهای منطقی اسب کره در  ناهمسو و ناهمساا اسب. این نمونه اا دسته متناقض
نمای یراد شرده    شود، و اا آن رو که متناقض یک سوی قضیه اا سوی دیگر نقض می

نمایی ن دیک، و به آن جهب که هر دو سرویه   متناقض ،شود در یک اسناد مشاهده می
اسرب کره   شود. قابل ذکرر   نمای گفتاری محسو  می متناقض ،درون کالم قرار دارند

 اسب. «خبر»نما در اینجا با  محوریب متناقض
 
تَنليصٍ.سهاکنُها ظهاعِنٌ و قاننُههها    محَلَّةةٌُأحهذّرُکُم الهدّنيا فّنّهها دارُ شُههخُو ٍ و    » -
 ( 911 ۀخطب ،5ی933جهمان، «)بائنٌ

آورنرد، اا   آن هنگام که به بیان مسائل دنیرا روی مری   چنان که ذکر گردید، علی آن
ه اشراره  ذکرر شرده، حضررت بره ایرن ن تر       ۀکنند. در خطب عبارات متناقض استفاده می

بیران   ۀند. نمونا کننده و اقامب گ یدگانش به جدایی مح وم کنید که ساکنان دنیا کوچ می
رود که یک سروی آن   نمای منطقی به شمار می شده اا لحاظ نو  دوسویه ج ء متناقض

نمای ن دیک اسرب،   شود، و اا جهب فاصله نی  اا موارد متناقض اا سوی دیگر نفی می
بندی ارائه شده این  شود. طبق دسته نما در یک اسناد یافب می اقضمتن ۀایرا هر دو سوی
های گفتاری اسب کره هرر دو طررف آن درون کرالم وجرود دراد.       نما سخن اا متناقض

نمای خبرمحور اسب که خبر سبب آفررینش   صنعب موجود در سخن اا موارد متناقض
 آن گشته اسب.

 
 رون... جيرانٌ اليَتأنَّیون و أحبّهاءُ اليَتهزاوَرون...  غُيّباً ال يُنتَظرون و شُهوداً ال يَحضُ» -

 (559 ۀ، خطب5ی533جهمان، )«فکُلّهُم وحيدٌ و هُم جميعٌ و بجانبِ الهَجرِ و هُم أخلّاء

دارد  کند و بیان مری  مورد نظر، احوال گذشتگان را یادآوری می ۀدر خطب امیرالمؤمنین
غ یّبراً ر یُنتَظررون و   »گردد. عبارات  ون میکه ساکنان این دنیا پا اا مرگ احوالشان دگرگ

پرذیرد   عرف عام، گرچه می« ش هوداً ر یَحض رون... جیرانٌ ریَت نَّسون و یحبّاءُ ریَت اوَرون...
ای در  پذیرد که عده ای غائب باشند و کسی انتظارشان را ن شد، اما به سادگی نمی که عده

با هم همسایه باشند، اما با هم انا نداشرته   جایی حضور داشته باشند ولی حاضر نباشند!
به دیدار هم نروند! با هم باشند ولی براا هرم تنهرا باشرند!      اماباشند! با هم دوسب باشند 
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گشرایی   اسرب کره گرره     ولری اا هرم دور باشرند! ایرن     ،رفیق و همرراه همردیگر باشرند   
یادشرده، اا نرو     هرایِ نما متنراقض نگری و تف رر دارد.   ناسااوارهای موجود نیاا به هرف

گرردد، و اا آن   اسب که در آن یک بخش قضیه اا سوی بخش دیگرر نقرض مری    منطقی
هرای  نما متنراقض اا  ،انرد  آن در یک اسناد و ن دیک به هرم ذکرر شرده    ۀجهب که دوسوی

گفتراری اسرب. در    نمرا  متنراقض ند، و به دلیل وجود هر دو سویه درون سخن اا ا ن دیک
ف  لّهُم وحیدٌ و هُم جمیعٌ و بجانبِ الهَجرِ » یفرماید رت میجای دیگری اا این خطبه حض

منطقی اسب که یرک بخرش    نما متناقضپیشین،  ۀاین نمونه نی  همانند نمون «.و هُم یخلّاء
بخش دیگر نقض گشته اسب و بدان علب که دوسویه ن دیک به ی دیگر  ۀقضیه به وسیل

کره هرر دوسرویه درون کرالم وجرود      ن دیک و اا آن جهرب   نمای متناقض ،اند واقع شده
هرای نخسرب، و    محور بودنِ نمونره  آید. صفب گفتاری به حسا  مینمای  متناقض ،دارند
 سب.ا قابل یادآوری پایانی،  ۀمحور بودن نمون حال
 
مُوحشينَ و أهلِ فَراغٍ مُتشهاغلينَ،   محلَّة فمَحلسها مُقتربٌ و ساکنُها مُلتربٌ، بينَ أهلِ » -

 (551 ۀخطب ،5ی553جهمان، )«باألونانِاليَیتأنیون 
ایم  گذاشته ما در راهی قدم  ۀد که همکن گوناگون یادآوری می های حضرت در جا

فرمایرد کره پرا اا     اند. ایشان پا اا ذکر این ن ته می که گذشتگان نی  آن را پیموده
مرگ، گرچه قبرها به هم ن دیک ولی چه بسا ساکنان آن اا هرم دورنرد! سراکنان آن    

سرر    ها بره  دغدغه ا تنهایند! و گرچه در میان بیند، اما گرچه در میان اهل محل خویش
نمایرد، و   ا سخب گرفتارند! ظاهر این سخن به نوعی دو بعدی و مبهم میبرند، ام می

ای جر  تف رر و اندیشره نردارد.      چراره  ،مخاطب برای دریافب مفهوم فراظراهری آن 
سبب پویایی  ،بخش و در همان حال آن، لذت رسیدن به مفهوم فراظاهری و پاِ پرده

نمرای حضررت، در    شود. به هر روی، با دقرب در سرخن متنراقض    ذهن مخاطب می
های منطقی اسب که یک قسمب اا کرالم توسرو   نما متناقضیابیم که این کالم اا  می

دوسویه ن دیک به هم ذکر گردیده و  نما متناقضگردد، در این  قسمب دیگر نقض می
های ن دیک اسب؛ و بدان جهب که هر دو سرویه درون  نما متناقضعلب اا به همین 
هرای   شود. ناگفته پیداسب که ناسااواری گفتاری خوانده می نمای متناقض ،کالم اسب

 محور اسب. موجود همگی حال
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وماً مِهن  نَزوعٌ.../ کانوا ق مُلبِسة مَنُوعٌ،  مُعطية خَدوع،  غرّارة غدّارةفاحذروا الدُّنيا فّنَّها » -
 (583، خطبۀ 5ی552همان، ج«)أهلِ الدّنيا و ليیوا مِن أهلها فکانوا فيها کمَن ليس مِنها

معمول و مقبول اسب، این اسب که شخص بخشنده در حرال   ،آنچه در عرف عام
گر نیسرب! کسری    عریان ،کا که پوشاننده اسب  بخشندگی مضایقه در کار ندارد! آن

معمول و عادی  ۀا معادلجا نباشد! امنی ندارد که اا آنمع ،که ساکن و اهل جایی باشد
آیند تا در  ها به رغم تناقض ظاهری، در کنار هم می رود، و عبارت در اینجا اا بین می

آیرد، دریافرب گرردد. عبرارت      معنایی فراتر اا آنچه در نگاه اول به ذهن مری  ،نهایب
دو  ،خیالی اسب که در آن نمای ضمتناقج ء  «ن و ٌ مُلبسةٌمَنو ٌ  مُعطية» نمای متناقض

جا که دو سرویه در  اند و اا آن متناقض در کنار ی دیگر ترکیبی جدید ایجاد کرده ۀواه
ن دیک و اا آن رو که هردو سویه درون کالم  نمای متناقض ،شود یک ترکیب واقع می

 شود. گفتاری شمرده می نمای متناقضاا دسته  ،شود یافب می
باید اف ود کره ایرن   « کانوا قوماً من یهل الدنیا و لیسوا من یهلها...» نمای متناقضدربارۀ 

اگرر در  ، رسرد  کالم در بیان اندگی ااهدان اسب و گرچه در ظاهر متناقض بره نظرر مری   
 ،های ااهرد، سراکن ایرن دنیرا هسرتند      یابیم که هرچند انسان درمی ،معنای آن دقیق شویم
اا لحاظ نرو    نما متناقضاند. به هر روی، این  اند و دنیاپرسب نگشته هرگ  به آن دل نبسته

پرردااد و   ابانی اسب که یک عنصر ابانی به نقض عنصر اولی مری  نمای متناقض، هدوسوی
آن ن دیک به هرم وجرود    ۀشود که دو سوی ن دیک برشمرده می نمای متناقضاا آن جهب 

اسب. در ضمن  گفتاری نمای متناقض ،دارد، و چون هر دو سویه درون کالم حضور دارد
 های یاد شده گردیده اسب.نما متناقضصفب و حال، به ترتیب، سبب پیدایش 

 
والصّاحبُ مُناسبٌ والص ديقُ مَن صَدقَ غَيبُه والهَوي شهرييُ العَمهی و رُب  بعيهدٍ    » -

 (89 ۀ، نام8ی22جهمان، «)أقربُ مِن قريبٍ، و قريبٍ أبعدُ مِن بعيدٍ
ایرن   89 ۀکه به منشور جوانی نی  مشهور گشرته، نامر   الغهالب نهجهای  ترین نامه اا مهم

اسرب   یادشده حاوی پندهای حضرت به فراندش امام حسن ۀکتا  اراشمند اسب. نام
های گوناگونی اشاره شرده؛ اا آن جملره، انتخرا  دوسرب و همنشرین       که در آن به ن ته

رند که گاهی اوقرات  دا راندن اا خویشاوند و دوسب بیان می اسب. ایشان به هنگام سخن 
گونه سخن گفرتن نره تنهرا     گردد. این تر می یک دوسب اا یک خویشاوند به آدمی ن دیک
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کار گرفته شرده گردیرده، بل ره معنرا و مفهروم        های به سبب برجستگی واهگان و عبارت
تر و در نهایرب ت ثیرگرذارتر کررده اسرب. کرالم، برا ذکرر ایرن عبرارت           سخن را پر رنگ

در ایرن  «. و رُ َّ بعیدٍ یقر ُ م ن قریب ، و قریب  یبعدُ م رن بعیردٍ  »یابدی  ه میادام نما متناقض
رود، یک سوی متنراقض اا سروی دیگرر     منطقی به شمار می نمای متناقضسخن که یک 

ن دیرک، و اا   نمرای  متناقضشود و چون هر دو سویه ن دیک به هم واقع شده،  نقض می
شرود.   گفتاری خوانده مری  نما متناقضشود،  می آن رو که هر دو سویه درون کالم مشاهده

 حاضر با آمدن خبر ش ل گرفته اسب. نما متناقضخالی اا فایده نیسب بگوییم 
 
، 1ی53همران، ج «)کي َ يکونُ حالُ مَن يَفنی بِبقائِه و يَیقَمُ بِصح تِه و يُؤتی مِن مَأمَنه» -

 (992ح مب 
ی مررگ، حرال خرویش را    در این ح مب، حضرت در ضمن بیان ضرورت یرادآور 

دارد. آنچه در اینجا اهمیب دارد، ظاهرِ عبارت اسب؛ عررف و عرادت ایرن     چنین بیان می
اسب که شخص در نبود  بقا، فنا شود، و در نبود صرحّب و سرالمتی، بیمرار باشرد، و در     
محل یمن خویش مورد اصابب واقع نشود. اما ظراهر سرخن حضررت برر چنرین اصرلی       

شرود،   تر عالوه بر این ه این ناسااوارگی حرل مری   لبته در نگاه عمیقدهد که ا گواهی نمی
ای که نباید به سرادگی اا   بودن سخن را در پی دارد. ن ته ح م مخاطب مبنی بر هنرمندانه 

ها و تالش وی برای فهرم   گونه کالم سب که درنگ مخاطب بر اینا کنار آن گذشب، این 
گردد، که البتره ایرن    لب دادن مخاطب در متن میها، سبب دخا معنا و مفهوم فراظاهری آن

ای برخوردار اسرب و نشران اا فعّرال برودن اثرر       دهی در نقد نوین اا اهمیب ویژه دخالب
حضرت اسرب کره اا لحراظ     نمای متناقضهای  دارد. به هر روی، این ح مب اا ح مب

ض منطقی اسب که یرک سروی آن اا سروی دیگرر نقر      نمای متناقضنو  دو سویه، ج ء 
ن دیرک و اا آن   نمرا  متنراقض گردد و اا آنجا که هر دو سویه ن دیک بره ی دیگرنرد،    می

شرود. در ضرمن    گفتاری نامیده می نمای متناقضجهب که هر دو سویه درون کالم اسب، 
 و ناسااوارگیِ حاضر، با جار و مجرور ش ل گرفته اسب. نما متناقض
 
 (985ح مب  ،1ی88جهمان، )«نُوا لِلخَرابِلِدوا لِلمَوتِ و اجمَعوا لِلفَناءِ و اب» -

انردوای   در عرف و عادت معمول، اعتقاد بر آن اسب که تولرد بررای انردگی، مرال    
برای بهتر ماندن و ایستن، و بنا کردن برای عمران و آبادی باشد. اما آنچره در ح مرب   
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. کنرد  مری   رسرد و متنراقض جلروه    ستی  و خالف عرف به نظر می یاد شده آمده، عادت
هدف صاحب کالم آن بوده تا اا این کانال به نوعی ضرورت یاد مرگ را هشدار دهرد  

ادایری و سرااگاری بخشریدن     و بیان دارد که دنیا محل گذر اسب نه ماندن! این آشنایی
هرای  نما متنراقض بین طرفین ناسااگار به بالغب سخن و برجستگی آن افر وده اسرب.   

شود و  اا سوی دیگر نقض می ها یک سوی آنهای منطقی اسب که نما متناقضموجود، 
شررود،  اا آن جهررب کرره دو سررویه ن دیررک برره هررم و هررر دو درون کررالم یافررب مرری 

شروند. گذشرته اا آن، اسراس تشر یل      ن دیک و گفتاری محسو  مری  های نما متناقض
 اسب.« مفعول»در اینجا  هانما متناقض
 
 (913، ح مب 1ی81جهمان، )«هَلَيَ خُزّانُ األموالِ و هُم أحياءٌ» -

این ح مب خطا  به کمیل بیان شده که حضرت برای وی اقسام مردم را برشرمرده،  
)و هرم یحیراء(    ۀبینیم جمل که می اند. چنان و ضمنِ آن به فضیلب دانشمندان اشاره فرموده

انده، دور اا عرف و عادت ذهنری   ۀبا عبارت پیشین خود ناسااگاری و تضاد دارد و مرد
دو، سبب آفرینش ایبایی   جا جمع شدن آن تر یک د، و البته در نگاهی عمیقرس به نظر می

نمرای منطقری    سویه متنراقض نما اا نظر نو  دو و برجستگی کالم شده اسب. این متناقض
بخش دوم نقض گردیده اسب و چرون دوسرویه در    ۀاسب که بخش نخسب آن به وسیل

آینرد، و بره دلیرل      دیک به حسا  مری نمای ن اا متناقض ،اند ن دیک به ی دیگر واقع شده
نمای گفتاری اسب. ناگفته نماند کره   متناقض ،شود  ه هر دو سویه درون کالم دیده میاین

نما و  محور اسب و همان، باع  آفرینش متناقض «حال»نمای متنِ حاضر،  صنعب متناقض
 مخاطب به متن شده اسب. ۀدر پی آن خلق ایبایی و توجه ویژ

 
 ،1ی11جهمران،  )«لخَيرَ و التَحقِروا مِنه شيئاً فّنَّ صَليرَه کبيرٌ و قليلَهه کثيهرٌ  افعَلُوا ا» -

 (155ح مب 
انرد ودر فضرل آن همرین     اشاره کرده در ح مب یادشده، حضرت به موضو  احسان

را کوچک نشمارید، ایرا گناه کوچرک، اشرتی و قربح آن،      گاه آن اندی هیچ با که فرموده
دهد، و انردک  آن در ردیرف     گناه را در ردیف گناه ب رگ قرار می قدر ایاد اسب که آن آن

نخسرب، در چرارچو  سربک و     ۀبسیار اسب. با دریافب این مفهوم، کالمی که در وهلر 
گرفب و به نوعی در نگاه شرتاب ده، انحرراف اا معیرار بره حسرا        متداول قرار نمی ۀشیو
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شود. این نمونه اا  ن دو چندان میآمد، ناسااوارگی ظاهری آن بر طرف، و توجه به مت می
منطقی اسب کره یرک بخرش قضریه اا سروی بخرش دیگرر نقرض          نمای متناقضموارد 
های ن دیک اسب که دو سویه در یک اسناد به کار گرفتره شرده   نما متناقضگردد، و اا  می

گفتاری اسب. در ضرمن   نما متناقضمتناقض، درون کالم وجود دارد،  ۀهر دوسوی  و چون
در گفتار حاضر اسب. یعنی این خبرر اسرب    نما متناقضاساس ایجاد « خبر» ود که باید اف

وجرود دارد، و مبتردا و   « ناساای هنرری »سااد به این ه در این جمله  که ما را رهنمون می
 کنند. خبر، به لحاظ مفهوم و معنی، ی دیگر را نفی می

 گیری نتیجه
ی ری اا انروا  مهرم     نمرا  متنراقض ه رسریم کر   ایم، به این نتیجه می اا آنچه بر رسیده

هرا ش سرته    سرب کره در آن عرادت   ا ستی ی، و هنجارگری یِ ادبری  ادایی، عادت آشنایی
گیرد، و در پی آن، اثرگذاری بر مخاطبی  گردد، و به نوعی انحراف اا معیار ش ل می می

شود، و او را دچار نروعی شروک    که به کالم معمول و ی نواخب عادت کرده بیشتر می
نگرری   ای کند و برای دریافب مفهروم فراظراهری، هرف   کند تا در کالم، درنگ ویژه می

دهری   گشرایی آن، سربب دخالرب    داشته باشد. تالش برای حل معمرای موجرود و گرره   
دهد؛ کره البتره در نقرد     متن قرار می ۀگردد، و او را طرف فعّال معادل مخاطب در اثر می

ای برخوردار اسب. گذشته اا آن، ترکیب دو  یژهدهی اا جایگاه و ادبی نوین، این دخالب
شود کره   امر متناقض در بافب یک متن، سبب وحدت بخشیِ امورِ به ظاهر متناقض می

ها مم ن اسب قدری دشوار باشد، البته برا ایرن شرگرد، برین ناسرااوارها       جمع بین آن
در  گرردد، و  شود، و سبب آفرینش ترکیب و مفراهیم جدیرد مری    سااگاری بخشیده می

 نهایب برجستگی ابان را به دنبال دارد.
بیشتر در جایی به کار گرفته  نهج البالغهدر  نما متناقضبه تحقیق باید گفب صنعب 

شده که حضرت، قصد شناساندن صفات حضرت حرق، فریبنردگیِ دنیرا و دورویری و     
نفاق کوفیان را داشته اسب. ت  ّر و تنو  شرئونات و مراترب تجلیّرات حضررت براری      

عالی و حیرانی انسان در شناخب وی، شدت فریبندگی دنیا، و دوگانگی، نفاق و رنگ ت
ترین علّتی اسب که امیر سرخن را واداشرته ترا اا     ش ن، مهم عوض کردن کوفیان پیمان

این شگرد بیانی بهره گیرد، و در پی آن، ظرافب هنریِ سرخن خرود را ف ونری بخشرد.     
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اندیشیِ صراحب سرخن    ، نشان اا هدفمندی و پیشهالبالغ نهجهای نما متناقضبنابراین، 
ه مخاطب در آن اندیشه و تف ر دریافب معنای فراظاهری آن، این اسب ک ۀدارد که رام

 د تا در نهایب به تحلیل و تفسیر درسب مفهوم مورد نظر دسب یابد. کن
ن هرا برا آورد  نما متنراقض توان دریافب که بیشرتر   های بیان شده می با دقب در نمونه

 پیچیدگی و ابهام موجود در این فرن شدنی اسب. به دیگر بیان،  ی ی اا ادات تشبیه حل
شود؛ این ن ته امرا   ری ی آن در ساختاری تشبیهی، به آسانی اا کالم برطرف می با قالب

کاهررد. فرجررام سررخن این رره بیشررتر   نمرری البالغرره نهررجچیرر ی اا مقررام واری مررتن 
اا لحراظ نرو  دو سرویه، جر ء مروارد       البالغره  هرج نهای بره کرار رفتره در     نما متناقض
ن دیرک   نمرای  متنراقض ها ج ء مروارد   آن ۀمنطقی، و اا لحاظ فاصله، هم نمای متناقض
 آیند.  شمار می  و اا جهب جنا نی  همگی گفتاری بهاسب 
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