بررسی و تحلیل موسیقی معنوی متناقض نما در نهجالبالغه
نعمتاهلل به رقم
دانش آموختة دورة دکتری در رشته زبان و ادبيات عربی ،و مدرس موظف دانشگاه فرهنگيان همدان

معصومه شبستری
دانشيار دانشگاه تهران
()85-93
تاریخ دریافت ،1931/40 /72 :تاریخ پذیرش1930/45/43 :

چکیده
متناقض نما به عنوان یک ترفند ادبی ناشناخته ،کمتر موورد توهوه قورار ترفتوه ا و اموا بوه ههو
هنجارتریزی ،دو بعدی بودن ،برهستگیِ معنا و ایجاز در کالم ،مایة شگفتی ،و در نتيجوه ذو ت هنوری
میشود .یکی از هنبههای ظریفی که در ادب عربی و به ویژه در کتاب نهج اذبالغه مغفول مانده و کمتر
مورد توهه قرار ترفته ،برر ی عناصر و ارکان متناقض نموا  -بوه عنووان عناصور مو وي ایی -در ایو
شاهکار ادبی ا  .تجربههای عرفانی و فرا ع لی ،نکته ونجی و خيوال روردازی و اوضوا يا وی و
اهتماعی حاکم بر هامعه ،مهمتری علل شيو ای تونة هنری در کالم علی ( ) ا  .ای م اذه بور آن
ا

تا ابعاد توازن و تنا ب مؤذفههای معنایی متناقض نما را در دو هنبة ذفظی و معنوی تر يم کرده،

عوامل شکل تيری و تحول متناقض نما را در خنان حضرت ( ) مورد واکاوی قورار دهود .حضورت
امير ( ) با تسلط شگف

انگيزی که بر حوزة زبانی واژتان دارد  -به شيوهای بسويار هنرمندانوه  -در کنوار

عناصر زیبایی شناختی ذفظی از چاشنی تنا بها و هماهنگیهای معنایی ا وتفاده مویکنود توا توثیير کوالم
هاندارتر باشد چنانکه از همة شيوهها و شگردهای بيوان رارادکسوی ،بورای آفورینش مضوامي  ،ررورانودن
مفاهيم و آرایش مظاهر خ بهره برده ا

.

واژههای کلیدی :متناقض نما ،مو ي ی معنوی ،هنجار تریزی ،نهج اذبالغه.
 رس

اذکترونيکی نویسندة مسؤولbehragham@gmail.com :
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 -1مقدمه
مو ي ی ،با آواها و نغمههای موزون ،اختاری مت ارن و متوازی در قلمرو آوایی ایجواد
میکند اما نحوة ترکيب و تلفيق ای خوشههای آوایی به تونهای ا
ذ ت آفری خواهد بود حال آنکه تلفيوق حاصول از صور

ترکيوب عناصور ،خوشوایند

شنونده نخواهد بود( .اذفارابی ،التا )74 :چنانکه مو ي ی صناعتی ا
میتوان عناصر آوایی را به بهتری و کاملتری

که برای شنونده
کوه بوه وا وۀة آن

شکل تلفيق کرد (همان.)74 :

در اف ی فراتر و و يعتر ،مو ي ی ترهوی معنوادار ميوان عناصور مختلوف و نامتجوان
اهزای هستی ایجاد میکند .اهزایی با توان خاص ،طبيع
که از هم دور و تریزانند صرفاً به د
و آميزش عناصر با نسوب

متفاوت و اشوکال تونواتون

آفریدتارشان با هم در میآميزند .اتر ای تلفيق

خاصوی صوورت نگيورد ،منجور بوه وحودت نخواهود شود.

(اب عبداهلل )511/5 :5031 ،به طور کلی میتوان هر تمهيد و نسبتی را که منجر به ایجاد نووعی
تنا ب و هارمونی در اهزای ترکيبات مویشوود در شومار مو وي ی آورد .هور یوک از ایو
نسب ها  -بنا به ترکيب و تنو ویژهای که عناصر متبای و متشابه با یکدیگر ريدا مویکننود-
انفعاالت خاصی را در مخاطب بر میانگيزند و برای اذ ای یک یوا چنود نوو ريوام منا وبند.
زبان شاعرانه ،تمام شوگرد هوا و ظرافو هوای هنوری را در خودم
ذهنی انگيخته از آن ،به کار میبرد ر

بيوان عواطفی و فراینود

نه تنها با ایجاد نظم در حووزة آوایوی ،مایوة تموایز و

تشخص واژتان میشود بلکه با امتداد و تو عة توازن از قلمرو صوتی و آوایوی ،بوه قلمورو
معنا ،دایره و محدودة مو ي ی را از حدّ تعریوف رایوج و شوناخته شوده اش خوار

واخته

چنانکه دایرة برهستگی و تشخص را در همي چشوم انوداز موی تسوتراند .بور ایو ا واس
«همانگونه که ت ارن ها و تضاد ها و تشابهات ،در حووزة آواهوای زبوان ،مو وي ی اصووات را
ردید می آورد ،همي ت وارن هوا و تشوابهات و تضواد هوا ،در حووزة اموور معنوایی و ذهنوی،
مو ي ی معنوی را امان میبخشد( ».شفيعی کدکنی)040 :5034 ،

رارادک

نوعی هنجار تریزی و تره خوردتی زبوانی ا و

در «دو ووی ترکيبوی کوه

همدیگر را از نظر مفهومی به یک اندازه ن ض مویکننود( ».اذنعيموی )1 :1331 ،و خواننوده
در دو وی ای خط -به هر وی کوه مویخواهود -مویتوانود آزادانوه حرکو

کنود
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ای توصيف نشان میدهد که مسير انسوان در طوول تواریي چيوزی هوز حرکو

در دو

وی تناقض ميان زشتی و زیبایی خوبی و بدی ایمان و کفر و مفاهيمی از ایو قبيول
نيس  ،و ای همان امری ا

به آزادی خواند( .شوفيعی

که میتوان آن را ارادة معۀو

کدکنی )700 :5034 ،اما ؤاذی که ذه نکته نجان و باریک اندیشان را بوه خوود هلوب
که هد

میکند ای ا

چيس ؟ در را ي باید تف

از اقبال روز افزون ادبا و خ رردازان به ایو عرصوة ادبوی
رارادک

انگيز و خيال انگيوز -اموا

با خلق تصاویر شگف

دو تانه و دو ویه -هامة تازتی ،طراوت و رویایی را بر ت ایر ادبوی روشوانيده ،و «در
کنجکواوی

ری کشف معانی رنهان در زیر ذباس ظاهری ترکيبهای متناقض نموا ،حو
مخاطب را برمیانگيزد( ».خضير)65 :1333 ،

ه ابي

آن تویی در ای ا

که خال

عر

یعنوی دو امور در ظواهر

و منۀق ا

ناهمگون و نا ازوار در ن ۀة واحدی با هم تالقی و برخورد موینماینود و هموي مایوة
ه ب نيروی کنجکاوی  ،و همراه اخت موت بوا ضومير و بواط مخاطوب ا و
عبارت دیگر غوطهور شدن در امور موافق عر
مایة غفل

و بی توههی ا

و منۀق ،عادت ذه ا

و همي که ذه با امری خال

میشود ،حيرت زده و غافلگير میشود .و طبق تفتة مواک
 کاریکاتوریس وچشمگيرتری

عر

بوه

و هر عادتی

و قانون رو بوه رو

بيربووم ((Max Beerbohm

و طنزروورداز انگليسووی ( -)5416-5341بووا کمتووری امکانووات زبووانی،

تثیير به چشم میآید( .ميویک)60 :5434 ،

تاه ای ترفند هنری ،رنگ و بوی انت ادی بخود میتيرد تا با ارائة تصاویری اغراق آميز
از صحنههای تلي و تزندة رخدادهای اهتماعی ،آنها را ناچيز و بی اهمي

هلوه دهد و

تاه به کمک صور خيال ،به تونهای واژهها را درتير هم میکند که شنونده ر در تم
میشود از ای رو میتواند «طی یک فرایند فکری عالوه بر ایجاد رابۀة مو ي ایی و
ترکيبی ميان واژتان ،رابۀة ذهنی را در ميانشان ت وی

کند( ».اذعيد 54 :5431 ،و

:5431

)501-505

بنا بر آنچه تفته شد کارکردهای معجزه آ ای ای شگرد هنری به آن ظرفيتی میبخشند
که قادر ا

با برهسته ازی ذفظ و معنا و آشنایی زدایی در کالم ،بار مفهومی بسيار
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تسترده و توناتون و در عي حال هماهنگ را در خود حمل کند و قلمرو مو ي ی را
فراتر از حوزة اصوات ،در حوزة مو ي ی معنوی ،امتداد بخشد( .

هاذب اینجا

)536 -534 :5461 ،

که «حاکمي

متناقض نما ناشی از رشتوانههوای عظويم عواطفی ،دینوی،

اخالقی ،يا ی و تاریخی ا

به دذيل اینکه همه ،عناصر تنواقض نموایی را در خوود

دارند» (ميویک )66 :5434 ،یعنی اینکه حوزه های عاطفه ،دیو  ،اخوالق ،هنور ،ادبيوات و
يا

 ،مهمتوری خا وتگاه ایو تونوة ادبوی قلموداد شوده ،و از مبوانی اندیشوگی و

ههانبينی ادیب تغ یه میشوند .به عنوان نمونوه «
قابلي

» بوا آتواهی از ایو

زبانی ،تناقضهای حاکم بر هامعة خود را توهيه میکند:
«

»
(

وی با تر يم دو عنصر نا ازتار و ناهمگون
بحرانهای اهتماعی را در شعر خود منعک

)

نابسوامانیهوا و
میکند .تصویر اول ،یکه تازی شاعر را در

افتخووارات قبيلووهاش ،و تصووویر دوم محروميوو

و هووداییاش را از حمایوو

قبيلووه،

مجسم می ازد تا دو رنگیها و دوروییهای عصر خود را به زبان تناقض بازتو کند.
قرآن کریم نيز به عنوان آیينة تمام نمای نيازهای هنری و روحانی انسانی ،با تکيه بر ای
شاخه از بنيان آشناییزدایی ،مضامي و مباحث فورا ع لوی و عرفوانی را بيوان مویکنود.
به عنوان مثال یکی از نمونههای شاخص قرآنی که مصداق عينی در ای زمينه ا
(اذب ره )544 :ا
بازتاب های بالغی و ادبی زیادی به همراه داشته ا
را از حدود عرفی و ر یرفته شده اش خار

 .قورآن کوریم در ایو آیوه کوه
 ،با بهره تيری از ای ترفنود ،زبوان

اخته چنانکه مفهوم حيات بخشی حاصل

از قصاص را برهسته کورده ا و  .ایو در حواذی ا و
بد

آیوة

کوه بوا وۀة ایو دو توانگی

آمده ،و بستر ازی در را تای ازتاری واژتان با معانی ،زمينههای کنجکاوی و

تثمل مخاطب را بر میانگيزد .امير مؤمنان نيز -به عنوان یک ادیب و متر ول توانوا -بوا
شکست هنجار زبان و عادت تيزی ،به برهسته ازی این امکان زباانی د و
ای شگرد هنری را ر ذوحة فعاذي

زده ،و

ادبی خود قرار داده ،تا با ایو ترفنود از یوک وو
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مایة شگفتی خواننده یا مخاطب و خلوق ذو ت و حوالوت هنوری را فوراهم آورد ،و از
وی دیگر با برهسته ازی واژتان ،معنای مورد نظر را در ذه مخاطب تثبي

کند.

 -7پیشینة تحقیق
از آنجا که رارادک  -به عنوان یک امکان زبانی با ظرفي های ناريدا -مورد توهه ادبوا و
خ رردازان عرب زبان بوده رژوهشهای درخوری در ای زمينوه -در قاذوب کتواب،

 .کتاب «

رایاننامه و م اذه -انجام ترفته ا

» نگوارش «

و کتاب «
«
ا

»
» نوشوته

»

از ایو هملوه

 .از برهستهتری م اذههایی که در ای حوزه به چاپ ر يده م اذة «
»

» و م اذوة

ایور «

«متناقضنما در شعر معاصر عربی» (مجله زبان و ادبيات عربی دانشگاه فردو ی ،شمارة دوم ،بهار

و تابستان  )5034نگارش روح اهلل صيادی نژاد و دیگران و م اذوة «تبیاین متنااقض نماای
وحدت و کثرت در آثار عطار» (زبان و ادب فار ی دانشگاه تبریز ،ال  ،13بهار و تابسوتان ) 36

نوشتة تيمور ماذمير و دیگران ا

 .یکی از مباحثی که کمبود آن در ادبيات دینی ،بویژه

ادبيات شيعی به وضوح احساس میشود ،رژوهش در زمينوة هنبوههوای تعوادل معنوایی
متناقض نما در کالم امامان – عليهم اذسالم -ا

 .بيشتر رژوهشگرانی کوه بوه برر وی

ای آیار -از همله ،نهج اذبالغه -ررداختهانود ،رویکردشوان اخالقوی و عرفوانی بووده ،و
معدود کسانی که به ابعاد ادبی و زیبایی شناختی ررداختهاند ،مو وي ی و تعوادل معنوایی
متناقض نما را  -با همة اهميتی که دارد – نادیده ترفتهاند .توالش نگارنودتان بور ایو
ا

که با رویکرد اهماذی به هنبههای بالغی هارمونی معنایی متناقض نموا ،عناصور و

ابعاد آن را در ایر یاد شده تبيي نمایند.
 -9معنای لغوی و اصطالحی متناقض نما
بر رایة دیدتاه ذغ

شنا ان عرب ،مفارقه از ریشه «فرق» ،بر محور دوری ،هدایی و

ناهمگونی بي دو چيز یا دو دیدتاه میچرخد.

/
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/

/

مفارقه یا همان متناقض نما و بيان ن يضی ،معادل

ه واژة التي رارادک " "paradoxو اَُکسی مورون " "oxymoronو آیرونی" "ironyا

.

به نظر میر د فال فة یونان نخستي رژوهش را در ای حوزه انجام دادهاند .ای اصۀالح
" " ironyبرای اوذي بار در کتاب «همهوری» أفالطون به کار رفته ا
و شيوهای ه اب برای فریب دیگران قلمداد شده ا

به طوری که ،بک

( .ميویک )16 :5434 ،چنانکه

راط

خود ،کاربرد هنجار تریزانه و فریب آميز زبان را آیرونی " " ironyمینامد و آن را یکی از
بهتری أنوا فنون بالغی قلمداد میکند( .همان) از ای رو متناقض نما یکی از ترفندها و
بکهای هنری ناشناخته در ادبيات ههانی ا

که با کنار زدن رردة آشکار عادت ،چشم

اندازی تکان دهنده از ح ي تی رنهان – که هنبهای انشایی و ادعایی برهسته دارد -در
برابر دیدتان مخاطب میتشاید .در حوزة اصۀالحیِ آن ،نام آوران عرصة ن د قدیم و
هدید -که در ذیل به آنها اشاره شده  -قلم فر ایی کردهاند.
 -1 -9متناقض نما در نقد قدیم
هاذب اینکه نکته نجان قدیم اشارة مست يمی به ایو اصوۀالح نکوردهانود و آن را بوه
شکلهای توناتون معرفی کردهاند .هاحظ خا وتگاه غيور طبيعوی یوک ردیوده را مایوة
آشنایی زدایی میداند« :هر چ در دایرة آشنایی زدایی و يعتر باشد ،خيالانگيزتر و هور
اندازه خيال انگيزتر کميابتر و هر ميوزان کميوابتور ،شوگف
هر چ در شگف

انگيزتر تازهتر ا

انگيزتور و ( ورانجام)

» (اذجاحظ) 41-40/5 :1331 ،

اب معتوز در کتواب «اذبودیع» در ارتبواط بوا مفهووم روارادک
بيان کرده ،و یکی از آنها را در باب اول بدیع (ا تعاره) آورده ا

ترفنودهای تونواتونی را
 .وی با ن ل متنوی از

ابوبکر ريرامون رادشاهان مویافزایود :رادشواهی کوه بوه فرموانروایی مویر ود ،خداونود
اندوختهاش را در نظرش ناچيز ،و او را به اندوختة دیگران تشویق کرده ،ترس را بر دل
او میافکند .در عي حال بر اندك بخل میورزد و انبوه را ناچيز میشمرد ،ظاهری شواد
و باطنی اندوهگي دارد ر

زمانی که عمرش به ور آمود و چهوره در خواك کشويد،

رروردتووار بووا ووختی بووه حسابر ووی او موویرووردازد و موووارد عفووو (تناهووانش) را
کاهش میدهد( .اب اذمعتز)7 :5431 ،

بررسی و تحلیل موسیقی معنوی متناقض نما در نهجالبالغه 08/

در بحث تشبيه ،از تشبيهی خ به ميان میآورد که وابسته به دو امر
غير قابل امتزا ا

چنانکه میتوید( :هو یَصْفَُو و یَکْدُرُ :آن صا

(یَمُرُّ و یَحْلَُو :شيری و تلي ا

و تيره میشود) و

) و (یَشَُجُّ و یَث ُو :زخمی می ازد و درمان میکند) و

(یَسْر ُ وَ یُلْجِمُ :زی بر ا ب مینهد و ذگام میتشاید) اتر چه در ای نمونهها دو
صف

را با هم همع میکنی اما یکی به دیگری آميخته نيس .
از ظرفي های تصاویر متناقض نما برای تشریح تشبيه وابسته به دو امر متناقض
تا با افزودن بر بار ضمنی و رمزتونة زبان ،عالوه بر ارائة

بهره برداری کرده ا

اندیشههای هزار تو ،و هزار الیه ،تسترة خيال را در آن تو عه بخشد.
با نگاهی موشکافانهتر به شواهد فوق و موارد مشابه دیگر میتوان نتيجه ترف
تونة ادبی در ن د قدیم هایگاه قابل توههی نداشته ا و
صناع

بالغو

که ایو

روردازان قودیم ایو

را زیر رو تي اصۀالحاتی چون مدح شبيه بوه ذم ،ذم شوبيه بوه مودح ،تهکوم،

تجاهل اذعار

(نادان نمایی) ،توریه و عک

اشتراك ای عناوی  ،موضوعاتی ا

و  ...رنهان میکردند به دیگر خ ن ۀوة

که در آنها هنجار زبان رعای

نمیشود.

 -7-9متناقض نما در نقد جدید
رارادک

در ن د نو رنگ و شکل دیگری به خود ترفته چنانکه از ویژتیهوای ا ا وی

خ شمرده میشود ر
 )116ای در حاذيس

ناتزیر ادیب اده تو نيز بودان روی مویآورد( .دیچوز:5033 ،

که با تسترش ادبيات ،و رشد و تو عة خيال رردازی و تونههوای

بيان احسا ات از یک و و همچني تسترش مشرب عرفان ،از ویی دیگر ای ترفند
ادبی در بستر زموان تسوترش یافو

و بوه مرحلوهای ر ويد کوه بوا باریوک اندیشوی و

نکته نجی های ادبی در آميخ .

ایو ترفنود هنوری را تجلوی

نوآوری و نوترایی میداند زیرا معت د ا

ای ترفند به تنهایی میتواند دنيایی خيواذی

بسازد که دنيای واقعی را کنار زده و تامی مهم در مسير تغيير و تحول بردارد( .اذيو وفی،

 .)14-03 :5431در تعریفی دیگر متناقض نما ،ترفندی زبانی ا

که با وبک و روشوی

تویا ،ذه خواننده را درتير موضو میکند توا بوا تو ر از معنوای نا وازتار ظواهری،
به الیة ح ي ی هد

شاعر بر د( .خضير )65 :1333 ،خ

نجان غربی به طوور مفصول
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به ای موضو ررداخته ،و آن را به شکل کلی در عرصة هنر ،و به شکل ویژه در حووزة
ادبيات ضرورتی اهتناب نار یر دانستهاند .وذفانگ فون توته ()Wolfgang Von Goethe

 -شاعر ،و نویسندة آذمانی ( -)5301 -5474میتوید« :متناقض نما ریزه نمکی ا و

کوه

به تنهایی غ ا را خوش طعم موی وازد» (ميویوک )56 :5434 ،و در اظهوار نظوری مشوابه،
آناتول فران

( - )Anatole Franceنویسندة فرانسوی ( -)5417-5371چني مویتویود:

«ادیبی که از رارادک

بهرهمند نيس

همچوون هنگول بودون ررنوده ا و » (هموان)53 :

زیگمونوود فرویوود ( -)Sigmund Freudروانپزشووک اتریشووی و بنيووانتو ار روانکوواوی
( -)5404 -5316ای ترفند را حرکتی ذ ت بخش تل ی میکند که زمينههایی از بحرانها و
نابسامانیهای روحی را شکل میدهد ( .ليمان )07 :5444 ،ر

در رژوهشهوای معاصور،

ای تمهيد هنری به عنوان یکی از شگردهای ایجاد تنو در روشها و شيوههای بيوانی ،و
در صدد بازتاب اندیشهها و افکاری ا

ترفندهای زبانی،

که زبان

روزمره و ارتباطی از انت ال آن باز میماند.
ناتفته نماند که متناقض نما با تضاد تفاوت دارد ،بدینگونه که در صنع
یا عبارت که با هم ضدی

تضاد دو کلمه

دارند ،بدون طرح و ن شه در کنار هم قرار میتيرند اما در

متناقض نما ت ابل به خودی خود ،و بدون طرح و ن شه نيس  ،بلکه با هاری اخت
حکم تضاد در ترکيب کالم حاصل میشود( .چناری )54 :5044 ،به بيان دیگر عناصر

تضاد بی هيچ آميزشی و ريوندی -به شکل معمول -در کالم به کار میروند از ای رو،
نيرو و توان آن در برابر ترفند متناقض نمایی کاهش مییابد.
 -0ایقاع متناقضنما در نهجالبالغه
حضرت امير ( ) با آتاهی کامل از قابلي های ای فراهنجاری زبانی ،در مسير دفا از
اندیشهها و باورهای خود به آن رناه میآورد چنانکه تاه با عبور از محدودی

قلمرو طبيعی

زبان ،و کمبودهای اختار معمول آن ،ر تاخيز دیگری از واژتان بررا میشود .حضرت با
ایجاد تغيير در چهارچوب دالذتی واژتان ،و روابط حاکم ميان آنها ،به کمک تضاد و ت ابلی
که در برخی عناصر زبانی وهود دارد ،ر تاخيزی در حوزة دالذ

به وهود میآورد که

افقهای تازهتری از توانمندیهای زبان را در برابر چشمان مخاطب میتشاید:

بررسی و تحلیل موسیقی معنوی متناقض نما در نهجالبالغه 02/

«
» (خ )533

ایشان با ورود به حوزة زبان رارادکسی ،ظرفي ها و قابلي های زبوان را تسوترش داده،
به طوری که  -در یک فرایند انتزاعی -با کنار ت اشوت هنبوة منۀ وی و معموول زبوان،
ناهم ازیهای آن را در حوزة هنر میرروراند تا الیههای دیگوری از واقعيو
کالم را به د

دهد .شنونده با دریاف

رنهوان در

بواالتری ميوزان همواهنگیهوا و تنا وبهوای

صوتی و معنایی ،در کنار کثرت تداعیهای ذهنی -حاصل از ت ابل آوایوی و معنوایی دو
مییابود .نویسوندتان ایو

وۀور بوا

به دویی واژتان -به او ذ ت هنری خ د

برر ی بسترهای بيان متناقض نما و کنود و کواو موشوکافانه در روی واخ

ایو بيوان

هنری -در ای شاهکار -دو ق اذوب ذفظوی و معنووی را بوه عنووان عناصور وازندة آن،
شنا ایی و معرفی میکنند ،در اینجا بی درنگ به برر ی ای قاذبها میرردازیم:
 -1-0آهنگ متناقض نمای معنایی در نهج البالغه
ای شاخه از رارادک  ،صرفاً برای خلق ذ ت هنری اخته و ررداخته نشده ا
ای تونه متناقض نماها واقعي
از عر

و منۀق عادی ا

 .اترچوه

را به تصویر میکشند اما چون ای تصویررردازی خوار

 ،در برخورد اوذيه تکان دهنده و شگف انگيز مینمایود .نگواه

تيزبي مخاطب نکته نج ،ررده را از ظواهر عوادت و هنجوارهوای عرفوی و منۀ وی کنوار
می زند ،و آنچه در ورای ظاهر عادی عبارات بورایش متنواقض بوه نظور مویر ويد ،عوي
حي

مییابد( .وحيدیان )144 :5047 ،حضرت ( ) به کموک ایو ترفنود ادبوی  -در کنوار
میآفریند .در عي حوال ایشوان

منۀق حاکم بر نظام هستی -ههانی خار از قلمرو علي

برای ایجاد اذت اذ ادبی بيشتر ،متناقض نمایی معنوی را در شکلهای توناتون طورحریوزی
کرده که به ترتيب بدانها خواهيم ررداخ :
 -1-1-0جمع و سلب
در ای نو از رارادک

تاه ميان دو وی تناقض همع صورت میتيرد ،و پ

به

لب یا نفی یکی از طرفي منجر میشود .بهتری شاهد در ای بخش ،عبارت زیر از
خۀبة ( )555ا

«:

»
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معانی و مفاهیم متناقض :در کنار هم اما تنها ،همسایة هم اما دور از هم .در ظاهر بي
عدهای در کنار هم ،همسوایه و مجواور

دو امر تناقض دیده میشود .چگونه ممک ا
باشند اما هدا و از هوم دور .حوال آنکوه ح ي و
ترکيبها نهفته ا

یعنی به عل

در ورای ظواهر متنواقض واژتوان و
ترداتورد

بی توههی و بی اعتنوایی ،انبووه همعيو

به چشم نمی آیود و همجوواری و همسوایگی ،بوا خلووت تزینوی آنهوا منافواتی نودارد.
بدی تونه در دو وی بيان متنواقض ،تعوادل مفهوومی ،و در روی آن تعوادل و انسوجام
مو ي ایی حاصل می شود .حوال آنکوه چاشونی طنوز و ریشوخند بوه کوار رفتوه در آن،
زیبایی دو تی مخاطب ،کا تیهای ذفوظ در برابور

به همراه هيجانانگيزی و اقنا ح

معنا ،و در ری آن کاربرد هنری متناقض نما را بيشتر نمایان میکند.
 -7-1-0یکی از دو طرف تناقض سبب دیگری است
در ای شگرد از متناقض نمای معنوی ،یکی از طرفي
دیگر آن ا

بب ایجاد و تح ق یافت طر

به ای معنا که یکی از تناقضها از بۀ تناقض دیگر متوذد میشود.

حضرت ( ) در نامهای خۀاب به امام حس ( ) چني هشدار میدهد« :
»
معانی و مفاهیم متنااقض :خيانو
بزرتداش

(ن )05

ريامود اعتمواد بوه روزتوار ،و رسوتی و خوواری ،ريامود

و تکریم آن معرفی شده ا

به شکلی که هر بار که انسان در آشوفتگیهوا و

بحرانها به آغوش روزتار رناه میآورد ،خيان
ح ش مایة خواری و رستی را فراهم آورده ا

و تکوریم در

میبيند .همچنانکه بزرتداش

 ،بنابرای ای شوگرد بيوانی بوا توره زدن

عناصر نا از و متناقض ،ترکيبهای نو و تازه اخته ،غنای زبوان را باعوث شوده ا و
شباه

و

و تنا ب ريدا و رنهان درون اختی -که درك زمينة عاطفی کالم حضرت مستلزم

درك ای رابۀه ا

 -طراوت و رویایی خ را دو صد چندان کرده ا

.

 -9-1-0اجتماع دو امر متناقض
در ترفندی دیگر از متناقض معنوی ،دو امر نا از با هم هموع مویشووند بوه طوریکوه
تضاد و تناقض و ناهمخوانی های بي آنها نادیده انگاشته شده تا تصاویر رویا ،متحورك،

بررسی و تحلیل موسیقی معنوی متناقض نما در نهجالبالغه 03/

با طراوت و هاذب توهه خلق شود و ای مصداق بارز از ت وی
ريدا

مو ي ی معنوی ا

.

که کشف رمز و راز زیبایی در حوزة معرفی چهرة متناقض دنيا و زوایای رنهان

آن به آتاهی از شگرد خاص ایشان در چگونگی رردازش و تلفيق عناصر مت ارن و
متشابه و نيز تفن و تنو در عرضه و بيان آنها بستگی دارد.
امام ( ) در یکی از موضعتيریهایشان در برابر دنيا ،بسيار هنرمندانه ای

ترفند را

به کار بسته ،و بي بخشندتی و بخل از یک و و بي روشانندتی و ر وا کنندتی دنيا
از وی دیگر ،آميزش ایجاد کرده ا

تا تنا ب و هارمونی معنایی -که از مهمتری

 -شکل تيرد« :

عوامل شکل تيری فرم درونی زبان ادبی ا

»

(خ)103

معانی و مفاهیم متناقض« :به قدر بخشندتی ،بخيل ،و به قدر روشانندتی ،برکننده».
دنيا در عي اینکه میبخشد ،بخل می ورزد و به محض اینکه هامه بر ت انسان میدوزد
آن را بر میکند .آدمی به رشتوانة همي تنواقضها و

کوه رختوه و کامول مویشوود و

به های اینکه ذ تها و خوشی های دنيا او را خمار و غافل کند -بيدارتر و هوشويارتر-
عک

اذعمل نشان میدهد.

ناتفته ريدا

4

6

که مو ي ی داخلی و کناری نيز ن ش خود را در توفيق ای شوگرد ادبوی

به زیبایی ایفا کردهاند ،و تنا ب صوتی و آوایی ،و نيز هم آهنگوی و هوم نووایی کلموات،
رر رنگتر از دیگر عناصر مو ي ایی خ  - ،همچوون مو وي ی عروضوی و کنواری -بوا
عناصوور تنوواقض ،ريونوود خووورده ،و تووثیيرش را بوور مخاطووب صوود چنوودان نموووده ا و .
امير مؤمنان در موضعتيری دیگرشان -نظير هموي  -ترکيبوات رارادکسويکال را در خۀبوة
« »545به کار برده ا
به همدیگر تره زده ا

به طوریکوه ویژتویهوای متنواقض دنيوا را بوه شوکلی آهنگوي

[ «:

]

معانی و مفاهیم متناقض :ريوند عزت با خواری ،قاطعي

»

(خ)545

با شوخی ،و رسوتی بوا بلنودی

در ای عبارت کوتاه ه هملة مت ارن و مت ابل ذکر شده ا

که طنينی معنایی در زبان

ایجاد می کند و ر تا ر موت را فورا موی تيورد چنانکوه هور یوک مفهووم دیگوری را
تثبي

میکند .تثمول خواننوده در ایو ترکيوبهوای متنواقض ،وی را بوه درك هودفی
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– حاصل از ایجاد توازن ميان مؤذفههای تناقض در دنيا -راهبری میکند.

دور د

خالصه اینکه افکار منسجم ،رویا ،متنا ب ،مبتنی بر چارچوبی محکم از یبات
شخصيتی و عاطفة صادقانة امام ( ) -در قاذب بيانی ن يضی -با رنگ آميزی خيال تونه
واقعي

را به شکل برهستهتر و ملموستر نشان میدهد.

 -7-0آهنگ متناقض نمای لفظی در نهج البالغه
ای نو از متناقض نما که تحوذی در هنبة دالذ

واژتان ا

 ،زمينه را برای ت ابل آنها

در ذه فراهم می کند ،بنابرای در معنی تناقضی وهود ندارد اما در آن اذفواظی هسو
که در یک معنا بوا هوم تنواقض دارنود و در معنوای دیگور متنواقض نيسوتند بنوابرای ،
متناقضنمای ذفظی یکی از شيوههوای آشونایی زدایوی و زیبوایی آفرینوی زبوانی ا و .
(وحيدیان 141 :5047 ،و ميویک )05-01 :5434 ،اذبته ای بدی معنا نيسو
تونة هنری ن شی ندارد چرا که ای صناع

کوه معنوا در ایو

از آرایههای بدیع معنوی قلمداد مویشوود.

بنابرای همانگونه که متناقض نمای ذفظی بر مبنای معنای کالم تثویل میشود ،ای نوو
متناقض نما نيز در حوزة معنا قرار میتيرد.
ای در حاذی ا

که ای نو از بيان ن يضی در نهایو

تصویرها -به تونهای طراحی شده که از و ع
برخوردار ا
اهدا

خيال و احساس بيوان نارو یر اموام ( )

 .ناتفته نماند شکلتيری متناقض نما در حوزههوای مو کور در خودم

حضرت ( ) در بيوان دغدغوههوای فکوری ،مکنونوات قلبوی ،توصويف دقيوق و

برهستة نگرشهای يا ی و اهتماعی و  ...ا
رارادک

ظرافو

و تيزبينوی -در وایة

 .اینک به برر وی اشوکال مختلوف از

ذفظی در نهجاذبالغه میرردازیم:

 -1-7-0متناقض نما در حوزة استعاره
امير خنوران با ريوند زدن ردیدههایی که در عاذم واقع با هم ارتباطی ندارند ،موهب
نوعی آشنایی زدایی در کالم و در نهای

ادبیتر شدن آن شده ا

در کالم امام ( ) بر ا اس ا تعارة مصرّحه و مکنيه شکل ترفته ا

 .ای شگرد هنری
که به ترتيب

به تحليل نمونههایی از ای قبيل میرردازیم:
تناقض بر ا اس ا تعارة مصرحه به تونهای ا

که مسوتعارمنه بوا یکوی از واژتوان،
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ظاهرا متناقض ا
بنشيند ،تناقض رخ

شوود و مسوتعارذه هوای آن

 ،از ایو رو وقتوی مسوتعارمنه حو

بر میبندد .متناقض نما در ای عبارت« :

(خ  )530ميان دو ا تعارة ری در ری هاری ا

که یکدیگر را ن ض میکنند .حضرت با

کنار هم قرار دادن دو عنصر متناقض ،ضم تهييج و اقنا ح
توانسته ا

»

از طریق تفسير و تثویل ،ایو

زیبایی شنا ی مخاطب،

واختار را بوه وخ معنوادار و یکپارچوه

تبدیل کند چنان که در هایی دیگر چني به توصيف خداونود متعوال مویروردازد« :
»

(خ )544

تناقض نمایی بي دو ذفظ مستعار «قریب» و «بعيد» ا

اما در ابتدا دو عبارت ن يضی

به تونهای هستند که نزدیکی معنوی به نزدیکی حسّی مانند شده ا
به دوری حسی .اینک با در نظر ترفت دالذ
برد که تناقض در ذفظ هاری ا
تونهای ا
با ح

 ،و دوری معنوی

دو واژة متناقض ،بدی نکته ری خواهيم

حال آنکه تناقض بر ا اس ا تعارة مکنيه به

که مستعارذه در ت ابل با مالئمات مستعارمنه ،یکدیگر را ن ض میکنند اما
یا هایگزینی عوامل متناقض نمایی ،تناقض رخ

»

بر میبندد« :

(ن )05

در عبارت (توارایی نوشيدن مایع تلي خشم) نوشيدنی ا تعاره از خشم قرار ترفته اما
ح
برطر

با واژتانی دیگر ،تناقض

یا هایگزینی مالئمات مستعارمنه
میشود.

 -7-7-0متناقض نمایی در حوزة کنایه
در ای عرصه از رارادک

ذفظی ،کنایه -اعم از موصو  ،صف  ،نسب  -با یکی از

واژتان کالم در تناقض قرار میتيرد .امير مؤمنان ( ) طبع هنری خویش را در ای
قلمرو نيز به کار ترفته ا

 .زبان رارادوک

رشار از کشف و شهود و نور و اشراق ا

«

امام ( ) ،در حوزة کنایه راهيابى به دنياى
:

»

(خ)555

بيان ن يضی حاصل از ه عبارت فوق ،کنایه از خيان  ،بی وفایی و روچی دنيا تل ی
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و با در نظر ترفت معنای کنایی م کور ،تناقض به ادتی خنثی میشود.

شده ا

حضرت ( ) ه تصویر متناقض فوق را -به شکلی هنرمندانه -به طور مت ابل و مت ارن
در برابر هم چيده ،و در قاذب کنایه ،ذبا ی زیبا و فاخر بر ت مفاهيم روشانده ا

.

عالوه بر ای با تکيه و تکرار ا لوب ا تفهام و ا تثناء توانسته به شکلی فوق اذعاده،
وحدت حاکم بر ذفظ و معنا و مو ي ی کالم را ت وی

نماید.

 -9-7-0متناقض نمایی در حوزة اغراق
 در مسير آشنایی زدایی و تریز از هنجارهای عادی زبان -ادیب با به کارتيری صوناعمتناقض نمایی ،واژتان را به تونهای کنار هم میچيند که یافت رابۀة دو ویه کالم هز با
ترفنوود اغووراق د وو

یووافتنی نيسوو  .اميوور مؤمنووان ( ) در نامووهای خۀوواب بووه

ماذک اشتر ،به طور ماهرانه و متنا ب با ایر اهزای کالم ،بيان ن يضی دیگری با طعوم و
بوی اغراق خلق کرده ا
یووک ووو ،و زش و

به طوریکه کوچک نمایی بزرگ ،و بزرگ نموایی کوچوک از

نمووایی زیبووایی ،و زیبووایی نمووایی زشووتی را از وووی دیگوور ،رياموود

فاصله ترفت کارتزاران حکومتی از مردم قلمداد کرده ا و « :
»(50ن  .)10حضرت در آن شرایط دترتوون حواکم بور هامعوه ،در تصوویر متنواقض
تونهای دیگر ،به طریق بهرهتيری از ترفند اغراق ،توهه امام حس ( ) را به یکی دیگر از
ناهنجاریهای يا ی -اهتماعيی معۀو

میکند« :
بدی تونه در اینجا صناع

می ازد که بازتوابهوای متناقضوی را ایجواب

»

(ن )05

اغراق به همراهی دیگر شگردهای ادبی همچون روارادک ،

عک  ،م ارنه و ت ابل به زیبایی توانسته ا

مو ي ی معنوی را غنیتور و برهسوتهتور

ارائه کند و در نتيجه فضایی فوراهم شوود توا م صوود توینوده بوه طوور کامول و دقيوق
به مخاطب منت ل تردد.
 -8قلمرو پارادکس در نهجالبالغه
بخش اعظم عناصر رارادکسی که در کالم اموام ( ) بوه کوار رفتوه ،در توهيوه و تفسوير

بررسی و تحلیل موسیقی معنوی متناقض نما در نهجالبالغه 89/

رویکردهای عرفانی یا کالمی و مواردی از ای قبيل ا و  .تموان مویرود کوه عوواملی
چون انت ال تجربه های توصيف نار یر عرفانی -فراع لی ،در کنار توصيف نابسامانیهای
يا ی و اهتماعی حاکم بر دورة ایشان ،و نيز اهتموام بوه مؤذفوههوای خيوالروردازی و
باریک اندیشی ،ای شگرد ادبی را در نهجاذبالغه رروراندهاند.
ترچه خيالرردازی نيز ن ش شگر
اهمي

در شکلتيری ای ترفند هنری دارد اما به هه
 .متناقض نما به عنوان

عوامل م کور رنگ باخته و تح اذشعا قرار ترفته ا

بنيادیتری ابزار آشناییزدایی (وذک )703-705 :5034 ،در کالم امام ( ) هایگاه ویژهای
به طوری که ایشان با احساس عميق و ژر  ،و نيز باریک

به خود اختصاص داده ا

اندیشی ادبی ،بيان ن يضی را در ای شاهکار ادبی تسترش داده ا
اینک در کنار واکاوی نحوة شکلتيری و تحول رارادک

.

در خنان امام ( ) که بب

حضور تستردة آن در نهجاذبالغه شده ،به برر ی محدودة قلمرو آن میرردازیم:
 -1-8تجربههای عرفانی و فراعقلی توصیفناپذیر
زیباتری و تویاتری هلوة زبانی تفکر در زبان امير رار ایان ( ) ،متناقض نما
مبانی تجربی و نظری عرفانی ،و مباحث فرا ع لی را در خود تنجانده ا
که زبان رارادک

که

 .بدیهی ا

بهتری راهکار برای تجسم بخشيدن چني مفاهيمی ا

بنابرای

شواهدی را در ای حوزه ذکر میکنيم :زندتی در کنار مرگ ،و مرگ در کنار زندتی
تصویرتر مجموعهای از تناقضهای دوتانه وهود انسان ا
برایش حاصل میشود که فردی
کرده ا

 .از طر

چنانکه نابودی از بودنی

واقعيش را در قيد و بند وابستگیهای دنيوی زندانی

دیگر نابودی باعث بودنش میتردد و هستی از نيستی برایش حاصل

میشود یعنی اینکه زندتی خود را برای د

یابی به منی واالتر هزینه میکند و به

تعبيری ن يض تونه ،مرگ با شکوه بب زندتی ابدی ،و زندتی ذذ بار ببِ مرگ
» (خ )15

میشود« :

ای تویاتری و زیباتری هلوه از دو تانگی وهود انسان (بلند و رس ) ا
تالش می کند تا به کمک صنع
بپردازد .ای در حاذی ا

 .حضرت

عک  ،به م ابله و قرینه ازی بي اهزای دو عبوارت

که ضم اهتما صنایع م کور و ت ویو

مو وي ی معنووی
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انگيزش بسيار قوی در خواننده به وهود میآید تا وهود ح ي وی خوود را دریابود .ذات
اقدس اذهی ،باالتر از همه چيز ،اما دور نيس
باشد در همه ها هس

و هيچ ها نيس

بی آنکه کنارشان

با همه چيز همراه ا

غير از همه چيز و هدا از آنها نيس

همه زمينه از شکلتيری برخی از بيان ن يضی در کالم امام ( ) ا

همه و

«:

» (خ « )544
» (خ] [« )74
» (خ )5تعابير متناقض نمایی که در عبوارات فووق دیوده مویشووند همگوی
برخا ته از دیدتاه عرفانی وحدت در عوي کثورت و کثورت در عوي وحودت ا و .
در عي حال آفریدتار ،و همة موهودات تجلی خداوند متعاذند .امام ( ) بورای تبيوي و
اشاعة ای اندیشه به روشی هنری رویکردی دو بعدی بوه زبوان بخشويده ،و دو منظورة
شگف

انگيز ارائه داده که عالوه بر ایجاد زیبایی با ابهام زایوی ،تکوارو و توالش ذهنوی

مخاطب را برانگيخته تا با کشف ح ي

 -که همان همع بي کثرت و وحودت ا و -

تمام ردیدههای تيتی را هلوهتاه معشوق یا هستی مۀلق ببيند.
 -7-8نابسامانیهای اجتماعی و سیاسی
به هورأت مویتووان تفو

در تواریي ا والم هويچ دورهای هماننود دورة حيوات اميور
حال آنکه تر يم چهرة آشوفتة هامعوه ،در

رار ایان( ) ،رر از حوادث عظيم نبوده ا

تکراری و عادی و بيرون از امکانات متعوار

نهجاذبالغه به شکلی نو و خار از حاذ

زبانی ،ای شاهکار ادبی را به عنوان منبع فياض هنری و ادبی برهسته اخته ا

:

«
»

(خ)533

بينایی با نابينایی ،شنوایی با ناشنوایی ،تویایی با نا تویایی ،بيداری با خوواب ،و حضوور
با نهان چنان در آميخته ،که از آميزش آنها معنای تازهای ایجاد شده و نوعی نظماهنگ و
مو ي ی در اختار معنایی زبان شکل ترفته ا

 .بنابرای مفاهيم هماهنوگ و منسوجم

موهد ارزش هنری و زیبایی شنا انه در حوزة مو ي ی معنوی شدهاند.
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 -9-8خیال پردازی و باریك اندیشی
تاه رویکرد امام در هستجوی مضامي بيگانه بورای آشونایی زدایوی بوا چاشونی خيوال
رردازی بوده ا

ا و [« :

 .در شواهد زیر تصاویر خيال رردازانه به بيان رارادکسوی قابول توهوه

» (خ[« )555

]

]

» (خ)555

امير مؤمنان ( ) به همراهی طبع و خيال رویای خویش ،با ا تفاده از ظرفيو
بيان رارادکسی ،چهرة واقعی دنيا را از زوایای توناتون تر يم کرده ا

بوی نظيور

 .در نمونههوای

فوق ت ابل عناصر ،نه تنها موهب ایجاد مو ي ی معنوی و احساس ذ ت و زیبایی کورده
ا

بلکه تيرتی عيش ،شوری توارا ،تلخی شويرینی ،تواریکی روشونایی ،تصواویر بوا

شکوهی از تناقضها را خلق کرده ا

 .و از ای همله ا

«:

» (ن )54امام ( ) تعامل را چون ذبا ی تر يم کرده که بدنهاش نرم
و ذۀيف ،و ذبههای آن زبر و خش ا

 .ای در حاذی ا و

کوه ضوم ارضواء حو

زیبایی دو تی مخاطب ،تعادل مفهومی کم نظيری در کالم ایجاد کرده که خواننده را در
درك منا ب مفهوم یاری مینماید.
 -6نتیجه
فرهام خ اینکه برر ی ای شاهکار ادبی از نظر هلوههای متناقض نما نشان میدهد
که حضرت ( ) ،بيش از همة ادبای معاصر خویش -و حتی ريش از ای دوره -برای
آشنایی زدایی و غراب

بخشيدن به کالم خویش تالش کرده ا

 .در کنار ا تفاده از

شگردهای هنری زبان  ،بيان ن يضی را چنان با آن صناعات در آميخته که ،زبان به کالمی
ناآشنا و شگف انگيز بدل شده ،و تثیيری دو چندان بر اذهان مخاطبان میت ارد.
بيان و تصویر رارادکسی -به عنوان یک امکان و توان تو عه زبانی -یکی از مهمتری
عوامل تشکيل دهندة مو ي ی معنوی کالم امام ( ) قلمداد میشود که برای برهستگی
معنایی ،دو بعدی بودن کالم ،ایهام و ایجاز ،چاشنی زبان ادبی قرار ترفته ا

.

حضرت ( ) طرح بسياری از مباحث و مضامي بلند عرفانی و موضوعات مجرد و فرا
ع لی را که با زبان غير هنری و معتاد ممک نيس  ،با به کارتيری زبان و بيان ن يضی
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ممک

 .وی در کنار ا تفادة ابزاری از زبان رارادکسی برای بيان افکار و

اخته ا

اندیشههای خود از قبيل توصيف تناقضهای وهودی انسان ،به هنبههای زیبایی آفرینی
چنان که رارادک

آن نيز ررداخته ا

ذفظی را  -که خاصي

برهستهتر نمایان میشود -بيشتر مورد توهه قرار داده ا

زیبایی آفرینی آن

.

پینوشتها
 .1هر ک

یار و رشتيبانی دارد میتواند انت ام تمی را که در حق او انجام شده بگيرد در حاذيکه ذذيل

و خوار کسی ا
 « .2چيس

که رشتيبانی ندارد
که شما را چون کاذبدهای بيجان و هانهای بی کاذبد ...بيدارانی خوابيده ،حاضران نهان،

بينندتان نابينا ،شنوندتانی ناشنوا ،تویندتانی نا تویا میبينم؟»

« .3در کنار هم فراهم اما تنهایند ،با هم همسایه اما به دور از همند».
« .4هر آنکه از روزتار ایمنی تزیند خيانتش بيند و آن که بزرتش دارد ،خوارش کند»
« .5دنيا بخشندهای ا

بخيل و بازدارنده که دمی میروشاند و دمی دیگر بر میکند».

 .6مو ي ی داخلی محصول ای ا آرام و مالیم اذفاظ ا
از ميزان دق

در ترکيب و انسجام حرو

که به نسب

حس ترکيب و تلفيق ،حاکی

و دوری از هم تریزی آوایی ا

 .7هلوة دیگری از رویایی واژهها ،مو ي ی قافيه یا مو ي ی کناری ا

(.

)47 :5434 ،

که همانند دیگر مؤذفههای

مو ي ایی ،ن ش مؤیری در برانگيخت عواطف و احسا ات خواننده دارد .منظور از مو ي ی کناری
هلوههای موزیکال حاصل از تکرار واژتان در رایان هر بي
مو ي ایی شعر دارای تثیير ا

یا ف ره ا

وذی ظهور آن در را ر بي

مو ي ی بيرونی که تجلی آن در را ر بي

یعنی «عواملی که در نظام

و مصرا قابل مشاهده نيس  .برعک

و مصرا یکسان ا

و به طور مساوی در همه ها به یک

اندازه حضور دارند( ».شفيعی کدکنی)045 :5034 ،
 .8عزت دنيا خواری هدیش شوخی و بلندیش رستی ا
« .9قرآن خاموشی تویا
« .10به همه چيز نزدیک ا

.

».
بی ريو تگی ،و از آنها دور بی تسستگی».

« .11خشم را اندك اندك بنوش که م هرعهای شيری تر از آن ننوشيده ،و رایانی خوشایندتر از آن
ندیدهام».
« .12آیا چيزی هز تر نگی توشهشان بخشيده؟ و یا هایی هز ختیشان فرود آورده؟ و یا هز
تاریکی به ایشان نور راشيد».
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« .13نهان شدن از مردم زمام داران را از دانست آنچه بر آنان رنهان ا
نزدشان ،خرد هلوه میکند ،و خرد بزرگ هلوه نماید .زیبا زش
« .14وقتی مدارا درشتی به حساب آید ،درشتی مدارا

 ،باز میدارد ،در نتيجه بزرگ

شود و زش

زیبا».

 ،چه بسا که دوا درد ،و درد دوا تردد».

« .15نه برتری او وی را از آفریدههایش دور اخته و نه نزدیک بودنش (آفریدههایش) را با او در
یک ۀح قرار داده ا

».

« .16با همه چيز همراه ا

بی آنکه همنشي آنها باشد .غير از هر چيزی بی آنکه هدای از آنان

باشد»
« .17چيس

که شما را چون کاذبدهای بيجان و هانهای بی کاذبد ...بيدارانی خوابيده ،حاضران نهان

بينندتان نابينا ،شنوندتانی ناشنوا ،تویندتانی نا تویا میبينم؟»
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