
  

  

  

  

  

  كلمات متضاد در ديوان فارسي فضولي بغدادي

  
  دكتر شفق علي بگلي

  شناسي آكادمي علوم ملي آذربايجان، انستيتوي شرق

  
  

يكي از شاعراني است كه هم به فارسي هم به تركي )  هجري٩٦٣متولد (محمد فضولي بغدادي 
 به فارسي هم به تركي او هم. شعر سروده و عطر دلپذير كالمشان سراسر شرق را فرا گرفته است

  .صاحب ديوان است
فضولي، پسنديدة هر مرز و بوم » الشعرا گلشن «ةدر تذكر) ه٩١١( عهدي بغدادي ةبنا بر نوشت  
محققان زيادي اشعار فارسي ايشان را . اي نيست تحقيق آثار فارسي فضولي موضوع تازه. بود

اند  ضوعي كه كمتر دربارة آن سخن گفتهوليكن مو. اند تحقيق نموده نظرات خودشان را ابراز داشته
  .خصايص زبان ديوان فارسي است

شناسان كار جالبي  هاي زباني ديوان فارسي فضولي براي زبان از اين لحاظ تحقيق ويژگي  
اين سادگي به مفهوم . كند سادگي زبان و مضامين زيبا، برجستگي ديوان را تأمين مي. است

  .دهد ا نشان ميسطحي بودن نيست، بلكه هنر شاعر ر
متضادهاي . هاي زبان ديوان فارسي فضولي فراواني كلمات متضاد است يكي از ويژگي  

كلمات متضاد، به ديوان زيبايي خاصي بخشيده و با . دلنشين ديوان، هدف اصلي اين تحقيق است
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نتايج تحقيق كلمات متضاد ديوان به . شود كمك آنها شاعر به سحركاري زبان فارسي موفق مي
  :قرار ذيل است

  
  اي كلمات متضاد يك ريشه

گونه  ديوان سرشار از اين. اي است هاي زباني ديوان، كلمات متضاد يك ريشه يكي از ويژگي
اند و پيشوند و پسوندها به آنها  ريشه اي الفاظي هستند كه هم متضادهاي يك ريشه. متضادها است

  :كنيم اي ديوان را ذكر مي شهترين متضادهاي يك ري معروف. بخشند مفهوم متضادي مي
  .التفاتي  بي-درد، التفات  بي- نادان، دردمند- ناخوش، دانا- نامسلمان، خوش- نامرد، مسلمان-مرد

آيد و مفهوم منفي  در اول كلمه مي» نا«. كار رفته است زياد به» نا«ميان آنها متضادهاي با پيشوند 
  :سازد مي

  ١دانم چه او در عاشقي مرد است يا نامرد مي  فچه حاجت شرح بيداد زليخا پرسم از يوس
  :آيد مي» مند«صورت با پسوند  طرف ديگر در اين. هم قابل توجه است» بي«متضادهاي با پيشوند 

  ٢دانند قدر درد را  نيك ميدردمندان     عالم را ز درد ما خبربيدرداننيست 
  .همچنين ممكن نيست كه طرف ديگر بدون پيشوند و يا پسوند باشد

  ادب بياز آن گروه كه بودند محض   ادبظهور كرد وجودش كه بود محض 
  :آيد هم مي» اهل «ةاي، با كلم در ديوان طريق ديگر ساخت متضاد يك ريشه

  ٣ پيوستمدرد بريدم تا به اهل دردان بي        ز   فضولي جان و دل بگذشت با من چشم بيمارش
 -وجودند كه توسط اضافه شدن كلمات نيكاي م غير از اين، در ديوان متضادهاي يك ريشه  
  :اند وجود آمده بد به

  ٤ است و عادلنيك نفسبر دشمنت    و ظالم نمايدبد نفسترا هر كه 
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  هاي مختلف كلمات متضاد با ريشه

اي  كار بردن كلمات متضاد مختلف ريشه هاي زباني ديوان فارسي فضولي، به يكي ديگر از ويژگي
اين متضادها قابل . كلمات، تضادهاي زيبا و لطيف پرداخته استفضولي توسط اين نوع . است

  .گيرد ي اجزاء كالم را فرا ميها بررسي و دقت است زيرا تمام بخش
  . جان سپردن- وفا كردن، زنده شدن- مردن، جفا كردن-زيستن: فعل

٥وفا نكني آه اگر خوش است عهد چنين  كنينجفا بر آن شدي كه به اهل وفا 
 

  . كفر- خورشيد، دين-رت، ماه حس-وصل: اسم
  ٦ نباشد اميدوار كسيبه وصلچرا    به قدر مدت عمرهجرانچو هست محنت 

  . كهن- تر، تازه- ناقص، خشك-كامل: صفت
  ٧ او راكهنكه نشناسند در كوي تو از داغ    سر تا پاتازهي ها فضولي سوخت بر تن داغ

در . شوند پذيرد و جانشين آنها مي ميضميرهاي اشاره در ديوان نقش متضاد را .  آن-اين: ضمير
  . آن جانشين آفتاب و سايه هستند-بيت ذيل ضميرهاي اين

  ٨ كردم حجابآن و ايناز حسد خود را ميان   ام ايهرا سـبيند آفتاب عارضش نتا 
  :دهد طور معمول تضاد دوري و نزديكي را نشان مي  آن به-متضاد اين
  ٩هست اين دير فنا آن عشرت آباد بقاست   عالم كسيدرين عالم آنوق چون بيابد ذ

  . آسان- نزديك، دشوار- روز، دور-شب: قيد
  سوزم  ميروز تا شبچو شمع از هجر آن خورشيد 

  ١٠عجب نبود اگر نالند مرغان سحر بر من          
  :دهند اعداد و كلماتي كه مفهوم عددي نشان مي

  . دوتا- هزار، يگانه- كم، يك-بسيار
  ١١ مشكل استبسيار نيست اين معامله كم  لتفات يار شد غم از كمي ابسيار

  . زيستن-مردن: مصدر
  ١٢ رفتمزيستن براي مردنبراي   فضولي چاره دردم مكن در كوي او كانجا

  



 

  

  شناسي ايران هاي ايراني و زبان زبان70

  مضامين كلمات متضاد در ديوان فضولي

كار  آهنگ ديوان سرشار از كلمات متضاد است كه در تصويرهاي مختلف به زبان پرمايه و خوش
متضادها را در . توان نشان داد  نظير آن فراواني متضادها را در نزد ديگران به آساني نمياند و رفته

اند كه اگر  چنان در جاي خود نشسته متضادها در ديوان آن. توان نشان داد نزد ديگران به آساني نمي
هاي  آن الفاظ در زيبايي زبان ديوان نقش مؤثري دارند؛ موضوع. ماند نبودند مطابقه ناقص مي

انسان و هرچه بر او وابسته است، جانوران و پرندگان، عناصر طبيعت، : گيرند مختلفي را فرا مي
  .اي، مذهبي و غيره امور معنوي، اسطوره

  انسان و هرچه بر او وابسته است. ۱
  . قدم- پا، سر-سر: اعضاي بدن

  ١٣ خندان رااثر بينيد داغ عشق آن گلبرگ  پا تا سرام چون الله  به خوناب جگر آغشته
  : در حد قابل تشخيص در ديوان هستهرحال بهاسم خاص هرچند نه بسيار اما 

   حاتم-قارون
  ١٤حاتم آن سخي قارونبود گر آن سخا اموال   منؤاگر از غير تو رسم سخا جويم نيم م

  . چاكر- سلطان، امير- گدا، فقير-پادشاه: زمره
  ١٥كني يي نميگدايچ رحمي به حال ه     كشور حسني ولي چه سودپادشاهتو 

  . جنون- معشوق، عاقل- نوجوان، عاشق-پير: حالت انسان
  ١٦جوان و بر پيرظاهر شد است كار تو بر   از باغ معجزت گل سلمان شكوفه بست

  . بوم- مگس، بلبل- گوسفند، طوطي-گرگ: جانوران و پرندگان. ۲
  ١٧انشب چوگرگد  است اينكه باشگوسفندبالي   اليق را فراغي نيست در دور شه ظالمخ
  . خار-گل: نباتات. ۳

  ١٨نصيب از ديدن روي توام فتي بيچون شگ  خار عمري دادمت خون از جگرتو گلي من 
  . محزون- هجران، شادمان- غم، وصال-شادي: امور معنوي. ۴

  ١٩ تو دارمشب هجراندر دل چو خيال      تو محال است نشاطمروز وصالدر 
  . مومن- ميخانه، كافر- حالل، مسجد- دين، حرام-كفر: مذهبي. ۵
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  ٢٠ز كوي عشق به ملك صالح راهي نيست    ميخانه روم به مسجدچگونه جانب 
  . بم- زهر، زير- سفيد، شهد-سياه: عناصر رنگ، مزه، صوت. ۶

  ن گل رخآبه تلخي جان برآمد باز پرس اي باد كــ
  ٢١كند يا نه  هجران ميزهر وصل دفع شهدبه           
دهد و از اين جهت متضادها به زبان  طور بارزي، دقت نشان مي در انتخاب متضاد فضولي به  

براي شاعر استعمال كالمات متضاد به ضرورت . دهند و بيان فضولي شكل و آهنگ خاصي مي
ت، در لغ» تضاد«. شود كاربرد اين اندازه متضادها موافق به انواع مختلف تضاد مي. آيد پيش مي

موافق كردن و در بديع، آوردن الفاظي در سخن است كه در معني » مطابقه«ناهمتاي كردن باشد و 
  ٢٢).تضاد، متضاد، طباق، تطبيق، تناقص، تقابل(ضد يكديگر باشد 

  :بعضي موارد استعمال كالمات متضاد را بر سبيل نمونه بياوريم  
  :كار برده است مترادفات اصلي و نسبي متضاد به. ۱
  ٢٥. هنر-، گناه٢٤ خطا-، صواب٢٣ حالل-امحر

  .ليل و نهار= شب و روز: در ابيات ذيل اين مقام بارز است
   شكارروز شعار و شبست مرا حرا  شب و روزرسد ز من  ها مي منم كه فايده

  ٢٦نهــار و ليلبر آستــانه مرا منــزلست    منةوفا شعــار من است و ادب طــريق
  ٢٧ چاكر، بنده، درويش، گدا، غالم-پادشاه: ترادف استيك طرف متضاد داراي م. ۲

  ٢٨ درد دل ما كنةچارلطفي بنما    كندوا دل ما را ز ره لطف درد
  :مثالً چهار متضاد. در يك بيت چند متضاد همراه است. ۳

   استسقر جنت و نيك و بد بيم و اميد   به جهانشر و خيرهميشه تا به مكافات 
  :تكرار متضاد در بيت. ۴

  ٢٩سحر نكردست  به مراد كسشامي   را به مدار آوردستسحر و شام تا
در اين صورت طرفين، كه عبارت از . در ديوان كاربرد متضاد در تركيب اضافه قابل توجه است. ۵

  :شوند تركيب اضافه است، متضاد يكديگر مي
  ٣٠ تو دارمشب هجراندر دل چو خيال    تو محالست نشاطمروز وصالدر 
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  ين متضادجاي دادن طرف

بلكه از اين جهت است كه در عبارت . مهارت فضولي در جاي دادن طرفين متضاد خيلي است
كلمات متضاد وابسته به مقام، در بيت لطف خاصي . كنيم ديگر فصيح و بالغي به آنها برخورد مي

  :چند بيت بر سبيل نمونه بياوريم. كنند پيدا مي
  :در اول بيت. ۱

  ٣١حاصل است علم و فضل اولين و آخرين بي  مهــر علـي  محقق شد كه بيآخر و اول
  :در آخر بيت. ۲

  ٣٢خطاگز نكرده اصل مقررست كه هر  صــوابنه عارضيست دور ارتكاب راه 
  :كند در امتداد بيت جاي متضاد تغيير مي. ۳
   بر خورد چنان بستمنيستي به قفل هستيدر 
  ٣٣هستم تا نيست از هست پيش هر كه نيستكه فرق           
  :كار برده است طرفيِن جداگانه به. ۴

  ٣٤به عندليب ز گل مژده رساند صبا  بهــار گلشن بخشش گرفت رنگ خزان
  :ممكن است متضادها نه تنها در يك بيت، كه در يك يا چند مصراع بيايد. ۵
  توان با فيض لطف و خير و خوبي جمـع يافت مي
  ٣٥ و يك زمانتري و خشكي و سردي و گرمي          
  :كار بردن طرفين كالمات متضاد رعكس بهب. ۶

  ٣٦وصال تو فراق و ز فراق تو وصالز   طلبم  دور برعكس مــراد است از آن مي
  

  كارگيري متضادها مهارت در به

شود كه به منظور روشني و تأكيد معني تضاد، كلمات متضاد گاهي  در ابيات فوق چنين ديده مي
به و گاهي بين دو  ا دستگاهي تشبيهي، گاهي بين دو مشبهشوند، گاهي بين دو استعاره ي تكرار مي
آفرين، مجازي، معنوي كه  ديوان سرشار از تضادهاي استعاري، حيرت. گيرند شبه قرار مي وجه

. كنند باشد و در اين ميان هنر فضولي جلب نظر مي اند، مي وجود آمده براساس كالمات متضاد به



 

  

73   كلمات متضاد در ديوان فارسي فضولي بغدادي

  

نكتة ديگر . كند مكن رسيده است كه به مهارتش داللت مياستاد در كاربرد اين الفاظ به اوج م
كار بردن كالمات متضاد اين است كه ميان طرفين كالمات يك وحدت  جذاب در موضوع به

توان گفت كه بعضي اوقات، بين طرفين، تضاد امري  شود و مي لطيف و اعجازانگيز احساس مي
بي است، يعني بدي و خوبي مطلق بدي و خوبي در جهان امري نس«چنين كه . شود نسبي مي
  :مثال از مولوي. »...ندارد 

  ٣٧بد به نسبت باشد اين را هم بدان    پس بد مطلق نباشد در جهـان
صورت جفت، كالمات متضاد را گيرا و فصيح و  كار بردن متضادها به همبستگي طرفين، به  

وابسته به اين مقام، ابيات . دطلبن آنها در آهنگ، در معني، در منطق يكديگر را مي. كند جذاب مي
  :آيد رومي به ياد مي
  اتـــفاقمختــلف در صــور اما    چنيــن با روز انــدر اعــتـنــاقشــب
  تنند ليك هر دو يك حقيقت مي   اين هر دو ضـد و دشمننــدشب و روز

  از پي تكميل فعل و كار خويش  هر يك خواهــان دگر را همچو خويش
و همبستگي را وصف كرده با استادي و هنرمندي بيشتر، نفوذ فضولي هم اين وحدت   

  :طرفين را نشان داده است
  ودــانان نشـ جوصل ذوق ـةشايست  ودـ پريشان نشهجرتتا دل زه غم 

  ٣٨تا اين نشود آن نشودكه شرط است   محنت در عالــم نيست راحـت بي
  
  ها نوشت پي
  .۵۱۵، ص ۱۳۷۴، تهران، ديوان فارسيفضولي، محمد، . ۱
  .۱۴همان، ص . ۲
  .۴۸۱همان، ص . ۳
  .۳۴همان، ص . ۴
  .۵۹۰همان، ص . ۵
  .۵۹۱همان، ص . ۶
  .۲۵۵همان، ص . ۷
  .۲۸۷همان، ص . ۸
  .۳۳۲همان، ص . ۹
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  .۵۳۲همان، ص . ۱۰
  .۳۰۳همان، ص . ۱۱
  .۲۵۲همان، ص . ۱۲
  .همان. ۱۳
  .۱۵۰همان، ص . ۱۴
  .۵۸۸همان، ص . ۱۵
  .۱۳۵همان، ص . ۱۶
  .۲۱همان، ص . ۱۷
  .۴۷۹همان، ص . ۱۸
  .۵۱۰همان، ص . ۱۹
  .۳۲۴همان، ص . ۲۰
  .۵۶۳همان، ص . ۲۱
، واحد ادبيات، )س( تنظيم و نشر آثار امام خميني ة، تهران، مؤسس)س(فرهنگ ديوان امام خميني . ۲۲

  .۳۶، چاپ اول، ص ۱۳۷۲
  .۴۴۹، ص ديوان فارسيفضولي، . ۲۳
  .۸۷همان، ص . ۲۴
  .۶۲۶همان، ص . ۲۵
  .همان. ۲۶
  .۵۴۹ و ۵۸۸، ۲۵، ۵، ۵۳۴، ۲۳۳همان، ص . ۲۷
  .۵۳۴همان، ص . ۲۸
  .۶۵۸همان، ص . ۲۹
  .۵۱۰همان، ص . ۳۰
  .۱۵۳همان، ص . ۳۱
  .۸۷همان، ص . ۳۲
  .۲۶۲همان، ص . ۳۳
  .۸۸همان، ص . ۳۴
  .همان. ۳۵
  .۴۴۹همان، ص . ۳۶
  .۵۶۶، ص ۲، ج ۱۳۴۳، تهران،  ادبيات و نقد ادبيةدربارفضولي، محمد، . ۳۷
  .۶۵۳، ص ديوان فارسي فضولي، .۳۸


