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3درس ششم علوم و فنون   

 لف و نشر، تضاد و تناقض

اصطالح  در. است« گستردن»باز کردن وبه معنی  «نشر» و « پیچیدندرهم »در لغت به معنی  «لف» 

دیگر بیاورند که هر کدام از اینها فظ هرگاه در کالم دو یا چند لفظ ذکرکنند سپس دو یا چند ل ، بدیع

در لف و نشر معموال معنی بخش اول ناتمام است و . لف و نشر گویندها مربوط شود،  یکی ازآن لفظ به

با آمدن دنبالة مطلب . بنابراین ذهن شنونده در تکاپو، منتظر ادامة مطلب است .بنیازمند ادامة مطل

   .خواننده میشود بردن این تالش ذهنی و دریافت، سبب لذت. انتظار برآورده میشود در بخش دوم، 

      

و  اسنم » ،«مسنند  و مسندٌالیه» ،«به مشبهٌ و مشبه» ،«فعل و نهاد» ،«فعل و مفعول» نشر، و لف رابطة

  مربننوط هنا  کنه بنه لنف   )دوم هنا   واژه هنا  اول،  لننف و  واژه. اسنت ... و « اسنم و صنفت  »،«منتمم 

یا ویرگول دیده  پیوند عطف،« واو»معموال میان لف ها و میان نشرها  .نامیده می شوند نشر (شوند می

                 .                                                                                                                            مننننننننننننننننننننننننننننننننننی شننننننننننننننننننننننننننننننننننود 

     

النهار و من رحمته جعل لکم اللیل و »مثال آیه : کار رفته است به هم مجید قرآن در ادبیة ین آرایا 

و از رحمت الهی است که شب و روز را برایتان پدید آورد تا در آن : لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله

دارا  لف و نشر ( ۳3 آیه ۀ قصص،سور)« گیر  از فضل خدا تالش کنید آرامش یابید و برا  بهره

             .جوییدبروز   مرتب است، و منظور این است که در شب آرامش یابید، و در روز از فضل الهی
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                 :                                                     لف و نشر دو نوع است

:    شعرفردوسین مانند ای شود؛ می نامیده مرتب لف و نشرْها باشد،  ر توزیع نشرها به ترتیب لفاگ -1

    

برشد به ماه ود به ماهی فروشُ  

  
هانبارگ نةقبو زه نن نینب  

 بن نیزه و قبة بارگاه، لف 1و2  و فروشُد به ماهی و برشد به ماه نشر 1و 2 است.

 چنگی حزین و جامی، بنواز یا بگردان
 

 ا  نور چشم مستان در عین انتظارم

لف 1  چنگی، لف 2  جامی،   نشر1  بنواز و  نشر2  بگردان. در بیت باال به همان ترتیب که کلمات لف 

.ذکر لف ها، بیان شده اند آمده است، نشر ها نیز به همان ترتیبِ  

(  ختهیبه هم ر ) مشوش ایلف و نشرْ نامرتب و پراکنده باشند،  ندیایها ن لف بیگر نشرها به ترتا -2

  :مانند شعر در لف و نشر مشوش، نظم و ترتیبی در ارتباط لف و نشرها وجود ندارد شود؛ یم دهینام

 گلبرگ تر ، سرو سهی، سنبل سیراب            در باغ شد از قد و رخ و زلف تو بی آب             

 2نشر ، ، قد و رخ و زلف، به ترتیب 3و 2و 1سیراب به ترتیب لف ها   گلبرگ، سرو سهی و سنبل

.هستند 3و1و  

 گر دهدت روزگار دست و زبان زینهار                           هر چه بدانی مگو ، هر چه توانی مکن

هرچه بدانی مگو  ، هر چه توانی مکن: 1و نشر  2دست و زبان،  نشر : 2لف 1لف   
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آمده است، در حالی که نشر و توضیح مربوط به « زبان»وپس از آن « دست» در بیت ذکر شده ابتدا 

بیان شده و پس از آن توضیح از این ترتیب پیرو  نکرده و ابتدا توضیح مربوط به زبان  این واژه ها،

.مربوط به دست ذکر شده است  

:مثال دیگر  

 ا  که با زلف و  رخ یار گذار  شب و روز                  فرصتت باد که خوش صبحی و شامی دار 

.صبح 1نشر شام و  2نشر ، رخ یار2لف زلف، 1لف  

( معشوق دردرخشندگی به صبحو رخ ( در سیاهی)تشبیه زلف به شب )در این بیت عالوه بر تشبیه 

اند واژگان زلف و رخ از طریق لف و نشر مشوش به هم مربوط شده  

 شدم رصب و معس همه سر به تا پا  از                 مشننوب گفتنش و بیننمب رفتنش تا       

 .گرفته استنشر قرار «  سمع و بصر »   واژه دو و.  است لف « بشنوم »و « ببینم » ها  واژه:  توضیح

لف و نشر  » آن به ، اند نگرفته قرار « لف »به ترتیب برا  توضیح کلمات « نشر »چون کلمات 

 ( برا  شنیدن سمع شدم ، برا  دیدن بصر شدم. )  گویند « مشوش

:از لف و نشر دیگر نمونه هایی  

 * از آتش سودایت دارم من و دارد دل                  داغی که نمی بینی درد  که نمی دانی                    

 * دل با من و جان بی تو نسپار  و بسپارم               کام از تو و تاب از من نستانم و بستانی                

 *به لطف خال و خط از عارفان ربود  دل               لطیفه ها  عجب زیر دام و دانه   توست             

*از عفو وخشم تو دو نمونه است، روز و شب        وز مهر و کین تو دو نمونه است شهد و سم              

     *یار من باش که زیب فلک و زینت دهر                 از مه رو  تو و اشک چو پروین من است
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 * نباشد چون جبین و زلف و رخسار و لبت هرگز          مه روشن، شب تیره، گل سور ، می احمر 

 از درد و حسرت و اندیشه و تیمار تو دارم،          جگر گرم و نفس سرد و لبان خشک و دو دیده تر

 

:سروده ا  از عبدالواسع جبلی با لف و نشر در تمام ابیات  

احمر یم ، گل سور ره،یمه روشن، شب ت  /  و زلف و رخسار و لبت هرگز نینباشد چون جب *  

تر دهیجگر گرم و نفس سرد و لبان خشک و دو د  /  تو دارم ماریو ت شهیاز درد و حسرت و اند   

الغر انیدهان تنگ و سخن تلخ و لبان لعل و م  / و سرشک و شخص من دار شیبه کردار دل و ع  

از زر  و رو میاز س  و چشم از لعل و مو رّسرشک از دُ  / نشان دارد مرا در عشق و جور و هجر و مهر تو   

لب از باد و سر از خاک و رخ از آب و دل از آذر  /ی  ندارم در غم و رنج و جفا و جور تو خال   

رقد از سرو و بر از عاج و خط از مشک و لب از شکّ /  دمیو طعم در عالم تو را د  به حسن و رنگ و بو   

شوم چاکر  ،نهم گردن ،برم فرمان ،کنم خدمت /  به طبع و طوع و جان و دل م،یسزد گر من تو را دا   

  (حافظ)ور  رخ ان ن،یریلب ش با،یدل خرم، خط ز   / چو بزم و رزم و لفظ و طلعت سلطان  که تو دار

 

 تضاد

https://konkur.info



 

 
 

 

، سبب تقابل در معنی . استفاده از دو واژه در سخن که از نظر معنی ، عکس یا ضد یکدیگر باشند

موسیقی معنو  بیت، از مقابلة این دو واژه پدید وذهن از این تداعی لذّت می برد و . تداعی می شود

.می آید  

:است بهره، وقت کام و وقت کار زیشانزده چ/         دوستان و دشمنان را از تو روز رزم و بزم*   

و غم؛ سعد و نحس و تاج و بند و تخت و دار  شاد / نام و ننگ و فخر و عار و عز و ذل و نوش و زهر   

  خام کم درا! پخته ناشده به خرد  و                  کژ؛  مگو! در زمانه راست نگشته  ا *

افغان زنظر بازان برخاست چو او بنشست          برخاست چو اوبنشست  شمع دل دمسازم *  

        ستمینه معلوم شد آه که من چ چیه                    ستمیز یساحل افتاده گفت گرچه بس *

ستمین نروم، گرروم یماگر  هستم                     و گفت  دیخرام زیت ، زخود رفته اموج   

دمینرس از آن تا به خدمتش دمیرسجان  به                دمیگذرد کان مه دو هفته ند یدوهفته م *  

نان  در خون جان شوم؛ نشوم آشنا                      نان ناکسان خورم؛ نخورمخون جگر  *  

:سروده که تضاد فعل هادرآن زیبایی آفرینی می کند« آید، نیاید»با ردیف شوریدۀ شیراز  غزلی   

دیاین ،دیخواهم که عمر رفته باز آ یمن هم               دیاین ،دیفراز آ  از درم روز  رو  آن پر  

دیاین د؟یدلنواز آ اری  از کو  نامه ا           به هم تومار عمرم چدیام در پیّاز آن کا شیپ   

دیاین د؟یدر کف من، دامن آن سرو ناز آ                  فتدیآن آفتاب افتد؟ ن هیبر سر من سا   

دیاین د؟یدراز آ دیاز ام چیه  بو  سود               بو  سود دیاین سویآن گ  از سودا چیه   
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دیاین د؟یطفل هرگز در شمار اهل راز آ            طفل اشکم گفت بر رخ راز عشقم را به مردم   

دیاین د؟یدر گداز آ ند،یسنگ تا آتش نب            آه من، بر من دلش سوزد؟ نسوزد ندیتا نب   

دیاین د؟یمصاف شاهباز آ رصعوه هرگز د                 دیو به گرد عشق پوکندارد  رویعقل آن ن   

دیاین د؟یاختر ناساز من با من بساز آ             دور چرخ و آخر  همه سازم به ناساز نیا   

یداین د؟یآ ازیا ادیدر دل محمود جز                را در دل نگنجد غیر جانان دهیعاشق شور   

                         بویی از شیراز علّییین طراز آید؟ نیایدوز نهاد مردم و ، ر ةخطّ  از هوا 

(پارادوکس)متناقض نما   

طالح ادبی ، آوردن و جمع دو واژه یا دو معنی متناقض در سخن است،چنان که جمع آنها در اصدر 

معانی متناقض در بیت یا جمله می تواند در یک جمله در  .زبان محال باشد و آفرینندۀزیبایی شود

. کنار هم بیایند یا در یک ترکیب وصفی یا اضافی به هم اضافه شوند  

 متناقض نما در اصل تداخل مفاهیم ضد ونقیض در یک جا و یک زمان است و همین امر سبب این می 

شود که کالم در ظاهر و معنی اولیه آن بی معنا جلوه کند اما در اصل و درون آن با توجیهات عرفانی ، 

  مذهبی ، ادبی و عادات پذیرفته شدۀ دنیا  ما قابل توجیه می باشد.

 برا  مثال:

 هم چو نی زهر  و تریاقی که دید ؟               هم چو نی دمساز و مشتاقی که دید ؟ 

 اینکه نی هم زهر است هم تریاق ) تریاک = پاد زهر ( یک تناقض بر قرار کرده است.
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  زکو  یار می آید نسیم باد نوروز                  از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروز 

اینکه بخواهیم از باد ، چراغی را بیفروزیم ؛ تناقض است. از این رو بیت دارا  پارادوکس است . ) این 

  متناقض نما از نوع جمله است (

 ا  هوس، رسوایی دیبا و اطلس روشن است                  بیش ازین از جامة عریانی ام عریان مخواه

جامه   عریانی تناقض است زیرا جامه مفهوم پوشش دارد و عریانی عکس آن است پس جامه   

 عریانی تناقض است. ) این متناقض نما از نوع ترکیب اضافی است (

 گوش مروتی  کو کز ما نظر نپوشد                     دست غریق یعنی فریاد بی صداییم

فریاد بی صداییم تناقض است زیرا فریاد نقطه   مقابل بی صدایی است این که فریاد ، بی صدا باشد 

 تناقض است. 

 هرگز وجود حاضر غایب شنیده ا                             من در میان جمع و دلم جا  دیگرست   

 )این متناقض نما از نوع ترکیب وصفی است(

 اینکه حاضر، غایب باشد یک تناقض است گاه ممکن است دو صفت ضد و نقیض به یک اسم اضافه 

 شوند مانند همین مثال که دو صفت ضد و نقیضِ حاضر و غایب به وجود نسبت داده شده است.

:نمونه هایی دیگر از متناقض نما  

مرا دهدیشفا م مینس  ماریب                          است دهیآرم سِفَباغ و بهار من نَ*   

ما ادیبنمحکم شود  شتریاز تزلزل، ب              گهواره خواب طفل را سازد گران نبشج*   

آخر دل ما را شود یم ییایموم ،شکستن                     زدیاویدر دامن درمان ن یطاقتیب گرا*   
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رهزن ما راهبر ماستهر کس که بود                         اسباب حجاب نظر ماست معیتج*   

شود مهمان ما یماست هر کس م زبانیم             از خوان غیب همانیم  به پا دیما آ زقر*   

حلقه دام است نیآزاد بود هر که در ا                 مستان خط جام است تیجمع راز،شی*   

دهد مرا یپرورش به شکر م زهر نیا                            مرا دهدیجان دگر م اری شنامد*   

 

 

 فرق متناقض نما و تضاد

در تضاد دو معنی متضاد هم چون دو خط مواز  در متن هستند  عالوه بر تعریف کتاب می توان گفت

اما درمتناقض نما، دو معنی متضاد و نقیض هم در نقطه ا ، مکانی و یا وجود  با هم تالقی و برخورد 

.  دارند که خالف عرف و عادت و منطق است  

یابیخودارز   

.دیو نوع آنها را مشخص کن دیابیلف ونشرها را ب ریز اتیدر اب -1  

دمیاز تو شن دم،یشن دم،یاز تو کش دم،یکش             اگر ز خلق مالمت و گرز کرده ندامت( الف   

لف و نشر نامرتب:           1و 2نشر: کشیدم و شنیدم/         2و1لف : مالمت و ندامت*      

نم خون و بر ماه گرد یبه ماه                                فرورفت و بررفت روز نبرد( ب  

لف و نشر مرتب/    2نشر : و بر ماه،گَرد  1نشر: به ماهی نم خون/       2و1لف : فرو رفت و بر رفت*   
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دور بادا یملکت پراکندگ ز                        دل و کشورت جمع و معمور باد( پ  

لف و نشر مرتب/         2نشر : معمور/          1نشر : جمه/            2و 1لف : دل و کشور *   

جم نداشت دیاست که جمش یرا فراغت ما/   است یته یو جام من از مال و م بیبا آنکه ج( ت  

  مرتبلف و نشر /             2نشر : می /        1نشر : مال/          2و  1لف : جیب و جام* 

. دیتضاد را مشخص کن هیآرا ریز اتیدر اب -2  

از دل من، وز دل من آن نرود برود           من است نیهر چه جز بار غمت بر دل مسک( الف  

         برود ، نرود*   

کس، او ماند و بس چینماند ه                                    با او نه و او با همه کس یکس( ب  

نماند ماند ،*   

والسالم د؛یپس سخن کوتاه با                                 خام  چیحال پخته ه ابدیدر ن( پ  

پخته ، خام*   

ییتو فزا یهمه کمّ ،یتو بکاه یشیب همه             یتو بپوش یبیهمه ع ،یتو بدان یبیهمه غ( ت  

  بیشی و کمی               بکاهی و فزایی*      

و شوکت خار آخر شد  نخوت باد د                     گل  شةکه به اقبال کله گو زدیشکر ا( ث  

             گل و خار * 

  .دیابیب ریز اتیتناقض نما را در ابم -3

https://konkur.info



 

 
11  

 

  چراغ دل برافروز ،یباد ار مدد خواه نیا از                   باد نوروز مینس دیآ یم اری  ز کو( الف 

باد چراغ را خاموش می کند در حالی که شاعر ادعا می کند باد چراغ . مدد باد، تناقض داردچراغ افروختن به   

.را برافروخته می سازد( چراغ دل)  

معراج ز پا افتادن ما را دید یم اگر           از شرم سرافراز دیغلت یفلک در خاک م( ب  

(ترکیب اضافی.)شرمِ سرافرازی تناقض دارد: در مصراع اول*     

(ترکیب اضافی)معراجِ ز پا افتادن : در مصراع دوم *  

که درد یار پر  چهره عین درمان است                      درد خاموشم نیعجب مدار که در ع( پ  

.درمان بودن درد تناقض و از نوع جمله است*   

.دیابیب «یزبان»  شاعر اریاخت کی( 1) یابیدر خود ارز  زدی یر شعر فرخد -4  

ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت/  جیب و جام من از مال و می تهی است  با آنکه  

مفعوُل فاعالُت مفاعیُل  فاعلن: وزن بیت  

از آغاز هجای « از»حذف همزۀ : حذف همزه: اختیارات شاعری

 نهم مصراع اول
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