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 چکیده
 شااهنامه  هاای  داستان است. بیشتر دست چیره و پردازی ماهر داستان زبردست، که و توانا شاعری تنها نه توس سخنور

 توفیا   گیارد  صاور  آشاکارتر  و نمایان داستان در تضاد نمایش هرچه این ؛ است یکدیگر با متضاد اجزاء آشتی نمایش

ضامیر   و ذهان  در داساتان  و آورد خواهد بار به بهتری و بیشتر جذّابیت خواننده داستان برای و بود بیشترخواهد داستان
ن باا  داستان دوازده رخ، داستان تضاد دوازده تان از ساهاه ایارا    .گذاشت خواهد برجای بیشتری شنونده تأثیر و خواننده

پژوهشی انجام گرفته است، انواع تضااد موجاود در ایان    -دوزاده تن از سهاه توران است. این نوشته که به روش علمی
 بیتی از شاهنامه را بررسی کرده است و با رسم نمودار، میزان استفاده از هر نوع را مشخص نموده است.8152داستان 

 
 فردوسی، داستان دوازده رختضاد، پارادوکس، شاهنامه : واژگان کلیدی

. 

 مقدمه. 5
منظومه های حماسی طبیعی و ملی عبارت است از نتایج افکار، قرایح، عالیق و عواطف یک ملت که در طی قرون و 
اعصار تنها برای بیان وجوه عظمت و نبوغ قوم به وجود آمده و مشحون است به ذکر جنگ هاا، پهلاوانی هاا، جاان     

در عین حال مملو است از آثار تمدن و مظاهر روح و فکر مردم یک کشور در قرون معینای  فشانی ها، فداکاری ها و 
از ادوار حیاتی ایشان که معموال از آنها به دوره های پهلوانی تعبیر می کنیم و از این گونه منظومه های حماسای مای   

ا را ناام برد.ححماساه سارایی در    توان شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی و گرشاسب نامه اسدی طوسی و نظایر آن ه
 (5، ص8731ایران،

سخن گفتن از فردوسی اگرچه گاهی آسان گرفته می شود اما در حقیقت آسان نیست؛ چون او شخصایتی پایاا    
و آسان یا  نیست. درباره فردوسی همچون بزرگی دیگر، حافظ، همه گونه کار و کاوش و بگو و مگو و کشامک   

ی لغوی و دستوری، تاریخ ادبیاتی و یا تاریخ شعرایی و چه بساا ناب  قباری تاا ورود در     در میان است؛ از امور جزئ
مسائل تحلیلی و نقدی و طرح نظریات و فرضیات بدیع و گشودن دیدگاه های تازه از جهات گوناگون.حدرآمدی بار  

 (8، ص 8717اندیشه و هنر فردوسی،
به گونه ای که کمتر اتفاق می افتد کاه حساا  جزئیاات    الحق، طراحی داستان های شاهنامه کامال سنجیده است، 

 (18داستان حتی پس از گذشت زمان و حوادث بسیار از دست داستان سرا به در رود. حهمان، ص
در مواردی که طرح داستانی زیاد ساده و تکراری است، تنها راهی  کاه فردوسای بارای جارو  آن از یکناواجتی      

یدن به جزئیات و در  توصیفات گوناگون است؛ برای مثاال در جناگ دوازده رخ   مالل آور اجتیار می کند تنوع بخش
می بینیم که هر یک از پهلوانان با سالح و شیوه جاص جود نبرد می کند که این امر، بی تردید تمهید فردوسی بارای  

 (14هرچه دیدنی تر و جذا  تر کردن داستان است.حهمان، ص
یفان مستقیمی از کشور دشمن دارند که جناگ دوازده رخ نموناه ای از آن هاا    در شاهنامه بسیاری از پهلوانان حر

است و در آن دو سپهدار پیر، گودرز و پیران، عهده دار فرماندهی دو طرف اند و نیز در هنگام صف آرایی دو ساپاه،  
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ژن و از آن ساو  وقتی هیچ کدام دست به حمله نمی زند بلکه منتظر شروع حمله از طرف مقابل است، از این ساو بیا  
هومان به ترتیب گودرز و پیران را به آغاز کردن حمله بر می انگیزند و هر دو در این کار بی تابی به جر  می دهناد.  

 (06حهمان، ص 
بادیع، مجموعاه   »یکی از شیوه های آرای  سخن در شاهنامه مانند هر اثر دیگری به کارگیری شگرد بدیع است.  

را کم و بی  تبدیل به کالم ادبی می کند یا کالم ادبی را باه سا ح واالتاریحاز ادبای     شگرهایی است که کالم عادی 
 (46، ص8736شمیسا، «.حبودن یا سبک ادبی داشتن( تعالی می بخشد

بدیع معنوی بحث در شگرهایی است که موسیقی معنوی کالم را افزون می کنند و آن بار اثار ایجااد تناسابات و     
ات است و به طور کلی یکی از وجوه تناسب و رباط معناایی باین دو یاا چناد کلماه       روابط معنایی جاصی بین کلم
 (45برجسته می شود.حهمان ص 

به نظر می رسد می توان چنین ادعا کرد که در کنار اغراق که جوهره ی حماسه است، تضاد نیز یکی از بال هاای  
سفید موجود، باا آن مباارزه کناد و پیاروز میادان      پرواز این نوع متون به حسا  می آید؛ چرا که باید سیاهی باشد تا 

شود؛ باید دشمنی باشد تا دوستی معنا پیدا کند و باید جوانی باشد تا درجه پیری درک شود. بی شاک بادون وجاود    
این صنعت بدیعی، زیبایی حماسه آنگونه که باید حس نمی شود و مانند آن است که شاعر غناایی از صانعت تشابیه     

 وجود ندارد تا به کمک آن بتوان قد یار را به سرو مانند کرد.محروم است و فنی 
 
 بیان مسئله 5-5

پرسشی که م رح می شود این است که آیا حکیم فردوسی، در سرای  داساتان دوازده رخ، باه اناواع صانعت ادبای      
اسات  میازان   تضاد توجه داشته است یا فقط به تضاد موجود بین شخصیت دوازده تن ایرانی و تورانی بسنده کارده  

 استفاده از کدام نوع تضاد بیشتر بوده است 
آیا صنعت پارادوکس که بیشترین سابقه آن طبق نظار سایما داد در کتاا  فرهناگ اصا الحات ادبای، باه دوره         

گسترش عرفان به ویژه در ادبیات مغانهحش حیات صوفیه( و بعد از آن سبک هندی و اشعار بیدل مای رساد در ایان    
 نامه فردوسی نیز دیده می شود یا جیر داستان از شاه

 
 پیشینه پژوهش 4-8

 در این راب ه پژوه  هایی به انجام رسیده است که چکیده آنها در ذیل آمده است:
 51-53؛ ص 8710، 17، شماره فارسی اد  و زبان آموزش رشد؛ «تضادنما و تضاد»؛ حسن زاده، حسن .5

در لغت به معنای دو چیز را در مقابل یکدیگر قارار دادن و در اصا الح    م ابقه که آن را تضاد و طباق نیز می گویند
آن است که کلماتی ضد یکدیگر را با هم بیاورند. کاربرد این آرایه موجب می شود مفهوم جمله برجسته تر و موثرتر 

 گیرند.و ارتباط معنوی کالم را آشکارتر شود به ویژه اگر دو واژ[ ی متضاد در تقابل با یکدیگر قرار 
الف( بیشترین کاربرد آن است که شاعر واژه مخالف در یک جمله را در جمله بعدی به کار برد.  ( واژه هاایی   

که به تنهایی مخالف هم نیستند اما در جمله به سبب تقابل معنایی با یکدیگر تضاد ایجاد کارده اناد.  ( تضااد یاک     
 "ده زبان داشاتن  "ت( تضاد دو ترکیب کنایی با یکدیگر مثل . "جون دل"و  "جندان"واژه با یک ترکیب کنایی مثل 

. ث( تضاد واژه ای با یک واژه مجازی مثل جار با واژه گلزار مجااز از گال.  ( تضااد یاک     "مهر بر زبان داشتن"و 
 . چ( تضاد افعال مثل می روم و نمی رود. "فراوان سخن"و  "جموش"واژه ساده با یک واژه مرکب مثل 

آنجا که آرایه ی تضاد بر پایه ی تناسب معنایی واژه های معنوی محساو  مای شاوند در تشاخی       تضادنما: از
آرایه ی تضاد باید به معنا ی واژه ها دقت شود. در بررسی آثار ادبی گاه به ابیات و عباراتی بر می جوریم که واژه ها 

میبریم که شاعر یا نویسانده قصاد تقابال و تضااد      تنها در لفظ راب ه تضاد ایجاد کرده اند و با تعمق و تامل بیشتر پی
معنایی بین دو واژه را نداشته است. بهتر است این شکل از روابط کالمی را تضادنما بنامیم. ماثال تضااد یاک واژه باا     



 9/      شاهنامه فردوسی بررسی تضاد و پارادوکس در داستان دوازده رخ 

جناس لفظی واژه دیگر. گل با واژه جار تضاد ایجاد می کند و در بیت زیر با جناس لفظیحجوار( تضااد ایجااد کارده    
 است.

 حمولوی( نسیم یوسف ما را ز کرته جوار مگیر   به بوی آن گل بگشاد دیده ی یعقو 
 م العاات ؛ «شایرازی  ساعدی  و دان جاان  آثار در تناقض ادبی صنعت»؛ حامدرضا فاطمه؛کهزادی، محمدی، عزیز .4

 73-13؛ ص8734، 45، سال هفتم، شماره ت بیقی ادبیات
در ادبیات شرق و غر  به ویژه در ادبیات فارسی، یونانی و انگلیسای  تناقض در مقام صنعتی ادبی نق  مهمی را 

ایفا می کند. کاربرد تناقض به عنوان یکی از روش های نقد ادبی شامل بررسی اظهاارات دو پهلاو و نتیجاه گیاری و     
فاده برداشت متعاقب از آن ها است. هم سعدی شیرازی و هم جان دان از تناقض جهت بررسی تضاد های غالبی اسات 

می کنند که تا اندازه ای برای جوانندگان عادی غیر قابل درک است. این دوشاعر با استفاده از صانعت ادبای تنااقض    
در آثارشان در صدد کمک به جوانندگان برای درک و فهم بهتر معانی اشعار و به ویژه غزلیات برآمده اند تاا در عاین   

 .حال موجبات لذت جوانندگان را نیز فراهم سازند
از جهان نگری تا کاربرد صنایع بدیعی در شاعر سابک جراساانیحبا رویکاردی باه      » علیزاده، ناصر؛ راموز، کمال؛ . 7

 875-803؛ ص8713، 57؛ نامه پارسی، شماره «نظریه ساجتارگرایی تکوینی لوسین گلدمن(
شمال شرق ایران و هم چناین  قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجری، که هم زمان با تشکیل دولت سامانیان در 

دوره اول حکومت غزنویان است دوره طالیی تمدن اسالمی و ایرانی نامیده شده است. شاهان سامانی و به تبعیات از  
آنان غزنویان به زبان و اد  فارسی توجه شایان نشان دادند. نوع زندگی و جهان بینی حاکم بر آن را در شعر شاعران 

ت بهره گیری فراوان این شاعران از صنایع لفظی چون انواع جناس، ترصیع، موازنه و طرد این دوره می توان به صور
 و ... و بی توجهی آنان به صنایع معنوی چون ایهام و ایهام تناسب و استخدام و ... مشاهده کرد.

دانشاکده ادبیاات و    ؛ مجله«نگاهی به طبقه بندی صنایع بدیعی همراه با نقد و تحلیل صنایع لفظی»کارگر، یحیی؛  . 1
 8710علوم انسانی دانشگاه قم، سال اول، شماره سوم، 

بحث طبقه بندی صنایع بدیعی در زبان فارسی با تاجیر فراوان مورد توجه قرار گرفته است و همین امار در کناار   
دن نظام و نثار،   عدم ارائه تعریف دقیق از صنایع لفظی و معنوی، ابهام در فلسفه زیبایی آفرینی صانایع، تفکیاک نکار   

 عدم توجه به سیر تاریخی صنایع در متون ادبی موجب ظهور و بروز آشفتگی های فراوانی در این عرصه شده است.
؛ 8718، 07؛ کتاا  مااه ادبیاات و فلسافه، شاماره      «نگاهی به مبانی پاارادوکس در فلسافه و اد   »کمال، مرتضی؛  .5

 16-13ص
 pradoxumساجته شده است. واژه   pradoxum از کلمه یونانی pradoxپارادوکس کلمه یونانی است. واژه 

به معنی رای و اندیشه است. پاس پاارادوکس باه معنای      doxaبه معنی مخالف و مقابل و  paraمرکب از دو جزء: 
 عقیده جالف مشهور و نظری بر جالف رای عام و به اص الح جرق اجماع است.

 به صورت قضایای من قی و برهان های فلسفی طرح شده اناد ولای در   تصاویر پارادوکسی در فلسفه و کالم معموال
اد  فارسی چه در حوزه نظم و چه در نثر به صورت تصاویر بالغی به کار رفته اند. چون جوهره اصلی این تصاویر 
عدول از هنجار متعارف زبان است. این عادت شکنی موجب اعجا  و شاگفتی مای گاردد و ذهان را لحظاه ای باا       

له ای بغرنج و جالف عادت و انتظار درگیر می کند و در حیرتی فرو می برد و به جست و جوی راز نهفته وا می مقو
دارد. این تالش ذهنی موجب التذاذ می شود و زیبایی پارادوکس ها در پدیاد آوردن ایان حیارت و سرگشاتگی هاا      

 است.
؛ دانشاکده ادبیاات و علاوم    « بالغای  و تااریخی  یرسا  و روناد  در پارادوکس تحلیل و نقد» مرتضایی، سید جواد؛ . 0

 483-475؛ ص8715، 13انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 
پارادوکس نه تنها یک صنعت بدیعی یا تصویر شاعرانه است بلکه اص الح و مفهاومی من قای، فلسافی و جهاان     
بینانه است. این مقوله در کالم صوفیه و ش حیات ایشان حضوری چشمگیر و فعال داشته و در شاعر فارسای نیاز از    
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لیل کلی نگری و یکسان انگاری با تضاد و یاا  همان آغاز وجود داشته است اما در آثار بدیعی و بالغی گذشته ما به د
غفلت و سهو به آن توجهی نشده است. در آثار فرنگی به ویژه فرهنگ های اص الحات ادبی، مفصل به آن پرداجتاه  
شده اما در کتب بدیعی و بالغی متاجر متاسفانه برجی به آن توجه نکرده اند و تعاریف و توضیحات گروهای دیگار   

 ث و نقد و تحلیل است.از آن نیز محل بح
تالش برای تقسیم بندی انواع و اقسام پارادوکس وقتی سودمند و مفید جواهد بود که به بررسی و تحلیال علمای   
و دقیق کارکرد آن در ش حیات و کالم صوفیان و متون نظم و نثر ادبی قدیم و محاورات و کاالم شافاهی عامیاناه و    

 روزمره بپردازیم.
ما بی  عقیده ای بود که با عقیده عموم تضااد داشات. در حادود اواساط قارن شاانزدهم       در اصل متناقض نما ک

میالدی این کلمه معنای مقبول نظر همگان یافت و آن این است: عبارتی ظاهرا متناقض با جاود کاه در دقیاق تارین     
 برداشت به نظر می رسد شامل حقیقتی است که دو امر متضاد را جمع کند.

پژوهشی(، ساال  -؛ فنون ادبیحعلمی«تضاد و انواع آن در زبان فارسی»؛ ابراهیمی شهرآباد، رقیه؛ یوسفی، محمدرضا .3
 843-851؛ ص8738، 4چهارم، شماره 

 حاوزه  در واژگاانی  بعاد  در کاه  است زبان مهم های مؤلّفه از یکی و کلمات میان معنایی پیوندهای از یکی تضاد
 ناجودآگاه طور به زبان اهل .می آید حسا  به بالغی مقوالت از معنایی بعد در و یگیرد م قرار زبان دستور م العات

 باا  کاار باردن    به هنگام هستند آشنا و مأنوس آن با ابتدا از چون و کنند می استفاده جوی  سخن در مؤلّفه این از 

 مشاکل  دچاار  کلمهاای  متضااد  یافتن هنگام موارد از بسیاری در زبانان فارسی غیر ولی شوند؛ نمی رو روبه مشکلی

 .است سماعی موارد از بسیاری در و نیست قیاسی کامالً فارسی زبان در تضاد ساجتار زیرا میشوند؛

 اسام،  باا  مختلاف  پیشوندهای ترکیب از که مشتق یا قیاسی متضادهای :دارد عمده ساجتار دو تضاد فارسی زبان در

 متضاادهای  دوم .نادارد  وجود متضادساز میانوند یا پسوند فارسی زبان در زیرا یشوند؛ م ساجته ...و فعل بن صفت،

 می کند تغییر دیگر جزء یک و ثابت آن جزء یک کلمه معنی روی بر اصلی تکیه به توجه با گاه که مرکب یا سماعی

  .است شده پرداجته تضاد مقوله به کمتر دستور کتابهای در.است متغیر جزء دو هر نیز گاه و
 هاای  منظوماه  و شااهنامه  در قهرماان  ضاد » ؛ یحیای  رضا؛طالبیان، محمد محمود؛صرفی، هادی؛مدبری، یوسفی، . 1

 73-06؛ ص8710، 1، شماره عرفانی اد  های پژوه ؛ «ایران پهلوانی
آنچه در حماسه های ایرانی حائز اهمیت فراوان است، جدال دو نیروی جیر و شر است. قهرمانان تجلیگااه هماه   

پسندیده هستند و ضد قهرمانان جلوه گاه صفات و ویژگی های اهریمنی؛ از این رو ضاد قهرماناان   صفات و جصایل 
 گاه با انگیزه های نفسانی و گاه به منظور کاستن قدرت، توانایی و شایستگی قهرمانان با آنها درگیر می شوند.

رناد در یاازده دساته: اصالی، مشااور،      در این مقاله ضد قهرمانان از نظر کن  و نقشی که در متن وقایع باه عهاده دا  
 سپهدار، جدالگر،اغواگر، یاریگر، متحد، راهنما، صوری، عاشق و ابزاری طبقه بندی شده است.

برجی از کتا  هایی که تضاد و پارادوکس را تعریف کرده اند و شاهد مثال هایی نیز آورده اند نیز به شارح زیار   
 می باشند:

ادبی/واژه نامه، مفاهیم و اص الحات ادبی فارسی و اروپاایی باه شایوه ت بیقای و      داد، سیما؛ فرهنگ اص الحات . 3
 818-814؛ ص 8715توضیحی؛ چا  سوم، تهران:مروارید، 

تضاد و طباق: در لغت ضد یکدیگر بودن، مخالف هم بودن، ناسازگاری، ناهمتایی، دشمنی و مخالفات دو مفهاوم   
بالغت انگلیسی معموال تضاد از اجتماع صفت با موصوفی متضاد درست که اجتماع آنها در یک جا ممکن نباشد. در 

 می شود: همة هیچ، سبکِ سنگین.
تناقض نما یاا پاارادوکس: بیشاترین ساابقه آن در اد  فارسای باه دوره گساترش عرفاان باه ویاژه در ادبیاات            

 مغانهحش حیات صوفیه( و بعد از آن سبک هندی و اشعار بیدل می رسد.
 تضاد: با یکدیگر  .  3660و  0331؛ ص8733علی اکبر؛ لغت نامه؛ جلد پنجم، چا  دوم، تهران: دانشگاه، دهخدا، . 86
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دشمنی کردن. با یکدیگر مخالفت کردن. با همدیگر ضد بودن و با همدیگر دشمنی کردن. مخالف یکادیگر باودن و   
 با هم جصومت کردن. ناهمتایی کردن.

 اجتالف دو قضیه است به حسب ایجا  و سلب.تناقض: عهد شکستن. ضد یکدیگر شدن. 
تضاد: بین معنی دو یا چناد  . 863-888؛ ص8717شمیسا، سیروس؛ نگاهی تازه به بدیع؛ چا  چهارم، تهران:میترا،.88

لفظ تناسب تضادح تناسب منفی( باشد یعنی کلمات از نظر معنی، عکس و ضد هم باشاند. تضااد ممکان اسات باین      
تضاد از مسائل اساسی ادبیات است و در یسیاری از آثار بزرگ ادبی مدار بر تضااد قهرماان    الزمه معنی کلمات باشد.

 یا انسان و درون او و یا انسان و طبیعت و از این قبیل است.
پارادوکس: مهم ترین نوع تضاد در ادبیات است و آن وقتی است کاه تضااد منجار باه معناای غریاب باه ظااهر         

 متناقضی شود.
 864-867؛ص8716دی؛ بدیع نو:هنر ساجت و آرای  سخن؛ چا  اول، تهران:سخن، محبتی، مه. 84

طباقحم ابقه یا تضاد(: در لغت به معنای آن است که دو چیز بر روی هم و یا با هام آورده شاود و در اصا الح    
الف هام باشاند   آوردن دو کلمه است که از نظر معنا یا کاربرد ضد هم یا برجالف هم باشند یا کاربرد ضد هم یا برج

 یا به کار برده شوند مثال شب و روز، رنج و شادی، گل و جار و ...
 41؛ ص8737همایی، جالل الدین؛ فنون بالغت و صناعات ادبی؛ چا  دهم، قم: ستاره،  87-4-8

 تضاد یا طباق: در اص الح آن است که کلمات ضد یکدیگر بیاورند.
 
 ضرورت پژوهش 7-5

عنی و یا صورت و محتوا و ارتباط آنها با یکدیگر و اینکه کدام یک در جلق اثار ادبای نقا     از دیرباز مسئله لفظ و م
مهمتری داشته در میان منتقدین مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است. تصویرها از جمله تضاادها در ادبیاات حماسای    

تزیین اندیشه استفاده مای شاود.    برای اینکه سریع به ذهن منتقل شوند زودیا  و ساده است. تصاویر برای آرای  و
 (  30شاعران سبک جراسانی طبیعت را همانگونه که باید تصویر می کنند.حفتوحی، ، ص

 (860تصویر تنها، بیرون از متن ارزش چندانی ندارد.حهمان،ص 
بنابراین شاعر به کمک ابزارهای تصویری مناسبحتشابیه، اساتعاره، کنایاه، مجااز و صاناعات بادیعی و بالغای(        

 (863مقصود جود را گسترش می دهد.حهمان، ص
برای پی بردن به زیبایی تصاویر شاهنامه بهتر است به صورت دقیق تر بر داستان های آن تمرکز کرد و ارزش کار 
استاد طوس را به درستی شناجت. باید روشن شود که اگر داساتانی آغااز مای شاود باا اساتفاده از چاه روش هاا و         

بال داده می شود و در نهایت آن را به پایان می رساند. پژوه  هایی زیادی که برروی شااهنامه   ابزارهایی به آن پر و
انجام شده است نه تنها به شناجت نویسنده و اثر منجر شده است بلکه باعث شناجت هر چه بیشتر سابک نگارشای،   

و معنوی نامه های باستانی از جملاه   تاریخ، فرهنگ ملت و ... می شود. در این میان کمبود بررسی ها بر صنایع لفظی
 تضاد  بسیار محسوس است.

 
 . تضاد در داستان دوازده رخ8

تضاد در لغت به معنای آن است که دو چیز بر روی هم و یا با هم آورده شود و در اص الح آوردن دو کلماه اسات   
جالف هم باشند یا به کاار بارده شاوند    که از نظر معنا یا کاربرد ضد هم یا برجالف هم باشند یا کاربرد ضد هم یا بر

 (8716مثال شب و روز، رنج و شادی، گل و جار و ... ح محبتی،
در این نوشته عالوه بر تضاد موجود بین الفاظ به تضاد بین شخصیت ها نیز پرداجته شده است. تضااد الفااظ باه    

سویه، تضااد جهتای، تضااد مجاازی و      تضاد واژگانی، تضاد فعلی، تضاد مدر ، تضاد معنایی، تضاد ضمنی، تضاد دو
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کنایی، تضاد نمادین و تضاد ترکیبی می شود که تعریف دقیق هر یک از آنها قبال از شااهد مثاال هاای مربوطاه، باه       
 وضوح آمده است.

 
 تضاد الفاظ 5-8

باشد.حشمیساا،  منظور از تضاد الفاظ در این نوشته این است که بین معنی دو یا چند لفظ تناسب تضادح تناسب منفی( 
8717) 

 
 تضاد واژگانی 8-5-8

وقتی که دو واژه با استفاده از وند های منفی ساز مخالف یکدیگر می شوند. در داستان دوزارده رخ دو ماورد یافات   
 با وند مخالف یکدیگر شده اند. "بیداد"و  "داد"شد که در هر دو مورد واژه های 

 
 (8807حبیت  گستردنت رای نیستجز از کینه  کجا داد و بیداد نزدت یکیست

 (8073حبیت  بد و نیک راهم بدویست راه  ز بیداد و داد آنچ آمد بشاه
 
 تضاد فعلی 4-5-8

زمانی که دو فعل متضاد در کالم استفاده شود. در داستان دوازده رخ    مورد تضاد فعلی به کار رفته است که در زیار  
 آورده شده است:

 اگااار جاااود بماااانی بگیتااای دراز 

 بکاراگهااان گفاات کااای بخااردان   

 باادان تااا بنزدیااک پیااران شااوی    

 ز هاار گونااه گفتنااد و پیااران شاانید 

 درف  ار ز من شااه بساتد رواسات   

 بشااد ترجمااان بیااژن آمااد دمااان   

 هیاااونی بااارون تاجتناااد آن زماااان

 بفرمااااود تااااا پاااارده برداشااااتند

 نبیناای ز هاار دو سااپه کااس بپااای  

 باادو گفاات نزدیااک گااودرز شااو   

 ببناادیم داماان یااک اناادر دگاار     

 چو ما چرخ گردان فاراوان سرشات  

 چااو بااا مااا بساانده نخواهااد باادن  

 چااو گااودرز کشااوادگان را بدیااد   

 ببساااات از باااار باااااره کلباااااد را

 ببایااااد برآسااااود و دم باااارزدن  

 ماار او را بباارد اهاارمن دل ز جااای 
 

 ( 88حبیاات  ز رنااج تاان آیااد باارفتن نیاااز    

 ( 30حبیاات  مان ایاادون شنیدسااتم از موباادان 
 ( 851حبیااات  بگاااویی و گفتاااار او بشااانوی

بدان  ( 444حبیت  گنهکاری آمد ز ترکان پدید
 ( 560حبیات   داد پیالن و لشاکر کاه جواسات   

  ( 146حبیاات  بکااوه کنابااد باازه باار کمااان   

 ( 368حبیاات برفاات و بدیااد و بیامااد دمان  

 ( 306حبیت باساااب  ز درگااااه بگذاشاااتند  

 ( 8883حبیاات برفتااه روان تاان بمانااده بجای 

(   8817یت حبسخن گوی هشیار و پاسخ شانو 
 (8553حبیااتنشاااید گشااادن باارین کااین کمر

 (8071حبیترزو جاود بکشات  آدرود آن کجا ب

 ( 8008حبیاات هماای داسااتانها بخواهااد زدن 

 ( 8336حبیت سخن گفت بسیار و پاسخ شانید 
 ( 8118حبیاات  گشاااد از باارش بنااد پااوالد را

 (8371حبیات  پس آنگه سوی جنگ بازآمادن  
 ( 4168حبیات   دگرگونه پی  انادر آورد پاای  
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 تضاد مدرج 7-5-8
 در این نوع تضاد صفت ها قابل درجه بندی هستند. در داستان دوازده رخ    مورد تضاد مدر  استفاده شده است.

 و دیگاار کااه گیتاای ناادارد درنااگ  
 

 چااو ساارو سااهی گااوژ گااردد بباااغ 

 و دو پهلااوان  دو پاار مایااه بیاادار   

 سااااپیده برآمااااد ز کااااوه ساااایاه

 که ننگست ازین بار تاو ای پهلاوان   

 ساااپیده چاااو از کاااوه ساااربردمید 

 کمانهااااا بفرمااااود کااااردن باااازه

 دماااان انااادر آماااد ساااپاه  ساااپیده

 بفرمااود تااا رفاات پیشاا  هجیاار   

 نشستند یک روز و یاک شاب بهام   

 هر آنگه کاه ماوی سایه شاد ساپید     

 فرساااتادم ایناااک بنزدیاااک تاااو   

 گشاااتند بااااز بکردناااد پیماااان و  

 بتااادبیر کاااردن ساااوی پهلاااوان   

 ار ایاادونک باشااید بااا ماان یکاای   

 چنین گفات کاای کاار دیاده گاوان     

 یکاای را ز مااا زنااده اناادر جهااان   

 جویااان نبااد پهلااوان  چااو بااا کینااه 

 چنااین یاااد کاارد آن زمااان پهلااوان  

 آمااده ناااگزیر  سااه کارساات پاای  

 باادو گفاات گااودرز کااای شاایرمرد 

 هر آنکس که جواهد نباشد رواسات 

 بیشااای و از رناااج و آزز کمااای و 

 وزان جساااااته و زاری گساااااتهم 
 

 ( 1حبیات   سرای سپنجی چه پهن و چه تناگ  

  ( 0حبیات   بدو بار شاود تیاره روشان چاراغ     

 ( 53حبیات   یکی پیر و باهوش و دیگر جاوان 

  ( 411حبیاات  سااپهدار ایااران بااه پاای  سااپاه 

 ( 161حبیات   بدین کار جندناد پیار و جاوان   

 ( 377حبیات   شد آن دامن تیاره شاب ناپدیاد   

 ( 115حبیات   برآمد جاروش از مهاان و ز کاه   

 ( 381حبیات   به پیکار تاا گشات گیتای سایاه    

 ( 315حبیاات  جااوانی بکااردار هشاایار و پیاار 

 ( 330حبیت همی رای زد جسرو از بی  و کم
 ( 8885حبیاات  ببااودن نمانااد فااراوان امیااد  

 ( 8116حبیات   که روشن کند جان تاریک تو 

 ( 8063حبیاااات  گرفتنااااد کوتاااااه رزم دراز

 ( 8080حبیاات  برفتنااد بیاادار پیاار و جااوان  

 ( 8000حبیاات  ازیشااان فااراوان و مااا اناادکی 

 ( 8374حبیاات  پیار و جاوان   رزمهماه ساوده   

 ( 8371حبیات   نبیند کاس از مهتاران و کهاان   

 ( 4673حبیات   جروشی برآمد ز پیار و جاوان  

 ( 4615حبیات   سپرده بدو گوش پیر و جاوان 

 ( 4877حبیات   رهمه گاوش داریاد برناا و پیا    

 ( 4487حبیات   نه گرم آزموده ز گیتی نه سارد 
 ( 4101حبیت بدین گفته افزای  آمد نه کاست
 ( 4100حبیات   بنیروی یازدان شادم بای نیااز    

 ( 4113حبیات   ز جنگ سواران وز بی  و کم
 

 
 تضاد معنایی 1-5-8

یکی باعث نفی دیگری می شود. با توجه به در این نوع تضاد که واژه ها بیشتر در معنا مخالف یکدیگر هستند وجود 
اینکه تضاد از صنایع معنوی به شمار می رود طبق انتظارات، تضاد معنایی بیشترین نماود را در ایان داساتان دارد. از    

بیت داستان دوازده رخ    بیت دارای این صنعت است و نکته قابل توجه این است که این داساتان باا    4581مجموع 
 آغاز می شود. این نوع تضاد

 جهااان چااون باازاری برآیااد هماای    

 چو زین ساه گذشاتی هماه رناج و آز    

 دالور شاااااد آن ماااااردم ناااااادلیر  

 موی لشاااااکرگهی سااااااجتن آبااااا

 هاااا را گشاااادن گرفااات سااار بااادره

 چاااو لشاااکر سراسااار شاااد آراساااته 

 در آشااااتی هاااایچ گونااااه مجااااوی

 کسااای کاااو بااارد آ  و آتااا  بهااام

 گاااوهر افراسااایا  پیشاااه باااد جفاااا

 ( 8حبیاات  و نیااک روزی ساارآید هماای  بااد 

 ( 80حبیاات  چاه در آز پیچاای چااه انادر نیاااز  
 ( 43حبیاات  گااوزن اناادر آمااد ببااالین شاایر  

 ( 70حبیاات  سااودن از تاااجتنآشااب و روز ن

 ( 13حبیاات  شااب و روز دینااار دادن گرفاات 

 ( 56حبیاات  نیااازی شااد از جواسااته باادان باای

 (53حبیااتسااخن جااز بجنااگ و بکینااه مگوی

 (51حبیتاباار هاار دوان کاارده باشااد سااتم    

 ( 07حبیات   ایاد شاب و روز جاوا    بز کینه ن
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 رنااگهااوا نیلگااون شااد زمااین رنااگ  

 نگااار تاااا نیاااازی باااه بیاااداد دسااات

 بدان ساان شاوم کام تاو فرماان دهای      

 همااای شااااه بگاااذارد از تاااو هماااه  

  اگر راست باشد دلت با زبان

 چااو صااف برکشااید از دو رویااه سااپاه

 جفااا پیشااه گشاات آن دل نیکخااوی   

 ماااارا ماااارگ بهتاااار ازان زناااادگی 

 بناااام ار بریااازی مااارا گفااات جاااون

 بتوفیاااااد ز آواز گاااااردان زماااااین 

   روانساااااااوی میساااااااره رود آ

 پیااااده کاااه انااادر جاااور کاااارزار    

 ز پااایالن زماااین سربسااار پیلگاااون  

 شااااب و روز گااااردن برافراجتااااه   

 بااادان سااااز و آن لشاااکر آراساااتن  

 چنااین ایسااتاده سااه روز و سااه شااب 

 شاااب و روز بااار پاااای پااای  ساااپاه

 بپاااانجم فرازآمااااد ایاااان روزگااااار 

 ببااااریم ازو مهاااار و پیونااااد پاااااک

 و دیگاار کجااا ز اجتاار نیااک و بااد    

 بیاارون کاانم شااوم جوشاان و جااود   

 چاااه داری باااروی انااادرآورده روی  

 کنااون تااا بتاان  اناادرون جااان بااود   

 سبکساااار تنااادی نمایاااد نخسااات   

 چااو ساااالر باشاای شااوی زیردساات   

 چنینسااااات فرجاااااام روز نبااااارد  

 اگاار بااا تااوم جنااگ فرمااان دهااد     

 کااازین رزمگاااه بوساااتان سااااجتی   

 کااان  بیاماااد کاااه یااازدان نیکااای   

 گر ایان اهارمن را بدسات تاو هاوش     

 ساات پاای ماارا جااود شااب و روز کار

 نساااوزی تاااو از جاااان بیاااژن دلااام 

 باادو گفاات مااا را چااه داری بتنااگ    

 درفشاااایدن ماااااه چناااادان بااااود   

 کجاااا دشااامن و دوسااات بیناااد تااارا

 ناااه بااار آسااامان کرگساااان را گاااذر

 باادان تاااا باااد و نیااک باااا شاااهریار  

 پاااس آساااوده گشاااتند و دم برزدناااد

 زشااابگیر تاااا ساااایه گساااترد شاااید 

  دهن جشک و غرقه شده تن در آ 

 چااو از باااد بیاادتاان از درد لاارزان 

 ( 38حبیااات  بساااان پلناااگ دلیاااران لشاااکر

 ( 843حبیاات  نگرداناای ایااوان آباااد پساات   

 ( 871حبیات   تو شاه جهاناداری و مان رهای   

 ( 800حبیات   بدی نیکای انگاارد از تاو هماه    
 (838حبیااتگذشااتی ز تیمااار و رسااتی بجان 
 ( 460حبیاات  گنهکااار پیاادا شااد از بیگناااه  

که  ( 473حبیت پر اندیشه شد رزم کرد آرزوی
 ( 411حبیااات  گیسااااالر باشااام کااانم بناااد

  ( 410حبیاات  بااه از زناادگانی بننااگ اناادرون

 ( 433حبیات   ز ترگ و سانان آسامان آهناین   

 (413حبیات چنان در جور آمد چو تان را روان 
 ( 411حبیاات  بفرمااود تااا پاای  روی سااوار 

 ( 435حبیاات  ز گاارد سااواران هااوا نیلگااون  

 ( 781حبیات   باان سااجته   گاه دیاده   ازان دیده

یکای   ( 740حبیت  پیراستندل از ننگ و تیمار 
 ( 756حبیاااات  را بگفااااتن نجنبیااااد لااااب

 ( 757حبیت  همی جست نیک اجتر هور و ماه
 ( 704حبیاات  شااب و روز آسااای  آموزگااار

 (713حبیااتپاادرش آ  دریااا بااود مااام جاک 

 ( 166حبیت بمی روی پژمرده گلگلون کنم

چاه   ( 730حبیت  همی گردش چرخ را بشمرد
بارین   (160تحبیا اندیشه داری بادل در بگوی 
بفرجاام   (144حبیات کینه چون مار پیچاان بود 

 (111حبیتکااااااار انااااااده آرد درساااااات

یکی  ( 130حبیت  کمر بندگی را ببایدت بست
دلم پار ز   (561حبیتشاد و پیروز و دیگر بدرد

دل از کاین   ( 584حبیات   دردست درمان دهد
 ( 048حبیاااااات  ترکااااااان بپرداجتاااااای 

 ( 047حبیات   همی باد ساگالید باا باد تان      

 ( 058حبیاات  برایااد بفرمااان یاازدان بکااوش 

کاه   ( 038حبیت  چرا داد باید مرا جان جوی 
 (014حبیاااتز آ  ماااژه تاااا دل انااادر گلم 

کاه   ( 013حبیت  همی تیزی آری بجای درنگ
 (038حبیاااتجورشاااید تابناااده پنهاااان بود  

 (381حبیاااتدل اکناااون کجاااا برگزیناااد ترا 

 ( 351حبیات   نه جاک  ساپرده پای شایر نار    

بران  ( 308حبیت  گردش روزگاربگویند ازین 
 (336حبیتآتااااا  تیاااااز نااااام برزدناااااد

 ( 315حبیت  دو جونی ازین سان به بیم و امید
 ( 313حبیاات  ازان رنااج و تابیاادن آفتااا 

 (336حبیتدل از جان شایرین شاده ناامیاد   



 3/      شاهنامه فردوسی بررسی تضاد و پارادوکس در داستان دوازده رخ 

 بیاازدان چنااین گفاات کااای کردگااار

 هماای زور کاارد ایاان بااران آن باارین  

 همااای آگهااای جسااات زان نیوپاااور 

 هاااوا سربسااار گشاااته زنگاااارگون   

 باازد نااای رویااین و بربساات کااوس   

 ببنگااااه جاااوی   سبرفتناااد زان پااا 

 مگااار جسااارو آیاااد بپشااات ساااپاه  

 بخسااارو رساااد زان ساااپس آگهااای  

 شااب و روز ماسااای و ساار باار مخااار 

 روز و یااک شااب بهاام نشسااتند یااک 

 چااو آن نامااه را زود پاسااخ نوشاات   

 نخسااات آفااارین کااارد بااار کردگاااار

 کااه هاار مهتااری کااو روان کاستساات  

 نجنبانااااد او داسااااتان را دو لااااب   

 پاااذیره شااادندش ساااران سربسااار  

 بباااود آن شاااب و رای زد باااا پسااار 

 برافشااااند بااار لشاااکر آن جواساااته  

 بریشاااان نگاااه کااارد سااااالر مااارد  

 سااار ناماااه کااارد آفااارین بااازرگ   

 کاااز کردگاااار جهاااان دگااار گفااات 

 ای ناپدیااااد بکاااین جسااااتن ماااارده 

 گااه آمااد کااه بخشااای  آیااد تاارا     

 نبینااای ز هااار دو ساااپه کاااس بپاااای

 ازان پاس کاه دانااد کاه پیاروز کیساات    

 وز آباااد و ویااران و هاار بااوم و باار    

 چناااین از ره مهااار و پیکاااار مااان   

 ساااه دیگااار کاااه از کردگاااار جهاااان

 گناااااه گنهکااااار داناااای ماااارا باااای

 دلاات بااا زبااان هاایچ همسااایه نیساات 

 گر تاا چاه ساان گاردد اکناون ساپهر      ن

 دلااات باااا زباااان آشااانایی نداشااات 

 فریاادون کااه از درد دل روز و شااب  

 بترسااام همااای زاناااک یااازدان مااان 

 کااه گفتاای ز بهاار تناای گشااته جاااک  

 چاااو یااااد آورم چاااون کااانم آشاااتی

 اگاار جااواهی از ماان زمااان درنااگ    

 پیااااده هماااه کااارد یکسااار ساااوار   

 ازیاان کینااه برگشااتن امیااد نیساات    

 بلنااد کااز آنگااه کااه چاارخ سااپهر     

 بااارآرد گااال تاااازه از جاااار جشاااک

 سپه را سه روز و سه شب چون پلناگ 

 ( 338حبیات   تو دانی نهاان مان و آشاکار   

 (330حبیات گه این را بساودی گاه آنارا زمین   
  (114حبیتم ساااورهمااای مااااتم آورد هنگاااا

  ( 113حبیات   زمین شد بکاردار دریاای جاون   

 ( 387حبیات   هوا نیلگون شاد زماین آبناوس   
 (383حبیات بخیمه شد این، آن بخرگاه جوی 
  ( 371حبیاات  بساار باار نهااد بناادگانرا کاااله  

 ( 316حبیات   با او چه سازد ببختات رهای   هک

 ( 356شااهریار حبیاات   باار ماانبباار نامااه  

 ( 330حبیت و کمهمی رای زد جسرو از بی  
 ( 311حبیت  پدید آورید اندرو جو  و زشت
 ( 315حبیاات  کاازو دیااد نیااک و بااد روزگااار

 ( 335حبیاات  ز نیکاای ببخاات بااد آراستساات

 ( 8643حبیت که ناید جبر زو بمن روز و شب
 ( 8600حبیات   زمین پر ز آهان هاوا پار ز زر   

 ( 8630حبیات   بشبگیر بنشسات و بگشااد در  

 ( 8611حبیاات  هسااوار و پیاااده شااد آراساات  

 ( 8613حبیات   زمین تیره دیاد آسامان الژورد  

 ( 8633حبیات   بیزدان پنااه  ز دیاو ساترگ   

 ( 8866حبیات   بخواهم همای آشاکار و نهاان   

 ( 8863حبیاات  سار زنادگان چناد بایاد بریاد     

 (8886حبیااتز کااین جسااتن آسااای  آیااد ترا
 (8883حبیااتبرفتااه روان تاان بمانااده بجای  

 (8881حبیتبخت گر گیتی افروز کیسات  نگون
 (8845حبیاااتکاااه فرماااود کیخسااارو دادگر 

 (8810حبیات ز جون ریختن باا تاو گفتاار من   
 ( 8853حبیاات  بترساام هماای آشااکار و نهااان
  ( 8804حبیاات  نخااواهی بگفتااار کااردن نگاااه

  (8488حبیتروان تاارا از جاارد مایااه نیساات  

 (8483حبیات نه جای فریبسات و پیوناد و مهر  
 (8444حبیته که این گفته بار دل گماشات  بدان گ

  ( 8477حبیات   گشادی بنفرین ایشاان دو لاب  

 (8411حبیااتز تاان بگسااالند مگاار جااان من 

 ( 8455حبیات   نشاید ستد زنده را جاان پااک  

 ( 8453حبیات   که نیکی سراسر بادی کاشاتی  

 (8785حبیتوگر جنگ جویی بیارای جنگ

 ( 8783حبیتدیدگان را یکیست شب و روز بی

 ( 8756حبیت  اسبه سوار از پس کارزاردو 

 ( 8755حبیت  بگشت از بر تیره جاک نژند

 ( 8707حبیت  که گردون چه آورد پی  رهی

 ( 8701حبیت  بروی اندر آورده بد روی تنگ
 (8731حبیتبکردار آت  هیونی بلند
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 شساااات از باااار بادپااااای ساااامند ن

 همیشااه یکاای جوشاانی پاای  ماان    

 رساااانم مااان اکناااون بشااااه آگهااای 

 روا باشااااد ار جسااااته در جوشاااانم 

 کااارا گاااردش روز باااا کاااام نیسااات

 گااون شااد هااوا نیلگااون   زمااین اللااه 

 برفتناااد و گفتناااد گااار جاااان پااااک 

 د ساااواربااااره مااار  پیااااده شاااد از 

 بسااااالر گفااات آناااچ فرماااان دهااای 

 آفاارین  ساازد گاار شااما باار جهااان    

 ز بیااااداد و داد آنااااچ آمااااد بشاااااه 

 بااااداد آنااااک آورد پیاااادا سااااتم   

 نهااالی  بااد جاااک و بااالین  ساانگ  

 فااادای تاااو باااادا تااان و جاااان ماااا 

 همااااه گسااااتهم را کنیااااد آفاااارین 

 جااوی شااب و روز در جوشاان کینااه  

 ز شااابگیر تاااا شاااب برآماااد زکاااوه 

 بااریماگاار ساار همااه سااوی جنجاار   

 چاارا ساار بپیچاایم مااا جااود کییاایم    

 مااارا حاجااات از کردگاااار جهاااان   

 ز باااااد اناااادر آرد دهاااادمان باااادم 

 جهااان پاای  شاااه جهااان بنااده باااد   

 که تاا ساینه کهارم باد و نیاک گشات      

 میاااان بساااته هااار دو ساااپهبد بکاااین

 بدانساات کاا  نیساات بااا کااس وفااا  

 ای جاااان و تااان فااادای ساااپه کااارده

 ازیااان شاااهر ترکاااان و افراسااایا    

 د نیاااک و بااادشبااادان گیتااای افتاااا

 وگااار بازگشاااتن بخرگااااه جاااوی   

 نااه نیاااروی جنااگ و ناااه راه گریاااز  

 رهاااایی نیاااابیم یاااک تااان بجاااان   

 بخندیاااد گاااودرز و زو شااااد شاااد  

 کنااون یااار بایااد کااه زندساات ماارد   

 کااه ماان زناادگانی پااس از ماارگ اوی 

 باادی ده شاابان روز باار پشاات زیاان   

 کااه بااا ماان چااه کاارد اناادران گسااتهم

 چاااو آ  انااادر آماااد ببایسااات ناااان

 ویی  پااای یااابی نخسااتچااو ساار جاا

 زیاان جایگاااه کااه گاار ماارده گاار زنااده

 |هماااه شاااب بنالیاااد تاااا روز پااااک 

 کااه پشااتم شکسااتی و جسااتی دلاام   

 کااااه ای نامااااداران فرجنااااده پاااای

 (8163حبیتسپر کرده جان و فدی کرده تن
 (8151حبیتبخت بیدار مشک شود جاک با

 (8103حبیتوان کردگار از تنمبرآرد ر

 ( 8103حبیت  ورا زندگانی و مرگ  یکیست
 ( 8133حبیت  برآمد همی مو  دریای جون
 (8551حبیتنباشد بتن نیستمان بیم و باک

 ( 8530حبیت آورد و بر ساجت کار سپر بر سر

 ( 8066حبیت  سواران ایران و توران گروه
 ( 8071حبیت  بخوانید روز و شبان آفرین

 ( 8073حبیت  نیک راهم بدویست راه بد و
 (8018حبیتز باد آمد آن پادشاهی بدم

 ( 8058حبیت جورش گوشت نخچیر و پوش  پلنگ
 (8033حبیتسراسر برینست پیمان ما

 ( 8361حبیت  شب و روز باشید بر پشت زین

 ( 8381حبیت  نگر تا گشاده ندارید روی

 ( 8340حبیت  میان بسته دارم بسان رهی

 ( 8313حبیت  بزادیم و روزی مریمبروزی 

 ( 8355حبیت  ز بهر چییم شهچنین بنده 

 ( 8331حبیت برین گونه بود آشکار و نهان
 (8185حبیتچه از پادشاهی چه از بهر دین

 ( 8380حبیت  همیشه دل پهلوان باد شاد

 ( 8303حبیت بیم گشت ز دشمن دل برته بی
 (8335حبیتهمی داد جوانیم و پیدا ستم

 (8333حبیتبسته دارد ز بهر جفامیان 
 (4650حبیتبپیری زمان روزگار کهن

 ( 4861حبیت   یا  بد آمد سرانجامت ای نیک

 ( 4841حبیت  همانا که نیک است با ایزدش

 ( 4875حبیت  سپردن بنیک و ببد راه جوی 
 (4854حبیتچه با جویشتن کرد باید ستیز
 (4851حبیتنه جرگاه بینیم و نه دودمان

 (4811حبیتشد وز غم آزاد شد رج  تازه

 ( 4483حبیت  نه آنگه کجا زو برآرند گرد

 ( 4441حبیت  نخواهم که باشد بهانه مجوی

 ( 4473حبیت  کشیده ببدجواه بر تیغ کین

 ( 4413حبیت  غم و شادمانی  با من بهم

 ( 4401حبیت  باندوه و شادی نبندد دهان
 (4765حبیتوگر پای جویی سرش پی  تست

 ( 4781حبیت  ا سوی ایران سپاهبرد مر مر

 ( 4783حبیت پر از درد چون مار پیچان بخاک
 (4745حبیتکنون جان شیرین ز تن بگسلم
 (4711حبیتشما آت  و دشمنان جشک نی
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 انااد همااه جااان و تنهااا فاادا کاارده    

 چناااان مهرباااان باااود دژجااایم شاااد 

 باادل باار جفاااکرد باار جااای مهاار     

 تباااااه کااااارد مهااااار دل پااااااک را

 هماای گفاات کااای کردگااار جهااان    

 اه را بناااده و چااااکریمکاااه ماااا شااا 

 بجاااان گااار دهاااد شااااهمان زینهاااار

 باادین لشااکر اناادر بااس مهترساات    

 ساااران سربسااار نااازد شااااه آوریااام 

 ایااام هماااه شااااه را چااااکر و بناااده  

 بپیااااروزی اناااادر غاااام گسااااتهم  

 اگاار زنااده گااردد تاان ماارده ماارد     
[ 

 (4736حبیتاند دم از شهر توران برآورده
 (4166حبیتوزو شهر ایران پر از بیم شد
 ( 4160حبیت بدین سر دگرگونه بنمود چهر

 ( 4161حبیت آمیخت تریاک را بزهر اندر

 ( 4147حبیت  تو دانی همی آشکار و نهان

 ( 4173حبیت  زمین جز بفرمان او نسپریم

 ( 4111حبیت  وار ببندیم پیش  میان بنده

 ( 4115حبیت  کجا بندگی شاه را در جورست
 (4113حبیتبسی پوزش اندر گناه آوریم

 ( 4137حبیت  ایم همه دل بمهر وی آگنده

 ( 4561حبیت  دل شادمان را دژم نکرد این

 ( 4587حبیات   جهاندار گساتهم را زناده کارد   
[[ 

 
 تضاد ضمنی 1-5-8

مای   ترکیاب متضااد   یعنی دو کلمه در اصل با هم متضاد نیستند ولی در ضمن سخن که با هم ذکر می گردناد یاک   
. ایران و توران نام دو کشور است و به تنهایی با یکدیگر هیچ گونه مخالفتی ندارند مگر زمانی که در داستان و سازند

ضدقهرمانان ایرانی در حماسه های ایاران عباارت اناد از : تورانیاان، چینیاان، کشاانیان، رومیاان،        ابیات به کار روند. 
و ... . توران و تورانیان به سرکردگی پشنگ، افراسیا  و قبل از  هندوان، اعرا  و در بخ  تاریخی شاهنامه، یونانیان

آن دو سلم و تور و بعدها ارجاسب، یکی از دشمنان سرسخت ایرانیان در عرصه حماسه اناد. تقابال ایاران و تاوران     
نماود   منحصر به شاهنامه نیست و در سایر آثار حماسی از جمله جهانگیرنامه، شهریارنامه و باانو گشساب ناماه نیاز    

دارد. تورانیان در رتبه نخست مبارزه با ایرانیان قرار دارند. آنها نه تنها جود به جنگ هاای دیربااز باا ایرانیاان دسات      
یازیده اند بلکه با ت میع و تهدید افراد و کشورهای دیگر آنها را علیه ایران متحد کرده باه نبردهاای جاونین کشاانده     

 (8710اند. حیوسفی و دیگران، 
برقارار شاده اسات در    بیات قابال       "تاوران "و  "ایاران "ضمنی در داستان دوازده رخ که فقط بین واژه های تضاد 

 مالحظه است.
 ز هنگام رزم منوچهر باز

 پس آگاهی آمد به پیروز شاه

 ز ایرانیان گر سواری ز دور

  گر از شاه ترکان بترسی ز بد

 بترکان سپردی بروز نبرد

 سوارنگه کن کز ایران و توران 

 هران شهر کز مرز ایران نهی

 که فریادرسمان نباشد ز دور

 کز ایران ز گاه منوچهر شاه

 هتو بردی ز چین تا بایران سپا

 که کیخسرو آمد ز توران زمین

 ز شبگیر تا شب برآمد زکوه

 که توران ز ایران همه پر غمست

 ابا هر سواری ز ایران سپاه

 ( 43حبیت  نبد دست ایران بتوران دراز 
 ( 04حبیت  که آمد ز توران بایران سپاه
 ( 466حبیت  نخواهی که آیی بایران سزد

 ( 713حبیت  عنان تافتی سوی پیکار تور

 ( 135حبیت  نخوانند مردیالنت بایران 

 ( 357حبیت  نه ایران گراید بیاری نه تور

 ( 8861حبیت  چه مایه تبه شد بدین کارزار

 8841حبیات   بگو تا کنیم آن ز ترکان تهای 

 ( 8700حبیت  فزون زان نیامد بتوران سپاه
 (8163حبیتتو کردی دل و بخت دشمن سیاه

 ( 8187حبیت  به ایران و با ما بگسترد کین

 ( 8066حبیت  سواران ایران و توران گروه
 ( 8056حبیت چه مایه بسختی بتوران بماند

 ( 8164حبیت  ز توران یکی شد ورا رزم جواه
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 یکی سوی ایران دگر سوی تور

 ن و توران دژمسپهدار ایرا

 فراز آمد آن گردش ایزدی

 که آشو  ترکان و ایرانیان

 وزانپس کجا گیو ز ایران براند
 

 ( 8183حبیت که دیدار بودی بلشکر ز دور

 ( 8333حبیت  فراز آمدند اندران کین بهم
 ( 8317حبیت از ایران بتوران رسید آن بدی

 ( 4601حبیتمیانازین بد کجا کم شد اندر 

 ( 4118حبیتزن و کودک جرد در ماتمست
 

  
 کنایی-تضاد مجازی 1-5-8

اگر طرفین تضاد در معنای قاموسی و حقیقی جود مخالف هم نباشند بلکاه در معناای مجاازی باا یکادیگر مخاالف       
 باشند.

 بدان تا فرستم بنزدیک شاه

 گهی برکشد تا بخورشید سر

 بیکسان نگردد سپهر بلند

 می و رود و رامشگران گهی با
 

 ( 816حبیت چه شان سر ستاند چه بخشد کاله 

 ( 8147حبیت  گهی اندر آرد ز جورشید بر

 ( 8145حبیت  گهی با غم و گرم و با اندهان

 ( 8141حبیت  گهی شاد دارد گهی مستمند
 

 
 تضاد نمادین 7-5-8

 .برقرار کرده استآن است که هنرمند به کمک نمادها و معانی رمزی بین واژگان تضاد 
 
 
 
 

 دالور شد آن مردم نادلیر

 چو آن پادشاهی شود یکسره

 تو نشنیدی آن داستان بزرگ

 یکی داستان زد برین بر پلنگ

 برو با سواران سوی میسره

 بکردار نخچیر کز شرزه شیر

 شما هم بکردار روباه پیر

 دلیری مکن جنگ ما را مخواه

 ندانی که شیر ژیان روز جنگ

 جنگ و پیکار نیستترا آرزو 

  بپیروزی شاه جستو شدند

 چو نستیهن آن شیر شرزه بجنگ

 که دانست هرگز که سرو بلند

 از ایرانیان ده وزینها یکی

 ز ما ده مبارز و زیشان هزار

 که دانا زد این داستان بزرگ

 بچنگ منی در بسان تذرو
 

 ( 43حبیت  گوزن اندر آمد ببالین شیر 

 ( 884حبیت  بشخور آید پلنگ و برهآب
 ( 818حبیت  که شیر ژیان آورد پی  گرگ

 ( 415حبیت چو با شیر جنگ آورش جاست جنگ

 ( 767حبیت  دار چنگال گرگ از بره نگه

 ( 543حبیت  گریزان و شیر از پس اندر دلیر

 ( 575حبیت  ببیشه در از بیم نخچیرگیر

 ( 573حبیت  که روباه با شیر ناید براه

 ( 575حبیت  نخچیرگیرببیشه در از بیم 

 ( 507حبیت  نیاالید از بن بروباه چنگ

 (537حبیتجار نیست  وگر گل چنی راه بی

 ( 313حبیت  که بازش برد بر سر شاخ سرو

 ( 4101حبیت  پلنگان جنگی چو آهو شدند

 ( 8730حبیت  بباغ از گیا یافت جواهد گزند

 ( 8118حبیت  بچشم یکی ده سوار اندکی

 ( 8031حبیت  سر از کارزارنگر تا که پیچد 

 ( 4433حبیت  که شیری که بگریزد از چنگ گرگ

 ( 388حبیت  که روباه بودی بجنگ  پلنگ
 

 
 تضاد ترکیبی 2-5-8

ها( در کالم، هنرمندانه ظاهرشده باشد، تضااد   اگر طرفین تضاد به صورت ترکیب اضافی یا وصفی حیا حتی مقلو  آن
 ترکیبی نام دارد.

 افراسیا برفتند با پند 

 رومی تن پاک اوی یبدیبا

 ( 06حبیت  رام پیر و جوان بر شتا آب 

 ( 33حبیت  ز جورشید ایران  آید گزند
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 چو پیران چنان دید لشکر همه

 که چون ماه ترکان برآید بلند
[ 

 ( 4185حبیت  بپوشید آن جان ناپاک اوی

 (8376حبیتاز گرگ درنده جسته رمه چو
[[[[[[[[[[ 

    

 
 انواع تضاد لفظی: 5شکل

 
 تضاد شخصیتی 8-8

داستان عرصه تزاحم، تقابل و توافق شخصیت هایی است که با نق  آفرینی های جود بسیاری از اندیشه ها، افکار و 
در اثر ادبی باه فاردی    نیز گفته اند protagonistعواطف را عینیت می بخشند. قهرمان که آن را شخصیت اصلی یا 

نیاز    antagonistضد قهرماان کاه آن را شخصایت مخاالف یاا      ون توجه ما قرار می گیرد. گفته می شود که در کان
ضد قهرماان هاا بار اسااس کان  و       نامیده اند شخصیت شریری است که مخالف و معارض شخصیت اصلی است.

حیوسافی و   تاثیرشان در داستان به ضد قهرمان اصلی، مشاور، سپهدار، جدالگر و یاریگر   ح و ...( تقسیم مای شاوند.  
 (8710دیگران، 

 در ادامه قبل از ذکر ابیات شاهنامه توضیح مختصری از تعریف هر یک از این انواع شخصیت ها آورده شده است. 
 
 ضد قهرمان اصلی 5-8-8

ضد قهرمان اصلی فردی است که از نظر اندیشه، صفات، اعمال و رفتار در نق ه مقابال و ق اب منفای قهرماان قارار      
واره به جاطر کینه ای پایدار و با انگیزه های مختلف و به شیوه های گوناگون به مبارزه باا قهرماناان مای    دارد. او هم

پردازد و جدال بین او و قهرمان جز با نابودی یکی از آن دو پایان نخواهد پاذیرفت. افراسایا  در میاان تورانیاان در     
ام افراسایا  در مقابال کیخسارو و پهلواناان ایرانای قارار       شاهنامه این نق  را برعهده دارد. در داستان دوازده رخ نا 

 (8710حیوسفی و دیگران،  نگرفته است.
 
 ضد قهرمان مشاور و سههدار 8-8-8

ضد قهرمان مشاور، فرد یا افرادی است که در نبردهای مختلف ضد قهرمان اصلی علیاه قهرماان، طارف مشاورت او     
 قرار می گیرند و 

نبرد و سایر موارد به او یاری می رسانند. در شاهنامه و در میان توران پیران این مسئولیت  با ارائه طریق در شیوه های
را به عهده دارد و بعد از او کسانی چون هومان، بارمان و گرسیوز و ... .  ضدقهرمان سپهدار کسی اسات کاه وظیفاه    

شیوه صف آرایی لشکر، شایوه مباارزه،    لشکرکشی و هدایت سپاهیان را برعهده دارد و به عنوان سپاهساالر لشکر در
تعیین و فرستادن ضد قهرمان جدالگر به میدان به ایفای نق  می پردازد. تورانیان در اکثر ماوراد پیاران و گااه گااهی     

 (8710حیوسفی و دیگران،  هومانف بارمان، شیده و گرسیوز این وظیفه را به انجام می رساند.

 تضاد واژگانی

 تضاد فعلی

 تضاد مدرج

 تضاد معنایی

 تضاد ضمنی

 کنایی-تضاد مجازی

 تضاد نمادین

 تضاد ترکیبی
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نق  را بازی می کند و در زیر ابیاتی که نام پیران در برابار ایرانیاان قارار گرفتاه،      در داستان دوازده رخ پیران این دو
 آمده است.

 نهاده سپهدار پیران دو چشم

 بخسرو نمود آن کجا رفته بود

 نیاز چو از جنگ پیران شدی بی

 نشد اسب جسته نه پیران نیو

 چو پیران چنان دید برگشت زود

 چو گودرز کشواد و پیران بهم

 زره را بیاودر گیوگروی 

 چو گیو آن زمان روی پیران بدید
 

 ( 753حبیت  دل بجوشد ز جشم که گودرز را 

 (  343حبیت  گفته بود دوسخن هرچ پیران ب

 (  8574حبیت عنان سوی او جنگ را برگشید

 (8515حبیتبرفت از پس  گیو تازان چو دود

 (  4581حبیت یکی رزم کیخسرو اکنون بساز

 ( 8181حبیت  بدرد و ستمهمه ساجته دل 

 (  4711حبیت دمان با سپهدار پیران نیو

 ( 8511حبیت   بدانجا رسیدند یاران گیو
 

 
 
 ضد قهرمان جدالگر 9-8-8

ضدقهرمان جدالگر فرد، عنصر یا موجودی است که بر اساس انگیزه های درونی و فردی و یا به دستور ضد قهرماان  
 (8710به نبرد با قهرمان می پزدازد. حیوسفی و دیگران، سپهدار یا ضد قهرمان اصلی مستقیما 

 چو هومان ویسه بدان رزمگاه

 چو هومان ز نزد سواران برفت

 یکی تیر بر اسب نستیهنا

 چو هومان ز گودرز برگشت چیر

 چو هومان بیامد بدان چیرگی 

 جبر شد به بیژن که هومان چو شیر

 چو بیژن بنزدیک هومان رسید

 بیامد چو گردسپهدار هومان 

 ز بیژن فزون بود هومان بزور

 سلیح و سر و اسب هومان گرد

 چو بیژن به نستیهن اندر رسید

 چو هومان ز گودرز پاسخ شنید

 چو گیو اندرین بود لهاک زود

 بتوران چو هومان سواری نبود

 نهادند پس گیو را با گروی

 دگر با فریبرز کاوس تفت

 چو رهام گودرز با بارمان

 روهل بد و زنگلهچو دیگر ف

  چو گرگین کارآزموده سوار

 چو اوجواست با زنگه شاوران

 گرازه بشد با سیامک بجنگ

 هجیر و سپهرم بکردار شیر

 و دیگر گروی زره دیو نیو

 چو گیو اندر آمد گروی از نهیب

 سه دیگر سیامک ز توران سپاه

 چهارم فروهل بد و زنگله

 به پنجم چو رهام گودرز بود

 و رویین دمان ششم بیژن گیو

 برومی عمود آنگهی پور گیو

 (  154حبیت که گودرز کشواد بد با سپاه 

 ( 136حبیت  بیامد بنزدیک رهام تفت

 (  571حبیتچو شیر اندران رزمگه بردمید

 ( 533حبیت برآشفت برسان شیر دلیر
 ( 511حبیت  بپیچید گودرز زان جیرگی

 ( 537حبیت  بپی  نیای تو آمد دلیر

 ( 113حبیت  رسید از گشاد و بر بیژنا
 ( 373حبیت  بدان تا ز بیژن بجوید نبرد

 ( 333حبیت  چو برگشت هور هنر عیب گردد

 ( 158حبیت  به پی  سپهدار گودرز برد

 ( 110حبیت  درف  سر ویسگان را بدید
 ( 361حبیت  یکی آهنین کوه پوشیده دید
 ( 8538حبیت  نشست از بر بادپای چو دود

 ( 8031حبیت  که با بیژن گیو رزم آزمود

 ( 8167حبیت  که همزور بودند و پرجاشجوی

 ( 8160حبیت  بورد رفتچو کلباد ویسه 

 ( 8163حبیت  برفتند یک با دگر بدگمان

 ( 8184حبیت  برون تاجتند از میان گله

 ( 8163حبیت  که با اندریمان کند کارزار

 ( 8188حبیت  دگر برته با کهرم از یاوران

 ( 8161حبیت چو شیر ژیان با دمنده نهنگ

 ( 8187حبیت  بدان رزمگاه اندر آمد دلیر

 ( 8111حبیت  پور گودرز گیو برون رفت با

 ( 8156حبیت  کمان شد ز دست  بسوی نشیب

 ( 8153حبیت  بشد با گرازه به آوردگاه

 ( 8138حبیت  دو جنگی بکردار شیر یله

 ( 8111حبیت  که با بارمان او نبرد آزمود

 ( 8366حبیت  بزه برنهادند هر دو کمان

 ( 8364حبیت  همی گشت با گرد رویین نیو
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 هجیر دالور بکردار شیر

 گرفتند هر دو عمود گران

  رسید اندران جایگه گستهم

 فرود آمد از باره گرگین چو گرد

 زن دهم برته با کهرم تیغ

 که تا سینه کهرم بد و نیک گشت

 جواه برون رفت گرگین نهم کینه

 ( 8344حبیت  سپهرم درآمد دلیربروی 
 ( 8374شاوران حبیت چو اوجواست با زنگه 

 ( 4431حبیت  که بودند یاران توران بهم

 ( 8351حبیت  سر اندریمان ز تن دور کرد

 ( 8307حبیت  دو جونی و هر دو سر انجمن

 ( 8303حبیت  بیم گشت ز دشمن دل برته بی

 ( 8356حبیت  ابا اندریمان ز توران سپاه
 
 ضدقهرمان یاریگر 4-8-8

ضدقهرمان یاریگر فرد موجود یا افرادی است که در هنگام به ج ر افتادن ضد قهرمان جادالگر در میادان مباارزه باا     
 (8710حیوسفی و دیگران،  قهرمان به میدان تاجته است.

 سوی گیو لهاک و فرشیدورد

 برآمد بر گیو لهاک نیو

 سوی راست گیو اندر آمد چو گرد

 بیژن سخن یاد کرد ز گستهم

 چو بشنید بیژن که گستهم رفت

 چو بشنید گودرز گفت آن دو مرد

 ( 4506حبیت  برفتند و جستند با او نبرد 

 ( 8508حبیت یکی نیزه زد بر کمرگاه گیو

 ( 8514حبیت  گرازه بپرجاش فرشیدورد

 ( 4110حبیت  ز لهاک وز گرد فرشیدورد

 ( 4831حبیت  ز لشکر بورد لهاک تفت

 ( 4837حبیت  گرد لهاک و فرشیدوردبود 
      

 
 : انواع تضاد شخصیتی8شکل

 
 پارادوکس 9

دیگر از گونه های ناسازی که نیک پندار جیز است و ارزش زیباشناجتی بسیار می تواناد داشات آن اسات کاه آن را     
هام پیوناد و همبساتگی     ناسازی هنری می نامیم. ناسازی هنری آن است که دو ناساز در همان هنگام که ناساازند باا  

 (8737داشته باشند؛ مانند دو روی سکه که با همه ناسازی سخت به هم پیوسته اند... حکزازی،
همان طور که انتظار می رفت با توجه به جدید بودن صنعت پارادوکس نسبت به شاهنامه فردوسی، موارد اساتفاده از  

تعداد هم نسبت به تعداد برجی دیگر از آرایاه هاا هام چاون     این صنعت در داستان دوازده رخ اندک است اما همین 
 تضاد واژگانی بسیار قابل توجه است.

 کند پیشدستی بجنگ بمابر

 چو در پی  من برگشادی زبان

  سپهدار پیران غمی گشت سخت

 

 ( 741حبیت  برآشفت با تیره جورشید بخت 

 ( 8678حبیت  نبیند کس این روز تاریک و تنگ

 ( 508حبیت  رت نهانبدانستم از آشکا

 
 نتیجه 4

 عامیانه. های داستان و اس وره، تاریخ است: سرشته گوناگون منابع از را شاهنامه مایه جمیر فردوسی ابوالقاسم حکیم
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بیت(، که در آن نبردی در مرزهای توران، میان ایرانیان  4581دوزاده رخ نام اپیزودی نسبتاً طوالنی در شاهنامه است ح
شاود کاه هوماان، بارادر پیاران،       دهد. جنگ زمانی آغاز می دهی گودرز و تورانیان به سرکردگی پیران رخ می به فرمان

پاه وارد شاود. آن گااه دو سا    ی گودرز، در نبردی تن به تن کشته می طلبد و به دست بیژن، نوه ایرانیان را به مبارزه می
کنند که جنگ با نبرد تن به تن میاان دوازده زو  از پهلواناان دو    شوند. سرانجام دو جبهه توافق می نبردی نافرجام می
 .سپاه فیصله یابد

 تضااد  همین و است آفریده یکدیگر با تضادّ در جوهری طور به را آفرین کائنات جهان جداوند شاهنامه پندار به

اندیشاه   اسات  کارده  هساتند تقسایم   نبارد  و ساتیز  حال در همواره که بد و نیک جناح به را که جهان است جوهری
 است. گردیده تکرار شاهنامه های داستان جای جای در جهان درونی ناسازگاری و تناقض

بیشترین تضاد مورد استفاده فردوسی در این داستان تضاد معنایی و بعد از آن تضاد شخصیتی اسات. در ایان نوشاته    
 نزدیک به    مورد انواع تضاد یافت شد و در نمودار زیر میزان کاربرد هر یک از آنها به راحتی قابل مقایسه است.

 

 
 تضاد لفظی و شخصیتی و پارادوکس در داستان دوازده رخ : مقایسه انواع 9شکل
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