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چكیده
تضاد به عنوان عنصر جدا نشدنی نظم و نثر فارسی ما در تمام ادوار و متوون ننورم موورد توجوه نموم ننرمنودانا واعران و
نویسندگان بوده و نست .این آرایه ادبی که باعث ایجاد موجی دلنشین میان کلمات و گاه ابیات عر می ود در داستان نوام
اننامه نیز حضورم چشمگیر دارد .این مقاله به بررسی این عنصر در داسوتان فورود سویاوز اا واننامه فردوسوی تردا توه
است .حکیم توس با بهره گیرم اا تضاد بین خصیت ناا مکان نا و حتی سیر داسوتانی مهوارت فوول العواده وود را در بوه
کارگیرم این آرایه ارا مند به رخ کشیده است .ندف اصلی این مقاله بررسی تضاد در داستان فرود سیاوز می با د.
واژگان کلیدی :تضاد ،فرود ،سیاوش ،شاهنامه فردوسی.

 .1مقدمه
بی شک شاهنامه فردوسی یكی از بزرگترین شاهكارهای ادب فارسی و جهان است که با گذشت هزار ساال از
سرودن آن مخاطبانش روز به روز افزون می گردد .این اعجاز هنر فارسی کاه عااری از واژگاان عربای اسات
حاصل سی سال تالش حكیم ابوالقاسم فردوسی در سرودن حماسه و اسطوره و پهلوانی است .تالشی کاه باه
حق به ثمر نشسته و این اثر را از افتخارات ملی ما قرار داده است.
شاهنامه حاوی د استان هالی طویل رزمی -بزمی و عاشقانه است که برخی از داستان ها نیز به تنهایی حاوی هر
سه این مضامین می باشند و فردوسی با استادی و زیبایی هر چه تمام تر هماهنگی موزونی بین این سه مضمون
ایجاد کرده است این اثر ارزشمند سرشار از آرایه های ادبی و تصاویر زیباست .آرایه هایی چون تضاد ،لا

و

نشر ،عكس ،پارادوکس -تناقض و از همه مهمتر اغراق که به حاق فردوسای در ماورد اخیار (اغاراق) بسایار
استادانه عمل نموده است .بحث تضاد در شاهنامه شامل تضادهای لفظی ،معنوی ،شخصیتی ،داستانی و غیاره...
می شود که به طور چشمگیر در سراسر شاهنامه نمود دارد و در این مقاله ساعی شاده اسات آرایاه تضااد در
داستان فرود سیاوش که از داستان های تراژدیک شاهنامه است مورد بررسی قرار گیرد .داساتانی کاه از تضااد
بین دو برادر آغاز می شود و تا نابودی یكی توسط دیگری پیش می رود .اصل انتقاام کاه در شااهنامه پایاه و
اساس تمام داستان ها است در این داستان نیز موج می زند .فردوسی به عناوان یاک راوی متبهار باه زیباایی
توانسته (محور حق و باطل را در خالل داستان های زیبای خود در مقابل هم قرار داده با اینكه در برخی حق و
در برخی دیگر باطل پیروز است)(حمیدیان ،ص .)1گر چه سال ها از تدوین این اثر فاخر گذشاته و طای ایان
ادوار آثار پهلوانی و حماسی زیادی سروده و تدوین شده است اما به حق می توان گفت که شااهنامه همنناان
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قدرتمند و خاص یكه تاز است .فردوسی کوشیده که با ریز بینی ویژه ای وقایع – مكان ها -میادان هاای رزم-
شخصیت ها و حتی رسوم و آئین رایج را به گونه ای ساده و شیوا توصی

کند به گونه ای که مخاطب خود را

در خالل داستان حس می کند و با شخیصت همزاد پنداری می کند و می اندیشد کاه اگار خاودش در چناین
شرایطی قرار می گرفت کدام تصمیم را اتخاذ می کرد.
 1-1بیان مسئله
این مقاله با بررسی تضاد در داستان فرود پاسخگوی پرسش های زیر خواهد بود:

 چند نوع تضاد در این داستان وجود دارد؟ ( تضاد های این داستان از کدام نوعند)؟
 تضادها چه نقشی در پیشبرد داستان دارد؟

 تضاد در داستان تا چه حد بر سر انجام فرود اثر می گذارد؟
شاهنامه سرشار از شادی ها ،غم ها ،عشق ها ،فراق ها ،پیروزی ها ،شكست ها ،جشن ها ،مصائب و در مجموع
سرشار از تضادهای زیباست که ذهن هر خواننده ای را به چالش و انتخاب می کشاند.
 1-2پیشینه پژوهش
در این رابطه پژوهش هایی به انجام رسیده است که چكیده آنها در ذیل آمده است:
 1-2-1حسن زاده ،حسن؛ «تضاد و تضادنما»؛ رشد آموزش زبان و ادب فارسی ،شماره 1931 ،39؛ ص 75-75
مطابقه که آن را تضاد و طباق نیز می گویند در لغت به معنای دو چیاز را در مقابال یكادیگر قارار دادن و در
اصطال  ح آن است که کلماتی دد یكدیگر را با هم بیاورند .کاربرد این آرایه موجب مای شاود مفهاوم جملاه
برجسته تر و موثرتر و ارتباط معنوی کالم را آشكارتر شود به ویژه اگر دو واژ] ی متضاد در تقابل باا یكادیگر
قرار گیرند.
ال ) بیشترین کاربرد آن است که شاعر واژه مخال
هایی که به تنهایی مخال

در یک جم له را در جمله بعدی باه کاار بارد .ب) واژه

هم نیستند اما در جمله به سبب تقابل معنایی با یكدیگر تضاد ایجاد کارده اناد.

)

تضاد یک واژه با یک ترکیب کنایی مثل "خندان" و "خون دل" .ت) تضاد دو ترکیب کنایی با یكادیگر مثال

" ده زبان داشتن" و "مهر بر زبان داشتن"  .ث) تضاد واژه ای با یک واژه مجازی مثل خار با واژه گلزار مجاز
از گل .ج) تضاد یک واژه ساده با یک واژه مرکب مثل "خموش" و "فراوان سخن" .چ) تضاد افعال مثل مای

روم و نمی رود.
تضادنما :از آنجا که آرایه ی تضاد بر پایه ی تناسب معنایی واژه های معنوی محسوب می شاوند در تشاخی
آرایه ی تضاد باید به معنا ی واژه ها دقت شود .در بررسی آثار ادبی گاه به ابیات و عباراتی بر می خوریم کاه
واژه ها تنها در لفظ رابطه تضاد ایجاد کرده اند و با تعمق و تامل بیشتر پی میبریم که شاعر یاا نویسانده قصاد
تقابل و تضاد معنایی بین دو واژه را نداشته است .بهتر است این شكل از روابط کالمی را تضادنما بنامیم .ماثال
تضاد یک واژه با جناس لفظی واژه دیگر .گل با واژه خار تضاد ایجااد مای کناد و در بیات زیار باا جنااس
لفظی(خوار) تضاد ایجاد کرده است.
به بوی آن گل بگشاد دیده ی یعقوب

نسیم یوس

ما را ز کرته خوار مگیر (مولوی)
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 1-2-2عزیز محمدی ،فاطمه؛کهزادی ،حامدردا؛ «صنعت ادبی تناقض در آثار جاان دان و ساعدی شایرازی»؛
مطالعات ادبیات تطبیقی ،سال هفتم ،شماره 1932 ،27؛ ص95-55
تناقض در مقام صنعتی ادبی نقش مهمی را در ادبیات شرق و غارب باه ویاژه در ادبیاات فارسای ،یوناانی و
انگلیسی ایفا می کند .کاربرد تناقض به عنوان یكی از روش های نقد ادبی شامل بررسای اههاارات دو پهلاو و
نتیجه گیری و برداشت متعاقب از آن ها است .هم سعدی شیرازی و هم جان دان از تناقض جهت بررسی تضاد
های غالبی استفاده می کنند که تا اندازه ای برای خوانندگان عادی غیر قابل درک است .این دوشاعر با اساتفاده
از صنعت ادبی تناقض در آثارشان در صدد کمک به خوانندگان برای درک و فهم بهتر معانی اشعار و باه ویاژه
غزلیات برآمده اند تا در عین حال موجبات لذت خوانندگان را نیز فراهم سازند.
 1-2-9علیزاده ،ناصر؛ راموز ،کمال؛ « از جهان نگری تا کااربرد صانایع بادیعی در شاعر سابک خراساانی(با
رویكردی به نظریه ساختارگرایی تكوینی لوسین گلدمن)»؛ نامه پارسی ،شماره 1933 ،79؛ ص197-115
قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجری ،که هم زمان با تشكیل دولت ساامانیان در شامال شارق ایاران و هام
چنین دوره اول حكومت غزنویان است دوره طالیی تمدن اسالمی و ایرانی نامیده شده است .شاهان ساامانی و
به تبعیت از آنان غزنویان به زبان و ادب فارسی توجه شایان نشان دادند .نوع زندگی و جهان بینی حاکم بار آن
را در شعر شاعران این دوره می توان به صورت بهره گیری فراوان این شاعران از صانایع لفظای چاون اناواع
جناس ،ترصیع ،موازنه و طرد و  ...و بی توجهی آنان به صنایع معنوی چون ایهام و ایهام تناساب و اساتخدام و
 ...مشاهده کرد.
 1-2-5کارگر ،یحیی؛ «نگاهی به طبقه بندی صنایع بدیعی همراه با نقد و تحلیل صنایع لفظی»؛ مجلاه دانشاكده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم ،سال اول ،شماره سوم1931 ،
بحث طبقه بندی صنایع بدیعی در زبان فارسی با تاخیر فراوان مورد توجه قرار گرفته است و همین امر در کناار
عدم ارائه تعری

دقیق از صنایع لفظی و معنوی ،ابهام در فلسفه زیبایی آفرینی صنایع ،تفكیاک نكاردن نظام و

نثر ،عدم توجه به سیر تاریخی صنایع در متون ادبی موجب ههور و بروز آشفتگی های فراوانی در ایان عرصاه
شده است.
 1-2-7کمال ،مرتضی؛ «نگاهی به مبانی پارادوکس در فلسفه و ادب»؛ کتاب ماه ادبیات و فلسافه ،شاماره ،19
1931؛ ص54-55
پاارادوکس کلماه یوناانی اسات .واژه  pradoxاز کلماه یوناانی  pradoxumسااخته شاده اسات .واژه
 pradoxumمرکب از دو جزء para :به معنی مخال

و مقابل و  doxaبه معنی رای و اندیشه اسات .پاس

پارادوکس به معنی عقیده خالف مشهور و نظری بر خالف رای عام و به اصطال ح خرق اجماع است.
تصاویر پارادوکسی در فلسفه و کالم معموال به صورت قضایای منطقی و برهان های فلسفی طر ح شده اند ولی
در ادب فارسی چه در حوزه نظم و چه در نثر به صورت تصاویر بالغی به کار رفته اند .چاون جاوهره اصالی
این تصاویر عدول از هنجار متعارف زبان است .این عادت شكنی موجب اعجاب و شگفتی می گردد و ذهن را
لحظه ای با مقوله ای بغرنج و خالف عادت و انتظار درگیر می کند و در حیرتی فرو مای بارد و باه جسات و
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جوی راز نهفته وا می دارد .این تالش ذهنی موجب التذاذ می شود و زیبایی پارادوکس ها در پدید آوردن ایان
حیرت و سرگشتگی ها است.
 1-2-1مرتضایی ،سید جواد؛ « نقد و تحلیل پارادوکس در روند و سیر تاریخی و بالغی »؛ دانشاكده ادبیاات و
علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،شماره 1937 ،55؛ ص215-297
پارادوکس نه تنها یک صنعت بدیعی یا تصویر شاعرانه است بلكه اصطال ح و مفهومی منطقی ،فلسافی و جهاان
بینانه است .این مقوله در کالم صوفیه و شطحیات ایشان حضوری چشمگیر و فعال داشته و در شعر فارسی نیاز
از همان آغاز وجود داشته است اما در آثار بدیعی و بالغی گذشته ما به دلیل کلی نگری و یكساان انگااری باا
تضاد و یا غفلت و سهو به آن توجهی نشده است .در آثار فرنگی به ویژه فرهنگ های اصطالحات ادبی ،مفصل
به آن پرداخته شده اما در کتب بدیعی و بالغی متاخر متاسفانه برخای باه آن توجاه نكارده اناد و تعااری

و

تودیحات گروهی دیگر از آن نیز محل بحث و نقد و تحلیل است.
تالش برای تقسیم بندی انواع و اقسام پارادوکس وقتی سودمند و مفید خواهد بود که به بررسی و تحلیل علمی
و دقیق کارکرد آن در شطحیات و کالم صوفیان و متون نظم و نثار ادبای قادیم و محااورات و کاالم شافاهی
عامیانه و روزمره بپردازیم.
در اصل متناقض نما کما بیش عقیده ای بود که با عقیده عموم تضاد داشت .در حدود اواساط قارن شاانزدهم
میالدی این کلمه معنای مقبول نظر همگان یافت و آن این است :عبارتی هاهرا متناقض باا خاود کاه در دقیاق
ترین برداشت به نظر می رسد شامل حقیقتی است که دو امر متضاد را جمع کند.
 1-2-5یوسفی ،محمدردا؛ ابراهیمی شهرآباد ،رقیه؛ «تضاد و انواع آن در زباان فارسای»؛ فناون ادبی(علمای-
پژوهشی) ،سال چهارم ،شماره 1931 ،2؛ ص123-175
تضاد یكی از پیوندهای معنایی میان کلمات و یكی از مؤلّفه های مهم زبان است که در بعد واژگاانی در حاوزه
مطالعات دستور زبان قرار م یگیرد و در بعد معنایی از مقوالت بالغی به حساب می آیاد .اهال زباان باه طاور
ناخودآگاه از این مؤلّفه در سخن خویش استفاده می کنند و چون از ابتدا با آن مأنوس و آشنا هستند هنگاام باه
کار بردنش با مشكلی روبه رو نمی شوند؛ ولی غیر فارسی زبانان در بسایاری از ماوارد هنگاام یاافتن متضااد
کلمهای دچار مشكل میشوند؛ زیرا ساختار تضاد در زبان فارسی کامالً قیاسای نیسات و در بسایاری از ماوارد
سماعی است.
در زبان فارسی تضاد دو ساختار عمده دارد :متضادهای قیاسی یا مشتق که از ترکیب پیشاوندهای مختلا

باا

اسم ،صفت ،بن فعل و ...ساخته م یشوند؛ زیرا در زبان فارسی پسوند یا میانوند متضادساز وجاود نادارد .دوم
متضادهای سماعی یا مرکب که گاه با توجه به تكیه اصلی بر روی معنی کلمه یک جزء آن ثابت و یاک جازء
دیگر تغییر می کند و گاه نیز هر دو جزء متغیر است.در کتابهای دستور کمتر به مقوله تضاد پرداخته شده است .
 1-2-3یوسفی ،هادی؛مدبری ،محمود؛صرفی ،محمد ردا؛طالبیان ،یحیی؛ « دد قهرمان در شااهنامه و منظوماه
های پهلوانی ایران»؛ پژوهش های ادب عرفانی ،شماره 1931 ،5؛ ص93-14
آننه در حماسه های ایرانی حائز اهمیت فراوان است ،جدال دو نیروی خیر و شر است .قهرمانان تجلیگاه هماه
صفات و خصایل پسندیده هستند و دد قهرمانان جلوه گاه صفات و ویژگی هاای اهریمنای؛ از ایان رو داد
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قهرمانان گاه با انگیزه های نفسانی و گاه به منظور کاستن قدرت ،توانایی و شایستگی قهرمانان با آنها درگیر می
شوند.
در این مقاله دد قهرمانان از نظر کنش و نقشی که در متن وقایع به عهده دارند در یازده دسته :اصلی ،مشااور،
سپهدار ،جدالگر،اغواگر ،یاریگر ،متحد ،راهنما ،صوری ،عاشق و ابزاری طبقه بندی شده است.
کرده اند و شاهد مثال هایی نیز آورده اند نیاز باه شار ح

برخی از کتاب هایی که تضاد و پا رادوکس را تعری
زیر می باشند:

 1-2-3داد ،سیما؛ فرهنگ اصطالحات ادبی/واژه نامه ،مفاهیم و اصطالحات ادبی فارسی و اروپاایی باه شایوه
تطبیقی و تودیحی؛ چا

سوم ،تهران:مروارید1937 ،؛ ص 151-152

تضاد و طباق :در لغت دد یكدیگر بودن ،مخال

هم بودن ،ناسازگاری ،ناهمتایی ،دشمنی و مخالفت دو مفهوم

که اجتماع آنها در یک جا ممكن نباشد .در بالغت انگلیسی معموال تضاد از اجتماع صفت با موصاوفی متضااد
درست می شود :همة هیچ ،سبکِ سنگین.
تناقض نما یا پارادوکس :بیشترین ساابقه آن در ادب فارسای باه دوره گساترش عرفاان باه ویاژه در ادبیاات
مغانه(شطحیات صوفیه) و بعد از آن سبک هندی و اشعار بیدل می رسد.
 1-2-14دهخدا ،علی اکبر؛ لغت نامه؛ جلد پنجم ،چا

دوم ،تهران :دانشگاه1955 ،؛ ص 1553و 5441

تضاد :با یكدیگر دشمنی کردن .با یكدیگر مخالفت کردن .با همدیگر دد بودن و باا همادیگر دشامنی کاردن.
مخال

یكدیگر بودن و با هم خصومت کردن .ناهمتایی کردن.

تناقض :عهد شكستن .دد یكدیگر شدن .اختالف دو قضیه است به حسب ایجاب و سلب.
 1-2-11شمیسا ،سیروس؛ نگاهی تازه به بدیع؛ چا

چهارم ،تهران:میترا1939،؛ ص143-111

تضاد :بین معنی دو یا چند لفظ تناسب تضاد( تناسب منفی) باشد یعنی کلمات از نظر معنی ،عكس و داد هام
باشند .تضاد ممكن است بین الزمه معنی کلمات باشد .تضاد از مسائل اساسی ادبیاات اسات و در یسایاری از
آثار بزرگ ادبی مدار بر تضاد قهرمان یا انسان و درون او و یا انسان و طبیعت و از این قبیل است.
پ ارادوکس :مهم ترین نوع تضاد در ادبیات است و آن وقتی است که تضاد منجر باه معناای غریاب باه هااهر
متناقضی شود.
 1-2-12محبتی ،مهدی؛ بدیع نو:هنر ساخت و آرایش سخن؛ چا

اول ،تهران:سخن1934 ،؛ص142-149

طباق(مطابقه یا تضاد) :در لغت به معنای آن است که دو چیز بر روی هم و یا با هم آورده شود و در اصاطال ح
آوردن دو کلمه است که از نظر معنا یا کاربرد دد هم یا برخالف هم باشند یا کاربرد دد هم یا بارخالف هام
باشند یا به کار برده شوند مثال شب و روز ،رنج و شادی ،گل و خار و ...
 1-2-19همایی ،جالل الدین؛ فنون بالغت و صناعات ادبی؛ چا

دهم ،قم :ستاره1959 ،؛ ص25

تضاد یا طباق :در اصطال ح آن است که کلمات دد یكدیگر بیاورند.
 1-9درورت پژوهش
اینكه عنصر تضاد به خصوص تضاد شخیصت ها و تضاد در سیر داستانی چه میزان در سرنوشت و پایان غم
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انگیز فرود سیاوش تأثیر گذاشت و بازی شگفت حكیم طوس با سرنوشت این شااهزاده مظلاوم ماناده سابب
بررسی این داستان و شكل گیری مقاله گردید روندی دد و نقیض که پایان جانكاه و غم انگیز داساتان را رقام
می زند .کوششی هر چند اندک در پاس داشت زحمات سی ساله فردوسی بزرگ.
 2تضاد
تضاد یا متضاد در لغت به معنی با هم مخالفت کردن( .ناهم االطباء) و در اصطال ح دساتور زباان باه کلمااتی
اطالق می شود که در صورت مختل

و در معنی دد هم باشند (لغت نامه دهخدا).

تضاد یک پیوند معنایی است میان کلمات که در بعد واژگانی در حوده زبان شناسی ماورد مطالعاه قارار مای
گیرد و انواع گوناگونی دارد که این مقاله تضاد کلمات را در هر بیت با توجه به تقسیم بندی زیر مورد بررسای
قرار داده است)adabyat56.blogfa.com) .
 واژگانی با پسوند منفی ساز
 مدرّج

 معنایی

 واژگانی
 دمنی

 دو سویه
 جهتی
 فعلی

 شخصیتی

 مجازی یا کنایی
 ترکیبی

 داستانی
 2-2انواع تضاد بین کلمات
 2-2-1تضاد مدرّج :در این نوع تضاد صفت ها قابل درجه بندی هستند .مثال سرد و گرم.
کز ایران که و مه شناسد همه

بگوید نشان شبان و رمه (بیت ) 534

مهان و کهان را همه بنگرید

ز شادی رخش همنو گل بشكفید (بیت )799

چو از دور نزدیک شد ریونیز

بزه برکشید آن خمانیده شیز (بیت) 115

که پیش جوانی یكی مرد پیر

ز افراز غلتان شد از بیم تیر (بیت ) 521

چنین داد پاسخ بدو گستهم

که مویی نخواهم ز تو بیش و کم (بیت) 531

چو خورشید تابنده شد ناپدید

شب تیره بر چرخ لشكر کشید (بیت) 394

چو بیژن پدید آمد اندر نشیب

سبک شد عنان و گران شد رکیب (بیت) 314

اگر خود نزادی خردمند مرد

ندیدی ز گیتی چنین گرم و سرد (بیت) 337

نشسته برو گیو و بیژن بهم

همی رفت هرگونه از بیش و کم(بیت) 352

مرا با جوانی نباید نشست

بپیری کمر بر میان تو بست (بیت) 1415

سرافراز و بیداردل پهلوان

به پیری نه آنی که بودی جوان (بیت) 1431

تضاد در داستان فرود سیاوش
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سبكبار شد اسپ و تندی گرفت پسش بیژن گیو کندی گرفت (بیت) 1115
ازویست پیروزی و زو شكیب

بنیک و ببد زو رسد کام و زیب (بیت) 1225

بمرز اندر آمد چو گرگ سترگ همی کشت بیباک خرد و بزرگ (بیت ) 1944
 2-2-2تضاد معنایی (مكمل یا دو عنصری) :در این نوع تضاد نفی یكی موجب اثبات دیگری است .مثال :مرده
و زنده ،زن و مرد.
ز کشور برآمد سراسر خروش

زمین پرخروش و هوا پر ز جوش (بیت ) 932

از افراز چون کژ گردد سپهر

نه تندی بكار آید از بن نه مهر (بیت ) 535

سوار و پیاده بزرین کمر

همه تیغ دار و همه نیزهور (بیت) 745

بدو گفت بهرام بر گوی هین

تو بر آسمانی و من بر زمین(بیت ) 717

ز چنگش رهایی نیابد بجان

غم آری همی بر دل شادمان (بیت) 154

سلیح سواران جنگی بپوش

بجان و تن خویشتن دار گوش (بیت )154

چو فرزند و داماد او را برزم

تبه کردی اکنون میندیش بزم (بیت) 139

خروشید بیژن که ای نامدار

ز مردی پیاده دلیر و سوار(بیت ) 321

اگر کوه خارا ز پیكان اوی

شود آب و دریا بود کان اوی(بیت) 327

کشنده تن و جان من درد اوست پرستار و گنجم چه در خورد اوست(بیت) 353
مكن کژ ابر خیره بر کار راست بیک جان نگه کن که چندین بكاست(بیت ) 1447
مرا برد باید بدین کار دست

نشاید تو با رنج و من با نشست(بیت )1413

بپیش اندرون بیژن تیزچنگ

همی بزمگاه آمدش جای جنگ(بیت ) 1435

که ایشان همه میگسارند و مست شب و روز با جام پر می بدست(بیت ) 1171
چنین آمد این گنبد تیزگرد
همی با تو در پرده بازی کند
ببند درازیم و در چنگ آز

گهی شادمانی دهد گاه درد(بیت ) 1135
ز بیرون ترا بینیازی کند(بیت ) 1244
ندانیم باز آشكارا ز راز(بیت ) 1242

بلشكرگه اندر می و خوان و بزم سپاه آرزو کرد بر جای رزم(بیت ) 1247
طالیه فرستاد بر هر سویی
خرد داد و جان و تن زورمند
رهایی نیابد سر از بند اوی
چو بیژن بگستهم نزدیک شد
سواران ترکان همه شاددل

مگر یابد آن درد را دارویی(بیت ) 1214
بزرگی و دیهیم و تخت بلند(بیت ) 1227
یكی را همه فر و اورند اوی(بیت ) 1221
شب آمد همی روز تاریک شد(بیت) 1523
ز رنج و ز غم گشته آزاددل(بیت ) 1599

فراوان سخن رفت زان رزمساز ز پیكار او آشكارا و راز(بیت) 1537
بدو گفت ازین لشكر نامدار
خروشی برآورد کاندر جهان
پسر بیپدر شد پدر بیپسر

پیاده یكی مرد و چندین سوار(بیت ) 1795
که دید این شگفت آشكار و نهان(بیت) 1144
بشد کشته و زنده خسته جگر (بیت ) 1113

ز رخشنده خورشید تا تیره خاک همه داد بینم ز یزدان پاک(بیت ) 1223
کنون بر برادر بباید گریست

ندانم مرا دشمن و دوست کیست(بیت ) 1295
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فرازآور از هر سوی ساز رزم

مبادا که آید ترا رای بزم (بیت ) 1274

ز رفتن شب و روز ماسای هیچ بهر منزلی اسپ دیگر بسیچ(بیت ) 1272
وزان پس که رفتی بران رزمگاه

نبودت به جز رامش و بزمگاه(بیت ) 1252

بگویش که کردار گردان سپهر

همیشه چنین بود پر درد و مهر(بیت ) 1239

چه مایه بكشت و چه مایه ببرد بدو نیک این مرز یكسان شمرد(بیت ) 1941
تو گفتی جهان دام نر اژدهاست وگر آسمان بر زمین گشت راست(بیت ) 1913
 2-2-9تضاد واژگانی ( با وند منفی ساز) :آگاه و ناآگاه
چو بیکام دل بنده باید بدن

بكام کسی داستانها زدن (بیت )939

نباید نمودن به بی رنج رنج

که بر کس نماند سرای سپنج (بیت ) 512

ولیكن خرد نیست با پهلوان

سر بیخرد چون تن بیروان (بیت ) 593

کنون از گذشته نیاریم یاد

به بیداد شد کشته او گر بداد (بیت ) 1411

بفرمود پیران که بیره روید

از ایدر سوی راه کوته روید (بیت ) 1155

 2-2-5تضاد دمنی :یعنی دو کلمه در اصل با هم متضاد نیستند ولی در دمن سخن که با هم ذکر مای شاوند
یک ترکیب متضاد می سازند .مثل :کارد و پنیر
چو خسرو ز توران بایران رسیدیكی مغفر شاه شد ناپدید(بیت ) 772
نه تو شیر جنگی و من گور دشت برین گونه بر ما نشاید گذشت(بیت ) 714
خبر شد بترکان کز ایران سپاه

سوس کاسه رود اندر آمد براه(بیت ) 393

از ایران بتوران که دارد نشست مگر خوردنش خون بود گر کبست(بیت ) 1415
چو نستهین گرد بر میسره

کجا شیر بودی بننگش بره(بیت ) 1193

جهان و مكان و زمان آفرید

پی مور و پیل گران آفرید(بیت ) 1229

 2-2-7تضاد یا تقابل دو سویه .مثل :زن و شوهر
پسر بودش از دخت پیران یكی که پیدا نبود از پدر اندکی(بیت)517
سپهبد بشد تیز و برگشت شاه
وزان روی منزل بمنزل سپاه
نژاد تو از مادر و از پدر

سوی کاخ با رستم و با سپاه(بیت) 525
همی رفت و پیشاندر آمد دو راه(بیت) 592

همه تاجدار و هم نامور(بیت) 559

سخن پرسمت گر تو پاسخ دهی شوم شاد اگر رای فرخ نهی(بیت ) 715
ز بیمایه دستور ناکاردان
ابا نامداران گودرزیان

ورا جنگ سود آمد و جان زیان(بیت) 547
کزیشان بدی راه سود و زیان(بیت) 1999

برفت او و آمد ز لشكر تژاو

سواری که بودیش با شیر تاو(بیت )1723

 2-2-1تضاد یا تقابل جهتی .مثل :شمال و جنوب ،مشرق و مغرب
چپ و راست آباد و آب روان

بیابان چه جوییم و رنج روان(بیت)554

تضاد در داستان فرود سیاوش

ندیدیم از این راه رنجی دراز

مگر بود لختی نشیب و فراز (بیت )552

درفشی کجا پیكرش گاومیش

سپاه از پس و نیزهداران ز پیش (بیت) 725
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سپه دید و برگشت سوی فریب بخیره سپردی فراز و نشیب (بیت) 191
ندانند راه نشیب و فراز (بیت) 591

همی گفت کین لشكر رزمساز

جهان پرفراز و نشیبست و دشت گر ایدونک زینجا بباید گذشت (بیت) 532
سربخت مرد جوان گشته شد (بیت) 377

فراز و نشیبش همه کشته شد

چو رهام و بیژن کمین ساختند فراز و نشیبش همی تاختند (بیت) 373
فراز اسپنوی و تژاو از نشیب
بزیر سر مست بالین نرم

بدو داد در تاختن یک رکیب (بیت) 1147

زبر گرز و گوپال و شمشیر گرم (بیت )1155
همه لشگر گشن زیر و زبر(بیت) 1139

پسر بیپدر شد پدر بیپسر

چو پیش آمد این روزگار درشت

ترا روی بینند بهتر که پشت (بیت )1911

که روزی فرازست و روزی نشیب

گهی شاد دارد گهی با نهیب(بیت )1191

 2-2-5تضاد ایجاب و سلب :رفتن و نرفتتن -که تضاد فعلی نیز تعبیر می شود.
گراید بتندی ز کردار من(بیت) 145

سزد گر بپیند ز گفتار من

سخن هرچ از پیش بایست گفت نگفت و همی داشت اندر نهفت(بیت )545
یكی تیر بگشاد و نگشاد لب
گراینده بدبند رومی زره

کبوده نبود ایچ پیدا ز شب(بیت )1459

بپینید و بگشاد بند گره(بیت) 1431

ز باد آمدی رفت خواهی به گرد چه دانی که با تو چه خواهند کرد(بیت ) 1241
 2-2-3تضاد شخصیتی :آن است که هنرمند به کمک ذکر نام شخصیت های داستان ،بین واژگان تضااد برقارار
کرده است.
فرود دالور برانگیخت اسپ

یكی تیر زد بر میان زرسپ(بیت ) 132

بزد تیر بر اسپ بیژن فرود

تو گفتی باسپ اندرون جان نبود(بیت ) 345

چو بیژن همی برنگشت از فرود فرود اندر آن کار تندی نمود (بیت ) 311
فرود جوان ترگ بیژن بدید

بزد دست و تیغ از میان برکشید(بیت ) 311

رخ طوس شد پر ز خون جگر ز درد فرود و ز درد پسر(بیت ) 315
برآورد اسپ کبوده خروش

ز لشكر برافراخت بهرام گوش(بیت ) 1451

بدو گفت بهرام با من تژاو

چو با شیر درنده پیكار گاو(بیت ) 1474

همی شد گریزان تژاو دلیر

پسش بیژن گیو برسان شیر(بیت ) 1435

پیام فریبرز کاوس شاه
چنین گفت پیران برهام گرد

به پیران رسانم بدین رزمگاه(بیت ) 1231
که این جنگ را خرد نتوان شمرد(بیت) 1233

چو شد رزم گودرز و پیران درشت
چنان بد که بشنید آواز گیو

چو نهصد تن از تخم پیران بكشت(بیت ) 1997

سپهبد سرافراز پیران نیو(بیت ) 1511

برویین چنین گفت پیران که خیز که بهرام را نیست جای گریز(بیت ) 1533
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ز پیران بپرسید و پیران بگفت

که بهرام را از یالن نیست جفت(بیت ) 1794

چو بهرام یل گشت بیتوش و تاو پس پشت او اندر آمد تژاو(بیت) 1751
چنین گفت با گیو جنگی تژاو
برادر چو بهرام را خسته دید

که تو چون عقابی و من چون چكاو(بیت ) 1739
تژاو جفا پیشه را بسته دید(بیت ) 1735

خروشان بر اسپ تژاوش ببست به بیژن سپرد آنگهی برنشست (بیت ) 1147
 2-2-3تضادمجازی -کنایی :اگر طرفین تضاد در معنای قاموسی و حقیقی خود مخاال
معنای مجازی با یكدیگر مخال

هام نباشاند بلكاه در

باشند.

زمانی دهد تخت و گنج و کاله زمانی غم و رنج و خواری و چاه(بیت ) 339
سزاوار مسماری و بند و غل
یكی را برآرد بنرخ بلند

نه اندر خور تاج و دیهیم و مل(بیت ) 1257

یكی را کند زار و خوار و نژند(بیت ) 1235

 2-2-14تضاد ترکیبی (ادافی /وصفی) :اگر طرفین تضاد باه صاورت ترکیاب اداافی یاا وصافی در کاالم
هنرمنداناااه هااااهر شاااده باشاااند .مثاااال :ای پااادر کوتااااه خردمناااد باااه از ناااادان بلناااد
)(adabyat56.blogfa.com
گرت رای جنگست جنگ آوریم(بیت ) 1235
تو گر با درنگی درنگ آوریم
بدادار دارنده سوگند خورد

بروز سپید و شب الژورد(بیت )1715

 2-2-11تضاد داستانی :می توان گفت کل داستان فرود سیاوش در این بیت خالصه شده است.
نگفتم مرو سوی راه چرم

برفتی و دادی دل من به غم (بیت ) 1213

 9نتیجه گیری
تضاد به عنوان یک پیوند معنایی میان کلمات از عناصر زیبای نظم و نثر فارسی به شمار می آیاد کاه باه طاور
گسترده در آثار شاعران و نویسندگان مطر ح ما وجود دارد و فردوسی نیز باا بهاره گیاری از ایان آرایاة ادبای
توانسته در داستان های خود کشاکشی میان کلمات ،ابیات و گاهی کل متن ایجاد کند تا ذهن خوانناده را گااه
به تاریكی و گاه به روشنی دو مفهوم سوق دهد و گاه این تضادها باعث تغییرات چشم گیری در روناد داساتان
های وی و از جمله داستان فرود سیاوش شده است و در سیر این داستان اثر قابل مالحضه ای دارد به گونه ای
که خالف فرمان عمل کردن طوس این داستان را به یک تراژدی ماندگار و جانسوز بدل کرده است.

تضاد در داستان فرود سیاوش
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شكل :1تنوع انوع تضاد در داستان فرود

منابع
 .1حمیدیان ،سعید؛ درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی؛ چا

دوم ،تهران :ناهید1939 ،

 .2داد ،سیما؛ فرهنگ اصطالحات ادبی/واژه نامه ،مفاهیم و اصطالحات ادبی فارسای و اروپاایی باه شایوه تطبیقای و
تودیحی؛ چا

سوم ،تهران:مروارید1937 ،

 .9دهخدا ،علی اکبر؛ لغت نامه؛ جلد پنجم ،چا
 .5شمیسا ،سیروس؛ نگاهی تازه به بدیع؛ چا

دوم ،تهران :دانشگاه1955 ،
چهارم ،تهران :میترا1939 ،

 .7صفا ،ذبیح اهلل؛ حماسه سرایی در ایران از قدیمی ترین عهد تاریخی تا قرن چهاردهم هجری؛ چاا

هشاتم ،تهاران:

امیرکبیر1953 ،
 .1فتوحی رودمعجنی ،محمود؛ بالغت تصویر؛تهران:سخن1937،
 .5فردوسی ،ابوالقاسم؛ شاهنامه فردوسی:متن انتقادی از روی چا

مسكو؛ سعید حمیدیان ،جلاد چهاارم ،چاا

نهام،

تهران :قطره1935 ،
 .3محبتی ،مهدی؛ بدیع نو:هنر ساخت و آرایش سخن؛ چا

اول ،تهران:سخن1934 ،

 .3همایی ،جالل الدین؛ فنون بالغت و صناعات ادبی؛ چا

دهم ،قم :ستاره1959 ،

 .14حسن زاده ،حسن؛ «تضاد و تضادنما»؛ رشد آموزش زبان و ادب فارسی ،شماره 1931 ،39
 .11عزیز محمدی ،فاطمه؛کهزادی ،حامدردا؛ «صنعت ادبی تناقض در آثار جان دان و سعدی شیرازی»؛ مطالعات ادبیات
تطبیقی ،سال هفتم ،شماره 1932 ،27
 .12علیزاده ،ناصر؛ راموز ،کمال؛ « از جهان نگری تا کاربرد صنایع بدیعی در شعر سبک خراسانی(با رویكردی به نظریاه
ساختارگرایی تكوینی لوسین گلدمن)»؛ نامه پارسی ،شماره 1933 ،79
 .19کارگر ،یحیی؛ «نگاهی به طبقه بندی صنایع بدیعی همراه با نقد و تحلیل صنایع لفظی»؛ مجله دانشكده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه قم ،سال اول ،شماره سوم1931 ،
 .15کمال ،مرتضی؛ «نگاهی به مبانی پارادوکس در فلسفه و ادب»؛ کتاب ماه ادبیات و فلسفه ،شماره 1931 ،19

 / 12نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

 .17مرتضایی ،سید جواد؛ « نقد و تحلیل پارادوکس در روند و سیر تاریخی و بالغی »؛ دانشكده ادبیات و علاوم انساانی
دانشگاه اصفهان ،شماره 1937 ،55
 .11یوسفی ،محمدردا؛ ابراهیمی شهرآباد ،رقیه؛ «تضاد و انواع آن در زبان فارسی»؛ فنون ادبی(علمی-پژوهشای) ،ساال
چهارم ،شماره 1931 ،2
 .15یوسفی ،هادی؛مدبری ،محمود؛صرفی ،محمد ردا؛طالبیان ،یحیی؛ « دد قهرمان در شاهنامه و منظومه هاای پهلاوانی
ایران»؛ پژوهش های ادب عرفانی ،شماره 1931 ،5

