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 چکیده

شاعر با صور خیال و صنایع بدیعی، سخن خویش را بسان  آفرینش زیبایی با زبان است. شعر،

ل معانی و مفاهیم بلند عروس سخن، زمانی بیش از پیش میشود که حام ءجلوه .رایداعروسی می

سخن  پرمحتواساده، روان و سعدی در غزلیّات خویش  .نیز باشد...، اخالقی و عارفانه، عاشقانه

به شکلهای گوناگون از  است که او از جمله صنایع بدیع ادبی «نما تناقضم»و « تضاد» .میگوید

آفرینی و بیان  برای زیبایی از آنها جهت دستوری و مفهومی و به فراخور موضوع و هدفی که دارد

کالم خود  امور متضاد را در گاه به صورت ساده و معمولی ،سعدی. میکند استفادهمضامین مزبور 

هنرنمایی  نگیزا و شگفت ه زیباالبتّو  ، ظریففنیّ گاه را بیان میکند و و واقعیّتی مطلب و آورد می

« نما متناقض»به نام و بدیع  ریهن ،تصویری شگفت ،اجتماع امور متضاد و متناقض از میکند یعنی

 ترفند شگفت ادبی دست به آشنایی اینشاعر با  .است پسند ذوق و انگیز خلق میکند که اعجاب

 نکته آمد، خالف درزیرا  آید می نیز به حساب آمد)خالف عادت( ن نوعی خالفبنابرای زدایی میزند

که برخالف چیزی است که ذهن در حالت معمولی و عادی به آن ید آ می، مضمونی یای، تصویر

 خالفطور کلّی ست و بی اوها«نمامتناقض»سعدی بیش از غزل های «تضاد»عادت کرده است.

  .پارادوکسی بیشتر است هایو ترکیب تصاویر ورد ازآ خویش میت ادر غزلیّ سعدی که ییآمدها

 

 .نما، متناقضآمدخالفغزل، تضاد، سعدی، سبک،  کلمات کلیدی:

 

                                                           
 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد. 1 

استاد زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه آزاد گروه زبان و ادبّیات فارسی، واحد مشهد.              2
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 مقدمه

ای بیان بر هایشدر غزل از آنها ادبی است که سعدیصنایع بدیعی جمله از « نما متناقض»و « تضاد»

بیش از « تضاد» بسامد است که بهره جستهاجتماعی و اخالقی  مقاصد و مفاهیم عاشقانه، عارفانه،

نوعی  ،آمد به این اعتبار که در خالفاست « آمد خالف»نوعی « نما متناقض» ست.«نما متناقض»

ناگفته نماند که این  .مخالفت با یکی از باورهای عرفی یا عقلی یا شرعی یا اخالقی و...وجود دارد

و شاعر با هنر خود که  زبان خاصّ خود را دارد ،و هنر فتدامخالفت در عالم هنر و شعر اتّفاق می

انگیز و دلپسند  شگفت آفریند که بدیع, زیبا،و تصاویری میزدایی میزند شعر است دست به آشنایی

« تضاد»یعنی  مقاله مفصّل به محور اصلی بحث ایندر کتابهای فنون و بالغت ادبی به طور  هستند.

از  کسی است که نخستین، «کدکنی درضا شفیعیمحمّ»دکتر  .است شده پرداخته« نما متناقض»و 

 .معروف است« پارادوکس»که در ادب اروپا به  شاعرانه ترفندینام میبرد؛ « نما متناقض»اصطالح 

 نیز در مقاالت خویش مباحثی در این زمینه داشته« عبدالکریم سروش»و « سیدمحمّد راستگو»

های به جنبه« نما در ادبیّات متناقض»ای تحت عنوان  مقاله در« وحیدیان کامیارتقی »دکتر  اند،

در شرحهایی که بر  .است راهگشا بوده مقاله است که در نگارش ظریفی از این ترفند ادبی پرداخته

در غزل  نماها به برخی از این متناقض« شرح شوق»شده، دکتر حمیدیان در  غزلیّات حافظ نوشته

. است تر است بحثی به میان نیامدهکه عنوانی کلّی« خالف آمد»است، امّا از  اشاره کرده افظح

غزلهای سعدی  ، کتابای صورت گرفته و منبع اصلی روش کار در این مقاله به صورت کتابخانه

 برجسته و هایبه ذکر نمونه فقط در این موجز، و تصحیح مرحوم دکتر غالمحسین یوسفی است

 .بسنده شده است «آمد خالف»و « نما متناقض»، «تضاد»از  محدودی

های گوناگون به شکل چشمگیر و پر بسامد است کهبدیعی خاص در غزلیّات او در بین صنایع 

آنچنان نمود و تشخّصی دارد که به عنوان یک صنعت بدیعی بارز « تضاد».جلوه میکند دستوری

در جای جای که  ادبی یترفند؛ ویژگی سبکی او در سطح ادبی به شمار آید یک واند به عنوانتمی

حامل بسیاری از معانی و  ،که عالوه بر آرایش کالم ایجاد موسیقی معنوی کرده  سعدی غزلیّات

نه تنها خللی در زبان شیوا، رسا و روان  صنعت بدیعی معنویبنابراین، این   .میشودمفاهیم عاشقانه 

که همه و همه باعث تشخّص سبکی او  میشود شیرینی آنکند بلکه مکمل زیبایی و او ایجاد نمی

ملموس و پربسامد غزل سعدی گاهی شکلی  ساده، این صنعت ادبیالبتّه  شود.در سبک عراقی می

ند و جدید با هم جمع میشودر بافتی ای که امور متضاد گونه به خود میگیرد هنری و ادبیتر به

غزلیّاتش و چنان نمودی در  بسیار محدود استن بسامد آ آورند که را پدید می« نما متناقض»

عارفانه را بر دوش مفاهیم و گاه و ماجراهای آن امّا همچنان بار معنایی عشق و عاشقی  ندارد

استفاده از بیان و بدیع در غزل سعدی معتدل است و هنرمندانه در جهت تبیین افکار و  د.میکش



 

 

 

 

   

 

 88/سعدیتضادها و خالف آمدهای غزل 

دقیقاً در خدمت سبک سعدی در سطح  «متناقض نما»و « تضاد»، بنابرایناویند. مضمون اصلی غزل

؛ یعنی عشق میشوندو تفسیرگر مضمون اصلی غزل سعدی بیانگر غالباً قرار میگیرند و  فکری

  .مضمون و موضوعی که در تار و پود غزلیّات سعدی وجود دارد

به عنوان را  «نما متناقض»و « آمد خالف»و را به عنوان صنت ادبی بارز « تضاد»در این تحقیق 

 انگیزی شنونده بررسی میکنیم.  اعجابو  و زیبایی کالمبالغت  عوامل

 ضاد(تالف

که به سطح ادبی سبک او  است یسعد یّاتادبی در غزل صنایع بدیعبسامدترین پر از« تضاد»

 را در مقابل هم قرار میدهد بسیار ساده و معمولی امور متضاددر جای جای غزلیّاتش  اوبرمیگردد. 

آوردن مفاهیم متضاد و  صرفِ .را با زبان شعر بیان کند موضوع یا واقعیّتی و چه بسا مقصودشتا 

پسندی زمانی حاصل  متقابل در کالم ایجاد زیبایی و ایجاد موسیقی معنوی نمیکند. زیبایی و ذوق

  :«آبگینه و سنگ». همچون بگیرندمیشود که امور و مفاهیم متضاد نو در برابر هم قرار 

 بــرادران طریقـــت نصیحتــــم مکنیــــد

 

 کـه توبــه در ره عشــق آبگینـــه و سنگســت  

 (37/غزل13)همان:طیبات،ص

: تقابل اند چندگونه و نوع کلمه تضادهایی که در غزلیّات سعدی دیده میشود از جهت دستوری

 اسمها، تقابل صفات.تقابل ، افعال

 تقابل افعال: .9

گاه  .برابر هم قرار میدهدبیت یا حتی یک مصراع در  یکافعال متضاد را در سعدی به کرّات .3-3

نها سبب تداعی میشود و ذهن از این آ تقابل که آورد که از نظر معنی ضدّ یکدیگرند فعلهایی را می

 تداعی لذّت میبرد:
 فرمــان برمــت جانـــا بنشینـــم و برخیــــزم  گفتی به غمم بنشیـن یـا از ســر جـان برخـیز

 (606/غزل232)همان،بدایع،ص

شکلهای گوناگون از  اند برابر هم قرار گرفته ی سعدیغزلها که در ،از میان تمام افعال متضاد

عبارتند  ،از این نوع افعال متضاد دیگر تکرار را دارد.بیشترین « برخاستن»و « نشستن»مصدرهای 

، «برانی کنی،قبول »، «برانی بخوانی،» ،«خریدفروخت، » ،«آمد ،رفت» ،«برانیم خوانیم،»: از

        «.بگرستم ،بخندیدم»، «زنده باشی بمیرد،»، «بخندد ،بگرید»

ی هنرمندانه و یکی از لطیفترین استفاده از دو فعل مثبت و منفی از مصدری یکسان، از تضادها.2,3

 آورد: وجود میموسیقی معنوی الزم را در بیت به و بهره میگیردسعدی از آن ست که آنها
 بار فراق دوستان بس کـه نشستـــه بـــر دلــم  

  

 میروم و نمیــرود ناقــه به زیــــر محمــــلم   

 (118:غزل359)همان:بدایع،ص



 

 

 

 

 

 

 85بهار -13شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/300

 

، «مـنتوانکرد،توانی»، «وشـمنیبنیوش،» ،«مـنتوانتوانم،»: عبارتند از وعـاز این ن دیگرافعال متضاد 

، «نکردگذرکرد، گذر» ،«دیدیندیدم،»، «نخواستخواست،»، «نرویمیروم،» ،«رویــنروی،»

، «نمیرسدمیرسد،»، «رسد، نرسد»، «نبودبود،»، «برنکنمبرکنم،»، «باشدگریز،نباشدگریز»

 .«میگویینگویی،»، «کنی،نکنی»، «نیستهست،»، «نگویمگویم،»، «میگویینگویی،»

 کنایی افعال است که ایجاد تضاد میکند:گاه مفهوم .3-1
 تــتس تـه دسـا بـم یا دل به ما دهی چـو دل

 
 ریــدر بــا بــدل میشتـــن ز ر خوــا مهــــی  

 (123:غزل351)همان،بدایع،ص

 قرار گرفته است.« از دل به در بردن»کنایه از عاشق شدن است که در برابر « دل دادن» 

 «برخاستیم، نشستِ ما»به شکل مصدر مرخم قرار گیرد: .فعل در برابر متضادش3-7
 بـرخاستیـم و نقـش تـو در نفـس مـا چنانــک

  

 مـــا ـه هسـت بـی تـو نباشــد نشســـتِ  هر جا ک 
 (367:غزل39)همان،طیبات،ص

 

   :اسمها تقابل. 2
گرفته های طبیعی و حیوانات متضاد از عناصر اربعه و پدیده حاصل تقابل انواع اسمهایاین تضاد، 

عشق و بیان کردار و حاالت  ءبرای بیان و تفسیر مقوله طقی، فلسفی و انتزاعی است کهتا مفاهیم من

  اند. ارکان آن یعنی عاشق و معشوق آمده

با مشتقاتشان پر بسامدترین مفاهیم متضادند که در غزلیّات سعدی « دوست و دشمن».2-3

 خودنمایی میکنند. 
 ایشمشیر جفا بـــر ســـر مــا آختــه ای که

 

 ایدشمـــن از دوســت ندانستــه و نشناختـــه 

 (151:غزل365)همان،بدایع،ص

، «ءاعدا،ءاحبا»، «عدودوست،» آمده است:به زبان عربی  ز طرفین تضادیکی ا یا دو طرف گاه.2-2

، «مشرق،مغرب»، «قاتلقتیل،»، «قاتل،مقتول»، «آخرتدنیا،» ،«لیل،نهار»،«ریمحقّمی،ظمع»

، «دقعوقیام،»، «بقا،فنا»، «عقبی،ادنی»، «غنافقر،»، «الحصالح،ط»، «خوف،رجا»، «مقاتلکشته،»

، «عیدصیام،»، «حیاتمرگ،»، «لطف،قهر»، «تأخیرتعجیل،»، «مسلمانکافر،»، «وجودعدم،»

 «.فقیر،غنی»، «حقیر،بزرگ»

، «وستید دشمنی،»:است اسم مصدر آمده به صورت تضاد یا یک طرف دو طرفگاه .2-1

 ،«پادشاهی،گدایی» ،«،نیستیهستی» ،«سیاهی،سپیدی»، «مستی،مستوری»، «گریه،خنده»

 »، «شادی،غم» «بیداریخواب،»، «سختی،آسانی» ،«دشواری،آسانی»، «پیری،جوانی»

 «.جمع،پریشانی» ، «نامهربانی، مهربانی،«بندگی،پادشاهی»، «شیرینیتلخی،»، «دشمنیدوست،
 هزار دشمنـــی افتــد بـــه قـــول بدگویـــان   

  

 میــان عاشــق و معشــوق دوستــی برخاســـت  

 (303:غزل136)همان،خواتیم،ص



 

 

 

 

   

 

 303/سعدیتضادها و خالف آمدهای غزل 

 «.باز آمدنرفتن،»، «نشستن،ایستادن»گاه مصادر در مقابل هم قرار میگرند:.2-7
 ایستــادن نـــــه گریزگـــــاه دارم  نـــه مقــام   نـه فراغـتِ نشستـن نـه شکیـب رخـت بستـن

 (390:غزل338)همان،طیبات،ص

 بس فاتحـه خواندیــم و بــه اخــالص دمیدیــم  در رفتـــن و باز آمـــدن رایـــت منصـــور

 (8:غزل9)همان، طیبات،ص

، «سنگ،سبو»، «آبگینه،سنگ»، «گل،خار»اشیا و امور طبیعی:  ،هاتقابل پدیده.2-5

 .«، آتش،آب«انگبین، سرکه» ،«ریاثری،ث»، «زمینآسمان،»

« عشق»و« عقل»مفاهیم تقابل  ،سعدی غزل زیباترین تضادهای موجود در تکرارها و یکی از .2-6

در ادبیّات . عشق از مهمترین مضامین ادب فارسی و اصلیترین مضمون غزل فارسی است. است

علّت و سبب  از دیدگاه عرفا و عرفان، رخد؛ کهچپیرامون عشق می ،مباحثطور کلّی ب ،نیزما عرفانی 

ای است که با احساس در مقوله ،عشق ؛کانون عشق، دل آدمی است. آفرینش جهان بوده است

در شعر . احساس قرار گیرد چندان با عقل سازگاری ندارد ءارتباط است و چیزی هم که در زمره

محلی برای  خیمه زندجایی که عشق ؛ قل و عشق، تضاد و نزاع بوده استفارسی همیشه بین ع

کتاب کردن و از این عقل، همان عقل معاش است که کارش حساب قصودمالبتّه . اقامت عقل نیست

 .است اندیشیمصلحت

 مــاجـــرای عقـــل پرسیــــدم ز عشـــــق  
         

ـــت    ـــش نیسـ ــت و فرمانی ــزول اس ــت مع  گف

 (91/غزل73)همان:طیبات،ص
 

 ونـــدنیک جــای نش عقل و عشق بهفرمان 

 گه که عشق دسـت تطـــاول دراز کـــرد  زان

      

 ود دو پادشــــه انـــــدر والیتــی   غوغــا بــ 

 معلــوم شــد کــه عقــل نــــدارد کفایتــی  

 (35/غزل30)همان:طیبات،ص

اصلی  موضوع ،و شناخت احکام آنفلسفی  یمفهوم ،به یک اعتبار «هستی»به معنای « وجود».2-3

 سعدی با تقابل آنهاگاه . در مقابل آن قرار میگیرد« نیستی»به معنای  نیز «عدم» است. فلسفه

 مطلبی اخالقی را بیان میکند:

 دنیی آن قدر نـدارد کـه بـر او رشـک برنـد

 

 یـا وجـود و عدمـش را غـم بیهـوده خورنــد 
   (593/غزل267)همان:بدایع،ص

استفاده میکند تا ارادت و بیمقداری  اتشان)موجود و معدوم(و مشتقّ مفاهیماز این و در جایی دیگر 

 ءاعم از حقیقی یا مجازی بیان کند؛ بیانی که به سطح و جنبه خویش را در برابر معشوق زیبارو

 فکری سبک سعدی مربوط میشود:

 هـر آن ساعــت کــه بــا یــاد مــن آیــد

 

 مــعـــدومفــراموشــم شـــود موجـــود و  

 (237/غزل300:طیبات،صهمان)
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 دلبـرا پیـش وجـودت همـه خوبـان عدمنـد

      

 سـروران بـر در سـودای تــو خــاک قدمنــد 

 (792/غزل223)همان:بدایع،ص

 حتی تمام خوبرویان را در برابر محبوب و معشوق خویش نیست و نابود میبیند:

 چنین پیش وجودت همه خوبان عدمنـدهم

      

 گـر چـه در چشـم خالیـق همـه زیبــا آینــد 

 (623/غزل290:بدایع،صهمان)

مربوط به عرفان و تصوّف و دین و اخالق برای بیان بیان مطالب اخالقی و دینی  تقابل اسمهای.2-9

، «خرقه،می»های دیگر تضادهای اسمی غزل سعدی هستند. اسمهایی همچون:گونهاز 

 ، «کفر،اسالم»، «بهشت،دوزخ»، «جور،عدل»، «مستی،مستوری»، «عدل،ستم»»، «خرقه،زنّار»»

برای بیان مفاهیم و  و به خویش در برابر هم قرار داده یّاتکه سعدی در غزل یدیگر اسمهای    

، «زهر،تریاق»، «آواز،خاموش»، «دعا،دشنام» ده کرده است عبارتند از:امکنونات خویش از آنها استف

، «نوشنیش،»،«صبوری،عشق»، «فراقوصال،»، «درد،درمان» ،«آبآتش،»، «ندگانزمردگان،»

، «،بیدادداد»، «غیبتحضور،»، «قهرلطف،»، «عقل،عشق» ،«جوانپیر،»، «شادیغم،»

  ،«خداوندگاربنده،»، «هنرعیب،»، «مهر،کینه»، «گبر،مسلمان»، «ارخفته،بید»، «خواب،بیداری»

 .«سلطانگدا،»

  .تقابل صفات:3

وزن شعر و طرز بیان و کالمش  محدود به تقابل اسمها و فعلها نیستفقط تضادهای غزل سعدی 

که این  تا مطلبی را رساتر برساند. گاه ایجاب میکند تا صفات متضاد را در مقابل هم قرار دهد

 ،«آبادانویران،» ،«بدبخت،نیکبخت» ،«،عادلظالم»، «بدخواه،نیکخواه» صفات متضاد عبارتند از:

 ،«،نامهربانمهربان» ،«حالل،حرام» ،«قیر،توانگرف» ،«رومیزنگی،» ،«مست،هوشیار» ،«راستچپ،»

، «سیاه،سپید» ،«نمسلماکافر،» ،«زشت،زیبا» ،«تلخ،شیرین» ،«توانگر،گدا» ،«تر،خشک»

 ،«زندهکشته،» ،«سکونبیساکن،» ،«آزاد،اسیر» ،«زیر،زبر»، «سوار، پیاده»، «کوتاه،دراز»

 .«،نادان،نا خردمند» ،«غمان، شادمان» ،«آشکاراپنهان،»

 .«طالحصالح،»، «کبیرصغیر،»اند:  .صفات متضاد گاه به صورت عربی آمده3-1

علی را میرسانند: اند که حالت فا دهمبه صورت صفت حالیه مقابل هم آمتضادگاه .صفات 2-1

 .«افتان، خیزان»

 ، مهربان،«بی سکون ساکن،» مثبت میگذارد:ر برابر صفت صفت منفی را با سلب و نفی د1-1

 .«نامهربان

الفاظ و با با زبان ساده و روان  در غزلهایش علیرغم وحدت موضوع و مضمون راین سعدیببنا

ع است که مفاهیم متضاد در غزلیّات سعدی متنوّ میپردازد.و تفسیر عشق  و متنوع به شرحگوناگون 

 ن اسمها بیش از تقابل فعلها و صفاتست. اتضاد می



 

 

 

 

   

 

 301/سعدیتضادها و خالف آمدهای غزل 

و شاعر با آن به بیان مقاصد و مطالب  دنافزایبالغت کالم را مینه تنها  صنایع ادبیبرخی از  

ترفندهای هنری  یکی از همین .دنمیشونیز شنونده  بلکه باعث اعجاب خواننده یا گوناگون میپردازد

برانگیختن  نیز از عوامل زیبایی سخن و «خالف عادت»آوردن مطالب  است. «نما متناقض»و زیبا 

ذهن، عادی و معمول است  امّا شاعر در کالم خود خالف آنها را  برای  چیزها خیلی است.اعجاب 

. محور اصلی این شرع، اخالق، عرف و حتی باورها میشودای که خالف عقل، منطق، گونه آورد بهمی

در میان آنها  نماها متناقضراین الزم نیست جداسازی شود امّا یکی است بنابآمدها در همه  خالف

و تمام مضامینی است که به آن « عشق»ایش اصّی دارند. لبّ کالم سعدی در غزلهجلوه و زیبایی خ

عادت، معمول، عرف،  مربوط میشود. در عشق، خیلی چیزها آنگونه که باید باشد نیست یعنی خالف

 ای هستندگونه آمدها به خالف این و گاه خالف عقل و منطق هستند. شرع میشوندق و گاه اخال

 د.نکه اوج مقام و منزلت عشق و معشوق و ارادت و نیاز عاشق را میرسان

 نما:ب(متناقض

 ءای که آفرینندهگونهاست در کالم؛ ب ضآوردن دو واژه یا دو معنی متناق )پارادوکس(:نماتناقضم

از  نای باشد که تناقض منطقی آگونه ناقض در این است که ترکیب سخن بهزیبایی ت زیبایی باشد.

. از 3 از دو جهت قابل بررسیند: ی غزلهای سعدینماها متناقضنکاهد. ناقناع ذهنی و زیبایی آ

 . از جهت مفهوم.2جهت دستوری 

 :نما از جهت دستوری.متناقض9

 ند، به اینانگیزتر شگفت و هم از جهت هنری زیباتر این ترکیبها :های پارادوکسی وصفیترکیب.3-3

 «حاضر و غایب»تقابل دو مفهوم  .تر مینمایدکه تشخیص آنها راحتاعتبار که ایجاز دارند و هم این

 نچنان که باید ایجاد غرابت نمیکند:آ
 چون تو حاضر میشوی من غایـب از خـود میشـوم   

 

 در سیمــای تــو  بمانـد وهـم  زان که حیران می 

 (662/غزل286)همان:خواتیم،ص

-ناساز در ترکیبی جدید کامالً جدید و هنرمندانه است و دل و اجتماع این دو مفهوم همسازیامّا 

 انگیز مینماید. پسند و شگفت

 ایهرگز وجـود حاضــرِ غایـــب شنیــــده 

         

 من در میان جمع و دلـم جــای دگــر اســت 
 (273/غزل335:طیبات،صهمان)

این  .او به تصویر میکشدحال خود را در فراق معشوق و امیّد وصال  «غایب حاضرِ»شاعر با ترکیب 

قابل حتّی یک مصراع را در یک بیت،  بلند و مفاهیم که مضامین های شعر فارسی استویژگیاز 

زیرا اجتماع و . است« تناقض به تقابل»وجود دارد از نوع  ،مفهومتقابلی که بین آن دو بیان است.

در . یا حاضر است یا غایبموجود . یعنی امر، دایر بین یکی از این دو است. ارتفاع آن دو محال است

آیا از نظر . اند و غایب، صفتِ حاضر واقع گردیده است به هم اضافه شده« حاضر و غایب»این بیت 
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به . نمیتواند غایب باشد منطقی چنین امری ممکن است؟ مسلماً خیر؛ انسانی که حاضر است، 

 را نقض میکند: وجود دیگری ند؛ یعنی وجود یکیتعبیر دیگر، این دو صفت متناقض

 ای ماهروی حاضـرِغایــب کــه پیـــش دل 

         

 یک روز نگذرد که تــو صــد بــار نگــذری 

 (123/غزل351:بدایع،صهمان)
 

از این گونه تعابیر است. « هیچ کس»برخی از تصاویر پارادوکسی در تعابیر عامه وجود دارد. 

پیشین همراه اسم، یک ترکیب ء صفت مبهم است بنابراین این وابسته« کس»برای « هیچ»ءکلمه

 وصفی محسوب میشود:

 بس در طلبت سعـــی نمودیــم و نگفتـــی

           

 کاین هیچ کسان در طلب مـا چـــه کساننــــد؟   
 (287/غزل315:طیبات،صهمان)

های این نوع تصویر و  مردم دقّت کنید هسته ءاگر در تعبیرات عامّه:» گویدیدکتر شفیعی کدکنی م

: اند فتهیگقدیم که م ءیا این تعبیر زیباتر عامّه« کسهیچ»یا « ارزانتر از مفت: »تعبیر وجود دارد

ای از  اگر به تعبیرات ساده« فالن از هیچ دو جو کمتر ارزد»یا « کس است و چیزی کمفالن هیچ»

توجّه کنید تا حدّی به مفهوم تصویر پارادوکسی « المکانی که در او نور خداست»یا « المکان»نوع 

ـه نفسِ کــ« در او نور خــدا»اســــت و از یک طــــرف « المکان»از یک طرف : اید نزدیک شده

-53صصشفیعی کدکنی،صور خیال در شعر فارسی،.« )اثبات نوعــی مکان اســت« در او»تعبیــر 

57) 

اند  به عنوان متضادترین عناصر هستی شناخته شده« آب و آتش»اضافی: ترکیب پارادوکسی .2,3

امّا شاعر در  اند. آورده تضاد را پدید ءاند و آرایه در مقابل هم آمده، بیت زیر در مصراع دومکه 

و تصویری  هبا هم جمع کرد و بافتی جدید را در ترکیبمتضاد وّل همین دو مفهوم امصراع 

نهایت  با این ترفند زیبای شاعرانه و ادبی، و که بدیع، زیبا و فنّی است پارادوکسی خلق کرده

  است: به تصویر کشیده رای دیدن معشوقاشتیاق عاشق را ب

 اگر خوانیـم به لطـــفآتش  ز آن سوی بحرِ

         

 رفتن به روی آتشـم از آب خـــوشتر اســـت   

 (21/غزل37)همان:طیبات،ص

که از کالم عادی استفاده کند و سعدی به جای اینآید. جمله میگاه در قالب  ،نما متناقض. 3-1

 گیری از متناقضبا بهره« چه ما در حضور تو هستیم، امّا تو دل در گرو دیگری داریگر: »بگوید که

 :خشدبای میبه لفظ و معنا جان تازه ،نما
 چـــه حالـت اسـت    ایم اینما با توایم و با تو نه

      
 ایـم بـا تـو و چــون حلقـه بـر دریــم  در حلقه 

 (12/غزل39:طیبات،صهمان)



 

 

 

 

   

 

 305/سعدیتضادها و خالف آمدهای غزل 

که با یک  اس عاشق به معشوق استبیانگر تمام فکر و حو« از چشم بودن در چشم بودن و غایب»

 .است نشان داده شده بیان نقیضی

 در چشـــم منـــی و غایـــب از چشــــم

          

 زان چشــم همــی کنــم بــه هـــر ســـو 

 (  521/غزل219:بدایع،صهمان)

آیند و برای بیان عشق و به تصویر کشیدن نماهای غزل سعدی در قالب جمله می اکثر متناقض

 :کار میروندعاشق و معشوق بحاالت و رفتار 

 و پا داشتن: بی سر و پایی در عین سر

 ندم شمع صفت پیــش وجـــودت کآرزو می

       

 که سراپای بسوزند مـــن بــی ســر و پــا را 

 (69/غزل15)همان:طیبات،ص

 است که منباید سوزانده شود؟ منظور شاعر این« سر و پا»نیست پس کدام « سروپایی»واقعاً اگر 

مقدار  بهتر است که در برابر وجود ارزشمند تو نابود و فنا شوم و این نهایت ارادت عاشق عاشق بی

امّا زیبایی بیت از جهت ظاهری است که . های غزل فارسی استبه معشوق را میرساند و از موتیف

 .«سوزاندن سراپای بی سروپا»پارادوکس دارد 

 شادمانی در عین تنگدلی:

شادمانی و تنگدلی در برابر یکدیگر قرار میگیرند، تقابل آنها از نوع تقابل تضاد است؛ اجتماع آنها در 

موضوع واحد، محال است، امّا از جهت منطقی ارتفاعشان محال نیست، یعنی میتوان  آنِ واحد و در 

این دو مفهوم متقابل، بافت . خیال باشدکسی را تصوّر کرد که نه شاد باشد باشد، نه تنگدل، بلکه بی

 :یک بیان نقیضی است که خالف عقل مینماید، امّا در خیال شاعرانه، این تناقض پذیرفتنی است

 هم تازه رویم هم خجل هم شادمان هم تنگدل

         

 کز عهده بیرون آمدن نتوانـم ایــن انعـــام را 

 (582/غزل263)همان:بدایع،ص

دکتر وحیدیان کامیار  آید. می «لفظی»نما گاه به صورت  متناقض نمای لفظی:متناقض.3-7

گونه از یک. آفرینی است و ربطی به مضمون ندارد نمای لفظی که صرفاً زیبایی متناقض»:میگوید

آن است که در ترکیب  ،بر مبنای مجاز. آید می وجود نماهای لفظی بر اساس مجاز به این متناقض

دیگر کالم در یک معنی تناقض داشته  ءرا بیاورند مترادفی که با واژهجای یک واژه، مترادف آن  به

 (369صوحیدیان کامیار،زبان چگونه شعر میشود،.«)باشد و در معنی اصلی بدون تناقض

« بد»بیاوریم و در کنار  های آن استرا که از مترادف« نیک» ءواژه« خیلی»مثالً اگر به جای قید  

  .شودنما می قرار دهیم متناقض

 نیک بد کردی شکستی عهـد یــار مهربــان

        

 این بتر کردی که بد کردی و نیــک انگاشتــی 
 (331/غزل92:طیبات،صهمان)

  و در مصراع دوم، تضاد خلق شده است. نما در مصراع اوّل، متناقض «نیک و بد» ءبا دو واژه
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، یک تصویر پارادوکسی پدید مفهومخود نفی گاه با  :نمای حاصل از نفی خود مفهوم متناقض.3-5

 :آیدمی

 چاره در بیچارگی:  

 سعدیا تسلیــم فرمــان شــو کــه نیســت

 

 عاشــــق بـــه جــــز بیچارگــــی ءچـــاره 
 (601/غزل233:بدایع،صهمان)

 چـــاره بیچــارگـــی بـــــود سعــــدی

        

 فنــــــیای و چــــون ندانی  تـو چـــــاره 

 (   112/غزل355:بدایع،صهمان)

  لذّت ترک لذّت:

 اگـر لـــذّت تــــرک لــــذّت بدانـــــی

      

 نفــــس لــــذّت نخوانــــی شهــوتدگـر  

 (71/غزل27)همان:طیبات،ص

 :نما از جهت مفهوم متناقض.2

غزل اکثر تصاویر پارادوکسی  بنابراینورزی است عشق و عشقلبّ کالم سعدی در غزلهایش .2-3

از زیباترین  .است مربوط به عشق و عاشق و معشوقمعانی و مفاهیم  حامل بیان شد چنانکه سعدی

از جانب معشوق در  نمای رفتاری معشوق است که متناقض« ناز»این تصاویر پارادوکسی بیان 

 خواندن« ناز»اوست؛  ءمقام معشوق و از صفات ذاتی و برجسته ءالزمه« ناز». است برخورد با عاشق

ذیرد و این رفتار پمعشوق را با کمال میل می« ناز»است. سعدی  باطنی در عین راندن ظاهری

 :درهم آمیخته را با بیان نقیضی به تصویر میکشد ءدوگانه

 آمیزی و بگریــزی و بنمایـــی و بربایـــی  بر

         

 ـر آمیـــزتلطف اندود و زهر شکّفغان از قهر  

 (579/غزل273)همان:بدایع،ص

 نـــیکمایـــی و پرهیـــز مینــــدار میدیـ

 

 ـــی کنبــازار خویـــش و آتــش مـــا تیـــز می   
 (651/غزل298)همان:بدایع،ص

را در برخوردش با عاشق، ترسیم  و چه زیباتر، اینکه با دو عضو از اندام معشوق این رفتار دوگانه

 :میکند

 ارم وفــــا دینـم جفـــا، امیــــّد میـــ   یبچندانکه م
          

 «نعـــم : »ابروت میگویـد«ال:»وینـدگچشمانت می 

 (217/غزل308)همان:طیبات،ص

 :ه بسیار اندکندک هستند حامل مفاهیم عرفانی و دینینماهای غزل سعدی  از متناقض برخی.2-2

 :نهانی در عین پیدایی خداوندپ     

 از همه عالــم نهـــان و بـــر همـــه پیــــدا  از همگان بی نیــاز و بــر همـــه مشفـــق     

 (  3/غزل1)همان:طیبات،ص

           گنجانده شده است.همپایه  ءدر قالب دو جملهاین بیان نقیضی که 



 

 

 

 

   

 

 303/سعدیتضادها و خالف آمدهای غزل 

 :در عین با خبری خبریبی 

 بارگـــاه قربــــت دوســــتسعـــدی از 

      

 تــــا خبــــر یافتســــت بــی خبرســــت 

 (690/غزل107)همان:خواتیم،ص

 آمد: ج(خالف

به  .همخوانی ندارد کند که چندان با عرف، عادت، شرع و باورهاسعدی گاهی مطالبی را بیان می

 اشاره میکنیم: عادت( آمدها )خالف برخی از این خالف

                                                                                                                       :راحتی در خستگی

 دوستی دشنام تحمّل سختی، جفا، بال و، بسامد در غزل سعدیو پر های مشهودعادت از جمله خالف

عشق و روابط عاشق و معشوق و خیال شاعرانه آنها را  ءولی عرصه و عرفاً نامطلوبندکه عادتاً  است

  موجه، مطلوب، پذیرفتنی مینماید:

 خستگــــی انــــدر طلبـــت راحتســـت

        

 ــــــــد دوادرد کشیـــــــدن بــــــه امی 

 (203/غزل85)همان:طیبات،ص

 تحمّل جور:

 اگر تو جور کنی جور نیست تربیــت اسـت

                   

 و داغ نهــی داغ نیســـت درمانســـتـــو گر ت 

 (131/غزل376)همان:بدایع،ص

 دشنام دوستی:

 بیداد تو عدل است و جفـای تــو کرامـــت

 

 و خوشتـــر کـــه ز بیگانـــه دعایــیـدشنام ت 

 (  116/غزل353)همان:بدایع،ص

 ءخصوصیّت عمومی عاشقان در غزل پارسی از حدود نیمهدوستی و در برابر آن دعاگویی، دشنام»

خوی به  ای از لطف و توجّه دلدار گرمدشنام و سردگویی، خود نشانه. پنجم به بعد است ءدوم سده

  (363:ص3ج حمیدیان،)شرح شوق، .«ودشدلداده انگاشته می

 مـــیدهـــد دعـــا کـــــندشنـــام کـــه   زنـــد سپـــر بـــاش      شمشیــر کـــه مـی

 (23/غزل13)همان:طیبات،ص

و  شعر ءخالف عادتی است که در عالم عشق و عاشقی و در عرصهمیدهد  دشنام که دعاکردن کسی

 :میشودپذیرفتنی  خیال شاعرانه

 بدم گفتی و خرسندم عفاک اللّه نکـو گفتـی

       

 سگم خواندی و خشنودم جزاک اللّه کرم کـردی 
 (513/غزل273)همان:بدایع،ص

 :عزیز شدن با دشنام

 گویی به دشنامی عزیزم کندعایی گر نمی

         

 که گر تلخ است شیرین است از آن لب هر چه فرمایی 

 (281/غزل315)همان:طیبات،ص
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 دانستن: و آب گوارا زهر را نوش

 زهــــر از قبــــل تــــو نوشداروســــت

      

 دهــــن تــــو طیّبـــات اســـتفحــش از  

 (18/غزل23)همان:طیبات،ص

 زهر مذابـــم بــده کــه مــــاء معینســــت  ود       رعاشق صادق بـه زخــم دوســت نمــی

 (  351/غزل31)همان:طیبات،ص

 و دلپسند بودن آن: افتادن عمداً در دام

 صید بیابان ســــر از کمنــــد بپیچــــــد

        

 ما همه پیچیـــده در کمنـــد تــــو عمــــدا 

    (583/غرل266)همان:بدایع،ص

 تو مپندار که سعـــدی زکمنـدت بگریـزد

        

 ر که رهایــیـچون بدانست که در بند تو خوشت   
 (357/غزل37)همان:طیبات،ص

 :دانستن یآزاد اسیر دام دوست بودن را دولت

 میکن که دلپذیـریهر سلطنت که خواهی 

        

 در دست خوبرویان دولــت بــود اسیــری 

 (377/غزل68)همان،طیبات،ص

 من از آن روز کــه در بنــــد تـــوام آزادم

 

 پادشاهم که به دســـت تـــو اسیـــر افتــادم 
 (770/غزل207)همان:بدایع،ص

 :دانستن در مردنرا زندگی 

 محبّــت دوســتبِتا هالک شود دوست در 

         

 کـه زندگانــی او در هــالک بــودن اوســت 

 (538/غزل263)همان:بدایع،ص

 سفر دراز نباشد بـه پــای طالــب دوســت

      

 اوســت ت آدمی کـه کشتـــهــابدس ءکه زنده 

 (129/غزل351)همان:بدایع،ص

 زنــــده کـــدام اســـت بـــر هوشیــــار

      

 ــاربمیــــرد بــــه ســـر کــوی ی آن کــه 

 (315/غزل65)همان:طیبات،ص

 زندگـی یابـم اگـر کشتـه شـوم در کویــت

 

 پادشاهــی کنــم ار بنــده خویشــم خوانــی 
 (765/غزل237)همان:بدایع،ص

 :دارددارد، که به جای تسلیت، انتظار تبریک را قدر مرگ در کوی معشوق را دوست میعاشق آن 

 خرّم آن روز که جان میرود انــدر طلبــت

          

 بــــادم تــا بیاینـــد عزیــزان بـــه مبـــارک 

 (770/غزل207)همان:بدایع،ص

در . است نشان از ارادت تام و تمام عاشق به معشوق ،امور خالف عادت به جان خریدن این بالها و

او را  است که عشق و شدبخ، ارزش و اعتبار میو نیازمند خستهعنایت معشوق به عاشق دلمقابل، 

 :ساندرمیبه کمال 



 

 

 

 

   

 

 308/سعدیتضادها و خالف آمدهای غزل 

 گویند روی سرخ تو سعدی کـه زرد کـــرد

      

 اکسیر عشـق در مســم آمیخــت و زر شــدم 

 (233/غزل325)همان:طیبات،ص

                                                                               :را یکی دانستن درد و درمان

 دردت بکشـــــم کـــــه درد داروســــت

      

 خــارت بخـــورم کـــه خـــار خرماســـت 

 (359/غزل36)همان:طیبات،ص

 چـــرا دردت نچینــــد جـــان سعــــدی

 

 درمــــان دردیکــه هـــم دردی و هـــــم  
 (325/غزل63)همان:طیبات،ص

 نه گریـز اسـت مـرا از تـو نـه امکـان گریـز

        

 چاره صبرسـت کـه هـم دردی و هـم درمانـی 

 (765/غزل237)همان:بدایع،ص

 :خاک را باعث بینایی دانستن

کار  که دارند به ها هریک خواصی دارند و انتظار، این است که با توجه به خاصیّتیاشیا و پدیده

 :گرفته شوند

 هرکسی را بهـــــــر کــاری ساختنــــــد

 

 میـــــل آن را در دلــــــش انداختــنـــــد 

 (3639ب :دفتر سوممثنوی معنوی،)
 

خاک  خاصیّت. است و معمول عادت خالف ،هاو پدیده اصلی اشیات بیان خاصیّتی مغایر با خاصیّ

ود، نسبت دادن شود باعث تاری دید و کم شدن بینایی میچنین است که اگر داخل چشم ش

عشق  ءعادتی است که در معرکه ود و خالفشخاصیّتی به خاک که فاقد آنست باعث تعجّب می

 چندان عجیب و غریب نیست:

 گـر خـاک پـای دوسـت خداونـد شـوق را

                

کشنـــد جـــالی بصــــر دردر دیــده  

 بــــود

 (728/غزل388)همان:بدایع،ص

 خــاک در توســت بصـر روشنـم از سرمـۀ

   

 قیمـت خـاک تـو مـن دانـم کـــه اهـل بصـرم 

 (731/غزل233)همان:بدایع،ص

 اوباش را جوانمرد دانستن:

دلیری، و کمک به دیگران های نیک و پسندیده مانند بخشندگی، گذشت، دارای خصلت :جوانمرد»

، اشخاص فرومایه و عامی و «وَبش»جمع : اوباش( 2235: ص1،جانوریفرهنگ بزرگ سخن،.)است

این جوانمرد که در عرف و (673: ص3، جهمان.«)سانندرمیولگرد که با رفتارشان به دیگران آزار 

و کریم است، چگونه دارد  ته شده و حتماً صفات مثبت مردانگیهای نیک شناخبین مردم با خصلت

 :با اوباش فرومایه قابل جمع شدن است باید از سعدی پرسید

 بشستـــم هــر چــه خوانــدم بــا ادیبــــان  مــــردان اوبـــاشــــواننشستـــم بـا ج
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 (193/غزل199)همان:بدایع،ص          

 :نعره زدن بلبل

ای شاعرانه است که اوجش را در حماسه میبینیم.در شعر غنایی نیز از این عامل هعتاز صن« اغراق»

مخصوصاً زمانی که پای احساسات ناب . ودشمیاستفاده  فراخور موضوعموسیقـی معنـوی بـه 

با اغراق همراه  ناچارت و غم هجران و شوق وصال، بهاحساسا بیان عواطف،. دبیای عاشقانه به میان

 چندین برابر میکند:ود و زیبایی سخن و اثر آن را در خواننده و شنونده شمی

 بگریــم چــون ابــر در بهـاران بگــذار تـا

 با ســاروان بگوییــد احــوال آب چشمــم

 

 کـــز سنــگ گریــه آیــد روز وداع یـــاران 
 ارانـتا بر شتــر نبنــدد محمــل بـــه روز بــ

 (333/غزل97)همان:طیبات،ص

بنابراین . زیبایی اغراق در همین نکته است که غیرممکن را طوری ادا کند که ممکن به نظر رسد

یا محالند یا بیش از حد  با اغراق در همین نکته است که نما آمد و متناقض بین خالف ءرابطه

 :معمول هستند

 گه نعره زدی بلبل گه جامـه دریــدی گــل

      

 اهبــا یــاد تو افتـــادم وز یــاد برفـــت  آن 

 (305/غزل53)همان:طیبات،ص

 همچو بلبل همه شب نعره زنـان تا خورشید

 

 روی بنمود چـو خفّــاش نهـــان گردیدیـــم 

 (289/غزل313)همان:طیبات،ص

او  نیست امّاچندان افراد مدّعی همچون صوفی، شیخ و زاهد  ءآمدهای سعدی درباره طنزها و خالف

 در تعارض میبیند:« زنّار»و « صبوحی»را با « پوشیخرقه»زویر و دروغ مخالف است. سعدی با ریا، ت

 ام خرقه حرام اســتبر من که صبوحی زده

 

 ای مجلسیـــان راه خرابــات کــدام اســـت 

 (93/غزل70)همان،طیبات،ص

                                                                                                     

 توبه کردن از زهد:

گیرد و اوّلین مقام از مقامات مهم قرار می« مستوری»از جمله مفاهیمی است که در طیف « توبه»

 است« توبه از توبه» که معنای واقعی آن عرفانی است

اللّمع فی  ).«مقامات عرفان شامل توبه، پرهیزگاری، زهد، فقر، صبر، رضا، توکّل، و مانند آن هستند»

 (83ص:تیدکتر مهدی محبّ ءتصحیح و تحشیه رینولد آلن نیکلسون، ترجمهسراج طوسی، التصوّف، 

توبه از ای که سعدی از آن دم میزند  توبه.از افعال نیک، خالف دستورات دین و شرع است توبه»

طنزی است که سعدی غیرمستقیم برای « توبه از زهد»ظاهر پسندیده است  به انجام یک امر

 : رد که زهد ریایی و ظاهری دارندبکار میزاهدانی به

 مطـرب بــزن نوایــی کــز توبــه عــار دارم  ساقی بیار جامـی کــز زهــد توبــه کــردم



 

 

 

 

   

 

 333/سعدیتضادها و خالف آمدهای غزل 

 (732/غزل233)همان:بدایع،ص              

 کشتن معشوق را زیبا دانستن:

ای از روزگار چیرگی اقوام واری اساساً صفت معشوق است و بنابر مشهور، بازماندهخیزی و خونرخون»

ترک و خشونتی که همراه زیبایی و سپیدچهرگی غالمان و کنیزان ترک بود، که زود به شعر پارسی 

ه شعر جدید به داد رسید و آن را از دست کگریبان آن برنداشت، تا اینراه یافت و قرنها دست از 

 ( 3653: 1،جشرح شوق، حمیدیان.«)چنین معاشیقی رهانید

 یـــار زیبـــا گــر بریــزد خـــون یــــار

      

 ــــدکنزشـــت نتــــوان گفــــت زیبـــا می 

 (736غ/ب/381:همان)

 ملــول گـرددتو گمان مبر که سعـدی ز جفــا 
         

 که گرش تـو بــی جنایـت بکشـی جفــا نباشـد 

 (103/غزل319)همان:طیبات،ص

 :کسی که به ناحق کسی را بکشد گناهیبی

 من اگر هــزار خدمــت بکنــم گناهکــارم

          

 گناهــیتو هزار بهتــر از مــن بکشــی و بـی 

 (98/غزل77)همان:طیبات،ص

 کشیدن در قیامت:دیگری را بر دوشبار گناه 

 کاج که در قیامتـش بــار دگـــر بدیدمـــی

                     

 چه گناه او بـود مــن بکشــم غرامتــشکه آن 
 (67/غزل11)همان:طیبات،ص

سعدی نیز از . است« صوفی»و مقابل آن « رند»برانگیز در شعر حافظ  بحث از جمله شخصیّتهای

                                                                                                                                   شخصیّتها سخن گفته امّا نه چون حافظ، مفصّل و تند.این 

 محتســـب در قفـــای رنــــدان اســــت

 
 

 شاهـــدبـــــازغـــافـــل از صـــوفیـــان  
 (388/غزل87همان:طیبات،ص)

در این بیت، شاهدبازی . صوفیگری با شاهدبازی به معنای عامش، نه معنی عرفانیش منافات دارد

پروردن مضامین رندی و صوفی و مشابهات آن در غزلیّات حافظ با طنز . صفت او شده است

غزلهای او کمتر دیده همراهست؛ طنزی که سعدی در گلستان به کمال دارد ولی در 

طنزهایی که در دیوان حافظ میبینیم به یکی از عناصر مذهب گره میخورد یعنی با طنز به .میشود

هایی را در غزلیّات سعدی خیلی کم سطنزها و پارادوکافراد ریاکار و مدّعی دروغگو میتازد. چنین 

 است.میبینیم و اگر انتقادی صورت میگیرد معتدل و مالیمتر از حافظ 

 نتیجه

در شعر  غزل پیامبر» او لقب به یارسی است که حتّبدون تردید از نوابغ شعر و ادب ف سعدی

 :اند داده« فارسی 

 هـر چنـــد کـــــــه النبــــــــیّ بعـــدی  تـــــن پیامبراننــــددر شعــــر ســــــه 
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 اوصـــــاف و قصیـــــده و غـــــــزل را

          

 فردوســـــی و انـــــــوری و سعـــــــدی

 (305)بهارستان جامی، تصحیح حاکمی:ص

و از پربسامدترین صنایع بدیع ادبی است که سعدی هرجا خواسته برای بیان انواع مفاهیم « تضاد»

جلوه و « تضاد»در سطح ادبی سبک سعدی،  از آن استفاده کرده است.های پیرامون خویش واقعیّت

های تقابل افعال و تقابل اسمها و تقابل صفات و زیر شاخه در سطح و در این مقاله خاصّی داردنمود 

نما که شکلی هنری و فنیّتر از تضاد است بالغت فراوانی به سخن  متناقض هر کدام بررسی شدند.

نماهای موجود در کالم  آمدها و متناقض خالف .در غزلیّات سعدی میبینیم آنرا شاعر میبخشد که

کرده  و شیرینتر بلکه آن را زیباتر و لطیفترای بر سادگی و روانی آن وارد نکرده  خدشهسعدی 

در این تصاویر پارادوکسی زیبا و ظریف دان نیست. ی در غزلیّات او چناست ترکیبهای پارادوکس

 خالفشامل  یطور عام و کلّ آمدها به خالف به این اعتبار که دنآمدها قرار میگیر خالفء دایره

بنابراین سعدی با  .دنمیشو یو منطق یی، عقلب، مذهی، شرعیاخالق باورهای عامیانه، ،یعرفآمدهای 

اقسام  با ظرافت و به زیبایی به بیان انواع و و متنوّع به شکلهای گوناگون این ترفندهای شاعرانه

  است. اجتماعی و اخالقی پرداخته واقعیّتهای رفانه،او مفاهیم عاشقانه و گاه ع خویش مکنونات
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