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 چکیده
 يهنا تين از ظرف يآن و اسنتفادۀ حنداکثر   يهايو کارآمد ياز زبان فارس يو قيشناخت دق ،يسعد يهايژگیاز و يکی

و  شنود يو فصناحت سنخن من    ينگاه نخست، مسحور روانن  چنان هنرمندانه است که خواننده در يريگبهره نیزبان است. ا نیا
و  قين طنور دق کنه تناکنون بنه    ياافعال متضاد است؛ نکتنه  يريکارگبه هایيهنرنما نیاز ا يکی. ابدیيکالم را درنم يهنر نشيچ
اضنر  ح ة. مقالن کنند يرا دوچنندان من   يکنالم سنعد   يهنا یيبنا ینشده است و توجه به آن لنذت حاصنل از ز   يجانبه واکاوهمه

 يهنا رمجموعنه یاننواع آن و ز  يبنند و دسنته  یيو عنالوه بنر شناسنا    يرا بررسن  يسعد يهادر تمام غزل يچندوچون تضاد فعل
فعنل از چنند فعنل کنه از جهنت       کین ماننند آوردن متضناد    هیآرا نیا يريکارگدر به يسعد فیظر يهايکارزهیهرکدام، ر

صنورت متقابنل در غنزل   که بنه  یيهافعلفعل و... را به همراه بسامد تمام زوجکار بردن مترادف به يسلب کند،یبه هم نزد یيمعنا
 .کنديها ارائه مکار رفته، همراه با بسامد آنبه يسعد هاي

 .عیبد ،یتضاد، تضاد فعل ،یسعد هایغزل ،یسعد: واژگان کلیدی
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 مقدمه

از دیربناز   آفریني ادبني اسنت کنه   در کالم از شگردهاي مؤثر در زیبایي «تضاد»ایجاد 

کنار  هناي مختلنف بنه   مورد توجه گویندگان و نویسندگان بوده است و آن را به شيوه

واقنع شنده و    منورد توجنه پژوهشنگران    جدیند  و قندیم  بالغت اند. از این رو، دربرده

در . شنده اسنت   هناي مختلنف بحنث   دربارۀ اقسام و حاالت گوناگون آن تحت عنوان

 و شنود مني  ایجناد  سنازواري  و سنازگاري  متضادها يانم شاعرانه زبان و شعر در» واقع

 احسناس  رمنندگي  و دشمني که کندمي برقرار آشتي ايگونه به اضداد ميان در شاعر

 ميننان آشنتي » اینن  هنرمنداننه  کنه  کسناني  جملنة  از(. 81: 1396 عقندایي، ) «شنود نمني 

 .است سعدي کرده، برقرار را «غيرمتضادها ميان تضاد» و «متضادها

شنيریني کنالم و   »انند کنه   المتکلمين و استاد بالمنازع زبان فارسي دانسنته افص  سعدي را

دربنارۀ   (.611: 3، ج 1378)صنفا،  « اسنت گویان به او ختم شدهفصاحت بيان در ميان پارسي

انند.  سعدي و رمز رسيدن او به اینن جایگناه رفينع در ادب فارسني، کنم سنخن نگفتنه       

ي اعم از شاعر یا نویسنده وجود ندارد که مانند زبانهيچ فارسي»محجوب معتقد است: 

« هناي آن واقنف باشند   کناري سعدي روح زبان فارسي را دریافتنه و بنه رمنوز و رینزه    

کنند کنه   اي لفظ و معني را بنا هنم جمنع مني    گونه(. سعدي به328: 1352)محجوب، 

ار کند و از سوي دیگنر، آن را بسني  خواننده از یک سو، تصنعي در کالم احساس نمي

معاني او هرچند گهگاه عادي است، به هيچ وجه »کوب یابد و به قول زرینمي متعالي

رسد؛ بلکه همواره لطف ذوق و قدرت تعبير شاعر در فرسود به نظر نميمبتذل و دست

« بنرد هنا را از حندود معناني متعنارف بناالتر مني      کنند و آن آن، تصرفات مناسنب مني  

ه دربننارۀ اسننتفادۀ سننعدي از عناصننر بالغنني و  ایننن نکتنن (.118: 1379کننوب، )زریننن

هاي ادبي نيز صنادق اسنت، چنانکنه پژوهشنگران بسنياري از آن سنخن گفتنه و        آرایه

هناي ادبني منورد عالقنة سنعدي      اند. یکي از آرایهزوایاي آن را در سخن وي کاویده
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 بنه  ادبني  سط  در او سبکي ویژگي یک عنوان به تواندمي»است به حدي که « تضاد»

وي نه تنها در غزلينات خنود   (. 97: 1395کاميار،  وحيدیان پيکر و نادري« )آید ارشم

استفاده کرده، بلکنه بنه چگنونگي کناربرد و پنهنان سناختن آن در       « تضاد»به وفور از 

کنه آنچنه تناکنون     استساخت شعرش نيز توجه ویژه داشته است. این در حالي ژرف

آورانة سعدي در استفاده از فعل براي پدید هاي نوکمتر مورد توجه قرار گرفته، شيوه

 آوردن این آرایه است.

هاي سعدي از این دیدگاه بررسي شده است. بنراي اینن کنار    در پژوهش حاضر، غزل

انند، بررسني،   هنایي کنه بنه ننوعي آراینة تضناد پدیند آورده       هاي سعدي فعلدر همة غزل

اه با بسامد کاربردشنان ارائنه شنده    ها همرهاي آنو زیرمجموعه بندي شدهشناسایي و دسته

کارگيري این آرایه کنه تناکنون بنه آن    هاي ظریف سعدي در بهکارياست. همچنين ریزه

 پرداخته نشده، شناسایي و معرفي شده است.

 

 پژوهش پیشینۀ. 1

هاي بدیعي از تضناد سنخن گفتنه شنده، امنا کمتنر بنه تضناد در فعنل          تقریبا در همة کتاب

تنها گرکاني و راستگو بدون آنکه بنه طنور مسنتقل از تضناد در فعنل       .1پرداخته شده است

و  264 -266: 1377انند )گرکناني،   هایي از تضاد در فعل اشناره کنرده  بحث کنند به نمونه

اسنت،  (. از مقاالتي که در ارتباط با اینن موضنوع نوشنته شنده     198 -201: 1376راستگو، 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:مي

بنه تضناد   « هناي سنعدي  تحليلي بر کاربرد هنري فعل در غزل»اي با عنوان اده در مقالهزایران

(، وي 37 -62: 1382زاده، ندر فعل به عنوان یکي از این کاربردهاي هنري پرداخته است )اینرا 

                                                           

 .است نيامده باره این در سخني هيچ فشارکي و شميسا کزازي، بدیع هايکتاب در ازجمله -1
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غزل سعدي انجام داده و به این مبحث هم بطور کلني )ننه دقينق     70این بررسي را فقط براساس 

 اخته است.و جزئي( پرد

 سعدي خاص شگردهاي»پيکر و وحيدیان کاميار در مقالة مشترکي با عنوان نادري

به تقابل افعال به عننوان  « تضاد»در بخش  ««نمامتناقض» و «تضاد» بدیعي صنعت دو در

یکدیگرنند،   ضدّ معني نظر از که هایيفعلاند؛ بخشي از تضادهاي سعدي اشاره کرده

افعال  کنایي با مفهوم تضاد یکسان، ایجاد مصدري از منفي و مثبت فعل دو از استفاده

براي هرکدام از این  مرخم. ایشان مصدر شکل به متضادش برابر در و قرار گرفتن فعل

هناي  فعنل بعضي از جفنت به در دو گروه اول و دوم اند. موارد، یک بيت شاهد آورده

در (. 97 -113: 1395ر، کامينا  وحيندیان  پيکنر و  ننادري متضاد هم اشاره شده اسنت ) 

مقالة اشاره شده، تقابل افعال به عنوان یکي از شگردهاي تضاد در چهار گروه کلي و 

 بدون زیرمجموعه توصيف شده است.

هناي  تحليل و بررسي آراینة تقابنل فعنل در سنروده    »اي با عنوان احمد ذاکري در مقاله

ه جناي داده اسنت؛ تقابنل    انواع تقابنل را در شنعر اینن دو در شنش گنرو      «سعدي و حافظ

گيرنند.  مي قرار هم همراه با صنعت لف و نشر کنار ايواژه فاصله بدون فعل دوپيوسته که 

هنا کنه گسسنته از هنم و بنا      انند؛ آن کار رفتنه افعال متضادي که بدون صنعت لف و نشر به

الي که مثبنت  اند و افعاند. افعالي که هر یک در مصراع جدا آمدهکار رفتهاي بهفاصلة واژه

بنندي  . در اینن مقالنه تقسنيم   (103 -117: 1395ذاکنري،  اند )و منفي یک فعل با هم آمده

انند. چنانکنه مالحظنه    ها در بيت است و همة افعال ذکر نشنده افعال بيشتر براساس جاي آن

یک از این مقاالت، تضاد فعلي به صور اختصاصني و بنه تنهنایي موضنوع     شود در هيچمي

طور کلني منورد   هاي ادبي و یا بخشي از تضاد بهبلکه به همراه بخشي از آرایه مقاله نيست،

اي اسنت کنه بنه تضناد فعلني      بررسي قرار گرفته است. بنابراین، مقالة حاضنر، اولنين مقالنه   

 طوراختصاصي پرداخته است.به
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 تضاد .2

ين بنار در  اولين کسي که از صنعت تضاد سخن گفته اصمعي اسنت... امنا در ادب فارسني اولن    »

(. 133: 1384)اسنفندیارپور،  « کتاب ترجمان البالغه با نام متضاد از آن یاد شنده اسنت   13فصل 

گویان و اما دبيران و خلينل احمند اینن اصنل     آن را متضاد خوانند پارسي»رادویاني نوشته است: 

مطنرح  (. تضاد در بيشتر کتنب بالغني قندیم و جدیند     142: 1380)رادویاني، « را مطابق خوانند

پژوهان براي این صنعت ادبي، اسامي مختلفني همچنون طبناق، مطابقنه، تطبينق و      شده و بالغت

 دهندۀ ضرورت و اهميت آن باشد.  تواند نشانگذاري مياند. این تعدد نامتکافو را بيان کرده

مطابقه که آن را تضناد و طبناق نينز    »گوید: از ميان معاصران، همایي در تعریف آن مي

ند، در لغت به معني دو چيز را در مقابل یکدیگر انداختن و در اصنطالح آن اسنت   گویمي

علمناي بندیع، صننعت مطابقنه و تضناد را در       بعضني از که کلمات ضد یکدیگر بياورنند.  

انند،  قسمي جداگانه از صنعت بدیع نشمرده و آن را داخل مراعات نظير و تناسب قرار داده

ء متضاد را نيز از نظنر ادبني داخنل امنور متناسنب قنرار       به این مالحظه که ممکن است اشيا

بدهيم. زیرا که ممکن است از شنيدن چيزي ضد آن نيز به ذهن خطور کند و بندین سنبب   

شود، وَ بِضبدِّها تَتَبَيَّن  االَشياءُ و باز به همين گویند اشياء به ضد خود شناخته مياست که مي

مالزمنت در فلسنفه یکني از اسنباب تنداعي       جهت است که تضاد را هم از ننوع تناسنب و  

کنند کنه   (. وحيدیان تاکيد مني 178 -177: 1389)همایي، « اندمعاني و انتقال افکار شمرده

از طرفي دو امر متضاد اگر تکراري باشند و روزمنرّه،   »در تضاد، تکراري نبودن مهم است: 

لمنت، گنل و خنار،    برجستگي و ارزش ادبي ندارد، ماننند در تضناد قنرار گنرفتن ننور و ظ     

ها ذهنن  (؛ چراکه با دیدن آن60: 1388)وحيدیان، « دوست و دشمن، سرد و گرم در کالم

اي ایجناد  شود؛ از این رو، شنگفتي به دليل همان تکرار و عادت به سرعت متوجه تضاد مي

 سراید:برد، اما وقتي سعدي ميشود و خواننده لذت چنداني نمينمي
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 کنند  مسنتوري  رکت نشيند مستان با که هر
 

 جوست آب خرابات در ناماننيک آبروي 
 

(576)1 

 

مسنت و  »در این بيت، سعدي از بيشتر فضاي بينت بنراي تضناد اسنتفاده کنرده اسنت:       

اینن  «. نام بودن و به خرابنات رفنتن  نيک»و « جوآبرو و آب»، «نشيند و ترک کند»، «مستور

 د است. در بيت زیر:زیبایي و حتي پيچيدگي در افعال نيز کامالا مشهو

 

 نکني و گرکني  محبت ميلاگر تو 
 

 من از تو روي نچيچم که مستحب منني  
 

(904) 

 

اسنت کنه بنا هنم تضناد      « مينل نکنني  »و « ميل کني»هاي مصراع اول، در بيت باال، فعل

فاصنله افتناده اسنت و از سنوي دیگنر در      « ميل کني»دارند؛ از یک سو بين اجزاء فعل اول 

نزدینک  « نکنني »و « کني»به قرینة لفظي حذف شده و سبب شده است که « ميل»فعل دوم 

رسند ننه مرکنب و همنين    ها بسيط به نظر ميهم قرار بگيرند به طوري که در نگاه اول فعل

 پيچيدگي آرایة تضاد را چشمگيرتر کرده است.

، «خوانندن و رانندن  »، «نخواسنتن و  خواسنتن »نکتة دیگر اینکه افعال متضادي همچنون  

و... کنه در سننت ادب   « نشسنتن و برخاسنتن  »، «گریسنتن و خندیندن  »، «پيوسنتن و  بریدن»

شمار رفته بنه فراوانني در   هاي رایج بين عاشق و معشوق بهکالسيک فارسي از جمله کنش

 اند که با فضاي غزل بسيار هماهنگ است.ها تکرار شدهغزل

                                                           

 مشخصنات . اسنت  فروغني  مصنح   نسنخه  در صنفحه  شنماره  براسناس  مقالنه  پاینان  تنا  سعدي هايبيت به عارجا - 1

 است. آمده منابع فهرست در آن شناسيکتاب
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سنه دسنتة کلني تضناد در ایجناب و      هاي سعدي، شامل کار رفته در غزلانواع تضاد فعلي به

 شود.طور مفصل به هر کدام پرداخته ميسلب، تضاد معنوي و تضاد لفظي است که در ادامه به

 

 تضاد در ایجاب و سلب. 1 -2

نویسند:  اشناره کنرده و مني   « طبناق سنلب  »به تضاد در ایجاب و سنلب فقنط تقنوي بنا ننام      

شود و آن چنانسنت کنه دو   ز واقع ميشود در سلب نيهمچنانکه تضاد در ایجاب واقع مي»

فعل از یک مصدر مشتق باشد یکي مثبت باشد و یکني منفني ینا یکني امنر باشند دیگنري        

در تنوان  ميسعدي را  هايغزلایجابي و سلبي در تضاد  (.225 -226: 1363)تقوي، « نهي

 بندي کرد.دسته هاي مرکبهاي بسيط و فعلدو بخش فعل

 

  عل بسیطسلبی در دو ف. تضاد ایجابی و 1 -1 -2

تضاد ایجابي و سلبي در دو فصل بسيط وقتي است که شاعر یک فعل بسيط را به صنورت  

 برد؛ مانند:کار ميمثبت و منفي در شعر به
 

 نيسنت و مشنکل   استمراد خاطر ما مشکل 
 

 اگننر مننراد خداوننندگار مننا باشنند    
 

 (638) 

 انند کار رفتنه ( در شعر سعدي بهصورت متضاد )مثبت و منفيبسامد افعال بسيطي که به

 به قرار زیر است:

، 590، 595، 576، 566، 545، 543بننار:  13صننورت فعننل تننام )بننه «نيسننتو  است/هسنت »

 6صورت فعل ربطي )به «نيستو  است/هست» (،927و  874، 695، 622، 600، 598، 591

، 549، 552بنار:   4) «نيسنت  =است ... نهاست و » (،830و  638، 596، 591، 552، 569بار: 

 830و  713، 547نباشند:   -بار؛ باشد 4صورت فعل ربطي )به «نبودنو  بودن»(، 593و  565
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، 874: بنود  -نبنود بنار؛   3صورت فعل تام )به «نبودنو  بودن»(، 593 :توان بود -نتوان بودو 

 بننار؛ 2صننورت فعننل ربطنني و تننام (، )بننه644: نباشنند -باشننم -باشنند و 853نباشنند:  -باشنند

: ننه بنود   -بنود بنار؛   1صورت فعل تام و ربطني  و به 615: نباشم -باشمو  602نباشد:  -باشد

 :ننرود  -بنروم ، 619 :نرفنت  -رويمني ، 693: ننرود  -بنرود بنار؛   10) «نرفتنو  رفتن»(، 679

، 707: رود -ننرود ، 786 :رودنمني  -روممني  ،840: بنروم  -ننرود ، 935 :نرود -رفتند، 683

  «نگفنننتنو  گفنننتن»(، 759: رفنننتم -ننننروم و 772: برفتننني -تنرفننن، 713 :ننننرود -روي

 :تنوان گفنت   -نگنویم  ،572 :نگفتيم -گفتيم، 547 :مگو -گفتي ،537 :مگو -گویند؛ بار9

 :بگفنت  -نگنویم  ،880 :گفنتم  -نه گفتي، 689 :نگویم -گوید، 649 :گوید -مگوي ،629

 :نبينند  -بينند  بنار؛  8) «ندیدن ودیدن »(، 937: بگوي -مگوي و 926 :بگوید -نگویم ،913

، 671 :دینده سنت   -ندینده سنت  ، 728 :ببيند -نبيند، 554 :ایمندیده -ایمدیده ،710و  535

 «نمانندن  ومانندن  »(، 872 :دیندي  -ندیدم و 930 :بينمنمي -ببينم، 656 :انددیده -بينندنمي

کار رفته اسنت.  به (878 :بماند -ماند نخواهد و 696 :نماند -بماند ،655 :نماند -ماند ؛بار3)

 خواستن»(، 570 :بچرس -مچرس و 575 :مچرس -بچرس)« مچرسيدن و پرسيدن»هاي فعلزوج

« نندادن و  دادن»(، 862: خنواهي نمني  -خنواهي  و 788 :نخواسنت  -خواست)« نخواستنو 

  و 871 :نرسنند -رسنند)« نرسننيدنو  رسننيدن»(، 561 :بننده -مننده و 655 :ندهنند -بدهنند)

(، 844 :سنازي  -نسنازد  و 588 :نسازد -بسازد) «نساختن و ساختن»، (617 :رسدنمي -رسيد

« ننشسنتن و  نشسنتن » ،(896 :شننودي  -نشننود  و 917 :نشنوم -شنوممي) «نشنيدنو  شنيدن»

 895: نمودي -ننماید)« ننمودنو  نمودن»(، 912: ننشستي -نشستيم و 588 :ننشيند -بنشينم)

  و 737 :منينننوش -بنينننوش)« نيوشنننيدنمو  نيوشنننيدن»(، 719: نمنننایينمننني -نمنننودي و

 :آیني  -ننآیي )« نيامندن و  آمندن » هناي فعنل بار و زوج 2( هرکدام 735 :منيوش -نيوشممي

 « رینننندنو نب برینننندن»(، 694: ببخشنننناید -نبخشنننناید) «نبخشننننودنو  بخشننننودن»(، 853

« نچسننندیدنو  پسننندیدن»(، 870: نبننندم -ببننندم) «نبسننتنو  بسننتن»(، 769: نبرینندم -برینند)
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 (، 539: بچوشنننناني -مچننننوش) «مچوشننننيدنو  پوشننننيدن»(، 864: نچسننننندي -چسننننندندب)

 (، 791: نتننوانم -تننوانم)« نتوانسننتنو  توانسننتن»(، 611: تافننت -نتابنند) «نتابينندنو  تابينندن»

(، 769 :ندویندم  -دویندمت )« ندویدنو  دویدن»(، 525 :بداند -نداند) «ندانستنو  دانستن»

(، 883: نسنتانند  -سنتانند ) «نستاندنو  ستاندن»(، 817 :رهانمن -برهانم)« نرهاندنو  رهاندن»

: شناید  -نشناید )« نشایسنتن و  شایسنتن »(، 570: تنسنوخ  -بسنوخت )« سنوختن و ن سوختن»

(، 913: بکنن  -مکن) «نکردنو  کردن»(، 895 :غنودي -نغنویدم)« نغنودنو  غنودن»(، 690

(، 610: بگرفنت  -نگرفنت ) «نگنرفتن و  گنرفتن »(، 648 :بکشند  -نکشد)« نکشتنو  کشتن»

 :ننالنند  -بناليندي )« نناليندن و  ناليندن »(، 735: گنجني  -گنجني نمي)« نگنجيدنو  گنجيدن»

 « نينننافتنو  ینننافتن»و  (870: نگنننرينمننني -نگنننرممننني)« ننگریسنننتنو  نگریسنننتن»(، 749

 اند.  کار رفتهبار به 1( هرکدام  593: نيافته ست -یافته ست)

در  رافعل متضناد   دوبرد آن است که گاه شاعر با هنرمندي نکتة قابل توجه در این کار

 :دایجاد کنتا برجستگي و زیبایي بيشتري  هدادکنار یکدیگر قرار 

 

 این غم و حسرت نماند بماندگرم حيات 
 

 و گر نميرد بلبل درخنت گنل بنه بنر آیند      
 

(696) 

 

د در ابتندا و انتهناي   دو فعل متضارا از طریق قرار دادن برجستگي و زیبایي این  گاه نيز

 :استده و درهم آميختن آرایة تصدیر و تضاد با یکدیگر ایجاد کربيت 

 

 سبب ریخنت خون سعدي بي نشاید
 

 شننایدولننيکن چننون مننراد اوسننت   
 

(690) 
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 مرکب تضاد ایجابی و سلبی در دو فعل .2 -1 -2

 :  کار گرفته استسه صورت به مرکب بههاي در فعلرا  هآرایسعدي این 

ذکنر  در هر دو صورت ایجاب و سلب کنار هم افعال مرکب دو جزء اسمي و فعلي  گاه *

 در بيت زیر: «به پایان نرفتنو به پایان رفتن »ست؛ مانند ا شده

 

 سعدیا گر همه شب شرح غمش خنواهي گفنت  
 

 بننه پایننان نننرودو شننرح  بننه پایننان رودشننب  
 

(684) 

 ر این حالت زیبایي بيشتري ایجاد شده است:  * گاه ميان دو جزء فعل جدایي افتاده است. د

 

 سننعدي بکننناز دوسننت  تمنننایيگویننند 
 

 1تمننایي از دوست  نخواهم کردجز دوست  
 

(935) 

 

  ؛بننار2) «نرسنناندن بننه پایننان نرسننيدن/ و  بننه پایننان رسننيدن/ رسنناندن »هنناي فعننلزوج

و  (915 :يبننه پایننان برسننان  -بننه پایننان نرسنناند  و 796 :پایننان نرسننانم -بننه پایننان رسنندم 

 (، 684 :بنه پاینان ننرود    -بنه پاینان رود  ) «ننرفتن بنه پاینان   رفنتن و  بنه پاینان   » هناي فعلزوج

« احتمنال نکنردن  و  احتمنال کنردن  »(، 875 :نکند اثري -اثر کند« )اثر نکردنو  اثر کردن»

 :نگينرد پني   -پني گينرد  ) «نگنرفتن پني و  گنرفتن پني »(، 979 :احتمال نکنند -احتمال کنند)

 نگناه کنردن  »(، 935 :نخواهم کرد تمنایي -تمنایي بکن) «تمنا نکردنو  منا کردنت»(، 734

  «خيننال نبسننتنو  خيننال بسننتن»(، 877 :کننندنگننه منني -نکنننينگننه منني) «نگنناه نکننردنو 

 :دسنت دهند   -ندهند دسنت  ) «دست نندادن و  دست دادن»(، 725 :خيال مبند -خيال بست

 (، 606 :دارد دوسنننت -رمدوسنننت نننندا) «دوسنننت نداشنننتنو  دوسنننت داشنننتن»(، 936
                                                           

 .است شده نيز تصدیر صنعت آمدن پدید موجب بيت، انتهاي و ابتدا در «تمنایي» یعني اسمي؛ جزء گرفتن قرار - 1
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« گذر نکردنو  گذر کردن»(، 582 :گيري کم -کم مگير) «کم... نگرفتنو  کم... گرفتن»

 :ميسّنرش نشنود   -ميسّنر شند  « )ميسّر نشندن و  ميسّر شدن»و  (852 :گذر نکرد -گذر کرد)

 اند.  کار رفتهبار به همين گونه به 1هرکدام  (932

اسنت. در بسنياري از   ده کنر به قرینه حنذف  ها را علفاسمي یکي از زوججزء گاه شاعر  *

و  رنند يکننار یکندیگر قنرار گ   در ها «همکرد»اي بيت را چيده که این موارد، شاعر به گونه

تنر  در این حالت تضاد ميان دو فعنل قنوي   که به نظر رسنددر نگاه اول، هر دو فعل، بسيط 

  در بيت زیر: «نکردنو  نظر کردن»شود؛ مانند: مي

 

 به گوشة چشم ارادتي نظریک گر 
 

 حکم از آن توست نکنيو گر  کنيما  اب 
 

(554) 

 

 بار( است: 6) «نکردنو  نظر کردن»هاي سعدي با بيشترین کاربرد این نوع در غزل

 

 اي کنه ز دردم اگهني   نظر کنيشاید اگر 
 

 اثننر کننند دود دل سننحرگهي  نکنننيور  
 

(924) 

 

 المبنه حن   نظر کنني به رهت نشسته بودم که 
 

 که چشنم مسنتت ز خمنار بنر نباشند      نکني 
 

(643) 

 

 چه بر دهد بيو اميد باطلم نکنيور   ورق کند کشتة صبر من نظري کنيگر 
 

(787) 
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 من نه مخيّرم که چشم از تو به خویشتن کننم 
 

 مخيّنري  نکنني ور  کنني بنه منا    نظنر گر تنو   
 

(873) 

 

 به گوشة چشم ارادتي  نظرگر یک 
 

 حکنم از آن توسنت   نکنيو گر  کنيما  اب 
 

(544) 

 

 مکنن در منظنر خوبنان    نظنر عافيت خواهي 
 

 بدرود کن خواب و قرار خنویش را  کنيور  
 

(530) 

 

مراعات نظير و در یک بيت  «چشم»و  «نظر» شود که شاعر در سه بيت ميانمالحظه مي

بنار بنه   هاي زینر نينز هرکندام ینک     فعلزوج جناس ایجاد کرده است. «منظر»و  «نظر»ميان 

 اند: گونه استفاده شدههمين

  «نکننردنو  تأمننل کننردن »(، 795 :نکننني -اجابننت کننني ) «نکننردنو  اجابننت کننردن »

 لطف کردن»(، 649: نکني -جزع کني) «نکردنو  جزع کردن»(، 931 :بکني -تأمل نکنم)

(، 904 :نکنني  -مينل کنني  ) «نکنردن و  مينل کنردن  »(، 600 :نکني -لطف کني) «نکردنو 

 :نکنني  -وفنا کنني  « )نکنردن و  وفا کردن»(، 578 :نکند -کند نگاه« )نکردنو  دننگاه کر»

  «نشکسننتنو  شکسننتن عهنند»(، 549 :ننهنند -سننر بنهنند ) «ننهننادن و سننر نهننادن »(، 613

 :برنگنردانم  -عنان بگرداني) «نگرداندنو  عنان گرداندن»(، 769 :نشکستم -عهد شکست)

 و  بننه جنناي آوردن »(، 636 :سنندنر -دسننت رسنند ) «نرسننيدنو  دسننت رسننيدن »(، 795

 « از پننيش نننرفتن و  از پننيش رفننتن » ( و880 :نينناري -بننه جنناي آرم « )بننه جنناي نينناوردن 

 (.684 :نرودمي -پيشرود از مي)
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 تضاد معنوی. 2 -2

« را طبناق معننوي گوینند    شنود ننه از روي لفنظ و آن   گاهي طباق از روي معني واقع مني »

اسنتفاده  مختلنف   فعنل دو در فعل، شاعر از اد معنوي تضبراي ایجاد (. 227: 1363)تقوي، 

 سنعدي را  هايفعل در غزلي تضاد معنوکند که از نظر معنایي با یکدیگر تضاد دارند. مي

هایي کنه یکني   فعل ،اندي که هر دو بسيطهایفعل :بندي کردطبقهبخش  هشتدر  توانمي

فعنل  ،ري مرکنب اسنت  هایي که یکي بسنيط و دیگن  فعل ،بسيط و دیگري پيشوندي است

هنایي  فعل ،هایي که یکي مرکب و دیگري پيشوندي استفعل ،اندهایي که هر دو مرکب

 .ناسازي ترکيبي تضاد در مصدر دو فعل و ،استکه هر دو پيشوندي 

 

 با یکدیگربسیط  فعلتضاد معنوی دو  .2-2-1

 ند:روند؛ مانکار ميدر این کاربرد دو فعل متضاد بسيط در مقابل هم به

 

 و عقننل همچننو بننادي  آمنندعشننق 
 

 از بننر مننن هننزار فرسنننگ    رفننت 
 

(743) 

 بسننيط دیگننر  را بننا دو فعننلبسننيط سننعدي هنرمندانننه یننک فعننل   در عننين حننال کننه گنناه 

 :سازدمي مقابل

 

 و نه دیدار رفتميو  آمدميهوش 
 

 شند مني بدیدم ننه خينالم ز برابنر    تو را مي 
 

(651) 

 

«( رفتمي»)به همان معني« شدمي»و « رفتمي»دو فعل با« آمدمي»شود که مالحظه مي

   تضاد دارد.
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در اول و آخننر بيننت، صنننعت ادبنني تضنناد را   متضننادن دو فعننل دادقننرار گنناه نيننز بننا 

 کند:مي ترچشمگير

 

 زمننننين بننننه حضننننرت او افتنننناده
 

 ایسنننتادهگنننردونش بنننه خننندمت   
 

 (846) 

 

کنار گرفتنه و دلينل    هنم بنه  صننعت حسنن تعلينل را     بناال عالوه بر آنکه شاعر در بينت  

افتادگي زمين را تواضعش در مقابل معشوق )یا ممدوح( و برافراشتگي آسمان را ایسنتادن  

 داند.در خدمت وي مي

  ؛بننار21« )آمنندن و رفننتن»هنناي فعننلبيشننترین کنناربرد ایننن تضنناد در غزليننات بننا زوج

  ،542 :روم -بيایمننننت، 862و  856 :آیننننند -روننننند ،924و  743، 522 رفننننت -آمنننند

 ، 546 :بياینننند  -رود، 681 :رود -آینننند ، 682 :بننننرود  -بياینننند ، 522: روم -ايآمننننده

 ، 674 :روننند -آیننند، 746و  613، 674 :آیننيمنني -رويمنني، 651 :رفننتمنني -آمنندمنني

 ،861 :برفتني  -آمندم  ،768 :برفتني  -آمندي ، 736 :آیني مي -رفتي ،702 :آیدمي -رودمي

بنه معنني دور کنردن بنا     « رانندن »اسنت. پنس از آن   ( 934: برود -بيایي و 909 :رود -آمد

، 841و  795: برانني  -بخنواني  ،550 :براند -بخواند ؛بار8) به معني دعوت کردن« خواندن»

  و 778 :بننران -بخننوان، 748: براننني -بخننوان، 635: راننني -خننواني ،604 :بخننواني -براننني

  ،690 :گشننایدمنني -بنننددممنني ؛بننار8) «بسننتنو  گشننودن»(، 908 :رانننيمنني -خننوانيمنني

 ،846: گشناده  -بسنته ، 717 :سنت بسته -ستگشاده ،695 :بگشاید -ببندي ،691 :بگشاي -

 (، 930: بگشنننایي -ببنننندي ،910: گشنننایندنمننني -نبسنننته سنننت ، 864 :بنننندي -بگشننناي

 ،827و  766: بخننندم -بگننریم،  760: بگرسننتم -بخندینندم ؛بننار6)« گریسننتنو  خندینندن»

و  670 :بننوازي  -بکشني  ؛بنار 5« )کشنتن و ننواختن  »( و 655و  707 ،824 :بگریم -بخندي
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 (، 754 :بننننوازد -بکشننند، 923: کشنننيمننني -ننننوازيمننني، 639: کشننني -ننننوازي، 891

 :ببخشنایند  -برانند ،936 :ببخشایي -براني، 599 :ببخشاید -براني ؛بار5) «بخشودنو  راندن»

 ،694و  535: بسننتان -بننده ؛بننار4) «سننتاندنو  دادن»(، 911: براننني -ببخشنني و 813و  812

: پيوسنتند  -ببریدند ؛بار3) «پيوستنو  بریدن»(، 847 :بستان -دهندتو  844 :ستدي -دادي

 :بننوازد  -بزند ؛بار3« )زدن و نواختن»( و 759 :پيوستم -بریدم و 546 :پيوست -ببرید، 658

 و 584 :بچننرورد -بکشنند ؛بننار2) «پننروردنو  کشننتن»(، 793 :بزننني -بنننوازي و 578و  550

 :بگذار -بگير و 660 :بگذارند -بگيرند ؛بار2) «گذاشتنو  گرفتن»(، 876 :بچروري -بکشي

و  (919 :بنشننيني -بایسننتم و 612 :امایسننتاده -نشسننتم ؛بننار2« )ایسننتادنو  نشسننتن» (،705

 « پروراننندن و راننندن»(، 670 :بچمننند -سننتاده سننت)« چمينندنو  ایسننتادن» هننايفعننلزوج

« آمدن و شدن»(، 845 :بفروخته -امبخریده) «فروختنو  خریدن»(، 588 :براند -پرورد)مي

« افنزودن و  کاسنتن »(، 846 :ایسنتاده  -افتناده « )افتادن و ایسنتادن »(، 651: شدمي -آمد)مي

 «آمرزیندن و  گنرفتن »(، 706 :بماند -گذشت)« ماندنو  گذشتن»(، 932 :بيفزایي -بکاهي)

« اننداختن و  ننواختن »(، 911: برهناني  -بگينري )« اندنرهو  گرفتن»(، 783 :بيامرز -بگيرد)

 و نننواختن»(، 913: برنجنناني -بنننوازي، )«نجاننندنو ر نننواختن»(، 740 :بيننندازي -بنننوازي)

 (،  713 :بگيننننر -بننننده) «گننننرفتن و دادن»(، 550 :بگنننندازي -بنننننوازي) «گننننداختن

  «گننریختن»بننه معننني ماننندن بننا   « بننودن»و  (694 :بنننوازي -براننني) «نننواختنو  راننندن»

 کار رفته است. بار به 1هرکدام  (896: بگریزم -بباشم)

هناي زبنان فارسني اسنتفاده     ظرفينت  ةقابل توجه اینکه سعدي بنا هنرمنندي از همن    ةنکت

هاي مختلفني کنه از جهنت معننایي بنه هنم       متضاد یک فعل را از فعل ،کند؛ از یک سومي

را بنا پننج    به معني منورد لطنف قنرار دادن   « نواختن» ،به عنوان مثال .دهدقرار مي ،نزدیکند

 کند:مقابل مي «کشتن»و  «گداختن» ،«انداختن»، «رنجاندن» ،«زدن»فعل: 
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 بي گناه عنادت بخنت منن اسنت     بزندگر 
 

 بنه لطنف غاینت احسنان اوسنت      بنوازدور  
 

 (578) 

 

 مرا که پيش تو اقرار بندگي کنردم 
 

 برنجناني و گنر   بنوازيرواست گر  
 

 (913) 

 

 بينندازي و گنر   بننوازي دانني ار  تو 
 

 چنان که در دلت آید بنه رأي اننور خنویش    
 

 (740) 

 

 بننه قهننر بگنندازيبننه لطننف ور  بنننوازيگننر 
 

 حکم تو بر من روان زجر تو بر منن رواسنت   
 

(550) 

 

 بندگان را نه گزیر است ز حکمت ننه گرینز  
 

 خدمننند بنننوازيور  بکشننيچننه کنننند؟ ار  
 

(670) 

 

، «بخشننودن»، «خواننندن»را بننا چهننار فعننل:  بننه معننني دور کننردن« راننندن»همچنانکننه 

 :به کار برده است «نواختن»و  «پروراندن»

 

 چننه کننند بنننده کننه فرمننان نبننرد   برانننيگننر 
 

 عجب از غایت احسنان تنو نيسنت    بخوانيور  
 

 (604) 
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 سنننر منننا و آسنننتان خننندمت تنننو  
 

 ببخشننننایيو گننننر  برانننننيگننننر  
 

 (936) 

 

 پنرورد مني د کند مملوک خنو گر قبولم مي
 

 پنجه نتنوان کنرد بنا بنازوي دوسنت      براندور  
 

(588) 

 

 ات دعا گویمهنوز با همه بدعهدي
 

 بنوازيبه لطف  برانيکه گر به قهر  
 

(890) 

 آورد:متضاد مي «چميدن»و  «نشستن» ،«افتادن» را نيز با سه فعل:  «ایستادن»و 

 

 زمننننين بننننه حضننننرت او افتنننناده
 

 ایسنننتادهگنننردونش بنننه خننندمت   
 

(846) 

 

 نشسنتم عمر نبود آنچه غافنل از تنو   
 

 بننه غرامننت  امایسننتادهبنناقي عمننر   
 

(612) 

 

 و صنوبر خناموش ستاده ست در چمن سرو 
 

 بچمنند که اگر قامنت زیبنا ننمنایي     
 

(670) 

 

هایي با بنيش از ینک معنني را هنر بنار بنا ینک متضناد مني آورد؛          فعل ،از سوي دیگر

 آورد:متضاد مي «آمرزیدن»با  «کردنمؤاخذه »عني را یک بار به م« گرفتن»چنانکه 
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 بگيردگر خداوند تعالي به گناهيت 
 

 کنه منن حامنل اوزار تنو باشنم      بيامرزگو  
 

 (783) 

  :«رهاندن»با کردن  اسيرو بار دیگر به معني 
 

 به پاي خویشنتن آینند عاشنقان بنه کمنندت     
 

 برهناني ز خویشنتن   بگينري که هر که را تنو   
 

(911) 
 

دیگر اینکه گاه سعدي براي ایجاد آرایة تضاد از مترادف یک فعل بنه صنورت سنلبي    نکتة 

شنوند؛ امنا سنعدي بنا     متنرادف شنمرده مني    «نگریستن» و« دیدن»کند. به عنوان مثال استفاده مي

 در بيت، تضاد ایجاد کرده است:   «گریستننن»کار بردن نگریستن به صورت سلبي به
 

 بيننننيتنننو کنننه همتننناي خویشنننتن 
 

 بنننه مثنننل منننني  ننگنننريالجنننرم  
 

 (905) 
 

  بننار؛2) «نمننردنو  کشننتن»کننه شنناهد آن بيننان شنند،  «نگریسننتنن ودینندن »عننالوه بننر 

: برمنند  -نگرینزد  بار؛ 1)« نگریختنو  رميدن»( و 634: نميرد -بکشيو  633: نميرد -کشند

 اند.  کار رفته( به این صورت به670

 

 دی با یکدیگرو پیشونبسیط  فعلدو  معنوی . تضاد2-2-2

هنا ایجناد کنرده تضناد بنين      بيشترین و زیباترین تضنادهایي کنه سنعدي در اینن ننوع فعنل      

رسد در تقابنل اینن دو فعنل جناي خنالي      است و به نظر مي «برخاستن»با « نشستن/ نشاندن»

 آورد:؛ چنانکه گاه این دو فعل را در معناي متداول مي1نگذاشته است

                                                           

 آمد. خواهد خود جاي در که است لفظي تضاد بخش به ربوطم تقابل، این هاينمونه از بخشي - 1
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 يمبنشنين  که در سنایة سنروي   برخيز
 

 کانجا که تو بنشيني بنر سنرو قينام اسنت     
 

 (566) 

 

شود، عالوه بر تضاد بين دو فعل در مصراع اول، شاعر با استفاده و البته چنانکه مالحظه مي

در مصراع دوم نيز تضاد دیگري ایجناد کنرده   « بنشيني»و « برخاستن»به معني « قيام»از واژۀ 

گرفتنه اسنت. نکتنة ظرینف دیگنر اینکنه معمنوال         کنار واقع، آرایة تضاد را دو بار بنه  و در

عنوان « نشستن»را « برخاستن»که شاعر منظور از درحالي است« راه افتادن»براي « برخاستن»

نينز در کنالم ایجناد    « پنارادوکس »کند )برخيز که ... بنشينيم( و به اینن ترتينب، ننوعي    مي

ه معطنوف بنه نشسنت و برخاسنت     وجود آمدن و از بين رفتن فتنهکند. در بيت زیر نيز بمي

 معشوق است:

 

 بنشسننت دي زمنناني بننه تکلننف بننر سننعدي
 

 برخاسنت قيامنت   برخاست چو بنشست فتنه 
 

(551) 

 سرو همراه است: « برخاستن»معشوق با « نشستن»همچنانکه در بيت زیر 

 

 بنشسننتدر گلسننتاني کننان گلننبن خننندان  
 

 برخاسنت غرامنت   بنه ینک پناي   سرو آزاد  
 

(551) 

 

اي تنظيم شنده کنه داراي تشنبيه تفضنيل هنم باشند: جنایي کنه         ن حال کالم به گونهدر عي

تا بنه خناطر ادعناي برابنري بنا معشنوق       « به یک پاي»اما  ،معشوق بنشيند، سرو باید برخيزد

تنبيه شود. شاید اوج استفاده از روابط معنایي پيچيدۀ این دو مصدر به ظناهر سنادۀ فارسني    

 را بتوان در بيت زیر دید:
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 ز سنر جنان برخينز   یا ا به غمم بنشين گفتي
 

 برخينزم  و بنشنينم فرمان برمت جانا  
 

 (782) 

 

از »بنا تعبينر    شسنتن و دست از جنان  « به غم نشستن»در اندوه ماندن با تعبير  باال در بيت

قرار گيرد. جالب اینکه « برخاستن»در مقابل یک « نشستن»آمده تا باز یک « جان برخاستن

پذیرد تا کمال اطناعتش  دو را مي ه باید یکي از این دو را انتخاب کند، هرعاشق )شاعر( ک

 گوید که هرو هم مي خيزدنشيند و هم از سر جان برميرا به معشوق بنماید: هم در غم مي

ها، چون از طرف معشوق است به اندازۀ یک نشست و برخاسنت معمنولي   دوي این گزینه

 بود.  برایش خواهد

 ، 776 :بننازآ -رفتنني ،535 :بازآمنند -برفننت ؛بننار4) «بازآمنندنو  رفننتن»هنناي فعننل

  ؛بننار 3) «برکننندن و  نشنناندن »(، 919: بازآمنندم  -رفننتم  و 873 :آینني بننازمي  -رويمنني 

هنناي ( و فعننل865: برکننندي -بنشنناندم و 767: برکننندم -بنشننان، 816: بننرکن -بنشننان

 « ختنگننننریو  بننننرآميختن»(،  857 :ببسننننتي -بازگشننننادي) «بسننننتنبازگشننننودن و »

(، 905 :ایننمدرآرميننده -ایننمرميننده) «رمينندن و درآرمينندن»(، 557: بگریننزي -برآميننزي)

 «فراپوشننيدنو  نمایاننندن»(، 662: آویزننند -فننرو گسننالنند )« آویخننتنو  فروگسننالنيدن»

« افکننندنو  برداشننتن»(، 553 :بننردار -نننه)« برداشننتنو  نهننادن»(، 735: فراپننوش -بنمنناي)

اند. در این شنيوه نينز   کار رفتهمطابق شيوۀ یاد شده به بار 1کدام ( هر 654: بيفکني -بردار)

گاه براي ایجاد تضاد از صورت سنلبي متنرادف همنان فعنل اسنتفاده       ،هاي بسيطمانند فعل

 در بيت زیر: «نساختن»با )به معني سازگاري کردن(  «درساختن»شده است؛ چنانکه 

 

 ستيزه نتوان بنرد  نسازدچو روزگار 
 

 درسنازي ت که بنا روزگنار   ضرورت اس 
 

 (889) 
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 با یکدیگر مرکب و بسیط تضاد معنوی دو فعل .2-2-3

 «بسنتن »کند؛ ازجمله فعنل بسنيط   در این بخش نيز سعدي گاه یک فعل را با چند فعل مقابل مي

 مقابل کرده است:   «باز کردن» و« آزاد کردن» ،«رها کردن»مرکب  که آن را با سه فعل

 

 به نخجير رونند  پادشاهان مالحت چو
 

 کننند نينز   رهاو  ببندندصيد را پاي  
 

 (672) 

 

 ببننندتننر خننواه قننوي آزاد کنننام خننواهي
 

 مثل تو صياد را کس نگرینزد ز دام  
 

   (753) 

 

 چه حکایت از فراقت که نداشنتم ولنيکن  
 

 ببسنتي در مناجرا   بناز کنردي  تو چو روي  
 

 (856) 

 

معشنوق در ننزد عاشنق اسنت کنه بنه        ۀرمنظور از مصراع دوم بيت آخر، حضنور دوبنا  

تضنادي  « پاینان دادن بنه مناجرا   »بنا   «چهره نشان دادن»دهد. درواقع حکایت فراق پایان مي

با هنم تضناد ایجناد     «ستنب» و« کردن باز»چيند که اي کالم را مياما سعدي به گونه ،ندارد

 افزاید.کنند و با این شگرد به زیبایي سخن مي

 «رانندن و  قبول کنردن »در این بخش به ترتيب بسامد عبارتند از:  هاي متضاددیگر فعل

: کنني قبول مي -براني و 740 و 547 :براني -قبول کني و 588: براند -کندقبولم مي ؛بار4)

« نمنودن و  پنهنان کنردن  »(،  764 :انس گنرفتم  -برميدممي)« رميدنو  انس گرفتن»(، 905

(، 546: پيوسننت -حننذر کنينند)« پيوسننتنو  حننذر کننردن»(، 929: بنمننایي -پنهننان دارننند)

 « نهفنننتنو  فننناش کنننردن»(، 744: مانننندم -خنننالص بينننابم)« مانننندنو  خنننالص ینننافتن»
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( 706 ر:بندهي زینهنا   -بکشني ) «زینهنار دادن و  کشنتن » و (761: همي بنهفنتم  -فاش کرد)

 بار. 1هرکدام 

کنار رفتنه   هایجاد تضاد با استفاده از صورت سلبي مترادف همنان فعنل در اینجنا نينز بن     

  در این بيت: «نذاشتگره دادن و ن» است، مانند:

 

 بنه پنيش   نگنذاري به خویش یا  ام رهدهيگر 
 

 هر دو بنه دسنتت درسنت کشنتن و بننواختن      
 

   (825) 

 « نتننوان گفننتن و  حکایننت کننردن »و  (665: گننه نکننند ن -بيننند) «نگنناه نکننردن و  دینندن»

 انند. کنار رفتنه  ( بنه همنين شنيوه بنه    بنار 1( )هرکندام  821: توان گفنت نمي -کنم حکایت)

بنا  « عهند نشکسنتن  »کار رفتنه انند؛ ماننند    صورت سلبي بههمچنين گاه هر دو فعل متضاد به

 در بيت زیر: «نچيوستن»

 

 عهند نشکسنتم  به خاکچاي عزیزت کنه  
 

 نچيوستمز من بریدي و با هيچ کس  
 

 (757) 

 

 تضاد معنوی دو فعل مرکب با یکدیگر .2-2-4

درود »قرار گرفته و یک بار مقابنل   «دعا گفتن»که دو بار مقابل « دشنام دادن»ش بجز در این بخ

هاي مرکبني کنه بنا یکندیگر تضناد ایجناد       که سه بيت زیر شاهد آن هستند، بقية فعل« فرستادن

  انننننننند، هرکننننننندام فقنننننننط ینننننننک شننننننناهد دارنننننننند و عبارتنننننننند از: کنننننننرده

 و  حننننذر کننننردن»(، 833: زور مکننننن -پنجننننه کننننرد) «پنجننننه کننننردن و زور نکننننردن»

 « روي گردانننننندنو  روي آوردن»(، 881: نهنننننان آري -حنننننذر کننننننند)« تننننناختن آوردن

  «عهنننند شکسننننتن و  عهنننند دربسننننتن »(، 792: روي بگننننردانم -روي بننننه مننننن آرننننند )
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: تبسنم کنني   -آید گریه همي)« تبسم کردنو  گریه کردن»(، 537: عهدبشکستم -عهددربستم)

و  مهربناني نمنودن  »(، 527: مستور دارد -دهدگواهي مي) «مستور داشتنو  گواهي دادن»(، 582

 « غندر کنردن  و  وفنا کنردن  »(، 669: کنند نامهربناني مني   -نمنایم مهرباني مني )« نامهرباني کردن

 (.542: رها شود -صيد کردي« )رها شدنو  صيد کردن»( و569: غدر کردند -وفا کردیم)

 

 سهل است دهيگر  دشنامو  دعات گفتم
 

 نان خوش بود سنؤال و جنواب  که با شکرده 
 

(538) 

 

 بينا  دعا گنویم ات هنوز با همه بدعهدي
 

 شنناید دهننيدشنننام مننيو گننر همننه  
 

(694) 

 

 حيف است سخن گفتن با هر کس از آن لنب 
 

 بفرستمت درودکه  دهبه من  دشنام 
 

(758) 

 

ي تضناد  در این بخش نيز گاه دو فعل متضاد در ابتدا و انتهاي بيت قرار گرفته و آرایه 

 اند:را چشمگيرتر کرده

 

 بنننر قننندش نمنننایممهربننناني مننني
 

 کننننندنامهربنننناني مننننيسنننننگدل  
 

 (669) 
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 با یکدیگرپیشوندی  ومرکب  تضاد معنوی دو فعل. 2-2-5

 فعنل بنا  « خنالص ینافتن  »این بخش تنها یک شناهد دارد و آن مقابنل آمندن فعنل مرکنب      

 است: «برآمدن»پيشوندي 

 

 ابد خنالص نيبستة زنجير زلف زود 
 

 بنه جهند هنر کنه فنرو شند بنه قينر         1برآیددیر  
 

  (713) 

 

شود تشنبيه مضنمر زلنف بنه قينر بنه زیبنایي کنالم افنزوده اسنت و           چنانکه مالحظه مي

این معني است که خالص یافتن کسي کنه پنایش در قينر ماننده اسنت، آسنان        ۀتبادرکنند

 نخواهد بود.

 

 یگر. تضاد معنوی دو فعل پیشوندی با یکد2-2-6

 است: «فروهليدنو  برافکندن»این بخش نيز دو شاهد دارد که یکي تقابل 

 

 از رخ نقناب را  برافکنند گر ماه من 
 

 بننه جمننال آفتنناب را فروهلنندبرقننع  
 

    (526) 

 :«وا کردنو  دربستن»و دیگري 

 

 در بنننننندبرخينننننز و در سنننننراي 
 

 وا کنننننبنشننننين و قبنننناي بسننننته  
 

(832) 

                                                           

 (.برآمدن ذیل: 1377 دهخدا،) یافتن رهایي رستن، -1



 161 هزاوه و الهام طارمييمؤمنجميله اخياني، امير / یسعد یهادر غزل یجامع تضاد فعل یبررس 

 ،به معني از تن درآوردن آن، نه تنها متضناد نيسنتند  « ردن قباباز ک»و « بستن در»درواقع 

ها را بنا هنم مقابنل کنرده و زیبنایي      یک مفهوم هستند؛ اما شاعر با هنرمندي آن ةبلکه ادام

 کالم را دوچندان ساخته است.

 

 در مصدر دو فعل معنوی تضاد. 2-2-7

رفتنه و   کنار منفني بنه  صنورت  بهها که یکي از آن استهایي فعل ،منظور از این نوع تضاد 

تضناد   ،هادیگري مثبت. در واقع این دو فعل در بيت با یکدیگر مترادفند، اما در مصدر آن

 کند؛ مانند بيت زیر: وجود دارد و خواننده این تضاد را در بيت حس مي

 

 کننندزننندگاني منني هرکننه بنني او  
 

 کننندگراننني منني  ميننردنمننيگننر  
 

 (669) 

 

 و« زنندگاني کنردن  »هنا  آن مصندر امنا اگنر    ،مترادفند «ميردنمي»با « کندزندگاني مي»

  د.نتضاد دار همرا در نظر بگيریم با  «مردن»

کار رفتنه یکني مرکنب و دیگنري بسنيط اسنت.       هاي بهچنانکه در بيت باال دیدیم فعل

 « پراکنننندنو  شننندننجمنننع »هننناي دیگنننر اینننن سننناختار تضننناد عبارتنننند از:    نموننننه

 :ننشنيند  -بنر پناي خينزد   ) «نشسنتن و ن خاستني پا رب»( و 905 :اکنيپرمي -شودجمع نمي)

پشنت  »هنا هنر دو مرکبنند:    موجود دیگر از اینن ننوع، فعنل    ةها در دو نمون(. بجز این 839

 و  بننناز کنننردنچشنننم »( و 675 :روي نمنننود -پشنننت ننمایننند) «روي نمنننودنو  نمنننودنن

 (.701 :بر هم منه -کردي باز)چشم  «نهادنمبر هم  چشم
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  ناسازی ترکیبی. 2-2-8

اند، فقط راستگو به این نوع از تضاد اشاره کنرده اسنت.   در بين کساني که به بدیع پرداخته

ناسنازي  »بنا هنم متضنادند را     در معنني  امنا  ،ندارنند  يکه در ظاهر تضناد  هایيوي ترکيب

کله بر »و )کنایه از شدت اندوه و غم( « دستار بر زمين زدن»نامد و دو ترکيب مي «ترکيبي

 :قزویني)کنایه از شدت شادي( در این بيت واعظ  «آسمان افکندن

 

 وارثننان دسننتار از مننرگم زنننند ار بننر زمننين  
 

 افکننند ليک در بناطن کلنه بنر آسنمان مني      
 

 

 (. 199: 1376)راستگو،  آوردرا براي این نوع تضاد شاهد مي

. درواقنع در ناسنازي   هاي سعدي نيز از همين نوع اسنت بخشي از شواهد تضاد در غزل

ها کننایي خواهند بنود. سناختار ناسنازي ترکيبني در غزلينات        ترکيبي، حداقل یکي از فعل

 سعدي به ترتيب بسامد به یکي از سه شکل زیر است: 

و  و ینک فعنل   -بسيط و غيرکنایي و دیگنري کننایي   -2یک فعل،  -هر دو فعل کنایي -1

 مرکب و غيرکنایي و دیگري کنایي. -3
 

 . تضاد دو فعل کنایی با یکدیگر2-2-8-1

هاي سعدي مربوط به این کار رفته در غزلهاي ترکيبي بهبيشترین و شاید زیباترین ناسازي

 بينيم:  نوع است؛ چنانکه در بيت زیر مي

 

 و غنرور  در پنيش نهادنند  آن همه عشنوه کنه   
 

 پننس پشننت افکندننند عاقبننت روز جنندایي   
 

 (659) 
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 کناینه از « پس پشت افکنندن » است که باانجام دادن  نایه ازدر اینجا ک« در پيش نهادن»

در « و پشنت  پيش»و « و پس پيش»تضاد دارد. در عين حال که تضاد لفظي فراموش کردن 

رسند اوج هننر سنعدي در    دو ترکيب هم به زیبایي آن افزوده است. از آنجا که به نظر مني 

 ةبنا تضناد در اینن بخنش اسنت، همن      آفرینني  استفاده از امکانات زبان فارسي براي زیبنایي 

 شود:شواهد این بخش ذکر مي

 

 آن نگننار سنننگدل سننر بننرآورد از گریبننانتننا 
 

 بنرم سنر در گریبنان مني   هر لحظنه از بينداد او    
 

(777) 

 

 بر من و روزگار منن  فشاني آستينچند 
 

 گرفتنه دامننم  کنند مهنر   دست رها نمي 
 

(790) 

 

 خننالف عهنند تننو هرگننز نياینند از سننعدي  
 

 ؟بننا کننه پننردازد از تننو بچرداخننتکننه  يدلنن 
 

(634) 

 

 که شرط عشق آن است روي نچيچممن از تو 
 

 کننند  منالم  بنر  پشنت  و غرض در روي که 
 

(673) 

 

 ش پيش اهنل دل کنمسر قدم نميگر 
 

 که مقام خجالنت اسنت   سر بر نميکنم 
 

(554) 
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 بنه در آیند  گفتيم کنه عقنل از همنه کناري     
 

 ه سنر افتناد  چنو عشنقش بن    فنرو مانند  بيچاره  
 

 (620) 

 

 کار برده که دو به دو با هم در تضادند:در بيت زیر سعدي چهار ترکيب کنایي به

 

 دردوزمهمگننان  چشننم ازکننه  دارمننن  سننر
 

 وادارماز دو جهنان   دسنت کنه   گيرمن دست  
 

(775) 

 . تضاد فعل بسیط و غیرکنایی با فعل کنایی2-2-8-2
 «دم در کشنيدن »بنا  « گفنتن »ا غيرکنایي اسنت؛ ماننند   هدر این نوع از ناسازي، یکي از فعل

 دن در بيت زیر:ساکت شکنایه از 

 

 دم در کنش اي خواجه  بگونصيحتگوي را از من 
 

 ترساني از باران؟چو سيل از سر گذشت آن را چه مي 
 

  (821) 

 

(، 532: خيمنه زد  -برفنت )« خيمنه زدن و  رفنتن »هاي ترکيبي از این نوع: دیگر ناسازي

« از... پنرده برافتنادن  و  پوشنيدن »( و 933: ننمنایي  -پنرده بنردار  )« ننمودنو  ه برداشتنپرد»

 شاهد است. 1( هرکدام با 735: پرده برافتد -بچوشد)

 

 . تضاد فعل مرکب و غیرکنایی با فعل کنایی 2-2-8-3

 «بنه در افتنادن  و  نهان کنردن »این نوع ناسازي ترکيبي تنها دو شاهد در غزليات دارد: یکي 

 در بيت زیر:
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 ؟کنننيراز دل  نهننانسننعدي ز خلننق چننند   
 

 بنه در فتناد  چون ماجراي عشق تنو ینک ینک     
 

(620) 

 :«از... پرده برداشتنو  پوشيده بودن» و دیگري

 

 بچوشند گر فالطون به حکيمي مرض عشنق  
 

 ز سر راز نهانش پرده برافتدعاقبت  
 

   (735) 

 

  تضاد لفظی. 2-3

، دو واژه را که در معنني حقيقني بنا هنم تضناد دارنند در معنني        آفرینيشاعر براي زیبایي»

پندارد که این دو واژه با هنم تضناد   برد که تضاد ندارند. شنونده ابتدا ميمجازي به کار مي

شنود و  زده مني یابد که تضاد ندارند و از این دریافت شگفتاما پس از تأملي درمي ،دارند

در این ننوع تضناد دو فعنل یکسنان بنا دو       (.64 :1388)وحيدیان، « کنداحساس شادي مي

امنا چنون در لفنظ بنا هنم       ،کار رفته که یکي ایجابي و دیگري سلبي استمعني متفاوت به

هنا  عدم تضاد معنوي آن ةپندارد و بعد متوجخواننده ابتدا آن دو را متضاد مي ،تضاد دارند

 در بيت زیر: «نساختن»با « ساختن»شود؛ مانند مي

 

 ؟سننازیمچننه  نسننازیمو جفنناي تننو بننا جننور 
 

 چننون زهننره و یننارا نبننود چنناره مداراسننت    
 

 (549) 

 

فعنل اول بنه معنني )سنازگاري      کنه درحاليتضادند مسازیم در ظاهر  ودو فعل نسازیم 

اینن   که تضادي بنا یکندیگر ندارنند.    کردن( و دومي به معني )کاري را انجام دادن( است

هناي  بندي کرد: فعلگروه دسته ششتوان در عدي ميدر غزليات سها را نوع از تضاد فعل
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هناي  فعنل  ،هاي متضادي که هر دو پيشنوندي هسنتند  فعل ،متضادي که هر دو بسيط هستند

هناي پيشنوندي کنه بنا جنزء      فعنل  ،هاي مرکب تضاد دارندبسيطي که با جزء فعلي در فعل

هنا تضناد دارد   ي آنترکيبات فعلي که فقط جزء فعل ،هاي مرکب تضاد دارندفعلي در فعل

 ها با هم تضاد دارد.و ترکيبات فعلي که اجزاء غيرفعلي آن

 

 با یکدیگر بسیط فعلتضاد لفظی دو  .2-3-1

 

 نيسنت  تو در ذوق این گر است آدميت عشق
 

 همشرکتي به خنوردن و خفنتن دواب را   
 

(526) 

 

اد هسنتند؛  ظناهر متضن  بنه  یعنني فقنط    ؛تضاد لفظي با یکندیگر دارنند  « نيست»و « است»

و  )ربطني(  اسنت »هاي است. فعل« وجود ندارد»به معني  و دیگريفعل ربطي چراکه یکي 

 ( 930 و 710، 644، 598، 598، 598، 578، 571، 546، 526) بنننننار10« )تنننننام( نيسنننننت

 است.   کار رفتهبه صورت تضاد لفظي در غزليات به

 بودن»هاي و فعل (615و  602) بار 2« )وجود نداشتن( نبودن)ربطي( و  بودن»هاي فعل

(، 645) «)ربطني(  نبنودن )وجود داشنتن( و   بودن» ،(680)« )اتفاق نيفتادن( نبودن)ربطي( و 

 (، 709(« )نشسننت -خاسننت) نشننيني کننردن( )هننم )پدینند آمنندن( و نشسننتن   خاسننتن»

(، 650 :بخوشند  -نخوشند مني ) ؛)طنراوت نداشنتن(   خوشنيدن )خيس ماندن( و  خوشيدنن»

 (، 549 :سنننازیم -نسنننازیم) ؛«)سنننازگاري نکنننردن( ادن( و نسننناختن)انجنننام د سننناختن»

(، 859 :بگذاشننتي -نگذاشننت) ؛«)اجننازه ننندادن(  نگذاشننتن)رهننا کننردن( و   گذاشننتن»

 ( و 853 :بگننردد -نگننردد) ،«ن(ديننچرخ) گردینندننکننردن( و  گننرایش پينندا) گردینندنن»
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بنار از دیگنر   1( هرکدام 653 :بماند -نمانم) ؛«نماندن(زنده ) نماندنن( و باقي ماند) ماندن»

 اند.  کار رفتههایي است که با تضاد لفظي بهفعل

 

 تضاد لفظی دو فعل پیشوندی با یکدیگر .2-3-2

 این ساختار در غزليات تنها یک نمونه دارد:

 

 ام کننه در خننون مننن پننيش نهنناده  
 

 از ینننننار برنگنننننردمو  برگنننننردم 
 

 (705) 

 

بنه معنني رو   « برنگنردم »و ور شنوم  غوطنه بنه معنني   « برگنردم »شود چنانکه مالحظه مي

 گردانم است. برنمي

 

 تضاد لفظی دو فعل بسیط و پیشوندی با یکدیگر .2-3-3

 ها ایجاد شده است. در بيت زیر:درغزل« برخاستن»و « نشستن»کارگيري این شيوه، فقط با به

 

 انننندر محفنننل عنننام نشنننيندوگنننر ب
 

 ز هننر سننو برخيننزد  دوصنند فرینناد  
 

(839) 

 

واقنع   در«. ایجناد شندن  »به معناي « برخاستن»کار رفته و به« حضور»در معناي « ننشست»

امنا کنالم را    ،کند؛منظور شاعر شور و غوغایي است که حضور معشوق در جمع ایجاد مي

کنند کنه بتوانند تقابنل ایجناد کنند. در بينت زینر همنين معنني را بنا            اي ترکيب ميگونهبه

 گيرد:کار ميبه «آرام گرفتن»به معناي « نشستن»
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 بنشننيناي آتننش خننرمن عزیننزان   
 

 برخاسنننننتکنننننه هنننننزار فتننننننه  
 

(548) 

 گنجاند:هاي دیگري نيز در کنار تضاد ميگاه در کاربرد این دو فعل، آرایه

 

 در ایامننت برخاسننتکننه فغننان از مننا  بنشننين
 

 بنشنيني  هرجنا کنه تنو    برخينزد  بس فتنه کنه  
 

 (919) 

 

در « بنشنيني »و « برخيزد»در مصراع نخست و  «برخاست»و « بنشين»عالوه بر تضاد ميان 

و در مصنراع دوم بنه معنني    « آرام گنرفتن »بنه معنني    اولدر مصراع « نشستن»مصراع دوم، 

عنالوه بنر    .وجود آمده اسنت است و از این جهت بين این دو، جناس تام به« حضور یافتن»

الصدر یا ، آرایة ردالعجز عليکارگيري یکي در ابتداي بيت و دیگري در پایان آنآنکه به

آرایة قلنب را نينز شنکل داده اسنت.      ،ها در مصراع اول و دومجا آوردن آنهتصدیر و جاب

کنندۀ این موضوع است که حضور معشوق به هنر شنکل   نکتة قابل توجه اینکه بيت تداعي

« برخاسنتن »معشوق )نماینان شندن او( موجنب    « برخاستن»موجب برخاستن دیگران است. 

 )ایجاد( فتنه است.« برخاستن»او موجب « نشستن»غان از عشاق و ف

 

 تضاد لفظی فعل بسیط با جزء فعلی در فعل مرکب .2-3-4

سنازد؛ ماننند جنزء فعلني     در این ساختار، فقط جزء فعلي ترکيب با فعنل مقابنل تضناد مني    

 در بيت زیر:« آیيمي»با « روماز هوش مي»روم در مي

 

 ششنننوي فرامنننو رفتننني و نمننني 
 

 از هننوشمننن  روممننيو  آیننيمنني 
 

  (736) 
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در عين حال که کنار یکدیگر قرار گنرفتن دو فعنل نينز برجسنتگي بيشنتري بنه اینن تضناد         

کنار بنرده   بخشيده است. این ساختار از تضاد هاي مورد عالقة سعدي است و به فراواني آن را به

  بنار؛ 2) «رفنتن و  بنه/ در رقنص آمندن   »کار گرفته با این نوع تضاد عبارتنند از:  هاي بهاست. فعل

 «نو وعنظ نگفنت   گفنتن »( و 910د: رومي -آیدبه رقص مي و 671: رويمي -یندآدر رقص مي

در و  آمندن »(، 923: ترک بگوي -گویينمي) «ترک گفتنو  نگفتن» (،790: مگو وعظ -گو)

: آب ببنرد  -بيناورد )« آب... بنردن و  آوردن»(، 752: نيایندت در اوهنام  مي -آیي)« اوهام نيامدن

  «رفننتن و در سننماع آمنندن  »(، 739: غننم مخننور  -خننور)« غننم نخننوردن و  خننوردن»(، 592

(، 836 :دل نسننوخت  -بسننوخت)« دل نسننوختن و  سننوختن»(، 909: در سننماع آیننند  -رود)

کنار بنه جنان    و  رسيدنن»(، 590: جان به حلق رسيد -نرسيدیم)« جان به حلق رسيدنو  نرسيدن»

آمندم   -تنوان نمني )« به زنهار آمندن و  نتوان رفتن»(،  727: جان رسد کارش به -نرسد)« رسيدن

« کنردن و  توقنف نکنردن  »(، 762: کننم  -تحمل نکنم)« کردنو  تحمل نکردن»(، 707به زنهار: 

دل »(، 725 :ننرود  -بنرود جنان از تنن   ) «جنان از تنن رفنتن و ننرفتن    »(، 830: نکند -کند توقف)

: نندارد  -...داردسنر  )« نداشنتن  و سنر... داشنتن  »(، 762 :شنادم نگ -دل نبسنتم ) «نبستن و نگشادن

توبنه   -مکنن )« توبنه کنردن  و  نکنردن »(،  592: نکنم -صبر کنم) ،«کردنو ن صبر کردن»(، 734

« به خاطر نگذشنتن و  گذشتن»(، 856: زبوني نکنند -کنند)« زبوني نکردنو  کردن»(، 791: کن

مژه بنر  »( و 804: شود -شودجدا نمي) «و شدن جدا نشدن»(، 859: به خاطر نگذشتي -گذشتي)

 اند.کار رفتهبار به1( هرکدام 734: بزني -مژه بر هم نزند)« و زدن هم نزدن

 

 تضاد لفظی فعل پیشوندی با جزء فعلی در فعل مرکب  .2-3-5

 

 برگينر بالي عشق خدایا ز جنان منا   
 

 گينرد برنمني از اینن کنار    دلکه جان من  
 

 (634) 
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بنه معنني   « برگينر »در حالي که  تضاد دارد« گيردبرنمي»با جزء « برگير»ري، از نظر ظاه

کنار رفتنه از   دیگر به ة. نموناست «کندصرفنظر نمي»کنایه از « گيرددل از... برنمي»بردار و 

 است «پرده از کار ... برافکندن»با « گذاشتنفرو »این نوع، 

 

 فروگنذار اي به چشنم تأمنل   یا پرده
 

 پرده ز کارت برافکنندکه یا دل بنه  
 

 (671) 

 

 فعلی در ترکیبات یتضاد لفظی اجزا .2-3-6

امنا   ،در این نوع از تضاد، هر دو فعل مرکب هستند و از نظر معنایي با هنم تضنادي ندارنند   

هنا یکني ایجنابي و دیگنري     ها با هم مشترک است و چنون اجنزاء فعلني آن   جزء فعلي آن

بنه خندمت   »بنا  « به جان رسنيدن »اند؛ مانند اد ایجاد کردهنوعي تض ،کار رفته استسلبي به

 در بيت زیر: «نرسيدن

 

 ن منه دو هفتنه ندیندم   اگذرد کدو هفته مي
 

 به خندمتش نرسنيدم  از آن تا  به جان رسيدم 
 

 (769) 

 

در  «به خدمتش نرسنيدم »در « نرسيدم»و « به جان رسيدم»در « رسيدم»اجزاي فعلي 

 بنه معنني بنه سنتوه آمندم و      « بنه جنان رسنيدم   »که درحالي دارندد تضا لفظ با یکدیگر

دیگر موارد این تضاد عبنارت اسنت   به معني شرفياب نشدم است. « به خدمت نرسيدم»

 (، 535: التفنننات کنننند  -تفننناوتي نکنننند )« التفنننات کنننردن و  تفننناوت نکنننردن »از: 

پناي  دامنن ز  »(، 565: سنر نيفشناند   -دستي برفشناند )« سرنيفشاندنو  دست برفشاندن»

را  دامنن... ، دسنت...گرفتن »(، 824: نگينرد  -دامنن ز پناي برگينر   ) «گرفتن و نگنرفتن 
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از  -سنر بنرود  )« نرفتنو از سر... سر رفتن»(، 613: نگيرم دامنت -دست گير)« نگرفتن

(، 697: دم برآیند  -کنام برنيامند  )« دم برآمدنو  کام برنيامدن»(، 684: سر پيمان نرود

و  نظنر نکنردن  »(، 710: رنبسنت بطرفني   -ايکمر بسنته )« طرف برنبستنو  کمر بستن»

« در حندیث آمندن  و  در حدیث نيامدن»(، 530: بدرود کن -نظر مکن)« بدرود کردن

 « بنننا مينننان آمننندنو  بينننرون شننندن»(، 691: در حننندیث آیننند -در حننندیث نيایننند)

 بار شاهد هستند.  1( که هرکدام 699: با ميان آمد -بيرون شد)

 

 غیرفعلی در ترکیبات یجزاتضاد لفظی ا .2-3-7

در این نوع تضاد برعکس نوع پيشين، فقط اجزاي غير فعلي دو فعل مرکنب بنا هنم تضناد     

 دارند:

 

 چه سود آب فرات آن گه که جان تشنه بيرون شد
 

 دیننبننا ميننان آليلنني  بننر کنننار افتنناد چننو مجنننون  
 

 (699) 

بنا  « آیند بنا مينان   »و  «ادبنر کننار افتن   »در « مينان »و « کننار »غيرفعلني   يدر این بيت اجزا

 یکدیگر تضاد دارند. 

 

 :«افکندن پشتپس و  نهادن پيشدر »دیگر کاربردهاي این تضاد عبارت است از: 

 

 و غنرور  در پيش نهادندآن همه عشوه که 
 

 پس پشت افکندندعاقبت روز جدایي  
 

(659) 

 :«بر ... کردن پشتو  نچيچيدن روي»و 
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 ق آن اسنت کنه شنرط عشن    روي نچيچممن از تو 
 

 کنننندمننالم  پشننت بننرکننه روي در غننرض و  
 

 (673) 

 

 گیرینتیجه

هناي سنعدي اسنت کنه بنه      هنا در غنزل  تضاد در فعنل یکني از پرکناربردترین آراینه     ةآرای

کار گرفته شده و تصویرهاي ظریف ادبني و هننري فراوانني ایجناد     هاي گوناگون بهشکل

هناي  بنه همنراه زیرمجموعنه   ر فعنل  حاضنر، سنه ننوع اصنلي تضناد د      ةکرده است. در مقال

هناي  شند. براسناس داده   هنا در غزلينات سنعدي شناسنایي    هرکدام و بسنامد اسنتفاده از آن  

ي: تضناد  )بنا زیرمجموعنه   تضناد در ایجناب و سنلب   پژوهش حاضر، این سه ننوع شنامل:   

 معننوي  (، تضناد عل مرکنب ، تضاد ایجابي و سلبي در دو فعل بسيطایجابي و سلبي در دو ف

هایي که یکي بسيط و دیگري پيشوندي اند، فعلي که هر دو بسيطهایفعل :ةزیرمجموع)با 

انند،  هنایي کنه هنر دو مرکنب    فعل، هایي که یکي بسيط و دیگري مرکب استفعلاست، 

اسنت،  هایي که هر دو پيشنوندي  فعل، هایي که یکي مرکب و دیگري پيشوندي استفعل

تضناد لفظني دو    ة)با زیرمجموعن  و تضاد لفظي( ناسازي ترکيبيو  فعلتضاد در مصدر دو 

بسنيط   فعلپيشوندي با یکدیگر، تضاد لفظي دو  فعلبا یکدیگر، تضاد لفظي دو  بسيط فعل

و پيشوندي با یکدیگر، تضاد لفظي فعل بسيط با جزء فعلي در فعنل مرکنب، تضناد لفظني     

ر ترکيبنات و تضناد   فعلني د  اجزايفعل پيشوندي با جزء فعلي در فعل مرکب، تضاد لفظي 

 . استغيرفعلي در ترکيبات(  يلفظي اجزا

 و« نشسنتن/ نشناندن  »از آنجا که یکي از زیباترین تضادهاي فعل در غزليات سعدي بنا  

برداري خاص سنعدي از اینن دو مصندر متضناد کنه      است به چند نمونه از بهره «برخاستن»

ابنل مشناهده اسنت،    سازي هنري خاصني شنده و در شنعر کمتنر شناعري ق     موجب برجسته

هاي زبان فارسني بنراي   که چگونه شاعر از تمام ظرفيتهمچنين مشاهده شد پرداخته شد. 
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متضناد ینک فعنل را از     ،هنري شدن سنخنش اسنتفاده کنرده اسنت؛ چنانکنه از ینک سنو       

دهد و براي یک فعل، گاه تا قرار مي ،هاي مختلفي که از جهت معنایي به هم نزدیکندفعل

هایي با بيش از یک معني را هنر بنار بنا ینک     فعل ،آورد و از سوي دیگرزوج متضاد مي 5

متضاد مي آورد. گاه نيز براي ایجاد تضاد از صنورت سنلبي متنرادف همنان فعنل اسنتفاده       

بودن سنخن سنعدي اسنت و نشنان      «سهل و ممتنع»هاي ارائه شده گواهي بر نمونه کند.مي

هناي بيشنتري در شنعر او    ود، پيچيندگي دهد هراندازه دقت در کنالم سنعدي بيشنتر شن    مي

 شود.  آشکار مي
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