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 چکیده
یابیم که در درمیرسد، اما پس از بررسی دقیق نما سخنی است که در ظاهر متناقض و مهمل به نظر میمتناقض

نما یک نوع هنجارگریزی معنایی به کند. متناقضآن حقیقتی نهفته است که دو امر متناقض را با هم سازگار می
نما در کند تا از ورای تعریف لغوی تعبیری عقالنی بجوید. زیبایی متناقضآید که خواننده را وادار میشمار می

های ذهنی لذتی کند و با ایجاد تکانهانگیز روزمره دور میبان ماللایجاز هنری آن است که خواننده را از ز
آورد. مقالة نما به کنکاش رو مینماید؛ چراکه خواننده در پی تأویل و کشف متناقضزیباشناختی نصیبش می

 نماهای به کاربرده شده توسط چهار شاعر به نامِ معاصرحاضر تالشی توصیفی ـ تحلیلی و آماری از متناقض
کدکنی است. ضمن آنکه ثالث و محمدرضا شفیعییوسف، مهدی اخوانعربی و فارسی یعنی ادونیس، سعدی

توان به این نما از نظر نوع در اشعار شاعران مورد مطالعه بررسی شده است. از نتایج به دست آمده میمتناقض
به طور قابل توجهی ـ برای بیان ظلم و  نما را ـ نه در همة موارد اماموضوع اشاره کرد که این شاعران متناقض

 اند.ستم و اعتراض به وضع موجود در جامعه به کار گرفته
 

 کدکنی.ثالث، شفیعییوسف، اخواننما، ادونیس، سعدیمتناقض کلیدواژه:
 

 مقدمه
. کنندیم یرا نف گریکدی یها به لحاظ منطقهستند که دو طرف آن یریتصاو (Paradoxical Images )نما متناقض ریتصاو

در  «الظاهريالتناقض»برابر نهادة  (paradox)زدایی هنری، انتخاب بیان پارادوکسی است. واژة های آشنایییکی از گونه
از قرن بیستم وارد مباحث  «املفارقة»یا  «الظاهريالتناقض»در فارسی است. « نمامتناقض»و  (123 :1984)وهبه،زبان عربی

 ( 19: 2010)کندی،اند.نقد عربی شد. اما این بدان معنا نیست که متون عربی در دوران قبل، از این اسلوب خالی بوده
کند و دیگری نفی. تناقض ظاهری در تناقض در لفظ صورتی است که یکی از دو بخِش آن، امری را اثبات می»

ناقض و ناسازگار آید، اما حقیقت پنهان در پس این ظاهر متناقض، سبب سازگاری سخنی مصداق دارد که به ظاهر مت
 تناقض ظاهری یکی از اسباب برجستگی کالم است.  (89: 1378داد،)«.میان طرفین ناسازگار شود

پارادوکس آن است که شخصی از یک معنی با لغتی تعبیر کند که معنایی خالف »در فرهنگ آکسفورد آمده است: 
کند را با هدف تمسخر و استهزاء به کار ببندد. به عبارتی دیگر کاربست ا برساند. مثالً لفظی که داللت بر مدح میآن ر

ای باشد که معنی باطنی و پنهان آن برای مخاطبان خاص و معنای ظاهری آن برای عامة مردم در نظر یک لغت به گونه
  (25: 2010کندی، ).«گرفته شده باشد

انگیزد. دو طرف متناقض در تصویر شکنی و مخالفت با منطق، اعجاب ذهن را برمیاز طریق عادتنما متناقض
 نیتناقض در ا ییِبایز (329: 1385)فتوحی،.گزندنما مانند دو تیغة قیچی هستند که ذهن معتاد به امور عادی را میمتناقض

ی ضینق انیآن بکاهد. ب ییبایو ز یقدرِت اقناِع ذهن آن نتواند از یباشد که نقِض منطق یاگونهسخن به بیاست که ترک
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 ،یمحمد).«کنندیرا نقض م گریکدیهستند و  زیبا هم در ست ییو معنا یمنطق دگاهیدو سو از د نیدارد و ا سومعموالً دو »
1373 :30)  

گریزند، به گونه ای هنرمندانه با در پارادوکس مفاهیم ناسازگار و ناسازوار و متضاد که در حالت عادی از هم می
پسند زاده انگیز و ذوقآمیز و در نتیجه توجهآمیزند تا از این همزیستی هنری تصویری بدیع، نوآیین، تعجبهم می
به  بیترک کیبه صورت  یگرفته که برخمورد استفاده قرار اتادبی در نمامتناقض رِیتصاو نیاز ا یانواع مختلفشود. 
  .گریکدیدو جمله با  یاجزا نیب یو گاه شودیم دهیجمله د کیعناصر  انیتناقض م نیا یو گاه روندیکار م

بیش از هر فن ادبی دیگر غریب و شگفت است. دوم: »توان یافت. اول آنکه نما چند نکتة ادبی میدر متناقض
گیرد و نوعی حیرت شیرین نما ابهامی دارد که ذهن را به بازی میسرشار از ابهام هنری و درنگ آفرین است. متناقض

کند. سوم: دو بعدی است: هم محال است و هم ممکن. چهارم: ایجاز هنری بسیار نیرومندی دارد و تمرین ایجاد می
شناختی نصیب روح سو لذتی زیباییهای ذهنی از یکبا ایجاد تکانهانگیز روزمره، و ای است از زبان ماللسابقهآزاد بی

لذا سخن  (330-329، 1385فتوحی، )«.شودکند و از سوی دیگر، لذت تأویل و کشف مفهوم در آن نصیب عقل میمی
 نما جز از راه تأویل قابل درك نیست.متناقض

 

 نمابندی متناقضتقسیم
 الیکاربرد صور خ قیاغلب از طر ییمعنا یزیهنجارگرآید. های معنایی به شمار مینما از انواع هنجارگریزیمتناقض

را عامل  یادب داتیتمه یوفسککل. شستیکارساز ن ییبه تنها یادب داتی. البته کاربرد تمهشودیم جادیتوسط شاعر ا
. شوندیم یهم با گذر زمان عاد یادب داتیمعتقد بودند که خود تمه تانوفیو ت وبسنکایاما  دانست؛یم زداییییآشنا
 (26: 1378،یمقداد).«باشد هیاول ریتأث یتا قادر به القا دبایب دیجد یخاص، عملکرد دیتمه»الزم است  نیبنابرا

نما از جهت فاصله دو سویة آن دو قسم است: بندی است. متناقضنما از چند جهت قابل تقسیممتناقض
نمایی است که دو سویة آن نزدیک به یکدیگر نمای نزدیک متناقضمتناقضنمای دور. و متناقض یکنمای نزدمتناقض

نمای دور، آن است که دو سویة آن دور از هم در دو اسناد مختلف یا حتی در در یک اسناد یا ترکیب بیایند. متناقض
 (236: 1389)فوالدی، دو کالم مختلف و متفاوت بیایند.

)فعلی(. کرداری پارادوکسگفتاری)قولی( و  پارادوکساز جهت جنس دو سویة آن بر دو قسم است:  پارادوکس
نمایی پارادوکس گفتاری آن است که هر دو سویة آن در درون سخن وجود داشته باشد. پارادوکس کرداری متناقض

 ( 241: همان)ن سخن به دست آید.است که یک سویة آن در سخن وجود داشته باشد و سویة دیگر آن، از بیرو
 نما از جهت نقش نحوی بر چند قسم است:متناقض»

گردد و اگر خبر آورده نشود، نما میکارگیری خبر سبب بروز این نوع متناقضنمای خبر محور: بهمتناقض
دایش این نمای صفت محور: آمدن صفت اعم از مفرد و جمله سبب پیمتناقضنمایی وجود نخواهد داشت. متناقض

نمای حال محور: با آمدن حال چه از نوع متناقض نمایی رخ نخواهد داد.شود و در نبود آن، متناقضنما مینوع متناقض
گردد. نما نیز حذف میچه حال از جمله حذف شود، متناقضشود و چناننما نمایان میمفرد و چه از نوع جمله متناقض

نمای جارومجرور نما در این نوع، مفعول است. متناقضی تشکیل متناقضنمای مفعول محور: محور اساسمتناقض
ناگفته نماند هر ( 262: 1392میراحمدی و دیگران،)«.شودنما میگونه متناقضمحور: آمدن جارومجرور سبب آفرینش این

 بندی جای بگیرد.در این تقسیم تواند، مینما شودگیری متناقضنقش نحوی که محور شکل
 

 های مورد بررسیمجموعه
از ادونیس و جلد دوم از دیوان م( 1996)«أغانی مهیار الدمشقی»به  مورد مطالعه از بین مجموعه شعرهای شاعران

ديوان يومّيات "، "ديوان من يعرف الوردة"، "ديوان قصائد أقل صمتا  "های که خود شامل پنج دفتر با نام م(2014)یوسفسعدی
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است، انتخاب  "ديوان خذ وردة الثلج خذ القريوانّية"، "«1982»ديوان مرمي أتيت... قصائد بريوت "، "اجلنوناجلنوب ـ يومّيات 
 اند. شده

های درسروده راوان در مورد ادونیس، مواردیرغم نوشته شدن مطالب فها آن است که بهعلت انتخاب این مجموعه
یوسف نسبت به جلد اول جلد دوم دفتر شعری سعدی وی وجود دارد که ضمن معرفی جای بحث و پژوهش دارد.

 کند. ها کمتر مورد توجه قرارگرفته است که ارزش پژوهش را دوچندان میدر پژوهش
های اخوان انتخاب ثالث به عنوان شاهکار سرودهاز اخوان ش(1390) "آخرشاهنامه"و  ش(1394) "زمستان"مجموعة 

کند. این تلقی در دفتر ای نسبت به دنیای پیرامون خویش پیدا میلقی دگرگونه، ت"زمستان"ن در اخوا»اند؛ چراکه شده
کدکنی از مجموعه اشعار شفیعی (129: 1377آملی، محمدی)«.رسدبه یک استقالل فکری و اندیشگی می "آخر شاهنامه"

معرفی شوند. این مجموعه های این دفتر زداییتوجه شده است تا آشنایی ش(1390) "هزارة دوم آهوی کوهی"به  دفتر 
در ستایش "، "غزل برای گل آفتابگردان"، "خطی ز دلتنگی"، "های سروِ کاشمرمرثیه"های شامل پنج دفتر شعری به نام

ترین دلیل انتخاب این شاعران وضعیت سیاسی ـ اجتماعی تقریباً یکسان است و مهم "دارستارة دنباله"و  "کبوترها
 ها تأثیر گذاشته است.ها و مضامین آنبوده که بر سروده ای از زمانآنان در برهه

 

 های تحقیقپیشینه و پرسش
ها اشاره های بسیاری انجام شده است که به چند مورد از آننما در شعر فارسی و عربی پژوهشمتناقض در مورد

 شود:می
پژوهشنامة علوم انسانی دانشگاه شهید نما در شعر صائب تبریزی از اسداهلل واحد، تصاویر و مفاهیم متناقض -

 .260ـ  247، صص 46و  45، ش 1384بهشتی، 

، 1387نمایی در شعر فروغ فرخزاد از فاطمه مدرسی و الناز ملکی، ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خوی، متناقض -
 .17ـ  1، صص 11ش

یوسف از روح اهلل  نما در شعر معاصر عربی بر اساس شعر محمود درویش، امل دنقل و سعدیمتناقض -
 .97ـ  73، 2، ش1389نژاد، زبان و ادبیات عربی، صیادی

نیاسر، دو ایوکی و فاطمه لطفیالبالغه از رضا میراحمدی، علی نجفینما در نهجتحلیل و بررسی آرایة متناقض -
 .255ـ  280ارة نهم، صص فصلنامة حدیث پژوهی، سال پنجم، شم

، صص 3، ش1390ة المطر از عدنان طهماسبی و ناصر زارع، ادب عربی، نما در نمادهای شعر انشودمتناقض -
 .198ـ  177

های انجام شده است که به حق ارزشمند هستند. اما تفاوت نوشتار حاضر ای از پژوهشموارد گفته شده تنها نمونه
ی قرار گرفته است؛ از نگاه تطبیقی است که بین دو فرهنگ عربی و فارسی مورد بررسهای انجام شده با دیگر پژوهش

اند. همانطور که اشاره شد شاعری سویی هم شاعران مورد نظر این پژوهش، در این زمینه کمتر مورد پژوهش بوده
یوسف کمتر مورد نظر پژوهشگران بوده است و آنچه در دسترس است بیشتر مربوط به جلد اول اشعار همچون سعدی

اند. نما در شعر شاعران بسنده کردهها تنها به معرفی متناقضه پژوهشایشان است. در مواردی نیز شاهر هستیم ک
 :ها پاسخ دهد کهپژوهش حاضر سعی دارد تا با نگاه تطبیقی به این پرسش

 ـ علت روی آوردن شاعران مورد بحث به این شگرد چیست؟1
 کار برده شده از چه نوعی هستند؟نماهای بهـ متناقض2
 یگر شاعران از این شگرد بیشتر بهره برده است و چرا؟   ـ کدام شاعر نسبت به د3

 

 بحث
 است که یتناقض، سالح مجاز دیکه زبان شعر، زبان تناقض است و شا میریپذینظر را م نیاز ما ا یمعدود دیشا»



 1399دی  -دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی/      532

عالم است که  نیشعر اوست. ا یبرا ریناپذبَرَد و آن زبان متناسب و اجتناب کارآن را گاه به گاه به تواندیم اعرش 
زیبایی پارادوکس  (251: 1377،چزید).«تناقض است ةاز هرگونه نشان راستهیمناسب و پ یمورد نظر او، محتاج زبان قیحقا

آمیزند تا از در این است که مفاهیم ناسازگار و ناسازوار و متضاد که قبول یکی در حکم رد دیگری است، با هم می
انگیز زاده شود. گرچه بیان متناقض دو کشاندن ذهن مخاطب تصویری نو و توجهاین همزیستیِ هنری و به درگیری 

کنند. اما در هنر، سو دارد که هر دو سوی آن از دیدگاه منطقی و معنایی با هم در ستیز هستند و یکدیگر را نقض می
 مورد مطالعه در ذیل آمده است:نما در اشعار شاعران گیرد.  نمونة متناقضاین تناقض پذیرفتنی است و در اوج قرار می

 سراید:ادونیس می
 كاهنة األجيال، قويل لنا»

 شيئاً عن اهلِل الَّذي يُوَلدُ 
 (39: 1996) 1«قويل ـ أيف عينيه ما يُعَبدُ 

 «ُيوَلد»در کنار فعل « اهلل»کارگیری لفظ جاللة شود. بهگوید که زاده میادونیس در سطر دوم از خدایی سخن می
و این همان تناص حوار  (3توحید/)«شود.زاید و نه زاده میخدای یکتا نه می»وجود آورده است؛ چراکه  هپارادوکس ب

گذارد. این پارادوکس از نوع گفتاری و نزدیک و براساس نقش نحوی صله است که هنرنمایی ادونیس را به نمایش می
اند ـ حذف گردد، پارادوکسی محور است؛ زیرا اگر فعل یولد ـ که به همراه نائب فاعل جملة صله را تشکیل داده

 وجود نخواهد داشت. 
نوعی تناقض آشکار است؛ زیرا شاعر کفن سفید را به کالغی تشبیه  «الكفن األبيض كالغراب»ر عبارت در سرودة دیگ

 ها دو رنگ سیاهی و سفیدی است:کند که بارزترین وجه تمایز آنمی
 «اهلل احليُّ الباقي...»ـ »
 «عفوك عفوك اي اهلل.»ـ 

 والكَفُن األبيُض فی الَطريقِ 
 بِ َوالكفُن األبيُض يف الُُتا

 َوالكفُن األبيُض كالُغرابِ 
 (125: همان) 2«اَي لَيَت ... َلو نُفيقُ 

ها، در این رغم انکار خداوند در برخی از سرودهرسد بهکار برده است و به نظر میشاعر سه مرتبه واژة کفن را به
است. به همین علت گوید انسان در زمان مرگ در پی طلب بخشش از گناهان سروده به وجود او معترف است و می

کنند اهی که او را به گورستان حمل میرسد و در رشود که در ظاهر انسان نیکویی به نظر مینعش انسانی را متصور می
شود گناه است اما در همان زمان سیاهی و گناهان او آنقدر زیاد آشکار میگذارند پاك و بیو حتی او را در خاك می

نمای به کار گرفته شده از نوع گفتاری و نزدیک و آید. متناقضانش به رنگ سیاه درمیکه گویی کفنش از زیادی گناه
 براساس نقش نحوی جارومجرور محور است.

تواند این باشد که خواننده با بررسی های ادونیس قابل توجه است، مییکی از دالیلی که پارادوکس در سروده
شود. تغییر نامش از علی به ادونیس)الهة یونانی( رفتار وی نیز می زندگی ادونیس متوجه وجود تناقض و دوگانگی در

اش وطن است. در گاه در بعضی از اشعارش از وطن گریزان و در اشعاری تنها دغدغه  نشان از تغییر هویتش دارد.
ادونیس آیات »الضاوی دهد و به گفتة عرفاتکریم موضع انکار و منفی نشان میهایش نسبت به قرآنتعدادی از سروده

کریم به صورت و در مقابل در برخی از اشعارش از آیات قرآن( 186: 1384)«.گیردقرآن را در جاهایی به تمسخر می
ضمن آنکه با  صادق است." مراکش فاس"کند. این موضوع در سرودة کامل یا بخشی از آیه همراه با تغییر اقتباس می

الضاوی، کند.)که یک سوسیالیست ذاتی است، ارتباط برقرار می "الوردبنةعرو "هایش با شخصی مانند توجه به سروده

جا است که در جایی از وطن گریزان است و در جایی دیگر وطن تنها دغدغة او است. این حیرانی تا بدان (210: 1384
منجر به بیان  . این سرگشتگی در وجود او(211: 1996ادونیس، )«مَن أنت؟»کند: چندین بار از خودش سؤال می
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گیری وی از پارادوکس مؤثر است. وی در به هرروی، درون پر از تضاد شاعر در بهره شود.گونة کالم وی میمتناقض
 سراید: نمونة دیگری می

 الِضياُع، الضياُع »
 (160: 1996)ادونیس،  3«الِضياُع خيَلِ ُصنا ويَقوُد ُخطاان 
های تواند یکی از بارزترین جلوهیافتن به دست سرگردانی و تباهی میرا راهنما قراردادن و نجات« سرگردانی»

 نما نیز از نوع گفتاری و نزدیک و خبر محور است.نمایی باشد. این متناقضتعبیرات متناقض
در دنیای ادونیس ناخودآگاهی بر پایه خودآگاهی می چرخد. به گواه منتقدان، وی گام بسیار بلندی در دور شدن 

وی در مثالی دیگر از  (48: 1973)الجیوسی،ای منطقی مرتب شده برداشته است. هایش به شیوهستقیم که واژهاز شعر م
 گوید:گیرد و میپارادوکس به زیبایی بهره می

 مهياُر وجٌه خانُه عاشقوه»
 مهياُر أجراٌس بالرنني

 (146: 1996) 4«مهياُر مكتوٌب علی الوجوه
که ویژگی اصلی و درحالی«. أجراٌس بالرنني»گوید که بدون صدا هستند: ی سخن میهایدر این نمونه، شاعر از زنگ

مجرور محور است. او در نما نیز از نوع گفتاری و نزدیک و جارومشخصة بارز زنگ صدای آن است. این متناقض
 مثالی دیگر آورده است:

 انزفاً ـ يرفع للشمس نزيفة؛»
 (144: همان) «هوذا يلبس ُعرَي احلجرِ 

نما از نوع است که پارادوکس آن آشکار است. دوسویة متناقض« يلبس ُعريَ »نما، پوشیدن عریانی شاهد متناقض
هایی هستند که تنها توان پرواز در خیال شاعر را دارد و ها، ترکیبگفتاری و نزدیک و مفعول محور است. این ترکیب

 شود. یزده مها عادت نکرده و با شنیدنش شگفتعرف عام به آن
سازد. الفاظی که ضمن تضاد و تقابل در لفظ و معنا به های متناقض را میتصاویر بدیعی از واژه یوسفسعدی

 سراید:ای میشکل منسجمی با یکدیگر در ارتباط هستند. وی در نمونه
حونَ »  يهبُط الصوت علی أمساعنا، حيرقنا كاملاء: فال 

 يف النوروز. َمن حنُن؟ بُداٌة َدخلوا القرية ابلسيِف، 
 (36: 2014) 5«أقاموا َخيَمًة أخری ِمن الطنِي أبقصاها، وبعد اإلبلِ 

آنچه مشخص است این است «. سوزاندما را همچون آب می»... گوید: گیرد و میکار میشاعر فعل سوختن را به
تعبیری پارادوکسیکال و از نوع گفتاری و نزدیک و  «حيرقنا كاملاء»تعبیر توانند با هم جمع شوند و که آب و آتش نمی

گیرد و توجه کار مینما را بهبراساس نقش نحوی جارومجرور محور است. وی در نمونة دیگر به زیبایی متناقض
 نماید:خواننده را جلب می

 قد نـََبتين بيتاً، فنسجُن فيه»
 (185:همان) 6«ما أهبی احلياَة! 

گوید که آن را بنا کرده و در آن زندانی شده است. زندان و زندانی بودن معنایی با بار ای سخن میشاعر از خانه
 «ما أهبی احلياة»نما مربوط به عبارت کند. تعبیر متناقضمنفی است. اما شاعر در این وضعیت زندگی را زیبا وصف می

نما از نوع نزدیک و گفتاری است. ی سخن گفته است. متناقضاست که شاعر در کنار زندانی شدن از زیبایی زندگ
نما براساس رو، در این نمونه متناقضایننما است که در نقش مبتدا و جملة خبری است. ازصیغة تعجب عامل متناقض

 یوسف در ذیل آمده است:خبر است. نمونة دیگر پارادوکس در سرودة سعدینقش نحوی، متشکل از مبتدا و 
  تُنبُت اآلَن يف ِجذِعك الربتقالَ خنلةٌ »

 خنلٌة ما أظلَّت غريباً 
 (212:همان) 7«خنلٌة خلََّفتين غريباً 
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گوید: نخلی که در تنة تو پرتقال سازد و میشود، شاعر جریان معمولی معنا را دگرگون میطور که مالحظه میهمان
کشد. وی برخالف معمول روییدن پرتقال از درخت نخل را به تصویر می «.خنلٌة تُنبُت يف ِجذِعك الربتقال» :رویاندمی

کند و پرتقال در آب و چیزی که حاصل شدن آن محال و ناممکن است. نخل درختی است که در جای گرم رشد می
کند. این هوای سرد و مرطوب. وجود تناقض در به کارگیری این دو واژه به راحتی در چشم مخاطب جلوه می

یوسف قابل توجه شکنی در شعر سعدینما از نوع گفتاری و نزدیک و مفعول محور است. این نوع از عادتقضمتنا
 سراید:است و نمونة دیگر آن جایی است که می

 اي وردَة الناِر، البدَّ السَّما تنزِل »
 كالنَّجِم يف اللَّيِل، حتی ُعتبِة املنزل
 (453: همان) 8«نرياهناَ اي وردَة الناِر... البدَّ الُقری تشعل 

که فرود آمدن برای آسمان درحالی «ِزل.البدَّ السَّما تن»آید: گوید: به ناچار آسمان فرود میدر این سطرها شاعر می
سازد از نوع گفتاری و نزدیک و غیرممکن است؛ چراکه ذات آسمان در بلندی و فراز است. پارادوکسی که شاعر می

 خبر محور است. 
بندد. تهی بودن به معنای خالی و سرشاربودن نقطه مقابل کار میرا به« از تهی سرشار»در ابیاتی عبارت  ثالثاخوان

 تهی بودن است و این تناقض باعث زیبایی شعر اخوان شده است:
 سرشار یته از

 ( 30: 1390) .ستیها جارلحظه باریجو
سازد که برای مخاطب جالب کارگیری دو واژة آشنا در کنار هم ترکیب ناآشنایی میپردازی و با بهشاعر بدون قافیه

است و در  یرفتنیتناقض پذ نیاست اما در جهان شاعر، ا رممکنیغ« سرشار بودن یته از»عالم واقع  درتوجه است. 
پارادوکس شاعر از نوع گفتاری و نزدیک و مسند  .دیآیمد به وجو یمعنو یقیتناقض و موس نیآن از هم ییبایواقع ز

 محور است.
را « دشمن»و « دوست»ذکر این نکته خالی از لطف نیست که شاعر در جای دیگر از این سروده واژگان متضاد 

کند که پارادوکس آن در پناه بردن به کار برده است و در سطر دوم دشمن را بهتر از دوست معرفی میچندین بار به
 گوید: دشمن به جای دوست است. او می

 وای، اّما ـ با که باید گفت این؟ ـ من دوستی دارم
 (همان.)که به دشمن خواهم از او التجا بردن

وفایی بیرا در  "وداع". وی سرودة است دهیآفر ییبایو ز عیبد متناقضِ باتیترک وه،یش نیاخوان در اشعار خود به ا
 معشوق زمینی سروده است که محتوایی غنایی دارد:

 گزینم،من او را به جای همه برمی
 گویم.داند که من راست میو او می

 گزینداو همه را به جای من بر می
 گویند.دانم که همه دروغ میو من می

 ترسد از راستی و دوست داشته شدن، سنگدلچه می
 ها.دروغ بر گزینندة 

 شنوم. های سکوت را میصدای گام
 (85: همان).ها به دروغ و درندگی ـ بهترندخلوتها از باهمیِ سگ

شود. صدایی شناخته میشنود، این درحالی است که سکوت با بیهای سکوت را میشاعر مدعی است صدای گام
کارگرفته نمای بهامان باشد. متناقضوفایی در برد تا از دروغ و بیرسد شاعر به خلوت و سکوت پناه میبه نظر می

 الیه محور است.شده از نوع گفتاری و نزدیک و مضافٌ
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به چند نمونه  لیاستفاده کرده است که در ذ یزیهنجارگر یاشعارش از پارادوکس برا یدر برخ یکدکنیعشفی
 شود:یاشاره م

 یدر برکة بگسسته از رود 
 (41 : 1390)...یچو نابود یبود 

نما دست زده است. بودنی که عین نابودی است به شگرد متناقض «یچو نابود یبود»کارگیری عبارت شاعر با به
ای که جدا از رود است و کشد. در نظر وی برکهنما را به تصویر میامری محال است. اما شاعر به زیبایی این متناقض

کشد ولی از زندگی کردن لذتی انسانی است که تنها نفس میاز رود که زندگی در آن جریان دارد جدا افتاده، همچون 
کدکنی در این سروده از جهانی ترین تعبیر است که بودنش همچون نیستی و نابودی است. شفیعیبرد و این دقیقنمی

ر این نما دگراید. متناقضگوید و به گفتة خودش در نگاه او هستی به تنگی میکشد ناامید سخن میکه در آن نفس می
 نمونه از نوع گفتاری و نزدیک و متمم محور است.

سراید از ش. یعنی واپسین دهة حکومت پهلوی می1350که آن را در سال  "کسوف"کدکنی در سرودة شفیعی
گوید. کسوف به عنوان رمزی از ظلم، مانع رسیدن نور و روشنایی فضای سیاسی ـ اجتماعی به صورت رمز سخن می

داند که اکنون تاریک . شاعر بر آزادی از دست رفته اندوهگین است و آن را چون خورشیدی میخورشید آزادی است
 رسد: های شادی و امید به زندگی هم در نظر وی به ناامیدی میشده است. حتی کوچکترین نشانه

 کور در کوچه  اگریخن
 آواز خواندن ندارد یارای گرید
 نیدروغ یامیمثل پ 

 ستادهیا یلب یرو
 شهیاز هم یهرگزدر 

 تنها نه یارای خواندن 
 (168 :مانه) «خود، رای ماندن ندارد

رسد، پس چگونه گاه نمیزمانی است که هیچ« هرگز»تعبیری پارادوکسیکال است.  «شهیاز هم یهرگز در»عبارت 
 ممکن است که همیشگی شود؟ این پارادوکس از نوع گفتاری و نزدیک و براساس نقش دستوری متمم محور است. 

 سراید:  او در جایی دیگر می
 کآن ابر پرکالغی تاری ،یک طرف 

 السودة سیّ سوی دگر الجوردِ
 از شب ایمهیاز روز بود و ن ایمهین

 (311 :مانه) «الل ایو همهمه یپاسخیوحشت ب
رساند و همچنین واژگان تاریک، سوده، شب، وحشت و الل خود وجود واژة پرکالغی که نهایت سیاهی را می

صدایی ن با بینما است؛ زیرا همهمه با سروصدا و الل بودمتناقض« ای اللهمهمه»گویای فضایی پر غم است. ترکیب 
گوید کدکنی در این سروده از ابری سخن میو سخن نگفتن همراه است و ترکیب این دو امری محال است. شفیعی

رغم سیاهی، بارانی گوید بهای دیگر ندارد. ابری که شاعر از آن سخن میکه جز سیاهی که بر زمین انداخته است، فایده
ای وجود دارد که صدای پوشاند. در این وضعیت تنها همهمهمی حقیقت رادر پی ندارد و در واقع زنگاری است که 

کشد که علیرغم سودای اعتراض اعتراض در آن واضح نیست و گویی الل است. گویا شاعر مبارزانی را به تصویر می
از  گراید. این پارادوکس نیزرسند و صدایشان در بین صداهای دیگر به خاموشی میو رسیدن به آزادی به جایی نمی
 الیه محور است.   نوع گفتاری و نزدیک و مضافٌ

طنینی که »آید و ترکیب جا مانده از زمان زرتشت به وجد میکدکنی با دیدن کاشی شکستة روی دیوار بهشفیعی
 نما است:برد که متناقضکار میرا به« هایخموش ندیسرا
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 جامة سوگ سیاووش به تن پوشیده است
 هایوشخم ندیکه سرا ینیطن نیا
 هایاز عمق فراموش 

 (19 :مانه) و به گوش آید، ازین گونه به تکرار مرا.
تواند جمع شود و است که با خاموشی نمی سرایند. طنین، صدا یا آهنگها طنین میگوید: خموشیشاعر می

های نما نیز از نوع گفتاری و نزدیک و مفعول محور است. ترکیبخاموشی چیزی نیست که سروده شود. این متناقض
یابد تا ضمن ا در زبان شاعرانه امکان حضور میپذیر نیست و تنهپارادوکسیِ سطرهای شعری فوق، در عالم واقع امکان

 سازی کالم، شگفتی مخاطب را برانگیزد. برجسته
 نما مشخص شده است:گیری شاعران مورد بحث از متناقضدر جدول و نمودار زیر میزان بهره

 نما در شعر شاعران مورد مطالعهكارگیری متناقض(: فراوانی بهError! No text of specified style in document.-1جدول)
 

 
 نما در شعر شاعران مورد مطالعهكارگیری متناقض(: درصد بهError! No text of specified style in document.-1)شكل

گونه است. آنان برای اینکه بخواهند مخاطب را به اندیشه و تفکر وادارند، زبان شعری این شاعران، زبانی متناقض
دارد، سبب را به درنگ وامی کنند در بافت متن خود از تعبیراتی استفاده کنند که در عین اینکه مخاطبتالش می

توان کارگیری پارادوکس میبرجستگی و خوانش دوبارة متنشان گردد. عالوه بر ذوق ادبی شاعران مورد بررسی در به
جا که هر چهار شاعر در شرایط سیاسی ـ گردد و از آنگفت وجود تناقض در شعر به شرایط زندگی شاعر برمی

د مؤثر کردند، ظلم و وجود تناقضات سیاسی در جامعه در بروز این شگردگی میاجتماعی پر از ارعاب و خفقان زن
 بوده است.

نما هرچه اند از نوع گفتاری و نزدیک است و در متناقضکار گرفتهنماهایی که هر چهار شاعر بهغالب متناقض
گیری هر چهار شاعر با بهرهرود. شود و ارزش سخن باالتر میفاصلة دوسویه کمتر باشد بر بالغت سخن افزوده می

آمیزند و آفرینی، خالق و تصویرگر نیز هستند؛ چراکه تصویر خیالی و معنا را با هم میاز پارادوکس عالوه بر معنی
 کنند.کالم خود را از حالت صریح و عادی خارج می

۳۸%

۳۲%

۱۵%

۱۵% پارادکس

ثالثاخوانادونیس

یوسفسعدی

 نمامتناقض

 درصد تعداد شاعر

 38 58 سیادون

 32 48 وسفی یسعد

 15 23 ثالث اخوان

 15 22 یکدکن یعیشف
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سایر شاعران برخوردار  نما در شعر ادونیس از فراوانی باالتری نسبت بهشود متناقضگونه که مالحظه میهمان
جامعه وجود تناقضات درونی ادونیس یوسف آنقدر محسوس نیست. عالوه بر شرایط است. گرچه این تفاوت با سعدی

گیری از این شگرد باشد. همانطور که در متن اشاره شد او برای دور شدن از هویت تواند علت دیگری برای بهرهمی
 ر داد. خود نامش را از علی به ادونیس تغیی

نما عالوه بر نکات یاد شده شاید بتوان گفت که در بعضی از موارد شاعر به قصد سخت کردن کالمش از متناقض
های سعدی یوسف توان در سرودهگیرد تا تنها گروهی خاص منظور او را درك نمایند. این موضوع را میبهره می

توسط این شاعر غالبًا در جهت بیان مسائل سیاسی است. با کارگرفته شده های بهمشاهده نمود؛ ضمن آنکه پارادوکس
 یوسف را ندارند. نماهای اخوان نیز سمت و سوی سیاسی دارند اما سختی کالم سعدیوجود آنکه متناقض

 

 نوشتپی
 ؟شود در چشمان اوستشود. بگو که آیا آنچه پرستیده میها، به ما چیزی از خدایی بگو که زاده میای پیشگوی نسل .1

شود. کفن سپید کنم. کفن سپید در راه است. کفن سپید در خاك میخداوند زنده و پایدار است. ای خدا از تو طلب بخشش می .2
 شدیم.همچون کالغ است. ای کاش ... از غفلت بیدار می

 کند.های ما را راهبری میبخشد و گامگشتگی ما را نجات میسرگردانی، حیرانی، گم .3
 ها است.ای بر چهرهصدا است. مهیار نوشتههایی بیکه عاشقانش به او خیانت کردند. مهیار زنگ ای استمهیار چهره .4
نشینانی گوید: کشاورزان در نوروز. ما که هستیم؟ بادیهسوزاند. صدایی که میرسد و همچون آب ما را میآن صدا به گوش ما می .5
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 شویم. )اینگونه( زندگی چه زیباست!کنیم، و در آن زندانی میای بنا میگاهی خانه .6

 دهد. نخلی که به منِ غریب پشت کرد.رویاند، نخلی است که غریب را در پناه سایه نمیدرخت نخلی که در تنة تو پرتقال می .7

هاشان گُل آتش... ناگزیر روستاییان آتشآید. ای منزلگاه فرود  ةای در شب تا آستانگُل آتش، آسمان ناگزیر است همچون ستارهای  .8
 افروزند.را برمی
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