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چکیده
هایی بهزدایی معنایی، گاه از طریق آمیزش ناسازواريآشنایی

ها با همدیگر براي مخاطب، که تلفیق آنآیددست می
هايِ شاعران امروز با همنشین نمودنِ گونه. غیرمنتظره است

ي هنجارین برخورد با ناهمگون و پیوند مفاهیم متناقض، شیوه
- از این منظر، بخش وسیعی از نوآوري. اندواژگان را تغییر داده

ه به با توج-هاي زبان ادبی شاعران معاصر ایران و عراق 
ي در گستره-هاي خاص فکري و فرهنگیقرابت

اگرچه . نمود یافته است» نمامتناقض«هاي بدیعِ تصویرپردازي
خوانی ندارد، در نگاه نخست، با باورهاي محتوم وي چندان هم

اما پس از اندك درنگی، ناخواسته به همراهی با شاعر اقناع 
. بردهنري وي لذّت هاي نهفته در ناسازواريِ شود و از زیبایی

بر این اساس باید گفت، آفرینش تصاویر ادبی شاعران معاصر 
، هرگاه که با نوآوري »نماییمتناقض«در پوشش ایران و عراق

مند آنان همراه بوده و به ایجاد پیوندهاي عمیق میان هدف
اي از تخیل نابِ ، شعر را در هالهواژگان متضاد منجرگشته

هاي نهفته در و مخاطب را به کشف ظرافتهنري فرو برده
این پژوهش، پاسخ به . استهاي معنایی واژگان برانگیختهالیه

هایی که به شکل مشترك مایهترین بناین پرسش است که مهم
هاي شاعران معاصر ایران و عراق، به تلفیق واژگان در سروده

ي معنایی زبان را به چالش متناقض منجر گشته و عرصه
دهد که شاعران هاي این تحقیق نشان میشانده، کدامند؟ یافتهک

ساز نمودنِ واژگان ناسازوار، معاصر ایران و عراق با هم
- ور ساختهمخاطبان را در ژرفناي رفتارهاي غیر معمولی غوطه

.کنداي را دنبال میاند که اغراض مشترك و قابل مقایسه
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A comparative approach to art
Paradoxically in the contemporary

poetry of Iran and Iraq

Reza Kiany,1Faroogh Nemati,2 Ali Salimi3

Abstract
Companion to contemporary poets such
heterogeneous and linked by conflicting
concepts, normative ways of dealing with
words that attack.Clearly, the ambiguity of
such images makes the reader's mind in
unknown space journey that although at
first glance, to manifest his beliefs so
inconsistent, but after a short journey,
along with the poet's unwanted persuasion
and beauty lies in his artistic Nasazvary
enjoy. Accordingly, it must be said,
created a literary picture of contemporary
poets of Iran and Iraq Paradoxically
covered when they are accompanied with
meaningful innovations and creating deep
connections between words opposite
Mnjrgshth, poetry, art, immersed in an
aura of pure imagination and the audience
to explore the subtleties hidden in the
layers of meaning that words evoked.The
authors work is based on this research, the
answer is: What are the main theme that is
shared in poems by contemporary poets of
Iran and Iraq, and has led to inconsistent
terminology combining the semantic field
of the challenges of the language?
The findings show that contemporary
poets of Iran and Iraq to accommodate the
paradoxical words audiences have plunged
deeply unusual behavior with Common
purposes to that pursues and feelings to
the audience in an affected area .
Keyword: comparative literature,
nostalgia, memories, Mohammad Hossein
Shahriar, Sayyed Qutb
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مقدمه. 1
ترین تخیالت گاه واژگان است و درونیشعر تجلی

در این هنر . آوردرا در شنونده یا خواننده پدید می
ي هستی هاي ادبی، به نحوي خاص چهرهناب، آرایه
ي خیال هاي موجود در آن را در پهنهو پدیده

توان تر میبه تعبیر دقیق. دهندمخاطب، جلوه می
ي ی هستند که از دهانهگفت واژگان، مواد مذاب

ل شاعر  هاي کند و گُسـلفـوران میآتشفشان تخیـ
شکنند، تا نمودي دیگرگونه را سکوت را  از هم می

.در سطح شعر پراکنده سازند
شکل ذهنی شعر، روي خطّ «بدیهی است که 

- علی(» گونه و غیر مستقیم جریان داردبیانِ مبهم

دن واژگان ناساز، شاعر، با درهم تنی). 65: 1387پور،
بر باورهایی که با خون و گوشت مخاطب عجین 

هاي وي را فرضزند و پیششده، مهر بطالن می
در تصاویري که برمبناي. کندنقش بر آب می

ذوق،صاحبشاعراندریزي شدهنمایی پیمتناقض
معمولقوانینها وکلمهباراخوددرونیمفهوم«

و هنجارهاشکستنقطریازشگرف،صورتیبهزبان
حقیقت،در. کندمیبیاندیگرزبانیساختن
- برجستهاست برايزبانیامکانیکنمامتناقض

- عادتوزبانهنجارشکستنجهتبهکهسازي

- میالتذاذنتیجهو درشگفتیموجبستیزي

همچنین ). 1: 1386پورآالشتی و باغبان،حسن(»شود
تگی است و در اگر دنیاي خیال، دنیاي سیال و آمیخ

تواند عین چیز دیگري باشد، در هرچیزي می« آن، 
زبان هنري نیز باید چنین انعطافی باشد تا هر دالّ و 

رو، بیان از این. اي دیگر باشداي عین نشانهنشانه
در . فرو رفته استهنري آن نیز بیانی آمیخته و درهم

هاي این محدوده، الفاظ و واژگان دیگر حکم شیشه
شان رنگی را ندارند که معانی و مصداقو بیصاف 

اند اي شدهرا از پسِ خود نشان دهند؛ بلکه چون آینه

- چه هنرمند دربرابرشان گذارد، منعکس میکه هرآن

).25: 1381مظفري،(کنند 
هاي قابل تأمل در صور شعر امروز با نوآوري

خیال و تالش در خلق تصاویر و ترکیبات تازه، زبان 
یکنواختی خارج نموده و به آن حیاتی دوباره را از 

سازيِ شاعران معاصر با شخصی. بخشیده است
عواطف در دو محور همنشینی و جانشینی و عدول 

پس آگاهانه از خودکاريِ زبان، اصولِ قراردادي را
شاعران . زنند تا کالم خویش را برجسته نمایندمی

رند و پذیمعاصر، مفاهیم بسته و تمام شده را نمی
راهی که . دانندخود را تابع الزامات منطقی عقل نمی

گیرند، راهی است آنان در شعر سرایی در پیش می
پر فراز و نشیب که تمام مرزهاي متروك تکرار را 

جا که دربرابرشان چیزي جز  نوردد؛ تا بداندرهم می
ماند؛ جوششی که ي نوآوري نمیجوشش همه سویه

افسونِ . تا ابد، پایانی نیستهایش راگیريغافل
سخن این شاعران، گاه باورهاي محتوم مخاطبان را 

چه ممکن است در دهد و آنمورد توجه قرار می
قالب استدالل، نامفهوم و دور از ذهن باشد، مفهوم 

شاعران . دهدسازد و در دسترس همگان قرار میمی
امروزین با اعتقاد به چنین کارکردي است که واژگان

کنند، و با را در پسِ دیوار بلند باورها، محبوس نمی
عدول از هنجارهاي طبیعی زبان، امکان دیگرگونه 

. آورنددیدن را براي مخاطبان فراهم می
از ، هایی که در شعر معاصریکی از شیوه

زدایی کرده، خالقیت هنجارهاي معنایی زبان، آشنایی
تناقضی شاعران در جذب عناصر و صور متضاد و م

ناپذیر است که درکنار همدیگر به وحدتی جدایی
به تعبیر بهتر، تخیل سیال شاعران در روند . رسندمی

سازگاري میان واژگان متناقض، به خالقیتی دست 
زند که همانند مغناطیسی پرتوان، عناصر متضاد را می
.کندخود جذب میبه
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قطب اي که از اجتماع دوچنین ترفند هنرمندانه
آید، گاهی در شعر معاصر ایران دست میمتناقض به
با توجه به پیوندهاي خاص فکري و -و عراق، 

فرهنگی، و تحت تأثیر عوامل مختلف زندگی 
-خود گرفته؛ بهاي قابل مقایسه بهجلوه-امروزین

هاي زبان ادبی اي که بخش وسیعی از زیباییگونه
وق پویا و ذهن ي ذشاعران این دو سرزمین که نتیجه

ي تصاویر مشابه گریز آنان بوده، در گسترهعادت
آنان با اعتقاد . نمودي ویژه یافته است» نمامتناقض«

دهند، در هایی که در شعر رخ میبه این که ابداع
رسند و یکدیگر را گیرند، به هم میکنار هم قرار می

کنند، کنند اما هیچ چیز دیگري را نفی نمیقطع می
گان متناقض را در پوشش تصاویري بدیع در واژ
آورند که اگرچه در ظاهر، خالف عقل و منطق می
-نمایند ولی مقبول و مطلوب مخاطبان واقع میمی

.شوند
- ي تحلیلیآنچه در این پژوهش با شیوه

توصیفی و با تکیه بر مکتب آمریکایی در ادبیات 
ي آن خواهیم پرداخت، بررسی تطبیقی، به مقایسه

هایی که به شکل مایهمهمترینِ بن: این مسأله است
-میان واژگان متناقض در سازهمشابه، به ایجاد رابطه

هاي تصویري شاعران امروز ایران و عراق شده، 
کدامند؟ براي پاسخ به این پرسش باید ببینیم که 
دریافت آزادانه و تخیل فردي این شاعران چه نقشی 

نما داشته ن متناقضهاي نویدر باروريِ ترکیب
است؟

در بیان اهمیت این موضوع باید گفت، ضرورت 
نیاز جديِ هایی بیش از هر چیز،پژوهشچنینانجام
پردازش و بررسی تطبیقیپژوهان بهدانش

شناختی در ادبیات ملل مختلف موضوعات زبان
.جایگاه مهمی داردادبی،مباحثامروزه درکهاست

هاي مایهتحلیل بنپژوهش،ازبر این اساس، هدف 

کاربرد آن در شعر کیفیتنمایی و تبیینمتناقض
است که با بررسی تطبیقی از معاصر ایران و عراق

.شواهد شعري برخی سرایندگان دو کشور است
ي ذکر این نکته ضروري است که در حوزه

نمایی و تلفیق واژگان ناهمگون، تاکنون متناقض
هاي مشترك را در مایهیقی، بنپژوهشی به شکل تطب

شعر معاصر ایران و عراق تحلیل و بررسی نکرده 
پژوهش حاضر گانامید است که نگارند. است
شاعران دو هنـرياي از توانشِند گوشهنبتوا

به مخاطبان در این محور تصاویر بدیـعسرزمین را
هاي د و راه را براي انجام پژوهشنعرضــه نمای

.دناین زمینه هموار نمایتري در کامـل
ي وسیع شعر ناگفته نماند که با توجه به گستره

معاصر ایران و عراق و شمار فراوان شاعران این دو 
سرزمین، پژوهش حاضر، تنها به تحلیل تطبیقی 

هاي برخی از شاعران برجسته و سرآمد نیمه سروده
: پردازد که عبارتند ازدوم قرن بیستم در دو کشور می

قیصر «و » سهراب سپهري«، »ثالثهدي اخوانم«
عبدالوهاب «، »بلند الحیدري«در مقایسه با » پورامین

همچنین اشعاري از این . »سعدي یوسف«و » البیاتی
سرایندگان انتخاب شده است که ارتباط مستقیمی با 

.موضوع مورد بحث دارد

بیان مسأله. 2
ل هنري شاعران امروز، همواره بر صمیمیتخی ت

ها، در جست سیال شعر، شناور است و در عمق واژه
به بیان . و جوي صید تصاویر تازه، آرام و قرار ندارد

آمد دیگر، در شعر معاصر، چینشِ دیگرگونه و خالف
هاي واژگان درکنار یکدیگر، ذهن مخاطب را با سازه

نماید که رد پایی در نامتعارفی از تصاویر، درگیر می
تالش شاعران امروز براي . یات ندارندي ادبگذشته

 خروج از هنجارهاي معنایی زبان از طریق ساخت
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-هاي تصویري، مخاطبان را دربرابر آنابتکاريِ شبکه

شان و ذهنسازدچه خالف عادت است، متحیر می
نماید، به تکاپو وادار چه غریب میرا براي درك آن

. نمایدمی
ر ایران و عراق در این رهگذر، شاعران معاص

ها، با تعرّض در معانی همانند شاعران دیگر سرزمین
قراردادي و مورد انتظار مخاطبان و برهم زدن 

- هاي ذهنیِ آنان، انبوهی از تصاویر نوپا و بیمعادله

اي که گونهاند؛ بهپیشینه را در مدار زبان وارد کرده
هیجان ذهنی این شاعران، خوانندگان را با طیفی 

از تصاویر هنجارگریزي مواجه ساخته که مواج
اي از خیال و اندیشه امکان انتقال مشترك مجموعه

به بیان دیگر، شعر معاصر . کندرا توأمان فراهم می
ایران و عراق، ظرفیت و انعطاف خود را در پذیرفتن 

خوبی نشان داده و شاعران آن ثابت هاي بدیع بهشیوه
ي بنیادین و تعیین شدهگاه به اصول اند که هیچکرده

اند و همواره به پیمودن پیش از خود اکتفا ننموده
بدین دلیل است که . اندهاي نرفته، چشم دوختهراه

هاي که بازتابی از جریانهاي آنان درکنار اینسروده
اجتماعی و سیاسی دنیاي امروز است، در همان 

ي تغییرات غیر عادي در ساختارهاي حال، به ارائه
به عبارت دیگر، شاعران امروز . پردازدنی نیز میزبا

رو شدن با دنیاي پیرامون ایران و عراق در رو به 
ي هنجارین دیدن، مجموعه خود، با کنار زدن شیوه

عالئم جدیدي را براي ادراك در اختیار مخاطبان 
.دهندقرار می

نماییي متناقضنگاهی به واژه. 1- 2
ناسازواري «جدید ادبی، هاي مهم نقد یکی از مقوله

است که در برخی از منابع » نماییمتناقض«و » هنري
اي دیگر و در پاره» آمدخالف«یا » بیان نقیضی«به آن 

.اطالق شده استبه آننیز» تصویر پارادوکسی«

عبارت است از » پارادوکس«در ادبیات فرنگی، 
بیانی که اگرچه در ظاهر، سخنی متناقض و گاه «

با دقّت و تأمـل در آن . نمایدمعنا میحتّی بی
شود که کالم، داراي معنایی معتبر وگاه مشخص می

(M. H. Abrams,1993:140)» .بلند و متعالـی است

بیانی ظاهراً نقیض یا » «پارادوکس«به تعبیر دیگر، 
ي عموم است که برخالف ناسازگار با منطق و عقیده

» را دربر داردمهمل بودن ظاهري، معنا یا حقیقتی 
(Gary,1990:150) ؛ بدین معنی که اتّخاذ چنین

اگر در منطق، عیب است در هنر اوج تعالی «اي شیوه
)37: 1368کدکنی،شفیعی(» .است

یا » المفارقه«در عربی معادل » پارادوکس«ي واژه
و در زبان فارسی معادل » يالتناقض الظاهر«

، »نقیضیبیان«، »نماییمتناقض«اصطالحاتی همچون 
است و در تعریف » ناسازواري هنري«و » آمدخالف«

ترفندي است که هنرمند «آن چنین آمده است 
ترِ سخن خود نشینی بیشآگاهانه براي گیرایی و دل

برد؛ بدین صورت که ارکان کالم یا اجزاي کار میبه
نمایاند؛ اما ترکیب را به ظاهر، متناقض و متضاد می

ظاهري رفع شده و معنا از بطن پس از دقّت، تناقض 
به عبارت ). 171: 1380محبتی،(» نمایدآن جلوه می

به همراه دیگر مصطلحاتی که » نماییمتناقض«دیگر، 
تناقض کهاستکالمی«با آن مترادف هستند، 

کشفبهراماکهاستانگیزشگفتچنانآنظاهري
» انگیزدمیبرواقعیمفهومومعناي نهفته

-شگفت» نمامتناقض«بنابراین، .)17: 2002،هشبان(

زیرا با ترکیب دو امر متناقض، وحدتی «انگیز است 
آفریند؛ وحدتی که به ظاهر محال را در خیال می

برانگیز است و جریان خودکار آفرین و تأملدرنگ
). 94: 1389نژاد،صیادي(» ریزدادراك را درهم می

ي و تعریف با توجه به معناي لغو«، »نمامتناقض«
اش در علم بدیع، یکی از و توضیح اصطالحی
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هاي کالمی است که راز زیبایی آن زیباترین آرایش
زدایی و ایجاد بهت و حیرتی است که در در آشنایی

: 1377چناري،(» .کندمخاطب و خواننده ایجاد می
معموالً دو » «نمامتناقض«در ساختار تصاویر ) 228

دارد که تخیلِ صورت و عنصر متناقض وجود 
ها را به چنان اتّحادي از سازگاري آفرین شاعر، آن

هماهنگی رسانده که مخاطب در نگاه اول، متوجه 
» شودتضاد و تناقض موجود در میان آنها نمی

).169-170: 1381مظفري،(
در شعر، هم در » پارادوکس«یا » نمامتناقض«
- ییي معنا، باعث آشناي زبان و هم در حوزهحوزه

زیرا از وجه زبانی «شود، زدایی و برجستگی کالم می
و در محور همنشینی، واژگانیِ نقیضی که یک معناي 

نظر کنند، نادرست بهقراردادي و منطقی را نقض می
آیند، اما چون در بافت کلّیِ زیر ساخت کالم، می

پس از زدودن غبار عادت، مفهوم ابداعی و حقیقی 
اعتباري، به. ، درست هستندکنددیگري را اثبات می

اگرچه در ظاهر، خالف عقل و ضد و نقیض هستند، 
مدرسی و (» در باطن، مطلوب و پسندیده است

).2: 1387ملکی،

نمایی در ادب فارسی و عربیمتناقضپیشینه. 2-2
ي هاي قدیمی بالغت فارسی در مقولهآنچه در کتاب

ا عنوان شود، مبحثی است بیافت می» نماییمتناقض«
شمس قیس رازي در این زمینه . »تضاد«یا » طباق«

ي اشیاي متضاد در صفت سخن، مقابله«: نویسدمی
روي که ضدان مثالنند در خوانند، از آن» مطابقه«را 

وي در ). 256: 1314رازي،قیسشمس(» ضدیت
چند -ها بپردازدکه به تحلیل مثالآنبی–ادامه 
دهد که از ینه ارائه میي شعري را در این زمنمونه

: همه مشهورتر این دو بیت است
غـم با لطــف تو شـادمــــانی گردد

عمــر از نــظر تو جاودانــگی گردد
گر باد به دوزخ برد از کوي تو خاك
آتــش همـــه آب زنــدگـانی گردد

)274: 1364ابوالفرج رونی، به نقل از همایی،(
شاعر در این دو بیت، بینیم، هنـر که میگونهآن

، »باد«، »آب«تنها گردآوردن چهار عنصر متـضاد 
در بیت نخست، تضاد غم «. نیست» آتش«و » خاك«

که معموالً به کوتاهی و -با شادمانی و تضاد عمر 
با جاودانگی، خود، از - زودگذري مشهور است

- شمار میبه» آمدخالف«نیرومندترین تصـویرهاي 

شـته از بیان چهار عنصر، در بیت دوم، گذ. آید
که به هـر صـورت - » آتش«و » آب«تضـاد واژگانِ 

پذیر و در تصــویري است دل-اندالجـمـعمانــع
افزون . گیردهاي شاعرانه قرار می» آمدخالف«شـمار 

شود تا ي بیت دوم سبب میبراین، مفهوم عارفانه
این دو بیتی را هم در » آمدخالف«بتوانیم تصویر 

هاي شاعرانه و هم، در گروه » آمدخالف«روه گ
: ك.ر(» بندي کنیمطبقه» آمـدهاي عرفانیخالف«

).155-156: 1390اوحدي،
- در کتاب اسرارالبالغه در مبحث تناسی تشبیه 

- پذیر علم بیان استهاي بسیار دلکه خود از مقوله
عبدالقاهر جرجانی، ابیاتی را مثال آورده که برخی از 

شته از دیدگاه تناسی تشبیه، مصادیقی است ها گذآن
، براي »آمد شاعرانهخالف«نیرومند از تصویرهاي 

:نمونه
قامت تُظَلِّلُنی منَ الشَّمسِ
ی نْ نَفْسـم إلَی بأح نَفْس
قامت تُظَلِّلُنی ومنْ عجبٍ
شَمس تُظلِّلُنی منَ الشَّمسِ

)380: 1954جرجانی،: ك.ر(
تر آن وجودي که از جان به نزد من محبوب(

است، برخاست تا از گرماي آفتاب بر من سایه 
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افکند؛ برخاست تا بر من سایه افکند و شگفتا که 
.)افکندآفتابی از آفتابی بر من سایه می

- متناقض«هاي بیت زیر نیز از زیباترین نمونه

:در شعر کهن عرب است» نمایی
ـــکَبح لَ ـــرْتوتدا ب لَمـ میارِهد

منْـها الشُّموس ولَیس فیــْها الْمشْرِقُ
)2/224: 1938المتنبی،(

، این همه ]ممدوحان[که در دیارِ آنان گاهآن(
تابند، از شگفتی، آفتاب دیدم که همه از مغرب می

و » سایه افکندن آفتاب«.)خداي را تکبیر گفتم
، از نیرومندترین »مددخورشیدي که از مغرب می«

.آیدشمار میبه» نماییمتناقض«تصویرهاي 
- فارسی و عربی- گویندگان و شاعران بزرگ 

از دیرباز بدین ابزار هنري توجه داشته و به - زبان
اهمیت آن در زیباشناسی سخن و تأثیر کالم پی برده 

-هاي ممکن آن را بیان داشتهپذیرترین شیوهو با دل

هرچه از « البته ). 155- 156: 1390اوحدي،(اند 
ي واسطهرسیم، بهزمان گذشته به دوران معاصر می

کننده، تعداد صنایع بدیعی نگر و تجزیهنگاه جزیی
شود؛ اگرچه در بسیاري از موارد، این تعدد بیشتر می

تراشی، چندان مفید و سودمند نبوده و تکثّر و عنوان
ع گذشته با است، توقّع ما از علماي بالغت و بدی

ي ایشان به مسائل توجه به نگاه دقیق و زیرکانه
بدیعی و بالغی، این بود که دست کم به این نوعِ 

با هر » نمامتناقض«ظریف و زیباي تضاد؛ یعنی 
دانستند، با شاهد مثال بیشتري، عنوانی که مناسب می

).222: 1385مرتضایی،(» کردنداشاره می

- نمایی در آشناییکارکرد هنري متناقض. 3- 2

زدایی معنایی از شعر معاصر
در شعر معاصر، » نماییمتناقض«گستردگی و فراوانی 

یکی از عوامل اصلی هنجارگریزي معنایی در زبان 

چه به هر جزء زبان هویت آن«چرا که . شاعران است
هاي آن با اجزاي دیگر در درون بخشد، تقابلمی

ي زبان به یکی وهوقتی از نظام بالق. نظام زبان است
ها و کاربردهاي بالفعل آن که شعر است، از جنـبـه

-چشم میها و تضادها بیشتر بهاین تقابل. رسیممی

ي شعري با درهم شکستن هنجار و نحو اندیشه. آیند
معمول زبان و ایجاد تنش و تقابل بین اجزاء و 

گیرد و در بسیاري از موارد، عناصر ساختی، شکل می
گانه به هاي دوگانه و گاه سها و تقابلاین تضاده
واعظ و (» شوندتبدیل می» پارادوکسیکال«ساختاري 

). 133: 1391صدري،
داشتن صورت «، »نماییمتناقض«هاي از ویژگی

ایجازي در تصاویر، همراه با توانایی قابل توجه در 
نقش تناقض، دادن کثرت معنوي . بیان مفاهیم است

ي که از این جنبه برخوردار به شعر است و هر شعر
: 1378مقدادي،(» شودتر محسوب میباشد، غنی

179  .(
. متعدد است» نماییمتناقض«کارکردهاي هنري 

موجب «کاربرد این ترفند هنري در شعر امروز، 
شدن معنی، ایجاز، دو بعدي زدایی، برجستهآشنایی

- شاعر با بهره. گرددشدن سخن و ابهام معنایی می

، زبان عادي و فرســوده را به »نمامتناقض«از گیري 
نماید و زبان انگیز و غریب تبدیل میکالمی شگفت

یابد؛ در این صورت نه تنها لفظ برجستــگی می
. کندشود، بلکه معنی نیز اعتال پیدا میانگیز میتوجه

همچنین، ایجاز حاصل از آن موجب کثرت و دو 
تردید، دو بعدي بی.گرددبعدي شدن معنا و زبان می

انگیز بوده و کردن و دو منــظره ارائه دادن، شگفت
-98: 1379کامیار،وحیدیان(» شودموجب زیبایی می

گیري از شگرد به تعبیر دیگر، شاعر با بهره). 97
) کذب شعري(مضمون ادعایی «، »نماییمتناقض«

آفریند و با گریز از منطق حاکم بر هستی، به می
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یازد؛ یعنی همان انی دیگر دست میآفرینش جه
جهان مطلوب و تخیلی که در قلمرو نظام علیت، 

-باشد، در شعر ساخته میامکان وجود آن میسر نمی

ي هنري، در این شیوه). 256: 1366دیچز،(» شود
معنی و گویی خواننده در نگاه اول با مطلبی بی«

شود؛ در نتیجه در آن سخن، خالف عقل مواجه می
انگیزي که احتماالً به این تأمل. کندمل بیشتري میتأ

گردد، سبب احساس کشف معنی نیز منجر می
» شودشناختی و لذّت خواننده میزیبایی

تعمیق «اساس باید گفت، براین). 22: 1377چناري،(
شناختی بینش، افزایش دقّت و وضع قوانین زبان

توان از طریق هنر جدید از مواردي است که می
گیري از با بهره. بدان دست یافت» نماییمتناقض«

این هنر، کالم از گویش معمول خارج شده و زبان 
فرد و کریمی(» شودعادي، به سخنی تازه تبدیل می

). 169- 170: 1390مهرگان،
هم بافت «شاعران معاصر با اتّخاذ چنین ترفندي، 

ریزند و هم از نظر حاکم بر روابط زبان را درهم می
-فرضنایی، بافت موقعیت؛ یعنی قراردادها و پیشمع

هاي مقبولِ ذهن جامعه و محیط زندگی را که در 
گیرند و به ارائه مفهوم فهم سخن مؤثرند، نادیده می

مدرسی و (» زندتازه و آفرینش هنري دست می
بنابراین، هنجارگریزي در ). 3- 4: 1387ملکی،

ق آمیزش ي معنایی شعر معاصر، گاه از طریحــوزه
ها آید که ترکیب ناگهانی آندست میناسازهایی به

با یکدیگر براي مخاطب، غیرمنتظره و دور از ذهن 
هاي ناهمگون در کنار هم آنان با آمیزش گونه. است

ي هنجارین و پیوند میان مفاهیم ناسازگار، شـیوه
-برخورد مخاطبان با واژگان را مورد توجه قرار می

- هاي تسـخیر نشدهرا تا دور دستشان دهند و نگاه

-متناقض«به بیان دیگر، . دهندي زبان، توسـعه می

شده است که با ظاهري زداییاي آشنایی، اندیشه»نما

مخالف با نُرم زبان، موجب برجستگی لفظ و معنی 
ساختی حقیقی که با تفسیر و شود و با ژرفشعر می
.انگیزدیآید، تهییج مخاطبان را برمدست میتأویل به

نمایی در شعر هاي مشترك متناقضمایهبن.  4- 2
معاصر ایران و عراق

هاي آن که به سراغ زبان و واژهشاعران، هنگامی«
- روند، متناسب با استعداد خود، از تمام تواناییمی

که غیر شاعران، در حالی. جوینـدهاي آن بهره می
یــح هـاي واژه؛ یعنی معناي صرفقـط یکی از توان

: 1391لی،حسن(» گیرندکار میو قاطــع آن را به
از این رهگذر، شعر معاصر ایران و عراق، ) 104
گاه تخیلِ سازگارآفرین شاعرانی است که به جلوه
هاي نسبتاً مشابهی، عناصر متناقض را در شیوه

- هم پیوند دادهچنان بههاي جدایی ناپذیر، آنوحدت

، متوجه تناقض اند که مخاطب در نگاه نخست
گیر این کوشش پی. شودها نمیموجود در میان آن

ي تازه و نوپا، »نمامتناقض«شاعران در خلق تصاویر 
همواره با اغراضی همراه بوده که بتوانند، مسیر 

ي اراده. تماشاي خوانندگان را تغییر دهند
ي شاعران این دو سرزمین در گریز از هوشمندانه

ن، با اجتماع واژگانی که از هنجارهاي معنایی زبا
- کنند، به سرودهلحاظ مفهوم، یکدیگر را نقض می

. هایشان سیمایی برجسته بخشیده است

آزادي و آزادگی با اسارت و بندگی. 4-1- 2
هاي مربوط به هایی که در بحثیکی از زمینـه

هاي معنایی ها و تنشآمیزش ناسازها به ایجاد تقابل
گردد، رویـکرد نـجر میمیان واژگان مختلف م

هـاي آرمانی شاعران معاصر به زندگی و پدیده
پور با بیانی که در این میان، قیصر امین. پیرامون است



41علی سلیمی،فاروق نعمتی، رضا کیانی/هاي هنريایران و عراق از منظر ناسازوارينگاهی تطبیقی به شعر معاصر 

هایی از وارستگی نسبت به تعلّقات دنیوي در بارقه
آغوشی نما از همآن هویدا است، تصویري متناقض

» اسارت و آزادگی«و » رهایی و بند«دور از ذهنِ 
اي نماید و به زبان خویش برجستگی ویژهمیعرضه

:بخشدمی
!الهـی به زیـبـایـیِ سـادگی
!به واالیــیِ اوجِ افـتــادگی
!رهایم مکن جز به بند غمت

!رم مکن جز به آزادگیـاسی
)176: 1389پور،امین(

برداري هنرمندانه ي باال، شاعر با بهرهدر سروده
زدایی ن خود آشنایینما از زباهاي متناقضاز ساخت

هاي عرفانی خود را با قوت نموده است تا اندیشه
چگونه ممکن . بیشتري به مخاطب عرضه نماید

است کسی در آنِ واحد، هم رها و آزاده باشد و هم 
ي فوق چه تناقض ظاهري سرودهآن! اسیر و دربند؟

کند، را در ساحت عقل و منطق، تأویل و تفسـیر می
در پیشگاه الهی، ارزشِ اسارت و آن است که شاعر 

داند، دربند بودن را از رهایی و آزادگی کم نمی
-ساز نمودن مفاهیم متضاد، وحدتی میبنابراین با هم

نماید، اما با اندك آفریند که درنگاه نخست محال می
. رودتأملی تناقض مورد نظر از میان می

به عبدالوهاب البیاتی نیز در آن حال که با توسل
نمادهاي موجود در طبیعت به توصیف آرمانی مقام 

-نما همانند امینپردازد، در ساختی متناقضشهید می

را در » آزاد: طلیق«و » اسیر: مأسور«پور، واژگان 
: دهدمحور همنشینی با یکدیگر قرار می
واستَقَرَّت روحه / واستَرَد الْمیت الْحی حصانَ العرَبۀْ

ونواة / فی الْغُصونِ الْمزْدهرةْ/ لْهائمۀُ الْمضْطَربۀْا
وهوت / فَإذَا ما عرّت الرّیح قَمیص الشَّجرَةْ/ الثَّمرةْ

مد منْ فَصلٍ إلَى فَصلٍ ید / أوراقَها ذابلۀً فی الْمقْبرةْ
نَّار فی األشْیاء، کَامناً کَال/ الشَّحاذ للنورِ وقَطْرات الْمطَرِ

باحثاً کَالنَّهرِ عنْ مجرَاه فی أرضِ / مأسوراً طَلیق
)                                                                                                         2/200: 1995:البیاتی(الْخُرَافَات وغَابات الْحریقْ  

نده در پیِ بازگردانِ اسب درشکه ي زمرده(
باخته و است و روحِ دل] رفته عربهویت از دست[

ي داده و هستههايِ شکوفهي او در شاخهسرگشته
گاه که باد پس آن. آرام گرفته است] شهادت[میوه 

] نماد وطن[، جامه از تن درخت ]نماد دشمن[
نمادي از [يِ آن را هاي پژمردهدرآورد و برگ

، از ]شهید[در قبر فروافکند، ] وطنان مأیوسهم
به سويِ نور فصلی به فصلِ دیگر، دست گدایی

دراز کرد؛ ] بخششِ خدا[و قطرات باران ] خدا[
. ها پنهان بودکه همانند آتش در ضمیر پدیدهدرحالی

اي که به او اسیري آزاده است که همچون رودخانه
فات و اش باشد، در سرزمین خرادنبالِ سرچشمه

-پردازيسرزمینی که گرفتار سخن[هاي آتش جنگل

در ] هاي دروغین حاکمان و اختالفات  قومی شده
.) است]  بازیابیِ هویت مردم[تکاپويِ 

ي البیاتی از آغاز تا پایان این ي نهفتهاندیشـه
سروده با زبانی نمادین، عناصر طبیعت را به یاري 

- رکیب متناقــضشاعر در آغاز از ت. طلبــیده است

، شهــید را اراده »ي زندهمرده: المیت الحی«نماي 
فشانی خود در پی نموده؛ شهــیدي که با جان

ي عرب رفتهاسترداد مجد و عظمت از دست
شاعر در ادامه با اشاره به . است) حصانَ العربۀ(=

،  تعرّض دشمنان »الشَّجره«و » الرّیح«واژگان نمادین 
نماید و در زد میمقدس وطن گوشرا به ساحت 

که شهید همواره براي سرافرازي پایان با بیان این
نماي سرزمینش دست به دعا است، ترکیب متناقض

. بردکار میرا در توصیف وي به» مأسوراً طلیق«
بدیهی است که تناقضی که در آغاز سروده در 

ت نمود یافته با مراجعه به آیا» المیت الحی«ترکیب 
رود و تناقض قرآنی در مورد مقام شهیدان از بین می
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» مأسوراً طلیق«پایانی این سروده نیز که در ترکیب 
اشاره به این » مأسور«تجلّی یافته، با این توجیه که 

» طلیق«دارد که شهید دستش از دنیا کوتاه است و 
اشاره به این دارد که وي از تعلّقات دنیوي رها 

.درواست، از میان می

آسمان با گودي و ژرفی. 4-2- 2
هاي مایهعنوان یکی از بنبه» آسمان«در این رهگذر، 

هاي تصـویريِ ریزي ساختمناسب براي پی
برداري شکل نسبتاً مشابهی، مورد بهرهنما، بهمتناقض

آنان . شاعران معاصر ایران و عراق قرار گرفته است
صافی که به و او» آسمان«با ایجاد تنش و تقابل بین 

، »ژرفنا«تعلّق دارد، واژگانی همانند » عالَم خاکی«
را که مربوط به زمین و دریا هستند، » عمق«و » گود«

اختصاص » آسمان«که به » اوج«ي جایگزین واژه
. انددارد،  نموده

ّل ثالث در پاره شعر زیر، تخیمهدي اخوان
ي متعارف ي خویش را دربرابر اندیشهشاعرانه

دهد و با گریز ظاهري از نظم و طب قرار میمخا
فرماست، ترکیب منطقی که بر نظام هستی حکم

را در برابر دیدگان، » ژرفناي آسمان«نماي متناقض
: نمایدبرجسته می
جمله آفاق / تابید و شب آرام و زیبا بودماه می

تا اقاصی ژرفناي / تر از هر شباختران روشن/ پیدا
هايِ جاودان کرانهکران، تا بیی بیجاودان/ آسمان پیدا

)                                                                                                                       80: ش1344اخوان ثالث،(پیدا   
نما از ي باال که توصیـــفی تمامدر سروده

مان است، شاعر هنگام آسـي شبگسترهفــضاي بی
را از همنشینی » اوج«ي شکنی، واژهاز طریق عادت

طرد نموده و به منظور اغراق در » آسمان«ي با واژه
را در ترکیبی » ژرفنا«ي اوصاف شاعرانه، واژه

.قرار داده است» آسمان«غیرمعمول در کنار 

ي زیر، با سهراب سپــهري نیز در سـروده
- پارادوکســی اخوانتناقـضی که زیـباتر از ساخت

- را از دریچه» گون آسمانگودي نیل«نماید، ثالث می

:نشیندي نگاه کودکی به تماشاه می
ها، از ، کودك تو، در شبِ صخره»من«وايِ 

اندازِ حیرت چشم/ خواستگودي نیلی باال چه می
يِ نور  يِ راز، گرفتهيِ انتظار، ربودهشده بود، پهنه

)107: 1389سپهري،(
انگیز از آسمانی که بسان دریا این توصیف خیال

انگاشته شده، حرکتی است که از مفاهیم عقلی و 
- گذرد و در عین همهاي منطقیِ مجرد میاندیشه

در . بیندآغوشی با واقعیت، آن سوي واقعیت را می
نیلیِ «با » گود«ي آیی واژه، هم»گود نیلیِ باال«ترکیب 

، کالم را در - مان استکه استعاره از آس- » باال
اگرچه، عقل . پوشش تناقضی زیبا قرار داده است

- آیی این دو مفهوم متناقض را وحدتی محال میهم

داند، احساس به خوبی پذیراي آن است و چنین 
.داندوحدتی را شدنی می

هاي شباهت به ساختالبیاتی نیز در بیانی که بی
ي نهثالث و سپهري در دو نموپارادوکسی اخوان

: أغوار السماء«نماي پیشین نیست، از ترکیب متناقض
برداري نموده تا در محور بهره» اعماق آسمان

:همنشینی واژگان، تصویري هنجارگریز عرضه نماید
أو کَأسِ نَبِیذ / عینُ إمرَأةٍ تسبرُ أغْوار سماء لَم تمطرْ

 شْرَبی 2/362: 1995:البیاتی(لَم (
یابی يِ زنی که ژرفناي آسمانی را عمقدیده(

] بیندمی[کند که باران نباریده، یا جامِ شرابی را می
.)که نوشیده نشده است

شاعر در پاره شعر باال، اوج و کمال را در 
بدیهی . نمایدآسمان، بسان عمق و ژرفا تصور می

است که چنین چرخشی از توصیف طبیعی آسمان 
عیت نیست؛ بلکه شدت مبالغه به معناي گریز از واق
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دهد و توصیف در وصف را به مخاطب انتقال می
بسته در ذهن او را مورد توجه قرار قرارداديِ نقش

.دهدمی

جامه و لباس با برهنگی.  4-3- 2
ي پذیري خالف انتظارِ واژهدر این میان، ترکیب

، »عریانی«یا » برهنگی«با وصف » لباس«یا » جامه«
برخی از شاعران معاصر ایران و عراق، به زبان 

ثالث مهدي اخوان. اي بخشیده استبرجستگی ویژه
- برداري از ترکیب متناقضي زیر با بهرهدر دو نمونه

- جامه«، و عبارت »ي زیباي عریانیْجامهشب«نماي 

، برخالف انتظار عادي »ستاش شوالي عریانی
کالم ي معنایی زدایی از حوزهخواننده، به آشنایی

:اقدام نموده است
/ اي سبزست و مهتابِ پس از باراننگا کن بیشه

و آرامیده / ي زیباي عریانیجامههمه پوشیده آن شب
)26: 1379ثالث،اخوان(زیر توريِ پنهان آرامش 

اش شواليِ جامه/ سازِ او باران، سرودش باد
بافته بس / اي بایدور جز اینش جامه/ ستعریانی

)152: 1335ثالث،اخوان(ارِ پودش بادي زرتشعله
پور نیز در شعر زیر در تصویري که قیصر امین

نماید، تنها لباس خود را خالف عادت زبان می
:داندبرهنگی می

با چترهايِ / يِ بارانِ کینه راما بارشِ همیشه
جز ما را به/ ایماحساس کرده/ يِ عریانیساده

)374: 1389پور،نامی! (برهنگیِ خود، لباسی نیست
پور، ثالث و امینسعدي یوسف نیز همانند اخوان

ي جامه: أثوابک العاریۀ«با کاربرد ترکیب وصفی 
ي عادي برخورد با واژگان را شیوه» عریانی تو

:دهددگرگون جلوه می

أیتُها !/ أیتُها الصیحۀُ فی األشْرِعۀْ!/ أیتُها األشْرِعۀْ
ۀْاللّعنۀُ فی األشْرِع /!دعي... لَنْ تخدعینَا بلَنْ تَرتَد /

) 1/296: 1988یوسف،(!أثْوابک الْعاریۀْ
اي نفرین در ! هااي فریاد در بادبان! هااي بادبان(
- هرگز، جامه... دیگر، ما را نخواهی فریفت! هابادبان

!)ات را نخواهی پوشیدي عریانی

اریکیخورشید و نور با ت.  4-4- 2
هایی که به شعر برخی از شاعران مایهیکی از بن

اي هنري بخشیده، کاربرد امروز ایران و عراق جلوه
اي است که از ترکیب واژگان تصاویر غیرمنتظره
ي با واژه» تاریکی«و » شب«متضادي همانند 

سهراب سپهري در . استحاصل شده» خورشید«
و » تاریکی«ن مایه قرار دادن واژگاشعر زیر با دست

اي نماي خویش جلوه، به ساخت متناقض»خورشید«
:زیبا بخشیده است

يِ و شیاریدم شبِ یکدست نیایش، افشاندم دانه
ي مرگ، تا و دویدم تا هیچ، و دویدم تا چهره/ راز

ي درد، از شبنمِ و فتادم بر صخره/ ي هوشهسته
رفت ازوزشی می/ دیدار تو تَر شد انگشتم، لرزیدم

ي ته تاریکی، تکّه/ اي، گامی همره او رفتمدامنه
. خورشیدي دیدم، خوردم و ز خود رفتم، و رها بودم

)150: 1389سپهري،(
ي واژگان در این نمونه، شاعر در گزینش آگاهانه

، »خورشید«و » تاریکی«متضاد، با تقارن غیر معمول 
نما را دربرابر دیدگان خواننده تصویري متناقض

سحر «در تدوین این پاره شعر، . موده استترسیم ن
کالم و اعجاز بیان سپهري به قدري باال است که 

» دهدامکان برداشت عارفانه را تسهیل می
رسد، تناقضی به نظر می). 156: 1388میرجعفري،(

که در ظاهرِ کالم مشهود است با این توجیه که 
هايِ روشنِ جا نمادي از نشانهدر این» خورشید«
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ها هم براي آدمی است که حتّی در دلِ تاریکیهستی
.روددیدنی است، از میان می

چنین تصویري در شعر البیاتی اگرچه در بافت 
معنایی، محتوایی کامالً متفاوت با مفهوم عرفانی شعر 

گرِ تصویري بدیع از سپهري دارد، در نهایت، تداعی
البیاتی برخالف . آمیزش نازساها در نزد شاعر است

پهري، با بینش عرفانی به نورافشانی خورشید در س
نگرد؛ بلکه با نگاهی که غرق دل تاریکیِ شب نمی

نوعان است، به چنین دردي با همدر حس هم
شاعر، دردمند از فقر و . دوزدخورشیدي چشم می

گرسنگی تهیدستان، رؤیاي آنان را در گوش 
کند که از فضاي آسمان روشن خورشیدي زمرمه می

، رخت بربسته و در دل تاریکی شب پرتوافکنی روز
:کندمی

فی زوایا األرضِ، فی / تَتَألّم/ الملَایِینُ التی تَبکی
إنَّها تمضغُ قُرْص الشَّمسِ / مصنَعِ صلْبِ أو بِمنْجمٍ

ال / تغرم/ إنَّها تضحک منْ أعماقها/ منْ موت محتَّمٍ
تَحت ضوء الْقَمرِ األخْضَرِ / بِطَیفکَما یغرم مجنونٌ
فیلَۀِ صی لَیی/ فکلَایِینُ التی تَبالْم / تتَح تَتَألّم

ۀِ تحلملِ بِاللُقْمسِ اللَّی1/245: 1995البیاتی،(! شَم (
که گریه ] همنوعان فقیرم[نفر از ها میلیون(

هاي ي زمین در کارگاهدهند، در گوشه گوشهسرمی
ناچار و به[آنان . کشندها رنج میفرسا و معدنطاقت

خاطر فرار به[قرصِ خورشید را ] از رويِ گرسنگی
از ] خندنداگر می[آنان . جوندمرگ محتوم می] از

- ته نمیباخشوند دلاعماق دل است و اگر عاشق می

شوند همانند مجنونی که به پرتویی دل داده در زیر 
ها نفر از میلیون. نور ماه سبز رنگ در شبی تابستانی

کنند، در که گریه و زاري می] همنوعان تهیدستم[
- اي درد میهنگام، در رؤیايِ لقمهزیر خورشید شب

.)کشند

تردید، تقارن خورشید و شب، غیر معمول و بی
ست و در ظاهر، جمع این دو با هم خالف عادت ا

رسد؛ اما با تأمل در محتواي کلّی محال به نظر می
شاعر از . روداین سروده، تناقض ظاهري از میان می

ها آغاز تا پایان این شعر، تصویرگر رؤیاي میلیون
ي انسانی است که در نهایت محنت به زندگی فقیرانه

از بن خود خرسندند؛ عشق و لبخندشان واقعی و
شان با تضرّع به آسمان جان است و دستان نیایش

بخشش الهی، خورشید امید را حتّی در دل تاریکیِ 
که بنابراین، با تصور این. کندشب، تکاپو می

جا نمادي از امید است و شب نمادي خورشید دراین
از ظلم و خفقان، تناقض ظاهري در ترکیب اضافی 

.روداز میان می» شمس اللیلِ«
از رهگذر چنین تناقضی، بلند الحیدري نیز 

معنایی، - همانند سپهري و البیاتی در تنشی صوري
اي تصور کرده که جز در تاریکی گونهخورشید را به

:کندشب طلوع نمی
وشَمسٍ / عنْ شَمسٍ تولد فی الْغُلِّ/ حدثْت إبنی

. مرّغُ فی کَفِّی طفْلِوشَمسٍ تَتَ/ التَشْرِقُ إالَّ فی اللَّیلِ
)813: 1992الحیدري،(

ي خورشیدي که در با پسرم سخن گفتم درباره(
شود و خورشیدي که طلــوع غُل و زنجیر متولّد می

هنگام و خورشیدي که در کند مگر در شبنمی
در خورد و خورشیدي کهدستان کودکی غلت می

و اتّحاد آنان [خَزَد مورچگان فرو می] اتّحاد[زیر پل 
])زندرا برهم می

اي برداري از استعارهدر شعر باال، شاعر با بهره
. نما ارائه نموده استزیبا، تصویري متناقض

خورشیدي که براي طلوع کردن، روند عادي و 
نهد و نورافشانی آن وابسته ي خود را کنار میروزمزه

اسارت یا شهادت جوانان مبارز است، همان به
طبیعی است که در . استقالل و آزادي وطن است
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بینش سیاسی شاعر، چنین خورشیدي در فضایی 
ي کند، بلکه در پهنهنورانی روز، پرتوافکنی نمی

- که نمادي از ظلم و خفقان است- ظلمانی شب 
بنابراین، با در نظر گرفتن این . نمایدنورگسترانی می

جا استعاره از استقالل و در این» خورشید«نکته که 
بر فضانی » شب«ي نمادین آزادي است و واژه

کند،  تناقض ظاهري در آلود جامعه داللت میخفقان
- ، از بین می»شمسٍ ال تَشْرقُ إالَّ فی اللَّیلِ«عبارت 

.رود

دوزخ با سردي.  4-5- 2
-تناقضهایی که به زیبایی تصاویر میکی از ویژگی

نماي شعر امروز یاري رسانده، فراگذشتن از 
هاي پارادوکسی مرزهاي تکرار است؛ چراکه، ساخت

ي شعر ي تکرار در عرصهدرصورتی که بدون پیشینه
تري برخوردارند ِاندام نمایند، از جذابیت بیشعرض

.نوازتر استها چشمو برجستگی آن
ي ي واژهآیی غیر منتظرهدر این زمینه، هم

ثالث، بیان در شعر اخوان» سردي«با وصف » دوزخ«
وي را در جریان عدول محسوس از اصول معنایی 

دهد که با عزیمت از واقعیت به آن زبانی قرار می
رسد و در دریافت عادي کالم، سوي واقعیت می

: نمایدآفرینی ایجاد میدرنگ
دوزخ، اما / هوا تصویرِ تاري، کارِ دستی کور،بی

: 1357ثالث،اخوان. (وز بهشت آرزوها دور/ ردس
256                                                                               (

با وصف » دوزخ«ي آیی واژهشک همبی
- ، در نگاه نخست، وحدتی محال و تأمل»سردي«

. نمایدبرانگیز را دربرابر دیدگان خواننده ترسیم می
که نمادي از - ر از منظري دیگرگون به دوزخ شاع

-شودفرسا محسوب میآتش، عذاب و گرمی طاقت
اندازِ نوین و شگرف، در این چشم. نگریسته است

. دوزخ بر خالف انتظار، سرد انگاشته شده است
و » دوزخ«که چرا شاعر دو مفهوم متضاد این

نمايِ خود ي ساخت متناقضمایهرا بن» سردي«
ي به ، بدان سبب است که بیـن این دو واژهنموده

ظاهـر ناسازگار، تناسب و پیـوندي نوین کشـف 
هاي متعارف مخاطب را درهم فرضکرده که پیش

. سازدریزد و دریافت او را با درنگ رو به رو میمی
 بیاتی نیز در تصویري مشابه به ساخت

را در محور » جحیم«ي ثالث، واژهپارادوکسی اخوان
 ت -» القطبی«همنشینی با وصفکه نمادي از شد

دهد و با گریز از منطق معنایی قرار می-سرما است
اي بدیع و هنجارگریز زبان، به کالم خویش جلوه

:بخشدمی
تُهاجِرُ الطّیور فی منْتَصف اللَّیلِ إلَى شَواطىء 

النّهار /ال تُالع الْقُطْبِی کمیحی جف أنْتلِ ولَّینُ ل
التنهاروسِ/ والْکَابو عیقالص 1995البیاتی،(. تُقَاوِم :

2/272(
ي شب به سواحلِ روز پرندگان در نیمه(

که تو در جهنّمِ قطبیِ کنند؛ درحالیمهاجرت می
[= روي کنی و تحلیل نمیخود، شب را نفرین نمی

بندان وکابوس، و در برابر یخ] آییاز پا درنمی
.)نماییمقاومت می

جحیمک «بینیم، ترکیب وصفی که میگونهآن
نما تصویري است متناقض» دوزخ قطبی تو: القطبی

» سرما«و » دوزخ«ساز نمودن واژگانِ ناسازِ که با هم
شود، از زبان شاعر برداشت می» قطبی«ي که از واژه

.زدایی نموده استآشنایی

ماتمرقص و شادي با گریه و .  4-6- 2
دارد تا وسعت میدان زبان، شاعران امروز را برآن می

ي آن را درنورند و عنان حس و هاي نیازمودهپهنه
ي خویش را از چنگال الگوهاي متروك اندیشه
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نیافته هاي دستدرآورند و آن را به دست تازه
بنابراین، تخیلِ رها و سرکشِ شاعران . بسپارند

این وسعت، جریان ي زبانی با معاصر بر گستره
طبیعی بیان را در مجراي تصاویر نامکشوف، با 

سازد و باورهاي ذهنی چالش جدي رو به رو می
در این زمینه، ذکر مثالی . گیردمخاطبان را به بازي می

نما، ما را در هاي متناقضدر چهارچوب ساخت
- تر یاري میدرك باورستیزي شاعران معاصر، بیش

کوبی در دانیم رقص و پايکه میگونهآن. نماید
- عنوان حرکتی عادي قلــمداد میمراسم عروسی به

خوانی در مجلس عزا، گردد و برعکس، گریه و نوحه
حال اگر شاعر با . شودرفتاري قابل انتظار تلــقّی می

کوبی را براي مجلس چرخشی ملموس، رقص و پاي
کار عزا و گریه و زاري را براي محفل عروسی به

نما بهره برده که میزان از ساختاري متناقضببرد، 
ترتیب به اصل رسایی یا زیبایی یا ضعف آن به

کاربرد این . نارسایی تصویر خلق شده بستگی دارد
یکی از ترفندهاي پسندیده در نزد شاعران شیوه

گیر دارد و به معاصر ایران و عراق، حضوري چشم
اده هاي آنان نمودي هنجارگریز دبخشی از سروده

. است
پور به معنایی در شعر امین-این تنش صوري
انگیز از رخدادهاي جنگ اي غمشکل عاطفی، جلوه

پور فرزند امین«. دهدرا فرا روي خواننده قرار می
ي هایی که شاکلهجنوب است و درست در سال

کرد، جنگ ي انقالب رشد میشخصیتی او در هنگامه
وي در چنین . بوددر سرزمین مادري او آغاز شده 

- شرایطی با اولویت دادن به موضـوع جنگ، گزارش

» ي آن شددهندههاي تکانگر واقعیت
). 186: 1388بهداروند،(

- یکی از ابزارهایی که در ترسیم تصاویر متناقض

نما به ذهن خالّق شاعران معاصر ایران و عراق مدد 

رسانده، شهادت فرزندان و واکنش دور از ذهنِ 
پور با امین. نِ مادران بر سر مزار آنان استخندید

اي شهید را در اي که در آن، رزمندهتوصیف صحنه
سپارند، به رفتار میان انبوه جمعیت به خاك می

کند که سربلند انگیز مادر این شهید اشاره میشگفت
آورد و با اشتیاقی و مغرور، فریاد شادي برمی

همانند سپاري ويناپذیر در مراسم خاكوصف
:زندمی» کل«جشن عروسی 

این سبزِ سرخ چیست / این سبزِ سرخ کیست؟
» خوانگریوِ«که بانگ / این زن که بود/ کارید؟که می

/ با گردنی بلندتر از حادثه/ از یاد برده بود/ محلّی را
تر از و با دلی وسیع/ باالتر از تمامِ زنان ایستاده بود

این مادر / زد؟می» لک«در ازدحام و همهمه / حوصله
يِ رفتن وقتی که لحظه، لحظه/ خندیدکه بود که می

) 380: 1389پور،امین. (بود
پذیري در اسالم تردید، فرهنگ واالي شهادتبی

از چنان قداستی برخوردار است که غرابت چنین 
دهد رفتاري از سوي مادر این شهید، طبیعی جلوه می

.بردمیو تناقض ظاهري کالم را از بین 
اش را زدهي زیر نیز، شهر ماتمپور در سرودهامین

هواپیماهاي رژیم بعث کند که یورشتوصیف می
جا، مادران را سوگوار از دست دادنِ عراق به آن

در چنین فضایی که سرشار از . نموده استفرزندان
غم و اندوه مادران فرزند از دست داده است، شاعر 

سمت تناقضی ظاهري سوق هنرمندانه شعر را به 
اگرچه با ظنزي تلخ » رقص«و » خنیاگري«. دهدمی

اند، در قرار گرفته» دود«و » آتش«در کنار واژگان 
نماید، در همراهی وحدتی که در نگاه اول محال می

مادران داغدار، تصویري » رودا رود«با بانگ 
:دهندنما ارائه میمتناقض

 است         » درودا رو«موسیـقی شـهر بانگ
خـنـیـاگري آتش و رقــص دود است
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نگـي جها بخوان قصهبر خاك خرابه
آلود استاز چشمِ عروسـکی که خون

)441: 1389پور،امین(
ي فوق با بدیهی است که تناقض ظاهري سروده

پذیر است که غم و اندوه این این تفسیر توجیه
ان را در مادران براي دشمنانی که با یورش خود، آن

ي شادي و اند، به منزلهسوگ فرزندانشان نشانده
.سرور است

ي ي زیر، با ارائهبلند الحیدري نیز در سروده
نما از خندیدن مادر داغداري که تصویري متناقض

اش به شهادت رسیده، با لحنی طنزآلود، دختربچه
-گیرد و درخواست عوامصدام را به باد انتقاد می

حاکم ظالم را براي بخشش و بازگشت ي اینفریبانه
:کندشاعر به وطن، ریشخند می

رهۀُ األشْرمیا أب /!کمبٍ أبشَع ی شَفَتیاً فیا خَرِس /!
/ أ أعود ألبحثَ عنْ بِنْتی!/ یا جرْحاً یلْهثُ فی صمتی

أ أعود ألبحثَ عنْ !/ ؟...فی کومۀِ أحجارِ / عنْ بیتی
عنْ ضَحکَۀِ إمرَأةٍ ثَکْلَى فی عینَی طفْلَۀْ؟/ خُدعۀٍبقْیا

)796-797: 1992الحیدري،(
اي گُنگیِ در ] صدام! [= شکريي لباي ابرهه(

اي زخمی که در سکوت من له له ! لبانِ ملّتی الل
وجو نمایم یا آیا بازگردم تا دخترم را جست! زنیمی

ها؟ آیا به جست از سنگاي کومه] زیرِ[ام را در خانه
براي [ي نیرنگ تو بازگردم یا و جوي باقیمانده

اش ي زنی داغدار در چشمان دختربچهخنده] دیدنِ
)برگردم؟

- ي باال عرضه میتصویري که شاعر در سروده

کند در پیوندي ناگُسستنی با احساسات وي، 
گزارشی عاطفی از جنایات صدام را در بستر کالمی 

شود، به خواننده ضی ظاهري منتهی میکه به تناق
بدیهی است که پارادوکسی که در . دهدانتقال می

ضحکۀ أمرأة ثکلی فی عینی «نگاه نخست از عبارت 

گاه آید، با در نظرگرفتن جايبه دست می»طفله
.طلبی در اسالم، قابل توجیه استمند شهادتارزش

ا افزون براین، بلند الحیدري در پاره شعر زیر ب
تجمع ادبی کلمات در قالب زبانی عاطفی، تصویري 

آمیز قضا و قدر را در کوبی خیالنما از پايمتناقض
: گذاردمجلس عزايِ آرزوها به نمایش می

ویغْفو / إذْ تَرْقص األقْدار فی مأتَمِ أحالمک/ غَداً
تَنَاهب روحه / لُقْی جامک/ األمس واآلمال ظلّاً فی

)163:همان(!ألسیانَ صمت الْخَرِیفا
- که قَـدرها در ماتمِ رؤیاهايِ تو پايگاهفردا، آن(

رود به چرت می] تو[که دیروزِ کوبی کنند، درحالی
شوند در دیدار با اي میو آرزوها سایه] گذردمی[= 
ي شرابِ تو و سکوت پاییز با روحِ اندوهگینِ پیاله

! )دهدمسابقه می] تو[
زدن دو چیز از دو در این سروده، شاعر با حلقه

هاي عاطفی و ذهنی مخاطب فضاي متفاوت، ظرفیت
دست و پا زدن . را با چالش مواجه ساخته است

- انسان در رسیدن به آرزوها و نامالیماتی که از پسِ

دارد کنند، شاعر را برآن میهم خاطر او را آزرده می
کوبی قضا و قدرها پاي«نماي تا از تصـویر متناقض

. برداري نمایدبهره» در مجلس عزاي آرزوها
طلبی البیاتی در پاره شعر زیر، با اشاره به فرصت

طلب، تنها مصالح مزدورانی که همانند تاجرانِ منفعت
شخصی را در نظر دارند، رفتار غیرمعمول آنان را در 

نماي قبال شهیدان راه وطن، با ساخت متناقض
:کشدبه تصویر می» ی بر روي اجساد آنانپایکوب«

یحسنُ / یتَغَنَّى بِعذَابِ الْبشَرِیۀِ/ وأنَا لَست بِتَاجِرٍ
اءینَا األحاتولَى أمع 1/360: 1995البیاتی،(! الرَّقص (

- شریت، عشقمن تاجري نیستم که با عذاب ب(

] قبرِ[که رقصیدن بر رويِ کند؛ درحالیبازي می
!)پسنددمی] شهیدان[ي ما را مردگانِ زنده
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کار رفته در تصویر باال، با ناسازواري واژگان به
خواه براي این تأویل که شهادت مجاهدان آزادي

.شودبخش است، رفع میمزدوران دشمن مسرّت
بار دیگر از ساختار البیاتی در تصویرپردازي زیر،

کند و آن را در برداري میچنین پاردوکسی پرده
هاي ذهنی خود؛ یعنی تبعید از وطن خدمت دغدغه

:دهدقرار می
یرسم فی ذَیلِ / یرقص فَوقَ قُبورِ الْمنْفیین الْموتَى

منْ ورقٍ تحملُه الرّیح إلَى مزْبلَۀِ / غُرَابٍ جِنراالً
)2/398: همان(!التّارِیخِ
رقــصد، در دمِ بر روي قـبر تبعیدیانِ مرده می(

کند از ورقی که باد آن را کالغــی، ژنرالی رسم می
!)افکنددان تاریخ فرومیسوي زبالهبه

در شعر باال، تخــیل هنري شاعر، عامل 
تصویربخشی به حالتی است که اجتـــماع دو 

را در » رگ تبعیدیانم«و » کوبیپاي«مفـــهوم متضاد 
رسد، وحدتی که از نگاه خواننده غریب به نظر می

بدیهی است که ناسازواري واژگان . نمایدترسیم می
کار رفته در تصویر باال، با این تأویل که مرگ به

ي سرور است، از تبعیدیان مبارز براي دشمنان مایه
.رودبین می

شاه با درویش.  4-7- 2
ثالث و ریزي که در شعر اخواناز تصاویر هنجارگ

اند نما فراهم آمدهالبیاتی از تجمع دو قطب متناقض
- و دریافت ذهنی مخاطبان را با تعلّل مواجه می

پذیري اوصافی همانند توان به ترکیبسازنند، می
با واژگانی همچون » گدا«و » درویش«، »فقیر«
. اشاره کرد» پادشاه«و » شاه«، »ملوك«

برداري از ثالث با بهرهي زیر، اخواندر دو نمونه
نماي خود چنین ترکیباتی به تصــاویر متناقض

:اي برجسته داده استجلوه

رنگیِ روح و یک دندگی به یک
ـاهی، خــدا بــندگیـگدا پادش

)137: 1387ثالث،اخوان(
اه درویش بخشنده ذاتـهمان ش

ي صدر، او را کهین صفاتسعه
)239: همان(

بخشیدن به و بیت باال، شاعر با وحدتدر د
که از نظر » گدا و پادشاه«و » شاه و درویش«واژگان 

معنایی ضد هم هستند، تناقضی ظاهري را در سطح 
ي درونی کالم زبان به تصویر کشیده که در الیه

پذیر است؛ بدین صورت که مراد شاعر از تأویل
گدا «و » شاه درویش«کاربرد دو ترکیب وصفیِ 

هاي ترتیب، شاهی است که خصلتبه» ادشاهپ
درویشانه دارد و یا گدایی است که پادشاهانه عمر 

.گذراندمی
ي زیر، با کاربرد ترکیبات البیاتی نیز در دو نمونه

و » شاهان فقیر: الملوك الفقراء«نماي متناقض
از زبان » دستشاهان تهی: الملوك المفلسین«

:زدایی نموده استخویش آشنایی
 لُوكضِ الْمی أرفو تاعتأکلُ الْحرّةُ ثدییها إذا ج

الْفُقَرَاء /ولِ ماءدلَى جفْلَى عی / زهرةُ الدتَتَعرَّى ف
 اءی2/187: 1995البیاتی،(ح (
- زنِ آزاده هرگاه گرسنه شود، پستانش را می(

» خرزهره«خورد و در سرزمین پادشاهانِ فقیر، گُلِ 
.)شودا شرم و حیا عریان میبر جوي آب ب

واستَباحوا / بِنَعیبِه الدامی بنُوا أَبرَاج بابِلَ
مسخُوا شعارات / سرَقُوا الْملُوك الْمفْلسینَ/ الْکَادحینَ

) 1/420: همان(...و/ الرِّجالِ الطیبِینَ
ادند هاي بابل را بنا نه، برج]کالغ[آنان با قارقارِ (

دیدگان هتک حرمت کردند، به و نسبت به رنج
برد زدند، مناسک مردانِ پاك پادشاهانِ گدا دست

... )طینت را مسخ نمودند و
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، در »الملوك«ي ي باال، واژهدر هر دو نمونه
به » المفلسین«و » الفقراء«پذیري با اوصاف ترکیب

 شود که حوادث و اي اطالق میبرگشتهشاهان بخت
امالیمات روزگار، آنان را به فقر و فالکت کشانده ن

.است

فریاد با خاموشی.  4-8- 2
نمایی، زبان ي متناقضاز تصاویري که در حوزه

شاعران معاصر ایران و عراق را از سطح معمول 
هاي آنان یاري فراتر برده و به تعمیق زیبایی سروده

و رسانده، آمیزش نامتعارف کلماتی است که در قلمر
. گیرندقرار می» سکوت«و » صدا«معنایی واژگانِ 

آمیز شاعران هاي تخیلچنین تصاویري که از تراوش
خیزند، با وحدتی نامحسوس، این دو سرزمین برمی

عناصر متضاد مربوط به این دو قلمرو را درکنار هم 
. نمایندزدایی میدهند و از زبان آشناییجاي می

ثالث در پاره شعر ندر این راستا، مهدي اخوا
ي ترکیبی که دو روي آن به لحاظ معنا زیر، با ارائه

را همانند انسانی » سکوت«کنند، یکدیگر را نفی می
: رسدهاي آن به گوش میفرض کرده که صداي گام

ها از با خلوت/ شنومهايِ سکوت را میصدايِ گام
بهترند-به دروغ و درندگی-ها همیِ سگ

)94: 1375ثالث،اخوان(
- نماي باال، شاعر بهدر ساختار تصویر متناقض

- تدریج اطراف من خلوت میبه«: که بگویدجاي آن

، از تعبیر شاعرانه و »گیردشود و سکوت، مرا دربرمی
» شنوممیراسکوتهايگامصداي«نماي متناقض

بهره برده است، تا بدین شیوه ما را به تماشایی تازه 
.وانداز قلمرو زبان فراخ

پور نیز در پاره شعر زیر، در وحدتی قیصر امین
آید، با صدایی از که در نگاه نخست محال به نظر می

:سرایدجنس سکوت چنین می

روي برزخِ / تا همیشه/ با صدایی از سکوت/ ناگزیر
!سرنوشت من، سرودن است/ رومراه می/ دو پرتگاه

)123: 1389پور،امین(
ق با اشاره به اندوه درونی ي فوشاعر در سروده

زند؛ سرودنی خود، سرنوشت را به سرودن گره می
، تصویري »سکوت«و » صدا«که در برزخ دو پرتگاه 

متناقض از اجتماع ظاهري دو عنصر متضاد را به 
جا براي پرسشی که در این. نمایدمخاطب عرضه می
آید، این است که چگونه ممکن مخاطب پیش می
که خودش است، ضد همان حالاست، چیزي در 
رسد که تناقض موجود به نظر می! خودش هم باشد؟

در این سروده، با این یکی از این دو تفسیر رفع 
:گردد

کند صداي او به شاعر در اوج درد، احساس می-1
بنابراین، صدایش را . رسدگوش کسی نمی

.پندارداثر میبسان سکوتی بی
» شعر«ه از تواند کنایمی» صدایی از سکوت«-2

ي را به هايِ شاعرانهپور باشد که درد دلامین
.دهدشکل مکتوب به مخاطب انتقال می

سعدي یوسف از رهگذر توصیف و تمجید از 
ي مقاومت که سلحشوري یکی از مبارزان عرصه

طرز فجیعی به شهادت توز، وي را بهدشمنان کینه
ضاد ي متاند، با اجتماع دور از ذهن دو واژهرسانده

در پوشش یک ترکیب وصفی، » خاموش«و » فریاد«
:دهدتصویري بدیع از ناسازواري هنري ارائه می
رَاءحشَۀِ الصحی وف راً لَهفرُوا قَبحی ا / لَمهلمی رف

اءا الْخَرْسهاتحیی صف ،يدلَ !/ األبقَب هلَّلُوا شَفَتَیا بم
اءبِالْم اتهملَ/ ماءهۀِ الشَّویلالرَّم اتهمکَلوا لعمسی م .

)1988:1/299یوسف،(
هاي همیشگی براي او در تنهایی صحرا، در شن(

قبل از ! آن، در فریادهاي سکوت، قبري حفر نکردند



1393، زمستان9پیاپی ،اول، شماره سوم، سال»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«50

به . اش را با آب تَر ننمودندتشنهمردن او، لبانِ
.)سخنان شنی و تُند او گوش ندادند

و » فریاد: الصیحه«ي باال، به ظاهر میان در سروده
. شودتناقــض دیده می» الل و خاموش: الخرساء«

- چگونه ممکن است، فریادي که از راه شخصـیت

بخشــی به بیابان نسبت داده شده، عین خاموشــی 
تردید، در عمق این تصویر بی! وت آن باشد؟و سـک

شاعرانه، حقیقتی نهفته است که با اندك تأملی 
گونه ي ناپیدايِ بیابان آنگستره. کندنمایی میچهره

-رسد، گوییجا به گوش نمیاست که فریادي از آن

ها که فریاد برآوردن با سکوت کردن براي گوش
پارادوکسی تفاوتی ندارد؛ این است که شاعر چنین 

اش را چاشنی کالم خود نموده و به زبان شاعرانه
.برجستگی خاصی بخشیده است

:گیرينتیجهبحث و 
استمتضادمفهومي دوّع شاعرانهتجمنما،متناقض

آید، اما به نظر میناشدنیومحالعقلیاز دیدکه
- کاوشذهنتنهاکهشدهحقیقتی نهفتهآنورايدر

کاربرد این . گرددنایل میآنمفهومگر به دریافت 
ي معاصر بازتابی بسیار ترفند هنري اگرچه در دوره
به -هاي بسیار دور نیز گسترده یافته، اما از گذشته

در آثار ادبی نمود -شکل پراکنده و با عناوین دیگر
ازوسیعیدر این رهگذر، بخش. داشته است

معاصرنشاعراادبیزبانهايزیباییوهانوآوري
با گریز از اصول معنایی زبان فراهم کهعراقوایران
تجلّی »نمامتناقض«بدیـعِتصاویريگسترهدرآمده،
ساز نمودنِ واژگان ناسازوار، آنان با هم. استیافته

ور مخاطبان را در ژرفناي رفتارهاي متناقض غوطه
ي قابل توجه در این زمینه آن است نکته. سازنندمی

ش شاعران این دو سرزمین در خلق تصاویر که تال
ي تازه و نوظهور، گاه با اغراض »نمامتناقض«

تواند اي همراه بوده که میمشترك و قابل مقایسه
احساسات و عواطف مخاطبان را در یک سطح 

اساس باید گفت، تکاپوي براین. تحت تأثیر قرار دهد
ي این شاعران در گریز از هنجارهاي هوشمندانه

نایی زبان، با اجتماع واژگانی که از لحاظ مفهوم، مع
هایشان سیمایی کنند، به سرودهیکدیگر را نقض می
. برجسته بخشیده است
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