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1. Introduction 

Paradox is a proposition that logically seems incompatible and 

absurd, but can be meaningful by interpreting. Almost all poets 

have occasionally used it (see Abrams, 2005:244), as Shafiei 

Kadkani states "paradox is an image the two sides of its 

combination contradict each other conceptually like monarchy of 

the poverty" (Shafiei Kadkani, 1992:54). He believes that 

paradoxical images can be found in all periods of Persian poetry 

(Ibid: 57). Undoubtedly, in different periods of Arabic poetry, 

examples can also be stated: َب أو أبعَد بُعَدنا بُعَد التَداني / وقّرَب قربَنا قُر

 does it close our distance like) (Al-Mutanabbi, 1988, 2: 78) البعد

keeping out our nearness and being far and nearness like 

closeness of separation?). 

Among the poets who had a high frequency of this literary 

method in their poems are Abd al-Wahhab al-Bayati (1926-

1999) and Mohammad-Reza Shafiei Kadkani (1939), who are 

considered as powerful poets in the field of modern poetry. 
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These two poets began their poetry with a romantic approach and 

then after moving from social realism, reached the symbolization 

phase. Social - political concerns with words that express 

sadness, a reason for common thoughts the two poets.  Their 

acquaintance with each other is undeniable; contemporaneity and 

attendance at one of the international congresses of poetry 

provided the opportunity to know each other. On the other hand, 

Al-Bayati really interested in  Persian poetry and Shafiei 

Kadkani  is completely familiar with  classic and contemporary 

Arabic literature; attention to Khayyam, Attar, Sohrawardi, and 

Hafiz are manifestations of Al-Bayaty's attempt to Iranian 

culture and about Shafiei Kadkani relation to the Arabic 

literature there is abundant evidence that does not need to be 

cited; since by a brief looking at his research works, translations 

and poems, his mastery can be found, and here it is not possible 

to deal with it. However, this does not mean that these two poets 

were influenced by the method and stylistic characteristics of 

each other, so it is possible to examine their stylistic properties 

within the framework of American School of Comparative 

Literature. In this paper, using descriptive-analytic method, only 

those poetry evidence will be examined that is in common 

between two poets in terms of style or implication.  

 

2.Methodology 

In this study, by criticizing and analyzing similar and 

contradictory prominent examples in the poetry of two poets, we 

can examine the implications or constructs based on the 

American School of Comparative Literature and descriptive 

analytical method of applying paradox in their poetry. 

 

3.Discussion 
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Since paradoxes lead to a new recognition of the artwork, so 

Al-Bayati and Shafiei Kadkani, by leaving familiar meanings 

and creation of concepts seemingly the opposite of the fact, 

tangible to us a  world of realities. Paradoxical expressions and 

compositions in their poems can be divided into two types: 

linguistic and literary, and analyzed their similarities and 

differences as the paradoxical limitations of language is the most 

difficult of the paradoxes in terms of arrangement and 

construction of words, but many paradoxes in the grammar part 

of these two poets can be found. The paradox in the poetry of 

these two poets is found in the composition and document. 

Paradoxical compounds are purposely used to influence 

rhetoric, by combining contradictory words and creating 

exquisite images (Fotouhi, 2015: 328). These compounds are 

sometimes concise of one or more sentences with a contradictory 

meaning that are expressed in the form of adjectives (adjective 

and noun) and (Annexation and Annexed) in the poetry of two 

poets. Using the elements of nature in these contradictory 

combinations is a striking resemblance to the poetry of these two 

poet and Annexed) in the poetry of two poets. Using the 

elements of nature in these contradictory combinations is a 

striking resemblance to the poetry of these two poets.                                                      

Predicative paradox (predicative paradox (documentary   

paradox)) is another type of linguistic paradox that arises in the 

proposition of predicate and subject and can be examined in the 

poetry of these two poets at the level of two sentences or in the 

same constructions. These two poets sometimes use paradox at 

the level of two sentences using coordination of "and" or "no". 

The coordination letter of "and" is the most commonly used 

subordinated conjunctions. When several structures are linked 

together with "and" and construct a new structure, its artistic 
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device find an alignment grammatical value. For this reason, two 

poets connect the contradictory words with "and", and affect the 

semantic and interpretive structures of the poem, as the reader 

suspects that he is confronted with a subject that is inaccurate 

because he is received the feeling of parallelism from the 

subordinating conjunction of "and". These two poets express 

their meaning and intention of paradox in a coordinated structure 

with the help of adverb of manner that shows different states or 

through a proposition.                                                                                   

Another way to construct a paradox in the poetry of these poets 

is using figures of speech such as simile, metaphor, allusion, and 

tard va axe, which is referred to as literary paradox. The purpose 

of simile is to prove a trait (an adjective) from vehicle to tenor. 

So the tenor is the purpose of the word and vehicle is an 

instrument to help the desired purpose. Whenever, in a 

paradoxical image, the expressive purpose of the metaphor is 

considered, the vehicle should be conceived in such a way as to 

be incompatible with a word in the poem, then by eliminating the 

vehicle, the paradox will be remov. (Vahidian Kamyar, 1997:  

284). 

 In the metaphorical paradox, the vehicle must be such that it 

makes a paradox with the word in the poem and by removing the 

vehicle, the paradox will be disappeared. One of the most 

important elements of imagery techniques in the poetry of these 

two poets is recognition. By using the recognition, they strive to 

give life to all phenomena and objects. Therefore, to translate 

their feelings, they use implicit metaphor. In addition to applying 

the implicit metaphor, explicit metaphors are also found in the 

poems of two poets. Another paradoxical style in the poetry of 

these two poets is using irony. In this figure of speech, the 

vehicle (superficial words) is such that make contradictions with 
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the words of the language, and then this contradiction is removed 

by eliminating the vehicle. 

Another literary style in applied paradoxes of the poets is using 

chiasmus and shatah, that is, the poet uses the combination of 

opposing words and then by subordinating conjunction of "and" 

and moving the arrangement of words, make a monotonic 

relation with the elementary composition. This artistic device in 

an impossible setting, and then movement of the words, and 

finally the coherence between them, first arouses an ambiguity 

that will be feasible by contemplation and discovering the main 

idea of the poet. 

 

4.Conclusion 

A Part of Al-Bayati and Shafiei Kadkanie's insight is related to 

paradoxical images that in its structure, has poetic anxiety. 

Choosing vocabulary, deviation of norms, and paying attention 

to aesthetic aspects of the word are important features in the 

poetic contradictions of these two poets. The paradoxical 

application of their pomes can be analyzed on the basis linguistic 

and literary construction. Paradoxical expressions are observed 

both in the form of predicate and combination in their poems, 

with a higher frequency of predicate. In many of the paradoxical 

images of these two poets, it can be possible to observe clear 

imagery which shows a similarly emotional space, which is what 

led us to perform this literary study . One of these images is 

lightness-darkness and the other is the image of death and life in 

which they reflect hope. Two poets use the elements of nature in 

paradoxical terms for symbolic expression of concepts whose 

frequency is higher in Shafiei Kadkani's poetry due to his 

ruralistic spirit. If al-Bayati expresses his paradoxical poems in 

the form of death, homeland, prison and fire, Shafiei Kadkani 
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reflects those ideas by the nature and subtle words. In some 

Shafiei Kadkani paradoxes, in particular, "the black light of 

devil", a kind of shatah can be seen that cannot be considered a 

place for this perspective in Al-Bayati's paradoxes. In the 

paradoxes of Al-Bayati due to socialist beliefs, sorrow and 

sadness can be felt more than Shafiei Kadkani, although the 

veins of hope are often obvious in the poetry of the two poets. 

These two poets do not try to hide the content for the reader, but 

it can be understood with a little contemplation and searching 

meaning in the ambiguity and layers of the word. Therefore, 

paradoxical images can be one of the reasons of acceptance of 

their poems. 

Keywords: Paradox, Comparative Literature, Contemporary 

Arabic and Persian Poetry, Abd al-Wahhab Al-Bayati, Shafiei 

Kadkani. 
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 تطبیقی ادبیّات نشرية

 شکدۀ ادبیّات و علوم انسانیدان

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1155 تابستانو  بهار، دومو  بیست، شمارۀ دوازدهم سال
 

و  یاتالبیدر اشعار عبدالوهاب یو ادب یزبان نمايمتناقض یقیتطب یبررس
 کدکنی یعیمحمّدرضا شف

 1 دفریقاسم هيهد                                                                          

          1مسئول( سندهيدکتر ناصر زارع )نو                                                              

چکیده

زدایی و برجستگی کالم شده و ایجازی هــــــنری ای است که موجب آشنایینما هنرْسازهمتناقض    
که از این ظرفیت هنری برای عینیت بخشیدن به تجارب و عواطف خود بهره آفریند. از جمله شاعرانی می

( شاعر عراقی و از پیشگامان شعر نوِ عربی و 1555 -1576توان به عبدالوهاب البیاتی )اند، میجسته
کرد. در این جستار، با نقد و  ( شاعر، ادیب و محقق برجستۀ ایرانی اشاره1113کدکنی )محمدرضا شفیعی

نما در شعر دو شاعر از جهت داللت یا ساخت، بر اساس مکتب مصادیق مشابه و برجستۀ متناقض تحلیل
توان به دو ها را میتحلیلی کاربستِ این هنرْسازه در شـعر آن -آمریکایی ادبیات تطبیقی و بر روش توصیفی

های سبکی و گینما به عنوان یکی از ویژساخت زبانی و ادبی تقسیم و سپس تحلیل کرد که متناقض
تر بیان ها را ادبیهای آنبخشی به شـعر، اندیشههای هنری آن دو، در پی آن است تا ضمن اصالتخالقیت

کند. این آرایۀ ادبی در شعر این دو، با قرار گرفتن در قالب صور خیالی چون تشبیه، استعاره و کنایه با حفظ 
ها و سازد. البیاتی با ترکیباولیۀ کالم رهنمون میفاصلۀ مناسب از غموض، مخاطب را به زیبایی بافت 

نماهای دهد، در حالی که متناقضنمایش را شکل میهایی پرشور و گاه غمناک، تصاویر متناقضگزاره
نماهای آن دو، و غالباً برگرفته از جهان طبیعتند، با این وجود وجه غالب متناقض ترکدکنی لطیفشفیعی

 است.  امیدواری و امید بخشی
نما، ادبیات تطبیقی، شعر معاصر عربی و فارسی، عبدالوهاب متناقض :کلیدي هايهواژ

 .کدکنیالبیاتی، محمدرضا شفیعی
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فارس   یدانشگاه تل ،یو علوم انسان اتیکدۀ ادبدانش ،یعرب اتیزبان و ادب يدکتر يدانشجو .2
hdghasemifard@gmail.com. رانيبوشهر، ا

 .رانيفارس بوشهر، ا  یدانشگاه تل ،یو علوم انسان اتیدانشکدۀ ادب ،یعرب اتیگروه زبان و ادب ارياستاد. 1
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 مهمقدّ .2
ای است که به ظاهر از جهت منطق، ناسازوار گزاره (Paradox)نما یا پارادوکس متناقض

باشد. تقریباً همۀ شـاعران ت داشتهتواند معنایی درسنماید؛ اما با تفسیرشدن مییا مهمل می
( همانگونه که شفیعی 744: 1134اند. )ر.ک: آبـرامز، گاه از آن بهـره جستهگاه و بی

تصویری است که دو روی ترکیب آن به لحاظ مفهوم »نما گوید متناقضکدکنی می
ۀ همو ( به گفت14: 1121)شفیعی کدکنی، « کنند مثل سلطنت فقریکدیگر را نقض می

( 12 :توان یافت. )همانهای تصویرهای پارادوکسی را در همۀ ادوار شـعر فارسـی مینمونه
أو  توان بیان کرد مانند:هایی از آن را میگمان نمونهدر ادوار مختلف شـعر عربـی نیز بی

دوریمان را چون  ( )آیا23: 7، 1536المتنبی، ) دربَ البعقُوقرّبَ قربَنا / دانیالتَ عدَبُ اأبعدَ بُعدَن
                                            دور شدن نزدیکی، دور و نزدیکیمان را چون نزدیک شدن دوری، نزدیک کرد.( 
از جمله شاعرانی که این شگرد ادبی بسامد باالیی در اشعارشان دارد، عبدالوهاب البیاتی 

از شاعران توانمند در عرصۀ  ( است که1113کدکنی )( و محمدرضا شفیعی1576-1555)
شوند . این دو، شعر خود را با رویکردی رمانتیک شروع کرده و سپس شعر نو محسوب می

هایی با دغدغۀ گرایی اجتماعی به نمادپردازی رسیدند. سرودهبا گذر از مرحلۀ واقع
ش هایی اندوهناک، گواه بر بیننما همراه با زمزمهسیاسی در قالب متناقض -اجتماعی

عصری و ها با یکدیگر امری انکارنشدنی است؛ هممشترک دو شاعر است. آشنایی آن
دو را با هم المللی شعر  امکان آشنایی هر چه بیشتر آن های بینشرکت در یکی از کنگره

فراهم ساخت. از سویی دیگر عالقۀ البیاتی به شعر فارسی و همچنین، آشنایی فراوان 
هن و معاصر عربی حقیقتی آشکار است؛ توجه به خیام، عطار، کدکنی به ادبیات کشفیعی

های اهتمام البیاتی به فرهنگ ایرانی است و در پیوند و ارتباط  سهروردی و حافظ از جلــوه
کدکنی با ادبیات عرب، شواهد چندان فراوان است که نیازی به ذکر نمونه نیست؛ شفیعی

برد و در توان به تسلطش  پیجمه و اشعار وی میچرا که با نگاهی گذرا به آثار تحقیقی، تر
اینجا مجال پرداختن به آن نیست. اما این به معنای تأثیر و تأثرپذیری این دو شاعر از جهت 

های های سبکی نسبت به یکدیگر نیست؛ به همین سبب بررسی ویژگیاسلوب و ویژگی
پذیر است. در این جستار  ها در چارچوب مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی امکانسبکی آن

گیرد که تحلیلی تنها آن شواهد شعری مورد بررسی قرار می -با استفاده از روش توصیفی
 بتوان از حیث اسلوب یا داللت، مشترکاتی را میان شعر دو شاعر یافت.

 پیشینة پژوهش .2-2
یی هانگاری و چه به شکل تطبیقی پژوهشدربارۀ این دو شاعر بزرگ چه به شکل تک

نمایی، شعر این دو را با هم ها از منظر متناقضکدام از آن است، اما هیچصورت گرفته
 شود:نما ارائه میاند. ابتدا چند پژوهش در زمینۀ متناقضمقایسه و تطبیق نکرده
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با بررسی « نمایی در شعر فارسیمتناقض»( در اثری با عنــوان 1122امیر چناری ) -
 دهد. نما را ارائه میبندیِ نسبتاً جدیدی، از متناقضتقسیمنما، تعریف و متناقض

بخشی از « شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی»( نیز در کتاب 1131تقی وحیدیان کامیار ) -
 است.های بالغی آن اختصاص دادهنما و زیباییاین اثر بالغی را به متناقض

ضمن بررسی شعر بیدل « هاشاعر آینه»( در کتاب 1134محمدرضا شفیعی کدکنی ) -
 پردازد.نما به عنوان تکنیکی ادبی در شعر بیدل میدهلوی به تعریف متناقـض

 توان به آثار زیر اشاره کرد:در مورد بیاتی می
( به برخی 1532از جالل الخیاط ) ،«الشعر العراقی الحدیث مرحلۀ وتطوّر»کتاب -

-نما سخنی به میان نمیاسلوب متناقضاست اما از های سبکی شعر البیاتی پرداختهویژگی

 آورد.
با تقسیم « ۀاسلوبی ۀدراس یف یشعر عبدالوهاب البیات»( در کتاب 1552خلیل رزق ) -

های سبکی شعر البیاتی در مراحل مختلف زندگی البیاتی به چهار مرحله، دربارۀ ویژگی
 کند. زندگی هنری او، بحث می

کت شعر نو در عراق را شرح داده و عالوه بر ( حر7411حسین حمزه حمزه المقداد ) -
بررسی شعر نازک المالئکه و بدرشاکر السیاب به البیاتی نیز به عنوان یکی از ارکان شعر نو 

 یالشعر العراق یالتجدید ف ۀحرک»است و شعر او را از منظر نوگرایی در کتاب پرداخته
 کند. بررسی می« الحدیث

 ان به این آثار اشاره کرد: تواما دربارۀ شفیعی کدکنی می
( با ذکر مقاالتی متعدد از چندین ناقد، 1132اهلل عباسی )از حبیب« سفرنامۀ باران»کتاب -

 سعی در تبیین سبک شعری شفیعی کدکنی دارد. 
به نقد « شعر زمان ما شفیعی کدکنی»( نیز در اثری با عنوان 1153فیض شریفی ) -

 پردازد.  های سبکی و ادبی آن میبیان ویژگیکدکنی با ترین اشعار شفیعیموفق
-های سبکی این دو شاعر به شکل مجزا یا با شاعران دیگر پرداختهمقاالتی نیز به ویژگی

 توان به این آثار اشاره کرد:اند که از آن جمله می
کدکنی و عبدالوهاب البیاتی از منظر ادبیات بررسی شعر محمدرضا شفیعی»مقالۀ  -

( به بیان اشتراکاتی کلی میان 1151از ناهده فوزی، مریم امجد و کبری روشنفکر )« تطبـیقی
 آورد. نما سخنی به میان نمیدو شاعر پرداخته و از متناقض

واکاوی سیمای نیشابور در شعر »( در مقالۀ 1156احمدرضا حیدریان شهری ) -
این دو شاعر را به  بر آن است تا نگاه« عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی کدکنی

گذشته و اکنونِ نیشابور، تحت عنوان نماد بررسی کند. از آن جهت که تا کنون پژوهشی به 
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است؛ لذا بررسی و تحلیل این شگرد نمایی در شعر این دو شاعر نپرداختهتکنیک متناقض
 ادبی در شعر دو شاعر، موضوع این جستار قرار گرفت.     

         
نما در اشعار عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی ناقضبررسی مت) .بحث1

 (کدکنی
شود؛ لذا البیاتی و نما موجب بازشناسی جدید اثر هنری میاز آن جهت که متناقض

شفیعی کدکنی با گریز از معانی مألوف و با آفرینش مضامینی به ظاهر خالف واقع، جهانی 
ها را و ترکیبات پارادوکسیکال در اشعار آن کنند. عباراتها را بر ما ملموس میاز واقعیت

های آن را ها و تفاوتتوان از حیث ساخت به دو قسم زبانی و ادبی تقسیم و شباهتمی
 کرد:چنین تحلیل

  به اعتبار ساتت زبانی  .2- 1
های هر زبان در چینش و ساخت نمای دستوری را به سبب محدودیتشاید بتوان متناقض

های فراوانی توان پارادوکسنما دانست. با این وجود، میرین نوع متناقضکلمات از دشوارت
نما در شعر این دو شاعر به دو قسم کرد. این متناقض را در حیطۀ دستور زبان مشاهده

 شود:ترکیبی و اسنادی تقسیم می
  نماي ترکیبی متناقض .2-2- 1

روند و به تنــهایی با ترکیب می های پارادوکسی قصداً برای تأثیر بالغی به کارترکیب
ها این ترکیب (173: 1151آفرینند. )ر.ک: فتوحی، های متناقض تصاویری بدیع میواژه

یک یا چند جمله با مفهوم متناقض هستند که به شکل ترکیبات وصفی  گاه فشردۀ
 است. الیه(  در شعر دو شاعر نمود یافته)موصوف و صفت( و ) مضاف و مضاف

 ترکیبات وصفی .2-2-2 -1

کلّما ذَرَّتِ  تفضحُ الشَّمسَبا اقتباس از شعر المتنبی )« مزدوران« »المرتزقۀ»البیاتی در شعر 
( )هرگاه که خورشید با خورشید 113: 1، 1536)المتنبی،  (سوداء ۀٍشمسٍ مُنیربسُ / الشم

ا در سازد.( شخصیت دوگانۀ کافور رسیاه درخشانی طلوع کند، خورشید را رسوا می
و با  _شهر همیشگی آن آرمان _فضایی خوفناک با حسرت در آرزوی وصال نیشابور 

تنَبحُ / ذَکرتنی بکالبِ الزَمهَریردارد: استفاده از ترکیب وصفی خورشید سیاه چنین بیان می
علی ی/ ممن یدلُّ العاشِقَ األع«/.../کافورَ» وداءِالم الســـَبِشمسِ العوَد/ بِصَحراءِ الجَلی/ الموتَی
( )سگانِ زمهریر را به یاد من آوردند/ به مردگان 114: 7، 1554)البیاتی، « نیسابورَ»أسوارِ

را/ چه کسی عاشق نابینـــا را « کافور»کنند/ صحرای یخ را/ و خورشید سیاه عالم پارس می
 کند/ بر دیوارهای نیشابور(. استفاده از این ترکیب به آن سبب است که کافورهدایت می

در بزرگی و ریاست بسان خورشید است اما خورشیدی سیه؛ چرا که او  سیه چرده است. 
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دانته و « کمدی الهی»هایی نمادین، گیری از واژهکدکنی نیز در اشعاری با بهرهشفیعی
تافت آنچنان که فروغِ می نورِ سیاه ابلیـــس/زند: ابوالعالء را چنین ورق می« رسالۀ الغفران»

( تجربۀ 155: 1122شد آنجا، در هفت آسمان. )شفیعی کدکنی، رنگ میبی فرشــتگان/
رنگی نامه، نه در زمین که در ماوراء است و در آن عالـــم بیشفیعی کدکنی در این معراج

رسند. گوید، نور و ظلمت که رمز تناقـض هستند، به وحدت میکه شاعر از آن سخن می
رنگ نور سیاه ابلیس در برابر اینجا در این عالم بی ( در442: 1157کدکنی، )ر.ک: شفیعی

 آید. نور فرشتگان برخاسته و حتی از آن برتر به چشـم می
امید خود در رسیدن به آرزوهای دشوار را، چنین « روشنی تاریکی»البیاتی با تغییر چینش 

فی / وَأن نَبکی مَعَاً أن نَلتَقی یَوماً/برلین فی حقیبتی/ ...وفی حقیبتی رجاء/  کشد:به تصویرمی
( )برلین در کیفم است/ و در کیفم امید است/که روزی با 113: 1، 1554)البیاتی، لَیلۀٍ بَیضاء

دانیم البیاتی به سبب هم برخورد کنیم/ و با هم بگرییم/ در شبی سفید.( چنانکه می
رو از این های سیاسی و اجتماعی در عراق، بارها مجبور به ترک وطن گردید؛ از فعالیت

ای در کیف آرزوهایش یاد کرده  و های دوران تبعید خود به عنوان سرمایهیکی از منزلگاه
های زندگی امیدوار است که با فراموش کردن تحوالت ناخوشایندی که ناشی از آزموده

است، تاللؤهای امید به رهایی را با افزودن سپیدی به شب ترسیم و شعرش را به یک عاطفۀ 
روشنی »یاب شفیعی نیز با تغییر چینش کند. نگاه گذشتهو زبانی همگانی بدل مشترک 

شبانِ سازد: ای بس تناسب لفظی و معنوی کلمات را بیش از پیش نمـــــایان می« تاریکی
( 52: 1122ام )شفیعی کدکنی، گون که من/ در دامن تو قصه به مهتاب گفتهافسانه روشنِ

هایی پراحساس آلود و تصویرسازیوار و غمای رمانتیکهاین شعر سرشار از توصیف
متناسب با حال و هوای شاعران نوگرای دهۀ چهل است. شاعر با مرور خاطرات شیرین شهر 

 کند.های نور است، ترسیم میهای شهر رؤیاییش را که لبـریز از امید و بارقهکودکیش شب
ها به واقعیت، شکل و ز نحوۀ نگاه آنها در شعر این دو شاعر پویا و متأثر اهمۀ پدیده

رسد. این ای از آن به گوش نمیها است اما نغمهیابد. صدایی رسا در حنجرۀ آنجان می
ها است؛ چرا که ایمان به قدرت کلمات دو برای حل تعارضحل آن صدای سکوت، راه

تضیءُ للمَوتی مَنازِلَهم سَتَدّکُ جُدرانَ السُجون/ وکَلَماتُنا است: ناگفته در وجودشان نهفته
صَلواتِنا / کُنا نعیدقدکانت قَوافِلُنا باِلنجمٍ وَوتَکتَسِحُ الطُغاۀ/ بحروفِها المتوهجات/ .../

ها را ویران ( )سخنانمان دیوارهای زندان144: 1، 1554)البیاتی،  لِلصُبحِ البَعید الخَرسَاء
دارد/ با ن را از میان بـرمیکند و سرکشاخواهدکرد/ و منزلگاه مردگان را روشن می

گردانیم/ ستاره بودند و در حالی که ما بازمیاش/کاروانهای ما بیحـروف برافروخته
دعاهای گُنگمان را که برای صبح دور است.( البیاتی به تفسیر توانایی کلماتش در ویرانی 

اهر کاروان پردازد. اگر چه به ظو فروپاشی حکومت پوشالی سرکشان می دیوارهای زندان
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گردد تا با دعاهای گُنگ، شک شاعر باز میهای شاعر فارغ از ستارۀ امید است اما بیآرمان
کدکنی نیز در جدالی خیالی با قهقهه، گر صبح به ظاهر دورِ رهایی باشد. شفیعینظاره

دهد: تصویر آسمانی تاریک شده با ابرهای سیاه و به تعبیر وی پرکالغی را چنین شرح می
ای از روز بود و طرف آن ابر پرکالغی تاریک/ سویِ دگر الجوردِ سودۀ سیال/ نیمه یک
(  این 111-114: 1133کدکنی، )شفیعی ای اللهمهمهپاسخی و ای از شب/ وحشتِ بینیمه

آلود در روزی تیره و ابری است که فضا را آکنده از ابیات بخشی از طبیعت گرفته و غم
ند. چه بسا که همهمۀ الل غوغاهایی در درون باشد که توانی بر کای الل میترس وهمهمه

توان از اشتراکات ظاهری و معنایی اشعار دو زبان آوردنش نیست. این ترکیب نقیضی را می
اند که در انتقال  زده های خود را چنان مشابه نقشها تصویر دلواپسیشاعر دانست؛ زیرا آن

 گشا باشد. مفاهیم بایسته، راه
 ترکیبات اضافی .1-2-2-1

اند، چنانکه البیاتی دو شاعر با استفاده از ترکیبات اضافی نیز دست به آفرینشی نوین زده
در شعری متأثر از سبک رومانتیک، با استفاده از عناصر طبیعت و کلمات عاطفی به فضای 

 لَهیبِ الشِّتاءِ وَحَولَ/ وفی ظُلُماتِ الخریفِ الکَئیبکند: حاکم بر اشعارش چنین اشاره می
( )و در 177: 1، 1554)البیاتی،  نشِدُ شعری هَزار الحُقُولیُ/ وسَیقرأُ دیوانِیَ الحالِمون الطَّوِیل/
های پاییز افسرده/ و پیرامون شعلۀ زمستان طوالنی/ رؤیاپردازان دیوانم را خواهند تاریکی

جرقۀ امیدی در فضای کرخت  سرایند.( شاعر شعرش راها میخوان/ و شعرم را بلبل مزرعه
به  داند که رؤیاپردازان را با تک تک ابیات امیدوارانهپاییز و سرمای جانفرسای زمستان می

سازد؛ چرا که آنان تخیالت خود را در پس اشعار شاعر محقق خوانش اشعارش متمایل می
کدکنی نیز در یاست. شفیعها با امید سرودهبینند، گویا که این ابیات را بلبل مزرعهمی

-شعری نمادین، آن امید همیشگی به تغییر را با استفاده از عناصر طبیعت چنین ترسیم می

شان، ، چنارها/ بر گینه جامهشعۀ سرماابرِ بامداد/ در تابسوزِ کند: در متنِ الژوردی و بی
رمای سرد شان را/ سیکِهای یکها/ اندامهای کاسنی و رازیانههمه، در باد./ وان بــوته

کدکنی، ست )شفیعیکرده کرختان/ با این همه، هنوز/ در انتهای باغ سرودِ چکاوکی
( شاعرتصویرگر آسمانی صاف و الجوردی در صبحگاهی بسیار سرد 731-737: 1133

است که چنارهای سرسبز همراه با گیاهان ضعیفی چون کاسنی و رازیانه در باد به لرزش 
تواند امید را از شاعر بستاند؛ چرا که سرود رد و کرخت نمیآیند، اما این فضای سدرمی

چکاوک در انتهای باغِ ناامیدی خبر از فردایی بهتر دارد. مقصود از شعلۀ سرما  در شعر دو 
توان شود. انعکاس امید را میشاعر، همان سوز و حرارتی است که بر جسم و جان وارد می

 مایۀ مشترک این دو شعر دانست.درون
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 نماي اسناديمتناقض  .1-2-1
نماست که در گزاره متشکل از مسند و ای دیگر از متناقضنمای اسنادی گونهمتناقض

توان آن را در سطح دو جمـــله یا در مسندالیه پدیدآمده و در شعر این دو شاعر می
 پایه بررسی کرد:های همساخت
 در سطح دو جمله   .2 -1-2-1

 –ال »یا « و»نما را در سطح دو جمله با استفاده از حرف عطف این دو شاعر گاه متناقض
 برند. به کار می« نه
 «و»با حرف عطف  .2-2- 1- 2- 1

ساز است. هنگامی که چند واحد پرکاربردترین حرف وابسته« واو»حرف عطف 
های دهنـــد، سازهبه یکدیگر مرتبط شده و یک ساخت جدید را تشکیل « و»ساختاری با 

« و»یابند. به همین سبب است که دو شاعر با حرف ربط میسویی رزش دستوریِ همآن ا
گذارند، های معنایی و تأویلی شعــر اثـــر میکلمات متناقض را به هم پیوند داده و بر سازه

است؛ زیرا کند که با موضوعی خالف حقیقت مواجه شدهچنانکه خواننده گمان می
از حرف  است. این دو شاعر غالباًدریافت کرده« و»ف احساس همسانی را از حرف عط

عطف به منظور ساخت دو جملۀ متناقض بهره برده که موجب کنکاش ذهن برای کشف 
آید آید و نمیراند که میشود. چنانکه البیاتی در اشعار خود از روزگاری سخن میمعنا می

تَمدُ فَوقَ ضَریحِها قَوسَاً زد: وساو آن را در سفری که به شهر عشق دارد، چنین نمایان می
( )و بر 143: 7، 1554)البیاتی، وفی عَصرِ الفَضاء  یَأتی والیَأتیفی زَمنَ الذی  إلی الصَحراء/

آید و در آید و نمیدهد/ در زمانی که میاش کمانی را به سوی صحرا امتداد میفراز مقبره
های  فلسفی خیام است؛ زیرا او در یشه.( این شعر متأثر از اند_فضای کیهانی_روزگار فضا 

رسد که شاعر آمد. چنین به نظر میآمد و هم نمیتمامی عمر منتظر کسی بود که هم می
شاعری است »اســت؛ زیرا البیاتــی شهری کرده که هنوز پدید نیامدهخود را وقف آرمان

اند و رختانی که نروییدهاند، برای دسراید. برای کودکانی که متولد نشدهکه برای آینده می
( شفیعی 142: 7411)المقداد، « برای آزادی، خوشبختی و انسانی که هنوز وجود ندارد.

ای آفریند: هایی بدیع میدر ستایش حافظ چنین هنرسازه« و»کدکنی نیز با حرف ربط 
، در چه مأمنی؟ )شفیعی در هر کجا و هیچ کجا/ نزدیک و دیر و دورو  هرگز و همیشه

دهندۀ طبیعت متعادل و سرشت نشان»ها ( باید دانست که راز این تناقض14: 1133ی، کدکن
گونی است که حافظ در های گونههای رنگارنگ واکنشپویای حافظ است؛ این داوری

( از این روست 173: 1131لی، )حسن« دهد؛برابر رویدادهای متفاوت زمان خود نشان می
نما کشیدن شخصیت تودرتوی حافظ، با یاری متناقضکدکنی برای به تصویر که شفیعی
از سایه به روشن و از روشن به سایه گریزِ »کند که همواره زبان میآلود خلق فضایی مه
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رسد که  شفیعی ( به نظر می37: 1132)عباسی، « تازد.حافظ را به یاد آورده که رندانه می
نما تر از متناقــــضای مناسبکدکنی به منظور ترسیم تناقضات درونی حافظ گزینه

 است.نجسته
 با حرف نفی.1-2- 1- 2- 1

گاه دو شاعر با استفاده از حرف نفی )ال( در عربی و )نه( در فارسی و تکرار آن به منظور 
سازند. همان طورکه البیاتی در وصف تأکید بیشتر در ذهن مخاطب تصاویر پارادوکسی می

الساسۀُ المحترفونَ سراید: ستفاده از این اسلوب چنین میوضعیتِ آوارگی و تبعید خود با ا
( )سیاسیون 56: 7، 1554)البیاتی،  التحیا والتَموتُیَنجرونَ خَشبَ التابُوتِ/ وأنتَ فی الغُربۀِ 

میری.( مانی و نه میتراشند/ و در حالی که تو در غربت نه زنده میماهر چوب تابوت را می
گونه، پوچی و جا مبین حالتی است یأسدر این« والتموت التحیا»نمای گزارۀ متناقض

اند، معناباختگی و نوعی در خود فروماندن است که غربتی که دیگران بر او تحمیل کرده
موجد و موجب آن است. شاعر نه زنده است و نه مرده، گویا در حالتی ناخوشایند معلق و 

-ثباتی و اندوه چنین میابه از بیکدکنی نیز در ترسیم فضایی مشسرگردان است. شفیعی

( مکان 754: 1122کدکنی، . )شفیعیاینجا نه شادی است،/ نه غم،/  نه عزا،/ نه سورسراید: 
یک از عوامل شادی و اندوه را ندارد، گویا فضایی در خأل  است مورد وصف شاعر هیچ

مجدد بر طبیعت و ثباتی و خأل  تأکیدی سازد. این بیکه انسان را در ادراکش سرگشته می
چون و فارغ از مادیات که رنگ تعلق به خود عالیق شاعر به عالم معنا است؛ آن عالم بی

 گیرد، مقصد و مأوای شاعر است.نگرفته و نمی
 هاي همپايهدر ساتت .1-1- 2- 1

گاه این دو شاعر معنا و قصد خود از پارادوکس را در یک ساخت همپایه با یاری قید 
 کنند:بیان می حالت یا متمم

 با قید حالت .2 -1 -1  -2  -1

ها در پی زدودن غبار عادت ازچهرۀ کلمات هستند، پس با کاربست تصاویر آن
اند. زدایی زدههای تک جمله با کمک قید حالت دست به آشناییپارادوکــسی در ساخت

ه، چنین کاربست این اسلوب در شعری که البیاتی در توصیف مرگ اسکندر مقدونی سرود
: 7، 1554)البیاتی، عَلی جَوادِه أراه ینَام ُیَقظان اإلسکندرُ األکبَرُ فی المِرآۀ/ ها هُوَ ذَااست: 

خوابد در حالی که بر اسبش او را بیدار ( )هان او این اسکندر بزرگ در آینه است/ می124
ظاهر خفته،  ای پارادوکسی است. اسکندرِ بهبینم.( تصویر شخصِ خفتۀ بیدار، جلــوهمی

تر است. چنان هشیارانه برای پیکار خود را مهیا کرده که وصف او به بیداری شایسته
شده است؛ یعنی ای از تصاویر دگرگونتصویرهای پیچیده در برخی اشعار البیاتی سلسله

ای از انگیزد و ممکن است که یک صحنه رشتهیک تصویر، تصویری دیگر را برمی
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( تصویر 124: 1552واندکی بعد تغییر شکل دهد. )ر.ک: رزق،  درپی باشدتصاویر پی
کدکنی نیز در اسکندر بر اسبش در حالت خواب و بیدار نیز از این قسم است. شفیعی

زن که نمادی از گستاخی است، با اقتباس از این بیت سعدی )تحکم وصف مردی دهل
سراید: ( چنین می144: 1127کند سیر بر بوی گل/ فرو ماند آواز چنگ از دهل( )سعدی، 

گذرد/ مجالِ نغمه به چنگ و چگور ما ندهد/.../ رها زنی که ازین کوچه مست میدهل
دریده، ، خواهی دید/ دهلنارفته رفتهست:/ دو گام دیگر، کُنش که بکوبد که عیشی آماده

 زنِ گستاخ، تصویری( دهل111 -117: 1133کدکنی، ست )شفیعیبه پایان کوی، افتاده
دهند. شاعر در این بافت نمادین از کسانی است که مجالی به دیگران برای حـضور نمی

زن را به حال خود وانهد؛ چرا که چند گام دیگر خواهد که دهلشاعرانه از مخاطب می
رفته را گردد. نارفتـهنماید و غوغاگری محکوم به نیستی میمی نارفته رفته حقیقت جلوه

رادوکسی با یاری قید حالت دانست که در اثر نگاه شاعرانه به این توان تابلویی پامی
 گردد.ای شعری شکل گرفته که تردید محور آن حادثه میکلمات متضاد، حادثه

 با متمم. 1 -1 -1 -2 -1

این دو شاعرگاه با اسناد به متممی متناقض با استفاده از حروف، تصویری پارادوکــسی 
در قصائد عاشقانه رو به سوی عشتار آن الهۀ عشق و رمز باروری  سازند. چنانکه البیاتیمی

بهره برده و وجود خود را سرگردان میان دو « فی»و حیات از این اسلوب با کمک حرف 
هَبطت فی  لما من هذا وذا / ذُقتُ، فأنا فی النوم و الیقظۀاست: حالت خواب و بیدار دانسته

( )پس من از این و آن در حال خواب و 743: 7، 1554)البیاتی،  عشتار فی األرضِ مالک
بیدارم، چشیدم آن هنگام که عشتار در سرزمین مالک فرود آمد.( او همچنین با پرواز 

، 1554)البیاتی،  ریا رحلۀ اللیل فی النهازند: ذهن، سفر خیالی شب را در روز چنین رقم می
گواه بر اوضاع نابسامان و شرایط رسد این تصویر ( )ای سفر شب در روز( به نظر می165: 7

« از»کدکنی نیز با استفاده از این اسلوب و حرف دشوار شاعر یا جامعۀ او باشد. شفیعی
داند؛ زیرا ای قیری رنگ در پهنای آسمان را ناشی از یقین میشک خود از پدیدارشدن لکه

ی به ظاهر زاغی بر فراز آسمان در حالت پرواز است. پدید آمدن شک از یقین تصویر
:/ زاغی بر یا از یقین برآمده شکیخالف واقع و پارادوکسی است: بر الجورد قطرۀ قیری/ 

( او معتقداست که ذرات کاینات در مقابل 736: 1133کدکنی، آسمانِ سحرگاه )شفیعی
قراری قرارِ زندگی/ از بیگویند: انسان همواره دفتری از حقایق را گشـــوده و به او می

( به عقیدۀ شاعر رسیدن به آرامش و فراغت بال در این جهان جز با 461ن: )هما است
 حرکت و تالش میسر نیست.
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 نما براساس ساتت ادبیمتناقض .1- 1
های نما در شعر این دو شاعر استفاده از آرایههای ساخت متناقضیکی دیگر از اسلوب

 ادبی چون تشبیه، استعاره، کنایه و طرد و عکس است:
  تشبیه  .2 -1- 1

رو مشبه، هدف کالم و به در مشبه است. از اینهدف از تشبیه، اثبات صفتی از مشبه
ای برای مدد رساندن به غرض مورد نظر هست. هرگاه در یک تصویر به وسیلهمشبه

-ای باشد که با کلمهبه به گونهباشد باید مشبه پارادوکسی، غرضِ بیانی تشبیه لحاظ گردیده

به تناقض مورد نظر رفع گردد. )ر.ک: گاه با حذف مشبهناساز به نظر آید، آن ای در شعر
( البیاتی با استفاده از این اسلوب، شب رؤیاهایش را چنین 734: 1124کامیار،  وحیدیان

: 1، 5415)البیاتی،  یَحوکُ األغانی ..أغانی الغزل/  ومِن صَمتِها لَیالیه فَجرٌکند: ترسیــــم می
های غزل را( بافد .. ترانهها را میهایش سپیدۀ صبح است و از سکوتش/ ترانه( )شب174

تشبیه شب به سپیدۀ صبح تشبیهی پارادوکسی است؛ زیرا شاعر با ادعای شباهت میان شب و 
ها به سپیده، قابلیت است. شب با امید و تحققِ آرمانسحر دست به آفرینشــی نوین زده

پردازی یابد. از سویی دیگر سکوت شب با آرامش خود مجال را برای خیال تشـبیه می
هایی عاشقانه در قالب غزل پدید آید. ساختن ترانه از سکوت سازد که ترانهچنان مهیا می

توان های تشبیهی البیاتی بار دیگر مینیز پارادوکسی در قالب گزاره است. در پارادوکس
عن الدنیا بلَونِ  أجیالٌ من البُؤساء/ نامی/ صمَّسو دید: مرگ و حیات را با یکدیگر هم

/ أحیاهُم مَوتَی یدانِ تَنهشُ فی الرِمام/عاشوا علی األوهامِ/کالدِ غامِ/الخَوفِ/کانوا، والرَ
هایی از بینوایان است/ ( )نسل111 :)همان یعرفوا نورَ السماءوموتاهُم خَفافیشُ الظاَلم/ لم

ه دنیا گوش نداد/ بودند، و خاک و ماسه با آب آمیخته شده/ بر بخواب/ با رنگ ترس ب
گیرند/ زندگانشان مردگانند/ و هایی که در پوسیدگی گاز میخیاالت زیستند/ مانند کرم

های تاریکی/ نور آسمان را نشناختند.( البیاتی این شعر را در وصف مردگانشان خفاش
الی را میان خود و صخره شـــــــروع گویی خیواست. شاعر گفتصخرۀ مردگان سروده

خواهد که همچنان به خواب خود ادامه دهد؛ چرا که نسل بینوایان مأوای کرده و از آن می
اند، اگر اند. بینوایانی که با رنگ ترس از دنیا روی گردانیدهخود را در این صخره بازیافته

نشان از شدت آالم بسان چه با خیاالتی باطل در این جهان زیستند؛ کسانی که زندگا
هایی خوگرفته با ظلمت و ناامیدی هستند که تالشـی مردگان و مردگانشان چون خفاش

کدکنی نیز از این اند. شفیعیبرای رهایی ندارند، گویا نور آزادی را هرگز ندیده یا نشناخته
ۀ بگسسته برد:  اینجاست آری، ماهیِ من، صیدِ من، اینجاست/ در برکاسلوب چنین بهره می

کدکنی ( در این شعر شفیعی444-154: 1133)شفیعی کدکنی،  بودی چو نابودیاز رودی/ 
در بیت برجستگی ایجاد کند؛ زیرا شاعر این « بودی چو نابودی»است که با عبارت توانسته
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است. به علت سرعت زیاد ماهی و عدم دسترس بیت را در وصف ماهیِ نمادین سروده
ل به ترفندهای ماهیگیری و مهارت در آن، عدم دسترسی آسان به بودن آن مگر با وصو

شبه محال بودن اجتماع دو نقیض است و وجهوصول تشبیه شده ماهی به نابودی و عدم
 زار آرزوهای مرا/ سراید: کشتاست. او در شعری دیگر با استفاده از این اسلوب چنین می

( شاعر با مخاطب قراردادن محبوب 71: 1221کدکنی، )شفیعی برقِ سوزانی و بارانی هنوز
گرفته بخشی که نشأتهای حاالت او به سوزندگی و درعین حال آرامشو تشبیه دگرگونی

انگیز اوست، فضایی رمزی وتأویلی با یاری عناصر تکرار شوندۀ رعدوبرق از خاطرات دل
زنده موضوعی تکرار شده آفریند؛ زیرا انس شاعر با طبیعت و استفاده از عناصر و باران می

 و قابل تأمل در اشعار اوست.  
 استعاره .1-1-1

ای در شعر تناقض ایجاد نمای استعاری باید مستعارمنه چنان باشد که با واژهدر متناقض
ترین عناصر صور خیال در شعر کرده و با حذف مستعارمنه تناقض ناپدید شود. یکی از مهم

کنند تا به همۀ با به کارگیری تشخیص، تالش میها این دو شاعر تشخیص است. آن
جهت برای ترجمان احساس خود از استعارۀ  ها و اشیاء، حیات انسانی بدهند؛ از اینپدیده

کند که مرگ در روز تولد، به برند. البیاتی با استفاده از این اسلوب ادعا میمکنیه بهره می
/ یحملُ فی یُغنی الموتُ فی المیالدتی، آوازخوانی مشغول است: یزورُ فی أعیادِه المَو

ضُلُوعه بغداد/ یَمدُّ نحو الوطن البعید قوسَ قُزح السماء/ .../ یکتبُ فوقَ حائطِ السّجن، وفوقَ 
( )در اعیادش 57: 7، 1554جبهۀ المدینۀِ/ أشعارَه الحزینۀ/ مُناضالً یَموتُ فی مدرید )البیاتی، 

اش بغداد را خواند/ در قفسۀ سینهز تولد آواز میکند، مرگ در رومردگان را مالقات می
کشد/ باالی دیوار زندان و کمان آسمان را به سوی وطن دور میکند/ رنگینحمل می

میرد( شاعر برآن نویسد/ اشعار غمگینش را/مبارزی را که در مادرید میپیشانی شهر می
انسانیش به تصویر کشد. از  هایهای خود را در راه تحقق آرمانای از تالشاست که گوشه
کمان رهایی را به سوی بغداد؛ آن زادگاهی که به عشق رهایی و بالندگیش این رو رنگین

کشاند. گرچه شاعر انقالبی در مادرید به مرگ محکوم است، میاینگونه آواره گردیده
را چنان هایش شود اما با نوشتن اشعار غمناکش بر دیوارهای زندان و چهرۀ شهر، آرمانمی

است و در روز  یابد . با آنکه او مردهدارد که از نسلی به نسل دیگر امتداد میزنده نگاه می
خواند، اما در مادرید دگرباره با افکار یک تولد این مرگ است که چون انسان آواز می

 شود. شفیعی کدکنی نیز برایخواه محکوم به اعدام یا در فریاد یک نوزاد متولد میآزادی
و/  نان گرسنه شدبرد: جایی که زا از استعارۀ مکنیه بهره میتوصیف فضایی دردآلود و غم

-( در این ابیات نان و آب به انسانی بدل شده114: 1122کدکنی، )شفیعیآب تشنه زیست 

کند. از سویی دیگر نان خود علت رفع گرسنگی و اند که احساس گرسنگی و تشنگی می
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دهد ست. چنین تصویری خبر از اوج و نهایت بحران و حادثه میآب از بین برندۀ عطش ا
باشد، ناامید گردد. چنین رسالتی بایست امید حقیقی داشته که گویی انسان از اموری که می

زدگی را برهم زند و تواند این عادتزبان شعر می»شود؛ زیرا تنها به واسطۀ هنر برآورده می
نحوی متفاوت و از نو ببینیم. در واقع، جهان یا شی موردنظر  ما را برآن دارد تا چیزها را به

)وبستر، « کند.شود، بلکه نگاه به آن، یا به عبارتی طرز ادراک آن، تغییر میدگرگون نمی
1137 :64 ) 

های مصرحه نیز در اشعار دو شاعر به چــشم عالوه بر کاربست استعاره مکنیه، استعاره
استعاری آفریده تا بازتابی از ف به سیاهی تعبیری پارادوکسیخورد. البیاتی با وصف برمی

تپد. در واقع تعبیر برف مشکالت و اندوه درونی شاعر باشد؛ یعنی همانجا که نبض هنر می
)طاهباز، « خواهد بدون ریا و ظاهرفریبی رویدادهای درون را هرچه هست بنمایاند.می»سیاه 

( 411: 1، 1554)البیاتی،  ، رَبّیثَلجُ العَالم ِاألسودُ عندما استَیقَظَ حُبی/کانَ( 14: 1134
)هنگامی که عشقم از خواب برخاست/ برفِ سیاه جهان، پروردگار من بود( تعبیر برف 

کدکنی نیز برای بیان ای از مشکالت موجود در جامعۀ شاعر است. شفیعیسیاه استعاره
برگی چه غم؟/ وای بر زندۀ بیســـراید: بر درخت تصویری نمادین از طبیعت چنین می

(  طبیعت برای شفیعی کدکنی مظهر 744: 1133کدکنی، )شفیعی  درختبرگِ بیاحوال 
گردد؛ از جنبش و تکامل است که بعد از گذشـتن از صافی احساس، جزء وجـودی او می

این رو تمام عناصر ارگانیک در شعر شاعر القاگر حرکت و حسی شاعرانه هستند. )ر.ک: 
درخت نطفۀ شعر بالندۀ شاعر گردیده تا ( در این بیت برگِ بی727: 1132اسی، عب

 استعاری از نابودی بنیان و اصل هر چیز باشد.پارادوکسی
 کنايه  .9 -1- 1

های پارادوکسی استفاده از آرایۀ کنایه است. در این ترفند ادبی یکی دیگر از اسلوب
هایی در کالم تناقض ایجاد کرده و که با واژه ای هستندبه )الفاظ ظاهری( به گونهمکنی

رود. البیاتی جلوۀ  آب را در سراب، تابلویی به، تناقض از بین میسپس با حذف مکنی
والبذورُ  والماءُ فی السَّراب/پندارد: برانگیـــز می کنایی از امری  وهمی و یأسپارادوکسی
سراب/ و بذرها در یخبندان است.( ( ) و آب در 411: 1، 1554)البیاتی،  فی الصَقیع

های گیاه در یخبندان امری غیرممکن است اما پدیدآمدن آب از سراب و سبز شدن دانه
آورد و انتظار روییدن اســت که از این شوق آب است که تصویر سراب را در نظر می

اشد و این ها بزده امید سبز شدن دارد و گرچه میان این تصویر و حقیقت فاصلههای یخدانه
با نگاهی « زندۀ  بیدار»کدکنی نیز در شعری با عنوان همان جلوۀ دوبارۀ امید است. شفیعی

نمادی به رسالۀ حی بن یقظان، سیر و سلوک نفس انسان را به معرفت عوالم هستی و 
در کارگاه خیال خود، « سوییسویِ بی»کنایی اطراف آن با کاربست ترکیب پارادوکسی
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: 1133کدکنی، )شفیعی سوییسویِ بی سپاری،/ات ره میدارد: با سـایهچـنین بیان می
/ مرا ز  سوییسوی بیها ز ( گرچه پیش از او، موالنا نیز در بیت )غریو و نالۀ جان114

( با  استفاده از چنین عبارتی به عالم 117: 1167خواب جهانید دوش وقت دعا( )مولوی، 
کدکنی از پذیرش این جهان رسدکه کالبد شفیعیاست. به نظر میمعنا اشاره کرده

 سربرتافته و در پی عالمی است که از تعلق و ریا به دور باشد. 
 طرد و عکس  .4- 1- 1

« طرد و عکس»نماهای دو شاعر، استفاده از های به کار رفته در متناقضیکی از اسلوب
« واو»اسطۀ حرف عطف است؛ یعنی شاعر از ترکیب کلمات متضاد بهره برده و سپس به و

سو و در تکمیل با ترکیب ابتـــــــدایی و جابجایی در چینش کلمات متضاد، معنایی هم
آفریند. این هنرآفرینی در بستری به ظاهر ناممکن و سپس جابجایی کلمات و در نهایت می

کشف  انگیزد که با تأمل وتفکر،ها، ابتدا ابهامی را در ذهن برمیسویی میان آنادعای هم
جویان گردد. چنانکه البیاتی در شعری به حمایت از پناهمقصود اصلی شاعر، میسر می

بَکَی سراید: أزَحتُ عن قبری أطباقَ الثَری وکُوَمَ الحجار/ ...../ .../ فلسطینی چنین می
ألف عام/ فی ساحۀِ  أُبعثُ حَیاً بعدَ فی ساعۀِ المیالد/ مَیتاً حَیاً، وحَیاً مَیتاًأبُوالعاَلء/ وهُوَ یَرانی 

های سنگ را از قبرم دور کردم/ های خاک و توده)الیه (125: 7، 1554اإلعدام )البیاتی،
بیند/ ای مرده در ساعت تولد میای زنده و زندهابوالعالء گریست/ در حالی که او مرا مرده

از اتفاقات  شوم/ در میدان اعدام( البیاتی، دردمندبعد از هزار سال زنده برانگیخته می
-واداشته -فلسطین -اندازی بر کشور مجد و زیتونناگواری است که متجاوزان را به دست

است؛ لذا همدردی با پناهندگان فلسیطینی، شاعر ِمرده به سبب مصائب اجتماع را زنده از 
انگیزاند. البیاتی در این تصویر با یاری پارادوکس، قبرش به قصد انتقام از متجاوزان برمی

است . باید دانست که مرگ و زندگیِ توأم، ای مرده پنداشتهای زنده و زندهخود را مرده
های پربسامد در اشعار البیاتی است؛ زیرا البیاتی معتقد است که مرگ مایهیکی از درون

مبارز، نابودی ابدی نیست بلکه تولدی جدید در زمان و مکانی دیگر در این جهان است و 
بینانه فرض کرد؛ چرا که مرگ، افراد را وادار به تولدی دوباره باید خوشاین دیدگاه را 

( کاربست این اسلوب در شعر شفیعی کدکنی نیز 114 -116: 1551کند. )ر.ک: رزق، می
اینگونه است: مثلِ درخت پا به نوروزی/گاهی توان از سوی دیگر هم جهان را دید/ و روزِ 

نهانِ آشکارا ا کمی اندیشه و لختی درنگ اینجا/ ای بس های آفتابی داشت/ و بابر، اندیشه
کدکنی نیز چون البیاتی ( شفیعی467: 1133کدکنی، )شفیعی را دید و آشکارای نهان

توان پسندد؛ لذا معتقد است که میشاعری امیدوار است. او نگاه یک سویه به جهان را نمی
ه زندگی نگریست. طلـوع چون درخت که نمادی از استقامت است با نگاهی دیگر ب

نماید، پس به یاری قدرت های آفتابی از پسِ ابر مشکالت چنــدان فراذهنی نمیاندیشه
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توان به کشف باطن و نهان امور آشکار و هم آنچه نمایان است اما به تفکر و اندیشه می
 ست.بینی خاص شاعر ارود، دست یافت و این گواه بر جهانای سعی در ابهام آن میگونه

 
 گیرينتیجه .9

کدکنی برآیند توجه به عباراتی پارادوکسی است بخشی از بینش شاعرانۀ البیاتی و شفیعی
کردن واژگان، عادت گزینهایی شاعرانه را دربردارند. بهکه در زیر ساخت خود، دغدغه

های مهم در تناقضات های زیباشناختی و ارزشی کالم، از ویژگیگریزی و توجه به جنبه
توان براساس ساخت دو را می نما در شعر آنشعری این دو شاعر است. کاربست متناقض

نما هم به صورت گزاره و هم ترکیب در شعر زبانی و ادبی تحلیل کرد. عبارات متناقض
شود که بسامد تکرار گزاره بیشتر است. در بسیاری از تصاویر پارادوکسی می ها مشاهدهآن

کرد که گواه بر فضای مشابه ایماژهایی شفاف ویکسان را مشاهده تواناین دو شاعر می
عاطفی است و این همان چیزی است که ما را بر انجام این پژوهش ادبی سوق داد. یکی از 

ها این تصاویر روشنی و تاریکی و تصویر دیگر مرگ و زندگی است که درونمایۀ آن
ای نمادین در ارات پارادوکسی استفادهبازتاب امید است. دو شاعر از عناصر طبیعت در عب

کدکنی با توجه به روحیۀ برند که بسامد آن در شعر شفیعیجهت بیان مفاهـیم می
انقالبیش را در قالب اش باالتر است. اگر البیاتی اشعار پارادوکسی با لحن روستاگرایانه

جهان طبیعت و  کدکنی با استفاده ازدارد، شفیعیمرگ و وطن و زندان و آتش بیان می
های تاباند. در برخی پارادوکسای دیگر باز میتر همان مفاهیم را به گونهکلماتی لطیف

توان مشاهده کرد که نوعی از شطح را می« نورِ سیاه ابلیس»شفیعی کدکنی خاصه عبارت 
توان جایگاهی را در نظر گرفت. در های البیاتی نمیبرای این دیدگاه در پارادوکس

کدکنی رنگ و بوی های البیاتی به سبب عقاید سوسیالیستی بیش از شفیعیکسپارادو
های امید نیز در شعر دو شاعر نمایان است. توان احساس کرد، اگر چه غالباً رگهاندوه را می

توان این دو شاعر اینگونه نیستند که خواننده را در حسرت محتوا بگذارند بلکه همواره می
های تودرتوی الفاظ ادراک کرد؛ از کر، معنا و مفهوم را از پس الیهبا اندکی تأمل و تف

 ها دانست.توان یکی از علل مقبولیت اشعار آنرو است که تصاویر پارادوکسی را میاین
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