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چکیده
متناقض نمایی یا پارادوکس ،از برجسته ترین شگردهای ادبی و از عوامل بالغت افزایی در
سخن است که موجب میشود کالم از شکل عادی خود فاصله بگیرد و تأثیر بیشتری بر مخاطب
بگذارد .این ترفند بالغی نقش قابل توجهی در شکل گیری شعر طنز دارد و از مناسبات ساختاری
و محتوایی در این گونۀ زبانی به شمار میرود .بسامد باالی پارادوکس ،صرف نظر از برخی
آسیبهای زبانی ،نشانگر پویایی اندیشه و تطور زبانی در شعر طنز انقالب اسالمی است .در این
جستار که به منظور تبیین رویکردهای کمّی و کیفی متناقض نما در شعر طنز این دورۀ ادبی و
به روش استقرایی مبتنی بر تحلیل محتوایی صورت گرفته ،از شیوه های کاربرد پارادوکس در
آثار شاعران طنزپرداز انقالب اسالمی رمزگشایی شده است .کشف اندیشه های شاعرانۀ مبتنی
بر پارادوکس و شیوه های بیان آنها به زبان طنز و نشان دادن میزان ابداعات زبانی و نوآوریهای
فکری و ادبی ،از دیگر ویژگیهای این پژوهش است .بررسی این موضوع میتواند موجب روشن
سازی بخشهایی از کارکردهای تصویری و بالغی در شعر طنز انقالب اسالمی شود .
کلمات کلیدی :طنز ،شعر انقالب اسالمی ،متناقض نمایی ،ابداع زبانی ،نوآوری فکری.

 -1دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی()Iranzadeh@atu.ac.ir
 -2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی()homayoon82699@gmail.com
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 -1مقدمه
پارادوکس ( )paradoxو بیان نقیضی ( )oxymoronبا پیوند میان دو مفهوم متناقض
ایجاد میشود و «پارادوکس شاعرانه عبارت است از بیانی بظاهر متناقض یا مُهمل که دو امر
متضاد را ج مع میکند اما در اصل حامل حقیقتی است که از راه تفسیر یا تأویل میتوان به
آن دست یافت»( .متناقض نمایی در شعر فارسی  ،چناری  )19:این شیوۀ بالغی از مؤلفههای
مطرح و پُربسامد در سبک شعری شاعران طنزپرداز انقالب اسالمی است.
گسترش دامنههای فکری و واژگانی ،تالش شاعران برای یافتن نگرش جدید ،تنوع آرا و
اندیشه های آرمانی و پیدایش سالیق گوناگون فرهنگی و اجتماعی از عوامل رویآوردن
طنزپردازان این دوره به پارادوکس است .این ناهماهنگی و ناسازگاری از عواملی است که با
اشکال گوناگون در موقعیتهای کالمی متفاوت دیده میشود که این خود به عنوان یک نظریه
قلمداد میشود .بر پایۀ این نظریه« ،شوخی ،اساساً یک ناهماهنگی است که از ناسازگاری
اجزای سخن با یکدیگر حاصل میشود و هرچه میزان ناسازگاری این عوامل بیشتر باشد،
جوهره طنز سخن بیشتر است»( .سبک شناسی  ،فتوحی)279:
گرهگشایی از راز و رمزهای شکلگیری متناقضنماها در حوزههای ساختاری و معنایی،
عالوه بر التذاذ روحی ،موجب کشف اندیشههای پنهان در ذهنیتهای شاعران طنزپرداز
میشود و این ضرورت ایجاب میکند که در پژوهشهایی گسترده به بررسی شگردهایی پرداخت
که منجر به پیدایش پارادوکس در بیان شاعرانه شدهاند.
به نظر میرسد که شاعران طنزپرداز انقالب اسالمی ،تصرفهای گستردهای در ظرفیتهای
زبانی و تصویری داشتهاند که حاصل کوششها و جوششهای شاعرانه بوده است همچنان که
فرای نظریه پرداز آمریکایی معتقد است « شعر عالوه بر کنشهای فردی و اختیاری ذهن
حاصل مراحل زیرآگاهی  ،پیش آگاهی و نیمه آگاهی شاعر نیز هست » (تحلیل نقد ادبی
،فرای .)110 :بر همین اساس باید دید که با چه معیارهایی میتوان کارکردهای بالغی
متناقضنما را در شعر طنز این دورۀ ادبی بررسی و طبقهبندی کرد .نتایج حاصل از این
کاوش میتواند ما را در شناسایی آسیبهای زبانی و دستیابی به ظرفیتهای کشفنشدۀ ادبی
یاری دهد.
شناخت میزان رویکرد طنزپردازن انقالب اسالمی به پارادوکس و تأثیر آن در تحوالت
ادبی ،از دیگر شاخصههای انجام این پژوهش است.

پارادوکس(متناقضنما) در شعر طنز انقالب اسالمی25/

 -2پرسشهای پژوهش
 )1پارادوکس چیست و گونههای مختلف کاربردی آن کدامند؟
 )2شاعران طنزپرداز انقالب اسالمی چگونه و با چه شیوههایی از پارادوکس در شعر خود
بهره گرفتهاند؟
 )3استفاده از پارادوکس تا چه اندازه در توانمندسازی لفظی و معنایی شعر طنز انقالب
اسالمی مؤثر بوده است؟
 ) 4گسترۀ پارادوکس در شعر طنز انقالب اسالمی تا چه حد است و چگونه میتوان این
گستره را افزایش داد؟
 -3فرضیههای پژوهش
 )1با توجه به بسامد باالی پارادوکس در شعر طنز انقالب اسالمی امکان شکلدهی و
تقسیمبندی آن در حوزههای ادبی ،زبانی و محتوایی وجود دارد.
 )2با تحلیل دادههای موجود میتوان گونههای تازهای از کاربرد پارادوکس را در شعر طنز
فارسی شناسایی و بررسی کرد.
 )3با توجه به نوع بهرهگیری طنزپردازان انقالب اسالمی از پارادوکس میتوان به این نکته
پی برد که عوامل زیادی در رویکرد شاعران طنزپرداز به پارادوکس وجود دارد که از آن جمله
میتوان به تحوالت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد.
 ) 4پردازش پارادوکس در شعر طنز انقالب اسالمی ریشه در نگرشهای نوین شاعران این
دوره و تسلط آنان بر فنون ادبی و محسّنات لفظی و معنایی در حوزههای بدیع و معانی و
بیان دارد.
 -4پیشینه و ضرورت تحقیق
پژوهش دربارۀ پارادوکس و نمودهای آن در شعر فارسی ،تاکنون مورد توجه بسیاری از
پژوهشگران واقع شده است که از آن جمله میتوان به مقالۀ (متناقضنمایی در شعر صائب
تبریزی گلی ،صص  ،)159 - 131شیوۀ مناقضنمایی در شعرحافظ (وزیله،صص(،)49 - 39
بررسی دالیل افزونی بسامد پارادوکس در سبک هندی حسین پور صص )24 - 7و
(متناقضنما در شعر سبک آذربایجانی اسکویی ،صص  )134 - 107 :اشاره کرد .در این
مقاالت که بر اساس الگوهای نظری صاحبنظرانی نظیر دکتر شفیعیکدکنی ،امیر چناری و
محمد راستگو تهیه شدهاند ،اشارات قابلتوجهی به نقش پارادوکس در شعر طنز نشده است
و بیشتر شواهد ،تنها از منظرهای بالغی در آثار شاعران متقدم موردبررسی قرار گرفتهاند.
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عالوهبراین ،در پژوهشهای یادشده ،دستهبندی پارادوکسها عمدتاً بر مبنای صوری و
زیباییشناختی بوده است که همۀ جوانب متناقضنما را شامل نمیشود .به همین دلیل ،ارائۀ
پژوهشهایی پیرامون کارکردهای پارادوکس در شعر انقالب اسالمی به طور عام و بررسی این
ترفند بالغی در شعر طنز این دوره به طور خاص ،میتواند به شناخت هرچه بهتر ویژگیهای
ادبی در شعر این دوره به ما کمک کند.
جامعۀ آماری این تحقیق آثاری هستند که در کتابهای شعر طنز معاصر نظیر قهوۀ قندپهلو
نوشتۀ امید مهدی نژاد ،شعر طنز امروز ایران نوشتۀ سید ابراهیم نبوی و گزیدۀ اشعار
طنزپردازان انقالب اسالمی چاپ و منتشر شدهاند.
 -5روش پژوهش
در پژوهش حاضر با بهره گیری از شیوه استقرایی مبتنی بر روش کتابخانه ای و اسنادی
،اطالعات جمعآوری و به روش نمونهگیری از اشعار انتخاب شده است همچنین با استفاده
از شیوۀ تحلیل محتوایی یافته ها به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار گرفته اند و
نتایج حاصل از بیتهای نمونه به فضای کلی شعر طنز در این دوره ادبی تعمیم داده شده
است.
 -6بحث و بررسی
پارادوکس از عناصر پُرکاربرد در شعر طنز است که موجب تشخص زبان و رستاخیز آن
میشود .این بیان هنری که حاصل اجتماع نقیضین و گرهخوردگی اضداد است ،با دربرگرفتن
انواع تقابلها و تناظرهای صوری و محتوایی ،عالوه بر طنزآفرینی ،موجب افزایش موسیقی
لفظی و معنوی در شعر و نیز ایجاد شگفتی در خواننده میشود .این ویژگی مبین این باور
است که « شاعر برای ایجاد انسجام در شکل شعر از صنایع بدیع و لفظی استفاده میکند که
القاءکنندۀ تنش و تباین و ناهمسازی بویژه دو صنعت پارادوکس و آیرونی هستند» ( نقد
ادبی و دموکراسی ،پاینده.)48 :
آمیختگی پارادوکس با برخی دیگر از محسّنات لفظی و معنایی ،از مؤلفههایی است که
جداسازی و طبقهبندی آن را دشوار میکند و نمایانگر ذهن سیّال شاعر در پردازش این ترفند
بالغی است .به عقیدۀ آشوری «پارادوکس میتواند ظرفیت زبان و قابلیتهای اندیشیدن را از
بودن به شدن ارتقا دهد و انسان را در جایگاهی قرار دهد که بتواند آنچه را که نیست ،در
خیال بیاورد» ( شعر و اندیشه ،آشوری .)77 :

پارادوکس(متناقضنما) در شعر طنز انقالب اسالمی27/

بسیاری از صاحبنظران حوزۀ بالغت عقیده دارند که «هرچقدر این گرهخوردگی تصاویر
بیشتر باشد ،لذّت حاصل از کشف پارادوکس بیشتر خواهد بود .همچنانکه برخی از منتقدان
غربی ،به ویژه پیروان مکتب نقد نوین مثل کلینث بروکس ،تناقض ظاهری را تنها یکی از
ویژگیهای بنیادی شعر میدانند» ( فرهنگ اصطالحات ادبی ،داد)89:
پیوند پارادوکس با عناصر مطرح در دانش معانی ،از دیگر رویکردهایی است که موجب
دشواری شناخت ساختاری آن میشود و از آن قبیل میتوان به نقش مواردی نظیر :تنکیر،
تقلیل ،تحقیر و تقیید مسندٌالیه در شکلگیری متناقضنما اشاره کرد .وضع پارادوکس در
محملهای ادبی نظیر تعجب ،استهزاء و ریشخند ،تهدید و تحذیر از دیگر مسائل مرتبط با این
موضوع است که نمیتوان آنها را نادیده انگاشت؛
بر اساس همۀ نظریات مطرح در این زمینه ،ویژگیهای پارادوکس در شعر طنز انقالب
اسالمی از سه منظر ادبی ،محتوایی و زبانی قابلبررسی است؛ البته باید اذعان داشت که
برخی از ابیات دارای پارادوکس ،تنها از یک یا دو منظر و برخی دیگر در همۀ موارد
قابلبررسی هستند.
 -1-6ساختارهای ادبی
شاعران انقالب اسالمی در عرصۀ شعر طنز ضمن بهرهگیری از سایر عناصر بالغی نظیر
تشبیه ،استعاره  ،مجاز  ،کنایه و  ...پارادوکس را به گونهای هنرمندانه با آن عناصر
درآمیختهاند و از این رهگذر توانستهاند به زبان شعر طنز پویایی و تازگی بدهند که این
پدیده حاصل دخل و تصرف شاعران در صورتهای لفظی و معنایی و آشنایی زدایی از ذهن و
زبان است.
دکتر وحیدیان کامیار در شرح مقوله پارادوکس به پیوند این عنصر بالغی با شگردهایی
نظیر تهکّم  ،استثنای منقطع  ،ذم شبیه به مدح  ،عکس و  ...اشاره می کند و آنها را از عوامل
غافلگیری و آشنایی زدایی بر میشمارد ( بدیع از دیدگاه زیبایی شناختی  ،وحیدیان کامیار)1:
بر همین باور متناقضنما از عوامل موثر در بالغت افزایی و جوهرۀ شعری است که بخشی از
این ت أثیرگذاری از این لحاظ است که موجب اقناع حس زیبایی شناختی و تهییج مخاطب
میشود  .دکتر سروش راز حالوت حاصل از پارادوکس را در مخالفت آن با عقل و منطق
میداند و میگوید  « :نقش متناقضنما برانگیختن تعجب است از راه تکیه بر خالف عرف و
عادت و منطق و گزیدن با دو تیغۀ مقراض تناقض » ( تعمیم صنعت طباق با استفاده از
عکس و نقض  ،ج  ، 2سروش  )259:کاووس حسن لی نیز معتقد است  « :آمیزش ناسازها
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یا بیان پارادوکسی از عوامل تشکیلدهندۀ موسیقی معنوی است که انواع تناظرها  ،تقارنها و
تقابلها را در برمیگیرند » ( آمیزش ناسازها در ادبیات فارسی  ،حسن لی  )7 :وی اهمیت
بررسی تقارنهای کالمی را فراتر از ساختارهای ذهنی بر میشمارد و میگوید  « :این تقارنها
میتوانند در صورتهای ادبی نظیر تشبیه  ،استعاره  ،طرد و عکس  ،کنایه  ،ایهام و مدح شبیه
به ذم ظاهر شوند » .
بر پایۀ این دیدگاهها و با تأمل در نمونههای موجود میتوان دریافت که شکلگیری
پارادوکس در شعر انقالب اسالمی با تقابل صورتهای خیالی به وجود میآید که از لحاظ
لفظی و معنوی با هم ارتباط دارند و این ارتباط را با دقت در شبکههای تصویری اشعار
میتوان یافت :
غسـل در جاری خون کرد نمازش کردیم
گرگ شد میش زبان بسته که نازش کردیم
دام مــا بـال و پری بود کـه بازش کردیم
از تمنـای رهـــایی به قفــــس افتادیم
( سفرنامه گرد باد ،حسینی )67:
در موارد یاد شده شاعر با ایجاد تقابل لفظی و معنایی میان گرگ و میش و تمنای رهایی
و افتادن در قفس ،پارادوکسی را میآفریند که حامل پیام گزندهای است و شنونده را در
تأملی عمیق فرو میبرد  .و همچنین است نمونۀ زیر از منظومۀ سپید « موال ویال نداشت »
سرودۀ علیرضا قزوه:
ریاضـــت کــــش به ویـــالیی بســازد
اصـــالً گـــور پــــدر مــــال دنیــــا
( از نخلستان تا خیابان  ،قزوه )92 :
در این نمونه شاعر با ایجاد نقیضه در مصراعی از شعر فخرالدین عراقی با جایگزین کردن
واژۀ ویال به جای بادام تناقضی شگفت را به وجود آورده است .همچنین است نمونۀ زیر از
همین شاعر« :سکوت کردم ،تقدیرنامهها مرا سرزنش کردند ،تقدیرنامهها مرا نفرین
کردند»(.همان )106 :
در این فراز شعری شاعر با ایجاد تقابل معنایی توأم با تشخیص و کنایه میان اجزای کالم
پارادوکس بدیعی را رقم زده است .بر اساس یافتههای مرتبط  ،وضع پارادوکس به شیوۀ طنز
درساختارهای ادبی به روشهای زیر صورت گرفته است:

پارادوکس(متناقضنما) در شعر طنز انقالب اسالمی29/

 -1-1-6پارادوکس بر مبنای تشبیه
الف) مشبّه منفی +مشبّهٌبه مثبت:
ســــاقی ســــیمســــاق مـــیـبینم
ملخـــی را کـــه روی دیــــوار اســت
(شعر طنز امروز ایران  ،نبوی)129 :
* ملخ روی دیوار= مشبّه منفی؛ ساقی سیمساق= مشبّهٌبه مثبت*
شاعر در این بیت ملخ را که جانوری به ظاهر بد ترکیب است در هیأت ساقی سیم ساق
میبیند.
ب) تشبیه معکوس یا مقلوب:
کــــاه چون کــوه و کــوه چونان کــاه
(همان)131 :

پَســـت باال شـــدهست و بــــاال پَست
 -2-1-6پارادوکس بر مبنای استعاره
الف) مستعارٌله مثبت  +مستعارٌمنه منفی:

نرّهغـــولی با قد همچون چنار آمد برون
(قهوه قند پهلو  ،مهدی نژاد )161 :

پرده را برداشــتی تا دلبـــری آید به در
* دلبر :مستعارٌ له؛ نرّهغول :مستعارٌ منه*

ب) پارادوکس بر مبنای استعارۀ مکنیه :در این شیوه شاعر با اسناد فعل به چیزی بی جان
و ایجاد تقارنهای کالمی پارادوکس میآفریند:
می خـــندد بر مـــن شکــــاف دیـوار
من گــــریه ام گـــرفته از آن خـــنده

می گـــرید بر مــــن شکــــاف سقـف
مـــن خــــنده ام گرفــته از این خنده
( گزینه اشعار طنز آمیز ،صالحی )106:

 -3-1-6پارادوکس بر مبنای کنایه
الف) طرح موضوع مثبت  +عبارت کنایی منفی:
وانگــــه سمــاقها را با دوستان مکیدن
عالیست با مکافات فــوقلیسانسگشتن
(قهوه قند پهلو ،مهدی نژاد )169 :
* فوقلیسانسشدن :مقولۀ مثبت؛ سماقمکیدن :کنایۀ از انتظار بیهوده*
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ب) اجتماع دو مقولۀ کنایی متضاد:
حرف حســاب گفتــن ،پرتوپال شنیدن
پیش رئیس رفتن ســودی جز این ندارد
(همان)170 :
* حرف حساب گفتن= سخن مستدل و منطقی گفتن؛ پرتوپال شنیدن= جواب بیهوده شنیدن*
بر آن گُلـــی که بُود بر سـرِ خیار ،قسم!
زنند گُل به ســرت تا که پوسـتت بکَنند
(همان )173 :
* گل به سرت زنند= اسباب افتخار تو را فراهم کنند؛ پوستت بکَنند= تو را عذاب میدهند*
ج) ساخت کنایۀ نو منطبق با کنایات قدیمی:
از کران سمعــک و از کور عصا میـدزدند
رحـــم بر عـــاجز و افـــتاده ندارند روا
(همان)177 :
* سمعک از کران دزدیدن ،کنایه ای مبتنی بر پارادوکس است که به اقتباس از کنایۀ عصا
از کور دزدیدن ساخته شده است*
د) ترجیح کنایۀ منفی بر کنایۀ مثبت:
گاو پیشـانیسفید از سرحنایی بهتر است
هرکه مشکـــلدارتر باشد ،مقرّبتر شود
(همان )69:
* مشکلدار :کنایه از فرد بیاخالق؛ مقرّب :کنایه از صاحب مقام و نفوذ*
ه) کنایات مبتنی بر تمثیل:
بیشـــتر از بقـــــر نمــیفـهـــمد
گـــاو هم پیــــش او فالطــــون است
(همان)561 :
*گاو هم پیش او فالطون است :ضربالمثل مبتنی بر پارادوکس*
و) بنیاد دو کنایه متضاد با تضاد لفظی:
کــــوتاه بیــــا تا کــــه درازت نکنـند
اوضــاع جهان دیمی و هرکیهرکی است
(همان )412:
* کوتاه بیا! = فروتنی کن! تا که درازت نکنند= تا تو را نابود نکنند*
 -4-1-6پارادوکس بر مبنای تلمیح
گول این نقـــشآفرینان ثناگـو را مخور!

بیشتر گرسیوزان را شکل رستم میـکشند
(صبحتان بخیر مردم،قزوه )67:

پارادوکس(متناقضنما) در شعر طنز انقالب اسالمی31/

معبری گسترده جز پل های ویرانی ندید
یوســـفم از این برادر هــای ایمانی ندید
(سفرنامه گرد باد ،حسینی )86:

بر فراز نیل های بی کسی موسای من
غیر بی ایمانی خالص به جز تزویر محض

 -5-1-6پارادوکس بر مبنای استثنای منقطع (از مصادیق روش ایهام)
شــامها در سفرههامان نیست غیر از احتیاج
(قهوه قند پهلو ،مهدی نژاد )83:

صبحها در خانههامان نیست غیر از داد و قال
 -6-1-6پارادوکس بر مبنای ایهام تناسب

نه خســــرو در پـیــش افــتد ،نه فرهاد
(کاکتوس ،علیدوستی )52:

اگــر شـــیرین نجـــیب و تلـــخ باشد
 )1بداخالقبودن شخصِ شیرین
تلخبودن شیرین
« )2تلخ» متضاد «شیرین»
 -7-1-6پارادوکس بر مبنای جناس
خارها خوار نیستند!
شاخههای خشک ،چوبههای دار نیستند!

(آینه های ناگهان ،امین پور )73 :
*خار و خوار :جناس ناقص لفظی*
میتواند وامهای گُنده و سنگــین بگیرد

گرچه او ضامن ندارد ،لیک ضامندار دارد
(سکته ملیح ،بیابانکی )83:

*ضامن ،ضامندار :جناس ناقص*
 )1ضمانتکننده
ضامن
 )2ضامن چاقو.
 -8-1-6پارادوکس بر مبنای تضمین
برو بی ادب شو هر چیز بی ادب درست میـشه
( فیض بوک ،فیض )169:

مثل لقمان که ادب رو یاد گرفت از بی ادب

31

 /32سبک شناسی نظم و نثر فارسی /شماره پیاپی  /43بهار 1398

 -9-1-6پارادوکس بر مبنای طرد و عکس
راستزی چپ شدهست و چپزی راست

مـــــــاه در چــــاه و چـــاه اندر مــاه
(شعر طنز امروز ایران ،نبوی )131:

 -10-1-6پارادوکس بر مبنای اغراق
وقتی پا بده بشـون ،شیطونا رو مات میـکنن

روزی صدتا کامیون گناهو خیرات میـکنن
(قهوه قند پهلو ،مهدی نژاد )264:

 -2-6ساختارهای محتوایی
شعر ظنز انقالب اسالمی از لحاظ فکری و محتوایی با نگاه منتقدانه و با در نظرگرفتن
ج وانب اخالقی نابهنجاریهای اجتماعی را نقد میکند و برای بیان این مفاهیم از متناقض
نمایی بهره میجوید .آنچه که در تصاویر طنز پارادوکس در این دورۀ ادبی نمایان است حضور
نامحسوس طنز و آمیختگی آنها با سایر تصاویر شاعرانه در محورهای افقی و عمودی است
نباید از این نکت ه غافل بود که لذت حاصل از درک مفاهیم طنز آمیز در پارادوکس نتیجۀ
همین در هم تنیدگیهای لفظی و معنایی است که در نهایت موجب التذاذ و شگفتی در
مخاطب میشود  « .متناقض نمایی از این جهت که موجب هنجار گریزی ،ابهام  ،دو بعدی
بودن  ،برجستگی معنا و ایجاز در کالم میشود  ،بدیع  ،طنز و مطایبه آفرین است ( .ویژگیهای
زبان طنز در کاریکلماتور ،طالبیان و تسلیم جهرمی )29:
از جمله ویژگیهای محتوایی در طنز های مبتنی بر پارادوکس در شعر انقالب اسالمی طرح
مفاهیم متناقض برای اثبات حقیقت است آنچنان که مخاطب از اجتماع ضدین و دو سویه
بو دن یک موضوع به عمق سخن شاعر پی میبرد و عالوه بر التذاذ روحی در بهتی ناگهانی
فرو میرود .آنچه در بررسی ساختارهای فکری و محتوایی پارادوکسهای طنز در این دوره
ادبی قابل توجه است این است که گاهی فهم مطلب در این گونه ساختارها به شکل مستقیم
امکان پذیر نیست و باید از راه تأویل و توجیه معنایی به آن دست یافت  «.در متناقض نمایی
حاصل عبارت متناقض یا با خود متناقض است یا مهمل به نظر میرسد بنابراین در این عنصر
بالغی تقابل و تضاد کلمات به خودی خود مطرح نیست بلکه معنی حاصل از ترکیب کالم و
کل عبارت است که در متناقض بودن سخن تعیین کننده است »( وزیله ) 6 : 86 ،
پارادوکسهای شعر طنز انقالب اسالمی در این ساختار ،به روشهای زیر ،شکل گرفتهاند:
 -1-2-6مثبثپنداری منفیها
در شعـــــر مپــــیچ و در فـــــــن او

دل کَــــــن ز زبـــــــان الکـــــن او

پارادوکس(متناقضنما) در شعر طنز انقالب اسالمی33/

لقمــــان همه محـــو حکمـــت اوست
(قهوه قند پهلو ،مهدی نژاد )65:

از مِعــــر سخــــن بگـــو که نیکوست
*نیکو بودن معر = تصویر پارادوکس *
معــاونی که مشـــاور شده ست میـداند

چقــدر شغل شریفیاست کشکساییدن
(سکته ملیح ،بیابانکی )21 :

بعد از این ما هم پی شهرت سخن خواهیم گفت
زاغ را طاووس و خـس را نســترن خواهیم گفت
( سرود درد ،سبزواری )14:
 -2-2-6منفیپنداری مثبتها
دردهــــای ما شمایید آی جـالینوســها

دست بردارید از ما آی عیســـایان کذب

( قهوه قند پهلو ،مهدی نژاد )90:
آخر از چــاه زنخدان آب زمزم میـکشند

آخرت جـــویان خـدایا بیشـتر دنیاییـند

( صبحتان بخیر مردم ،قزوه )67:
دیگر بـس است عدل ،کمی هم ستم کنید!
(املت دسته دار  ،فیض )44:

مُـــردیم از زیادی عـــدل و وفـــور داد
 -3-2-6مُردهپنداری زنده

این شهـــر تا بخواهید سنگ مــزار دارد
(نامه های کوفی ،بیابانکی )90:

هر عابری در این شهر یک مرده عمودیست
 -4-2-6زندهپنداری مُرده

تـــــا اینکــــه یـــکدم زندگـی کردم
(دستور زبان عشق  ،امین پور )22:
ســــر می برند و تو هـــنوز زنـــده ای

مــــن ســــالهای ســــال مُـــــردم
هر روز و هر سال تورا روضــه روضــــه

(نامه های کوفی ،بیابانکی )90:
 -5-2-6خواستههای نامتعارف
که چشـــم باران دارم ز خشکســـالیـها

دلم خـــوش است به گلـهای بـاغ قالیـها

(دستور زبان عشق ،امین پور )61:
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تمــــام عبادات مـــا عــــادت است

بــــه بی عـــــادتی کـاش عادت کنیم
( همان )64

 -6-2-6تشبّث
«تشبّث در پارادوکس آن است که علتِ ایجاد نابود شود ،امّا معلول همچنان باقی بماند».
(بالغت تصویر،فتوحی )334:
قطار میرود ،تو میروی ،تمام ایستگاه میرود؛
و من چقدر سادهام که سالهای سال،
در انتظار تو کنار این قطار ایستادهام
و همچنان به نردههای ایستگاه تکیه دادهام!
(دستور زبان عشق ،امین پور)9:
 -7-2-6استبداد
« استبداد در پارادوکس آن است که معلول بدون علت پدید آید»( .سبک شناسی ،فتوحی
)333:
معــــروف شـــــده بـــه بُشـــر حافی
نــــا بـــــوده فقـــــیر و پابرهـــــنه
(شعر طنز امروز ایران ،نبوی )61:
 -8-2-6خودفریبی
تنـــــگـهــا را گشـــــاد میـگیـــریم
مــــــا کــه کــــم را زیــاد میـگیریم
(همان )130:
یک عمر با مرگ زیستیم ،از بس که خسته ایم دگر خسته نیستیم
( گزینۀ اشعار طنز آمیز  ،صالحی )1069 :
 -9-2-6وارونهگویی
ز دیــــن ریــــا بی نیــــــازم بنــازم

به کفــــری کـــه از مذهــبم میـتراود
( گزینه اشعار ،امین پور )131:

عزا این نیست غم این نیست داغ کربال این نیست
به خندیدن شباهت میـبرد این نوحه خوانیـها
( صبحتان بخیر مردم ،قزوه )110:

پارادوکس(متناقضنما) در شعر طنز انقالب اسالمی35/

 -10-2-6خوداتهامی
از بـــس که زیادیـــم ،همـه کـم داریم
(قهوه قند پهلو ،مهدی نژاد)397:

انگار که ما ریشـــه در این غــــم داریم
 -11-2-6نیشخند و استهزاء

بـا دنـــدۀ چهـــــار احــترام گذاشتند
(از نخلستان تا خیابان ،قزوه )76:
همین که فاحشه شهر شد حجاب فروش
( صبحتان بخیر مردم ،قزوه )78:
گوشــــۀ قهـــــوهخـــانهای

امسال تاکسیـها به پاهـــای قطـــعشده
نمانده حجب و حیایی همینمان کـم بود
پیــــرمــردی گـرســــنه و بیمـــــار
میـخُفـت
رادیـــــو بــــــاز بـــــود و گــوینده

از مضــــرّات پُرخــــوری مــیـگفـــت
(شعر طنز امروز ایران ،نبوی )33:

 -12-2-6اعتراف
مُهـر مسجد بُردهام ،فرش حرم دزدیدهام
(پیاده آمده بودم ،کاظمی)49:

گرچه امشب توبهکارم ،صبحدم خواهی شنید
«به یاد لبان تشنه ات ظهر عاشورا
شربت زعفرانی نوشیدیم در جامهای کریستال»

( نامههای کوفی ،بیابانکی )104:
 -13-2-6جوانپنداری پیر و بر عکس
چون پســته لب بســته مکیدند نفس را
( صبحتان بخیر مردم ،قزوه )48:
خـــنده دار است ولی پیــر شباب آلوده
( فیض بوک ،فیض )64:
ز پیــــران بِـه وقـــــار و ســـرگــرانی
جــــوانان پیــــری و پیــــران جـوانی
(کاکتوس ،علیدوستی )124:

پیــرند ولی چشـــم به دنیـــا نگشودند
گر چه بد نیست شبابی که به پیر آغشته است
جــــوانـــان را بـــرازد شـــادمـــانی
ولیکـــن میـکنند امــــروز برعکــــس
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 -14-2-6راستپنداری دروغ
«گفت:
 هرکه عریان آید در باران ،خیس نخواهد شد!»(گزینۀ اشعار طنز آمیز صالحی )131:
 -15-2-6ناسازه های منطقی
الل زبـــان باز کند کر شنود زمــزمه را

کـور در این منظره ها چشم چرانی بکند
(شاعر شنیدنی است ،بهمنی )250:

 -3-6ساختارهای زبانی
پارادوکس درزبان شعر عمدتاً در دو ساخت نحوی شکل میگیرد یکی در قالب جمله که
در این صورت اسناد اجزاء جمله به یکدیگر عقالً محال مینماید دیگری در قالب ترکیبات
وصفی یا اضافی که به آن ترکیب متناقض نما (  )OXYMORONمیگویند ( فتوحی
 ) 328:1385بر پایه این دیدگاه اشعار طنز شاعران انقالب اسالمی را در ساختارهای زبانی
میتوان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
 -1-3-6اسناد مسند الیه به مسند
در سرودۀ زیر شاعر با اسناد مسند الیه « هر که نادان بود» به مسند « توانا بود » تصویری
آمیخته به پارادوکس را ایجاد کرده است :
«توانابود هر که نادان بود
چنین گفت فردوسی پاکزاد
بر آن سنگ پایه در آن بامداد»
( گزینه اشعار طنز آمیز ،صالحی )106:
همچنین است اسناد سالم به خداحافظی در بیت زیر :
با ســـــالمی کــه خـــداحـافظی است
مـــن به دیـــــدار بهـــــار آمـــده ام
( همان )127 :
 -2-3-6اسناد فعل به متممهای قیدی متضاد
در بیت زیر شاعر با اسناد فعل خوردن ( شراب خوردن به متممهای قیدی موجب خلق
پارادوکس شده است:
این تاک گمــان کنم زیادی خوردهاست
از فــرط غم از شدت شادی خوردهاست

پارادوکس(متناقضنما) در شعر طنز انقالب اسالمی37/

(سکته ملیح ،بیابانکی )76:
 -3-3-6اسناد مفعول به متمم
از گـــــل و ســـــبزه و گــــیاه شـما
(سفر نامه گرد باد ،حسینی )28:

چــــه کــــنم بـوی خــــار میـشـنوم
 -4-3-6اسناد فعل به متمم

به غیــــر از گـــم شدن پیدا چه کردیم
(همان )22:

به جـز غــــفلت در این دنیا چه کردیم
 -5-3-6عطف دو معطوف متناقض به هم

پارادوکس در این شیوه با عطف دو معطوف هم نقش متناقض به یکدیگر ساخته شده است
بدتــریــن و بهـــترینـش بیــدل است
الغرض این ســبک ،یک سـبک ول است
(املت دسته دار ،فیض )94:
 -6-3-6ترکیب دو اسم متناقض
رندان ز حمــــاسـۀ غـــلطکـــردن تو
(قهوه قند پهلو  ،مهدی نژاد )258:
به مرگ زندگی من مرگ را هم زندگی کردم

هرجـــا سخــــن از تو میـشود ،یادآرند
نه با بیگانگانم نسبتی باشدنه با خویشان

( صبحتان به خیر مردم،قزوه )110:
 -7-3-6ترکیب اسم +صفت
شدیــــم از هــمۀ خلق «خاکبرسر»تر
به یُمــــن آمــــدنِ ریزگـردهای عزیز
(سکته ملیح ،بیابانکی )42:
«امروز امّا نگاه کن که چه اضطراب قشنگی ما را در بر گرفته است».
(از آسمان سبز ،هراتی )78:
تحصـــیل من از درس کالس نظری بود
آن مـــار پری چهـــره واین یار پری نام
( املت دسته دار ،فیض )139:
 -8-3-6تضاد افعال
بایـــد بروم شکســــتهبنـــدی بزنـــم
(سکته ملیح ،بیابانکی )93:

از بــس که شکســـتم و ببســـتم توبه
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 -9-3-6ترکیبات وصفی متضاد
اندیشـــۀ ما از برکـــــات طـــنز است
گــــریۀ مــــرد کار خـــوبی نیســـت

لبخـــند خشـــن جـزونکـات طنز است
(قهوه قند پهلو ،مهدی نژاد )397:
مثــــل یک مــــرد مـــاده گریه کنیم
(شعر طنز امروز ایران ،نبوی )128:

 -10-3-6اجتماع صفات متضاد
شکستی این همه بت را وآخر بت شدی در خود

مسلمـان کافرا روزی بت خود را مسلمان کن
(صبحتان بخیر مردم ،قزوه )104:

 -11-3-6ترکیبهای اضافی متناقض
کلنگ توســــعه بوســید تربت قـــم را

خــــراب کـــرد ز پی خانههای مردم را
(همان)53 :

 -12-3-6افعال متممی با مفهوم متناقض
کنون که خسته و درمـاندهام من درویش

چه سازم ار نگشایم به مدح جانان نیش؟!
(قهوه قند پهلو ،مهدی نژاد )312:

* نیشگشادن در مدح جانان :عبارت پارادوکس*
در آغــــاز رفـــتن بــــه پایـان رسیدم
بـــرای رســــیدن چــــه راهـی بریدم
( گلها همه آفتاب گردانند ،امین پور )108:
در پایان این جستار ،یادآور میشود که استفاده از تصویرهای پارادوکسی در شعر طنز
سالیان پس از انقالب اسالمی ،از حیث کمّی و کیفی بسیار افزایش یافته است؛ به گونهای
که میتوان آن را یکی از ویژگیهای سبک شعر انقالب به شمار آورد .در میان مصداقهای
بهدستآمده از انواع متناقضنما که بر مضامین طنز مبتنی هستند ،گونههایی وجود دارند
که به دلیل موقعیت چندوجهی زبانی و ادبی ،در هیچیک از طبقهبندیهای معمول جای
نمیگیرند و گاهی در ارزیابی چنان دور از دسترس به نظر میرسند که بازکردن گره پارادوکس
در آنها ناممکن است .با این حال ،نمایش قدرتهای کالمی و ایستها و حرکتهای توأم با مفهوم
در زبان شعر مبتنی بر پارادوکس ،مؤلفهای است که در طنز نمیتوان آن را نادیده انگاشت.
این ماهیت فرامنطقی ،فراعقلی و فراعُرفی الزمۀ عنصر پارادوکس است که در طنز وجود
دارد .به تعبیر نیما تجبّر ،نویسندۀ معاصر« :طنز از بههمریختن قرارداد ،قاعده ،تعریف ،کلیشه،

پارادوکس(متناقضنما) در شعر طنز انقالب اسالمی39/

الگو و یا آدابورسوم حاصل میشود و به همین دلیل است که طنزها غیرمنطقی ،خارج از
جدّیت و رسمیت معمول ،دور از ذهن و درنهایت خارج از استدالالت معهود عقلی و اجتماعی
جلوه میکنند»( .نظریه طنز  ،تجبر )175:
از این دیدگاه ،ورود به جهان طنز همانند ورود به اتاق آینهها است .آینههای کجومعوج،
آینههای مقعّر و محدّب که هریک ما را به شکلی دیگر درمیآورد .به عنوان مثال در
سرودههای اکبر اکسیر ،از طنزپردازان معاصر ،میخوانیم« :صفر را بستند تا ما به بیرون زنگ
نزنیم .از شما چه پنهان ،ما از درون زنگ زدیم!»( .زنبورهای عسل دیابت گرفته اند ،اکسیر
 )81:در این عبارت شعری ،عالوه بر اجتماع نقیضههای لفظی و معنوی ،تصاویر دیگری
نظیر کنایه و تضاد صفات و افعال با مفاهیم مختلف خودنمایی میکنند و این در حالی است
که موسیقیهای لفظی و معنوی آن نیز درخور تأمل هستند .همچنین است شعر اعتراف از
قیصر امینپور که میگوید« :خِشخِشی به گوش میرسد؛ برگهای بیگناه ،با زبان ساده اعتراف
میکنند :خشکی درخت از کدام ریشه آب میخورد»( .آینههای ناگهان ،امین پور  ) 74:که با
امتزاج فعلِ آبخوردن در معنای کنایی و حقیقی و ارتباطدادن آن به خشکی درخت،
پارادوکس بی مانندی را رقم زده است که این اتفاق حاصل انحراف زبان از هنجارها و پیوند
آن با مفاهیم متناقض است همچنان که تری نظریه پرداز معاصر میگوید «ماهیت شعر به
گونه ای است که زبان معمولی را دگرگون میکند و قدرت میبخشد و به گونه ای نظام یافته
آن را از گفتار روزمره منحرف میسازد( ».نظریه ادبی ،ایگلتون .) 5:
افزون بر اینها ،بازیهای کالمی و واژگانی و برجستهسازی آوایی مبتنی بر پارادوکس ،از
دیگر مقوله هایی است که طنزپردازان انقالب اسالمی در صورتهای گوناگون شعری به آن
پرداخته اند؛ در مثال زیر ،شاعر با تقلید از گونۀ آوایی معتادان ،با مفاهیم پارادوکس سبب
برجستهسازی آوایی در شعر شده است:
دو شه تا بَشت اژ اون دولتیاش ما را بش
لول اگر نیشت فراهم ،چه خوری غم؟ ژیرا
ژبونم الل بشـه روژ عــژاش مـــا را بـش
کشت خشخاش شنیدم شده اژ نو ممنوع
شفره گر هشت تُهی ،نان لواش ما را بش
ما نخواهیم به جُژ منقل و گُرژ و آتیــش
پُک به اَفیون ژدن و درد و بالش ما را بش
الغرژ ژینهمه نعمــت که خدا کرده عطا
(برداشت آخر ،صدر )74:
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و موارد فراوان دیگری از این دست که مجال پرداختن به همۀ آنها در اینجا وجود ندارد و
الزم است که هرکدام از این اَشکال ،در جستارهایی دیگر و با دقت نظر بیشتری موردبررسی
قرار گیرند.
 -7نتیجهگیری
پارادوکس از عناصر پُربسامد در شعر طنز انقالب اسالمی است .کاربرد این عنصر ادبی در
شعر طنزپردازان معاصر و بهویژه در سالیان پس از انقالب اسالمی ،طنز را در معرض
دگرگونیهای سبکی و زبانی جدیدی قرار داده است.
بررسی پارادوکس در الیههای سطحی و زیرین شعر طنز در ساختارهای ادبی ،محتوایی و
زبانی نشان میدهد که استفاده از این ترفند بالغی موجب توانمندی شعر از حیث صوری و
معنایی میشود؛ آنچنان که گاه میتواند به عنوان ابزاری مطلوب در بروندادهای فکری و
فرهنگی قلمداد شود .باید اذعان داشت که گستردگیهای لفظی و معنوی مرتبط با پارادوکس
به اندازه ای است که حد و مرزی برای آن نمیتوان تعیین کرد و بازتاب این پدیده در شعر
طنز به مراتب بیشتر از سایر گونههای زبانی است؛ تا جایی که برای بسیاری از انواع
متناقضنمایی که حاصل اندیشههای متفاوتاالضالع و مختلفاالشکال طنزپردازان است ،نام
و عنوانی نمیتوان تعیین کرد .درهمتنیدگی برخی ساختارهای ادبی و زبانی نیز بر پیچیدگی
این موضوع دامن زده است.
این دستاورد پژوهشی ضمن آنکه نقشۀ مسیر را برای دستیابی به قلمروهای جدید در
عرصۀ پارادوکسهای طنز نشان میدهد ،تعمّق و تفحّص پژوهندگان را در آفرینشهای شاعران
طنزپرداز ضروریتر مینمایاند .بیگمان ،تالش هدفمند در این زمینه ،رهاوردهایی نظیر
شکلگیری جریانهای نوین ادبی ،زایش اندیشههای نو ،پویایی سبکها و تحول در هنجارهای
زبانی و تصویری به همراه خواهد داشت.
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