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 چکیده

افزایی در غت ترین شگردهای ادبی و از عوامل بالمتناقض نمایی یا پارادوكس، از برجسته 

شود كالم از شکل عادی خود فاصله بگیرد و تاثیر بیشتری بر مخاطب موجب میسخن است كه 

گیری شعر طنز دارد و از مناسبات ساختاری گذارد. این ترفند بالغی نقش قابل توجهی در شکل ب

نظر از برخی پارادوكس، صرف  رود. بسامد باالییی در این گونة زبانی به شمار میو محتوا

پویایی اندیشه و تطور زبانی در شعر طنز انقالب اسالمی است. در این های زبانی، نشانگر آسیب

نما در شعر طنز این دورة ادبی و ین رویکردهای كمّی و كیفی متناقض جستار كه به منظور تبی

های كاربرد پارادوكس در لیل محتوایی صورت گرفته، از شیوه به روش استقرایی مبتنی بر تح

های شاعرانة مبتنی می رمزگشایی شده است. كشی اندیشه ب اسالآثار شاعران طنزپرداز انقال

ای هدادن میزان ابداعات زبانی و نوآوریای بیان آنها به زبان طنز و نشان هادوكس و شیوه بر پار

رسی این موضوع میتواند موجب روشن بر فکری و ادبی، از دیگر ویژگیهای این پژوهش است.

 و بالغی در شعر طنز انقالب اسالمی شود . سازی بخشهایی از كاركردهای تصویری

 نمایی، ابداع زبانی، نوآوری فکری.انقالب اسالمی، متناقض طنز، شعر کلمات کلیدی: 

                                                
 نام داده اند رییتغ یبه دستور وزارت علوم به مجالت علم 98سال  یكشور از ابتدا  یپژِوهش یتمام مجالت علم -1

 (Iranzadeh@atu.ac.irدانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبایی) -2

 (homayoon82699@gmail.comدانشگاه عالمه طباطبایی)دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی،  -3
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 مقدمه -1
د میان دو مفهوم متناقض ( با پیونoxymoron( و بیان نقیضی )paradoxپارادوكس )

مُهمل كه دو امر ظاهر متناقض یا س شاعرانه عبارت است از بیانی بپارادوك»شود و ایجاد می

توان به است كه از راه تفسیر یا تاویل میکند اما در اصل حامل حقیقتی متضاد را جمع می

های ( این شیوة بالغی از مؤلفه19)متناقض نمایی در شعر فارسی ، چناری :«. آن دست یافت

 مطرح و پُربسامد در سبک شعری شاعران طنزپرداز انقالب اسالمی است.
های فکری و واژگانی، تالش شاعران برای یافتن نگرش جدید، تنوع آرا و گسترش دامنه

آوردن های آرمانی و پیدایش سالیق گوناگون فرهنگی و اجتماعی از عوامل رویاندیشه

طنزپردازان این دوره به پارادوكس است. این ناهماهنگی و ناسازگاری از عواملی است كه با 

وقعیتهای كالمی متفاوت دیده میشود كه این خود به عنوان یک نظریه اشکال گوناگون در م

شوخی، اساساً یک ناهماهنگی است كه از ناسازگاری »قلمداد میشود. بر پایة این نظریه، 

اجزای سخن با یکدیگر حاصل میشود و هرچه میزان ناسازگاری این عوامل بیشتر باشد، 

 (279فتوحی: )سبک شناسی ،«. جوهره طنز سخن بیشتر است
های ساختاری و معنایی، نماها در حوزهگیری متناقضگشایی از راز و رمزهای شکلگره

های شاعران طنزپرداز در ذهنیتهای پنهان عالوه بر التذاذ روحی، موجب كشی اندیشه

هایی گسترده به بررسی شگردهایی پرداخت میشود و این ضرورت ایجاب میکند كه در پژوهش

 اند.پیدایش پارادوكس در بیان شاعرانه شدهكه منجر به 
های ای در ظرفیتان طنزپرداز انقالب اسالمی، تصرفهای گستردهرسد كه شاعربه نظر می

های شاعرانه بوده است همچنان كه كه حاصل كوششها و جوشش اندزبانی و تصویری داشته

فردی و اختیاری ذهن های شعر عالوه بر كنش» یی معتقد است فرای نظریه پرداز آمریکا

)تحلیل نقد ادبی « حاصل مراحل زیرآگاهی ، پیش آگاهی و نیمه آگاهی شاعر نیز هست 

توان كاركردهای بالغی باید دید كه با چه معیارهایی می (. بر همین اسا 110،فرای: 

بندی كرد. نتایج حاصل از این نما را در شعر طنز این دورة ادبی بررسی و طبقهمتناقض

نشدة ادبی كشی یابی به ظرفیتهایهای زبانی و دستبتواند ما را در شناسایی آسییم كاوش

 یاری دهد.
شناخت میزان رویکرد طنزپردازن انقالب اسالمی به پارادوكس و تاثیر آن در تحوالت 

 های انجام این پژوهش است.ادبی، از دیگر شاخصه
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 های پژوهشپرسش -2
 مختلی كاربردی آن كدامند؟های پارادوكس چیست و گونه( 1

هایی از پارادوكس در شعر خود طنزپرداز انقالب اسالمی چگونه و با چه شیوه ( شاعران2

 اند؟بهره گرفته

( استفاده از پارادوكس تا چه اندازه در توانمندسازی لفظی و معنایی شعر طنز انقالب 3

 اسالمی مؤثر بوده است؟

توان این اسالمی تا چه حد است و چگونه می ب( گسترة پارادوكس در شعر طنز انقال4

 گستره را افزایش داد؟

 های پژوهشفرضیه -3

دهی و ( با توجه به بسامد باالی پارادوكس در شعر طنز انقالب اسالمی امکان شکل1

 های ادبی، زبانی و محتوایی وجود دارد.بندی آن در حوزهتقسیم

ای از كاربرد پارادوكس را در شعر طنز های تازهتوان گونههای موجود می( با تحلیل داده2

 فارسی شناسایی و بررسی كرد.

توان به این نکته ان انقالب اسالمی از پارادوكس میگیری طنزپرداز( با توجه به نوع بهره3

دوكس وجود دارد كه از آن جمله پی برد كه عوامل زیادی در رویکرد شاعران طنزپرداز به پارا

 سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اشاره كرد. توان به تحوالتمی

های نوین شاعران این طنز انقالب اسالمی ریشه در نگرش ( پردازش پارادوكس در شعر4

های بدیع و معانی و دوره و تسلط آنان بر فنون ادبی و محّسنات لفظی و معنایی در حوزه

 بیان دارد.

 و ضرورت تحقیق پیشینه -4

توجه بسیاری از  نمودهای آن در شعر فارسی، تاكنون موردپژوهش دربارة پارادوكس و 

نمایی در شعر صا ب پژوهشگران واقع شده است كه از آن جمله میتوان به مقالة )متناقض

(،) 49 - 39نمایی در شعرحافظ )وزیله،صا(، شیوة مناقض159 - 131تبریزی گلی ،صا  

( و 24 -  7ن پور صابررسی دالیل افزونی بسامد پارادوكس در سبک هندی حسی

( اشاره كرد. در این 134 - 107نما در شعر سبک آذربایجانی اسکویی، صا : )متناقض

كدكنی، امیر چناری و نظرانی نظیر دكتر شفیعیمقاالت كه بر اسا  الگوهای نظری صاحب

توجهی به نقش پارادوكس در شعر طنز نشده است اند، اشارات قابلمحمد راستگو تهیه شده

اند. بیشتر شواهد، تنها از منظرهای بالغی در آثار شاعران متقدم موردبررسی قرار گرفتهو 
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ها عمدتاً بر مبنای صوری و بندی پارادوكسهای یادشده، دستهبراین، در پژوهشعالوه

نما را شامل نمیشود. به همین دلیل، ارا ة مة جوانب متناقضشناختی بوده است كه هزیبایی

امون كاركردهای پارادوكس در شعر انقالب اسالمی به طور عام و بررسی این هایی پیرپژوهش

های شعر طنز این دوره به طور خاص، میتواند به شناخت هرچه بهتر ویژگیترفند بالغی در 

 ادبی در شعر این دوره به ما كمک كند.

قندپهلو های شعر طنز معاصر نظیر قهوة ین تحقیق آثاری هستند كه در كتابجامعة آماری ا

اشعار  ن نوشتة سید ابراهیم نبوی و گزیدةنژاد، شعر طنز امروز ایرانوشتة امید مهدی

 اند.طنزپردازان انقالب اسالمی چاپ و منتشر شده

 روش پژوهش  -5

ابخانه ای و اسنادی گیری از شیوه استقرایی مبتنی بر روش كتدر پژوهش حاضر با بهره

ده است همچنین با استفاده گیری از اشعار انتخاب شهوش نمونآوری و به ر،اطالعات جمع

 ها به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار گرفته اند واز شیوة تحلیل محتوایی یافته

ین دوره ادبی تعمیم داده شده نتایج حاصل از بیتهای نمونه به فضای كلی شعر طنز در ا

 . است

 بحث و بررسی -6

موجب تشخا زبان و رستاخیز آن  برد در شعر طنز است كهپارادوكس از عناصر پُركار

د است، با دربرگرفتن خوردگی اضداشود. این بیان هنری كه حاصل اجتماع نقیضین و گرهمی

ها و تناظرهای صوری و محتوایی، عالوه بر طنزآفرینی، موجب افزایش موسیقی انواع تقابل

شود. این ویژگی مبین این باور در خواننده می لفظی و معنوی در شعر و نیز ایجاد شگفتی

از صنایع بدیع و لفظی استفاده میکند كه شاعر برای ایجاد انسجام در شکل شعر » است كه 

نقد « ) تنش و تباین و ناهمسازی بویژه دو صنعت پارادوكس و آیرونی هستند القاءكنندة

 (. 48ادبی و دموكراسی ،پاینده: 

هایی است كه خی دیگر از محّسنات لفظی و معنایی، از مؤلفهآمیختگی پارادوكس با بر

کند و نمایانگر ذهن سیّال شاعر در پردازش این ترفند بندی آن را دشوار میسازی و طبقهجدا

های اندیشیدن را از پارادوكس میتواند ظرفیت زبان و قابلیت»ست. به عقیدة آشوری بالغی ا

جایگاهی قرار دهد كه بتواند آنچه را كه نیست، در  ارتقا دهد و انسان را در شدنبه  بودن

 (.77شعر و اندیشه ،آشوری : « ) خیال بیاورد
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خوردگی تصاویر هرچقدر این گره»نظران حوزة بالغت عقیده دارند كه بسیاری از صاحب

كه برخی از منتقدان بیشتر باشد، لذّت حاصل از كشی پارادوكس بیشتر خواهد بود. همچنان

یکی از  ویژه پیروان مکتب نقد نوین مثل كلینر بروكس، تناقض ظاهری را تنهاغربی، به

 (89فرهنگ اصطالحات ادبی ،داد:« ) دانندویژگیهای بنیادی شعر می

موجب پیوند پارادوكس با عناصر مطرح در دانش معانی، از دیگر رویکردهایی است كه 

به نقش مواردی نظیر: تنکیر، توان ل میشود و از آن قبیدشواری شناخت ساختاری آن می

اشاره كرد. وضع پارادوكس در نما گیری متناقضتقلیل، تحقیر و تقیید مسندٌالیه در شکل

ل مرتبط با این های ادبی نظیر تعجب، استهزاء و ریشخند، تهدید و تحذیر از دیگر مسا محمل

 توان آنها را نادیده انگاشت؛ موضوع است كه نمی

های پارادوكس در شعر طنز انقالب طرح در این زمینه، ویژگینظریات مبر اسا  همة 

بررسی است؛ البته باید اذعان داشت كه اسالمی از سه منظر ادبی، محتوایی و زبانی قابل

برخی از ابیات دارای پارادوكس، تنها از یک یا دو منظر و برخی دیگر در همة موارد 

 بررسی هستند.قابل

 ساختارهای ادبی -1-6

گیری از سایر عناصر بالغی نظیر اسالمی در عرصة شعر طنز ضمن بهرهانقالب  شاعران

  مندانه با آن عناصر ای هنركنایه و ... پارادوكس را به گونهتشبیه،  استعاره ، مجاز ، 

اند به زبان شعر طنز پویایی و تازگی بدهند كه این اند و از این رهگذر توانستهآمیختهدر

پدیده حاصل دخل و تصرف شاعران در صورتهای لفظی و معنایی و آشنایی زدایی از ذهن و 

 زبان است. 

دكتر وحیدیان كامیار در شرح مقوله پارادوكس به پیوند این عنصر بالغی با شگردهایی 

دح ، عکس و ... اشاره می كند و آنها را از عوامل نظیر تهکّم ، استثنای منقطع ، ذم شبیه به م

( 1ن كامیار:ی ، وحیدیاارد ) بدیع از دیدگاه زیبایی شناختشمری و آشنایی زدایی بر میغافلگی

امل موثر در بالغت افزایی و جوهرة شعری است كه بخشی از نما از عوبر همین باور متناقض

زیبایی شناختی و تهییج مخاطب  ناع حسگذاری از این لحاظ است كه موجب اقاین تاثیر

ا در مخالفت آن با عقل و منطق شود . دكتر سروش راز حالوت حاصل از پارادوكس رمی

نما برانگیختن تعجب است از راه تکیه بر خالف عرف و نقش متناقض» میداند و میگوید : 

استفاده از تعمیم صنعت طباق با « ) مقراض تناقض  عادت و منطق و گزیدن با دو تیغة

آمیزش ناسازها » ( كاوو  حسن لی نیز معتقد است : 259، سروش : 2عکس و نقض ، ج 
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انواع تناظرها ، تقارنها و موسیقی معنوی است كه  دهندةا بیان پارادوكسی از عوامل تشکیلی

( وی اهمیت 7آمیزش ناسازها در ادبیات فارسی ، حسن لی : « ) گیرند تقابلها را در برمی

این تقارنها  » میشمارد و میگوید :  تقارنهای كالمی را فراتر از ساختارهای ذهنی بر بررسی

توانند در صورتهای ادبی نظیر تشبیه ، استعاره ، طرد و عکس ، كنایه ، ایهام و مدح شبیه می

 « . به ذم ظاهر شوند 

گیری های موجود میتوان دریافت كه شکلبر پایة این دیدگاهها و با تامل در نمونه

آید كه از لحاظ قابل صورتهای خیالی به وجود میپارادوكس در شعر انقالب اسالمی با ت

های تصویری اشعار و این ارتباط را با دقت در شبکه لفظی و معنوی با هم ارتباط دارند

 توان یافت : می

 غستل در جاری خون كرد نمازش كردیم              كردیمنازش  بسته كهگرگ شد میش زبان 

 كته بازش كردیم  بوداز تمنتای رهتتتایی به قفتتتتس افتادیم            دام متتا بتال و پری 

 (67نامه گرد باد ،حسینی :) سفر                                                              

جاد تقابل لفظی و معنایی میان گرگ و میش و تمنای رهایی در موارد  یاد شده شاعر با ای

ای است و شنونده را در آفریند كه حامل پیام گزندهافتادن در قفس ،پارادوكسی را می و

« ویال نداشت  موال» سپید  تاملی عمیق فرو میبرد . و همچنین است نمونة زیر از منظومة

 : علیرضا قزوه سرودة

 در متتتتال دنیتتتتا            ریاضتتتت كتتتتش به ویتتتالیی بستتازد اصتتتالً گتتتور پتتتت

 (  92) از نخلستان تا خیابان ، قزوه :                                     

الدین عراقی با جایگزین كردن در این نمونه شاعر با ایجاد نقیضه در مصراعی از شعر فخر

زیر از  وجود آورده است. همچنین است نمونةفت را به ویال به جای بادام تناقضی شگ واژة

ها مرا نفرین ها مرا سرزنش كردند ،تقدیرنامهسکوت كردم ،تقدیرنامه»ین شاعر: هم

 ( 106همان : «.)كردند

در این فراز شعری شاعر با ایجاد تقابل معنایی توأم با تشخیا و كنایه میان اجزای كالم 

طنز  ه شیوةهای مرتبط ، وضع پارادوكس بت. بر اسا  یافتهی را رقم زده اسپارادوكس بدیع

 های ادبی به روشهای زیر صورت گرفته است: درساختار
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 پارادوکس بر مبنای تشبیه -1-1-6

 به مثبت:مشبّه منفی+ مشبّهٌ الف(
 بینمتستتتتاق  متتتیملختتتی را كتتته روی دیتتتتوار استتت            ستتتتاقی  ستتتتیم

 (129)شعر طنز امروز ایران ، نبوی: 

 به مثبت*ساق= مشبّهٌ* ملخ روی دیوار= مشبّه منفی؛ ساقی سیم

كیب است در هیات ساقی سیم ساق شاعر در این بیت ملخ را كه جانوری به ظاهر بد تر

 بیند. می

 تشبیه معکو  یا مقلوب: ب(

 كتتتتاه چون كتتوه و كتتوه چونان كتتاهست و بتتتتاال پَست            پَستتتت باال شتتتده

 (131)همان: 

 پارادوکس بر مبنای استعاره -2-1-6

 مستعارٌله مثبت + مستعارٌمنه منفی: الف(

 غتتتولی با قد همچون چنار آمد برونپرده را برداشتتتی تا دلبتتتری آید به در            نرّه

 (161)قهوه قند پهلو ، مهدی نژاد :    
 غول: مستعارٌ منه*مستعارٌ له؛ نرّه * دلبر:

مکنیه: در این شیوه شاعر با اسناد فعل به چیزی بی جان  پارادوكس بر مبنای استعارة ب(

 آفریند:و ایجاد تقارنهای كالمی پارادوكس می

 می ختتتندد بر متتتن شکتتتتاف دیتوار            می گتتترید بر متتتتن شکتتتتاف سقتی 

 م گتتترفته از آن ختتتنده            متتتن ختتتتنده ام گرفتتته از این خنده من گتتتتریه ا

 ( 106) گزینه اشعار طنز آمیز ،صالحی :                                          

 پارادوکس بر مبنای کنایه -3-1-6

 طرح موضوع مثبت + عبارت كنایی منفی: الف(

 ها را با دوستان مکیدنگشتن            وانگتتتته سمتتاقلیسانسست با مکافات فتتوقعالی

 (169)قهوه قند پهلو ،مهدی نژاد : 
 مکیدن: كنایة از انتظار بیهوده*شدن: مقولة مثبت؛ سماقلیسانس* فوق
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 اجتماع دو مقولة كنایی متضاد: ب(

 وپال شنیدنپرتپیش ر یس رفتن ستتودی جز این ندارد            حرف حستتاب گفتتتن، 

 (170)همان: 

 وپال شنیدن= جواب بیهوده شنیدن*گفتن؛ پرت منطقیمستدل و  سخنحساب گفتن=  حرف* 

 زنند گُل به ستترت تا كه پوستتت بَکنند            بر آن گُلتتتی كه ُبود بر سترِ خیار، قسم!

 (173)همان : 

 دهند*پوستت بکَنند= تو را عذاب می* گل به سرت زنند= اسباب افتخار تو را فراهم كنند؛ 

 ساخت كنایة نو منطبق با كنایات قدیمی: ج(

 دزدنداز كران سمعتتک و از كور عصا میت رحتتتم بر عتتتاجز و افتتتتاده ندارند روا           

 (177)همان: 

ای مبتنی بر پارادوكس است كه به اقتبا  از كنایة عصا * سمعک از كران دزدیدن، كنایه

 ز كور دزدیدن ساخته شده است*ا

 ترجیح كنایة منفی بر كنایة مثبت: د(

 سفید از سرحنایی بهتر استتر شود            گاو پیشتانیدارتر باشد، مقرّبهركه مشکتتتل

 (69)همان :

 اخالق؛ مقرّب: كنایه از صاحب مقام و نفوذ*دار: كنایه از فرد بی* مشکل

 كنایات مبتنی بر تمثیل: ه(

 هتتتمدتفیشتتتتر   از   بقتتتتتر   نمتتیتتتاو هم پیتتتتش او فالطتتتتون است            بگ

 (561)همان: 

 المثل مبتنی بر پارادوكس**گاو هم پیش او فالطون است: ضرب

 بنیاد دو كنایه متضاد با تضاد لفظی: و(

 تا كتتتته درازت نکنتندهركی است            كتتتتوتاه بیتتتتا كیهراوضتتاع جهان دیمی و 

 (412)همان :

 * كوتاه بیا! = فروتنی كن! تا كه درازت نکنند= تا تو را نابود نکنند*

 پارادوکس بر مبنای تلمیح -4-1-6
 کشندبیشتر گرسیوزان را شکل رستم میت      آفرینان ثناگتو را مخور!       گول این نقتتتش

 (67)صبحتان بخیر مردم،قزوه :
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 معبری گسترده جز پل های ویرانی ندید       بر فراز نیل های  بی كسی    موسای من      

 ای ایمانی ندید تتفم از این برادر هتتتیوس        غیر بی ایمانی خالا به جز تزویر محض    

 (86اد ،حسینی :)سفرنامه گرد ب                                                                        

 پارادوکس بر مبنای استثنای منقطع )از مصادیق روش ایهام( -5-1-6
 از احتیاج نیست غیرهامان سفره درها امتتش   از داد و قال          نیست غیرامان هنهخا درها صبح

 (83)قهوه قند پهلو ،مهدی نژاد :

 پارادوکس بر مبنای ایهام تناسب -6-1-6
 تد، نه فرهادتتاف شیتتتپرو در تتتتنه خس       تتتخ باشد      یب و تلتتتنجیرین تتتر شتتاگ

 (52)كاكتو  ،علیدوستی :

 بودن شخاِ شیرین( بداخالق1                       

 بودن شیرین    تلخ

 «شیرین»متضاد « تلخ( »2                       

 پارادوکس بر مبنای جناس -7-1-6

 نیستند!خارها خوار 
 های دار نیستند!های خشک، چوبهشاخه

 (73)آینه های ناگهان ،امین پور : 

 *خار و خوار: جنا  ناقا لفظی*

 دار داردگرچه او ضامن ندارد، لیک ضامن         ین بگیرد   تتهای گُنده و سنگتواند واممی

 (83)سکته ملیح ،بیابانکی :

  دار: جنا  ناقا*ضامن، ضامن*

 كننده( ضمانت1          

 ضامن                 

 ( ضامن چاقو.2          

 پارادوکس بر مبنای تضمین  -8-1-6
 شه میت درستادب  شو هر چیز بیادب  برو بی  از بی ادب           گرفتادب رو یاد  كهلقمان  مثل

 (169) فیض بو  ،فیض :                                                                           
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 پارادوکس بر مبنای طرد و عکس -9-1-6
 اهتتاه اندر متتتاه و چتتتتاه در چتتتتتتتم        زی راست     ست و چپزی چپ شدهراست

 (131)شعر طنز امروز ایران ،نبوی :

 پارادوکس بر مبنای اغراق -10-1-6

 میتکننتا كامیون گناهو خیرات صدروزی              کننمیت، شیطونا رو مات ونتبش بدهوقتی پا 

    (  264)قهوه قند پهلو ،مهدی نژاد :

 ساختارهای محتوایی -2-6
با در نظرگرفتن  شعر ظنز انقالب اسالمی  از لحاظ فکری و محتوایی با نگاه منتقدانه و

مفاهیم از متناقض  کند و برای بیان اینجوانب اخالقی نابهنجاریهای اجتماعی را نقد می

ادبی نمایان است حضور  تصاویر طنز پارادوكس در این دورة جوید. آنچه كه درنمایی بهره می

 های افقی و عمودی استبا سایر تصاویر شاعرانه در محور نامحسو  طنز و آمیختگی آنها

فاهیم طنز آمیز در پارادوكس نتیجة نباید از این نکته غافل بود كه لذت حاصل از در  م

موجب التذاذ و شگفتی در های لفظی و معنایی است كه در نهایت همین در هم تنیدگی

متناقض نمایی از این جهت كه موجب هنجار گریزی،  ابهام ، دو بعدی » شود . مخاطب می

ویژگیهای ع ، طنز و مطایبه آفرین است .  )شود ، بدییجاز در كالم میبرجستگی معنا و ابودن ، 

 (29زبان طنز در كاریکلماتور، طالبیان و تسلیم جهرمی :
از جمله ویژگیهای محتوایی در طنز های مبتنی بر پارادوكس در شعر انقالب اسالمی طرح 

ضدین و دو سویه مفاهیم متناقض برای اثبات حقیقت است آنچنان كه مخاطب از اجتماع 

عالوه بر التذاذ روحی در بهتی ناگهانی برد و یک موضوع به عمق سخن شاعر پی می بودن

رود .آنچه در بررسی ساختارهای فکری و محتوایی پارادوكسهای طنز در این دوره فرو می

ادبی قابل توجه است این است كه گاهی فهم مطلب  در این گونه ساختارها به شکل مستقیم  

در متناقض نمایی .» ویل و توجیه معنایی به آن دست یافت ن پذیر نیست و باید از راه تاامکا

رسد بنابراین در این عنصر ود متناقض است یا مهمل به نظر میحاصل عبارت متناقض یا با خ

بالغی تقابل و تضاد كلمات به خودی خود مطرح نیست بلکه معنی حاصل از تركیب كالم و 

 (  6:  86وزیله ، «) در متناقض بودن سخن تعیین كننده است كل عبارت است كه 
 اند:های زیر، شکل گرفتهب اسالمی در این ساختار، به روشهای شعر  طنز انقالپارادوكس

 هاپنداری منفیمثبث -1-2-6
 ن اوتتتتتان الکتتتتتتتن ز زبتتتتتتدل كَ      ن او      تتتتتتتف دریی و تتتتر مپتتتتتدر شع
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 ت اوستتتتو حکمتتتان همه محتتتتلقم           و كه نیکوست تتتن بگتتتتر سختتتتمِعاز 

 (65)قهوه قند پهلو ،مهدی نژاد :
 *نیکو بودن معر = تصویر پارادوكس *

 ساییدناست كشکدر شغل شریفیتتچق       داند     شده ست میتاور تتتاونی كه مشتتمع

 (21)سکته ملیح ،بیابانکی : 

 بعد از این ما هم پی شهرت سخن خواهیم گفت    

 ترن خواهیم گفت تتس را نستزاغ را طاوو  و خ

 (14) سرود درد ،سبزواری :

 هاپنداری مثبتمنفی -2-2-6
 هاتتالینوستای ما شمایید آی جتتتتدرده         ایان كذب   تتتدست بردارید از ما آی عیس

 (90) قهوه قند پهلو ،مهدی نژاد :

 کشنداه زنخدان آب زمزم میتتتآخر از چ            ییتنددنیاتر تایا بیشدتویان ختتتت جخرآ

 (67) صبحتان بخیر مردم ،قزوه :

 ستم كنید! كمی همس است عدل، تدیگر ب       ور داد     تتتدل و وفتتتردیم از زیادی عتتتمُ

 (44)املت دسته دار ، فیض :

 پنداری زندهمُرده -3-2-6
 زار داردتتر تا بخواهید سنگ متتتاین شه             ستمرده عمودیابری در این شهر یک هر ع

 (   90)نامه های كوفی ،بیابانکی :                                                                    

 پنداری مُردهزنده -4-2-6

 ی كردمتدم زندگکتتته یتتتتا اینکتتتتتت            دمرتتتتتال مُتتتتهای سالتتتتن ستتتتم

 (22)دستور زبان عشق ، امین پور :

 ده ای تتتنوز زنتتتر می برند و تو هتتتتس      ه      تتتته روضتتهر روز و هر سال تورا روض

 (90)نامه های كوفی ،بیابانکی :      

 های نامتعارفخواسته -5-2-6

 هاالیتتتتم باران دارم ز خشکستتتكه چش            هاگلتهای بتاغ قالیت به ستوش اتتتدلم خ

 (61)دستور زبان عشق ،امین پور :
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 اش عادت كنیمتادتی كتتتتته بی عتتتتب              ادت است تتتتا عتتتام عبادات متتتتتم

 (64) همان 

 تشبّث -6-2-6

«. شود، امّا معلول همچنان باقی بماندتشبّر در پارادوكس  آن است كه علتِ ایجاد نابود »

 (334)بالغت تصویر،فتوحی :
 رود؛قطار میرود، تو میروی، تمام ایستگاه می

 های سال،ام كه سالو من چقدر ساده

 امدر انتظار تو كنار این قطار ایستاده

 ام!های ایستگاه تکیه دادهو همچنان به نرده

 (9)دستور زبان عشق ،امین پور:

 استبداد -7-2-6
)سبک شناسی ،فتوحی «. استبداد در پارادوكس آن است كه معلول بدون علت پدید آید»

:333) 

 ر حافیتتته بُشتتتده بتتتتتروف شتتتتمع     نه       تتتتتیر و پابرهتتتتتوده فقتتتتتب اتتتتن

 (61)شعر طنز امروز ایران ،نبوی :

 خودفریبی -8-2-6
 ریمتتتگیاد میتتتتتتا را گشتتهگتتتتتتتن       گیریم     تتاد میتم را زیتتتته كتتا كتتتتتتم

 (130)همان :

 یک عمر با مرگ زیستیم، از بس كه خسته ایم دگر خسته نیستیم

 (1069اشعار طنز آمیز ، صالحی :  ) گزینة

 گوییوارونه -9-2-6
 تراود بم میتتته از مذهتتتری كتتتتبه كف         ازم   تتازم بنتتتتتتا بی نیتتتتن ریتتتتز دی

 ( 131) گزینه اشعار ،امین پور :  

 غم این نیست داغ كربال این نیست                نیستعزا این 

 ها دن  شباهت میتبرد این نوحه خوانیتبه خندی

 (110) صبحتان بخیر مردم ،قزوه :              
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 خوداتهامی -10-2-6
 م داریمته كتم، همتتتس كه زیادیتتتاز ب     تتتتم داریم       این غ دره تتتانگار كه ما ریش

 (397)قهوه قند پهلو ،مهدی نژاد:

 نیشخند و استهزاء -11-2-6

 ترام گذاشتندتتار احتتتتتدة چهتتتا دنتب       شده     عتتتای قطتتتپاه بهها امسال تاكسیت

 (76)از نخلستان تا خیابان ،قزوه :

 همین كه فاحشه شهر شد حجاب فروش       د     بوم  تك همینمانحیایی   حجب ونمانده 

 (78) صبحتان بخیر مردم ،قزوه :

 تتخُفای میتانهتتتخوهتتتتتة قهتتتتگوش       ار     تتتتتنه و بیمتتتترستردی گتترمتتتتپی

 تتتتگفیتتتوری متتتترّات پُرختتتتاز مض     تتوینده       ود و گتتتتتاز بتتتتتتو بتتتتترادی

 (33)شعر طنز امروز ایران ،نبوی :

 اعتراف -12-2-6
 امام، فرش حرم دزدیدهر مسجد بُردهتمُه             شنید هیخوا صبحدمكارم، توبه مشبا گرچه

 (49)پیاده آمده بودم ،كاظمی:

 به یاد لبان تشنه ات ظهر عاشورا »

 «شربت زعفرانی نوشیدیم در جامهای كریستال

 (104های كوفی ،بیابانکی :) نامه

 پنداری پیر و بر عکسجوان -13-2-6

 ته مکیدند نفس را تتته لب بستتچون پس        تتتا نگشودند    م به دنیتتترند ولی چشتتپی

 (48) صبحتان بخیر مردم ،قزوه :                                                               

 ر شباب آلوده تتنده دار است ولی پیتتتخ         آغشته است    كه به پیرشبابی  نیستبد  گر چه

 (64) فیض بو  ،فیض :                                                                

 رانیتترگتتتار و ستتتتته وقتران بِ تتتتانی            ز پیتتتادمتتترازد شتتتان را بتتتوانتتتتج

 نیواتران جتتتتری و پیتتتتوانان پیتتتتج         س   تتتتعکبرروز تتتتکنند امن میتتتتولیک

 (124)كاكتو  ،علیدوستی :
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 پنداری دروغراست -14-2-6
 گفت:»

 «هركه عریان آید در باران، خیس نخواهد شد! -

 (131اشعار طنز آمیز صالحی : )گزینة

 ناسازه های منطقی  -15-2-6

 ور در این منظره ها چشم چرانی بکند تك      زمه را       تتان باز كند كر شنود زمتتتالل زب

 ( 250)شاعر شنیدنی است ،بهمنی :                                                    

 ساختارهای زبانی -3-6

كه  گیرد یکی در قالب جملهدتاً در دو ساخت نحوی شکل میپارادوكس درزبان شعر عم

نماید دیگری در قالب تركیبات اء جمله به یکدیگر عقالً محال میدر این صورت اسناد اجز

گویند ) فتوحی ( میOXYMORONوصفی یا اضافی كه به آن تركیب متناقض نما ) 

اسالمی را در ساختارهای زبانی ( بر پایه این دیدگاه اشعار طنز شاعران انقالب 328:1385

 ه بندی كرد: توان به صورت زیر طبقمی

 اسناد مسند الیه به مسند  -1-3-6
تصویری « توانا بود » به مسند « هر كه نادان بود» زیر شاعر با اسناد مسند الیه  در سرودة

 آمیخته به پارادوكس را ایجاد كرده است : 

 توانابود هر كه نادان بود »

 چنین گفت فردوسی پاكزاد 

 «بر آن سنگ پایه در آن بامداد

 (106) گزینه اشعار طنز آمیز ،صالحی :               

 همچنین است اسناد سالم به خداحافظی در بیت زیر : 

 افظی است تداحتتته ختتالمی كتتتتتبا س         تتتده ام    ار آمتتتتتدار بهتتتتتدی بهن تتتم

 ( 127) همان :                                                          

 های قیدی متضاد اسناد فعل به متمم -2-3-6
قیدی موجب خلق  هایفعل خوردن ) شراب خوردن به متمم در بیت زیر شاعر با اسناد

 : پارادوكس شده است

 استان كنم زیادی خوردهتتاین تا  گم         است    رط غم از شدت شادی خوردهتتاز ف

 (76)سکته ملیح ،بیابانکی :
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 اسناد مفعول به متمم  -3-3-6
 ماتیاه شتتتتبزه و گتتتتتل و ستتتتتاز گ            تنوم شار میتتتتتی خوتبنم تتتته كتتتتچ

 (28)سفر نامه گرد باد ،حسینی :                                                       

 اسناد فعل به متمم  -4-3-6

 م شدن پیدا چه كردیم تتتر از گتتتتبه غی    در این دنیا چه كردیم        فلت تتتتز غتبه ج

 (22)همان :                                                                

 عطف دو معطوف متناقض به هم -5-3-6
 پارادوكس در این شیوه با عطی دو معطوف هم نقش متناقض به یکدیگر ساخته شده است

 دل استتتش بیتترینتتتن و بهتتریتتبدت        بک ول است    تس یکبک، تتغرض این سال

 (94)املت دسته دار ،فیض :

 ترکیب دو اسم متناقض -6-3-6

 ردن توتتتكلطتتتة غتاستتتتحمرندان ز        شود، یادآرند     ن از تو میتتتتتا سختتتهرج

 (258)قهوه قند پهلو ، مهدی نژاد :

 زندگی كردم  همرا  من مرگ زندگی مرگبه         نه با بیگانگانم نسبتی باشدنه با خویشان     

 (110) صبحتان به خیر مردم،قزوه :

 ترکیب اسم+ صفت -7-3-6

 تر«برسرخا »مة خلق تتم از هتتتتردهای عزیز             شدیتدنِ ریزگتتتتن آمتتتتبه یُم

 (42)سکته ملیح ،بیابانکی :
 «امروز امّا نگاه كن كه چه اضطراب قشنگی ما را در بر گرفته است.»

 (78)از آسمان سبز ،هراتی :

 یل من از در  كال  نظری بود تتتتحص        ره واین یار پری نام    تتتی چهپرار تتتآن م

 (139ار ،فیض :) املت دسته د                                                                      

 تضاد افعال -8-3-6
 متتتدی بزنتتتبنتهتتتتد بروم شکستتتبای      تم توبه      تتتتم و ببستتتس كه شکستتاز ب

 (93)سکته ملیح ،بیابانکی :
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 ترکیبات وصفی متضاد -9-3-6
 ات طنز استتزونکتن جتتتند خشتتتلبخ    نز است        تتتات طتتتتتة ما از بركتتتاندیش

 (397)قهوه قند پهلو ،مهدی نژاد :

 اده گریه كنیمتتترد متتتتل یک متتتتت            مثتتتوبی نیستتترد كار ختتتتریة متتتتگ

 (128)شعر طنز امروز ایران ،نبوی :

 اجتماع صفات متضاد -10-3-6

  كنرا مسلمان بت خود ن كافرا روزی اتمسلم            بت شدی در خود خررا وآ همه بتاین  شکستی

 (104)صبحتان بخیر مردم ،قزوه :                                                                 

 های اضافی متناقضترکیب -11-3-6
 های مردم رارد ز پی خانهتتتراب كتتتتخ       م را     تتتید تربت قتتعه بوستتتتكلنگ توس

 (53)همان: 

 با مفهوم متناقض افعال متممی -12-3-6

 چه سازم ار نگشایم به مدح جانان نیش؟!     ام من درویش        اندهتكنون كه خسته و درم

 (312)قهوه قند پهلو ،مهدی نژاد :
 گشادن در مدح جانان: عبارت پارادوكس** نیش

 ان رسیدم ته پایتتتتتن بتتتاز رفتتتتدر آغ   یدم         بری ته راهتتتتیدن چتتتترای رستتتب

 (108) گلها همه آفتاب گردانند ،امین پور :                                                       

شود كه استفاده از تصویرهای پارادوكسی در شعر طنز در پایان این جستار، یادآور می

ای گونه است؛ بهسالیان پس از انقالب اسالمی، از حیر كّمی و كیفی بسیار افزایش یافته 

های الب به شمار آورد. در میان مصداقهای سبک شعر انقكه میتوان آن را یکی از ویژگی

هایی وجود دارند نما كه بر مضامین طنز مبتنی هستند، گونهآمده از انواع متناقضدستبه

 های معمول جایبندییک از طبقهو ادبی، در هیی كه به دلیل موقعیت چندوجهی زبانی

رسند كه بازكردن گره پارادوكس ابی چنان دور از دستر  به نظر میگاهی در ارزی گیرند ونمی

های توأم با مفهوم مکن است. با این حال، نمایش قدرتهای كالمی و ایستها و حركتدر آنها نام

توان آن را نادیده انگاشت. ای است كه در طنز نمیوكس، مؤلفهدر زبان شعر مبتنی بر پاراد

طقی، فراعقلی و فراعُرفی الزمة عنصر پارادوكس است كه در طنز وجود این ماهیت فرامن

ه، ریختن قرارداد، قاعده، تعریی، كلیشهمطنز از به»دارد. به تعبیر نیما تجبّر، نویسندة معاصر: 

شود و به همین دلیل است كه طنزها غیرمنطقی، خارج از ورسوم حاصل میالگو و یا آداب
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ت معهود عقلی و اجتماعی ر از ذهن و درنهایت خارج از استدالالجدّیت و رسمیت معمول، دو

 ( 175)نظریه طنز ، تجبر :«. کنندجلوه می

ومعوج، های كجها است. آینهاز این دیدگاه، ورود به جهان طنز همانند ورود به اتاق آینه

در آورد. به عنوان مثال های مقعّر و محدّب كه هریک ما را به شکلی دیگر درمیآینه

صفر را بستند تا ما به بیرون زنگ »خوانیم: اكسیر، از طنزپردازان معاصر، می های اكبرسروده

)زنبورهای عسل دیابت گرفته اند ،اكسیر «. نزنیم. از شما چه پنهان، ما از درون زنگ زدیم!

های لفظی و معنوی، تصاویر دیگری نظیر (  در این عبارت شعری، عالوه بر اجتماع نقیضه81:

کنند و این در حالی است كه عال با مفاهیم مختلی خودنمایی میكنایه و تضاد صفات و اف

ر اعتراف از قیصر موسیقیهای لفظی و معنوی آن نیز درخور تامل هستند. همچنین است شع

عتراف گناه، با زبان ساده اخِشی به گوش میرسد؛ برگهای بیخِش»پور كه میگوید: امین

( كه با  74های ناگهان ،امین پور :)آینه«. كدام ریشه آب میخورد د: خشکی درخت ازکننمی

دادن آن به خشکی درخت، خوردن در معنای كنایی و حقیقی و ارتباطامتزاج فعلِ آب

مانندی را رقم زده است كه این اتفاق حاصل انحراف زبان از هنجارها و پیوند پارادوكس بی

ماهیت شعر به »گوید ی نظریه پرداز معاصر مینان كه ترآن با مفاهیم متناقض است همچ

 بخشد و به گونه ای نظام یافتهاست كه زبان معمولی را دگرگون میکند و قدرت میگونه ای 

 (.  5)نظریه ادبی ،ایگلتون :« سازد.آن را از گفتار روزمره منحرف می

پارادوكس، از  سازی آوایی مبتنی برهای كالمی و واژگانی و برجستهها، بازیافزون بر این

های گوناگون شعری به آن نزپردازان انقالب اسالمی در صورتهایی است كه طدیگر مقوله

اند؛ در مثال زیر، شاعر با تقلید از گونة آوایی معتادان، با مفاهیم پارادوكس سبب پرداخته

 سازی آوایی در شعر شده است:برجسته

 دو شه تا بَشت اژ اون دولتیاش ما را بش       ؟ ژیرا     غمخوری  چهلول اگر نیشت فراهم، 

 شتا را بتتتژاش متته روژ عتكشت خشخاش شنیدم شده اژ نو ممنوع           ژبونم الل بش

 شفره گر هشت تُهی، نان لواش ما را بش       ش     تتما نخواهیم به جُژ منقل و گُرژ و آتی

 را بش مابه اَفیون ژدن و درد و بالش  پُک      ت كه خدا كرده عطا      تتهمه نعمالغرژ ژین

 (74)برداشت آخر ،صدر :

و موارد فراوان دیگری از این دست كه مجال پرداختن به همة آنها در اینجا وجود ندارد و 

الزم است كه هركدام از این اَشکال، در جستارهایی دیگر و با دقت نظر بیشتری موردبررسی 

 قرار گیرند.
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 گیرینتیجه -7

پارادوكس از عناصر پُربسامد در شعر طنز انقالب اسالمی است. كاربرد این عنصر ادبی در 

اسالمی، طنز را در معرض  ویژه در سالیان پس از انقالبشعر طنزپردازان معاصر و به

 های سبکی و زبانی جدیدی قرار داده است.دگرگونی

ی ادبی، محتوایی و ختارهاهای سطحی و زیرین شعر طنز در سابررسی پارادوكس در الیه

ندی شعر از حیر صوری و دهد كه استفاده از این ترفند بالغی موجب توانمزبانی نشان می

دادهای فکری و تواند به عنوان ابزاری مطلوب در برونمعنایی میشود؛ آنچنان كه گاه می

رادوكس های لفظی و معنوی مرتبط با پاگستردگیفرهنگی قلمداد شود. باید اذعان داشت كه 

توان تعیین كرد و بازتاب این پدیده در شعر ای است كه حد و مرزی برای آن نمیبه اندازه

های زبانی است؛ تا جایی كه برای بسیاری از انواع طنز به مراتب بیشتر از سایر گونه

نزپردازان است، نام االشکال طاالضالع و مختلیهای متفاوتنمایی كه حاصل اندیشهمتناقض

تنیدگی برخی ساختارهای ادبی و زبانی نیز بر پیچیدگی توان تعیین كرد. درهمانی نمیو عنو

 این موضوع دامن زده است.

ر یابی به قلمروهای جدید داین دستاورد پژوهشی ضمن آنکه نقشة مسیر را برای دست

ن و تفحّا پژوهندگان را در آفرینشهای شاعرادهد، تعمّق های طنز نشان میعرصة پارادوكس

رهاوردهایی نظیر  گمان، تالش هدفمند در این زمینه،نمایاند. بیتر میطنزپرداز ضروری

ها و تحول در هنجارهای های نو، پویایی سبکزایش اندیشه های نوین ادبی،گیری جریانشکل

 زبانی و تصویری به همراه خواهد داشت.
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