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 پيشگفتار .5
 و انتقااد بناابراین باشاند؛ برکناار اجتمااعی مساالل از تواننادنمی، کننادمی زندگی مردم با و جامعه در شاعران

 فلساطین و ایاران ناامی سارایندگان از دو هار محماود و مشافق کنناد.می بیاان هناری زبان با را خود اعتراض

 شاعر دیگاری و ناو شاعر یکای، دارناد غمگاین هایزمزماه بااهماراه ، لطیا: شاعرهای، شاعر دو هر، دنهست

، اسات شااندهک انساان و مباارزه، زنادگی، شاعر به نسبت ترعمیق نگاهی به را شاعران این آنچه نئوکالسیک.

 .است مقاومت آرمان و مبارزه روند درها آن اعتقادی بینش

فارسای و  معاصار ادب درویژه باه، جهاان معاصار ادبیّاات در، مقاومات ادبیّات مفهوم گسترش به توجّه با 

 گونااگون ادبای اناواع میاان در و معاصار جهاان در ادبای گوناة این که یخاصّ هایویژگی به توجّه با، عربی

 عربایفارسای و  معاصار شااعر دو شاعر در نماامتناقض، شاودمای سعی، گفتار این در، است کرده پیدا جهان

ساازی معناایی آفرین نیسات کاه برجستهتنهاا عااملی شاگفت، نمامتناقض، در شعر این دو شاعر شود. بررسی

ای بارای گساترش وسایله نماهاابلکاه متناقض، ها دور کنادایجاد کند و غبار عادت را از چهرة زبان و بیان آن

ایان  .برخوردارناد ماثّّریو از کارایی  چشمگیر، در شعر این دو شاعر نماهامتناقض اندیشة این شاعران است.

جنا  ی ر از رویادادهاتصاویری از وقاایج جهاانی و متاأّّ، شااعرانه ةو عاطفا توان جدا از حسّرا می کارایی

 ت.دانس

 . تعریف موضوع5-5
 و های شعر معاصارترین چهرهدرخشان در ادبیّات عربی از ات فارسی و محمود درویشدر ادبیّشفق کاشانی م

در  نمااامتناقض بااا هوشاایاری و هنرمندانااه از امکااان برجسااتة هسااتند کااه شااعر مقاوماات ةدر عرصاا توانمنااد

 انزبادر  نماامتناقضت هناری از ظرفیّا، یدساتچیره باا ایان شااعران. انادهای خویش بهره جستهتصویرسازی

اوضااع نابساامان ، نماهاای هناریمتنااقضو باا باه خادمت گارفتن  انادبه خوبی استفاده کرده شاعرانة خویش

و باه دفااع از هساتی و  کشایدهگران باه تصاویر و مقاومت مردم را در برابر تاخت و تاز اشغال و ایرانفلسطین 

 اند.پرداخته ملّی مردمت هویّ

تاازگی ترکیباات اند زبان شاعری خاود را غناا و توساعه ب.شاند. ستهها از رهگذر ترکیبات نقیضی توانآن 

علّات تطبیاق نمایاناد. باه ماا ماینماهاا متناقض کارگیریباهرا در  این دو شاعرهنر و توانمندی سرشار ، نقیض

 روشاانی و سااادگی را هاار دو شاااعر ، سااویکاز بااه دو دلیاال اساات: ، نماهااا در شااعر ایاان دو شاااعرمتناقض

گام در میادان پیچیادگی ، به خوبی قابل درك باشد؛ از سوی دیگر، هبرای مردم عامّ شعرشانتا  ،دنگزینبرمی

 .دنداروامی انهایشت نظر بیشتر در سرودهل و دقّخواننده را به تأمّ، د و در این هنگامننهو رمزگرایی می
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 اهمّيّت و هدف، . ضرورت5-2
، ها به طور مساتقیم و غیار مساتقیم از هامرات آنتأّیر و تأّّبا توجّه به اشتراکات دو فرهن  فارسی و عربی و 

لاذا یکای از ایان  ؛اسات اماری ززم و ضاروری، ر شاعران دو زبانبرخی افتراقات و اشتراکات در شعبررسی 

دارای مفااهیمی ، مشافق کاشاانی و محماود درویاش() متناقض نماهاست که در شعر هر دو شاعر، اشتراکات

و مضاامین نماهاا متناقضکشا: و بررسای  .انتقاال پیاام هساتند خادمت و درصّ خاود خا هایویژگیواز و 

 .نداودهب در پی آن، این مقاله گاندهدفی است که نویسن، هاآن

 های پژوهش. پرسش5-9
 نمایی از خصوصیات سبکی شعر مشفق کاشانی و محمود درویش است؟متناقض . چگونه1

 چرا؟ خورد؟شعر کدام شاعر بیشتر به چشم میدر ع ترکیبات متناقض فراوانی و تنوّ. 2

 اند؟در فراهنجاری دخیل بوده، ر این دو شاعرنماها در شع. آیا متناقض3

 پژوهش پيشينة .5-3

 و درویاش اشاعار بار تکیاه باا تطبیقای ادبیّات حوزة در تاکنون که است ذکر به ززم ،پژوهش پیشینة مورد در

 هااییپژوهش مساتقل طاور باه، درویاش محماود مورد در اامّ، است امدهدرنی تحریر رشتة به پژوهشی، مشفق

 پردازیم:میها آن از تعدادی ذکر به که است گرفته صورت

ادبیّات مقاومت ایران و فلسطین در شعر محمود درویش و قیصر » ای با عنواننامهپایان، (1322ب.تیاری )

بررسای تطبیقای مضاامین پایاداری در »ای با عناوان نامهپایان، (1391نیا )عظیمی نوشته است.، «امین پور

در ( 131-99: 1391) ذوالفقااریو  روشانفکرنگاشاته اسات. « شعر محمود درویاش و قیصار اماین پاور

ای باه جنباه« در شعر محمود درویاش و قیصار اماین پاور اندیشیژرفبررسی تطبیقی » ای با عنوانمقاله

ای بااا عنااوان مقالااه (116-133: 1393راد و همکاااران )مااانیانااد. رحدیگاار از شااعر درویااش پرداخته

: 1394وناد و همکااران )اناد. زینیبه رشاتة تحریار درآورده «های محمود درویششناسی سرودهسبک»

باه بررسای « شناسی پدیدة کودك جن  در شعر محماود درویاشنشانه»ای با عنوان ( در مقاله29-114

 ند.اای از شعر درویش پرداختهجنبه
، عربای و فارسای شاعر ادوار ةهما در .اسات افزونای شناسیِزیبایی ارزش دارای، هنری دید از نمامتناقض 

 ناوپرداز شااعر دو ایان اشاعار در سااختاری و محتاوایی وجاوه ةهم در بحث دارد. وجود پارادوکسی تصاویر

 کاااربرد زمینااة در مسااتقلی و امججاا پااژوهش تاااکنون کااه آنجااا از، بنااابراین ؛تاساا تاارفاارا  مجااالی نیازمنااد

 در را نماهاامتناقض کاهآنایم  بر، است نگرفته صورت درویش محمود و کاشانی مشفق رشع در ایینممتناقض
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 شاعری زباان و اندیشاه که کندمی کمک ما به، نمایی متناقض شناخت کنیم. بررسی معاصر شاعر دو این شعر

 ایان از درویاش محماود و کاشاانی مشافق شاعر بررسای به، مهمقدّ این با بشناسیم. بهتر را معاصر شاعر دو این

 پردازیم.می کالم ماندگاری و ابهام، زیبایی در آن کارکرد و تناقض به گرایش یعنی ؛جنبه

 . روش پژوهش و چارچوب نظری5-1
باه بررسای و ، طبیقایتحلیلی و بر اسااس مکتاب آمریکاایی ادبیّاات ت ا با استفاده از روش توصیفی، این پژوهشنویسنده در 

نزدیکای ایان ، باا آوردن شاواهد شاعری پرداختاه؛ ساپسنماهاا از طریق متناقضهای مشترك دو شاعر تحلیل برخی اندیشه

 گذاشته است.ها را به طور عینی به نمایش اندیشه

 موضوع تحليلی زشاپرد .2
 تطبيقی ادبيّات و شناسیزیبایی .2-5

 آییناة و دارد را خاود زماان رنا ، است شاعر روان و جان محصول، ستا ت.یّل و احساس از ایآمیزه، شعر

 و حاازت بیاانگر، شاعر غمگنانه. و کُندها آن غم در و زندمی شاد مردم شادی در شعر نبض است. روزگاران

 عاواملی از نیاز اجتمااعی محای  بناابراین ؛شوندای که بر او عارض میاز عوامل بیرونی است شاعررات تأّّ

 مشافق و درویاش محماود کاه دنیاایی اسات. شاعر در شااعر هایبرداشات یا الهام و اندیشه سازندة هک است

 فهمیدناد؛می را ماردم درد درویاش و مشفق داشت. فاصله بسیار آرمانیشان دنیای از زیستندمی آن در کاشانی

 مطار  متنااقض بیاان و هنری نزبا با را خود اعتراضات و انتقادها آن .بودند مردم همین از جزلی نیز خود زیرا

 ایان باا و کننادمی عمال انتقادی کالم ساختار با هماهنگی راستای در خویشهنجارگریزانة  گفتار با کنند.می

 دارند. کامل آشنایی معنا و فرم

 تطبیقای بررسای بارای منتقادان اسات. م.تلا: ملال ادبی آّار تحلیل در مهم هایمقوله از تطبیقی ادبیّات 

 اسات. شناسایزیبایی حاوزة در نقاد، هااروش ایان از یکای اناد.برده بهره ادبی نقد م.تل: هایوشر از آّار

 رأس در را تحلیال و نقاد باه توجّه و زیباشناسی و کرد ظهور بیستم ةسد مدوّ ةنیم در آمریکایی تطبیقی مکتب

، (166 :1394، همکااران و یاسا)عبّ «اسات توجّاه مرکز ادبی اّر یک ادبیّت، مکتب این در» .نهاد تطبیقی کار

 هام باه زیباایی سااختارهای نعنااوا بااه را ادبی متون تا برود پیش نقدی گیریجهت با باید تطبیقی ادبیّات لذا

 صارف، شناسایزیبایی بار تأکیاد باا و ندانسته ززم را فرهنگی و تاری.ی رابطة آمریکایی مکتب دکن نزدیک

 بار مبتنای رویکاردی شناسایزیبایی کاه آنجا از داند.می کافی بیقیتط بررسی برای را شاعر دو میان تشابهات

 و فهام مسائلة باا تنگااتنگی ارتباا ، گارددمی تحلیال زیبایی کنندةدریافت توسّ  که است توصی: و تجربه
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 بهتار و بیشاتر مفهاومی پدیادة طریق از آن دریافت، بنابراین است؛ درگیر متنی معناهای با مدام و دارد ادراك

، موسایقی، شاعر شناسایزیباایی در (.3 :1392، ناژادیازدان و علیپاورر.ك: ) شاودمای حاصل یمادّ دیدةپ از

 مناسابی فرصات، شناسایزیبایی نقاد شوند.می محسوب شعر زیبایی عناصر ترینمهم از اّر بافت و صورخیال

 1ریمااك آیاد.می تدسا باه ادبای اّار در زیباایی تجرباة طریاق از کاه است مفهومی هایپدیده تحلیل برای

 میادان، مقارناه میادان، او نظر از، بود م.ال: تاری.ی ارتبا  شر  با ولی، کردمی توصیه را تاریخ از ستمدادا

 (.22 :1326، مقدسی امینر.ك: ) است زیبایی تش.یص

 تهویّا» شاناخت بارای راهای، جامعاه بار حااکم «فرهنگای هاایگفتمان» بررسی ضمن، تطبیقی ادبیّات» 

 آغاازی و «انساانی فرهن  تکامل» برای ابزاری، «فرهنگی تعامالت و رواب » در تازه فصلی، هاتملّ «فرهنگی

 «آیادمای شامار باه «فرهنگای رتکثّا و دتعادّ» باه احتارام و «جهانی فرهن » ةصحن در سودمندانه حضور برای

 (.1 :1392، وند)زینی

 عناوان باه را آن و ب.شاد معناا را جامعاه در انساانی علوم بنیادین نقش تا است آن بر تطبیقی ادبیّات تالش 

 خا ّ، ترتیاب بادین و کناد فایمعرّ جواماج در کاالن هایگذاریسیاسات و زنادگی از ناپذیرجدایی ب.شی

 رمتاأخّ نقاد رویکردهاای باا تطبیقای ادبیّاات، مهام ایان باه رسیدن برای بکشد. انسانی علوم انزوای بر بطالنی

ر.ك: )کوشاد می خاود کاردن روزباه در، علام پیشارفت باا گاامهام و اسات دهکار برقرار تنگاتنگی ارتبا 

 (.11 :1392، انوشیروانی و قندهاریون

 اگار درآیاد. مباارزه و وطان خادمت درهاا آن اشعار تا شده سبب شاعر دو هر مشترك اجتماعی شرای  

 کاه زماانی از هااانساان کنایم باولق ناچااریم، بپاذیریم مکتوب ادبیّات اساس و پایه عنوان به را شفاهی ادبیّات

 لت.یّا و درك بار تأّیرگذاری، کشیدند نقاشی غارها دیوار بر که زمانی آن از قبل یحتّ و شدند زبان صاحب

 وجاود باا .(23: 1323، ولاکر.ك: ) کردناد آغااز، اسات ادبیّاات گیاریشاکل اساس و پایه که را یکدیگر

 زباان در ریشاه دیگاری و دارد اروپایی و هند هایزبان در هریش یکی که عربی و فارسی زبان ایریشه تفاوت

 هاایشااخه تارینمهام از یکای، آن هاایجنباه ازهرکادام  بررسی و عرب و ایران ادبیّات پیوند ةمطالع، سامی

 و ایاران تملّا دو ادبیّاات میاان دیرباز از که متقابلیتأّیر  :گفت توانمی ایمبالغه هیچبی است. تطبیقی ادبیّات

 .است نگرفته شکل جهان ملل دیگر ادبیّات میان، داشته وجود بعر

                                                           
1. Rimac 
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 نمامتناقض .2-2
 ذهنیّاات باه که هستند کلماتی آن، شعر زبان است. زبان، ب.شدمی متجسّ را شعر آنچه است. هیچ، خود، شعر
 شاعر در انزبا اگر رساند.می م.اطب به را پیامش، زبان توسّ  شاعر دهند.می یمادّ صورت شاعران اندیشة و

 وسایله یاک، زباان پس برساند. م.اطبینش به را شاعر پیامآنچه  نه و دارد وجود شعری نه، باشد نداشته وجود
 است.

 دقیاق شاناخت اناد.دهکر هاساتفاد بسایار آن از شااعران که است بیانی شگردهای این از یکی، پارادوکس 
 یااری هایشاانسروده در مطار  معاانی و هااندیشاه تردقیاق دریافت در را ما، شاعران شعر در بیانی شگرد این
 بیفزاید. خود شعر غنای و ایجاز بر تواندمی آن واسطة به شاعر که است ابزارهایی از تناقض دهد.می

 خصالت دو ایان و دانداشاته عمیاق نقشای تصاویرآفرینی و معنااگرایی ةحوز دو در همواره نماهامتناقض 
 در نماهاامتناقض تاا اسات شاده سابب نماهاامتناقض هنری ارزش و کالم ناسیشزیبایی ةجنب و ادبی ارزشمند

 باا شااعر که هستند ریمثّّ ابزار نماهامتناقض .گیرند قرار توجّه مورد کارآمد شکلی به، سرایندگی کار و ساز
 گیرد.می بهره معنایی و زبانی هایخالقیت دادن نشان و شعری زبان ساخت در هاآن از بالغی هایانگیزه

 ابازاری و دارناد نقاش شاعر برجساتگی در زباانی نظار از هم و معنایی و محتوایی نظر از هم نماهامتناقض 

 و شاعر شاکل در تقیّاخالّ، خااص شاعری زباان سااخت، موسایقی ایجااد، عاطفاه و اندیشه، معنا تأکید برای
 .شوندمی محسوب و... تازه فرم به رسیدن

 اسات. پاذیرفتنی و تأویال قابال سا.ن کنیم تدقّ که خوب اامّ ؛دارد وجود تناقض ظاهر به نمامتناقض در 
 در پنهاان واقعای بُعاد باه و بینادمی را ظااهر بُعاد فق  سطحی و عادّی نگاه که است متناقض امور از پر جهان

 دریاباد ار پنهاان حقیقت و بزند کنار را ظاهر پردة تواندمی هشیار و تیزبین نگاه تنها و رسدنمی ظاهر این پشت
 (.121 :1392، و همکاران محسنیر.ك: )

 فراهنجاری و نمامتناقض .2-9
 باا شاعر زباان در واژگاان کاارگیری باه نحوة اامّ ؛است شده تشکیل هروزمرّ و کاربردی واژگان از، شعر زبان
 اسات رهبهابی آن از هروزمارّ عملای زباان کاه شاودمی اساتفاده فناونی از شعر در است. متفاوت هروزمرّ زبان
 (.43 :1322، تسلیمیر.ك: )

 ایان تحلیال جاز، نیسات چیازی شاعری تحلیال و اسات ترکیاب بار بال، گازینش بار ناه شعر در تأکید» 

 کاه باشاد ایگوناه باه سا.ن ترکیاب کاه اسات ایان در تناقض زیباییِ (126 :1321، 1ن)یاکوبس «.هاترکیب

                                                           
1. Jacobsen 
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 اسات انگیزشاگفت چنادان ناساازگاری و تناقض .نکاهد آن زیبایی و ذهنی اقناع قدرت از آن منطقی تناقض

 است. متناقض ظاهر ورای در که حقیقتی دریافت برای تالش و کنجکاوی به را ذهن که

، 3دیچازر.ك: ) انددانساته شاعر زیربناای و اصالی عامال را نماامتناقض 2یدکونس توماس و 1شلگل دریکفر

 عاادت یاا عارف، عقل خالف زیرا است؛ غریب و انگیزشگفت شگردی هر از بیش نمامتناقض (.216 :1321

 منطاق و عقال را متناقض مفهوم و واژه دو میان پیوند این (.22 :1326، کامیار وحیدیانر.ك: ) رسدمی نظر به

 حاسّ اقنااع و شاگفتی و تعجّاب باعاث هماین و کنادمی قباول و پاذیردمی عاطفه و احساس امّا، کندمی رد

 (.229 :1321، مرتضاییر.ك: ) شودمی او تهییج و م.اطب شناسیزیبایی

 (.121 :1321، فتاوحیر.ك: ) شاودمای نهفتاه ایایاده کشا: موجاب، زباان سازیبرجسته با نمامتناقض 

 شاگردهای ترینبرجساته و ترینبادیج از یکای نماییمتناقض کند.می ستجسّ و لتأمّ به وادار را ذهن، تناقض

 معناایی فراهنجااری ةساازند عناصار از یکای و (294 :1326، امیاارک وحیادیانر.ك: ) ادبای کالم و شاعری

 است.

 شافیعیر.ك: ) اسات تعاالی اوج هنار در ولای، شاودمی محساوب عیاب، منطاق در اگرچاه نقیضای بیان 

 و گیرایای و باردمی بااز را سا.ن مایاة و پایاه کاه اسات افزاییبالغات عوامال از زیرا (؛32 :1321، کدکنی

 یاک :ساازدمی عدیبُ دو را کالم و (29 :1362، راستگور.ك: ) ب.شدمی فزونی را آن یپذیرذوق و دلنشینی

 خااود ایاان و دارد درباار را حقیقتاای کااه آن دیگاار عاادبُ و باااورنکردنی و اساات عجیااب کااه آن متناااقض عاادبُ

 (.291 :1326، کامیار وحیدیانر.ك: ) است انگیزشگفت

 کاه اسات عاالِم ایان است... ناپذیراجتناب و مناسب زبان، برای شعر، تناقض است. تناقض زبان، شعر زبان 

، کنادمی بیاان شااعر کاه حقیقتای باه ظاهراً اامّ، است تناقض هر از پیراسته بررسی محتاج، او نظر مورد حقایق

 باه شااعر یحتّا ...شاودمی ناشی شعر زبان تماهیّ اصل از تناقضات یافت. دست تناقض طریق از فق  توانمی

 :1321، دیچازر.ك: )شود می رانده تناقض جانب به خود کار ابزار تماهیّ اّر در ناگزیر، صریح و ساده ظاهر

211.) 

 و معنااوی کثاارتِ، رو ، شااعر بااه و... مجاااز، کنایااه، تشاابیه، اسااتعاره چااون ؛عناصااری کنااار در، تناااقض 

 رماوز از یکای، آن ةدرباار رکّاتف باا، خوانادمی را شعر که هر بار خواننده تا ب.شدمی هنری ابهامِ و پیچیدگی

                                                           
1. Friedrich Schlegel 

2. Thomas de Kvnsy 

3. Dychz 
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 بیاان و مفااهیم طر  جز، نیست چیزی، تناقض زیرا؛ (129-122 :1322، مقدادیر.ك: ) نماید کش: را زبان

 و جسااتارگرایی، تأمّال، ورزیاندیشاه باه را م.اطاب ذهان کاه زاعاادت و نامتعاارف صاورت باه هاااندیشاه

 و رشاد مراحال تارینمتعاال از یکای باه یافت دست ایمرحله چنین به که ذهنی سازد.می وادار گریپرسش

 (.36 :1322، مهرآباد اشرافیانر.ك: ) است رسیده قیّتخالّ

 مشفق و درویش شعر در نماهامتناقض بررسی .2-3
 است آشکار روشنی به هاآن در تضاد پایة دو که نماهاییمتناقض .2-3-5

 دارناد نیرومنادی هنری ایجاز و هستند عدیبُ دو زیرا کنند؛می :متوقّ را ادراك خودکار جریان نماهامتناقض

 درویاش و مشافق (.331 :1321، فتاوحیر.ك: ) آورنادمی وجود به تأویل تقابلیّ، ذهنی هایتکانه ایجاد با و

 هناری و بالغای بافات و بیفزایناد ودخ شعر هنری جنبة بر تا سازندمی همراه ادبی صنایج با ار نماهامتناقض گاه

 کنند: ترمستحکم را خویش شعر

 گاریممی خناده باه بل، خندمنمی گل همچو
 

 دارم خااس و خااار تیااغ، پنهااان پیاارهن زیاار 
 

 (166 :ج/ 1322، کاشانی)

 خناده باه رد.کامی متماایز خاویش همگنان از را مشفق، زبان طراوت و نوآوری ةدغدغ و زبان و ذهن اعتدال

 خوانناده نماامتناقض ایان، است آمده پدید مشفق فکری منتظم دستگاه در که است پارادوکسی بیان گریستن

 .است گنجانده کالمش در هنرمندانه ا ر کاربرد این مشفق و داردمیوا لتأمّ به بیشتر هرچه را

 (.بر فراز شهر ما سیاه است، برف )ترجمه:ّ(921ّ:0222،ّ)درویشّمدیتِناّفوقّ ّأسودّ ّلجّ الثّ 

 است. شده سیاه، اختناق و ظلمت تشدّ از، برف یحتّ و چیزهمه، شاعر خیالی فضای در

 .یابااددرمی درسااتی بااه ساالیمی ذوق هاار را متناااقض ترکیااب ایاان آفاارینش در نظاار تدقّاا و نااوآوری 

 او مقصاود دقیاق مفهاوم که ترکیبی یا کلمه، زبان در که صورتی در تواندمی شاعر» است: معتقد پورنامداریان

 (312 :1324) «.بسازد زبان، استعداد و تظرفیّ گرفتن نظر در با باشد نداشته وجود برساند را

 توانااترین و نیسات بیاان سازاوار دیگار شکل هیچ به پارادوکسی کالم این با جز شاعر نظر مورد مفهوم و پیام

 :است «دّ أسّوّلجّ الثّ » متناقض بیان نیهم، کند لتحمّ را سنگین معنای آن بار بتواند که کالمی

 نفاااااسآتاااااش آب آن سااااااقی باااااده
 

 قفاااااس پاااااود و تاااااار بشاااااکنم مگااااار 
 

 (12 :1326، )کاشانی

 و هنرمنادی باا چناان را متنااقض صافت دو نویساندگان و شاعران یگاه .است آن نفی، چیزی هر نقیض 

 کاه تیلاذّ پاذیریم؛می بسایار تلاذّ باا را سا.ن آن ما که برندمی کار به خویش س.ن ترکیب در هوشمندی
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 بادیج باس ترکیبی، نفسآتشآب .ماندمی پایدارتر خاطر در، روی این از و است ذهنی تالش و رتفکّ با توأم

 است.

 فضاای در را خوانناده، شعرش هایمایهدرون با همسو و دوشاوش، کاشانی مشفق یشعر ساخت و سبک 

 اامّا، باشاد نفسآتش تواندنمی یآب هیچ .پردازدمی دیگری توجیه و تحکیم به هرکدام و دهدمی قرار عاطفی

  آب» بناابراین؛ نتارس و تیاز، آتاش مانناد و باشاد ب.شتواناایی کاه آبای یعنای، کنیممای تفسایر را آن وقتی

 است. برده کار به زیبا آیینی به را آن که مشفق ذهن برساختة و فراهنجاری است ترکیبی «نفسآتش

 اساات زناادگی آن تااو ماارگ کااه نمیااری
 

 اسااات تابنااادگی و هااارم سرچشااامة کاااه 
 

 (132 :1322، کاشانی)

 معناهاا بار را راه اامّ ؛کندنمی پنهان شعرش پس در را چیزی و زندنمی زایش به دست ،فوق بیت در شاعر 

، زنادگی و مارگ دارناد. تناقض یکدیگر با دو این زیرا، باشد زندگی تواندنمی مرگ گشاید.می هاتناقض و

 ایان میاان مستمر تنش .اندکرده پارادوکسی چنین دست.وش را بیت و دندهمی تشکیل را بیت مرکزی تصویر

 .انجامدمی شادی و زندگی به نهایت در نمامتناقض نمادهای

 کاه مرگای در بمیارم توانمنمی ترجمه:)ّ(911ّ:0ّج،9111ّ،ّدرویش)ّفیهّموتّ ّالّذيل ّاّاملوتِّّفیّاملوتّ ّأستطیعّالّوال

 نیست( مرگ آن در

 اختالفاات، سیاسای هاایدرگیری، هااجن  ؛باود بسایاری نامالیماات شاهد، زندگی وراند در درویش 

 سارودن باه وادار را او و آزردمای را شااعر اسحساّ  رو  کاه بود مساللی جمله از اجتماعی ّباتیبی و داخلی

 طغیانگر. و سرکش گاه و بود یأس و ناامیدی از سرشار گاه که هاییسروده، کردمی

 ارالاة باا اینجاا در درویاش است. معنادار و متفاوت، ابتکاری، است نهفته فوق شعر درقضی که متنا مفهوم 

 متعاالی تفسایری، مارگ از شااعر تفسیر است. کرده زداییآشنایی، مرگ عدم و مرگ بین متناقض تصویری

 نماید. مصادره خود نفج به را دیگر معناهای و کند پیدا چیرگی متن بر کندمی سعی که است

 سااااااختند ساااااتم از شاااااهید گااااار تااااارا
 

 باختناااااااااد را بااااااااارد پیشاااااااااگانستم 
 

 (132 :1322، کاشانی)

 هنجارساتیزی و یایزداییآشانا باا مشفق که است هنری سازیبرجسته امکانات از متضاد هایپدیده پیوند 

 شااعر ایان کناد. تقویات را خاود سا.نتاأّیر ، راه ایان از تا است زده هاآن زیبرانگاعجاب آفرینش به دست

 از ایهنمونا «بااختن را بارد» اسات. آراساته زیور این به را خود کالم و جسته بهره، امکان این از بارها، بزرگ
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 کاه شااعرانه شاکلی باه مشافق اسات. توضایحی هرگونه ذکر از نیازبی که است هنری و زیبا هایپارادوکس

 کاه اسات نقیضای بیاانی باخات و بارد آمی.اتن .است کرده رسیمت را تصویر این، اوست شاعری هنر م.تصّ

 کارده نمایاان را عاادت غباار کاردنِ پاك و نگریستن زمانه رسم خالف و زداییآشنایی، آن آوردن با شاعر

 است.
ّ(.991ّ:0ّج،9111ّ،ّ)درویشّ«رسائلّ ّقی دتهّطلیقّرّوأان/ّسالسلّ ّحررتهّأسیّرّوأان»

 (اند.کشیده دربند مرا هانامه که هستم آزادی من اند.کرده آزاد را او رهازنجی که هستم اسیری من )ترجمه:

 نظار باه لاوّ نگاه در .است ذهنی ةپیچید خیال، شودمی پارادوکسی کالم پیدایش باعث آنچه، حقیقت در 

 آزاد را وا زنجیرهاا کاه باشاد اسایری توانادمای کسی آیا ندارد. قبولی قابل و درست معنای شعر این رسدمی

 آن معناای و شااعر نقیضای بیاان توجّاهم، بیشاتر درن  با اامّ کنند؟ دربند را او هانامه که باشد آزادی یا کنند؟

 او کاالمتاأّیر  بار، است کرده وارد الفاظ بر نقیضی بیان طریق از درویش که حرکتی و عاطفه، نیرو .شویممی

 است. افزوده

 هاپریشااااانی خااااواب ماااارا بیاااادار چشاااام
 

 هااااااحیرانی آیناااااة در، زنگاااااار ساااااتب 
 

 (134 :1322، کاشانی)

، بیادار چشام ساازد. بیگاناه م.اطاب بارای را شاعرش زباان تاا جویادمی بهاره تنااقض هنر و شگرد از مشفق

 شااعر «بتعجّا و حیارت»، متنااقض جملة این نیست. بیدار وقتچیه، خوابیده چشم و نیست خواب وقتچیه

 کند.می تداعی م.اطب برای را

 شااکوفایی انجااام و آغاااز تااو ذات در هناار
 

 آغااازت و انجااام زمااان ساایر در باااد مبااارك 
 

 (262 :1392، کاشانی)

 آفارینش باه دسات هنرمنادی و مهاارت باا وی رساد.می آراماش باه آن کنار در و شناسدمی را شعر، مشفق

 جماج اصاوزً شاود.نمی آن در طاراوت و تاازگی توجّاهم امار آغاز در خواننده که زندمی متناقضی ترکیبات

 زیباایی گیارد.می کاار باه را ترکیاب این، پیرایهبی و صریح بیانی با شاعر اامّ، تنیس پذیرامکان «انجام و آغاز»

 است. شده زبانی اقتصاد و ایجاز سبب، جدید معنای بر عالوه که است آن در نقیضی بیان این
 نیست( آغاز برای انتهایی هیچ مه:)ترجّ(9ّ:10ّج،0221ّ،ّ)درویشّللبدایه...ّهنایهّال

، ممقادّ)علوی «.ب.شادمی زنادگی واژه باه لایت.یّ و تصاویری عناصار انواع یاری به شاعرانه هوشمندی» 

 نیسات؛ انجاامبی آغاازی هایچ دهاد.می نشان را خود که است عنصری لیناوّ، شعر زبان، شعر در (.64 :1322

 است. انجامبی، آغاز که است شاعر ذهنی دنیای در تنها ،بنابراین
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ّکلماّابتعدوا/ّبعدّالبعیدِّ»  (.0ّ:011:ّج9111ّ،ّ)درویشّ«صارّالبعید ّقریباًّمنّخطوطّیدی/ّبعید 
 دوردست به خطو  دستم نزدیک شد(./ دند به همان اندازه که دور شدنددور ش/ دوردست دور شدترجمه: )

 کاه ایهناری ابهاام با شاعر اند.داده تشکیل را متناقضی ترکیب، باز راشعا در نزدیک و دور ضادمت عناصر 

 روحای التاذاذ باه را او نتیجاه در و داردوامای معناا کشا: و درنا  به را خواننده، است کرده ایجاد شعر در

 رساند.می

 دوش بااار اامّااا، امپیاااری از دلمااارده زنااادة
 

 را جااااانیگران تااااوانگیر بااااار کشااااممی 
 

 (66 :1321، )کاشانی

، نادارد جهاان دو ایان از یکهیچ به کامل قتعلّ و ایستاده واقعیّتفرا و واقعیّت مرز در «دلدهمر زندة» ترکیب

 کماک باه بتواناد شااعر که شده سبب، مسئله این .نیست نیز دو این از فارغ کامل صورت به، حال عین در اامّ

 .کند بازسازی خود ذهن دنیای در را واقعی و عینی جهان، واقعی غیر تصویرهای
، پااییز در و تابساتانی چاون زمستان در ترجمه:)ّ(181ّ:0ّج،0221ّ،ّ)درویششّنفسکِّّربیعّ ّاخلریفّيفّوّتاءالشّ ّيفّیفص

 (.جانت بهار چون
 معاانی بیاان برای درویش .است متن از خارج و فراشعری تموقعیّ کنندةترسیم بیشتر، فوق شعر در تناقض 

 است. کرده استفاده پارادوکسی بیان از نظرش مورد بلند هایمفهوم و

 ساااتپریشانی مجماااج مااان خااااطر شاااکنج
 

 هنااوز اوساات مااوی تااار شااب کمنااد در کااه 
 

 (121 :ب/ 1322، کاشانی)

 را عمیاق مفهاومی و داردوامای حرکات باه بیت مفهوم درك برای را م.اطب ذهن «پریشانی مجمج» ترکیب

 است: برده کار به حافظ بارلیناوّ را نقیضی ترکیب این هالبتّ است. نافذتر و ماندگارتر ذهن در که کندمی القا

 را پریشااان حااافظ احسااان  بااه کاان جمااج و
 

 پریشااااانی مجمااااج گیسااااویت شااااکنج اى 
 

ّ(423: 1322، )حافظ
ّّّ(921ّ:9111،ّ)درویشّ«هلیلنیّأقلهّمل/ّقتلهّذيالّ ّوالکالم،ّقتله/ّهلاّقلهأّملّذيالّ ّالکالم»
ّ(.نگفتم، گفتم هلن به که کالمی و گفتم، نگفتم او به که کالمی ترجمه:)

، بااز شاعر در .شاودمی زیبایی بسیار شعرهای آفرینش موجب گاهی، شاعر پرآشوب درون و خیال پرواز 

 خاود ذهنای مفهاوم مناسابی واژگانی و زبانی استعداد با باید، بنابراین ؛است مواجه ایتازه هوممف با شاعر ذهن

 «نگفاتم» و «نگفاتم» فعال از پاس بالفاصاله «گفتم» فعل است.دام .پردازدمی نقیضی بیان به ناگزیر، کند بیان را

 رسد.می نظر به ذهن از دور «گفتم» از پس
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 بهمان دامان از، ساوییبی سوی به سر کشیده
 

 دیاادم را تکبیاار قاماات قیاماات، دل چشاام بااه 
 

 (29 :ال:/ 1322، کاشانی)

 عاین در کاه آمادهدر ترکیبای صاورت باه و هفشرد و خالصه، یپارادوکس جملة یک مفهوم، باز بیت در 

 ساوی» اسات. شاده نهااده بناا پاارادوکس بار، سا.ن ایان یکلّ ساختار .است متناقض مفهوم دو حاوی، لحا

 کاار باه دیگاران و موزنا شعر در نیز این از پیش که است فارسی شعر در متناقض ترکیبات جمله از «سوییبی

 کشایده تصاویر به است ششعر ةخصیص وازترین که را شاعر ذهن آزادی، شعر این رد آن کاربرد است رفته

 دارد. کاربرد نیز کدکنی شفیعی اشعار در ترکیب این است.

 نماناده بااقی آنچه جز است نمانده باقی من برای ترجمه:)ّ(0ّ:071جّ،9111ّ،ّ)درویشّ«يلّیبقّملّذيالّ ّغیّيلّیبقّمل»

 است.(

 باه متفااوت بیاانی و نگااه باا شااعر زیرا کند؛می ایفا زداییآشنایی در یمهمّ نقش، باز بند در نقیضی بیان 

 اسات رساانده پایان به اعجاب همان با و کرده شروع ادبی اعجاب با را س.ن شاعر .است پرداخته مطلب ادای

 است. خواننده حواس برانگیزانندة خود، اعجاب همین و

 است.( انتظارش در آنجا که مادری جز نیست مادرم در ترجمه:)ّ(011ّ)مهان:ّ«تظرهتنّهنالکّأمّ ّسویّيأمّ ّيفّلیس»

 او شاعر .(1: 1394، همکااران و وناد)زینی «.اسات زنادگی یک از بازتابی و نشانه، درویش محمود شعر» 

 بناد در متنااقض و جدید ةلجم پیدایش .آورددرمی را دردمندی انسان هر اشک که است دردناك قدرآن گاه

 بیاان شاکل زیباترین به را خود متفاوت ةاندیش بتواند تا است تازه زبانی مصالح به شاعر نیاز احساس ةنتیج، باز

 د.کن

 است آمده آن قاتمتعلّ از تضاد هایپایه از یکی جای به هاآن در که نماهاییمتناقض .2-3-2

 اساات خبااریبی همهمااة زمااان فراسااوی در
 

 داشااات بایاااد خباااری گااار خبریافتگاااان از 
 

 (22 :ب/ 1322، کاشانی)

 کاه اسات شااعرانی از مشفق است. شده سروده شعر زبان به که است بشری تجربة همان معادل ،شعری تجربة

، نموناه ایان در دهاد. افازایش، انقاالب از قبل اشعار با مقایسه در را خود تجربة توانست سمقدّ دفاع زمان در

 .کندمی نقض را «خبریبی» وجود «همهمه»

ّ(017ّ:0222،ّ)درویشّ...قابلةّوبالّزفةّبالّو لدتّ ّاهباتّ كالرّ ّالوحیداتّالثِّالثّ ّجراتِّوالشّ ّالبئرِّّجانبّإىلّو لدتّ 
 من بدون ازدواج و ماما به دنیا آمدم(.، ها بودند به دنیا آمدمو سه درخت تنها که مانند راهبهمن در کنار چاه )ترجمه: 
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ّّّ)مهان(.ّ...جث يتّهذه،ّأانّهذا/ّالد مّ ّابتدأّ ّ...األمحرّ ّابتدأّ ّاألسودِِّّمن
 (.شود؛ این منم و این هیکلمسرخی و خون از سیاهی آغاز می ترجمه:)

 هادایت را شاعر بافات بار حااکم روند، خوبی به بلکه، نیستند فقیر و بیهوده، شعر عناصر، درویش شعر در 

 م.اطاب جاان و ذهان بار، بعاد مرحلاة در و دهندمی نوازش را دهخوانن چشم، لاوّ وهلة در نابراین؛ بدکننمی

، هااارن  شااود.می دیااده درویااش شااعر واژگااان و سااطور تمااامی در رنااج و درد حضااور گذارنااد.میتااأّیر 

 شاکیبایی و مصایبت و درد حاصال لیتحاوّ باا کاه دهادمی ساوق حوادّی آغاز نقطة سمت به را دیدگاهش

 است.

 دودباااای سااااوختم یاااااقوت شااااعلة درون
 

 اساات افتاااده دل کاشااانة بااه کااه آتشاای ز 
 

 (122 :ج/ 1322، کاشانی)

 خواهاد محاک را انت.اب آزمون گاه و هست و بوده نفس صیقل اسباب سراسر ،آدمی یدرون تضادهای 

 کشد.می چالش به را معجونی چنین حاصل، خواستمی اهلل خلیفة را آدمی آنچه زد.

 پاوچ معناای پشات در اامّا، آیاد نظر به معنابی و پوچ است ممکن ستن. ةمرحل در «دودبی سوختن» ترکیب

 مفهاوم کشا: و خواننده یا شنونده توجّه باعث، جمله ظاهری تناقض همان و است نهفته حقیقتی، آن ظاهری

 نقاض، اسات «ساوختن» ةنشاان که را «دود» شاعر است. سوخته «دود بدون» شاعر .شودمی آن در پنهان زیبای

 کند:می
 عطاش از جااری ساترودی مان خشک گلوی در

 

 نیسااتم زماازم جااوی گاار غاام چااه او کااویر در 
 

 (26 :ب/ 1322، کاشانی)

 وجاوه و ساطو ، مشافق پارادوکسایکال زبان .گیردمی هدف را خود آمیزتناقض رفتار شاعر، باز بیت در 

 .پذیردمی خود به دیمتعدّ کارکردهای و اغراض شاعر هنری تقیّخالّ جریان در و دارد گوناگون

ّ(9ّ:022ّج،9111ّ،ّ)درویشّ«العربّاتریخّأین/ّعیوينّيف/ّهباللّ ّمنقارّ ّیغمدّ ّذيالّ ّسرالنّ ّأیهاّای/ّوطين»
 کجاست؟(تاریخ عرب ، بریفرومی چشمانم در را آتش منقار که عقابی ای وطنم ترجمه:)

 هادف عارب اماروز شااعر ایبر زبان» باشند. شعر ساختمان هایسن  که است این کلمات اساسی نقش 

 باه او نظرگااه از هااواژه ارزش دورتار. هاییکراناه و تارفرا  جهاانی به ورود برای است کلیدی بلکه، نیست

 :1322، کادکنی )شافیعی «برانگیازد او پیراماون در را هااالهام و هاروشانسایه، رؤیاهاا بتواند که است میزانی

112.) 
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ششّزیششنّأان» /ّابالعششداّصشش  ّ ّوابمسششک/ّالعقبششانّتطلششقّقصششائد/ّأزرعهششاّامالش ششّحششدود/ّاألواثنّوحمطشش /ّأانّالفرسششانّوفششار ،ّبابالش 
ّ(9ّ:18جّ،9111ّ،ّ)درویشّ«دیدانّایّشئ ّذاإّک ليّحلمي

 .کاارمدر مرزهاای شاام آنهاا را می، هاا هساتمشاکنندة بات، مان .ساوارکارانم شهساوار و جواناان زینت من ترجمه:)

 را گوشاتم خواهیادمی اگار هااکرم ای، زدم فریااد دشامنان بار تاو ناام باا کند.می آزاد را عقابان که دارم هاییچکامه

 ب.ورید.(

 تقاابلی اوسات. نااآرام رو  از ناشای ،درویاش شعر در جامعه رسمی هنجارهای و عادت شکستن اندیشة 

 حاال یندر عا کاه ساپرده واژگان دست به را شاعر راکد احساس سادة زبان، خوردمی چشم به باز بند در که

 باه شاعر دادن نشاان برجساته و اغاراق و مبالغاه ایجاد برای که کندمی بیدار را شاعر ذهن نهفتة و پنهان تناقض

 است. رفته کار

 تردیااااد دیااااوار پااااس در، دیرآشاااانایی
 

 ؟!بااودن بیگانااه خااود دنیااای از و خااویش زا 
 

 (133/ :ج1322، )کاشانی 

، هاانساان بیشاتر .اسات بیات این در فکری نگرش ترینکانونی، انسان زا پارادوکسیکال رفتار و ذات یتلقّ 

 قارار پارادوکسایکال و دوپااره تماهیّا در را انساان، تعبیار این که اندبیگانه، خویش دنیای و خویش با توأمان

 دهد.می
 آهای در شاعله ریازد کاه دودی آن از خواهیمی چه

 

 آذرهااا خااوی دارد کااه آباای آن در جااوییمی چااه 
 

 (119/ :ب1322، )کاشانی

 .ستا شعر پویایی ةززم اصوزً باز بیت در بنیادین تناقض وجود

 (.آوریم یاد را عادل واشنگتنِ آنکه از پیش ترجمه:)ّ(0ّ:11جّ،9111ّ،ّ)درویشّ«العادلهّواشنطنّرنتذکّ ّأنّقبل»

 مفااهیم بیاان برای او .وستا بینیجهان و اندیشه با متناسب که گزیندبرمی زبانی و سبک، درویش محمود 

 و نقاد باه تنهاناه خاویش پارادوکسای و متنااقض زبان با خود پارادوکسیکال تذهنیّ بنابر و اجتماعی و سیاسی

 .گیردمی بازی به را آن هاینشانه و کندمی خنثی را قدرت زبان بلکه، پردازدمی قدرت نیروهای رسواسازی

 آوردن باا او .شاودمی محقّاق دادگاری و عادالت اجارای ساایة در ججواما در تامنیّا ایجاد، شاعر دیدگاه از

 مضامون ترکیب این کمک به درویش است. آفریده هنری و متناقض ترکیبی «واشنگتن» برای «عادل» صفت

 او .اسات زده دسات دیگار جهانی آفرینش به هستی بر حاکم منطق از گریز با و آفریده شعری کذب عاییادّ

 کند.می شناور متناقض امر دو میان را خواننده که سازدمی فضایی، هنرمندانه نقیضی ترکیب این آوردن با
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ّ(11ّ:0ّج،9111ّ،ّ)درویشّ«احلنیالرّ ّفاقالرّ ّجنازاتّيفّال ّإ/ّواملزمارّالر قصّیعرفونّال/ّوساخرینّطیبنیّکانوا»
 (.کرده فرهس دوستان نعش بر مگر شناختندمین را نی و رقص بودند. شو  و دلخوش ترجمه:)

 اسات نمایشای و تصاویر بلکاه، نیسات واژه و حارف تنها او شعر .دارد عمیق دردی از حکایت، درویش شعر

 خااصّ بسایار زباان باه او که است هاییتجربه چنین از درگذر .گیردمی صورت کلمه و حروف اساس بر که

 .شعر در خاصّ نیذه فضای ایجاد و خود ةویژ تناقضات تمام از است ترکیبی که رسدمی خود

 است.( قلبم در سیاه هایزنبق )ترجمه:ّ(981ّ:0222،ّ)درویشّ«قليب.ّيفّودّ السّ ّنبقاتّ الزّ »

 م.اطااب هاار کااه اساات بار:تأسااّ  و آلودیااأس، بااارغم فضااایی القاکنناادة، باااز شااعر، محتااوایی نظاار از 

 کند.می غمگین و رمتأّّ را دردآشنایی

 خاود تیازبین هایچشام باا شااعر که هواست در پا و جمتشنّ تیوضعیّ یگویا خوبی به «سیاه زنبق» ترکیب 

، قلاب در سایاه زنبق وجود است. سیاه زنبق رن  که شودمی ری.تههمبه قدرآن شرای  و کندمی درك را آن

 .است استبداد و ظلم کنندةتداعی و جامعه در تامنیّ نبود و آرامش فقدان برای خوبی معادل

 اسااااات نشاااااانیب در عاشاااااقان نشاااااان
 

 ب.وانیااااااد هیچسااااااتان بااااااام از ماااااارا 
 

 (32/ : ب1322، کاشانی)

 کارده ایجااد برجساتگی بیات در «باودن نشاانبی در نشاان» متناقض عبارت زداییآشنایی و هنجارشکنی 

 داده قارار مدوّ مصاراع در «هیچساتان» مقابل در را لاوّ مصراع «نشانبی نشان» شاعر گویی، بیت این در است.

 نسابت مانناد «نشاانبی» باه «نشاان» نسابت برساد. شاعر مفهاوم از تریعمیاق درك به بتواند م.اطب ات است

 .مرگ به است زندگی

 آرزو کنم(. آن را که ندارم آرزو ترجمه:) (911ّ:0ّج،9111ّ،ّدرویش)ّأشتهیهّنأّأشتهیّال

 کارگااه در تنهاا «کانم رزوآ کاه نادارم آرزو» عباارت ایان و است هنری متناقض تصویر یک، باز جملة 

 .شودمی ساخته و بافته درویش محمود چون توانمندی شاعر خیال

 و ایاران ةحاوز از را خاود شاعر مفااهیم گااه، نماهاامتناقض کماک باا درویاش محمود و کاشانی مشفق 

 تنهاا، شااعر دو ایان شاعر دلیال همین به و هاستانسان تمام رنج بازتاب هاآن شعر و اندبرده فراتر نیز فلسطین

 .گیردمی دربر را زمین سرافراز دیدگانرنج ةهم بلکه، نیست فلسطینی و ایرانی انسان دردهای کنندةبیان

 گردباااااادی چاااااون خویشاااااتن از تهااااای
 

 گاااااذاریمیوا جناااااون صاااااحرای باااااه 
 

 (116 :1321، کاشانی)



 1391 تابستان ،22 شمارة ،ششم سال تطبیقی، ادبیّات نامةکاوش /222

 است. تشبیه پایة بر نمامتناقض، است آمده جمله سطح در که نماییمتناقض باز بیت در

،ّ)درویششّ«تعشا ! ّتنشادیينّو/ّالعشريبّللخیشو ّالکواکشبّحت ّغنی  ّمثلماّأغين ّّال/ّخشبی هّفأ ّ ّغی/ّأيبّعرشّوماّقصرّرّيلّلیس»
9111:ّ11)ّ

 ساتارگان زیار در عربای اسابان بارای کاه ایگونهآن دارم چوبی تبری تنها نیست من آن از رمپد ت.ت و تاج ترجمه:)

 خوانم؟!(نمی آواز فراخواندی آمدن به مرا و خواندی آواز

 پنهاان سااخت، راندمی حکم وی لیت.یّ و ذهنی هایتالیّفعّ ةهم بر درویش محمود فکری ممنظّ دستگاه 

 است. شده موجب را او  مسلّ بیانی ةشیو و است کرده آشکار را او ش.صیّت و ذهن

 محاور یاک در کاه تناقضااتی، دهنادمی توضعیّ یرتغی مدام، وی شعر پنهانی هایزیه در هنری تناقضات 

 زباانی م.تلا: هایگوناه در او ابتکار و خالقیّت شوند.می ختم دیگر محور در دیگری تناقضات به و کش:

 و معناایی تناساب در را دلپاذیری تواناایی همنشاینی و جانشاینی محاور دو در آن تلفیاق و واژگان انت.اب در

 است. کرده ایجاد لفظی

 چراکاه، نمااییم درك را هااآن و کنایم خلاق جدیاد هایجملاه زیادی تعداد توانیممی ما» «:زند» تةگف به 

 بازنیم. دسات دیگاری هاایترکیب باه مرتباه دو و کنیم ترکیب باهم را کلمات، قواعد از استفاده با توانیممی

 جملاه صاورت باه اگار، ایمشانیدهن هام کنار در قبالً را هاآن ما که کلماتی از ناآشنا و عجیب رشتة یک یحتّ

 (12: 1322.« )بود خواهند درك قابل، شوند اراله

 (9ّ:12جّ،9111ّ،ّ)درویش«ّوانتمائيّإلیّخ ضرةّاملوتّحقّر»

 )ترجمه: و انتساب من به سبزی مرگش واقعی است(.

 است. نقیضی بیان روش به «موت» به «خضر» اضافة

 گوناه دو پارادوکسای، بیاان ایان در .اسات بسایار زیباشناختی و ریهن ارزش دارای «املشوتّخ ضشرة» نقیضی بیان

 .است یافته دتولّ آنان تزویج از ایتازه معنای و اندپیوسته باهم، تضاد عین در، متضاد و ناساز

 (.هستند ما هاینوه ما نیاکان ترجمه:) (72ّ:0ّج،9111ّ،ّ)درویشّ.«أحفاد انّأجداد ان»
ّ(921ّ:9111،ّ)درویشّ«معناّأمسناّحاضراًّّولیکن/ّمعناّحاضراًّّغدانّنولیک/ّولیکن»
 (.باشد ما با حاضر حال در ما دیروز و باشد ما با حاضر حال در ما فردای باشد... و ترجمه:)

 هماة ارکساتر از نایی نغمة را خود درویش محمود» گوید:می عرب معاصر شعر کتاب در کدکنی شفیعی 

 در متنااقض و پیچیاده ترکیباات (.211 :1321) «زدایندمی زندگی چهرة از را دیروز غبار که داندمی ییهاآن
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 را او شاعر، پیچیاده جماالت و ترکیباات هماین و ندهست اهمّیّت حالز و دارند ایویژه جایگاه، درویش اشعار

 انگیزد.برمی را او عواط: و احساسات و کندمی پتانسیل از سرشار م.اطب برای

 نتيجه .9
 آن باا درویاش محماود شاعر فضای در گرفتن قرار که است ایگونه به شاعر دو متناقض ترکیبات در مفاهیم نزدیکی

 محاور کناد.می القاا مشافق شاعر سادة فضای که کندمی ایجاد م.اطب در را یحسّ همان، شکوهمند و پیچیده فضای

 آهنگاین و شااعرانه بیانی با که است استوار نقیضی اتترکیب دوگانة تباین و تفاوت بر شاعر دو هر اشعار ساختار اصلی

 آورند.می وجود به باور قابل غیر وحدتی، متناقض امور ترکیب با شاعر دو هر و است شده ادا

 بساامد درویاش شاعر در شایوه ایان اسات. شااعر دو هار شاعر بالغات رماوز از ادبی نماهایمتناقض کارگیری به 

 احساساات بیاان مایةدسات عنصاری عناوان باه را نمامتناقض که مشفق برخالف است. لتأمّ درخور و دارد ایگسترده

 کاه شاده سابب درویش محمود شعر در نماهامتناقض آگاهانة گزینش، دهدمی قرار کار به خود پیام ارالة و شورانگیز

 حکام در درویاش شعر در نماهامتناقض بگنجانند. ترکیبات این افةلفّ در را خویش پیچیدة هایاندیشه بتوانند شاعر این

 گاویی کاه طاوری باه، گارددمی موجب را معنی در ابهام و ترقّ و لفظ در ظرافت که است وی شعر زبان روشنسایه

 .است پارادوکس شاعر این شاعری هنر بنیان

 دیاده وفاور به شاعر دو این اشعار در هستند باهم مغایر و متناقض که هاییایده یا یکلّ رتصوّ از استفاده و ریمغا بیان 

 بینیجهاان بیاان در، نآ عتناوّ از و اندشناخته خوبی به خیالی دامنة توسعة در را نمامتناقض نقش شاعر دو هر و شودمی

 خاود برای نمامتناقض کاربرد در متفاوتی یهاجهت، کدام هر درویش محمود و کاشانی مشفق اند.جسته سود خویش

 در نماامتناقض ترکیباات .آورنادمای دست به یخاصّ ییمعنا صورت و ساختار کدام هر ،رهگذر آن از و گزینندبرمی

 اند.داشته ریمثّّ و الفعّ نقش، درویش و مشفق احساس و عاطفه متجسّ

 مهامّ نکاات دادن نشان برای یمهمّ بسیار ةوسیل را نماهامتناقض، خود اندیشژرف و تیزبین نگاه با درویش محمود 

 ایان شاعر اسات. داشاته شااعر این گزینیواژه در را سهم بیشترین هاتناقض، دلیل همین به، یافته باآفرینیزی و پیچیده و

 ةحاوز در چاه و زباان ةحاوز در چاه، او شعر در نماهامتناقض د.دار یخاصّ برجستگی، شیوه این کارگیری به در شاعر

 معیارهاای و ادبای شگرد از استفاده با درویش شعر است. شده اشعار در آشنازدایی نوعی و کالم برجستگی سبب، معنا

 .کنادیما هماراه خاود باا شایبن و فاراز مسایرهای در را م.اطب که است سرشار نماهاییمتناقض و هاابهام از، خاص

 و نارم لحنای باا طنز بیان، عشق، یبار عاطف ایجاد، معناگریزی دهیتعمیم جهت در که نماهاناقضمت از درویش ةاستفاد

 شود. محسوب وی شعر در غافلگیرانه لت.یّ نوعی دتوانمی، است نامرلی

 بیاان روش باودن نامتعاارف و اشاعار زباانی غرابت، درویش محمود اشعار در نماییمتناقض مهمّ هایهرویّ از یکی 

 و اسات جساته ساود خاود اشاعار در اباداعی هاایترکیاب سااختن در، نمامتناقض ترکیبات رهگذر از درویش .است

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6.html
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 و اباداع باا درویش زیرا ؛است گردیده وی اشعار دوچندان زیبایی سبب، هستند تناقض دارای که هاییترکیب کاربرد

 کنکااش ایان کاه طاوری باه، داردیماوا اندیشاه و تعمّق به را اشعار خود ةشنوند و خواننده ترکیباتی نیچننیا ساخت

 .گرددمی خاطر آنان اقناع سبب ذهنی

 در را هااآن افتادمی فاقاتّ همنشینی محور در بیشتر که عباراتی یا کلمات دادن دخالت با، زبانی بافت در نیز مشفق 

 کناار در را نمااییمتنااقض یبااتترک ناخودآگااه، آن در موجود مفاهیم اکتشاف با آنگاه و سازدمی جاری زبان سطح

 هام کاه رسادمای هنار اصاالت ناوعی باه شااعر، باشد ناسازگاری این توجّهم خواننده آنکهیب و دهدمی قرار یکدیگر

 ایان در یاافتنی نتیجاة و نکتاه یابند.می دست نیز ایتازه اتکشفیّ به وادی این در سلوك و سیر از شاعر هم و م.اطب

 ایان شاعر در رفته کار به نقیضی ترکیبات بیشتر که است این کاشانی مشفق شعر در متناقض تترکیبا مورد در پژوهش

 کاه زماانی، شاعر این و کندنمی صدق قضیه این درویش محمود مورد در اامّ؛ است آمده نیز گذشتگان شعر در، شاعر

 شکساتن سامت باه ناچاار، کناد بیان، درستی به، زبان معمول قوانین و کلمات با دنتوانمی را خود درونی مفهوم و معنا

 روناق از، عرب شاعر این سویمتناقض از  تصویرهای از استفاده د.نکمی پرواز دیگر زبانی ساختن نتیجه در و هنجارها

 یکای عنوان به توانمی را پدیده این که هست قدرنآ، بیانی امکان این از استفاده بسامد .است برخوردار ایویژه رواج و

 اشاعار نسبت به درویش محمود اشعار در متناقض ترکیبات عتنوّ و فراوانی .آورد شمار به او شعر سبکی هایویژگی از

 است. بیشتر کاشانی مشفق
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حمك مة(ّ-حبوثّيفّاألدبّاملقارنّ)فصلی ةّعلمی ةّ  

جامعةّرازيّکرمانشاه،ّکل ی ةّاآلدابّوالعلومّاإلنسانی ة  
022ّ-092صصّ،ّم0291ّّ/هش.ق9127ّ/ّهش.ش9211ّّصیف،00ّالعددّ،ّالس نةّالس ادسة

 9عملی ةّاملفارقةّاألدبیةّيفّشعرّمشفقّکاشانیّوحممودّدرویشّ)دراسةّمقارنة(

0ّيتورانّحمم د
 ایران، مسا کرمانشاه، ةمهنی کلّّیةمدّرس  ، احلرّةمدّرس جامعة ، سیستان وبلوشستان ةجامع، الدّکتوراه يف فرع الّلغة الفارسیة وآداهبا

2ّتیغجهانّيمرمیّخلیل
 ایران، سیستان وبلوشستان ةجامع، ذ يف قسم الّلغة الفارسیة وآداهباتاسأ

1ّحمم دّابراين
 ایران، سیستان وبلوشستان ةجامع، أستاذ مشارک يف قسم الّلغة الفارسیة وآداهبا

ّامللخ ص
األدبددا الفارسددی  ع يفاملتتبّدد .دبیددةة ومتعددة أأ ددهباهبا لدد ّ  يتعطدد يتصددویر مدد  الفنددون الّددالتّ  لددی احلقیقددة وفدد ّ إل املقارنددة أداة للتوّ دد تعدددّ 

 متناقضددة يف لقددد أوجددد األدور  ددورا   .ی عصددرا احلا ددرم  القدددح  تّددد بینهمددا  ددذت وجدد ور تددربن األدبددا مندد  الدد ّ یدد والعددري
 ران مشدف  کاشداياععتد  الّشدیاق ذاتدا ی  الّسد الالت. ويفعلی مدا تتویدا األدون مد  املضداما والددّ  أتکیدا   والعري ياألدبا الفارس

 ياألدبدددا الفارسددد يف صدددویر األديالتّ  بظددداارة املفارقدددة يف ولغدددا    ی  أعدددارا ااتمامدددا  لّدددعرار املعا دددری  الوحممدددود درویدددش مددد  أبدددر  الّشددد
لددی إاددرار إة امیددنتهمددا مدد  شددهب  أشددعارقا وملفارقددات األدبیددة الرّ اعران مکّ هددا الّشددکمیتل يتد والقرتددة ابصددبة الّددا  املتوقّدد. الدد ّ لعددريوا
ودرویدش  کاشداي  يلعر وا ياعری  الفارسدراسة مناذج املفارقات األدبیة لدی الشّ  يهبلیلالتّ  ياللة. یرید ا ا املقال ومبنهج الو فالدّ 
 ث أنّ مکاسب ا ا البهب م  أامّ و  .اآلرار املماالة هلمااملضاما املشرتکة و  ياألدب املقارن لتلقّ  علی املدرسة األمریکیة يف اعتمادا  و 

اعری  یرمیدان مد  ورار الّشد لدی ذلدأ أنّ إمد  مذ دم أدهبمدا. أ د   ملهبمدا   عدّ اعری  حبیث ت  شعار الشّ أ آلیة املفارقة توجد بوفرة يف
یدة ا یدة الفنّ اعری  مد  النّ املفارقة لدی الشّ  قد وجدا أنّ ضام  مع بنی جنسهما. و التّ ماسأ و عبری ع  مشاعر التّ  ناعة املفارقة التّ 

رقددة فیهدا وا دهبة جلیدة حبدد افریاا املفارقددة حبیدث تکدون دعدائم املفا ولدی تدتمّ ورة األالّصد ة  دیغ  و دنع  علدی  ددورتا: يفلیّ کالّشدو 
 ورة األولی.للصّ  انیة ختتفی بعض دعائم املفارقة خذفا  ورة الثّ الصّ  ويف

لیلی ة:  .يعر العر الشّ ، يعر الفارسالشّ ، شحممود دروی، مشف  کاشاي، املفارقة األدبیة، ناألدب املقار  الکلماتّالد 
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