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 چکيده 
اندیشه شعر به  از  ها و فرایندهاي استعارِي نوآوِر دیریاب است که  دلیل ترکیبات جدیدي 

ي تخیل را تغذیه کند و هم باعث برجستگی کالم شود. شاعران معاصر در  تواند هم قوه می 

اند تا ذهن  به شگردهاي گوناگون روي آورده   کارگیري زبان استعاري، هرکدام ي به عرصه 

برانگیزي که در شعر  رو کنند؛ از جمله تصاویر چالش هاي غیرمنتظره روبه خواننده را با چالش 

پیچیدگی شبکه  باعث  با  معاصر  استعاري  تصاویر  آمیختگی  تصویري کالم شده است،  ي 

هاي استعاري، چه  گویی قض دهد که این تنا هاي این پژوهش نشان می پارادوکس است. یافته 

کند. نگارنده، به  ورزي و پرسشگري ایفا می شدِن ذهن خواننده به اندیشه نقشی در برانگیخته 

هایی از شاعران معاصر به این نتیجه دست یافته است  تحلیلی با ذکر مصداق روش توصیفی 

اند؟  یخته کرده که اول، شاعران معاصر با چه شگردهایی تصاویر استعاري را با پارادوکس آم 

کردن این دو تصویر با هم چه بوده است؟ همچنین نویسنده  ها از همراه دوم، انگیزه و هدف آن 
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هاِي نویِن استعارِي شعر معاصر  کوشد خواننده را به این شگرد ادبی در تصویرپردازي می 

ن ابزاِر  تری سازي هنري که همان آمیختن هنري ترین برجسته تر و ذهن او را به تکنیکی آگاه 

 ترین تصویر شعري )پارادوکس( است؛ پربارتر کند. تخیل )استعاره( با مبهم 

 آمیختگی، استعاره، پارادوکس، تخیل، شعر معاصر.: ای کليدیهه واژ

 

 . مقدمه 1

عناصر    رین ت ي ر از خیال دانست؛ همواره از بنیاد ت ه وان آن را گسترد ت ی تصاویر شعري که م 

یند و تصویري  ب ی ندیشد، تصویري م ا ی . هنرمند کسی است که تصویري م رود می شعر به شمار  

ند، به شعر تازگی  ک ی ند. او با تصاویري که از جهان پیرامون خود در شعر عرضه م ک ی بیان م 

ذارد. یکی از این تصاویري که  گ ی خشد و بسیاري از امور ذهنی را به تماشا م ب ی و غرابت م 

وشند تا  ک ی ند، تصاویر استعاري است که شاعران معاصر م کن ی استفاده م   سیار ان از آن ب شاعر 

چاشنی بخشند تا گیرایی و جذابیت بیشتري پیدا کند. شاعران    آن را با تصاویر هنري دیگري 

رین ابزار تخیل را با  ت ي هنر ن و  معاصر در بعضی از تصاویر استعاري خود، این کارآمدتری 

بر اینکه به  استعاره با پارادوکس افزون   بازي و آمیختگی هم . این  آمیزند ی سی م تصاویر پارادوک 

پنها   ، پیچیدگی  و  م ک ن ابهام  تصاویر  ا ی اري در کالم  از  از شناخت واالي شاعر  نشان  فزاید، 

بر  که جذابیت یک تابلوي نقاشی افزون   گونه اي او نیز دارد. همان ه ي رداز پ ل شعري و بلوغ خیا 

رن ه ک تکنی  درست  ترکیب  و  هنرمندانه  کاربرد  به  نقاشی  و  ه گ اي  گیرایی  دارد؛  بستگی  ا 

 جذابیت بیشتر تصاویر شعري نیز منوط به ترکیب تصاویر با یکدیگر است. 

 

 . روش و هدف پژوهش 1. 1

بیشتر زیباشناختی    آشناییرا در    خوانندهحلیلی  تیبه روش توصیف   کوشندنویسندگان می

 د.  ن این تصاویر با ترفند ادبی و هنري پارادوکس یاري ده آمیختگیتصاویر استعاري و 

استنهمان استعاره  درک  که  تجرببگونه  و  و   يهاط  است  دیگري  چیز  اساس  بر  چیزي 

ود و درک و دریافت آن  ش یمفهومی و اندیشگانی است که به ذهن مربوط م  ايهمسئل
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وان با کنجکاوي  ت میپارادوکسی نیز ابهاماتی وجود دارد که    چیده و مبهم است؛ در هرپی

  ي هبا ارائ  نگارندهو تالش ذهنی بیشتر، حقیقت وراي ظاهر کالم متناقض را دریافت کرد.  

اي  ه یویگرا با این تناقض خواننده  کندسعی میایی از شاعران معاصر  ه قشواهد و مصدا

استعار یا  پارادوکسیههاستعاري  چال   آشنا   کال اي  با  رویارویی  در  را  او  و  اي  هشکند 

اي پیچیده و خالف عرف و قاعده، یاري دهد تا از  هياستعاري و ناهنجار  يهغیرمنتظر

جلب  استعاري    يهتوجه و لذت ادبی و هنري مخاطب را به تصاویر پیچید  ,این رهگذر

اشعار شاعران معاصر کنکاش کنند؛    محققان قصد ندارند که این موضوع را در تمام .کند

هاي گزینشی، آمیختگی تصاویر استعاري با پارادوکس  خواهند با شواهد و مثال بلکه می

اند،  را در اشعار بعضی از شاعران معاصر که بیشتر از دیگران از این شگرد ادبی بهره برده

عبارت شاعران  این  کنند.  اخوانبررسی  مهدي  احمدي،  احمدرضا  از:  قیصر    اند  ثالث، 

پور، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد، نصرت رحمانی، یداهلل رویایی، سهراب سپهري،  امین

 احمد شاملو، نادر نادرپور و سلمان هراتی. 
 

 های پژوهش . پرسش2. 1

شواهد از بعضی از شاعران معاصر به این    ي کوشند، با ارائهدر این مقاله نویسندگان می

کنند تصاویر استعاري را با پارادوکس  ها پاسخ دهد که چرا شاعران معاصر سعی میپرسش

کنند؟ همچنین نویسندگان  بیامیزند و با آوردن این ناهنجاري پیچیده چه هدفی را دنبال می

با چه روشبه این پرسش پاسخ می تخیل  هایی پرکاردهند که چگونه و  ابزار  آمدترین 

آمیزند؟ مثالً گروهی پارادوکس  ترین تصویر شعري )پارادوکس( می)استعاره( را با پیچیده

استعاره با  استعارهرا  با  و گروهی  آمیخته  مکنیه  اند، گروهی آوردههاي مصرحه میهاي 

دیگر  هاي وصفی این دو تصویر را با هم آمیخته و شاعرانی  دیگر عالقه داشتند در ترکیب

 دادند و... .هاي اضافی به این آمیختگی عالقه نشان میدر ترکیب
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 پژوهش   یيشينه. پ 3. 1

بههدر زمین بهطهاي تصاویر شعري هم  اي زیادي  ه شکل خاص، پژوهشور عام و هم 

در  صور خیال کتاب  در (1366)  محمدرضا شفیعی کدکنیطور عام، بهانجام گرفته است. 

( در  1391)  یلن، کاووس حسطال در مسکتاب  در    (1371)  براهنی، رضا  یشعر فارس

کتاب  در    (1386)  محمد فتوحی رودمعجنی  ،ایران  اي نوآوري در شعر معاصرههگونکتاب  

استعاره و  يهور خاص دربارطهدي بمتعداي ه هو همچنین مقاالت و رسال  بالغت تصویر 

اري در شعر معاصر، از منظري که  اما ارزیابی تصاویر استع؛  پارادوکس نوشته شده است

توان  و می  ي مشاهده نشده استا هتاب و مقالک  ، در هیچپرداخته شدهدر این مقاله به آن  

ي مستخرج ي دکتري پژوهشگر و مقالهادعا کرد که پژوهش حاضر که بخشی از رساله

 اي ندارد.از آن است، از این منظر پیشینه

 

 پارادوکس ماهيت تصویر، استعاره و  .  2

 ماهيت تصویر . 1.2

ند؛ در معناي  ااروپائیان در نظر گرفته  آن را معادل »ایماژ«ِ  ،تصویر که در ادبیات فارسی

ونه مطرح کرد: »تصرف ذهنی شاعر در  گنکدکنی آن را ایار، شفیعیبنتخصصی نخستی

  مفهوم طبیعت و انسان و کوشش ذهنی او براي برقراري نسبت میان انسان و طبیعت، 

م  که  چیزي یا تصویر  را خیال  با    .(2:  1366کدکنی،  امیم« )شفیعین یآن  خیال شاعرانه 

ند و تصورات خود را  کیسیاري از امور ذهنی را دیداري م برفتن از عنصر تصویر،  گيیار

تصویر    يهمیزان پیچیدگی شبک.  (282:  1391ی،  لنحسرک.  ذارد )گیاز این راه به تماشا م

ا  ه يه این تصویرسازکيورطها ارتباط مستقیم دارد؛ بهن ذهنی آ  يهشبکدر شعر شاعران با  

وید »تصویر عبارت  گیآنان خواهد شد. براهنی م  یاي سبکهیزمان جزئی از ویژگ  رورمهب

خاصی    طریقه  ،خاص ظهور یک شئ در شعور انسانی است یا از طریق اولی  ي هاز نحو

 .( 113:  1371هد« )براهنی،  دی آن، یک شئ را به خود ارائه م   وسیله ه است که شعور انسانی ب 

ود که ش ی در مباحث ادبی، خیال و تصویر به مجموعه تصرفات بیانی و مجازي اطالق م 
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ورد آ ی ند و نقشی را در ذهن خواننده یا شنونده به وجود م ک ی تصویر م  ،گوینده با کلمات 

وید: »تصویر، گ ی م   بالغت تصویر   فتوحی رودمعجنی در کتاب   . ( 139:  1387داد،  رک.  ) 

صناعات بالغی از قبیل تشبیه، استعاره، مجاز،   ي ه هرگونه کاربرد مجازي است که شامل هم 

تصویر صورتی   . ( 45: 1386)فتوحی رودمعجنی،    «ود شی میزي، اسطوره و... م آ س تمثیل، ح

آئین در  که  طبیعت،  از  م   يه است  منعکس  ) ی ذهن   .( 158:  1364وب،  ک ن زری رک.  شود 

آن، شاعر به کلمات و اشیاء   يه سیلوه تصویرسازي در شعر، نوعی آفرینش هنري است که ب 

هد و به یاري این تصاویر، نی ا مه ن خشد و باري عاطفی بر دوش آ بی رنگی از زندگی م 

  . ( 190: 1367وب، ک ن زری رک.  )   فریندآی ي را م ا ه تصاویر تاز 

 

 ماهيت استعاره .  2 .2

ي استعاره وجود دارد: یکی بیانگر دیدگاه »کالسیک« است و استعاره دو نظر اساسی درباره

زبان میرا »جدایی از  تأثیرات ویژه و داند؛ صناعتی که میپذیر«  به  براي دستیابی  توان 

کند تا به آنچه هدف اصلیش  اندیشیده وارد زبان کرد. این تأثیرات به زبان کمک میازپیش

فشاي واقعیت جهان بدون هیچ تغییري است، برسد.  و دیدگاهی هم هست که  که همانا ا

ناپذیر زبان است؛  توان آن را »رمانتیک« نامید که به موجب آن، استعاره بخش جداییمی

زبانی که بالضروره استعاري است و واقعیتی که درنهایت محصول غایی کنش و واکنش  

ي زبان را تشدید  شود، فعالیت ویژهر گرفته میکه استعاره آگاهانه به کااست. هنگامی  

برمیمی در  را  جدید  واقعیتی  خلق  حقیقتاً  و  هاوکس،  کند  )رک.  (.  135:  1395گیرد 

نامیدن چیزي است    ،وید: »استعارهگیکدکنی از قول جاحظ در تعریف استعاره مشفیعی

:  1366کدکنی،  عیبه نامی جز نام اصلیش، هنگامی که جاي آن چیز را گرفته باشد« )شفی

اي جدیدي است که بین دو شئ تصور  ه تکشف شباه  دلیلهلذت از استعاره ب  .(109

بین دو قلمرو یا دو شئ با کشف مشابهت  یکی را جایگزین    ،شده است. تخیل شاعر 

وید: »استعاره کارآمدترین  گ یا میسارد. شمدیجو وا موتند و ذهن را به جسکیدیگري م

 .(160:  1392ا،  یسطالح ابزار نقاشی در کالم است« )شمابزار تخیل و به اص 
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 ماهيت پارادوکس . 3.2

یا نقیض  به معنی  Paradoxویی )گتناقض    یکدیگر   ودن، ضدبضو نقی  ضد( در لغت 

  ، و ناسازگاري است. تناقض در لفظ در صورتی است که یکی از آن دو  بودن، ناهمتایی

ما  نضمتناق   يهراستگو دربار.  (167:  1387داد،  رک.  امري را ثابت کند و دیگري نفی )

»خالفگیم بهوید:  که  آگاهانه  کژآوري  و  معآمد  سخن  در  جلوآیمد  از  و  اي  ه هید 

گوید:  یدیوید دیچز م   .(29:  1368و،  راستگ« )ناسانه و بالغت افزاي کالم استشل جما

واند بود و همیشه نامستقیم است. تناقضات  ت یاه مستقیم نمگچ»به اعتقاد من روش هنر هی

  ي هاي ضمنی به اندازهنود. زبانی که در آن مضموش یاز اصل ماهیت زبان شاعر ناشی م

بر اثر اهمیت    و و صریح، ناگزیرگهحتی شاعر به ظاهر ساد  ؛معانی صریح، اهمیت دارد

م رانده  تناقض  جانب  به  خود،  کار  )دیجز،  شیابزار  از  (255:  1370ود«  شاعر  هدف   .

آفرینش تصاویر پارادوکسی، تنها جلب توجه مخاطب و ایجاد گره در ظاهر کالم نیست؛  

با تصاویر پارادوکسیکال در کوتاه ترین  بلکه مفاهیمی پیچیده در آن نهفته است. شاعر 

پیچیده بیان میعبارت،  را  مفهوم  وراي  ترین  در  که  دریافت حقیقتی  براي  کند. خوانند 

کند و همین تأمل و تالش  ظاهر متناقض است، کنجکاوي و تالش و تأمل بیشتري می

 شود.  ذهنی است که باعث احساس لذت و ماندگاري مطلب در ذهن خواننده می

به دنیاي سرشار از کشف و ظهور است. ورود به پارادوکس   زبان پارادوکس راهیابی

بسیار سترگ، اعجا را    ؛رانگیز استبشآور و چالبکاري  را عامل زیان، غم  زیرا سود 

هستی، مرض را موجب سالمتی،    يهموجب شادي، ویرانی را علت عمارت، نیستی را مای

پنداشتن، جور و جفا    دن را موجب برد، خطا را صوابشتشکست را عامل پیروزي، ما

رادي را سبب مراد دانستن، ترک  م یمردن، بشی  نداشتن، دانایی را نشان نادانپف  را لط 

دانستن، عجز    دانستن، فخر و افتخار را عار   انستن، عیش را خمارد   بادب را موجب اد

کامروابودن و... همگی در ناکامی،  ،  ودنبمظمی منظنیدر عین ب  ،انستند  ترا داراي قدر 

اندیش  يتصاویر  بیان  و  مفاهیم  طرح  جز  که  به ههستند  ذهن  ص ها  که  نامتعارف  ورت 

چیز دیگري نیست و شاعر در خلق این تصاویر    ،مخاطب را به چالش و پرسش وا بدارد
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م قرار  دوطرفه  موقعیت  یک  آگاه  ؛یردگیدر  و  هوشیاري  با  دنبال    به  یاما  به  مسائل 

گري  نفوان با ژرت یلیل ناگزیرهاي سیاسی و اجتماعی، مدهگاهی نیز ب  کنی است وشمنظ

اي  هتاي دیگري از واقعیه هما و فرارفتن از تضادهاي ظاهري به الینضدر عبارات متناق 

 پنهان در کالم، دست یافت.

 

 ای پارادوکسی در شعر معاصر ههاستعار. تحليل 4

لیل  دهاي کالمی بهيارکنشاعران معاصر به منظور پیچیدگی در تصاویر شعري و نیز پنها

اي بدیع و نوینی  ه یاي سیاسی و اجتماعی در خلق تصاویر استعاري، هنرنمایهيناگزیر 

گذاشت  نمایش  به  درک  اهرا  به  را  ما  زیباشناختی  و شگردهاي  ترفندها  این  شناختن  ند. 

هد. آمیزش استعاره با پارادوکس،  دیته در تصاویر استعاري یاري ماي نهفهیر زیبایتقدقی

بر اینکه مخاطب را براي دریافت حقیقتی که در وراي ظاهر کالم است، کنجکاوتر  افزون

شود و  یممنجر وري و احساس لذت بیشتر خواننده نیز  هانگیزي و اندیشتأملبه   ؛ندکمی

   کند.مطلب را در ذهن او ماندگارتر می

 

 . آميختگی استعاره با پارادوکس در اشعار فروغ فرخزاد 1.4

گر از  فرخزاد  فروغ  معاصر  شاعران  میان  پارادوکسخهاز  با  استعاري  تصاویر    ، وردگی 

پر از    ايه فاز صد  /مضطرب خونسردو در آن دریاي  »استفاده را کرده است:    بیشترین

زاد،  )فرخ  «مروارید و در آن کوه غریب فاتح/ از عقابان جوان پرسیدم/ که چه باید کرد

بر اینکه باعث خلق پارادوکس  ادن دو صفت متناقض به دریا افزوندتنسب . (252: 1383

کنایی از نوع تشخیص نیز شده است. وجود این دو   يشده است؛ منجر به خلق استعاره

در آن واحد ممکن نیست و از طرف دیگر صفات »مضطرب«    ،یزصفت با هم در یک چ

در    که  این تناقض استعاري بهتر است  نه دریا.    ؛ودریو »خونسرد« براي انسان به کار م

»ترکیب    ،بافت زبانی با ظرافت خاصی به کار رفته و باعث جلب توجه مخاطب شده است

خودپسند از درد خود »وید:  گیدر جایی دیگر ماو    وصفی استعاري پارادوکسی« نامید.
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خواستن/   برپا  سوداي  از  خفته  غمناکخندهناخواستن/  دلپاکی  ناي/  بیهوده  یام  از  نگم 

در آن واحد    «غم و خنده»دو مفهوم متضاد    «اجتماع و همزیستی»  .(229  :)همان  «ايبیهوده

تصویري   خلق  پارادوکس  نمامتناقضموجب  دیگر    یکالیا  طرف  از  و  است  شده 

دارانه یا  پننورت انساصهتصویري استعاري از نوع کنایی است که ب  «ودن خندهبکغمنا»

تشخیص نمود پیدا کرده است. بیشتر تصاویر استعاري توأم با پارادوکس در دیوان فروغ  

رسود/  ف یدر حباب کوچک/ روشنایی خود را م»ود:  شیمشاهده م   تولدي دیگردر دفتر  

شب مسموم از هرم    /یته  انبوه صداهاي   سرشار از گهان پنجره پر شد از شب/ شب  نا

تنف ...ه سزهرآلود  به  بی  ته  »سرشار از  .(200  :)همان  «ا/ شب  ودن« تصویري است که 

و از نظر عقلی، محال و ناشدنی است؛ اما از طرف    نندکییکدیگر را نقض م   ،لحاظ مفهوم

واند ظرفی براي »انبوه صداهاي تهی« باشد و نه »انبوه صداهاي تهی«  ت یم  «دیگر نه »شب

تفکر و  ت یم با  را اشغال کند.  مکانی  یا  متأمل  واند، ظرف  ود که هم  شیبیشتر مشاهده 

از نو  يما رخ داده و هم استعارهنضتصویري متناق  ندارانه صورت گرفته  پع شئکنایی 

ي وجود دارد. اهدر بعضی از تصاویر استعاري فروغ فرخزاد پارادوکس تلخ و گزند  است.

: دارداین آمیختگی استعاره با پارادوکس، نشان از شناخت واالي او از تصاویر شعري  

اي  ه هاي بیابان را/ به حفره گاي گرهسالم اي شب معصوم! / سالم اي شب که چشم»

ماس بدل  اعتماد  و  ایمان  ارواح  کیتخوانی  بیدها/  ارواح  تو/  کنار جویبارهاي  در  و  نی/ 

  کالپارادوکسی  يدر این سروده، دو استعاره.  (290-289  :)همان   «ویندبیمهربان تبرها را م

ا  ه جنایت  ي هعامل هم  ،ه در این سرودهچبه طرزي زیبا و هنرمندانه شکل گرفته است. چنان 

بدانیم؛ »شب«  مدرک بمنتس  را  تناقض  موجب  »شب«  به  »معصوم«  صفت  و ود  شین 

این تناقض بسیار زیبا و مرموز از اصل ماهیت   ،ذات هنر در »نامستقیمی« است  ازآنجاکه  

اهمیت    دلیل هشاعر ناچار ب  شود.و در شعر او متبلور می  زبان شاعر سرچشمه گرفته است

ودن« صفت انسان  بدیگر »معصوم  از طرفو    کارش به جانب پارادوکس رفته است  زاراب

؛  « آفریده شده استکال یک »ترکیب وصفی استعاري پارادوکسی  در اینجانه شب.    ؛است

 اي طنزآمیز نیز قرار گرفته است.  البته باید در نظر داشت که این تناقض در خدمت کنایه
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  اشعار بلکه در    ؛نه تنها در شعر معاصر نمود پیدا کرده است  کال اي پارادوکسیههاستعار

رایان عهد  س هشاپور تهرانی یکی از نغم  ،عنوان نمونههود. بشیبیش دیده موقدیم نیز کم

مبارک باد بر تو  »وید:  گیم   ،گمنام و آثارش مستور مانده است  ،صفوي که در بین عامه

:  1382)تهرانی،    «گ رسوایی شگون باداان بملک حسن و منصب خوبی/ من بدنام را گل

انگ رسوایی( دو تصویر مالحظه  بوان در ترکیب اضافی )گلتیمتأمل  با اندکی    .(130

زند  یزیرا از »رسوایی« عمل گلبانگ، سر نم  ؛ودشیمکنیه محسوب م  يهکرد. هم استعار

نه    ،رندبیار مد، زیرا گلبانگ را براي امور پسندیده به کار د  کالو هم تصویر پارادوکسی

اضافی ترکیب  یک  رسوایی«  »گلبانگ  است.  نکوهیده  امري  که    استعاري   »رسوایی« 

اي استعاري  ه بونه ترکیگنوان ایت یاي بیدل دهلوي نیز مههدر سرود  .است  کالپارادوکسی

به هم    یدآیباد رسوایی/ ز شادي لب نمآاي عیشهیبه ذوق کامران»:  دید  را  کال پارادوکسی

بر اینکه ترکیبی استعاري  در مصرع اول افزون .(195: 1، ج1389)بیدل،  «چاک گریبان را

« ترکیب  در  نیز  تناقضی  دارد،  م  هاي کامرانیوجود  دیده  تفاوت    ؛ودشیرسوایی«  اما 

در شعر معاصر با اشعار قدیم در این است که در شعر معاصر    کالاي پارادوکسیههاستعار

مخاطب  ي که  اهونگه ب  ؛رودینگیزتر به کار مال خیا  و  نگیزتراتورتی شگفصهاین تصاویر ب

تناق تصاویر  این  زیبایی  به  نخستین  نگاه  نمیدضدر  پی  استعاري  تصویر    ؛ردبار  مانند 

درخت کوچک من/ به باد عاشق  »این سروده از فروغ فرخزاد:    کالاستعاري پارادوکسی

باد بی به  بادسبود/  باد؟ امان/ کجاست خانه    . (197:  1383زاد،  )فرخ  «؟/ کجاست خانه 

اشتن را تصور کرده است و تصویري استعاري آفریده  دهبر اینکه براي »باد« خانشاعر افزون

با تصویري پارادوکسی    شاعرردد که خودش مظهر نابودي است.  گیاست؛ به دنبال بادي م

چگونه با   غکه فرو ان دید تو میمستقیم به فکر نابودي و تباهی خود است. غیرورت صهب

 ود.  شیاي استعاري رانده م هوییگضو و صریح به سمت تناقگهظاهري ساد
 

 . آميختگی استعاره با پارادوکس در اشعار نصرت رحمانی2.4

ود که هم  شیدیده مسیار  در اشعار نصرت رحمانی نیز ب   کالتصاویر استعاري پارادوکسی

 ذهن بسیار خالق او در  يههنددندرونی خود شاعر و هم نشا هايتناقض  يندههدننشا
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سکوت درمان نیست/ اگر نهفتن درد التیام واهی بود/ »گونه تصاویر است:  آفرینش این

خست م  يهلبان  آهنین  قفل  سکوت  ش یمن،  سکون/  راه  سنگ  سنگ/  نعره  سکوت  د!/ 

 . (417:  1396)رحمانی،    «بیشترین هدیه است تهمت را/ مهارکردن نیرو خیانتی عبث است

ویی استعاري وجود دارد. از یک طرف شاعر به گضدر ترکیب »سکوت نعره سنگ« تناق 

دارانه خلق کرده است و از  منکنایی از نوع انسا  يهداده است و استعار  شخصیت سنگ  

رفته    کار  در ترکیب »سکوت نعره سنگ« به  طرف دیگر یک تصویر فرامنطقی و محیرالعقول 

جلو  به  ا ه که  رحمانی  نصرت  است.  گذاشته  نمایش  به  را  شعر  معنوي  موسیقی  از  ي 

ند است و ساختارهاي  م ه وردگی و آمیختگی تصاویر استعاري با پارادوکس بسیار عالق خ ه گر 

زدم از کینه/ بر پشت  پارو کشیدم و  » م با استعاره در اشعار او فراوان است:  أ تو  کال پارادوکسی 

  «خود، در آب رها گشتم/ گرداب تشنه جفت مرا بلعید/ دیدم که من ز خویش جدا گشتم 

ودن گرداب با منطق عادي و باورهاي عرفی و  ب ه در ترکیب »گرداب تشنه« تشن   . ( 231  : )همان 

  ماي آن وجود دارد، ن ض عقلی ناسازگار است و مخاطب را به حقیقتی که در وراي ظاهر متناق 

  .نه گرداب   ؛ ودن« صفت انسان است ب ه دارد؛ از طرف دیگر »تشن ی ویل و تفسیر وا م أ ت   ، مل أ به ت 

ي  ا ه در نمون   ؛ است  کال پارادوکسی و  وصفی استعاري    ی وان گفت که »گرداب تشنه« ترکیب ت ی م 

اي  ه ه ي/ با صخر ا ه ار/ فریاد آتش است/ خون خورده شیش س بنگر به چشمه » وید:  گ ی دیگر م 

»فریاد آتش«   . ( 557  : )همان  «یایش است/ زیبائیت مدام به حد ستایش است سخت به حال ن 

برخالف عرف و    ، یند ب ی با آتش م   ار را همراه س ه یک ترکیب استعاري است؛ اما اینکه چشم 

ا در اشعار نصرت رحمانی بیانگر درون پرالتهاب و  ه باور عمومی است. خلق این پارادوکس 

 ست.  شاعر ا س و بدبینی و عصیانگر  أ ی   ي ه روحی 

 

 . آميختگی استعاره با پارادوکس در اشعار مهدی اخوان ثالث 3.4

ثالث پارادوک   نیز  اخوان  از  استعاري  تصاویر  در  که  است  شاعرانی  اي  هسازجمله 

ت آباد اي ویرانی سبز  اشکر پر اشکم نثارت باد/ خانه»بهره برده است:    برانگیزي ملأت 

هرباد/ تا کجا بردي مرا دیشب/ با تو    يهبرجدگون نگین خاتمت بازیچعزیز من/ اي ز
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تا کجا رفتم نسب  .(199:  1396)حقوقی،    «دیشب  با  ادن صفاتی چون سبز و  دتاخوان 

که به شگردهاي زبانی و   دهد ویرانی نشان می  يدانستن خانه  عزیز به »ویرانی« و آباد

است    ها موفقو در دستیابی به آن  اي شاعرانه بسیار پایبندهمموسیقی معنوي شعر و ریت

اي  ه هاي کنایی در صید لحظه م با استعارهأ تو  کال و گویی با خلق تصاویر زیباي پارادوکسی

بر افزون ناب شاعرانه مهارتی نوگرایانه و نواندیش دارد. در ترکیب وصفی »ویرانی سبز«

ود. در ترکیب  شیمیزي وجود دارد، استعاره کنایی نیز مشاهده م آحس  و  اینکه پارادوکس

است. مشهود  نیز  مطایبه  و  طنز  عزیز«  »ویرانی«  همچنین  »ویرانی  آباد   يهخان  ،براي 

نیز با خود به دنبال    کمکنیه دارد، تصویر پارادوکسی  يهبر اینکه استعارافزون  ،تصورکردن

  ي هاخوان، حافظ»  :ویسدنیم   برگستره شعر امروزدي در کتاب  ق ست. محمود معتآورده ا

مجموع در  که  بود  نسلی  تاریخی،   يهفرهنگی  اندوهی  و  فرمان  جز  گریز  و  شکست 

ا، همه و  ها و خزانهرگیبیاي انسانی و به آرامشی را به دست نیاورده و فروریختن باغ

بارتی به لحاظ  ع هوز بود که اخوان بسسینههمه، نشان یک زایمان بزرگ تاریخی نسلی  

در شعر »باغ من« با تصویري    .(102  :1395دي،  ق)معت  «فرهنگی در کانون آن بوده است

اي  ه هش را به پدیدا یر، نگاه تاریخی و سرزمینت مآمیخته با پارادوکس به زیبایی هرچه تما

میز/ جاودان بر آست اشکخونیش  ارگی/ خندهبباغ بی»ذارد:  گیتاثیرگذار به نمایش م

م زردش  افشان  فصچیاسب  پادشاه  آن/  در  پاییزهلمد   . (153:  1371)اخوان،    «ا/ 

دلیل  البته شاعر به  ؛م با پارادوکس استأ اي باغ، تصویري استعاري توههمیزبودن خندآ اشک

است  میز« استفاده کرده  آمیز« از »خون اشکآشعر به جاي »اشک خون  يهباالبردن عاطف

صدا و آنگاه چون موجی  » وید:  گیکه در نوع خود تازه و بدیع است. در شعر »کتیبه« م

در این سروده مشاهده    .(10:  1370)اخوان،    «فتخکه بگریزد ز خود در خاموشی می

پارادوکسیشیم تصاویر  با  استعاري  تصاویر  آمیزش  استاد  اخوان  که  نه    کال ود  است. 

واند  تمی  ،برآید و نه »خاموشی« که یک امر انتزاعی است»خفتن« عملی است که از »صدا«  

و فرامنطقی    کپارادوکسی   براي »خفتن صدا« باشد. همچنین تصویري   مکان یا جایگاهی

ب محیرالعقول  از  صهو  است.  افزوده  شعر  زیبایی  بر  خاموشی«  در  صدا  »خفتن  ورت 

دیگر اشاره    ي ه نمون   چند م با پارادوکس در اشعار اخوان ثالث به  أ تصویرهاي استعاري تو 
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ا به دروغ و درندگی  ه نوم/ خلوت از باهمی سگ ش ی اي سکوت را م ه و صداي گام » ود:  ش ی م 

داد/ و سکوت   به خانه آمد/ سکوت سرزنشم  بهترند/ سکوت گریه کرد دیشب/ سکوت 

در این سروده پنج تصویر    . ( 94  همان: )   «ساکت ماند سرانجام/ چشمانم را اشک پر کرده است 

  .3 ؛ ردن سکوت ک گریه  . 2  ؛ اي سکوت ه گام  . 1  : سکوت آفریده شده است   ي ه اري با واژ استع 

تصویر    نمونه، اندن سکوت. اما در  م ساکت   . 5  ؛ ردن سکوت ک سرزنش   . 4  ؛ مدن سکوت آ خانه به 

سرزنش    . 3  ؛ ردن سکوت ک گریه   . 2  ؛ اي سکوت ه صداي گام   . 1  : پارادوکس نیز خلق شده است 

»سکوت« و تکرار صامت »س«،    ي ه افتی خاص با تکرار واژ کردن سکوت. البته شاعر با ظر 

ردن را با صوت تحذیر یا تنبیه »هیس« در ذهن مخاطب تداعی  ک فتن یا سکوت گ امر به آهسته 

در کالم را که ناشی    ویی گ پنهان   ، اربردن این تصاویر استعاري آمیخته با پارادوکس ک ند. به ک می 

هد. در اشعار اخوان تصاویر استعاري  د افزایش می   ، از ناگزیرهاي سیاسی و اجتماعی است 

با من سخن  » ود:  ش ی ر دیده م سیا هایی چون سکوت و خاموشی ب ه آمیخته با پارادوکس با واژ 

اري را  گاهی تصاویر استع .  ( 104:  1370)اخوان،    «کرانه ی ب   ي ه سر کن اي ساکت پرفسانه/ آئین 

ند. شاعر صفت »پرفسانه« را  ک ی ویی م گ ض ند و سپس تناق ک ی قراردادن واژه خلق م با خطاب 

  ؛ند ک ی قرار داده، از او تقاضاي سخن سردادن م   ب ط ا خ م هد و سپس او را  د ی م   «ساکت » به  

  «ا ه ا، چغانه ه هی نوید/ خویش را و خلق را، چنگ د اي »امید« ناامید، با چه می » ي دیگر:  ا ه نمون 

و تصویري    مخاطب قرار داده »امید« را که در آن ایهامی نیز وجود دارد،    ي ه واژ   . ( 462  مان: ه ) 

ما  ن ونه استعاره را با متناقص گ هد و این د ند؛ سپس صفت »ناامید« را به آن می ک استعاري خلق می 

یعنی با یک    کند؛ خلق می ي  ا واژه ن درو   کال تصویرهاي استعاري پارادوکسی   ی نیز . گاه آمیزد می 

باد/  آ دلم گرفته ازین سنگدل خراب »   فریند و هم پارادوکس: آ مصرحه می   ي ه واژه هم استعار 

باد« هم داراي پارادوکس  آ ب ا »خر   ي ه واژ .  ( 464  : )همان   «آنچه باداباد   نم آخر هر ز به سیم می 

را  مصرحه    ي ه ست. در ضمن شاعر از طرفی دیگر استعار ا   است و هم استعاره آشکار از دنیا 

  ، آباد اب ادن صفت کنایی »سنگدل« به خر د ي که با نسبت ا ونه گ ه آمیخته کرده است؛ به نی نیز با مک 

عاملی حیاتی و بسیار پرکاربرد در    ، ما ن متناقض   مکنیه از نوع تشخیص آفریده است.   ي ه استعار 

؛  یش ادن هنر کالمی خو د ن مستقیم نشا غیر براي    وي است ابزاري در دست    مثابه و به شعر اخوان  

پارادوکس   معانی صریح، اهمیت دارد.   ي ه اي ضمنی به انداز ه هنر و زبانی که در آن مضمون 
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واند خواننده را در  ت در اشعار اخوان یکی از پرکاربردترین شگردهاي زیباشناختی است که می 

ناسی و نقد ادبی یاري  ش شناخت اندیشه و زبان شعري شاعر از حیث بدیع، بیان، معانی، سبک 

اي نوآور و نوگرا  ه رایان توانا همواره با آمیزش تصاویر شعري و آفرینش ترکیب س سخن دهد.  

افزوده  بیشتري  غنایی  شعر  زبان  تازگی  گره ا به  این  از  یکی  آمیخت خ ند.  و    اي ه ی گ وردگی 

ا از نظر زبانی  ه تصویري، آمیزش تصاویر استعاري با پارادوکس است که اگرچه بسیاري از آن 

 شعري متفاوت است.   ا در هر ه زیبایی آن   ي ه اي متشابهی دارند، درج ه بافت 
 

 . آميختگی استعاره با پارادوکس در اشعار احمد شاملو 4.4
دیگر شاعران به کار رفته   از تفاوت  ي م اونهگا بهه ا و آمیزشهدر اشعار شاملو این ترکیب

داد/ غفلت به دامنه سر می  يهگشود که کبک خرامان/ خندمرگ آنگاه پاتابه همی»است:  

:  1392)شاملو،   «گریان میالد خویش  يهبه درکشیدن جام قهقهه همت نهادم/ هم از لحظ 

« استعاره از جام شراب است  »درکشیدن  يه»جام قهقهه« با استناد به قرین.  (1045 -1044

ما  نگریان تولد، باعث خلق تصویري متناقض  يهو کوشش در نوشیدن جام قهقهه در لحظ

به تناقض است.  شده است و  در  تناقض  تصویر  ول ا  ي در وهلهنوعی  تناقض در  این   ،

با شادي همراه است و    میالد معمواًل  يهگریان میالد« رخ داده است؛ زیرا لحظ  يه»لحظ

»لحظ  ي وهله  در در  قهقهه«  »جام  م   ي هدوم،  نوشیده  به  شیگریان«  هم  روي  بر  که  ود 

شاعر  .  (659:  1395سالجقه،  رک.  است )  رسیده  تصویري واحد از آمیزش شادي و غم 

استعار متناقض  يهیک  با دو تصویر  را  ي  ادر سروده  ما درهم گره زده است.نمصرحه 

مدي  آهوم متناقص »مرگ« و »زیستن« خالفدیگر از شاملو، اجتماع و همزیستی دو مف

به موجب  که  پاراست  تصویري  براي    کدوکسیاوجودآمدن  شاعر  چون  و  است  شده 

دارانه یا تشخیص نیز  ممکنیه از نوع انسان  يهاستعار  ،»مرگ«، »زیستن« متصور شده است

از  م/ با آوازي غمناک/ غمناک/ و به عمري سخت درامن مرگ را زیسته»خلق شده است:  

ماي مرگ همراه با تصویري  نتصویر متناقص  .(534  :1392)شاملو،    «دهین و سخت فرسا

 ند.  کاستعاري، چگونگی کیفیت مرگ را تعیین می
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 . آميختگی استعاره با پارادوکس در اشعار نادرپور 5.4

استعاره با پارادوکس بهره جسته   زدننیز براي درگیرکردن ذهن مخاطب از گره  پورنادر

آن است که در    ،ها با استعارهکردن آنو همراه  کاز تصاویر پارادوکسی  اواست. هدف  

پیچیدهت هکوتا کند:  ت رین عبارت،  بیان  را  از خواب در صبح  تشیکی خو »رین مفاهیم  ر 

  استعاريِ   اضافیِ  ترکیبِ.  ( 847:  1382)نادرپور،    «تازیانه  ي همستی/ یکی تلخ، چون بوس

  ، تازیانه« تصویري است که دو روي یک ترکیب آن به لحاظ مفهومي  ه»بوس   یکال پارادوکس

نه    ؛زندنند و از سویی دیگر »بوسه« عملی است که از انسان سر میکیکدیگر را نقض می

میزي و پارادوکس را با هم آاز تازیانه. گاهی شاعر با یک ترکیب وصفی، استعاره، حس

ر از مستی/ آن بوي  تآن مهربان تلخ، آن محرم-ایام/  يهبوس غبارآلود»  :استآمیخته  در

در ترکیب »مهربان تلخ«    .( 773  :)همان  «در عین بیداري به خوابم کرد  /-غمناک غریبانه

آمیزش استعاره با پارادوکس    میزي و پارادوکس نیز وجود دارد.آ، حسبر استعارهافزون

استعاره با  نمیه همیشه  کنایی صورت  استعارهگاي  گاهی شاعر  با  هیرد؛  را  اي مصرحه 

سیاه طبیعت، زیباترین    يهقاب/ بر چهر ن این سیمگون»ند:  ک همراه می  کتصاویر پارادوکسی

مصرحه است و »زیباترین دروغ«    يهاستعار  قاب«ن»سیمگون.  (762  :)همان  «دروغ است

متناقض واژا  مانتصویري  قراردادن  خطاب  با  نادرپور  گاهی  با  ههست.  را  استعاره  ا، 

نگاشته بر پرنیان    يهآه اي بلیغ سبز/ اي سهل ممتنع/ اي سور»میزد:  آپارادوکس درهم می

وار را با هم جمع در ترکیب »سهل ممتنع« دو امر متناقض و ناساز.  (625:  )همان  «شب

خطاب با  سپس  و  است  آن کرده  نوع  هقراردادن  از  استعاري  تصویري  خلق  موجب  ا 

قدر  ن»تشخیص« شده است. آمیختگی تصاویر استعاري با پارادوکس در اشعار نادرپور آ

یکی از شگردهاي زیباشناختی و   را  وان آنت یرد که میگبا ظرافت و لطافت صورت می

اختران در دو چشم منستند/ چون درخشد فروغ نگاهم/  »بیانی او بر شمرد:    اي ههشیو

نال تو  یا که خاموشی شامگاهمد  گنگِ  يهبانگ  ترکیب  .  (70-69  :)همان  «ریاست/  در 

ما  نه و متناقضنیمک  يهي استعارا ونهگطرزي بسیار ساده و ظریف، بهگنگ دریا« به  ي ه»نال

می که  است  تنیده  درهم  ات را  گرهوان  ویژگیخین  از  جزئی  را  تصویر  دو  اي  ه وردگی 
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کرد. محسوب  نادرپور  ادبی  به  معرفت  عاملپارادوکس  از  یکی  زیبایی  هعنوان  اي 

اي  هود که گوینده یا نویسنده نتواند افکار و اندیشهرزمانی به کار می  ،برجستگی کالم

ند و به سمت  کا رها میصورت مستقیم بیان کند؛ بنابراین بیان مستقیم ره درونی خود را ب

که   زبان  غیرمعمول  میغیرقوانین  رانده  است،  هنجارشکن  و  کالم  شمستقیم  اگر  ود. 

ري را  کابا تصاویر استعاري که خود نیز پنهان  ،ار که خودش پیچیده و مبهم استدتناقض

م عادت  ؛همراه شود  ،شودیموجب  توسع  و  به سمت گسترش  بیشتر  و  گ هرچه  ریزي 

  ود.رردن حقیقت، پیش میک نهانهنجارشکنی و پ

 

 . آميختگی استعاره با پارادوکس در اشعار احمدرضا احمدی6.4

معاصر،   شعر  احمدي  در  تناقص  است  شاعرياحمدرضا  یا  هوییگکه  استعاري  اي 

پارادوکسی  هايهاستعار و  هوشمندانه  کغیرمنطقی  بسیار  کار    ،را  به  زیرکانه  و  موذیانه 

به پایان رسید/ ما ماندیم و کوله  ايهشادي. »ردبمی از شوقبزودرس جوان/  اي  هاري 

)احمدي،    «درختان بر ما تابید   يهاي روز و شب/ برچیده نشد/ اما سای هخسته/ دسیسه

ي نیز  اتناقص و ناسازي وجود دارد؛ استعاره ،بر اینکهدر »تابش سایه« افزون. (48:  1397

خط  »  اي استعاري در اشعار احمدي:هاز پارادوکس  دیگر  يهنمون  چند   ؛در خود نهفته دارد

کسی که چشمانش  . »(317:  1، ج1387. )احمدي،  «سندریا م هعمر تو/ در برف به شکوفه

قایق دیده شد/ دریا آرام شد/ و . »(347  :)همان  «از عشق بود/ و گندم/ و طلوع تفنگ

 .  )همان(  «ردکصداي تیر آب را آرام می

 

 . آميختگی استعاره با پارادوکس در اشعار یداهلل رؤیایی 7.4

اي بدیع و تازه، تصاویر استعاري را با تصاویر  هتنوگرایی و خالقی  شاعر دیگري که با

المسه  کپارادوکسی  تصاویر  با  میاهمراه  درهم  بصري  و  یداهللمآي  ریزد؛  است: ؤ    یایی 

ي ساخت/ که قاب روشنی از  اخیس/ و نور، نور تر آذرخش/ در آب آینهر  صداي تند»

در ترکیب »نور تر آذرخش« هم یک تصویر  . (317: 1390)رویایی،  «دریا داشت يهشعل
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استعار  کال پارادوکسی با  دارد  هنیمک  يههمراه  المسه  وجود  تصویر  یک  هم  دیده او  ي 

زیبایی آمیختگی تصاویر استعاري با پارادوکس در اشعار یداهلل رویایی    ي هدرج  .ودشمی

زاران غروب افسرده/ اختري در طپش روییدن/ سبزه»وید:  گ وقتی می؛  توجه است  درخور

»جوشیدن« عملی است    (191  :. )همان«ی در عطش جوشیدنفبخند/ عل لباغ پاییز افق بی

انگاري  نداري یا سیال پآب  صورتبه همین دلیل به  نه از علف.  ؛ندز که از »آب« سر می

ما و  ندوم، »جوشیدن در عطش« متناقض  يهتصویري استعاري خلق شده است و در وهل

شادي: ابلیس  »  ي دیگر:انمونه  ؛آمدي است که از نظر عقلی، محال و ناشدنی استخالف

موج/ گل خلیده به ار/ خار بشکفته بر سر هرگسهاي نشئهرخ نشین سحر/ دردها: باده

ي از موسیقی معنوي شعر را با  ا شاعر جلوه  ،در این نمونه.  (121  :)همان  «پاي هرپندار

هاي ناسازوار بسیار زیبایی به نمایش گذاشته است. »شادي« را »ابلیس رخ نشین تصویر 

می نشئهاسحر«  »شراب  را  »درد«  و  میگنگارد  بسیار  پن سار«  تصویري  در  و سپس  دارد 

میزد و عمل شکفتن را که از شکوفه  آختصر، استعاره را با پارادوکس درهم میموجز و م 

تصاویر    ،اشاره شد  گونه که قبالًهد. هماندند، به خار نسبت میزو گل و غنچه سر می

مانند: سوختن    ؛یردگه صورت مینیاي مکهاستعاري آمیخته با پارادوکس هم در استعاره

  ید، از خورش  یهسا  یدندن، بارش عطش    يگناه از ثواب، آب راهنما  یختندر آغوش آب، ر

باد:  آباخر   همچون  ؛ودشیم   یدهمصرحه د  يهاز تابوت و هم در استعار  یزندگ  یختنر

 و آتش تر: استعاره از شراب.   یااستعاره از دن 

 

 پور امين . آميختگی استعاره با پارادوکس در اشعار قيصر8.4

امین قیصر  اشعار  در  پارادوکس  با  استعاري  تصاویر  آمیزش  گرپدر  وردگی خهور 

اي  ه برگ»  ه با پارادوکس با زبانی بسیار ساده و روان بیان شده است:نیاي مکهاستعاره

میگبی اعتراف  ساده  زبان  با  میکناه/  آب  ریشه  کدام  از  درخت/  خشکی  «  وردخنند/ 

ناهم خ »آب .  ( 292،  1396ور،  پ )امین  تصویري  خشکی«  با  وردن  که  است  ناسازوار  و  باز 

هم نی مک   ي ه استعار  است. ه  شده  امین   بازي  نسبت گاهی  با  به  پور  »موسیقی«  و  »صدا«  دادن 
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آمیزد: »ناگزیر/ با صدایی از سکوت/ تا  »سکوت« تصاویر استعاري را با پارادوکس درهم می 

(. »موسیقی سکوت شب و بوي سیب/  123)همان:   رود«همیشه/ روي برزخ پرتگاه/ راه می 

هاي متناقض،  قراردادن واژه (. گاهی با خطاب 218یک قطعه شعر ناب و کمی پنجره« )همان:  

ي  (. نمونه 277کند: »اي شادي غمگین!/ با توأم/ اي غم« )همان:  تصاویر استعاري نیز خلق می 

 (. 191ها با تو« )همان:  ترین مجاز، اي عشق/ اي همه استعاره دیگر: »اي حقیقی 

 

 . آميختگی استعاره با پارادوکس در اشعار سلمان هراتی9.4

اما آفرینش هنري در    ؛ودش بافت حاکم بر روابط زبان درهم ریخته می  ،وییگبا متناقض

و چنانچه با استعاره آمیخته شود، کالم    سدرمفهوم و معانی تازه به اوج و تعالی می  يهارائ 

لمان هراتی گواه این مطلب  سدهد. این سروده از  ر جلوه میت ر و ادبیت هنري  ،رترا برجسته

  ي هبا درد، شب دروغ را سر کردند/ در خون دل، باغ را شناور کردند/ در ظهر هزار»است:  

»بارش عطش«  .  (94،  1367)هراتی،    «خشک را صنوبر کردند  يهبوت   عطش باریدند/ تا

استعارافزون اینکه  سیال نی مک  يهبر  نوع  از  و په  ناهمتایی  تناقض،  داراي  است؛  نداري 

ناسازي است. آشنازدایی از نوع پارادوکس در اشعار سلمان هراتی که با استعاره درهم 

ما را    يها را به یک بهار سپرد/ کویر تشنه تمام زاویه»ود:  شدیده می  بسیار ته باشد،  یخآم

  «وشیدجوشید/ کسی که از دل او شعر آب مینبه جویبار سپرد/ در انتهاي عطش آفتاب می

می.  (92  :)همان آفتاب  انتهاي عطش  »در  در مصرع  استعاره، شاعر  تصویر  نوشید« سه 

وقتی عطش  »  وید:گي دیگر میادر سروده  .میزي را درهم تنیده استآپارادوکس و حس

»بارش عطش«  .  (151، 1368)هراتی،    «از ابر سترون/ جز نام آبی تو آوایی نداریم  اردبمی

 دو تصویر استعاره و پارادوکس را با هم دارد.  

 

 . آميختگی استعاره با پارادوکس در اشعار سهراب سپهری 10.4

زیبایی و سادگی خاص    ،آمیختگی استعاره با پارادوکس در اشعار سهراب سپهري، لطافت

جنگ یک پله با پاي بلند خورشید/ جنگ تنهایی با یک آواز/ جنگ زیباي  »  دارد:  خود را
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ا  هگالبی . (302: 1395)سپهري،  «ا با خالی یک زنبیل/ جنگ خونین انار و دندانهگالبی 

  ي هند. بین واژاواهند، زنبیل خالی را پر کنند و با هم جنگ زیبایی را به راه انداختهخمی

پارادوکسی زیبا به وجود آمده است و از طرف دیگر جنگ    جنگ   «زیبابودن»و    «جنگ»

  در اشعار سپهري   کنایی از نوع تشخیص است.  يهبودن« زنبیل، استعارها با »خالیگالبی 

برجست از شگردهاي  پارادوکس یکی  با  استعاره  را    آشنازدایی  يهباهمی  است که ذهن 

 ارد.  دمی  براي دریافت معنی حقیقی به تالش بیشتري وا

 

 . آميختگی استعاره با پارادوکس در اشعار سيمين بهبهانی11.4

در زیر چادري از ابر »  سیمین بهبهانی نیز از این شگرد در اشعار خود استفاده کرده است:

:  1395بهبهانی،  )  «اک! و خندیدموزي« گفتم چه بس»می  با آفتاب خوابیدم/ خندید و گفت:

نداري است.  پکنایی از نوع انسان  ي هخوابیدن با آفتاب در زیر چادر ابر استعار  (.1017

آنافزون متناقض  ،بر  آن  نتصویري  اول  مصرع  در  نیز  آفتاب  ما  با  همراه  دارد.  وجود 

  اسازوار است.شدن ابر با آفتاب، مبین تصویري ن زمانخوابیدن در زیر چادري از ابر و هم

گلگون/ به متن کبود است/ شکفتن   يهنگار»وید: گگلگون« می يهبهبهانی در شعر »نگار

  ي هدو استعار ،اییجدر این سروده با دو جابه. (632 :)همان «دود است يهآتش/ به شاخ

بلکه   ،و نه »دود« شاخه دارد  زندنه عمل »شکفتن« از آتش سر می  ؛ه خلق شده استنیمک

می مربوط  هم  به  آتش  و  دارد.دود  ارتباط  با شکفتن  و شاخه  متناقضی    شود  همچنین 

نه آتش    ،ودشي که دود از آتش بلند میا ونهگزیرکانه و هوشمندانه به کار رفته است؛ به

ري  زیرا شکفتن براي امو  ؛از دود. در ترکیب »شکفتن آتش« نیز پارادوکسی وجود دارد 

نه آتش که مخرب و سوزنده است.    ،ودرشکوفه و غنچه به کار می  ،زیبا و لطیف مثل گل

ترکی همان و  آمیزش  شد،  نمایانده  که  تصاویر  کبگونه  با  استعاري  ایماژهاي  ردن 

با  ش بیش در اشعار شاعران معاصر دیده میوپارادوکسی، کم ود و زمانی که پارادوکس 

 . دگردود، ارزش زیباشناختی آن بیشتر میشازي و ترکیب میباستعاره، هم
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 ری گينتيجه. 5

دي رسید که  بن ع وان به این جم ت اشعار شاعران معاصر می   ي ه در یک نگاه فراگیر به مجموع 

انتقال مفاهیم و مضامین    براي   اي خود ه ی اي ادبی و هنرنمای ه شاعران معاصر براي جوالن 

ند  ا ارگیري زبان استعاري، هرکدام به شگردهاي گوناگون روي آورده ک به   ي ه گوناگون در عرص 

براي لحظات  ت   ی تا درک شعر را  به  بینداز أ هم که شده  را در  ن خیر  د و ذهن مخاطبان خود 

عاصر هم به  رو کنند. شاعران م ظره روبه ت اي غیرمن ه ش رویارویی با تصاویر استعاري با چال 

م به هدف مالحظات و ناگزیرهاي  ه هنري و موسیقی معنوي شعر و    ، منظور ارتقاي وجه ادبی 

پنهان گ ه پوشید   ، اجتماعی   و   سیاسی  و  طفر س ویی  و  به  ر ه ازي  ساده،  و  مستقیم  بیان  از  فتن 

آورده  روي  پارادوکس  با  استعاره  نوگرایان ا آمیختگی  تصاویر  این  با    ي ه ند.  که  استعاري 

، نشان از شناخت واالي شاعران معاصر از تصاویر شعري و بلوغ  اند میخته شده کس آ پارادو 

تا با ذکر شواهد گوناگون    اند در این مقاله کوشیده   گان ا دارد. نگارند ه اي آن ه ردازي پ خیال 

با   را  مبه ت کارآمدترین و هنري   آمیختن مخاطب خود  با  تخیل )استعاره(  ابزار  رین و  ت م رین 

ازي هنري  س ه اي برجست ه ک تکنی   با   ا و ذهن او را شن تصویر شعري )پارادوکس( آ   رین ت ه پیچید 

تصویرپردازي  در  گوناگون  شگردهاي  ساز ه و  پربارتر  استعاري،  نوین  زمینه ن اي  تا  اي  ه د 

 صور خیال فراهم سازد.   ي ه در حوز   بیشتر مناسب را براي مباحث  
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