پارادوکس یا ترکیب محال نما یکی از عناصر
سبکی شعر مکتب هرات
پژوهشگر :پوهنمل محمد داوود منیر

چکیده
پارادوکس یکی از ترفندهای ادبی و ابزار بیان هنری است ،که از دیرر براز رر رد تر ره
آفرینشگران شعر فارسی دری ب ده که در عصر تیم ریان بسارد کاربرد آن به حد عنصر سبکری
رسیده است .در این رقاله به این پرسشها ،پاسخ داده ریش د .ریزان کاربررد پرارادوکرس در
شعر رکتب هرات درچه حدی است؟ پاردوکس یا ترکیب رحال نما از نظر ساختاری چگ نه و
چند گ نه است؟ چه ر ض عهایی در آن پرورش یافته؟ و رابطة این شکل خیرال برا رورمر ن
آفرینی که رهمترین شگرد شعر این رکتب ادبی است ،چگ نه است؟ در این ررقرالره کر شرش
شده تا ایگاه پارادوکس در شعر این دوره رشخص ش د و به گ نه های آن از هت ساخرترار
و ر ض ع پرداخته آید.
واژه های کلیدی :پارادوکس ،محال نما ،متناقض ،بسامد ،سبک ،پارادوکسس ااسا،س ،
پارادوکس در جمله
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 .1مقدمه
تص یرهای پارادوکس یا «رحالنما ،رتناقض نما» به ترکیباتی گفته ریش د که ا زای آن
با هم تناقض رعنایی داشته و رعنای ترکیبی آنها با رعنای وضعی هر یک از ا رزا ررترفراوت
باشد؛ به عبارت دیگر این تصاویر به ظاهر رتناقض اند؛ ارا در واقع ،حقیقتی را افاده ریکنند که
از راه تأویل و ت یه قابل دریافت است .دکتر رحم د فت حی ریگ ید« :سخرن پرارادوکسری
ز از راه تأویل قابل درک نیست و تنها با تأویل ریت ان آن را به ساحت عقل و به سطح زبران
کشاند .ا زا و عناصر سخن پارادوکس پی ندی غیر رنطقی دارند ،کشف این پریر نردن پرنرهران

رستلزم ن عی باطن نگری و تأویل در ذات اشیا است»(فت حی؛  .)883 :9831به باور شفریرعری
کدکنی رنظ ر از تص یرهای پارادوکسی ،تصاویری است که دو روی ترکیب آن ،بره لرحرا
رفه م ،یکدیگر را نقض ریکنند»(کدکنی؛  .)45 :9833در فرهنگ اصطالحات ادبی رهران
ترکیب رتناقض نما ( )Oxymoronعبارت است از« :شی هیی از بیان (توراد برالغری) کره از
رهگذر ترکیب دو واژة رتواد و ناساز به قصد تأکید یا تأثیر شکل ریگیرد؛ رانند ظلمت قرابرل
رویت ،آهسته بشتاب ،نفرت عاشقانه و  .(Shipley,1970:288(»...در ریان پژوهشگران ادبیات
فارسی رعادل اصطالح پارادوکس واژه های ررکب «رحال نما» و «رتناقض نما» به کار رفتره
است.
س دبری از این گ نه تص یر خ د ن عی هنجار گریزی و عادت شکنی است که در زبران و
بیان هنری اتفاق ریافتد و هدفش کشف رعانی و حقایق عالی از ایرن رهرگرذر اسرت .خرانرم
گلچین ریترا ریگ ید « :پارادوکس یا رتناقض نما یکی از طرق آشنایی زدایی در کرالم و از
اسل بهای بیان هنری است؛ یعنی به کارگیری مله یا عبارتی که ا زای تشکیل دهرنردة آن
فی نفسه رتناقض و از هت رعنا رهمل و بی رعنی به نظر ریرسند؛ ارا در حقیقت این ترنراقرض
ظاهری به رفه ری ارزشمند و عالی رنتهی ریگردد ،رفه م و حقیقتی کره اضرداد ررترنراقرض
یکدیگر ،آن را پنهان ساخته اند»(گلچین؛  .)613 :9813این شی ة بیان هنری همرچر ن دیرگرر
ترفندهای هنری ،خالف عادت و رنطق عادی ب ده ،ر ب ن عی اعجاب انگیزی در ذهرن و
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روان رخاطب ریگردد.
وقتی در زیبایی شناسی سخن صحبت از پارادوکرس رریگرردد ،ذهرن و روان ررتر ره
اصطالحی بالغی و دیرینهیی به نام تواد ،طباق و یا رطابقه ریگردد .رشید وط اط در «حدایق
السحر فی دقایق الشعر» زیر عن ان تواد رین یسد« :پارسی ،ضد آخشیج باشد و این صرنرعرت
چنان باشد که دبیر یا شاعر در نثر و نظم الفاظی آرد که ضد یکدیگر باشد؛ چ ن حار و برارد،
ن ر و ظلمت ،درشت و نرم ،سیاه و سپید و این را خلیل احمد رطابقه خ انده اسرت؛ ررثرال از
رسع د سعد:

ای سرد و گرم چرخ کشیده

شیرین و تلخ دهر چشیده»
(وط اط؛ )65 :9836

تفاوتی که بین تواد و پارادوکس و د دارد در این است که در تواد و رطابقه با ترقرابرل
واژهها ر ا ه هستیم ،تقابلی که یکی دیگر را نقض نمیکند؛ در حالی که ا رزا پرارادوکرس
یکی نقیض دیگری است ،از هتی دیگر در تواد و طباق هردو واژه رستقل از یکدیگر به کرار
ریروند و در پارادوکس استقالل رعنایی هیچکدام از واژه ها رطرح نیست؛ بنابررایرن توراد و
طباق و یا رطابقه که در کتب بالغی پیشینیان بسیار به آن پرداخته شده است ،صنعرت دیرگرری
است و پارادوکس ترفند هنری دیگری.
با آنکه تصاویر پاردوکسی در شعر فارسی دری از دیر باز ر رد ت ه آفرینندهگان را ب ده
است؛ ارا به عقیدة شفیعی کدکنی این تص یر « در دورة گسترش عرفان به ویرژه در ادبریراتن
رغانه (شطحیات ص فیه چه در نظم و چه در نثر) نم نههای بسیار دارد و با این هرمره در شرعرر
سبک هندی بسارد این ن ع تص یر از آن هم باالتر ریرود(»...شفیعی؛  )45 :9833در ادبریرات
فارسی دری در اق ال ص فیان رخص صاً شطحیات آنها به این گ نه ترکریربهرای ررترنراقرض
برریخ ریم .نم نههایی از این تص یر هنری در شعر شاعران ش ر انگیز و اهل رذبره و حرال
دیده ریش د .شاید قدیمیترین نم نهیی ترکیب رحال نما یا همین پارادوکس در ایرن ابریرات
سنایی ب ده باشد ،که ریگ ید:
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عشق پ شیدة برهنه تن است
(سنایی؛ )863 :9841

خنده گریند همه الف زنان بر در ت

گریه خندند همه س ختگان بر در ت
(سنایی؛ )115 :9845

و باز از ر النای بلخ است این نم نه:
برگ بی برگی ت را چ ن برگ شد
چ ن ترا غم شاد افزونی گرفت

رررران باقی یافتی و ررگ شد
روضة انت گل و س سن گرفت

(بلخی؛ )869 :9838
بعد از سنایی نم نه هایی از این ترفند بدیعی را در شعر عطارنیشاب ری ،ر النای بلخ ،سعدی
شیرازی و خ ا ه حافظ ریت ان دید .این شی ه ریان شاعران رکتب ادبی هرات زیراد ررعرمر ل
ب ده است به آن پیمانه که ریت ان آن را به عن ان یکی از عناصر سبکی شعر ایرن ررکرترب بره
حساب آورد .بدیهی است که در دورة بعدی ادبیات فارسی دری ،یعنی در سبرک و ررکرترب
هندی و به ویژه در شعر ریرزا عبدالقادر بیدل پارادوکس یا ترکیب رتناقض نما در اوج کمال و
زیبایی خ د رسیده ب د .البته که گاه فزونی بیش از حد این ترفند و آریختهگی آن با ترفندهرای
دیگر هنری ر ب ابهاری غلیظ در شعر شاعران آن رکتب به ویژه بیدل دهلر ی شرده اسرت.
اینک نم نه هایی از پارادوکس در شعر رکتب ادبی هرات:
به ک ی عزلتم ویرانهیی هست

ز نقد فقر درویشانه یی هست
( اری؛ )669 :9813

سلطان ت یی که رلکت فقرت ریسر است

خاقان ت یی که رلک ت گردیده رلک دین
(بنایی؛ )35 :9839

کردهیی گلگ ن بیاض چشم خ اب آل د را

خفته بیداری ریان الله زار آه ی تست
(آصفی؛ )65 :9885

66

سال چهارم

پارادوکس یا ترکیب محال نما یکی از عناصر سبکی شعر مکتب هرات

از حسن ت رازها به گ ش دل رن

گ ید به زبان بی زبانی غم ت
(بخارایی؛ )454 :9833

ای فلک این راه را پیر

ان رن است

ورنه ز پیری ت را پشت خمی بیش نیست
(بخارایی؛ )53 :9833

به زلفت بسته شد دلهای رشتاقان ،به حمد اهلل عجب معیتی روزی شد این مع پریشان را
(هاللی؛ )1 :9854
از این نم نهها در شعر این دوره فراوانند و گ نه گ ن ،فراوان بدان حد که بساررد براالیرش

در شعر تعدادی از شاعران خ ب آن عصر به عن ان یک ر لفة سبکی عرض اندام رریکرنرد و
گ نه گ ن بدان رعنا که نم دهای رتمایزی از نظر شکل ظاهری و رحت ای درونی در آنهرا بره
چشم ریخ رد .اینک در زیر به گ نههایی از این تص یر هنری و اعجاب انگیز در شرعرر ایرن
دورة ادبی پرداخته ریش د.
 .2گونههای پارادوکس در مکتب ادب

هرات

به ص رت کلی پارادوکس در شعر فارسی دری به دو ص رت یا دو ساخت نرحر ی دیرده
ریش د .یکی به ص رت ترکیب و یا عبارت اضافی یا ت صیفی که ترکیبی رتناقض یا رحال نمرا
ری سازد و دیگری در قالب مله که پی ند نح ی ا زا (ربتدا و خبر ،فعل و فراعرل و  )...بره
یکدیگر از نظر رنطق عقالنی رحال رینماید .دکتر شفیعی ن در این ر رد چنین نظری دارد .از
دید او « :تجلی پارادوکس در شعر به دو ص رت :ترکیبات فشرده و دیگر به صر رت شرنراور
است(»...شفیعی ن؛  )48 :9833که رراد از فشرده همان ص رت اضافی آن است و ررنرظر ر از
شناور پارادوکس در سطح مله است .در این رقاله ن ع اول را پارادوکس اضافی رینارریرم و
ن ع دیگر را پارادوکس در مله.
 .1-2پارادوکس به صورت ترکیب ااا،

یا وصف

در شعر ر النا اری و دیگر شاعران همعصرش پارادوکس ن ع اضافی یا وصفی به تناسرب
ن عی دیگر که در مله ریآیند ،نم دهای کمتری به رشاهده ریرسد؛ ارا نره بردان حرد کره
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نت انیم ریان آنها تمایزهای گ نه گ نی آن را به نمایش بگذاریم .پارادوکسهایی که به شکرل
اضافی آرده اند از نظر ر ض عی به سه دسته قسمت ریش ند :عارفانه ،عاشقانه و ا تماعی.
 .1-1-2پارادوکس ااا،

یا وصف

با مواوع عار،انه

ریزان پارادوکسهایی که با ر ض ع عرفانی همراه اند در ن ع اضافی خ د بسیار کمتراند از
ن ع پارادوکس در مله ،با آنهم نم نههایی در حد قابل رالحظه از این ن ع پارادوکس را در
شعر این دوره شاهد هستیم:
به ک ی عزلتم ویرانهیی هست

ز نقد فقر درویشانه یی هست

برردناری عرررررشق ت خالصی

از تهمررررررررررت پارساییم داد
( اری؛ )839 ،669 :9813

رطلع صبح ازل ،طلعت درویشان است

رخزن نقد ابد ،خلعت درویشان است

ررا ز ظلمت تق ی چ چشم تاریک است به لمعة ری روشن چه سان نظاره کنم
(فانی؛ )641 ،13 :9854
در آی ساقی و ری در پیاله افکن زود
سلطان ت یی که رلکت فقرت ریسر است

که شررسارم از این ت به گناه آل د
(بخارایی؛ )898 :9833
خاقان ت یی که رلک ت گردیده رلک دین
(بنایی؛ )35 :9839

 .2-1-2پارادوکس ااا،

یا وصف

با مواوع عاشقانه

از این گ نه ترکیبهای اضافی یا وصفی در شعر شاعران این عصر به ص رت قابل رالحظره
یی دیده ریش د؛ اینک چند نم نه از آنها:
کردهیی گلگ ن بیاض چشم خ اب آل د را
به زلفت بسته شد دل های رشتاقان ،به حمد اهلل

خفته بیداری ریان الله زار آه ی تست
(آصفی؛ )65 :9885
عجب معیتی روزی شد این مع پریشان را

روزگاری شد که دور افتاده ام ،آخر بپرس کان سیه روز پریشان روزگار رن کجاست؟
(هاللی؛ )68 ،1 :9854

67

سال چهارم

پارادوکس یا ترکیب محال نما یکی از عناصر سبکی شعر مکتب هرات

یند

آتش عشق ت چ ن ز اهل رحبت

بر گر داغ وفای ت نشان را را بس
(فانی؛ )913 :9854

بر پای دار ش قت سر رینهم چ رنصرر ر

کاخر همین سعادت در عشق پایدار است

ان رن اسررررررت

ورنه ز پیری ت را پشت خمی بیش نیست

ای فلک این راه را پیر

(بخارایی؛ )53 ،56 :9833
از حسن ت رازها به گ ش دل رن

گ ید به زبان بی زبانی غم ت
(بخارایی؛ )454 :9833

 .3-1-2پارادوکس ااا،

یا وصف

با مواوع اجتماع

رثالهایی از این ن ع نسبت به دو گ نة دیگر پارادوکس اضافی یا وصفی کمرترر در شرعرر
عصر اری دیده ریش د؛ اینک چند نم نه در شعر آصفی هروی از این ن ع:
دل آباد را خراب رکن

بهر این عالم خراب آباد

حباب گریه خ اهم بر سر رردم فرود آید که از باران رحروری کشید این خانه هر س نم
قدح ن ش آصفی گر اختیار خ د ررا ب دی گذر هرگاه درین دیر خراب آباد ریکردم
ای صبا درد دل ی سف بگ یعق ب را

آشتی کردند اخ انش؛ ولی گرگ آشتی
(آصفی؛  15 ،18 ،55 :9885و )995

 .2 -2پارادوکس نوع ااا،

یا وصف

از نظر ساخت دستوری نیز گونههای

دارد:
 .1-2-2برخ

از از ترکیب دو اسم ساخته شده اند؛ مانند این ابیات:

ای صبا درد دل ی سف بگ یعق ب را

آشتی کردند اخ انش؛ ولی گرگ آشتی
(همان)995 :

رطلع صبح ازل ،طلعت درویشان است

رخزن نقد ابد ،خلعت درویشان است
(فانی؛ )13 :9854

ش ،1ب1394
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 .2-2-2تعدادی از ترکیب دو صفت ساخته شده اند؛ مثل این نمونه ها:

ررا ز ظلمت تق ی چ چشم تاریک است به لمعة ری روشن چه سان نظاره کنم
(همان)641:
ای فلک این راه را پیر

ان رن است

ورنه ز پیری ت را پشت خمی بیش نیست
(بخارایی؛ )53 :9833

 .3-2-2نمونههای

هم هست که از ترکیب اسم با صفت ساخته شده اند؛ مانند این

ابیات:

به زلفت بسته شد دلهای رشتاقان ،به حمد اهلل عجب معیتی روزی شد این مع پریشان را

(هاللی؛ )1 :9854
بر پای دار ش قت سر رینهم چ رنص ر

کاخر همین سعادت در عشق پایدار است

(بخارایی؛ )56 :9833
 .3-2پارادوکس یا ترکیب محال نما در جمله
ن عی دیگر از پارادوکسها و یا ترکیبهای رحال نما در شعر عصر اری ،در قالب مرلره
و به ص رت تفصیلی آرده است یا به تعبیر شفیعی ن به ص رت شناور به کار رفته اند .قابل ت ه
است که بیشترینة پارادوکسهایی که در شعر این دوره دیده ریش د ،در قالب مله بیان شرده
است .ریدانیم که یکی از عناصر سبکی شعر این دوره ،و یکی از بر ستهگیهای رشه د شرعرر

رکتب ادبی هرات ت ه و عنایت شاعران این عصر به آفرینش روارین ترازه و برکرر اسرت.
خالقیت اصلی و ن سازی و ن آیینی شعر این دوره بیش از هر عنصر دیگری وابسته بره هرمریرن
روارین خاص و تازه است؛ بنابراین ،این شعرا برای ابداع و آفرینش چنین روارریرنری بره هرر
ترفندی دست رییازند و یا به تعبیر دیگر از هر زرینهیی س د ریبرند .یکی از این زرینه هرمریرن
تصاویر پارادوکسی است که در قالب مله ریآید -س دبری از تصاویر شناور پارادوکسی یرا
رحال نما برای خلق روم نی تازه و ن آیین .البته این گ نه از پارادوکسهرایری نریرز از نرظرر
ر ض ع گ نههایی دارد :عارفانه ،عاشقانه و ا تماعی که برای هر کدام از این گ نههرا در زیرر
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 .1-3-2پارادوکس در جمله با مواوع تصو - ،عر،ان

بیشتر صاحب نظران از مله شفیعی کدکنی بر این باور است که خراسرترگراه پرارادوکرس
بیشتر بیان حاالت خاص ص فیه و عرفا ب ده است(شفیعی؛  .)43 :9833دکتر رحم د فت حی نیرز
چنین طرز دیدی دارد .او ریگ ید« :رکاشفات عرفانی و تجربههای ژرف شاعررانره ،قرلرمررو
رویش رحاالت عقلی و تناقضهای روحی است .خیال گ ینده در حالت ذبه ترا عرالریرترریرن
رنطقة روحی اوج ریگیرد و به «نقطهی علیای روح» ریرسد ،نقطة علیا ررحلهیی از ادراک

است که در آن توادها به وحدت ریرسند و سپید و سیاه یکی ریش د ،آنجا هان برزرگ و
بی ررز وحدت و دنیای قسمت ناپذیر بی شکل و رنگ است که ررز ریان عناصرر و ابرعراد و
ص رتها از ریان برریخیزد و به ق ل ر النا «ترکیبش از اضداد نیست» (فت حیرف؛ :9831
)865-863؛ رگر در شعر عصر تیم ری این ترفند هنری بیشتر با ر ض عهای عاشقانه آرریرخرتره
است ،با ت ه به این ارر که در در این دوره ،تص ف و عرفان بیشتر ارری نظری و تی ری اسرت
و به رعنای واقعی کلمه کمتر شاعر عارف در این دوره ریشناسیم ،طربریرعری اسرت کره ایرن
ترفندهای هنری از ح زة ر ض عها و روارین عرفانی به ر ض عها و روارین عراشرقرانره و یرا
عشق رجازی که در این عصر از ایگاه باالتری برخ ردار است ،گذر نمر ده براشرد براآنرهرم
نم نههای فراوانی از این ن ع پارادوکس را در شعر این عصر شاهد هستیم که در زیر ریآید:
بیخ دم زان ری که آن را نیست ام
چ ن ز پندار فنا فانی ش م
خ رده ام پیش از نماز صبح ری بهر خدا
خاطرم زآالیش زهد ریایی شد رل ل

عاشقم ایی که آنجا نیست ا
بر زنم سر از گریبان بقا
ای ارام ارروز با رطرب گذار اوراد را

یک دو کاسه دُرد خ اهم شست و ش ی خ یش را

طرفه حالی که به یک حرف زبان نگشادیم

قاف تا قاف هان پر شد از افسانة را

ت به کردی شراب خ ر اری

اتبع السیات بالحسنات

پاکبازان همه در ریکده رحرم گشتند

غیر اری که به تق ا و ورع رتهم است

ش ،1ب1394

غالب (فصلنامة علمی -پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب)

ز ارباب عماره رعنی فقر
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رج کین تاج بر هر تارکی نیست
که عشق ت صد شاه را بنده ساخت

چه روی خالصی ب د بنده را
رَی خ رد ص فیی پر خ ار پی هوم طعام

با همه هل ببینش چه حکیم افتادست

در طاعت خدای دوتا ش که تا کمان

کج نیست ،نیست در نظر اعتبار راست

شدم گدای ت بس تا دار تخت نشین

که بر ریان کمر خدرت گدای ت بست

ت بة را ز دست رحتسب است

از ضرورت شد این حرام رباح

با دولت بنده گیت هستیم

از خ ا گی دو عالم آزاد

( اری؛  633 ،645 ،659 ،695 ،915 ،915 ،954 ،939 ،943 ،985 ،961 ،965 ،965 :9813و )653
باز از دیر رغان عربدة رستان است

سخن از گنج فشانی تهی دستان است

تا کی از نار سقر ،بیم دهندم زهاد

فانیا س ختم از سردی این خاری چند

دال ز حادثه دیر رغان پناهت بس

گدایی در ریخانه عز و اهت بس

دال! گرت ه س تاج و تخت سلطنت است
ای پیر ری فروش! ت یی عالم کرم

به خاک درگه پیر رغان ،گدا ریباش
را در کمی ز ملة عالم زیاده ایم

فانی ،از کفر وی اسالم ت گیرد رونق
گر ت یک دم به در دیر رغان بنشینی

گرچه بیش است برش رونق کفر از اسالم
فقر بر سلطنت روی زرین بگزینی

(فانی؛  653 ،681 ،699 ،915 ،939 ،963 :9854و )613
خ ا ه داوود آن که از اقبال رهمان ن ش
گر پریشان ریرود عصمت رقام طعنه نیست
با دل افگاران دم از شادی رزن کاین ق م را

پایهیی فقر نیاز از عرش برتر گشت باز
ررد را معیت دل در پریشان ب دنست
تندرستی ندهد آن شربت که غم پرورد نیست

(بخارایی؛  653 ،968 :9833و )651
دیدی آن ریخ اره عارف که روز بازخ است هرکسی از رم و او از ت به استغفار داشت
(بنایی؛ )18 :9839
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 .2-3-2پارادوکس در جمله با مواوع عاشقانه

همان ط ر که قبالً گفته شد ،بیشتر پارادوکسهای که در قالب مله آرده انرد ،رر ضر ع
عاشقانه دارند و دلیلش نیز چنان که ذکر شد ،ر ض ع غالب در شعر عصر اری عشق است آن
هم از گ نة عشق زرینی و یا به تعبیر عرفا عشق رجازی .اینک نم نههایی از پرارادوکرسهرا یرا
ملههای رتناقض نما با ر ض عی عاشقانه در شعر رکتب ادبی هرات:
ن ع دگر آرد ز کرم هر ستم ت

با خسته دالن ریکنی ان اع کرم ها

نه از زخم ت ریرند آه ان در صیدگه؛ لیکن

کنند از ذوق بر تیر و کمانت ان فشانیها

عاشقان را خاک پای خ د کنی هردم خطاب با فرودستان ز حد بیرون ربر تعظیم را
به بی قراری زلفت گرفته ایم قرار

قرارگاه ز این نیست بی قراران را

چ ن ناوک دلدوز ت راحت نرساند

هر ررهم راحت که رسد سینة را را

گفتی اری درستیی دل

این بس ب د شکستة را

اری از غم ررد چ ن تأخیر قتلش کرد یار

آه کز بخت وی این تأخیر شد عین شتاب

گدایی در شان پیشه کرده یی اری

به ز ت کیست گدایی که پادشا سانست

هزار زخم کهن بر دلم ز تیغ ت هست

بیا که ررهم آن ز راحت ت نیست

دل پاره پاره ررا مع ب د

در آن زلف بادش پراگنده ساخت

دل یافت نقد وصل چ

ان داد و غم خرید

دری زهی ک ی ت خالصی

ازحشمت پادشاهی ام داد

اری شکست شیشة تق ا و کار او
دردا که عشق یار به دی انگی کشید
ز خدا ررگ رقیبان به دعا ریخ اهد

خجالتیست عظیم از رخ ت

تا ر همیشه س د ز بیع و شرا کند

اری را

در عاشقی درست همه زان شکست شد
خط ن ن به دفتر فرزانگی کشید
کس چ

اری به هان نیست دعاگ ی رقیب

که زخم تیغ فراق ت خ رد و زیستی است

( اری؛ ،833 ،839 ،633 ،915 ،913 ،955 ،944 ،955 ،955 ،981 ،988 ،963 ،993 :9813
 943 ،893و )665

ش ،1ب1394

غالب (فصلنامة علمی -پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب)

ررده ررده زیستم شام فراغت بهر آن

شعلة آهم نم دی گه بلند و گاه پست

گدای ریکدهها باش و پادشاهی کن

که هم خزانة روح است و هم خزانة راه

آه نم ده چشم ت خ د را به ساحری

قصد شکار رردم صیاد ریکند

در روزگار عشق بنای دل ررا

حسنت خراب کرده و آباد ریکند

آتش س ز نهانم ش د آندم روشن

که شب تیرة غم صبح دریدن گیرد

آصفی بر آستانش خاک ب دن دولت است

گر تمنا خاکساری رنصب عالی کند

روز در ک ی ت آن را که دل آرد به قرار

باز اندیشه ات او را به غم آباد آورد

زلف او را چ پریشانی رن ب د رراد

داشتم خاطر معی که پریشان ب دم

نشان بخت بلند آصفی بس است

همین که در حریم بتان خاک آستان شده ام

به س یم گرد بادی کز دیار دوست ری آید

دل صد پاره ام را مع ریسازد پریشان هم

ب د بر داغ دلم ررحم پیکان ت حیف

که دل س خته را آب بر آتش نزدم
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(آصفی؛  19 ،13 ،34 ،33 ،43 ،53 ،83 ،83 ،85 ،63 :9885و )15
وقت دشنارم به شکرخنده لب بگشا ،که هست

در ریان تلخ گفتن ،خندة شیرین غریب

چ ن هاللی را به خاک آستانش دید گفت:

این گدا را بین که بس عالی ناب افتاده است

هست دشنام تلخ ت شیرین

چ ن نباشد؟ کز آن لب و دهنست

دم صبحست ،بیا ،تا قدح از کف ننهیم

که ری تلخ درین یک و دو سه دم شیرینست

از آن رو بر سر ک یت قدم کردم ز فرق سر

که ریخ اهم نگردد پایمال رن سر ک یت

گر ز رخسار ت یک لمعه به دریا افتد

آب آتش ش د و شعله به صحرا افتد

حیاتی یافتم از وعدة قتلش ،به حمد اهلل

که را را هرچه در دل ب د او را بر زبان آرد

خ اهد که ش د کشته به تیغ ت هاللی

نیک ه سی دارد اگر زنده بماند

ری تپم نی ررده و نی زنده ،برخاک درش

همچ آن ررغی ،که او را نیم بسمل ساختند

دیر ری آید و ان رنتظر رقدم اوست

رردم از ش ق ،خدایا! برسان زودترش

خ اهم بزنی تیر و به تیغم بن ازی

تا در دم کشتن به ت نزدیک تر افتم

س ی رن بین و به دشناری رشرف کن ررا

گر بدین تشریف الیق نیستم ،باری ببین
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از پادشاهی همه آفاق خ شتر ست

این سلطنت که :گشت هاللی گدای ت

خ رد هاللی از کفت سیلی رنج و آه غم

بر سر کس نیارده رحمتی این چنین فرو

تلخم آید بر لب شیرین او نام رقیب

زان که بهر کشتنم زهریست در شکر زده

گر هاللی را فلک سازد گدای درگهت

برسر ک ی ت یابد رنصب شاهنشهی

تا دیده ام هاللی خ د را گدای ک یش

سلطان وقت خ یشم ،خ ش وقت این گدایی!

هن ز ل ة آن گنج حسن پنهان ب د

که عشق فتنه در این عالم خراب انداخت

(هاللی؛ ،959 ،933 ،935 ،945 ،933 ،16 ،41 ،43 ،44 ،56 ،83 ،83 ،63 ،64 ،93 :9854
 639 ،913و )69
نکته گ یان و خم شان گر زبان زو تر کنند

هم خم ش از وی ش د گ یا و هم گ یا خم ش

فانیا! دولت وصلم ز غم هجر رسید

ررهم سینه ب د خار و گل این چمنم

(فانی؛  696 :9854و )661
غم و اندوه ز حد بیش ،کرم فرر دی

لطف فررا و دگر درد و بال بخش ررا

(کاتبی؛ )69 :9836
شی ة پرهیزگری تیغ ت دارد که او

دم به دم از خ ن دشمن ریخ رد رزق حالل

به بزم عصمت آ این پند گ آهسته در گ شت سخنهای حقیقت گ یم از عشق رجاز خ د
هرچند تیغ کفر زد آن غمزه بر دلم

با چشم کافر ت ام ایمان زیاده شد

سرو ناز رن که عقل از قارتش دی انه شد

آشنا ناگشته با را از چه رو بیگانه شد

کار و بار دل به اقبال غمت باال گرفت

ورنه دل را پیش از این قدری و رقداری نب د

تیغ ریراند ا ل گ یا نمیداند که رن

زندهگی ری یابم آن ساعت که یارم ریکشد

هجران رسیده را چه دهی چاشنی غم

کاین شربتش به دولت درد ت نیست کم

تا دیده ایم زلف ت هرگز ندیده ایم
هر روز گدایی سر ک ی وصالت

معیتی ز بخت پریشان خ یشتن
صد ن بت شاهی زده در زیر گلیم

(بخارایی؛  585 ،563 ،883 ،846 ،855 ،894 ،619 ،956 :9833و )541

ش ،1ب1394

غالب (فصلنامة علمی -پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب)
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 .3-3-2پارادوکس در جمله با مواوع اجتماع

با بررسی نم نههای دسته بندی شده به سادهگی در رییابیم که بیشتر پارادوکسهایری کره
در سطح مله خلق شده اند ،به ر ض ع عاشقانه اختصاص داشته؛ پس از آن ر ض ع عارفانه -
که بیشتر ب ی عرفان نظری را داراست ،به چشم ریآید؛ ارا در شرعرر شراعرران ایرن دوره بره
نم نههایی از این پارادوکسها با ر ض ع و روم ن ا تماعی نیز بر ریخ ریم ،که اینک چرنرد
نم نه از اینگ نه را در زیر ریآوریم:
سپه به رصطبه بردندی ار خبر ب دی

ز ذوق سلطنت فقر شهریاران را

( اری؛ )981 :9813
فدا کردیم نقد عمر و زین گنج

به ز بیحاصلی حاصل نکردیم

(بخارایی؛ )815 :9833
دوستان را رتصل سازد ز یکدیگر دا

دهر ساحر پیشه تا ب د این عمل در کار داشت
(بنایی؛ )18 :9839

نتیجهی کل
در پژوهشی که در زرینة کاربرد پارادوکس در شعر رکتب ادبی هرات حد اقل ریان چرنرد
تن از شاعران رعروف این عصر :ر النا اری ،آصفی هروی ،هاللی غتایی ،عصمت بخارایی،
خیالی بخارایی ،کاتبی ترشیزی و دی ان فارسی اریر علیشیر ن ایی (فانی) ص رت گرفتره اسرت،

بدین نتیجه ریت ان دست یافت که روند ت ه و عنایت به آفرینش تصاویر پرارادوکسری و یرا
ترکیبهای رحال نما یا رتناقضنما نسبت به دورههای پیشین به رراتب بیشرترر بر ده و رریرزان
کاربرد از این ترفندهنری باالست و این بسارد باال به درستی نشان ریدهد که کاربرد پارادکس
را در شعر رکتب ادبی هرات یکی از رؤلفههای سبکی و ویژهگیهای شعر این دوره به حسراب
ریرود .از ریان این نم نهها  %63پارادوکس به ص رت اضافی یا وصفی به کرار رفرتره و %33
نم نهها پارادوکس را در سطح مله نشان ریدهند .از نظر ر ض عری  %48از ایرن تصراویرر
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ر ض ع عاشقانه دارند %83 ،از آنها به ر ض ع تص فی و عارفانه پرداخته شرده و  %98دارای
ر ض ع ا تماعی اند.
در یک بررسی آراری به تناسب حجم شعری هر یک از شاعرانی که در این رقاله از هت
بسارد کاربرد پارادوکس ر رد بررسی قرار گرفته اند به نتایج زیر دست رییابیم:
از ریان شاعران ر رد بررسی قرار گرفته ،ر ال اری از نظر بسارد باالی کاربررد در صردر
شاعران این عصر قرار دارد؛ به گ نهیی که  %59از پارادوکسها در شعر وی به کار رفته .الربرتره
بیشترینه نم نه هایش از ن ع پارادوکس در مله است و رهمترین ر ض ع پرورش یافته در ایرن

ترفندها تص ف و عرفان ریباشد.
پس از اری آصفی هروی به تناسب ریزان اشعارش  %86این تصاویر را به خ د اخترصراص
داده ،بیشترین نم نههایش در سطح مله آرده اند و در اکثریت این تصاویر هرنرری رر ضر ع
عاشقانه پرورش یافته است.
هاللی غتایی از رهگذر ریزان ت ه به تصاویر پارادوکسی در ایگاه س م رریایسرترد و
 %94این تصاویر را به خ د اختصاص ریدهد .بیشترین نم نههای این ترفندهنری در شعرش بره
ص رت مله آرده و رهمترین ر ض ع پرداخته شده در این شکل خیال ر ض ع عشق است.
اریر علیشیر ن ایی در دی ان فارسی اش با تخلص فانی از نظر ریزان به کارگریرری تصراویرر
پارادوکسی با س دبری  %1ایگاهی چهارم را داراست .اینجا نیز بیشترین نم نرههرا در سرطرح
مله آرده اند و اکثر ر ارد ر ض عی عشق را پرورش داده اند.
در این ریان خ ا ه عصمت بخارایی که از ملة شاعران نیمة اول عصر  94قلمداد ریش د،
در ایگاه فروتری ریایستد .او از نظر ریزان کاربرد این ن ع خیال  % 8را به خر د اخرترصراص
داده است .بیشتر نم نههای به کار رفته در شعر عصمت بخارایی نیز از ن ع پارادوکس در سطح
مله اند با ر ض عی عاشقانه.
در نهایت این ترفند زیبای هنری در شعر عصر اری ر رد ت ه بیشتر قرار گررفرتره اسرت.
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اگر بخ اهیم با شعر دورة عراقی از مله با ریزان به کارگیری پارادوکس در شعر ر النا رقایسه
نماییم با ت ه به تحقیقی که خانم ریترا گلچین در این زرینه انجام داده است ،که« :در دو دفترر
رثن ی ر النا  85ر رد پارادوکس دیده شده(گلچین؛  ،)611 :9813این ریزان کاربرد در شرعرر
ر النا اری به دوبرابر ریرسد .بنابراین هیچ شکی نیست که تصاویر پارادوکسی یا رحال نرمرا
یکی از عناصر سبکی در شعر رکتب ادبی هرات به حساب ریآید.
کتابنامه
.9آصفی هروی ،رحمد .)9885( .دیوان خواجه آصف

هسروی  .گررر دآور ی و

تصحیح از فکری سلج قی .هرات :چاپ نخست .رطبعة دولتی.
.6آصفی هروی،رحمد .)9856( .دیوان آصف

هروی  .به ک شش هررا د ی ارفرر ع

کررانشاهی .تهران :چاپ اول .کتابخانة طه ری.
 .8بخارایی ،خ ا ه عصمت .)9833( .دیوان عصمت بخارای  .به ک شش ا حررمرر د
کرری.تهران :چاپ اول .تاالر کتاب.
 .5بخارایی ،خیالی .)9833 ( .دیوان خیال

بخارای  .به ک شش ا حم د کرررررر ی.

تهران :انتشارات را.
 .4بلخی ثم الروری ،الل الدین رحمد .)9838( .مثنوی معنوی  .به تصحی ح رینرر لرر د
نیکلس ن و به اهتمام نصر اهلل پ ر

ادی .تهران :اریر کبیر.

 .3بنایی هروی ،کمال الدین .)9839( .رند دراکهی قصیده سرای هریسوا ،مسوننسا
بنای

هروی  .به انوما م رجم ع الغرای ب به زبا ن عاریانة هرات ی .به ک شش اسرریررر

هروی .هرات :برج خاکستر.
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 .5اری ،عبدالرحمن .)9813( .دیوان جام  .با رق دره و تصحی ح رحم د روشرر ن.
تهران :چاپ دوم .انتشارات نگاه.
 .3اری ،عبدالرحمن .)9834( .کلیات دیوان جام  .به ک شش هرراشررم رضرر ی.
تهران :چاپ  .9اقبال.
 .1سنایی ،سنایی غزن ی ،اب المجد رجدود ابن آدم .)9841( .حدیقت السحسقسیسقسه و
شریعت الطریقه (فخر ی ناره) .به تصحی ح و تحشیة ر در س رض ی .تهرا ن :دانشگا ه
تهران.
 .93سنایی غزن ی ،اب المجد رجدود ابن آدم .)9845( .دیوان  .به ا هررتررمررا م ررر در س
رض ی .تهران :کتابخانة سنایی.
 .99شفیعی کدکنی ،رحمد رضا .)9833( .شاعر آیینه ها (بررس ی سبک هن د ی و شعر
بیدل) .تهران :چاپ دوم .انتشارات آگاه.
 .96شفیعی ن ،سعید .)9835( .زنل

خوانساری و سبک هندی  .تررهرررا ن :چرراپ

اول.سخن.
 .98فانی ،نظام الدین علیشیر ن ایی .)9854( .دیوان امیر نظام علیشیسر نسوایس  .برره
اهتمام رکن الدین همای نفرخ .تهران :چاپ اول .انتشارات اساطیر.
 .95فت حی رود رعج نی ،رحم د .)9831( .بالغت تصویر  .تررهرررا ن :چرراپ دو م.
انتشارات سخن.
 .94کاتبی نیشاب ری(تُرشیزی) ،رحمد بن عبداهلل .)9836( .دیوان کاتب

نسیسشسابسوری
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(تُرشیزی) .تصحیح وحیدیان کاریار ،سعید خ رحمدی خیرآبادی و رجتبی

ادی نیا .رشهرد:

چاپ اول .بنیاد پژوهشهای اسالری.
 .93گلچین ،ریترا؛ رشیدی ،سمیه« .)9813( .جایگاه پارادوکس و حس آمسیسزی و
انواع آنها در مثنوی موننا» از رجلة «ادب فارسی» .تهران :دورة دید  .9شمرارة .4-8
پژوهشگاه عل م انسانی و رطالعات فرهنگی.
 .95وط اط ،رشیدالدین رحمد عمری .)9836( .حدایق السحر ،

دقایق الشعر  .برره

تصحیح و اهتمام عباس اقبال آشتیانی .تهران :انتشارات کتابخانة سنایی و کتابخانة طه ری.
 .93هاللی ُغتایی ،ن رالدین .)9854( .دیوان هالل

جغتای  .به تصحی ح ،رقررابررلرره،

رقدره و فهرست سعید نفیسی .تهران :انتشارات سنایی.
19. Shipley, Joseph Twadell. (1970(. Dictionary of World
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