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BACKGROUND AND OBJECTIVES: Paradox is one of the factors of unfamiliarity
and prominence of words in poetry. This literary technique has been used
more or less in Persian literature since the sixth century AH and in the tenth
century AH, it has become a prominent feature of the Indian style. This face of
imaginary faces that appears in the poems of Kaleeme Kaashaani with
considerable frequency, leads the reader’s mind to discover the relationship
between two seemingly contradictory words, to be able to take special
pleasure in receiving the new semantic load of words and to understand how
the hidden truth behind this contradictory appearance causes incompatibility
between incompatible parties. The present study has examined the paradox
in the collection of poems of Kaleeme Kaashaani and has analyzed various
effects according to four perspectives:
‘content, aesthetics, mysticism and the distance and relationship between the
paradoxical parties “
METHODOLOGY: This research has been done by descriptive-analytical
method.
FINDINGS: One of the most important reasons for the existence of
paradoxical images in the poems of the mentioned poet is the expression of
high mystical meanings and truths, especially cases related to poverty,
prosperity and unity of existence, which often have abstract themes and
contents, and ordinary language cannot express them. In general, recognizing
paradoxes and interpreting them, makes us more familiar with Kaleem’s
poetic thought and language and of course it helps in understanding the style,
concept and thematic and contentic features of his poetry collection.
CONCLUSION: The result of the research show that from the content point
of view, more than eighty percent of the paradoxes in the poems of Kaleem
are interpretive ones ; from an aesthetic point of view the combination of
paradoxes with expressive techniques is more frequent than novel ; in terms
of distance between the two sides of the contradiction , most of them are
documentary ; at the same time , Kaleem has used paradoxes to express
mystical issues . In general by using this rhetorical technique , the language of
Kaleem has been highlighted and achieved a stylistic identification .
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زمینه و هدف :پارادوكس یا متناقضنما ،یکی از عوامل آشناییزدایی و برجستگی كالم در شعر است .این شزگرد ادبزی ،از
قرن ششم در ادبیات فارسی كموبی بکار رفته و در قرن دهم به یکی از ویژگیهای برجستۀ سزبک هنزدی تبزدیل شزده
است .این صورت از صور خیال كه در اشعار كلیم كاشانی با بسامد قابل توجهی جلوه گری مینماید ،ذهن خواننزده را بزرای
كشف رابطه بین دو كلمۀ به ظاهر متناقض سوق میدهد ،تا بتواند با دریافت بار معنایی جدید كلمات ،لذتی خزاص را بیابزد
و دریابد كه چگونه حقیقت پنهان در پس این ظاهر متناقضنما سزبب ناسزازگازی میزان طزرفین ناسزازگار شزده اسزت.
پژوه حاضر ،پارادوكس را در دیوان كلیم كاشانی بررسی كزرده و جلزوههزای متنزوع آن را بزا توجبزه بزه چهزار دیزدگاه
«محتوایی ،زیباییشناسی ،عرفانی و فاصله و ارتباط طرفین پارادوكس» تجزیه و تحلیل كرده است.
روش مطالعه :این پژوه

با روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.

یافتهها :یکی از مهمترین دالیل وجود تصویرهای پارادوكسی در اشعار او ،بیان معانی و حقایق عالی عرفانی،
علیالخصوص موارد مربوط به فقر و فنا ،و وحدت وجود است كه اغلب موضوعات و مضامینی انتزاعی هستند و
زبان عادی از بیان آنها قاصر است .بطور كلی شناخت پارادوكسها و تفسیر آنها ما را با اندیشه و زبان شعری
كلیم بیشتر آشنا میسازد و بالطبع در درک و شناخت سبک ،مفهوم و ویژگیهای موضوعی و مضمونی دیوان
او كمک میکند.
نتیجهگیری :نتایج پژوه

نشان میدهد از منظر محتوایی بی

از 90درصد متناقضنماها در اشعار كلیم تعبیزری اسزت؛

از منظر زیباییشناسی بسامد تركیب متناقضنما با شگردهای بیانی بیشتر از بدیعی است؛ از منظر فاصلۀ دوسزویۀ تنزاقض
بیشتر آنها اسنادی هستند؛ ضمن اینکه كلیم برای بیان مباحث عرفانی هم از متناقضنما بهره بزرده اسزت .بطزور كلزی بزا

بهرهگیری از این شگرد بالغی ،زبان كلیم برجسته شده و به تشخّص سبکی رسیده است.
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مقدمه
متناقضنما یا پارادوكس ) (paradoxبرگرفته از واژۀ  paradoxumدر التین است كه منشأ آن هم واژۀ یونانی
 paradoxonاست ،مركب از  paraبه معنی مقابل یا «متناقض با» و  doxaبه معنی عقیده و نظر
(متناقضنمایی در شعر فارسی ،چناری :ص  .)69متناقضنما در اصطالح ادبی یکی از انواع آشناییزدایی و
شگردهای برجسته و شگفت انگیز ادبی است و آن كالمی است ظاهراً متناقض با خود یا مهمل كه دو امر متضاد
یا ناساز را جمع كرده و با باورهای عرفی ،عقلی ،شرعی و منطق عادی ناسازگار است (شگردهای متناقضنمایی
(پارادوكس) زیباییشناسی ،گلی و بافکر :ص  .)433صاحبنظران دربارۀ این شگرد ادبی تعاریف و نظرات
گوناگونی ارائه كردهاند ،از جمله( :زیباشناسی سخن پارسی (بدیع) ،كزازی :ص  )495در تعریف پارادوكس
میگوید« :با نگاهی گسترده و اندیشهای دامنگستر میتوان بر آن بود كه بازتاب و نموداری از دوگانگان یگانه و یا
پیوستگان ستیزنده كه پدیدههای گیتی را هستی بخشیدهاند ،در قلمروِ ادب آرایهای است نغز و نیک هنری كه
آن را ناسازگاری هنری مینامیم» (متناقضنما در ادبیات ،وحیدیان كامیار :ص  )99و نیز معتقدند كه «نق
تضاد و طباق (متناقضنما) برانگیختن تعجب است از راه تکیه بر امور خالف عرف و عادت و منطق و از راه
گزیدن با دو تیغۀ مقراض تناقض» .این آرایۀ ادبی كه یکی از عوامل اعجابانگیز موسیقی كالم است ،با آرایۀ
تضاد تفاوت دارد؛ زیرا در تضاد ناسازگاری لغات با یکدیگر است ،امبا در پارادوكس این تضاد در دو امر متفاوتی
است كه به ظهور امر سوم میانجامد .راستگو نیز در زمینۀ پارادوكس معتقد است «خالفآمد حاصل اجتماع و
همزیستی دو مفهوم متضاد یا متناقض است؛ همان چیزی كه از نظر عقل محال و ناشدنی است و بیتردید از
عوامل بالغتافزایی است كه پایه و مایۀ سخن را باال میبرد» (خالفآمد ،راستگو :ص .)34
پارادوكس مهمترین نوع تضاد است و وقتی است كه منجر به معنای غریب بظاهر متناقضی شود كه با امور
عرفانی ،مذهبی ،ادبی قابل توجیه است و از مختصات مهم متون عرفانی است( .نگاهی تازه به بدیع ،شمیسا:
ص .)444بنابراین بیان معانی و حقایق عالی عرفانی چون عشق و توحید و تجرید در مقامی فراتر از عقل ،خود
بیان خالفآمد و عرف و عادت است .متناقضنمایی در بسیاری از آثار عرفانی منظوم و منثور ادبیات فارسی بکار
رفته است و در شعر فارسی از قرن ششم به بعد بسامد زیادی دارد و در سبک هندی به اوج خود میرسد.
تصویرسازیهای بدیع و الفاظ تازه اساس شعر سبک هندی است .شاعران این سبک در پی دستیابی به
شگردهایی بودند كه به یاری آن ،اشعار نو و تا زۀ خود را بسُرایند .پارادوكس و تصاویر پارادوكسیکال یکی از این
شگردهاست كه ب وفور مورد توجبه شاعران این سبک بوده و بسامد بسیار باالیی در شعر آنها دارد .دلیل این امر
تناسب و اشتراكات كاركردهای پارادوكس با معیارهای زیباییشناسی شاعران و ناقدان آن دوره و بوطیقای شعر
سبک هندی است (بررسی دالیل افزونی بسامد پارادوكس در سبک هندی ،اسماعیلی و حسنپور آالشتی :ص
 .)34یکی از شاعرانی كه از این شگرد در اشعارش بسیار بهره برده ،كلیم كاشانی است.
ابوطالب كلیم كاشانی در ایران و هند به كلیم همدانی نیز مشهور بوده است .دربارۀ تاریخ و محل تولد او
اتفاق نظری وجود ندارد ،برخی وی را اهل كاشان و برخی او را همدانی میخوانند .مؤلّف تذكرۀ آتشکدۀ آذر وی را
كاشانیاالصل میداند (تذكرۀ آتشکده ،بیگدلی :ص .)570این شاعر سبک هندی صاحب دیوان شعری (بالغ
بر 44000بیت) و مثنوی پادشاهنامه یا ظفرنامۀ شاهجهان میباشد ،و از مقام و منزلت خاصی باالخص در
هندوستان برخوردار بوده تا بدانجا كه به مقام ملکالشعرایی دربار شاه جهان رسیده است .اگرچه شهرت وی
بیشتر در غزلیات است ،در چندین قالب شعری دیگر از جمله قصیده ،مثنوی و رباعی نیز طبعآزمایی نموده
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است .او با كمک ذهن خالق و اندیشههای موشکافانۀ خوی تمام امکانات زبانی را كه در اختیار دارد ،بکار
میگیرد تا بتواند با زبانی ادبی اما به دور از هر گونه تکلّف و تعقید لفظی و معنوی ،به خلق مضامین حکمی،
عرفانی ،اجتماعی و غنایی بپردازد (مقدمۀ دیوان كلیم ،بیضایی :ص نوزده).
سبک كلیم میان دو س بک عراقی و هندی است؛ یعنی نه بطور كامل هندی است و نه بطور كامل عراقی.
ولی میتوان گفت به اقتضای زمان بیشتر به سبک هندی متمایل بوده است (همان :ص بیست) .هنجارشکنیها و
وسعت خیال كلیم از عواملی است كه باعث برجستگی كالم او شده است .هنگامی كه اشعار او با شگردهای بیانی
و بدیعی آمیخته میشوند ،بر گیرایی و دلنشینی مضامین اشعار او افزوده میشود.
یکی از شگردهایی كه كلیم در اشعارش بهرۀ زیادی از آن برده ،پارادوكس یا متناقضنماست .شناختن این
شگرد به ما یاری میکند آثار ادبی -عرفانی را هم از حیث طرز تفکر و هم از لحاظ بالغت ،سبکشناسی و نقد
ادبی بهتر بشناسیم .در این مقاله نشان داده میشود كه چگونه كلیم میکوشد ازطریق هنجارشکنی تصویر و زبان،
به مضامین نو و معنی بیگانه دست یابد.
روش پژوهش
این پژوه از نوع نظری و مقولۀ كتابخانهای است كه اطالعات آن با رجوع به دیوان كلیم كاشانی (بالغ بر
 44000بیت) و سایر منابع ضروری گردآوری شده است .روش پژوه تحلیلی -توصیفی است و با توجه به
امکانات متنوع زبانی و ادبی بکارگرفتهشده در متن ،چند شاهدمثال از هر مورد ارائه شده است .شیوۀ ارجاع و
آدرس بترتیب شمارۀ بیت از دیوان كلیم ،به تصحیح حسین پرتو بیضایی است.
اهمیت و سابقة پژوهش
مقاالت و پژوهشهای بسیاری دربارۀ پارادوكس ،متناقضنما و كاركرد آن در آثار شاعران بزرگ ادبیات فارسی به
رشتۀ تحریر درآمده است .این پژوهشگران شیوههای متناقضنمایی در آثار گویندگانی چون خاقانی ،حافظ ،و
صائب تبریزی را عموماً بر پایۀ الگوی نظری كسانی چون شفیعیكدكنی ،چناری ،و راستگو در باب پارادوكس و
انواع آن ،بررسی و تجزیه و تحلیل كردهاند .گلی و بافکر ( )4345در مقالهای پارادوكسهای ادبیات فارسی را از
دیدگاه زیباییشناسی بررسی كرده و در پژوهشی دیگر ( )4347همین مقوله را بر اساس دیدگاه محتوایی بررسی
نمودهاند .پژوهشهای بسیاری نیز دربارۀ اشعار كلیم كاشانی انجام شده كه نزدیکترین آنها به موضوع پژوه
حاضر بدین شرح است :ابراهیمی ( )4344در پایاننامۀ خود تعابیر و تصاویر پارادوكسی اشعار حزین الهیجی و
كلیم كاشانی را بررسی كرده و به این نتیجه رسیده كه در كنار عوامل درونمتنی ،عوامل برونمتنی نیز در
بوجود آمدن این تصاویر و تعابیر دخیل هستند .توحیدیان در رسالۀ دكتری خود ،معانی و مضامین متضاد در
سبک هندی را بررسی كرده است .او معتقد است تناقضگویی در شعر صائب و بیدل در مقایسه با كلیم و جویای
تبریزی از بسامد باالتری برخوردار است؛ توحیدیان و نصرتی ( )4344در مقالهای تناقضگویی و تضاد معانی و
مضامین را در شعر كلیم پژوهیده و به این نتیجه رسیدهاند كه كلیم از پیشگامان خلق مضامین مخالف با سنت
ادبی رایج پی از خود بوده است .امبا نزدیکترین پژوه به موضوع این مقاله ،پژوه بهزادی اندوهجردی و
شریفی ( )4343است كه پارادوكس و گونههای مختلف آن را در نسخۀ خطّی مثنوی «پادشاهنامه» از كلیم
كاشانی بررسی كرده و به این نتیجه رسیدهاند كه پارادوكس آرایۀ غالب این مثنوی است و زمینۀ بیان حقایق
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متضاد را فراهم كرده است .با توجه به مبحث مهم پارادوكس ضروری بنظر میرسد در طیفی گستردهتر
متناقضنما در تمام اشعار كلیم كاشانی (بالغ بر 44000بیت) ،با چهار دیدگاه محتوایی ،زیباییشناسی ،فاصلۀ
دوسویۀ اركان متناقضنما ،و دیدگاه عرفانی ،مورد بررسی ،تشریح و تبیین قرار گیرد .پژوه حاضر برآن است
تا ضمن بهتصویر كشیدن و شناساندن هرچه بیشتر این آرایه ،نشان دهد كه چگونه كلیم با هنرمندی تمام از
این عنصر ادبی بهره جسته و توانسته است پیام و سخن خوی را برای خوانندگان اشعارش دلپذیرتر نموده و
التذاذ هنری را در آنها برانگیزد.
بحث و بررسی
پژوهشگران ،نظریات و دیدگاههای گوناگونی برای بررسی متناقضنما در ادبیات ارائه كردهاند؛ در این پژوه ،
نگارنده تمام دیوان كلیم را بررسی و همۀ متناقض نماها را استخراج كرده است ،سپس آنها را با توجبه به چهار
دیدگاه محتوایی ،زیباییشناسی ،فاصلۀ دوسویۀ اركان متن اقض و در پایان از نگاه عرفانی بررسی و برای هر بخ
نمونههایی از دیوان اشعار كلیم ارائه و تجزیه و تحلیل كرده است.
متناقضنمای محتوایی
متناقض نمای محتوایی ،كالمی است كه در ورای ظاهر متناقض و مهمل  ،حقیقتی مخالف با آن ظاهر نهفته
است؛ ازاینرو ارائۀ این واقعیتها چون با منطق عادی و باورهای عرفی ،عقلی و شرعی منافات دارد ،در وهلۀ اول،
متناقض بنظر میرسد (متناقضنما در ادبیات ،وحیدیانكامیار :صص .)374-377این ناسازگاری و تناقض چندان
شگفتانگیز است كه موجب كنجکاوی ذهن و تالش برای یافتن حقیقت نهان در ورای آن ازطریق تفسیر و
تأویل میشود .در متناقضنماهای محتوایی ،كار شاعر و نویسنده ،درک واقعیتهای پنهان از ورای ظاهر و ارائۀ آنها
است .در واقع سخنور ،در این نوع متناقضنماها برای زیباییآفرینی ،دست به خلق متناقضنما نمیزند؛ بلکه خودِ
واقعیتها را میآورد و مفاهیم متناقض را نشان میدهد و این واقعیتها هستند كه در نگاه اول ،تکاندهنده ،عجیب،
غیرمنطقی و متناقض بنظر میرسند و ارزش متناقضنمایی و زیباییآفرینی پیدا میکنند .متناقضنماهایی كه
جنبۀ عرفانی ،مذهبی و فلسفی دارند ،از مقولۀ محتوایی هستند (پارادوكس محتوایی در شعر فارسی ،گلی و
بافکر :ص  )436كلیم كاشانی از متناقضنماهای محتوایی در اشعارش بسیار بهره برده است .این متناقضنماها را
از حیث ساختاری میتوان به دو دستۀ تعبیری و تركیبی تقسیم كرد:
متناقضنماهای تعبیری در شعر كلیم
گاهی متناقضنمایی و خالفآمد عادت در مفهوم یک مصراع یا بیت ،بصورت عبارت یا تصویر و تعبیر بکار میرود.
در این نوع تصاویر ،چون خواننده برای دریافت حقیقتی كه در ورای ظاهر متناقض است ،كنجکاوی و تالش
زیادی از خود نشان میدهد ،از كشف حقیقت لذّت میبرد؛ بنابراین این نوع متناقضنماها ،در مقایسه با
متناقضنماهای تركیبی ،ارزش هنری و زیباییشناسی بیشتری دارند( .پارادوكس محتوایی در شعر فارسی ،گلی
و بافکر :ص .)437در شعر كلیم این نوع متناقضنما بسامد چشمگیری دارد و بی از  90درصد از آنها،
متناقضنمای تعبیری هستند .در ادامه تعدادی از ابیات دارای متناقضنمای تعبیری ذكر و تشریح شدهاند.
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سود سفر :بدست دادن سرمایه  /ناامنی جاده از بیرهزنی
در هر دو مصراع بیت زیر متناقضنما بکار رفته است؛ شاعر در مصراع اول سود سفر را كه سرمایه بدست آوردن
است ،سرمایه ازدست دادن معرفی كرده و در مصراع دوم درحالیکه ناامنی راهها به راهزنان است ،آن را به
بیرهزنی نسبت داده است:
راه مزا نزاامن خواهزد شزد چزو بزیرهززن شززود
نزززد مززا سززود سززفر سززرمایه از كززف دادن اسززت
(دیوان كلیم :ص .)304
خانهها تاریک از روزن بودن
مصراع دوم بیت زیر دارای متناقضنما است؛ درحالیکه معموالً در سقف خانههای قدیمی برای ورود نور و تهویۀ
هوا روزنهایی تعبیه میشده است ،برخالف آن ،شاعر علّت تاریکی خانهها را به روزن نسبت داده و از این طریق
متناقضنما خلق كرده است:
دی زده تززا بازاسززت راه نززور بززر دل بسززته اسززت
خانزززههزززا در شزززهر مزززا تاریزززک از روزن شزززود
(همانجا).
كمک فقرا به اغنیا
شاعر با ساختن یک اسلوب معادله ،كمک فقرا به اغنیا را در مصراع اول كه متناقضنماست ،توجیه كرده است.
عرف بر این است كه اغنیا از ثروت خود به فقرا میبخشند ،حال اینکه شاعر در مصراع اول معتقد است اغنیا
چشم به دست و كمک فقرا دارند و از این طریق متناقضنما ساخته است:
گرچززه محتززاجیم چشززم اغنیززا بززر دسززت ماسززت
هززر كجززا دیززدیم آب از جززو بززه دریززا میززرود
(همان :ص .)441
جالی آیینه از دَم گرم
نفس گرم همیشه آینه را كدر و تار میکند .شاعر با استفاده از این مسئله ،تعبیری متناقضنما خلق كرده است .او
میگوید :دم گرم من موجب جالی آیینه میشود نه كدر شدن آن و این تعبیری پارادوكسیکال است:
از دم گززززرم مززززن آیینززززه جززززال میگیززززرد
بززس كززه آمیختززه خاكسززتر دل بززا نفسززم
(همان :ص .)431
زهر گرفتن از مسیح
معجزۀ حضرت عیسی (ع) زنده كردن مردگان و جان دادن به پرندگان است ،حال آنکه شاعر با نسبت دادن زهر
(سبب مرگ) به حضرت عیسی (ع) خالف این مسئله را بیان كرده و متناقضنما خلق كرده است:
زهززر تززا چنززد ،كززس از دسززت مسززیحا گیززرد
بززا چنززین طززالع وارون چززه تززوان كززرد كلززیم
(همان :ص.)433
خوش بودن درد بیدوا
درد همواره برای بیمار كشنده و رنجآور است ،بویژه اگر این درد بیدرمان هم باشد .درحالیکه شاعر خالف این
قضیۀ را مطرح میکند و با آوردن یک متناقضنما در بیت زیر ،بطور كلّی درد را خوش میپندارد و بیدرمان بودن
آن را نیز مزیبت میداند:

بررسی كاربرد متناقضنمایی در اشعار كلیم كاشانی7/ ...

كشززندهتززر ز مززرض ،منّززت طبیبززان اسززت

خززوش اسززت درد بززه شززرطی كززه بززیدوا افتززد
(همان :ص .)400

روشن شدن چراغ مرده از باد
شاعر با آوردن متناقضنما ،اوج برافروختگی معشوق را بشکل اغراقآمیز نشان داده است .درحالیکه چراغ روشن با
وزش باد خاموش میشود ،شاعر خالف این مسئله را ذكر كرده و معتقد است كه بادِ دامن معشوق قادر به روشن
كردن چراغ خاموش است و تعبیری پارادوكسیکال بوجود آورده است:
از بززاد دامززن میکنززی روشززن چززراغ مززرده را
بززا ایززن رخ افروختززه هززر جززا خرامززان بگززذری
(همان :ص .)47
در بیت زیر نیز همین متناقضنما تکرار شده است؛ باد موجب روشن شدن چراغ ضعیفان شده است:
چزززززراغ ضزززززعیفان فزززززروزد ز بزززززاد
ز بزززس عزززالم آراسزززت از عزززدل و داد
(همان :ص .)113
آباد شدن ویرانه توسط سیل
در دو بیت زیر آبادی به سیل ،كه م ایۀ ویرانی است ،نسبت داده شده است .در بیت اول ،ویرانۀ شاعر (خود او) در
صورتی آبادان میشود كه سیل در جریان باشد .در بیت دوم نیز سیالب موجب آبادانی خانه در دیار عشق میشود.
شاعر با نسبت دادن آبادانی به سیل ،متناقضنما خلق كرده است:
سززیل اگززر بززاز ایسززتد ویرانززهام معمززور نیسززت
تززا نمیگززریم چززراغ دیززدهام را نززور نیسززت
(همان :ص .)74
هززیج جززا بهززر وطززن همچززون دیززار عشززق نیسززت

خانززززه در آن ملززززک از سززززیالب آبززززادان شززززود
(همان :ص .)444

بلندآوازگی از پستی  /آوازه در اقلیم گمنامی
معموالً پستی و گمنامی موجب ناشناخته ماندن افراد میشود ،درحالیکه شاعر نظری خالف این مسئله دارد و
معتقد است كه پستی و گمنامی موجب آوازه و شهرت او شده است .بدینگونه شاعر تعبیری متناقضنما خلق
كرده است:
بلنززززززدآوازهام از پسززززززتی خزززززززوی
نززززیم در فکززززر باالدسززززتی خززززوی
(همان :ص .)194
در بیت زیر نیز پاردوكس آوازه در اقلیم گمنامی تکرار شده است:
نززام خززود را از زبززان هززیج كززس نشززنیدهام
صززززاحب آوازه در اقلززززیم گمنززززامی مززززنم
(همان :ص .)315
دانایی و تعلیم نادانی
تیزهوشی و فهم باال در كسب علم و دان و عالم شدن انسانها نق بیبدیلی دارد .باوجوداین شاعر با آوردن
تعبیری متناقض ،فهمیدگی را عاملی برای نادانی قلمداد كرده است تا بدین وسیله عیبپوشی را در مصراع اول
توجیه كند:
میکنزززد فهمیزززدگی تعلزززیم نزززادانی مزززرا
نکتززهسززنجی چیسززت عیززب كززس نفهمیززدن بززود
(همان :ص .)44
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پیدا و پنهان بودن
اگر چیزی خیلی لطیف و ظریف یا زیاد نزدیک به چشم باشد ،دیده نمیشود .در بیت زیر ،شاعر با آوردن شیشه و
مهر ،خود را پنهان و پیدا خوانده است و تعبیری پارادوكسیکال بوجود آورده است:
چززو مینززا خززون مززن بززادا حاللززت گززر یکززی نبززود

بسززان شیشززه در مهززرت یکززی پنهززان و پیززدایم

(همان :ص.)393
لباس و عریانی
لباس و جامه پوششی است كه همواره حافظ بدن انسان از برهنگی و بیحفاظی بوده است .در بیت زیر ،شاعر با
خلق تعبیری پارادوكسیکال عریانی را لباس نوِ خود خوانده است:
هززم كهززن شززد ،هززم مکززرّر جامززۀ نززاموس و ننززگ

گززر دلززم خواهززد لباسززی نززو كززنم عریززان شززوم
(همان :ص .)374

خوشحالی از غم
معموالً بی غم و اندوه بودن برای شاعران عارف و عاشق ،مایۀ غم و ناراحتی و عذاب است .بدین گونه شاعر در
بیت زیر ،از اینکه دلی غمگین دارد ،ابراز خوشحالی میکند و تعبیری پارادوكسیکال در شعرش بکار برده است:
وارسزززززته مزززززنم ،خزززززاطر آزاد نزززززدارم
دلشززززاد از آنززززم كززززه دل شززززاد نززززدارم
(همان :ص .)364
متناقضنماهای تركیبی در شعر كلیم
متناقضنماهای تركیبی ،نوع دیگر متناقضنمای محتوایی است« .در این هنر بیانی دو روی یک تركیب بلحاظ
مفهوم ،یکدیگر را نقض میکنند» (شاعر آیینهها ،شفیعیكدكنی :ص .)51این تركیبات اضافی ،بلحاظ مفهوم،
دارای تناقض و ناسازواری هستند و اگرچه در منطق ،چنین بیان نقیضی عیب محسوب میشود ،در هنر ،اوج
تعالی است (پارادوكس محتوایی در شعر فارسی ،گلی و بافکر :ص .)414در شعر كلیم این نوع متناقضنما بسامد
كمتری دارد ،بطوریكه حدود  47درصد از متناقضنماهای مستخرج از دیوان او از این نوع هستند .در ادامه
تعدادی از ابیات دارای متناقضنمای تركیبی ذكر و تشریح شده است:
گنج فقر
فقر با گنج و ثروت تناقض دارد؛ امبا در اندیشۀ شاعر فقر به انسان مقام و مرتبۀ ثروتمندان را میدهد .شاعر با این
تفکر تركیب متناقض گنج فقر را خلق كرده و به داشتن آن افتخار میکند:
بززس كززه خرسززندم ز گززنج فقززر كآسززیب مبززاد
نعمززت الززوان بززود غمهززای رنگارنززگ مززن
(همان :ص.)307
برگ بیبرگی  /متاع بیبرگی
برگ بیبرگی و متاع بیبرگی دو تركیب متناقض هستند كه شاعر در ابیات زیر بکار برده است .در بیت نخست،
تمام دارایی و توان شاعر ،فقر و نیازمندی اوست و در بیت دوم ،تنها كاالیی كه در خانۀ او یافت میشود ،كاالی
فقر و نیازمندی است .این دو تركیب بصورت متناقضنما بکار رفتهاند:

بررسی كاربرد متناقضنمایی در اشعار كلیم كاشانی4/ ...

بززرگ بززیبرگززی اسززت و بززار بززار خززاطر اسززت

هنززوز كلبززۀ مززن از متززاع بززیبرگززی

بززاد یززارب روزی بززرق بززال بززرگ و بززرم
(همان:ص .)363
چنان پُزر اسزت كزه صزد جغزد ،خانزهدار مزن اسزت
(همان :ص .)17

جامة عریانی /قبای عریانی
معموالً لباس و قبا پوششی برای انسان است؛ ولی شاعر در ابیات زیر جامه و قبا را با عریانی تركیب كرده كه
هیجگونه پوششی را شامل نمیشود ،بدینگونه دو امر متناقض را در كنار هم جمع كرده و دو تركیب متناقض
ساخته است:
كهنززززه نشززززد جامززززۀ عریززززانیم
هسززت چهززل سززال كززه میپوشززم
(همان :ص .)399
بهار آمزد یزارب چزه رهزن بزاده كزنم

مرا كه جامۀ عیدی قبزای عریزانی اسزت
(همان :ص.)61

طبیب مرگ
دیدگاهها و فلسفههای گوناگونی در مواجه با مسئلۀ مرگ وجود دارد؛ برخی از مرگ میترسند ،برخی به مرگ
اعتنایی نمیکنند و برخی هم به استقبال مرگ میروند .كلیم در ابیات زیر با نسبت دادن طبابت به مرگ ،او را
خوشقدم خوانده و متناقضنمایی تركیبی ساخته است:
بززه بززالین هززر آن بیمززار كززه آمززد از الززم رسززته
طبیززب مززرگ هززر جززا میززرود یمززن قززدم دارد
(همان :ص .)404
فزززیض دم مسزززیح بزززه دل مردگزززان گزززذار

آمززد طبیززب مززرگ ،تززالش دوا بززس اسززت
(همان :ص .)34

وجود عدم
وجود و عدم دو واژۀ كامالً متضاد هستند كه در بیت زیر در تركیبی اضافی در كنار هم بکار رفتهاند .كشور وجود
عدم یعنی كشوری كه هم وجود دارد و هم وجود ندارد و این گونه پارادوكس ساخته شده است:
در كشزززور وجزززود عزززدم گرچزززه تنزززگ نیسزززت

آسززودهتززر كسززیسززت كززه جززا بیشززتر گرفززت

(همان :ص.)44
نامدار بینشان
نامدار كسی است كه صاحب نام و آوازه است ،حال اینکه شاعر نامدار را با صفت «بینشان» بکار برده است و
بدینوسیله تركیبی متناقض خلق كرده است.
میززدهم
در جهززان گززر اهززل دل خززواهی نشززانت
نامززدار بینشززان ماننززد حززرف مضززمر اسززت
(همان :ص .)137
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متناقضنمای زیباییشناسی
متناقضنمای زیباییشناسی صرفاً یکی از شیوههای آشناییزدایی و زیباییآفرینی زبانی است و به مضمون و
مفاهیم متناقض ربطی ندارد؛ یعنی در معنی  ،تناقض وجود ندارد ،امبا در آن الفاظی است كه در یک معنی با هم
تناقض دارند و در معنی دیگر متناقض نیستند (متناقضنما در ادبیات ،وحیدیان كامیار :ص .)396در واقع با
وجود مغایرت مفهومی و ضدیبت در ظاهر ،در نفس امر وحدتی وجود دارد كه ناشی از مبانی عرفانی و اعتقادی با
استفاده از تعابیر تشبیهی و كنایی است (نقد بدیع ،فشاركی :ص .)46بطور كلی تركیب پارادوكس با دیگر صنایع
بیانی و بدیعی ،كالم را زیباتر و دلنشینتر میکند و ذهن مخاطب را برای دریافت حقیقت نهفته در بطن كالم
كنجکاو ،و لذّت دریافت آن را دوچندان مینماید .این طرز كالم در اشعار كلیم كاشانی بشکل هنرمندانه بکار رفته
و زیبایی و لطف كالم او را مضاعف كرده است .متناقضنمای زیباییشناسی را در اشعار كلیم كاشانی میتوان به
دو گونۀ بیانی و بدیعی تقسیم كرد.
متناقضنماهایی كه بر اساس شیوههای بیانی است:
این متناقضنماها پنج گونه هستند:
 بر مبنای تشبیه
در این نوع متناقضنما مشبهبه چنان انتخاب میشود كه با واژهای در شعر تناقض ایجاد كند و با حذف مشبهبه،
تناقض (در حقیقت متناقضنما) ازمیان برود (متناقضنما در ادبیات ،وحیدیان كامیار :ص .)391برای نمونه در
بیت زیر ،لطف قهرش كه تركیبی متناقضنما است به آب و آت تشبیه شده است:
چززززو گرمابززززه از آب و آتزززز نظززززام
جهزززان یابزززد از لطزززف قهزززرش قزززوام
(همان :ص .)501
در بیت زیر نیز ،گنج فقر اضافۀ تشبیهی است و در كنار هم تركیبی متناقضنما بوجود آوردهاند:
بززس كززه خرسززندم ز گززنج فقززر كآسززیب مبززاد
نعمززت الززوان بززود غمهززای رنگارنززگ مززن
(همان:ص .)307
در بیت زیر نیز ،خرابآباد دنیا اضافۀ تشبیهی است .مشبهبه «خرابآباد» نیز تركیبی متناقضنما است.
در خززرابآبززاد دنیززا جغززد بززی ویرانززهام
نزززه سززززاوار حزززرم نزززه الیزززق بتخانزززهام
(همان:ص .)317
 بر مبنای كنایه
در این نوع از متناقضنمای زیباییشناسی ،مکنیٌبه (الفاظ و معنای ظاهری) چنان انتخاب میشود كه با تركیب یا
جمله ای در كالم تناقض ایجاد كند و با حذف مکنیٌبه تناقض (در حقیقت متناقضنما) ازمیان برود (پارادوكس
محتوایی در شعر فارسی ،گلی و بافکر :ص  .)415برای نمونه در بیت زیر ،خنده كنایه از خوشحالی ،سرور و
شادی است كه در این بیت در تقابل با شیون ،تعبیری متناقضنما بوجود آوردهاند:
خنده هر گه بزر لزب مزا جزا كنزد شزیون شزود
بزا جزرس گزویی در ایزن ماتمسزرا همطزالعم
(همان :ص .)304
تیرهشب كنایه از بدبختی و بیچارگی و صبحنمایی كنایه از روشنی؛ این دو واژه ،تعبیری پارادوكسیکال
بوجود میآوردند برای نشان دادن اوج دورویی و ریاكاری زاهدان.
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زاهززد كززه بززود تیززرهشززب صززبحنمززایی

در ظزززاهر پزززاک آینزززۀ روی و ریزززایی
(همان :ص .)556

خاکنشینان كنایه است از «انسانهای پاكدامن و عارفان» كه به ظاهر زمینی هستند ولی در واقع فلکسیر و
آسمانی میباشند .خاکنشینان زمینی در تقابل با فلکسیران كه آسمانی هستند ،تركیبی متناقضنما بوجود
میآورند:
بززر چززرخ پززس ایززن جززادبۀ كاهکشززان چیسززت
گزززر خزززاکنشزززینان فلکسزززیر نباشزززند
(همان :ص.)66
بر مبنای استعاره
در این نوع از متناقضنماهای زیباییشناسی ،مستعارمنه چنان انتخاب میشود كه با واژهای در شعر ،تناقض ایجاد
كند و با حذف مستعارمنه تناقض (در حقیقت متناقضنما) ازبین برود (پارادوكس محتوایی در شعر فارسی ،گلی
و بافکر :ص .)411برای نمونه در شعر زیر ،قبای عریانی استعاره از بیلباسی و برهنگی است؛ این تركیب كه
مستعارمنه محسوب میشود با جامۀ عیدی در تناقض است و با هم شگرد متناقضنمایی را خلق میکنند:
مززرا كززه جامززۀ عیززدی قبززای عریززانیاسززت
بهززار آمززد یززا رب چزززه رهززن بززاده كزززنم
(همان :ص .)61
در این بیت نیز ،محنتسرا استعاره از دنیا است و با صفت تنگعرصه متناقضنما میسازد:
از آن ننشسززت نقز مززا كززه جزا نیسززت
در ایزززن محنزززتسزززرای تنزززگعرصزززه
(همان :ص .)67
در این بیت نیز چراغ مرده استعاره از چراغ خاموش است كه در تقابل با روشن شدن با باد دامن ،تركیب
پارادوكسی ایجاد میکنند:
از بززاد دامززن میکنززی روشززن چززراغ مززرده را
با ایزن رخ افروختزه هزر جزا خرامزان بگزذری
(همان :ص .)47
در دو بیت زیر ،تركیب متناقضنمای طبیب مرگ بکار رفته است كه هر دو تركیب اضافۀ استعاری هستند:
طبیزب مزرگ هزر جزا میزرود یمزن قززدم دارد
به بالین هزر آن بیمزار كزه آمزد از الزم رسزته
(همان :ص .)404
فززیض دم مسززیح بززه دل مردگززان گززذار

آمزززد طبیزززب مزززرگ ،تزززالش دوا بزززس اسزززت

(همان :ص .)34
بر مبنای مجاز
آن است كه در تركیب ب جای یک واژه ،مترادف آن را بیاورند؛ مترادفی كه با واژۀ دیگر در یک معنی تناقض
داشته باشد و در معنی اصلی بدون تناقض باشد (متناقضنما در ادبیات ،وحیدیان كامکار :ص  .)391مانند:
جهانی از او منعمند و او مفلس؛ جهان مجاز از مردم جهان است كه از كرم یک انسان مفلس ،منعم و ثروتمند
شدهاند و تركیبی متناقضنما ساخته شده است:
در آفتزززاب نشزززیند درخزززت سزززایهفکزززن
جهزززانی از كزززرم منعمنزززد و او مفلزززس
(همان :ص .)340
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بر مبنای دووجهی (استعاره و تشبیه)( ،كنایه و تشبیه)
در این نوع از متناقضنمای زیباییشناسی ،مستعارمنه ،مکنیٌبه و مشبهبه چنان انتخاب میشود كه با هم در شعر
تناقض ایجاد كند و با حذف مستعارمنه ،مکنیٌبه و مشبهبه تناقض (در حقیقت متناقضنما) ازمیان برود؛ برای
نمونه در بیت زیر ،دیار فقر و جوشن عریانی.
دیار فقر :اضافۀ تشبیهی است و عریانی استعاره از ترک وابستگیهای دنیوی و مجرّد شدن از تعلقات است:
حززامی شززمع از خطززر فززانوس بززیپیززراهن اسززت
در دیززار فقززر كانجززا جوشززن از عریززان تنززیسززت
(همان :ص .)15
در بیت زیر نیز ،خرقۀ عریانی اضافۀ تشبیهی است و دست جنون اضافۀ استعاری است:
قیمززتم هرگززز نخواهززد راسززت شززد بززا پیززرهن
خرقززۀ عریززانی از دسززت جنززون پوشززیدهام
(همان :ص .)309
در بیت زیر ،نامدار بینشان كه تركیبی متناقضنما است ،كنایه از اهل دل و انسانهای بیادعا است ،همچنین برای
مشبهبه (حرف مضمر) ،مشبه است.
در جهززان گززر اهززل دل خززواهی نشززانت میززدهم
نامززدار بینشززان ماننززد حززرف مضززمر اسززت
(همان:ص .)137
متناقضنماهایی كه بر اساس صنایع بدیعی است
اینگونه متناقضنماها در اشعار كلیم كاشانی دو گونه هستند:
 بر مبنای ایهام
آن است كه در كالم واژهای را بیاورند كه دارای ایهام است؛ واژهای كه در یک معنی با كلمه ،تركیب و جملهای از
كالم تناقض داشته باشد و در معنی دیگر بدون تناقض باشد (پارادوكس محتوایی در شعر فارسی ،گلی و بافکر:
ص .) 416برای نمونه در بیت زیر جمع آمدن با پریشانی تناقض میسازند؛ جمع دارای دو معنی است :در معنی
جمعیت خاطر با پریشانی تناقض میسازد و در معنی گروه و جمعیبت تناقض برطرف میشود:
گرچزززه جمزززع آمزززد ،پریشزززان بازگشزززت
دشززززززمنت در گوشززززززهای از مملکززززززت
(همان :ص .)539
 بر مبنای اغراق و غلو
این نوع از متناقضنماها در اثر اغراق و غلو بوجود میآید؛ برای نمونه ،چراغ ضعیفان فروزد ز باد ،شاعر با استفاده
از اغراق و غلو به خلق پارادوكس پرداخته است :آراستن و رواج عدل و عدالت در كشور -توسط شاه جهان -تا
بحدی است كه چراغ ضعیفان را از باد روشن میکند ،درحالیکه باد موجب خاموش شدن چراغ است نه افروخته
شدن آن:
چززززززراغ ضززززززعیفان فززززززروزد ز بززززززاد
ز بززس عززالم آراسززت از عززدل و داد
(همان:ص .)113
در بیت زیر نیز پایههای پارادوكس به شیوۀ اغراقآمیز ساخته شدهاند؛ شبپره كه همواره از آفتاب و نور
گریزان است بخاطر تیرگی روزگار شاعر ،آفتاب را در آغوش میگیرد:
شززبپززره تنززگ در بغززل میکنززد آفتززاب را
بزس كززه ز تیززرهروز مزن دهززر گرفتززه تیرگززی
(همان :ص .)1
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متناقضنما از دیدگاه ارتباط دوسویة آن در شعر كلیم
متناقض نماهای موجود در اشعار كلیم كاشانی را با توجبه به فاصلۀ میان دوسویۀ متناقضنما میتوان به سه نوع
متناقضنمای نزدیک و متناقضنمای اسنادی و متناقضنمای دور تقسیم كرد .در ادامه این متناقضنماها به انواع
مختلف تقسیم و برای هر كدام مثالهایی ذكر شده است.
متناقضنمای نزدیک
متناقضنمایی است كه دو سویۀ آن نزدیک به یکدیگر در یک اسناد یا تركیب بیایند (متناقضنما در شعر سبک
آذربایجانی ،اسکوبی :ص .)440این نوع متناقضنما خود به گونههای مختلف تقسیم میشود كه در ادامه ذكر
شدهاند.
متناقضنمای تركیبی
گاهی مفهوم یک جملۀ پارادوكسی ،خالصه و فشرده بصورت تركیبی درمیآید كه درعینحال حاوی دو مفهوم
متناقض است« .این تركیبها اغلب تصویرهای خیالی میسازند كه در نهایت ظرافت و دقت ،از زیبایی فراوانی
برخوردار و نشانۀ وسعت خیال گوینده و احساس بیان ناپذیر او هستند .تصویرهایی را كه از این تركییها حاصل
میشود ،تصویرهای پارادوكسی مینامند» (واژهنامۀ هنر شاعری ،میرصادقی :ص .)16این تركیبات بشکل موصوف
و صفت و هم در قالب مضاف و مضافالیه در شعر كلیم بکار رفتهاند:
موصوف و صفت
اضافۀ وصفی موجزترین شکل متناقضنما و بنوعی زیباترین نوع آن است .اضافۀ وصفی بشکل تركیب دو صفت
مانند خرابآباد و موصوف و صفت مانند ساز بیآهنگ در شعر كلیم دیده میشوند:
خرابآباد :متناقضنمای تركیبی از دو صفت ساخته شده است؛
در خززرابآبززاد دنیززا جغززد بززیویرانززهام
نزززه سززززاوار حزززرم نزززه الیزززق بتخانزززهام
(همان:ص .)317
ساز بیآهنگ :متناقضنمای تركیبی از موصوف و صفت ساخته شده است؛
گززر نززوازش یززابم از ایبززام ،رسززوا میشززوم
سززاز بززیآهززنگم و یکسززر نززوایم خززارج اسززت
(همان:ص .)374
روز سیه :متناقضنمای تركیبی ساختهشده از موصوف و صفت؛
در میززان دیززده و روز سززیه حایززل شززده
گززرد راه روشززناییبخزز آن خورشززید وقززت
(همان:ص .)554
مضاف و مضافالیه
متاع بیبرگی :متناقضنمای تركیبی از مضاف و مضافالیه؛
هنززوز كلبززۀ مززن از متززاع بززیبرگززی
برگ بیبرگی :متناقضنمای تركیبی از مضاف و مضافالیه؛

چنزان پُزر اسزت كزه صزد جغزد ،خانزهدار مزن اسزت
(همان :ص .)17
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بززرگ بززیبرگززی اسززت و بززار بززار خززاطر اسززت
قبای عریانی :متناقضنمای تركیبی از مضاف و مضافالیه؛
بهززار آمززد یززا رب چززه رهززن بززاده كززنم
خرقۀ عریانی :متناقضنمای تركیبی از مضاف و مضافالیه؛
خرقززۀ عریززانی از دسززت جنززون پوشززیدهام

بززاد یززا رب روزی بززرق بززال بززرگ و بززرم
(همان:ص .)363
مززرا كززه جامززۀ عیززدی قبززای عریززانیاسززت
(همان :ص .)61
قیمززتم هرگززز نخواهززد راسززت شززد بززا پیززرهن

(همان:ص .)309
متناقضنمای اسنادی
این نوع متناقضنما در سطح یک جمله رخ میدهد و از اسناد اجزای متناقض به هم در جمله حاصل میشود ،به
نوعی كه اسناد اجزاء جمله به یکدیگر عقالً محال مینماید .این اسناد پارادوكسی در بین اجزاء مختلف كالم با
یکدیگر حاصل میشود (متناقضنما در شعر سبک آذربایجانی ،اسکوبی :ص .)446در ادامه انواع مختلف این گونۀ
متناقضنما در شعر كلیم بیان شده است:
اسناد مسندالیه به مسند
دل كافران در این دیار مسلمان است :در این بیت مسلمان به دل كافران اسناد داده شده است؛
درایززن دیززار دل كززافران مسززلمان اسززت
شکسزززت خزززاطر مزززوری روا نمیدارنزززد
(دیوان كلیم :ص .)373

طایر تصویر پَر دارد ولیکن بیپر است :بیپری را به نقاشی پردار اسناد داده است؛
طززایر تصززویر پززر دارد ولززیکن بززیپززر اسززت
اهززل صززورت هززیج از سززامان تززوانگر نیسززتند
(همان:ص .)133
اسناد متمم به مسند
در بیت زیر ،شاعر میگوید من در اقلیم گمنامی صاحب آوازه هستم؛
نززام خززود را از زبززان هززیج كززس نشززنیدهام
صززززاحب آوازه در اقلززززیم گمنززززامی مززززنم
(همززززززززان:ص
.)315
در بیت زیر ،شاعر میگوید :در شهر ما خانهها از روزن تاریک میشوند؛
دیزده تززا بزاز اسززت راه نزور بززر دل بسزته اسززت
خانزززههزززا در شزززهر مزززا تاریزززک از روزن شزززود
(همان:ص .)304
اسناد فاعل به مفعول
در بیت زیر ،شبپره آفتاب را در آغوش گرفته است؛
بززس كززه ز تیززرهروز مززن دهززر گرفتززه تیرگززی

شززبپززره تنززگ در بغززل میکنززد آفتززاب را
(همان :ص .)1
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اسناد فاعل به متمم
در بیت زیر ،صبح خاطر از شام غریبان روشن شده است؛
خزززاک در مززززاجم آب حیزززوان میشزززود

صززبح خززاطر روشززن از شززام غریبززان میشززود
(همان :ص .)306

در این بیت نیز ،شاعر پستی خود را مایۀ بلندآوازگی خوی
نززززیم در فکززززر باالدسززززتی خززززوی

میداند؛
بلنززززززدآوازهام از پسززززززتی خزززززززوی
(همان :ص .)194

اسناد مفعول به متمم
كسی اكسیر را بر خاک نمیریزد؛
انتظززار سززاغر از سززاقی مک ز دیگززر كلززیم

فکر خزود كزن ،كزس نمیریززد بزه خزاک اكسزیر را
(همان :ص.)6
در بیت زیر ،شیخ شهر ،دستِ ز دنیا كشیده را بر گردن هزار تمنا افکنده است؛
ای شززیخ شززهر ،دسززت ز دنیززا كشززیده را
در گزززززردن هززززززار تمنّزززززا فکنزززززدهای
(همان :ص .)49
در بیت زیر نیز ،از جوهر ،بیجوهری را نشان داده است؛
نمززززود از جززززوهرش بززززیجززززوهری را
بجززززززا آورد حززززززق مززززززادری را
(همان :ص .)145

عطف دو معطوف متناقض به هم
این نوع متناقض در شعر كلیم ،از عطف دو كلمۀ همنق
مثل عطف «آبروی اعتبار و بیاعتبار» در بیت زیر؛
آبززروی اعتبززار از مززا و مززا بززیاعتبززار

متناقض و یا دو جملۀ همسان متضاد ساخته میشود؛
آب ،خززود بززیقیمززت و قیمززتفزززای گززوهر اسززت
(همان :ص .)133

یا در بیت زیر ،دیوانه آمدن و عاقل رفتن؛
فززیض كززوی میفززروش ایززن بززس كززز آسززیب خمززار

همچنین پیدا و پنهان در بیت زیر؛
چو مینا خزون مزن بزادا حاللزت گزر یکزی نبزود

بزززر درش دیوانزززه میزززآییم و عاقزززل میزززرویم
(همان :ص .)343
بسززان شیشززه در مهززرت یکززی پنهززان و
(همان :ص.)393

پیدددایم

متناقضنمای دور
امبا متناقضنمای دور آن است كه دو سویۀ آن دور از هم ،در دو اسناد مختلف یا حتّی در دو كالم مختلف و
متفاوت بیایند .مثالً در بیت زیر ،شاعر در مصراع اول پادشاه را میزان جهان میخواند ،درحالیکه در مصراع دوم او
را بر خوان فقر نشان میدهد:
بززر سززر خززوان فقززر مهمززان اسززت
میزززززان اسززززت اگرچززززه عززززالم را
(همان :ص .)519
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متناقضنما از دیدگاه عرفانی
متناقضنمایی یکی از دیرینهترین روشهای بیان تجربۀ عاشقانه و عارفانه بوده است .عرفا ،مفاهیم و دریافتهای درونی خود را
نمیتوانستند با همان كلمات و قوانین معمول زبان بیان كنند ،بناچار به هنجارشکنی و شکستن معیارهای زبانی روی آوردند.
ادب عرفانی بویژه شطحیبات شگفت عرفای دلسوخته ،عمدهترین سرچشمههای این آرایۀ هنری هستند .در واقع «شطحیات
صوفیان جمالت متناقضنمایی است كه قابل توجیه هستند و اگر توجیه نشوند باعث اشکال میشوند؛ چون جملۀ معروف انا
الحق حالج .قدما از پارادوكس با تعابیر مختلف از جمله شطح ،طامات و خالفآمد و معما یاد كردهاند» (نگاهی تازه به بدیع،
شمیسا :ص .)443كلیم كاشانی نیز از پارادوكسهای عرفانی در دیوان بهره برده است .برای نمونه میتوان به پارادوكس برگ
بیبرگی اشاره كرد كه دارای تعبیر و تأویل فلسفی و عرفانی است؛ برگ بیبرگی یا متاع بیبرگی به معنای توشۀ فقر و فیض
روحانی است.
بززاد یززارب روزی بززرق بززال بززرگ و بززرم
بززرگ بززیبرگززی اسززت و بززار بززار خززاطر اسززت
(دیوان كلیم:ص )363

هنززوز كلبززۀ مززن از متززاع بززیبرگززی

چنان پُر اسزت كزه صزد جغزد ،خانزهدار مزن اسزت
(همان :ص .)17

درد و درمان
باالترین نشان سالکان و عاشقان حقیقی درد است ،هرچه درد بیشتر ،عیار عشق باالتر (متناقضنما در شعر سبک
آذربایجانی ،اسکوبی :ص  .)439كلیم بارها این متناقضنما را در اشعارش بکار برده و دردی را میپسندد كه بیدرمان باشد؛
خززوش اسززت درد بززه شززرطی كززه بززیدوا افتززد
كشززندهتززر ز مززرض ،منّززت طبیبززان اسززت
(دیوان كلیم:ص .)400

گنج فقر
استغنا و تجرد از همۀ تعلّقات و مظاهر جهان الزمۀ عشق است .ازاینرو فقیران و درویشان ،یعنی آنان كه قطع عالیق مادبی
نمودهاند ،در عین گدایی ،سالطین و پادشاهان عالم عشقند و از گنج فقر برخوردار هستند (متناقضنما در شعر سبک
آذربایجانی ،اسکوبی :ص  .)434متناقضنمای گنج فقر در بیت زیر از كلیم بهمین منظور بکار رفته است؛
بززس كززه خرسززندم ز گززنج فقززر كآسززیب مبززاد
نعمززت الززوان بززود غمهززای رنگارنززگ مززن
(دیوان كلیم.)307 :

نتیجهگیری
پژوه حاضر با بررسی پارادوكس در دیوان اشعار كلیم كاشانی ،بر اساس چهار دیدگاه محتوایی ،زیباییشناسی،
ارتباط و فاصلۀ دوسویۀ اركان متناقض ،و دیدگاه عرفانی به نتایج زیر رسیده است:
بی از هشتاد درصد متناقضنماهای محتوایی ،در اشعار كلیم از نوع تعبیری هستند ،كه این نوع تعابیر در مقایسه
با متناقضنماهای تركیبی ،ارزش هنری و زیباییشناسی بیشتری دارند؛ زیرا خواننده برای دریافت حقیقت پنهان در
پشت این تصاویر ،تالش و كنجکاوی بیشتری از خود نشان میدهد .درحالیکه متناقضنماهای تركیبی بدلیل آشکار
بودن تناقض از ظاهر تركیب ،تالش و كنجکاوی كمتری میطلبد؛ از دیدگاه زیباییشناسی متناقضنماهای اشعار
كلیم معموالً بصورت تركیب با دیگر صنایع بیانی و بدیعی بکار رفتهاند .شیوههای بیانی و بدیعی ،ذاتاً دارای زیبایی
هستند ،اما هنگامیكه بصورت متناقضنما بیان میشوند ،زیبایی و تأثیرگذاریشان چندین برابر میشود .در اشعار
كلیم ،تركیب متناقضنما با صنایع بیانی (تشبیه ،كنایه و استعاره) بیشتر و هنریتر از صنایع بدیعی (ایهام و اغراق)
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است .از دیدگاه رابطۀ دوسویۀ متناقضنما ،در اشعار كلیم سه نوع متناقضنمای نزدیک ،اسنادی و دور وجود دارد
كه بدلیل حجم كمتر متناقضنمای تركیبی نسبتبه تعبیری ،گونۀ نزدیک (موصوف و صفت و مضاف و مضافالیه)
بسامد كمتری دارند و نسبتبه گونۀ اسنادی (اسناد مسندالیه به مسند ،متمبم به مسند ،فاعل به مفعول ،فاعل به
متمبم ،مفعول به متمبم و عطف دو متناقض به هم) از تنوبع و بسامد بیشتری برخوردار است .گونۀ متناقضنمای دور
نیز دارای بسامد بسیار پایینی در اشعار كلیم است .هرچند كلیم در اشعارش وارد حوزۀ شطح و طامات نشده است،
ولی یکی از مهمترین دالیل وجود تصویرهای پارادوكسی در اشعار او ،بیان معانی و حقایق عالی عرفانی،
علیالخصوص موارد مربوط به فقر و فنا ،و وحدت وجود است كه اغلب موضوعات و مضامینی انتزاعی هستند و زبان
عادی از بیان آنها قاصر است .بطور كلی شناخت پارادوكسها و تفسیر آنها ما را با اندیشه و زبان شعری كلیم بیشتر
آشنا میسازد و بالطبع در درک و شناخت سبک ،مفهوم و ویژگیهای موضوعی و مضمونی دیوان او كمک میکند.

مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایان نامه دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد استخراج شده است .آقای دکتر اصغر رضاپوریان راهنمایی این پایان نامه
را بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهاند .سرکار خانم زهره راحمی به عنوان پژوهشگر این
رساله در گردآوری داده ها و تنظیم متن نهایی نقش داشته اند .آقای دکتر محمد حکیم آذر نیز با
کمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی ،نقش مشاور این پژوهش را ایفا کردند .در
نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشارکت هر سه پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهركرد ،و هیئت داوران پایان نامه كه نویسندگان را در انجام و
ارتقاء كیفی این پژوه یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیج نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و
حاصل فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند
.این تحقیق طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیج تخلف و تقلبی صورت نگرفته است.
مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است ،و
ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده میگیرند.
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