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Abstract 

Artistic paradox is one of the most important elements of semantic deviation and one of the 

main issues of literary criticism. Paradox is the seemingly unreasonable and impossible 

combination of two opposing concepts with a truth within, which a curious mind can 

understand. In the descriptive-analytical study, paradox was discussed and its techniques were 

explored in the Ashiat Vadi al-Yabis (عشیات وادی الیابس), composed by Jordanian poet Mostafa 

Wahbi al-Tal, known as Arar. The aim was to see how the techniques have caused the marked 

images. It was shown that the poet has expressed some political, social and domestic concepts 

using a paradoxical language and has also used specific similes, metaphors and metonymies of 

paradoxical images to introduce new concepts, make specific points and create imagery 

creativities. Though paradox is not the only way of defamiliarizing in his poems, but is his best 

means. The most important factors helping the use of paradox in Arar's poems can be exact 

differentiations and imaginations as well as social and political status of society, the existence 

of false asceticism and piety, and hypocrisy. It was also shown that paradox has not only been 

used in the divan for aesthetic purposes but to show paradoxical concepts and as a result show 

the truth. That is, the poet has used paradoxical images and meanings to defamiliarize the things 

and to present artistically and beautifully his thoughts and artistic experiences.  
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 چکیده 

 که پارادوکس یا ناسازواری هنری است یکی از شاعران معاصر اردن ه عرار( معروف ب1899-1944مصطفی وهبی التل)

طریق بررسی  این پژوهش از یهاافتهی .گرددیمعناصر شعری وی محسوب  نیترمهم از هنجار گریزی معنایی و یکی از

اربرد آن در تحلیلی پس از بحث راجع به پارادوکس و ک –عشیات وادی الیابس( با روش توصیفی ) نامدیوان اشعار وی به 

 ما، تجمع شاعرانه دو مفهوممهم نقد ادبی است و متناقض ن یهامقوله ازپارادوکس یکی  است. آمدهدستبهاشعار شاعر 

ذهن کاوش گر به  ای آن حقیقتی نهفته شده که تنها، امّا در وردیآیممتضاد است که از دیدِ عقلی محال و ناشدنی به نظر 

کس عدم انسجام، ، پارادوکس عاشقانه شاه و درویش، پارادوزیتمسخرآم. بررسی الگوی اشعار گرددیمدریافت مفهوم آن نایل 

تازه و  مضامین اهداف این پژوهش است. آفریدن نیترمهماز  جمله با جمله() یسازگارپارادوکس اشتقاقی، پارادوکس عدم 

اویر و معانی با به کار کشیدن تشبیهات، استعارات و مجازهای خاص شاعر از تص یالیخکیباردقیق و  یهایسنجنکته

شاعر با چه  پاسخ دهد که سؤالکه به این  نتایج این پژوهش است این پژوهش به دنبال آن است نیترمهماز  پارادوکسی

ین رویکرد او هدف وی از  را فراهم ساخته سخن خویش یسازبرجسته موجبات که از پارادوکس یاری جسته است یاوهیش

 دهندهنشانشده و که پارادوکس در دیوان وی فقط برای زیبا آفرینی ساخته ن باشدیمو بر این فرضیه استوار  چه بوده است؟

 .دینمایممتناقض نماها واقعیت را ارائه  گونهنیامفاهیم متناقض هست و شاعر در 

 .وهبی التل)عرار( یمصطف ،اشعار تمسخرآمیز ناسازواری هنری، پارادوکس، :هادواژهیکل

 

                                                           
2/8/1397تاریخ پذیرش:    1/11/1396تاریخ دریافت:  

    hoseynii@gmail.com7l. رایانامه نویسنده مسئول: 1



37                                                           ...پارادوکس در شعرعرار یبررس                                                       دوازدهمسال   

 

 
 

 مقدمه.  1

که در دو زمینه شعری و فکری یا  ندیگویماروپایی است و آن را تناقض نمایی و اخیراً پاد نمایی نیز  یاواژهپارادوکس 

ذهن مخاطب را به  کهنامتعارف و عادت زدایی است  هاشهیاندپارادوکس طرح مفاهیم و بیان  .است یبررسقابلمفهومی 

 نیتریمتعالبه یکی از  افتیدست یامرحله. ذهنی که به چنین سازدیمو پرسشگری وادار  ییگرا جستار، تأمّلاندیشه ورزی، 

در علم بدیع،  اشیاصطالحمتناقض نما با توجه به معنای لغوی و (. 208:1381کریمی،«)مراحل رشد و خالقیت رسیده است

و ایجاد بهت و حیرتی است که در مخاطب و  ییزداییآشناکالمی است که راز زیبایی آن در  یهاشیآرایکی از زیباترین 

دو صورت و عنصر متناقض وجود دارد که  معموالً ( در ساختار تصاویر متناقض نما 288:1377.)چناری،کندیمخواننده ایجاد 

را به چنان اتّحادی از هماهنگی رسانده که مخاطب در نگاه اّول، متوجه تضاد و تناقض  هاآنتخیِل سازگاری آفرین شاعر، 

 (. 170:1381)مظفری،شودینم هاآنموجود در میان 

از زبان و ادبیات فرنگی به حوزه زبان و ادبیات عرب  میآوریممعادل دیگری که برای اصطالح پارادوکس در این پژوهش 

به معنای ریا، تظاهر، نقش بازی  Eironeia. کلمه یونانی paradoxosو  Eironeiaاز:  اندعبارتآمده است و آن دو 

-به روشی مضحک، که در زبان عربی در کنار سخریه یاد می هایژگیوکردن، هجو، مسخره، محروم کردن رقیب از 

، اما با بررسی رسدیممتناقض به نظر  راًظاهبه انگلیسی به عبارتی اشاره دارد که  paradoxبه التین و   paradoxosشود.

متافیزیک در انگلیس در قرن   (. برخی از شعرای381: 1974)وهبه، دارد که این امر حقیقت گرددیمو تأمل بیشتری مشخص 

، مکتب نقد جدید در آمریکا بر نیبعدازا. اندشدهشناختهخود  یهالیتعلناب و حسن  یهااستعارهبا تناقض ظاهری در  م17

 (.80:2000کرد)قطوس، دیتأکاساس زبان شاعرانه و نه فقط در یک آرایه ادبی  عنوانبهاهمیت این تناقض ظاهری 

در « هم ساز»یهایناهمسازبرای درک زبان ناهمسازگون و متناقض نما باید در یک موقعیت ذهنی تعاملی قرار گرفت تا 

 )االکلنگی(است، قبل از هر چیز در یک موقعیت فراگرفتهکه زبان پارادوکس را  کسآن، گریدعبارتبهقرار گیرند. « تعادل»

 یمقدمهدر  «االکلنگ» . مثالشودیمهوشیار است که هر کنشی از جانب او موجب واکنش طرف مقابل  یخوببهو  قرارگرفته

زندگی توأم »راز پنهان در این پارادوکس است، چنین آمده: یدربردارنده، که گویای این تعامل و «عصر تضاد و تناقض»کتاب

کار االکلنگ را بدانید و طرف مقابل شما نیز سواری بر االکلنگ را  ینحوهبر االکلنگ است. اگر  سوارشدنبا پارادوکس، مثل 

از روی عمد و آگاهی سواری لذت بخشی را خواهید داشت. ولی اگر فرد مقابل شما بازی را بلد نباشد و یا  قطعاًبداند، 

 .را دریافت خواهید کرد یاکنندهناراحتو  رمنتظرهیغ یاضربه دیتردیبالگوی بازی را به هم بزند، 

گستردگی و فراوانی متناقض نمایی در شعر معاصر، یکی از عوامل اصلی هنجار گریزی معنایی در زبان شاعران است. 

زبان  یبالقوهآن با اجزای دیگر در درون نظام است. وقتی از نظام  یهاتقابلبه هر جزء زبان هویّت می بخشد،  آنچه» چراکه

 یهاشهیاند. خوردیمین تقابل و تضادها بیشتر به چشم ،امیرسیمشعر است،  کهآنو کاربردهای بالفعل  هاجنبهبه یکی از 

و در  ردیگیمو عناصر ساختی، شکل  شعری با در هم شکستن هنجار و نحو معمول زبان و ایجاد تنش و تقابل بین اجزاء

)واعظ و  شوندیمتبدیل « پارادوکسیکال» به ساختاری گانهسهدوگانه و گاه  یهاتقابلبسیاری موارد، این تضادها و 
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،  ییزداییآشناموجب  برد این ترفند هنر در شعر امروز،(. کارکردهای هنری متناقض نمایی متعدد است. کار133:1391صدری،

از متناقض نما، زبان عادی و  یریگبهره. شاعر با گرددیمشدن سخن و ابهام معنایی  یدوبعدبرجسته شدن معنی، ایجاز، 

لفظ توجّه انگیز  تنهانه؛ در این صورت ابدییمو زبان برجستگی  دینمایمو غریب تبدیل  زیانگشگفتفرسوده را به کالمی 

. گرددیمشدن معنا و زبان  یدوبعد. همچنین، ایجاز حاصل از آن موجب کثرت و بداییم، بلکه معنی نیز اعتال شودیم

(. شاعران 98:1379)وحیدیان کامیار،شودیمبوده و موجب زیبایی  زیانگشگفتکردن و دو منظره ارائه دادن،  یدوبعد، دیتردیب

معنایی، بافت موقعیت؛ یعنی  ازنظرو هم  زندیریمحاکم بر روابط زبان را در هم  بافتهم»معاصر با اّتخاذ چنین ترفندی، 

و به ارائه مفهوم  رندیگیممقبولِ ذهن جامعه و محیط زندگی را که در فهم سخن مؤثرند، نادیده  یهافرضشیپقراردادها و 

معاصر، معنایی شعر  یحوزه(. بنابراین، هنجار گریزی در 3-4 :1387مدرّسی و ملکی، «)زندیمتازه و آفرینش هنری دست 

و دور از ذهن  رمنتظرهیغبا یکدیگر برای مخاطب،  هاآنکه ترکیب ناگهانی  دیآیمگاه از طریق آمیزش، ناسازهایی به دست 

مخاطبان با هنجارین برخورد  یوهیشدر کنار هم و پیوند میان مفاهیم ناسازگار،  ناهمگون یهاگونهاست. آنان با آمیزش 

متناقض »، گریدانیببه. دهندیمزبان، توسعه  ینشدهتسخیر  یهادوردستو نگاهشان را تا  دهندیمقرار  واژگان را مورد توجّه

و با ژرف  شودیمآشنازدایی شده است که با ظاهری مخالف با ُنرم زبان، موجب برجستگی لفظ و معنی شعر  یاشهیاند، «نما

 .زدیانگیبرم، تهییج مخاطبان را دیآیمساختی حقیقی که با تفسیر و تأویل به دست 

از پارادوکس یاری جسته  یاوهیششاعر به چه  ؛پاسخ به این پرسش بنیادی است ،شودیمآنچه در این مقاله به آن پرداخته 

سخن خویش را فراهم ساخته و هدف وی از این رویکرد ادبی چه بوده است؟ این پژوهش  یسازبرجستهکه موجبات  است

برای زیبا آفرینی ساخته  پارادوکس در دیوان وهبی التل فقط که باشدیمبر این فرضیه استوار  یلیتحل وبا روش توصیفی 

  .کندیمرا ارائه  هاتیواقع هانمامتناقض  گونهنیامفاهیم متناقض هستند و شاعر در  دهندهنشانو  اندنشده

 پیشینه تحقیق. 2

عرار:  :یافت شد که از آن جمله است یطورکلبهپژوهش، مقاالتی در خصوص مصطفی وهبی التل  ینهیشیپدر بررسی 
شاعر  یهاتالشزیاد الزعبی، توسط  عرار یشناختمعرفت یهاسرچشمهابراهیم خلیل، توسط شعرية التجربة ال شعرية الذاکرة

اللغة و وبسام علی ربابعه،  ، شاعر بزرگ اردنرحکیم نیشابور بر عرا ریتأثبزرگ اردن عرار در قلمرو ادبیات فارسی و 
بررسی و تحلیل و  ،قصیده 5آشنایی زدایی در دیوان عرار؛ مطالعه موردی و  السمرةکه توسط محمود  األسلوب في شعر عرار

وجوه تأثر مصطفی وهبی و مقاله  توسط لیال حسینی در شعر عرار مطالعه موردی؛ دیوان عشیات وادی الیابس قاعده افزایی
 چاپ رسیده است.  به توسط بهروز قربان زاده التل)عرار( بعمر الخيام النيسابوری

و این پژوهش در جایگاه خود، اولین  باشدیمگفتنی است حیطه و محوریت این تحقیقات با موضوع انتخابی متفاوت 

به نام عشیات وادی الیابس کار  قراردر دیوان شعری  زه هنجار گریزی معنایی)پارادوکس(پژوهش ادبی است که در حو

 .شودیم
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 گذری بر زندگی عرار .3

دیده به جهان گشود،  فرهنگی یاخانوادهم، در شهر اربد واقع در شمال اردن در 1899وهبی التل، متخلص به عرار به سال 

(. 1990،31پدرش از فرهیختگان اردنی بود. لقب خود را از شاعر جاهلی، عرار بن عمرو بن شأْس األَسدی گرفت)بکار، 

است ولی شخصیت ویژه شاعرانه او، ما را به این قضیه رهنمون  ریانکارناپذالتل از شاعران ترک و فارس و عرب  یریرپذیتأث

را با تأکید بر  یریرپذیتأثاز آن ادبیات، ویژگی مخصوص به خود را دارا است، این  یریاثرپذ وجودباکه شعر وی  سازدیم

 شخصی( و اجتماعیات احواالت وذاتیات)غزلیات، خمریات، رثاء  دودستهدریافت. شعر او به  توانیمزندگی بومی وی 

 :1987شعری اوست)ابو مطر،  یهایژگیو. سادگی و سلیس بودن عبارات و مضامین، از شودیم)وطنیات و سیاسیات( تقسیم 

  (.51: 1958م، وفات یافت)الملثم،1949(. عرار در شهر اربد در سال 217

( پریشان، 26:1960عرار مردی پر از تناقض، خوی عجیب، شاعرانه، ساده و باهوش، روح شاد، دارای نقد گزنده)الناعوری، 

شاعری است که به روح شاد شناخته شد و زمانی را  ،(. عرار7:1999، مضطرب، نافرمان و آشفته کننده بود)الزعبی،مغزسبک

ولی این تمسخر او جدی نبود. این ویژگی او در زندگی  سپری نکرد و بسیار اهل تمسخر بود ییگوبذلهو  یطبعشوخبدون 

او  نکهیباانداشت.  یریتأث اشیمل یهادگاهیداما در  شودیمهده و دیگر موارد مشا شیهاتیمسئولشخصی و رسمی و حتی 

 یالهیوس(. شادی و فکاهه و تمسخر، 157:)أبو مطررفتینمولی مبتذل نبود، مسخره کننده بود اما تا حد پستی پیش  شادبود

 (.112:1957انسانی آن بود)األسد، ینمادهاو  اشجامعهبرای نقد کاریکاتوری و گزنده از اوضاع 

 رفتیم راهی غیر رایج را در پیش گرفت. برای همین انتظار، بحرانی و ناسازگار زندگی کرد یادوره دروهبی التل که  

 اشییابتدادیدگاه  ینمونهشعرش  کهیهنگامفکری و رفتاری بسیاری به وجود آورد.  یهاتناقضو  هامخالفتکه این دیدگاه، 

در شعر عرار پاسخی  هاپارادوکس. شاید این کردیمرا بسازد که وقایع عجیب را برمال  ییهاپارادوکس بود، طبیعی بود که

اگر بخواهم زندگی این هنرمند را در یک جمله بگویم، »:کندیمبیان  گونهنیابود. یکی از پژوهشگران آن را  اشیزندگبرای 

 (66:1950جمعه،).«دباید آن را در سه کلمه معروف خالصه کنم: پیدا شد، دردمند شد و ُمر

 پارادوکس در شعر عرار. 4

اصطالحاتی در میراث نقد عربی مثل: تمسخر، استهزا و  باً یتقرو  شودیماصطالح پارادوکس به چندین واژه شناخته 

 باً یتقر: تعریض ندیگویمو  شودیمو اصطالحات دیگری مثل تعریض )کنایه وار سخن گفتن( را مطرح  ییگوبذله

تا خنده  بردیمو آن را تا حد عیب و نقص پیش  کندیمزشتی را بزرگ  چراکهسرزنش)مالمت و سرکوفت( به دنبال دارد؛ 

(. اما همه 126:1992)قطوس،کندیمرا مطرح  زبانزخم(. مثل کسی که دو واژه تمسخر و 122:1982بر لب نشاند)خریوش،

برعکس منظور  آن لهیوسبهرا روشی در سخن گفتن که شخص  تمسخر .اشاره بر پارادوکس دارد ،این واژگان یا اصطالحات

. کنندیمبعضی از پژوهشگران عرب به انواع تمسخر اشاره و آن را با پارادوکس ترکیب  .اندکرده، تعریف کندیمخود را بیان 
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 وی: تمسخر به معنای عمومی آن، الگشودیم تمسخرت که قصاید او شامل سه نوع گف توانیمجهت آگاهی از اشعار عرار 

 .باشدیمالهبر، قعوار و الخمر  و الگوهای متضاد و متناقض شامل تمسخر عرار که ) شیخ عبود( الگوی این تمسخر است

 تمسخر به معنای عام  .1. 4

یا بزرگ جلوه دادنِ آنها  سخریه، طلب رسیدن به یک چیز، شخص یا اتفاقی با بکارگیری ابزارهای تحقیرِ این عناصر

 ی: گویاستقالل( میده )است. عرار در قصی

 َأخرَجنی، َکما َتری، عن ِديِني!                           ِإستقالُلنا الُکرتوني!            يا هبُر          

وِنیَأسَأُلهم عَـنه فم                    وِن       َفُدرُت  بيَن الناِس َکالمجن         ا دلُّ

 (79: 1973)التل،    ّمارةِإال َعلی ِقعواَر و الَخ 

خارج کرده است، پس مانند دیوانه میان مردم  مرا از دینم ینیبیمکه  گونههمانای هبر! استقالل کارتونی ما! » (ترجمه)

 .«هاخانهیمو  یفروشیمجز به صاحب  کنندینماما ما را راهنمایی  پرسمیم هاآناز  آن دربارهچرخیدم و 

واژگان  معنایی که میان یهاتنشو  هاتقابلو  شودیممربوط به آمیزش ناسازها ایجاد  یهابحثکه در  ییهانهیزمیکی از 

پیرامون است که در این ابیات، عرار موضع سیاسی خود  یهادهیپد، رویکرد آرمانی شاعر به زندگی و شودیممختلف منجر 

کند؛ او این استقالل را کاغذی وصف بیان می زیتمسخرآم، با روشی باشدیم اشستهیشاکه  گونهآنر را نسبت به استقالل کشو

و تحقیرآمیزی است که در ذهن عرار می باشد. این شاعر به خاطر شدت  زیآمطعنهمعنای  یدربردارندهکه این توصیف  کندیم

سرانجام  .بپردازد وجوپرسبین مردم به  واروانهیداو  ،این امر باعث شد و کندیم یریگکنارهنارضایتی از استقالل از دین خود 

از این  رارگاهیقبرای شاعر  هانیااش رهنمون کردند، با این امید که قعوار ساقی شراب و شراب فروشی یسوبهوی را فقط 

 استقالل باشد که در شعرها به دنبال رسیدن به آن است.

تصویِر  و تنها دهدینم، او در سخریات خود ناسزا، سستی و فحش راه پردازدیمعرار در این ناسازواری به توصیف 

گرایشی است که در این گفتار سیاسی به دنبال آن  یفروششراب؛ رفتن به سمت دهدیمقرار  مورداحتراممسخره کردنش را 

 است و این پارادوکسی است که پناهگاهش فرار از مشکلی است که شاعر با آن روبرو می شود.

را در  هاشیگرا؛ او بدون توجه به نتایج، این کندیمسیاسی و مقاومت طلبانه عرار باخبر  یهاشیگرااین ابیات ما را از 

های زندگی متفاوت است، لذا پارادوکس خود را در دانست که گرایش سیاسی با دیگر گرایش، او مینمودیمشعر خود بیان 

. این پارادوکس در شعر عرار در بیشتر جاها کردیم تریعقالندر متناقض نما،  و عدم افراط یمندقانونزمینه سیاسی با هدف 

 :        "لتوبةتوبة عن ا"، مثل این گفته او در قصیدۀ شودیمنمایان 
 ناِس إعالناُنِذع ِلل                      َفَدع عنَک الهراَء و ُقم                 

لحاِن َتقوانا                          تری بالحاِن              َأال َمن َيش
َ
 و األ

 (21 :1973التل،) 
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تقوا و پرهیز گاری ما قرار دهیم، هان! چه کسی  یاهیاعالمبردار و برخیز تا برای مردم  ییگوهودهیبدست از » (ترجمه)

 .«خردیم هاآهنگو  را با شراب

 کندیمبدیهی است که شاعر، توبه خود از گناهان را اعالم  در نوع خود پارادوکس دارد؛ "توبهتوبه از  "عنوان این قصیده 

؛ در قصیده توبه، شاعر با سازدیممطرح  ییهاتقابلو  هاپارادوکسو  سازدیمولی بعد، این توبه را لغو کرده و آن را نامفهوم 

مخاطب عرضه کند،  نموده تا اندیشه خود را با قوت بیشتری به ییزداییآشنامتناقض نما  یهاساختهنرمندانه از  یبرداربهره

 حیتسبابل نماز جام پر از شراب و مبتذلی، تقوا بیاید و در مق یهاآهنگدر مقابل میخانه و لهو و لعب و  چگونه ممکن است

اش، از پیامدهای خداوند در مقابل یاد خدا به هنگام سیراب شدن شاعر از شراب. این سخریه از رفتار شاعر به هنگام توبه

 باشد.این توبه و واژگان آن می

 الگوی تمسخر. 2. 4

.  قراردادو دوست شاعر بود،  بن حسین عبداهللالگوی خود را )شیخ عبّود النجار(که پیشوای دینی در قصر  عرار در سخریه،

نامید به نام وی گذاشت. این عبود از رمزهای بشری است که عرار آن را  "عبودیات"ترین قصاید خود را که و عرار ناب

. در اشعارش روحیه فکاهی این شخصیت کاربردنسانی آن به و ساختارهای ا اشجامعهبرای نقد بیشتر اوضاع  یالهیوس

تا بعد  دهدیمهای تمسخرآمیز به وی نسبت مختلفی را از طریق طرح سؤال یهایژگیوو  خوردیممعروف بسیار به چشم 

 (.158:1987،، ذات این شخصیت را مشخص کند)أبو مطرهاسؤالاز رد این 

 بساچه. میکنیممنتسب به این شخصیت، بررسی  یهاپارادوکسبا توجه به مجموعه  شخصیتی عبود را یهایژگیواینک 

. عرار در قصیده شودیمابزاری برای ساختن پارادوکسی توسط شاعر به کار گرفته  عنوانبهاز قصاید عرار  یادهیقصعبود در 

 :دیگویم "بین الخرابیش"
ُتُه                 ار ِعمَّ ارِ  َکأّنما هی                      َو َصاحٍب من َبنی الَنجَّ  )باَراُشوُت( َطيَّ

َقی َزجري و ِإنذاِري              فًا َعلی ٌأُذني                    َيری َمواعَظه وق  َو َأّن رأَس التُّ
 (6 :1973التل،)  

وقف  شیهاموعظهکه  پنداردیمهمانند چتر خلبان است، چنین  اشعمامهکه گویی دوستی از بنی نجار « (ترجمه)

 .«تقوا در دیدگاه او بازداشتن و هشدار دادن به من است من شده است و اوج یهاگوش

به دلیل شدت ضخامت آن و مشابهت  اشعمامهکند؛ شمایلش توصیف می بود را که شریکش است با چنین شکلشاعر ع 

روحانی دینی،  عنوانبهاست و این شریک  دارخندهو  زیتمسخرآمناب،  د )چتر( خلبان است؛ این توصیفیآن با چتر همانن

اردادن است و معتقد است که پناهگاه تقوا، توبیخ و هشد افتهیاختصاصبه شاعر  هاموعظه، گویی که این کندیمعرار را موعظه 

 :  دیگویمو  کندیماین سخن تعجب  این شاعر است؛ شاعر از به
 َکَأن ُعمان َلم َتعرف َأخا َطرب                                 َغيري يحّج ِإلی َحانوت خّمارِ 

 (61،همان)
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شناخته صاحب طربی غیر از من را که به میخانه می فروش رفت و آمد می کند، ن شهر عمان پایتخت اردن»( ترجمه)

 .«است

(. 71:1991)سلیمان،استمبالغه در آن  یجابهنوعی پارادوکس لفظی است، کاهش سخن  هدف از این نوع پارادوکس که

ل سخریه، از خال شودیمآن روبرو با  و مواعظ این روحانی هاحتینصعرار با سبک شمردن عبود و افراطی که در  نیبنابرا

و  هایشاددر  گوید: ویمی اشیمستبخشیدن به آن موفق است. پس برای کم کردن حالت  در کاهش سخن و مقبولیت

در نتیجه نیازی ندارد  بردیم یفروششرابو به مغازه  کندیمتنها نیست و کسی مثل یک برادر او را همراهی  نوشیدن شراب

خا طرب و حانوت أکار بردن هو با ب بخشدیمبه این مکان رود و رفتنش را به میخانه با وجود شیخ عبود مشروعیت  که تنها
 .برداردرا در  یاگستردهولی معنایی  کندیم و .... سخن خود را کوتاه خمار

 کهنیاس تنها راه ممکن برای ، آشنا بود. پکردیمدر جامعه اسالمی که در آن زندگی  اجتماعی موجود یهاارزش باعرار 

دستگاه دینی است، جذاب  یندهینمااین روحانی که  دربارهمخاطب را در وضعیت خود قرار دهد این بود که در سخنش 

و هدفش را  بردیم یبرداربهرهکند، موعظه برای بهبود اوضاع موجود تکیه میاز قدرتی که  عنوانبه "شیخ عبود"و از باشد؛ 

و باعث انکار خیلی موارد توسط افراد  رسوخ کرده هاقلبالگو و مصداقی است که در  این فرد چراکه، رساندیمبه مخاطب 

 ردیگیمو شکل روحانی را به تمسخر  بردیم؛ بدین ترتیب عرار از این روش بهره شودیم هانیترارزشکمو باارزش پنداشتن 

. کندیمرا مطرح  یگذرانخوشمشکلِ خود و همنشینی با شراب و  بعدازآنو  کندیمو توجه تعدادی را به خود جلب 

  -اگر بتوانیم آن را بیان کنیم -و گویی که در این روش بخشندیم شیهاگفته خاطر بهرا فقط  مانندیبخوانندگان، این شاعر 

تمسخر او  و عبود دوست شاعر است (. البته1985:143، علوش،1974:62)وهبه،باشدیمدر مفهوم یونانی  1"تطهیر"نوعی 

 دوستانه است.

، وی در قصیده میکنیمدیگری از شعر عرار که در آن تصویر بهتری از شیخ عبود را ارائه کرده است را بیان  یهانمونه

 عبود می گوید:
اُتها َتزيُد                         َعلی ُمصابيبو ِس   (125: 1973التل،)         َک يا عّبوُد   بِ  َحٍة َحبَّ

 .«تسبیحی که دانه های آن بر ضربه و مصیبت من به خاطر وجود تو می افزاید ای عبود» (ترجمه)

آن  در بیت اول، توصیف عمامه این روحانی)شیخ عبود( تنها بُعدی نیست که شاعر در شخصیت و شکل روحانی به

حی بلند و پر دانه، ولی او تسبی که کندیمتوصیف  گونهنیارا  و آن است قرارگرفته موردتوجه، بلکه تسبیح وی نیز پردازدیم

تسبیح  یهادانه دیگویمو  دیافزایمتسبیح به روحانیت وی  یهادانهتا بگوید که  کندیم ییجوبهره هادانهعرار از فراوانی 

 :       بهره می بردو نیز شیهاخواستهابزارها جهت رسیدن به  گونهنیازابیشترند، و 
 َعبوُد أوصَده َعلی الُغفراِن                     و ِإذا بعفو الّله َيفتح ُمغلقًا           

حماِن َغ              يا شيُخ قوُلك )ما أشّد عقابه(  (4 همان:)  مٌز بوصِف الراحِم الرَّ

                                                           
 تطهیر به مفهوم نقدی یونان نزد ارسطو آن است: تنقیه و پاک کردن نفس از دید بیننده 1



43                                                           ...پارادوکس در شعرعرار یبررس                                                       دوازدهمسال   

 

 
 

این  که عبود بر آمرزش خداوند بسته است. ای شیخ ییدرها، دیگشایمبخشش و غفران الهی درهای بسته را » (ترجمه)

 .«و دردناک است( بدگویی به صفت رحمت و مهربانی خداوند است سخن تو که ) عقوبت الهی سخت

معنی و مبالغه  دیتأک، این برای بنددیمکه درهای رحمت و توبه و بخشش را  کنندیماما دو بیت بعدی روحانی را معرفی 

تا این درهای  دیآیمآورد و سپس عفو خداوند در آن است. دریافتیم که عرار، اول بستن درهای بخشش توسط روحانی را می

بخشنده و مهربان  در پِس طرح تناقض بین ذات کندیمو با دیدگاه خود تالش  بدیفریمبسته را بگشاید. وی روحانی را 

 :دیگویم. در مورد عبود نیز کندیمو توصیف عذاب شدید الهی)ما أشد عقابه( او را قانع  "الراحم و الرحمان"خداوند
 َشفعت لها ِعند الُشيوخ الُعيون                قولی ِلمن َظلموك رّب ظالمة                 

 ود لما َسـاورته ظنونَعبُ         ِإني فتاة طهارة َأفتی بها                    
 يا َبرفيـن يا َبرفيـن( )َبرفيـن                         في َأوراده        و َبات الشيخَفغدا 

 (55)عشیات،

در نزد شیوخ برایش شفاعت کنند من دختر  هاچشمبه تو ستم روا داشتند بگو که با چه ستمی که  که یکسانبه » (ترجمه)

روز و شبش این عبارت  شیخ ذکر و ورد، که شک و تردید وی را فرا گرفت بدانسان هستم که عبود بدان فتوا داده استپاکی 

 «.ای برفین، ای برفین، ای برفین(شده است: )

که شیخ عبود، غیر متعهد و کاله بردار است و می تواند درباره این دختر فتوای دروغ صادر کند  دهدبیات نشان میاین ا

د کرد، گویا نام او ز این، شیخ عبود، شب خود را با تکرار نام آن دختر سپری خواهو او را پاک، جلوه دهد. بلکه حتی باالتر ا

 ای برفین( یک ذکر است )

 همچنین در مورد آن می گوید:
 َأو) َحمزة العربی( ِفي ِإيمانه          ود ِفي ِإسالمه                              َعب فکأنني

 ُجذور َتقشفی                        َأن يّد َعينی الَقصر ِمن ِشيخانه َو َأخاف إن َطالت
 (100همان:)

ریاضتم طوالنی  یهاشهیراگر  ترسمیمگویی من عبود هستم در اسالمش یا حمزه العربی هستم در ایمانش و » (رجمه)ت

 .«شود. کاخ، مرا یکی از شیوخ خود برشمارد

و ایمان  "شیخ عبود"اسالم او مانند  چراکه؛ دیگویماز دوران ریاضتش سخن  یادورهدو بیت آخر درباره حالت عرار در 

که از طوالنی شدن زمان ریاضت بیم دارد؛ از  داردیمکه وی اعالم  مینیبیمشده است. سپس  "شیخ حمزه العربی"او مانند 

 ؛دهدیمکه عرار از شیخ عبود نجار ارائه  . تصویریکندیمشیخی از شیوخش اعالم  عنوانبهاین رو کاخ شاهزاده، او را 

تصویری نیست که به عزت و آبروی وی لطمه بزند یا به صورتی گزنده، متعرض وی شود؛ بلکه وی او را اذیت و با او 

شاعر،  هرچندداشتند.  شانیزندگو  خود فضای بازی است که این افراد در گفتگوهای میان دهندهنشانو این  کندیمشوخی 

با زندگی عبود را اعالم می دارد و در صدد رسوا سازی الگویی بشری است که با آن، اختالف نظر بشر ت الگوی زندگی تفاو

 دارد اما این مطلب را در ظرفی از شوخی های کالمی ارائه می کند بی آنکه اهانتی کند یا دشنامی دهد.    
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 الگوی متضاد .3. 4

که با توجه به مسائل پیش روی خود و جامعه و حتی گذشته  دهدیماسلوبی است که به شاعر از هر جهت آزادی  ،سخریه

خود نوعی سخریه و پارادوکس  (هبر)، پیش رود. پنهان شدن شاعر در پشت شخصیتکندیمکه در آن زندگی  یاجامعهاز 

که از قانون مشخص و معین  که با آن در ادبیات آشنا هستیم ، اسلوبی است از اسالیبیسخریه میدانیمکه  طورهماناست، 

اولین الگوی متضاد اوست که اشاره به رئیس قبیله  و آن( الهبر) از اندعبارتکند. الگوهای متضاد در شعر عرار پیروی نمی

که ذکر شد را  یاگانهسهالگوهای متضاد ثانویه هستند به همین دلیل این الگوهای  هانیااز نظر شاعر  (قعوار و الخمر)دارد. 

 . میدهیمدر شعر مصطفی وهبی التل مورد بررسی قرار  زیتمسخرآم پارادوکسالگوهای  عنوانبهدر اینجا 

وقعیت یک جامعه متعهد پارادوکسی با م ردیگیمزمانی که عرار در موقعیت شیخ عبود قرار  (شیخ عبود)در الگوی سخریه

نیز قابل مشاهده است. این موارد  (الهبر، قعوار، الخمر)و مشابه این در موقعیت شودیمنسبت به یک روحانی متعهد ایجاد 

برای شاعر  به خود پارادوکس ایجاد می شود و مطروحه با موقعیت اکثر جامعه در تضاد است. بخاطر همین تناقض، خود

 از جهت دیگر قابل بهره برداری برای ایجاد پارادوکس باشد. (لهبر، قعوار و الخمرا)ز جهتی و موقعیت (شیخ عبود)جایگاه 

موقعیت عرار را در مجموعه ای از اشیاء شکل گرفته، بیان می  ؛این پارادوکس که از جهتی بر نوعی از نقیضه استوار است

 بینیم: عرار را در جایگاه این الگوی پارادوکسی می کند و شخصیت عرار و روح و روانش را بررسی می کند. اکنون

 پارادوکس شاه با درویش. 1. 3. 4

از تصاویر هنجار گریزی در شعر وهبی التل، تجمّع دو قطب متناقض نما فراهم می شود که دریافت ذهنی مخاطبان را با 

و گدا با واژگانی همچون ملوک، شاه و پادشاه  تعلّل مواجه می سازد؛ می توان به ترکیب پذیری اوصافی همانند فقیر، درویش

 .داداشاره کرد و آنها را در ورطه مقایسه قرار

می سراید سخنش را با شعری از خیام آغاز می کند که مطلع آنرا از رباعیات  (الهبر)عرار در مطلع قصیده ای که در سوگ

 :      خیام به ترجمه ودیع بستانی اقتباس کرده است، آغاز می کند
 زالوا َجميعًا َو بادوا َأين َزاال؟                    َأين َجمشيد َأين َکايوکباُد             

 (30 همان:)

شاعر این بیت را اقتباس کرده و با آوردن آن گدایِ گرفتار فقر در کنار دو پادشاه از پادشاهان قدیم ایران، هبر را تسکین 

پارادوکس عدم  قرار داده است و این نوعی (الهبر) را در مقایسه با (جمشید و کایوکباد) آن دو پادشاه .(68همان:)دهدیم

از مرگی سخن می گوید که شاه و گدا در برابر آن مساویند و پادشاهانی  ق ذکر شده در کنار هم می باشد. ومناسبت مصادی

هیچ وجه شبیه این پادشاهان نیست اما روح  از زمان قدیم را با مصداق بنده گرفتار فقر، مقایسه می کند، چون هبر به

پارادوکسی عرار که یک زمان می تواند پادشاه و گدا را یکجا جمع کند او را اخذ کرده است او از هبر ارزش واالیی را در 

پاره ای ن در متفاوت می باشد و لک د. معیارهای عرار از معیارهای مااذهان پدید آورده و تالش می کند که او را ارتقاء ده
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بیان اهداف خود و زیر فشار جامعه ای که در آن زندگی می کند و ظلم و ستم هایی که در آن جامعه موجود ، برای موارد

البته این بیت در موقعیت اصلی در رباعیات در بردارنده معنی مفارقه و .استفاده کند است، مجبور است از صنعت پارادوکس

 است در موقعیت پارادوکس قرار گرفته است. (هبر)ن بیت مورد خطابش تناقض نیست و لکن چون شاعر در ای

که بر پایه پارادوکس است یعنی پارادوکس به دو  ردیگیمدر دو مجموعه شکل  (هبر)و نگاه عرار به  (هبر)نگاه جامعه به 

در این جایگاه فریاد  خبر است که شاعر در موقعیتی است که یادهیقص است. عنصر داخلی: عنصر داخلی و خارجی وابسته

 ابزارهای شعری همچون قصیده و....که توسط شاعر و با  یاجامعهصدای شاعر است و خارجی: موقعیت  درواقع زندیم

 .افتدیمخودکار اتفاق  صورتبهبلکه  زندینمفریاد 

غایر با دیدگاه جامعه نمایان مشهورترین می فروش است که تصویر او هم به شکلی م (عوار)قالگوی متضاد  اما نمونه دوم

 گوید:می شود. اینجا سخن درباره ی دیدگاه رسمی جامعه نسبت به آن است. عرار می
 راء ُتذهب ُعقدة ِبلسانيغ                             فاستکتبوا )ِقعوار( َنصَّ تميمة    

 (2 همان:)

تعویذی درخشان و تأثیر گذاری که لکنت و گره زبانم  از صاحب می فروشی بخواهید که متن تعویذی بنویسد،» (ترجمه)

 «.را از بین ببرد

اقتضا  ذهایتعوو نویسنده  بردیمکه لکنت زبان را از بین  سدینویمدر این بیت )قعوار( می فروش مشهور، تعویذهایی 

نسبت داده  اشیشگیهم یهندهدکه کار به کسی غیر از انجام  کندیم راهب باشد، این پارادوکسی ایجادروحانی یا  کندیم

ترس است و تعویذی که آن را خوب  این لکنت زبان) عُقدَه بِلسانی( در تضاد می باشد. دلیل و با شخصیت اصلی شودیم

و راهبان نیست بلکه درمان جام شرابی است که شاعر در حالت مستی بدون آگاهی چیزی  هایروحاندر دست ، کندیم

 ندارد. ت گفتن آن راأدر زمان هوشیاری جر که دیگویم

در دیدگاه جامعه  اشیعاداست، که در شعر عرار جنبه مختلفی از تصویر  (الخمر)متضاد،  یهانمونهنمونه سوم از این 

 گوید:  . عرار میآوردیمبه دست 
 رها ِفی ُکلِّ َدّکاِن ِإنی ُأعاق          قرها؟ قولوا َلهم علنًا َقالوا: َتعا

اء طبَّ
َ
 الُشرب ال الِطبَّ َعافاني و أبراني                            : اَل َتشرب. َفُقلت َلهم       َقال األ

 (274،همان:)

 هاآنپزشکان گفتند: ننوش. به  .هر دکانی آن را می نوشم ت، به آنان آشکارا بگویید: من درشراب نوشیده اس» (ترجمه)

 «.نه درمان پزشکی بخشدیمسالمتی و بهبودی گفتم این شراب است که به من 

این از یک جهت  ر موجب سالمتی و شفا از دردهاست،که منبع درد و بیماری است، اما در شعر عرا در حقیقت شراب

و رسمی  شدهاعالماست که با دیدگاه  یخوارشرابپارادوکسی بین حقیقت واقعی و حقیقت شعری و از جهت دیگر اعالم 

. میکنیممشاهده  نیز همانند این پارادوکس را "نفثات خمر"یدهیقصیا اسالمی متناقض است. در  کارمحافظه یاجامعهدر 

 های وهبی التل خط بطالن کشید، وی به دامن شراب و باده گساری پناه برد. ها و اندیشهروزگار بر طرح کهیهنگام
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 انواع دیگر پارادوکس در شعر عرار .5

، سلب، دروغین یا پارادوکس تحقیر خود، رمانتیک، تناقض جمله با جمله، پارادوکس مخالف)جمعپارادوکس تواضع 

فعل، سقراطی، اشتقاقی و پارادوکس بازتاب متناقض از انواع پارادوکس هایی است که مصطفی  نفی(، تفسیر و قیاس باطل،

 آن می پردازیم.وهبی التل در شعر خود به کار برده که در ادامه بصورت خیلی مختصر به 

 تواضع دروغین یا پارادوکس تحقیر خود پارادوکس. 1. 5

به نوعی تواضع دروغین  ضیحی و تصویریبا هدف بیانی، تو -همانطور که از اسمش بر می آید -این نوع از پارادوکس

یا رسیدن به خود را  تکیه می کند که سازنده پارادوکس قصد نهادینه کردن معنای مورد بیان خود را به وسیله تحقیر خود

 21:1987نیست بلکه وسیله ای برای بیان هدف های دیگری می باشد)میومیک، "خود شخصیت"دارد؛ و هدف این روش 

 (71:1991سلیمان،

یله دیگران به خودش نمی تواند به وس ارد و شاعر تالش می کند زمانی کهاین نوع پارادوکس در شعر عرار بسامد باالیی د

 می گوید: "عشيات وادی اليابس"آن را تحقیر می کند. عرار در قصیده  دست پیدا کند
 و َکيَف عال الغبار َدناني َبعدی         َفانظر ِإلی الَندمان َکيف َتفرقوا                                 

 الَقول َکيف َعصاِنيَو إلی َبليغ                                         کيَف َأصبح تافهاً  َو ِإلی َقريضي
 (14 :1973التل،)

است و به  غبارگرفتهبنگر که چگونه پس از من پراکنده شدند و چگونه خمره شراب من  هاالهیپهمپس به »( ترجمه)

 .«کنندیممن بنگر که چگونه از من نافرمانی  ایشده است و به سخنان شیو ارزشکمکه چگونه  میشعرها

، توصیف کندیمرا که در آن زندگی  یدارخندهحالت  دَناني و َقريضي َأصبح َتافهًا و َبليغ القول َعصاني؟""َعال الُغبار عرار بیان 

شود و کالم با او مخالفت کند به حالت  ارزشیبرا تغییر دهد و از شأن خود بکاهد؛ شاعر اگر شعرش  هاحالتتا  کندیم

 ت.که این خود نوعی پارادوکس اس افتهیدستبسیار بدی 

توان این کند. با دنبال کردن نمونه های زیر میسبک رسیدن به ذات، اسلوبی است که عرار آن را در اشعارش تکرار می

 گوید: ( میهب الهوامشاهده کرد؛ عرار در قصیده ) هدف اسلوبی عرار را
 ِإسطبِل الَهوان ُمقيمَأنا و َأنَت َأذلُّ من وَتد و من                                         َعيٍر ب

 (10 همان:)

 .«، ذلیل تر هستیمدارد خواریبا من و تو از میخ و خری که در اسطبل » (رجمه)ت

از میخ چوبی  ترپست. آن دو نفر، همتاستیبحالتی  و با کسی که حرف میزند، افتهیدستاین حالت پستی که شاعر به آن 

 ترپست بیشتر، یمبالغهبرای  که برای مبالغه در پستی با خر مقایسه شوند و باشدیم بارذلتاز یک خر در اسطبلی  ترپستو 

به اوج رساندن حالت ذلتی است که شاعر آن را حس  هانیاهمه  ه شود؛از آن باشند و این خر در اسطبل ذلت باری قرار داد

 :دیگویمپردازد. همچنین و به مبالغه و بزرگنمایی آن می کندیم یرپردازیتصوکرده و 
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کَثريه              لإِلباِء و ِللحمّية              كيا ِهبُر بي فقٌر کفقر
َ
 أَو ما ترانی قد شبعَت َعلی حساب األ

کلت َبسکوتاً و   ر َمانسجت يدّيهَو هذا الشعب ال َيجد القلّية                   و َلبست إذ َقومي ُعراة غي َأ
 (26 همان:)

بینی که بر حساب ای هبر! من فقری دارم همچون فقر تو نسبت به مناعت طبع و عزت نفس، آیا مرا نمی» (ترجمه )

بودند  می یابند وزمانی که قوم من برهنهاکثریت سیر شدم. وبسکویتی را خوردم در حای که این ملت غذای سرخ شده ن

 چیزی غیر از آنچه دستانم یافته است. پوشیدم.

این مَن که شاعر در این ابیات از آن سخن به میان می آورد منِ واقعی او نیست بلکه سخن در مورد دیگران است که 

 شاعر نخواسته این کاستی را در مورد آنان اعالم کند و در نتیجه در مورد خودش سخن گفته است. 

که چیزی برای گذران روزی خود حتی غذایی ناچیز به سبب فقر و  دهدیمرا مورد خطاب قرار  یردمشاعر در واقع م

 کهیدرحال مرفه هستند که دهدیمقرار  موردنقدرا مردمی که  طورهمان. یابند نمینیازشان به ضروریات زندگی آبرومندانه 

 است .، و لباسشان ساخته دیگران اندبرهنهاز شدت فقر  هاآنقوم 

 کندیمرا ُملَبَّس به لباس وارداتی توصیف  هاآنو از جهتی دیگر  کندیمرا بدون عمل توصیف  هاآن یجهت ازگویا وی 

 گوید:می (عبود مات. عرار در قصیده )اندکردهاین عیب را از هر دو طرف جمع  که
 َيا ُمصطفی، َعن فعله رجعه         إِخرس، َفأهل الخير َليس لهم                                       

 (235همان:)

 «.شوندینماز انجام هیچ کار خیری پشیمان  -ای مصطفی -الل شو! زیرا خیر خواهان» (ترجمه)

ات ؛ این روش که شاعر تعجب خود را از ثبداردیمواشاعر در این بیت در مقابل موضوعی خود را به سکوت و خفگی 

و حتی با این سرزنش  کندیملذا خود را به خاطر این اندیشه سرزنش  کندیمکار نیک بیان  نجامو پایداری افراد خوب در ا

 یارسواکنندهکه گوینده سخنِ  شودیمیابد. این موضوع زمانی همراه با سکوت کردن استفاده به خفگی و سکوت دست می

 :دیگویم )إلی المرابين(بیاورد. عرار در قصیده 
 حقًا به لو شعرتم َلم تلومونی            ِإنَّ الَصعاليَک ِإخوانی و ِإن  لهم                       

ونی  ِإنَّ الَصعاليَک مثلی ُمفلسون و هم                           لمثل هذا الزمان الزفت َخلَّ
 (50 همان:)

 دیکردینممرا سرزنش  دیدانستیمستی را دارند و اگر شما راهزنان دوستان من هستند و آنان شایستگی این دو» (ترجمه)

 .«اندکردهزنان مانند من مفلس هستند و آنان برای چنین زمان سیاهی و پستی مرا پنهان هرا

آنان را ذخایری برای جامعه و  است افتهیدستشاعر وقتی در این دو بیت صعالیک را برادران خود می داند به ذات خود 

نیکی به صعالیک یا اقدام به ادای  خاطر بهسرزنش کننده، شاعر را  . در چنین شرایطی جایز نیست کهداندیمصاحب حق 

 حقشان سرزنش کند.
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کردن منزلت  ارزشکمکه برای  ییهافرصتدهد و این اوصافی که شاعر برای دستیابی به ذات خود، به خودش نسبت می

 نیترکینزد هاروش، این ابدیینم یادهیفاد منظور، ذات خود نیست، بلکه وقتی برد، بسیار است. ناگفته نمانخود به کار می

، مثمر ثمر واقع شود. روح میرمستقیغ صورتبهاست و به این امید که با انتقاد  فراگرفتهراه برای انتقاد حاالتی است که او را 

انتقاد جزیی از اندیشه او شده بود و این اندیشه به گرایشی از تمام اشیاء و تمام مردم کشورش  داشت و ادتعرار به انتقاد ع

 بود. افتهیدستروحِ او بود که بارها بدان  هانیاتبدیل شد و از همه  اشزمانهشرایط  خاطر به

 پارادوکس رمانتیک. 2. 5

دستیابی به  ی از عیب عمومی و عدم توانایی درو حالت این نوع پارادوکس در خلقِ خیال زیبایی شناسی خالصه می شود

آنچه که بدان امیدواری است، بیان می شود و گاهی مواقع می توان در این نوع پارادوکس از تکنیک دوگانه های متضاد 

شود، تکرار میکه به وفور در شعر عرار عاشقانه اسلوبی است  ،(. پارادوکس25:1987و میویک، 76:1991استفاده کرد)سلیمان،

 گوید:می "انفاس عيد الفصح"عرار در قصیده

ی ب  ه                          کّلما داويُت  ُجرحًا ساَل ُجرُح َموطنی األردنُّ  لکنِّ
 (45همان:)

 .«کردم زخم دیگران روان شد این وطن هر بار که زخمی را مداواولی من در  وطن من اردن است»( ترجمه)

آفریند ولی او این خیال زیبا را می وطنی االردن( خیال زیبایی شناسیگوید) مبرای خوانندگان، وقتی که میدر اینجا عرار 

به هنگام تکمیل سخنش نابود می کند و برای اصالح میگوید:)لکنی به کلما داویت جرحاً سال جرح(. خوانندگان در حالت 

را دارند ولی شاعر  ستایش وطن ردر این بیت، خوانندگان انتظا دن(جمله)موطنی االراز  معمولی انتظار ستایش این وطن بعد

 آفریند.با ایجاد ناهماهنگی بین فضای جمله اول و جمله دوم، پارادوکس می

، کندینمولی عرار تمام شروط این اسلوب را کامل  اندازدیماین اسلوب، خواننده را به یاد اسلوب )المدح بما یشبه الذم( 

 . عرار می گوید:دیآیماز آن  ییهانمونهدر ادامه  میاکردهه این بیت بنگریم که آن را به دو نیم تقسیم اگر ب مخصوصاً
هِو عندی و الصبابِة جانُب   فلّلِه عندی جانٌب ال ُأضيُعه                             و للَّ

 (71،1987)أبو مطر:

برای خدا در نزد من جایگاهی وجود دارد که آن را از "شاعر عبارت بدیهی است که خواننده انتظار ندارد بعد از اینکه 

 بیان کرد در پایان بگوید: خوش گذرانی و اشتیاق نزد من جنبه دیگری دارد. همچنین عرار می گوید: "بین نخواهم برد

ارَعلی ال                        اِف مروضٍة      َيشمخون بآن و غ ِفی َأعتاب َجبَّ  َتمُرّ
 (63 :1973لتل،ا)

 .«تکبرمی ورزند در حالی در حضور یک ستمگر جبار دماغ هایشان به خاک مالیده شده است» (ترجمه)
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از طرف خوانندگان پیش آید، از بین  "يشمخون بآناف" در این بیت شاعر انتظاری که ممکن است بعد از شنیدن سخن

( هیچ تکبری ندارد و باعث شکسته هاینیبرا می آورد در حالی که)این  "مروضة علی التمرغ في أعتاب جبار"در ادامه:  "برد:می

و این توصیف، با رفیع بینی بلند کنایه از متکبر بودن است  خصوصبه. توصیف بینی، شودیم "يشمخون بآناف" شدن جمله

    :گویدمی )خرابيش(. عرار در قصیده باشدیمبودن و متکبر بودن متناقض 
 واس ِإقبال و ِإدبارِ وال ِبوس                      الَيوم َخمر فال َتحفل ِبأمِر غٍد    

 (65 همان:)

نداشته  سؤال دیآیمو آنچه  شدهیسپرپس به امورات فردا اهمیت نده و نسبت به آنچه  امروز شراب است»( ترجمه )

 .«باش

وَ غَدا َأمر( پایان یابد ولی شاعر افق وم خمر، انتظار این را دارد با ): الیخواندیمخواننده این کالم شاعر را  کهیهنگام

 که به منزلت فردا جشن نگیرد.  خواهدیمو از مخاطب  شکندیمرا در هم  هاینیبشیپ

 تناقض جمله با جمله پارادوکس. 3. 5

را نقض می کند یا با آن سازگاری سازندگان این نوع پاردوکس دو جمله را مطرح می کنند که یکی از آنها جمله دیگری 

( این اسلوب 132:ندارد یا این که چیزی را مقرر می کند و سپس آن را با زیبا نشان دادن یا فریفتن لغو می کند)ابراهیم،د.ت

        به به کار رفته است، او می گوید:در شعر عرار چندین مرت
 ٍن ِإلی )حاييم(لکن ِبال َثم                 َباعوا البالَد و َحضرتی َو جناَبکم     

 (132 :1973التل،)

 «.فروختند اما بدون هیچ قیمتی حاییمرا به  سرزمینها و من و شما»( ترجمه)

)بال یفروختند، اما فروش را با آوردن کلمه هاگوید: آنمی ین )باعوا( و )بال ثمن( است عراردر این بیت پارادوکس ب

بدون هیچ قیمتی؛ در واقع فروش باید همراه با پول باشد، ولی او این دو مقوله را جمع می کند تا به هدف  ثمن(به معنای

رسد؟ کشور، دست یابد. اما کدامین کاال به فروش می بها بودن فروش در نزد یهودیت استبیانی مورد نظر خود، که اثبات کم 

 هستند. مَن و مخاطب که چیزهای ارزشمند و غیر قابل فروش 

 پارادوکس مخالف)جمع، سلب و نفی(. 4. 5

(، تناقض مستقیم و واضح، یکی از 144:1982از تناقض است)قاسم، یجزئ هاپارادوکسخالد سلیمان اعتقاد دارد که همه 

از جمله ابزارهای این پارادوکس: جمع بین دو متناقض، یا جمع دو .( 57:1991)سلیمان،باشدیموسایل ساخت پارادوکس 

و همچنین  بردیمشوند و انتظارات معمول را از بین سازگار نمی باهم اصالًمتضاد با دیگری دارد و  یانهیزمعنصر که هرکدام 

جمله  هاآنق شده به یکدیگر یا یکی از مطابقت بین دو واژه همسو از نظر نحوی یا بیانی، یا دو واژه سازگار و یا دو واژه ملح

االرداف الخلفی: تناقض ظاهری نامیده "رادوکس در کلمه باشد در عربی بهمعترضه و دیگری در جمله اصلی باشد. اگر پا
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 (.این نوع پارادوکس در27:1987یا االحیاء الموتی )عبداهلل، : دو دوستِ کینه توز، أحمق عاقل، مانند صدیقان لدودانشودیم

 شعر عرار بسیار است از جمله در بیت زیر:
 مسّبة الدين َتسبيح بمطرِحها                                 َو َأتعُس الخلق من بالوعِد ُترضيه

 (111 :1973التل،)

یزی . چشودیممبتدا و خبر آمده،  صورتبهکه  یاژهیوتناقض است که باعث ایجاد پارادوکس  "مسبة الدين" و"تسبيح"میان

و عرار قصد دارد که به ما بفهماند که اشیاء در جای  می باشد، ""بمطرحها کندیمکه جمع بین دو نقیضه را در اینجا توجیه 

 .ندیآیم حساببهزشت باشد، پسندیده  هرچندخود 

 یکی از نقیضین سبب به وجود آمدن نقیض دیگر. 5. 5

 ت عطاياناأما الرزايا فقد کان            قد أعَطی الناُس ما شاءوا و ما رغبوا                  
 (209 همان:)

 أعطی الناس، الرزايامعانی و مفاهیم متناقض نما: 

بخشش بخشیدن مردم با رزایا آمده است، چون بدی ها و رزایا که نیاز به بخشش ندارند و در واقع بخشیدن را سببی برای 

 داند که در واقع کاربرد ندارد.می

 پارادوکس اجتماع دو امر متناقض. 6. 5

 :        می گوید )ليالي الکوخ(عرار در قصیده 
 َسلمی و ربِّ الراقصاِت و الِئمی                           ما راض قلبی عالهوی ِإاّلك

 (93 همان:)

 .«سلمی سوگند به خدای رقصنده ها و سرزنش کننده ها، قلبم به جز عشق تو رام نمی شود »( ترجمه )

قسم بخورد مورد انتظار  خواهدیم، و برای کسی که کندیمرا ترکیب  )الراقصات(و  )رب(وی در این قسمت دو کلمه 

 معموالًدر ذهن عرار جایگاه واالیی دارند، و  هارقاص چراکه ؛را به آن اضافه کند )الراقصات(را بیاورد و ()ربنیست که کلمه

. جمع بین این عنصرهای ناسازگار، پارادوکس عدم خوردیمانسان به چیزهای ارزشمند یا چیزهای دیگر، به )خدا( قسم 

 .دهدیمتطابق را تشکیل 

 پارادوکس اشتقاقی. 7. 5

ولی اصل کلمه که تکرار حروف و آهنگ صوت و  شوندیمزبان عربی دارای خاصیتی است که کلمات از یکدیگر مشتق 

از ساختار  شدن دوربا  -زبانی است یهاپارادوکسکه یکی از  -. پارادوکس اشتقاقیماندیمباشد در اشتقاق محفوظ  لفظ

 یهاییبایزباالبردن زیبایی، به نیروی زندگی و  منظوربهکه سازنده این نوع پارادوکس،  دیآیمقیاسی و زیباشناسی به وجود 
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و  57:1991،وسلیمان 144: 1982، )قاسمکندیمزبانی و غیر قیاسی تکیه  یهااستعمالو  هااشتقاقآن در مثل این 

 (. این نوع پارادوکس در شعر عرار: 91:2000قطوس:
 َنَوٌر نسمّيهم و نحن بُعرِفهم                                  منهم، و ِفي عين الحقيقة َأنوُر 

 (105 :1973التل،)

 .«آنان را َنوَرها)قبیله نََور( می نامیم و ما آنان را به خوبی می شناسیم و در چشم حقیقت نَوَری ترند(»ترجمه )

عربی  زبان در قبولرقابلیغاسم تفضیل از ماده )نور( یک ساختار غیر قیاسی است، و کاربرد آن، امری  عنوانبهواژه أنور 

در زبان فصیح دارد که این پارادوکس  قبولرقابلیغ باحالتا عرار سعی در مطابقت این اسلوب فصیح . در اینجباشدیمفصیح 

 زیر از عرار مشاهده کرد: یهاتیبدر  توانیم. این نوع پارادوکس را سازدیماشتقاقی را برای ما 
 ( َسکرانانهاِت اسقني)قعواُر( ليَس يهّمني                           قوُل الوشاِة)عراُر 

 (5همان:)

ندارد.)عرار( خیلی زیاد سرمست  سخن سخن چینان برایم هیچ اهمیتی شراب را به من بنوشان! ای می فروش»( ترجمه)

 .«است

 آن را از دیگر کلمات فصیح  ریتأثچون  است؛ که یک کلمه عامیانه است، استفاده کرده "سکرانان" در اینجا عرار از کلمه

و معتقد است گاهی توانایی و تأثیر کلمات عامیانه و دور از استعمال در ابیات، توانایی کلمات فصیح را  داندیمبیشتر 

 (.242 :1978ندارند)أبومطر،

 پارادوکس در تشبیه .8. 5

. اندساخته ینیآفرییبایز قصدبهو این نوع پارادوکس را  شودیملفظی محسوب  یهاپارادوکسپارادوکس تشبیه از انواع 

در یک فرآیند بیانی مثل تشبیه چیزی از یک موضوع به چیزی  توانیم -از آنجا که نوعی تناقض است -این پارادوکس را 

، یافت. در این نوع پارادوکس مشبه چنان شودیمدیگر در موضوعی مختلف یا در تضاد با موضوعی باشد که به مُشبّه مربوط 

. این نوع از پارادوکس را رودیمتناقض از میان  بهمشبهو با حذف  کندیماقض ایجاد در شعر تن یاواژهکه با  شودیمانتخاب 

 در کالم عرار مشاهده کرد: توانیم
 َو اشرب َعلی َنمطی َکما تأتم بالشيخ المعية                    ترُک التقی َخير بعلم الّله من نسک التقية

 (29 همان:)

کنی، ترک تقوا با علم خداوندی و او را همراهی می کنیهمانگونه که به شیخ اقتدا مینوشم بر منوال خودم می» (ترجمه)

 .«بهتر از تظاهر به تقوا بوده است

و شاعرِ )شراب خوار( حکایت کننده را به روحانی، و  و مستی را به پیروی از راه دینی،در اینجا عرار پیروی از نوشیدن 

یک همراه تشبیه کرده است. این تشبیهات مضمونی شوخی مآبانه دارد که با فاصله انداختن شراب خوار ِحکایت کننده را به 
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بین موضوعی که ازآن)شاعر: شراب خوار تقلید شونده، شراب و شراب خوار تقلیدکننده(گرفته با موضوع گرفته شده) روحانی، 

 شود. می باعث ایجاد پارادوکس دین و همراهی(

 قیاس باطل پارادوکس تفسیر و. 9. 5

، اما قیاس باطل یک اصطالح دینی شودیمدور  -هاآنزدیک به ن-در این نوع پارادوکس، سازنده آن از تفسیر واقعی اشیاء 

این مثل آن که مشابه اجرای قیاس است و این دیدگاه ساختگی است. پس گفته ما ) پردازدیماست که به دیدگاه آفرینی 

مشاهده  توانیم( نفاس عید الفصحأح است. این نوع پارادوکس را در کالم عرار در قصیده ) نیست( درباره این پارادوکس صحی

 کرد:
ر الّله علينا شرَبها                              ليس خطًا قدر الّله فنمحو  قدَّ

 (43همان:)

 .«یم و تغییر بدهیمکه تقدیر خداوند را محو کن یدن آن را برای ما مقدر کرده است و جایز نیستخداوند نوش»( ترجمه)

و  داندیمرا تقدیر خدا  یخوارشرابکه در خالل فهمِ پیچیده شده با قضا و قدر،  دیگویموی در اینجا از شراب سخن 

تقدیر  خوارانبشرا. خداوند شراب را بر شودیمجایز نیست که تقدیر الهی را تغییر دهیم که این باعث پارادوکس  دیگویم

 . دیآینم حساببهجزء تقدیر  یخوارشرابنکرده است و 

 1پارادوکس فعل. 10. 5

 پارادوکس تبادل فعل .1. 10. 5

این نوع پارادوکس  .شودیممفعول همان فعل با تکرار فعل  عنوانبهفاعل فعل یا ضمیرش،  شدنواقعاین نوع پارادوکس، 

 در شعر عرار یافت: توانیمرا 
نا َسِکراأصبحت أشرب   کنياکًا و يشربني                               و لست أدري لعمري َأيُّ

 (78:1987،)أبو مطر

ز ما مست اکدام یک  دانمینمو به جانم سوگند  نوشدیمو آن نیز مرا  نوشمکنیاک را میصبح هنگام شراب » (ترجمه)

 .«گردیده است

چنین چیزی واقعی  قطعاًاست؛  شدهواقعو مشروب  خوارشراب، و شاعر خوارشرابدر این بیت کنیاک هم مشروب و هم 

آمده است که  نیست و این صنعت ادبی بر اثر تناقضِ ناشی از مشخص نشدن فاعلِ فعل یا نسبت فعل به فاعل و مفعول پدید

 ده است. هدف آن اضافه کردن معنایی به معنای عادی با خلق نوعی جذابیت و افزودن آن به معنای متن بو

 پارادوکس تبادل فاعل و مفعول به. 2. 10. 5

 :میکنیمرا در کالم عرار مشاهده  که آن ردیگیماین نوع پارادوکس فاعل، مفعول به و مفعول به فاعل قرار 

                                                           
 منظور فعل نحوی نیست بلکه چیزی که اتفاق و حدثی را قصد می کند. 1
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ه عامًا فعامتع                             تيَت الزماَن يا هبُر أفن  دُّ
 (146 :1973التل،)

 «زمان را می شماری را نابود ساختی و سال به سال انای هبر زم »(ترجمه)

را یک عنصر ثابت قرار  (هبر). ولی در این بیتکندیمرا نابود  (هبر)زمان نیست بلکه زمان است که نابودکننده (الهبر)

جهان هستی را برعکس  این بیت این اتفاق شعری واقعیت و زمان که عنصر متحرک است را ثابت قرار داده است. در دهدیم

 .کندیم

 بازتاب متناقض .3. 10. 5

 ستینوی هماهنگ  که با منش فکری و رفتاری آوردیمرا  یاکلمهدر این نوع پارادوکس شاعر یا نویسنده 

 :میکنیم(. این نوع پارادوکس را در این شعر عرار مالحظه 150:1982قاسم:)
ُر               الخمر رجس و الکؤوس برأس َمن                شربوا بها يوم الحساب ُتکسَّ

 (211همان:)

 .«شودیم شکسته انددهینوش هاآندر روز حسابرسی رستاخیز بر سر کسانی که در  هاجامو  شراب نجس است» (ترجمه)

و آنچه که با  شماردیمو آن را نجس  کندیماقرار  ،داندیمدر اینجا شاعر به واقعیت دینی و اسالمی که شراب را حرام 

اما رفتار و فکر  يوم الحساب تکسر". -برأس من شربوا بها -"الکؤوس: دیگویم کهیهنگام دیافزایمساختار اسالمی مطابقت دارد را 

 . شودیمبا این مسائل مطابقت ندارد و این باعث پارادوکس  وجهچیهبهو زندگی او 

 پارادوکس سقراطی .4. 10. 5

  (. مانند این کالم عرار:   62:1991)سلیمان،است شدهشناخته زیچکیدر مورد  یاطالعیباین نوع پارادوکس بر اساس  
 ما قيمة األلقاب منصوبة                                  و الظهر بالخزی قد احدودبا

 (16: 1973التل،)

  «.خم شده است در حالی که کمر به خواری و خفت لقب های پابرجا چه ارزش دارند» (ترجمه)

 بارخفت یهالقبکه نیاز به جواب ندارد و جواب مشخص است و آن این است که  کندیممطرح  یسؤالدر اینجا عرار 

 هستند. ارزشیب

 پارادوکس اثر ماندگار .5. 10. 5

(. مانند این مثال 61:1991)سلیمان، آوردیمآن روی  یارزشیبمبالغه در کالم به  یجابهلفظی است که  پارادوکسنوعی 

 خلَّ الجريمَة ِإن سّر وقوِعها                           لو ُرحَت تنشدُه تجده حکومی   :از عرار
 (11: 1973التل،)
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 .«یابییمدولتی  راز ارتکاب آن را بجویی، آن را جرم و گناه را رها کن اگر»(ترجمه)

، سپس این خواسته خود را )خل الجريمة(تا بگوید: جرم را برمال مکن  ستدیایماو در مقابل مشکل بزرگی که جرم است 

. براساس همین مقدمه چینی، نباید بردیمآورد که اگر شروع به گفتن راز وقوع آن کردی حکومت به آن پی با این علت می

 .یدارنگهبه کسی بگویی و آن را مخفی 

 پارادوکس بدون شخصیت. 6. 10. 5

 (. عرار می گوید:148:1982)قاسم،استبرآمده از آرامش و مالیم بودن لحن  پارادوکساین نوع 
 أهلوِک قد جعلوا جماَلک سلعًة                     ُتشری و باع بنو أبی أوطانی

 (3: 1973التل،)

 .«را فروختند مانیهانیسرزمو فرزندان پدرم  قراردادند دیخرقابلکاالی  زیبایی تو را اتخانواده»(ترجمه)

، چقدر آرام است. آخرین نوع از پارادوکسی که در شعر کندیمآن مضامین سخت را مطرح  لهیوسبهاین اسلوبی که عرار 

 این نوع پارادوکس از نوع لفظی است. باشدیم)مدح شبیه به ذم(  خصوصبهپارادوکس برجسته و  مینیبیمعرار 

 :      (. که در شعر عرار به آن بر می خوریم69،1991)سلیمان:
 إني و إن کنُت حّر ًا ذا محافظة                              عبد العيون التي فط شکلها دعٍج 

 (157: 1973التل،)

هستم اما بنده چشمانی با ظاهری سیاه و پیچیده  کارمحافظهکه آزاد هستم و پایبند به آداب و رسوم و  هرچند»( ترجمه)

 «.و درشت هستم

که ذم را به وجود می آورد، دارد انتظار آوردن یک ویژگی ناپسند  (و إن کنت حرا ي)إنخواننده بعد از سخن ستایشگرانه 

بد العيون التي في شکلها :)عهمراه با مدح به کار می برد. ولی عرار مدح دیگری می آوردمخصوصا وقتی که اسلوب ان کنت...(
 ( و در این بندگی هیچ مخالفتی با آزادی اش وجود ندارد.دعج

 نتیجه

که در شعر معاصر از  ییهاوهیشمعنایی است و یکی از  تغییر زبان معیار به زبان شعری، هنجار گریزی عوامل نیترمهماز 

متضاد و متناقضی است که در کنار  صورکرده، خالقیت شاعران در جذب عناصر و  ییزداییآشناهنجارهای معنایی زبان 

کالمش از تصاویر و معانی متناقضی بهره  ییزداییآشناشاعر برای تقویت بنیان  .رسندیم ریناپذییجدابه وحدتی همدیگر 

از  یادهیقص باًیتقرزیبا و هنری بر خواننده عرضه دارد.  طوربههنری خود را  یهاتجربهو  هاشهیاندجسته است تا افکار و 

عرار  روح پارادوکس در طول زندگی شعری اینکه مخصوصاًوی خالی از پارادوکس نیست.  دیوان )عشیات وادی الیابس(

 ییهاتناقضکری و ف یتضادهااین  .باشدیمو تسلط او بر شعر بوم گرایانه اش  عامهفرهنگهمراه اوست و این ناشی از تأثیر از 

، مبیّن یک جریان سیّال و پویای فکری شاعر است که به دلیل همین پویایی و عدم ایستایی، شودیمکه در شعر وهبی التل دیده 
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یا نشیبی  و در هر افتی یاتجربهفرازی  ر باید عبور کند و در هر خیزی یاناگریز و ناگزی یهابینشو فراز و  یزهایوخافتاز 

 .گذراندیمدیگر را از سر  یاتجربه

عرار در روش زندگی اش تنها بود و کسانی را که با او تعامل داشتند را برانگیخت تا جایی که بعضی او را به نابهنجاری 

و  دادیمو بعضی به انحراف متهم کردند.پس این اتهامات را با تمسخر و گاهی خوار کردن و بعضی مواقع با سرزنش پاسخ 

و تاختن به عرف و عادات معمول شناخته شد. زندگی او مملو از شگفتی و شوخ طبعی گردید که  یتوجهیببه جنبش و 

او نگران بود ولی این نگرانی باعث از  .کردیمباعث تعجب و شگفتی بود و ابعاد سرچشمه گرفته از شخصیتش را برمال 

نوشت. در  زیانگشگفترمزی و  یهاهیکنااشعار و دست دادن هدف واالیش نشد، و تمام تالشش را کرد و در اواخر عمرش 

پدیدار گشت و شعرش  اشجامعهاوضاع اجتماعی و سیاسی حاکم بر  نقدکنندهروح استهزاءگر و  یتوجهقابل طوربهشعر او 

، این با رمز و اشاره و لفظ بازی مملو از تمسخر و فکاهه گویی بارکیصریح و آشکار و  بارکیاین مضامین بود. وی  غرق

، اندکردهاوضاع را محکوم کرد. همچنین با اسلوب سرشار از شوخی و تمسخر خود به سران جامعه که زندگی مردم را سیاه 

 .تاخت
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