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  چكيده 
شود و خواننـده را بـه ايـن وا     باعث آشنايي زدايي و برجستگي كالم ميمتناقض نما يا پارادوكس يكي از عواملي است كه 

د را كشف كرد، لذتي بـه  دارد تا با تالش زياد به معناي مورد نظر شاعر پي برد و آنگاه كه رابطه بين دو كلمه به ظاهر متضا مي
شـاعر بـا   .اعران بـوده اسـت  ربـاز مـورد توجـه شـ    اين شـگرد از دي .شود تگي اش ميدهد كه باعث حيرت و شيف وي دست مي

دهد و به آفرينش امر محال كه زيبا ترين و شگفت ترين جلـوه هـاي خيـال اسـت      مي پارادوكس امور نقيض و ناآشنا را آشتي
نگارنده سعي دارد در اين مقاله عوامل ظهور اين شگرد هنري رابه صورت پارادوكس تركيبي ومعنـايي در غـزل   . شود مي نايل

در بررسي انواع متناقض نما ازحيث تركيبـي و معنـايي اعتبـار بـا معناسـت ونيزمتنـاقض نمـايي        . ار دهدمنزوي مورد بحث قر
  .درجمله از بسامد بيشتري برخوردار است

  پارادوكس تركيبي، پارادوكس معنايي، غزل، متناقض نما ، منزوي  :واژگان كليدي

  مقدمه
جهان و انسان براساس نيروهاي متضـاد خلـق   .انسان داردمتناقض نما سابقه و تاريخي همزمان با آفرينش جهان و 

گريزنـد امـا بـه     مـي  گيتي نيز از جفتي ناساز پديد آمده است كـه از هـم  .انسان تركيبي از روح و جسم است. اند شده
ان اين شگرد از ديرباز مورد توجه شاعر) 184: 1372كـزازي ( بخشند مي همين ناسازان هنباز هستي را توام. ناچاربا همند

ه تـوجهي نشـد   بوده است اما در آثار بديعي و بالغي گذشته و به دليل يكسان انگاري بـا تضـاد و يـا غفلـت بـه آن     
دو احتمـال و  : گويـد  مـي  قد و تحليلي پارادوكس در روند و سير تاريخي و بالغيدكترجواد مرتضايي درمقاله ن.است
اي بالغت اين آرايه و تصـوير هنـري را صـنعتي بـديعي     اول اينكه علم. توان داد كه نظر اول صائب تر است مي نظر

شايد اين صنعت بديعي را همان طباق دانسته اند و شاهد مثالها را :محسوب نكرده اند و بدان توجه نداشته اند و دوم
-1385:221مرتضـايي  (طبق سنت عموما تكرار و تقليد از روي يكديگر همان تضادهاي معمول و رايج نقل كـرده انـد   

اخوان ثالث پارادوكس هاي زيبايي در شـعرش  .در شعر معاصر فارسي نيز تصاوير پارادوكسي ناب بسيار است .)222
 ينـه هـا مطـرح كـرد وي    استاد شفيعي كدكني در كتاب شـاعر آ نخستين بار متناقض نمايي در بالغت فارسي را .دارد
يعني (ادبيات قديم خودمان وجود داشته است نه در ]تصويرهاي پارادوكسي [اصطالحي كه من ساخته ام ((نويسد مي

در دنيـاي غـرب   .)1366:54شـفيعي كـدكني،  ( ).تا آنجا كه من جست وجو كرده ام(و نه در ادبيات فرنگي)كتب بالغي
روميها پيش از ميالد مسيح به اين صنعت بديعي آشنا بوده انـد  . متناقض نمايي از ديرباز مورد توجه قرار گرفته است

اما درقرن بيستم است كه به اهميت واقعـي  .ترفندي شناخته شده بوده است افالطون هم متناقض نما نو حتي در زما
تنها در شعر فارسي بلكه درسراسر جهان آثاري كه بيانگر احوال و رؤياهـا و واقعـه هـاي عرفـاني انـد       نه.برند ميآن 
گليسي يكي از ويژگيهاي اصـلي عرفـان را   استيس فيلسوف تجربه گراي ان.ت.و. اراي جنبه هاي متناقض نما هستندد

علت گسترش متناقض نمـا را در ادب فارسـي آميختگـي عرفـان بـا ادب و       )74: 1388استيس( .داند مي متناقض نمايي
شناخت متناقض نمايي در شناساندن انديشـه   )29: 1368راستگو ( .اند تحول تكاملي ادبيات از سادگي به ژرفايي دانسته

شود كه آثار شاعران را از لحاظ بديعي و سـبك شناسـي و نقـد و تحليـل      مي ر مؤثر است و باعثو زبان شاعر بسيا
  .ادبي بهتر بررسي كنيم

همچنين صور مختلف متناقض نمايي از نظـر معنـي    شود و يي در غزل منزوي بررسي ميدر اين مقاله متناقض نما
  .شود مي شناختي بيان

                                                            
 عضو هيئت علمي گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه رازي،كرمانشاه -1

 فارسي دانشگاه رازي كرمانشاهدانشجوي كارشناسي ارشد زبان وادبيات  -2
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  تعريف متناقض نمايي
التينـي گرفتـه شـده    اي  ايـن واژه از واژه . دركتابهاي بالغي براي متناقض نما،تعريف هاي مختلفي،ذكر شده است

به معنـي مقابـل و   ) (paraدر التين و مركب از) paradoxum(برگرفته از )paradox(متناقض نمايي يا پارادوكس.است
آشكارا متناقض با خـود يـا   «متناقض نما سخني است )13: 1377چناري،( .به معني نظر و عقيده است )dox( متناقض و

  عقيده عموم،اما به خالف مهمل بودن ظاهري،معنا ياسازگار با منطق و 
پيوند اين  كه دانند كه از عناصر ناهمخوان تشكيل شده است، اي مي متناقض نما را انگاره )همان(.حقيقتي در بردارد

و اينكه گاهي شطح يا غير معقول دانسته شـده اسـت،بيان اوج   .عناصرناهمخوان به مدد نيروي خيال امكان پذيراست
پارادوكس تصويري است كه دو روي تركيب آن،از لحـاظ مفهومي،يكـديگر   .)1384:59فضيلت،( .ستل انگيزي آن اخيا

شود كه شنونده يا خواننـده   مي درواقع تناقض ظاهري مفهوم جمله ، باعث )13:29 66شفيعي كدكني ،( .كنند مي را نقض
: ويژگي است ا به تعاريف باال پارادوكس واجد چندبن. به آن توجه بيشتري كند و در پي كشف زيبايي پنهان آن شود

كند در اصل حقيقتي اسـت از راه تفسـير يـا     مي بياني كه ظاهرا متناقض با خود يا مهمل است دو امر متضاد را جمع
بنابراين،پارادوكس بياني ظاهرا متناقض با خـود يـا مهمـل     )1377:19چناري، ( وان به آن حقيقت دست يافتت مي تاويل
را جمع كرده باشـد امـا   )نه ضرورتا تضاد منطقي بلكه هر نوع نسبت ناسازگاري ميان دوچيز( كه دو امر متضاداست 

واضح است كه متناقض نمايي با تضـاد  )همان( .آن دست يافت   دراصل حقيقتي باشد كه بتوان از راه تفسير يا تاويل به
رود  مي ر سخن براي روشنگري،زيبايي و لطافت به كارو د. تضاد آوردن دو كلمه با معني متضاد است. متفاوت است

هرگاه واژه ها در معني ضد و نقـيض باشـند و گرنـه صـرف     «.شود مي و چون قدرت تداعي دارد سبب تالش ذهني
شود و در واقـع ظـاهر و    نمي در تضاد،تاويل و تفسير و بعد عرفاني ديده.كند نمي آوردن واژه هاي متضاد،ايجاد تضاد

  )95: 1387فشاركي،(.حال آنكه درمتناقض نمايي،نوعي تفسيرو تاويل عرفاني و اعتقادي وجود دارد.استباطن همان 
رود  مـي  در صنعت تضاد،دو كلمه يا عبارت كه در مقابل و ضد يكـديگر بـه كـار   :يابيم كه مي بنابر تعاريف باال در

براي مثال اگر صفت هـاي خـراب و آبـاد،در     )40: 1377چناري،( .اورند مي بدون اينكه دو حكم متضاد را هم به وجود
 .نسـبت داده شـوند پـارادوكس    ءيـك شـي   ولي اگر هردو با هم به. كالم ادبي بيايند،سخن داراي صنعت تضاد است

بنابراين در متناقض نمايي نسبت دادن دو صنعت متضاد به يك شي به طور همزمان تعيين كننده است،نه صرف ايراد 
  مثال تركيب خراب آباد در اين بيت .صفات متضاد

  

  شناخت دلم يك تن از اهالي را نمي        آن خراب آباد-در آن غريبه به هر ياد
  )213: منزوي،ديوان(                    

  

  .از تضاد است نه متناقض نمااي  زندگي ساز و زندگي سوزدر بيت زير نمونه اما كاربرد واژه هاي. پارادوكس دارد
  

  »واهد آمدـدامين خـك هرـب ن ازـريزاد مـتاپ           عشق گاهي زندگي سازاست وگاهي زندگي سوز
  )61:همان(                                                         

  :مختلف متناقض نمايي از نظر معني شناختي صور
انـد   نماهاي معني شناختي نشان دهنده مفاهيم متناقض هستند وصرفا براي زيبايي آفرينـي سـاخته نشـده    متناقض 

ار كند و چون اين واقعيت ها با عرف و شرع و منطـق سـازگ   وشاعر با اين متناقض نماها در واقع حقايقي را بيان مي
تنهـا  شود كـه نـه    دريافت اين حقيقت مي عجيب است اما با تامل و دقت منجر بهست در وهله اول تكان دهنده و ني

  )253: 1384واحد،( تناقض در كار نيست بلكه عين حقيقت است
پارادوكس ها به صورت اجتماع دو امر متضاد،رفع دو امر نقيض يكـديگر را،جمـع نفـي و اثبـات درامـر      اين نوع 
ء و انجـام فعـل ونفـي الزمـه آن يـا الزمـه نفـي آن         شيء و نفي هر كيفتي از آن ،سلب شيءاز نفس شي واحد،اثبات

در اين جا چند نمونه از غزل منزوي را ازلحاظ اجتماع دو امر متضاد و انجام فعل و نفي الزمه آن كه بيشـترين  .است
                                              .كنيم مي بسامد را دارند نقل
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  :اجتماع دو امر متضاد-1
  هم آتش وهم آبم،هم شب هم آفتابم              رابمـس ايم وـادم و خرابم،دريـآب

  )135: 1388منزوي، (                                                      
  

كه در يك جا با هـم جمـع   » شب و آفتاب«، »آتش و آب«، »دريا و سراب«، »آباد و خراب«: اجتماع چند امرمتضاد
  .شده است

  

  هم چهره،هم دروغم.هم راست،هم دروغم            با تيرگي، فروغم.باسادگي نبوغم
  ) همان(                                                  

  انجام فعل و الزمه نفي آن يا نفي الزمه آن -2
  مـرا  كـه تـر نشـد از هـيچ بحـر دامن        به نهر كوچكي از مهر خويش كر دادي

  )397:همان(                                                    
   .بياني متناقض نماست):نفي الزمه آن(ناما ترنشد )انجام فعل(دامن در بحر افتادن 

  متناقض نمايي به صورت تركيب
  :مثل تركيبات زير.اضافي،اسم مركب وصفت مركبيعني پارادوكس به صورت تركيب وصفي،تركيب 

  :متناقض نما به صورت دو صفت-1 
  شنـاخت دلـم يك تـن از اهالي را نـمي        -آن خراب آباد -درآن غريبه به هر ياد

  )214:همان(                                             
  .آمده است تركيبي متناقض نماست كه به صورت دو صفت:»خراب آباد«

  :به صورت موصوف و صفت نماييمتناقض -2
  افراشتن نيست    قامتي يـب  امتـق  رسكـون متـچ          ازآن دارم  چه باك  يان »پا شب« چو  افتم  خاك   به گر

  )329:همان(                                            
  .موصوف وصفت آمده است تركيبي متناقض نماست كه به صورت:»قامت بي قامتي«

  

  !دردفـروش دواي مـنبيب ـطاي   آه           تشخيص درد من به دل من حواله كن
  )378:همان(                                          

  .تركيبي متناقض نماست كه ازموصوف وصفت تشكيل شده است:»طبيب دردفروش«
  به صورت مضاف و مضاف اليه ييمتناقض نما -3

  خـفته در سـينه خـاموشي فـريادي من        گر اينك به سكوتم كه جهاني شرو شورمن
  )342:همان(                                             

                                            

  .ستتركيبي متناقض نماست كه به صورت تركيب اضافي مضاف و مضاف اليه آمده ا:»خاموشي فريادي«
                                            

  جان مجسم تو روح مصورمن            !پنهان پيداها! اي ذات معناها
  )462:همان(                                              

  .تركيبي متناقض نماست كه به صورت مضاف و مضاف اليه آمده است: »پنهان پيدا«

  )پارادوكس معنايي( عناصر جمله متناقض نمايي ميان
يعني سخن ما از نظر معنايي داراي پارادوكس است و اين نوع پـارادوكس بـه صـورت تركيبـي نيسـت بلكـه بـه        

  .صورت جمله است
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  متناقض نمايي ميان مسند و مسنداليه-1
                                            

  را كه هنرهيچ به جز بي هنري نيستآن             در ما عجبي نيست كه جزعيب نبيند
  )381:همان(                                               

  .بياني متناقض نماست كه به صورت حصر قصرآمده است:»نيست هنر بجز بي هنري«
  متناقض نمايي ميان فعل و متمم=2

                                         

  اي آنكه غيبت توپراست ازحضورناب             ام اضر و غايب شنيدهآري وجود ح
  )1018:همان(                                          

  .بياني متناقض نماست:»غيبت پر از حضور ناب شدن«

  :پارادوكس تركيبي در غزل منزوي
مانند جانب  .)54: 1366شفيعي كـدكني، ( كنند را نقض مي در اين هنر بياني دو روي تركيب از لحاظ مفهومي ،يكديگر

در اين تركيبات اضافي بـه لحـاظ   ... بي جانبي،مرگ آباد،خاموشي فريادي،طبيب دردفروش،خراب آباد،جمع پريشاني
شـود ولـي در هنـر اوج     نمـي  مفهوم تناقض و ناسازواري وجود دارد و اگرچه در منطق،چنين نقضي عيب محسـوب 

  .شود مي حال نمونه هاي از اين تركيبات با ذكرتوضيح بيان .)1370:37شفيعي كدكني،( تعالي است
                                         

  ـادت چـراغـي در ايـن ظلمـت آبـادي           ها چشم تو روشن كه افروخت بعد از چه شب
  )1388:37منزوي ،(                                          

                                         

نچه آ. برد افتد و از نبودن او رنج مي مي شاعردر اين غزل به ياد معشوق خود.تركيبي متناقض نماست:»ظلمت آباد«
اسـت واژه  يـاد معشـوق افتـاده     به اما شاعر چون.كند نيستي و ويراني است مي كه همراه واژه ظلمت به يادها خطور

در واقـع هـم   .شده است لمت و تيرگي شب من همراه تو آبادخواهد بگويد كه ظ مي ورده وه آباداني آظلمت را همرا
  .داند مي كند وهم يادكرد اوراباعث آباد شدن و شادماني شب خود مي ظلمت بي معشوق بودن رابيان

  

  اندودبـار مان غـآس ره،ـچه يـاب بـآفت          چرك آب وسرد آتش ،خفته باد و نازا خاك
  )69:همان(                                                  

  

كنـد،روزگاري كـه    مي شاعردر اين غزل دلتنگي و خفقان روزگار خود رابيان.تركيبي متناقض نما ست:»سرد آتش«
  .آتشي كه بايستي گرم و داغ باشد سرد است.نظم و نظام همه چيز به هم خورده است

  

  شوم از خود، گم، در جمع پريشانهاتاگم                ردمـه مـيختـآم ه دردم،ـختـآوي
  )106:همان(                                                  

  

امـا در  .معناي جمعيت خاطرو پيوستگي بـا پريشـاني تضـاد دارد    جمع به.تركيبي متناقض نماست:»جمع پريشانها«
دانـد بلكـه    مي شاعرنه تنها خود را گم.ستگي بلكه به معناي،گروه و ميان استاينجا جمع نه به معناي آسودگي و پيو
خواهـد بـه ميـان ايـن      و مـيِ .كند ركيب جمع پريشان ياد ميو از آنها با ت.داند مي انسانهاي ديگر را نيز گم و سرگردان
  .شد مي آورد تناقض رفع مي در واقع اگر شاعر به جاي واژه جمع،بين يا گروه.گروه پريشان رفته و در آنها گم شود

  

  شناخت دلم،يك تن از اهالي را نمي          -آن خراب آباد -در آن غريبه به هرياد
  )213:همان(                                                   

  

معشوق نيست و آباد به اين خاطر اسـت   خود خراب از اين جهت است كه.تركيبي متناقض نماست: »خراب آباد«
كنـدو بـا بيـان پارادوكسـي      نمـي  جويد اما آن را پيدا مي شاعر در اين غزل دنبال گمشده خويش.كه ياد معشوق است

  .شود مي اينگونه موجب شگفتي خواننده
  

  »وسمانانـدقي رگ آباد،ـد به مـران يـم كمـح           يك به يك ياران غار از دست رفتند و هنوز«
  )250: همان(                                                
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كنـد   خطـور مـي  آنچه ازمرگ به ذهـن  . تركيبي متناقض نماست كه از اسم وصفت تشكيل شده است: »مرگ آباد«
  .كردن ويراني است نه آباد

  

  »تـراشتن نيسـاف  امتيـق بي  امتـق  رسكـمت  ونـچ    كارم     كه از آن  باك  چه  نيا »شب پا« چو  افتم  خاك  به  گرچه
  )329:همان(                                                   

  

كند  مي شاعر در اين غزل موضوع جالبي را بيان.به معناي قامت بي جان.تركيبي متناقض نماست:»قامت بي قامتي«
گويـد   مـي  نشيند اما شاعر مي كارد به انتظار برداشت آن مي آنچههر انساني براي هر .و آن كاشتن بدون برداشت است

 كـه از مـزارع مراقبـت    ظـاهرا آن ( گويد اگرقرار باشد كه مانند شـب پـا   مي دراين بيت نيز.كه حرص محصول ندارم
بايد با توجه به بيت قبل منظورش اين است كه ن.كارم مي به خاك افتم و نيست شوم ديگر چه باك از آنچه كه)كند مي

خواهم مانند مترسك خـود را   نمي گويد مي و)گيرد جهان بر مردمان سخت كوش مي سخت( زندگي را سخت گرفت
  .افرازد ا براي پاس مزرعه بر ميبه رنج افكنم كه قامت بدون جان خود را روزه

  

  خـفته در سينـه خـاموشي فريـادي مـن            منگر اينك به سكوتم كه جهاني شروشور
  )346: همان(                                               

  

فريـاد از آن جهـت كـه      و.خاموش از آن جهت كه سكوت كرده است.تركيبي متناقض نماست:»خاموشي فريادي«
و شـاعر بـا ايـن تركيـب بـه خـوبي       .دروجودش فـوران اسـت  اي  جهاني شروشوردردرون سينه خود دارد و همهمه

  .را بيان داشته است خاموشي و فريادي خود
  

  ! طبيـب درد فـروش جـوان مـناي   آه           تشخيص درد من به دل خود حواله كن
  )378: همان(                                             

  

معشوق از يك طرف طبيب و .طبيب در اينجا استعاره از معشوق است.تركيبي متناقض نماست:»طبيب درد فروش«
شـاعر بـا آوردن طبيـب در كنـار درد     .كنـد  مـي  و از طرف ديگر درد هجران را براي عاشق ايجاد.عاشق استتسالي 

طبيب كسي .فروشي تناقضي را ايجاد كرده تا خواننده را به شگفتي وا دارد و اورا به معناي مورد نظر خود سوق دهد
  .شد مي آورد تناقض برطرف مي ه طبيب معشوقكند ونه اينكه درد بفروشد اگر به جاي واژ مي است كه درد را درمان

  

  بازهم رنگ خونم شرابي است                باز مستي و بيدار خوابي است
  )448:همان(                                                  

  

آدم مست .يان كندشاعربا آوردن بيدار خوابي خواسته مفهوم مستي را بهتر ب.تركيبي متناقض نماست:»بيدارخوابي «
پرد ودرست مثل آدمي است كـه   مي خواب،چون عقل از سراوازطرف ديگر)بيداري ظاهري( .ستازيك طرف بيدار ا

  .كند به اراده خود نيست مي در خواب است و هرآنچه كه
  

  ثـل تـاب بي تابي ،مثل رنگ بي رنگيم             بعد از اين اگر باشم درنبود خواهم بود
  )461: همان(                                               

  .هركدام تركيباتي متناقض نما هستند:»رنگ بي رنگي « و» تاب بي تابي«
  .توان به تركيبات زير اشاره كرد مي از ديگر تركيبات متناقض نما در غزل منزوي

  

  نب بي جانبي ،به پرزدن استاره جادوب             اش دلم هواي كه دارد به سر كه از قفس
  )283:همان(                                                 

  تركيبي متناقض نماست:نب بي جانبيجا«
  

  مرا به همره خود، سوي ناكجا آبادبيايم از پي تو،گرد باد اگر نبرد             
  )296ص:همان(                                               

  .تركيبي متناقض نماست: »ناكجاد آباد«
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  ! رفيقاي  وي كيماي طعنه به عنقا زده           !رفيقاي  اي خاكسار سر به ثريا زده
  )493:همان(                                         

  .تركيبي متناقض نماست:»ثريا زده خاكسار سر به«

  )لهبه صورت جم( :پارادوكس معنايي در غزل منزوي
ايـن نـوع   .رود مي گاهي متناقض نمايي در مفهوم يك مصرع يا يك بيت به صورت عبارت يا تصوير و تعبيربه كار

تصاوير پارادوكسي نسبت به پارادوكس تركيبي ارزش هنري و زيبا شناختي بيشتري دارد در غزل منزوي بسامد ايـن  
 ام آخرين صبح والدت تو،در جايي كه جايي نيست،خموشي ات همه فرياد است،ش:مانند.كاربرد بسامد بيشتري دارد
  .شود مي دراينجا چند نوع از اين نوع پارادوكس ذكر.هنر به جز بي هنري نيست

  

  هاست گو  و گفت خموشي  در   را   ما چشمان          اما خاموشيم خاموش دو هر ما
  )22: همان(                                         

  .بياني متناقض نماست:»را درخاموشي گفت و گوهاستچشمان ما «
  

  »ه دري راـهاي درب لـمه فصـه راي اوـب        بخوانم  بسته  چشم ،نامه  اين  كز ؟،»قيس«كجاست
  )60:همان(                                                     

  

مي گويد .ازنامه،شكايت روزهاي بي معشوق بودن استمنظور .بياني متناقض نماست:»نامه را چشم بسته خواندن«
  .قيس كجاست كه روزهاي بي او بودن را ،فصل هاي در به دري را برايش بازگو كنم

  

  باريم نمي بريم،ابريم و نمي تيغيم و            دردا كه هدر داديم،آن ذات گرامي را
  )27 :همان(                                                   

  

كـه   ين غزل حاوي مفـاهيمي اسـت  ا.تيغ هستيم ولي تاثير پذيري نداريم.بياني متناقض نماست:»بريم  نمي تيغيم و«
  .قبل از انقالب سروده شده استآور  فضاي خفقان در

  

  صد چشمه جوش زد زكويرسراب ها          توكيستي كه درسفرجست وجوي تو  
  )62:همان(                                              

  .بياني متناقض نماست:»چشمه جوش زدن از سراب«
  

  سخنت نيست  لب  به  خود  فرياد  همه  ات خموشي           ت ـت نيسـم زدنوان دـا تـني امـر مـرابـب
                                    )          71:همان(                                                    

  .بياني متناقض نماست:»خموشي ات همه فرياد است«
  

  تو ،صبح والدت شام آخرينت وان             !اي زنده هميشه در خاطرت بيشه
  )102:همان(                                             

  

كساني كـه  .ادت است و ياد آور اين آيه از قرآنمنظور شه.متناقض نماستبياني : »شام آخرين صبح والدت بودن«
  .شهادت تولدي دوباره است.خورند مي اند و نزد پروردگارشان روزي ، بلكه زندهاند اند در راه خدا،نمرده كشته شده

  

  انه قديم است و با زمان تازه استكه با زم          پلي زده است غمت در ميانه دو نقيض 
  )125:همان(                                                

  .بياني متناقض نماست:»بازمانه قديم است و بازمان تازه است«
  

  هم شب، هم آفتاب.هم آتش و هم آبم             دريايم و سرابم.آبادم وخرابم
  ) 135:همان(                                       

هركدام بياني متنـاقض نماهسـتند كـه اجتمـاع دو امـر      :»شب و آفتاب»«آتش و آب»«وسراب دريا»«آبا د و خراب«
  .متضاد با يكديگر است
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  تو گوشي كه سروش تو نيوشدازجنس      خاموش پر از نعره مستانه من كو       
  )342:همان(                                          

     .نماستبياني متناقض :»خاموش پر از نعره «
  است  وطن  در  وطن  مردان  غربت  از  بدتر         ربت    ـين غدامـرده كـك فرـريبان سـاي غ

  )344:همان(                                                               
  

اينكـه در وطـن   اشاره داردبه فضاي خفقان قبـل از انقـالب و   .بياني متناقض نماست:»غربت مردان وطن در وطن«
  .خود بودن اما هيچ اراده و تواني نداشتن به مانند غريب بودن است

  

  نيست هنري بي جز به هنرهيچ  راكه عيب نبيند          آن در ما عجبي نيست كه جز
  )381:همان(                                          

  

كه هيچ هنرو قابليتي ندارد تعجبي نيست كه جز عيب  از كسي.بياني متناقض نماست:»هنر به جز بي هنري نيست«
توانند  نمي در واقع بيت طعن و تمسخر است به كساني كه تنگ نظرند و هيچ هنري را درديگران.بيند نمي هيچ چيز را

  .برتابند
  

  نام آبادي ما خرابي است                 هركه از ما سراغي بگيرد
  )448:همان(                                           

  

  .شد مي گذاشت ،تناقض رفع مي اگر به جاي واژه آبادي،روستا.بياني متناقض نماست:»آبادي ما خرابي است
  

  گفت ر آن سپيده خونين وطن وطن ميگار          دـاز انـيم بـي آواز نـان بـا دهـه بـك
  )463:همان(                                          

  .بياني متناقض نماست:»دهان بي آواز ، وطن وطن گفتن با«
  

  است  نامكرر  خود مكرر  در  كه  زند          قندي را نميه دل ـست كـان تـها دهـتن
  )524:همان(                                                

  

  .اما خوشايند و لذت بخش استيعني با وجود تكراري بودن .بياني متناقض نماست:»درمكرر،نامكرر بودن«

  :گيري نتيجه
يكي از ازعوامل زيبايي و شگفتي آفريني است كه سبب تشكيل موسيقي معنوي در غـزل منـزوي    متناقض نمايي،

بيـان متنـاقض بـودن بـي     . طبيعي و روان بودن تصاوير پارادوكسي،مطلب قابل توجه درغزل منزوي است.شده است
شاعر از .باشد مي عر يا گره و سكته معنايي شود در خدمت عمق و فضاي غزل ويآنكه موجب هيچ خللي در زبان ش

اين شگرد هنري براي هنجار شكني و برجستگي لفظ و معني و همچنين وسعت خيـال خـود بهـره بـرده اسـت بـه       
عمـدترين عوامـل شـكل گيـري     . خصوص در مواردي كه غرض شاعر بيان حديث نفس و ياد كرد معشـوق اسـت  

ازديگر بسترهاي متناقض نمايي در .است وير و مفاهيم پارادوكسي در غزل منزوي بيان مسائل عاشقانهوگسترش تصا
مهري وتنگ نظري هـم   بي شهادت، خفقان دوران قبل از انقالب،:توان به اين موارد اشاره كرد مي شعر و غزل منزوي

ات عرفاني به اين مسائل اكتفا كـرده  توان گفت كه شاعر در حد اصطالح مي از لحاظ مباحث عرفاني.عصران خويش
  .و اين اصطالحات را براي برجسته كردن بيان خود به كاربرده است

پارادوكس تركيبي ومعنايي بررسي شده است كـه متنـاقض    ساختمان متناقض نمايي در غزليات منزوي به صورت
معني شناختي بسامد اجتماع دو امر  همچنين از لحاظ.نمايي در ميان عناصر يك جمله از بسامد بيشتري برخوداراست

  .متضاد بيشتر است
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