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 :عريص الش  ي الن  تلق   

عرّبكصفوّظاىرةّاّبالشّ قادّاعتنّكقدّالمعاصرّيبلحظّأفّالنّ عّلحركةّالنّ المتتبّ ّإفّ 

زتّالمدارسّ،كّقدّركّ ّألطراؼابالقصيدةّمفّحيثّىيّعمؿّإبداعيّمتكامؿّة،ّّكإنسانيّ 

ّإبرازقديّ النّ  ّعمى ّالحديثة ّالتّ جماليّ ّة ّالشّ ات ّعريّ جربة ّبمختمؼ ّّكة األدكاتّالمناىج

فّكنّ ةّ،ّّكاإلجرائيّ  ّاّفيّىذاّالبحثّالّنركّ ا  زّعمىّمبادئّعمـّالجماؿّ،فإنناّنعتبرّكؿ 

ّالّ  ّفي ّكقع ّأثّ ما ّك ّيذكّ نفس ّىذا ّك ّجميؿ، ّفيك ّاإلنساف ّ ّفي ّالقاضيّر ّبقكؿ رنا

الّةّ،ّكّظرّكّالمحاجّ فكسّبالنّ بّإلىّالنّ عرّالّيحبّ ق(ّإفّ:"الشّ 293الجرجانيّ)تّّّ

نّ يحمىّفيّالصّ  بوّبلكةّ،كّيقرّ ماّيعطفياّعميوّالقبكؿّكّالطّ دكرّبالجداؿّكّالمقايسةّ،كا 

ةّإذّشعريّ جربةّالّ غةّفيّالتّ دّحكؿّدكرّالمّ قاّ (ّ،كّالّيختمؼّالنّ 1كنؽّكّالحبلكةّ")منياّالرّ 

ّالشّ تعتبرّالكسيمةّالتيّيحقّ  ّكذلؾّألفّ ؽّبيا ّتكحّ "النّ ّعرّكجكده ّالحديثة ّدّاألساسظرة

غةّمفّحيثّىيّكائفّلوّةّكّتمزجّبينيما،ّكّتنظرّإلىّالمّ عريّ جربةّالشّ الجماليّلمغةّالتّ 

ّ")شخصيّ  ّأفّ (2تو ّالمّ ّأم ّبيف ّالحاصؿ ّأساسيّ المزج ّلمتّ غة)كأداة ّكّعرمالشّ ّعبيرة )

ةّيّأماـّظاىرةّإنسانيّ ةّالتيّتصاغّشعراّ)لغةّ(ّىكّالذمّيجعؿّالمتمقّ جربةّاإلنسانيّ التّ 

ّ ّالتّ تمارسّضغطا ّأداء ّفي ّك ّبؿ ّالمعنى، ّإنتاج ّفي ّشريكا ّفتجعمو ،ّ ّعميو جربةّما

ّةّنفسياّ.اإلنسانيّ 

                                       
  111ص ،م  :9<1،1م وعلي زلمد البجاوي،القاهرة،ط،تح?زلمد ابو الفضل ابراهيالوساطة بني ادلتنيب و خصومه ?اجلرجاين  ،انظر-1
  =81ص  م ، :511،   1الفكر العريب القاهرة ط  دارالعريب ،ة يف النقد ألسس اجلمالي  اعز الدين امساعيل ? -2
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ّأنّ ّالأكّ ّااعرّالمعاصرّ)ّانطبلقاّمفّككنوّقارئلقدّأدرؾّالشّ  وّلـّيعدّالمنتجّ(

ّالعمميّ  ّفي ّاإلبداعيّ الكحيد ّأفّ ة ّك ّمستيمّة، ّيعد ّلـ ّمنتجاّالقارئ ّصار ّ،بؿ ّفقط كا

ّ ّاإلبداعيّدليبلّكلممعنى، ّالعمؿ ّسيركرة ّأثناء ّالمبدع ّفيّذىف ّحضكره عمىّّصار

ةّدائماّ،ّبؿّىيّفيّأحيافّيّليستّخارجيّ "سمطةّالمتمقّ ّكراكةّبينيماّثبكتّعقدّالشّ 

ةّمعينةّمفّالقراءّ،ّيجبرّعمىّاعرّنكعيّ (ّّفقدّيخاطبّالشّ 1كثيرةّاستبدادّداخميّ")

ّبعيفّاالعتب ّميكالتيا ّك ّاحتياجاتيا ّأفّيتكجّ أخذ ّأك ّفعؿّجماعةّسّالشّ ار، اعرّردكد

ّنةّ.أخرلّفيحتاطّلمكاجيتياّبأساليبّمعيّ 

يّمنيجاّلمدراسةّفكجبّعميناّالكقكؼّؿّبأسمكبوّالتمقّ ىذاّالبحثّيتكسّ ّكّبماّأفّ 

ّ.اتيايّكّأىـّفرضيّ قميبلّعندّنظريةّالتمقّ 

ّّ

 : لقب  ة القراءة و الت  ي أو نظري  لق  منهج الت  

ّالتّ  ّفيّأكاسطّالسّ التّ ّكّأثيرظيرتّنظرية ـ(ّفي6966ّتينياتّ)قبؿّفيّألمانيا

(ّّكWolfgang Iserّإطارّمدرسةّ)ككنسطانس(ّعمىّيدمّكؿّمفّفكلفغانغّإيزرّ)

ّص ّظريةّأفّالنّ يرلّأصحابّىذهّالنّ كHans Robert Jaussّ) )ّىانزّركبرتّياكس

الستقباؿّكّ،اليسّالخمؽّّكفاإلدراؾّّاإلدراؾّ"ّماّلـّيخضعّلعمميةّ،اؿّعندىـّفنّ الّيمثّ 

                                       
=;ص  م ، <<<1. 1روق ،عمان ،األردن ، طر الش  دا لقي ، دراسات نقدية ،عر و الت  العالق على جعفر ? الش  - 1 
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ّلمففّ ليسّالنّ  ّالمنشئ ّالعنصر ّالنّ ّ.(1")ّتاجّىك ّاستقباؿ ّّص ّكمف ّإلىّإدراكو يقكـّ،

ّحقيقيّ و،ّفراغاتّالتيّتبدكّأماموّفيالقارئّبمؤلّال ّفيّليستكمموّكيككفّبذلؾّمشاركا ا

اتّمفّأساسيّ ّاّالغمكضّالذمّتخمقوّتمؾّالفجكاتّلدلّالقارئ،ّفيعدّ ،ّأمّ صنعّالمعنى

فيموّّةّالستكناهّذلؾّالغمكضّكمحاكالتّالقارئّالمستمرّ ّد،ّإذّأفّ العمؿّاألدبيّالجيّ 

ـّلوّعناصرىاّةّالتيّتقدّ ةّالّيجدىاّفيّاألعماؿّاألدبيّ عكرّبمتعةّجماليّ ؽّلوّالشّ يحقّ 

اءّفرصةّجسيـّتككفّلمقرّ ...فيّالتّ دهّايزرّ:"استسبلـّكّذلؾّماّأكّ ةّكّةّبعبلنيّ اإلبداعيّ 

(ّكّميماّكانتّردكد2ّ)ّلممارسةّخياليـّ،ّفمؿءّاألماكفّالغامضةّيحتاجّإلىّإبداعّ."

ّحمكالتّالنّ  ّالقارئّتجاه ّيتقبّ ص ّفعؿ ّفيك ّكانتّإيجابيّ ، ّسكاء ّآثاره ّسمبيّ ؿ ّأك ّفيّة ة

ّكّشعكريّ شكؿّاستجاباتّنفسيّ  ّيحدّ ة ّك ،ّ ّمتباينة ّالنّ ة ّبذلؾّقيمة صّمفّخبلؿّماّد

ّكيتركوّمفّآثارّشعكريّ  ّّك3فكسّ")جماليّفيّالنّ يّّككقعّفنّ ّة ذلؾّّكرّأفّ جديرّبالذّ (

رّالقارئّبػػػػػػ"الخيبةّ"ّةّأفؽّانتظاعندماّتصيبّاآلثارّاألدبيّ ّؽّإالّ الكقعّالجماليّالّيتحقّ 

ّةّسرعافّماّتبمىّ.اآلثارّالتيّترضيّأفؽّانتظارهّىيّأعماؿّعاديّ ف

ّالخاص ّ ّأسمكبو ّلكؿّشاعر ّكاف ّإذا ّالشعريّ ّك ّالقكؿّفيّالكتابة ّمف ّانطبلقا ة

جؿّنفسوّ"ّفمماذاّالّيككفّلمقارئّأيضاّأسمكبوّاألسمكبيّالمعركؼّأفّ"األسمكبّىكّالرّ 

دّةّالتيّتؤكّ ةّالمابعدّحداثيّ ،كّإذاّعدناّإلىّمقكالتّالمدارسّالنقديّ ؟مقيّفيّالتّ ّالخاص ّ
                                       

 1 85-81ص  ،م  5<<1 ،دار احلوار الالذقية?رعد عبد اجلليل ،تر–رؤية نقدية  –نظرية اإلستقبال ? روبرت سي هولب-
91ص  ،ادلرجع نفسه- 2 
115ص، =8بنان ، عدد ل?مجالية التلقي و التواصل األديب ،دار الفكر العريب ادلعاصر ،بريوت ، هانز روبرت ياوس ،ينظر -  3 
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ّتعدّ  ّالنّ عمى ّالقراءاتّك ّصكصّالمفتكحةد ّيجعؿ ّذلؾ ّفإف ّبالضّ ، ّأساليبّمنيا ركرة

ّالتّ  ّفي ّنتعرّ مقّ مختمفة ّيجعمنا ّما ّىذا ّك ،ّ ّألىّـ ي ّّض ّميشاؿ ّبو ّجاء ّريفاتيرما

(michael riffatereّ)حكؿّذلؾ.ّ

ّ

 ي لدى ميشال ريفاتير :لق  ة الت  سلوبي  أ

ّالدّ ّيعدّ  ّفي ّالباحثيف ّأشير ّمف ّاألسمكبيّ ريفاتير ّدرسّراسات ّ،فقد ّالحديثة ة

ماّيستكقؼّّضّإلىّأىّـ صّكّتعرّ ةّالبارزةّفيّالنّ كاىرّاألسمكبيّ الباحثّعدداّمفّالظّ 

األسمكبّإبداعّمفّالمنشئّكّإرجاعّّحاّخبلؿّذلؾّأفّ انتباىوّفيو،ّمكضّ ّالقارئّكّيشدّ 

كّىكّّ(1)ّي"فعؿّلدلّالمتمقّ ّةّتثيرّردّ يّ بنيةّنصّ ّكؿّ ّيّكّذلؾّالعتبارّ"ّأفّ مفّالمتمقّ 

ّي.مقّ ةّالتّ ىكّمحكرّأسمكبيّ يّالفعؿّلدلّالمتمقّ ّبيذاّيجعؿّردّ 

ّتعرّ ّّ ّاألسمكبيّ كقد ّالمكضكعيّ ض ّمسألة ّإلى ّالجدد ّاألسمكبي،كف ّالبحث ّفي إذّّة

ةّ؟ّفيّةّ:ّأيفّنبحثّعفّالمكضكعيّ كتكرّ)منذرّالعياشي(ّفيّأعمالوّالنقديّ يتساءؿّالدّ 

ّالسّ ّاتكأصّأكّفيّالقارئّ؟ّكّنجدهّقدّالنّ  رأمّعمىّّ،ممحّ ؤاؿّالفيّإجابتوّعمىّىذا

فيوّفتككفّأفضؿّالقارئّيجميّاألسمكبّبفعؿّاألثرّالذمّيتركوّّأفّ ّ"ريفاتيرّفيّقكلوّ:

                                       
  1 85ص ، م  =<<1،مارس ، >رللد ، >5?االتصال و التأثري رللة عالمات ،ج موسي ربايعة األسلوبية  ،ينظر 



 مــــدخــــــــــــــل

 

11 
 

ّلؤلسمكب ّىيّالمتأتّ فيّ،مقاربة ّعفّطريؽّالقارئرأيو ّاّ(1")ية ّاتخذ ّ)عبدّلدّ كما كتكر

ّ:حميؿّالمكضكعيّحيفّيقكؿاّفيّالتّ مّ مكقؼّ)ريفاتير(ّمخرجاّميبلـّالمسدمّ(ّمفّالسّ 

قريرّبريفاتيرّإلىّاعتبارّأفّالبحثّالمكضكعيّيقتضيّأفّالّينطمؽّضيّىذاّالتّ ف"كّي

نماّينطمؽّمفّصّمباشرةّّكؿّمفّالنّ المحمّ  ّّ.(2")األحكاـّالتيّيبديياّالقارئّحكلوا 

ّتقمّ ّّّّّّّ ّقد ّالقارئ ّأف ّسبؽ ّما ّكؿ ّالسّ نستخمصّمف ّمقاليد ّمف ّكبيرا ّجزءا مطةّد

يككفّغيرّمعزكؿّعفّمكاقفوّكّخبراتوّلو،ّكاستيعابوّص ّعندّاستقبالوّلمنّ نصيةّكّأنوّالّ 

ّالسّ  ّالجمالية ّالنّ .ابقة ّفجكات ّكانت ّإف ّمساحاتّضيّ ك ّبالمساحةّصّىي ّمقارنة قة

أكيؿّارتكازاّعمىّخبراتوّياّتمنحّالقارئّمجاالّفسيحاّلمقراءةّكّالتّ صّ،ّإالّأنّ ةّلمنّ الكميّ 

ّصّ.ةّكّباقيّالخبراتّالتيّيتيحياّالنّ الخاصّ 

 ــــل : أويــــــــــــــــــــي و الت  لقـ  الت  

يستدعيّّالقراءةّففّ طبيؽ،ّبؿّترلّةّجاىزةّلمتّ أكيؿّقكالبّإجرائيّ ةّالتّ ـّنظريّ الّتقدّ ّّّّّ

ّ(ّأفّ Umberto Ecoدّامبرتكّايكك)يؤكّ ّك،ّجربةّكّثقافةّكّمكىبةّلدلّالقارئرّتتكفّ 

ّـ "الفعؿّالقرائي ص،ّيعمـّالقارئّكيؼّيخاطبّنّ الليةّلميركرةّالدّ رجةّاألكلىّبالصّ بالدّ ّييت

                                       
 .ويةيسات يف األسلوبية البنانقال عن ميشال ريفاتري ,در  ،م<<<1? مقاالت يف األسلوبية ،احتاد الكتاب العرب ،دمشق .منذر العياشي  -1
 .1>, ص  م 5=<1 ، 5ط،بريوت  ار العربية للكتاب ،الد  ،األسلوبية األسلوب و  ي ?عبد السالم ادلسد   - 2
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ّكيؼّيمتصالنّ  ّك ّكسمو، ّعنو ّلينزع ّبو ّالدّ ّكّ،زج ّإنتاج ّفي ّ")يبدأ ّ(1ّالالتّالمتكازية

ّاأل ّاإلبداعي ّلمعمؿ ّالمكازم ّاإلبداعي ّالعمؿ ّالمتمكّ كّ فيذا ّالقارئ ّبو ّيقـك ّالذم ،ّفؿ

إلىّّص ّةّفيّالنّ أسمكبيّ ،ّيجعموّينتقؿّمفّعبلمةّةأكيميةّالخاصّ طبلقاّمفّنظرتوّالتّ ان

صّمفّداخموّكّالّابعّالغنائيّ،فيثرمّالنّ ةّذاتّالطّ عريّ صكصّالشّ ةّفيّالنّ أخرلّخاصّ 

ّالكقكؼّعمىّتخكـّالمع ّ.،ّميماّكافّالقبضّعميوّمستحيبلىنيمتـز

ّالمتذكّ  ّالقارئ ّيحصمو ّالذم ّالجمالي ّفالمعنى ّاكتشاؼّكلذا ّفي ّيكمف ّال ؽ

ّبقدرّماّىكّمتجسّ ةّالمتميّ سمكبيّ يّفيّالعبلمةّاألخرؼّالفنّ الزّ  ،ّ دّفيّإدراؾّالفارؽّزة

ّالمّ  ّالعدكليّ")غكمّالتّ بيفّاالستعماؿ ّبيفّاالستعماؿ ّأفّ ّ(2قميدمّك ّاإلدراؾّّكما ىذا

ّغييرّمفّزمفّإلىّآخر.نفسوّقابؿّلمتّ 

ّالتّ ّإفّ ّ ّلدلّأصحابّالتّ أكيميّ القراءة ّعمميّ مقّ ة ّإال ّىي ّما ّتفاعميّ ي ّذاتّة ّبيف ة

ّذاتّ)المقركء(ّ)القارئ( ّفك ّالتّ إستراتيجيّ ، ّتؤكّ ة ّأكيؿ ّثغراتّينبغيّّفّ أد ّتعاني البنية

ّّممؤىا،كىك كتكرّساميّإسماعيؿّأفّيرلّالدّ ّ.(ياكسّ)يّعندمقّ يتقاطعّمعّأفؽّالتّ ما

ّشيمرماخر() ّبالدائرةFreidrich schleiermacherّ)ّفريدريؾ ّعرؼ ّما ّصاغ )

ّ،الّيفيـّدائماّإالّفيّضكءّّالكؿّ ّفيّشيءّما،تيّتعنيّأفّالجزءّكّالّ ّةاليرمنيكطيقيّ 

                                       
،ص م  ;<<1نطوان أبو زيد ,،ادلركز الثقايف  العريب ، ا ?? التعاضد التأويلي يف النصوص احلكائية قرايكو ? القارئ يف احلكاية  امربتو -1

5=-5>. 
أنظر ادلوقع الرمسي لسعيد بن كراد نقال عن ? روبرت ياوس ،من أجل هرمنيوطيقا ادبية  ،ي و التأويل ? مدخل نظريلق  سعيد بن كراد ?الت   - 2

  9=8.ص م ،==<1اليمار فرنسا النسخة الفرنسية ،منشورات غ
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(ّإذفّىذا1ّ")ّائبّبيفّالجزءّكّالكؿّ كترّالدّ العكسّصحيحّ......كّالفيـّىكّنتاجّالتّ ّك

يّليستّقكاعدّثابتةّقابمةّأكيؿّلدلّالمتمقّ ةّكّآلياتّالفيـّكّالتّ صيّ عالؽّبيفّالبنىّالنّ التّ 

هّردّ الحاالت،ّفػػػػػػػ"ّاليرمنيكطيقا"ّتحتكمّعمىّشيءّالّيمكفّّجريبّفيّكؿّ لئلجراءّكّالتّ 

أكيبلتّماّىيّإالّترسيخّكّتأكيدّالتّ ناتّّككيّ ىذهّالتّ (ّّك2")فكيّ إلىّقاعدةّكّيعنيّبوّالتّ 

ّبيفّاألدبّّكاريخيّ ةّكالتّ كابطّالجماليّ لمرّ  ةّبلتّالجماليّ تكمفّالصّ ّالقارئ.ّك"ةّالمكجكدة

ّالتّ  ّأف ّحقيقة ّاألمقّ في ّاألدبيكّ ي ّلمعمؿ ّالجماليّ يتضمّ ّؿ ّلقيمتو ّاختبارا ّ،مقارنةّف ة

الفيـّّةّالكاضحةّلذلؾّىكّأفّ اريخيّ مةّالتّ الصّ ّكّتّقراءتياّفعبل،ةّالتيّتمّ باألعماؿّاألدبيّ 

ّ(.3يّمفّجيؿّإلىّآخرّ")مقّ تأكيدهّفيّمنظكمةّالتّ تعزيزهّّكّبالقارئّسيتّـ ّؿّالخاص ّاألكّ 

ّمفّكؿّ ّّّّ ّالتّ ّنستنتج ّجاءتّبو ّسبؽّأفّما ّأدكاتّأكيميّ ما ّك ّ،مفّمفاىيـ ة

ّالمؤكّ إجرائيّ  ّتساعد ّالمتمقّ ة ّالنّ ؿ/ ّعالـ ّإلى ّالكلكج ّعمى ّلكنّ ّص ّي ّك ّتمنحوّ، ّال يا

ّالنّ السّ  ّفيكّالّيكاجو ،ّ ّالمطمقة ّبؿّيكاجيوّمفّخبلؿّالتّ مطة ّمعزكال، جربةّصّكحيدا

فّتسم حّبتجاربوّالقرائيّ اعرّالتيّالّيمكنوّتجاكزىاّحتىّةّلمشّ خصيّ الشّ  ّابقة.ةّالسّ كا 

ّ

 

                                       
 

. ;>ص م ،  5115، 1، طت التلقي ? دراسة يف نظرية التلقي عند ياوس و إيزر , اجمللس األعلى للثقافة ,القاهرة سامي امساعيل ?مجاليا   1 
. >9ص ، م 1<<1 ، دط ، زلمود سيد أمحد ? دلتاي و فلسفة احلياة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع القاهرة -  2 
.  ==سامي امساعيل? مجاليات التلقي ?ادلرجع السابق ص -  3 
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 ي : لق  المفارقة بين سلطة اإلبداع و سلطة الت  

عرّالعربيّةّطاغيةّفيّالشّ المفارقةّىيّظاىرةّنصيّ ّأكيدّعمىّأفّ مفّالتّ ّالّبدّ 

كّتناقضّّصّمفّغمكضّكّتضادّ وّفيّحناياّالنّ المعاصرّ،ّتستطيعّمفّخبلؿّماّتبثّ 

ّمتشنّ  ّالعبلقة ّتجعؿ ّأف ّتحريضو ّك ّالشّ جة ّالقارئّ،بيف ّك ّاإلبداعيّ ّفّ ألاعر ةّالكتابة

ّ،يحرّ  ّتحريضي ّعمؿ "ّ ّىي ّذاتوّّ،خراآلّاتّضدّ ضّالذّ المفارقة ّالكقت ّفي ّىي ك

ّضدّ  ّ")الذّ ّتحريضّلآلخر ّّك1ات ّالنّ سيتّ ( ّالفصؿ ّفي ّالحقا ّالتعرّ ّظرمضح ضّبعد

ّكصفاتيا، ّكأنكاعيا ّّكّأفّ ّلتعريفاتّالمفارقة ّتجمّ مفيكميا ّّافقالّيتحقّ ييا ّبعيدا عفّأبدا

عمىّ،قارئياصانعّالمفارقةّّكّطرفيف:ّةّبيفذكيّ ةّماىرةّّك"ىيّلعبةّلغكيّ ّالمفارقةفّ،القارئ

معّ(2ّ)."تدعكهّإلىّرفضوتستثيرّالقارئّّكّصّبطريقةـّفيوّصانعّالمفارقةّالنّ نحكّيقدّ 

ّالمّ ّالعمـّبأفّ  ّكّالّ،ّجعؿّالقارئّفيّحالةّاستنفارّقصكلعبةّكفيمةّبأفّتىذه الّييدأ

كّىكّرضىّّ...!ّكجدتياّعمىّمعنىّترضاهّنفسوّليصرخّقائبلّ:ّيستكيفّحتىّيستقرّ 

ّندّ ّيحس ّ ّصار ّأنو ّخبللو ّ)المؤلّ مف ّلخصمو ّلذّ ا ّتزداد ّك ّاالؼ( ّىذا ّإذاّة نتصار

بذلؾّكىّكّؽّالقارئّكقتاّليبدمّماّأكتشفو،كاستغمقت،ّكاستغّرّتشابكتّعناصرّالمفارقة

كّيعرؼّمتىّيمقيّمتّالذمّيحتفظّبالقدرةّعمىّالصّ ّكىك،ّيياّعبّالكبيرّف"...البلّ 

                                       
 .  >ص  م ، 1<<1 ، 1ط–لبنان –دار اآلداب ,بريوت ، الكتابة ضد الكتابة  عبد اهلل الغذامي   ? -1
  185ص م ، =><1جمللد السابع ،لعدد الرابع ، ا، ئة ادلصرية العامة للكتاب نبيلة ابراهيم ?دلفارقة ،رللة فصول , اذلي -2
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ّالدّ  ّالطّ ّ(1)ّ"...ىشةكرقة ّبيف ّالس جاؿ ّّفرفيىذا ّعمييما ّتقـك ّّالمفارقةالذْيف كتستمـز

،كّرفعّرايةّيطرةّعمىّالمكقؼندّكمييماّفيّالسّ ةّعكجكدّرغبةّخفيّ ،يستدعيّجكدىماّك

يعطيّّ،ؽّبعدّعناءّالبحثّعفّالمفارقةفكّ ةّالتّ لذّ ؽّصدمةّاالكتشاؼّّكالنتصار،ّفتتحقّ ا

اعرّعمىّالجيةّاألخرلّفإفّالشّ ةّكّإفّلـّتكفّمطمقةّ،ّّكركرةّسمطةّخاصّ القارئّبالضّ 

ؾّاألصميّلمعبةّالمفارقةّكّالعارؼّبعناصرىاّيممؾّأيضاّسمطةّكاضحةّبصفتوّالمحرّ 

ّيطرةّعمىّالمكقؼّ.ّلمسّ 

ّجماليّ ّتظؿّ ّّّّّّّّّّّّّ ّعدكال ّالمفارقة ّداخؿّا ّبعناية ّقذفو ّك ّبحبكو ّمنشئة اعتنى

لمقارئّسمطتوّّيياّ،كماّأفّ سالةّالتيّيكجّ مطةّعمىّالرّ توّفيّالسّ صّ،محتفظاّبأحقيّ النّ 

ّالتّ الخاصّ  ّفي ّالفنّ ذكّ ة ّالرّ ؽ ّليذه ّالجمالي ّ،عمىّحدّ يّك ّاهللّالغذاميّّسالة ّعبد قكؿ

بحاّفيياّإلىّأفّيتناكلوّغةّساصّاألدبيّكجكدّعائـّ,ّفمبدعوّيطمقوّفيّفضاءّالمّ "النّ 

ي،ّيبّالمتنبّ تعبيرّأبيّالطّ ّىّحدّ صكصّشكاردّعمالنّ لقارئّكّيأخذّفيّتقريرّحقيقتوّ،ّكا

مطةّالسّ ّكأفّ (ّّك2يختصـّ.")اىاّّكنياّمبدعياّكّيسيرّالخمؽّجرّ شاردةّ،يناـّعّكؿّنص ّّك

ّالمفارقةالّ  ّمنشئ ّالمبدع ّيكتسبيا ّانتقاليّ ّتي ّمرحمة ّتككف ّأف ّتعدك ّةال تمؾّّتنفؾّ ،ال

مطةّتنتقؿّإلىّيدمّالقارئّفبلّيتمكفّىذاّاألخيرّمفّإعبلنياّلنفسوّكاممةّ،فتعكدّالسّ 

ّؿّكّىكذاّدكاليؾّ.إلىّاألكّ 

                                       
  =9ص م ، ;=<1  ، 1نزار قباين ?حيايت مع الشعر دار العودة ،بريوت ،ط -1
 . ;5.صم ، 8=<1الكويت ,،دار سعاد الصباح ،)من النبوية إىل التشرحيية ( اخلطيئة و التكفري ?عبد اهلل الغذامي -2
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ّ

 اق عبد الواحد ؟ : ز  لماذا المفارقة في شعر عبد الر  

ّالشّ ّّّّّّّّّّّّّ ّاستطاع ّالعربيّ لقد ّيجسّ ّاعر ّأف ّالحياتيّ المعاصر ّتجاربو ّلنا ةّد

ّالخاصّ  ّّكة ّالكجكد ّبأسئمة ّتزخر ّاإلبداعيّ ّ،الحياةالتي ّالمغامرة ّفي ّإلىّدرجةّمكغبل ة

)خارجةّ(ّإلىّدرجةّّةّتعدّ ـّنماذجّأدبيّ قدّ ّةّكّقدّأتىّجيؿّجديدّشابّ خاصّ ّعقيدّ."التّ 

1")عرّفيّالقديـّكّالحديثّليدّالشّ ادّعفّكثيرّمفّتقالتمرّ 
شاعرّعربيّّاّأفّيظؿّ (ّأمّ 

ّمتمسّ  ّالشعمعاصر ّبزماـ ّالشّ ؾ ّعمكد ّأللكية ّحامبل ّك ّظؿّ ر ّفي ،ّ ّالعربي كؿّّعر

اعرّالعراقيّعبدّ،ّكّنقصدّبقكلنػػػػاّالشّ ّذاتياّمفارقةّّبحدّ ّفتمؾّتعدّ ّّ،ثةّمظاىرّالحدا

دناّأنفسناّكجّماّقرأناّشيئاّعنوّأكّشيئاّمفّشعرهّ،ّإالّ اّكمّ اؽّعبدّالكاحدّ،ّفقدّكنّ زّ الرّ 

رتّالمفارقةّبشكؿّطاغّفيّكؿّلقدّتكفّ .ّقسراّبأشياءّتبدكّمفارقةّلمكىمػػػػػػةّاألكلىّّنحس ّ

ّ،تمعبّفيياّالظّ  ّأساسا ّالحياة ّفعبلّحدثّأفّ" ّك ّيعيشيا ّمازاؿ ّك ركؼّالتيّعاشيا

فّاعرّالمتمكّ (ّّكّالشّ 2أحياناّكّمستترّأحياناّأخرلّ")ّالمفارقةّدكراّبارزاّبشكؿّجميّ 

ّلمفارقات،ّكّيبدعّفيّمحاكاتياّكّتصكيرىاّ.ةّتمؾّابأىميّ ّيحس ّ

ّالرّ ّّّّّّّّّّّّّ ّلشعرّعبد ّنسقيّ زّ كمعّأفّدراستنا ّالكاحدّىيّمقاربة ةّتجعمناّاؽّعبد

ّإالّ  ّبذاتيا ّك ّلذاتيا ّنصكصو ّخبلؿّّأفّ ّنتعامؿّمع ّعمييا ّالمفارقاتّالتيّكقفنا حجـ

                                       
 .=،صم  <=<1،  5طه وادي ?مجاليات القصيدة ادلعاصرة دار ادلعارف ، القاهرة ،ط -1
 . =9خالد سليمان ?ادلفارقة و األدب ،مرجع سبق ص  -2
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تخميصياّىناّلؤلسبابّّضناّلجكانبّمفّحياتوّكافّكبيراّإلىّدرجةّدفعناّذلؾّّإلىتعرّ 

ّاآلتيةّ:

اخبةّفيّحياتوّ،ّكّىيّمفارقاتّاعرّعمىّمعايشةّالمفارقاتّالصّ قدرةّالشّ -ّّّّّّّّّّّ

ّبمغوّمفارقةّ،ّإذّيترجـّخالدّسميمافّعفّ)ميكيؾ(ّ جعمتوّمجبراّعمىّصياغتياّشعرا

D.C.Muecke ّقةّ"اإلحساسّبالمفارقةّكّمظاىرىاّ،أكّالقدرةّعمىّرؤيةّالمفاّرّ(ّّأف

نياّ،مفّبيفّأمكرّأخرلّ،امتبلؾّشيءّعائدّالكامنةّفيّمكقؼّّأكّفيّأمرّما،ّيتضمّ 

افّعمىّرؤيةّماّيمكفّأفّيككفّصكرةّجميمةّأكّقدرةّالكاتبّعمىّرؤيةّكيؼّلقدرةّالفنّ 

ّ(1دة"ّ.)يمكفّلحدثّماّأفّيصبحّقصةّجيّ 

ّالحياتيّ ّّّّّّّّّّ ّالمفارقات ّأغمب ّإف ّتعرّ _ ّالتي ّعمىة ّكانت ّليا ّييفالمستّكّض

ّّك ّكاحدالفردم ّآف ّفي ّأفّ ّ.الجمعي ّالشّ ّك ّعاشيا ّالتي ّالمفارقات ّالعراقيّكؿ عب

ّالشّ  ّمسّ ،ّةاعرّبصفةّأكثرّمفارقةّكحدّ انعكستّعمىّحياة الجكانبّالتيّّتّأىّـ ألنيا

ّالفردتشكّ  ّالدينيّ ؿ ّالسياسيّ : ّك ّالعرقيّ ة ّك ّالشّ ة ّمعاناة ّرحـ ّمف ّفانبثقتّعنيا ،ّ اعرّة

ّالمفارقةّ(ّكّىيّقصائدّبنيتّكمياّعمىّالتّ قصائدّطكاؿّ ضادّكانتّمثاالّ)لمقصيدة

ّ(2دالالتياّ")ّبّإعادةّتفسيرّالبنيةّبضدّ "البناءّالمفارؽّيتطمّ ّألفّ 

                                       
 .<9خالد سليمان ? ادلفارقة و األدب , مرجع سابق . ص1
 .158ناصر شبانة ? ادلفارقة ,مرجع سابق , ص  -2
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وّبياّ،ّلـّيمنعوّبأفّيجيدّةّكّتمسكّ اعرّمفّالقصيدةّالعمكديّ فّالشّ _ّتمكّ ّّّّّّّّّّّ

المفارقاتّّؾّكؿّ كياّكماّتتحرّ كّأفّيحرّ ظـّعمىّتفعيبلتو،ّفعيمةّكّأفّيكثرّالنّ شعرّالتّ 

ّصحفيّ  ّحكار ّفي ّسئؿ ّقد ّ،ك ّأمّ ّأمامو ّمف ّفأجابّ: ّ؟ ّأنت ّسيّ ّ:المشيتيف دّأنا

ّابّكّنازؾّالمبلئكة.بدرّالسيّ ّعرّالحرّ كقدّكافّزميبلّلركادّالشّ ّ،المشيتيف

حسيفّ،ّفقدّاـّاعرّأماـّأكبرّصدمةّمفارقةّفيّحياتوّبعدّسقكطّنظاـّصدّ كقكعّالشّ -ّ

قبؿّّ_فيّالفترتيفّالمختمفتيف،ّ)شاعرّببلطّ(ّبينماّكافّيعتبرّنفسوّاعتبرهّمكاطنكهّ

بقيّياتّالمفارقةّلديوّأنوّحدّ التّ ّ.كّمفّأىّـ ّالّشاعرّببلط،ّ،شاعرّكطف_صداـّّبعدّك

يعمفّذلؾّصراحةّفيّشعرهّكّتصريحاتوّ،كّذلؾّماّجعموّابؽّّكظاـّالسّ اّلكالئوّلمنّ كفيّ 

ّمجبكراّ.ّالكطفّ،دفعتوّإلىّأفّّيغادرّلخصكماتّكثيرةّفيّالعراؽضّيتعرّ 

ّنختارّدراسةّخطابّالمفارقةّفيّكّبعدّأفّلخّ ّّّّّّّ ّأىـّاألسبابّالتيّجعمتنا صنا

ناّنعمدّفيماّيأتيّإلىّذكرّأبرزّمفارقاتّحياتوّالتيّزاؽّعبدّالكاحدّ،ّّفإنّ شعرّعبدّالرّ 

تيّةّالّ رنػػػػتّ،كمفّكثيرّمفّالحكاراتّالصحافيّ خصيّعمىّاإلنتاستقيناىاّمفّمكقعوّالشّ 

ّرميفّبأفّنكرّ كّنجدّأنفسناّّممّزةّ،ةّكّالمرئيّ حافةّالمكتكباّفيّالصّ أجريتّمعوّشخصيّ 

ةّلنصكصوّفيّسقيّ استناّالنّ لفّيجعمناّنحيدّعفّدّرّاعر،ذكرناّلجكانبّمفّحياةّالشّ ّأفّ 

ّّك ّفيّأفّيتعرّ لكنّ شيءّ، ّّعمىّحجـّالمفارقعّؼّالقارئّالمطمّ ناّرغبنا اتّعمىّبحثنا
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)صدمةّالمفارقةّ(ّالتيّعشناىاّكّنحفّّاّبأفّ إيماناّمنّ ّ،يزاؿّالّاعرّكالتيّعاشياّالشّ 

ّيياّ:ّّاعرّ،ّينبغيّأفّيشاركناّالقارئّفيّتمقّ الشّ ّمعّعمىّكؿّماّيخص ّنطّ 

ّ(إالّ كرادّكّتركماف.ّ.،أمسيحييفّّ،شيعة،ةّ)سنّ عبّالعراقيرغـّتنكعّطكائؼّالشّ  .6

ّتدعىّ)الصّ الشّ ّأفّ  ّالعدد ّقميمة ّينتميّإلىّطائفة ّ)اعر ّالمندائية( قدّّكّ(1ابئة

الّعفّىذهّكريةّبحثاّمطكّ ابعّمفّمجمةّ)صركح(ّالسّ اعرّفيّالعددّالرّ كتبّالشّ 

ىكتيةّكماّاستندتّعميوّفيّعقيدتياّيانةّشرحّفيوّأصكلياّكّمعتقداتياّالبلّ الدّ 

 ار.النّ ّةّكالمكتّكّالحياةّكّالجنّ ّفيماّيخص ّ

ّالشّ  .3 ّالكتابّالمقّ صاغ ّلمصّ 2دس)اعر ّالمندائيّ ( ّإيّ ابئة ّمترجما ،ّ ّشعرا ّإلىّة اه

 اعرّ.جاءّمفارقاّلكؿّماّكتبوّالشّ ّةّّكّىكّعمؿّشعرمّ غةّالعربيّ المّ 

تيّكافّعارضوّفيّأغمبّقصائدهّالّ يّمنذّصغرهّّكاعرّديكافّالمتنبّ حفظّالشّ  .2

ككصفكهّ)بشاعرّّذيفّكاكبكهقادّالّ النّ كماّأفّكؿّّ،اّلويجعؿّنفسوّمفّخبللياّندّ 

مفّيّاـّحسيفّكالمتنبّ اؽّعبدّالكاحدّمفّصدّ زّ كانكاّيركفّأفّعبدّالرّ ّ،الببلط(

 كلة.سيؼّالدّ 

ّةّجؿّ ؼّفيّقصائدهّالدراميّ أنوّكظّ ّ،ّإالّ اعرّصابئيغـّمفّككفّالشّ عمىّالرّ ّك .4

ةّمنابرّعدّ أشادّعمىّعبّالعراقيّعمىّاختبلؼّطكائفو،ّّكينيّلمشّ المكركثّالدّ 
                                       

أفعال اإلله ، ويعتقدون شخصا ،خلقوا ليفعلوا  1;8ولكنهم جيعلون بعد هذا اإلله  بوجود اإلله اخلالق الواحد،عتقدون من حيث ادلبدأ ي - 1
 دلالئكة لذلك يعظموهنا ويقدسوهنا.بأن الكواكب مسكن ا

يسمى الكتاب ادلقدس للصابئة ?جنزاريا أو كنزاريا وتعين الكنز العظيم.- 2 
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ّالشّ بحبّ  ّلسيّ و ّّكديد ّعػػػنو ّاهلل ّرضي ّالحسيف ّرثائوّدنا ّفي ّطكاؿ ّقصائد كتب

 ياحي(.الرّ ّأشيرىاّممحمةّ)الحرّ 

ّالمفارقاتّالحياتيّ  .5 ّكانتّىذه ّالشّ كلئف ّيخترىا ّلـ ّلكفّة ّك ّكأسمكبّحياة اعر

كعيوّبياّ،جعمتوّيخمؽّةّكّإحساسوّّكحنكتوّاإلنسانيّ القدرّالذمّجعموّيعيشياّ،ّك

قصيدةّالمفارقةّّأفّ ّقصائدّمفارقةّبأكممياّإذّ"عرهّبؿّّكصكراّكثيرةّمفارقةّفيّش

ّ،ىذاّكئّعمىّكعيّالشّ حيفّتتّ ّؽّإالّ الّيمكفّأفّتتحقّ  اعرّالعميؽّبالمفارقة

ّالتكتّ الكع ّمف ّحالة ّإلى ّيقكده ّالذم ّّكّكّري ّتنعطؼّالزّ االنشطار ّالتي لزلة

 (1ناقصّ.")التّ مفّالمراكغةّّكآخرّكممةّصكبّآفاؽّبخطابوّمنذّالعنكافّحتىّ

ّالتّ يتّ ّكّّّّّّّّّّ ّالجزء ّخبلؿ ّمف ّالحقا ّالشّ ضح ّأف ّلمبحث ّبدّ طبيقي ّقد دّاعر

اّمتتاليةّالمفارقاتّالتيّعاشياّبتقنياتّعديدةّمفارقةّ،تستدعيّالكقكؼّعندىاّمميّ 

عثرناّعميوّمفّدراساتّّسجيؿّىناّأفّمامفّأجؿّاستكناهّالمفارؽّفيياّ.ّكقمناّبالتّ 

ياّقدّماّ،ّكماّأنّ ّزاؽّعبدّالكاحد،ّتعتبرّقديمةّإلىّحدّ الرّ ّنقديةّسابقةّلشعرّعبد

تّعمىّقراءةّالكاقعّالعراقيّفيّشعرهّ،ّالّةّكركزّ ياّبالمناىجّالسياقيّ متّفيّجمّ تكسّ 

ّ.يرّمفّاألساليبّالمفارقةّرّالكاقعّبكثعمىّشعرهّالذمّيصكّ 

 

                                       
 5:5ناصر شبانة ? ادلفارقة يف الشعر احلديت، مرجع سابق ، ص، _  1
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ّمة:مقدّ 

 الجيود غير أنّ  ،ينالغربيّ عمى اىتمام العديد من الّنّقاد  استحوذت دراسة المفارقة

 لكن ة،عريّ صوص الشّ السيما في النّ  ا،تطبيقالمجال ما تزال محدودة، تنظيرا و ة في ىذا العربيّ 

مظاىر أنتجت، آليات و فت و التي وظّ األدبي  ىو أخصب فنون القول رغم ذلكعر الشّ يبقى 

 الكون.الحياة و اعر لمواقع و الشّ  أبرزت رؤية المفارقة و

البحث في ىذا الموضوع بعد أن عرضنا عمى األستاذ فكرة لدينا  قد برزتو           

غير صعوبة في اختيار األنسب  وجدناة و ريد االشتغال عمى مدونة شعريّ ن المشرف أّننا

تحديدا بقصيدتو  ذّكرناالواحد، و اق عبد بشعر عبد الرز حينيا  ناعميالمطروق، فأشار 

الماضية  نواتستمع إلييا كثيرا في السّ ن كناّ ىي القصيدة التي لة)يا صبر أيوب( و المطوّ 

الع عمييا، من طّ االاعر و العودة إلى دواوين الشّ ب الفاضل األستاذ نصحناو  ،الّشاعربصوت 

ة اتيّ بمفارقاتو الحي صدمتناكانت عري، و اوية التي نمج منيا إلى عالمو الشّ أجل اكتشاف الزّ 

 مل قصائده.كاتنتشر في تخمو من المفارقة، إن لم  ة لنعريّ كتاباتو الشّ  بأنّ  واضحة، تعمن

ق لديو نوعا من ص و تخمي إلى النّ انتباه المتمقّ  شدّ انطالقا من وظيفة المفارقة التي تو 

، ليس فقط في الحاصل فيياناقض والتّ  ضادر حيال دالالت القصيدة عبر ذلك التّ التوتّ القمق و 

شفرات ة تعتبر يا باالعتماد عمى آليات خاصّ المواقف)األحداث( بل في األشياء كمّ األلفاظ و 

اعتمادا و  ي نحو داللة ما،أجل توجيو المتمقّ  ص منيا صانع المفارقة في النّ و مفاتيح يبثّ 

ة المفارقة و مفيوميا بماىيّ ق ل يتعمّ األوّ  سؤالين: عن اإلجابةراسة ىذه الدّ  تحاولعمى ذلك ،
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اني ة و الثّ الوظيف و ظاىر و األشكالمع أبعادىا من حيث الظري من خالل تتبّ طارىا النّ في إ

 ت المفارقة و مظاىرىا في شعر عبد الرزاق عبد الواحد، و رصد أىمّ يتعمق بكشف تجمياّ 

اء القصيدة المفارقة في بنيو ور الذي تؤدّ كذا الدّ اعتمد عمييا في صنع المفارقة و  اآلليات التي

ا نوعا ما، نظرا طبيقي كان شاقّ العمل في الجزء التّ إلى أن  اإلشارةلديو، كما تجدر بنا 

كذلك صعوبة عر العمودي، و الشّ و  رّ عر الحّ عيا بين الشّ تنوّ اعر و ة لمشّ عريّ الشّ  ةالتساع التجربّ 

ندرة الجيود  لىضافة إ، إآخريا اختمف من ناقد إلى تقسيم صر أنواع المفارقة عموما، ألنّ ح

 ة في ىذا الجانب من جية أخرى.العربيّ 

ة قديّ ا في الكتابات النّ تطبيقيّ ا و ة غزيرة تتناول موضوع المفارقة نظريّ مادّ توفر  ورغم     

 نذكرالمحدثين،  العرب ارسينالقميل من الدّ  فت إليو إالّ تيم ىذا الموضوع لم أنّ  إالّ ة، الغربيّ 

و ىي ترجمة  " المفارقة وصفاتيا" وانـالواحد لؤلؤة بعنكتور عبد لدّ التي قام بيا اراسة الدّ  أّوال

انية قام راسة الثّ والدّ  ( D.C mueck( )Irony and the ironicك)  يسي، ميو لكتاب دي،

األدب"، باإلضافة إلى مقالتين يعتمدىما كل ور خالد سميمان بعنوان " المفارقة و كتلدّ ابيا 

 " فنّ  يا كتابيانتالمفارقة و التي ضمّ  يا عنوانو  إبراىيمكتورة نبيمة لمدّ دارسي المفارقة، األولى 

نية المقالة الثاّ ة فصول، و ة في مجمّ طبيق" كما نشرت في دراسة مستقمّ ة و التّ ظريّ بين النّ  القّص 

ربي المعاصر"، كما حاولنا العودة إلى عال ي القّص المفارقة فكتورة سيزا قاسم بعنوان" لمدّ 

ذكر في ىذا المقام الكتب اىيم مصطمح المفارقة و أنواعيا، نستقي منيا مفة لنالمراجع الغربيّ 

 اآلتية:
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D.cmueck : irony and the ironic 

D.cmueck : the compas of irony 

عر كتور ناصر شبانة" المفارقة في الشّ كتاب الدّ طبيقي، ففيما عدا ا في الجانب التّ أمّ    

بـ" المفارقة في شعر كتور حسني عبد الجميل يوسف المعنون العربي الحديث" و عمل الدّ 

 إالّ تي عنيت بالموضوع طبيقية الّ راسات التّ ال نجد في الدّ ف"، نموذجا عدي بن زيد العبادي

ضت إلى تطبيق التي تعرّ مواقع االنترنت و ة أو ت األدبيّ المقاالت المنشورة في المجالّ بعض 

 نة.عمى قصائد معيّ المفارقة 

رة درجة الوعي بالمفارقة تختمف من شاعر إلى آخر و كذلك اختالف ميا و بما أنّ 

نة، فاألمر يجعل البحث في المفارقة من خالل اعتماد آليات و أدوات معيّ صنع المفارقات 

 ا.ا خاصّ زاق عبد الواحد يكتسي طابععند عبد الرّ 

 خاتمة.مة ومدخل وثالثة فصول و لقد احتوى ىذا البحث عمى مقدّ و 

ضنا بإيجاز إلى منيج عري عموما، و تعرّ ص الشّ ي النّ ثنا في المدخل عن تمقّ تحدّ _ 

ة حول أسموبيّ  (يفاتيرميشال ر  )اقدالنّ ما ذكره  قبل، و كذلك أىمّ ة القراءة و التّ مقي أو نظريّ التّ 

ا في نّ بيّ  و ي،المتمقّ بالموازاة بين المبدع و  فيو رأينا حول انتقال سمطة المفارقةنا أفردمقي و التّ 

 زاق عبد الواحد.عبد الرّ عند خره األسباب التي جعمتنا نختار دراسة المفارقة آ
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يا حيث تناولنا مفيوم ق بالمفارقة،ظري المتعمّ صناه لمجانب النّ خصّ ا الفصل األول ف_أمّ     

أشكاليا و كما تناولنا صفاتيا وعناصرىا  قدي العربي،راث النّ في التّ مالمحيا تتّبعنا و تعاريفيا و 

 و وظيفتيا في بناء العمل األدبي.

ضنا فيو إلى مظاىر عرّ ل، و تطبيقي األوّ خصصناه لمجزء التّ فاني ا الفصل الثّ _أمّ 

خالل استعراض أبرز زاق عبد الواحد، من ة لدى عبد الرّ ليات الكتابة الشعريّ المفارقة و آ

لنا و ت من خالليا تمك المفارقة، فتناأشكاليا في شعره مع الكشف عن اآلليات التي تجمّ 

 المفارقة عمى مستوى ىيكل القصيدة من خالل عناوين القصائد و مطالعيا و قفالتيا، ثمّ 

لكل من   اعرمن خالل توظيف الشّ  اإليقاعيضنا لممفارقات الحاصمة في المستوى تعرّ 

 عمىجنا عرّ في تشكيل المفارقات. و  الفونيمات استغاللو لخصائصكرار و التّ س و جنيتّ لا

ي الكتشاف ة المتمقّ مطيّ  الواحد زاق عبدالرّ  عبد اعرة التي جعل منيا الشّ األساليب البالغيّ 

إلى المفارقات المختمفة  منا وصشبيو، و التّ مت في االستعارة و تي تمثّ الّ و  في شعره، المعنى الخفيّ 

 عري. يني و الشّ الدّ اريخي و تناص التّ تقنية الّ اعر من خالل توظيفو بناىا الشّ  التي 

)يا صبر  اعر ىي قصيدةالفصل الثالث أفردناه لدراسة المفارقة في قصيدة طويمة لمشّ _ و  

من حيث  ةالت شيرة عربيّ لكون القصيدة ند ذاتيا و أيوب(، لكونيا قصيدة مفارقة في حّ 

و لقد  العرب، قادالنّ  ة من لدنقديّ راسة النّ من الدّ  يا لم تحظ بكّم وفيرسماعيا، كما أنّ قراءتيا و 

ىناك في باقي آالمو و جراحو وجراح وطنو التي انتشرت ىنا و  اعر فييا كلّ جمع الشّ 

ة صوتيّ ثري، كما اكتشفنا فييا مفارقة مطمعيا النّ حيث وقفنا عمى مفارقة عنوانيا و  قصائده،
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وربطنا . المفارقة عالقتيما في كشف دالالتم( و )الالّ واد(مت في صوتي)الصّ طاغية تمثّ 

المفارقات  عن أىمّ  بالكشف في األخير قمنا راثي، ثمّ ناص التّ التّ جمل و يمة البين ث أيضا

 ة في القصيدة.فظية و الموقفيّ المّ 

محور ذلك  ي لكون المتمقّ مقي ة التّ منيج أسموبيّ  لقد اعتمدنا في ىذا البحث عمىو  _

نشاء ة أنساق في إمنيج يعترف بتآلف عدّ  ئيس في المفارقة، وىورف الرّ الطّ  المنيج كما أّنو

نّ ص سمخا كميّ النّ الخطاب، مما يجعل القارئ ال يعمد إلى سمخ  ما  ا عن عالمو الخارجي وا 

يتشارك فييا ة ايدولوجيّ ة و ة و ىي ميارة ثقافيّ ميارة خاصّ قة بشفرة المفار  حلّ يعمد إلى 

 ييا.صانع المفارقة و متمقّ 



 

    
 مدخل
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 :عريص الش  ي الن  تلق   

عرّبكصفوّظاىرةّاّبالشّ قادّاعتنّكقدّالمعاصرّيبلحظّأفّالنّ عّلحركةّالنّ المتتبّ ّإفّ 

زتّالمدارسّ،كّقدّركّ ّألطراؼابالقصيدةّمفّحيثّىيّعمؿّإبداعيّمتكامؿّة،ّّكإنسانيّ 

ّإبرازقديّ النّ  ّعمى ّالحديثة ّالتّ جماليّ ّة ّالشّ ات ّعريّ جربة ّبمختمؼ ّّكة األدكاتّالمناىج

فّكنّ ةّ،ّّكاإلجرائيّ  ّاّفيّىذاّالبحثّالّنركّ ا  زّعمىّمبادئّعمـّالجماؿّ،فإنناّنعتبرّكؿ 

ّالّ  ّفي ّكقع ّأثّ ما ّك ّيذكّ نفس ّىذا ّك ّجميؿ، ّفيك ّاإلنساف ّ ّفي ّالقاضيّر ّبقكؿ رنا

الّةّ،ّكّظرّكّالمحاجّ فكسّبالنّ بّإلىّالنّ عرّالّيحبّ ق(ّإفّ:"الشّ 293الجرجانيّ)تّّّ

نّ يحمىّفيّالصّ  بوّبلكةّ،كّيقرّ ماّيعطفياّعميوّالقبكؿّكّالطّ دكرّبالجداؿّكّالمقايسةّ،كا 

ةّإذّشعريّ جربةّالّ غةّفيّالتّ دّحكؿّدكرّالمّ قاّ (ّ،كّالّيختمؼّالنّ 1كنؽّكّالحبلكةّ")منياّالرّ 

ّالشّ تعتبرّالكسيمةّالتيّيحقّ  ّكذلؾّألفّ ؽّبيا ّتكحّ "النّ ّعرّكجكده ّالحديثة ّدّاألساسظرة

غةّمفّحيثّىيّكائفّلوّةّكّتمزجّبينيما،ّكّتنظرّإلىّالمّ عريّ جربةّالشّ الجماليّلمغةّالتّ 

جربةّ(ّكّالتّ عرمالشّ عبيّرةّلمتّ غة)كأداةّأساسيّ المزجّالحاصؿّبيفّالمّ ّأمّأفّ (2توّ")شخصيّ 

ةّتمارسّيّأماـّظاىرةّإنسانيّ ةّالتيّتصاغّشعراّ)لغةّ(ّىكّالذمّيجعؿّالمتمقّ اإلنسانيّ 

ّم ّفيّإنتاجّالمعنى،ّبؿّكّفيّأداءّالتّ ضغطا ّفتجعموّشريكا ّعميوّ، ةّجربةّاإلنسانيّ ا

ّنفسياّ.

                                       
  111ص ،م  :9<1،1م وعلي زلمد البجاوي،القاهرة،ط،تح?زلمد ابو الفضل ابراهيالوساطة بني ادلتنيب و خصومه ?اجلرجاين  ،انظر-1
  =81ص  م ، :511،   1الفكر العريب القاهرة ط  دارة يف النقد العريب ،ألسس اجلمالي  اعز الدين امساعيل ? -2
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ّأنّ ّالأكّ ّااعرّالمعاصرّ)ّانطبلقاّمفّككنوّقارئلقدّأدرؾّالشّ  وّلـّيعدّالمنتجّ(

ّالعمميّ  ّفي ّاإلبداعيّ الكحيد ّأفّ ة ّك ّمستيمّة، ّيعد ّلـ ّمنتجاّالقارئ ّصار ّ،بؿ ّفقط كا

ّ ّاإلبداعيّدليبلّكلممعنى، ّالعمؿ ّسيركرة ّأثناء ّالمبدع ّفيّذىف ّحضكره عمىّّصار

ةّدائماّ،ّبؿّىيّفيّأحيافّيّليستّخارجيّ "سمطةّالمتمقّ ّكراكةّبينيماّثبكتّعقدّالشّ 

ةّمعينةّمفّالقراءّ،ّيجبرّعمىّاعرّنكعيّ (ّّفقدّيخاطبّالشّ 1كثيرةّاستبدادّداخميّ")

ّبعيفّاالعتب ّميكالتيا ّك ّاحتياجاتيا ّأفّيتكجّ أخذ ّأك ّفعؿّجماعةّسّالشّ ار، اعرّردكد

ّنةّ.أخرلّفيحتاطّلمكاجيتياّبأساليبّمعيّ 

يّمنيجاّلمدراسةّفكجبّعميناّالكقكؼّؿّبأسمكبوّالتمقّ ىذاّالبحثّيتكسّ ّكّبماّأفّ 

ّاتياّ.يّكّأىـّفرضيّ قميبلّعندّنظريةّالتمقّ 

ّّ

 ل : قب  ة القراءة و الت  ي أو نظري  لق  منهج الت  

ـ(ّفيّإطار6966ّتينياتّ)قبؿّفيّألمانياّفيّأكاسطّالسّ التّ أثيرّكالتّ ظيرتّنظريةّ

(ّّكّىانزWolfgang Iserّمدرسةّ)ككنسطانس(ّعمىّيدمّكؿّمفّفكلفغانغّإيزرّ)

الّّص ّظريةّأفّالنّ يرلّأصحابّىذهّالنّ كHans Robert Jaussّ) )ّركبرتّياكس

الستقباؿّكّليسّ،اليسّالخمؽّّكفاإلدراؾّّاإلدراؾّ"ّ،ماّلـّيخضعّلعمميةاؿّعندىـّفنّ يمثّ 

                                       
=;ص  م ، <<<1. 1روق ،عمان ،األردن ، طر الش  دا لقي ، دراسات نقدية ،عر و الت  العالق على جعفر ? الش  - 1 
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ّإلىّإدراكوّّص ّكمفّاستقباؿّالنّ ّ.(1")ّتاجّىكّالعنصرّالمنشئّلمففّ النّ  ّالقارئّ، يقـك

ّفيبمؤلّال ّأمامو ّفراغاتّالتيّتبدك ّحقيقيّ و، ّبذلؾّمشاركا ّكيككف ّفيّصنعّليستكممو ا

اتّالعمؿّمفّأساسيّ ّاّالغمكضّالذمّتخمقوّتمؾّالفجكاتّلدلّالقارئ،ّفيعدّ ،ّأمّ المعنى

ؽّلوّفيموّيحقّ ّةّالستكناهّذلؾّالغمكضّكمحاكالتّالقارئّالمستمرّ ّد،ّإذّأفّ األدبيّالجيّ 

ّاإلبداعيّ ةّالتيّتقدّ ةّالّيجدىاّفيّاألعماؿّاألدبيّ عكرّبمتعةّجماليّ الشّ  ةّـّلوّعناصرىا

ةّاءّفرصةّلممارسجسيـّتككفّلمقرّ ...فيّالتّ دهّايزرّ:"استسبلـّكّذلؾّماّأكّ ةّكّبعبلنيّ 

ّيحتاجّإلىّإبداعّ." ّاألماكفّالغامضة ّفمؿء ،ّ ّفعؿ2ّ)ّخياليـ ّكانتّردكد ّميما ّك )

ّحمكالتّالنّ  ّيتقبّ ص ّالقارئّتجاه ّفيك ّسكاءّكانتّإيجابيّ ، ّأكّسمبيّ ؿّآثاره ّفيّشكؿّة ة

صّمفّخبلؿّماّيتركوّمفّدّبذلؾّقيمةّالنّ ةّمتباينةّ،ّكّيحدّ ةّكّشعكريّ استجاباتّنفسيّ 

ذلؾّالكقعّالجماليّّكرّأفّ جديرّبالذّ (ّّك3فكسّ")جماليّفيّالنّ يّّكفنّ ةّكّكقعّآثارّشعكريّ 

اآلثارّالتيّفرّالقارئّبػػػػػػ"الخيبةّ"ّةّأفؽّانتظاعندماّتصيبّاآلثارّاألدبيّ ّؽّإالّ الّيتحقّ 

ّةّسرعافّماّتبمىّ.ترضيّأفؽّانتظارهّىيّأعماؿّعاديّ 

ّالخاص ّ ّأسمكبو ّلكؿّشاعر ّكاف ّإذا ّالشعريّ ّك ّفيّالكتابة ّالقكؿّة ّمف انطبلقا

جؿّنفسوّ"ّفمماذاّالّيككفّلمقارئّأيضاّأسمكبوّاألسمكبيّالمعركؼّأفّ"األسمكبّىكّالرّ 

دّةّالتيّتؤكّ ةّالمابعدّحداثيّ ،كّإذاّعدناّإلىّمقكالتّالمدارسّالنقديّ ؟مقيّفيّالتّ ّالخاص ّ
                                       

 1 85-81ص  ،م  5<<1 ،دار احلوار الالذقية?رعد عبد اجلليل ،تر–رؤية نقدية  –نظرية اإلستقبال ? روبرت سي هولب-
91ص  ،ادلرجع نفسه- 2 
115ص، =8بنان ، عدد ل?مجالية التلقي و التواصل األديب ،دار الفكر العريب ادلعاصر ،بريوت ، هانز روبرت ياوس ،ينظر -  3 
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ّالنّ عمىّتعدّ  ّالقراءاتّك ّبالضّ د ّفإفّذلؾّيجعؿّمنيا ،ّ أساليبّركرةّصكصّالمفتكحة

ّالتّ  ّفي ّنتعرّ مقّ مختمفة ّيجعمنا ّما ّىذا ّك ،ّ ّألىّـ ي ّّض ّميشاؿ ّبو ّجاء ّريفاتيرما

(michael riffatereّ)حكؿّذلؾ.ّ

ّ

 ي لدى ميشال ريفاتير :لق  ة الت  سلوبي  أ

ّالدّ ّيعدّ  ّفي ّالباحثيف ّأشير ّمف ّاألسمكبيّ ريفاتير ّدرسّراسات ّ،فقد ّالحديثة ة

ماّيستكقؼّّضّإلىّأىّـ صّكّتعرّ البارزةّفيّالنّ ةّكاىرّاألسمكبيّ الباحثّعدداّمفّالظّ 

األسمكبّإبداعّمفّالمنشئّكّإرجاعّّحاّخبلؿّذلؾّأفّ انتباىوّفيو،ّمكضّ ّالقارئّكّيشدّ 

كّىكّّ(1)ّي"فعؿّلدلّالمتمقّ ّةّتثيرّردّ يّ بنيةّنصّ ّكؿّ ّيّكّذلؾّالعتبارّ"ّأفّ مفّالمتمقّ 

ّي.مقّ التّ ّةيّىكّمحكرّأسمكبيّ الفعؿّلدلّالمتمقّ ّبيذاّيجعؿّردّ 

إذّيتساءؿّةّفيّالبحثّاألسمكبي،كفّالجددّإلىّمسألةّالمكضكعيّ ضّاألسمكبيّ كقدّتعرّ ّّ

صّةّ؟ّفيّالنّ ةّ:ّأيفّنبحثّعفّالمكضكعيّ كتكرّ)منذرّالعياشي(ّفيّأعمالوّالنقديّ الدّ 

،عمىّرأمّريفاتيرّّممحّ ؤاؿّالفيّإجابتوّعمىّىذاّالسّ ّاتكأأكّفيّالقارئّ؟ّكّنجدهّقدّ

مقاربةّفيوّفتككفّأفضؿّالقارئّيجميّاألسمكبّبفعؿّاألثرّالذمّيتركوّّأفّ ّ":ّفيّقكلو

                                       
  1 85ص ، م  =<<1،مارس ، >رللد ، >5?االتصال و التأثري رللة عالمات ،ج موسي ربايعة األسلوبية  ،ينظر 
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ّىيّالمتأتّ فيّ،لؤلسمكب ّعفّطريؽّالقارئرأيو ّاّ(1")ية ّاتخذ ّالسّ لدّ كما ّ)عبد بلـّكتكر

ّ:حميؿّالمكضكعيّحيفّيقكؿاّفيّالتّ مّ مكقؼّ)ريفاتير(ّمخرجاّميالمسدمّ(ّمفّ

اعتبارّأفّالبحثّالمكضكعيّيقتضيّأفّالّينطمؽّقريرّبريفاتيرّإلىّضيّىذاّالتّ ف"كّي

نماّينطمؽّمفّصّمباشرةّّكؿّمفّالنّ المحمّ  ّّ.(2")األحكاـّالتيّيبديياّالقارئّحكلوا 

ّتقمّ ّّّّّّّ ّقد ّالقارئ ّأف ّسبؽ ّما ّكؿ ّالسّ نستخمصّمف ّمقاليد ّمف ّكبيرا ّجزءا مطةّد

عفّمكاقفوّكّخبراتوّّيككفّغيرّمعزكؿكاستيعابوّلو،ّص ّعندّاستقبالوّلمنّ نصيةّكّأنوّالّ 

ّالسّ  ّالجمالية ّالنّ .ابقة ّفجكات ّكانت ّإف ّمساحاتّضيّ ك ّبالمساحةّصّىي ّمقارنة قة

أكيؿّارتكازاّعمىّخبراتوّياّتمنحّالقارئّمجاالّفسيحاّلمقراءةّكّالتّ صّ،ّإالّأنّ ةّلمنّ الكميّ 

ّصّ.ةّكّباقيّالخبراتّالتيّيتيحياّالنّ الخاصّ 

 ــــل : أويــــــــــــــــــــي و الت  لقـ  الت  

يستدعيّّالقراءةّففّ طبيؽ،ّبؿّترلّةّجاىزةّلمتّ أكيؿّقكالبّإجرائيّ ةّالتّ ـّنظريّ الّتقدّ ّّّّّ

ّ(ّأفّ Umberto Ecoدّامبرتكّايكك)يؤكّ ّك،ّجربةّكّثقافةّكّمكىبةّلدلّالقارئرّتتكفّ 

ّـ "الفعؿّالقرائي ص،ّيعمـّالقارئّكيؼّيخاطبّنّ الليةّلميركرةّالدّ رجةّاألكلىّبالصّ بالدّ ّييت

                                       
 .ويةيسات يف األسلوبية البنانقال عن ميشال ريفاتري ,در  ،م<<<1يف األسلوبية ،احتاد الكتاب العرب ،دمشق .? مقاالت منذر العياشي  -1
 .1>, ص  م 5=<1 ، 5ط،بريوت  ار العربية للكتاب ،الد  ،األسلوبية األسلوب و  ي ?عبد السالم ادلسد   - 2
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فيذاّّ(1ّالالتّالمتكازيةّ")يبدأّفيّإنتاجّالدّ ،ّكزجّبوّلينزعّعنوّكسمو،ّكّكيؼّيمتصالنّ 

طبلقاّ،ّانفؿّالذمّيقكـّبوّالقارئّالمتمكّ كّ العمؿّاإلبداعيّالمكازمّلمعمؿّاإلبداعيّاأل

ّالتّ  ّنظرتو ّالخاصّ مف ّأسمكبيّ ةأكيمية ّينتقؿّمفّعبلمة ّيجعمو ّفيّالنّ ، إلىّأخرلّّص ّة

ّابعّالغنائيّ،فيثرمّالنّ ةّذاتّالطّ عريّ صكصّالشّ ةّفيّالنّ خاصّ  صّمفّداخموّكّالّيمتـز

ّالمع ّ.،ّميماّكافّالقبضّعميوّمستحيبلىنالكقكؼّعمىّتخـك

ّالمتذكّ  ّالقارئ ّيحصمو ّالذم ّالجمالي ّفالمعنى ّاكتشاؼّكلذا ّفي ّيكمف ّال ؽ

ّبقدرّماّىكّمتجسّ ةّالمتميّ يّفيّالعبلمةّاألسمكبيّ خرؼّالفنّ الزّ  ،ّ دّفيّإدراؾّالفارؽّزة

ّالمّ  ّالعدكليّ")غكمّالتّ بيفّاالستعماؿ ّبيفّاالستعماؿ ّأفّ ّ(2قميدمّك ّاإلدراؾّّكما ىذا

ّغييرّمفّزمفّإلىّآخر.نفسوّقابؿّلمتّ 

ّالتّ ّإفّ ّ ّلدلّأصحابّالتّ أكيميّ القراءة ّعمميّ مقّ ة ّإال ّىي ّما ّتفاعميّ ي ّذاتّة ّبيف ة

ّذاتّ ّك ّف)المقركء()القارئ( ّالتّ إستراتيجيّ ، ّتؤكّ ة ّأكيؿ ّثغراتّينبغيّّفّ أد ّتعاني البنية

ّّممؤىا،كىك كتكرّساميّإسماعيؿّأفّيرلّالدّ ّ.(ياكسّ)يّعندمقّ يتقاطعّمعّأفؽّالتّ ما

ّشيمرماخر() ّبالدائرةFreidrich schleiermacherّ)ّفريدريؾ ّعرؼ ّما ّصاغ )

ّ،الّيفيـّدائماّإالّفيّضكءّّالكؿّ ّما،تيّتعنيّأفّالجزءّفيّشيءّكّالّ ّةاليرمنيكطيقيّ 

                                       
،ص م  ;<<1نطوان أبو زيد ,،ادلركز الثقايف  العريب ، ا ?النصوص احلكائية قرايكو ? القارئ يف احلكاية ? التعاضد التأويلي يف  امربتو -1

5=-5>. 
أنظر ادلوقع الرمسي لسعيد بن كراد نقال عن ? روبرت ياوس ،من أجل هرمنيوطيقا ادبية  ،ي و التأويل ? مدخل نظريلق  سعيد بن كراد ?الت   - 2

  9=8.ص م ،==<1النسخة الفرنسية ،منشورات غاليمار فرنسا 
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(ّإذفّىذا1ّ")ّائبّبيفّالجزءّكّالكؿّ كترّالدّ العكسّصحيحّ......كّالفيـّىكّنتاجّالتّ ّك

يّليستّقكاعدّثابتةّقابمةّأكيؿّلدلّالمتمقّ ةّكّآلياتّالفيـّكّالتّ صيّ عالؽّبيفّالبنىّالنّ التّ 

هّردّ الحاالت،ّفػػػػػػػ"ّاليرمنيكطيقا"ّتحتكمّعمىّشيءّالّيمكفّّجريبّفيّكؿّ لئلجراءّكّالتّ 

أكيبلتّماّىيّإالّترسيخّكّتأكيدّالتّ ناتّّككيّ ىذهّالتّ (ّّك2")فكيّ إلىّقاعدةّكّيعنيّبوّالتّ 

ّبيفّاألدبّّكاريخيّ ةّكالتّ كابطّالجماليّ لمرّ  ةّبلتّالجماليّ تكمفّالصّ ّالقارئ.ّك"ةّالمكجكدة

ّالتّ  ّأف ّحقيقة ّاألمقّ في ّاألدبيكّ ي ّلمعمؿ ّالجماليّ يتضمّ ّؿ ّلقيمتو ّاختبارا ّ،مقارنةّف ة

الفيـّّةّالكاضحةّلذلؾّىكّأفّ اريخيّ مةّالتّ الصّ ّتّقراءتياّفعبل،كةّالتيّتمّ باألعماؿّاألدبيّ 

ّ(.3يّمفّجيؿّإلىّآخرّ")مقّ تأكيدهّفيّمنظكمةّالتّ تعزيزهّّكّبالقارئّسيتّـ ّؿّالخاص ّاألكّ 

ّمفّكؿّ ّّّّ ّالتّ ّنستنتج ّجاءتّبو ّسبؽّأفّما ّأدكاتّأكيميّ ما ّك ّ،مفّمفاىيـ ة

ّالمؤكّ إجرائيّ  ّتساعد ّالمتمقّ ة ّالنّ ؿ/ ّعالـ ّإلى ّالكلكج ّعمى ّلكنّ ّص ّي ّك ّتمنحوّ، ّال يا

ّالنّ السّ  ّفيكّالّيكاجو ،ّ ّالمطمقة ّبؿّيكاجيوّمفّخبلؿّالتّ مطة ّمعزكال، جربةّصّكحيدا

فّتسم حّبتجاربوّالقرائيّ اعرّالتيّالّيمكنوّتجاكزىاّحتىّّكةّلمشّ خصيّ الشّ  ّابقة.ةّالسّ ا 

ّ

 

                                       
 

. ;>ص م ،  5115، 1، طت التلقي ? دراسة يف نظرية التلقي عند ياوس و إيزر , اجمللس األعلى للثقافة ,القاهرة سامي امساعيل ?مجاليا   1 
. >9ص ، م 1<<1 ، دط ، زلمود سيد أمحد ? دلتاي و فلسفة احلياة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع القاهرة -  2 
.  ==ليات التلقي ?ادلرجع السابق ص سامي امساعيل? مجا-  3 
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 ي : لق  المفارقة بين سلطة اإلبداع و سلطة الت  

عرّالعربيّةّطاغيةّفيّالشّ المفارقةّىيّظاىرةّنصيّ ّأكيدّعمىّأفّ مفّالتّ ّالّبدّ 

كّتناقضّّصّمفّغمكضّكّتضادّ وّفيّحناياّالنّ المعاصرّ،ّتستطيعّمفّخبلؿّماّتبثّ 

ّمتشنّ  ّالعبلقة ّتجعؿ ّأف ّتحريضو ّك ّالشّ جة ّالقارئّ،بيف ّك ّاإلبداعيّ ّفّ ألاعر ةّالكتابة

ّ،يحرّ  ّتحريضي ّعمؿ "ّ ّىي ّضدّ ضّالذّ المفارقة ّذاتوّخراآلّات ّالكقت ّفي ّىي ،ك

ّضدّ  ّ")الذّ ّتحريضّلآلخر ّّك1ات ّالنّ سيتّ ( ّالفصؿ ّفي ّالحقا ّالتعرّ ّظرمضح ضّبعد

ّكصفاتيا،أفّ  ّكأنكاعيا ّالمفارقة ّّكّلتعريفات ّتجمّ مفيكميا ّال ّّافقيتحقّ ييا ّبعيدا عفّأبدا

عمىّ،قارئياصانعّالمفارقةّّكطرفيف:ّةّبيفذكيّ ةّماىرةّّك"ىيّلعبةّلغكيّ ّالمفارقةفّ،القارئ

معّ(2ّ)."تدعكهّإلىّرفضوتستثيرّالقارئّّكّصّبطريقةـّفيوّصانعّالمفارقةّالنّ نحكّيقدّ 

ّالمّ ّالعمـّبأفّ  ّكّالّ،ّالّجعؿّالقارئّفيّحالةّاستنفارّقصكلعبةّكفيمةّبأفّتىذه ييدأ

كّىكّرضىّّ...!ّكجدتياّعمىّمعنىّترضاهّنفسوّليصرخّقائبلّ:ّيستكيفّحتىّيستقرّ 

ّندّ ّيحس ّ ّصار ّأنو ّخبللو ّ)المؤلّ مف ّلخصمو ّلذّ ا ّتزداد ّك ّاالؼ( ّىذا ّإذاّة نتصار

بذلؾّكىّكّؽّالقارئّكقتاّليبدمّماّأكتشفو،كاستغمقت،ّكاستغّرّتشابكتّعناصرّالمفارقة

ّ"...البلّ  كّيعرؼّمتىّيمقيّمتّالذمّيحتفظّبالقدرةّعمىّالصّ ّكىك،ّعبّالكبيرّفييا

                                       
 .  >ص  م ، 1<<1 ، 1ط–لبنان –دار اآلداب ,بريوت ، الكتابة ضد الكتابة  عبد اهلل الغذامي   ? -1
  185ص م ، =><1جمللد السابع ،لعدد الرابع ، ا، ئة ادلصرية العامة للكتاب نبيلة ابراهيم ?دلفارقة ،رللة فصول , اذلي -2
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ّالدّ  ّالطّ ّ(1)ّ"...ىشةكرقة ّبيف ّالس جاؿ ّّفرفيىذا ّعمييما ّتقـك ّّالمفارقةالذْيف كتستمـز

،كّرفعّرايةّيطرةّعمىّالمكقؼندّكمييماّفيّالسّ ةّعكجكدّرغبةّخفيّ ،يستدعيّجكدىماّك

يعطيّّ،ؽّبعدّعناءّالبحثّعفّالمفارقةفكّ ةّالتّ لذّ ّكّؽّصدمةّاالكتشاؼالنتصار،ّفتتحقّ ا

اعرّعمىّالجيةّاألخرلّفإفّالشّ ةّكّإفّلـّتكفّمطمقةّ،ّّكركرةّسمطةّخاصّ القارئّبالضّ 

ؾّاألصميّلمعبةّالمفارقةّكّالعارؼّبعناصرىاّيممؾّأيضاّسمطةّكاضحةّبصفتوّالمحرّ 

ّيطرةّعمىّالمكقؼّ.ّلمسّ 

ّعدكالّتظؿّ ّّّّّّّّّّّّّ ّداخؿّّجماليّ المفارقة ّبعناية ّقذفو ّك ّبحبكو ّمنشئة ّاعتنى ا

لمقارئّسمطتوّّيياّ،كماّأفّ سالةّالتيّيكجّ مطةّعمىّالرّ توّفيّالسّ صّ،محتفظاّبأحقيّ النّ 

ّالتّ الخاصّ  ّفي ّالفنّ ذكّ ة ّالرّ ؽ ّليذه ّالجمالي ّ،عمىّحدّ يّك ّاهللّالغذاميّّسالة ّعبد قكؿ

غةّسابحاّفيياّإلىّأفّيتناكلوّالمّ ّصّاألدبيّكجكدّعائـّ,ّفمبدعوّيطمقوّفيّفضاء"النّ 

ي،ّيبّالمتنبّ تعبيرّأبيّالطّ ّىّحدّ صكصّشكاردّعمالنّ لقارئّكّيأخذّفيّتقريرّحقيقتوّ،ّكا

مطةّالسّ ّكأفّ (ّّك2يختصـّ.")اىاّّكنياّمبدعياّكّيسيرّالخمؽّجرّ شاردةّ،يناـّعّكؿّنص ّّك

ّالمفارقةالّ  ّمنشئ ّالمبدع ّيكتسبيا ّانتقاّتي ّمرحمة ّتككف ّأف ّتعدك ّتنفؾّ ةليّ ال تمؾّّ،ال

مطةّتنتقؿّإلىّيدمّالقارئّفبلّيتمكفّىذاّاألخيرّمفّإعبلنياّلنفسوّكاممةّ،فتعكدّالسّ 

ّؿّكّىكذاّدكاليؾّ.إلىّاألكّ 

                                       
  =9ص م ، ;=<1  ، 1?حيايت مع الشعر دار العودة ،بريوت ،طنزار قباين  -1
 . ;5.صم ، 8=<1الكويت ,،دار سعاد الصباح ،)من النبوية إىل التشرحيية ( اخلطيئة و التكفري ?عبد اهلل الغذامي -2
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ّ

 اق عبد الواحد ؟ : ز  لماذا المفارقة في شعر عبد الر  

ّالشّ ّّّّّّّّّّّّّ ّاستطاع ّالعربيّ لقد ّيجسّ ّاعر ّأف ّالحياتيّ المعاصر ّتجاربو ّلنا ةّد

ّّكالخاصّ  ّالكجكد ّبأسئمة ّتزخر ّالتي ّاإلبداعيّ ة ّالمغامرة ّفي ّ،مكغبل ّدرجةّالحياة ّإلى ة

)خارجةّ(ّإلىّدرجةّّةّتعدّ ـّنماذجّأدبيّ قدّ ّةّكّقدّأتىّجيؿّجديدّشابّ خاصّ ّعقيدّ."التّ 

1")عرّفيّالقديـّكّالحديثّليدّالشّ ادّعفّكثيرّمفّتقالتمرّ 
شاعرّعربيّّاّأفّيظؿّ (ّأمّ 

ّمتمسّ  ّمعاصر ّالشّ ؾ ّعمكد ّأللكية ّحامبل ّك ّالشعر ّظؿّ بزماـ ّفي ،ّ ّالعربي كؿّّعر

اعرّالعراقيّعبدّ،ّكّنقصدّبقكلنػػػػاّالشّ ّذاتياّمفارقةّّبحدّ ّفتمؾّتعدّ ّّ،ثةّمظاىرّالحدا

دناّأنفسناّكجّماّقرأناّشيئاّعنوّأكّشيئاّمفّشعرهّ،ّإالّ اّكمّ اؽّعبدّالكاحدّ،ّفقدّكنّ زّ الرّ 

رتّالمفارقةّبشكؿّطاغّفيّكؿّلقدّتكفّ .ّارقةّلمكىمػػػػػػةّاألكلىّقسراّبأشياءّتبدكّمفّنحس ّ

ّ،تمعبّفيياّالظّ  ّأساسا ّالحياة ّفعبلّحدثّأفّ" ّك ّيعيشيا ّمازاؿ ّك ركؼّالتيّعاشيا

فّاعرّالمتمكّ (ّّكّالشّ 2أحياناّكّمستترّأحياناّأخرلّ")ّالمفارقةّدكراّبارزاّبشكؿّجميّ 

ّمحاكاتياّكّتصكيرىاّ.ةّتمؾّالمفارقات،ّكّيبدعّفيّبأىميّ ّيحس ّ

ّالرّ ّّّّّّّّّّّّّ ّلشعرّعبد ّنسقيّ زّ كمعّأفّدراستنا ّالكاحدّىيّمقاربة ةّتجعمناّاؽّعبد

ّإالّ  ّبذاتيا ّك ّلذاتيا ّنصكصو ّخبلؿّّأفّ ّنتعامؿّمع ّعمييا ّالمفارقاتّالتيّكقفنا حجـ

                                       
 .=،صم  <=<1،  5طه وادي ?مجاليات القصيدة ادلعاصرة دار ادلعارف ، القاهرة ،ط -1
 . =9?ادلفارقة و األدب ،مرجع سبق ص خالد سليمان  -2
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ّضناّلجكانبّمفّحياتوّكافّكبيراّإلىّدرجةّدفعناّذلؾّّإلىّتخميصياّىناّلؤلسبابتعرّ 

ّاآلتيةّ:

اخبةّفيّحياتوّ،ّكّىيّمفارقاتّاعرّعمىّمعايشةّالمفارقاتّالصّ قدرةّالشّ -ّّّّّّّّّّّ

ّبمغوّمفارقةّ،ّإذّيترجـّخالدّسميمافّعفّ)ميكيؾ(ّ جعمتوّمجبراّعمىّصياغتياّشعرا

D.C.Muecke ّاإلحساسّبالمفارقةّكّمظاىرىاّ،أكّالقدرةّعمىّرؤيةّالمفارقةّّ(ّّأف"

نياّ،مفّبيفّأمكرّأخرلّ،امتبلؾّشيءّعائدّأكّفيّأمرّما،ّيتضمّ الكامنةّفيّمكقؼّّ

افّعمىّرؤيةّماّيمكفّأفّيككفّصكرةّجميمةّأكّقدرةّالكاتبّعمىّرؤيةّكيؼّلقدرةّالفنّ 

ّ(1دة"ّ.)يمكفّلحدثّماّأفّيصبحّقصةّجيّ 

ّالحياتيّ ّّّّّّّّّّ ّالمفارقات ّأغمب ّإف ّتعرّ _ ّالتي ّالمستّكة ّعمى ّكانت ّليا ّييفض

ّك ّأفّ ّالفردم ّ.ك ّكاحد ّآف ّفي ّالشّ ّالجمعي ّعاشيا ّالتي ّالمفارقات ّالعراقيّكؿ عب

ّالشّ  ّمسّ اعرّبصفةّأكثرّمفارقةّكحدّ انعكستّعمىّحياة ّ,ألنيا الجكانبّالتيّّتّأىّـ ة

ّالدينيّ تشكّ  :ّ ّالسياسيّ ؿّالفرد ّك ّالعرقيّ ة ّك ّالشّ ة ّمعاناة ّمفّرحـ ّفانبثقتّعنيا ،ّ اعرّة

ّا ضادّلمفارقةّ(ّكّىيّقصائدّبنيتّكمياّعمىّالتّ قصائدّطكاؿّكانتّمثاالّ)لمقصيدة

ّ(2دالالتياّ")ّبّإعادةّتفسيرّالبنيةّبضدّ "البناءّالمفارؽّيتطمّ ّألفّ 

                                       
 .<9خالد سليمان ? ادلفارقة و األدب , مرجع سابق . ص1
 .158ناصر شبانة ? ادلفارقة ,مرجع سابق , ص  -2
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وّبياّ،ّلـّيمنعوّبأفّيجيدّةّكّتمسكّ اعرّمفّالقصيدةّالعمكديّ فّالشّ _ّتمكّ ّّّّّّّّّّّ

المفارقاتّّؾّكؿّ كياّكماّتتحرّ ظـّعمىّتفعيبلتو،ّكّأفّيحرّ فعيمةّكّأفّيكثرّالنّ شعرّالتّ 

ّصحفيّ  ّحكار ّفي ّسئؿ ّقد ّ،ك ّأمّ ّأمامو ّمف ّسيّ ّ: ّ:أنا ّفأجاب ّ؟ ّأنت دّالمشيتيف

ّابّكّنازؾّالمبلئكة.بدرّالسيّ ّعرّالحرّ المشيتيفّ،كقدّكافّزميبلّلركادّالشّ 

حسيفّ،ّفقدّاـّاعرّأماـّأكبرّصدمةّمفارقةّفيّحياتوّبعدّسقكطّنظاـّصدّ كقكعّالشّ -ّ

قبؿّّ_فيّالفترتيفّالمختمفتيف،ّ)شاعرّببلطّ(ّبينماّكافّيعتبرّنفسوّاعتبرهّمكاطنكهّ

بقيّياتّالمفارقةّلديوّأنوّحدّ التّ ّ.كّمفّأىّـ ّالّشاعرّببلط،ّ،شاعرّكطف_صداـّّبعدّك

يعمفّذلؾّصراحةّفيّشعرهّكّتصريحاتوّ،كّذلؾّماّجعموّابؽّّكظاـّالسّ اّلكالئوّلمنّ كفيّ 

ّمجبكراّ.ّالكطفّ،دفعتوّإلىّأفّّيغادرّضّلخصكماتّكثيرةّفيّالعراؽيتعرّ 

صناّأىـّاألسبابّالتيّجعمتناّنختارّدراسةّخطابّالمفارقةّفيّكّبعدّأفّلخّ ّّّّّّّّّّ

ناّنعمدّفيماّيأتيّإلىّذكرّأبرزّمفارقاتّحياتوّالتيّزاؽّعبدّالكاحدّ،ّّفإنّ شعرّعبدّالرّ 

تيّةّالّ الحكاراتّالصحافيّ ّخصيّعمىّاإلنترنػػػػتّ،كمفّكثيرّمفاستقيناىاّمفّمكقعوّالشّ 

ّفيّالصّ أجريتّمعوّشخصيّ  ّالمكتكبا ّالمرئيّ حافة ّك ّممّزة ّ ّأنفسنا ّكّنجد ،ّ ميفّبأفّة

ةّلنصكصوّسقيّ استناّالنّ لفّيجعمناّنحيدّعفّدّراعر،ذكرناّلجكانبّمفّحياةّالشّ ّأفّ ّرنكرّ 

اتّمفارقعّعمىّبحثناّّعمىّحجـّالؼّالقارئّالمطمّ ناّرغبناّفيّأفّيتعرّ لكنّ فيّشيءّ،ّّك
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)صدمةّالمفارقةّ(ّالتيّعشناىاّكّنحفّّاّبأفّ إيماناّمنّ ّ،يزاؿّالّاعرّكالتيّعاشياّالشّ 

ّيياّ:ّّاعرّ،ّينبغيّأفّيشاركناّالقارئّفيّتمقّ الشّ ّمعّعمىّكؿّماّيخص ّنطّ 

ّ(إالّ كرادّكّتركماف.ّ.،أمسيحييفّّ،شيعة،ةّ)سنّ عبّالعراقيرغـّتنكعّطكائؼّالشّ  .6

ّالشّ ّأفّ  ّينتميّإلى ّتدعىّ)الصّ اعر ّالعدد ّقميمة ّ)طائفة ّالمندائية( قدّّكّ(1ابئة

الّعفّىذهّكريةّبحثاّمطكّ ابعّمفّمجمةّ)صركح(ّالسّ اعرّفيّالعددّالرّ كتبّالشّ 

ىكتيةّكماّاستندتّعميوّفيّعقيدتياّيانةّشرحّفيوّأصكلياّكّمعتقداتياّالبلّ الدّ 

 ار.ةّكّالنّ المكتّكّالحياةّكّالجنّ ّفيماّيخص ّ

ّالشّ  .3 ّلمصّ 2دس)الكتابّالمقّ اعرّصاغ ّالمندائيّ ( ّإيّ ابئة ّمترجما ،ّ ّشعرا ّإلىّة اه

 اعرّ.جاءّمفارقاّلكؿّماّكتبوّالشّ ّةّّكّىكّعمؿّشعرمّ غةّالعربيّ المّ 

تيّكافّيّمنذّصغرهّكّعارضوّفيّأغمبّقصائدهّالّ اعرّديكافّالمتنبّ حفظّالشّ  .2

ّندّ  ّخبلليا ّمف ّنفسو ّالنّ يجعؿ ّكؿ ّأف ّ،كما ّلو ّالّ ا ّكاكبكهقاد ّكصفكهّّذيف ك

ّالرّ  ّعبد ّأف ّيركف ّ،كانكا ّالببلط( ّصدّ زّ )بشاعر ّمف ّالكاحد ّعبد ّحسيفّاؽ اـ

 كلة.يّّمفّسيؼّالدّ كالمتنبّ 

ّإالّ غـّمفّككفّالشّ كّعمىّالرّ  .4 ّالدراميّ أنوّكظّ ّاعرّصابئيّ، ةّؼّفيّقصائده

ةّعبّالعراقيّعمىّاختبلؼّطكائفوّ،ّكّأشادّعمىّعدّ ينيّلمشّ المكركثّالدّ ّجؿّ 
                                       

ويعتقدون شخصا ،خلقوا ليفعلوا أفعال اإلله ،  1;8بوجود اإلله اخلالق الواحد،ولكنهم جيعلون بعد هذا اإلله عتقدون من حيث ادلبدأ ي - 1
 دلالئكة لذلك يعظموهنا ويقدسوهنا.بأن الكواكب مسكن ا

يسمى الكتاب ادلقدس للصابئة ?جنزاريا أو كنزاريا وتعين الكنز العظيم.- 2 
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ّلسيّ الشّ ّومنابرّبحبّ  ّطكاؿّفيّديد ّكّكتبّقصائد ّالحسيفّرضيّاهللّعػػػنو دنا

 ياحي(.الرّ ّرثائوّأشيرىاّممحمةّ)الحرّ 

ّالمفارقاتّالحياتيّ  .5 ّكانتّىذه ّالشّ كلئف ّيخترىا ّلـ ّلكفّة ّك ّكأسمكبّحياة اعر

كعيوّبياّ،جعمتوّيخمؽّةّكّإحساسوّّكحنكتوّاإلنسانيّ القدرّالذمّجعموّيعيشياّ،ّك

قصيدةّالمفارقةّّأفّ ّقصائدّمفارقةّبأكممياّإذّ"عرهّبؿّّكمفارقةّفيّشصكراّكثيرةّ

ّ،ىذاّكئّعمىّكعيّالشّ حيفّتتّ ّؽّإالّ الّيمكفّأفّتتحقّ  اعرّالعميؽّبالمفارقة

ّالتكتّ الكع ّمف ّحالة ّإلى ّيقكده ّالذم ّّكّكّري ّتنعطؼّالزّ االنشطار ّالتي لزلة

 (1ناقصّ.")التّ ّكآخرّكممةّصكبّآفاؽّمفّالمراكغةّبخطابوّمنذّالعنكافّحتىّ

ّالتّ يتّ ّكّّّّّّّّّّ ّالجزء ّخبلؿ ّمف ّالحقا ّالشّ ضح ّأف ّلمبحث ّبدّ طبيقي ّقد دّاعر

اّمتتاليةّالمفارقاتّالتيّعاشياّبتقنياتّعديدةّمفارقةّ،تستدعيّالكقكؼّعندىاّمميّ 

عثرناّعميوّمفّدراساتّّسجيؿّىناّأفّمامفّأجؿّاستكناهّالمفارؽّفيياّ.ّكقمناّبالتّ 

ياّقدّماّ،ّكماّأنّ ّزاؽّعبدّالكاحد،ّتعتبرّقديمةّإلىّحدّ الرّ ّلشعرّعبدنقديةّسابقةّ

تّعمىّقراءةّالكاقعّالعراقيّفيّشعرهّ،ّالّةّكركزّ ياّبالمناىجّالسياقيّ متّفيّجمّ تكسّ 

ّ.يرّمفّاألساليبّالمفارقةّرّالكاقعّبكثعمىّشعرهّالذمّيصكّ 

 

                                       
 5:5ناصر شبانة ? ادلفارقة يف الشعر احلديت، مرجع سابق ، ص، _  1
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 مفيوم المفارقة:_  أو ال

تتجّمى المفارقة في مظاىر عديدة ،ترتبط بالكجكد كاإلنساف كالمجتمع ، كتبرز في      

ضاد بيف عناصر كاف ينبغي أف تككف متكافقة ، فُتظير لنا المكقؼ ناقض كالتّ زكايا التّ 

صؿ في ، كىي تتّ دؽ مع الكذبد، كالصّ العبث مع الجّ عمى عكس حقيقتو، حيث يختمط 

ترتكز عمى ككنيا يجب أف تجعؿ ُمستقبميا  كخرية ، ـ كالسّ يكّ كثير مف أشكاليا بالتّ 

ف استنكر ذلؾ فييؤمف باالختالؼ كالتناقض حت " فالمفارقة تقـك عمى بداية األمر ى كا 

 فؽ كتتماثؿ، أك بتعبيرفاكت بيف أكضاع كاف مف شأنيا أف تتّ استنكار االختالؼ كالتّ 

،كقد لّخص الدكتكر (1)االختالؼ" ةكاقع فاؽ فياالتّ  تقـك عمى افتراض ضركرة مقابؿ

المفارقة ىي جكىر الحياة ،  أفّ " :لممفارقة بقكلوشاممة سؼ رؤية حسني عبد الجميؿ يك 

 إلى أفّ ى ،كانتي مف جكىره ينطكم عمى تضادّ  العالـ كتقـك عمى إدراؾ حقيقة أفّ 

ى ال يككف كاحدا منيا المفارقة نظرة إلى الحياة تدرؾ أف الخبرة عرضة إلى تفسيرات شتّ 

ية كىي رؤ  (2الكجكد " ) نافرات معا ، جزء مف بنيةكتدرؾ أف كجكد التّ حيح ،ىك الصّ 

فقاف مسبقا عمى أف جكىر العالـ مف طرفي المفارقة ) صانعيا كمتمقييا( يتّ  تؤكد أفّ 

 تنافرات .ؽ إال بكجكد الّ ، كأف الكجكد بأكممو ال يتحقّ حكليما ينطكم عمى تضادّ 

                                       
 .935م ،ص9979العلوم ، القاهرة ،دط،علي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية احلديثة، مكتبة دار ــــ 1

 ..4م، ص5005حسين عبد اجلليل يوسف: ادلفارقة يف شعر عدي بن زيد العبادي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة ،د ط ، ــــ 2
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الكجكد عمى سطح األرض ابتدأ   إلى اعتبار أفّ  ابراىيـكتكرة نبيمة كقد ذىبت الدّ      

كعي اإلنساف ة ، إذ تقكؿ : " بدأ دنا آدـ كزكجو حكاء مف الجنّ بمفارقة ىبكط سيّ 

مرة بدت ثّ ة كىبكطيما منيا ...الة آدـ كحكاء في الجنّ قصّ  ة الخمؽ،بالمفارقة مع قصّ 

أف ينتقؿ فكر اإلنساف  كاف البدّ  حريـ،ا صدر األمر بالتّ فممّ  ليما آنذاؾ جميمة كحمكة،

ط الخم ،كىذه ىي المفارقة األكلى كىييةمرة الجميمة الحمكة قبيحة ككريالثّ  ؿ إلى أفّ األكّ 

غة ، فبالعكدة قت مف خالؿ المّ ىذه المفارقة تحقّ  د أيضا أفّ ( كتؤكّ 1بيف القبح كالجماؿ.")

 : البقرة في سكرةإلى قكلو تعالى 

َها رََغًدا َحْيُث ِشْئُتَما َوََل تَ ْقَربَا " َوقُ ْلَنا يَا َآَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة وَُكََل ِمن ْ

َجَرَة  ا َكانَا ِفيِو 34فَ َتُكونَا ِمَن الظَّاِلِميَن )َىِذِه الشَّ َها فََأْخَرَجُهَما ِممَّ ْيطَاُن َعن ْ ( فََأزَلَُّهَما الشَّ

 "(35َوقُ ْلَنا اْىِبطُوا بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اْْلَْرِض ُمْستَ َقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن )

 صيغ األمر كالّزجر ىي التي جّسدتيا. كأفّ  حدث أزليالمفارقة يتبٌنن لنا أن 

غة صارت أكثر ة المّ أكيد بأف ميمّ كتكر ناصر شبانة إلى التّ كما ذىب الدّ          

" فكاف  تعقيدا ، ك صار لزاما عمييا أف تنفمت مف  قيكد المعنى لتحقيؽ شركط التمقي،

بؿ قد  عية لممعنى،بغة تماما عف التّ ة ينأل بالمّ مف انفصاؿ آخر ك حاسـ ىذه المرّ  البدّ 

يصؿ األمر بيا إلى أف تككف نقيضا مباشرا لممعنى في بعض األحكاؿ، ك ىك ما طفؽ 

                                       
 .939م ، ص 9987،أفريل3ــــ نبيلة ابراهيم : ادلفارقة ، جملة فصول ،اجمللد السابع،العدد1
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( ك قد أكرد ناصر شبانة لتكضيح جدكل 1يبرز في مصطمحات ك مفاىيـ كالمفارقة")

مغكم في المفارقة ،مثاال طريفا ك كافيا في نفس الكقت إلبراز ذلؾ، فقد االنحراؼ الّ 

اقد عمى إعالف في جريدة مكتكب في رأسو)ال تقرأ ىذا اإلعالف(، كىي جممة كقؼ النّ 

ة صاحبيا. . . فيي تخمك تثير الغيظ ك الذىكؿ لدل المتمقي بعيدا عف الكعي بمقصديّ 

شبييات ك المجاز كلكنيا تحمؿ انحرافا ما. . . ىذا االنقالب  مف مف االستعارات ك التّ 

 ك مف ىنا تتساكل البنيتاف : ة ،ليّ ارقة في صكرتيا األكّ د فكرة المفىك الذم يكلّ  دّ الضّ 

 ال تقرأ ىذا العنكاف.

 أرجكؾ اقرأ ىذا العنكاف.

ك انطالقا مف ىذا ينبغي عمى القارئ أف يككف ىك بدكره مراكغا ليتصرؼ بذكاء 

 ح بيا المفارقة.غكية المراكغة التي تتسمّ حياؿ البنى المّ 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .97ناصر شبانة : ادلفارقة يف الشعر العريب احلديث ، مرجع سابق، ص ـــ   1
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 المفارقة:تعريف _ ثانيا

 لغة :

ؽ ك االفتراؽ التفرّ ك  ،ؼ الجمع، فرقو يفرقو فرقاأف الفرؽ خال كرد في لساف العرب      

ؽ لألبداف ك االفتراؽ في الكالـ، يقاؿ فرقت بيف سكاء، ك منيـ مف يجعؿ التفرّ 

الشيء مفارقة ك فراقا  قا . . .ك فرؽالكالميف فافترقا ، ك فرقت بيف الرجميف فتفرّ 

: ك  :باينو، كاالسـ الفرقة، ت فالنا عمى فكيقاؿ: أكق فارط بعضيـ بعضا.تفارؽ القـك

( كيظير لنا مف 1ك فرؽ لي رأم، أم بدا كظير) ، أم عمى كجكىومفارؽ الحديث

  .التنافر كالتضاديا تشترؾ في االختالؼ ك نّ أمة فرؽ خالؿ المعاني المختمفة لجذر الكم

غة العربية المعاصر : فارؽ يفارؽ مفارقة كفراقا، فارؽ فالنا في معجـ المّ ك جاء 

أم ابتعد عنو :باعده، انفصؿ عنو ك تركو، ك كردت لفظة المفارقة في القرآف الكريـ 

َذا َقاؿَ  "ك (2في اآليات:"فأمسككىف بمعركؼ أك فارقكىف بمعركؼ")  َبْيِنى ِفَراؽُ  ىََٰ

كر أف المفارقة ( ك القميف بالذّ 4و الفراؽ")نّ أ لى أيضا: "ك ظفّ ( ك في قكلو تعا3")َكَبْيِنؾَ 

                                       
 ـــ لسان العرب :ابن منظور ، مادة فرق  1
 5ــــــ سورة الطالق ، اآلية   2
 78ــــسورة الكهف ، اآلية  3

58ــــسورة القيامة ، اآلية    4 
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 ة إالّ راسات النقدية العربيّ قد العربي القديـ كلـ يرد في الدّ مصطمح غربي لـ يعرفو النّ 

 حديثا عبر الترجمة.

مف  ( كىك مشتؽّ  ironyك بالعكدة إلى )قامكس اكسفكرد( كجدنا مصطمح المفارقة ىك )

 (.1ظاىر بالجيؿ)تي تعني االختفاء ك المخادعة ك التّ ( الّ ironiaة)الكممة الالتينيّ 

 اصطالحا:

( في كتابو الذم يعكد إليو كؿ باحث في مكضكع المفارقة Mueckد ميكيؾ )أكّ     

ؿ بشكؿ ـ، ك لـ يستغّ  2051مغة االنجميزية حتى عاـ بأف المصطمح لـ يظير في الّ 

نو أثناء البحث أؿ بنا أف نسجّ  ( ك حرمّ 2عشر.)رسمي إلى غاية بداية القرف الثامف 

كجدنا ىناؾ تشابو بيف قد الغربي،عف المصطمح األجنبي )لممفارقة( في النّ 

اقد اعر ك النّ الشّ ف المفارقة في نظر أؾ( يكد )ميك أ(،فقد Paradoxك (Ironyيحمصطم

 a form ofقيضة " ( ىي شكؿ مف النّ A.Wschlegelااللماني اكجست شميجؿ )

paradox ("3) 

                                       
2 William little,h.wfowler,j.coulous, ـthe shorter oxford english dictionary principales,edited by c.t 
onion,oxford,clareendon press,1956 ;p1045 ; 
 Muek ,d.c,irony and ironic ,methuen,london and newyork,1982,p82ـ3ـــ

 54ـــ ادلرجع نفسه ، ص 4ـ 
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،بدا لنا أف مفيـك المفارقة خريةالسّ ك  ـيكّ ( التي تعني التّ Ironyعنا لمفظة )كفي تتبّ 

 خرية إال كجو مف الكجكه العديدة لممفارقة، كما أفّ خرية، فما السّ ك أشمؿ مف السّ  أعـّ 

رب إلى مفيكـ المفارقة عمى قيضة ، تكاد تككف أق( التي تعني النّ Paradoxلفظة )

 ناقض.داخؿ مبنى كؿ مفارقة ىناؾ نكع مف التّ  فّ أأساس 

 

 ممفارقة:ل المفيوم المعرفي الن قدي_ ثالثا 

و محاكالت ك شبّ المفارقة،بصعكبة تعريؼ  -أشير دارسي المفارقة -ميكيؾ يقرّ 

يقكؿ مؤكدا ذلؾ: "لك اكتشؼ امرؤ في نفسو دافعا باب( ك تعريفيا بمحاكلة)لمممة الضّ 

ف فمف يجد خيرا مف أف يطمب إليو أف يدكّ امرئ آخر في اضطراب فكرم كلغكم، إليقاع

 مى اختالؼ نكعيا،ال تشبو بعضيا( فأمثمو المفارقة ع1في الحاؿ تعريفا لممفارقة.")

ة ما يعتبره البعض مفارقا، ك يعتبره صيّ البنى النّ ك  المكاقؼ ىناؾ مف فّ إؿ ب ،بشكؿ كبير

 مفارقة .ا ال يقع في باب الآخركف ممّ 

و مفيـك في ع لتطكر داللة مصطمح المفارقة في األدب ك نقده، يجد أنّ المتتبّ ك        

ادس عشر ال تزيد عمى ككنيا فقد كانت المفارقة في القرف السّ  " ر مستمرّ حالة تطكّ 

 يـك مفارقة لـ يكف يجرم تداكلو كاالستجابةيعني ذلؾ أف ما ندعكه البالغية،كال صيغة
                                       

 98،صم  9993، 9،بًنوت ، لبنان ، طر: ادلفارقة وصفاهتا، تر: عبدالواحد لؤلؤة ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشـــــ دي . سي .ميويك 1
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ى ذلؾ لـ يكتسب اسما في كقتو، لكف المفارقة اليـك تعني أشياء شتّ  أفّ ، بؿ يعني لو

عريفات التي صيغت تّ و في معرض بحثنا عف كؿ الكر أنّ ( ك جدير بالذّ 1ى")ألناس شتّ 

ؿ ك يسيعريفات في جدكؿ،لتسيؿ عمينا مناقشتيا،التّ  ا في جمع أىـّ رنفكّ حكؿ المفارقة،

صادفنا بعد ذلؾ جدكال يحمؿ ما أردنا انجازه ، كضعو  كاستيعابيا لممّطمع عمى البحث،

ة، كما ( ننقمو كما ىك لألمانة العمميّ 2)(المفارقة ك األدب)كتكر خالد سميماف في كتابوالدّ 

ف عدنا  إلى قاد العرب، ممّ ارسيف ك النّ ميا بعض الدّ عريفات التي قدّ نضيؼ إليو التّ 

 عا لمبحث:خذنا منيا مراجفاتيـ حكؿ المفارقة كاتّ مؤلّ 

                                       
59، ص ـــــــ دي.سي.ميويك:ا دلفارقةوصفاهتا، مرجع سابق  1 

97نظر، خالد سليمان : ادلفارقة واألدب،مرجع سابق ، ص ـــــــ  ا 2 

 اسم الناقد تعريفو لممفارقة
اكسفكرد  معجـ ف بمغة نقيضة ك ليذه مختمؼ.""المفارقة تعبير عف معنى معيّ 

 المختصر
 اكجست شميجؿ قيضة.""المفارقة شكؿ مف النّ 

 دم. سي ميكيؾ "المفارقة قكؿ شيء دكف قكلو حقيقة."
مناقضا أك مضادا  ف طرائؽ التعبير يككف المعنى فيو"طريؽ م
 لمكممات."

 صمكئيؿ جكنسكف

يس فييا كاحدة "نظرة في الحياة تجد الخبرة عرضة لتفسيرات متنكعة، ل
 نافرات جزء مف طبيعة الكجكد."ذلؾ ألف التّ صحيحة دكف غيرىا ك 

 صمكئيؿ ىاينز

"المفارقة ليست رؤية معنى حقيقي تحت آخر زائؼ، بؿ ىي مسألة 
 صفحة كاحدة."رؤية صكرة مزدكجة عمى 

 آالف ركدم

مطمكب في الكتابة، ك مف الؿ إلى نكع مف القمؽ "المفارقة شككؾ تتحكّ   ركالف بارت
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غـ مف و عمى الرّ عريفات الكاردة في الجدكؿ، كجدنا أنّ لمجمؿ التّ في تحميمنا  ك 

ناقد إلى المفارقة ،فأنيا  ؤية التي نظر منيا كؿّ الرّ  عريفات حسب زاكيةتبايف تمؾ التّ 

 اشتركت عمكما في العناصر اآلتية:

                                       
 944-943م ،ص 9985قص العريب ادلعاصر ،جملة فصول ،مارس ،ـــ سيزا قاسم : ادلفارقة يف ال 1
 935نبيلة ابراهيم : ادلفارقة ، مرجع سابق ، ص  ـــ2
 3 935م ،ص 9979ــــ علي عشري : عن بناء القصيدة العربية احلديثة ،مكتبة دار العلوم ،بًنوت ، 

 د الدالالت ( قائما."شأف ىذا القمؽ إبقاء تالعب الرمكز )تعدّ 
 ماكس بيرـك "إحداث أبمغ األثر بأقؿ الكسائؿ تبذيرا."

 يغ الثالث:"المفارقة صيغة مف الصّ 
 يقكؿ شيئا، بينما ىك يعني شيئا آخر. الباثّ -أ

 يقكؿ شيئا، بينما شيء آخر يفيمو المتمقي. الباثّ -ب
 يقكؿ شيئا، بينما يقكؿ في الكقت نفسو شيئا آخر." الباثّ  -ج

 البالغيكف الجدد

ز المفارقة يا إستراتيجية قكؿ نقدم ساخر...ك تتميّ "تعرَّؼ المفارقة بأنّ 
كذلؾ باإلحساس الغريب الذم يكلده بالغمكض الذم يكشفو القكؿ ك 
 (1اشتماليا عمى عناصر متعارضة.")

 سيزا قاسـ

ىنية ز أساسا عمى تحقيؽ العالمة الذّ "المفارقة تعبير لغكم بالغي، يتركّ 
شكيمية ، كىي ال بيف األلفاظ أكثر مما يعتمد عمى العالقة النغمية أك التّ 

فتككف بذلؾ ذات طابع  ات،الت راسخة ك مستقرة داخؿ الذّ تنبع مف تأمّ 
د، ككعي شديد غنائي أك عاطفي، ك لكنيا تصدر أساسا عف ذىف متكقّ 

 (2ات بما حكليا.")لمذّ 

 نبيمة إبراىيـ

 ماريؾ فينمي "المفارقة عالمة منتجعة لعدد غير محدكد مف العالمات"
ناقض فييا فكرة ناقض بيف طرفييا...ك التّ ""المفارقة تقكـ عمى ابراز التّ 

ف أكاف مف شأنيا فاكت بيف اكضاع عمى استنكار االختالؼ ك التّ تقكـ 
ك بتعبير مقابؿ تقكـ عمى افتراض ضركرة االتفاؽ في أتتفؽ ك تتماثؿ، 

 (3كاقعو االختالؼ.")

 عمي عشرم
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، متجاكزة عو القارئ لمكىمة األكلىيتكقّ  بنية المفارقة عمى لغة لمراكغة،تقكؿ ماال ترتكز-

 طحي.ات القارئ الذم يقؼ عند حدكد المعنى السّ بذلؾ إمكانيّ 

حالة مف  في الغالبلديو  حياليا، تحدث ؿ لدل القارئىشة التي تتشكّ الدّ -

فيما يحصؿ لديو في األخير مف اإلعجاب  كيتبمكر ذلؾ د،االستفزاز، أك القمؽ أك التردّ 

 أك االستنكار.

عبدالكريـ فقد أثبت عر،ؽ األمر بالشّ ة إذا تعمّ ى غالبا بالفطنة، خاصّ المفارقة يتحمّ  باثّ -

) ليت فطنتي (، فكؿ  قكؿ العربي )ليت شعرم( يقصد بيا ( أفّ 1ق()550يشمي )تالنّ 

 (.2ات بما حكليا ")د ك كعي شديد لمذّ ذىف متكقّ  أف تصدر عف " مفارقة البدّ 

ة أك تعارض في مضمكنيا، كىي خاصيّ  ضكؿ المفارقات تستمـز كجكد تناق-

دـ ييدؼ بيا منشئ المفارقة إلى إزعاج القارئ ك جعمو في حالة اضطرب ك قمؽ ك ع

 ة.يقينيّ 

اء، فانفتاح ال ننتظر مف المفارقة أف تحدث نفس االستجابة لدل عدد مف القرّ -

ما يمكف ك تحميؿ  " كسيمة لقكؿ أقؿّ  يادىا سمة مالزمة لممفارقة إذ أنّ الالت ك تمدّ الدّ 

 (.1ذلؾ القكؿ أكبر ما يمكف مف المعنى")

                                       
أحد رواد النقد ادلغريب القدمي ،وهو أستاذ ابن رشيق القًنواين . ـــــ عبدالكرمي النهشلي  1 
935ــــ نبيلة ابراهيم : ادلفارقة ، مرجع سابق،ص  2 
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 ي.سالة، المتمقّ ، الرّ لباثّ الث: اكاصؿ الثّ تنبني المفارقة عمى تفاعؿ عناصر التّ -

ؿ آخر، كما أف ما قد يشكّ  إلىعكر بالمفارقة يختمؼ مف زمف ك قميف باإلضافة أف الشّ 

ؿ أية مفارقة في زمف آخر ك العكس صحيح، ففي القكؿ مفارقة في زمف ما، قد ال يشكّ 

 :ىيير لزىير بف أبي سممالشّ 

 ر فييرمتخطئ يعم   رأيت المنايا خبط عشواء من تصب           تمتو ومن

و بأف طكؿ العمر سببو أخطاء يكافؽ المتمقي زىيرا فيما ذىب إليو مف ظنّ 

ي( ال يحّكـ اعر المتمقّ ة دىشة ألف كال الجاىمَيْيف )الشّ ة، ك ال يبدم حياؿ ذلؾ أيّ المنيّ 

سكاء في مثؿ ىذه األمكر التي اعتبركىا مف  ي عمى حدّ عقمو أثناء اإلبداع ك التمقّ 

في عصرنا الحاضر يرل في البيت  ت ألنيـ لـ يككنكا عمى ديننا ، ك لكف متمؽّ المسّمما

خرية مف قكؿ شاعر يف، بؿ كقد تدفعو إلى السّ ة ال يتقبميا العقؿ كال الدّ مفارقة دينيّ 

 طالما كصؼ بالحكمة.

 فيفي تكضيح داللة مصطمح المفارقة نا اعتمدنا ع لسيركرة بحثنا يرل أنّ المتتبّ  إفّ 

بنا أف  اد غربييف، ك حرمّ عمى آراء ك مقكالت باحثيف كنقّ  عريفات التي قدمناىاالتّ 

                                                                                                                
50،صم 9999تر: حممد عصفور ،منشورات اجلامعة األردنية ،عمان،دط، ــ نوثروب فراي: تشريح النقد، 1 
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نقدم ح أف مرّد ذلؾ يعكد إلى عدـ كجكد المفارقة ) مصطمحا ( في مكتبة تراثنا الّ نكضّ 

 العربي.

في العصر الحديث عمى ىذا  العربقد كقؼ أغمب دارسي المفارقة ك          

كتابو)المفارقة القرآنية( قائال :" كلـ أجد فيما كقع بيف  ح محمد العبد فيصرّ ،ك الخكاء

(، كمع 1ة مف ذكر مصطمح المفارقة " )ة ك بالغيّ يدم مف مصادر عربية قديمة لغكيّ 

دامى مالمح المفارقة ادنا القذلؾ فإنو يحؽ لنا أف نتساءؿ:ىؿ عرفت مؤلفات نقّ 

 اتيا؟كتجميّ 

 قدي العربي:اث الن  ات المفارقة في التر  تجمي  _ رابعا

نثرم أك  يقؼ عمى بعض مظاىر المفارقة في كؿ نّص لمعاصر يكاد القارئ ا إفّ      

 زة ك تعبيرا سائداالمفارقة سمة مميّ  تم حديث أك معاصر يقع بيف يديو،فقد أصبحشعر 

( فتراثنا األدبي العربي 2") مستحدث تماما ىذا ال يعني أف المفارقة األدبية ففّ  " كلكف

عدـ كجكد  إفّ  د ذلؾ ناصر شبانة بقكلو "بأنكاع عديدة مف المفارقات .ك يؤكّ يزخر 

 (3المفارقة مصطمحا ال يعني عدـ كجكدىا مفيكما أك نكعا")

                                       
53،صم 9994، 9ريب ،القاهرة ،طر الفكر العدا ادلفارقة القرآنية ، ـــــ حممد العبد:  1 
58ــــــ نبيلة ابراهيم : ادلفارقة ، مرجع سابق ،ص  2 
58ص ، ناصر شبانة : ادلفارقة ، مرجع سابق  ــــ  3 
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ذا كانت الدّ ك  المفارقة اإلنسانية األكلى صنعتيا  قد رأت أفّ  ابراىيـكتكرة نبيمة ا 

ة األكلى عرية العربيّ قضية قابيؿ ك ىابيؿ، فإف ناصر شبانة يرل أف المفارقة الشّ 

ا كانت (،ك أيّ 1ارتبطت بقصائد الميميؿ بف ربيعة التي دارت حكؿ ظمـ ذم  القربى)

راث م كجكد مصطمح المفارقة أك تأصيؿ ظيكرىا في التّ محاكالت العرب حكؿ تحرّ 

ؿ ركح المفارقة ك مفيكميا يظؿ أكثر متعة قدم، فإف تقّصي كؿ ما مف شأنو أف يشكّ النّ 

 ك جدكل .

 مف المعاضمة عديدة عمى أنكاعالعربّية عرية ة الشّ التراثي انطكت كنكزنا لقد     

أم المفارؽ ليس رأيا رأيا مفارقا  إذ " أف الرّ  ك الغريب، ك ما اإلغراب إالّ  الحكشيّ ك 

ى إغرابا، ألف مف لى أف يسمّ كْ اس، األَ و مخالؼ لمعتقدات النّ اضطرارا ك لكنّ فاسدا 

(،فجعؿ القارئ في منطقة بعيدة عف 2يغرب في كالمو يأتي بالغريب البعيد عف الفيـ")

القتراب مف المعنى، كىك ما ييدؼ إليو االفيـ، أمر يجعمو يشقى ك يتعب مف أجؿ 

 في المفارقة عمكما. الباثّ 

اعر العربي منذ الشّ  قدم، فقد أحّس ركح المفارقة تتغمغؿ في حنايا تراثنا النّ  إفّ     

" بخصكصية الكالـ الذم يراكغ ك ييرب مف تحديد المعنى أك يقكؿ شيئا ك يعني  القديـ

                                       
58،ص ناصر شبانة : ادلفارقة ، مرجع سابقـ ــــ   1 
405،ص م9985،  5دط،ج دار الكتاب اللبناين لبنان، بًنوت، ادلعجم الفلسفي ، ــــــ مجيل صليبا:  2 
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القديمة عمى ألفاظ شائعة حممت معنى العربيّة  احتكت المظافّ  ( ك1شيئا آخر")

حالة قفز إلى ذىنو ال متارقة كتعريفاتيا الحديثة ـ المفمع عمى مفيك المطّ ك فارقة، الم

ية خر ألفاظ مثؿ السّ   " إذ أّف  تقترب منيا في نقدنا القديـبعض األلفاظ التي تشابييا ك 

ت ألفاظا شائعة تحمؿ شيئا مف عناصر كغيرىا، ظمّ  ـ ك االزدراء ك الغمز،يكّ ك التّ 

 المعنى أك داللتو التي تحمميا لفظة )مفارقة( .

مصطمحات أخرل، حممت  البالغي، فقد استعممتاالستعماؿ األدبي ك  أما في      

ؾ(ك )المتشابيات(ك شك)التّ عريض(،كمثؿ)التّ  مف دالالت مصطمح المفارقة، بدكرىا شيئا

 (2ـ بما يشبو المدح(.")ك )تأكيد الذّ  ك)تأكيد المدح بما يشبو الذـ( تجاىؿ العارؼ()

ة اكتشاؼ ما ينطكم عمى لذّ  البحثعمى مع لمطّ ا في أف يشاركنا اك رغبة منّ 

عرم ، نكرد ىذه األمثمػػة التي انتقيناىا مف الشّ  ركح المفارقة ك مفيكميا في تراثنا األدبيّ 

، ك تجدر اإلشارة لإليضاحؿ بيػا كالتكسّ  إيرادىاارسكف إلى ػػكاىد التي عمد الدّ مئات الشػّ 

 ي حياليا.ىك تنكع ردكد أفعاؿ المتمقّ  اعتمدتاهأف أساس االختيار الذم 

راث العربي ؿ في التّ نبيمة إبراىيـ أف " الجاحظ صانع المفارقة األكّ  الدكتكرة ترل    

رس مف زاكية فّنو الّساخر الذم شاء أف اكية، بؿ دُ درس مف ىذه الزّ القديـ، ك إف لـ يُ 

                                       
598ص دط ، د ت ، طبيق،مكتبة غريب ، القاهرة،ظرية والتن بٌن النن  القصن  ـــــ نبيلة ابراهيم: فنن   1 
55ــــــــ خالد حسٌن: ادلفارقة واألدب،مرجع سابق ،ص  2 
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ا معرض بحثيا نصّ ( كقد أكردت في 1ة.")يرصد مف خاللو ظكاىر اجتماعية سمبيّ 

معركفا لمجاحظ، يقؼ فيو مراقبا رجال يجمس في المسجد ال يبرحو، مسندا ظيره إلى 

 ألداء عمكد فيو، بحيث يأخذ كضعا جامدا ككأنو جزء مف العمكد، كال يتحرؾ إالّ 

خص عمى الة ثـ يعكد إلى ىيئتو الجامدة، كحدث أف أرغمت ذبابة صغيرة ىذا الشّ الصّ 

، فإننا نحيؿ لطكلو ابراىيـالذم أكردتو نبيمة  حرفيّ ص الا ال نكرد النّ ك إف كنّ ...الحركة

ة عمى الجكانب الميمّ  ز(،ك نركّ 2ص كامال )القارئ إلى كتاب الحيكاف لالستمتاع بالنّ 

اىر مراقب لمظّ   "  ، فالجاحظ ىنالمقاؿ في تبيانيا لثبكت المفارقةالتي أبدتيا صاحبة ا

ريؽ لمقارئ لكي يزيح معو الغطاء عف يفعؿ ىذا يميد الطّ و إذ ة ك لكنّ بدقّ  ومك مسجّ 

( لقد أراد الجاحظ مف 3تحتو مف تعارضات ك متناقضات") اىر، فيرل ما يستقرّ الظّ 

نة( فيذا خصية )متديّ و ميما كانت الشّ ف لنا أنّ خالؿ سرده ليذا المكقؼ المفارؽ أف يبيّ 

بابة خارج المسجد، ك كانت الذّ  دبّ ة التي تال يمنعيا مف المشاركة في الحياة الخارجيّ 

بالمفارقة التي يعيشيا، ك يجعؿ  اآلتية مف الخارج ىي المثير الذم يجعؿ الشيخ يحّس 

ة كانت بمثابة لحظة كشؼ لمتناقضات " ىذه الضحيّ  في نفس اآلف القارئ يدرؾ أف

                                       
937ـــــ نبيلة إبراهيم: ادلفارقة ، مرجع سابق، ص  1 
345-344،ص3،جزء5هارون،مكتبة احلليب،دمشق،طــــ اجلاحظ:احليوان،تح: عبد السالم   2 
937، ص رجع نفسهلة إبراهيم : ادلـــــ نبي  3 
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تأتي الحياة التي ال يستطيع أف يصؿ فيو اإلنساف إلى حقيقة كاضحة ك حاسمة، ك ىنا 

 (1المفارقة لتفرغ الحقائؽ بعضيا ببعض.")

يء مف اؿ عمى الشّ فظ الدّ فو ابف األثير" المّ عريض، كىك كما عرّ ك في باب التّ 

نما نسمّ   عريض تعريضا ألفّ ي التّ طريؽ المفيكـ بالكضع الحقيقي أك المجازم، كا 

عريض التّ  ( كيكرد ابف األثير أمثمة عف2المعنى فيو يفيـ مف عرضو، أم مف جانبو")

( قَاَل َبْل فَ َعَلُو  66قَاُلوا أَأَْنَت فَ َعْلَت َىَذا بَِآِلَهِتَنا يَا ِإبْ َراِىيُم )منيا قكلو تعالى:" 

ؽ ابف األثير عمى اآلية عمّ ( ك 3") (63َكِبيُرُىْم َىَذا فَاْسأَُلوُىْم ِإْن َكانُوا يَ ْنِطُقوَن )

ذلؾ عمى سبيؿ  ة عمييـ كلحجّ الـ ...إقامة ا" كغرض إبراىيـ عميو السّ   قائال

 (4االستيزاء ، كىذا مف رمكز الكالـ.")

انتيجو العديد  ،ـ(، ك ىك يعد مصطمحا بالغيا قديما كأسمكبا يكّ كفي باب )التّ 

ـ، ك ىك مف أبرز األنكاع البالغية التي يقترب عراء القدامى في اليجاء ك الذّ مف الشّ 

"  عبارة عف اإلتياف  مظاىرىا، ك ىك اصطالحامفيكميا مف مفيكـ المفارقة في أحد 

بمفظ البشارة في مكضكع اإلنذار، ك الكعد في مكاف الكعيد، ك المدح في معرض 

                                       
ـ937ــ نبيلة ابراهيم ، ادلفارقة ، مرجع سابق ، ص  1 
57،دت،ص5ائر يف أدب الكاتب والشاعر،تح: أمحد احلويف وبدوي طبانة،دار هنضة مصر للطباعة والنشر،طابن األثًن: ادلثل السن ــ    2 
63-65ـــ سورة األنبياء ، اآليتان   3 
ـ75ائر،مرجع سابق ،ص ــــ ابن األثًن: ادلثل السن   4 
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ُذْق ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز  ( كيكرد أمثمة عديدة في ذلؾ، منيا  قكلو تعالى: "1االستيزاء.")

 ركمي:الّ ابف ( كمنيا قكؿ 2") (44اْلَكرِيُم )

 ل  ف  و اهلل إلى أس  ع  ف  ر  ي      ح      ال  ل ص  م  ن ع  م   و  ال  ي  ف  

 كقكؿ المتنبي في كافكر:

 يد  اؤه الص  آب   م  أ   يض  الب   و  م  و  ق   أ    ة     م  ر  ك  م   ي  ص  خ  ود الم  م األس  م  ع   نم  

ـ ال يعني المفارقة بعينيا بؿ ىك أحد أىدافيا  أك  يكّ كر أف التّ الجدير بالذّ ك 

ـ ـ يمسي ىدفا مف أىداؼ المفارقة ك أداة مف أدكاتيا، ك ليس كؿ تيكّ يكّ " فالتّ  أدكاتيا

ابؽ ( كمف القكؿ السّ 3ما")ناتجا عف بنية مفارقة، كال كؿ بنية مفارقة عمييا أف تثير تيكّ 

يا تشترط ـ ،كما أنّ يكّ مف التّ  المفارقة أشمؿ كأعـّ  ف لنا أفّ كاألمثمة التي عضدتو يتبيّ 

 ـ.يكّ ال يشترط ذلؾ في التّ حصكؿ تناقض ك تعارض، ك 

يء " نفي الشّ  وفو ابف األثير بأنّ تراثي عرّ  اىر(، كىك ففّ ا في باب)عكس الظّ أمّ     

تمؾ البنية التي تعني  ألفّ  ( ،فما اقتراب ىذا المعنى مف مفيـك المفارقة إالّ 4بإثباتو")

                                       
ـ955ة األموي:خزانة األدب وغاية األرب ،اجلامعة األردنية ، دط،دت،صــــ ابن حجن   1 
49ـــ سورة الدخان، اآلية   2 

35ـــــ ناصر شبانة: ادلفارقة ،مرجع سابق ، ص  3 
995ائر، مرجع سابق،صادلثل السن ن األثًن: بـــ ا  4 
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ة إنتاج الداللة الخاصّ ركيب ك شيئا، كتريد غيره ،تجعؿ المتمقي يعمد إلى إعادة بناء التّ 

 بو كقارئ، ك يكرد ابف األثير في ذلؾ أمثمة عديدة منيا قكؿ امرئ القيس:

 را  ب  غ   ريق  عمى الط   ن  ي  ول  ي  ذ  ل      ى   ر  فمن ي   اء  ي  الح   باب  م  ج   نين  د  أ  

 ىنيساء يمشيف اليك ظاىر الكالـ يشي بأف النّ  ؽ عمى البيت بقكلو أفّ ك يعمّ 

يف ريؽ، ك ليس ذلؾ ىك المراد، بؿ المراد أنّ عمى الطّ  لحيائيف فال يظير غبار ذيكليفّ 

 (1ال يخرجف أصال.) مخبآت في بيكتيفّ 

ك في باب )اليزؿ الذم يراد بو الجد( يعمد منشأ الخطاب المفارؽ إلى استعماؿ 

يحمميا عمى  ذمي الّ اللة، ك مف  خالليا يبدك المتمقّ بنيات لغكية مراكغة مزدكجة الدّ 

ف إلى ككنيا  ىزال يراد بو ة ساذجة(، بينما القارئ الذكي الذم يتفطّ )ضحيّ محمؿ الجدّ 

ـ الدكتكر ناصر ف مف إعادة إنتاج البنية لمكصكؿ إلى المعنى المراد ،ك يقدّ يتمكّ  ،جدّ 

ة ـ: " ال يدخؿ الجنّ ى اهلل عميو ك سمّ شبانة مثاال عمى ذلؾ في قكؿ رسكؿ اهلل صمّ 

فرسكلنا الكريـ ىنا ىك صانع المفارقة، ك العجكز التي بكت عند سماعيا قكؿ  " عجكز

ة المفارقة ألنيا حممت العبارة عمى محمؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ ىي ضحيّ 

 (2.)الجدّ 

                                       
37-36ادلرجع نفسه ، ص ـــــ ينظر ،ناصر شبانة:  1 
45ــــــ ينظر، ادلرجع نفسه، ص   2 
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،كقفنا عند ةعريّ الشّ  اثيةشكاىدنا الترّ  ركح المفارقة في اتبحثناعف تجميّ ناء أثك       

ييـ تمقّ ة عند العرب ك جربة الجماليّ كتكر حسيف الكاد حكؿ التّ ـ بيا الدّ راسة التي قاالدّ 

نّ ي لـ يشغؿ النّ شعر المتنبّ  " د أفّ ي فكجدناه يؤكّ لشعر المتنبّ  ما شغمتيـ منو أبيات اس كا 

عر ك مشاكمو ك معتاص بؿ كانت مفعمة بقضايا الشّ يا أجكد أبياتو،لـ تكف في جمّ 

راىا ك اختصمكا احتكت كميا قاد القدامى جّ التي سير النّ  ي( ك أبيات المتنبّ 1مسائمو .")

خصائصيا الدكتكر  ر مما ىك مسككت عنو، ك يجمؿعمى الغريب ك المستغمؽ ك كثي

حسيف الكاد في قكلو :"ك الغريب في ىذه األبيات أنيا رغـ اعتياص مبانييا ك انغالؽ 

محكما ك تفرض عمييـ فرضا ،لـ ا اء إلييا شدّ القرّ  ت تشدّ ميا، ظمّ دالالتيا أك عسر تمثّ 

ازعة إلى إخضاعيا لمفيـ. مف، أك كثرة االجتيادات النّ الزّ  ؼ مف شدة كقعو مضيّ فّ خي

ات بالكميّ  عض األسرار ك تضفّ بدا تجكد فيو بيا تقيـ مع األذىاف صراعا مطرّ فكأنّ 

ا أف تحكم ىذه جدّ  أليس مف المنطقيّ   ( ك باف لنا أف نتساءؿ:2فتنطكم عمييا.")

ي القديـ كالحديث، ك خمقت ة عديدة، صدمت المتمقّ ة ك معنكيّ األبيات مفارقات لفظيّ 

شيرة لممتنبي، لـ يخمقيا لو شعره الذم كافؽ ما يجرم  عميو شعر معاصريو ؟ أال 

ح عمى ما كاف مفارقا ك مستغمقا في  شعره ،مفارقة بحد راّ قاد ك الشّ يعتبر تركيز النّ 

 ذاتيا؟

                                       
906م ، ص9999،  9لعرب،دار الغرب االسالمي ،بًنوت،طة عند اجربة اجلمالين  الواد: ادلتنيب والتن ٌنـــــ حس   1 
905ص ـــ ادلرجع نفسه ،  2 
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ضركرة ؿ دراسة المفارقة في أدبنا باتت تشكّ  نرل أفّ  ،ابؽعمى سؤالنا السّ  عكداك 

 كر أيضا فيما يخّص ة. ك القميف بالذّ ة تعمؿ عمى إضاءة جكانب فيو مازالت مطكيّ ممحّ 

المفارقة مف  م الممنيج لما يقترب إلى حدّ ي تجميات المفارقة أنو ينبغي التحرّ تقصّ 

المصطمح ك تقكيمو  عنؽ  ال يبدك األمر ككأننا نقـك بميّ ة القديمة، حتى فنكننا البالغيّ 

 ما لـ يقؿ.

 عناصر المفارقة : خامسا _

نا نقصد تمؾ الخصائص فارقة ،فإنّ ث عف عناصر المحيف نتحدّ  ناإنّ          

عف  ر ىذه العناصر يمكننا الحديثبتكفّ أّنو إذ صيؿ التي تجعؿ مف المفارقة كذلؾ،فاالتّ ك 

ينبغي أف تتكافر لو عناصره  عمؿ أدبيّ  كأمّ  ك صحيح، المفارقة ك العكس

ر حتى سالة( كىي نفس العناصر التي ينبغي أف تتكفّ ث)المرسؿ، المتمقي ،الرّ الثاّل 

ليا مف عناصر إضافية  ىذه األخيرة ال تكتفي بذلؾ، إذ ال بدّ  تتحقؽ المفارقة،" غير أفّ 

مكيو ليذه البنية مف االنحراؼ ك التّ  ؿ البنية األدبية إلى بنية مفارقة بتكفير مزيدتحكّ 

 ك يمكننا إبراز ىذه العناصر ك دكرىا في إقامة المفارقة كاآلتي:  (1مغكية.")الّ 
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 )صانع المفارقة(: المرسل/الباث  

ك تناقض ك"صانع  ى فييا مف تضادّ يمتمؾ إحساسا شديدا بالمفارقة ك ما يتجمّ    

 (1المفارقة ىك في األساس مراقب لمتناقضات الحياة  كتأكيميا أينما ك حيث كجدت" )

و عمى صانع المفارقة أف يعيش بعيدا عف الكاقع، ك أف كيذىب  ناصر شبانة إلى أنّ 

عف  مف الخارج إلى ذاتو فيك يشترط أف  " ينفصؿ عف خطابو ك يكؼّ  ناقضينقؿ التّ 

ر ،  فيقكؿ شيئا ال يعبّ ف مف صنع المفارقةكّ ؽ بعيدا ليتماتو ، ك يحمّ كراف حكؿ ذالدّ 

ىذا يشير إلى أف صانع  ( ككؿّ 2ـ خطابا ال يعني سكل نقيض ما يعنيو.")عنػػػو، ك يقدّ 

كقعا حيف يحتدـ  سيما ك ىك يعمـ أف المفارقة تككف أشدّ ،ا المفارقة البد أف يككف ذكيّ 

مغكية في بنيتو الّ ، ىذا ال يمنعو أبدا مف ترؾ أثر ما  راع فييا بيف المتناقضات، كالصّ 

 ع سير المفارقة.يستطيع القارئ مف خاللو تتبّ  ،المفارقة

كتكمف أىمية دكر صانع المفارقة، في ككنو ىك" المبادر إلى اكتشافيا ك إعادة      

اه ا إيّ مادّ ( 3عة مف القارئ.")تشكييا، ليغدك دكره ىك الفعؿ الذم ينتظر ردكد فعؿ متكقّ 

بالقرينة المناسبة التي" تعينو عمى اكتشاؼ المستكل الكامف لمكالـ الذم يقؼ عمى بعد 

                                       
1Albert N Katz ,figyrative language and thought,Oxford university press,USA ,1988,p181 
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 ما طرح المؤلؼ لتمؾ القرينة في ثنايا الخطاب المفارؽ إالّ ( ك 1مف المستكل األكؿ.")

لمقارئ خيبة  كما أفّ ( ك 2" القارئ شريؾ أساسي في صنع المفارقة.") إيمانا منو بأفّ 

أيضا، ك ىي أف  لصانع المفارقة خيبة فإفّ  تصيبو أثناء اصطدامو بالمفارقةر انتظا

 (اعرك" عندئذ ك عمى سبيؿ )المعنى في قمب الشّ اؤه عف إدراؾ مغزل مفارقتو،يعجز قرّ 

 (3ص يعاني مف كقع العادية ك الحيرة.")يبقى النّ تمكت المفارقة في قمب صاحبيا ك 

 

 المستقبل:

ة تجعمو يحفر عميقا في ح بآليات خاصّ ي كاع ك حذر، متسمّ المتمقّ ينبغي أف يككف      

و، ال ص كمّ بعض العبارات أك النّ  ص، كما يجدر بو أف يككف عمى يقيف" بأفّ بنية النّ 

 ( ك في ىذه الحاؿ فإفّ 4بعد رفض ما يقاؿ ظاىريا .") يمكف أف يصبح مقبكال لمفيـ إالّ 

ي اكتشاؼ المفارقة ،تجعمو " ال يسمـ نفسو و ففطنتو التي يكتسبيا مف خالؿ درجة حسّ 

ا عمى قراءة طحية التي ال طائؿ كرائيا، ألنو عندما يصبح مدربّ فظية السّ لممفارقات المّ 

بو ىك أف  ( ، فالحرمّ 5المفارقة يسعد باكتشاؼ الخبء مف األفكار الجديدة.") ففّ 

                                       
80ــــ نبيلة إبراهيم : ادلفارقة ، مرجع سابق ، ص  1 

509إبراهيم : فن القص، مرجع سابق ،ص ــ  نبيلة  2 
509ـــ ادلرجع نفسه ،   3 
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كأف لغة أدبنا المعاصر ة ياؽ التي كردت فيو، خاصّ يستنبط المفارقة مف الممفكظ ك السّ 

( apositesظر المختمفة، ك تتداخؿ فييا األضداد )ىي:" لغة مراكغة تقبؿ كجيات النّ 

 (.1سع فييا ساحة اجتياد القارئ'")ك تتّ 

 ي أف يككف شديد الكعي بالمفارقة ، إاّل ينبغي عمى المتمقّ  وغـ مف أنّ كعمى الرّ 

فرة( )الشّ  فارقة "ك ال يفمح في فؾّ و قد يكجد مف تنطمي عميو الحيؿ في لعبة المأنّ 

عي و يدّ ة( ، فإنّ حيّ و)الضّ ( ك إذا ما اكتشؼ القارئ بأنّ 2ة ليا")صة بيا، فيقع ضحيّ الخاّ 

أم -اتيا الممكنة، "ك ىك ما يجعميافيما يبعده عف المفارقة ك يقصيو مف دائرة تجميّ 

ضة ... أك معرّ ضة لميجـك ممف ىك أعمى منيا نة، ك معرّ ة غير محصّ ىشّ -ةالضحيّ 

( .ك ذلؾ شيء يغبط صانع المفارقة عمى العمـك ألنو 3سميـ بما ىك أقكل منيا..." )لمتّ 

 (.4ازداد تأثير المفارقة ك عمقيا ك نجاحيا.") كّمماعبة حينيا يتيقف مف فكزه بالمّ 

ؿ بيا القارئ في ؼ صانعيا قرينة ما ،يتكسّ ك إف كاف مف سنف المفارقة أف يكظّ       

خاذ حيؿ ك أساليب تجعمو تو لمكشؼ عف المعنى، فإف ىذا ال يمنعو مف اتّ محاكال

ؿ في ذلؾ عمى ة( ك ىك يعكّ يحاصر القارئ ك يربكو طكيال ليمبسو لبكس)الضحيّ 

خذ خطكات ؼ عمى أساسيا ك يتّ عات، ليتصرّ تو بمخاكؼ أك آماؿ أك تكقّ "إغراؽ ضحيّ 
                                       

 1  905،ص م5000، 9الدار البيضاء، ادلغرب،ط قد ادلعريف وادلثاقفة ،ادلركز الثقايف ،النن  ــ حممد مفتاح : مشكاة ادلفاهيم ، 
ـ53ــ ناصر شبانة : ادلفارقة ، مرجع سابق ، ص  2 
509مرجع سابق ، ص ادلفارقة ، ــــــ نبيلة إبراهيم :   3 

83، ص  ادلرجع نفسهـــــ ناصر شبانة :  4 



المفارقة : مفيوميا وأبعادىا               الفصل األول:                    

 

44 
 

لى حصره في سمسمة مف األسباب تؤدم م إعا...لكف أفعالو  ال تؤدّ ا متكقّ ب شرّ ليتجنّ 

 (1إلى سقكطو المحتكـ.")

ال عمى مقاسات القارئ ة( ليس مفصّ ك ميما يكف مف ذلؾ فإف دكر)الضحيّ 

ة لما اقترفت يداه، كفي ذلؾ يقكؿ فقط، فقد يحدث أف يقع صانع المفارقة نفسو ضحيّ 

ىك لـ يشفع بناءه  ة لمفارقتو، إذى صانع المفارقة نفسو ضحيّ ناصر شبانة "ك قد يسمّ 

إلى  ة التي مف دكنيا لف يصؿ حتى القارئ الذكيّ أنو مفارؽ بخارطتو السريّ  الذم يظفّ 

د لنا أف البناء الجمالي لممفارقة كر المنكط بالقارئ يتأكّ ( ك بيذا الدّ 2كجكد مفارقة")

 ر قرائف ك ذكاء ك خبرة ك استعداد.مسألة يتطمب الكصكؿ إلى دالالتيا تكفّ 

 ة:سالالر  

ة ؿ لغفسير، إذ تشكّ البنية المفارقة التي ينبغي إخضاعيا إلعادة التّ  كّكفكىي ت

ة في " ك المفارقة بخاصّ دتو نبيمة إبراىيـ ىذا ما أكّ زة في عصرنا ك المفارقة سمة مميّ 

كتكاصؿ  (،3ز")تتميز بطابع لغكم مميّ  -األدب المعاصر عمى المستكل العالمي

  غكم لممفارقة في جانب آخر مف بحثيا بقكليا أفّ ابع المّ الطّ يز ىذا كتكرة تكضيح تمّ الدّ 

تعتمد يا ألنيا تعتمد عمى أف تككف خارج المكضكع، كما أنّ " لغة المفارقة لغة منعزلة،
                                       

79ـــــ دي .سي ميويك :ادلفارقة وصفاهتا ، مرجع سابق ،   1 
84ـــــ ناصر شبانة: ادلفارقة ، مرجع سابق، ص  2 
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د أف نقترب ا بمجرّ ىي لغة تجعؿ األشياء تيرب منّ ك  عدـ اإلفياـ عمى نحك مباشر

لتي تيرب ا _ة لغة المفارقةزئبقيّ ك ة عدـ اإلفياـ، نحف نمتمس مف قصديّ ( ك 1نحكىا.")

يقتضي تفسيرات متفاكتة ك  "  تفسير رسالة المفارقة أفّ  –ما اقترب القارئ منياكمّ 

يتفاكت أصحابيا ما بيف  ،يد أفكارا مختمفة مف التمقّ فاكت ىك ما يكلّ متباينة، كىذا التّ 

 (2ير.")ز ك غافؿ غرّ قارئ متميّ 

د ة، ك قد تفرّ ىا عف غيرىا مف األجناس البالغيّ تميزّ  اخصائصرسالة المفارقة تحمؿ    

المفارقة( ك غيره  مييز بيف )نّص ا، يساعد عمى التّ ناصر شبانة بتكضيح شيء ميـ جدّ 

)عدـ اإلجماع( عمى تفسير كاحد لممفارقة ىك الذم ة ك ىك أفّ مف األساليب البالغيّ 

ذىب إليو، نكرده كما ىك مف خاللو ما  ؤّكدا عف غيرىا، ك قد أعطى مثاال يزىيميّ 

ـ " فاالستعارة مثال تقدّ   زات)رسالة المفارقة(:لتكتمؿ لدل القارئ صكرة كاضحة عف مميّ 

ماد"  بنية لغكية تصرح ة ال تعطي داللة مباشرة، ك كذلؾ الكناية،  " فكثير الرّ بنية لغكيّ 

حقيؽ ىك ت-ػي برأيػ –بب بمضمكف ك تكحي بسكاه، ك لكنيا ليست مفارقة، ك السّ 

ضمكف ح بالمفقد باتت ىذه البنية تصرّ ة ليا،استحالة كقكع ضحيّ اإلجماع حكليا ،ك 

مػف ك االستعماؿ، ك لك لـ ذم تالشػػػى بفعؿ الزّ الّ  المػػػركر بالمعػػػػنى القريب، دكف، البعيد
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ة غافؿ في سكء الفيـ لتنقمب إلى ة إجماع حكؿ ىذه العبارة لجاز أف يقع ضحيّ يكف ثمّ 

 (1ة.")قيقيّ مفارقة ح

ح فيو عناصر ( يكضّ 2ا بسيطا)ك إف كاف ناصر شبانة قد كضع رسما تخطيطيّ 

ع عميو مف المفارقة، فقد رأينا أف نشفعو بتفريعات ميمة تحت كؿ عنصر ليتمكف المطمّ 

 أخذ صكرة عامة عف مالمح كجزيئات كؿ عنصر مف عناصر المفارقة:
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 المعنى الحقيقي:

المفارقت(. صانعتــ من الذاث )   

 ـــ من خارجها.

 

 آلت المفارقت:

 تصنعها خبزة المؤلف وحسه الشديد بالمفارقت

 الشيفزة:

مفاتيح ، قزائن،خزائط ـ  

 القارئ:

.ــ واع  

(غافل )ضحيت ــ  

 صانع المفارقت:

 عن قصد أو عن غيز قصد

 مزاقب ، منتصز،أو ضحيت

 المعنى الحقيقي:

 ـ يتحقق عند قارئ واع.

.ـ يختلف من قارئ آلخز  

ـ يضيع عند قارئ غافل )مىث المفارقت(. ـ  
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 صفات المفارقة:_ سادسا

ة األساليب البالغيّ  ىناؾ قاسـ مشترؾ بيف كؿّ  يخفى عمى دارس األدب أفّ ال 

 االنزياح ك المراكغة، إذ أفّ  ة كىكعراء في أعماليـ اإلبداعيّ الشّ ك  ابؿ بيا الكتّ التي يتكسّ 

ة ة ك التعبيريّ ة إلى الحركيّ " انتقاال مف اآللية المباشرة ك الحرفيّ ة تعدّ ىذه الفنكف البالغيّ 

فيي بذلؾ  (2" تقاكـ معناىا") ك عمى اعتبار أف المفارقة (1عرل الخطاب.") ك شدّ 

 (3ياؽ الذم يقكؿ فيو.")كذب جميؿ" يستنبط مما يقكلو صاحب المفارقة أك مف السّ 

،ك تعيد إنتاجو صة تثرم النّ ى في امتالكيا لقيمة فنيّ صفة لممفارقة تتجمّ  أىـّ  إفّ         

عبر خطكط  معنى يجعمو يسير" بما تثيره في القارئ مف بحث دؤكب عف ال ك ذلؾ

فظ ك محمكالتو المّ  لكصكؿ إلى إقامة عالقات بيف ظاىريخترقو محاكال اص ك النّ 

مفظ ابعة مف الّ ناللة المفارقة ياؽ، ألف الدّ و في حركاتو ىذه محكـك بالسّ ة، لكنّ الدالليّ 

 (4ياؽ.")دة بالسّ محدّ 

يء ليعني غيره مالزمة لممفارقة، فيذا ال ينفي أف ك إف كانت صفة قكؿ الشّ 

ليذا تختمؼ  لكنو ال يدخؿ في باب المفارقة، كىناؾ مف األقكاؿ ما يعني غيره ك 

                                       
35،صمرجع سابق حممد العبد: ادلفارقة القرآنية،ـــ   1 
556،صم 9987، 9يوسف عزيز ، دار ادلأمون، بغداد ، طكيوئيل :  ة ،ترفكيكين اهراتية إىل التن ـــوليم راي: ادلعىن األديب من الظن   2 
46ــ دي.سي.ميويك: ادلفارقة وصفاهتا ،مرجع سابق ،ص  3 
55، صم  9999، 4غة ادلفارقة يف رواية شرف،ابداع،عددــ حممد سامل ولد أمٌن:اللن   4 
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شفرتيا ك المفارقة  ارئ في فؾّ حذؽ القانع في نسج خيكطيا ك أشكاليا بحسب ميارة الصّ 

يا إلغاء معنى ظاىر لصالح معنى بعيد، بقدر ما ىي ىمّ الحاالت. " ليس  في كؿّ 

عددا مف (ؾ يسي ميك -دم )( ك قد حصر1رؤية لممعنييف معا في لحظة كاحدة")

 صفات المفارقة فيما يمي:

لتحقيؽ بنية ة اإلشارات البالغيّ  يقصد بو تكظيؼ أقؿّ   مبدأ االقتصاد:-2       

 مثاؿحداث أبمغ األثر بأقؿ الكسائؿ، ك تعمد إلى إؽ،ضرب مف التأنّ بيذا  ىيالمفارقة، ك 

( 2") (44ُذْق ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرِيُم )" كؿ اهلل تعالى مخاطبا أبا جيؿ :عمى ذلؾ ق

عذابا ميكال يالقيو أبا  -خرية بنكع مف السّ  -ـ ك ىي مفارقة تختصر يكّ عمى سبيؿ التّ 

ا كاف فيو مف كفي نفس الكقت نقيض ذلؾ ممّ  فعؿ أمر كاحد ك ىك )ذؽ( جيؿ في 

 ؾ أنت العزيز الكريـ(.حسب ك جاه بتذكيره )إنّ 

زاد الفرؽ بيف" ما ضاد في المفارقة كمما يتعالى التّ ضاد العالي: مبدأ الت  -1

ارؽ أك يغرؽ لؾ مف الكاقع أف ُيْسَرؽ السّ ( ك مثاؿ ذ3ينتظر حدكثو ك ما يحدث فعال")

 باحة.مدرب السّ 

                                       
58ـــ ناصر شبانة : ادلفارقة ،مرجع سابق ،ص  1 
49ــ سورة الدخان ،اآلية   2 
58،ص  ــ ناصر شبانة :ادلرجع نفسه   3 
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ة ياقات اإلنسانيّ تبنى المفارقات غالبا عمى السّ  تناقضات موضوع المفارقة:-3

 مجاالت ياألنّ  ذلؾاريخ،ك التّ ،األخالؽ،الحبّ ، يفكالدّ  كالعكاطؼ ةعة أساسا بالذاتيّ المشبّ 

ات ك العقؿ، الذّ  الجسد كالركح، العاطفة: اإليماف كالحقيقة:  تحكم متناقضات صارخة

 .ة ك الحاجة...إلخاآلخر، الحريّ ك 

يفرض عمييا اكتساب ىذه  ذم يجمع عناصر المفارقة،كامؿ الالتّ رابط ك التّ  إفّ     

تعمؿ  كبحيث ال تنفصؿ إحداىا عف األخرل،ع عمى تمؾ العناصر، فات التي تتكزّ الصّ 

ؿ عميؽ لمكصكؿ إلى مجتمعة عمى تجسيد ما تحتاجو المفارقة مف" كّد ذىف ك تأمّ 

 (1.")اىر ك المعنى الخفيّ عارض بيف المعنى الظّ عارض، ك كشؼ دالالت التّ التّ 

 أشكاليا:_ سابعا

قد جاءت ىذه األنكاع مختمفة مف أنكاع عدة، ك المفارقة إلى أشكاؿ ك  ّنّقادـ القسّ      

قسيـ، فيناؾ آخر بحسب االعتبارات التي أخذت بالحسباف أثناء عممية التّ باحث إلى 

البعض تيا، ك ميا معتمدا عمى درجة شدّ ميا بحسب أساليبيا، ك ىناؾ مف قسّ مف قسّ 

 ص ،كما عني آخركف بمكضكعيا، ك اىتـّ التيا في النّ تمثّ اآلخر اعتمد عمى تمكقعيا ك 

                                       
 http: //www.2.hemsida.net :1  ، البحث على ادلوقع ،لندن دلفارقة يف شعر عدنان الصايغ ــ قاسم الربيسم :ا 
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طبيقي مف البحث ز عمييا في الجزء التّ ي سنركّ البعض اآلخر بتأثيرىا، كىذه األخيرة الت

 راسة.مقي التي نعتمدىا في ىذه الدّ ة التّ ألنيا تكافؽ أسمكبيّ 

أنكاع المفارقة  األدب( جؿّ خالد سميماف في كتابو)المفارقة ك  كتكرف الدّ لقد بيّ            

ميكيؾ، في تحديد المعايير التي اتخذىا  د ناصر شبانة بدكره أىـّ ( كما عدّ 1ك أشكاليا.)

تي تي ذكرىا خالد سميماف ك الّ دد نكرد األنكاع الّ نحف في ىذا الصّ (. ك 2أنكعيا المختمفة)

 استقاىا بدكره مف تقسيمات ميكيؾ، ك أجاد تنظيميا ك إبراز تفرعاتيا.

(ك  Verbal Ironyفظية )يكجد نكعاف أساسياف لممفارقة ىما: المفارقة المّ 

 (Situational Ironyمفارقة المكقؼ )

 ( أبرزىا منيا  نمطيف: Verbal Irony) فظية:المفارقة الم  

 (Intaglioأسمكب النقش الغائر)-(High Reliefأسمكب اإلبراز )

 ميا إلى خمسة أنماط:ك قسّ  :( Verbal Irony): مفارقة الموقف

 نافر البسيط.مفارقة التّ -2

 مفارقة األحداث.-1

                                       
56-55،صـــ خالد سليمان: ادلفارقة واألدب، مرجع سابق   1 
63ـــــ ناصر شبانة:ادلفارقة ،مرجع سابق ،ص  2 
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 ة._المفارقة الدراميّ 3

 فس.خداع النّ  _مفارقة5

 مفارقة الكرطة.-0

 ـ المفارقة مف حيث درجاتيا إلى ثالث درجات:كما قسّ 

 ( Overt Ironyريحة)المفارقة الصّ -2

 (Covert Ironyة )المفارقة الخفيّ -1

 (Privete Ironyة)المفارقة الخاصّ -3

 ـ طرائقيا كأساليبيا إلى أربعة أقساـ:ثـ قسّ 

 شخصية.المفارقة الالّ -2

 ات.االستخفاؼ بالذّ  مفارقة-1

 اذجة.المفارقة السّ -3

 المفارقة الممسرحة.-5

د لدل الدارسيف تسميات أخرل منيا: مفارقة ك إلى جانب ىذه األنكاع تتردّ 

يمكقراطية، المفارقة العدمية، المفارقة صكيرية، المفارقة الدّ سكفكميس، المفارقة التّ 
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ـ قسيمات المختمفة تجعمنا" نسمّ ات ك التّ سمي( ك ىذه التّ 1الككنية، مفارقة القدر...الخ.)

دة ذات مفاىيـ بأنو ال تكجد مفارقة كاحدة ذات مفيـك كاحد ،بؿ ىناؾ مفارقات متعدّ 

 (2داخؿ إطار عاـ ينتظميا مف حيث اجتماع المتناقضات.") يادة، تمتقي فيما بينمتعدّ 

ك ما لمسناه مف تداخؿ األنكاع ك صعكبة تحديدىا كجدناه مؤكدا عند ميكيؾ       

ؼ كؿ أنكاع المفارقة بشكؿ أف يعرّ  -كناقد أدبي-نفسو إذ يقّر بأنو مف العسير عميو

 مييز بينيا مف زاكية معينة قد ال يككف كذلؾ مف زاكية أخرل، كما أفّ دقيؽ" ك أف التّ 

سكؼ نجدىا عند الممارسة  -بشكؿ نظرم-ديدىاتي يمكف تمييزىا ك تحأنكاعيا الّ 

نا نقتصر د األنكاع ك تداخميا فإنّ ( ك نظرا لتعدّ 3ة متداخمة الكاحدة تمك األخرل.")العمميّ 

اعر ة بالشّ عرية الخاصّ جربة الشّ تي لمسناىا في التّ عريؼ عمى أنكاع المفارقات الّ بالتّ 

 تأثيرىا في المتمقي. مت عمى أساسراسة ككذلؾ األنكاع التي قسّ مكضكع الدّ 

لممفارقة نكعاف أساسياف، تعرض ليما كؿ دارسي المفارقة، ك تندرج تحت كؿ     

 منيما أنكاع ك أنماط فرعية:

 

 

                                       
55خالد سليمان: ادلفارقة واألدب، مرجع سابق،صــــ   1 
55ــ قاسم الربيسم:ادلفارقة يف شعر عدنان الصايغ،مرجع سابق،ص  2 

ــ   3-D.c.Mueck : the compas of irony,methum,london and newyork,1980,p1 
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 (Verbal Ironyفظية )المفارقة الم   _أ 

المعاصر، ك ىذا ما  عرنتشار تكظيفيا في الشّ ىي أبرز أشكاؿ المفارقة مف حيث ا    

ة، ك ىي كما ظرية ك في دراساتيـ التطبيقيّ عمييا في تعريفاتيـ النّ زكف قاد يركّ جعؿ النّ 

" ىي شكؿ مف  فيا محمد العبد بقكلو:( ك يعرّ 1اللة")يقكؿ ميكيؾ " انقالب في الدّ 

أشكاؿ القكؿ يساؽ فيو معنى ما، في حيف يقصد منو معنى آخر، يخالؼ غالبا المعنى 

اؿ يؤدم مدلكليف نقيضيف ينشأ مف ككف الدّ كع ىذه النّ  أم أفّ  (2.")اىرطحي الظّ السّ 

ك االستعارة في اشتماليا عمى  عف المجاز كىي تختمؼ ؿ ظاىر كالثاني خفيّ كّ ،األ

( ك ىذا ما يتبعو أغمب 3و انتباه القارئ نحك ما يريده صانع المفارقة )قرينة تكجّ 

-قا عمكما حسبعرية يبدك مفار غة الشّ طابع المّ  أفّ  " عراء المعاصريف عمى اعتبارالشّ 

غكية ك مخالفتو أسمكب الخطاب األدبي باختالفو مع القاعدة المّ  ميشاؿ ريفاتير_ إذ أفّ 

فظية غالبا عمى أنيا مرادؼ ( ك تفيـ المفارقة المّ 4)"  لمألكؼ القكؿ يشكؿ مفارقة

 .ها يقاؿ ك ما يكتب ك بيف ما يقصدى كتناقض بيف ملبالغة المفارقة إذ تتجمّ 

 فظية:ميكيؾ بيف أسمكبيف في المفارقة المّ ز ك قد ميّ     

 

                                       
35ادلفارقة وصفاهتا ،مرجع سابق،صــــ دي.سي.ميويك:   1 
79ـــ حممد العبد: ادلفارقة القرآنية،مرجع سابق،ص  2 
64ناصر شبانة: ادلفارقة ،مرجع سابق،صـــ  3 
 4 54،دار هومة،دت،ص5قد األديب احلديث،جزءــــ  نور الدين السد:األسلوبية وحتليل اخلطاب ،دراسة يف النن  
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 أسموب اإلبراز)المفارقة اليادفة(:-_أ أ

يرل ناصر شبانة أف صاحب المفارقة اليادفة يقكؿ شيئا مف أجؿ أف يرفض 

ظاىر بالمفارقة مف طرؼ التّ  ساء استعمالو مف جانب كاحد، ك أفّ و زائؼ، مُ عمى أنّ 

أمثمة المفارقة الممحكظة ما نجده في عبارات  (. ك مف1صاحبيا شيء أساسي فييا)

 صرؼ.ـ بما يشبو المدح كقكلنا "أحسنت" أك" يا لمبراعة " لمف أخطأ التّ الذّ 

 قش الغائر)المفارقة الممحوظة(:أسموب الن  - بأ_ 

صؼ بالمفارقة، ليبدك يرل ميكيؾ أف صاحب المفارقة الممحكظة يبرز شيئا يتّ 

عف العرض ك" صاحب المفارقة الممحكظة ىك المرء الذم  ا يمكف مالحظتو مستقالّ ممّ 

م إلى عكاقب ركؼ ألف يقكؿ ما يعرؼ أنو سيساء فيمو ال محالة، ك يؤدّ ره الظّ تضطّ 

يؿ قش الغائر( أنو يقكـ عمى النّ مط)بالنّ ك يقصد ميكيؾ مف تسمية ىذا النّ  (2كخيمة .")

دع بمثؿ ىذا رقة مف خالؿ الصّ يتـ تقديـ ىذه المفاال االستخفاؼ بيا،" ك ت ك مف الذاّ 

برازه ك المبالغة فيو، بؿ عف طريؽ النّ رؼ ك الظّ  (ك قد 3االستخفاؼ بيا.")ات ك يؿ مف الذّ ا 

، شخصية األبمو في ركاية في األدب الغربي  مطأكرد خالد سميماف كمثاؿ عف ىذا النّ 

ر في ىؽ يتعثّ فييا تقديـ البطؿ كمرا تي يتـّ كفاف( الّ د في حقكؿ الشّ )سالينجر المتصيّ 

                                       
65،صجع سابق مر  ،ــــ ناصر شبانة : ادلفارقة   1 
39ميويك:ادلفارقة وصفاهتا ،مرجع سابق،ص ــ دي.سي   2 
65،صناصر شبانة: ادلرجع نفسهـــــ  3 
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يطرة عمى حياتو ك مع ذلؾ يراد لنا أف ع ال يقدر عمى السّ ـ، متسكّ الكالـ، نصؼ متعمّ 

يؼ لدل اآلخريف  ك أف قيمو صحيحة حتى عندما يحسب و يستطيع تمييز الزّ ف أنّ نتبيّ 

( ك ىذا يجعمنا نصؿ إلى أف المفارقة الممحكظة أقرب إلى صفة  1أنيا ليست كذلؾ)

" مسرح ذىني نقـك فيو بدكر  يا تشترط إقامةالمفارقة  اليادفة، ألنّ ة مف الدراميّ 

كعي يء بقكة الالّ المراقب، لنرل المكقؼ بكضكح كما ىك عميو، ك نشعر بعض الشّ 

تا فظي لممفارقة مؤقّ ( . ك يعتبر ادراؾ القارئ لممستكل المّ 2ة")المطمئف لدل الضحيّ 

فظي إلى غكم أك المّ ث المّ فاذ مف الحدفظية النّ م" ينبغي إلدراؾ المفارقة الّ  وفقط، إذ أنّ 

المفارقة  (. ك يبرز مف خالؿ ىذا أفّ 3حدث المغزل ك مف القكؿ إلى مقصد القائؿ")

امع لمبحث عف القارئ أك السّ   ص ك تمنحو بعدا كعمقا يدفعمفظية تقكم مف حجج النّ الّ 

 لمعنى الحقيقي القابع كراء النص.ا

 ياقية)الموقف /الحدث/التصويرية(:_المفارقة الس   ب

ترتكز مفارقة المكقؼ عمى مدل حذؽ صانعيا في تصكير األحداث التي تحيط      

بو، ك ينبع حذقو في صناعتيا مف مدل إحساسو بالمكقؼ ك معايشتو لو، تاركا بذلؾ 

ة مفظيىي تختمؼ عف المفارقة الّ فيا ك تحميميا ك كشؼ تناقضاتيا ك ة اكتشاي ميمّ لممتمقّ 

                                       
508رقة وصفاهتا ،مرجع سابق،صاـــ دي .سي ميويك : ادلف  1 
80ــ ادلرجع نفسه،ص  2 
75ـــمحمد العبد: ادلفارقة القرآنية ،مرجع سابق ،ص  3 
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اىر ك الباطف، بينما عارض بيف المعنييف الظّ في ككنيا تعتمد عمى القارئ في كشؼ التّ 

 يا.تتعتمد األكلى عمى صاحب المفارقة في كشؼ مقصدي

ض ليا عمى المستكل ك تعتمد مفارقة المكقؼ " أساسا عمى األحداث  ، ك التعرّ 

( 1ة المفارقة")التي ىي ضحيّ خصية اريخػػي ك األيديكلكجي، ك مف ثـ تأتي أىمية الشّ التّ 

أكجو االلتقاء ك االفتراؽ بيف  (كتكر سعيد شكقيالدّ  ).ك قد كقعنا عمى جدكؿ جمع فيو

فظية كمفارقة المكقؼ ، المتناثرة في كتاب دم .سي.ميكيؾ، ك قد رأينا أف المفارقة المّ 

إيضاح  طات يسيـ فيصنيؼ عبر الجداكؿ ك المخطّ ا بأف التّ نكرده كما ىك إيمانا منّ 

 (:2عقيد عمكما)سـ بالتّ ظاىرة المفارقة التي تتّ 

 فظيةالمفارقة الم   مفارقة الموقف

 تكشؼ عف حقيقة تكمف كراء المظير. -

 الحقيقة المكشكؼ عنيا حالة. -

 .لال يكجد معنى مؤدّ -

 مفظية.قد تجتمع مع المفارقة الّ -

ينظر إلييا مف كجية نظر المراقب -

 تكشؼ عف حقيقة تكمف كراء المظير.-

 الحقيقة المكشكؼ عنيا افتراض.-

 .ليكجد معنى مؤدّ -

 مغة.قد تجتمع مع مفارقة الّ -

تثير أسئمة قد تقع في باب البالغة ك -

                                       
967،صم   5004طبيق :شعر صالح عبد الصبور أمنوذجا ،القاهرة ،دط،ة والتن ظرين ادلفارقة بٌن النن  ــ عبدالناصر حسن حممد :   1 

979،ص م9،9988عة والنشر والتوزيع،القاهرة،طباطة الشعرية ،ايرتاك للـــ سعيد شوقي:بناء ادلفارقة يف ادلسرحين  2 
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 المتصؼ بالمفارقة.

تميؿ أف تككف مأساكية أك ككميدية أك -

 فمسفية.

 األسمكب.

ينظر إلييا مف كجية صاحب -

 المفارقة.

 تميؿ أف تككف ىجائية.-

 

ياقية( قد فظية ك السّ المفارقتيف )المّ  ت اإلشارة إليو في الجدكؿ أعاله أفّ ك كما تمّ      

كاىد التي زخر غكية، ك نكرد أمثمة عمى ذلؾ مف بعض الشّ تجتمعاف في نفس البنية المّ 

(، ك إف كاف ىذا األخير لـ يكردىا متحدثا عف 1كتكر حسيف الكاد)بيا مؤلؼ الدّ 

رناىا في معرض حديثنا عف اجتماع المفارقتيف معا، فكجدناىا خير المفارقة كلكننا تذكّ 

و ينبغي عمى دارسي األدب العربي المعاصر أف يعممكا ا بأنّ مثيؿ عمى ذلؾ، إيمانا منّ 

 عمى تحييف تراثنا األدبي العريؽ ك إبراز جمالياتو.

 يقكؿ أبك الطيب المتنبي:)الطكيؿ(

 د  يا عي  ل    يدوم  ىا أال  د  ي  ع   ن  ا        و م  ى  يد  ع  ب   ت  وف   ناء  س  ح   رت  د  إذا غ  

                                       
549جع سابق،صـــــــ حسٌن الواد ، ادلتنيب والتجربة اجلمالية عند العرب ،مر   1 
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فمتى غدرت  تي عيدت عميو،كىي الّ  " شيمة المرأة الغدر، دة بقكلو:قد شرحو ابف سيك 

لكفاء، ك مفارقة ا ك مفظية بيف تناقض الغدرلمفارقة الّ ( كتبدك لنا ا1فقد أكفت بعيدىا.")

 ر المرأة ىك كفاء لمعيد.غدالمكقؼ في ككف 

 أيضا:)الكامؿ( ك يقكؿ

 ان  الش   واضعين عمى عظيم  ت  م   م      ي  ك  م  م   ة  اف  كين عمى كث  م  ع  تص  م  

م ىذا البيت بقكلو:" ىؤالء القـك ممكؾ ك ىـ في ك قد شرح أبك عالء المعرّ 

عمكة تستعمؿ في قمة الماؿ الصّ اليؾ ألنيـ يباشركنيا بأنفسيـ، ك عالحرب يتشبيكف بالصّ 

ا اجتماع (.فيبدك لنا جميّ 2يـ يتكاضعكف عمى عظـ شأنيـ.")اعر أنّ الشّ  ذكرحـ،ك ك قمة المّ 

عمكة ك كثافة الممؾ ك بيف التكاضع ك عظمة الشأف، ك تزداد ىذه المتناقضات بيف الصّ 

فظية الجتماعيا مع مكقؼ مفارؽ ك ىك مشاركة الممكؾ في الحرب شأنيـ المفارقة المّ 

 في ذلؾ شأف الجنكد البسطاء.

 (Dramatc Irony) ة:فارقة الدرامي  _المب_ أ 

غـ مف ( ك عمى الرّ Sofoclean Ironyى أحيانا )مفارقة سكفككميس( )كتسمّ 

ة تمؾ التي تحتكم عرية ، خاصّ يا تنتشر بكثرة في األعماؿ الشّ  أنّ الّ إارتباطيا بالمسرح 
                                       

934م ،ص 9985ـــ ابن سيدة االندلسي:شرح مشكل شعر ادلتنيب،تح:حممد روان الداية ،دار ادلأمون للرتاث،دمشق،دط، 5   
595سوريا،ص،57،اجمللد ـــ أبو العالء ادلعري: تفسًن أبيات ادلعاين يف شعر ادلتنيب،تح:حممد الطاهر احلمصي،جملة اجملمع العلمي  2 
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 ي المفارقة، مفارقةنحف نسمّ  ردية،السّ ة،أك باألحرل فييا بعض مف ت قصصيّ مفارقا

صؼ بالجيؿ بحقيقة ما يدكر حكليا ؼ بطريقة تتّ ة ما تتصرّ ة " عندما نرل شخصيّ دراميّ 

-خصيةكرة التي تراىا بيا الشّ بالصّ   -مف أمكر، ك خاصة عندما تككف ىذه األمكر

تناقض الّ  " أفّ  تأكيدب خالد سميماف إلى ،كما ذى(1مناقضة تماما لكضعيا الحقيقي")

ك أعمالو، ك بيف القدر العنيد الذم يحيط بو، يكشؼ  بيف اإلنساف بآمالو ك مخاكفو

دنا ؿ عمى ذلؾ بقصة سيّ ( ك مثّ 2مط مف المفارقة")مجاال كاسعا لمكشؼ عف ىذا النّ 

يقـك باستضافة إخكتو بعدما تآمركا عميو دكف معرفتيـ عندما  -الـعميو السّ -يكسؼ

 ألخييـ، مع معرفة القارئ لذلؾ.

 (:3ر شركط نكجزىا فيما يأتي)لمفارقة البد مف تكفّ ؽ اأنو لكي تتحقّ  نرلمف ىنا 

 سـ بالغفمة مقابؿ أخرل أقكل منيا.ة تتّ ر في العمؿ مف خالؿ كضع شخصيّ كتّ ر التّ تكفّ -

ناقض بيف د التّ ركؼ التي حكليا مما يكلّ خصية األكلى جاىمة غافمة بالظّ أف تككف الشّ -

 المظير ك الحقيقة .

ة خصية الغافمة التي ىي ضحيّ بالكضع الحقيقي لمشّ  أف يككف الجميكر عمى عمـ تاـّ -

بعد، ازداد ة فيما عمى عمـ سابؽ بما سكؼ تكتشفو الضحيّ ما كاف الجميكر إذ كمّ المفارقة،
                                       

 1 30خالد سليمان: ادلفارقة واألدب ،مرجع سابق،صـــ  
30ــــ ادلرجع نفسه ،ص  2 
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فإف المفارقة  ،اذم كىب خياال دراميّ اعر الكر أف الشّ ك القميف بالذّ  تأثير المفارقة فيو .

 الدرامية تككف طاغية في شعره.

 ( Romantic Irony) ومانسية:الر   _المفارقة_ بب

 ي ك ىمي، ثـّ يا" نكع مف الكتابة يقـك فيو الكاتب ببناء ىيكؿ فنّ ؼ بأنّ ك تعرّ 

(  ،ك فييا" يعمد الكاتب 1و خالؽ ذلؾ العمؿ كشخكصو ك أفعاليـ .")يحطمو ليؤكد أنّ 

تحطيمو فجأة يقـك بتدمير ىذا الكىـ ك ك  ( جمالي عمى شكؿ ماIllusionإلى خمؽ كىـ)

ة ك عابرة برة ك األسمكب أك مف خالؿ مالحظة ذاتيّ مف خالؿ تعبير أك انقالب في النّ 

 (2أك مف خالؿ فكرة عاطفية عنيفة ك مناقضة.")

األفكار  نسية كانت الحجر األساس لكثير مفكماميكيؾ أف المفارقة الرّ كما يقّر        

 ك عمى اعتبار أفّ  (3بشكؿ عاـ.)ك المبادئ التي قامت عمييا الحركة الركمانسية 

ائد كمانسية بشكؿ عاـ فذلؾ ينفي المفيكـ السّ كمانسية مف دعائـ الحركة الرّ المفارقة الرّ 

كازف في عممو بكجكد نظاـ دقيؽ في الككف إذ يسعى فييا الكاتب إلى تحقيؽ نكع مف التّ 

 (4ؾ.)ظ المشكب بالشّ ي بيف اليقيف العاطفي ك التحفّ الفنّ 

                                       
ـ58، صم  9986، 9قد التطبيقي التحليلي،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،طالنن ــ عدنان خالد عبداهلل :   1 
69،صمرجع سابق ادلفارقة واألدب ،ــ خالد سليمان ،   2 
909ادلفارقة وصفاهتا ،مرجع سابق ،ص ميويك ،ـــ دي .سي   3 
 .35،صمان :ادلرجع نفسهــ خالد سلي  4
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عر، كثيرا ما أنو في سعينا لمبحث عف األبعاد الجمالية في الشّ  ك نحف نرل

نممس مفارقات ركمانسية تكاد تطبع قصائد بأكمميا ك ليس فقط في جزء منيا، ك ذلؾ 

و" ال يمكف اعر المعاصر، ال سيما ك ىك يعي أنّ نابع مف إحساس عميؽ بيا لدل الشّ 

ـ نفسو كاعيا بطبيعتو يقدّ ؿ، بؿ يجب أف يرا، ال ينطكم عمى تأمّ أف يبقى غرّ 

ؼ، يجب أف يككف عنصرا ىف عند المؤلّ قيضيف، فحضكر الذّ النّ  المتناقضة، التي تضـّ 

 (1دافعة في الحماس ك اإللياـ.")ة الّ رئيسا في عممو إلى جانب القكّ 

ؿ مف قيمة ك دكر إف تخصيصنا بالتعريؼ ىذه األشكاؿ األربعة لممفارقة ال يقمّ 

نا لف نعمؿ لممفارقة التي كردت في دراسات أخرل، كال يعني أيضا أنّ األشكاؿ األخرل 

ة التي ،ك لكننا قصدنا األشكاؿ المحكريّ اعر الحقاعمى اكتشافيا كتحميميا في قصائد الشّ 

بإمكاننا أف ندرج تحتيا األشكاؿ الفرعية لممفارقة التي ستكاجينا أثناء الممارسة 

د ة ،كفي ذلؾ  يؤكّ يصعب أحيانا تحديدىا بدقّ شكاؿ،ك ة حيث تتداخؿ األنكاع كاألطبيقيّ التّ 

ى و ال تكجد قائمة تحتكم عمى تكتيكات المفارقة ك طرؽ استخداميا، حتّ ميكيؾ عمى أنّ 

ف الناقد مف كضع بطاقة تعريؼ عمى كؿ عبارة مف عبارات المفارقة التي يجدىا يتمكّ 

 ص األدبي.في النّ 

 

                                       
 .909،صمرجع سابق ــ دي.سي .ميويك : ادلفارقة وصفاهتا ، 1
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 وظيفة المفارقة :_  ثامنا

د شكؿ يا ليست مجرّ د أداة لتزييف القكؿ األدبي، كما أنّ المفارقة ليست مجرّ  إفّ 

 مف ذلؾ ك أشمؿ حيث ذىب )جكتو( إلى حدّ  ز، بؿ ىي أعـّ بالغي ذك طابع مميّ 

( بؿ ىي" تشبو 1عاـ مقبكؿ المذاؽ")تي تجعؿ الطّ ة الممح الّ " المفارقة ىي ذرّ  :القكؿ بأفّ 

متكازية أك سائرة في خط مستقيـ، تعيد  إلى الحياة تكازنيا  كازف التي تبقي الحياةأداة التّ 

تو، أك عندما ال تحمؿ ما يكفي المفرط في جديّ  عندما تحمؿ الحياة عمى محمؿ الجدّ 

ذا كاف صاحب الخطكرة،ك ك ة (  فرسالة المفارقة عمى درجة كبيرة مف األىميّ 2")مف الجدّ  ا 

القارئ يعمؿ  غامض، فإفّ بشكؿ متناقض ك ره المفارقة مغامر حذر في مقاربتو لما يصكّ 

 يىناؾ دافع فنّ  ضح أفّ بيذا يتّ غكية بحثا عف كنز المعنى ك معكلو في جدار البنية المّ 

 ة ك تأثيرا .جمالي تشترؾ فيو عناصر المفارقة، لتأتي ىذه األخيرة أكثر شدّ ك 

ر د ناصر شبانة عمى أنو إذا كاف تداخؿ االحتماالت مف سمات العصك يؤكّ     

ة، فإف كظيفة المفارقة ىي إحداث التكازف في فكضى االحتماالت تمؾ، إذ ال األساسيّ 

                                       
98،صـــ  دي .سي ميويك : ادلفارقة وصفاهتا ، مرجع سابق  1 
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قكف، بقدر ما تجعميـ يعرفكف، ك ىـ ال يعرفكف تيدؼ المفارقة إلى جعؿ الناس يصدّ 

 (1حقائؽ بقدر ما يعرفكف احتماالت لحقائؽ.)

ألساس مف ة في اممفارقة كظيفة إصالحيّ ل وأنّ عمى ارسيف لقد أجمع أغمب الدّ 

اعر ىك قدرتو عمى ز الشّ شيء يميّ  ذم تسعى إلى تحقيقو، فإذا كاف أكؿّ كازف الّ خالؿ التّ 

يو ىنا ثاني مميزاتو ىك ما يمكننا أف نسمّ  استرجاع تجاربو الماضية، فإفّ 

 (Normality(".)2تكازنو)

 غة ك طابعياقة بحياة المّ الثّ  عر أف يقـك " بردّ ك انطالقا مف أنو يجدر بالشّ 

 اعر أف يضع في حسبانو كظيفة المفارقة التي ييـّ ( فإنو ينبغي عمى الشّ 3ؽ.")الخالّ 

ة بصنعيا ،دكف أف ينكر أنو غير ممـز بصنع المفارقة في كؿ عمؿ أدبي يقـك بو، فثمّ 

( ك لذلؾ فإف ميكيؾ ال 4ال تككف المفارقة فييا مطمكبة.") مناسبات في الحياة ك الففّ 

يا ال تصمح لكؿ ب إليو في تشبييو لممفارقة بذرة الممح، إذ أنّ يكافؽ )جكتو( فيما ذى

 األطباؽ...

                                       
ـ36يف الشعر العريب احلديث،مرجع سابق ،ص ناصر شبانة : ادلفارقةـــــ   1 
550قافة ،مصر،دط،صلثا بدوي،وزارةى قد األديب ،تر:مصطفــ آي.ايه.ريتشاردز:مبادئ الن  2 
905،صم   9995، 9اصرة ،دار اآلداب ، بًنوت ،طعرية ادلعــ صالح فضل : أساليب الشن   3 
35يويك : ادلفارقة وصفاهتا ،مرجع سابق ،صــ دي .سي م  4 
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إلى الكشؼ عف زيؼ الكثير  -ال المفارقة  متكسّ   -المعاصراعر يسعى الشّ 

ة أكثر مف مات ىذا الكاقع، معتمدا عمى ربطيا بتجربة اإلنساف الكجكديّ مف مسمّ 

 عمى مجاكرة األضداد بطريقة تستفزّ مفظية، ك ىك بذلؾ يعمؿ صاليا بالمتناقضات الّ اتّ 

 ناقض الماثؿ في الكاقع.ديف ليدرؾ حجـ التّ القارئ ك تسقطو فيما بيف الضّ 
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 :ص الفصل األولممخ  

 أفّ  ك ،كب المفارؽ حاصؿ منذ القديـاألسم أفّ ؿ إلى نخمص في آخر ىذا الفص      

ركح  أفّ  ا، إالّ ا أك نقديّ أدبيّ  ك إف لـ يعمدكا إلى اتخاذ )المفارقة( مصطمحاالقدماء 

المفارقة ك مظاىرىا لـ يخؿ منيا األدب عمكما. ك قد ُفيمت قديما عمى أنيا طريقة في 

خداع اآلخريف، ثـ اختمفت دالالتيا ك تباينت حتى صارت تطمؽ عمى كؿ استخداـ 

ة يا نظرة خاصّ غة، ك ازداد مدلكليا حتى بات ُينظر إلييا عمى أنّ خادع ك مراكغ لمّ 

أّف  ة إالّ دم لممفارقة لو جذكر غربيّ غـ مف ككف أصكؿ المصطمح النقّ لمحياة .ك عمى الرّ 

ة التي حممت ركح المفارقة ك قاربتيا أك شابيتيا مف حيث ناتنا العربية البالغيّ مدكّ 

كر )كالمقابمة، التعريض، التكرية، تجاىؿ العارؼ، المدح في معرض الكظيفة ك الدّ 

ـ، اليزؿ الذم يراد بو الجد...الخ( لـ تكف  ِلُتمقي يكّ معرض المدح، التّ  في ـّ ، الذّ ـّ الذّ 

ي لمكىمة األكلى، بؿ ينبغي لو أف يطيؿ الحركة حكليا مجيئا بمدلكالتيا بيف يدم المتمقّ 

 د المعنى .ك ذىابا ليتصيّ 

ص المبني عمى ؿ في النّ ات المبدعة تتحكّ قد المعاصر فإف الذّ ا في النّ أمّ 

عرية، ك كاعية في الكقت نفسو جربة الشّ كاعية بتناقضات التّ ة، لى ذات لغكيّ المفارقة إ

عادة انتاج الداللة، مف خالؿ مدّ ص ك بأىمية القارئ ك دكره في تشكيؿ النّ  ما يساعده به ا 
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 أنكاعيا فإفّ ى اختالؼ أشكاؿ المفارقات ك و عمأنّ ص المفارؽ. ك عمى سبر أغكار النّ 

 ؽ أغراضا ثالثة ىي:ا فإنو يحقّ ا أك جزئيّ كميّ العمؿ األدبي سكاء كاف مفارقا 

ثارة انتباىو )نفسيّ -  ا(.ا، جماليّ ا، عاطفيّ مباغتة القارئ كا 

ؿ، بشحذ كؿ الكسائؿ التي يكتسبيا مف أجؿ أمّ التّ فكير ك تحفيز القارئ عمى التّ -

 .دمة التي أكقعتو فييا المفارقةم لمصّ التصدّ 

في المبنى المفارؽ.  اء اكتشافو لممعنى الخفيّ ي جرّ ة الحاصمة لممتمقّ ة االنفعاليّ ذالمّ  -

ة يتمذذ القارئ جماليّ ة ك عر مسحة فنيّ ة تضفي عمى الشّ كبيذا تككف المفارقة سمة أسمكبيّ 

 معاينتيا.بالكقكؼ عمييا ك 

 

 



 :انيث  الفصل ال
 تمييد 

 المفارقة وىيكل القصيدة :أو ال _ 

 المفارقة و العنونةأ _    

 المفارقة و قفمة القصيدةب _       

 : ناصالمفارقة و الت  ثاني ا  _   

 ينيناص الد  مفارقة الت  أ _ 
 اريخيناص الت  الت   مفارقةب _ 
 عريناص الش  مفارقة الت  ج _ 

 : ةالمفارقة ... سمة إيقاعي  ثالثا _ 

 كرارمفارقات الت  أ _ 
 جنيسمفارقة الت  ب _ 
 مفارقة األصواتج _ 
 وي  مفارقة الر  د _ 

 : ةالمفارقة.. سمة بالغي  رابعا _ 

  مفارقة االستعارةأ _ 
  شبيومفارقة الت  ب _ 

  ص الفصل الثانيممخ   -
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 تمييد:

 خاص  أوطانيم إلى تشكيل عالم ة ن الذين يحممون قضي  عراء المعاصرو عمد الش  
" عبر الحديث عن  و ميامو اإلنسانعن ىموم -اجمالي  -رة تعب  بيم، و تقديم تجربة فني  

صوص في ، و تتفاوت الن  (1)"ةاعرة عن وعي بوظيفة األدب االجتماعي  ات الش  أزمة الذ  
ي كما أراد ليا صوتيا إلى المتمق   إيصالنيا من عمى أدوات و آليات تمك   يااتكائ
ن، كما زة لشاعر معي  ة ممي  بي  بعض اآلليات لمسات أسمو  تكون، و قد تغدو اعر أنالش  

 القارئ و تضغط عميو. ص، تشد  ة في الن  ظواىر أسموبي   قد تغدو

  بإبرازىا، ةماتو األدبي  ص سالمفارقة تساىم بشكل كبير في منح الن   أن   المبلحظو 
يمتقي تي ص، ال  و ما ىو مضمر في لغة الن   ضاد و االختبلف بين ما ىو ظاىرمت  ل

كل الذي يتيح ليذا األخير فرصا عديدة من ييا، بالش  عندىا صانع المفارقة و متمق  
 القراءة و الفيم و االستجابة.

المنطمقين فإننا نعمد في ىذا الفصل إلى دراسة نماذج مختمفة  ىذينو من 
تي ة لديو، و ال  اعر عبد الرزاق عبد الواحد محاولين إبراز أىم آليات الكتابة الشعري  لمش  

قائمة عمى عنصر المفارقة، يعمد من خبلليا إلى مباغتة القارئ  إبداعتعتبر عناصر 
تيا ان أىمي  رصد تمظيرات المفارقة و بي إلىحينا و إلى إدىاشو حينا آخر، كما نعمد 

اعر كما فيا الش  موضوع الدراسة، ارتكازا عمى اآلليات التي وظ   صوصة في الن  الجمالي  
ة في آن ة و الداللي  ة المغوي  ى ذلك إلى إظيار االرتباط بين البنيكر، و نتعد  أسمفنا الذ  
مت ا في ابراز المعنى تمث  سبلحا قوي  ى فييا المفارقة أكثر اآلليات التي تتبد   واحد. إن

 باق(، إضافة إلى ما يخص  شبيو، و الط  )كاالستعارة، و الت   ةفي بعض األساليب الببلغي  

                                       
216مرجع سابق، ص ػػػػػػػػ طو  وادي: مجاليات القصيدة ادلعاصرة،  1 
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 و كذلك كل   (نغيم،بر و الت  ماثل الصوتي، و الن  ة)التكرار و الت  ، خاص  اإليقاعيالجانب 
اآلليات تتضافر ىذه  و تراثي، كل   اعر من تناص أسطوري و دينيفو الش  ما يوظ  
 من المفارقة شكبل في ىيكل  يخموال اعر في قالب شعرية لمش  جربة الحياتي  ل الت  لتشك  

 القصيدة عموما.

 :المفارقة وىيكل القصيدةأو ال _ 

 العنونة:المفارقة و أ _ 

ل منيا تشك  ي مو من الخصائص ذاتيا التيخصائص تشك   عري العنوان الش   ليني
اىتمام  ة مما يجعمو محل  ة و المضموني  عري  من مبلمحو الش   عري وينبثقالمتن الش  

، القصيدة ىو آخر ما يكتب منيا ليذا يعتبر" العنوان فيقمق أيضا، و  بل محل  اعر،الش  
 اإلشارة تجدر كما (1)د منيا."ا  نما العنوان ىو الذي يتول  و والقصيدة ال تولد من عنوانيا،

، إذ اإليحاءعناوينيا باالختبلف و صف تت   األعمال ذات االشتغال المفارق إلى أن  
مغوية، باعتباره دالالت متنافرة بين عناصره ال   عنوان يحمليسعى المبدع إلى وضع 

ص لئلجابة عنو، فيعمن عن طبيعة الن   ص بأكممو محاولة، سيكون الن  اإشكالي  سؤاال 
  ص.باكتمال الن   تو إال  ي   تكتمل يقينالو ، ي أو جزئي بشكل غير يقيني أحيانابشكل كم  

 من خبلل وعيو بأن   عريةة العنونة في أعمالو الش  اعر واع بأىمي  لقد بدا الش  
الالت التي يبعثرىا غوية عبر العنونة المفارقة، حامبل معو الد  عر" يبني عبلماتو الم  الش  

 (2)العنوان شظايا، ليبني منيا الكبلم الواقعي من جديد، أو يعيد صياغتو خمقا مدىشا"
ة نفسيا التي شحن بيا دىاشي  يشحن العنوان بالحمولة اإل -عرالش  أي -و ىو بيذا

                                       
 1 234ص،ـ6،2006بًنوت.ط -ادلغرب ادلركز الثقايف العريب،ػػػػػػػػ عبد اهلل الغذامي: اخلطيئة والتكفًن ،من البنيوية  إىل التشرحيية، 

88ص،ـ1،2001ط،عماف االردف  وزارة الثقافة،،ػػػػػػػػػ بساـ موسى قطوس :سيمياء العنواف 2 
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د و االختبلف و يعطي لمقارئ فرصة االقتراب منو عن عد  ص، فيفتحو عمى الت  الن  
 (1).ل بعنوانو المفارق و المستفز  طريق االصطدام األو  

و حامل لممعنى العام أن  ل إليو لموىمة األولى ي و ىو يستقبل العنوان يخي  المتمق  و  
من  د شكلص و بيذا يتجس  عالم الن  د بعد الولوج إلى يتبد   إحساسو ن  ص، و لكلمن  

 أشكال المفارقة.

اعر، ديوانا لو بعنوان)قصائد لقد اخترنا لدراسة المفارقة في العنونة لدى الش  
عر الش   و عر الحر  بين الش  شكبل ة و خمسين قصيدة، تراوحت كتبت ليا( و يضم ست  

تجاربو  أبرز ر فيياعن مكنوناتو و أحاسيسو و صو  اعر ر فييا الش  العمودي،عب  
 األخيرتيناعر من ىاتين الش   جعل  ة، مناجيا من خبلليا المرأة و الوطن، فقدالحياتي  

  في طمب البقاء، بشكل مختمف غير متوقع: إصرارهتين عمى أيقونتين دال  

 ى الكؤوس عمى بعضياتتدل  

 ويجات في بعضياو الت  

 فاىافاه الش  و تالقي الش  

 ة الخصب،ن  إنيا س  

 فانتبيي

 (2)  ي سواىا؟لمتجم   ن ةىل رأيت عمى األرض من س  

                                       
108ص ، دت،دط،اجلزائر،دارفيسًنا،قة يف القصيدة اجلزائرية ادلعاصرةدي : شعرية ادلفار يػػػػػػػػ ينظر: زلمد األمٌن سع 1 

88ػػػ عبدالرزاؽ عبدالواحد : األعماؿ الشعرية ،ص  2 
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اعر من المرأة زىرة يمتقي كأسيا و تويجاتيا من أجل خمق ما لقد جعل الش  
ث المرأة التي يخاطبيا، عن عناق ر األرض من خصب و حياة، فيو ما حد  يعم  

يا ىي و األرض سبب بقائو عمى قيد الحياة، و ىو المعنى ا إلى أن  ييلينب   إال   األزىار
أغمب ىكذا فإن  ، و ؤال األخيرأمام القارئ عندما ينتيي من قراءة الس   الذي يتجمى   الخفي  

اعر في دواوينو تتمحور حول االيقونتين الس ابقتين : المرأة العناوين ال تي صاغيا الش  
 .والوطن

إلى ضرورة  يوان تدعوائد الواردة في ىذا الد  عناوين القص لقد وجدنا أن          
اعر في س مفارقة مقصودة من الش  شيئا ما كان يدفعنا إلى تحس   ذلك ألن  تصنيفيا، و 

ا عن المفارقة في شكل حديثن نستيل  و  عناوين.نة من الخاذه لتمك األصناف المعي  ات  
                     يوان:الواردة في ىذا الد  ( العناوين)فنا فيوالجدول الذي صن  ة بيذا بنيتيا المغوي  العناوين و 

 ةجممة فعمي   ةجممة اسمي   اسم نداء
 .سبلما يا أنوثتيا_ 
 .يا صبر أيوب_ 
 .إسماعيليا بنت _ 
 .يا عذبة الروح_ 
 .يا أم بمقيس_ 
الناس  سبلما يا أعز  _ 

 .عندي
 .يا جناح البجع_ 
 يا آخر الوىج_ 

 .الخضيل
 
 

 براءة_ 
 الجنوح_ 
 الغاشية_ 
 متاىات_ 
 إىداء _ 
 تداخل_ 
 برمجة_ 
 التباس_ 
 ىروب_ 
 جدوىالبل  _ 
 أنوثة_ 

 .أجنحة جديدة لفرح قديم_
 .نين في ليمة ممطرة_ح
 .عطشي في راحتيك_
 .تي كانت صديقتياإلى ال  _
غاف و صوتك في _

 .مطر إغفاءتي
 .ارع األخيرانكسار الش  _

ين نبض العراقي   ألي  - 
 احتكم؟

 ..كل الدروب تؤدي-
و جرى جدولي في -

 .مياىك
و أنت افعمي ما -

 ..تشائين بعدي
 ك قد ىجرتأم أن  _

 .البحر
تي ىي ال   و خذلت_

 .صدقك
_  
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 ا منفردا، أمسواء كانت اسماعر الوثيق باألسماء،ضح لنا في البداية ارتباط الش  يت      
اكمة من أصل وان ورد عمى تمك الش  يعنوانا في الد   وعشرينة، فيناك خمس جممة اسمي  

كان العنوان عبارة وقد بالمائة ضمن ىذا العدد،  44نسبتو ي ما أ ة وخمسين عنواناست  
القصائد ذات العنوان اليتيم  عشر مرة، و ال يمكننا الجزم بأن   إحدى عن اسم منفرد

دة التي تتجاوز معنى لتو المتعد  عميقة تعرف كيف تمنح لمعنوان دال س عمى رؤيةتتأس  
ى ينتيي حت  فظي، االختزال الم  اللي و كثيف الد  بيذا يوازي بين الت   ىوالعنوان،و المفردة 

و الغرابة)...( فتممع صادم الت  ى يجنح إل إيحائيبتوالج عور" األمر بالقارئ إلى الش  
حظة الذي ينكشف و ال ينكشف في الم   )...(، و تنعطف نحو الجوىري  بللوظ

 ل نوعا من المفارقة.و ىذا ما يجعل تمك العناوين تشك   (1)الواحدة."

ة بين العنوان و المتن واضحة و قوي   ة)تداخل( نجد أن الوشائج تبدوففي قصيد
 اعر كممات مرادفة لمفردة العنوان:ف الش  عري، خصوصا عندما وظ  الش  

 كانت أصابعنا تتشابك

 أعيننا تتشابك

 أنفاسنا تتشابك

 مساحتياملء 

 و شددت يدي

 2فانحنت راحتي فوق راحتيا

                                       
20ص ،ـ2009، 1ط،سوريا ،دمشق ،منشورات احتاد الكتاب العرب  ،أسرار البياض الشعري : ػػػػػػػػػ غالية خوجة 1 
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ر اعر يذىب في األخير إلى كسر ذلك الحمم الذي صنعو بأن صو  الش   و لكن  
 و:بحبيبتو، ليخبرنا أن   لقاءه 

 بمل و احتراق

 عندما خرجت

 كنت أنظر في راحتي

 (1)فرأيت بيا أثرا لمعناق

إلى  ما يجعل القارئ يرتد   حيث تنتيي القصيدة ب)احتراق( و ب)أثر لمعناق( و ىو
اعر مفارقة ر الش  صو   (برمجةقصيدة)و في .. خل(.ا تدعمى)البل   العنوان ليجد أنو يدل  

من مجال  فقد اختار عنوانا مفارقا، جمبو في عصرنا، ة بمشاعر الحب  ة خاص  سياقي  
 النبيمة: ةاإلنساني  ير الذي طرأ عمى المشاعر غيعممي، ليعبر بو عن الت  

 قمبي لينبض في شير آذارسأبرمج 

 ..يومين

 يرل الش  الثاء في أو  يوم الث  

 يربت في آخر الش  و الس  

 أنت ابذلي كل جيدك

 (2)بضأن تممئي وسط الشير بالن  

                                       
9ص،ـ  1991،بغداد ،مطبعة زياد ،ػػػػػػػ عبد الرزاؽ عبد الواحد :قصائد كتبت ذلا ػ 1 

39ص، ػػػػػػ ادلرجع نفسو 2 
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إلى  ،عرلقد أحالنا العنوان المجموب قسرا من مجال بعيد عن األدب و الش  
اقترح عمييا اعر فييا بذاتو و بذات محبوبتو، بأن الش   ة يستخف  مفارقة سقراطي  

من الذي يعيشانو ال يسمح عور بالحب، مادام الز  فييا الش   تخصيص أوقات يتبادالن
 وقت. ا بعضيما في كل  ليما بأن يحب  

و طر و كأن  عر بالعنوان، نقطتين عمى الس  ا في قصيدة)التباس..( فقد ألحق الشا  أم      
يطمب منو أن يمتقط و ع فحوى القصيدة، أو كأن  ل قبل أن يتوق  يتمي  يطمب من القارئ أن 

تي يعانييا، و ىو)التباس( بمغ بو إلى درجة قبل أن يشاركو دىشة)االلتباس( ال   أنفاسو 
 ي:شفقة المتمق  عمى بذاتو بطريقة يستحوذ من خبلليا  جعمتو يستخف  

 يأنا كنت اعتقدت يوما بأن  

 عندما يمؤل اليوى أقداحي

 أمؤل الكون بيجة.. و إذا بي

 مستباح يبكي عمى مستباح

 يناليف نفسي و كنت عمري ضن

 (1)بدمي أن يكون بين األضاحي

خذ المفارقة أساسا لخمق لقد جاءت بعض تمك العناوين اليتيمة، مراوغة تت  
ر اىرة و ما يعب  ص، أو بين دالالت العنوان الظ  عميو الن   صراع بين العنوان و ما يدل  

يا و ىي كم   حقيقة، و نذكر في ىذا المقام القصائد: )براءة(، )أنوثة(، )ىروب( عنو
العناوين  ا معجميا و داللتيا القريبة، أم  ص إلى غير ما يعنيو عناوين تحيل في الن  

                                       
56صمرجع سابق ، ،ػػػػػػ  عبدالرزاؽ عبد الواحد: قصائد كتبت ذلا  1 
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)الغاشية( ح(،)الجنو (،إىداءفي نفس القارئ كقصائد)ال تثير شيئا يذكر ة و عادي  التي تبدو 
اعر جعل من الش   عري، ألن  بعد اكتشاف المفارقات في المتن الش   ىتيا تتجم  فإن مفارقي  

 ضاد.ناقض و الت  ذاتو لكشف الت   منيما قرينة بحد   العنوان في كل  

اعر عمى األسماء و الجمل اعتماد الش   د لنا أن  و بالعودة إلى الجدول أعبله يتأك         
عيد عمى الص   الذي يعيشو استقرار المستمر   دليل عمى البل   ة ما ىو في الواقع إال  االسمي  

استقرار(  و تأرجح  )البل   ة ذلكو نحن نرى أن حركي  فسي و العاطفي و االجتماعي، الن  
ره في تمك القصائد التي جعل عناوينيا جمبل صو   ،من حال إال حال حال الش اعر 

تحمل عناوين أسماء ة تمك الحالة بالقصائد التي عمد إلى توضيح استمراري   ة، ثم  فعمي  
قصائد تحمل عناوين  إبرازة إلى مر   ة، سيما و ىو يعمد في كل  منفردة أو جمل اسمي  

خر)الحبيبة و الوطن( إلى حالو اآل انتباه داء، في محاولة منو إلى لفتتحتوي عمى الن  
ذي جعمو في الذي يسكنو و ال   اإلحباطلمفت انتباه القارئ لذلك الوجع و في نفس الوقت و 

ي إلى درجة تجعمو ة بأسموب درامي، يدىش بيا المتمق  ف مفارقات لفظي  ة يوظ  مر   كل  
د جدوى عور لدى القارئ تتجس  ات عديدة، و بيذا الش  اعر في مر  يشفق عمى الش  

 المفارقة.
 

 المفارقة و قفمة القصيدة:ب _ 

ذلك ص، و راسة المطمع و القفمة و حسن التخم  اد منذ القديم بدق  لقد عني الن  
يحسن استغبلليا، فقفمة القصيدة  اعر أنات في القصيدة ينبغي لمش  يا محط  لعمميم أن  

، كما تترك إنكاراو أ إعجاباي كونيا آخر ما يقرأ فييا، تترك أثرا عميقا في وجدان المتمق  
فاع الد   يا خط  اعر ينظر إلييا عمى أن  الش   " ألن   بصماتيا الواضحة عمى البنية المفارقة
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اعر و ليذا فالش   (1)ياج المنيع الذي يسيج قمعتو أو رؤيتو"الس  ر عن قصيدتو، و األخي
ة التي يستثمرىا صانع عري  ة الش  القو  "  يا تمكبإيحاءاتيا ألن  مغوية و يعتني جيدا ببنيتيا ال  

المفارقة من أجل شحذ مفارقتو بقوى إضافية، تخمخل بنيان االنسجام، و تثير الفوضى 
و ىذا ال ينفي أن تنزع القفمة  (2)تناقضا و تنافرا." تزيد المتناقضات إال  ة، و ال الفني  

وىج  إطفاءيدئة أحيانا فتقف موقفا نقيضا لممفارقة، فتعمل عمى كون و الت  إلى الس  
و وعي القارئ بالمفارقة، و في رأينا أن   إشعال، بدال من ص  قة الذي نما في الن  المفار 

بمعناىا -ة تصدم القارئ إذ تشعره بالخيبةمفارقة نفسي  حتى في ىذه الحالة ىناك 
 نة .ة معي  و إن كانت ال تفرزىا بنى لغوي   -المعجمي

 اإلطبلقى أيضا حين تبوح بنتيجة غير مرتبطة عمى مفارقة القفمة تتجم   إن  
ي، ففي عري بشكل يكسر أفق المتمق  أو أن تكون مناقضة لما ورد في المتن الش  بب،بالس  

 صمود و البقاء رغم الجراح:بال   اعرح الش  ( يصر  و انتصرت  قصيدة ) 

 يا ىوى أغفى و نام

 سوف أبقى فيك صاح

 بحنيني و جراحي

 ثم يعمن استسبلمو و رضاه قائبل:    

 انتصرت   مثمما شئت  

 بزرعي مت  و تحك  
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 و بضرعي

 و بأرمتي

 حيل:ثم ينيي القصيدة بشكل مفاجئ معمنا الر  

 (1)أحمل أشالئي...و أنا...    ىا أنا ذا 

مر( و )البقاء ذ  ضى و الت  إذ تقوم ىنا عمى خمط األوراق و الجمع بين األضداد )الر     
ة المفارقة ائدة من ماد  " الجرعة األخيرة و الز   حيل( .و عادة ما تحمل قفمة القصيدةو الر  

 اتأكيدفي قصيدة)ىروب(  اعر منياو قد جعل الش   (2)"ص  التي تسري في عروق الن  
 موغمة في الغموض: معاني القصيدة ي، بأن  مو لممتمق  قد  

 لن ترى يوما طيوري

 أو زىوري

 غيرةأو مناقير عصافيري الص  

 خجالت

 (3)من معانييا الكثيرةيستر الز  

في مكان ال يستطيع تجاوزه، إذ  يالمتمق   إبقاءتؤدي إلى طر األخير القفمة في الس   إن    
مزية، و زاد بالغموض و الر   إغبلقيااعر حكم عمى المفارقة بالموت كونو أحكم أن الش  

 أبواب القراءة. كي يغمق أمام القارئ كل   اإلعبلنأن قفل القصيدة بذاك 
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اعر فييا إلى ذكر البيت ميا القفمة أيضا أن يعود الش  و من المفارقات التي تشك  
 عيا:ابتدأ بو القصيدة، فقصيدة)الموجعة( مطم الذي

 بدد كل عمره بدد

 عي و ما يعدكل ما يد  

 و المواعيد ما ليا عدد

 (1) غدفاه، و الر  ضا، و الر  و الر  

أوجاعو، التي يعيشيا في  ىذا المطمع، كل   اعر فييصف لنا الش   أنفبعد 
 ذي ينتشر عمى امتدادىا إال  غم من اليأس المطبق ال  الوطن و يتقاسميا مع أىمو، و بالر  

 ل:ف البيت األو  تي عاد فييا ليوظ  بشعاع أمل في القفمة ال   حو يمو  أن  

 بدد كل عمره بدد   

 عي و ما يعدكل ما يد  

 غربتو ىديو لعل  ىد 

 (2)غفو و تنضمدتحين يغفو  

يا لم األوجاع التي ذكرىا في القصيدة ذىبت)بدد( ألن   كل   و يخبرنا بأن  و كأن  
ين يصحو أن ال يجدىا ح االغربة، متمني   ذكريات طافت بو و ىو في أرض تكن إال  
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تي يقف عندىا القارئ ىنا تكمن في" صوت المفارقة ال  . ف من حممو و يعود إلى دياره
 (1)ا يرى اآلخرون."ل نبوءة، أو يرى، أكثر مم  اعر الذي يمث  الش  

و ة، إذ أن  تصالحي   )مذ ذاك المطر( رؤيةاعر القفمة في قصيدةف الش  قد وظ  و 
يئة في الس   اتنت عمى ذكريات تحمل أغمب المحط  عمى أحداث انب احتوائيامن  بالر غم

ضا الر  كريات المؤلمة و الذ   استيعاب كل   ي إلىص بقفمة تؤدينيي الن   وأن   إال  حياتو ،
 :(2)"ؤيةورة في البناء و الر  ب اشاعة الفوضى أو الث  " يتجن   ذلكبىو القضاء و ب

 مذ ذاك المطر

 و أنا مؤمن بالقدر

 ي بقمبيرب   مؤمن أن  

 (3)ريق إليو نقاء البشر..و أن الط  

ا ة و نظامد المفارقة، بقدر ما يكسبيا سكوني  ال يصع   اعرفإن الش   القفمة و بيذه
ابقة في متن المفارقات الس   ر ال ذي الزمو إثروت  ت  يغيظان القارئ بعد ان استسمم لم

 القصيدة.

ال  ع فإن  صراع األضداد و كسر التوق   ناقض وكئ عمى الت  فما دامت المفارقة تت  
دىا كأن ترد في عنوان القصيدة أو في قفمتيا و ذلك لكونيما شيء يمكن أن يؤك  

ع ي عمى تتب  ن في ىيكل القصيدة، فاألولى تشي بالمفارقة و تحث المتمق  عتبتين ميمتي  
 .إيجابا سمبا و في نفسو ، و األخيرة تدىشو، فتكون آخر ما يعمقص  سيرورتيا في الن  
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 ناص:المفارقة و الت  ثاني ا _ 

صوص داخل بين الن  قاطع و الت  ناص، الذي ىو ضرب من الت  كثر توظيف الت  
 عر.ا من أبرز مبلمح الش  عر الحديث، حتى بات مممحا ميم  في الش  

ناص من ل ظاىرة الت  ل من حم  ( أو   Mikhail Bakhtineو يعتبر ميخائيل باختين)  
المصطمح كان لجوليا بق في استعمال الس   المصطمح نفسو، إذ أن  دون أن يستعمل 

ب و تحويل لنصوص ىو تشر   " كل نص   ( التي ترى أن  Julia Kristevaكريستيفا )
ذ من نصوص و ى مأخص مؤد  ناص فيو" أن يتقاطع في الن  ا تعريفيا لمت  أم  (1)أخرى."
و قائم عمى بذاتو و لكن   يكون مستقبل   نص   كل  " ر فإن يذا التصو  و طبقا ل (2)أخرى،"

د أو بالتداخل ذلك بالحوار، أو بالتعد   صوص األخرى سواء تم  سمسمة من العبلقات بالن  
 .(3)" أو باالمتصاص

 ناص يختمف منمعنى الت  "  ( أن   Robert Choltesد روبرت شولتز)كما يؤك  
أخرى، و ليس إلى  صوص تشير إلى نصوصناقد آلخر و المبدأ العام فيو أن الن  

 (4)." ة مباشرةاألشياء المعني  

ظر إلى مدى التزام ىذا ابق بالن  ص الس  اعر أساليب مختمفة مع الن  و يتبع الش  
 خاذه مجرد قالب ألفكار جديدة.د عميو، أو ات  ابق أو التمر  ص الس  ة الن  اعر بحرفي  الش  

،" إذ يمارس متزايدةناص يكتسب أىمية ا حين الحديث عن المفارقة فإن الت  أم  
دراسة  و ذلك ألن أي    (1)صعيد و التيدئة،"ة المفارقة نحو الت  ا في توجيو دف  دورا ميم  

                                       
80ص  ،مرجع سابق   ،ػػػػػػػػ  نقال عن عبد اهلل الغذامي: اخلطيئة والتكفًن  1 

60ص ،ـ1998 ،1ط ،حلب ،مركز اإلمناء احلضاري   ،تر: زلمد خًني البقاعي  ،اجنينو : التناصيةػػػػػػػػ مارؾ  2 
78ص ،ـ1991 ،االسكندرية ،منشأة ادلعارؼ  ،صطفى السعدا ي : التناص الشعري قراءة أخر  لقضية السرقات ػػػػػػػػ مي 3 

321ص ،ـ1997 ،1ط ،ادلغرب ،الدار البيضاء  ،دار توبقاؿ ،يل ناظم مر:عبد اجلل،تر:فريد الزاىي،ػػػػػػػػ جوليا كريستينا :علم النص 4 



المفارقة وآليات الكتابة الّشعريّة لدى عبدالّرّزاق عبد الواحد  الفصل الثاني :  

 

82 
 

عري ة المعنى في الخطاب الش  جو لمكشف عن تعددي  أن تت   ة، البد  نقدية لممفارقة الشعري  
 داللتو. إنتاجد األصوات الحاضرة فيو و المشاركة في ل من تعد  الذي يتشك  

نوعين من  ىناك فقون عمى أن  غة يت  ين بالم  الميتم   د وجد محمد مفتاح أن كل  و ق
 ناص:الت  

 ناص إلييا.تي يحاول كثير من الباحثين أن يختزل الت  قيضة( ال  )الن   اخرة_المحاكاة الس  

قافات من يجعميا ىي )المعارضة( التي يمكن أن نجد في بعض الث   _المحاكاة المقتدية
 .(2)اصاألساسية لمتن  كيزة الر  

ع المقتدي المسالم، و منيم المشاكس عراء، المتب  من الش   و ىو بيذا يرى أن  
إلى نوعين ينبني األول  ناصو في تقسيمو لمت  أن   ئر، والمبلحظالمعتدي الثا  

إلى المفارقة عمى اعتبار  ناص  اني عمى)المعارضة(، فيو يتجو بالت  قيضة( و الث  عمى)الن  
 ص األصمي يعتبر أسموبا مفارقا.آخر داخل الن   أن توظيف نص  

ناص، كآلية إلنتاج نيدف في ىذا المبحث إلى دراسة توظيف ظاىرة الت  و 
زاق عبد الواحد، حيث اعر عبد الر  ص الغائب في قصائد الش  ة، و أثر الن  المفارقة األدبي  

القرآني  ناصالت  ل ص الغائب كيفية استغبلص اإلبداعي و الن  تكشف لنا الموازنة بين الن  
 .لخدمة ظاىرة المفارقةعري يني و الش  راث الد  ت  و ال
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 يني:ناص الد  مفارقة الت  أ _ 

غم من اق عبد الواحد، عمى الر  رز  اعر عبد ال  ة لمش  ة تناصي  ل القرآن مرجعي  شك  
مضامين ة، ألقت بظبلليا عمى ة حياتي  كونو غير مسمم، و ىذا يحيمنا إلى مفارقة موقفي  

رآنية من مغة القز بو ال  " تتمي   ن الكريم لمااعر نصوص القرآشعره، و قد استحضر الش  
ي، بحيث اعر و المتمق  ، تصل بين الش  ةإبداعي  د، لما فييا من طاقات و تجد  إشعاع 

رة إلعادة تيا المستم  ي بشكل مباشر يضاف إلى ذلك قابمي  أثير في المتمق  تستطيع الت  
 (1)ياغة"شكيل و الص  الت  

اعر )من أي جراح األرض ستشرب يا عطشي( بدا وعي الش   ففي قصيدة
 )المتدارك(ناص القرآني لخدمة المفارقة واضحا في قولو:بتوظيف الت  

 بعدنا تقع الواقعة

 ما ليا عن منازلكم دافعة                   

 و ستقمع حتى محاجرىا  

 ائعةة الض  ىذه األم                         

 برالص   سأقول بأن صبرنا إلى حد ضج     

 (2)اسعةو اجتاز صحراؤه الش                          
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ِإَذا َوقَػَعِت حين قال اهلل تعالى:" بداية سورة الواقعة، ىنيذا القول يستدعي إلى الذ  ف
ناص مع ى في الت  تتجم  ، و (1)"(3( َخاِفَضٌة رَاِفَعٌة )2( لَْيَس ِلَوقْػَعِتَها َكاِذبٌَة )1اْلَواِقَعُة )

عو لما اعر بحدوث الواقعة و توق  الش   ل في تنبؤ  ة تتمث  ىذه اآلية الكريمة مفارقة موقفي  
ة أخرى ائعة من محاجرىا، ثم يختميا بمفارقة درامي  ة الض  عنيا من اقتبلع األم   ينجر  

 ذلكى الحدود، مخرجا ببيم جراء الواقعة جزاء عمى صبرىم الذي تخط   ليجعل ما حل  
حقق رط الذي وضعو اهلل تعالى في اآلية الكريمة إلى دائرة الت  )الواقعة( من دائرة الش  

 عمى أرض الواقع.

يني في راث الد  ناص القرآني و الت  اعر إلى المزاوجة بين الت  و يعمد الش  
 م( فيقول:قصيدة)أختام الد  

 رتمنذ أن كو  

 رتو  أوجاعيا ص   منذ أن كل   

 آيتينمنذ صارت مصائرىا 

 مر أو تكون الحسينأن تكون بيا الش   

 (2) دي يا عراقكنت تذبح يا سي   

من العميقة في ح لنا داللة الز  كوير، ليوض  اعر أن يحيمنا إلى سورة الت  لقد أراد الش  
عى ىنا ماء، و قد استدن محفوف بالد  رت الشمس، و قدر العراقيي  ىذه المفارقة، فمنذ كو  
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ي حين يصل إلى المفارقة عمى المتمق  ف وطأة شاري، يخف  كتناص إدنا الحسين مقتل سي  
 دنا الحسين.يوم، مادام قد ذبح فيو سي   كل   يني  أن ال عجب من ذبح العراق

ففي في مواطن عديدة من قصائده،  اإلسبلمياعر مع الموروث و قد تناص الش  
 ر لمعراقيين بأن  در، بأن صو  الص   اعر حادثة شق  ذي أرى(، استدعى الش  قصيدة)ىو ال  

 ص بيم و:ىناك شبح يترب  

 در و البطنيفتح الص  

 يخرج أكبادكم و قموبكم

 ثم يأكميا بين أعينكم

 رون و ال تممكون حراكاظبينما تن

 (1)عيونكمو وحدىا المبصرات

و أ ل إلييا دون عناءيحتوي ىذا المقطع عمى أحداث، يستطيع القارئ أن يتوص  
در( ح إليو القصيدة من خبلل عبارتي)يفتح الص  ناص الذي تمم  نو بوجود الت  ، لتيق  ةمشق  

صمى اهلل محمد سول ن تحيبلن عمى حادثة شق صدر الر  تيو الم  ،و )يخرج قموبكم( 
اعر من الموقف حالة نقيضة كاممة لمجريات الحادثة م، فقد جعل الش  عميو و سم  

فيو شبح، و الممك أخرج  المستحضرة، فالفاعل في األولى ممك أما في الحادثة الثانية
اعر شبح أخرج القمب ليأكمو، فقد استعار الش  وائب و يرجعو بينما ال  القمب لينقيو من الش  

ر لنا حدثا مخالفا لو، ينذر بالموت و الفناء لقد ر بالخير و األمل، ليصو  ا يبش  حدثا تراثي  
ي لكي يكون فاعل ضرور و ىذا الت   ، تناصطرفي ال   بين راعر بشكل مؤث  فاعل الش  
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ة التي تقوم بتحريك من استناده عمى قاعدة من التجربة الحي   فبل بد   ...راتناصو مؤث  
جربة و ما استناده عمى تجربة سابقة تناقض في نتائجيا الت   (1)تناص.بواعث ال  

ي يدرك ىا و ىو بيذا يعقد مفارقة تجعل المتمق  ضح بضد  األشياء تت    ألن  الحالية، إال  
 اني بناءا عمى تعارضو بالموقف المستدعى.الموقف الث  

ف دنا يوسف، دون أن يوظ  ة سي  اعر قص  و في نفس القصيدة يستدعي الش  
ة لما و يكتفي بأن يستثمر موقف إخوتو منو، بشكل مماثل ىذه المر  تفاصيميا ولكن  

 العرب: إخوانويحدث بين العراق و 

 الغائبون اإلخوةيا ىو يوم لكم أي  

 اجناحيو شد   و العراق يشد  

 ماوات رايتولينشر عرض الس  

 زت فوقياأسمائنا طر   كل  

 و يمينا

 تركنا مواضع أسمائكم وسطيا

 (2)ترنو لكم وىي 

" موقفو ىذه الحالة يتبي ن لنا أن الش اعر حق ق أحد أغراض الت ناص لكون ففي 
ماىي بين الموقفين في عمق ذاتي بعيد الت   ذي يستميمو و يتم  مع الموقف ال   منسجم
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 أن جيد ين يوحي بضعف المفارقة إال  و إن كان االنسجام بين الموقف (1)"األغوار
القارئ في اكتشاف المعنى المراد من خبلل ذلك االنسجام ىو الذي يضفي عمى 

 اآلتي: في الجدول األبيات طابع المفارقة و بإمكاننا توضيح ذلك

 الموقف المستحضر الموقف الحالي  مفارقة الموقف
العرب الغائبون بإرادتيم  اإلخوة األخوة

 .عن الموقف العراقي
ذين رموه في يوسف ال   إخوة

 .الجب، و غابوا بإرادتيم
ين ألشكال مقاومة العراقي   اجناحية شد   العراق يشد  

و العدوان عمى أرضيم 
 .صبرىم

مم دنا يوسف لمظ  ض سي  تعر  
 .جن و صبرهو الس  

ماء سينشر عرض الس  
 رايتو

مود في محاولة العراقيين لمص  
غيان و الحفاظ عمى وجو الط  

 .مجد حضارتيم

تمكين يوسف في األرض 
 بجعمو عمى خزائنيا.

زت أسمائنا طر   كل  
 فوقيا و يمينا

تركنا مواضع أسمائكم 
 وسطيا

ي العرب عمى رغم تخم  
ء، مازالوا ىؤال أن   ين إال  العراقي  

خوة و مشاعر األ يحممون ليم
 .يمينتظرون

 دنا يوسف لم يحمل غبل  سي  
ن إلخوتو و بقي يتحي  

الفرصة ليحضرىم إليو و 
 سامحيم و عمى فعتميم

 

اعر من خبلل فو الش  الذي وظ   شاريناص اإلىذا الت   إلى أن   اإلشارةو تجدر 
دنا يوسف ليس ىن قصة سي  لفظة واحدة ىي)األخوة( كان كفيبل بأن يستدعي إلى الذ  

ي من خبلليا فيم يستطيع المتمق   إشارةلربطيا بما يحصل في الواقع و لكن كقرينة أو 
 ا قارئن منو إال  غوية لؤلبيات، و ىو أمر ال يتمك  المعنى الخفي الذي تحممو البنية الم  
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ظر ليذا من الن   فيم ىذه المفارقة كما ينبغي فإنو ال بد  ىن، و لكي ت  منفتح الذ   ا،فطن
ذي يوىم بأمل العراقيين في مساندة العرب ليم من وجية نظر صويري ال  ظام الت  الن  

القارئ الذي يشيد خذالن العرب لبعضيم عمى أرض الواقع، و ليس كما ينظر إليو 
 ديد بالمفارقة.اعر، و ىذا يأتي من وعي القارئ الش  الش  

 

 اريخي:ناص الت  مفارقة الت  ب _ 

أحدىما يسكن  ساكن أي أن  " موصوفة بالت   اريخالت   عر والعبلقة بين الش   إن  
اريخ بجدلو عي المشترك لئلمساك بتجربة الكون: الت  اآلخر و موصوفة كذلك بالس  

صف بمبلمح ة تت  ف ىذا الجدل في خمق شعري  عر بمحاولتو أن يوظ  و الش   اإلنساني
 و لكون العراق يقع في منطقة شيدت أىم   (1)اللة."ة عمى مستوى البنية و الد  جدلي  

ة اعر بتناصات تاريخي  ل الش  في الوطن العربي، فقد توس  وأبرزىا ة األحداث التاريخي  
نصوص" قابمة كة كشواىد، بل كان يقدميا و لم يكن يقدم الوقائع التاريخي  كثيرة، و لكن  
مالي الذي يبرز من خبلل ىادفا بذلك إلى تحقيق األثر الج (2)أويل أيضا"لمقراءة و الت  

 ة المفارقة.ور الشعري  الص  

تناص في الخطاب المبني عمى ة ال  اعر بتوظيفو لتقني  الش   يمكننا القول بأن  
اريخ أو ما ييدف إلى قراءة جديدة لمحدث المستدعى من الت  ة المفارقة، إن  استراتيجي  
قارئ و جعمو ع الة المستحضرة من الماضي، قراءة تيدف إلى كسر توق  لمشخصي  

ة، ليكون طرفا مشاركا في قراءة ابقة بالوقائع و الحقائق التاريخي  يتجاوز معرفتو الس  
 ة واضحة.اعر رسالتيا بمقصدي  المفارقة التي بنى الش  
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خرية من اريخية من أجل الس  موز الت  اعر إلى توظيف تمك الر  و قد عمد الش  
حاضر العرب و ماضييم، فيا ىو يقول في الواقع الجديد و ابراز شساعة المفارقة بين 

 ) البسيط( قصيدة)عميك مصر سبلم اهلل(:

 جعمياماء نو اهلل لمبصرة الش        

 لمفرس أسوأ من ذي قار منقمبا                            

 .. معذرةاإليمانم و يا إخوة الد          

 (1)قد تعبا اإليمانإني أرى الدم و                            

ما سيمقونو في  د الفرس بأن  اعر يستدعي)موقعة ذي قار( لييد  فإن كان الش  
م و بعد ذلك مباشرة لمخاطبة العرب بتيك  يتوج   وأن   سوءا عمييم، إال   البصرة سيكون أشد  
يجمعانيم مع بعض قد تعبا من فرط برودة  ذينالم   اإليمانم و حين يخبرىم أن الد  
ة ي ىا ىنا يعود بذىنو إلى التفاف القبائل العربي  اآلخر، و المتمق   العربي تجاه العربي  

الي يقف عمى فداحة المفارقة بين حول بعضيا لمواجية الفرس في يوم ذي قار و بالت  
 و ماضيو. حاضر العربي  

اء حدث تاريخي موشوم عمى ذاكرة اعر في نفس القصيدة استدعو يواصل الش  
 ة:كبة الفمسطيني  ة جمعاء و ىو الن  ة العربي  األم  

 م صوت في ضمائرنالو كان لمد        

 ع القمب و األنياط و العصبالقط                 
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 تجد فمسطين ماىيضت، و ال نكبت      

 (1) نكباقد و أقرب خمق اهلل  إال                       

العرب، نحو  اعر في حديثو عن العراق وده الش  ذي تعم  ىذا االنعطاف ال   إن  
مو القصيدة و تكثيف منو تعزيز البناء المفارق الذي تشك   فمسطين و نكبتيا قصد

ب لحال اعر لم يعد يتعج  الش   ة الحاصمة بين)العراق و إخوانو(، و كأن  المفارقة الموقفي  
( ليحيل )إال  فا أداة الحصرفمسطين)المفجع األبدي(، موظ  ر حال العراق بعدما تذك  

من  بت في الحقيقة إال  فمسطين ما نك ألن   بشكل مناقض عمى اإلطبلق ال الحصر ،
 ييوني.غيان الص  اىا تواجو وحدىا الط  ن منيا، بتركيم إي  طرف األقربي

عمد ، و اإلسبلميتاريخية في الموروث العربي و  أماكناعر كما استدعى الش  
الحالية معتمدا في ذلك عمى  األمكنةإلى جعميا في موقف معارض مع دالالت تمك 

ال مفارقة الحضور و الغياب، فتمك العبلقات ىي:" عبلقات معنى و ترميز، فيذا الد  
ا عبلقات الحضور و أم   (2)عمى ذلك المدلول، و ىذا الحدث يستدعي حدثا آخر." يدل  

جرف  اعر في قصيدة)نجيئكم حد  لممعنى الجديد، فالش  فيي عبلقات تشكيل و بناء 
تيا و يضعيا ة و قدسي  الموت(، يستدعي أماكن و أنيار ليخمخل قيمتيا الحضاري  

 موضع اىتمام:

 ةالمساحات صارت رمادي   كل  

 قاء ىو المستحيلو الن  

 خيلييل .. الن  الص  
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 سدرة المنتيى و الجميل

 رابأقداس ىذا الت   كل  

 فراتا و نيل

 يمارمزىا اآلن أصبح مت  

 (1)فيو ألف لؤم بخيل

فقدت تي يعرفيا، سة ال  تمك األماكن المقد   أن يقنع القارئ بأن كل  اعر أراد الش        
أقداس  كل   أن  قاء بات مستحيبل،و الن   أن   رذي اكتسبتو في عصور سابقة، لقد قر  بريقيا ال  

لم تعد تصمح ألن ترمز إلى مجد أو  يل...(، الجميل، الفرات، الن  األرض)سدرة، المنتيى
رامي ي يسمم نفسو لؤلسموب الد  ن كان المتمق  ا  يام،و تيا موضع ات  بل صارت رمزي  ضارة،ح

اعر الش   أن   إال  ة،في ىذه األبيات خاص  اعر عموما في ىذه القصيدة و الذي سمكو الش  
نشئ مفارقة ىو بيذا يلمعرب يد فيو،و  اريخي بأن يشير بأن  ينيي ىذا االستدعاء الت  

ىنا  مو، فيوومانسية ينشئ وىما ثم يحط  كان صانع المفارقة الر  فإن ة معكوسة،رومانسي  
 م حمما ثم يحييو.يحط  

 

 عري:ناص الش  مفارقة الت  ج _ 

ناص لدى ا من مصادر الت  عر العربي القديم و الحديث مصدرا ميم  الش   يعد  
اعر في كثير من قصائده الش   المبلحظ أن  المفارقة، و  إنتاجاعر، ليمارس فعاليتو في الش  

تي عرف بيا ة يعتمد عمى الجزالة و الفخامة ال  عري  ة، كان انتقاؤه أللفاظ لغتو الش  العمودي  
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ه إلى تي تجر  ي، و ال  " بحيث يثير ترادفيا في نسيج أشعاره انتباه المتمق   عر القديمالش  
 إنو  (1)نة و الجزالة في شعره."المتا إيجادوطمبيا حرصا عمى  إثباتياالقول بتعمد 

عر اعر المعاصر توظيفو أللفاظ الش  اد المعاصرين يعيبون عمى الش  ق  كان بعض الن  
ريقة التي بنفس الط القديم في شعره، مدعمين رأييم بقوليم" ما من جيل يمكن أن يحس  

 ة ىي نفسيا عمى مر  فإننا نرى أن األحاسيس البشري   (2بيا من سبقوه") كان يحس  
عري فإنو يكون ن من التأثير عمى المتمقي بذلك االستدعاء الش  العصور، و أنو إذا تمك  

اعر صنعيا أو ذاتيا، سواء قصد الش   ق مراده و في ذلك مفارقة معنوية بحد  بذلك قد حق  
 لم يقصد.

ا( عمى شاكمة نونية ون)روي  اعر الحظنا شغفو بحرف الن  عنا لدواوين الش  و في تتب  
ونية و معانييا واضحا لدى ن  البحرا و قافية، فقد كان استحضاره أللفاظ  ابن زيدون

 )البسيط(المتمقي، فيو يورد ىذا البيت في قصيدة)نجيئكم حد جرف الموت(:

 و حين نذكركم ننسى مواجعنا    

 (3)سواكم في محانينا فال يظل                      

ات بعيدا عن أرضيا و عن الذ  عرية ىنا في الغربة التي عاشتيا ى الش  تتجم  
حبيبيا فيي ضحية لمفارقة موقفية حيث مفارقتيا عن مكانيا و زمانيا و أىميا، ومن 

 ا و لكن في معنى معارض لبيت ابن زيدونناص ليحدث وقعا جمالي  ثم جاء ىذا الت  
 :الش يير
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 يناس  يقضي عمينا األسى لوال تأ        نكاد حين تناجيكم ضمائرنا
 

ضي إلى األسى و الموت، فإن ذكر كان ذكر الحبيب عند ابن زيدون يف فإن
ن ضي إلى األمل و الحياة، و إن كان ابن زيدو بيب لدى عبد الرزاق عبد الواحد يفالح

 يخفي صبابتو بقولو:

 ا سالم هلل ما بقيت      صبابة بك نخفييا فتخفيناعميك من  
 

ذلك يبكي عمى وطنو و عمى محبوبتو عبد الرزاق عبد الواحد عمى النقيض من  فإن  
 د الغناء:عمنا، بكاء يصل إلى ح  

 

 (1)ا نغني إذا ىيضت دواميناإن          و قمت أبكي عميكم ىكذا.. عمنا
 

جعل المتمقي يكتشف من عر)نقيضة( يعارض بيا ابن زيدون، بالقد بنى الش  
ة كون فارقة تناصي  مالغناء، و  ة في كون البكاء يصل إلى حد  خبلليا مفارقة سياقي  

ة المفارقة في البيت يحيل إلى بيت ابن زيدون و يخالفو في المعنى، و مما يزيد من حد  
، بل جاءت في القصيدة اعر لم يمتزم بجنس شعري واحدالش   نأ ىذه القصيدة ككل  

اعر ننا نجد أنو كمما اشتد الحنين بالش  عر العمودي، و إو الش   عر الحر  الش   مزيجا من
 من ة لما تشي بوة عمى وزن النوني  عمودي   بأبيات إتباعيابيات الحرة عمد إلى في األ

 إحساسواعر و صدق ألفاظ  ومعاني مثخنة بالحنين و االغتراب، فقد كان حدس الش  
ة التي قال عنيا الدكتور تمام حسان" و إذا كان لي أن يحيمو في كل مرة إلى النوني  
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عري ما، ف إنني أشعر بالكثير من خصائصيا أنسب نونية ابن زيدون إلى مذىب ش
 (1)بشعر العذريين، ففييا أخيمتو، و فييا طرق تعبيره." إلحاقيايدعوني إلى 

اب فإننا نتبع آثار شعر بدر شاكر السي   عر الحر  اعر لمش  أما عن استدعاء الش  
ياب في مواضع كثيرة من دواوينو، فيا ىو الشاعر ينادي نير)الفرات( كما كان الس  

 ينادي نير)بويب(:

 فرات          

 يا غوالي النخيل           

 ألف جيل و جيل         

 تتساقط حول جذوعك       

 مع يبقى مييباو الط         

 (2)و أعذاقو ال تميل        

األرواح تتساقط من حولو  اعر من الفرات بطل المفارقة، إذ أن  لقد جعل الش  
خيل الذي ال يميل، و ىذا يجعمنا ىو مييبا يحف بجوانبو الن  جيبل بعد جيل، و يبقى 

 ياب:نستحضر بشكل مفارق أيضا شعر الس  

 بويب          

 أجراس برج ضاع في قرارة البحر          
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 جرالماء في الجرار و الغروب في الش         

 و تتضح الجرار أجراسا من المطر       

 بمورىا يذوب في أنين      

المطر، ثم يضيع في  موير تشك  ة مفارقة( إذ أن الن  )ضحي   السيابيبدو نير ف
 قرارة البحر، ليذوب في أنين.

اعر، تكشف عن دواوين الش  في وقفنا عمييا ناصات التي أغمب الت   إن       
ه لنصوص غائبة رغبة منو في الواقع من حولو و قد جاء استدعاء وعيو بمتناقضات

ص المستدعى،" فاالرتداد إلى اللة األصمية لمن  تناقض من الد  توليد داللة معاصرة 
، فقد يحدث تماس اإلبداعة في عممية الماضي، أو استحضاره من أكثر األمور فعالي  

خالف، و قد ماثل، و قد تنحاز إلى الت  ي إلى تشكيبلت تداخمية، قد تميل إلى الت  يؤد  
متان ينبني عمييما ىما ال   األخيرتانتيان الخاص   و ىاتان (1)ناقض"تنصرف إلى الت  

 طاب المفارق عموما.الخ

لممفارقة ييدف  إجرائيةناص كأداة يو لتقنية الت  اعر في تبن  نستطيع القول أن الش  و 
خصيات ص الغائب أو الحدث المستدعى أو األماكن و الش  داللة جديدة لمن   إعطاءإلى 

اال في اكتشاف ي و جعمو طرفا فع  المستحضرة، و ىي داللة تنتج عن كسر أفق المتمق  
ة ات شعري  عن كل ما يقوم بو من تناص   إخبارنانا نكاد نرى أنو أراد المفارقة حتى أن  

 ا قالو شعراء أموات و ما يقولو شعراء أحياء، إذ يقول:   ليجعمنا في حيرة و دىشة مم  
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 أجمع تائو اآلثار           

 أحمميا معي في القمب          

 في العينين           

 رئتينفي ال            

 ىا أحياءال شعراؤ          

 (1)ىا أمواتال شعراؤ          
 

 : ةإيقاعي  المفارقة ... سمة ثالثا _ 

وسائل التي ىي وسيمة من الو الفني،  اإلبداععناصر  عرية من أىم  الموسيقى الش   تعد     
المعاصر ال يعتمد في آلياتو  اعرالش  ص والمعنى، و عن الن   عري فضبلص الش  ل الن  تشك  

المنبثقة عن  فسعمى صورة الوزن العروضي بقدر ما يعتمد عمى حركات الن   اإليقاعية
 ة، لعممو بأىميتياميارة عالي راعىو ما يفترض أن يكون لدى الش  انفعاالت الموقف، و 

حين ( جون ستيورات )ق أن مي جعفر العبل  رأى الدكتور عياق وفي ىذا الس  عر،في الش  
" لم يشر إلى طبيعتو الصوتية فحسب، بل أعمى من تمك الطبيعة بطريقة  عرف الش  عر  

عر إذن فالش  )بل يستغرق السمع(،  عر لديو ليس قوال يسمع فقطإن الش  ،ظرالفتة لمن  
 إيقاعيجدل ة و الحالة القصوى من الغرق في نشوة صوتي  مع،استغراق لمس  

اخمية، بحيث كان ة بعناصر الموسيقى الد  وجدنا أنفسنا أمام قصائد غني  ،وألن نا (2)غزير"
جنيس... األصوات، الت  و كرار،اعر كالت  في أغمب دواوين الش   لتمك العناصر األثر المشع  
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ل من عناصر الموسيقى الداخمية، لكون ىذه ة تتشك  ي المفارقة كسمنا عمدنا إلى تحر  إن  ف
ة الحالة النفسي  ورة و بين وقع الكبلم و ذي يجمع بين األلفاظ و الص  غم ال  ىي الن  "  األخيرة

و ذ بسماع أجراسو.ىي في نفس الوقت ما يقع في أذن المتمقي فيتمذ  و  (1)اعر."لمش  
لمقصيدة  ةاإليقاعي  " لممفارقة عبلقة مباشرة بالبنية  كتور ناصر شبانة أن  الد   أضاف

رق و األساليب التي انتيجيا عمى المفارقة بتفاوت الط   اإليقاعالعربية، إذ تفاوت تأثير 
 .(2)"إيقاعياعراء في تشكيل قصائدىم الش  

اعر عبد يا الش  ة المنتجة لئليقاع الداخمي، التي استغم  و من المظاىر الصوتي  
 الرزاق عبد الواحد لخمق مفارقات نتعرض إلى اآلتي:

 

 كرار:مفارقات الت  أ _ 

)ابن منظور( في قولو:" ىو  ـلغوية وردت في)لسان العرب( ل كرار ظاىرةالت  
ة بعد يء تكريرا أو تكرارا، أعاده مر  ر الش  د و أعاد، و يقال كر  ر، إذ رد  مصدر كر  

ا مصطمحا، فيو:" إعادة ذكر كممة أو عبارة بمفظيا و معناىا في موضع ، أم  (3)أخرى"
 (4)أخر أو في مواضع متعددة"
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الفونيمات في المستوى بدءا من  عرمكونات لغة الش   كرار في كل  يرد الت  و        
ما يعرف المقاطع أحيانا)بعض ى تكرار جمل بأكمميا و حت  وي مثبل،كالر  وتي، الص  
 (1)ا"، مما يخمق توترا جمالي  ص  عقيد داخل الن  زمة(، و ىو" يخمق وضعا شديد الت  بالبل  

ر فذلك يحيمنا إلى قول المفك   ةاإلبداعي  كرار بالمفارقات إذ ما ربطنا ظاىرة الت  ا أم       
سوف ال ولأو   أدىش ( "  Gaston Bachelardباشبلر) اقد الفرنسي جاستونو الن  

ي التي توقظ ذىن القارئ و تنبيو لوجوب فيم" فالدىش يأتي متبوعا بصدمة التمق  ت  
ادا و ارتدادا في جميع ا و ىبوطا و امتدص: عمو  تحويل مسار القراءة عن رتابة الن  

 (2)االتجاىات.

عمد من كرار آلية لتحقيق المفارقة و اق عبد الواحد من الت  ز  اعر عبد الر  خذ الش  ات      
را، و إذا و يقرأ شيئا مكر  ة لدى القارئ الذي اعتقد أن  دىشة شعوري   إحداثخبلل ذلك إلى 

 بو أمام شيء جديد:

 ون لي نخمةستسم     

 ي العراقو أسم    

 ون لي كوكباو تسم     

 (3)ي العراقو أسم   

 إجراءيتكرر مقطع القصيدة مع  كرار الوظيفي، حيثاعر بيذا الت  ل الش  توس  
خمة( عمد إلى مقابمة)الن  ة بحذف أو تغيير أو زيادة، فغيير عميو في كل مر  الت   بعض
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العراق عرف بنخيمو و يقابل بين)الكواكب(و)العراق( ألنو يرى في العراق  العراق( ألن  ب)
راق و عظمتو، إلى أن وصل كرار بإبراز حضارة الععر ىذا الت  اد الكون، لقد بدأ الش  سي  

 ل التأكيد المفاجئ الذي أورده:ورة من خبلإلى عكس تمك الص  

 ري ال أحسن أن أتصو  و ألن   

 أطفال البصرة 

 و بيوت البصرة 

 أعشاشا و عصافير

 و لذا أيضا  

 ي األشياء بأسماء أعرفياسأسم  

 أسماء أألفيا  

 بيا و أحس   

 (1)اسيا الن  و يحس   

و عمى النقيض من ذلك ال ن  ر مجد العراق كما يشاء و لكأن يصو  إذ بإمكانو 
حول يستطيع تصوير ما يحصل لبيوت البصرة و أطفاليا إال بأسماء حقيقية تدور 

يم نسوا ونيا و يألفونيا إلى درجة أن  اس يحس  مار و الموت، و ىي أشياء بات الن  الد  
ر زىو ضحت في نياية القول حين تغي  كرارية ات  ىذه المفارقة الت  مجد العراق و حضارتو، 

ع، ىو اضاءة المفردات ر و التنو  يو التغي  ما يؤد   اعر إلى يأس و حزن، و لعل أىم  الش  
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       . ة في القصيدةتسميط االنتباه عمييا مما يضفي صبغة مستحب  خل المقاطع و رة داالمكر  
صوتو  ح لنا أن  يوض   إذ كرار الوظيفيالت  اعر في نفس القصيدة يواصل الش   و

ا ممار و الموت( بغير أسمائي)الد   يعتبر)نشازا( في قومو مادام ال يحسن تسمية
( يون لي و أسم  )يسم   ر األولن المقطع المكر  العبلقة الوطيدة بي نمحظ أن  ة، و الحقيقي  

 ح نشازا(:و بين المقطع المكرر الثاني)أصي

  سأصيح نشازا 

 ابع اآلنالعراق يقاتل في عامو الس   بأن  

 و األرض دائرة 

 إلى: إلى أن يصل

 سأصيح نشازا  

 ير في كل يومنرى نجمة الظ   ابأن  

 نا كل يومئو نرييا ألعدا 

ر باستعمالو حرف )س( في البداية، يعمد بعد ذلك المقطع المكر  و بعد أن يؤكد 
 اقصة:إلى جعمو يدل عمى الديمومة التي توحي بيا األفعال الماضية الن  

 ما زلت أصيح نشازا   

 ة المشبوىةأيتيا اآلذان المحشو   

 ثم يختم بقولو:
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 ل أصيح نشازاسأظ       

 نشازا مادام ىدير مدافعنا سيظل       

 و زئير مواقعنا     

 قرقعة عربات      

 اشاتأصوات الجرحى، و زعيق الرش       

 ما دامت ستظل نشازا      

 حتى تتمزق آذان العصر      

 (1) أبيعو.."" و لي وطن آليت أال      

بو تحمل كرار يخفي وراءه بنية داللة صاخلت  ىذا ا أن  ي الفطن يرى المتمق   إن  
سمية يعود صوير و الت  اعر الذي ال يحسن الت  لآلخر العراقي، فنشاز الش   إدانةلوما و 
و إلى بعضنا مدافعنا توج    تفمادام ،فيما بينيم شاز العام الذي يعيشو العراقي ونإلى الن  
اشاتنا نحن، فذلك نشاز ىديرىا نشازا، و ما دام الجرحى يسقطون برصاص رش   سيظل  

و لن يبيع العراق رغم كل ذلك بأن   نشازا كذلك اعر في األخيرأيضا، ليصيح الش  
اعر ىنا إلى تكرار تكثيفي شديد المفارقة، و قد تضافرت لقد انتقل الش  نشاز... ال  

 العناصر اآلتية فيو لتحقيق الدىشة:

اللي إلى معناىا المعجمي و الد  في  تشير)نشاز( التي  اعر لمفظة_استعمال الش  
 وجود مفارقة.
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الذي لم يجار ما  اعرالش   ة من خبلل مفارقة موقفرقة الموقفي  _ازدواجية المفا
ذين ين ال  دأب عميو قومو من تسمية األشياء بغير أسمائيا، و مفارقة موقف العراقي  

 اشاتيم إلى صدور بعضيم عوض توجيييا صوب العدو.يوجيون مدافعيم و رش  

 ر و ىيكر  عمى تكرار ثبلث أصوات صفيرية في كل مقطع ماعر _اعتماد الش  
ىناك ثورة ما تشتعل بداخمو و عمى القارئ أن  اي( ليوحي بأن  ين و الز  اد و الس  )الص  

 ينتظر اندالعيا.

_لجوءه في نياية األبيات إلى توظيف تناص صريح من خبلل اقتباسو لبيت 
نشاز و يدفع القارئ ز بو صيحتو ال  اعر ابن رومي)و لي وطن آليت أال أبيعو( ليعز  الش  

يا تنبع كرار و لكن  د الت  الداللة، فالمفارقة ال تنشأ من مجر   إنتاجقويا إلى إعادة دفعا 
 كرار .قيا ىذا الت  ىشة التي يحق  أساسا من الد  

ة و األبنية " نتج جراء تشابو الوحدات الصوتي   ىذه األبياتاخمي في الد   اإليقاع إن     
كرار المرفق ىذا الت  ، و (1)غريب" إيقاعيرفية، و تناسل المفردات بتشابو الص  

ابعة ورة القاكتشاف الث   ظر و من ثم  الن   إدامةل و فيرية يسيم في التأم  باألصوات الص  
 المفارقة. ؤيةص لتصعيد الر  في أعماق الن  

كرار، و ىو عمى وعي اعر في كثير من قصائده عمى مفارقة الت  لقد اشتغل الش  
 سيما و أن  ي بداللة جديدة، ة أفق المتمق  مر   تكسر في كل   ةإيقاعي  كرار رتابة في الت   بأن  
لك في رة، و قد نجح بذاعر عمد إلى تكثيف المعاني انطبلقا من الكممة المكر  الش  

إلى  اإليقاعيكرار المفارق عن دوره من أن يخرج الت   نتوتفجير مفارقات مدىشة، مك  
 فضاء شعوري شاسع.
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 جنيس:مفارقة الت  ب _ 

 إشراكوامع و أثير بالس  نات البديعية لمتاعر إلى االستعانة ببعض المحس  يعمد الش  
نا عراء، فإن  ة التي استثمرىا الش  جنيس أحد األساليب الببلغي  ، و إن كان الت  في مشاعره

ة في ة خاص  اعر من حيث كونو يفرز سمة صوتي  ص دراستنا لو في قصائد الش  سنخص  
عريف المتداول جانس، الجناس( و الت  )المجانسة، الت  جنيس أسماء عدة منياعر، و لمت  الش  

، و ال (1)طق و يختمفان في المعنى"فظان في الن  فق الم  لو عند الببلغيين ىو" أن يت  
فظي الذي يخمق نوعا من شابو الم  ق من خبلل الت  ة تتحق  قيمة الجناس الفني   يخفى أن  

عيا في نفس اعر أن يوق  التي يريد الش  ة التبلؤم الموسيقي، تعززه تمك العبلقة المعنوي  
من األلفاظ  اء حصول ذلك المعنى الخفي  ي، و ىذا الواقع الذي يحصل جر  المتمق  

ذلك  ة ال األلفاظ المتعارضة، الجدير بدراسة المفارقة فيو، إذ أن  المتشابية ىذه المر  
الكممة  مر أن  ل األغم الحاصل من الجناس، يوىم المتمقي أو  الموسيقي و الن   اإلشعاع

تأمميا عند ى و وىم سرعان ما يتبد  تكرار لؤلولى، و لكن   األخرى في الجناس ما ىي إال  
دد يقول عبد القاىر فيظير أن ليا معنى مغاير لمعنى األولى، و في ىذا الص  

مفظين إال إذا كان موقع معنيييما جنيس فإنك ال تستحسن تجانس ال  ا الت  الجرجاني" و أم  
أن  نجد ناو لكن   (2)."اموقعا حميدا، و لم يكن مرمى الجامع بينيما بعيدمن العقل 

ق تحق   فظين المتجانسين بعيدا فعبل، و أن  اعر المعاصر يجعل مرمى الجامع بين الم  الش  
اعر، و ىنا تكمن دىشة ي بعد تعب و جيد ىو الذي يرضي الش  المعنى في ذىن المتمق  

اىرا لمعيان أمام القارئ، لو معنى بعيد ال يقف عنده المفارقة ألن ما يبدو متجانسا و ظ
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ل عناء البحث عنو و اكتشافو، فإن اكتشفو كان صانع المفارقة القارئ الذي يتحم   إال  
 موت ليا. ة، ألن اكتشاف القارئ لممفارقة ما ىو في الحقيقة إال  ىو الضحي  

ا إليو عن ، ساعي  يسبد الرزاق عبد الواحد واعيا بفائدة الت جناعر علقد بدا الش  
 وتية لسببين:يصة الص  اعر عمد إلى ىذه الخص  قصد، و األرجح أن الش  

ة يستعمميا من أجل أن تساعده عمى أن اعر إلى أساليب خاص  _حاجة الش  
و كان ة، ألن  يوصل لممتمقي أشياء و حقائق و أحاسيس لم يكن يستطيع البوح بيا عبلني  

كل ما كان األسموب الذي يتخذه  بوعي منو بأن  اس،اسي و اجتماعي حس  في موقف سي
اعر في شعره و قد يا الش  يبث   ن القارئ من فيم المفارقة التيىشة، كمما تمك  مولدا لمد  

 جنيس يكفل لو ذلك.الت   أن   وجد

في  ومن ذلك قولو، ة في شعرهمفارقات نغمي   اعر بكل ما يشكل  _اعتناء الش  
 )الوافر(يح(:يا الوطن الجر مطمع قصيدة)سبلم أي  

 متى من طول نزفك تستريح؟   

 1يا الوطن الجريحسالم أي                          

 المبلحظعراء القدامى، و عادة الش  ( كصريعالقصيدة ببيت يحتوي عمى)تالش اعر  بدأ    
ص لنا مفارقة موقفية الجريح( يمخ  -فظتين)تستريحالجناس الحاصل فيو من خبلل الم   أن  

بلم، أن نبدأ بإلقاء الس  جرت بالعادة  اعر منذ الوىمة األولى، ألن  يصدمنا بيا الش  كبرى، 
 ىذه العادة بأن سأل الوطن عن حالو، أوال، ثم   كسر اعرثم نسأل عن الحال، لكن الش  

شابو فظتين المتجانستين و الت  اللي الحاصل بين الم  إن الفرق الد   بلم عميو.ألقى الس  
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احة ال تكون مع عات لدى المتمقي، فالر  يعمل عمى خمخمة بنية التوق  وتي بينيما الص  
نافر( التي تجمع بين لفظتي شابو، الت  ثنائية)الت  حة، إن ال جرح مع الرا  الجرح، و 

 ذاتيا. ق المفارقة بحد  الجناس ىي التي تحق  

ا لمقارئ و لكنو م الجناس جمي  عفوك عن مقدمي(: ال يسم  و في قصيدة)قدمت.. و 
 )البسيط(ثو في طيات الكبلم:يب
 

 ز ت نواصيناأعناقنا.. وال ج           ت كما وىمواز  يا خال عوف و ما ح  

 (1تعدو عمينا و تشكو من تغاضينا)          تــنح  ام بنا م  ــــــــا بأين  ح  إنا امت     
                           

نى ليحيمنا عمى معال ت( ت، جز  اعر الجناس الحاصل في)حز  الش   لقد استغل  
مفظتين د عميو، و إن كانت داللة ال  د عمى فظاعة ما يحصل و يؤك  غائب و لكن ليشد  

و أردفيا بجناس ثاني)امتحنا، محنت( يجعمنا نعود إلى األول كي أن   ىنا قريبة، إال  
م ة جعمت األيانفيمو، فيذه المفارقة المعنوية ما ىي في الحقيقة إال وليدة مفارقة موقفي  

 ام عدم لوم األي  اعر بيذا الجناس يدعو الى و الش  مييا ، عبئا عمحنة تمتحن من كانوا 
يم تغاضوا عن أداء واجبيم تجاه الوطن حتى عدت عمييم بل يجب معاتبة أنفسيم، ألن  

 األيام.

  ةيكمي  ا عمى األبيات الت  توظيف الجناس يضفي أثرا جمالي   اعر أن  و عرف الش  
 )البسيط(ل في قصيدة)بعد فوات األوان(:اخرة، إذ يقو الس  
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 (1ى العمى، أنت تدرى، بعضو نعمة)حت        متى ستفيم أن تحتاط يا أعمى

ة تجعل الجرس الموسيقي الحاصل بين)العمى، نعمى(، تصنعو مفارقة موقفي   إن  
العمى و إن كان قدرا  و يعمم أن  د القارئ في قبولو، ألن  من العمى نعمة، و ىو ما يترد  

أنو من المستبعد أن يكون نعمة، كما أنو ال ينبغي ألحد أن يسخر  من اهلل تعالى إال  
د سرعان ما يزول عندما يواصل القارئ قراءة القصيدة و ىو ترد   ،من مشيئة اهلل

اعر فييا الش   ليكشف أن ىذا البيت ما ىو إال إعبلن عن مفارقة سقراطية، يستخف  
 نفسو. ألنو لم يكن يقصد باألعمى إال  بذاتو، 

ن انتباه وتي بإيقاعو و الفرق الداللي بعمقو، يشدا  شابو الص  و ىكذا فإن الت  
ي و فكره، و يجعبلنو يرضى بأن يتعب من أجل الوصول إلى المعنى، منطمقا المتمق  
ل لقد شك   ىشة بإدراك عمق المفارقة. ومنتييا إلى الد   ،شابوالذي يفرضو الت   اإليياممن 

ف الجناس اعر، و ذلك حين يوظ  ة الكامنة في قصائد الش  الجمالي   الواقع العراقي الرؤية
 ص بيا حال كل األجيال اآلتية في العراق:يمخ   في مفارقة رومانسية  

 كل جيل يجيء 

 سيرى وشمو فوق مائك  

 و يرى رسمو في سمائك

 حوليا مقل دامعة ..أنجما المعة

 (2)عة بالجراحمقط   و صفاح و أكف    
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جيل سيكون لو)وشمو و رسمو( في )مائك و سمائك( و الحقيقة أن ىذا  فكل  
م وىم سرعان ما يتحط   اعر في مستقبل أفضل، و ىوعن أمل الش   ر إال  الجناس ال يعب  

و ال يمكن أبدا أن يكون ىناك وشم عمى الماء و ال رسم في عندما يعي القارئ أن  
 ماء.الس  

ى رؤية فنية خاصة لمجناس بجعمو أسموبا تتجم  يضع اعر أن الش  لقد استطاع 
اللي( بصورة ر)الد  ين الجوىوتي( و تبااىر)الص  الجامعة لتشابو الظ   توتو في طبيعجمالي  

 وتي الذي ال ينفك  ق لمجناس تأثيره المنشود عمى المستوى الص  مفارقة، و بذلك يتحق  
ة مفارقة عندما إلى آفاق داللي   تمتد   ةإيقاعي  ة اللي، و يغدو قاعدة صوتي  عن المستوى الد  
 يحسن توظيفيا.

 مفارقة األصوات:ج _ 

عري ص الش  اللة داخل الن  ن أن عبلقة الفونيم بالد  المعاصرين ارسيوجد أغمب الد   
)رومان جاكوبسون( بقولو" ليس  دهة في آن واحد، و ىو ما أك  ة و ضروري  ىي منطقي  

ما ىو المنطقة التي ة آثارىا، و إن  ة الصوتي  الذي تخمق فيو الرمزي  عر المجال الوحيد الش  
ة و تتمظير ة إلى عبلقة جمي  وت و المعنى من عبلقة خفي  تتحول فييا العبلقة بين الص  

 (1)بالطريقة الممموسة و األكثر قوة."

تودوروف حكما مطمقا عمى فاعمية األصوات في القصيدة بقولو:" يستحيل يصدر و    
              (2)قيا بإبداعو بشكل أو بآخر."ة و ال يطب  وتي  ة الص  بالرمزي   فا واحدا ال ييتم  جد مؤل  أن ت

ة المختمفة لؤلصوات من أجل الخصائص الصوتي   اعر الحذق أن يستغل  الش   يستطيع 
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صانع المفارقات  ميارة، كما يستطيع تي يريدىا بكل  الالت ال  بنى تخدم الد  توظيفيا في 
ة، لمعرفتو المعنوي  ة و بيا مفارقاتو النغمي   يشكل  مطواعة أن يجعل من تمك األصوات أداة 

اعر مغة، و يمكن لمش  زه عن غيره من أصوات ال  صوت خصائص صوتية تمي   بأن" لكل  
ل في صورة ر األصوات أو يقيم بينيا صورا من العبلقات التي تجعميا تتشك  أن يكر  

وتية و طبيعة تشكيميا ة قد ال تكون لمفرداتيا معان، و لكن خصائصيا الص  بنية صوتي  
اعر بيذا و الش   (1)."إبرازىااعر إلى ة التي ييدف الش  اللة العام  ص تخدم الد  في الن  

 و تشكيميا. ويكون قد كسب آلية أخرى تساعده عمى قولية مفارقات

اعر عمد إلى توظيف مكثف لبعض األصوات أن الش  أثناء البحث ن لنا لقد تبي  
استحوذت عمى قمبو)ألجراسيا زة ،ألنيا ممي  دون غيرىا، و األرجح أنيا أصوات 

وتية الموسيقية( و استحوذت و دنا بأن  (، و نظرا لتأك  عمى عقمو)لمعرفتو بداللتيا الص 
مفارقات في سنا وجود نا تحس  ال يقولو، فإن  يء و شاعر عمد في الغالب إلى أن يقول الش  

جل اكتشاف تمك المفارقات، قمنا ألة،و ة التي يعتمدىا في كتاباتو الشعري  اآلليات الصوتي  
نة في دواوينو ة المتضم  قصائده العمودي   في  ر دراستنا عمى حركة األصواتبقص
ة، قصائد كتبت ليا، قمر في شواطئ العمارة(، و قد قمنا بلث:)األعمال الشعري  الث  

 ليذه القصائد فوجدنا ما يمي:بعممية مسح 

ت ثمث مين و أربعين قصيدة عمودية، شك  تعمى اثن ةثواوين الثبل  تحتوي الد  -
 مجموع القصائد.

في القصيدة العمودية ىو مركز األصوات فييا، فقد قمنا  وي  الر   و بما أن  -
منا ىي اثنين  ىناك صوتين وي في ىذه القصائد فاكتشفنا أن  بعممية رصد ألصوات الر  
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 (نونا)عشر مرات، و  (الما) وي  ون(، حيث جاء الر  م(و)الن  )البل  ا ىمعمى ىذه القصائد و 
 سبع مرات.

 وي  ن قصيدة منيا جاء الر  ىناك واحد و عشري ذي لمسناه أن  ال   يء اآلخروالش  -
 دا بالكسرة.فييا مطمقا بالياء أو مقي  

م  البل   ع روي  نا أن نتتب  ارتأي مناىاة التي سج  انطبلقا من ىذه المعطيات األولي  و    
اعر انطبلقا بناىا الش   بالياء و الكسرة و نحاول الوصول إلى المفارقات التي المرتبط

 ة.الالت المفارقة لمبنى المغوي  ي ذلك في الد  و تجم   من خصائصو
 

 :روي  مفارقة ال  د _ 

لذي أي ىو الحرف ا (1)ىو حرف القافية" " الروي  االصطبلح عمى أن   لقد تم  
ة وتي  في بنيتو الص   وي  فالر  أبياتيا،  ر خبلل كل  ل يتكر  تبنى عميو قافية القصيدة و يظ

ل تجعل القارئ يتقب   ،ن مفارقة يكون ليا أثر جماليمغوية ليكو  ع داللة البنية ال  يتشاكل م
 ص و يدىش بو.الن  

داللة الصائت الذي  إىمالبط داللتو بالنص دون تفونيم صامت تر  إذن وي  و الر  
اللة أمر ضروري الكتشاف المفارقة و ىو ما سنقوم ا معا بالد  ميميو إن وجد، فربطي

 بتطبيقو مع بعض النماذج:

التي عاشيا في قصيدة)في  اعر عن عدم اكتمال كل عبلقات الحب  ثنا الش  يحد  
 )مجزوء الخفيف(تقاطع الطرق(:
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 ىكذا.. دائما من األزل  

 بين مستوحش و مرتحل                 

 حةنمتقي  أنفسا  مجر    

 (1) إلى طمل   ثم نمضي كل                 

ة مل( ليختصر لنا المفارقة الحياتي  لفظة)الط   في األبيات  اعراستحضر الش   
قاء متاحة بين وسائل الم   و يعيش في عصر كل  غم من أن  تي يعيشيا، إذ عمى الر  ال  

ت أمامو أبواب يا سد  األطبلل، فالجراح التي يحمم و إال  ليس لاعر أن الش   ة، إال  األحب  
أي انفبلت اليواء  (2)زة و ىي االنحراف و الجانبيةم الممي  قاء، و ىذا من صفة البل  الم  

ثة مسان بالم  سان ألنو وجد مخرجو األصمي في نقطة التقاء طرف ال  من جانبي الم  
بيل إلى خبلل ىذه القصيدة إذ وجد أن الس  اعر من و ىو نفس ما يعيشو الش   (3)مسدودا

ى عادة بقرب الحبيب مسدودا أمامو، مادام يحمل جراحا ال تنتيي و ال تطيب، فول  الس  
اليأس الذي جعمو ال يكتفي  عائدا إلى أطبللو، بل و وصل بو ىذا االنسداد إلى حد  

 مل بل يمضي إلى الموت:بالعودة إلى الط  

 ميس  ذاىب.. ذاىب.. فال ت   

 (4) سوف أمضي و لو إلى أجمي                             

سان اعر و فشمو" النفبلت اليواء من جانبي الم  اتو خيبة الش  م في طي  يحمل البل  
 ة ناجحة.كانفبلت قدرتو عمى بناء عبلقة عاطفي   (1)طق بو"عند الن  
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 تنم   (2)سان م الم  كونيا ناتجة عن ارتفاع مقد  عري، فمل الكسرة تشكيل المشيد الش  و تك
 عبلقات ناجحة فيو إذ يقول: إقامةاعر و سعيو إلى عن اجتياد الش  

 

 نمتقي في مفارق السبل           ىكذا دائما نمتقي بال أمل 

من  تين)نمتقي، مفارق( نستشف  ة من لفظتين متضاد  يبني مفارقة لفظي                        
فة عند و يبوء بالفشل، كما انكسار الش  ة و لكن  سعيو إلى عبلقة جديدة في كل مر   خبلليا

 بالحزن و الخيبة بعد أن: اإلحساسبالياء يدل عمى  إردافياو  (3)طق بالكسرةالن  

 فرحا كان، ىائما، غردا        

 يم  ص  كالعصافير قبل أن ت                            

 صار: إلى أن

 راش... موسمناكالفىكذا        

 ينتيي دائما عمى عجل                            

 الرياح أجنحة     تذرو ثم       

 (4)عتيا مفازة الغزل  قط                         

 :)الكامل()يا بنت اسماعيل( بقولو اعر بقصيدةثم يبادرنا الش  
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                من ذا يغامر أن يكون كفيمي؟        ي.. قاتمي و قتيميبيدي و من  

لقد لجأ إلى تكثيف دىشة القارئ بدءا من مطمع القصيدة، ليجعل القارئ يقف 
ذ بوصولو إلى و يتمذ  عمى قصيدة مفارقة، يتعب في كشف خيوط مفارقتيا و لكن  

 الالت الخفية فييا.الد  

متعارضة ليزاوج بين المفارقة ص ألفاظ إلى ر   ةبكل دقة وقصدي   اعرعمد الش  
ر نفسو قاتبل و مقتوال، فاعبل و مفعوال بو، و ىنا نستحضر صو  فظية و الموقفية، فالم  

سان م، فعند نطقو يمتصق الم  طبيعة و تموضع األعضاء المشاركة في نطق البل  
ع راو ىذا ينطبق عمى الص   (1)مبة كأنما يدفعياابتة الص  ثة الث  ك المرن بالم  المتحر  

ر من ذاتو التي يتحر  يريد أن  في شعوره الباطن اعر، فيوالداخمي الذي يعيشو الش  
و، كون القاتل عراقي و المقتول جميعا، إذ يحبطو الواقع الذي يعيشن ل العراقييتمث  

( و ىو بيذا ؟)من ذا يغامر بأن يكون كفيمي-م العاليكجير البل  -عراقي فيصرخ سائبل
الالت عنا الد  اعر و ذات العراقيين، و إذ تتب  ات، ذات الش  الذ  يبني مفارقة االستخفاف ب

نتعجب من عدم مساعدة اآلخرين لنا  أراد بذلك االستفيام أال   وإلى آخرىا فإننا نجد أن
 ما دمنا نقاتل بعضنا.

بتصوير  مة في الياء التي أطمق بيا البل  و من جية أخرى تقوم سمة األمامي  
م الحاصمة بين و غضبو تجاه فوضى الد   سخطو عبير عناعر في الت  انطبلق الش  

 طط:الش   ين، و ىو انطبلق وصل بو إلى حد  طوائف العراقي  
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 أن يصنع القرآن باإلنجيل        يا بنت اسماعيل.. ماذا ينبغي

 (1أويل.)الكفر في الت   و بمغت حد          فيك األنبياء جميعيم دت  وح            

ترتان فيما بينيما لتوحيا بالمتناقضات اسمتا االنغبلق و األمامية المتو و تتضافر        
 راخ و الكفر.تي أوصمتو إلى درجة الص  اعر و ال  التي يعيشيا الش  

وي معتمدا في ذلك ام صوت الر  ن في استخداعر قد تفن  ص إلى أن الش  و نخم
بأن" القيم الموسيقية تنبع ىشة بداخمو، إيمانا منو الد   إحداثرق ذائقة المتمقي و عمى خ

 (2)ذاتيا." من داخل القصيدة نتيجة إليقاع التجربة الشعرية  
 

 : ةالمفارقة.. سمة بالغي  رابعا _ 

م عميو سع من خبلل ما يقد  ة قصيدة تنبع من داخل لغتيا و تت  ة أي  شعري   إن  
عبير المتعارف اعر من تجاوزات بارعة و انتياكات لثوابت القول و عادات الت  الش  

و صانع  (3)غة"ة تندلع في خشب الم  " خضرة فردي   القصيدة في حقيقتياو عمييا، 
" حتى يستطيع أن يناور  معاأن يكون فطنا و مط    األحوال في كل   المفارقة ينبغي

و يعمد  (4)يء و ما يعارضو، بميارة فائقة."يء و نقيضو، و الش  فيمعب عمى الش  
نات اتيا مكو  المناورة إلى استعمال آليات ببلغية تحمل في طي  اعر خبلل تمك الش  

القارئ إلى  دعمى القارئ في أن يفيم ما وراء الكبلم و ىو بذلك يقو  المفارقة و تمح  
 .المعنى إنتاجة في مشاركة حقيقي  
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اعر عمى آليات ببلغية، تقول في غوية المفارقة يعتمد فييا الش  البنى الم   إن  
بالقريب لتعني البعيد، و بيذا  ىا، وقرأ و تأتي بالكممة لتعني ضد  ي  الغالب غير ما 

يء المفارق فييا ىو" المسؤول عن المفاجأة التي تساعد المتمقي عمى ون الش  كي
 ص، و الحرص عمى استبصار مكنوناتو، ألن المفاجأة ما جاءت إال  التواصل مع الن  

 (1)لوف."نتيجة الطارئ المبتدع و ليس نتيجة العادي  المأ

ا تتين ىيمنعبد الرزاق عبد الواحد إلى إغناء نصوصو بأداتين ببلغي   اعرلجأ الش         
شبيو ،فقد االستعارة و الت   سواء،وىما شكيل عمى حد  ؤية و الت  عمى أشعاره من حيث الر  

ذي ناقض ال  عبير عن الت  استعارة كل ما يمكن استعارتو من أجل الت   إلى  في حاجةكان 
و ذلك ، و قد وجد نفسو مجبورا عمى أن يشب  يخصي و الجمععمى المستوى الش   يعيشو

ر عالمو المميء الواقع بأشياء يجمبيا من عوالم اآلخرين، كي يحاول أن يصو  
ناقضة من فييا أحاسيس مت سكنتر من جية أخرى ذاتو التي ناقضات و يصو  بالت  

 .وأمل حزن و قير و حب 

 : مفارقة االستعارةأ _ 

ى في بنائيا عمى زة لبلستعارة تتجم  مة الممي  ارسين عمى أن الس  فق معظم الد  يت  
قولي يجمع بين المتخالفين  فن  " االنزياح فيي عمى ذلكل بالخرق و المنافرة و ركائز تتمث  

ا يدعو إلى حصول مم   (2)جديدة." إيحائية، و يكشف عن صور األضدادق بين و يوف  
يم " ينبثق من تقد ةاري  االستعالحاصل من المفارقة  ىاشاإلدىذا و ، اإلدىاشالمعنى و 

ي و المتمق   (3)."االستشعارياجمة عن البناء شابية الن  الم إدراكمة من ة محص  ة ذىني  لذ  
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ذي يفرزه االستدالل الببلغي أويل ال  ن ينظر إلى المعنى من جية الت  أعموما ينبغي 
 . ذي يقوم عمى مفيوم المبلزمات بين المعانيال  

العالم المفارق حول  ،ة يدرك بيا اآلخرببلغي   اةشاعرنا االستعارة كأد لقد استغل  
ي زا لتمق  ي و تجعمو متحف  ة تثير قمق المتمق  ف صورا استعاري  بأن وظ   ،اعرذات الش  

كثيفي كرار الت  داء كعادتو ثم ينتقل إلى الت  مفارقات من نوع جديد، فيا ىو يبتدرنا بالن  
 : ة شاممة، حين يقولفي األخير صورة استعاري  ل باق ليشك  لمط  

 يا جميع المياه

 يا جميع الحرائق في األرض

 ىل كان إال بعيني إلو

 مثل ىذا المزيج

 مثل ىذا الفرح

 ى و األريجظو الم   ...    يجشمثل ىذا الن  

 نا مقمتانو ىل في الد  

 ينبض الكون أجمعو فييما

 حين تعترفان

 (1)مثل عيني نيان...

                                       
 1 65مارة ،صػػ عبدالرزاؽ عبد الواحد : قمر يف شواطئ الع
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د لبناء المشيد مات التي تمي  اعر بين أيدينا مجموعة من المقد  وضع الش  لقد 
" فالثنائيات  االستعاري المفارق و ذلك عندما يجمع بين المتضادات بتسمسل مقصود،

تنزع من ،ة ستقطابي  إعرية التي تمثل عمى أنيا حركة لش  واحدة من مبلمح ا ة تعد  الضدي  
 (1)ر"جانسة تنتظم حول قطبين تفصميما مسافة التوت  غة مادة ال متسديم التجربة و الم  
( إشارة منو إلى)الخير و الشر  كو الحرائق( الموجودة عمى األرض  فيو يخاطب)المياه

ة( الموجودة في قموب البشر، ليخبرىم و الكراىي   الموجود في العالم و إلى)الحب  
ال يمكن أن عيني محبوبتو،ن في يريج( الموجودى و األظشيج( و)الم  )الفرح و الن  أن  

 تأكيدا عيني إلو، ثم ينتيي إلى أن يضعنا أمام استفيام يحمل بين طياتو تتحمميما إال  
ص بذلك االستعارة التي لخ   ئاعينا)حبيبتو، وطنو(، منش ومركز نبض  الكون ى بأن  

مار الد   ون جعل لمكون الذي عم  أ، باة اكتشافيح لمقارئ لذ  نمفييا كل ما أراد أن يخفيو لي
و بو و ىو القمب من حولو، نبضا يجتمع في عيني)الحبيبة، الوطن(، فقد حذف المشب  

ة عميو مانعة من ورود المعنى الحقيقي و ىي الفعل ة دال  و أبقى عمى قرينة لفظي  
اللة عمى تسارع األحداث و عمى اختبلف ينبض و الجامع بينيما ىو الحركة لمد  

أنو في  ة و الفوضى إال  ن كان يوحي بالضج  إبض و المشاعر و اضطرابيا، و ىو ن
 . نفس الوقت يعني الحياة

ر و يواصل عرض لوحاتو االستعارية التي انتشرت في كل دواوينو، بأن صو  
في قصيدة)سبلما أييا الوطن من كائنا قبيحا يشرب من دماء العراقيين الز  

 )الوافر(ح(:الجري
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 دانىو أدري.. كبرياؤك ال ت  

 افقان و ال تطيحخيطيح ال                        

 تنزف دون جدوى لذا ستظل  

 (1)من القبيحو يشرب نزفك الز                            

ىل ىو مدح و افتخار التي أمامو  لدى المتمقي حول مغزى األبيات ك  يتأرجح الش     
فإنو يخرج المتمقي من متاىة رب ة الش  من خاصي  و حين يستعير لمز  ة، و لكن  أو سخري  

و و ىو كائن حي يشرب و صرح طر األخير حذف المشب  الحيرة و االرتباك، ففي الش  
مانعة من  و المحذوفة عمى المشب  ة دال  من و أبقى عمى قرينة لفظي  و بو و ىو الز  بالمشب  

سبيل ى مبي عمأثير الس  ىي الفعل يشرب و الجامع بينيما ىو الت  ورود المعنى الحقيقي و 
بغرض  ،ا يشربكائنا مادي  ، دمن و ىو شيء مجر  جعل الز  ة، فاالستعارة التصريحي  

ئق من خبلل ىذه ااعر يمنح لممفارقة بعدىا الش  جسيد و البيان، و نمحظ أن الش  الت  
اعر بذاتو ذي ىو في الحقيقة استخفاف لمش  بذات الوطن و ال   واستخفاف عنداالستعارة 

 . أيضا

 اعر فيو يربط غالبا كل  عمى أغمب دواوين الش   (2)رامياألسموب الد  غمب لقد 
ائيتين عنده تحيبلن إلى ناألحداث بـ)الوطن و الموت( أو)الحبيبة و الفراق( و كبل الث  

 :  ثو عن الموتيخاطب الوطن ليحد   في نفس القصيدةىا ىو و بعضيما، 
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 صال عميك تيويتشابكت الن  

 أنت بكل منعطف تصيح و                        

 الموت في أىميك حتى ج  ضو 

 أشالئيم ورق ويح كأن                              

نوع  ربات القاتمة من كل  و إليو الض  اعر الوطن كإنسان توج  ر الش  صو  وىنا     
( ؟ اعر الذي سبق ىذه األبيات)متى من طول نزفك تستريحسؤال الش   أم او صوب، و 

ل أن يبدو الوطن يكابر رغم تمك الجراح، و يحاو  أن  اعر يعرف الش   يجعمنا نفيم بأن
عندما "وذلك  إلى تشكيل مفارقة دراميةمن خبللو  ىو ما يسعىعمى غير ما ىو عميو،و 

جيل بحقيقة ما يدور حوليا من صف بالتت  ،ف بطريقة ماتتصر   ،ة مانرى شخصي  
مناقضة تماما  -خصيةتراىا الش  ورة التي ة عندما تكون ىذه األمور بالص  و خاص  ،رأمو 

ده يحاول أن يخفي مرارة خر بحضارتو و مجفالوطن الذي يفا (1)لوضعيا الحقيقي."
ابقة تفصح اعر، ففي األبيات الس  الخذالن الذي يتمقاه من أبنائو و ىو نفسو حال الش  

اعر، فقد الموت( عن القيمة المييمنة لممفارقة في نصوص الش   االستعارة في)ضج  
د ة عميو من ورو ة دال  و بو و ىو كل كائن حي و أبقى عمى قرينة لفظي  حذف المشب  

اللة عمى فظاعة د  مخويف ل( و الجامع بينيما ىو الت  ج  ضالمعنى الحقيقي و ىو الفعل)
 ثم  و اليدف ىو التخويف و الترىيب،  جسيدد شيئا ماديا بغرض الت  جعل المجر  و الواقع، 

 بفعلتمى تتطاير كما تتطاير األوراق ن جعل أشبلء القة بأختم صورتو االستعاري  
" تعمل فيو  ا متكامبلدرامي ىنا مشيدا صوري  عري ال  ياح، لقد كان المشيد الش  الر  

ات االستعارة عمى الكشف عن عناصر المفارقة الكامنة وراءه و ذلك من خبلل عممي  
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ات بطميا و ىي ثنائي   (1)عنيا ثنائيات الفعل و االنفعال." ئالتي تنب البناء و اليدم 
ة، من خبلل كونيما مؤيدان لفعل اعر في التجربة الشعري  الوطن في الواقع و الش  

ة تنتج من الفرق الواضح بين ما الموت و منفعمين لعواقبو و نتائجو، فالمفارقة الدرامي  
قوم بو البطل من فعل من أجل أن ما ي " إذ أن    ينتظر حدوثو و ما يحدث بالفعل،

 إفشاليحقق ىدفا يبتغيو أو يتجنب مصيرا يكرىو، يكون ىو الفعل ذاتو الذي يؤدي إلى 
الموت( تندرج تحتيا كل األفعال  و استعارة)ضج   (2)سعيو أو يقوده إلى ىذا المصير."

 . اعر و الوطن( إلى ذلك المصيرالتي تقود)الش  

ة يساعد اق عبد الواحد كان في كل مر  ز  الر   اعر عبدالش   إلى أن   خمصو ن
و، و يحرص عمى توظيف االستعارة كمفاتيح تساعد ي عمى التواصل مع نص  المتمق  
ص و استبصار مكنوناتو من خبلل األثر الجمالي الذي ي عمى سبر أغوار الن  المتمق  

شيفراتيا، و بذلك اكتسبت  تتركو في نفسو و دىشة المفارقة التي يتمكن من حل  
اعر" مفيوما جديدا فيا الش  ة األخرى التي وظ  ور البياني  االستعارة عمى غرار كل الص  

ة يا صورة و ماد  ظر إلييا عمى أن  الن    الفيمىذا ى ات بالموضوع، و تخط  تمتزج فيو الذ  
المصادر  ة أوا متكامبل، تمتزج فيو الماد  و عنصر و صياغة، إلى كونيا واقعا جمالي  

 (3)ة."عري  ات الش  ة، بالذ  ة و موضوعي  الخارجية من حسي  

 : شبيومفارقة الت  ب _ 

اد ق  ة التي اعتمدىا األدباء و تدارسيا الن  شبيو من األساليب الببلغي  يعتبر الت  
اللة عمى مشاركة أمر آلخر في " الد  ىي  ن، فالمشابية لدييمو القدماء و المحدث
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يكسبو تأكيدا، و يرى يئين وىو يزيد المعنى وضوحا و بين الش   بورب الش  قأي  (1)معنى"
ياق الوارد فيو قدرا الس   إكسابالداللة و  إثراء" أثر في  شبيوكتور طارق سعد أن لمت  الد  

اجمة عن اللة الن  رفين، ذلك أن طبيعة الد  من الحيوية مبعثيا طبيعة العبلقة بين الط  
ق و لكي تتحق  طرفين بينيما مشابية عمى نحو ما،د د، بمعنى وجو عد  شبيو تقتضي الت  الت  

مخالفة تجعل بينيما ة بينيما،أي ىناك موافقة و من وجود عبلقة جدلي   اللة فبل بد  ىذه الد  
شبيو خبلف ذلك كانت تمك مفارقة وقع الت   حصل أن ا إذاأم  ،(2)نوعا من االرتباط."

ة و المعرفية الذائقة األدبي   اتيا دعوة إلى تطويرىي مفارقة تحمل في طي  شبيو و الت  
 . ةاإلبداعي  صوص لممتمقي كي يكون عمى استعداد لفيم الن  

اعر سرعان شبيو البسيطة التي تبدو مألوفة لدى القارئ فيما يقولو الش  لغة الت   إن  
 : شبيياتما تنقمب إلى مفارقة الزمة لتمك الت  

 رةمذ كان صوتي يحكي صوت قب  

 يممؤنياريخ و كان زىوي بالت  

 يا دوحة أنا فييا طائر غرد

 يشدو و يقفز من غصن إلى غصن

 و بين غصن و غصن يقطعون لو

 عرقا... و لآلن لم يكفر، و لم يمن

 أرض ال يقال لو وم من كل  بو ال
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 (1) عمى حدود بالدي... أين؟.. أو لمن؟ 

 ىي صورو ويقفز،طائر غرد يشدو بنفسو و رة و شب  صوتو بصوت القب   الش اعر وشب     
ربيع، و لكن ال  و  ون بالحب  عراء عندما يتغن  طرقيا الش  يإذ كثيرا ما ة تبدو مستيمكة،ي  تشبيي
ذلك الطائر الغرد الذي كان يقفز من  أن يصدم القارئ حين يخبره بأن   يفتأاعر ما الش  

مع ذلك كان ، و قطع لو عرق بين كل غصن و آخرغصن إلى غصن، جذال، كان ي  
شبيو المألوف، ليصاب ي يسترجع ذلك الت  المتمق  و )لم يكفر و لم يمن(، زه وشدوهيواصل قف

ىشة و عمى ممارسة عور بالد  " و ىذه المقدرة عمى الش    ىشةبالد   بعد توالي األبيات 
ىشة ىنا االنبيار أمام األشياء ىي حتما غير ذلك الشعور القائم عمى الجيل، و الد  

ة، و عمى روابط لم تكن في البال من قبل، بين تعني القدرة عمى استمرار عبلقات جديد
 (2)األشياء التي يتعامل معيا."

ة المفارقة عندما يستدعي في آخر األبيات طائر البوم اعر من حد  ثم يزيد الش  
ة دون أن ق عمى حدود العراق بكل حري  ؤم و يصوره يحم  ر و الش  الذي يحمل داللة الش  

ذي بدا شبيو ال  اعر ذلك الت  لقد استثمر الش   ..أتيت؟يسألو أحد من أين أتيت؟ أو لماذا 
مت من بنة األولى التي يتصاعد عمييا بناء المفارقة التي تشك  ن الم  لنا مألوفا ليكو  

 شبيوم(، و بيذا يكون لمت  و رة/المسالمة( و)البوم/المشؤ عنصرين متضادين ىما)القب  
 .اسالة المفارقة داللي  دور فعال في تخصيب الر   المألوف

و ين)المشب  ضاد بين الطرفين المتضاد  شبيو المبني عمى الت  اعر الت  ف الش  وظ   كما
 )الكامل(: ( و ىو بذلك يخمق مفارقات تشبيو، فيو حين يقولبو  وو المشب  
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 صافة و المياو الجسر ما بين الر  

 ر الحجار ليا قموب تخفقس  ك                                   

 لي؟ ن ىأو ظننت أني قد سبقت إليك، و 

 (1)قواسبقوا إليك، و أنشدو وتفر                                    

 )الجسر/المتماسك( ينمتضاد   شبيو بين عنصرينل الت  ة يشك  موقفي   قد خمق مفارقة يكون
ة تشبييي  ظر إلى زوايا " الن   أن   ىو تشبيو يجعمنا نعرف،أساسا ليا و )الحجارة/المنكسرة(و

ة عمى صور ة، قد يضعنا أمام مفارقات مبني  جديدة بين أشياء متنافرة أو متضاد  
شبيو و ىذه نقطة ميمة ور بنيت عمى أسموب الت  ة، أي أن المفارقة في ىذه الص  تشبييي  

حتوي عمى تناص تأن األبيات  اإلشارةو تجدر بنا  (2)جدا، نستطيع أن نسمييا مفارقة"
اعر يير الذي يقول فيو الش  عري الش  اعر قد عكس البيت الش  مفارق، كون الش   شعري  

 : عمي ابن الجيم

 جمبن اليوى من حيث أدري و ال أدري      صافة و الجسرعيون الميا بين الر  

اللية لمبيت عندما جعل الجسر ىو الذي مغوية و الد  اعر البنية ال  فقد خمخل الش  
ة عمى الجسر، ليشبيو بالحجارة الميا، فقد أضفى صفة الحركي  صافة و يتحرك بين الر  

عمى الرغم من بيتين و ىي)خفقان القمب( رة، و أبقى عمى صفة جامعية بين الالمتكس  
اعر القديم و عند التنافر بين ما حصل عند الش   سبب ىذا الخفقان يختمف إلى حد   أن  

 العشق، فإن سبب الخفقان ليوى و ، فإذا كان سبب األول ىو االمعاصر شاعرنا
عة بسبب تضاد "الغير متوق   شبيياتمار، لذلك فيو من الت  اني ىو االنكسار و الد  الث  
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إلى كسر المألوف مما يؤدي  (1)ة."ئتحقق مفارقات مفاجطرفييا ومثل ىذه التشبييات 
 : قصائده يقولعر فمسفة الجراح التي أتقنيا في حين يواصل الشا  و  .و إلغاء المتوقع

 سأدفن نفسي أنا

 جرحا كجرحي إن  

 تي بو مي  أن   ال بد  

 م قابيلمنذ أيا  

 من أن أحيا

 (2)و كل دمائي قد نزفت

يء المحسوس بنفسو)جرح كالجرح( يحيل إلى استحالة أن و الش  فيو حين يشب  
و ىو المشب   فيوشبيو الذي يبدو مار الحاصل في ىذا الت  يكون ىناك دمار بحجم الد  

ينكر  في ىذه العبارة، إنكاريتدراك بوجود اس اإلحساسو بو، نتج عن نفسو المشب  
عمى" تجسيد  البارزة ىو بذلك يظير قدرتون خبللو وجود جرح مشابو لجرحو،و اعر مالش  

حين يخبرنا  (3)ب"ي من حيث ال يترق  ة تباغت المتمق  بصورة تخيمي   إظيارىاالمفارقة و 
 . ت بجرح يحيا بومنذ أيام قابيل، و أنو مي   بأن جرحو أبدي  

شبييات أن يجذب الت   كاعر أراد من توظيف تممثمة أن الش  نستنتج من ىذه األ 
ص أوجو المفارقة في الن   إبرازي و كذلك اىتمام القارئ من خبلل البعد الجمالي الفن  

شبيو الذي الت  ىشة." فمثل ىذا عري من خبلل ما يحيط بو من تناقضات مثيرة لمد  الش  
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ع و يحبط انتظارنا ىو الذي يعطي عممية القراءة يثير المفاجآت و يكسر التوق  
 (1)فاعميتيا، ألنو ليس بإمكان القارئ أن يمر بمثل ىذه العناصر مرور الكرام."
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 :ص الفصل الثانيممخ  

الواحد عبد الرزاق عبد  اعرالش   أن  إلى  في نياية ىذا الفصل خمصن      
ي تكسر أفق المتمق   مختمفة ة من أجل خمق مفارقاتف مختمف آليات الكتابة الشعري  وظ  

اعر في ذات الش  ماىو مفارق  في اكتشاف كل  و تدىشو، قاصدا بذلك جعمو شريكا لو 
 : ل ذلك فيما يميو في وطنو و لقد تمث  

الواحد عمى ما شكيل المفارق في ىيكل القصيدة عند عبد الرزاق عبد ارتكز الت  _
بالمفارقة و عمى ما يرد في قفمة  احتوتو عناوين القصائد من تكثيف داللي يشع  

ص دىشة القارئ التي انبنت خبلل المتن القصيدة من مفارقات رومانسية و تيكمية تمخ  
 نوان و المطمع و القفمة في األثراعر بدور كل من الععري و ذلك لوعي الش  الش  

 . دى القارئفسي لالجمالي و الن  

اعر ، وقفنا عمى أىم األساليب التي اعتمدىا الش  اإليقاعيفي الجانب و  _
ر ن من تسخير الفونيمات لتعب  اللة المسكوت عنيا في القصيدة، فقد تمك  لئليحاء بالد  

 ةإيقاعي  كرار بنمط تكثيفي و وظيفي، بوصفو أداة ف الت  ة، كما وظ  عن خمجاتو الشعوري  
اعر بذلك سبلحا من أسمحة اللة، و قد جعل منو الش  إلى المعنى و الد   اإليقاعتتجاوز 

ة ي، كما وقفنا عمى سمة صوتي  رار في المتمق  ىشة التي يخمقيا التك  المفارقة من خبلل الد  
اعر عرف كيف أن الش   ة، إال  جنيس الذي رغم كونو أيضا أداة ببلغي  أخرى ىي الت  

 . ةالموقفي   و فظيةخمق المفارقات الم   وتي من الجناس فييستغل الجانب الص  

من  اعر لكل  ضنا لتوظيف الش  ة، تعر  في اعتبارنا لممفارقة كسمة أسموبي  و    _
يما تستثمران الجمع بين المتناقضات و المتنافرات و توظيف شبيو، ألن  االستعارة و الت  
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فيا بشكل جديد جعمو و وظ  أن   في  خمق البناء المفارق في القصيدة، إال   اتاالنزياح
 . الكاسر ألفق توقع القارئ اإلدىاشيخمق فضاء مفارقا، سببو عنصر 

استدعاء اعر إلى أما في المفارقات المبنية عمى آلية التناص، فقد لجأ الش  _
 إحياءعري، و لم يكن يقصد ناص الش  ضافة إلى الت  إاريخي الت   يني والموروث الد  

عطاء قراءة جديدة لتمك إ تحيين التراث و لكنو ييدف إلى ة و الالوقائع التاريخي  
ناص شفرات خذ من ذلك الت  الحقائق و الوقائع تعارض و تناقض حقيقتيا األولى، إذ ات  

المفضي إلى المفارقة و ىو بيذا ينتقل  و مفاتيح يصل بيا المتمقي إلى المعنى الخفي  
 . أثير الجديد الذي يتطمب قارئا فطنات  ر إلى الة االستحضار و التأث  ناص من خاصي  بالت  

ا يجعل ا و تناص  ا و ببلغي  انتشار المفارقة صوتي   أن  و نصل في األخير إلى 
مات اعر من خبلليا خمخمة مسم  زة، استطاع الش  ة إن لم نقل سمة ممي  منيا آلية أسموبي  

ا بين يدي القارئ و كسر أفق توقعاتو من خبلل تمك الفجوات التي كان يعمد إلى تركي
 ي.اه سمطة التمق  القارئ، مانحا إي  
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 :الثالفصل الث  
 أيوب( صبر في قصيدة )يا اتياتجمي  المفارقة و 

 تمييد _      

 أو ال _ القصيدة المفارقة:

 أ _ مفارقة العنوان واالستيالل        

 ب_ ثيمة الجمل ومفارقة الت ناص الت راثي        

 :ثانيا _ المفارقات الم فظية

 _ إال  )االستثنائي ة(2_لكن )االستدراكي ة( / 1:أ_مفارقة اإلضراب         

دي           بر(_ 1ة : ب_ مفارقة الث نائي ات الض         الحضور والغياب  _ مفارقة2/مفارقة )القير والص 

 _ مفارقة الس خرية والت يك م ج       

 :الموقفي ةثالثا _ المفارقات 

ومانسي ة           أ _ المفارقة الد رامي ة/ ب _المفارقة الر 

 :رابعا _ المفارقة عمى المستوى الص وتي

اد والال م         أ _ المفارقة الن غمي ة/ ب_ مفارقة الت كرار/ ج _مفارقة صوتي الص 

اد( إلى          م( / و _ مفارقة انزياح )الص  )الال   )الس ين(د _ مفارقة روي 

ث_ ممخ ص الفصل الث ال
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 تمييد:

ة لممفارقة في عر العربي المعاصر يقؼ عمى مظاىر عد  الش   دارس أف   ال شؾ  

ة عمى بغة الجمالي  عر، و يممس دورىا في توليد المعنى و مساىمتيا في إضفاء الص  الش  

أسموبي  ال   ي ة تمق  ة أخرى في استمراري  نصوص، عالوة عمى اشتراكيا مع عناصر  

المعتاد. لقد باتت المفارقة ضرورة مف ضرورات الكتابة مقي صوص، تجاوزا ألفؽ الت  الن  

ناقضات و تصارعت اعر يعيش في بيئة اجتمعت فييا الت  ة إذا كاف الش  ة، خاص  عري  الش  

خذ مف قصائده مجاال لدراستنا اعر عبد الرزاؽ عبد الواحد الذي نت  األضداد، كبيئة الش  

 ة حوؿ المفارقة.طبيقي  الت  

 اإلنسافعبير عف كؿ ما يعيشو ة( بالت  ا)طوعا و كراىي  معني  وجد شاعرنا نفسو لقد 

استطاع  كماعري لديو. ا مف مالمح البناء الش  ناقض مممحا ميم  العراقي، فكاف الت  

ديد بالمفارقة أف ينفصؿ عف ذاتو ليعيش)ذات المفارقة( اعر نتيجة وعيو الش  الش  

الح فييا مشاعا لمف كاف الس  بتفاصيميا. و إف كاف شاعرنا عاش في العراؽ في فترات 

ذيف نعتيـ ناصر ال   عراءاستطاع ،  فإنو بات يحمؿ معو سالح المفارقة، تماما كالش  

عند  ال يستعممونو إال  يـ سالح المفارقة معيـ دائما لكن  باتوا يحمموف  "شبانة بأنيـ

الحيـ رورة كي يبقوا عمى تواصؿ مع قارئيـ و إف بطريقة مختمفة، و كي ال يفقد سالض  
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اعر لـ تعبأ القصائد القديمة لمش   ؿ أف  ،و نحف بيذا نسج  (1تو.")فاعميتو بفقداف سري  

يا مع تتالي األحداث ة، و إف كانت ال تخمو منيا، و لكن  )بالمفارقة( كضرورة شعري  

ىائؿ مف  خة بكـ  حقة مفخ  ة و تسارعيا وتناقضيا في البالد، جاءت قصائده الال  ياسي  الس  

 المفارقات.

اعر بالمأساة و حيف يصؿ إحساس الش  نا نرى أن  حكـ معياري، فإن   وبعيدا عف أي  

ناقض الذي عارض و الت  ر بو عمى الت  خذ المفارقة سالحا يعب  ا يجعمو يت  ة حد  الوطني  

شفرات المفارقة مف خالؿ  نا نجد أنفسنا ممزميف بفؾ  ة، فإن  تشممو تفاصيؿ حياتو اليومي  

خذ موقفا ذي يت  اعر ال  و وعينا بحجـ الجرح الغائر الذي ينشتؿ في جسد الش   إحساسنا

 نا مف األشياء.معي  

عري في ـ صيغا متجددة لإلبداع الش  عبد الرزاؽ عبد الواحد، يقد   الواضح أف  و 

 ما أوتي مف قوة  ؿ ما يحدث عمى أرض الواقع، صارخا و منفعال بكؿ  محاوالتو لتحم  

 ة تيدؼ إلى توحيد الحياة مع تجربة الكتابة.جية وجودي  في موا ،أداء شعريب

رامي بتفاصيؿ برز لنا المفارقات لدى عبد الرزاؽ عبد الواحد وعيو الد  ت  و   

ات الواقع و ما وراء الواقع، و سبر الحياة، و مقدرتو الممحوظة عمى استقصاء حيثي  

 ى بو صانع المفارقة.أف يتحم  حديد ما ينبغي ات و مواجيتيا لموجود و ىذا بالت  أغوار الذ  

                                       
::ــ ناصر شبانة >ادلفارقة يف الشعر العريب احلديث ، مرجع سابق،ص  1 
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 القصيدة المفارقة :أو ال _

أكثر  يا ال تخمو مف مفارقة أوقد ال تنبني القصيدة عمى المفارقة أساسا و لكن  

إذ تنطمؽ  "مفارقة ال مىا عىناؾ قصائد تنبني كمي   ، كما أف  غوية لياترد في البنية الم  

ج ع و االنتشار حتى يتوى  بالتوس   شرارتيا األولى مف شعور عميؽ بالمفارقة ثـ تأخذ

)يا صبر  قصيدة ( و ىذا ما يستشعره القارئ و ىو يواجو نص  1و بالمفارقة".)ص كم  الن  

اممة في القصيدة مف ة المفارقة الش  بشد   اإلحساسأيوب( لموىمة األولى، و إف اختمؼ 

ا فصال خاص   ص ليانا وجدنا في تأثيرىا عمينا ما يجعمنا نخص  أن   قارئ إلى آخر، إال  

مى أكثر مف لة إذ تنضوي عطبيقي، السيما و ىي مف القصائد المطو  مف عممنا الت  

 .ثمانيف بيتا عمى بحر البسيط

و كانت ما نجح في االنفصاؿ عف نص  كم   " عموما  اعرالش   غـ مف أف  عمى الر   و

و، إلى لصيقا بنص  زاؽ عبد الواحد بدا اعر عبد الر  الش   أف   (  إال  2)."نظرتو المفارقة أدؽ  

ميا بما األضداد و المتناقضات في عالـ القصيدة، حيث شك   تو مف معاينة كؿ  درجة مكن  

ع عمى القصيدة يبدو لو أف  ما يشبو ، و المطم  إقناعارا و تأث   ي أشد  يجعؿ المتمق  

اعر العميؽ ا وعي الش  كما يبدو لو جمي   ص.آفاؽ جديدة يخترقيا الن   إالناقض ما ىو الت  

                                       
;45ـــ  ناصر شبانة >ادلفارقة ،مرجع سابق،ص  1 
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عري في القصيدة بدءا بالعنواف ى في كامؿ الخطاب الش  بالمفارقة، ىذا الوعي الذي يتجم  

 إلى آخر بيت.

ـ   ادر مف كؿ  الوىج الص   إف   ا من   جنبات القصيدة، يجعمنا نمج عالميا بوعي تا

 تمتمئعارضات التي ناقضات و الت  الت   بالمفارقة لنصؿ إلى آفاؽ صانعيا مف خالؿ كؿ  

 ص.اعر ثنايا الن  نيا الش  و القرائف التي ضم   اإلشاراتبعيف بذلؾ غوية مت  الم  بيا بنيتيا 

 لعنوان و االستيالل:امفارقة أ _  

اعر إلى وضع عنواف يحمؿ ارتباطات متنافرة في داللتو، فقد سعى الش  

تجاوز)أيوب( لينادي)صبره(، فيكوف المنادى عمى غير العادة ليس بشرا، و لكنو يحيؿ 

و سيواجو و عنواف يجعؿ القارئ لموىمة األولى يتوقع أن  )أيوب(، إن  إنسافبشكؿ كمي عمى 

داء وب، و ىذا الن  أي   الن بي  حجـ معاناة بيرة  ، قد تصؿ إلى حتما في القصيدة معاناة ك

نا نا نستشعر مف عنواف القصيدة بأن  إجابة لو، إن  ستكوف القصيدة بأكمميا  اإلشكالي

مف المفارقات، فجممة العنواف، تقاؿ في العادة بعد معايشة  أماـ كـ   سنكوف وال شؾ  

ياية ليعيدنا إلى بداية مف الن  اعر يبادرنا بيا، مما يعني بأننا سنبدأ المعاناة، وىا ىو الش  

نا (  فإن  1")ص  ة المعاناة، و إذا كاف العنواف ىو" البيو الذي ندلؼ مف خاللو إلى الن  قص  

                                       
395ــ علي جعفر العالق >الشعر والتلقي،مرجع سابق،ص   1 
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اعر  قصيدتو ة مفارقة، إذ  يبتدئ  الش  نصطدـ في نياية ىذا البيو بعتبة استياللي  

 بمطمع نثري عادة ما تبتدئ بو القصص و الحكايات:

 (1أن مخرزا نسي تحت الحمولة عمى ظير الجمل...) عبيمن مأثورنا الش  

ة المفارقة ر بقو  يف مختمفيف، يبش  اعر بيف جنسيف أدبي  ضاد الذي يخمقو الش  ىذا الت  

با لمجابية قصيدة مفارقة، فعالوة عمى أف البنية منذ البداية، مما يجعؿ القارئ  متوث  

 أف   عري، إال  ظـ الش  ة عف الن  مغوية ليذا االستيالؿ بدت مفارقة ألنيا جاءت خارجال  

ألفاظيا تأخذنا إلى الكممة  ة تحيؿ بشكؿ رجعي إلى العنواف، فيظير أف  اللي  حموالتيا الد  

 بر(:المفتاحية في القصيدة )الص  

 عبي العربي.راث الش  وب راسخة في الت  أي  الن بي  ر( عبي : قصة )صبمأثورنا الش  -

مف عمى ظير الجمؿ ة مف الز  عمى بقاء المخرز مد   المخرز الذي نسي: الموقؼ يدؿ  -

 بر( في الموقؼ عموما.نائية)مخرز/نسياف( تشي بتوافر صفة ) الص  و الث  

 ب)صبرا( الحتماليا.قؿ الذي يتطم  الحمولة: توحي بالث  -

 راث األدبي.بر( في الواقع و في الت  الجمؿ و ىو ثيمة )لمص  -

                                       
3:9،صألعمال الشعرية،مرجع سابقــ عبدالرزاق عبدالواحد >ا 1 
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ة معطى تراثي، و ىي تقنية دأب تصويري  اعر في ىذه المفارقة الؼ الش  لقد وظ  

ناقض بيف الت   إبرازة تقوـ عمى" ؿ بيا، كونيا تقنية فني  عمى التوس   وفعراء المعاصر الش  

 (1راث و بيف بعض األوضاع المعاصرة.")بعض معطيات الت  

لتوحي بمعنى نقيض  ،فظةذي تنقمب فيو داللة الم  سيط ال  إف المفارقة بتعريفيا الب

(،  حيث تتظافر في 2بروكس) ناقض" كما يراىا كمينثعر ىي لغة الت  الش  " لغة تجعؿ

كؿ ما يبدو  ؿبر، الوطف( لتشك  )الص  وة)الجمؿ، المعاناة(ىذه القصيدة مفردات متضاد  

 وتمتداد لممفردة عمى حد تعبير امير ص ىو ا"عمى اعتبار أف الن   مفارقا في القصيدة،

صبر( العراقي تجعمنا نقؼ فت لتحيؿ عمى)الال  مفردة الجمؿ التي وظ   ( . إف  3ايكو")

 عندىا كثيمة مفارقة.

 راثي:ناص الت  ثيمة الجمل و مفارقة الت  ب _  

ي إلى المتمق   ة تدعوراثي في القصيدة بطريقة قصصي  رؼ الت  اعر الط  استدعى الش  

اني رؼ الث  الط   ح بمالمح اني في المفارقة)العراؽ( دوف أف يصر  رؼ الث  استدعاء الط  

راثي المالمح رؼ الت  " يمنح الط  اعر الش  ف ي رة في وعي المتمق  معتمدا عمى كونيا مضم

                                       
 45ــ علي عشري زايد> عن بناء القصيدة العربية ،مرجع سابق،ص 1
 ;46،صم89;3،3ًنوت،طيعباس،دار صادر، ،تر>زلمد يوسف جنم،مرا>احسانلنقد االديبـــ ديفيد ديتشس>مناىج ا 2
 462،صم;;;3،  36وآداهبا ،جامعة اجلزائر،العدد و واألدب،معهد اللغة العربيةة ـــ الطاىر رواينية>النص والقارئ ومرايا النص،رللة اللغ 3
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( ، فيقوؿ في بداية 1ة.")راثية الحقيقي  رؼ المعاصر و المناقضة لمالمحو الت  ة لمط  الخاص  

 القصيدة:

 .. ولم تشعر بو اإلبل قالوا: و ظل  

 .(2و ىو يحتمل   ) يمشي، و حاديو يحدو..                         

 اعرالش   اختزؿة،عمى االستمراري   ( الذي يدؿ  الفعؿ الماضي)ظؿ  بيف فعؿ األمر)قالوا( و  

ات الحكاية التي ابتدأت بنسياف المخرز تحت الحمولة عمى ظير الكثير مف حيثي  

الجمؿ، حيث المعنى الخفي ليذه العبارة االستياللية يحيمنا إلى أزمات العراؽ و الفتف 

مت مخرزا في ظير العراؽ. و بيف الفعؿ مف ،و التي شك  الز   تي عاشيا عمى مر  ال  

اللة الذي تشترطو مفارقة ( و النقطتيف التاليتيف لو يحدث االنقالب الزمني في الد  )ظؿ  

(  فال الحادي شعر بو وال  3الحدث بكونيا  " انقالب يحدث مع مرور الزمف"  )

بؿ و الحادي بسالـ )ودوف ناقض بيف مشي اإلجاء الت  وازي مف ذلؾ اإلبؿ، و عمى الت  

ناقض قيض مف ذلؾ يمشي و ىو يحتمؿ... فيذا الت  ،بينما كاف الجمؿ عمى الن  شعور(

 الحاصؿ في المعنى الخفي   ى مف خاللوة المشيتيف ىو الحامؿ الذي يتجم  بيف كيفي  

                                       
45ــــ علي عشري زايد > عن بناء القصيدة العربية ،ادلرجع نفسو،ص  1 
3:9،صعبدالرزاق عبدالواحد > األعمال الشعرية ،مرجع سابقـ    2 
54ي ميويك > ادلفارقة وصفاهتا ،مرجع سابق،صســــ دي .  3 
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ويالت، و يواصؿ راؽ مف شعروا بما يكابده العحك اميـ فال العرب وال  المراد مف البيت،

 اعر قائال: الش  

 (1)ار إذ وصمواحتى أناخ بباب الد        و ينتشلنبيو مخرز الموت في ج

و الموت الذي إن   ...خرز  بأف أضاؼ إليو كممة )الموت(اعر الملقد عر ؼ الش  

اعر في إبراز انشتؿ في جسـ العراؽ كما انشتؿ المخرز في جنبي الجمؿ، ثـ يمعف الش  

 غـ مف أف  اللة بيف استمرارية الموت حتى داخؿ الحياة نفسيا، فعمى الر  عارض في الد  الت  

عند شاعرنا ال ينتيي بؿ ىو باؽ حتى )لحظة  وأن   ياية دائما، إال  الموت يعني الن  

فظية متو المفارقة الم  ة الحياة، و ىو تعارض شك  ار( التي تعني استمراري  الوصوؿ إلى الد  

في تمازجيا مع مفارقة الموقؼ، تقابؿ استمرارية وخز المخرز لمجمؿ )الموت/الحياة( 

 :وت في العراؽ، إلى أف يقوؿ ة المباستمراري  

 (2صبر العراق، صبور أنت يا جمل  )        ما جفمواو عندما أبصروا فيض الد  

فظية الكامنة في بالمفارقة الم  _ا الذي نعتبره مفصمي  _لقد أوحى ىذا البيت 

اعر يورد لفظة )العراؽ( ليجعؿ منيا قرينة تحيؿ القارئ عموما، فيا ىو الش  القصيدة 

، ال عمى المخرز المنشتؿ في ظير الجمؿ، و لقد كانت وفي عمى الموت المستمر  

                                       
  1 3:9،صعبدالرزاق عبدالواحد>االعمال الشعرية، مرجع سابق ــ 
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ماء دوما ىي األيقونة المفضية إلى الموت، فمما بصروا الدماء الغزيرة الفائضة الد  

اعر عندما يمقي الش  و ,فارقة )الموت و الحياة(فتاح في معندىا)جفموا( و ىي الكممة الم

ىذه األبيات مف  القصيدة شفاىة، ينطقيا نطقا مفارقا، نبرا و تنغيما، و عند ىذه 

القارئ بصدمة المفارقة الكامنة في الموقؼ، و المالحظ أف  بط يحس  الكممة بالض  

ر مف قة، ثـ يغي  القادـ أكثر مفار  اعر، يعقب لفظة)جفموا(  بفترة صمت تنذر بأف  الش  

ة الجمؿ عمى حاؿ را ،ليسقط التناقض الحاصؿ في قص  ة وتوت  نبرتو انخفاضا ال حد  

د دىشة المفارقة فتكتمؿ و تتجس  ..صبر العراق، صبور أ نت يا جمل.العراؽ فيقوؿ: 

اعر ىذا المقطع األساس في القصيدة لدى القارئ فيستكيف إلى حيف... و يختـ الش  

 داء الذي ورد في العنواف )يا صبر أيوب( يجعمنا نحس  و إف كاف الن   بالنداء )يا جمؿ(،

داء الثاني ينذر الن   فإف  وىمة،  ؿباستسالـ صاحب المفارقة و إذعانو لمشيئة القدر ألو  

 ورة عمى الواقع و رفضو.بشكؿ مناقض إلى الث   دعويجة ليبانقالب في الم  

ث عمى ألسنة في الواقع يتحد  ناص( فيو "إف شاعر المفارقة حينما يوظؼ )الت  

 د أحداثجاىؿ الذي يروي مجر  ؿ دور الت  اريخ، يمث  شخوص يستحضرىا مف الت  

صوص تشير إلى نصوص أخرى و ليس الن   ناص ىو أف  ( فالمبدأ العاـ في الت  1غابرة.")

 (2ة مباشرة.")إلى األشياء المعني  

                                       
437ـــ ناصر شبانة> ادلفارقة ،مرجع سابق،ص  1 
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راث عراء في الت  لش  بنات التي وضعيا ا) الجمؿ( إحدى الم   ةمت رمزي  قد شك  و 

البيت الش عري العرب عف الجمؿ ما جاء في عري منذ القديـ، و مما قالت العربي الش  

 )البسيط(: شائع ثؿم  ستعمؿ ك  الش يير الذي اختمؼ الد ارسوف حوؿ قائمو  وصار ي

 مأ       و الماء فوق ظيورىا محمولكالعيس في البيداء يقتميا الظ  

فيا كبير المفارقة التي وظ   في البيت القديـ ىذا مفارقة معنوية تشبو إلى حد   إف  

مغوية لمبيت مت البنية ال  اؽ عبد الواحد، و تبرز مف بيف المفردات التي شك  ز  عبد الر  

ناقض حتى صار الت   شيء وصؿ إلى حد   مىلتحيؿ ع فت إال  بر( التي ما وظ  داللة)الص  

ذي كاد يودي بحياتيا في الصحراء القاحمة، رغـ العطش ال  ال يحتمؿ، فالعيس تتحمؿ 

دية )الموت/ الحياة( الماء محموؿ عمى ظيرىا ، ىنا أيضا تبرز الثنائية الض   أف  

 مفارقة الموت صبرا: عف  لتكشؼ

 (1ى شغاف القمب ينسمل)صبر العراق و في جنبيو مخرزه         يغوص حت  

ىمـو العراقييف، فقد و الجمؿ( كؿ ىمومو ؿ)اعر قد حم  ال عجب إف رأينا الش  و 

كاف الجمؿ منبت كؿ ما أقمؽ و أحزف الشاعر الجاىمي، و ىو خالؽ األساطير التي 

فكرة المشكالت، أو لنقؿ أف ل ي الممح  صد  اذج إلى الت  عر مف الغناء الس  أخرجت الش  

ا اإلسالـ مم  تي نقمت الفكر العربي قبؿ ىي ال   -عمى الخصوص  - اقةو الن   الجمؿ

                                       
3:9ــــ عبدالرزاق عبدالواحد>األعمال الشعرية ، مرجع سابق،ص  1 
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ة بيف العربي راعات، فالعالقات األساسي  يو طبيعة المالحـ إلى طبيعة الدراما و الص  نسم  

العربي القديـ  اقة، كما أف  فض و القبوؿ تكمف في الن  و العالـ في شكؿ مزيج مف الر  

 (1أو اىتماـ أساس.) اقة رمز لكؿ ىـ  كاف يظف أف الن  

إلنتاج المفارقة القائمة  ،اثيمة الجمؿ( توظيفا داللي  ؼ )اعر أف يوظ  استطاع الش        

)الجمؿ( مرادؼ  دا أف  ع لدى المتمقي، فبينما القارئ العربي يعي جي  عمى كسر أفؽ التوق  

وب أي   الن بي  الجماؿ و صبر  اعر إلى المزاوجة بيف صبربر(،عمد الش  لصفة)الص  

صبرىما يعادؿ صبر  أف نفيـ أف  و يريدنا كتكثيؼ داللي، يبدو منو لموىمة األولى أن  

استكانة و تفريطا منيـ في  يف، بينما ىو في الحقيقة ال يرى في صبرىـ اال  العراقي  

 وطنيـ، إذ يقوؿ:

 (2فل)ون و الس  عمييا الد   تيوي، و يعمو      ت شوامخياإن ظم   ،واضيعة األرض

 اإلنساف يرى أف  اعر مف مرارة القدر و صروؼ األياـ، جعمو ما عاينو الش   إف     

ذي دفع البالد إلى الياوية، فمف الذي جعؿ )الشموخ ييوي( و ترؾ العراقي ىو ال  

يا مفارقة اقي نفسو ؟ إن  العر  اإلنساففؿ(  يعموف فوؽ العراؽ ؟  ...غير وف و الس  )الد  

ؼ مفارقة اعر. لقد وظ  ات، ذات اآلخر التي امتزجت بذات الش  االستخفاؼ بالذ  

" يمبس صاحب المفارقة قناعا ذا أثر  ، ففيياخفاؼ الخفي  عمى االست ة تبنىتصويري  
                                       

46م،ص:;;3ــــ ينظر، ثناء أنس الوجود > جتليات الطبيعة واحليوان يف الشعر األموي،الشركة ادلصرية العادلية للنشر،القاىرة،  1 
::3ــــ عبدالرزاق عبد الواحد> االعمال الشعرية ،مرجع سابق، ص  2 
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قميؿ ايجابي... حيث يحمؿ نفسو إلى المسرح في شخص امرئ جاىؿ يعمؿ عمى الت  

ما يعطيو مف انطباع عف نفسو ليكوف جزءا مف وسيمة  مف قدر نفسو، مستغال  

 (.1المفارقة")

عر )ثيمة الجمؿ( اؼ فييا الش  وظ   غيرىا مف المفارقات التيىذه المفارقة و  إف  

ثنا طويال  لكنو يعني شيئا آخر تماما، فيو يحد   اعر يقوؿ شيئا والش   بأف   تجعمنا نعي 

قيض مف ذلؾ يجعؿ و عمى الن  ميـ، و لكن  ة صبرىـ و تحم  عف مآسي العراقييف و شد  

 مفارقات ىذا الن ص يفرغ بداخؿ إلى أف عمدوقد ذلؾ البالء. منيـ سببا في كؿ  

ريثما  إال  " فال يستطيع فكاكا إليو القارئ  بيا يشد ة،ة، ورومانسي  درامي  ة، سياقي  ة،و لفظي  

 (.2.")ي طموحو الخاص  بما يمب   إنتاجياالمفارقة بقناعتو، أو يعيد  ةؤييسمـ لمر  

 فظية:المفارقات الم  ثانيا _ 

ما  ؿ مخالفة لكؿ  تشك   ى في كونياتتجم   ،فظيةالمفارقة الم   بات معروفا لدينا أف  

ة العمؿ ة، و ىو أسموب يحقؽ شعري  ة و بالغي  ىو متعارؼ عميو مف قواعد لغوي  

ز ة التي تمي  ده )جاف كوىيف( في حديثو عف الخصائص االيجابي  ما أك   ذلؾاألدبي، و 

ؿ نظاما لالنزياح و الخرؽ الذي يعني ة تشك  عري  غة الش  " الم    ة، إذ  يرى أف  عري  غة الش  الم  

                                       
464،صم:;;3 الفين يف شعر أمحد مطر،مكتبة مدبويل، القاىرة،دط،ــ كمال أمحد غنيم>عناصراالبداع    1 
464ـــ  ناصر شبانة> ادلفارقة يف الشعر العريب احلديث،مرجع سابق ،ص  2 
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ة ( و عمى ىذا األساس بدت لنا مفارقات لفظي  1ة و لفظيا.")غة المعياري  تفكيؾ بناء الم  

 متباينة في القصيدة نحاوؿ الوقوؼ عندىا فيما يأتي:

 )االستدراك(:اإلضرابمفارقة أ _ 

اللة، بطريقة ة تعمؿ عمى إنتاج الد  ؼ أدوات لغوي  اعر وظ  الش   لقد وجدنا أف  

ؿ مساره بإحدى تمؾ األدوات، ليزيد مف  استثنائية و واعية، فقد كاف يقوؿ شيئا، ثـ يعد  

عندما يحافظ  اإلبداع"  ي، فمف المعمـو أف  أماـ المتمق   مساحة امتداد فضاء االحتماالت

غة يفقد أىـ شروط إبداعيتو، ثـ يفقد أىـ خصائص أدبيتو و ىي ة الم  عمى وضعي  

دة التي يسمكيا القارئ في سيره جاىات المتعد  . إف االت  (2)االحتماؿ(" )يصة خص  

ؿ القصيدة إلى نيايتيا، فقد اعر مف أو  الكتشاؼ المفارقة، كانت نصب عيني الش  

أف  ي عند كؿ منعطؼ يريدهنة، كشواىد، تساعد المتمق  استعاف ببعض األدوات المعي  

ف)الشرطية(و لكف األدوات: ومف ىذه فيو، يسير ذ)الفجائية( و )االستدراكية(وا  ا 

ال  أـ درتيا عمى تحويؿ اتجاه المعنى ىي أدوات انفردت بق)االستثنائية(، و  )المنقطعة( وا 

بالمفارقة و ذلؾ  إحساسوما اكتشؼ القارئ سبيال جديدا إلى المعنى زاد ، فكم  إلغائو أو

مف خالؿ القوؿ و  ،الو فيما سبؽاطؽ عما ق" يضرب الن   ةفي ىذه المفارقة االضرابي   ألف  

                                       
93،صم 7;;3د درويش ،اجمللس األعلى للثقافة،ـــجان كوىٌن >اللغة العليا ،تر>أمح 1 

3;ــ أمحد عادل عبد ادلوىل> بناء ادلفارقة ، مرجع سابق،ص   2 
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وقد وظ ؼ الش اعر في ىذا الن وع (.1د المفارقة")حؽ الذي يخالفو تتول  ابؽ و القوؿ الال  الس  

 مف المفارقات األدوات اآلتية: 

 لكن)االستدراكية( : _ 1 

" و في معناىا ثالث أقواؿ: أحدىا: و ىو المشيور: قاؿ ابف ىشاـ عف لكف: 

فيا ( و قد وظ  2بأف تنسب لما بعدىا حكما مخالفا لحكـ ما قبميا") االستدراؾ، و ف س ر

فيا أوؿ مرة وظ  مني لمقصيدة، شكيؿ الز  ة مف الت  ات، في مواقع مفصمي  اعر خمس مر  الش  

 :دىا بحكميف مخالفيف لبعضيما مفارقا أصؿ االستدراؾ، إذ ابتدأ بيا البيت، و جاء بع

 (3ا فيو نكتمل؟ )وب، أن  صبر أي  يا         و وطن، أدنى مكارمولكن  

نا يسير فيو لمكشؼ عف جاىا معي  د ات  إف االبتداء ب )لكف(  يجعؿ القارئ يحد  

، حتى اعر يخاطب )ذات الص  المفارقة  منذ البداية، فالش   بر( عف وطف مميء بالمكاـر

جمع  فقدا، اجتماعي  و  اإنساني  العراقي وجودا  اإلنسافف  أدنى مكرمة فيو ىي أف يكتمؿ أ

، و المعنى اإلنسانيؽ الوجود يا تحق  وفرة المكاـر ال يكوف أقم  فبيف معنييف متناقضيف، 

 ات بيف ادعاء المكاـر و حمـ االكتماؿ.البعيد لمبيت ال يخمو مف مفارقة االستخفاؼ بالذ  

                                       
429ــــ سعيد شوقي>بناء ادلفارقة يف ادلسرحية الشعرية ، مرجع سابق ،ص  1 
542ص، 3;;3،3،جدلكتبةادلصرية،صيدا،تح>زلمد زلي الدين عبداحلميد،ااري>مغين اللبيب عن كتب األعاريبـــ ينظر> ابن ىشام األنص  2 

::3ـــ عبدالرزاق عبدالواحد> االعمال الشعرية ،مرجع سابق ،ص 3 
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ياسي ة في الواقع الس  اعر استغالؿ ىذه األداة في تصويره ألحداث أساسي  و يواصؿ الش  

 اؽ، فيقوؿ واصفا العالـ مف حولو:لمعر 

 (1غاف، و ىذا إلى أطماعو َعِجل)     و العالم اليوم، ىذا فوق خيبتو

حيث أراد بالعالـ الغافي فوؽ خيبتو: العرب، و أراد بالعالـ الذي يسعى إلى 

يغتيف )غاؼ/ عجؿ( مفارقة ضاد في الص  أطماعو: الغرب و األمريكاف، لقد أحدث الت  

 ما ألحقيا باستدراؾ يخالؼ فيو، ما بعده، ما قبمو: ة، سرعافلفظي  

 (2و ما ليم جوقة األقزام تمتثل؟)          يم، ما تمادوا في دناءتيملكن  

غـ مف ؿ، فعمى الر  في العدوؿ عف حكمو األو   اعر األداة )لكف( ؿ الش  ىنا يستغ  و 

يء الذي أف دناءتيـ ليست بالش   اع إال  إلى غاؼ و طم   انقسـالعالـ حوؿ العراؽ  أف  

 اإلحساس إف  ( تذعف و تمتثؿ،يذكر ما دامت الفئة الحاكمة في العراؽ)جوقة األقزاـ

عمى  في آف واحد مفارقة تنبني اعر يجنح إلى استغالؿ)لكف( فيبالمرارة جعؿ الش  

 خرية، و يواصؿ ربط األحداث المتضادة بنفس األداة إذ يقوؿ:رافة و الس  الط  

 (3لكنيم من قدور الغير ما أكموا  )        يأكمون لفرط الجوع أنفسيمقد 

                                       
3;3،ص عبدالرزاق عبدالواحد> األعمال الشعرية ،مرجع سابقــ    1 
3;3ــ ادلرجع نفسو،ص  2 
3;3،ص ادلرجع نفسوـ   3 
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اني بعد لكف ؿ بالفعؿ يأكموف ثـ نفاه في الحكـ الث  اعر الحكـ األو  أثبت الش           

فيما بينيـ  يقتتؿ العراقي وفعمى المعنى البعيد: حيث القارئ الحصيؼ يقؼ و )ما أكموا(،ػب

 تي تنتشر في ىذه األبيات،ة ال  يكمي  برة الت  الن   إف  ،العدو  ال يجرؤوف عمى مواجية و 

ـ بوجود ـ عمى القارئ أف يعيد تفسير العبارات و يسم  ة تحت  ياقي  اشتراكيا مع القرائف الس  و 

 المفارقة .

ؼ لفظة غوية إلى دائرة المفارقة حينما وظ  اعر مف أف يدخؿ البنى الم  ف الش  تمك  

ؿ و يستدركو بحكـ ة يضرب عف حكمو األو  في كؿ مر  )لكف( بطريقة تجعؿ القارئ 

المعنى، و لكف  إنتاجكيزة األساسية في ؿ و إف لـ تكف ىي الر  الحؽ مخالؼ لألو  

 تشي بو. بعد أفذاتو قرينة توصؿ إلى المعنى  وجودىا)االستدراكي( في حد  

  )االستثنائية(: إال  _  2   

(، و إف ؼ أيضا أداة االستثناء )إال  لة وظ  لتحويؿ مسار الدال   في سعيو المستمر  و       

و بتوظيفو اللة نحو وجية ما، فإن  و القارئ إلى ضرورة تغيير مسار الد  كاف مع )لكف( ينب  

 ف لو مسارا بعينو ، فيا ىو يقوؿ:( يكاد يعي  لألداة )إال  

 (1 و ىي تبتيل  )ال  إو لم تغب عنو          من مشارقو مس، إال  لم تشرق الش  

                                       
2;3،صعبدالرزاق عبدالواحد> االعمال الشعرية   1 
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 و مف البدييي أال  طحي لمكالـ، أف ال مفارقة فيو، إذ أن  يبدو مف المعنى الس  

ؿ دور )إال ( مف ضح المفارقة تت   مس مف غير المشرؽ، و لكف  تشرؽ الش   مف خالؿ تحو 

ا مف مس تشرؽ يومي  الش   الجميع يعمـ  أف   غـ مف أف  عمى الر  ف، االستثناء إلى الحصر

آخر  فيب عج  عالمة الت   ووضع، إال  لمعراؽتبتيؿ ال و ال يعمـ أنيا إن   مشرقيا، إال  

اعر بميغا المفارؽ الذي أراد قولو، لقد بدا إحساس الش   عم نا نفيـ المعنى الخفي   البيت،

جعؿ منيا نقاط انعطاؼ بأف اللة، لمعدوؿ و تغيير الد   اإلضراببجدوى توظيؼ أدوات 

رات و االنعطافات التي يشيدىا حتما مف التغي   في منحنى دالة القصيدة و ذلؾ نابع

 واـ، و ىا ىو ىنا يأتي بيا متتالية في مشيد مفارؽ:المشيد العراقي عمى الد  

 ا فيو نكتمل؟وب أن  يا صبر أي            و وطن أدنى مكارمولكن  

 في أرضنا نحن ال سفح وال جبل         يظم منا يم أجمعوا أال  أم أن  

 (1عمى أمثاليا قبل؟  ) و ىل لحر          بيارق أمريكا و جحفميا إال  

اللي بمكف)االستدراكية(، عطفا عمى حكـ موجود مسبقا في وعي بدأ العدوؿ الد   

اني في صيغة سؤاؿ إذ كيؼ ، فيأتي بعده الحكـ الث  العراؽ ىو وطف المكاـر القارئ بأف  

ؤاؿ عف يغة  )أن ا( لمس  جاءت الص  ف إو  ؟ في وطف كمو مكاـر اإلنسافال يكتمؿ 

مباشرة  مف ،ثـ  ة، ال عف الز  ؤاؿ عف الكيفي  اعر في الحقيقة قصد الس  الش   مف، و لكف  الز  

                                       
::3ــــ عبدالرزاق عبدالواحد > األعمال الشعرية ،ص   1 



 الفصل الثّالث :                            المفارقت وتجليّاتها في قصيدة )يا صبر أيىب(

 

145 
 

جاه ثاف بتوظيفو لألداة أـ )المنقطعة(، ليعود إلى أولئؾ جاه فيـ القارئ إلى  ات  غير ات  

ال أجمع أولئؾ عمى ىؿ فع ساؤؿ.و الت   اإلثباتالذيف استباحوا أرض العراؽ فيمازج بيف 

ال جبؿ؟ لقد جعؿ القارئ أماـ المفارقة  ى ال يبقى لدييـ سفح وحت   طرد العراقييف

              أو تساؤؿ...  إثباتاعر في موقؼ ة، ال يعمـ مف خالليا إذا كاف الش  موقفي  

ؿ )في أرضنا نحف(، فالقارئ اعر أف يمعب باأللفاظ، إذ يقو نفس البيت يحمو لمش   وفي

ف يممس فيو المتمع   ، و لكف  ـ تأكيد لمحالة ليس إال  في تكرار ضمير الجمع المتكم   يرى 

يا األرض التي طالما بأن   العراقي   اإلنسافمفارقة ساخرة ييدؼ مف خالليا إلى تذكير 

 افتخرنا باالنتماء إلييا، ىا ىي بيد العدو...

األرض لـ  ح أف  )االستثنائية(، ليوض   الموالي بإال   ثـ يواصؿ اشتغالو في البيت

ـ، إذ كيؼ تقبموف كؿ تمؾ يك  تسع إال لجحافؿ األمريكاف، و يختـ بسؤاؿ حافؿ بالت  

 ة في الحياة؟االنعطافات المذل  

و تكشؼ عدىا،ما بر بيف ما قبميا و ة التوت  لتزيد مف حد   ىذه األدوات اعرحشد الش      

في األبيات  انفي العراؽ.و إذا تمع  لكؿ ما ىو مفارؽ في القصيدة و ة عف المعاني الخفي  

ابقة وجدنا أف تراكـ االستفياـ فييا بشكؿ عمني حينا وخفي أحيانا أخرى، يحمؿ الس  

ي لديو، حيث حممت تمؾ ع أفؽ التمق  ب اإلجابة، و ىو ما يوس  ي عمى ترق  المتمق  
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و ىو أسموب أضفى عمى الخطاب  بج  ة معنى االستغراب و التعنكاري  اال اتاالستفيام

 في القصيدة سمتو المفارقة. عري  الش  

 ة:دي  ات الض  مفارقة الثنائي  ب _ 

اىر ، و فييا  قابؿ الظ  دية غالبا فيما يظير بينيا مف الت  نائيات الض  يبرز نمط الث  

 غوي، فالثنائياتة بحكـ الوضع الم  " تجد نزوعا لدى المنشئ نحو اختيار ألفاظ متضاد  

ة تنزع مف ت ػْمث ؿ عمى أنيا حركة استقطابي  عرية التي واحدة مف مالمح الش   ة تعد  الضدي  

ة  دي  ات الض  نائي  و ينبغي عمى الث  ة ىنا أن  ( و يقصد بالحركة االستقطابي  1جربة.")سديـ الت  

ـ ي إلى انفصامو إلى اثنيف ما يقد  " إحداث شرخ أو انفصاـ في الواحد المتجانس، فيؤد  

 (2ص الواحد.")نموذجا فريدا لياتيف المتفاعمتيف في تشابكيما و تفاعميما عبر الن  

تيف في ضاد عموما ينشأ مف الجمع بيف كممتيف متضاد  الت   ونستطيع القوؿ بأف  

عبير عف الحركة، في ضاد مف أبرز أساليب الت  أسموب الت   ف، و يعد  شكؿ تركيب معي  

 ضاد ضاد عموما مف خالؿ قبوؿ الت  المفارقة في الت  د ( و تتجس  3ة.)المعنى بصورة عام  

 

                                       
6;،صم9:;3ـــ كمال أبو ديب> يف الشعرية ،مؤسسة االحباث العربية ،بًنوت،  1 
73،صــالرجع نفسو  ـــ   2 
75،صم2;;3ــــ ينظر> فتح اهلل سلمان > األسلوبية> مدخل نظري ودراسة تطبيقية،القاىرة،   3 
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وع مف األزواج الي فإف ظيور ىذا الن  ( و بالت  1ألف تتعايش " قابميتاف في حجرة الوعي")

سنا في استقرائنا لمقصيدة تمم  و  ة تداعي المعاني و األلفاظ.المتعارضة يعود إلى عممي  

القصيدة ، فأنتجت مفارقات عديدة، نحاوؿ دية ىيمنت عمى ات الض  أنماطا مف الثنائي  

 كشفيا:

 بر(:مفارقة )القير و الص  _ ج    

ثنايا القصيدة كما في  بر( انتشرت فيا في القصيدة أف كممة )الص  يبدو جمي  

 مف كؿ   اعر أرفقيا بالزمة تطؿ  ف فسيرى أف الش  ا المتمع  شعبو، أم  اعر ووجداف واقع الش  

ف لـ نوافذ مبنى القصيدة، ؿ ، لتشك  ةطح في كؿ مر  الس   يا تطفو عمىلكن  يذكرىا لفظا و  وا 

صراع الحاصؿ في العراؽ في اعر أوجو ال  بر، لقد اختزؿ الش  تضادا مع كممة الص  

 ره ناقض الذي تصو  المفارقة تكمف في حالة الت   إف   ..بر(ة )القير/ الص  دي  الثنائية الض  

عمى ذلؾ القير، في دائرة مفتوحة  ىـة صبر اريخ، و شد  الت   مآسي العراقييف عمى مر  

 العراقييف: ، أفنت بداخميا جؿ  نياية عمى الال  

 (2ىذا الفناء... و ىذا الشاخص الجمل) فوه لناعد ىذا الذي خم  بَ أَ 

                                       
3:9مرجع سابق،ص ــــ جان كوىٌن> اللغة العليا،  1 
;:3ــــ عبدالرزاق عبدالواحد، األعمال الشعرية ،ص  2 
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مظاىر الحياة في  اخص الجمؿ(. فكؿ  الش  )الفناء و اعر حالتيف مريعتيف: لقد قابؿ الش  

العراؽ آلت إلى الفناء، و بقي العراقي شاخصا مكابرا و ىو سميؿ المجد، و لكف دىشة 

رىا اعر التي صو  اخص في الغالب تمنعو عف القياـ بأي حركة، توازييا دىشة الش  الش  

بر اعر تصويره حدود الص  ثـ يواصؿ الش   يا دىشة تقيره وال شؾ  قابؿ المفارؽ، إن  بيذا الت  

 :التي وصميا العراقي  

 (1)ى ماؤنا وشلصارت زعافا..و حت            يق.. لقمتناىذا الخراب.. و ىذا الض  

ا و ماءنا قد قد وصؿ إلى لقمتنا فمألىا سم   اعر يقوؿ :ىا ىو العدو  و كأف الش  

ة الخراب أف ال يجد العراقي شيئا يتغذى بو أو ػػاعر أف قم  مأله أوساخا... لقد رأى  الش  

ـ جوابا في نفس الوقت، عف ماذا سيكوف شربة ماء تضمف لو الحياة، ليتساءؿ و يقد  

 بر:بعد ىذا الخراب، أو باألحرى بعد كؿ ىذا الص  

 (2إن ضاقت بنا الحيل؟ ) كاكينالس  بري         ىل بعده غير أن نبري أظافرنا

يف كي مفارقا لمعراقي   ما حال  ة االستسالـ، مقد  اعر ىنا عف قم  ر الش  لقد عب  

ذي مو في قالب ساخر، أنتجو القير ال  ذي قد  ال   يواجيوا ذلؾ الخراب، لقد جاء الحؿ  

                                       
2;3،ص عبدالرزاق عبدالواحد، األعمال الشعريةـــ   1 
2;3ص  ، ــ ادلرجع نفسو  2 
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يـ يستطيعوف أف )يبروا أظافرىـ( عم   و، بأف دعا العراقييف إلى أنو  لـ يبؽ ليـ إال  يمف  

 امؿ.مار الش  بيا مواجية أسمحة الد  

و إف كاف حديثو بضمير  مف قيرح في مكاف آخر مف القصيدة بما يكابده ثـ يصر     

كرار في البيت، يحيمنا و بتركيزه عمى الت  أن   العراقييف، إال   ـ يشير إلى كؿ  الجمع المتكم  

 العراقييف عمى ما يجدونو مف قير:ا مف صبر عمى ما يكابده ىو شخصي  

 (1لو أجل  ) و األسى، كل  و صبرنا،        يضاعفون أسانا قدر ما قدروا

ال أف المعتديف انتيوا مف بر/ األسى(، إذ أخبرنا أو  اعر بيف )الص  لقد زاوج الش  

العراقي يفنى  العراؽ، و عمى الجانب المضاد ما زاؿ إفناءتيـ في اقدر  توظيؼ كؿ  

ف لـ يمت بآالت الد  صبرا و أسى، فيو و  واألسى، و ىو  برة الص  مار فسيموت مف شد  ا 

ة متيا العالقة المتعدي  يا المفارقة التي شك  إليو بذكره لفظة )األجؿ(،إن   اإلشارةإلى  مدما ع

سبة لكؿ مف بر و القير و الموت، و يمكننا تصوير أطراؼ ىذه المفارقة بالن  بيف الص  

 اعر كما يمي:يف و الش  العراقي  

 معراقييف:بالن سبة ل

 الحرب    الموت

                                       
 1 3;3،ص عبدالرزاق عبدالواحد، األعمال الشعريةـــ  
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 بر     القيرالص  

 الموت القير   

 اعر :سبة لمش  و بالن  

 يفالحرب   موت العراقي  

 اعريف    قير الش  صبر العراقي  

 اعراعر     موت الش  قير الش  

تي يعيشيا ة ال  ة لممفارقة الحياتي  اعر ىو في كؿ األحواؿ ضحي  الش   أف   يبدو

مف قير عو ما يتجر  بيموت و فإن  ،اء الحرب أو قيرىاإف لـ يمت جر  عموما، فيو العراؽ 

ة في أبيات القصيدة حتى يف، لقد تصارعت و تشابكت ىذه الثنائي  حياؿ صبر العراقي  

وليد بؿ مف خالؿ الت   صؼ المألوؼ،لكف ليس عبر الر  اتيا " و تراكمت في طي  

سبة لمعراقييف ىذا يجعمنا نرى أنو بالن  و (1تيجة.")الن  بب و ،القائـ عمى مبدأ الس  الليالد  

يكوف القير سببا و الموت  اعرسبة لمش  بينما بالن   القير نتيجة،بر سببا و يكوف الص  

 نتيجة.

                                       
م 4222يل عند الكوف يف كتاب >منهج النقد الصويت ف حتليل اخلطاب الشعري ،دار الكنوزاألدبية،ينظر>تفصيل نظرية التوليد الدالـــ  

323،ص 1 
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خاذه ذلؾ بات  و  ة المفارقة،ضاد ليزيد مف حد  توظيؼ توازي الت   إلى حد   اعريصؿ الش  و    

تكرار  وتآلؼ األصوات وية ناسبات عمى مستوى ترتيب البنى التركيب  نسقا مف الت  

" تناظر بيف ضاد المتوازي الت   القير( ألف  برو ة )الص  مف أجؿ تأكيد داللة ثنائي   األلفاظ،

مي في جممتيف فعاسمي و  ( واحد،إسناديجمؿ العبارة يقـو عمى استعادة )مخطط 

( 1جنيس و المطابقة.")بواسطة الت   أو إسنادااللة ويقصد إلى تأكيد الد  أكثر، متتاليتيف أو

 ضح ذلؾ في قولو:و يت  

 (2)بر يعتقلص  بر حين الو معقل الص            أنت يا مرفأ األوجاع أجمعياو 

)مرفأ األوجاع أجمعيا( فميس ة ؿ جممة اسمي  سنادي األو  االرؼ لقد جعؿ الط  

اعر، و جعؿ ف القير الذي يعانيو الش  كممرفأ األوجاع ىذا ىو م مف أف   ىناؾ بد  

تمؾ المفارقة زا بر حيف يعتقؿ(. مطر  ة )معقؿ الص  اني جممة فعمي  رؼ االسنادي الث  الط  

 ة بالتجنيس الحاصؿ في األلفاظ:الضدي  

 األوجاع+ أجمعيا           القير

 برالمعقؿ+ يعتقؿ             الص  

                                       
329،صم::;3ـــ جاكوبسون >قضايا الشعرية ،تر> زلمد الويل وحنون مبارك،دار توبقال ، الدار البيضاء، ادلغرب،دط،  1 
7;3ــــ عبدالرزاق عبدالواحد ، األعمال الشعرية،ص  2 
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تضعنا ىذه القصيدة المفارقة عند مفترؽ طريؽ ، ينفتح عمى داللة  عند ىذا الحد  و     

اعر بوجو و لدى الش   يف بوجو عاـة العراقي  بر( لدى عام  مف )القير و الص   مزدوجة لكؿ  

ر عاطفي حاصؿ مف تصوير الواقع و رفضو. و ىنا تقع ، لتأسر القارئ بتوت  خاص  

صبر العراقييف و قير اء العراؽ و دىشتو بيف الموت المنتشؿ في أنحضاد و مسافة الت  

 اعر.الش  

 الغياب:مفارقة الحضور و د _ 

رؤية األضداد في  زاؽ عبد الواحد عمىلـ يقتصر وجود المفارقة عند عبد الر  

ي المتمق   حياتو بؿ أصبحت جزءا مف فكره و شعوره، بشكؿ بدا واضحا مف القصيدة، إف  

الحمـ   شعوره الباطف )كحالة غياب( ،اعر القابع في الالفطف يمتمس )حمـ( الش  

، و يتممس في بر و مواجية العدو  ميـ لكسر الص  يف  وثورتيـ و تكت  بانتفاضة العراقي  

ب الحمـ في ال شعور يتغي امي في العراؽ )كحالة حضور(،  إف  الواقع الد  نفس الوقت 

ا اعر في أف يرى العراؽ معافى، فإذا كن  انعكاس لغياب أمؿ الش   اعر، ما ىو إال  الش  

في  المفارقةمت تداعياتيا الغياب التي شك   و حضورسنعمؿ عمى كشؼ حاالت ال

 اعر القصيدة:أنيى الش   عمى غير العادة نبدأ مف حيثنا القصيدة فإن  
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 (1العراق معافى أييا الجمل..) إن           يا الغافي ىنا أبدايصيح بي: أي  

ما ـو إلى درجة األحالـ، رب  ذي تمادى في الن  بالغافي ال   نا عادة ال نصيح إال  إن  

ا ال ينتيي إذ اعر بأنو طواؿ حياتو، و طواؿ القصيدة كاف يحمـ حمما مستمر  أراد الش  

(، ىذا الحمـ ، أبدا )أي أنو حمـ لـ و لف ينتوىنا )في الحياة و في القصيدة( قاؿ:

الغائب الذي لـ يكشفو لنا عمنا في القصيدة، بؿ ترؾ الفرصة في اكتشافو لمقارئ الفطف 

طر د مف حاالت الحضور، و في الش  ى مفارقة حاالت الغياب قبؿ أف يتأك  الذي يتحر  

امي لمعراؽ )حالة الحضور( ي عف الواقع الد  حيف يكن  ى دىشة المفارقة الثاني تتبد  

ص لنا ة الواقع ليمخ  لذلؾ الواقع بقولو )العراؽ معافى(، لقد قفز عمى دموي   بتعبير مضاد  

و يخاطب الجمؿ، فجعؿ حا لنا أن  و أتبع حممو موض  حممو بأف يرى )العراؽ معافى(، لكن  

خالليا القارئ إلى استرجاع حالة يا الجمؿ( قرينة أو شيفرة يعود مف مف جممة)أي  

ت في رحمة األوجاع التي خاضيا الجمؿ)العراؽ( بدءا مف مخرز الحضور التي تجم  

 ماء.الموت إلى فيض الد  

اعر )الحاضر( في عند إحدى المنعطفات المفارقة في القصيدة يخرج )أنا( الش  و      

)الغائب( عف الواقع  العراقي  ليخاطب )اآلخر(  مفارقات القصيدة عف طوره و ىدوءه كؿ  

 ساخطا متسائال:
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 الفصل الثّالث :                            المفارقت وتجليّاتها في قصيدة )يا صبر أيىب(

 

154 
 

 (1أبتيل ) ارجب  صبرك  الي إلى إن         أين أنت اآلن؟...خد بيديدي...يا سي  

في كؿ تمفصالت القصيدة )شكال و موضوعا(، يرتدي سمعنا صوت األنا)الحاضر(   

إلى أف  العراقي   ة التصاقو باليـ  اعر أراد أف يدىشنا بشد  الش   حف(، ألف  غالبا رداء )الن  

)أناه( المفرد الحاضر، ليخاطب)اآلخر( أف يعبر إلى  خط، الغيظ و الس   وصؿ بو حد  

أنو صرخ  اعر في البداية مستسمما لذاؾ الغياب، إال  الممعف في الغياب، فإف كاف الش  

ا كي ج  ر و ج  ر اعر أخيرا سيمسؾ العراقي و يبو ليظير و يواجيو، فيتوقع القارئ أف الش  

، و ىو أف يطمب بما لـ يتوق عو ما يمبث أف ينصدـ لكن  عمى و اقعو... ضيثور و ينتف

إلى حالة تي وصميا، في إشارة منو ال   برتو لكي يصؿ إلى درجة الص  مف اآلخر مساعد

امي( في مفارقة صارخة فرضت عمى األنا  ي لمواقع الد  ىي)التصد  غياب أخرى و 

مب اعر ذلؾ الط  ؼ الش  اآلخر)الغائب(، و قد وظ   عايش غير المتكافئ مع)الحاضر( الت  

نة تشي بسمطة )األنا( في ذلؾ ؿ مف )الحاضر( إلى)الغائب( كمفارقة مبط  و التوس  

 عايش المفروض بينيما.الت  

 م:يك  الت  خرية و مفارقة الس  _  ه

ـ يك  اعر مف الت  خذ الش  تنتقؿ األلفاظ مف سياقيا إلى سياؽ مناقض ليا ،عندما يت  

بمفظ  اإلتيافـ عمى أنو " عبارة عف أسموبا إلبراز المفارقة، و قد عر ؼ البالغيوف التيك  
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(  1الوعد في مكاف الوعي، والمدح في معرض االستيزاء" )البشارة في موضع اإلنذار و 

و ال يمكننا  بأي حاؿ عد  )التيكـ(  مقابال و مرادفا لممفارقة عموما، و لكف  يمكننا 

ف ناصر شبانة ذلؾ قائال  :" ليس مف الحكمة أف مف أشكاليا، و يبي  اعتباره شكال 

مف قيمة المباحث  نجعؿ ىذا المصطمح المقابؿ الوحيد لممفارقة ، ففي ذلؾ غض  

ة التي ة العربي  ـ مف أبرز األنواع البالغي  يك  الت   و يمكف عد  ػػػػة األخرى ، غير أن  البالغيػػػ  

خرية عمى شكؿ يناقض تماما ( و تنبني مفارقة الس  2.")كبير مف المفارقة تقترب إلى حد  

ما ينتظر فعمو ، إذ يأتي رد فعؿ البطؿ في المفارقة مخالفا تماما لما يفترض أف يكوف 

حت فعؿ مف استبي ع القارئ حدوثو  ، كأف يكوف رد  أو بصيغة أحرى مخالفا لما يتوق  

اعر ح الش  دوف مقاومة، فقد لم  ، ربدماؤىـ و دمرت بالدىـ وديارىـ، االستكانة و الص  

 ةؤيىذه ىي الر  مار. و صدي لقوى الد  يف لبعضيـ عوض الت  كثيرا إلى محاربة العراقي  

  اخرة التي انتشرت في القصيدة.تي دارت حوليا كؿ المفارقات الس  ال  

 يف قائال:ة فعؿ العراقي  اعر يسخر مف رد  نرى الش  و 

 ال جبلأرضنا نحن ال سفح و  في         منايم أجمعوا أال يظم  أم أن  

                                       
 ـ
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 (1عمى أمثاليا قبل؟  ) و ىل لحر            بيارق أمريكا و جحفميا إال  

بات الحياة ، و أنو لـ يعد ي رى اعر خواء أرض العراؽ مف كؿ متطم  ر الش  صو  

ي صد  أنو ينبغي الت   رعوض أف يقر  أسمحة األمريكاف وجنودىـ، و  عمى أرض العراؽ إال  

عمى أمثاليا  ىؿ لحر  قائال : و  إنكاريو انبرى يسخر في قالب استفياـ فإن   ات،لتمؾ القو  

و اليواف، و لكف  الذؿ   يرضوفاألحرار ال  مقي الذي يعمـ أف  ىو سؤاؿ يصدـ المت؟ و قبؿ

مـ مف موضع الي، جعمو يقمب موضوع الحماسة و شحذ يا حجـ المرارة التي يتجرع  

نكرا م  إذ يتساءؿ ـ ة و تيك  إلى موضع سخري   -(عمى أمثاليا قبؿ حر  لليس )و  التوكيد 

 ؼ )يا لمبراعة(.صر  عمى أمثاليا  قبؿ؟( إنو تماما كقولنا لمف أساء الت   ىؿ لحر  )و 

اعر ي إلى مشاركة الش  القصيدة تدفع المتمق  ة المنتشرة في كامؿ مي  برة التيك  الن   إف  

ـ عمى القارئ اعر استعاف بقرائف عديدة تحت  الش   عيا، ألف  في طعـ المرارة التي يتجر  

فسي و األثر الجمالي إعادة تفسير العبارات حتى يعي المفارقة، فتحدث لديو الوقع الن  

و  وىااعر، الذي ييدؼ إليو الش   مي ليسخر مف المروءة المزعومة يك  سالحو الت  ىو يوج 

 ة:ىذه المر  

 األىلو  ى الجارمعظم األرض، حت   من             كانوا ثالثين، جيشا حوليم مدد

 (1مروءتيا، تندى ليا المقل   ) إال              جميعيم حول أرض حجم أصغرىا
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جيوش الغزاة يمتؼ معيا  يجد القارئ نفسو أماـ تصوير مفارؽ تماما، إذ أف  

حتى األىؿ أن و ة، بؿ األكثر مفارقة يف و المم  جيوش الجيراف ممف يشتركوف في الد  

ما كاف داللة عمى انعداـ المروءة، رب   انضموا إلى الغزاة، و ما ىذا التآلؼ الغريب إال  

مار في و الجيراف و األىؿ سيحيمو إلى حجـ الد   مشيد تحالؼ العدو   ع أف  القارئ يتوق  

و ة، و ىىذه المر   يليبرز المروءة  )كحالة غياب( فعمقؼ ىنا اعر و الش   العراؽ، و لكف  

ىنا أيضا يعمؿ عمى قمب المواضع إذ يقؼ موقؼ ىو لو المقؿ(، و شيء  )تندى 

 ب.اخر المتعج  الس  

تي ـ مف أجؿ أف يكشؼ حقيقة اآلخر، ال  يك  اعر في توظيؼ سالح الت  أمعف الش  

اعر ذرعا بأولئؾ ؽ الش  ضاما لما ىي عميو في الواقع، لقد يجدىا القارئ مفارقة تما

يو يدعوىـ إلى أضعؼ امي، فمى مواجية واقعيـ الد  و ال حيمة ليـ عموف أن  ذيف يتوى  ال  

 اإليماف و ىو بري أظافرىـ:

 لوشصارت زعافا، و حتى ماؤنا         يق، لقمتناىذا الخراب، ىذا الض  

 (2كاكين إن ضاقت بنا الحيل؟)بري الس          ىل بعده غير أن نبري أظافرنا
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و ر ليـ بأن  االستكانة، بأف صو  ا، دعا فيو قومو إلى مزيد مف اعر حد  بمغ الش   

المعنى قد عدموا الحيمة والوسيمة، و  داموا مابأظافرىـ،  ـ أف يواجيوا العدو  ينبغي عميي

لـ يبح بو ىو أف الحيوانات وحدىا التي تواجو اعر و ى عميو الش  اآلخر الذي كن   الخفي  

 مياجمييا باألظافر و المخالب.

اليجوـ ب واالستفياـ و عمى مدارات التعج  خرة اعر مفارقاتو السا  لقد وزع الش  

 المباشر:

 ياللي مأله األمل و ما يزال     الخصيب دما ا العراقي  ذييا أي  

 (1)جل؟يا الر  ت أي  د  ق   م  أعصابك الص          مبيمة قل لي، و معذرة، من أي  

 راقي، فناداهصيغة ينادي الع ا، لـ يعد يعرؼ معو بأي  اعر حد  ر بالش  بمغ التوت   

أو ال يعرفو، فقد اختمطت  لـ يعد يعرؼ إف كاف فعال يعرؼ العراقي   وىويذا(، )يا أي  

دماء و مع ذلؾ يمأله األمؿ، لقد بدا األحاسيس في مواجية رجؿ خصيب بال   لديو كؿ  

اعر واع جدا بالمفارقة التي تصنعيا لفظتي )الدماء، األمؿ(، فوجد نفسو يخاطب الش  

و يسألو  -ـذرة، إيذانا منو لمقارئ بأنو في موضع تيك  مستطردا بطمب المع-اآلخر

 جؿ؟دت أييا الر  ق   ـ  ساخرا: أعصابؾ الص  
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 جؿ:ة مف ضمير الر  ىجومو المباشر ليسخر ىذه المر  و يواصؿ 

 (1)ملبو الش   ىمير الذي أزر ىذا الض           عومن توج   يصيح رعبا، فينزوِ 

ثا عنيـ بصيغة الغائب ىذه يف، متحد  العراقي  ص استكانة يمخ   يفتأ مااعر الش   و لكف  

 ة:المر  

 أفواىيم بدمائيم فرط ما خذلوا         مي العراقيين مغمقةىأ لكن        

 (2وح ينيمل  )إذ يسكتون، بجوف الر          ون إما استنطقوا، و دمادما يمج  

ماء التي تمأل أفواىيـ ث عف الد  ة، إذ تحد  إلى تصعيد المفارقة المعنوي   اعرعمد الش         

يـ حيف يسكتوف، تنيمؿ الحقيقة أن   و تمأل روحيـ حيف يسكتوف، و لكف   ،حيف ينطقوف

 بالمرارة.  إحساسواعر، ال في أرواحيـ مف فرط الدماء في روح الش  

تيا داخؿ مبنى القصيدة ، كما تكشؼ عف قدرتيا اخرة حركي  و ىكذا تكشؼ المفارقة الس  

ة في متوقع، و ىي بذلؾ وسيمة بالغة األىمي  صادـ مع الال  المفاجأة و الت   إحداثعمى 

 البناء المفارؽ.
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 مفارقة الموقف:ثالثا _ 

د عالقة " أف تستوعب المفارقة موقفا متكامال يجس   ةي  نعني بالمفارقة الموقف

الحافيف بو ـ عنو بالبيئة المحيطة بو، أو اآلخريف مة أو الموضوع المتكم  ات المتكم  الذ  

ديف...و سواء انتشرت المفارقة أو انكمشت، فإنيا تمتمؾ القدرة في زماف و مكاف محد  

ى ( و ىذا يتجم  1عمى استيعاب كؿ ما يقع في منطقة نفوذىا و المواقؼ و األحواؿ" )

اعر يصؼ لنا األحداث التي عايشيا في ات القصيدة، عمى اعتبار أف الش  بيف طي  

" مصطمح  إلى أف   اإلشارةعني بألفاظو و تراكيبو، و تجدر  العراؽ في قالب شعري  

( و غالبا ما تكوف ىذه 2ص." )ة لمعوامؿ التي تقيـ صمة بيف الن  الموقفية تسمية عام  

 ؽ إال  المفارقة باعتبارىا موقؼ ال يمكف أف تتحق  وامؿ: أحداثا و أزمنة وأمكنة، و الع

الة ناقضات إلى طاقة فع  تحويمو ىذه الت   ناقضات التي تحيط بو، واعر لمت  بإدراؾ الش  

 (3مف خالؿ اتخاذه المفارقة موقفا.)

د فظية مع مفارقة الموقؼ و نؤك  و قد تجتمع المفارقة الم  لقد أشرنا فيما سبؽ أن  

ؿ مف حيف آلخر فظية في قصيدة)يا صبر أيوب( كاف يشك  تتالي المفارقات  الم   اآلف أف  

كتور أحمد عادؿ عبد المولى د  نحف اعتمدنا عمى قوؿ ال ة أيضا، و إذا مفارقات موقفي  
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األولى تعتمد في كشؼ حقيقتيا أوال  ة في أف  فظية تختمؼ عف السياقي  " المفارقة الم  بأف

ا المفارقة الموقفية تعتمد عمى المراقب أو القارئ في اعر(، أم  عمى صاحب المفارقة)الش  

نا نجد أف (  فإن  1" )و المعنى الخفي   عارض بيف المعنى الظاىرياستنباط و كشؼ الت  

متيا مفارقات ة كبرى، شك  القصيدة المفارقة التي نحف بصددىا ما ىي إال مفارقة موقفي  

ة رامي  ف الد  يي كشفيا. و قد وجدنا أف المفارقتا فجزئية مختمفة، يمعب القارئ دورا أساسي  

الموقؼ في القصيدة، إذ  ور التي قامت عمييا مفارقةمتا أىـ الص  ومانسية شك  و الر  

 ننبري فيما ىو آت إلى كشؼ أبرزىا.

 رامية:المفارقة الد  أ _ 

يمكف ، ي موقؼ ما ة عمى" تصوير حالة أو حدث أو تبن  تقـو المفارقة الدرامي         

و مف يقوـ بالتنب   منيا ، أف يرى فييا وجو المفارقة عمى أف   أبعاد كؿ   إدراؾمف خالؿ 

اعر في ( و قد عمد الش  2ي" )المفارقة و الوعي بأبعاده ىو المتمق   مط مفإلى ىذا الن  

عبير عف أوجو ف مف الوجود و سعى إلى المشاركة بالت  القصيدة إلى" تأسيس موقؼ معي  

يا ذات ىذا ما دفعنا إلى اعتبار القصيدة كم  ( و 3)ة" المجتمع بحسب رؤاه الخاص  اة و الحي

ؼ األسموب الدرامي في العديد مف قصائده األخرى، ونقصد وظ   وطابع درامي، كما أن  

                                       
 1 358ادلوىل >بناء ادلفارقة ،مرجع سابق،ص ــــ أمحد عادل عبد

:9ــ دي .سي .ميويك> ادلفارقة وصفاهتا ،مرجع سابق ،ص  2 
97،صم 4223جامعة بغداد، ية الرتبية للبنات،ماجستًن،كل رسالة الشمايل، ادلفارقة يف الشعر العريب ادلهجري ـــ اذلام مكي ادلواشي>  3 



 الفصل الثّالث :                            المفارقت وتجليّاتها في قصيدة )يا صبر أيىب(

 

162 
 

ى فييا و بطريقة تتجم  اعر في بناء نص  ريقة التي يعتمدىا الش  باألسموب الدرامي ىنا، الط  

اعر لـ يقصد أف يسرد ة(، و إف كاف الش  مواقؼ مختمفة، قريبة في شكميا مف)القص  

ة و دورىا في القصيدة أف" وضع القص  و أرادنا أف نعرؼ بأن   إال  ة في قالب شعري،  قص  

 (1عر بوصفيا بالغة جديدة.")ة و دورىا في الش  ة الفني  ورة الدرامي  ىو وضع الص  

 يضعنا فيو عمى عتبة مفارقة:و اعر عف تاريخ العراؽ، يحكي لنا الش  

 أوجاعنا فيو جرحا ليس يندمل         رحتاريخ إن ج  لكن سأستغفر الت  

 ىذي لينشرىا مستغفر بطل        يأتون صفحتوو سوف أطوي لمن 

 (2و إذ  ذاك يبدو وجيك الجذل)         رفاح إذ تالىا تالىا غير ناقصة

و يعي أف ذلؾ تاريخيا، ألن  ؿ لنا عظمة حضارة العراؽ و اعر أف يفص  لـ يرد الش  

ا سيفعمو مع صفحات لنا عم    التاريخ موجود حتما في ذىف القارئ، فراح يحكي

المرء  أف   وجعا، و إف كاف مف البدييي   فيو إال   ، سيستغفره ألنيـ ما زادوا جراحواريخالت  

أف اآلخر ىنا عمى العكس مف ذلؾ عاد  اريخ، إال  يا لو الت  عظ مف أخطائو التي يسجم  يت  

اعر في قالب إلى جراح تاريخو يزيدىا ألما و وجعا، و ىي المفارقة التي بناىا الش  

استعطاؼ مف قبؿ  ة، ال يجد أي  بطميا)العراقي( ضحي   درامي، إذ جعؿ مف
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و سيطوي ر أن  ج، ليقر  تو بشكؿ متدر  القارئ)المراقب( لموقؼ المفارقة. إنو يبني درامي  

اعر بعد أف لمقارئ أف الش   يأتي)مستنفر بطؿ( ليفتحيا، يبدو اريخ، منتظرا أفصفحة الت  

وينشر تاريخو مف  العراقي مف نومو، اريخ سينتظر أف يصحوصفحة الت   قرر طي  

ر أْف اعر يصدمو لكف الش  جديد، و  ا)كاد أف بطال خرافي   ليس لتاريخ العراؽ إال  بأف يقر 

قة في أبناء وطنو، فبعد تصاعد األسموب ره مف خارج العراؽ( لفرط فقده الث  يصو  

واف، تصؿ ص عمى المستقبؿ بروح ممعنة في االستكانة و اليينفتح أفؽ الن   الحكائي

ص ىذه المفاجعة )فرح( العراقي بآخر غريب يعيد لو مجد تاريخو، و يمخ  إلى حد  

 ياية:ر بو عف الن  ؼ ما يكوف في البدايات ليعب  ة بأف يوظ  الدرامي  

 (1اس ما فعموا )مسعورة في ديار الن          و كان يا مكان يا أيوب... ما فعمت

فكير الدرامي ليس عمى ذاتو أف تقؼ بعيدا الت   إطارو في اعر أن  لقد أدرؾ الش  

ة مف ذاتا مستمد   " ميما كاف ليا استقالليتيا، ليست إال   ياوات األخرى و أن  عف الذ  

اعر في ( فالش  2وات."  )ذوات، و تعيش مع عالـ موضوعي تتفاعؿ فيو مع تمؾ الذ  

راع ىو أبرز لص  تجربتو ىذه يعيش صراعا مع نفسو أحيانا و مع غيره أحيانا كثيرة، و ا

مف ليخمؽ مفارقات قواميا ر صراعو مع ذاتو عبر الز  يصو  وىاىو راما. عناصر الد  

 الحدث:
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 خير ما في  أني فيك أكتيل         تيخاتميا منجم العمر... يا بدئي و     

 منسدل فأنتيي و ىو في شطيكَ          أقول: ىا يا شيب رأسي...ىل تكرمني

 (1مرفرفات فيك عمى األنيار تغتسل؟)               شعري فيك أجنحة و يغتدي كل  

 

ف لنا ذلؾ مف)بدئي، خاتمي، أكتيؿ، أنتيي..( بي  اعر لمفردات الز  توظيؼ الش   إف  

مف ىاجسا لديو، بأف اعر، حتى صار انتياء الز  مف عمى الش  االستبداد الذي يمارسو الز  

و يكاد ى أن  مكرمة في وطنو بعد أف شاب شعره و اكتيؿ فيو، حت   صار ال يطمب إال  

مف نفسو، و يعده بأنو سيطمؽ كؿ أشعاره اعر في األبيات يخاطب الز  يصمنا أف الش  

ما توظيفو ليذا الفعؿ األخير و  تغتسؿ،ه لترفرؼ عمى األنيار و الموجودة في منجـ عمر 

ترؾ)أشعاره تغتسؿ( يشي بأف بذ أف وعده مزية التي تخمؽ المفارقة إإمعانا في الر   إال  

اخمي و الخارجي راع الد  ة الص  لكف حد  اءت بأشياء لـ يكف يريد قوليا، و ما جقريحتو رب  

اعر عمى كانت شديدة إلى درجة أجبرتو ذاتو عمى قوليا، و نحف نرى أف اشتغاؿ الش  

ة، جعمت مفارقات درامي  ع القارئ، بأف يبدأ األحداث مف نياياتيا نتج عنو كسر أفؽ توق  

ع شيئا، و لكنو يكتشؼ شيئا آخر مخالؼ تماما لما قرأه و لما القارئ يقرأ شيئا فيتوق  

 عو.توق  
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اعر أيضا ؼ الش  ع، وظ  كسر أفؽ التوق  مف و األحداث و راع و الز  إلى جانب الص  

قد د األصوات في القصيدة، ليكشؼ لنا عف تعد  وىو عنصر الحوار، اآخر  ادرامي   اعنصر 

)أيوب، الجمؿ، العراقييف،  اعر كما رأينا في قصيدة واحدة ذواتا مختمفةخاطب الش  

اعر مدى حضور تمؾ األصوات بر، األىؿ، التاريخ...( و ىو خطاب يعي فيو الش  الص  

 في واقعو و في ال شعوره، و يدفع القارئ بذلؾ إلى مشاركتو في مخاطبتيا.

ص بدءا كت فوؽ كؿ خيوط الن  ة تحر  إلى أف المفارقة الدرامي   خمصيمكننا أف ن

ا مف ، لتخمؽ جو  ماء عمى أيدي العدو  مار و الد  ة الجمؿ و انتياء بقصص الد  مف قص  

جعؿ مف ع، لتراع، أو الحوار أو كسر أفؽ التوق  مف أو الص  ناقض سواء بعنصر الز  الت  

 القصيدة دراما بحد ذاتيا.

 ة :انسي  ومالمفارقة الر  ب _ 

اعر اعر يبني عالما قائما عمى الوىـ، يطيب لمش  ومانسية تجعؿ الش  المفارقة الر       

ما بناه فيي" نوع مف الكتابة يقـو فيو الكاتب  يعود بعد ذلؾ إلى نقض ثـ  شيء، فيو كؿ

( 1)أفعاليـ."و خالؽ ذلؾ العمؿ وشخوصو و د أن  مو ليؤك  يحط   ثـ  ي وىمي،ببناء ىيكؿ فن  
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سبة لمقارئ فيي" وسيمة لكشؼ ما في الحقيقة الواحدة مف تناقضات أو ىي بالن  أما 

 (1توحي بكشؼ المتناقضات في ىذا العالـ." )

ة توحي لمقارئ بشيء إيجابي يفتح ة إذف تبدأ عادة ببنية لغوي  فالمفارقة الدرامي         

 أمامو باب األمؿ و الخير:

 (2تبقى بمرآه عين اهلل تكتحل )       دي يا عراق األرض ...يا وطنايا سي  

 

ة، و جعؿ هلل عيف تكتحؿ ر العراؽ جن  اعر إلى أف صو  المدح بالش   بمغ حد  

اعر ذلؾ األسموب برؤية مفاتنيا، ففتح أماـ القارئ نافذة جعمتو يتوؽ بأف يواصؿ الش  

 اعر:حيف يواصؿ الش   و لكف ذلؾ األمؿ ما يفتئ أف يخبوالبديع في مدح العراؽ، 

 (3و لم تغب عنو إال و ىي تبتيل)        من مشارقو مس إال  لم تشرق الش  

مار التي يعيشيا العراؽ حتى جعؿ مف ة الد  مس يحيمنا عمى شد  ابتياؿ الش  إف     

عاء  عند كؿ غروب لينجي العراؽ مف أعدائو و يشحذ ىمـ مس كائنا يبتيؿ هلل بالد  الش  

ؿ مشاعر القارئ ى بتمؾ البنية إلى أف تحو  الواقع، و ىو ما أد  أىمو لالنتفاضة و تغيير 

 مف األمؿ إلى األلـ.

                                       
:7مرجع سابق،ص ـــ خالد سليمان> ادلفارقة،   1 

2;3الشعرية ،ص األعمال ــــ عبدالرزاق عبدالواحد> 2 
2;3،صادلرجع نفسو  ـــ  3 



 الفصل الثّالث :                            المفارقت وتجليّاتها في قصيدة )يا صبر أيىب(

 

167 
 

ركيز عمى اعر الت  ة في محاولة الش  ومانسية جمي  و تتراءى مالمح المفارقة الر  

يـ و لو أن   -كرار الذي يعمد مف خاللو إلى تأكيد ما قاـ بو الغير لمساعدة العراقييفالت  

 :-ما قاموا بو يقع في باب اإلعانة و المساعدةىموف بأف كانوا يتو  

 ذي بذلوابمقمة الخبز...شكرا لم             شكرا لكل الذين استبدلوا دمنا

 ا انشغموامَ ا تعبوا...شكرا لِ مَ شكرا لِ          شكرا إلحسانيم...شكرا لنخوتيم

 ................................             اد ما بخموايم بالز  شكرا ليم أن     

 

ىما اآلخروف قاءات و المؤتمرات، و اإلعانات الغذائية و األدوية التي قد  إف الم  

اعر  بعدـ جدواىا ىو ما جعميا تنزاح لمعراؽ حقيقة و ليست وىما، و لكف معرفة الش  

 يعتقد أف   اداعر عف الز  إلى دائرة)الوىـ(، و مع ذلؾ فإف القارئ إلى غاية حديث الش  

اعر فعال في مقاـ شكر و اعتراؼ بالجميؿ، إلى أف يقـو ىذا األخير بتحطيـ ذلؾ الش  

 الوىـ الذي صنعو إذ يقوؿ:

 (1الون يا جمل )اد أك  لو كان لمز  ......................         

                                       
192عبدالرزاؽ عبدالواحد: األعماؿ الشعرية ،ص ـــــ 1 



 الفصل الثّالث :                            المفارقت وتجليّاتها في قصيدة )يا صبر أيىب(

 

168 
 

ما داـ ال يوجد مف سيأكمو،  اد اآلف؟يفنى أىمو فما فائدة الز  العراؽ يفنى، و  ىاىو

، أساسو الوىـ، سرعاف ما ؿخي  ت  و حالـ م  اء عالـ مثالي، لكن  مت جر  فالمفارقة ىنا تشك  

 ؤية.انيار، و بدأ انيياره مع حرؼ التمني)لو( الذي أنذر بانقالب الر  

ـ  بأف المفارقة الر   و إذا سم منا و تحطيمو فإن   ومانسية تقوـ عموما عمى بناء حمـ يت

ما( بأف )تمني ا و توى  راعنبنى عمى أحالـ عاشيا الش  اعالـ القصيدة  يمكننا القوؿ أف  

ـ ذلؾ الحمـ عمى صخرة الواقع ة يعود ليحط  مر   و كاف في كؿ  يرى العراؽ معافى، و لكن  

فعؿ  ما رأى)صبر العراقييف( الذي أوصميـ إلى االستكانة و كب ميـ عف القياـ بأي  كم  

 فى.يجعؿ العراؽ يتعا

 وتي:المفارقة عمى المستوى الص  رابعا _ 

ىيكؿ القصيدة  الت خم ي عفعراء المعاصريف في رغبة الش   إثباتلى إقاد عمد الن        

تجاربيـ و انفعاالتيـ  عف ةعبير بحري  الت   حواجز تمنعيـ مف و مفحدث  ت  اء ماجر  ة،العمودي  

اعر سعى الش  لذا  العربي عموما، ر الواقعرىا بتغي  توت  تيا و ارتفعت حد  رت و التي تغي  

أحداث كبرى "  بػ والتصاقو في كؿ  مر ة  إلى تسجيؿ اندفاعوعربي المعاصر العربي ال

كؿ لبحث عف الش  ة دافعا إلى امف ثم  خالقا لتجارب جديدة و  ا،ا و اجتماعي  سياسي  

زاؽ عبد اعر عبد الر نا وجدنا عمى الخالؼ مف ذلؾ، أف الش  ( و لكن  1)الموسيقي الجديد"
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ف مف تصوير تجاربو التي انبثقت مف أحداث سياسية و اجتماعية كبرى الواحد، تمك  

ة دوف أف يندفع باحثا عف شكؿ موسيقي جديد، بؿ أثبت قدرة القصيدة العربية العمودي  

 عر. رات التي شيدتيا عصور الش  التغي   مود أماـعمى الص  رات و التغي   ؿ كؿ  عمى تحم  

اعر مف خالليا واعية، يستطيع الش  يف و الط  أداة فنية شديدة الم  عر موسيقى الش  ف      

فكرتو  إيصاؿاعر الحذؽ مف ف الش  أف يستولي عمى وجداف المتمقي، و كثيرا ما يتمك  

 عبير األخرى.بوسائؿ الت   إيصالياف مف ي بالموسيقى حيف ال يتمك  إلى المتمق  

 غمية:المفارقة الن  أ _    

كاف أغمبو ممفوفا باالستفياـ  سابقا مف مفارقات في القصيدة،اه شفنتكاما       

ز دىشة المفارقة عند سماع القصيدة ال ، و ىي أساليب تعز  اإلنكارب و و التعج  

معت أكثر أيوب( س   صبرقصيدة المفارقة )يا ال نا عمييا أف  قراءتيا، و الحقيقة التي وقف

 ة.خاص  ة رأت،  و ذلؾ ما أكسبيا مفارقات نغمي  مما ق  

ؿ عمييا  مية،بنكية تيك   -ةعمى الكمي  -" أداء المنطوؽ غمة:تعني مفارقة الن  و  يعو 

عمقو ، بحيث بيف سطحو و  ضاد بيف ظاىر المنطوؽ وباطنو،الت  و عارض أالت   إظيارفي 

الحقيقة ( و 1")اىر لمحتوى الباطف المضاد  ة محتوى ذلؾ الظ  يكمي  غمة الت  تقتمع ىذه الن  

تو فيما اعر و طريقة تعبيره التي تشي بعدـ جدي  غمة في نبرة الش  مفارقة الن  نا لمسنا أن  
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ة عمى مفارقة جديدة، فإف ى بنا إلى إعادة تفسير كالمو لنقؼ في كؿ مر  ا أد  يقوؿ، مم  

فظية تنحصر في بنية محدودة تبدأ بالكممة الواحدة و تنتيي بعدة كانت" المفارقة الم  

ة تبدو ناتجة عف الكالـ المنطوؽ بأجمعو ميما بمغ عدد غممفارقة الن   كممات، فإف  

 (1الكممات فيو" )

ة ة و سياقي  نا نقؼ في القصيدة عمى مفارقات لفظي  نستطيع القوؿ أن   و مف ثـ  

تيا، و نحيؿ ز فارقي  ة موازية ليا، تضيؼ ليا و تعز  مف جانب و عمى مفارقات نغمي  

التي اكتشفناىا في القصيدة ليتحقؽ لديو ما أردنا ابقة القارئ ىنا إلى كؿ المفارقات الس  

 قولو حوؿ المفارقة النغمية.

 كرار:مفارقة الت  ب _ 

 ، فإف  الوزف بما يحتويو مف بحور وقواؼاتج عف الخارجي ىو الن   اإليقاعإذا كاف      

       ابعة مف تأليؼ األصوات و الكممات و تكرارىا. ؿ في الموسيقى الن  اخمي يتمث  الد   اإليقاع

" القيـ منو بأف   إيمانارة عبر القصيدة ة المتوت  فسي  شحناتو الن   إيصاؿاعر عمى عمد الش  

( كما أنو 2خصية ذاتيا." )جربة الش  ة تنبع مف داخؿ القصيدة نتيجة إليقاع الت  الموسيقي  

فس و مع لمقصيدة مع الحركات الغنائية لمن  وتية ور الص  يسعى إلى أف تتالءـ الص  ف كا
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ة ساعدتو عمى تحقيؽ ذلؾ اعر بأدوات فني  ؿ الش  و قد توس   .باآلالـ األحالـازج تم

خذ منو كرار( التي ات  ائرة، منيا)الت  فس الث  وتية و حركات الن  ور الص  التالـؤ بيف الص  

 اعرالش   قد انتقؿة، و الفني  إحساس القارئ و يثير وجدانو و ذائقتو  ا يشد  يا صوتي  منب  

يعمؿ مف  اعرفالش   وتيف و االبتذاؿ إلى األصالة و اإلبداع ،كرار مف الر  ت  بداللة ال

، و يساعد ةإيقاعي  انصيارىما في نغمة ظر و لفت الن  أكيد و " الت   اىرة عمىخالؿ ىذه الظ  

لالنتباه في  كرار بصورة ممفتة( ، و قد برزت ظاىرة الت  1ر.")عمى االسترجاع و التذك  

إلى استثمار طاقات و مت مفارقات مف خالؿ سعيى شك  قصيدة)يا صبر أيوب( حت  

 فظة أو الحرؼ أو العبارة.غة سواء عمى مستوى الم  ة مخبوءة داخؿ الم  ة و صوتي  تعبيري  

ة ؼ لمكممة المركزي  كرار المكث  ة مف خالؿ الت  اعر بتصعيد مفارقاتو الشكمي  الش  قاـ 

ة، إذ ال يجد القارئ فظة بمشتقاتيا عشريف مر  رت ىذه الم  بر( و قد تكر  )الص  في القصيدة 

ف حافظ دائما عر يوردىا االش   ة، ألف  مفظة في كؿ مر  نفسو يجت ر ال   بمبوس مخالؼ، وا 

اعر في األبيات األولى عمد إلى تكرار الكممة الواضح أف الش  و  عمى)جذر( الكممة.

ف معيا الثا  )ا طنا بثنائيةب  بشكؿ واع إذ ر   لوث)الصبر، العراؽ، لعراؽ، الجمؿ( لتكو 

اعر ة لمش  عرية في القصيدة و في التجربة الحياتي  الجمؿ(، الذي ترتكز عميو الرؤية الش  

 عموما:
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 جفموا ماو عندما أبصروا فيض الد             

 صبر العراقيين صبور أنت يا جمل                                  

 العراقيين  يا  جمل  و صبر  كل               

 صبر العراق و في جبينو مخرزه             

 (1ى شغاف القمب ينشمل)يغوص حت                                  

فة باإلضافة)صبر أيوب( ىا ىو بر في العنواف معر  اعر لفظة الص  فبعد أف أورد الش     

و مف خالؿ ىذا بإضافة)العراؽ( و)العراقييف( و كأن  فيا في األبيات االفتتاحية يعر  

بر ر لو صبر العراقييف كنوع شديد مف الص  يصو  و كثيؼ يريد أف يدىش القارئ الت  

ر أيوب و صبر الجماؿ، فنحف عندما نقرأ قولو)صبر العراقييف صبور بمفارؽ لصال

اعر يتراءى لنا أف الش  بر، أو قد أنت يا جمؿ( يتراءى لنا أف العراقييف يماثمونو في الص  

ف عمى الجمؿ مشاؽ الحمولة بأف يخبره أف العراقييف يماثمونو في الص    أف  بر، أو ييو 

يف حيث يصؼ صبرىـ بصبر الجماؿ، و لكف النظرة المفارقة اعر يمدح العراقي  الش  

اعر أراد أف يدىش المتمقي بأف  ما يراه مف صبر الجمؿ الذي يفيض تظير لنا أف الش  

 ليس شيئا يذكر مقارنة مع صبر العراقييف.دماء 
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ة اعر بؤرة لمقير و األلـ، فيو يحاوؿ في كؿ مر  ؿ لدى الش  فظة تشك  إف ىذه الم  

 إيرادأف يمبسيا لبوسا مغايرا، عؿ  ذلؾ يريحو أو يفتح أمامو نافذة أمؿ، فيو يعمد إلى 

ؿ( و قد جاءت جممة توكيد بيف البيتيف تبدأ بحرؼ عطؼ)و صبر كؿ العراقييف يا جم

ى بو الجمؿ ة حسرتو، و عطفا عمى ما تحم  اعر يحيؿ إلى شد  الجممة استطرادا مف الش  

ي في البيت الموالي حيف يجعمو يتخيؿ مخرزا مف صبر، قاصدا بذلؾ إلى إرباؾ المتمق  

 أكبر بكثير مف مخرز الجمؿ، يغوص في جنبي العراؽ حتى يصؿ شغاؼ القمب.

ن  اعر، و لـ تكف ىاجسا لدى الش   اإليقاعمفارقة  ف  إلى أ اإلشارةوتجدر بنا  ما أراد ا 

" و ىكذا  اإليقاعفظ و الحـ بيف الم  بر( أسموبا يبرز فيو الت  أف يجعؿ تكراره لكممة )الص  

ة تو حيف يتداخؿ مع بقي  عري، و تظير أىمي  الش   اإليحاءمف عناصر  اإليقاعيكوف 

ر الكممة اعر كر  في القصيدة يجد أف الش   ف( و المتمع  1العناصر األخرى في القصيدة.")

 بطريقتيف  ىما :

يف راقي  بو األلـ حيف يتذكر صبر الع يعود إلييا كمما اشتد  :  فظة في جممةتكرار الم   - 1

بيا  رة أداة أو قرينة يغي  خذ مف ىذه الجممة في كؿ مر  ات  ، و (يا صبر أيوب) بأف يقوؿ

لما كاف  داللي ا ة عمى شيء مخالؼمر   كؿ  في الذي ينتيجو القارئ ليقؼ  المسار
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و لتوضيح تمؾ المفارقات نقوـ بتقسيـ األبيات إلى  .عو، فتحدث لديو دىشة المفارقةيتوق  

 سمسؿ الذي وردت بو القصيدة:مجموعات مع المحافظة عمى الت  

 يمشي مكابرة ،يم حولوو طوق  

 يغلوق في أحشائو و مخرز الط                                

 و صوت حاديو يحدوه عمى مضض                             ) أ (

 و جرحو ىو أيضا نازف خضل                            

 ى صبره يصل... حت  يا صبر أيوب

 ر ال يصلبالص  إلى حدود و ىذا                           

 ب ال ثوب فنخمعويا صبر أيو 

 و ال دار فننتقل        ) ب  (ا إن ضاق عن                    

 و  وطن  أدنى  مكارمولكن  

 ؟ا فيو نكتملأن  ، وبيا صبر أي                          

 دايأقسى المجرمين  بت يدما خر  

 ولبت و استباحت ىذه الد  ما خر                         
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 تي المثل العميا عمى فمياىذي ال  

 ق المثل            ) ج (بص  امتحان تَ و عند كل                   

 ما أنت فاعمو وبيا صبر أي  

 إن كان خصمو ال خوف و ال خجل                     

 يق.. لقمتناىذا الخراب.. و ىذا الض  

 صارت زعافا و حتى ماؤنا وشل                      

 افرناظىل بعده غير أن نبري أ

 إن ضاقت بنا الحيل. كاكينبري الس                     

ب روبيا صبر أي    .. إنا معشر ص 

 (1نغضى إلى حد ثوب ينبزل)                      

 

 نزؼ جرحو ،وأف  اعر لنا حدود صبر الجمؿ و ففي أبيات المجموعة)أ( يصؼ الش  

اعر ما وصؼ الش   ع القارئ أف  فيتوق  ه ، و  دْ ؼ عف ح  جاىؿ بما يحدث لو ،وال يتوق   حاديو

                                       
187عبدالرزاؽ عبدالواحد: االعماؿ الشعرية ،ص ــــ  1 
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يكسر أفؽ توقع القارئ حيف أ ما يفتو يف ، ولكن  العراقي   يو بصبرالجمؿ إال ليشب  صبر 

ف يمجأ إلى)عبارة صبر أيوب( ليكشؼ لنا أف صبر الجمؿ لو حدود، أما صبر العراقيي  

 فال حدود لو.

ة وصؼ حاؿ العراقييف، بأنو لـ يعد لدييـ مأوى في العراؽ يواصؿ ىذه المر   ثـ  

اعر و رغـ ذلؾ وطف مميء بالمكاـر فيعتقد القارئ أف الش  إلى أن  و ال ممبس، و يشير 

 وأوى و الممبس و المأكؿ، و لكن  ع عف ضرورة وجود المسيرضى بمكاـر الوطف و يترف  

عمى  العراقي   اإلنسافى أف يكتمؿ وجود يعود إلى االستنجاد بعبارة)يا صبر أيوب( ليتمن  

اعر فييا حمما يجعؿ مف العراؽ وطنا الش   ة بنىذلؾ في مفارقة رومانسي   أرضو ، كؿ  

 ر العراقي غير مكتمؿ الوجود فيو.مو بأف صو  لممكاـر ثـ ما فتئ أف حط  

 )حاؿ الجمؿ( لمتواجييف في القصيدةرفيف االط   حاؿ ر الش اعرأف صو   وبعد           

مار يف(، عكؼ بعد ذلؾ في الجزء)ج( إلى تصوير الخراب و الد  و حاؿ)العراقي  

ذيف عاثوا فسادا في ىؤالء المجرميف ال   مي ساخر، إذ أف  الحاصؿ في العراؽ بشكؿ تيك  

أيوب(  ثـ ينادي)صبر، اإلنسافقوف بالمثؿ العميا لحقوؽ العراؽ ىـ أنفسيـ الذيف يتشد  

عف ردة فعمو  تجاه أفعاؿ المجرميف، و ىو ليس  مرة أخرى ليسأؿ مف خاللو العراقي  

اعر إلى نفسو بأنو و، بؿ ىو توكيد نفسي مف الش  نع إجابةاعر سؤاال عاديا ينتظر الش  

اعر ؽ المستحيؿ أقرب لمش  ي يوقف بأف تحق  ال حياة لمف تنادي، و ىو بيذا يجعؿ المتمق  
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عورية بحجـ القارئ الش  ي دىشة مف انتفاضة العراقييف و استيقاظيـ و ذلؾ ما ينم  

 المفارقة.

مار في ياية التي وصؿ إلييا الد  ث عف الن  اعر يتحد  ا في الجزء)د( فإف الش  أم  

ة بشكؿ بؿ، ثـ ينادي)صبر أيوب( ىذه المر  ع الس  انعداـ الحيمة و تقط   فالعراؽ و ع

ابقة، يجد ات الس  اعر في المر  صرخة ألـ الش  د بعد أف  تعو   القارئ فما قبميا، مفارؽ ل

بر، بأف يثبت أنيـ اعر اآلف ينادي صبر أيوب، رافعا راية االستسالـ أماـ قير الص  الش  

 ب أو استفياـ عمى غير عادتو.تعج   ر( في جممة مثبتة خالية مف كؿ  ب  )معشر ص  

بع أساسا نيا تكرار، و لكن  د الت  ال تتشكؿ مف مجر  إف المفارقة في ىذه القصيدة 

نوع، ىو غيير و الت  ما يؤديو ىذا الت   " أىـ   و لعؿ   راكر حققيا ىذا الت  لمفارقة التي يمف ا

العبارات الجديدة داخؿ المقطع و تسميط االنتباه عمييا مما يضفي صبغة  إضاءة

رة حممت عمى عاتقيا كؿ ( و المالحظ أف الجممة المكر  1).ة في القصيدة"ة مستحب  جمالي  

ى الالت عندىا، حت  اعر إلى انعطاؼ الد  عمد الش  ص، بعد أف ة الموجودة في الن  الحركي  

 قا بيا ميما ابتعد.كؿ شيء في القصيدة يبدو متعم   أف  

يظير ذلؾ في أبيات متفرقة في القصيدة، : في البيت الواحد تكرار لفظة)الصبر( -2

فظة عمى حممت تمؾ الم  مصدرا، وفعال،و : تيف أو أكثررة مر فظة مكر  وردت فييا الم  

                                       
326،ص م4233،  4ـ عقيلة جوامع> ادلفارقة يف شعر أمحد مطر،رسالة ماجستًن،جامعة اجلزائرػ   1 
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ة مف زيادة المعنى ،بتكثيفيا في البيت الواحد مف خالؿ ما ترتبط بو في كؿ مر  عاتقيا 

ضاد، و مع ذلؾ تبقى ىذه المعاني نافر و الت  جديدة قد تصؿ إلى درجة الت   معاف

فظة المكررة(، و ىي تظير كبناء مفارؽ المختمفة مشدودة إلى أصؿ واحد ىو)الم  

 :كرار المفارؽ تي أنتجت الت  ل  اعر االش  لدى ة ف الكثافة الشعوري  يتضم  

 جفموا ماو عندما أبصروا فيض الد  

 (1أنت يا جمل) صبورالعراق  صبر                       

بر العراقي، حتى اختمط األمر عمى  ثوب الص   اعر  الجمؿ  كسى الش       

 إرباؾمنو في  إمعاناو بو، حاذفا أداة التشبيو، يما المشب  و و أي  يما المشب  القارئ، أي  

بر(اللة االسمية لمفظة ى الد  القارئ ، ثـ تعد   إلى تصعيد حركيتيا مف خالؿ الفعؿ )الص 

 و نفيو:

 وب.. حتى صبره يصليا صبر أي  

 (2بر ال يصل)الص   اإلى حدود، و ىذ                  

 وبي و بيفبر األي  فظة في مقارنة صادمة بيف أيقونة  الص  اعر الم  ؼ الش  لقد وظ  

ذي ال حدود لو، فيناؾ بر العراقي ال  ؿ شساعة الص  بر العراقي، جاعال القارئ يتخي  الص  
                                       

ـ3:9عبدالرزاق عبدالواحد > األعمال الشعرية ، صػػ   1 
::3ـــ ادلرجع نفسو ،ص  2 
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ياية ،و لكف عمى النقيض مف الن  ؿ تنتيي بفعؿ الوصوؿ إلى بر األو ة الص  نياية لحركي  

ى مفارقة ؼ ألنو ال يصؿ إلى حدود، و ىنا تتجم  ني ال تتوق  بر الثا  ة الص  ذلؾ حركي  

 بر(و)استكانة العراقي(.ة الص  بيف)حركي   ة خفية تربطمعنوي  

 فظة ما يوافؽ الحاؿ:مف الم   ب و ىو يشتؽ  ع  ت   اعر إال  و ال نرى الش  

ب ر.. إنا معشر يا صبر أيوب  ص 

 (1ر ينبزل)بالص  نغضي إلى حد ثوب                   

 اعر المشتؽ  حف(، بكونيـ)معشر صبر( و قد اختار الش  حا لنا صفة )الن  موض  

صبر( الذي يحاوؿ تصويره لنا قد عمى صيغة جمع تكسير، و ال ريب في ذلؾ إذ أف)ال  

ب ر( مف احتماالت الغياب و أزاح بر،  فقد أخرج الص  كسر كؿ حدود الص   يغة)ص 

الموجود في  يغة)صابروف(مف منطقة الحضور، ليتفادى أف يشعر القارئ بالمد  الص  

وائت، ففي)صمت( مف الص   ة األولى التي تخمويغـ عميو الص  الصيغة الثانية، بأف حت  

فظة في اعر الم  كرار حيف يوظؼ الش  ة الت  و تتصاعد حد   حروفيا يكمف صمت العراقييف.

ح ة ال يكاد يفصؿ بينيما فاصؿ، كي يوض  ة و أخرى فعمي  نفس البيت في جممة اسمي  

 أرض واحدة: بر عمىناقض الحاصؿ داخؿ العراؽ حيف يجتمع الوجع و الص  لمعالـ الت  
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 (1ر يعتقل  )بالص  حين  برو معقل الص            و أنت يا مرفأ األوجاع أجمعيا

ة بحتة، مف حيث كرار في القصيدة دراسة أسموبي  نا لـ نجعؿ دراستنا لمت  إن              

الداخمي فحسب، بؿ جعمنا منو مرآة تعكس كثافة  اإليقاعي ىو ظاىرة أسموبية تنم  

عور في أرض اعر مف خالؿ كشفنا عمى روافد ذلؾ الش  ة الش  المتراكـ في نفسي  عور الش  

فو تكرار وظ   ىشة عند كؿ  وافد التي جعمتنا نصاب بالد  الواقع و في القصيدة، تمؾ الر  

" تأتي متبوعة بصدمة  ىشةاعر)عف قصد أو عف غير قصد( انطالقا مف كوف الد  الش  

ص: يو لوجوب تحويؿ مسار القراءة عف رتابة الن  تنب  " تي توقظ ذىف القارئ، و ي ال  التمق  

مو ا و ىبوطا و امتدادا و ارتدادا في جميع االتجاىات األصمية و الفرعية لمساحة  ع 

 (2)" النص.

 م:الال  اد و مفارقة صوتي الص  ج _  

ة سواء كانت ىذه وتي  ماثالت الص  وتي يحدث مف خالؿ الت  االتزاف الص   إف  

ة( ،أـ عمى مستوى المقاطع وحدة صوتي   مستوى الفونيـ )أصغرماثالت عمى الت  

غوية و داللة ىذه األصوات " دراسة األصوات الم   ركيب، كما أف  ة امتدادا إلى الت  الصوتي  

وت، و منيا ما ة لمص  رات منيا ما ىو نابع مف الطبيعة التشكيمي  يخضع لجممة مف المؤث  

                                       
7;3، ص عبدالّرزاق عبد الواحد ، األعمال الشعريةــــ   1 

342، ص م9;;3،  3ت، طاالداب ، بًنو  دار ـــ أسيمة درويش> حترير ادلعىن ،دراسة نقدية يف ديوان أدونيس، 2 
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ة األبعاد الخاص  و  (1)يو."متمق  وت و لص  ة تتمثؿ بناطؽ اىو مرتبط بعوامؿ خارجي  

الي مع الغرض الذي مف أجمو بالت  و  ص،ة لمن  باألصوات تتناسب مع الوحدات التركيبي  

يـ الق إظيار"  اختيار األصناؼ التركيبية يعمؿ عمى منو نصؿ إلى أف  ص،و وجد الن  

عف ذاتيا و  رتعب  األصوات ال و  ة األصوات،تي ترتبط ارتباطا وثيقا بإيقاعي  ة ال  الجمالي  

 (2ما عف معانييا داخؿ سياقيا." )إن  

ا يثري الكياف مم   إلى تكريس بعض الحروؼ دوف غيرىا، اعرلقد عمد الش  

اقبة و األذف صاحب العيف الث   ة ي، خاص  زىا بشكؿ يأسر المتمق  يعز  وتي لقصيدتو و الص  

جا اعر و توى  استحوذا عمى قمب الش   افاؾ صوتالمرىفة، فإنو يمحظ أف ىن  ة الموسيقي  

 ـ.اد و صوت الال  وتي لمقصيدة و ىما صوت الص  في كامؿ البناء الص  

اد في ـ و صوت الص  اء تتبعنا لصوت الال  ىشة التي حصمت لدينا جر  إف الد  

لؾ في القصيدة و ذ اإليقاعت عف طريؽ االستبطاف الذي مارسناه عمى القصيدة، تجم  

ن  ىا لدينا أصوات الحروؼ ، و األحاسيس التي تثير عمى المشاعر و بانعكاس شعورنا  نا ا 

وتيف جاء بعد أف استبطف مشاعره عندما اعر ليذيف الص  استغالؿ الش   نرى أيضا أف  

ما دبع قد فعؿ ذلؾا لقصيدتو، و ـ روي  ـ لحاؿ العراؽ، فاىتدى إلى صوت الال  كاف يتأل  

                                       
،العراق  9،العدد 38ـــــ فائزة زلمد زلمود ادلشهداين > أثر التماثل الصويت يف التوازن االيقاعي ،رللة جامعة تكريت للعلوم االنسانية ، اجمللد 

492، ص ;422، 1 
393، ص نفسورجع ادلــ    2 



 الفصل الثّالث :                            المفارقت وتجليّاتها في قصيدة )يا صبر أيىب(

 

182 
 

اد الذي نثره في ، فاىتدى إلى صوت الص  انقير لصبرىـيئس مف تغيير حاؿ العراقييف و 

تي أدىشتنا، فإننا نفص ؿ ال   ةؤيجنبات القصيدة، و نحف إذ نعمد إلى مناقشة ىذه الر  

 إبراز، ثـ ننبري بعد ذلؾ إلى ىآت مفارقات كؿ حرؼ  منيما عمى حدفيما ىو 

 مت مف تواجدىما معا في القصيدة.المفارقة التي تشك  

 م(:)الال  وي  ر مفارقة د _ 

رب ( و ىو أيضا" الش  1الوقع" ) " سحابة عظيمة القطر، شديدة مغةوي في ال  الر  

واء، و ىو الحرؼ الذي تبنى ( و كال المعنييف مرتبط كما يظير بالماء و الد  2اـ" )الت  

 ر خالؿ كؿ أبياتيا.عميو قافية القصيدة و يظؿ يتكر  

ص مف خالؿ صفاتو ىذه القصيدة، يختزؿ دالالت الن   ـ روي  صوت الال   إف  

 المميزة فيو:

ة العميا مع ث  ؿ سقؼ الحنؾ قريبا مف الم  ساف بأو  _عندما ينطؽ بالتصاؽ الم  1

ليث)أقاـ -لب بالمكاف-ماسؾ و االلتصاؽ، مثؿ: لبدبالت   إيحاءفس، يعطي حبس الن  

اعر مف خالؿ ة لمش  جربة الحياتي  ( و ىو المعنى نفسو الذي أوحت بو الت  3بالمكاف( )

، البدا لصيقا بوطنو أنو ظؿ   اعر مف ىموـ و آالـ إال  قصيدة، فرغـ كؿ ما كابده الش  ال
                                       

 1 350مرجع سابؽ ،ص ػػػابف منظور : لساف العرب،  
337،ص 14ػػػػ الفيروز آبادي : القاموس المحيط،ج  2 
 3 100، صـ1983، 1لسابع مف ابريؿ، ليبيا ،طمناؼ ميدي الموسوي: عمـ األصوات المغوية ،منشورات جامعة ا ػػػػػ ينظر: 
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اقو بأرضو صارخا منقيرا منيـ، و يعمف التصف صابرا معيـ و و ما عاناه العراقي عند كؿ  

 في وجو مف حولو:

 بجرحنا و عمى اسم اهلل نحتفل         يا المسعور.. نحن ىنايا أي  

 (1و أمنيا بعدما ألوى بو ىبل  )         بيجتيا لكي نعيد ليذي األرض

 اعر باؽ في العراؽ:ة فإف الش  ى و إف كاف في القمب غص  فحت  

 (2ما قمتيا تغرورق المقل  )و كم         دي يا عراق األرض.. يا وطنييا سي  

فس خارج ساف عف سقؼ الحنؾ، و انفالت الن  _ أما عندما ينطؽ بانفكاؾ الم  2

( و في 3ليج...)-لثغ-وؽ، مثؿ: لحسذ  ساف في الت  باستخداـ الم   إيحاءو يعطي الفـ، فإن  

ا مف المشيد ـ ىنا أيضا تحمؿ مممحا ىام  و الال  ، مت الص  ي و ىذه األفعاؿ بعض الترو  

و و صراعيـ مع بعضيـ يف تجاه العد  صمت العراقي   ص، إذ أف  عري الذي يقدمو الن  الش  

قمبو، إذ ىو)يحتمؿ، ال يكؿ، ينيمؿ، يبتيؿ، ينجدؿ...( لقد اعر و يدمي كاف يؤلـ الش  

وىو أكثر األصوات  ( مرة،349مائة وتسع وأربعيف)ـ في القصيدة ثالثر صوت الال  تكر  

، فقد كاف ةاإليمائي  و أيضا مف الحروؼ ا فحسب بؿ ألن  ليس لكونو روي   انتشارا فييا،

"  س بأف  اعر أح  يبدو أف الش   ثيؿ، وتم  و ال اإليماءاعر في حاجة إلى ما يعينو عمى الش  
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196ػػ المرجع نفسو ،ص  2 
76ػػػ مناؼ ميدي الموسوي:عمـ االصوات المغوية ،مرجع سابؽ ،ص  3 



 الفصل الثّالث :                            المفارقت وتجليّاتها في قصيدة )يا صبر أيىب(

 

184 
 

ـ تماثؿ األحداث التي يتـ فييا االلتصاؽ، مما يجيز تصنيفيا طؽ بصوت الال  طريقة الن  

بموسيقى  إحساسوعمى عمؽ  (لقد اعتمد1مثيمية.")الت   اإليمائيةفي فئة الحروؼ 

عور الذي بذلؾ الش  ؽ مثيؿ، و حق  الت  و  اإليحاءبة و بقدرتيا عمى األصوات منفردة و مرك  

وؽ في ى في شغاؼ القمب ينسمؿ، مخرز الط  لدى القارئ:)يغوص حت   إثارتوأراد 

وف، فال ؤ و يخسقبؿ؟ عمى أمثاليا ىؿ لحر   ،ة األوطاف نرتحؿأحشائو يغؿ، أيف عف غر  

ساؤالت التي مار بأرض العراؽ، و ىذه الت  ىذا الجير بفظاعة الد   و اهلل، لف يصموا...(

ـ مجيورا ومنفتحا في آف ذلؾ نابع مف كوف حرؼ الال   اعر مفتوحة، كؿ  يتركيا الش  

ت نغمة خاوة، قد جعمالر  دة و ـ فيي وقوعو بيف الش  فة األخرى لصوت الال  ا الص  أم   واحد.

يث إذا بح عود واليبوط،مع االنسجاـ في درجة الص   الحرؼ وداللتو في صعود وىبوط،

وت و أشعر صعد الص   لـ ينتو بعد، يائو، فإذابانتأوحى وت و انتيى المعنى ىبط الص  

ـ في القصيدة ىو أداء داوؿ بيف صفات الال  ىذا الت  ( و 2ة لممعنى بقية.)امع بأف ثم  الس  

المفارقة  الموسيقي، و مرىؼ الحس   اعر،يستدعي وجود قارئ فطف،ي مف قبؿ الش  فن  

فة الغالبة الص   ، دوف االعتماد عمى صفاتووت بكؿ ىنا تبرز مف خالؿ تكرار الص  

ة( الشنفرى عراء في القصيدة العمودية و نذكر ىنا)المي  فيو، كما يفعؿ أغمب الش  

ر بو ـ وسيمة و لسانا يعب  اعر فييا مف صفة الجير في حرؼ الال  ييرة، إذ اتخذ الش  الش  
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تكرار  ا في قصيدتنا فإف  القصيدة إلى آخرىا، أم   رفضو المطمؽ لقيـ القبيمة مف أوؿ  

رة بما ة معب  ة رسمت لنا صورة نفسي  ياؽ طاقة تعبيري  ـ" أضفى عمى الس  لال  صوت ا

( وىذا ما نالحظو في 1)وتي" تابع الص  اشتمؿ عميو الحرؼ مف معنى انسجـ مع الت  

لمقؿ، كذلؾ)األىؿ، ا يصؿ، ال يصؿ، ننتقؿ، نكتمؿ( وتتابع القافية)يغؿ، خضؿ، 

 ـ في القصيدةالال   رؼمو حالموسيقي الذي شك  سؽ ىكذا فإف الن  الدوؿ، الكثؿ، الجمؿ(و 

ن  و ، ع صفاتو في القصيدة  فحسب مف حيث تنو  ة اليشك ؿ مفارقة موسيقي   ما أيضا مف ا 

ا في آف ا و شعوري  تحمؿ معو ثقال نفسي  فظية لتمؾ األلفاظ التي تحممو و اللة الم  خالؿ الد  

 واحد.

 ين(:اد(إلى)الس  مفارقة انزياح)الص  و _ 

الو لصوت وتية مف خالؿ استعممزية الص  اعر جنح إلى الر  لمقارئ أف الش  ضح يت  

مزية " يستحيؿ أف نجد مؤلفا واحدا ال ييتـ بالر   وروؼ عمى أن  د تودو اد، إذ يؤك  الص  

د مفتاح أيضا ده محم  ىذا ما يؤك  ( و 2)بشكؿ أو بآخر" إبداعوقيا في ال يطب  ة و الصوتي  

اد المعروؼ عف الص  و  (3)ليس اعتباطيا."عر،الش   في ي صوت،أ وت،وجود الص  لو:"بقو 

و  أن  مثمو، إال   صفيري  يف و و ىو تفخيـ لحرؼ الس   و صوت ميموس، مطبؽ و رخو،أن  
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ؼ اعر أف يوظ  و كاف األجدر بالش  ىذا ما جعمنا نرى أن  تماسكا، و  أشد  أمأل منو صوتا و 

ضو و عو  لكن  المكبوتة،و زف واألسى والمشاعر ذي يوافؽ دالالت الحيف ال  حرؼ الس  

ألمو شد ة اعر عمى الش   وىذا ألف  و صوتا،اد الذي يشبيو غير أنو أمأل منبحرؼ الص  

متماسكا، و نحف با و قويا صم و كاف يحاوؿ أف يبدوأن   إال  وثورة مشاعره حياؿ ما يحدث،

 اد لألسباب اآلتية:د اختيار الص  أنو تعم   نرى أيضا

يف قرينة أو شفرة، يكشؼ اد إلى الس  وتي لمص  لص  _أوال: أف يجعؿ مف االنزياح ا

و ال يممؾ ما و لكن  اعر، كونو مقيورا ومتأل  القارئ مف خالليا المفارقة التي يعيشيا الش  

 أف يقؼ موقؼ المتماسؾ إزاء ما يحدث ألىمو عمى أرض العراؽ. إال  

متضمف في جذر ،فيو  اد سيتكرر كثيرا في القصيدةصوت الص   و رأى أف  _ثانيا: ألن    

  .وتيالص  فظي و كرار الم  اللة مف خالؿ الت  أراد بذلؾ تكثيؼ الد  بر(،و الكممة المحورية)الص  

دية في المفارقات التي تحمميا ات الض  اعر ألىمية الثنائي  _ثالثا: معرفة الش  

سيف إلى اد)حالة حضور( تزيح حرؼ ال  خذ مف صوت الص  القصيدة، فقد ات  

اد( لكف مستتر خمؼ)الص  و و حاضر إذ أن  ا،و ليس غيابا حقيقي  لكن  و دائرة)حاالت الغياب(،

 يف:اد و الس  ف في الجدوؿ أدناه سمات تقابؿ الص  سنبي   و وىنا تكمف المفارقة.
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 مطبؽ صفيري احتكاكي مجيور أسناني 

 + + + - + ص

 - + + - + س

 

في  يختمفاف إال  ميف مف المخرج األسناني، ميموس، صفيري و ال يفكال الفون

 (1يف غير مطبؽ .)اد مطبقا و الس  كوف الص  

التي  اإلطباؽص مف خالؿ صفة اللة في الن  اد يأخذ بزماـ الد  صوت الص   إف  

اختار أف يطبؽ عمى ح بحجـ الخذالف الذي يشعر بو و اعر لـ يرد أف يصر  زه، فالش  تمي  

فيو: عؼ مع صفتي الض   يفو استعمؿ صوت الس  فمو أن   ي عنيا،يكن   و تمؾ المشاعر

احتفظ يرغب في البوح بيا و تو العف نفسي   إشارات( فإنو سيحمؿ 2االحتكاؾ )اليمس و 

 ر.غير مباششكؿ اعر باد( ليجعؿ القارئ يكتشؼ معاناة الش  فير في)الص  بصفة الص  

 :و نخمص إلى أف   
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سواء، كما أف سعة  اعر عمى حد  وت و لمش  اد ىو صفة قوة لمص  الص   إطباؽ_ 

اد إلى خصائص المشيد (، صفتاف تقرباف صوت الص  1يف )اد مقارنة بالس  مخرج الص  

د اعر أف يقؼ موقؼ المفتخر بصبر قومو، المعد  عري في القصيدة حيث يحاوؿ الش  الش  

يف لـ يكف ليخدـ . و ىكذا فإف الس  يفلما و قيرا بالغأألمجاد حضارتيـ و ىو يخفي 

ـ المجيور ، بؿ كاف سيحرج صدارة الال  ا واضحاعري لو حقؽ  حضور المشيد الش  

 ة مفارقة.المنفتح، و عندىا ال تكوف في دالالت القصيدة أي  
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 الث:ممخص الفصل الث  

ا بأشكاؿ المفارقة اعر بدا واع جد  نخمص في نياية ىذا الفصؿ إلى أف الش  

ـ  أن   فيا في القصيدة، وياقية التي وظ  مفظية و الس  ال   بجدوى القرائف  و كاف عمى وعي تا

و القارئ إلى اكتشاؼ ص، لكي يوج  يا صانع المفارقة في حنايا الن  التي ينبغي أف يبث  

ة مف تغيير نتو في كؿ مر  ة أدوات مك  ؿ بعد  ذ بيا، و ذلؾ بأف توس  المفارقات و التمذ  

 و االستدراؾ و االستثناء. اإلضراباللة، كأدوات مسارات الد  

عجب بالغية، كاالستفياـ و الت  و  إنشائيةاعر كاف بارعا في جعؿ أساليب الش   ما أف  ك  

خرية، نقاط وصوؿ يكشؼ القارئ عندىا المفارقات المبثوثة في ـ و الس  يك  و الت  

ة كبرى القصيدة تقوـ عمى مفارقة نغمي   اكتشفنا أف   اإليقاعيا في الجانب القصيدة. أم  

يف عمى اد و الس  ـ و الص  كرار و صفات أصوات الال  جزئية كالت  ة متيا مفارقات صوتي  شك  

بؿ ىو  اإليقاعيوازف كرار عنده لـ يكف مجرد أداة لخمؽ الت  الت   حديد، و أف  وجو الت  

ا لما تحويو مف طاقات د القصيدة شفوي  ة عندما تتجس  سالح مف أسمحة المفارقة، خاص  

 نبر و تنغيـ .

ة، اتفقت ىشة الشعري  اعر كانت كفيمة بتحقيؽ الد  فيا الش  وظ   أشكاؿ المفارقة التي إف      

نعة و المقصدية، بحيث يتيقف القارئ في عمى كوف رسالة المفارقة تحوي قدرا مف الص  
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و، ال يمكف أف يكوف بعض العبارات و األلفاظ، إف لـ نقؿ العمؿ كم   ة مف أف  كؿ مر  

 ي.اىر بعد رفض المعنى الظ   مقبوال لالستيعاب إال  

دت ل  و  ة ومت وسيمة أسموبي  ، شك  اإليقاعرت في األلفاظ و المواقؼ و فالمفارقة التي توف     

ع اعر مف خالليا أفؽ التوق  ا بقصيدة)يا صبر أيوب(، بأف كسر الش  ا خاص  فضاءا شعري  

 ع.بما ىو غير متوق   لمتمق يراوغة، و خمؽ فجوات يمألىا ااؿ مدلوالت مو جعؿ لمد  

 

 



 
 

 ةـــــمـاتـــخ    
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ة في الحياة و في ي دورا بالغ األىمي  المفارقة تؤد   في نياية البحث إلى أن   نخمص
 المرء أن يتخمص   ا يود  األدب، و إذا كان عنصر المفارقة في واقع الحياة عنصرا سمبي  

عد األديب عمى ، يساجماليا   افني   عنصرا و في األدب يعد  ر الذي تحدث  التوت   منو، فإن  
ن سمطة صانعيا، وىي قارئ سمطة ال تقل عو يمنح ال تحقيق توازنو الن فسي واالجتماعي،

 خرى.كغيرىا من الظواىر األسموبية األ ةص انسجاما و حيوي  ح الن  في كل ذلك تمن

وميا ن في االحتفاء بالمفارقة و بسط مفيارسين الغربيي  ا ال ننكر فضل الد  و إن كن  
ل تواجد ثرىا في األدب، فإننا أيضا نسج  قيمتيا و أ برازاليا و عناصرىا و إو أشك

العام  من المفيوم ربتكاد تقت،ي العربي في تسميات أخرى قدا الن  مالمحيا في تراثن
ئيس في بب الر  الس   ، و لعل  اىر و المعنى الخفي  بين المعنى الظ   ناقضلممفارقة وىو الت  

مفيوميا بالمسرح أكثر من  قدي يعود إلى ارتباطي تراثنا الن  عدم ظيور مصطمح المفارقة ف
 ارتباطو بالفنون األخرى.

ظري صعوبة وضع تعريف دقيق لممفارقة، فيذه المحاولة نا في الفصل الن  ملقد سج  
باب، كما يصعب االكتفاء بتعريف واحد لممفارقة بحيث تندرج تحتو تكون أشبو بممممة الض  

 يصعب أيضا حصر كل أنواعيا و أساليبيا.قاد، و كل تعاريف الن  

ي العمل ي أدوارىا فة تؤد  وجود عناصر أساسي  عر بلمفارقة في الش  ق البنية اتتحق  
عمى األدبي و ىي: صانع المفارقة، قارئ المفارقة و رسالة المفارقة، و تقوم ىذه األخيرة 

لموصول إلى مضمون زىا يبثيا فييا الصانع، و عمى القارئ أن يقوم بفك رمو شيفرة 
، ذلك العنصر األىم في بناء المفارقة ي فإن القارئ يعد  ة التمق  استنادا إلى أسموبي  سالة، و الر  

المتمق ي كان  عمى كيفية تمقييا، و إال   اقيا يقوم أساسد رسالة المفارقة و تحق  جس  أن ت
 ة لممفارقة و ىو ما يؤكد موتيا.ضحي  
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اعر عبد الرزاق عبد ي من البحث أن واقع الش  طبيقى لنا في الجانب الت  و تجم  
يما في جعل نصوصو اخمي أسراع الد  ناقض و الص  الواحد و ذاتو، القائمين عمى الت  

واستغالل  عرية أرضا خصبة لنمو المفارقات المختمفة، إلى جانب قدرتو عمى توظيف الش  
 وعيو بضرورة بثفارقات، و ل عميو عممية صنع الممعينة تسي   آليات و استراتيجيات

ص من خالل الوصول إلى داللة مفاتيح تعين القارئ عمى الوصول إلى مكنونات الن  
 المفارقات.

ن عنا لمختمف أشكال المفارقة في شعر عبد الرزاق عبد الواحد، تبي  و من خالل تتب  
ة ة و أسموبي  مت عناصر جمالي  ف في قصائده و أنيا شك  لنا أنيا انتشرت بشكل مكث  

ي شعره، و قد تجمت تمك المفارقات في مختمف مستويات في استمرارية تمق  يمت أس
فظية و المفارقات وتي و التركيبي و الداللي(، و قد توزعت بين المفارقات الم  النص)الص  

أو متناقضة و قد كشفت في  ةالموقفية، ظيرت في صورة تقابل بين منطوقات متضاد  
 أغمب األحوال عن مفارقات الحياة.

الكشف عن  قاعية، فإن االيقاع يسيم بدوره فيفي الحديث عن المفارقة االيو       
عن طريق المفارقة النغمية فحسب، بل أيضا عن طريق تكرار  عنصر المفارقة ال

اعر عن ة التي اعتمدىا الش  العبارات، كما كشفت األساليب البالغي  األصوات والمفردات و 
طحي إلى المستوى العميق، عممت ى الس  بتجاوز المستو ضح إال أنماط من المفارقة ال تت  

 الش اعر استغلو قد  اعر وموقفو من واقعو ومواطنيو،ؤى المفارقة لمش  براز الر  عمى إ
ة، يبني عمييا ديني  ة و ثا تاريخي  أحداة و صا شعري  ، ليستدعي نصو بقصدية تناصاستراتيجية ال  

لعل  لحاصل بين الماضي و الحاضر، و ف ان من خالليا االختالبعض مفارقاتو التي يبي  
ة و مفارقات ة و التيكمي  أبرز أشكال المفارقة التي عرفيا شعره ىي المفارقات الدرامي  

اسي ة الواقع السي  اتيا الفني  اني  بإمكالمختمفة ات، إذ كشفت ىذه المفارقات االستخفاف بالذ  
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لمتناقضات بشكل األضداد و االعراق، الذي استوت وتزامنت فيو  يني فيالد  واالجتماعي و 
)يا صبر  قصيدة فنا عميو في عممنا التطبيقي من خاللىو ما وقو  يفضي إلى القير.

 قصيدة مفارقة تقوم عمىمت شك  اعر، و راقيين و قير الش  وب( التي زاوجت بين صبر العأي  
المبثوثة في  اعرة اختزلت كل جراح الش  فظي  ة و الم  ة من المفارقات الموقفي  سمسمة متراص  
 باقي دواوينو.

و بمفيوماتيا المختمفة و أشكاليا  مصطمح حديثالمفارقة  و نياية القول ىي: إن  
حدى ا  اق عبد الواحد، و اعر عبد الرز  لش  ل زاوية من زوايا قراءة أعمال االمتعددة، تشك  

أعمال  يل أفقا آخر من آفاق تمق  ة في أعمالو التي تشك  ة و الجمالي  الخصائص األسموبي  
 اعر.الش  
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 :قائمة المصادر والمراجع

، مجمع خادم الحرمين الشريفين ، القرآن الكريم ،برواية ورٍش عن نافع المدني .1

 هـ. 1112المدينة المنورة ، د ط ، 

 

 أوال المصادر:
ّ،ةالعامّ افيةّقالثّ ّؤوفدارّالشّ ّ،4دالمجمّ ّعرية،األعماؿّالشّ ّ:الواحدّزاؽّعبدعبدالرّ  .2

ّـ.1ّ،2002طّبغداد،
،ّابّالعربالكتّ ّادحاتقمرّفيّشواطئّالعمارة،ّمنشوراتّ:ّالواحدّزاؽّعبدرّ عبدال .3

ّ.ـ2005دمشؽّ،
 ـ.1991،بغدادّ،مطبعةّزيادّ،قصائدّكتبتّلياّ:زاؽّعبدّالواحدعبدّالرّ  .4
ّ

 ثانيا المراجع العربية:
حفنيّمحمدّّتح:ّعر،عبيرّفيّصناعةّالشّ تحريرّالتّ ّابفّأبيّاالصبعّالمصري: .5

ّـ.1995ّالقاىرة،ّ،لمشؤوفّاالسالميةالمجمسّاألعمىّّشرؼ،
ّالسّ  .6 ّالمثؿ ّاألثير: ّوالشّ ابف ّالكاتب ّأدب ّفي ّوبدويّّاعر،ائر ّالحوفي ّأحمد تح:

ّ.دتّ،2طّدارّنيضةّمصرّلمطباعةّوالنشر،ّطبانة،
ّ.دتّ،ّدط،الجامعةّاألردنيةّ،ربخزانةّاألدبّوغايةّاإلّةّاألموي:ابفّحجّ  .7
ّاالندلسي: .8 ّسيدة ّالمتنبّ ّابف ّشعر ّمشكؿ ّالدايةمحمّتح:ّي،شرح ّرواف دارّّ،د

ّـ.1985دط،ّدمشؽ،ّراث،المأموفّلمتّ 
ّـ.3ّ،1993ّطّلبناف،ّ،،ّدارّصادر،ّبيروتبفّمنظور:ّلسافّالعربا .9

محمدّمحيّالديفّّبيبّعفّكتبّاألعاريبّ،تح:مغنيّالمّ ّابفّىشاـّاألنصاري: .10
ّـ.1ّ،1992صيدا،جّالمصرية،ّالمكتبةّالحميد،ّعبد

نقديةّفيّديوافّأدونيس،ّدارّاآلداب،ّ،ّدراسةّأسيمةّدرويش:ّتحريرّالمعنى .11
ّـ.1ّ،1997،ّطبيروت
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ّ
ّأبوغزالة .12 ّالنّ ّ:إلياـ ّلغة ّعمـ ّالى ّكتابّص،مدخؿ ّاأللؼ الييئةّّ،سمسمة

ّـ.2ّ،1999طّ،ةّلمكتابالمصريةّالعامّ 
ّالكيالني .13 ّمحمد ّالسّ ّ:إيماف ّشاكر ّأسموبيّ ّ،ياببدر ّلشعره،دراسة ّوائؿ،ّدارّة

ّـ.1ّ،2008عماف،ّاألردفّط
ّّـ.1ّ،2001ّطّ،عمافّاالردف-وزارةّالثقافةّسيمياءّالعنواف،ّ:وساـّموسىّقطّ بسّ  .14
ّالوجود .15 ّأنس ّالطّ ثناء ّتجميات ّالشّ : ّفي ّوالحيواف ركةّالشّ ّاألموي،ّعربيعة

ّـ.1998القاىرة،ّالمصريةّالعالميةّلمنشر،
3ّجزءّ،2طّدمشؽ،ّمكتبةّالحمبي،ّىاروف،ّالـعبدّالسّ ّتح:ّالحيواف،ّالجاحظ: .16
ّبوممحـ،ّيعمّتقديـ:ّالبالغة،ّاإليضاحّفيّعمـوّفّمحمدّالقزويني:يجالؿّالدّ  .17

ّـ.2ّ،1991طّلبناف،ّ،بيروتّاليالؿ،ّمكتبةّوّدارّمنشورات
،2ّّجّدط،ّبنانيّلبناف،ّبيروت،دارّالكتابّالمّ ّ،المعجـّالفمسفيّجميؿّصميبا: .18

ّـ.1982
ّـ.1ّ،2004طّالقاىرة،ّة،قافةّالدينيّ مكتبةّالثّ ّ،عمـّاألصوات:ّحساـّبينساوي .19
القاىرةّّ،1طّ،الروائي،ّالمجمسّاألعمىّلمثقافةّص:ّالمفارقةّفيّالنّ حسفّحماد .20

ّـ.2005،
ّعباس .21 ّالعربيّ حسف ّالحروؼ ّخصائص ّومعانييا: ّالكتابّّة ّاتحاد ّمنشورات /

ّـ.1998دمشؽ،ّالعرب،
ّيوسؼ: .22 ّالجميؿ ّعبد ّّحسني ّفي ّعديّ المفارقة ّالعبادي،ّشعر ّزيد ارّالدّ ّبف

ّـ.2005دّطّ،ّ،القاىرةّشر،قافيةّلمنّ الثّ 
ّالمتنبّ  .23 ّالواد: ّوالتّ حسيف ّالعرب،ي ّعند ّالجمالية ّّجربة ّالغرب االسالمي،ّدار

ّـ.1ّ،1991طّ،بيروت
ّالدّ  .24 ّعمي ّالشّ خيميحسيف ّفي ّلظواىر ّنقدية ّدراسات ّالعربي: ّالحامدّعر ّدار ،

ّّـ.1ّ،2011،ّطاألردفوزيع،ّعماف،ّتّ شرّواللمنّ 
ّعيد .25 ّالتّ رجاء ّبيف ّالبالغة ّفمسفة ّوالتّ : ّمصرّ،طورقنية ّالمعرفة، ،1ّطّ،منشأة

ّ.دت
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ّالصّ  .26 ّالشّ باغرمضاف ّنقد ّفي ّالعربي: ّجماليّ عر ّدراسة ّلمطّ ّ،ة، ّالوفاء باعةّدار
ّـ.1ّ،1998طّ،ّمصر،شر،ّاالسكندريةوالنّ 

مقيّعندّياوسّوّإيزرّ:ّدراسةّفيّنظريةّالتّ مقياتّالتّ جماليّ ّ:ساميّاسماعيؿّ .27
ّ.ّـ1ّ,2002,ّالمجمسّاألعمىّلمثقافةّ,القاىرةّ,ط

سميّلسعيدّبفّ:ّمدخؿّنظريّأنظرّالموقعّالرّ مقيّوّالتأويؿالتّ ّ:سعيدّبفّكرادّ .28
ّياوس ّروبرت ّعف: ّنقال ّالنّ ّ،كراد ّادبية ّىرمنيوطيقا ّأجؿ ّالفرنسيّ مف ةّسخة

ّـ.1988نشوراتّغاليمارّفرنساّ،م
29. ّ ّشوقي:بناء ّالمسرحيّ سعيد ّفي ّالشّ المفارقة ّلمّ،عريةة ّوالنّ طّ ايتراؾ شرّباعة

ّـ.1988دت،ّ،1وزيع،القاىرة،طوالتّ 
ّيقطيف .30 ّانفتاحّالنّ سعيد ّالنّ وائيصّالرّ : ّالمركزّالثّ ياؽصّوالسّ ، ،ّقافيّالعربي،

ّـ.1ّ،2001طّ،المغربّارّالبيضاء،الدّ 
ّفضؿ .31 ّالشّ صالح ّأساليب ّالمعاصرة: ّبيروتّ،عرية ّاآلداب، 1ّطّ،دار

ّـ.1995،
ّواديّّ .32 ّالمعارؼجماليّ ّ:طو ّدار ّالمعاصرة ّالقصيدة ّالقاات 2ّّطّ،ىرة،

ّـ.1989،
،ّمطبوعاتّوّالالمتوقعّفيّشعرّمحمودّدرويشّ:ّالمتوقععبدّالباسطّالزيور .33

ّ.دتّاألردف،ّدط،ّ–ةّالجامعةّالياشميّ 
مطبعةّّ،غويةجويدّواألصواتّالمّ يف:ّدراساتّفيّالتّ عبدّالحميدّمحمدّابوّسكّ  .34

ّدت.ّ،ّالقاىرةّ،دط،األمانة
حمفّتبرماسيفّ:ّالبنيةّاإليقاعيةّلمقصيدةّالمعاصرةّفيّالجزائرّ،ّدارّعبدّالرّ  .35

ّـ.1ّ،2000ّوزيعّ،ّالقاىرةّ،طشرّوّالتّ الفجرّلمنّ 
ّالسّ  .36 ّالمسدّ عبد ّاألسموبيّ الـ ّو ّاألسموب :ّ ّالدّ ي ّبيروتّة ،ّ ّلمكتاب ّالعربية ار

ّـ.2ّّ،1982،ط
ّالصيغ .37 ّالعزيز ّالصّ عبد ّالمصطمح ّالدّ : ّفي ّالعربيّ وتي ّدارّةراسات ،

ّـ.1ّ،2000الفكر،دمشؽ،ط
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1ّنماذجّمفّالمفارقةّفيّشعرّعرار،دارّالمناىج،عماف،طّباعي:عبدّالقادرّالرّ  .38
ّ،1996،ّ
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ةّ(،دارّسعادّةّإلىّالتشريحيّ امي:ّالخطيئةّوّالتفكيرّ)مفّالنبويّ عبدّاهللّالغذّ  .40
ّـ.1983ّباحّ،الكويتّ,الصّ 

ّاهللّ .41 ّّالغذاميعبد ّ,بيروت ّاآلداب ّدار ّالكتابة ّضد ّلبناف–:الكتابة ّ,1ط،
ّـ.1991
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ة بموضوع المفارقة ةالمصطلحات األجنبي  بكشف    الخاص 

 
 

 لغة األنجليزيةالمصطلح بالّ  المصطلح بالّلغة العربية

 binary opposition - الّتعارض الثنائي

 emitter - الباّث 

 reciever - المتلقّي

 victim- الّضحّية

 fleer - يسخر

 flout - يهزأ

 gibe - يعّير

 mock - يتهّكم

 scoff - يزدري

 scron - يحتقر

 a figure of speech - صيغة بالغية

 device - وسيلة

 high-relief - اإلبراز 

 intaglio - الّنقش الغائر

 rhetorical enforcement - تنفيذ بالغي 

 illusion - وهم

 self creation - خلق الّذات

 self distruction - هدم الذات 

 rhetoric device - غيةوسيلة بال

 dialectic - الجدل
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 لغة االنجليزيةالمصطلح بالّ  لغة العربيةالمصطلح بالّ 

 sacrasm- الّسخرية

 ambiguity - الغموض أو اإلبهام

 hyperbole - مبالغة

 puns - الّتورية

 verbal paradox - المفارقة اللّفظية

 situational paradox - مفارقة الموقف

 paradox of simple incongruity - ارقة التنافر البسيطمف

 paradox of events - مفارقة األحداث

 dramatic paradox- مفارقة الدرامّية

 paradox of self-betrayal - مفارقة خداع الّنفس

 paradox of dilemma - مفارقة الورطة

 overt paradox - المفارقة الّصريحة

 covert paradox- ّية المفارقة الخف

 private paradox - المفارقة الخاّصة

 impersonal paradox - المفارقة الالّشخصّية

 self-disparaging paradox - مفارقة االستخفاف بالّذات

 ingenu paradox - المفارقة الّساذجة

 dramatized paradox - المفارقة الممسرحة

 sophoclean paradox - سمفارقة سوفوكلي

 tragic paradox - المفارقة المأساوية

 nihilistc paradox - المفارقة العدمية 

  romantic paradox - المفارقة الّرومانسية

 sentimental paradox - المفارقة الوجدانية
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 نجليزيةالمصطلح بالّلغة اال المصطلح بالّلغة العربّية

 cosmic paradox - المفارقة الكونّية 

 paradox of fate - مفارقة القدر

 mock-modesty paradox - مفارقة الّتواضع الّزائف

 double paradox - المفارقة المزدوجة

 parctical paradox - المفارقة العملّية

 socratic paradox- المفارقة الّسقراطية

 comic paradox - المفارقة الهزلّية

 rhetorical paradox - المفارقة البالغية

 philosophicial paradox - المفارقة الفلسفّية

 sceptical paradox - المفارقة الّتشكيكية
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 ملّخص البحث

 

ة ة فني  كونيا استراتيجي  لك ذقدي و الن  بدراسات عديدة في الوسط األدبي و موضوع المفارقة  حظي         
ة في قدية العربي  الجيود الن   أن  غير شيادتو عمى الواقع. يتو لمعالم و اعر بواسطتيا من بسط رؤ ن الش  يتمك  

إلى  ا ييدف ىذا البحث في شق و الن ظريمن ىنو  طبيقي،ة في الجانب الت  دة خاص  ىذا المجال ما تزال محدو 
 .قدي العربيراث الن  عالقتيا بالت  ا و أشكاليا و دورىا وعناصرىا و صفاتينشأتيا و و ع مفيوم المفارقة تتب  

اعر ة في أعمال الش  قنية األسموبي  البحث ييدف إلى تحميل ىذه الت   طبيقي فإن  ا في الجانب الت  أم   
شف من خالليا رؤيتو لمعالم من )المفارقة( أداة يك خذ منر عبد الرزاق عبد الواحد، الذي ات  العراقي المعاص

ي استكشاف البناء الفن   دافعا من خالليا المتمقي إلى محاولة ، ر بيا واقعو الفردي و الجمعيحولو و يصو  
 نافر.تناقض و الت  القائم عمى ال  

 

Summary: 

 

There were several studies on PARADOX in the literary and critical areas, 

being a technical strategy that allows the poet to present his worldview and his 

testimony on reality. However, the efforts of the Arab criticism in this area 

remains limited, especially in practice, this is why this research in its theoretical 

part aims to define the concept of paradox, its origin, characteristics, forms, role, 

elements, and its relationship with the Arab criticism heritage. 

In the practical part, the research seeks to analyze this stylistic technique in 

the works of contemporary Iraqi poet Abderrezak Abdelwahed, who made use of 

"PARADOX" tool to reveal his vision of the world around him, and describe his 

individual and collective reality, pushing the receiver to attempt to discover the 

technical construction based on the contradiction and repulsion. 


