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الملخص

ةوم عل ةی إب ةراز التنةةاق ب ةنی وضةةعنی متقةةابلنی مةةا الواقةةع املعاوةةر أو ب ةنی بع ة املع ي ةات الرتاثي ةة
املفارقةةة التصةةویریة تقني ةة تقة ع
برمتهةةا .والشةةاعر بتو يفهةةا،
وبعة اوا ةوال املعاوةةرة ،بينهمةةا نةةو مةةا التنةةاق مي وقةةد ظمتة اد ى ة ا التنةةاق ليشةةم القص ةيدة ا
یلجة بع ة اواي ةان إل ةی الغمةةوض يف اصاصةةاح عةةا أااسيسةةو .ايب ة ا يف املفارقةةة التصةةویریة ذات ال ةرانی املعاوةةریا عةةدم
االنسةةجام بةةنی اووضةةا اواليةةة والوضةةع امل ةةاخ امل لةةوب مةةا مةةٍل ملة ارتبةةاط مةةوح بةنی املفارقةةات املودةةودة يف القصةيدة
ویفسح يف املفارقة التصویریة ذات املع يات الرتاثيةة اضةاً للمقارنةة بةنی املاضة الة ى واووضةا املعاوةرة وذلةس باسةتدعاً
الرتاث وحتویر الدالالت الرتاثية املستدعاة ،بدالالت معاورة تتناق معها.
الة لس تعة اد املفارقةةة التصةةویریة مةةا أىة اةم ا لي ةات املسةةتعملة يف الشةةعر السياسة عنةةد نةقار قبةةا  .وقةةد دةةاًت ىة ه الدراسةةة
مبنهجهةةا الووةةف -التحليل ة لتب ة انی مواضةةع املفارقةةة التصةةویریة وأنواعهةةا واةةس ةةفرارا يف الشةةعر السياس ة عنةةد ن ةقار قبةةا ،
حماولة الووول إلی املعا اخلفية واملدلوالت املختبئة يف قصةادده السياسةية ذات املفارقةة التصةویریة وتسةلي الضةوً علةی أى اةم
املوضةةوعات السياس ةية الةةجل ة الشةةاعر للتاعب ةری عنهةةا باسةةتخدام ى ة ا اوسةةلوب .وقةةد ملص ة الدراسةةة إد أ ان الشةةاعر قةةد
أك ر ما تو يف الصورة ال ال ة ما املفارقة التصویریة ذات ال رف الرتاث الوااد مقارنة بغریىا ما أنوا الصور واوسماط.

الكلمات الرئيسة :املفارقة التصویریةمي الشعر السياس مي نقار قبا مي الرتاث.

 الکاتب املسؤول

mojtaba_behroozi@yahoo.com
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 .1المقدمة
إ ان املفارقةةة ارم ةراف لغ ةةوي طمل ة للق ةةارئ دالالت عدی ةةدة یتحة اةرك م ةةا مٍ ةةا ،وى ة ك ة لس رس ةةم
إبةةداعی یفشةةف عةةا اليةةات اللاغةةة ،وتفةةون العٍقةةات ايهةةا متناقضةةة ومتداملةةة .والبنةةاً املفةةارق
متضادة ال ینبغ أن
«یفشف عا التاعارض بنی أطراف قد تبدو متعارضة ،وعا ادتما ثنادياات
ا
جتتمةع ،وتعةةرف املفارقةةة ب ا ةا اسةرتاجتية اصابةةاط ،والٍمبةاالة ،وميبةةة اومة  ،و ة لفناهةةا يف الوقة
السةٍح
نفسو ة تن وي علی دانب إصمايب ،قد تنظر إليها ،علی أ ا ا سةٍح ىجةوم ا
اعةال ،وىة ا ا
الضةحس الاة ي یتولاةد عةا التاةوتر
الضحس الا ي یتولاد عا الفوميدیا ،ب ا
الضحس لفناو ليس ا
ىو ا
الضةةحس الاة ي البة اد أن ینفجةةر» (الة بيا 1341 ،ق .)161 :واملفارقةةة التصةةویریة تقنيةةة انايةةة
ةاد ،و ا
اوة ا
یستخدمها الشاعر صبةراز التانةاق بةنی طةرانی متقةابلنی ،وعلةی ال اةرغم مةا أ ان الشةعر العةريب القةد
قةةد عةةرف وةةورا مةةا املفارقةةة التصةةویریة ،وإن كان ة البٍغةةة قةةد عني ة بلةةون مةةا التاصةةویر البةةدیع
یهتمةا هبة ا التفنيةس
لفا النقد العريب القد والبٍغةة العربيةة كليهمةا ه ا
القادم علی افرة التضاد ،ا
الفن (عشري زاید .)130 :2002 ،و اأما علی مستوی النقد العريب اودی بإعتبار اعتماده علی النقد
ا
الغريب ،اإ ان املفارقة قد اظي باىتمام الناقاد وال ادارسنی وقد أوبح تو يفها ما ضروریات التاشةفي
نصووةهم وةور ةتای مةا املفارقةةات
يف الشةعر املعاوةر ،ومةا أبةرز الشةعراً املعاوةریا الاة یا اكتنفة
ه
الشاعر السوري نقار قبا  .وقد اعتمدت دراستنا ىة ه مةنهع عشةري زایةد
وماوة املفارقة التصویریة ،ا
ا
وعراها يف کتابو «عا بناً القصيدة العربية اودی ة».
الا ي رسم أسماط املفارقة التصویریة وا اددىا ا
أهمية البحث
امرتنا يف ى ه ال ادراسة اعرا ما أعٍم الشعر املعاوةر وىةو نةقار قبةا اةرغم ودةود عة ادة دراسةات
ةتب باملفارقهةة التصةویریة يف ةعره و ة ا سةندرس أنةوا
اول اياة الشاعر و ةعره ،ال ذمةد دراسةة خت ا
الضةوً علةی أسماطهةا املختلفةة ونفشةف
املفارقات التصویریة ما مٍل النماذج الشعریة لف نلقةی ا
ظمهةد ىة ا البحة
املتناقضات الجل بني عليها قصادده ونص إلی املدلوالت املختبئة ،أمةٍ يف أن ا
ةتم يف
ال ری للباا نی بوضع معایری یست يعون علی أساسها اخلوض يف حبوث ا
توسعية أمری .و ا
ىة ه املقالةةة باصدابةةة عةةا اوسةةئلة التاليةةة.1 :مةةا ىة أىة اةم أسمةةاط املفارقةةة التصةةویریة الةةجل أك ةةر ن ةقار
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قبةةا تو يفهةةا يف ةةعره .1مةةا ى ة أىة اةم املوضةةوعات واملفةةاىيم الاةجل راكةةق عليهةةا ةةعره مةةا مةةٍل
تو يفةو املفارقةة التصةویریة .4كيةف اسةت ا الشةاعر اسةتدعاً ال اةرتاث اوديب ،والتةارطم  ،والة ادین،
والقةةوم  ،وحتةةویر الةةدالالت الرتاثيةةة املسةةتدعاة ،بةةدالالت معاوةةرة متناقضةةة ،ودت افةةا مةةا أن طمل ة
وورا ومضامنی ددیدة ویلف انتباه املتلاقی للفشف عا املعانی واملدلوالت املختبئة
أهداف البحث

ةس
الةةف) حماولةةة صب ةراز أنةوا املفارقةةة التصةةویریة يف الشةةعر السياسة عنةةد نةقار ودميقارةةا الشةةفلية واة ا
فرارا .ب) جتاوز املعنی الظاىر للقصادد الجل تتاسم باستخدام تقنيةة املفارقةة التصةویریة والووةول
إلی املعا اخلفياة واملدلوالت املختبئة الاجل تنب ما مرام الشاعر .ج) الفشف عةا العٍقةات الاةجل
الضةوً علةةی حتةةویره خللة املفارقةةة
تةرب يف ةةعره بةةنی عناوةةر الة اةرتاث وعناوةةر الواقةةع املعةةاش وإلقةةاً ا
التصةةویریة .د) وضةةع اليةةد علةةی أىة اةم املوضةةوعات السياسةةية الةةجل ة الشةةاعر للتعبةةری عنهةةا ب سةةلوب
املفارقة التصویریة.
خلفية البحث
انخب منها بال اکر کتاب "نقار قبا والشعر
اأما الدراسات الاجل تناول جتربة نقار قبا الشعریة،
ا
السياس " لة"أمحد تاج ال ادیا" وقد راکق الکاتب يف کتابو ى ا علی د ور الشةعر السياسة والفکةر
ىامة يف عره بعد نکسة اقیران
السياس عند نقار قبا وما نتادجو أ ان نقار أورد قضایا سياسية ا
الصةةهيو وال اةةورة علةةی االسةةتبداد .وکتةةاب "تقنياةةات التاعبةةری يف ةةعر
مةةا أشماهةةا :مناىضةةة االاةةتٍل ا
وتووةل إلةی أ ان أک ةر
متنوعةة ا
نقار قبا " لةة"برویا ابيةب" وقةد ودةدت الباا ةة أ ان مفةردات نةقار ا
اول ة ةوان يف ة ةةعر ن ة ةقار ى ة ةةو اللاة ةةون اومض ة ةةر واللاة ةةون اومحة ةةر وأ ان الش ة ةةاعر یک ة ةةر م ة ةةا التاش ة ةةبيهات
واالستعارات املکنياة .اأما ال ادراسات اصیرانية الاجل تناول أ عاره السياسية اما أشماها مقال مشرتك
لة"سيد اسنی سيدي وسةکينو وةارم " حتة عنوان"الوطنيةة واملقاومةة عنةد نةقار قبةا " املنشةور يف
جملة دراسات االدب املعاور اتناول الباا ان القضية الفلس ينية ووورة املقاوم الفلس ين وأطفال
اوجارة يف عر نقار .ومقةال معنةون بةة"مظاىر أدب املقاومةة يف ةعر نةقار قبةا " لةة"دواد سةعدون
زاده" نشره يف العدد ال ا ما جملة "ادبيةات اایةداری" اية راکةق البااة ايةو علةی مفةاىيم أدب
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املقاومةةة ومظةةاىره ،وقةةد ووة إلةةی أ ان ةةعر نةقار قبةةا املقةةاوم ،مةةا أ ةةی مظةةاىر الشةةعر املقةةاوم يف
اودب العربی املعاور.
واملٍاظ أ ان الدراسات العربية الجل أمفا االطٍ عليها يف ضوً املفارقة ،ادی ة نسبيا ،وما
أشماهةةا ىة  :كتةةاب "املفارقةةة ووةةفارا " ،تة ليف "دي .س ة  .ميوميةةس" برت ةةة "عبدالوااةةد لؤلةةؤة"
وىو مفيد لت وي املص لح إضااة إلی قيامو بدراسة أنوا املفارقة اللافظية ومفارقة املواقف وكتةاب
آمر "لناوةر ةبانو" عنوانةو "املفارقةة يف الشةعر العةريب اوةدی " وىة ا البحة اریةد يف ادی ةو عةا
مفهوم املفارقة وتارطمها قدظما وادی ا ودورىا ووفارا وأ کا ا وراكقت الدراسة الت بيقية علی إبراز
املفارقة يف عر "أم دنق وسعدي یوسف وحممود درویش "وال ننسی كتاب "عا بنةاً القصةيدة
العربيةةة اودی ةةة " "لعلة عشةةري زایةةد" وقةةد تنةةاول ايةةو أسمةةاط املفارقةةة التصةةویریة ،افة ان ىداةةو اوول
كةةان رسةةم أسمةةاط املفارقةةة التصةةویریة وک ة لت کتةةاب "عناوةةر اصبةةدا الفة اةن يف ةةعر أمحةةد م ةةر"
مصب املؤلاف اصة موسةوم ب"املفارقةة التصةویریة يف ةعر أمحةد
ل"کمال أمحد غنيم" الا ی قد ا
م ةةر" ،وقةةد مةةقج املؤلا ةف يف مقال ةةو بةةنی بع ة مةةا املفارق ةةات الةةجل ذكرىةةا دي .س ة  .ميوی ةةس يف
تقسيمو ونوا املفارقة اللافظية وأسماط املفارقة التصویریة الاجل ر ها عشري زاید.
وأمةا املقةةاالت املنشةةورة انة كر منهةا" :اة اةا املفارقةةة" ل"نبيلةةة ابةراىيم" نشةةر عةةام  1987يف جملةةة
اخلاوة أو اهمها املمياق للمفارقة مةا مةٍل أم لةة مةا
الفصول وااول املؤلافة إبداً ودهة نظرىا ا
الشعر والن ر العريب القد لشعراً کةاملتن مة ٍ و لنةاثریا کا ةااظ .و"سةيمادية العنةوان واسةرتاجتياة
املفارقة يف قصيدة املهرولون " وقد تناول الکاتب أنوا املفارقةمي کمفارقة اوضداد ومفارقة السخریة
واصنکةار واملفادة ة ودرسةةها عةد قصةةيدة املهرولةون وه یت اةرق إلةةی موضةو املفارقةةة التصةویریة .وکة ا
أىم
ى ه الدراسات ه یت ارق أوحاهبا إلی موضو املفارقة التصویریة يف عر نقار قبا وى ما ا
مص ةةادب ةةعره السياسة ة  ،وم ةةا ىة ة ا املن لة ة تف ةةاد دراس ةةتنا تف ةةون أول دراس ةةة تتن ةةاول املفارق ةةة
السوري نقار قبا وقد جتاوزت الووفية البحتة يف دراسة عره السياس .
التصویریة لدی ا
الشاعر ا
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المفارقة
نشأتها وتطورها

ارتةب بةةدً هةور مصة لح املفارقةة باوقبةةة الاةجل ةةهدت ااٍطةون وكتابةةو املعةروف "ا مهوریةةة " إذ
وردت كلم ةةة  eironeiaاي ةةو ولفظ ةةة  Ironyاصذمليقی ةةة مش ةةت اقة منه ةةا ،وى ة الا ةجل تع ةةن املفارق ةةة يف
العربية ةةة ولفة ةةا  Ironyه تة ةةدم االسة ةةتعمال اوديب اإال يف بدایة ةةة القة ةةرن ال اة ةةاما عشة ةةر يف اودب
(سليمان1999 ،م )62 :ومادام مص لح املفارقة يف أساسو تر ةة ملصة لح غةريب ،اإنانةا ال نتوقاةع أن
الرتاث العريب و اأمةا علةی مسةتوی النقةد العةريب اوةدی باعتبةار اعتمةاده علةی
ذمد ى ا املص لح يف ا
النقد الغريب ،اإ ان املفارقة قد اظي باىتمام الناقاد ،وال ادارسنی ،واودباً.
ماهية المفارقة

المفارقة لغة
"اار هق " يف باب املفاعلة واملفارقة يف تعریفها املعجم ه ی ت ذكرىا كمص لح ب
املفارقة مصدر ه
ع
ع
فرقةو
أعم ت ما د رىا ال اٍث (اهةهر هق) ومصةدرىا (اهةرق) و«ال هفةرق يف اللاغةة مةٍف ا مةع ،اهةهرقهةو یه ع
اجتو لو طریقةان» (ابةا منظةور1997 ،م ،مةاده اةرق.)299 :
ارقا ،أي باینو املفرق وارق لو ال ری  ،أي ا

ودةةاً يف أسةةاس البٍغةةة «اةةرق يف ال ری ة اروقةةا ،إذا ااجت ةو لةةس طریقةةان ااسةةتبان مةةا صمةةب سةةلوكو
منهمةةا» (القخمشةةري1998 ،م .)393 :امةةا م ةةٍل ى ة ه التاعریف ةةات یتاضةةح دلياةةا أ ان مةةدلول ومعن ةةی
املفارقة ال طمرج عا معنی االارتاق ،والتاباعد ،واالمتٍف» (ارضمة2009 ،م.)9 :

المفارقة اصطالحا
إ ان املفارقةةة دمارسةةة وأسةةلوب أديب ،وىة عبةةارة عةةا مصة لح غةةام

وی ةةری االلتبةةاس ،لفونةةو ظمتلةةس
تارطما طویٍ ظمت اد إلی العصور اودبية اوولی ،وهب ا اف ا مةا تنةاول ىة ا املصة لح بالدراسةة ،ذكةر
ب ناو مص لح یستعصی علی التعریف الوااد و ا تباین ادتهادات كتاةاب املفارقةة اةول تعریفهةا.
الشةئ واصضمةةاً بقةةول نقيضةةو» (ميویةةس1987 ،م)42 :
ابةةات التاعریةةف اوقةةدم واوبسة للمفارقةةة وىةةو «قةةول ا
أو التاضاد بنی املعنی املبا ر للمن وق واملعنی غری املبا ر (العبد1426 ،م ،)15 :ویقول بانو عنها
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ةؤدي بالنس ةةبة إل ةةی أن تف ةةون مراوغ ةةة ومتع ة ة ادده
«ظمف ةةا الق ةةول بادد ةةا إ ان املفارق ةةة ارم ة ةراف لغ ةةوي ی ة ا
ال ة ادالالت وى ة هب ة ا املعنةةی دتةةنح للقةةارئ وةةٍايات أوسةةع» ( ةةبانو2002 ،م .)46 :وأ امةةا املفارقةةة
ان یستخدمو الشاعر املعاور صبراز التناق بنی طةرانی متقةابلنی ،بينهمةا نةو
التصویریة «تفنيس ا
مةةا التنةةاق وقةةد ظمتة اد ىة ا التنةةاق ليشةةم القصةةيدة ب كملهةةا ،لةةيس يف لةةة أو بية كمةةا يف ال ابةةاق
حمسنان فلييان .واملفارقةة التصةویریة ختتلةف عةا ال بةاق واملقابلةة دتامةا،
واملقابلة وإذن اهاتان ا
الصورتان ا
س ةواً مةةا ناايةةة بنادهةةا الفة اةن ،أو مةةا ناايةةة الو يفةةة اصضماديةةة .والتنةةاق يف املفارقةةة التصةةویریة يف أبةةرز
ووره افرة تقوم علی اارتاض ضرورة االتافاق ايما واقعو اصمتٍف» (عشری زاید2002 ،م.)130 :
أنواع المفارقة

یبةةدو أ ان ىة ا التفةةاوت يف التاعریفةةات كةةان لةةو اليةةد ال ةةولی يف اةةرز أنةوا وأ ةةفال خمتلفةةة للمفارقةةة،
ومبا أ ان التاضاد رط أساس يف إدراك املفارقةة ،اتباینة الةرؤی النقدیةة اةول أسمةاط املفارقةة .اهة ه
الدراسةةات منهةةا مةةا ان ل ة يف تقسةةيمو للمفارقةةة مةةا ناايةةة دردارةةا وبعضةةها ان ل ة مةةا ناايةةة
طرادقها وأساليبها وبعضها ما نااية ت ثریىا وبعضها مةا ناايةة موضةوعها (سةليمان،)24 ،1999 ،
وى ا ما دع ميویس یلج يف دراستو إلی ذكر التقسةيمات التاليةة.1 :املفارقةة اللفظيةة  .1مفارقةة
املوقةةف (ميویةةس1987 ،م ،)65-76 :وقةةد نظةةر يف تقسةةيمو إلةةی وةةااب املفارقةةة وضةةحياتها ودعلهةةا
بناً علی ذلس ع ادة أنوا  .وما التقسيمات أیضا تلةس الاةجل وضةعها سةامح الروا ةدة ،وىة عشةرة
أمةةا ناوةةر ةةبانو اقةةد اصةةرىا يف سةةبعة أسمةةاط ( ةةبانو2002 ،م-72 :
أسمةةاط (ارضمةةة2009 ،م ،)14 :ا
 .)64بينم ةةا نظ ةةر عل ة ة عش ةةري زای ةةد يف تص ةةنيفو وسم ةةاط املفارق ةةة التص ةةویریة إل ةةی طبيع ةةة ال ة ةرانی
املتناقضنی ودعلها بناً علی ذلس فلنی أساسةيانی ،شمةا املفارقةة ذات ال ةرانی املعاوةریا واملفارقةة
ذات املع ياات الرتاثية.
نزار قباني والمفارقة التصويرية في شعره السياسي
لقةةد كةةان الواقةةع ال ة ي یعةةيش ايةةو الشةةعراً العةةرب املعاوةةرون یقةةدم تناقضةةات ةةدیدة تةةنعفس يف
نفوس ةةهم وم ةةا ا يف أ ةةعارىم ،ولق ةةد زادت اوا ةةداث السياس ةةية الض ةةخمة والقاس ةةية م ةةا ا ة ة ادة
التناق يف نفوس ىؤالً الشعراً .وكان نقار قبا ما ىوالً الشعراً الا یا ملسةوا بة ام عينةيهم عة ادة
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أن ةوا مةةا ا
الص ةرا وودةةدوا الةةوطا العةةريب یة ا
ةئا مةةا ض ةربات الظالةةم واسةةتبداد او اف ةام وازداد يف ك ة ا
ةس نةقار
آالمهةم ااةتٍل ا
الصةهاینة أرض السة نیمي مدناسةنی مق ادسةارا ،مش اةردیا ةةعبها .وهبة ا أا ا
قبةةا بالتانةةاق الشةةدید يف ىة ا الواقةةع املعةةاش و ة ا قةةد أوةةبح أ ةةعاره السياسةةية اضةةاً مفتواةةا
الصةورة وتتضةارب ايهةا الةةدالالت
علةی مفارقةات عدیةدة وماوةة املفارقةة التصةةویریة ،تتعةارض ايهةا ا
السامر.
لتفسر ددار اللاغة وتفون أك ر اوايان سٍاا للهجوم ا
أنماط المفارقة التصويرية في شعر نزار قباني السياسي
تقوم املفارقة التصویریة يف أوضح وورىا علی إبراز التناق بنی وضعنی متقابلنی شما طراا املفارقة،
ولبناً املفارقة علی ى ا النحو فٍن أساسيان يف عرنا املعاور .الشةف اوول یسةتم اد الشةاعر
ايةو طةريف املفارقةة مةا الواقةع املعاوةر ،والشةف ال ةا یسةتم اد ايةو أاةد ال ةرانی ة أو كليهمةا ة مةا
الصةور (عشةري زایةد2002 ،م ،)132 :ویبةدو
الرتاث ولف ا ما ى یا الشفلنی جمموعةة مةا اوسمةاط و ا
مفهوم املفارقة التصویریة علی ى ه الصورة بارزا وارما يف الشعر السياس عند نقار قبا .
المفارقة التصويرية ذات الطرفين المعاصرين
و ا الشف سم ان أساسيان ما اي أسلوب مقابلة ك ما طريف املفارقة با مر:
الصورة الکلية للمفارقة التصويرية ذات الطرفين المعاصرين
واي ةةو یض ةةع الش ةةاعر ال ةةرف اوول مف ةةتمٍ وبف ة ا عناو ةةره ومقومات ةةو ،يف مواده ةةة ال ةةرف ال ةةا
ومقوماتو وما مٍل مقابلة ك ا مةا ال ةرانی بةا مر حتةدث املفارقةة
مفتمٍ أیضا ،وبف ا عناوره ا
ت ثریىا ویدز التناق بنی ال رانی واضحا وااداا (املصدر الساب  .)132 :لقد و اف نقار قبا ى ا
الشةةف يف ع ة ادة قصةةادد منهةةا قصةةيدة "رسةةاد دنةةدي مةةا دبهةةة السةةویس" الاةجل یقاب ة ايهةةا بةةنی
ودهنی ما ودوه دبهةة السةویس ،أو بةنی اةالتنی مةا ااالرةا .یقةول نةقار يف مٍمةح الودةو اوول
عا ثنادياة اللوننی اوزرق مبا ىو لون اص راق واوياة واوم  ،وىو ةاىر القةادمنی ،واللاةون اوسةود
مبا ظم الو ما اقد و لم وسةوً داةنی يف نفوسةهم ومةا یضةمرون مةا ةرور للنةاس ویفشةف الشةاعر
اوریةةة «ى ة ا
اریةةة اورض ولصةةوص ا
ال ةةرف اوول للمفارقةةة التصةةویریة عةةا عدوانياةة النةةازلنی علةةی ا
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اخللةةي العجي ةةب مةةا عصةةبة اوم ةةم ،د ةةاؤوا ليسةةرقوا ال ةةوطا ویقض ةوا عليةةو» (اقيةةو1998 ،م)174 :

ویتسلاقون دداره ویه اددون أبناًه وضمرقون بٍد آبادهم:

ف ال ةادرة /تة ي إليةس مةا السعةوهیس /تة ي إليةس مةا السعةوهیس الصةابرهه/
«یا والدي! /ى ي اوةرو ع
إ ا أراىةا یةا أيبِ ،مةةا مهنةدق  ،سةعفعاه اللعصعةوص /حمشةةودة عنة هد املضةةي  /ىة عةةاده قع اةا ع ال اریة /
ه
یةهتهسلاقون ددارهنا /ویةعهه اددون بقاًهنةا /اةبٍدع آبةاد اریة  /إ ا أراىعةم /زعر هق العيةون /.../وا نةدع يف

س ح السافينة /یهسفرعو هن ویشتعمعون /ارغ برامي النابي وال یقا عل السااق ون یتوعادون»

(قبانی1891 ،م.)31-31 :

ومقوماتو ،ومةا إن ینتهة مةا
وعلی ى ا الناحو ظمض الشاعر يف تصویر الودو او اول بف ا عناوره ا
تصةویر ىة ا الودةو ة الاة ي ظم اة ال ةرف اوول للمفارقةة التصةویریة ة اتاةی ینتقة إلةی تصةویر الودةو
الصابرة ة الا ي ظم ا ال رف ال ا ا ة ابعد أن داًت سفا املوت ورساد اخلراب
ال اا للسویس ا
إلةةی أبنةةاً اورض وارتة اد اخلةراب عليهةةا ،یرسةةم نةقار ال ةةرف ا مةةر مةةا املفارقةةة ویصة اةرح ايهةةا مبٍمةةح
املةةدااعنی عةةا أرضةةهم ،الاة یا راض ةوا أن یعةةيش ايهةةا املةةرض ،ا ست وةةلوه وك ة ا وااةةد مةةنهم ضمةةاول
املواةةد بةةنی ا ميةةع ،ال یفة اةرق يف دةةنس
اریتهةةا ،اينق ة وةةورة القتةةال الشةةع
ا
مشةةاركة يف وةةناعة ا
ویتوعةةدون،
ةدمرون ا
وعمةةر وموقةةع سةةفا مبوادهةةة اوعةةداً الاة یا بعةةد مةةا كةةانوا یهة اددون وضمرقةةون ویة ا
أ وبحوا یهب ون ملف م وط القتةال ویهب ةون ك سةراب ا ةراد والغربةان امليتةة ویتسةاق ون ك مةار
وضمرقون ویعسحقون ویع حبون:
مشمشة ع
«ىة ي الرسةالةع یةةا أيب /مةا بورسةةعيد /أمةر ددیةةد /لفتيبةجل اوولةةی ،بب ِ
ةدً املعرهكةةو /ىهةبه ه املظليةاةو هن
ا
ه
ِ
ِ
ِ
ةف بعة ة هد
ةف مع عوطنة ةةا /أم ةةر ددیة ةةد /ىهب ة ةوا ك رتة ةةال ا ةهةراد / ،كسة ةةرب غرب ةةان معبية ةةد /النص ة ع
مل ة ه
الوااده/أبتاه ،لو اىهدتةههعم یةهتهساق ون /ك مار مشمشة عجوز/.../ه یب ه ااٍح علی ِحمرِاثو ،اإال
ودةةاً /ه یب ة ه طف ة  ،یةةا أيب ،اإال ودةةاًِ /لةةریعَّد ق ةاةا ال اری ة ِ /لةةيخع َّ اراةةا وااةةدا /اراةةا مبعركةِةة
مات ا راد /أبتاه مات ك ُّ أسر ِ
اب ا راد» (املصدر الساب .)34-34 :
البقاً /ه

وىف ة ا مةةا مةةٍل مقابلةةة الودةةو ال ةةا بالودةةو او اول تةةدز ادااةةة املفارقةةة ،و ان كةةٍ ال ةرانی يف املفارقةةة
التصویریة یلق بظٍلو علی ا مر ايدز ویقیدىا وضواا ودًٍ (عشري زاید2002 ،م.)136 :
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عما يف نفس الشةاعر
وما النماذج ا ايدة اومری ،أیضا قصيدة (القدس) .اه ه القصيدة تعبری ا
وووت وبناًىامي یعفس اق م ،ودعوة لتغيری اواوال ب اسا منها وتتما طريف املفارقةة التصةویریة
ايهةةا بةةنی واقةةع القةةدس ااض ةرا وطراهةةا ال ةةا واقعهةةا مسةةتقبٍ واالنتقةةال باملدینةةة مةةا اةةال إلةةی اةةال
الصةهاینة
ددیدة .یقول الشاعر يف املق ع اوول عا اوالة اوولی للقدس وی اكر اا ةا حتة اةراب ا
ي العنی الساكنة (الركةو  ،الةدمو )...،
تلوضما وال تصرضماه والفشف عا أاوا ا بعنی الشاعر علی رو ا
سفون العرب يف مواقفهم ما ااتٍل القدس (حممد اسنی2009 ،م.)518 :
الركو »
«بفي ع...اتای انته ِ الدُّمو  /وهَّلي ع اتای ذابه ِ الشُّمو  /رهكع ع اتای مهلهن ُّ
(قبا 1891 ،م.)161 :

الش ة ةرادع ،مدینة ةةة البت ة ةةول ،مدین ة ةةة
ويف املق ة ةةع ال ة ةةا تظه ة ةةر املدینة ةةة م ة ةةا دانبه ة ةةا التا ة ةارطم (من ة ةةارة ا
الشوار  ،اقینة مآذ عن ا وامع)ويف املق ع،
الرسول )...ویؤاكد الشاعر اقن املدینة (اقینة اجارةع ا
ا
السةةامعنی علةةی مصةةاهبا وتغيةةری
طماطةةب الشةةاعر القةةدس وصمع ة الناةداً لينباةةو املدینةةة أو أىلهةةا وینباةةو ا
أاوا ا ،إذ لبس املدینة اوداد وسفت أدراسها يف أیام اوعياد.
تلتف بالسَّواد» (املصدر الساب
«یا قدسع ...یا مدینة ُّ

.)161 :

وینتق الشاعر ما اصمبار إلی االستفهام املشبع بالشعور باالاتقاد:
ِ
اولعاب لألوالد» (املصدر الساب .)161 :
ه
«ما یقره ع االدراسه يف كنيسة القيامة /.../ما ضمم ع

ايخرج االستفهام إلی النف  .االقدس ه جتد ما یوقف العدوان عنها ،وه جتد ما یغس الةدماً،
وه جتد ما ینق اصذمي والقرآن واملسيح واصنسان (حممداسنی2009 ،م.)520 :
«ما یعِنق ع اصذمي  /ما یعِنق ع القرآن  /ما یعِنق ع املسيحه دمَّا قتلوا املسيح » (املصدر الساب

.)164 :

اوول مةةا ىة ه املفارقةةة ومضةةی يف تصةةویر مٍمةةح ىة ا الودةةو مةةا
وبعةةد أن وة اةرح ا
الشةةاعر بةةال رف ا
ودهی قدس ،بف ا ما یتجلا على قسماتو ما مٍمح الضعف واالنفسار وجبميع ما ضماوره مةا
مٍمح الركود واملوت ،ظمض لریسم ال رف ال ا ما ودو املدینة يف املق ةع اخلةامس ،ویتقة ادم رمةو
القدس ،وطماطبها:
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ِ
«یةةا قةةدسع ...یةةا مةةدینتی /یةةا قةةدسع ...یةةا ابيبتةةی /غةةدا غةةدا سةهةيعقىرع اللايمةةون /وتفةةرحع السةاةناب ع
ِ ِ
ِ
اخلضةراًع والغعصةةون /وتضةةحس الععيةةون /وتردةةعع ا مةةادمع املهةةادرهه /إلةةی السُّةةقوف ال ةاةاىرهه /ویردةةعع
اوطفا عل یلعبون» (املصدر الساب

.)163 :

وىفة ا ینبعة مةةا منادارةةا (القةةدس) إلةةی اولةةم بةةالعودة ،والفةةرح ،و ةو اوطفةةال بعةةد تفة اةرق ا بةةاً
السٍم ،وأ ان الليمون ی مر وال يور املهادرة تعود إلی أوطا ا اف لس الش ن يف
یعم ايها ا
واوبناً ،ا
املهةةادریا مةةا الس ة نی .اةةإ ان القصةةيدة متم ة باوم ة والفةةرح مٍاةةا ملةةا قدمةةو الشةةاعر مةةا وةةور
بادسة تدعو يف مبناىا إلی الي س أو اقدان اوم ما دهة التاریخ والدیا.
ويف قصيدة "القصيدة وا غراايا "یلج الشاعر إلی تو يف ى ا الشف ما املفارقة التصویریة،
ليقارن بنی الشعراً يف املغرب واملشرق ویقول يف ال رف اوول عا اریة الشعراً يف بٍد الغرب:
«يف بة ِ
ةٍد الغةةرب ،یةةا سةةيادي /یعولةةد الشاةةاعرع اةةراا /م لمةةا او ةةاك يف عةه ِ
ةرض الِبحةةار /ویعغنةاةی /بةةنیه
أاضان البحری ِ
ِ
اس املراعی /واقع ِ
ات ،وأدر ِ
ول ا عَّلنار» (قبا 1884 ،م.)161 :
ع
عه
ه

ویص ة اةرح يف ال ةةرف ال ةةا ع ةةا و ةةورة متناقض ةةة لل ةةرف اوول وى ة تص ةةویر الفب ة وع ةةدم اوری ةةة
للشعراً يف املشرق:
«ولهةدینا /یعولهةد الشاةاعرع يف كةةيس غعبةار /ویعغنَّةی مللةةوك ِمةا غعبةار /ومعيةول مةةا غعبةار  /وسةيوف ِمةةا
ع
غعبار» (املصدر الساب .)161-161 :

الصور الجزئية للمفارقة التصويرية ذات الطرفين المعاصرين
ويف النم ال ا «اإ ان الشاعر ال یق ادم كٍ ما ال ارانی متفامٍ يف مقاب ا مر ،وإاسما یفتا كٍ
منهما إلی جمموعةة مةا العناوةر ا قديةة التفصةيلية ا یضةع كة ا عنصةر منهمةا يف مقابلةة مةا یناقضةو
مةةا عناو ةةر ال ةةرف ا م ةةر ،حبي ة تنح ة ا املفارق ةةة يف النهای ةةة إلةةی جمموع ةةة م ةةا املفارق ةةات ا قدي ةةة
یتم اأوال علی مستوی دقديات ك ما ال رانی ،وثانيا ما
یتم إبراز التناق علی مستوینی ،ا
وب لس ا
مٍل جتميع ى ه ا قديات علی مستوی الف الا ي یت لاف منها» (عشري زاید2002 ،م.)136 :
ا
اف قصيدة "املهرولون " الجل كتبها بعد توقيع إتفاقية السٍم مع إسرادي  ،تصویر ما أوبح
عليةةو ال ة ادول العربيةةة الةةجل ىرول ة وراً السةةٍم وافظ ة العهةةود والم ة بالسةةٍم وارض ة علةةيهم
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تعاسة وكٍال وان فاً بعد ما أضاعوا السٍم ووورة إسةرادي الةجل مانة العهةود وتابعة طریقتهةا
كٍ منهما إلی جمموعة مةا
ولفا الشاعر یفت ا
يف االغتيال .وى ان شما طراا املقابلة اوساسيان ،ا
العناور ا قدية ،ویضةع ك اةٍ مةا ىة ه العناوةر بةإزاً مةا یقابلةو مةا عناوةر ال ةرف ا مةر ،ايقةول:
«س هق ه آمر ددر ِ
ان اوياً /واه ِرانا ورقهصنا» (قبا 1993 ،م.)139 :
ع ع
ه
ه
يف ى ة ا الةةنب ترتسةةم املفارقةةة التصةةویریة يف ردود الفع ة املغةةایرة للتوقةةع ،االسةةقوط یتلةةوه اةةرح
ورقةةب (بشةةری .)8 ،2001 ،ویتفةةرر ىة ا النةةو مةةا املفارقةةة التصةةویریة لةةدی الشةةاعر ،لریسةةم لواتةةو عةةا
الٍمباالة العربية الجل تصدق الوعود الفاذبة اصسراديلية ویبن موقفا یناق ما ینتظر اعلو:
«سهقه ه ِللمراة اخلمسنی عع ریتعنا /دو هن أن ه َّتق ...أو نصرخه /أو یع ِرعبهنا مرأی الدماً».
(املصدر الساب )131 :

ويف املق ع الرابع ی كر نقار تاریخ العرب وما كان عليو اا م يف املاض وما أوبح عليو ى ه
اوال يف العصر اواضر ايقول:
«سةه ةقه غرناط ةةة /للم ةةراة اخلمسة ةةنی ِم ةةا أی ةةدي العهرهب/سة ةةق إ ةةبيلية /سةه ةقه
مر ع يف أیدي امليليشات» (املصدر الساب .)131 :
سهقه عموریاة /سهقه

أن اكية ةةة/

اهفة ة ا جتل ةةس اوم ةةة بع ةةد اصتفاقي ةةة عل ةةی اورض اخلة ةراب ،افة ة ا م ةةا أن اكي ةةة وإ ةةبيلية وعموری ةةة
بالشموخ واخللود .ویتابع نقار ى ه املعا ايقول:
سق بعد ما كان رموزا اياة ارتب
ا
اب /واوي ةا هن والقاودةات ،واووالد /والقایتةون والقایة  /سةرقوا
«أندعلس واادة سملفها /سهرهقوا اوبو ه
عيسی با مر ( »...املصدر الساب .)131 :

تتحول امللفياة يف املق ع إلی
وتظهر املفارقة التصویریة يف ى ه اوبيات ما مٍل تغيری الداللة ،إذ ا
الس ةٍم وت ة ىب ك ة ا م ةةال .وتتت ةةابع
ا
الٍملفي ةةة ،اي ة تس ةةرق ا
القود ةةات واووالد وتس ةةرق رم ةةوز ا
القصيدة هب ه املفارقات التصویریة ا قدية اتای تص إلی ى ه اوبيات:
«بع هد مخسنی سهنو /ما وهدهدنا وطنا نسفنعو اإال السَّراب» (املصدر الساب .)131 :

واملفارقة يف ى ه اوبيات تتجلای «يف التضاد الدالخ بنی ا ی الةوطا والسةراب ویقةوم التضةاد بةنی
66

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ  ،42ربيع 1396

اوول مسااة أرضةية معيانةة بينمةا تنعةدم املسةااة يف اقة السةراب وداللةة
الوطا والسراب ايفون ا
ال ةةوطا إل ةةی الود ةةود يف ا ةةنی ظم اة ة السة ةراب دالل ةةة الٍود ةةود» (بش ةةری2001 ،م )5 :ونة ةقار ك ةةان خمالف ةةا
السٍم والصلح مع إسرادي  ،اریا توقيعات الصلح واملعاىدات.
ملفاوضات ا
«كم اهلمنا بسٍم أمضهر /وىٍل أبيه  /وبِبهحر أزرق /وقلو معرسلة» (قبا 1884 ،م.)134 :

ةف منهةا رغبةة يف اويةاة الفرظمةة مةا مةٍل تلةس اولةوان (أمضةر،
اه ه الندة اوقینة اليادسة نستش ا
السٍم وال م نينة والتاعلا باوياة يف ا الفرامة ولف اةا
أبي  ،أزرق) الاجل تقمر يف جمموعها ،إلی ا
السٍم یرتب يف اوبيات التالية با نب ،واليع بالتقسي والت دری.
ا
ةٍم ا بن ةةاً  /ال س ة ِ
«وود ةةدنا اجة ة ة أنفعس ةةنا يف مقبةله ةةو /م ةةا تهةةری یسة ة ه ع عم عهةةا س ة ِ
ةٍم اوقوی ة ِةاً
هه ه
هه
ه
القادریا» (ااملصدر الساب .)134 :

السٍم ،اوياة ا منة وا ةدوً ،بينمةا تقلبةو
وىو املوقف الا ي تن ل منو املفارقة التصویریةمي إذ ظم ا ا
تؤدجهةةا الوعةةود والق ةرارات الفاذبةةة .ویتةةابع الشةةاعر قصةةيدتو اتةةی
املفارقةةة إلةةی اوةةریة ونةةار للقل ة ا
النب الصورة اومری ه املفارقة يف قولو:
یقدم لنا ا
ِ
ِ
ذات یةوم أكلةه أوالدهنةا /مهضهةغه أكبادهنةا /وأمهة ناىا إلةی
اب /مةاه اوعن ةی الاتةی ه
«وتةهقهَّودنا بٍ ا
هر العهسه  /وسهفرناورهقهصنا» (املصدر الساب .)133 :

واملفارقة التصةویریة تن لة يف أ ان أاعةال ال اةقواج تةدع إلةی دالالت االرتيةاح وا ةدوً غةری أ ان الصةورة
تتاحول إلی اادعة الةقواج مةا املةرأة الةجل أكلة اووالد ومضةغ اوكبةاد .ويف ىة ا ال اةقواج والعةرس
صمسد نقار ثنادياة اوضور والغياب ،االغياب تبناه أبناً البلد العريب والسمات العربية:
ا
«ه یهفا ِيف ِ
العرس رقب عريب /أو طعام عريب /أو غناً عريب /أو ايةاً عةريب /القةد غةاب عةا
القاااة أوالد البلد» (املصدر الساب

.)131 :

افان اوضور ومریفا املتم لة يف لفظة الدوالر:
نصف امله ِر بالدوالر /كان اخلامتع املاسیع بال ادوالر /والفعفة كان ىبة ما أمریفا».
«كا هن
ع ه
(املصدر الساب )136 :
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وىفة ا ینحة ا كة مةةا ال ةرانی إلةةی جمموعةةة مةةا العناوةةر الةةجل یقةةوم كة عنصةةر منهةةا بةةإزاً العنصةةر
املقاب لو ما ال رف ا مرمي االسقوط واالغتصاب ة وى ا عنصر ما عناور ال رف اوول ة یتلوه
اةرح ورقةب ة وىة ا ىةو عنصةر املقابة لةو مةا ال ةرف ال ةا ة وتتاحةول امللفيةة والرمةوز الاةجل ارتب ة
بةاخللود والشةةموخ ة وىة ا عنصةر آمةةر مةةا عناوةةر ال ةةرف اوول للمفارقةة ة إلةةی الٍملفيةةة وعةةدم
ال بات وال ل واالنفسار ة وى ا ىو العنصر املقاب ة والسٍم والقواج وقضاً هر العس الجل دت
ةدل علةی
اويةاة ا منةة واالطمئنةان ة وىة ا عنصةر ثالة مةا عناوةر ال ةرف اوول ة قةد أوةبح ت ا
القلة والعقةر والفادعةة ة وىة ا ىةو مةا یقابلةو مةا عناوةر ال ةرف ال ةا ة وأمةریا اةإن غيةاب الةدول
العربيةة و ةعبها يف أمورىةا ة ىةو عنصةر ال ةرف اوول ة یسةتبد ا اضةور أمریفةا .وعلةی ىة ا الناحةو
«تتحول املقاطع إلی جمموعة ما املفارقة ا قديةة البارعةة ،الاةجل تتة لاف مةا جمموعهةا املفارقةة الفةدی
مرة علی مسةتوی دقديةات كة مةا
مرتنی ،ا
يف القصيدة ،ویشعر القارئ بفدااة املفارقة بنی اوالنی ا
اوالنی ،ومرة علی مستوی اوالنی كف » (عشري زاید2002 ،م.)138 :
ا
ويف قصيده "علبة الرسم" تتش اف املفارقة التصویریة الفدی بةنی ثنادياةة اويةاة قبة اوةرب وقبة
ى ا القما املعد ا ،وما كان عليها ما ان ٍق وسعادة وإ راق ومصب ،واوياة يف زمةا اوةرب
وما أوبح عليو ما القب والسواد والظلم والدمار .وى ان شما طراةا املفارقةة التصةویریة الفةدی
یتجقأ ك ا منهما إلی جمموعة ما العناور ا قدية .واملفارقة التصةویریة يف املق ةع
يف القصيدة ولفا ا
اوول تتجلةةی يف التاضةةاد الةةدالخ بةةنی ا ة عصةةفور وسةةجا ،وداللةةة العصةةفور ترم ة إلةةی اوریاةةة
ا
واالن ٍق ،يف انی ظم ا السجا داللة القب وعدم اوریة.
«یضةةعع ابةةن ععلبةهةه ألوِانةةو أمةةام  /وی لةةبع مة اةن أن أرسةةمه لةةوع عصةةفورا /أغة ُّ الفر ةةاةه بةةاللاون الرامةةاديا/
وأرسم لو مربعا ِ
عليو قف وقضبان /یقو عل خ ابن /ولفاا ى ا سجا» (قبا 1891 ،م.)111 :
ع ا

ويف املق ع ال ا قد لعب نقار علی ثنادية اللاوننی اوزرق واوسود ااوزرق ىو لون اص راق واوياة
واللاون اوسود ظم ا الظالم والقتال.
«یضةةع ابةةن علبةةه أ ِ
هقٍمةِةو أمةةام  /وی لةةبع مة اةن أن أرسةةمه لةةو حبةرا /وأرسةةمع لةةو دادةةرة سةهةودهاً /یقةةو عل
عه
ه ع
ف أن ترس ةةمه حبة ةرا  َّ /أال تع ةةر ع
اب ةةن /ولف ة َّةا ىة ة ه داد ةةرة س ةةوداً ،ی ةةا أيب /أال تع ةةر ع
ف َّأن البح ةةره

أزرق » (املصدر الساب .)116 ،
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ويف املق ة ةةع ال ال ة ة تنفشة ةةف املفارقة ةةة التصة ةةویریة يف التاضة ةةاد ال ة ة ادالخ أیضة ةةا بة ةةنی ا ة ة السة ةةناب
تدل علی اوياة واخلصب يف انی یرمق املس ادس إلی ال ادمار.
واملس ادسمي االسناب ا
من أن أرسمه لو سعنبلهة قمح /أمسةس القهلهةم /وأرسةمع لةو
«یضعع ابن كرااسةه الراسم أمام  /وی لبع ا
ف یةةا أيب الفةةر هق بةةنی
مس ادسةةا /یسةةخرع ابةةن ِمةةا دههل ة يف ا ة اا َّ
الرسةةم /ویقةةو عل مسةةتغربا /أال تعةةر ع
السعنبع ِلة واملس ادس » (املصدر الساب .)114 :
ع

المفارقة التصويرية ذات المعطيات التراثية
ه املفارقة التصویریة املبنياة علی مع يات تراثية بدورىا ثٍثة أسماط:
. 1المفارقة التصويرية ذات الطرف التراثي الواحد

يف ى ا النام یقاب الشاعر بنی طرانی أادشما تراث  ،وا مر معاور .و ا النام ثٍث وور:
الف) المفارقة التصويرية ذات الطرفين التراثي والمعاصر
یص اةرح ايهةةا الشةةاعر ب ةةريف املفارقةةة ة الرتاثة واملعاوةر ة حمتفظةةا لفة ا منهمةةا بتميةةقه واسةةتقٍلو عةةا

ا مر ،وتتحق املفارقة عا طری املقابلة بنی ال رانی املتمایقیا (عشةري زایةد2002 ،م .)138 :افة
اومةة
قصيدة "أاقان يف اوندلس" استوعب نقار قبا ك ریا ما الرتاث لتصویر الواقع ال ي دتةر بةو ا
العربيةةة ،ورب ة بةةنی املاض ة واواضةةر ویبةةن قصةةيدتو علةةی مفارقةةة تصةةویریة كبةةریة ،طراهةةا اوول –
الرتاث – ماض العرب يف اوندلس وما كانوا عليو ما اقوة وب س وسل ان وجمد ،وطراهةا ال ةا مةا
آل إليو ى ا اجملد ما ان فاً وانفسةار .والشةاعر یص اةرح بفةٍ ال ةرانی ال طمل ةو بةا مر .یقةول يف
ال رف اوول:
«كتب خ یا غالية /كتب تسة لنی عةا إسةبانية /عةا طةارقيفتح باس ِةم ِ
اا دنيةا ثانيةو /عهةا ععقبهِةة
ه
ه
ه
ع
ِ
ِ
ِ
بة ِا نةةااع /سة ل عةةا أميَّةسة ل عةةا أمریىةةا مععاویةةة /عةا السَّةرایا القااىيةةة  /حتمة ع مةةا دمشة ه يف
رِ
كاهبا اضارة وعااية» (قبا 1891 ،م.)114 :

ا ینتق إلی تصویر مٍمح ال رف املعاور وما آل إليو:
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ِ
«ه یب ه يف إسبانية /مناا وما ععصوِرنا ال امانية /غریه الا ي یبقةی مةا اخلمة ِر جبةوف ا نيةة /ه یبة ه
مةةا قعرطبةةة سةةوی دمةةو ِ املئة ِ
نات الباكيةة /ه یبة ه ِمةةا والدةِ ،ومةةا افایةةا اباهةةا ،قاايةةة وال بقایةةا
ع
ع
قااية /ه یب ه ِما غرناطة /وما بن أمحر اإال ما یقو عل الرااوبة» (املصدر الساب .)161 :

إذا ما ألقينا نظرة علی اوبيةات الةجل سةبق  ،ودةدنا أ ان بنيةة املفارقةة التصةویریة ال ختةرج عةا ىة یا
امللمحنیمي ملمح النافوص الا ی ظمياق اوالةة الراىنةة للةدول العربيةة و ةعوهبا ،وملمةح اص ةراق الاة ی
االصةورة
ساد اةی القةرون البعيةدة .والشةاعر كمةا رأینةا یص اةور كةٍ مةا ال ةرانی مس ا
ةتقٍ عةا ا مةر ،ا
تعد عا اجملد واقاد تارطمية م بتة ،ويف الصورة املعاورة تبدو اضمحٍل ومخةود .ويف م ة
الرتاثية ا
ى ه الصةورة مةا وةور املفارقةة التصةویریة یظة ا ال ةرف الرتاثة حمتفظةا بداللتةو الرتاثيةة وال ضممة أهیاةة
الصورة تظ ا أىون
داللة معاورة يف ذاتو إال ما مٍل مقابلتو بال رف املعاور وما ا «اإ ان ى ه ا
وةةور املفارقةةة ذات املع يةةات الرتاثيةةة قيمةةة مةةا الناايةةة الفنايةةة» (عشةةري زایةةد2002 ،م .)140 :ويف
قصيدة "عقف منفرد علی ال بلة" الشاعر یلج إلی تو يف ى ه الصورة ،لينتقد ما مٍ ا الدول
واوفومات العربية ب سلوب الذ ومق  ،ايتشف ال رف اوول ما مفارقتو التصویریة الشعارات
الاجل كان معرواة عند العرب وبنی املسلمنی يف املاض وكان أساسا للملس والسيادة.
"الشةوری بةةنیه النةا ِ
ةب الدسةةتعور ة
«"العةد عل أسةةاسع امللةةس"ُّ /
ةاس أسةاسع امللةةس"" /الشاةةعبع ة كمةةا ن َّ
ع
ع
أساسع امللس"» (قبا 1884 ،م.)141 :
ع

وأ امةةا ال ةةرف ال ةةا ة ه املفارقةةة التصةةویریة تتجلاةةی مةةا انقةةٍب وحتویة ىة ه الشةةعارات يف العصةةر
اواضةر واملفةردات الةجل قةد أعمة ت تعةرف مةةا قبة اوفةام علةی طبلةة السياسةة وعلةی الشةةعوب أن
ترقب علی ى ا اصیقا ویصبح القمع والشن وافم البوليس وت ليو الشخب ،أساس امللةس بعةد
أن كان العدل والشوری والشعب ،أساسو.
«"القهمع أساسع امللس"" /الشَّن أساسع امللس"" /افمع البوليس أساسع امللس"" /ت ليوع الش ِ
َّخب
ع
ع
ع
أسةةاس امللةةس"" /جتدی ةدع البيعةةة للحفةةام أسةةاس امللةةس"" /وضةةع الفلمةةات علةةی اخلةةازع ِ
ةاس
ة
س
أ
وق
هه
ع
ع
ع
ع ع
امللس"» (املصدر الساب .)144 :
ع
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ب) المفارقة التصويرية ذات مالمح الطرف المعاصر

الصةورة ال انيةة مةا املفارقةة ذات ال ةرف الرتاثة الوااةد« ،یسةتدع الشةاعر ال ةرف ال ةا إلةی
ويف ا
وع القةارئ دون أن یص اةرح مبٍحمةو الرتاثيةة ة الةجل یعتمةد علةی أ ا ةا مضةمرة يف وعة القةارئ ة وبةدال
م ةةا التصة ةریح هبة ة ه املٍم ةةح یض ةةف الش ةةاعر عل ةةی ىة ة ا ال ةةرف الرتاثة ة املٍم ةةح اخلاو ةةة ب ةةال رف
املعاور ،والاجل تتناق املٍمح اوقيقية املضمرة ة لل ةرف الرتاثة  .ومةا مةٍل ىة ه املٍمةح املضةمرة
واملٍمةح املعاوةةرة تبةةدو املفارقةةة ااداةةة وأليمةةة ،اية تصةةبح منةةابع الع ةةاً واخلصةةب يف الةرتاث رمةةوزا
للجدب والعقممي معا الشجاعة رمقا للجنب ،وقيم اخلری رموزا للشر» (عشري زاید2002 ،م.)140 :
وم ةةا النام ةةاذج ا ياةةدة ة ه الص ةةورة قص ةةيدة "مرس ةةوم بإقال ةةة مال ةةد ب ةةا الولي ةةد" ون ةقار يف قص ةةيدتو
یستلهم الرتاث التارطم والةدین ویعمةد إلةی االرمةراف بةبع الرمةوز عةا داللتهةا الةجل وقةرت يف ذاكةرة
الناس ،لتحم ما السمات الاجل تتناسب الواقع املعاش .تبدأ القصيدة هب ه العبارة « :هسهرقوا ِمناا زما هن
العة هةريب» (قبةةانی ،)487 :1993 ،ورامب ةةا الشةةاعر أراد هب ة ه العبةةارة ع ةةا ضةةيا تةةاریخ الشةةعب واس ةةتٍب
ه
ویفرر نقار اع "سرقوا" ویسةتلهم خصةية ااطمةة القىةراً (س)
الغرب ملفانة العربية والتاریخ العريب .ا
الشةرف الةجل ه تنقلةب إلةی مصةادر الشةر قةد ااوةررا قةوی الشةر
ویصور كيةف اتةی مصةادر اخلةری و ا
ا
ونفل هبا وى ا ملمح یش بضيا الشرف والتاخلای عنو (عشري زاید1997 ،م.)38 :
ِ
ِ
«سهرهقعوا مناا زما هن العهرهيب /سهرهقعوا ااطمهةه القىراًه ما بي النا ا

» (اقبانی1884 ،م.)394 :

للحریةةة
ویتةةابع الشةةاعر اسةةتدعاً الشخصةةيات الرتاثيةةة ویستحضةةر خصةةية "وةةٍح الةةدیا" كرمةةق ا
الشةةعب العةةريب ،وزیةةادة علةةی ذلةةس اقةةد
ايناديةةو ليعلامةةو أ ان افةةام العةةرب ختلاةوا عةةا السة نی وعةةا ا
باعوا عقيدرم وافرىم ودعلوه سلعة.
«یا وٍح ال ادیا /باعوا النسخةه اوولی ِما الق ِ
ةرآن /بةاعوا اوةق هن يف عهيةنا علة ا /كشهةفوا يف أعاعةد
ه
ه
ِ
هره رسول اا» (املصدر الساب .)394 :

اومةةة .اقةةد
واةةنی یعةةاود الناظةةر يف الواقةةع اوقيقة تتباةدی لةةو ا
الضةةخامة املفارقةةة الاةجل انسةةاق إليهةةا ا
ذىب القادة الا یا س روا التااریخ اوقيق  ،وه ینب يف الواقةع اإال وةور مهقومةة لقةادة عةادقیا عةا
الردةال والقةادة املنجةقیا أسماطةا ددیةدة مش اةوىة تتناسةب وةورىم يف ىة ا العصةةر.
الفعة اإناةو ضمية ا
الشةةجاعة واالنتصةةار يف
ویسةةتدعی الشةةاعر خصةةية مالةةد بةةا الوليةةد والاة ي یع ة اد مةةا أبةةرز معةةاه ا
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یصرح باملٍمح الرتاثيةة اوقيقيةة لشخصةية مالةد ،أضةمر ىة ه
ولفا ا
ا
الرتاث العريب ا
الشاعر بدل أن ا
املٍمةةح وأسةةق عليةةو مٍمةةح الواقةةع العةةريب املهةةقوم بعةةد نفسةةة  .1864اخالةةد یتحة اةول سةةفریا يف
الرتاث قاددا عسفریاا منتصرا .ولع ا املفارقة التصویریة ال ختفة علةی املةدقا
دنيف بعد أن كان يف ا
تدل ى ه
القوة واملهابة سفریا ،مبا ا
یتحول القادد العريب املتوا واملقرتنة بو ة ا
والقارئ الف ا انی ا
الو يفةةة إلةةی دالالت تشةةری إلةةی ال ادبلوماسةةية والليونةةة .یتحة اةول مالةةد يف العصةةر اواضةةر سةةفریا يف
الرضةةا وىة كلاهةةا ال تلية بقادةةد عسةةفري
دنيةةف ،اهة ه املدینةةة تةةنعفس االةةة ا
الرتامة والتفةةاىم و ا
ن أ امتو ىقم يف اروهبا (الروا ده2006 ،م.)21 :
انی نعرف أ ا
«عهقهل ةوا مال ة هد يف أعقة ِ
ةاب اة ِ
ةتح الشاةةام /هَّةةوه سةةفریا يف دنيةةف /یل ةِبسع القعباعهةةه السةاةوداً /یسةةتمتعع
ِبالسايجار ة والفاايار /یعرغی بالفرنسية /ظمش بنیه هقراوات أوروباا» (قبا 1884 ،م.)399 :

اومةة عةا رسةةالتها ،اقةد ختلاة عةةا
إن ىة ه املفارقةة التصةویریة تفشةةف عةا موقةف نةقار مةةا حت اةول ا
ةالرمق
عنصر ا
القوة وسع إلی املهادنة .وال تتوقاف املفارقة يف ى ه القصيدة عند ادود االرمراف ب ا
ةاد مةةا قةةد وقةةر يف ذاكةةرة ال قااةةة عنةةو ،ولفة اةا اومةةر یبلة اةةدود معاقبةةة
عةةا داللتةةو إلةةی دالالت تضة ا
الشام ویرااقو قادةد آمةر يف ىة ا
یتحول سفریا يف أعقاب اتح ا
القادد علی انتصاره ،اإن كان مالد ا
االرم ةراف بةةالرمق ،اهةةا ىةةو "طةةارق بةةا زیةةاد" الاة ي أقةةالوه مةةا ا ةةيش ،ویتحة اةول بعةةد انتصةةاراتو يف
املاض إلی حمفمة اوما يف اواضر ،ايجه انتصاره علی أبةواب حمةاكم العسةفریة بتهمةة مرقةو
قانون ا قظمة وجبرظمة االنتصار.
«سهةةرهقعوا ِم ةةا ط ةةارق مع هفهةةوع اوندلس ة  /أم ة وا من ةةوع النايا ةةنیه ،أق ةةالوهع ِم ةا ا ةه ِ
ةيش /أا ةةالوهع إل ةةی
ا
حمفمةِ اوما /أدانوه ِ
جبرم الناصر» (املصدر الساب .)398 :
ع

وما مٍل ى ه املفارقة التصویریة الاجل است ا الشاعر أن صمع ىة ه الشخصةيات الرتاثيةة
ايها ة عا طری اصضماً العفس ة رمقا للواقع العريب كلاو ،وما مٍل التافاع بةنی املٍمةح
الرتاثية اوقيقية املضمرة والً واملٍمةح املعاوةرة الةجل أسةق ها الشةاعر علةيهم تةدز ادااةة املفارقةة
ا
الرتاثيةة
الشةاعر أن یسةتدع مةا الة ا اكرة ا
التصویریة .اهفة ا ظملة الواقةع املعاوةر علةی ا
الشخصةياات ا
وقةةد یعمةةد إلةةی االرمةراف بةةبع الرمةةوز عةةا دالالرةةا وقةةد أك ةةر نةقار يف تو يةةف ىة ه الصةةورة مةةا
أسماط املفارقة التصویریة .ويف قصيدة أمری یستحضر الشاعر ع ادة خصيات تراثية ویقول:
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ةوز /قتلنةةا رمةةا العةةرب .../انتهظهرنةةا مالةةدا أو
«ىة علةةی كة ا ردةةيس اةةاكم يف أمریفةةا /إن أراده الفة ه

طارقا ،أو عنرتة /ا هكلنا ثهرثةهرهة /و هرهبنا ثهرثهرة» (قبا

1884 ،م.)314 :

ویظهةةر لنةةا ى ة ا املق ةةع الشةةعري مةةا مةةٍل املفارقةةة التصةةویریة ،انتفةةاً الب ولةةة مةةا الشةةرق العةةريب
یعد عا كرىو للعرب وإواق
ي رديس أمریف ال ینجح يف انتخابات اإال بقدر ما ا
وعجق أاراده .ا ا
ةريب قةادر علةی موادهةة ذلةس اوقةد قةةوال
ا
الضةرر هبةم ،يف الوقة الاة ي ال ذمةد ا
أي قادةد أو اةارس ع ا
واعٍ وقد دتا املفارقة التصویریة يف ىة ه اوبيةات علةی مسةتوی حتویة ىة ه او ةاً اویقونيةة إلةی
رمةةوز للنافةةوص بعةةد أن كان ة رمةةوزا ل قةةدام يف املاض ة  .ويف قصةةيدة "درظمةةة ةةرف أمةةام ا ةةاکم
العربية" یقلاب نقار داللة رمق عنرتة ،ايتاهم عنرتة املعاور بتخلايو عا جاعتو وبيع تراثو.
«دهمهلوا عهلهينا /كا هن عنرتهةع یبيعع اصانهو ِبلهفااتی تب  /وقمصان جرة ،ومعجون ددیةد للحهٍقةة/

كا هن عنرتةع یبيعع ا اىلية» (املصدر الساب

.)114 :

الرتاث تناق ى ه املعا دتاما.
ومعروف أ ان داللتو يف ا
سري د ادا ما بٍد قمعستان" یعلا نقار ب ان يع اوب ال قةد أوةبحوا يف
ويف قصيدة "تقریر ا
زماننا نسوانا وىف ا یتولاد اصاساس باملفارقة التصویریة يف م ى ا املسلس ما مقارنة التل اق بنی
الشاعر عليها ،وال س أ ان ى ا
الرتاثية املضمرة وبنی املٍمح املعاورة
املضادة الاجل یضفيها ا
املٍمح ا
ا
الساب .
املسلس أنضع انايا ما املسلس ا
ج) المفارقة التصويرية ذات مالمح الطرف التراثي المسلوبة عن الطرف المعاصر
ويف الصةةورة ال اال ةةة مةةا املفارقةةة ذات ال ةةرف الرتاث ة الوااةةد ،تتح اق ة املفارقةةة التصةةویریة عةةا طری ة

الرتاثة عةا ال اةرف املعاوةر« .اهة عفةس الصةورة ال انيةة ،اية یسةتدع
سلب مٍمةح ال ةرف ا
یصرح ب ي ما مٍحمو ،وبدال ما ذلس یضف عليو
الشاعر ايها ال رف املعاور للمفارقة دون أن ا
مٍمح ال رف الرتاث سلبا ،أو بعبارة أمری یرب ى ه املٍمح الرتاثية بال رف املعاور عةا طریة
الصةورة" ،قصةيدة اعتة ار ويب دتةام" وقةد
نفيها عنو» (عشري زاید2002 ،م .)141 :وما سمةاذج ىة ه ا
امتةةار نةقار لل ةةرف الرتاثة خصةةية اصمةةام علة ( ) واخلليفةةة عمةةر ،ليقابة بينهمةةا وبةةنی ال ةةرف
اومةة العربيةة يف ىة ا العصةر .وقةد اسةتدعی ىة ا ال ةرف املعاوةةر
املعاوةر املتم ةا يف او افةام وقةادة ا
یصرح مبٍحمو املعاورة .وإاسما اكتفی ب ن ینف عنو املٍمح الرتاثية.
دون أن ا
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«ب ن ی ي عل أو ی ي عمر /ولا ی توا ولا ی توا /اٍ أاد ِ
بسيف سواهع ینتصرع».
(قبا 1891 ،م)411 :

اقد قامة املفارقةة التصةویریة ىنةا علةی اقيقةة اضةور اصمةام علة ( ) وعمةر بشةف إصمةابی ومةا
اوول ،ختةتم بنفةران
ولفا ااعليةة ىة ا اومةر اصصمةابی يف السة ر ا
ظم اٍ ا ما اتواات وانتصارات ،ا
داف ما طرف الشاعر ویعةود بلفةظ "لةا یة توا " املف اةرر م اةرتنی .وىفة ا تتح اقة املفارقةة التصةویریة
عا طری سلب مٍمح ال اةرف الرتاثة عةا ال ةرف املعاوةر .ويف قصةيدة "ملةاذا یسةق ع عمتعةب بةا
الرتاثية عا الواقع املعاور:
تهعبان يف امتحان اقوق اصنسان" نری الشاعر أیضا یسلب املٍمح ا
«ال أا ةةد یعراعن ةةا يف ى ة ِه الص ةةحراً /ال زمل ةةة ،ال ناق ةةة /ال الوت ةةد وال اوج ةةر/ال ىن ةدع ،ال عف ةراً/

أوراقعنا معریبة /أافارعنا غریبهة» (قبا

1884 ،م.)111 :

لقةد وةةار"اواد" املنفة ا يف ىة ا املق ةةع الشةعري معةةادال دالليةا للنخلةةة والنااقةةة وكة ا للوتةةد واوجةةر
القاىية ةةة وى ة ة بة ةةدورىا
مقوم ة ةات اصنسة ةةان العة ةةريب والفية ةةان العة ةةريب يف العصة ةةور ا
وىة ةةی يف جمموعهة ةةا ا
الصةةٍبة ،وعةةا طری ة تو يفهةةا املنف ة ا  ،یسةةلب
معةةادالت موضةةوعية ا
الصةةد ،وال ابةةات ،و ا
للشةةموخ ،و ا
املقومةةات عةةا عصةةر االسةةتٍب اوضةةاري ،عصةةر الةةناف الاة ي وةةار أغلةةی مةةا الة ادم
الشةةاعر ىة ه ا
مرة أمری دم اٍ يف ىند تارة ويف عفراً تارة
وال ادمو  ،ا یستعيد ى ا "اواد" املنف ا كيانو البشر ا
ي ا
أمةةری ،ولةةيس ىة ه اإال رمةقا للفرامةةة العربيةةة املع افةةرة يف الة اةرتاب وىة ا نتيجةةة اتميةةة لغرابةةة اوافةةار.
ودةةدیر بالة اكر بة ان ىة ه الصةةورة مةةا املفارقةةة التصةةویریة حتمة قةةدرا كبةریا مةةا املبا ةةرة ،و ان الشةةاعر
الصةرااة واملبا ةرة
یصرح ايها املٍمح الرتاثيةة وباسةتخدامها السةلبية تتولاةد ىة ه املفارقةة ،ورامبةا ىة ه ا
ا
تفون دليٍ علی استخدامها اوق ا بنی أنوا املفارقة التصویریة يف الشعر املعاور.
 .2المفارقة التصويرية ذات الطرفين التراثيين

اأما النام ال ا ما أسماط املفارقة الرتاثية اهو املفارقة ذات ال رانی الرتاثينی ،وىو سم أك ر تعقيدا
وعمقةةا مةةا املفارقةةة ذات ال ةةرف الرتاثة الوااةةد ،إذ يف ىة ه املفارقةةة ذات ال ةةرانی الرتاثيةةنی یفةةون
ل ةةريف املفارقةةة أو واةةدشما أك ةةر مةةا مسةةتوی دالخ ،ب ة ن ضمم ة مةةع داللتةةو الرتاثيةةة داللةةة أمةةری
تتم اأوال بنی الداللة
تتم عملية املقابلة يف ى ه املفارقة علی مستوینیمي اي ا
معاورة رمقیة ،وىف ا ا
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ةتم ثانيةةا بةةنی ال اداللةةة الرتاثيةةة واةةدشما والداللةةة املعاوةةرة الرمقیةةة يف ا مةةر ،وهب ة ا
الرتاثيةةة لل ةةرانی وتة ا
تقداد املفارقة عمقا وت ثریا عا طری ى ه املقابلة املقدودة (عشري زاید2002 ،م.)141 :
تعب با تهعبان يف امتحان اقوق اصنسان" یستخدم الشاعر مفارقةة
يف قصيدة "ملاذا یسق ع عم ع
تصةویریة ،أاةد طرايهةا خصةية اصمةةام علة ا ( ) الاة ي ظم ةا رمةقا للفةداً والتاضةحية ،وىةو الصةةورة
املشةةرقة للحة والعةةدل ،وىةةو یضةةفی علةةی خصةةيتو مةةا مةةٍل ىة ه املٍمةةح مةةدلوال رمقیةةا معاوةرا
الصةورة
ویقابة بينةةو ة بداللتةو الرتاثيةةة والرمقیةةة ة وبةنی خصةةية تراثيةةة أمةةری وىةو معاویةةة ،مبةةا ظم اة ا
املظلمة للظلم .وى ه املقابلة بنی ال رانی الرتاثينی تستدع العدید ما اواةداث والصةور يف ذىةا
ةتم يف وعة القةارئ مسةتوی آمةر
املتلاقی ،اهما طراان غنيان باصضماًات وما مٍل ى ه املقابلة ی ا
ما املقابلة بنی خصية عل ا ( ) مبا ظم الو و خصةية معاویةة مبةدلو ا الرمةقي املعاوةر ،وىنةا دعة
نقار ك ما یضحس للح ال ي قرنو بعل ( ) سيقت بسيف الظلم ال ي قرنو مبعاویة:
«إذا ضحفنا لعل ا مراة /یقتلنا معاویو» (قبا

1884 ،م.)118 :

"مواوی ة دمشةةقية إلةةی قمةةر بغةةداد" یستحضةةر خصةةية املتن ة ا وکةةااور سموذدةةا كةةامٍ
ويف قصةةيدة ا
للفهاوة ،والناقب ،والتاقصری ،ولعلاها وورة منسجمة مع موقف املتن ا منو قدظما:
«ى أتهتس اومبارع یةا متنة ا  /أ ان كةااور افةس اوىرامةا /سةهقه
یهبيع إال الرتاما» (قبا 1891 ،م.)111 :

مصةرع يف یةد قةروي /ه هصمةد مةا

اأمةةا خصةةية كةةااور اقةةد ااختة ىا نةقار رمةقا النتقةةاد أاةةد قةةادة مصةةر يف ىة ا العصةةر ،إذ دعلةةو قادةةدا
یتجسةد يف خصةية
متآمرا عل وطنو و اأمتو ،ویهدف إلی دمار تراثها وااضرىا ،واملتنباةی املعاوةر ا
نقار الا ي دادما ینتقد القادة املتآمریا ول ا اإ ان موقفو ما قيادة مصر جتد ووررا يف كااور.
 .3المفارقة التصويرية المبنية علی نص تراثی

نب تراثة  ،علةى حتةویر الشةاعر يف الةناب املقتةبس أو املضةمون ،رغبةة يف
تعتمد املفارقة املبنية على ا
ةنب الاةجل ارتب ة بةةو يف ودةةدان املتلقةةی ،ومةةا
توليةةد داللةةة معاوةةرة تتنةةاق مةةع الداللةةة الرتاثيةةة للة ا
مةةٍل املقابلةةة بةةنی املةةدلولنی الرتاثة واملعاوةةر تنةةتع املفارقةةة (عشةةري زایةةد2008 ،م .)151 :مةةا ذلةةس
حتویر الشاعر لبي املتن ا يف قصيدتو "عقف منفرد علی ال بلة" یقول نقار:
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ف...
ف الراايةةع ِمةةا اوذی) /ورمةةاع ضةةادهعنا الغةقاةه ثةةٍث مةةراات /وضةةياعنا العفةةا ه
«(ال یسةةلمع الشاةةر ع
ثٍث مراات» (قبا

1891 ،م.)141 :

یشری ى ا الناب بنحو مبا ر إلی قول املتنبای املشهور:

اتای یعراق علی دوِانبو الدام

ف الراايع ما اوذی
ال یسلمع الشار ع

(املتن  ،بٍتا)251/4 :

النب املستحضر ل ارة إليهةا ،اقةد ادتةقأ
ودو قبا
ولع ا املفارقة التصویریة تفشف العٍقة الجل ا
ا
اوول مةةا بية املتنة ا وىةةو الشة ر الة ادال علةةی الشةةرف الاة ي ضمميةةو العةةريب بدمةةو وتشةةرتط
ا
الشة ر ا
س ةةٍمة الش ةةرف م ةةا اوذی مبق ةةدار الة ة ادم الة ة ي یة ةراق عل ةةی دوانب ةةو (مفت ةةاح .)129 ،1985 ،ونة ةقار
الشةةرط ايهةةا ،اةةاملوقف تصةةبح مفعةةم بالسةةخریة بسةةب
ةتم مقولةةة ا
یستحضةةر بي ة املتن ة ا دون أن یة ا
اسةةتبدال النةةاس مضةةادعة الغ ةقاة وضةةيا العفةةاف وتشةةييع ةراهم بانتهةةادهم سةةلوكا یبت ة ل ذلةةس
الشةةرف .والشةةاعر یسةةت مر بع ة ا یةةات القرآنيةةة ،حمةةاوال إن اقهةةا لتقةةد جتربتةةو مبةةا حتملةةو تلةةس
ا
اومة العربيةة يف
معرضا بسلوك ا
الناصوص ما إضماً ودالالت ما اوم لة ال ادالة يف ى ا الباب ،قولو ا
عصره وىو یقول يف قصيدتو "ىوامش علی دارت النفيسة":
دلودعنا مياتةع اصاساس /أروااعنا تشفو ِما اصاٍس /أیاامعنا تدورع بنیه القاار ،والشا رنع والناعاس/
ى رماع مریع أماة قد أعمرده للنااس» (قبا 1891 ،م.)16 :

عمرد للنااس» (آل عمران ،)110 :والقرآن الفر داً هب ه
مری اأمة أ ه
تضمنی لآلیة الفرظمة «كنتم ه
ولفا الناب الشعري ما مٍل التغيةری عةا
ا یة علی سبي اصمبار ب ان ا
مری اومم ،ا
اومة العربية ع
اصمبار إلی االستفهام اصنفاری محا العبارة داللة أمری علی وا أسةلوب سةامر ،ليتنباةو العةرب
علی اقيقتهم الاجل أقارت يف القرآن الفر وما آل إليهم يف العصر املعاور.
النتيجة
النتادع الجل توول إليها الدراسة ى کالتاخ:
 إ ان الواقةةع الاة ي عةةاش ايةةو نةقار قبةةا  ،قةةدم تناقضةةات ةةدیدة تةةنعفس يف نفسةةو ومةةا ا يف
أ عاره السياس  .ولقد زادت اواداث السياسية الضخمة والقاسية ما ا ادة التناق عنده و ا
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قد أوبح أ عاره السياس اضاً مفتواا علی مفارقات عدیدة وماوة املفارقة التصویریة.
 اينم ةةا ا ةةتدت التناقض ةةات وس ةةاًت اواة ةوال السياس ةةية ،ة ة الش ةةاعر إل ةةی الغم ةةوض يف
اصاصةاح عةةا أااسيسةةو و ة ا تعة اد املفارقةةة التصةةویریة ذات املع يةةات الرتاثيةةة وماوةةة ذات ال ةةرف
أىم ا ليات املستعملة يف عره السياس .
الرتاث الوااد ،ما ا
 وما أىم املوضوعات الجل الشاعر للتعبری عنها إلی أسلوب املفارقة التصویریة ى  :الرتادع
العةةريب أمةةام االاةةتٍل الصةةهيونی ،توعيةةة الشةةعوب العربيةةة وااهةةا علةةی موادهةةة املسةةتعمریا وماوةةة
اوریةات والفبة السياسة يف الةبٍد العربيةة ،إبةراز التنةاق بةنی ماضة
أمریفا ،ىجاً اوفةام ،قمةع ا
العرب وما كانوا عليو ما اقوة وجمد وانتصار وبنی وضعهم اواضر وما آل إليو ى ا اجملد.
ةنم عةةا وعيةةو
 اسةةتعمال الشةةاعر الرمةةوز الرتاثيةةة وتع ة اددىا وحتویرىةةا خلل ة املفارقةةة التصةةویریة ،تة ا
یدل علی اتاسا أا رؤیاه ،واستخدام ى ا التفنيس الفنای يف عره السياس قد اأدی
مبوروثو كما ا
إلی تقویة لغتو الشعریة واستبعادىا عا الفٍم العادي.
 امل لوف كما اأدت إلی إثارة انتبةاه املتل اقة للووةول إلةی املعةا واملةدلوالت املختبئةة الةجل ىة
مرام الشاعر.
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چکیده
ًبسبسٍارٕ تصَٗزٕ ،تکٌ٘کٖ است هبتٌٖ بز ب٘بى تٌبقضٖ فزاگ٘ز در سزتبسز اثرز ،بر٘ي دٍ تصرَٗز
هتقببل اس ضزاٗظ هعبصز ٍ ٗب ب٘ي بزخٖ اس دادُّربٕ ه٘زاثرٖ ٍ بزخرٖ اٍضرب هعبصرز .ضربعز برب
بْزُگ٘زٕ اس چٌ٘ي ضگزدٕ ،گبُ بزإ ب٘بى اًذٗطِّبٕ درًٍٖاش ،بِ سخي گفتي در لفبفِ گرزاٗص
پ٘ذا هٖکٌذ.ضبعز در ًبسبسٍارٕ تصَٗزٕ هبتٌٖ بز دٍسَِٗ هعبصز ،بب اٗجبد ارتببط ه٘بى ًبسبسُّبٕ
هَجَد در ٗک قص٘ذًُ ،بّوخَاًٖ ب٘ي ضزاٗظ فعلٖ ٍ ٍضع٘ت آرهبًٖ را اثبربت هرٖکٌرذ ٍٕ.در
ًبسبسٍارٕ تصَٗزٕ هبتٌٖ بز بزخٖ دادُّبٕ ه٘زاثٖ ،بب فزاخَاًٖ ه٘زاث ٍ دگزگًَٖ داللرتّربٕ
فزاخَاًٖضذُ بِ داللتّبٕ هعبصز ٍ هتٌبقض ،در ضعز خَد فضبٖٗ هٖگطبٗذ ،کِ گذضتٔ عالٗرٖ
را در هقببل جبهعٔ هعبصز قزار هٖدّذ.
بز ّو٘ي اسبس ًبسبسٍارٕ تصَٗزٕ بِ عٌَاى ٗکٖ اس اسبسٖتزٗي دستوبِّٗبٕ ضعز س٘بسٖ ًرشار
هحسَة هٖگزدد .پژٍّص حبضز بب رٍش تَص٘فٖ ٍ تحل٘لٖ ،داهٌٔ گًَِّبٕ هختلف ًبسبسٍارٕ
تصَٗزٕ ٍ پبِّٗبٕ تطک٘لدٌّذُ آى را در ضعز س٘بسٖ ًشار ارسٗببٖ هٖکٌرذ ٍ ترالش هرًٖوبٗرذ
داللتّبٕ پَض٘ذٓ قصبٗذ س٘بسٖ ٍٕ را کِ دارإ ًبسبسٍارٕ تصَٗزٕ اسرت ،آضرکبر گزداًرذ ٍ
هْنتزٗي هَضَعبتٖ را کِ ضبعز بزإ ب٘بى آًْب بِ چٌ٘ي تکٌ٘کٖ رٍٕ آٍردُ ،پزرًگ ًوبٗذً .تربٗج
ًطبى اس آى دارد کِ ٍٕ اس ضکل سَم ًبسبسٍارٕ تصَٗزٕ بب ٗک پبٗرٔ ه٘زاثرٖ برِ ًسربت دٗگرز
ًوًَِّب ٍ اضکبل ،بْزُ ب٘طتزٕ جستِاست.
كلیدواشههاً :بسبسٍارٕ تصَٗزٕ؛ ضعز س٘بسٖ؛ ًشار قببًٖ؛ ه٘زاث.
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