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 فصلية، العربية وآدابها مجلة الجمعية اإليرانية للغة
ش/ . هـ 1396 ربيع، 42لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 65-88 م؛ صص 2017

 المفارقة التصويرية في الشعر السياسي عند نزار قباني
 4يبهروز  یمجتب، 3يسانيابو  نيحس، 2انيهومن ناظم، 1يعدنان اشکور  ديس

 یجبامعة اخلوارزميف قسم اللغة العربية وآداهبا  مساعدأستاذ . 1
 یجبامعة اخلوارزميف قسم اللغة العربية وآداهبا  مساعد أستاذ. 2
 یجبامعة اخلوارزميف قسم اللغة العربية وآداهبا  مشارك أستاذ. 3
 یطالب الدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة اخلوارزم. 4

 30/05/1395: البحث خ قبوليتار      55/03/1395: البحث خ استالميتار 

 صالملخ  
 ةيةةالرتاث اتيةةبعةة  املع  نیمةةا الواقةةع املعاوةةر أو بةة نیمتقةةابل نیوضةةع نیإبةةراز التنةةاق  بةة یتقةةومع علةة ة  يةةتقن ةیر یالتصةةو املفارقةةة 

، فهةةايبرماتهةةا. والشةةاعر بتو  دةيالقصةة شةةم ينةةو   مةةا التنةةاق مي وقةةد ظمتةةدا ىةة ا التنةةاق  ل نهمةةايب، وبعةة  اواةةوال املعاوةةرة
عةةدم  ایاملعاوةةر  نیذات ال ةةرا ةیر ی. ايبةة ا يف املفارقةةة التصةةو سةةويالغمةةوض يف اصاصةةاح عةةا أااس یإلةة انيةةبعةة  اوا لجةة ی

ل ملةة  ارتبةةاط  مةةوح  بةة  دةياملفارقةةات املودةةودة يف القصةة نیاالنسةةجام بةةنی اووضةةا  اواليةةة والوضةةع امل ةةاخ امل لةةوب مةةا مةٍة
ً  للمقارنةة بةنی ا ةيةالرتاث اتيذات املع  ةیر یویفسح يف املفارقة التصو  الة ى  واووضةا  املعاوةرة وذلةس باسةتدعاً  ملاضة اضةا

 بدالالت معاورة تتناق  معها.، املستدعاة ةيالدالالت الرتاث ریالرتاث وحتو 
عنةةد نةةقار قبةةا . وقةةد دةةاًت ىةة ه الدراسةةة  اسةة ياملسةةتعملة يف الشةةعر الس اتيةةمةةا أىةةما ا ل ةیر یتعةةدا املفارقةةة التصةةو  الةة لس

، عنةةةد نةةةقار قبةةةا  اسةةة يوأنواعهةةةا واةةةس  ةةةفرارا يف الشةةةعر الس ةیر یمواضةةةع املفارقةةةة التصةةةو  نیا التحليلةةة  لتبةةة-لووةةةف مبنهجهةةةا ا
أىةما  یوتسةلي  الضةًو علة ةیر یذات املفارقةة التصةو  ةياسةياملختبئة يف قصةادده الس ملدلوالتوا ةياملعا  اخلف یحماولة  الووول إل
عنهةةا باسةةتخدام ىةة ا اوسةةلوب. وقةةد ملصةة  الدراسةةة إد أنا الشةةاعر قةةد  ریالةةجل  ةة  الشةةاعر للتاعبةة ةياسةةياملوضةةوعات الس
 ما أنوا  الصور واوسماط. ىاری ذات ال رف الرتاث  الوااد مقارنة بغ ةیر یالصورة ال ال ة ما املفارقة التصو  فيأك ر ما تو 
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 المقدمة. 1
كةةة لس رسةةةم    وىةةة، ك مةةةا مٍ ةةةاطملةةة  للقةةةارئ دالالت عدیةةةدة یتحةةةرا  يإنا املفارقةةةة ارمةةةراف لغةةةو 

  وتفةةون العٍقةةات ايهةةا متناقضةةة ومتداملةةة. والبنةةاً املفةةارق، غةةةإبةةداعی یفشةةف عةةا  اليةةات اللا 
ة ال ینبغ  أن ات متضادا ثناديا وعا ادتما  ، عارض بنی أطراف قد تبدو متعارضةیفشف عا التا »

ة، جتتمةع الوقةة   هةةا يفلفنا  ة و، وميبةةة اومةة ، والٍمبةاالة، ابةةاطا اسةةرتاجتية اصوتعةةرف املفارقةةة ب  ا
ا سةٍح ىجةوم، قد تنظر إليها، دانب إصمايب یعل يتن و  ةنفسو  ٍح وىة ا الساة، اعاةال  علی أ ا
یتولاةد عةا التاةوتر  يب  الضاةحس الاة ، ميدیایتولاد عا الفو  يحس الا حس لفناو ليس الضا ىو الضا 
يةةة واملفارقةةة التصةةویریة تقنيةةة انا . (161: ق1341، الةة بيا ) «البةةدا أن ینفجةةر يوالضاةةحس الاةة ، اوةةادا 

القةد   الشةعر العةريب غم مةا أنا وعلةی الةرا ، نةاق  بةنی طةرانی متقةابلنییستخدمها الشاعر صبةراز التا 
  صةةویر البةةدیعوإن كانةة  البٍغةةة قةةد عنيةة  بلةةون مةةا التا ، قةةد عةةرف وةةورا  مةةا املفارقةةة التصةةویریة

القد  والبٍغةة العربيةة كليهمةا ه یهتماةا هبة ا التفنيةس  لفاا النقد العريب، القادم علی افرة التضاد
اودی  بإعتبار اعتماده علی النقد  وأماا علی مستوی النقد العريب .(130: 2002، زاید يعشر ) الفنا 
شةفي  ىتمام الناقاد والداارسنی وقد أوبح تو يفها ما ضروریات التا ااظي  ب املفارقة قد اإنا ، الغريب
اكتنفة  نصووهةهم وةور   ةتای مةا املفارقةةات  ومةا أبةرز الشةعراً املعاوةریا الاةة یا، الشةعر املعاوةر يف

وقد اعتمدت دراستنا ىة ه مةنهع عشةري زایةد  .نقار قبا  يالسور اعر الشا ، وماواة املفارقة التصویریة
 .«عا بناً القصيدة العربية اودی ة»الا ي رسم أسماط املفارقة التصویریة وادادىا وعرااها يف کتابو 

 ة البحثيأهم
اةرغم ودةود عةداة دراسةات  عٍم الشعر املعاوةر وىةو نةقار قبةا أراسة  اعرا  ما ى ه الدا  امرتنا يف

و ة ا سةندرس أنةوا    ةعره ال ذمةد دراسةة ختةتبا باملفارقهةة التصةویریة يف، اول اياة الشاعر و ةعره
ًو علةی أسماطهةا املختلفةة ونفشةف نلقةی الضاة  ما مٍل النماذج الشعریة لف املفارقات التصویریة
ٍ  يف أن ظمهاةد ىة ا البحة  ، تبئةبني  عليها قصادده ونص  إلی املدلوالت املخ املتناقضات الجل أمة

  ةتما يفو  ال ری  للباا نی بوضع معایری یست يعون علی أساسها اخلوض يف حبوث توساعية أمری.
أك ةةر نةةقار  أسمةةاط املفارقةةة التصةةویریة الةةجل أىةةما   مةةا ىةة.1: ىةة ه املقالةةة باصدابةةة عةةا اوسةةئلة التاليةةة
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ةةق عليهةةا  ةةعر  جلعات واملفةةاىيم الاةةأىةةما املوضةةو   مةةا ىةة.1تو يفهةةا يف  ةةعره   قبةةا  مةةا مةةٍل  هركا
، ینوالةةدا ،  والتةارطم، ديباث اوكيةف اسةت ا  الشةاعر اسةتدعاً الةرتا .4تو يفةو املفارقةة التصةویریة  

ودتفاةةا مةةا أن طملةةة  ، بةةدالالت معاوةةرة متناقضةةةة، وحتةةویر الةةدالالت الرتاثيةةةة املسةةتدعاة،  والقةةوم
 قی للفشف عا املعانی واملدلوالت املختبئة املتلا وورا  ومضامنی ددیدة ویلف  انتباه 

 هداف البحثأ
 عنةةد نةةقار ودميقارةةا الشةةفلية واةةسا   الشةةعر السياسةة نةةوا  املفارقةةة التصةةویریة يفأالةةف( حماولةةة صبةةراز 

املفارقةة التصةویریة والووةول استخدام تقنيةة سم بتتا  جتاوز املعنی الظاىر للقصادد الجل ب(  فرارا.
 جلج( الفشف عةا العٍقةات الاة تنب   ما مرام الشاعر. جلة واملدلوالت املختبئة الا اخلفيا  إلی املعا 
ًو علةةی حتةةویره خللةة  املفارقةةة اث وعناوةةر الواقةةع املعةةاش وإلقةةاً الضاةةبةةنی عناوةةر الةةرتا   ةةعره تةةرب  يف

 سةةلوب  ةة  الشةةاعر للتعبةةری عنهةةا ب الةةجل السياسةةية وضةةع اليةةد علةةی أىةةما املوضةةوعات د( التصةةویریة.
 .املفارقة التصویریة

 ة البحثيخلف
انخبا منها بال اکر کتاب "نقار قبا  والشعر ، أماا الدراسات الاجل تناول  جتربة نقار قبا  الشعریة

السياس " لة"أمحد تاج الدایا" وقد رکاق الکاتب يف کتابو ى ا علی د ور الشةعر السياسة  والفکةر 
أنا نقار أورد قضایا سياسية ىاماة يف  عره بعد نکسة اقیران السياس  عند نقار قبا  وما نتادجو 

مناىضةةة االاةةتٍل الصاةةهيو  وال اةةورة علةةی االسةةتبداد. وکتةةاب "تقنياةةات التاعبةةری يف  ةةعر : مةةا أشماهةةا
نقار قبا " لةة"برویا ابيةب" وقةد ودةدت الباا ةة أنا مفةردات نةقار متنواعةة وتوواةل  إلةی أنا أک ةر 

ر ىةةةةةو اللاةةةةةون اومضةةةةةر واللاةةةةةون اومحةةةةةر وأنا الشةةةةةاعر یک ةةةةةر مةةةةةا التاشةةةةةبيهات اولةةةةةوان يف  ةةةةةعر نةةةةةقا
واالستعارات املکنياة. أماا الداراسات 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 

اسات االدب املعاور اتناول الباا ان القضية الفلس ينية ووورة املقاوم الفلس ين وأطفال جملة در 
اوجارة يف  عر نقار. ومقةال معنةون بةة"مظاىر أدب املقاومةة يف  ةعر نةقار قبةا " لةة"دواد سةعدون 

دب زاده" نشره يف العدد ال ا  ما جملة "ادبيةات اایةداری" اية  رکاةق البااة  ايةو علةی مفةاىيم أ
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مةةا أ ةةی مظةةاىر الشةةعر املقةةاوم يف ، وقةةد ووةة  إلةةی أنا  ةةعر نةةقار قبةةا  املقةةاوم، املقاومةةة ومظةةاىره
 اودب العربی املعاور.

وما ، ادی ة نسبيا  ، ضًو املفارقة طٍ  عليها يفأمفا اال الدراسات العربية الجل املٍاظ أنا و 
 لؤلةةؤة"يوميةةس" برت ةةة "عبدالوااةةد . م . سةةيتةة ليف "د، كتةةاب "املفارقةةة ووةةفارا ":  ىةة أشماهةةا

وكتةاب  وىو مفيد  لت وي  املص لح إضااة إلی قيامو بدراسة أنوا  املفارقة اللافظية ومفارقة املواقف
ىة ا البحة  اریةد يف ادی ةو عةا و  اوةدی " الشةعر العةريب آمر "لناوةر  ةبانو" عنوانةو "املفارقةة يف
قت الدراسة الت بيقية علی إبراز ركا ىا ووفارا وأ کا ا و مفهوم املفارقة وتارطمها قدظما  وادی ا  ودور 

وال ننسی كتاب "عا بنةاً القصةيدة "یوسف وحممود درویش  ي عر "أم  دنق  وسعد املفارقة يف
ول  افةة نا ىداةةو او، زایةةد" وقةةد تنةةاول ايةةو أسمةةاط املفارقةةة التصةةویریة يعشةةر   العربيةةة اودی ةةة " "لعلةة

وکةةة لت کتةةةاب "عناوةةةر اصبةةةدا  الفةةةنا يف  ةةةعر أمحةةةد م ةةةر"  التصةةةویریةكةةةان رسةةةم أسمةةةاط املفارقةةةة 
 ةعر أمحةد  "املفارقةة التصةویریة يفل"کمال أمحد غنيم" الا ی قد مصاب املؤلاف اصة   موسةوم ب

يف  . ميویةةةس . سةةةيذكرىةةةا د مقالةةةو بةةةنی بعةةة   مةةةا املفارقةةةات الةةةجل ف يفوقةةةد مةةةقج املؤلاةةة، م ةةةر"
 .زایدي ر ها عشر أسماط املفارقة التصویریة الاجل و  تقسيمو ونوا  املفارقة اللافظية

يف جملةةة  1987"اةةاا املفارقةةة" ل"نبيلةةة ابةراىيم" نشةةر عةةام : منهةا وأمةا املقةةاالت املنشةةورة انةة كر
الفصول وااول  املؤلافة إبداً ودهة نظرىا اخلاواة أو اهمها املمياق للمفارقة مةا مةٍل أم لةة مةا 

ٍ  و لنةاثریا کا ةااظ. و"سةيمادية العنةوان واسةرتاجتياة الشعر والن ر العريب القد   لشعراً کةاملتن  مة 
املفارقة يف قصيدة املهرولون " وقد تناول الکاتب أنوا  املفارقةمي کمفارقة اوضداد ومفارقة السخریة 
 واصنکةار واملفادة ة ودرسةةها عةد قصةةيدة املهرولةون وه یت ةراق إلةةی موضةو  املفارقةةة التصةویریة. وکةة ا 
ى ه الدراسات ه یت راق أوحاهبا إلی موضو  املفارقة التصویریة يف  عر نقار قبا  وى  ما أىما 

ومةةةا ىةةةة ا املن لةةة  تفةةةاد دراسةةةةتنا تفةةةون أول دراسةةةةة تتنةةةاول املفارقةةةةة ، مصةةةادب  ةةةعره السياسةةةة 
 ياس .التصویریة لدی الشااعر الساوري نقار قبا  وقد جتاوزت الووفية البحتة يف دراسة  عره الس



 و...، انيهومن ناظم، یعدنان اشکور  ديس المفارقة التصويرية في الشعر السياسي عند نزار قباني 

58 

 

 قةالمفار 

 نشأتها وتط ورها
 ذإ ةةهدت ااٍطةون وكتابةةو املعةروف "ا مهوریةةة "  جلارتةب  بةةدً  هةور مصةة لح املفارقةة باوقبةةة الاة

 املفارقةةةة يف تعةةةن جلالاةةة  وىةةة، ة منهةةةاذمليقیةةةة مشةةةتقا اص Ironyايةةةو ولفظةةةة  eironeia وردت كلمةةةة
 دباو بدایةةةةة القةةةةةرن ال اةةةةةاما عشةةةةةر يف إالا يف ديبه تةةةةةدم  االسةةةةةتعمال او Ironyالعربيةةةةة ولفةةةةةا 

اإنانةا ال نتوقاةع أن ، ساسو تر ةة ملصة لح غةريب أومادام مص لح املفارقة يف (62: م1999، سليمان)
اث العريب ذمد ى ا املص لح يف اوةدی  باعتبةار اعتمةاده علةی  وأماةا علةی مسةتوی النقةد العةريب الرتا

 واودباً.، والداارسنی، املفارقة قد اظي  باىتمام الناقاد اإنا ، النقد الغريب

 ماهية المفارقة

 المفارقة لغة  
  املفارقة مصدر "اارهقه " يف

ع
فارقة يففاباب امل

ع
ه ی ت ذكرىا كمص لح ب    تعریفها املعجم علة وامل

( ومصةدرىا)  ٍثأعم ت ما د رىا ال ا  اةهرهقهةو یهفرعقةو ، ا مةعغةة مةٍف اللا  الفهةرق يف»اهةرق( و) اةهرهقه
. (299: مةاده اةرق، م1997، ابةا منظةور) «و لو طریقةاناجتا  أي، باینو املفرق وارق لو ال ری  أي، ارقا  

ةةة، ال ریةةة  اروقةةةا   اةةةرق يف»أسةةةاس البٍغةةةة  ودةةةاً يف و لةةةس طریقةةةان ااسةةةتبان مةةةا صمةةةب سةةةلوكو إذا اجتا
أنا مةةةدلول ومعنةةةی  یتاضةةةح دلياةةةا   عریفةةةاتامةةةا مةةةٍل ىةةة ه التا . (393: م1998، يالقخمشةةةر ) «منهمةةةا

 .(9: م2009، ارضمة) «متٍفواال، باعدوالتا ، ارتاقاملفارقة ال طمرج عا معنی اال

 المفارقة اصطالحا  
 لفونةةو ظمتلةةس، عبةةارة عةةا مصةة لح غةةام  وی ةةری االلتبةةاس  وىةة، ديبأسةةلوب أإنا املفارقةةة دمارسةةة و 
ٍ  ظمتدا  ذكةر ، مةا تنةاول ىة ا املصة لح بالدراسةة وهب ا اف ا ، ولیدبية اوإلی العصور او تارطما  طوی

اةول تعریفهةا.  ب ناو مص لح یستعصی علی التعریف الوااد و  ا تباین  ادتهادات كتاةاب املفارقةة
 (42: م1987، ميویةةس) «ئ واصضمةةاً بقةةول نقيضةةوقةةول الشاةة»عریةةف اوقةةدم واوبسةة  للمفارقةةة وىةةو ابةةات التا 
 بانو عنها  ویقول، (15: م1426، العبد) املبا ر للمن وق واملعنی غری املبا رضاد بنی املعنی أو التا 
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ومتعةةةةداده  بالنسةةةةبة إلةةةةی أن تفةةةةون مراوغةةةةة يیةةةةؤدا  ياملفارقةةةةة ارمةةةةراف لغةةةةو  ظمفةةةةا القةةةةول باددةةةةا  إنا »
ماةةةا املفارقةةةة أو . (46: م2002،  ةةبانو) «هبةة ا املعنةةةی دتةةةنح للقةةارئ وةةةٍايات أوسةةةع  الالت وىةةةالةةدا 

بينهمةا نةو   ،یستخدمو الشاعر املعاور صبراز التناق  بنی طةرانی متقةابلنی تفنيس انا » التصویریة
بةةاق ال ا   لةةة أو بيةة  كمةةا يف لةةيس يف، مةةا التنةةاق  وقةةد ظمتةةدا ىةة ا التنةةاق  ليشةةم  القصةةيدة ب كملهةةا

، واملقابلةة دتامةا  ورتان حمسانان  فلييان. واملفارقةة التصةویریة ختتلةف عةا ال بةاق ذن اهاتان الصا إواملقابلة و 
أبةةرز  املفارقةةة التصةةویریة يف أو مةةا ناايةةة الو يفةةة اصضماديةةة. والتنةةاق  يف، سةةواً مةةا ناايةةة بنادهةةا الفةةنا 

 .(130: م2002، عشری زاید) «فاق ايما واقعو اصمتٍفافرة  تقوم علی اارتاض ضرورة االتا  هوور 

 أنواع المفارقة
، اةةرز أنةةوا  وأ ةةفال خمتلفةةة للمفارقةةة كةةان لةةو اليةةد ال ةةولی يفعریفةةات  التا  ىةة ا التفةةاوت يف یبةةدو أنا 
اتباینة  الةرؤی النقدیةة اةول أسمةاط املفارقةة. اهة ه ، إدراك املفارقةة يف  ضاد  رط أساسالتا  ومبا أنا 

تقسةةةيمو للمفارقةةةة مةةةا ناايةةةة دردارةةةا وبعضةةةها ان لةةة  مةةةا ناايةةةة  الدراسةةةات منهةةةا مةةةا ان لةةة  يف
، (24، 1999، سةليمان) ا نااية ت ثریىا وبعضها مةا ناايةة موضةوعهاطرادقها وأساليبها وبعضها م
مفارقةة . 1 املفارقةة اللفظيةة.1: دراستو إلی ذكر التقسةيمات التاليةة وى ا ما دع  ميویس یلج  يف

تقسةةيمو إلةةی وةةااب املفارقةةة وضةةحياتها ودعلهةةا  وقةةد نظةةر يف، (65-76: م1987، ميویةةس) املوقةةف
ً  علی ذلس عداة أنوا . وىة  عشةرة ، وضةعها سةامح الروا ةدة جلوما التقسيمات أیضا  تلةس الاة بنا

-72: م2002،  ةةةبانو) سةةةبعة أسمةةةاط أماةةةا ناوةةةر  ةةةبانو اقةةةد اصةةةرىا يف، (14: م2009، ارضمةةةة) أسمةةةاط
تصةةةةنيفو وسمةةةةاط املفارقةةةةة التصةةةةویریة إلةةةةی طبيعةةةةة ال ةةةةرانی  زایةةةةد يف يعشةةةةر   بينمةةةةا نظةةةةر علةةةة .(64

ً  علی  املتناقضنی شمةا املفارقةة ذات ال ةرانی املعاوةریا واملفارقةة ، نیذلس  فلنی أساسةيا ودعلها بنا
 ات الرتاثية.ذات املع يا 

 في شعره السياسي ةير يالمفارقة التصو ي و نزار قبان
 یعةةيش ايةةو الشةةعراً العةةرب املعاوةةرون یقةةدم تناقضةةات  ةةدیدة تةةنعفس يف يلقةةد كةةان الواقةةع الةة 
اةةةةداث السياسةةةةية الضةةةةخمة والقاسةةةةية مةةةةا اةةةةداة ولقةةةةد زادت او، أ ةةةةعارىم نفوسةةةةهم ومةةةةا  ا يف

عينةيهم عةداة   یا ملسةوا بة ما ما ىوالً الشعراً الا  نفوس ىؤالً الشعراً. وكان نقار قبا  التناق  يف
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ةةةیةةةئاا مةةةا ضةةربات الظا  را  وودةةةدوا الةةوطا العةةةريبأنةةوا  مةةةا الصاةةة كةةة ا   ام وازداد يفلةةةم واسةةةتبداد اوفا
مشةرادیا  ةةعبها. وهبة ا أاةسا نةةقار ، مي مدناسةنی مقداسةاراهاینة أرض السةة نیآالمهةم ااةتٍل الصاة

 اةةا  وةةبح  أ ةةعاره السياسةةية اضةةاً مفتو أىةة ا الواقةةع املعةةاش و ةة ا قةةد  نةةاق  الشةةدید يفبالتا  قبةةا 
ورة وتتضةارب ايهةا الةةدالالت تتعةارض ايهةا الصاة، علةی مفارقةات عدیةدة وماوةة املفارقةة التصةةویریة

 امر.ايان سٍاا  للهجوم السا اوغة وتفون أك ر لتفسر ددار اللا 

 ي شعر نزار قباني السياسية فير يأنماط المفارقة التصو 
، أوضح وورىا علی إبراز التناق  بنی وضعنی متقابلنی شما طراا املفارقة تقوم املفارقة التصویریة يف

الشةاعر  ول یسةتمدا  عرنا املعاور. الشةف  او ولبناً املفارقة علی ى ا النحو  فٍن أساسيان يف
مةا  ة أو كليهمةا ةیسةتمدا ايةو أاةد ال ةرانی  والشةف  ال ةا ، املفارقةة مةا الواقةع املعاوةر ايةو طةريف

ویبةدو ، (132: م2002، زایةد يعشةر ) وروالصاة طالرتاث ولف ا ما ى یا الشفلنی جمموعةة مةا اوسمةا
 عند نقار قبا .مفهوم املفارقة التصویریة علی ى ه الصورة بارزا  وارما  يف الشعر السياس  

 نين المعاصر يذات الطرف ةير يالمفارقة التصو 
 :املفارقة با مر و  ا الشف  سم ان أساسيان ما اي  أسلوب مقابلة ك  ما طريف

 نين المعاصر يالطرفذات  ةير يالتصو  للمفارقة يةکللا صورةال
ٍ  وبفةةة ا عناوةةةره ومقوماتةةةوووايةةةو یضةةةع الشةةةاعر ال ةةةرف ا  موادهةةةة ال ةةةرف ال ةةةا  يف، ول مفةةةتم

ٍ  أیضا   مةا ال ةرانی بةا مر حتةدث املفارقةة  ماتو وما مٍل مقابلة ك ا عناوره ومقوا  وبف ا ، مفتم
ى ا  لقد و اف نقار قبا . (132: الساب املصدر ) ت ثریىا ویدز التناق  بنی ال رانی واضحا  وااداا  

یقابةة  ايهةةا بةةنی  جلمةةا دبهةةة السةةویس" الاةة يعةةداة قصةةادد منهةةا قصةةيدة "رسةةاد  دنةةد الشةةف  يف
مٍمةح الودةو اوول  یقةول نةقار يف أو بةنی اةالتنی مةا ااالرةا.، ودهنی ما ودوه دبهةة السةویس

ون اوسةود واللاة، وىو  ةاىر القةادمنی، ة اللوننی اوزرق مبا ىو لون اص راق واوياة واوم عا ثناديا 
سةهم ومةا یضةمرون مةا  ةرور للنةاس ویفشةف الشةاعر نفو  مبا ظم الو ما اقد و لم وسةًو داةنی يف

ىةة ا » ة النةةازلنی علةةی ارایةةة اورض ولصةةوص اورایةةةعةةا عدوانياةة التصةةویریة ول للمفارقةةةال ةةرف او
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 (174: م1998، اقيةةةو) «دةةةاؤوا ليسةةةرقوا الةةةوطا ویقضةةةوا عليةةةو، اخللةةةي  العجيةةةب مةةةا عصةةةبة اومةةةم
 :ویتسلاقون دداره ویهدادون أبناًه وضمرقون بٍد آبادهم

إليةس مةا السعةوهیس الصةابرهه/  إليةس مةا السعةوهیس/ تة ي اوةروفع ال ةادرة/ تة ي ي!/ ى يیا والد»
هضةةي / ىة  عةةاده قع اةا ع ال اریةة  / ،  ِمةةا مهنةدق، أراىةا یةا أيب إ ا  سعةةفعاه اللعصعةوص/ حمشةةودة  عنةده امل

ًهنةا/ اةبٍدع آبةادیةهتهسلاقون ددارهنا  / وا نةدع يف...زعرقه العيةون/ أراىعةم/ اریة / إ ا   / ویةعههدادون بقا
 «بي  وال یقالع السااق ون یتوعادونویشتعمعون/ ارغ  برامي  النا  س ح السافينة/ یهسفرعونه 

 .(31-31: م1891، قبانی)

مةا   ومةا إن ینتهة، ماتوومقوا ل بف ا عناوره وا تصویر الودو او الشاعر يف  حو ظمضوعلی ى ا النا 
ی ینتقة  إلةی تصةویر الودةو اتاةة  التصةویریةول للمفارقةة ظم اة  ال ةرف او ي الاةة  تصةویر ىة ا الودةو

ابعد أن داًت سفا املوت ورساد  اخلراب ة   ا ظم ا  ال رف ال ا  ي الا ة  ابرةللسویس الصا  ال اا 
نةةقار ال ةةرف ا مةةر مةةا املفارقةةة ویصةةراح ايهةةا مبٍمةةح یرسةةم ، رض وارتةةدا اخلةةراب عليهةةاإلةةی أبنةةاً او

ا ست وةةلوه وكةة ا وااةةد مةةنهم ضمةةاول ، الاةة یا راضةةوا أن یعةةيش ايهةةا املةةرض، املةةدااعنی عةةا أرضةةهم
ةةةد بةةةنی ا ميةةةع اينقةةة  وةةةورة القتةةةال الشةةةع ، وةةةناعة ارایتهةةةا مشةةةاركة يف دةةةنس  ال یفةةةراق يف، املواا

، بعةةد مةةا كةةانوا یهةةدادون وضمرقةةون ویةةدمارون ویتوعاةةدونوعمةةر وموقةةع سةةفا مبوادهةةة اوعةةداً الاةة یا 
وبحوا یهب ون ملف م وط القتةال ویهب ةون ك سةراب ا ةراد والغربةان امليتةة ویتسةاق ون ك مةار أ

رقون ویعسحقون ویع حبون  :مشمشة  وضمع
هعرهكةةو/ ىهةبه ه امل، ولةةیاو / مةا بورسةةعيد/ أمةر  ددیةةد/ لفتيبةجلالراسةالةع یةةا أيب يىة »  امل

ظلياةةونه ببةدًِ
/ كِسةةةةةرب غربةةةةان  معبيةةةةةد/ النصةةةةفع بعةةةةةده ، ملةةةةفه مع عوطنةةةةةا/ أمةةةةر  ددیةةةةةد/ ىهب ةةةةوا ك رتةةةةةاِل ا هةةةةرادِ 

ح  علی حمراِثو...لو اىهدتةههعم یةهتهساق ون/ ك مار مشمشة  عجوز/، الوااده/أبتاه ٍا إالا ، /ه یب ه ا
خع َّ اراةةةا  وااةةةدا / اراةةةا  مبعركةةةِة دَّ ق اةةةا  ال اریةةة / ِلةةةيإالا ودةةةاً/ ِلةةةریع ، یةةةا أيب، ودةةةاً/ ه یبةةة ه طفةةة   

 .(34-34: الساب املصدر ) «ك ُّ أسراِب ا راد البقاً/ ماته ا راد/ أبتاه مات 

ل مقابلةةة الودةةو ال ةةا  ارقةةة املف ونا كةٍة ال ةةرانی يف، ل تةةدز ادااةةة املفارقةةةوا بالودةةو او وىفةة ا مةةا مةٍة
 .(136: م2002، زاید يعشر ) بظٍلو علی ا مر ايدز ویقیدىا وضواا  ودًٍ  یلق التصویریة
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نفس الشةاعر  القدس(. اه ه القصيدة تعبری عماا يف) أیضا  قصيدة، وما النماذج ا ايدة اومری
التصةویریة املفارقةة  ودعوة  لتغيری اواوال ب اسا منها وتتم ا  طريف، مي یعفس اق مىاوووت وبناً

ٍ  واالنتقةةال باملدینةةة مةةا اةةال  إلةةی اةةال  بةةنی واقةةع القةةدس ااضةةرا  وطراهةةا ال ةةا ايهةةا  واقعهةةا مسةةتقب
هاینة حتة  اةراب الصاة ار اا ةولی للقدس وی كا ول عا اوالة اواملق ع او یقول الشاعر يف ددیدة.

..( ،.الةدمو ، الركةو ) العنی الساكنة يا تلوضما  وال تصرضماه والفشف عا أاوا ا بعنی الشاعر علی رو 
 .(518 :م2009، حممد اسنی) مواقفهم ما ااتٍل القدس سفون العرب يف

 «الرُّكو  بفي ع...اتای انتهِ  الدُّمو / وهلَّي ع اتای ذابهِ  الشُّمو / رهكع ع اتای مهلهن»

 .(161: م1891، قبا )

ةةةةةرادعمنةةةةةارة )  ارطمتظهةةةةةر املدینةةةةةة مةةةةةا دانبهةةةةةا التاةةةةة املق ةةةةةع ال ةةةةةا  ويف مدینةةةةةة ، مدینةةةةةة البتةةةةةول، الشا
، املق ع اقینة  مآذنع ا وامع(ويف، اقینة  اجارة ع الشاوار ) د الشاعر اقن املدینةالراسول...( ویؤكا 

داً لينباةةو املدینةةة أو أىلهةةا وینباةةو الساةةامعنی علةةی مصةةاهبا وتغيةةری طماطةةب الشةةاعر القةةدس وصمعةة  الناةة
 عياد.أیام او أدراسها يف ذ لبس  املدینة اوداد وسفت إ، أاوا ا

 .(161: الساب املصدر ) «یا قدسع... یا مدینة  تلتفُّ بالسَّواد»

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

،  جتد ما یغس  الةدماًهو ، . االقدس ه جتد ما یوقف العدوان عنها االستفهام إلی النفايخرج 
 .(520 :م2009، اسنی)حممد نسانوالقرآن واملسيح واص وه جتد ما ینق  اصذمي 

 .(164: الساب املصدر ) «ما یعنِق ع املسيحه دمَّا قتلوا املسيح  ما یعنِق ع القرآن / ما یعنِق ع اصذمي  /»

تصةةویر مٍمةةح ىةة ا الودةةو مةةا  وبعةةد أن وةةراح الشاةةاعر بةةال رف اووال مةةا ىةة ه املفارقةةة ومضةةی يف
ضماوره مةا  نفسار وجبميع ماواال على قسماتو ما مٍمح الضعف  بف ا ما یتجلا ، ودهی قدس
 ویتقةدام رمةو، املق ةع اخلةامس ما ودو املدینة يف لریسم ال رف ال ا   ظمض، واملوت دمٍمح الركو 

 :وطماطبها، القدس
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یةةةا قةةةدسع... یةةةا مةةةدینتی/ یةةةا قةةةدسع... یةةةا ابيبتةةةی/ غةةةدا  غةةةدا  سهةةةيعقِىرع اللايمةةةون/ وتفةةةرحع الساةةةناب ع »
ًع والغعصةةون/ وتضةةحس الععيةةون/ وتردةةعع ا مةةادمع املهةةاِدرهه/ إلةةی السُّةةقوِف ال اةةاِىرهه/ ویردةةعع  اخلضةةرا

 .(163: الساب املصدر ) «اوطفالع یلعبون

و اوطفةةال بعةةد تفةةراق ا بةةاً  ةةو ، والفةةرح، القةةدس( إلةةی اولةةم بةةالعودة) مةةا منادارةةاوىفةة ا ینبعةة  
 الليمون ی مر وال يور املهادرة تعود إلی أوطا ا اف لس الش ن يف وأنا ، ٍمیعما ايها السا ، واوبناً

القصةةيدة متمةة  باومةة  والفةةرح مٍاةةا  ملةةا قدمةةو الشةةاعر مةةا وةةور  املهةةادریا مةةا السةة نی. اةةإنا 
 م  ما دهة التاریخ والدیا.مبناىا إلی الي س أو اقدان او بادسة تدعو يف

، وا غراايا "یلج  الشاعر إلی تو يف ى ا الشف  ما املفارقة التصویریة قصيدة "القصيدة ويف
 :بٍد الغرب ول عا اریة الشعراً يفال رف او يفاملغرب واملشرق ویقول  ليقارن بنی الشعراً يف

عهةةرِض الِبحةةار/ ویعغناةةی/ بةةنیه  / یعولةةد الشاةةاعرع اةةراا / م لمةةا او ةةاك يفیةةا سةةيادي، بةةٍِد الغةةرب يف»
هراعی/ واعقعوِل ا علَّنار، أاضاِن البعحهریاِت   .(161: م1884، قبا ) «وأدراِس امل

تصةةةویر الفبةةة  وعةةةدم اوریةةةة   عةةةا وةةةورة متناقضةةةة لل ةةةرف اوول وىةةة ال ةةةرف ال ةةةا  ویصةةةراح يف
 :املشرق للشعراً يف
علةةوك ِمةا غعبةار/ ومعيةول  مةةا غعبةار / وسةيوف  ِمةةا   ولهةدینا/ یعولهةد الشاةاعرع يف» كةةيس غعبةار/ ویعغنَّةی مل

 .(161-161: املصدر الساب ) «غعبار

 نيالمعاصر ن يالطرفذات  ةير يالتصو للمفارقة  لجزئيةصور اال
ٍ  يف» النم  ال ا  ويف ٍ  ما ال ارانی متفام ا یفتا ، مقاب  ا مر اإنا الشاعر ال یقدام ك ٍ  وإسما   ك

مقابلةة مةا یناقضةو   ا یضةع كة ا عنصةر منهمةا يف منهما إلی جمموعةة مةا العناوةر ا قديةة التفصةيلية
موعةةةة مةةةا املفارقةةةات ا قديةةةة النهایةةةة إلةةةی جم حبيةةة  تنحةةة ا املفارقةةةة يف، مةةةا عناوةةةر ال ةةةرف ا مةةةر

ما  وثانيا  ، مستوی دقديات ك  ما ال رانی یتما أواال  علی، وب لس یتما إبراز التناق  علی مستوینی
 .(136: م2002، زاید يعشر ) «یت لاف منها ي الا  مٍل جتميع ى ه ا قديات علی مستوی الف ا 

تصویر ما أوبح  ، سرادي إتفاقية السٍم مع إكتبها بعد توقيع   قصيدة "املهرولون " الجل  اف
ىرولةة  وراً السةةٍم وافظةة  العهةةود والمةة  بالسةةٍم وارضةة  علةةيهم  ول العربيةةة الةةجلعليةةو الةةدا 
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مانة  العهةود وتابعة  طریقتهةا  سةرادي  الةجلإوان فاً بعد ما أضاعوا السٍم ووورة  تعاسة وكٍال  
ولفاا الشاعر یفت  كٍا  منهما إلی جمموعة مةا ، انساسياالغتيال. وى ان شما طراا املقابلة او يف

ٍا مةا ىة ه العناوةر بةإزاً مةا یقابلةو مةا عناوةر ال ةرف ا مةر، العناور ا قدية : ايقةول، ویضةع كة
 .(139: م1993، قبا ) «ورهقهصنا سقه ه  آمرع دعدراِن اوياً/ وهاهرِانا»

االسةةةقوط یتلةةةوه اةةةرح ، ردود الفعةةة  املغةةةایرة للتوقةةةع يف التصةةةویریة ىةةة ا الةةةنب ترتسةةةم املفارقةةةة يف
لریسةةم لواتةةو عةةا ، لةةدی الشةةاعر التصةةویریة ویتفةةرر ىةة ا النةةو  مةةا املفارقةةة .(8، 2001، بشةةری) ورقةةب

 :موقفا  یناق  ما ینتظر اعلو سراديلية ویبنتصدق الوعود الفاذبة اص الٍمباالة العربية الجل
تقَّ... أو نصرخه/ أو یعرِعبه سهقه ه  ِللمراة اخلمسنی عع ریتع »  .«نا مرأی الدماًنا/ دونه أن  ه

 (131: املصدر الساب )

وما أوبح  عليو ى ه   املاض املق ع الرابع ی كر نقار تاریخ العرب وما كان  عليو اا م يف ويف
 :العصر اواضر ايقول اوال يف
 العهرهب/سةةةةةق   إ ةةةةبيلية/ سهةةةةقه   أن اكيةةةةةة/ يِمةةةةا أیةةةةد سهةةةةقه   غرناطةةةةة/ للمةةةةراة اخلمسةةةةةنی»

 .(131: املصدر الساب ) «امليليشات يأید سهقه   عموریاة/ سهقه   مر ع يف

 ةةةبيلية وعموریةةةة إمةةةا أن اكيةةةة و  افةةة ا ، رض اخلةةةرابتفاقيةةةة علةةةی اواهفةةة ا جتلةةةس اومةةةة بعةةةد اص
 :ايقول ى ه املعا  ویتابع نقار موخ واخللود.ة ارتب   بالشا ايا  ا  سق   بعد ما كان  رموز 

سةرقوا  واووالد/ والقایتةون والقایة /، ندعلس واادة  سملفها/ سهرهقوا اوبوابه/ واوي ةانه والقاودةاتأ»
 .(131: املصدر الساب ) «عيسی با مر ...

املق ع إلی  ة يفل امللفيا إذ تتحوا ، ى ه اوبيات ما مٍل تغيری الداللة يف التصویریة وتظهر املفارقة
ٍا  وتتتةةةابع . ٍم وتةةة ىب كةةة  ا مةةةالوالد وتسةةةرق رمةةةوز الساةةةودةةةات واوايةةة  تسةةةرق القا ، ملفيةةةةال

 :ی تص  إلی ى ه اوبياتا قدية اتا التصویریة  القصيدة هب ه املفارقات
 .(131: املصدر الساب ) «بعده مخسنی سهنو/ ما وهدهدنا وطنا  نسفنعو إالا السَّراب»

بنی ا ی الةوطا والسةراب ویقةوم التضةاد بةنی  التضاد الدالخ يف» یى ه اوبيات تتجلا  واملفارقة يف
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اقة  السةراب وداللةة  ل مسااة أرضةية معيانةة بينمةا تنعةدم املسةااة يففون اووا يالوطا والسراب ا
ونةةةةقار كةةةةان خمالفةةةةا   (5: م2001، بشةةةةری) «اةةةةنی ظم اةةةة  السةةةةراب داللةةةةة الٍودةةةةود الةةةةوطا إلةةةةی الودةةةةود يف

 اریا  توقيعات الصلح واملعاىدات.، سرادي إٍم والصلح مع ملفاوضات السا 
 .(134: م1884، قبا ) «كم اهلمنا بسٍم  أمضهر/ وىٍل  أبيه / وِببهحر  أزرق/ وقلو   معرسلة»

، أمضةر) لةواناويةاة الفرظمةة مةا مةٍل تلةس او اه ه الندة اوقینة اليادسة نستشةفا منهةا رغبةة يف
ولفةاا    ا الفرامة ٍم وال م نينة والتاعلا  باوياة يفإلی السا ، جمموعها تقمر يف جلأزرق( الا ، أبي 
 واليع بالتقسي  والت دری.، با نب يةاوبيات التال ٍم یرتب  يفالسا 

مهقبةهلهةةةةو/ مهةةةةا تهةةةةری یسةةةة ه ععم عهةةةةا سةةةةٍِم ا بنةةةةاً / ال سةةةةٍِم اوقویةةةةاًِ  ووهدهةةةةدنا اجةةةة ة  أنفعسهةةةةنا يف»
 .(134: ااملصدر الساب ) «القادریا

بينمةا تقلبةو ، اوياة ا منة وا ةدًو، ٍممي إذ ظم ا  السا التصویریة تن ل  منو املفارقة ي وىو املوقف الا 
جهةةا الوعةةود والقةةرارات الفاذبةةة. ویتةةابع الشةةاعر قصةةيدتو اتةةی املفارقةةة إلةةی اوةةریة ونةةار للقلةة  تؤدا 

 :قولو الصورة اومری   ه املفارقة يف یقدم لنا النبا 
وتةهقهوَّدنا ِبٍ ابا/ ِمةاه اوعن ةی الاتةی ذاته یةوم  أكلهة  أوالدهنةا/ مهضهةغه  أكبادهنةا/ وأمهة ناىا إلةی »

 .(133: املصدر الساب ) « هر العهسه / وسهفرناورهقهصنا

الصةورة  إلةی دالالت االرتيةاح وا ةدًو غةری أنا   واج تةدعأاعةال الةقا  أنا  تن لة  يف التصةویریة واملفارقة
واج والعةرس ىة ا الةقا  والد ومضةغ  اوكبةاد. ويفأكلة  او حول إلی اادعة الةقواج مةا املةرأة الةجلتتا 

 :والسمات العربية االغياب تبناه أبناً البلد العريب، ة اوضور والغيابصمساد نقار ثناديا 
القةد غةاب عةا  // أو ايةاً عةريب/ أو غناً عريب/ أو طعام  عريبالعرِس رقب  عريب ه یهفا يف »

 .(131: املصدر الساب ) «القاااة أوالد البلد

 :لفظة الدوالر افان اوضور ومریفا املتم لة يف
ههِر بالدوالر/»  .«كان اخلامتع املاسیع بالداوالر/ والفعفة كان  ىبة  ما أمریفا كانه نصفع امل

 (136: املصدر الساب )
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یقةةوم كةة  عنصةةر منهةةا بةةإزاً العنصةةر  كةة  مةةا ال ةةرانی إلةةی جمموعةةة مةةا العناوةةر الةةجل  وىفةة ا ینحةة ا 
یتلوه ة  ولوى ا عنصر ما عناور ال رف اوة  املقاب  لو ما ال رف ا مرمي االسقوط واالغتصاب

ارتب ة   جلحةول امللفيةة والرمةوز الاةوتتا ة  وىة ا ىةو عنصةر املقابة  لةو مةا ال ةرف ال ةا ة  اةرح ورقةب
إلةةی الٍملفيةةة وعةةدم ة  ول للمفارقةةوىةة ا عنصةر آمةةر مةةا عناوةةر ال ةةرف اوة  بةاخللود والشةةموخ
دت    والسٍم والقواج وقضاً  هر العس  الجلة  وى ا ىو العنصر املقاب ة  نفسارال بات وال ل واال
علةی  تةدلا  قةد أوةبح ة  وىة ا عنصةر ثالة  مةا عناوةر ال ةرف اوولة  طمئنةاناويةاة ا منةة واال

وأمةریا  اةإن غيةاب الةدول ة  وىة ا ىةو مةا یقابلةو مةا عناوةر ال ةرف ال ةا ة  القلة  والعقةر والفادعةة
حةو یسةتبد ا اضةور أمریفةا. وعلةی ىة ا النا ة  ىةو عنصةر ال ةرف اوولة  أمورىةا العربيةة و ةعبها يف

الفةدی  جمموعهةا املفارقةة ف مةاتتة لا  جلالاة، ا قديةة البارعةةة تتحول املقاطع إلی جمموعة ما املفارق»
مراة علی مسةتوی دقديةات كة  مةا ، ویشعر القارئ بفدااة املفارقة بنی اوالنی مراتنی، القصيدة يف

 .(138: م2002، زاید يعشر ) «مراة علی مستوی اوالنی كف و ، اوالنی
اوةرب وقبة  ة اويةاة قبة  ثنادياةبةنی    املفارقة التصویریة الفدیقصيده "علبة الرسم" تتشفا  ويف

زمةا اوةرب  واوياة يف، وما كان  عليها ما ان ٍق وسعادة وإ راق ومصب، ى ا القما املعد ا 
الفةدی  التصةویریة وما أوبح  عليو ما القب  والسواد والظلم والدمار. وى ان شما طراةا املفارقةة

املق ةع  يفالتصةویریة رقة واملفا القصيدة ولفا یتجقاأ ك ا منهما إلی جمموعة ما العناور ا قدية. يف
إلةةةی اوریاةةةة   وداللةةةة العصةةةفور ترمةةة، عصةةةفور وسةةةجا  بةةةنی ا ةةة ضةةةاد الةةةدالخالتا  ل تتجلةةةی يفاووا 
 انی ظم ا  السجا داللة القب  وعدم اوریة. يف، ن ٍقواال

/ يا أن أرسةةمه لةةوع عصةةفورا / أغةة ُّ الفر ةةاةه بةةاللاون الرامةةاد / وی لةةبع مةةنا  ألواِنةةو أمةةام ةه ععلبهةة یضةةعع ابةةن»
 .(111: م1891، قبا ) «/ ولفاا ى ا سجا  بن اوأرسمع لو مرباعا  عليِو قف   وقضبان/ یقولع خ

ااوزرق ىو لون اص راق واوياة  قد لعب نقار علی ثنادية اللاوننی اوزرق واوسود املق ع ال ا  ويف
 ظم ا  الظالم والقتال. واللاون اوسود

أن أرسةةمه لةةو حبةةرا / وأرسةةمع لةةو دادةةرة  سهةةودهاً/ یقةةولع  / وی لةةبع مةةنا  ععلبهةةةه أهقٍِمةةِو أمةةام بةةنایهضةةعع »
 / أال تعةةةةرفع أن ترسةةةةمه حبةةةةرا   /  َّ أال تعةةةةرفع أنَّ البحةةةةره یةةةةا أيب، / ولفةةةةاَّ ىةةةة ه دادةةةةرة  سةةةةوداًبةةةةنا

 .(116، املصدر الساب ) «أزرق 
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السةةةةةناب    أیضةةةةةا  بةةةةةنی ا ةةةةة الخضةةةةةاد الةةةةةدا التا  يفالتصةةةةةویریة املق ةةةةةع ال الةةةةة  تنفشةةةةةف املفارقةةةةةة  ويف
 انی یرمق املسداس إلی الدامار. االسناب  تدلا علی اوياة واخلصب يف ميسواملسدا 

أن أرسمه لو سعنبلهة قمح/ أمسةس القهلهةم/ وأرسةمع لةو  / وی لبع منا  كرااسةه الراسم أمام  بنایضعع »
الفةةرقه بةةةنی  اةةاا الرَّسةةم/ ویقةةولع مسةةتغربا / أال تعةةرفع یةةا أيب يف  ِمةةا دههلةة بةةناسةةا / یسةةخرع مسدا 
عسداس  السعنبعلةِ   .(114: الساب املصدر ) «وامل

 ةيات التراثية ذات المعطير يالتصو  المفارقة
 :ثٍثة أسماطة علی مع يات تراثية بدورىا املبنيا  التصویریة   ه املفارقة

 الواحد ية ذات الطرف التراثير يالتصو  المفارقة .1
 :م  ثٍث ووروا مر معاور. و  ا النا ،  م  یقاب  الشاعر بنی طرانی أادشما تراثى ا النا  يف

 ي والمعاصرالتراث ينطرفالة ذات ير يالمفارقة التصو الف( 
واسةةتقٍلو عةةا  حمتفظةةا  لفةة ا منهمةةا بتميةةقه ة واملعاوةر  الرتاثةةة املفارقةةة  یصةراح ايهةةا الشةةاعر ب ةةريف

  افة. (138: م2002، زایةد يعشةر ) وتتحق  املفارقة عا طری  املقابلة بنی ال رانی املتمایقیا، ا مر
دتةر بةو اوماةة  يك ریا  ما الرتاث لتصویر الواقع ال   اوندلس" استوعب نقار قبا  قصيدة "أاقان يف

–طراهةةةا اوول ، قصةةةيدتو علةةةی مفارقةةةة تصةةةویریة كبةةةریة واواضةةةر ویبةةةن  وربةةة  بةةةنی املاضةةة، العربيةةةة
مةا  وطراهةا ال ةا ، اوندلس وما كانوا عليو ما قواة وب س وسل ان وجمد العرب يف  ماض – الرتاث

 نفسةار. والشةاعر یصةراح بفةٍ ال ةرانی ال طمل ةو بةا مر. یقةول يفان فاً و اآل إليو ى ا اجملد ما 
 :ولال رف او
یا غاليهة/ كتب  تسة لنی عهةا إسةبانيهة/ عةا طةارقيفتحع باسةِم اِا دنيةا ثانيةو/ عهةا ععقبهةِة  كتب  خ»

 بةةِا نةةااع/ سةة ل  عةةا أميَّةسةة ل  عةةا أمرِیىةةا مععاویةةة/ عةةِا السَّةةرایا القااِىيةةة / حتمةة ع مةةا دمشةة ه يف
 .(114: م1891، قبا ) «ركاهبا اضارة  وعااية

 :املعاور وما آل إليوینتق  إلی تصویر مٍمح ال رف   ا 



 و...، انيهومن ناظم، یعدنان اشکور  ديس المفارقة التصويرية في الشعر السياسي عند نزار قباني 

68 

 

ه یبة ه  یبقةی مةا اخلمةِر جبةوف ا نيةة/ يإسبانية/ مناا وِما ععصورِنا ال امانية/ غریه الا  ه یب ه يف»
عئةة ناِت الباكيةة قاايةةة وال بقایةةا ، وِمةةا افایةةا اباهةةا،  یبةة ه ِمةةا والدةه /ةمةةا قعرطبةةة سةةوی دعمةةوِ  امل

 .(161: الساب املصدر ) «أمحر إالا ما یقولع الرااوبة قااية/ ه یب ه ِما غرناطة/ وما بن

ال ختةرج عةا ىة یا التصةویریة ودةدنا أنا بنيةة املفارقةة ، سةبق  ذا ما ألقينا نظرة علی اوبيةات الةجلإ
 ی  ةراق الاةوملمةح اص،  ی ظمياق اوالةة الراىنةة للةدول العربيةة و ةعوهبافوص الا ملمح النا  ميامللمحنی

ٍا  عةا ا مةردة. والشةاعر كمةا رأینةا یصةوا ساد اةی القةرون البعية ورة االصاة، ر كةٍ مةا ال ةرانی مسةتق
م ة   الصورة املعاورة تبدو اضمحٍل ومخةود. ويف ويف،  عا اجملد واقاد  تارطمية م بتةالرتاثية تعدا 

أهیاةة فظةا  بداللتةو الرتاثيةة وال ضممة  تحم  ال ةرف الرتاثة یظة ا  التصةویریة ى ه الصةورة مةا وةور املفارقةة
اإنا ى ه الصاورة تظ ا أىون »ذاتو إال ما مٍل مقابلتو بال رف املعاور وما  ا  داللة معاورة يف

 ويف. (140: م2002، زایةةةد يعشةةةر ) «وةةةور املفارقةةةة ذات املع يةةةات الرتاثيةةةة قيمةةةة مةةةا الناايةةةة الفنايةةةة
قد ما مٍ ا الدول لينت، قصيدة "عقف  منفرد  علی ال بلة" الشاعر یلج  إلی تو يف ى ه الصورة

الشعارات التصویریة ايتشف  ال رف اوول ما مفارقتو ، سلوب الذ  ومق   واوفومات العربية ب
 .ساسا  للملس والسيادةأوكان    املاض كان  معرواة عند العرب وبنی املسلمنی يف  جلالا 

علةةس"/ "الشاةةعبع »" علةةس"/ "الشُّةوری بةةنیه الناةةاِس أسةاسع امل ة  كمةةا نةبَّ الدسةةتعورة  العةدلع أسةةاسع امل
علس"  .(141: م1884، قبا ) «أساسع امل

العصةةر  تتجلاةةی مةةا انقةةٍب وحتویةة  ىةة ه الشةةعارات يف التصةةویریة  ةة ه املفارقةةة ماةةا ال ةةرف ال ةةا أو 
قةد أعمة ت تعةرف مةةا قبة  اوفةام علةی طبلةة السياسةة وعلةی الشةةعوب أن  اواضةر واملفةردات الةجل

أساس امللةس بعةد ، ترقب علی ى ا اصیقا  ویصبح القمع والشن  وافم البوليس وت ليو الشخب
 .أساسو، أن كان العدل والشوری والشعب

علس"/ »" علس"/ "افمع البوليس أساسع امل علس"/ "الشَّن  أساسع امل "ت ليوع الشَّخِب القهمع أساسع امل
علةةس"/ "جتدیةةدع البهيعهةةة للحفةةام أسةةاسع امللةةس"/ "وضةةعع الفلمةةات علةةی اخلةةازعوِق أسةةاسع  أسةةاسع امل

علس"  .(144: الساب املصدر ) «امل
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 مالمح الطرف المعاصرة ذات ير يالمفارقة التصو ب( 
إلةی  الشةاعر ال ةرف ال ةا   یسةتدع»، يف الصاةورة ال انيةة مةا املفارقةة ذات ال ةرف الرتاثة  الوااةدو 
ةا مضةمرة يف الةجلة  القةارئ دون أن یصةراح مبٍحمةو الرتاثيةة  وع وبةدال  ة  القةارئ  وعة یعتمةد علةی أ ا

املٍمةةةح اخلاوةةةة بةةةال رف   الشةةةاعر علةةةی ىةةة ا ال ةةةرف الرتاثةةة  مةةةا التصةةةریح هبةةة ه املٍمةةةح یضةةةف
. ومةا مةٍل ىة ه املٍمةح املضةمرة  رتاثةلل ةرف الة  اوقيقية املضمرةتتناق  املٍمح  جلوالا ، املعاور

الةةرتاث رمةةوزا   ايةة  تصةةبح منةةابع الع ةةاً واخلصةةب يف، واملٍمةح املعاوةةرة تبةةدو املفارقةةة ااداةةة وأليمةةة
 .(140: م2002، زاید يعشر ) «وقيم اخلری رموزا  للشر، الشجاعة رمقا  للجنب للجدب والعقممي معا 

قصةةةيدتو  "مرسةةةوم  بإقالةةةة مالةةةد بةةةا الوليةةةد" ونةةةقار يف مةةةاذج ا ياةةةدة  ةةة ه الصةةةورة قصةةةيدةومةةةا النا 
ذاكةرة  وقةرت يف رمةراف بةبع  الرمةوز عةا داللتهةا الةجلویعمةد إلةی اال والةدین  یستلهم الرتاث التارطم

سهرهقوا ِمناا زمانه »: تبدأ القصيدة هب ه العبارة تتناسب الواقع املعاش. جللتحم  ما السمات الا ، الناس
ةةةا الشةةةاعر أراد هبةةة ه العبةةةارة عةةةا ضةةةيا  تةةةاریخ الشةةةعب واسةةةتٍب ، (487: 1993، قبةةةانی) «العهةةةرهيب ورمبا

س( ) ر نقار اع  "سرقوا" ویسةتلهم  خصةية ااطمةة القىةراً. ویفرا الغرب ملفانة العربية والتاریخ العريب
ه تنقلةب إلةی مصةادر الشةر قةد ااوةررا قةوی الشةر  ویصوار كيةف اتةی مصةادر اخلةری والشاةرف الةجل

 .(38: م1997، زاید يعشر ) بضيا  الشرف والتاخلای عنو    هبا وى ا ملمح  یشونفل
ًه ما بيِ  النا ا سهرهقعوا ِمناا زمانه العهرهيب»  .(394: م1884، اقبانی) «/ سهرهقعوا ااطمهةه القىرا

ویتةةابع الشةةاعر اسةةتدعاً الشخصةةيات الرتاثيةةة ویستحضةةر  خصةةية "وةةٍح الةةدیا" كرمةةق  للحرایةةة 
وزیةةادة  علةةی ذلةةس اقةةد ، ليعلامةةو أنا افةةام العةةرب ختلاةةوا عةةا السةة نی وعةةا الشاةةعب العةةريب ايناديةةو

 .باعوا عقيدرم وافرىم ودعلوه سلعة
أعاعةد   / كشهةفوا يف ا علة عهيةنا  یا وٍحه الدایا/ باعوا النسخةه اوولی ِماه القةرآِن/ بةاعوا اوةقنه يف»

 .(394: الساب املصدر ) « هره رسول ااِ 

انسةةاق  إليهةةا اوماةةة. اقةةد  جلدی لةةو الضاةةخامة املفارقةةة الاةةتتباةة  الواقةةع اوقيقةة یعةةاود الناظةةر يف واةةنی
الواقةع إالا وةور مهقومةة لقةادة عةادقیا عةا  وه ینب يف،  اریخ اوقيقذىب القادة الا یا س روا التا 

 ىة ا العصةةر. ىم يفالفعة  اإناةو ضمية  الرادةال والقةادة املنجةقیا أسماطةا  ددیةدة مشةواىة تتناسةب وةور 
 نتصةةار يفمةةا أبةةرز معةةاه الشاةةجاعة واال یعةةدا  يبةةا الوليةةد والاةة  ویسةةتدعی الشةةاعر  خصةةية مالةةد
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اث العريب أضةمر ىة ه ، ولفاا الشااعر بدل أن یصراح باملٍمح الرتاثيةة اوقيقيةة لشخصةية مالةد الرتا
 الةةد یتحةةوال سةةفریا  يف. اخ1864املهةةقوم بعةةد نفسةةة  املٍمةةح وأسةةق  عليةةو مٍمةةح الواقةةع العةةريب

اث قاددا  عسفریاا  منتصرا . ولع ا املفارقة دنيف بعد أن كان يف علةی املةدقا    ال ختفة التصویریة الرتا
مبا تدلا ى ه ، املتواا  واملقرتنة بو  ة القواة واملهابة سفریا   والقارئ الف ا انی یتحوال القادد العريب

 العصةةر اواضةةر سةةفریا  يف یتحةةوال مالةةد يف بلوماسةةية والليونةةة.الو يفةةة إلةةی دالالت تشةةری إلةةی الدا 
امةة، دنيةةف  يكلاهةةا ال تليةة  بقادةةد عسةةفر    والتفةةاىم والراضةةا وىةة  اهةة ه املدینةةة تةةنعفس االةةة الرتا

 .(21: م2006، الروا ده) اروهبا ماتو ىقم  يفأانی نعرف أنا 
دنيةةةف/ یلةةةِبسع القعباعهةةةةه الساةةةوداً/ یسةةةتمتعع  أعقةةةاِب اةةةتِح الشاةةةام/  هَّةةةوه سةةةفریا  يف عهقهلةةةوا مالةةةده يف»

 .(399: م1884، قبا ) «بنیه  هقراوات أوروباا  والفاايار/ یعرغی بالفرنسية/ ظمشة  ِبالسايجار

اقةد ختلاة  عةةا ، تفشةةف عةا موقةف نةقار مةةا حتةوال اوماةة عةا رسةةالتهاالتصةویریة إن ىة ه املفارقةة 
رمراف بةالرامق ى ه القصيدة عند ادود اال تتوقاف املفارقة يفعنصر القواة وسع  إلی املهادنة. وال 

ولفةةاا اومةةر یبلةة  اةةدود معاقبةةة ، ذاكةةرة ال قااةةة عنةةو عةةا داللتةةو إلةةی دالالت تضةةادا مةةا قةةد وقةةر يف
ىة ا  أعقاب اتح الشاام ویرااقو قادةد آمةر يف اإن كان مالد یتحوال سفریا  يف، القادد علی انتصاره

 ویتحةةوال بعةةد انتصةةاراتو يف، أقةةالوه مةةا ا ةةيش ي ىةةو "طةةارق بةةا زیةةاد" الاةة اهةةا، رمةةراف بةةالرمقاال
ايجه  انتصاره علی أبةواب حمةاكم العسةفریة بتهمةة مرقةو ، اواضر إلی حمفمة اوما يف  املاض

 قانون ا قظمة وجبرظمة االنتصار.
ا ا هةةةيِش/ أاةةةالوهع إلةةةی أقةةةالوهع ِمةةة، / أمةةة وا منةةةوع النايا ةةةنیه  ا سهةةةرهقعوا ِمةةةا طةةةارق  مع هفهةةةوع اوندلسةةة»

 .(398: الساب املصدر ) «حمفمةِ  اوما/ أدانوهع جبرِم الناصر

است ا  الشاعر أن صمع  ىة ه الشخصةيات الرتاثيةة  جلوما مٍل ى ه املفارقة التصویریة الا 
وما مٍل التافاع  بةنی املٍمةح ، كلاو  رمقا  للواقع العريب ة  عا طری  اصضماً العفسة ايها 

اثية   أسةق ها الشةاعر علةيهم تةدز ادااةة املفارقةة اوقيقية املضمرة  والً واملٍمةح املعاوةرة الةجلالرتا
اثيةة   الواقةع املعاوةر علةی الشاةاعر أن یسةتدع  اهفة ا ظملة .التصویریة مةا الة ااكرة الشاخصةياات الرتا

تو يةةف ىةة ه الصةةورة مةةا  دالالرةةا وقةةد أك ةةر نةةقار يفرمةةراف بةةبع  الرمةةوز عةةا وقةةد یعمةةد إلةةی اال
 :یستحضر الشاعر عداة  خصيات تراثية ویقولأمری قصيدة  ويف أسماط املفارقة التصویریة.
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انتهظهرنةةا مالةةدا  أو .. .قتلنةةا رمةةا العةةرب/أمریفةةا/ إن أراده الفةةوزه/  ىةة  علةةی كةة ا ردةةيس  اةةاكم  يف»
 .(314: م1884، قبا ) «و هرهبنا ثهرثهرةأو عنرتة/ ا هكلنا ثهرثةهرهة/ ، طارقا  

 نتفةةةاً الب ولةةة مةةةا الشةةرق العةةةريبا، مةةا مةةةٍل املفارقةةة التصةةویریة يویظهةةر لنةةا ىةةة ا املق ةةع الشةةةعر 
انتخابات إالا بقدر ما یعدا عا كرىو للعرب وإواق  ال ینجح يف  رديس أمریف يا وعجق أاراده. ا 

قةادر علةی موادهةة ذلةس اوقةد قةةوال   قادةد  أو اةارس  عةريبا  أيا ال ذمةد  ي الوقة  الاة يف، الضاةرر هبةم
ٍ  وقد دتا  املفارقة  ىة ه اوبيةات علةی مسةتوی حتویة  ىة ه او ةاً اویقونيةة إلةی  يفالتصویریة واع

"درظمةةة  ةةرف أمةةام ا ةةةاکم  قصةةيدة ويف . املاضةة فةةوص بعةةد أن كانةة  رمةةوزا  ل قةةةدام يفرمةةوز  للنا 
 ايتاهم عنرتة املعاور بتخلايو عا  جاعتو وبيع تراثو.، ة رمق عنرتةیقلاب نقار داللالعربية" 
/ وقمصان  جرة  » قةة/ ، دهمهلوا عهلهينا/ كانه عنرتهةع یبيعع اصانهو ِبلهفااتی تب   ومعجون ددیةد  للحٍه

 .(114: املصدر الساب ) «كانه عنرتةع یبيعع ا اىلية

اث تناق  ى ه املعا  يفتو ومعروف أنا دالل  .دتاما   الرتا
 وةبحوا يفأدداا  ما بٍد قمعستان" یعلا نقار ب نا  يع اوب ال قةد  يقصيدة "تقریر سرا  ويف

بنی   م   ى ا املسلس ما مقارنة التلقا  يف التصویریة وىف ا یتولاد اصاساس باملفارقة زماننا نسوانا  
اثية املضمرة وبنی املٍمح املعاورة املضاداة الاجل وال  س أنا ى ا ، یضفيها الشااعر عليها املٍمح الرتا

 اب .املسلس أنضع انايا  ما املسلس السا 

 معاصرطرف المالمح الطرف التراثي المسلوبة عن الة ذات ير يالمفارقة التصو ج( 
تتحقاةة  املفارقةةة التصةةویریة عةةا طریةة  ، يف الصةةورة ال اال ةةة مةةا املفارقةةة ذات ال ةةرف الرتاثةة  الوااةةدو 

اثة  عةا ال اةرف املعاوةر. سلب مٍمةح ال ةرف    اية  یسةتدع، عفةس الصةورة ال انيةة  هةا»الرتا
عليو   یضف وبدال  ما ذلس، ما مٍحمو يالشاعر ايها ال رف املعاور للمفارقة دون أن یصراح ب 

أو بعبارة أمری یرب  ى ه املٍمح الرتاثية بال رف املعاور عةا طریة  ، سلبا    مٍمح ال رف الرتاث
دتةام" وقةد  عتة ار  ويبا"قصةيدة ، ورةوما سمةاذج ىة ه الصاة. (141: م2002، زاید يعشر ) «نفيها عنو

ليقابةة  بينهمةةا وبةةنی ال ةةرف ، عمةةراخلليفةةة و  ( ) اصمةةام علةة  خصةةية   متةةار نةةقار لل ةةرف الرتاثةةا
ىةة ا العصةر. وقةد اسةتدعی ىة ا ال ةرف املعاوةةر  ام وقةادة اوماةة العربيةة يفاوفاة املعاوةر املتم اة  يف

ا اكتفی ب ن ینفدو   عنو املٍمح الرتاثية.  ن أن یصراح مبٍحمو املعاورة. وإسما
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 .«ولا ی توا/ اٍ أاد بسيِف سواهع ینتصرع  عمر/ ولا ی توا أو ی ي  عل ب ن ی ي»

 (411: م1891، قبا )

صمةابی ومةا إشةف   ب وعمةر ( ) اصمةام علة  ىنةا علةی اقيقةة اضةورالتصةویریة اقد قامة  املفارقةة 
ختةتم بنفةران ، السة ر اووال ولفاا ااعليةة ىة ا اومةر اصصمةابی يف، نتصاراتاظم ٍا ا ما اتواات و 

التصةویریة داف ما طرف الشاعر ویعةود بلفةظ "لةا یة توا " املفةرار مةراتنی. وىفة ا تتحقاة  املفارقةة 
تعةب بةا قصةيدة "ملةاذا یسةق ع مع  ويف عةا ال ةرف املعاوةر.  عا طری  سلب مٍمح ال اةرف الرتاثة

اثية عا الواقع املعاور تهعبان يف  :امتحان اقوق اصنسان" نری الشاعر أیضا  یسلب املٍمح الرتا
ال عفةةةراً/ ، ال ىنةةةدع ال الوتةةةد وال اوجةةةر/ال ناقةةةة / ، ىةةة ِه الصةةةحراً/ ال زملةةةة   ال أاةةةد  یعراعنةةةا يف»

 .(111: م1884، قبا ) «أوراقعنا معریبة/ أافارعنا غریبهة

معةةادال  دالليةا  للنخلةةة والنااقةةة وكة ا للوتةةد واوجةةر  يىةة ا املق ةةع الشةعر  يف  ا وةةار"اواد" املنفةلقةد 
بةةةةةدورىا   العصةةةةةور القااىيةةةةة وىةةةةة يف والفيةةةةان العةةةةةريب ات اصنسةةةةةان العةةةةةريبجمموعهةةةةةا مقوماةةةة وىةةةةی يف

یسةةلب ،  ا وعةةا طریةة  تو يفهةةا املنفةة، والصاةةٍبة، وال ابةةات، والصاةةد، معةةادالت موضةةوعية للشاةةموخ
وةةار أغلةةی مةةا الةةدام  ي عصةةر الةةناف  الاةة، يالشةةاعر ىةة ه املقوماةةات عةةا عصةةر االسةةتٍب اوضةةار 

ٍ  يفيا كيانو البشر  ا   ا یستعيد ى ا "اواد" املنف، والدامو  عفراً تارة   ىند تارة  ويف مراة  أمری دم ا
اب وىةة ا  ولةةيس ىةة ه إالا رمةةقا  للفرامةةة العربيةةة املعفاةةرة يف، أمةةری  لغرابةةة اوافةةار. نتيجةةة اتميةةةالةةرتا

ونا الشةةاعر ، حتمةة  قةةدرا  كبةةریا  مةةا املبا ةةرة التصةةویریة ودةةدیر بالةة اكر بةة نا ىةة ه الصةةورة مةةا املفارقةةة
ةا ىة ه الصاة، سةتخدامها السةلبية تتولاةد ىة ه املفارقةةایصراح ايها املٍمح الرتاثيةة وب رااة واملبا ةرة ورمبا

ٍ  علی استخدامها اوق ا   الشعر املعاور. نی أنوا  املفارقة التصویریة يفب تفون دلي

 نيين التراثيذات الطرف ةير يالمفارقة التصو . 2
وىو سم  أك ر تعقيدا  ، ما أسماط املفارقة الرتاثية اهو املفارقة ذات ال رانی الرتاثينی م  ال ا أماا النا 

ذات ال ةةرانی الرتاثيةةنی یفةةون  ىةة ه املفارقةةة إذ يف، الوااةةد  وعمقةةا  مةةا املفارقةةة ذات ال ةةرف الرتاثةة
بةةة ن ضممةةة  مةةةع داللتةةةو الرتاثيةةةة داللةةةة أمةةةری ، املفارقةةةة أو واةةةدشما أك ةةةر مةةةا مسةةةتوی دالخ ل ةةةريف

اي  تتما أواال  بنی الداللة  ميى ه املفارقة علی مستوینی وىف ا تتما عملية املقابلة يف، معاورة رمقیة
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وهبةة ا ، ا مةةر رتاثيةةة واةةدشما والداللةةة املعاوةةرة الرمقیةةة يفالرتاثيةةة لل ةةرانی وتةةتما ثانيةةا  بةةنی الدااللةةة ال
 .(141: م2002، زاید يعشر ) تقداد املفارقة عمقا  وت ثریا  عا طری  ى ه املقابلة املقدودة

یستخدم الشاعر مفارقةة  امتحان اقوق اصنسان" "ملاذا یسق ع معتعبع با تهعبان يف قصيدة يف
وىةو الصةةورة ، ضةحيةظم اة  رمةةقا  للفةداً والتا  ي الاة  () اصمةةام علة ا  أاةد طرايهةا  خصةية، تصةویریة
وىةةو یضةةفی علةةی  خصةةيتو مةةا مةةٍل ىةة ه املٍمةةح مةةدلوال  رمقیةةا  معاوةةرا  ، عةةدلحةة  والاملشةةرقة لل

ورة مبةةا ظم اةة  الصاةة، وبةنی  خصةةية تراثيةةة أمةةری وىةو معاویةةة ة بداللتةو الرتاثيةةة والرمقیةةةة ویقابة  بينةةو 
ذىةا  العدید ما اواةداث والصةور يف  . وى ه املقابلة بنی ال رانی الرتاثينی تستدعاملظلمة للظلم

القةارئ مسةتوی آمةر   وعة وما مٍل ى ه املقابلة یةتما يف اهما طراان غنيان باصضماًات، قیاملتلا 
وىنةا دعة  ، املعاوةر يمبا ظم الو و خصةية معاویةة مبةدلو ا الرمةق   ()  ا ما املقابلة بنی  خصية عل

 :قرنو مبعاویة يسيقت  بسيف الظلم ال   ()  قرنو بعل ينقار ك  ما یضحس للح  ال 
 .(118: م1884، قبا ) «مراة / یقتلنا معاویو  ا إذا ضحفنا لعل»

ٍ   یستحضةةةر  خصةةةية املتنةةة ا  اویةةة  دمشةةةقية إلةةةی قمةةةر بغةةةداد"قصةةةيدة "موا  ويف وکةةةااور سموذدةةةا  كةةةام
 :منو قدظما   ها وورة منسجمة مع موقف املتن ا ولعلا ، قصریوالتا ، قبوالنا ، للفهاوة

ةد مةا ي  یةد قةرو  / أنا كةااور افةس اوىرامةا/ سهةقه   مصةرع يفى  أتهتس اومبارع یةا متنة ا » / ه صمه
 .(111: م1891، قبا ) «یهبيع إال الرتاما

ةة ىا نةةقار رمةةقا  ال دعلةةو قادةةدا  ذ إ، ىةة ا العصةةر يف مصةةرنتقةةاد أاةةد قةةادة أماةةا  خصةةية كةةااور اقةةد اختا
 خصةية  واملتنباةی املعاوةر یتجساةد يف، ویهدف إلی دمار تراثها وااضرىا، وطنو وأماتو  متآمرا  عل
 كااور.  موقفو ما قيادة مصر جتد ووررا يف دادما  ینتقد القادة املتآمریا ول ا اإنا ي  نقار الا 

 ة علی نص تراثیيالمبن ةير يالمفارقة التصو . 3
 رغبةة  يف، ب املقتةبس أو املضةمونالةنا  علةى حتةویر الشةاعر يف،  تراثة املبنية على نبا تعتمد املفارقة 

ومةةا ، ودةةدان املتلقةةی ارتب ةة  بةةو يف جلالاةة توليةةد داللةةة معاوةةرة تتنةةاق  مةةع الداللةةة الرتاثيةةة للةةنبا 
ذلةةس مةةا . (151: م2008، زایةةد يعشةةر ) واملعاوةةر تنةةتع املفارقةةة  مةةٍل املقابلةةة بةةنی املةةدلولنی الرتاثةة

 :یقول نقار قصيدتو "عقف  منفرد  علی ال بلة" يف حتویر الشاعر لبي  املتن ا 
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/(ال یسةةلمع الشاةةرفع الراايةةع ِمةةا اوذی)» وضةةياعنا العفةةافه...  / ورمةةاع ضةةادهعنا الغةةقاةه ثةةٍث مةةراات 
 .(141: م1891، قبا ) «ثٍث مراات  

 :ریشری ى ا الناب بنحو مبا ر إلی قول املتنبای املشهو 
 اتای یعراق علی دواِنبو الدام  ال یسلمع الشارفع الراايع ما اوذی

 (4/251: بٍتا، املتن ) 
اقةد ادتةقأ ، النبا املستحضر ل  ارة إليهةا قبا وداو  تفشف العٍقة الجلالتصویریة  ولع ا املفارقة

بدمةةو وتشةةرتط  ضمميةةو العةةريب يوىةةو الشةة ر الةةداال علةةی الشةةرف الاةة  الشاةة ر اووال مةةا بيةة  املتنةة ا 
ونةةةةقار  .(129، 1985، مفتةةةةاح) یةةةةراق علةةةةی دوانبةةةةو يسةةةةٍمة الشةةةةرف مةةةةا اوذی مبقةةةةدار الةةةةدام الةةةة 

بسةةةب  اةةةاملوقف تصةةةبح مفعةةةم بالسةةةخریة، دون أن یةةةتما مقولةةةة الشاةةةرط ايهةةةا یستحضةةةر بيةةة  املتنةةة ا 
سةةةلوكا  یبتةةة ل ذلةةةس اسةةةتبدال النةةةاس مضةةةادعة الغةةةقاة وضةةةيا  العفةةةاف وتشةةةييع  ةةةراهم بانتهةةةادهم 

حمةةةاوال  إن اقهةةةا لتقةةةد  جتربتةةةو مبةةةا حتملةةةو تلةةةس ، یسةةةت مر بعةةة  ا یةةةات القرآنيةةةة الشةةةاعرو  الشاةةةرف.
 قولو معراضا  بسلوك اوماة العربيةة يف، ى ا الباب صوص ما إضماً ودالالت ما اوم لة الداالة يفالنا 

 :قصيدتو "ىوامش علی دارت النفيسة" وىو یقول يف عصره
والشا رنع والناعاس/ ، ا مياتةع اصاساس/ أروااعنا تشفو ِما اصاٍس/ أیاامعنا تدورع بنیه القااردلودعن

 .(16: م1891، قبا ) «ى  رماع مریع أماة  قد أعمرده  للنااس

والقرآن الفر  داً هب ه ، (110: آل عمران) «كنتم مریه أماة  أعمرده  للنااس»تضمنی لآلیة الفرظمة 
ما مٍل التغيةری عةا  يولفاا الناب الشعر ، سبي  اصمبار ب نا اوماة العربية مریع اومما یة علی 

ليتنباةو العةرب ، سةلوب سةامرأستفهام اصنفاری محا  العبارة داللة أمری علی وا  اصمبار إلی اال
 العصر املعاور. القرآن الفر  وما آل إليهم يف أقارت يف علی اقيقتهم الاجل

 يجةالنت
 :النتادع الجل توول  إليها الدراسة ى  کالتاخ

  نفسةةو ومةةا  ا يف قةةدم تناقضةةات  ةةدیدة تةةنعفس يف، عةةاش ايةةو نةةقار قبةةا  ي الواقةةع الاةة إنا 
. ولقد زادت اواداث السياسية الضخمة والقاسية ما اداة التناق  عنده و  ا  أ عاره السياس
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 .رقات عدیدة وماوة املفارقة التصویریةاضاً مفتواا علی مفا  قد أوبح  أ عاره السياس

 ةةةة  الشةةةةاعر إلةةةةی الغمةةةةوض يف، اينمةةةةا ا ةةةةتدت التناقضةةةةات وسةةةةاًت اواةةةةوال السياسةةةةية  
اصاصةاح عةةا أااسيسةةو و ةة ا تعةةدا املفارقةةة التصةةویریة ذات املع يةةات الرتاثيةةة وماوةةة ذات ال ةةرف 

 .  عره السياس ما أىما ا ليات املستعملة يف، الوااد  الرتاث
 الرتادع :  سلوب املفارقة التصویریة ىأ   الشاعر للتعبری عنها إلی  وما أىم املوضوعات الجل
توعيةةة الشةةعوب العربيةةة وا اهةةا علةةی موادهةةة املسةةتعمریا وماوةةةة ، اةةتٍل الصةةهيونیأمةةام اال العةةريب
  ق  بةنی ماضةإبةراز التنةا، الةبٍد العربيةة يف  قمةع اورایةات والفبة  السياسة، ىجاً اوفةام، أمریفا

 .العرب وما كانوا عليو ما قواة وجمد وانتصار وبنی وضعهم اواضر وما آل إليو ى ا اجملد

 تةةنما عةةا وعيةةو ، اسةةتعمال الشةةاعر الرمةةوز الرتاثيةةة وتعةةدادىا وحتویرىةةا خللةة  املفارقةةة التصةةویریة
قد أدای    عره السياس واستخدام ى ا التفنيس الفنای يف، مبوروثو كما یدلا علی اتاسا  أا  رؤیاه

 ي.تقویة لغتو الشعریة واستبعادىا عا الفٍم العاد یإل

 ىة واملةدلوالت املختبئةة الةجل للووةول إلةی املعةا   امل لوف كما أدات إلی إثارة انتبةاه املتلقاة  
 مرام الشاعر.
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 یوسار قباو یاسیس در شعر یریتصو یواسازوار
 4یبهروز یمجتب، 3یساویابو هیحس، 2انیهومه واظم، 1یعدوان اشکور دیس

 داًطگبُ خَارسهٖ ٖسببى ٍ ادب٘بت عزبگزٍُ  استبدٗبر. 7

 داًطگبُ خَارسهٖ ٖسببى ٍ ادب٘بت عزبگزٍُ  استبدٗبر. 7

 داًطگبُ خَارسهٖ ٖسببى ٍ ادب٘بت عزبگزٍُ  داًط٘بر. 7

 داًطگبُ خَارسهٖ ٖسببى ٍ ادب٘بت عزب داًطجَٕ دکتزٕ. 7

 دهیکچ
َ  ي٘بر ، اثرز در سزتبسز  ز٘فزاگ ٖتٌبقض بى٘بز ب ٖاست هبتٌ ٖک٘تکٌ، ٕزٗتصَ ًٕبسبسٍار  زٗدٍ تصر

اٍضرب  هعبصرز. ضربعز برب      ٍٖ بزخر  ٖزاثر ٘ه ّٕرب  اس دادُ ٖبزخ ي٘ب بٍٗ هعبصز  ظٗضزا هتقببل اس

 صٗگفتي در لفبفِ گرزا  بِ سخي، اشٖ درًٍ ّٕب طِٗاًذ بى٘ب بزإگبُ ، ٕضگزد ي٘اس چٌ ٕز٘گ بْزُ

 ّٕب ًبسبسُ بى٘ارتببط ه جبدٗبب ا، هعبصز ِٗدٍسَبز  ٖهبتٌ ٕزٗتصَ ٕ.ضبعز در ًبسبسٍارکٌذٖ ه ذا٘پ

در  ٕ.ٍکٌرذ ٖ را اثبربت هر   ٖآرهبً تٍ٘ ٍضع ٖفعل ظٗضزا ي٘ب ًٖبّوخَاً، ذُ٘قص کٗهَجَد در 

 ّٕرب  داللرت  ٍٖ دگزگًَ زاث٘ه ٖبب فزاخَاً، ٖزاث٘ه ّٕب دادُ ٖبز بزخ ٖهبتٌ ٕزٗتصَ ًٕبسبسٍار

ٖ عال ٔکِ گذضت، ذٗگطبٖ ه ٖٗدر ضعز خَد فضب، ٍ هتٌبقضهعبصز  ّٕب ضذُ بِ داللتٖ فزاخَاً  ٗر

 .دّذٖ هعبصز قزار ه ٔرا در هقببل جبهع

ًرشار   ٖبس٘ضعز س ّٕبِ ٗدستوب يٗتزٖ اس اسبس کٖٗبِ عٌَاى  ٕزٗتصَ ٕاسبس ًبسبسٍار يّ٘و بز

 ٕهختلف ًبسبسٍار ّٕب گًَِ ٔداهٌ، ٖلٍ٘ تحل ٖف٘بب رٍش تَص. پژٍّص حبضز گزددٖ ه هحسَة

 ذٗر ًوبٖ هر  ٍ ترالش  کٌرذ  هٖ ٖببًٗشار ارس ٖبس٘آى را در ضعز س دٌّذُ ل٘تطک ّٕبِ ٗپبٍ  ٕزٗتصَ

ٍ آضرکبر گزداًرذ   ، اسرت  ٕزٗتصَ ًٕبسبسٍار دارإکِ را  ٍٕ ٖبس٘س ذٗقصب ٓذ٘پَض ّٕب داللت

 جٗ. ًترب ذٗپزرًگ ًوب، آٍردُ ٕرٍ ٖک٘تکٌ ي٘آًْب بِ چٌ بى٘ب ٕکِ ضبعز بزا ٖ راهَضَعبت يٗتز هْن

 گرز ٗبرِ ًسربت د   ٖزاثر ٘ه ٔٗر پب کٗبب  ٕزٗتصَ ٕاس ضکل سَم ًبسبسٍار ًٕطبى اس آى دارد کِ ٍ

 است. جستِ ٕطتز٘ب بْزُ، ٍ اضکبلّب  ًوًَِ
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 9ًَٗسٌذٓ هسئَل             mojtaba_behroozi@yahoo.com 


