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  امللخص
اايمستو الوظائف اليت ختتلف من ةريجمموعة كب وتؤدي األديب، النص عامل إىل لبالدخو للكاتب تسمح اً،ياً لغوريتعب املفارقة تعد  مـن 
ا. آخر إىل نصإذ ال ياً من مفاتيجوهر اًومفتاح فعالة آلة جعلها مم ،ةعيطبکن إدراک ميح النص ا األديب النصفهـم  دون مـن  ودالال 

 ميتـد  قـد  الذي التناقض هذا طرفيها؛ بني التناقض إبراز على تقوم لتصويرية،ا املفارقة ألنّ ذلك و .عاب ردودهايواست ةاملفارق مصطلح
ني يصعب الفصل بينهما؛ املفارقة اللفظية و مفارقة املوقف الّيت مـن عناصـرها   يتنقسم إىل قسمني رئيسو بِرمتها القصيدة على ليشتمل

خ الشعر الفارسي و العـريب،  ييف تار  أصواتاً منفردةث ومعروف الرصايفلقد کانا مهدي أخوان ثال .البارزة، التضاد بني املظهر واملخرب
دت أشـکال  تعـد . ة اليت سبقته أو عاصرته أو جاءت بعدهيد عن کلّ األصوات الشعرتلمس هذا التفريأن  یقدر عليقارئ شعرمها و

أصواا و دالالا، وقد تکون لغة وتثمار ألفاظ الاملفارقة يف شعر أخوان و رصايف کما تعددت أغراضها، فقد تقوم هذه املفارقة علی اس
سـکا  مية و من خالهلا استطاعا أن يا حنو جتربتهما الشعراوجهييب، ويالترک الداليل وينيک اللغة علی املستوياً قائماً علی حتريبناًء فکر

 العـريب  نية يف األدبي مقوماَ من املقومات الشعرة تعتربيرياملفارقة التصو . حرکة لغة الشاعرريشاء، فهو اسيف يوجهه کيبوعي قرائهم ل
ي إلبراز أفکارمها وعواطفهما، ووصفا خالهلا، اتمع الشـعيب  مهدي أخوان ثالث کعنصر فن سي؛ الّيت وظّفها معروف الرصايفالفارو
ادهاش القـارئ  و ،ةيشعبی الصحوة الإل يهما تؤديلد ةية الشعري؛ هذه اآللالعثماينن البهلوي وييف عهد االستعمارواسي يالکبت السو
تصويرية عرب حتليـل   مواضع املفارقة النيهذه الدراسة تب. زه علی تأمل النص و اعمال الفکر و احلواس للوصول إلی مرامي املنشئيحتفو
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 قدمةامل. ۱

 هـذا  ريها علی األدب القومي و تـأث رية و تأثيارات العامليقب حرکة التري اآلداب لنيقف يف مرکز وسط بياألدب املقارن 
ة، و إنتقال األفکار، و املوضـوعات و  حي يف االستعارات الصرريو تتمثل مظاهر هذا التأث. ه من اآلدابرياألدب القومي يف غ

ـ و األدب املقارن هو العلم الذي  ،)۴۱ :۱۹۸۹د،يالسع( ات من أدب إلی آخرية للشخصيالنماذج األدب درس العالقـات  ي
إنّ املفارقة .نييف موضوع مع -مثالً  - و بالعکس  األدب العريب يف األدب الفارسيريدرس تأثي اآلداب املختلفة فنياملتبادلة ب

و على . ئاً خمتلفاً متاماًيش عينيقة يئاً لکنه يف احلقيقول شيه فصاحب املفارقة قد يعل تقوم علی تظاهر املرء بکونه خالف ما هو
به عملية إبراز التناقض بـني   القدمي قد عرف صورا من املفارقة التصويرية، و فطن إىل الدور الّذي تقوم شعرالالرغم من أنّ 

ظهر حسنه يو الضد : تلك احلکمة املشهورة النقيضني فيتجلّى معىن کلّ منها يف أکمل صورة، و خلّص إدراکه هلذا الدور يف
رحـاب  يف واجلمـال  الشعرية روح إذكاء يف فاعلية األديب اإلبداع مناطق أكثر تبدو .)۱۳۰ :۲۰۰۸زايد، عشري( الضد 

 ت(اجلرجـاين  القاهر عبد يقول كما فتعمل النقائض، بني االلتئام و األضداد، بني بااللتقاء اللغة فيها حتفل يتال تلك النص،
 وهو املُعرِق، و املُشئم بني ما ويجمع املغرب، و املشرق بني ما بعد لك خيَتصر حىت املَتباينني تأليف يف السحر عمل) ه ۴۷۱
 األعجم، من البيان ويعطيك األخرس، لك وينطق القائمة، واألشباح املاثلة، األشخاص يف شبهاً باألوهام املمثَّلة للمعاين يريك

 نيجمـتمع  والنـار  واملـاء  جممـوعني،  واملـوت  باحليـاة  فيأتيـك  األضداد، عني التئام ويريك اجلهاد، يف احلياة ويريك
 اإلبداعي، اخلطاب يف الداللية للحركة موجهة لظاهرة متكاملٍ بناء أمام األدبية الّلغة جتعلنا وبذلك ،)۹۹: ۲۰۰۷اجلرجاين؛(

. واحد آن يف للعامل رؤية و بالغياً نفسهاخطاباً املفارقة لتصري. املفارقة بناء عليه نطلق ما وهو واحد، آن يف للجمال ومفَجِّرة
 مـن  نرى فقد واحد، موقف أو احد،و سياق يف جتتمع أن هلا يتوقَّع ال متضادة ثنائية عناصر اجتماع على املفارقة بنية تقوم

 وبـني  اجتماعها يف حتمل اليت املظاهر من ذلك إىل وما املاكر واخنداع اجلاهل، وتعامل العامل، جتاهل يبين ما واألقوال األفعال
  .املفارقة على يقوم الذي العنصر ذلك طياا

 مسألة فإنّ ،»نيتشه« تعبري حد على تعريفه ميكن له تاريخ ال ما كان فإذا االلتباس، يثري شائك غامض، مصطلح املفارقة
 فهو املتشعب، الطويل لتارخيه نظرا الصعوبة، يف غاية مسألة يعد الفهم، على العصي املراوغ، املصطلح هلذا حمدد تعريف إجياد
 تـداولوه  وآخـرين  والبالغيني، والفالسفة الّلغويني من العديد بني وزعت و مسبِق، اتفاق دومنا أوصاله قُطِّعت جبسد أشبه

 بنـاء  إلقامة. )۵۳ العدد :۲۰۰۹ علي،( .جديد خمتلف معىن فيه يرد سياق كلِّ يف له أصبح حبيث خمتلفة،وطوروه بأشكال
 العنصر أَن من وبرغم ،)فهمه( لروحه مكون وخامس املفارقة، نص جلسد مكَونة أربعة عناصر، مخسة توافر من البد املفارقة

 أَي أَنّ يف الشك) ۳۷ :۲۰۰۶ شوقي،( .الوجود استمرار يف وحيوي هام أّنه إلّا مادية، بطريقة للجسد مكون غري مساخلا
 مـا  ذاـا  هي العناصر وهذه والرسالة، واملتلقي املرسل: وهي عناصر من) ريتشاردز( ذكره ما له يتوافر أن بد ال أديب عمل
 األدبيـة  البنية ول تح إضافية عناصر من هلا البد إذ بذلك، تكتفي ال األخرية هذه أن غري تتحقق، حىت للمفارقة توافره ينبغي

 كما املفارقة عناصر إىل العامة العناصر هذه ترمجة وميكن الّلغوية، هلذه البنية والتمويه االحنراف من مزيد بتوفري مفارقة بنية إىل
  :يأيت

  )L ironiste/Emetteur.(املفارقة صانع :املرسل
  )Lironisé/Récepteur( .الرسالة إنتاج يعيد حذر واعٍ متلق :املستقبل
  )Message( .التفسري إلعادة ختضع املفارقة البنية :الرسالة



٢٥/ات املفارقة التصويرية بني معروف الرصايف و مهدي اخوان ثالثجتلي 
 

 و املفـارق  الّنص إىل اجلديد تضاعفها خالل من لنصل تتضاعف أن ينبغي األدب ولغة العلم لغة بني املفترضة املسافة إنّ  
 ال أّنه املفارقة احنراف مييز ما لكن االحنراف، لذلك اآلخر الدائرة نصف إكمال أو االحنراف، عن راًفااحن املفارقة تمسي ذلك
 املعىن، إنتاج إعادة خالل من نصاا إىل األمور بإعادة يشرع مثّ للمفارقة، األوىل الصدمة القارىء يتلّقى ريثما إال طويالً يدوم

 تفسـري  مـن  القارىء على متارسه مبا. ويتها حتتفظ والكناية والتشبيه كاالستعارة دةاملعتا األدبية االحنرافات تظل حني يف
  )۵۲: ۲۰۰۲ شبانة،( املفارقة تعيشه ما أضعاف عمرها يف يطيل مما جتاوزه، ميكن ال إجباري

بديعي القائم على مبدأ إىل البالغة العربية الّيت انصب اهتمامها على لون من التصوير ال ةيتعود جذور و أصول هذه التقن  
و من املعلوم أنّ هذا املبدأ يقوم على اجلمع بـني  ) املقابلة(أم يف صورته املرکّبة ) الطباق(متضاد سواء أکان يف شکله البسيط 

و هو  - )١(ميوك. سي.و يری د. املتضادات اللفظية يف بيت أو عبارة واحدة و يشتمل على تناقض واقعي بني أجزاء املفارقة
ـ أنه ال يوجد حتديد واضح للمفارقة، و ال توجد قائمة حتتوي على تقن -من أهم دارسي املفارقة  ات املفارقـة و طـرق   ي

 ى يتمکّن الناقد من وضع بطاقة تعريف على کلّ العبارة من عبارات املفارقة الّيت جيدها يف الـنص األديبو . استخدامها، حت
و فـن   )٣(و فن السـخرية  )٢(فهي تعد مزجيا من فن اهلجاء. ثري من أشکال التعبري األديبکذلك ترتبط املفارقة الّيت عنده بک

املفارقة التصويرية مصطلح غريب مل تعرفه العربية و مل يدخل دراساا . )muecke, 1982: 17( )٤(العبث و الفن الضاحك
طلح أدی إلی جدل واسع يف الغرب فهو مصطلح غامض شاك االّ من وقت قريب عرب الترمجة؛ و احلقيقة أنّ وجود هذا املص

على حد تعبري نيته؛ فإنّ مسألة إجياد تعريف حمدد هلذا املصطلح املراوغ » ما ال تاريخ له ميکن تعريفه«فإذا کان . يثري االلتباس
سورن « لسوف األملاينيالف ).۵۳لعددا :۲۰۰۹علي،(العصي على الفهم، يعد مسألة صعبة جدا نظرا لتارخيه الطويل املتشعب 

اجلمايل و األخالقي من التطـور  : نيالطور«ـدعوه بيسي يف مفهومه عن املفارقة إلی ما يتجه بشکل رئيفإنه » جوريکريک
 وقت نيتصف باملفارقة بيتلکها طوال النهار، فهو ال مي، فإنه ةيتلک مفارقة جوهرميأنّ من » جوريکريک«ری يو . »الروحي

ـ يقع يف باب املفارقة، و ال يعتقد أنّ الوجود کلّه يخر، بل إنه و آ ن ينـال إعجـاب اآلخـر   يلة کـي  يتخذ املفارقة وس
Rasmussen, 2005: 2).(  

قة ساخرة و مقنعة و مؤثّرة، فاملفارقة حباجة إلی شاعر ي عن املواقف الفاجعة بطرريع التعبيستطيالً من الشعراء يإنّ عددا قل  
ـ جيق وعـر ال يعقل املتلقّي و وجدانه بطر صل إىلينة، و أن يستلهم من مواقف جمددة مواقف متبايع ان يطستيواعٍ فطنٍ  د ي

ة مفارقـة،  يست کل سـخر يل، و ليلة لبلوغ إلی هدف نبية حبد ذاا ولکنها وسية غايست السخريسلوکه إالّ الواعون و ل
مفارقة مخسة عناصر هامـة  وك إلی أنَّ لليقد ذهب مو . عامل املفارقةة املبتذلة و الساذجة و املتهافتة ال مکان هلا يفيفالسخر

ئاً آخر خمتلفاً يقول شيالواقع  ئًا لکنه يفيقول شيصاحب املفارقة كما قلنا  ث جند أنّيح ،تضاد املخرب و املظهر:؛ األولزهايمت
قة خمتلفة متاماً؛ إذ املفارقة تتطلب تضـاداً أو  يس أنها حقحيه و ال يمتاماً، و املفارقة مطمئنة إلی أنَّ األمور هي علی ما تبدو عل

دعي أنه ال علم لـه  يقدم صاحب املفارقة مظهراً و ي.شتد التضاديقة و املظهر و أنها تکون أشد وقعاً عندما ي احلقنيتنافراً ب
ه موضع شک إلّا عندما نسـبغ  ييهاکن شقال قته، و ال تغدو عبارةية مبظهر و هو ال علم له حبقينخدع الضحينما يقته بيحبق

هذا العنصر ميکّن يف اخلصائص  ،العنصر الکوميدي:الثاين).۴۶: ۱۹۹۳ ک،يويم(» مظهر«و » خمرب«کلمة  یمة مطلقة عليق

                                                           

1. D.C.Muecke 
2. Satire 
3. Sarcasm 
4  . Humour 
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نفسه عن  ليس هناك امرؤ يناقضغفلة مطمئنة فعلية أو مصطنعة والتضاد أو التنافر األساسي باإلضافة إىل : الشکلية للمفارقة
و ينجم عن ذلـك ظهـور   » األمر الّذي ال يکون فيه تناقض فعلي: إالّ عندما يريد حلّ تناقض على مستوى آخر«القصد 

و حيدث أن يکون العنصر الکوميدي ضعيفًا يف بعض أمثلـة  . تناقض مقصود يقيم توتراً نفسيا اليسري عنه سوى الضحك
و العنصـر    املفارقة إذ يکون العنصر املؤمل شديد ا إذا اجتمع فيها العنصـر الکوميـدياملفارقة قد تکون أکثر تأثري ا، لکن

ة و القناعة البلهاء مبظاهر تتفاوت يف ية و اتصافها بالسذاجة الفکريو هي اليت تعنی اخنداع الضح ،الغفلة املطمئنة:الثالث.املؤمل
قة، فهي غفلة مصطنعة من ياها علی وجه احلقيتبجحاً بعدم علمه إصطنعها صاحب املفارقة مياء و القناعة يدرجاا من الکرب

هکذا تبدو الغفلة املطمئنة للرصايف يف أعلـی درجـات غـرور    و. )۳: ۲۰۱۱ ادة علي،حش(ة يالضحة لدى يالشاعر فعل
صاحب (صطناع الشاعر التجرد القائم علی ا ،عنصر التجرد:الرابع .اء و النفاق معاًي و تبجحهم بالکربني املتجاهلنياملمدوح
و . هيعنيبدو و کأنّ األمر ال ية، متصالً عنها فيادية و احلية و الصفاء و اجلدينة تتسم باملوضوعيب معيلصفات و أسال) املفارقة

وجد يف املوقف الفعلي لـدی صـاحب املفارقـة أو    يانا يهو يوجد أحيانا يف األسلوب املصطنع لدى صاحب املفارقة و أح
لخـص يف کلمـات   يکن أن مييف وجود موقف املفارقة  -عادةً  –شعر به املراقب ذو املفارقة يإنَّ ما . املتصف ا املراقب
 حالة رية و توفيادة شعوره باحلريل إلی زيميصاحب املفارقة بنفسه و بوصفه مراقبا  يفوع. ةية، و التسليالتفوق، و احلر: ثالث

ـ دا متورطًا حية مقيالضح یريدفعه لية يه بغفلة الضحيو إنَّ وع. من احلبور من الصفاء أو االبتهاج أو ربما ـ ث ي نعم هـو  ي
ا سرريکون هو غيث ية، مرتبطًا حيباحلرا، حي ملتزم، مطمئنق أو ساذجـ  يث يع التصد ا يکون هو منتقدا، مشـکّکًا أو راض
ة ومهًـا أو تافهـا   يد عامل الضحجيطوي علی معنی نيا يقيبدو عامله حقيکون موقفه موقف امرئ يث يو ح. ل احلکميبتأج

 والعنصر األخري هو العنصر اجلمايلّ، حيث إنّ القصة الظريفة الّيت حتوي املکونات الالزمـة ال تبعـث   ).۱۰: ۲۰۰۹علي،(
ل، و أنّ أنَّ هذه العناصر متداخلـة يف مجيـع األحـوا   ) ميوك( یو ير. السرور اذا أسيء سردها و کذلك األمر يف املفارقة

الظواهر الّيت تقتصر علی جزء من هذه اخلصائص، أو تضمها مجيعا عدا قليل منها يف شکل ضعيف سوف ينظر إليها علـی  
  ).۲۳۶: ۱۹۹۸م، يأمحد غن(أنها ليست من املفارقة، أو أنها من أشباه املفارقة 

وج مي و نيستبد احلکّام الظاملييف جو الذي شان يعيهما ين مهدي أخوان ثالث و معروف الرصايف کليإنّ الشاعرنما يح  
ة واحد من أهـم  يرية و احلق جتاه الظلم؛ املفارقة التصويل احلريتبعان سبيراين و العراقي، و ياإل اسي أحناء اتمعيالکبت الس

ة و التناقض و اهلزوء يخرستوعب التهکّم و السيهذا العنصر .  أشعارهنيوظّفه الشاعر املعاصر بيعناصر اإلبداع الفني الذي 
هذان الشـاعران  . دي و اخلفاءي املظهر و املخرب، و الفضاء الکومنيستخدم من التضاد بيمعاً و إنّ أخوان ثالث و الرصايف 

ات هذا العنصر ية جتليفين کين الشاعري هذنيتضح تقارن بي شعوم و نيف هذا العنصر الفني بيکالمها أبرز الشعراء يف توظ
قـول  ياة کما يه احلية املفارقة يف األدب فهي تبعث في أمهني من النقّاد و الدارسريو لقد أکّد کث .ر الفارسي و العريبيف الشع

  )۱۱:ک،التيويم(» وريشبه غابة بال طيرقة إنّ عاملاً بال مفا«: أناتول فرانس
  ة البحثيخلف.١-١

ة يف معهود ياملفارقة اللغو« جند مقاالً تکلّف البحث عنها، و منها و قلّما ناً لناالکتب و الدراسات اليت کانت معي من أهمإنّ 
ة يف شعر يرياملفارقة التصو«و ا،يزية مبالية العامليلعاصم شحادة علي من اجلامعة اإلسالم »ة الداللةيدراسة يف بن:اخلطاب العريب

عناصـر  «و کذلك کتاب . م٢٠١١ول، ن األي، تشر٤لعامر صالل احلسناوي يف جملة آداب ذي قار، عدد» لمييار الديمه
 األحباث هذه حفلت لقد .ريلعبداهلادي خض» املفارقة يف شعر املتنيب«، و ميلکمال أمحد غن» اإلبداع الفني يف شعر أمحد مطر
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ة يريصواملفارقة الت يف الدراسة أنَّ فيه ريب ال مما ولکن الصحيحة، النقدية اإلستنتاجات و املالحظات من ديالعد الدراسات و
 مـن  مقربة علی وتضعنا اإلنسانية، الرؤية عمق عن تکشف ،معروف الرصايف و مهدي أخوان ثالث لدی مقتطفة أشعار يف

 يکـون  و البـاحثني،  من أحد هلا يتطرق مل فريدة خبصوصية البحث هذا ميتاز لذلک املعاصر، شعر يف الشعري النص الواقع
  .ه يف هذه املقالة هو املنهج الوصفي التحليليوظّفو املنهج الّذي ن ؛أخری دراسات من ألف ملا ما حد إلی مغايراً

  اتيو الفرض سئلةاأل .٢-١
 أنواعهـا؟  ما هي ة ويريما هي املفارقة التصو: ها؛ األولعن اإلجابة ديعدة أسئلة و نر إلی يف هذا املقال ريشنجدیر بنا أن 

ف استخدم أخوان ثالث و الرصايف هـذه  يک: الثالث هذا العنصر الفني؟ الثرصايف و أخوان ثال انوظّف الشاعري ملَ:الثاين
 ؟ة يف األدبية الفنيالتقن

تظاهر املرء بتبنی وجهة بأن ي مايالفه و السخيناقض هذا املعنی أو يناه بلغة توحی مبا عبر املرء عن ماعيرقة هي إما أن املفا. ١
ة أو التهکّم، و اما هي حدوث حدث أو ظرف مرغوب ي، ولکن بقصد السخرستخدم هلجة تدلّ علی املدحينظر اآلخر، إذ 

اء و أما هي ية من فکرة مالئمة لألشيفیه، ولکن يف وقت غیر مناسب البتة، کما لو کان يف حدوثه يف ذلک الوقت سخر
أقسام خمتلفة و هـي   یة إليريصوو تنقسم املفارقة الت .زيقة حتمل معنی باطناً و موجهاً جلمهور خاص مميإستعمال اللغة بطر
ـ ط، املفارقة الدرامية، مفارقة االستخفاف بالذات، و مفارقة التنافر بالبسياملفارقة الالشخص  نية، و املفارقـة ذات الطـرف  ي

  .ةيات التراثين، و املفارقة ذات املعطياملعاصر
ة يلتصبح هذه السمة األسـلوب األشکال املتعددة ب اهذا العنصر الفين يف أشعارمه انستخدمي و أخوان ثالث کان الرصايف. ٢

  .ةيالشعر هماة ألبعاد جتربتيائحيلة إي، و وسشييالتعا مالواقعه تهماية و رؤية و الثقافيالنفس مانونتهييف ک أساً قاراً
ل يو يف هذا السب ماو آماهل مانفسهأإلبراز هواجس  ةيلفنا ةيقنالت ذه اننيستعي و مهدي أخوان ثالث معروف الرصايفإنّ . ٣
دورا  مـا ايإيل غا و أخوان ثالث ة الّيت تدور لوصول الرصايفيرية اخلاصة و هي املفارقة التصويريمن الوسائل التعب انتمتعي

 .هاما
 عرض املوضوع. ٢
  املفارقة فيتوظ. ۲-۱

و .ثنائيات متضادة ال جيب أن جتتمع البناء املفارقي يکشف عن التعارض بني أطراف قد تبدو متعارضة، و عن اجتماعکان 
ـ -يف الوقت نفسه -تعرف املفارقة بأنها هي استراتيجية اإلحباط، و الالمباالة، و خيبة األمل، ولکنها جانـب   ىتنطوي عل

و هذا السالح هو الضحک لکنه ليس الضحک الـذي يتولـد عـن    .فقد تنظر إليها علی أنها سالح هجومي فعال إجيايب،
للمفارقـة   نَّإ).۱۶۲: ۱۴۳۱الذبياين،(ل الضحک الذي يتولد عن التوتر احلاد، و الضغط الذي البد أن ينفجر الکوميديا، ب

دة القرب من يلة شديسإنّ املفارقة و) ديفرو(نوا ذلک فقال يقد بو، نيفة هامة يف العمل األديب إذ شغلت النقّاد و الدارسيوظ
اة يک املفارقة بأداة التوازن اليت تعطي احليوية و شبه ميه من املکبوتات الداخلة لدی السامع ختلصيديث لذة کومالنکتة، حتد

ة يف األساس، فهي تشبه يفة إصالحيو تؤدي املفارقة وظ. حممل اجلد املفرط ینما حتمل عليح. ميتوازا أو سائرة خبط مستق
و قـد   ،)۴: ۲۰۱۱عباس،( عة القارئييت تتعدد حبسب طبالّ اً من خالل قراءاتهيأداة التوازن اليت تبقی للنص األديب بعداً مجال

و خمتلـف  ب عن موقف ما علی حنيعبر األديها يثاً، و فياً و حدميوصفها الدارسون بأنها ظاهرة من ظواهر اللغة، شغلتهم قد
 متسق ممـا  ريوقفاً غواجه ميوهم امللتقی بأنه يلتناقض الظاهري اهذا و. )۶۱ :۱۹۷۹عبدالرمحن،( ستلزمه ذلک املوقفيعما 



  ۱۳۹۳، شتاء ۱۶السنة الرابعة، العدد  ،حبوث يف األدب املقارن /٢٨

 

 املبدع نية تعيقدم آلينکشف له عامل من املفارقة و الغرابة، کما أنّ هذا التناقض يه،حماوالً سرب غوره ليدعوه إلی إنعام النظر في
دة و بصورة أخـری فـإنّ   ية البعية و الشفافية اجلماليعلی اإلنفالت من دائرة املباشرة و البساطة و الدخول يف آفاق الضباب

 ني حالتنياليت تقدم خالصة موازنة و مقارنة ب ةيات اللغويه عدد من األمور مثل التضاد و الثنائيتوفر فياملفارقة معطی لغوي 
ات حتمـل دالالت يف املوقـف أو   يستشفان من النص و هذه الثنائيلتفتان النظر و يب يف تضاد و إختالف، يقدمهما األدي

  .)۲۹: ۱۹۹۳لؤلؤة،(ة هما معان متعدديو تقع ف املضمون،

  العريب و الفارسي ني األدبنية بيرياملفارقة التصو. ۲-۲
الده إلی أواخر القرن التاسع عشر يف فرنسا، مثّ يف سائر يرجع ميث ية، علم حدياألدب املقارن کعلم ممنهج و ذي أسس علم

ولکـن  .نين يف النصف الثاين من القرن العشـر ي العريب و الفارسي املعاصرنية و قد نشأ هذا العلم يف األدبيالبلدان األوروب
 ميشکلها البدائي و الساذج کانت هلا جذور و مالمح يف تـراث العـرب و الفـرس األديب القـد     یاملقارنة يف األدب عل

ة ما بلغته اا املتبادلريتصاالا و تأثاکن أن جند جمموعة من اآلداب يف العامل کلّه بلغت يف ميأننا ال ). ۱۰۱ :۱۳۹۱ين،يپرو(
، بل امتدت عرب الـزمن، و تواصـلت يف   نيات املتبادلة مل تتوقّف عند عصر معريما و أنّ  هذه التأثية، السياآلداب اإلسالم

عمل مجايل له مـذاق   إذا کان کلّ«: قول الدکتور صالح فضلي .ث معاً، و اتخذت أشکاالً و صوراً متنوعةي و احلدميالقد
ان حاالت الشجن احلنون أو ياً يف بعض األحري إلی هذا املذاق، مستثريتش الّيتي إلتماس اخلصائص خاص فإنّ مهمة الناقد ه

 »عة هذا املـذاق نفسـه  يعنا طب ية أن ختفيلينبغي هلذه األفکار التحليبة لکن يالغربة املوحشة أو الشوق املتقد أو العظمة امله
د يلتجس الشعراء العريب و الفارسي ة الّيت استعان ايرية التصويلفنکانت املفارقة من إحدی الوسائل ا.)۳۵۰: ۱۹۸۷فضل،(

ة من خالل اإلحلاح علی ية احلسية اردة إلی نطاق املوضوعيش و إخراجها من نطاق الذاتياملع ماملرکّبة لواقعه متهيأبعاد رؤ
دة موقف يول فارقةاملنَّ أيف الواقع . شاعرلش ليع املعيف أطراف واق یراءا الذات أو تتيإبراز التناقضات املختلفة الّيت ختامر طوا

. ةي املرضري مباشرة خلداع الرقابة أو إخفاء النوازع غريقة غي عن موقف خمالف بطرري، و هي تعبنينفسي و عقلي و ثقايفّ مع
لدی الشاعر العريب مثل ا حيث نشاهده األدب العريب و الفارسي هذه الصورة واضحا يف قصائد یو يبدو مفهوم املفارقة عل

  :»احلرية يف سياسة املستعمرين«و من ذلك قصيدة  معروف الرصايف،
ــتم و إذا ــاحِ يف أفضـ   املبـ

   و العــــدلَ ال تتومســــوا
   شيعـي مـن شـاَء مـنکُم أن    

ــ ــمع و اليفَلـ   مس ال سـ
ــةًيال  ــتحق کرامــ    ســ

ــا   ــعادةَ إنم ــوا الس    و دع
ــالعیش و ــ فَ همــنع    و م

  

ــن    ــدم ــوامججفَ ثياحل   م
وتجهمـــواالظلـــم ال ت  
ــال ــ وم ويـ ــرمهـ   و مکـ

  مال فَـــ و هيـــبصـــر لد
األبکـــم  ُإلّـــا األصـــم  

   وهمتـــ اةيـــهـــي يف احل
ــالعي  ــ ش وک هــذمم   و م

  

  )۵۸۵: ۲۰۰۶ الرصايف،(
 يذكرون الرصايف وقراء دارسي من أيضا والعرب العراقيون فظل الشعبية، الذاكرة يف الواضح أثره الرصايف لنص كان لقد

 واحلريـات،  للحقوق وحجبهم حكامهم طغيان عن لتعبر الداللة وميددون املستعمر، مع املستوردة احلرية من سخريته دوما
 تنومية” الشهرية اجلواهري كقصيدة بعده، جاءت نصوص إىل شعريا النص أثر ووصل. وكرامتها أوطام بوحدة وتفريطهم
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 اتزأة وتفعيالته نفسه البحر عرب فيها واضحة الرصايف قصيدة آثار تبدو واليت) نامي الشعب جياع مينا: (وصيحتها “اجلياع
 .احلرية وطلب والثورة السياسة ويدعوا وحيلموا يناموا بان الشعوب جلياع الطغاة وصايا من التهكّم مع) شطر كل يف اثنتني(

لقداسـتهزئ   .وعسـفا  وجتهيال ختويفا: عليه هي كما احلال دامت ما الًطوي بيننا ماثلة الرصايف قصيدة أصداء ستظل ولرمبا
ظهر عناصر التضاد بـني  تحيث  قاظ الشعب من رقودهم،يسعی إليالرصايف جهل العرب و استنهضهم بسخریة مریرة و 

تنبه الشاعر عن هذا و يما أقوال الشاعر و الواقع املوجود و تبدو الغفلة املطمئنة واضحا يف أعلی درجات بني مجهور البلد حيث
يظهر العنصر الکوميدي واضحا تتضارب معه العواطف و األفکار يف سخرية مرة تثري الضحک و البکاء إذ الصورة ختفـي  

ن واضحة و هـم  يوراءها بشفّافية صورة الواقع العريب األليم الّذي يسيطر علی اتمع العريب ألنّ أهداف و أفکار املستعمر
و يستخدم الشاعر البناء الدرامي القـائم علـى السـرد    .ةًيا االستعمارية و ينهبون امللل و يبقون الدمار صاحلهمن ميتبعو

القصصي، و يف لغة الشاعر السهلة املعبرة عن أعماق املعاين الّيت يرمي إليها يف نقد الواقع العريب، و وصمه بأبشع األلفاظ و 
ا يف أداء املعىن و تناسق موسيقى القصيدة مع املوضوع خاصة قافية القصيدة الّيت جـاءت  الصور و وضوح الرموز و جناحه

م الّذي يناسب التفوه بالعبارات اجلوفاء الصارمة القاطعة املعربة شکالً و مضمونا عن االستبداد و التسـلّط،  يعلی حرف امل
  . األمري يف شکل يوحي بالقطع يففالشفاه تنطبق مع انتهاء السطر الشعر

مهـدي  و منهم .ريأبرز عناصر التعب عد منيث ي من الشعراء حريکث یة يف األدب الفارسي لديريستخدم املفارقة التصوي  
بدل يش يف عصر يعي مبا أنه کان و آنذاک، و مفاسده اتمع وبي عن عريلتعب وظّف املفارقة يف قصائدهالّذي  أخوان ثالث

 شاهدياً و مل أمواتة نياء املديعترب أحيالذي الزمن  نشد عني ثالث بأنه أخوان نری و احلماسة،املوت و اخلمود مکان البهجة 
ضرب قلبـه ضـرباً   يال نة عامرة و مزدهرة يشبهها مبديضاً و لکن ينة أيلک املدتة ي إلی إمکانريشي و الصمت، یمنهم سو

و هـو  » نيپوست«تحدث الراوي عن ييف قصائده، و ستخدم أخوان ثالث من مناذج املفارقة ي .)۵۱۷: ۱۳۷۷ لنگرودي،(
ـ دة حتی يالراوي مرات عد حاولقد و .لغة الرمزاً ألجداده يف عد تراثي و ميو هو قد» نيپوست«.ميالتراث يف شعره القد دد جي

 إلـی الشـاعر   غیصيهتم به و يمل الوصول إلی ما أيتوقّع الشاعر من عدة جهوده و ينما يوم و دهره، و حي الريغيجلده و 
ـ خيل يجة حسنة و يف هذا السبينت یصل إلياته و لکن مل ي حريتغيبدأ الراوي مغامرة حتی ي، الظروف نيسحت د يسـتف يو  بي

  :»شاهنامه آخرِ« بإسم ةييف جمموعة شعر قوليث يالشاعر من التهکّم و اإلستهزاء ح
داشت كم كم شبكاله و جناگهان توفان خشمي با شكوه / ر مي دادكشتگاهم برگ و ب/ ه من نوتَرك مي شدب

تا گشودم چشم ديدم تشنه / باد من سپردم زورق خود را به آن توفان و گفتم هرچه بادا/ وسرخگون برخاست
هم  اندرون ناچار ماالمال نور معرفت شد باز/ ديرينه ام با من هكهنپوستينِ / لب بر ساحل خشك كشف رودم

  )118: 1370لث،أخوان ثا( .بدانسان كز ازل بودم
منـهما   داحث ويو ح ن يف هذه اموعة،يول العنصرح يدفعنا إلی التأمل و التروياألنشودة  ر بالذکر أنّ عنوانيجدو  

ات ستفزازاالو  بعد غزوات و هجوم األفاغنة هايملا بذلت من اجلهود املکثفة ف رانيإستتب الصلح و األمن إل ةيرانيإة يشخص
 امسه مقترننّ أ بامللعون و هو النادر و ينيرانيعند اإل ة مسماهيشخص ، و آخر هورانيغلی إ ينيصفوحکومات الطرة يسبعد 

و تکون هـذه  .قراءة الشعر یإل هدفعياً للقارئ و ينزاعاً ذهن نشئي ني الصورتنيو هذا التناقض و التضاد ب.باملهدم و املخرب
 و تربز نيدة يف طرفيعل کلّ املقومات و عناصر القصجين، و الشاعر يعاصر املنيدة من النمط األول للمفارقة ذات الطرفيالقص

نواع ألوطن و لل نيکرمز» هبکشتگاه و ج«کلمتان  تعترب.ةيري لنا املفارقة التصوينيأجزاء املتناقض حتی تب یصور املفارقة لد
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 أخوان ثالـث بعبـارة   ريشي.ثورة أکتوبِرلاملغول أو  املسجون لغزوعلی اً ياً و ثقافياً و معنوي تشمل مادة اليتيالثروات الوطن
ب من الصوم و کسياع الشعب، و لو کان نور املعرفة يإلی الفقر و الفاقة و ج» اندرون ناچار ماالمال نور معرفت شد باز«

اجلـوع و   هکون غرضياملعرفة هنالک بل  یعل صولاحلة و د أخوان السلوک الصويف و التجربة الروحيرِياع و لکن مل ياجل
  :ازيرياملشهور لسعدي الش تيات تذکّرنا البيو هذه األب. التعس

  دار يلاانــدرون از طعــام خــ  
  

ــي      ــت بين ــور معرف ــا در او ن   ت
  

 )39 :1382 ،يسعد(
تقصـد هـذه اجلملـة     »هم بد انسان کز ازل بـودم « :ضاًيدة أيالقص يفالشعري ت ية البيا يف ةضر املفارقة اللفظيو حت 

ود الـزمن و  ياليت حتضر يف العامل األزيل، و تقطعه من ق ینفس احلالة األول یإللتذاذ املادي، و تعود الروح إلغماض عن ااإل
حنـن  «: قـول يد أن يريأما الشاعر .من نور املعرفة ةاملکتسب ةطابق التجربة الروحييو هذا األمر  ةيوياملکان و الساحات الدن
عمله يفيإنّ أخوان .عاينيما  اعاين منهي قر و الفاقة الّيتو هذا نفس الف» لرجعنا إلی مکاننا األو جمال الشعر املعنوي و  ستمر

  :ثةية احلديات العالجيإلی اإلمکان هعدم توفّرمن قوافل التجدد، و  هتحدث عن إبعادي
در  ينيكانچه ب/ ين حجره زائرانييو آن به آ/ ه دانهيباز او ماند و سكنگور و س/ باز او ماند و سه پستان و گل زوفا

  )119: 1370أخوان ثالث،( .كي خانهيده او را در يكي خوابيهر / هندي يكتاب تحفه

۲-۳ .عند الرصايف و أخوان ثالث ةأنواع املفارقة التصويري  
ملفارقة ألنواع ا ميف تقسيمه تأملوا همأن ثينقسموا إلی عدة أنواع حيوک و معظم دارسی املفارقة يسی م.إنّ الدکتور دی 

، و مفارقة الکشف ة، و مفارقة االستخفاف بالذاتها بناًءا علی ذلك عدة أنواع أمهّها املفارقة الالشخصيوو ضحيتها و جعل
إىل طبيعـة الطـرفني   قسم علي عشري زايد أمناط املفارقة حيثما . اميةعن الذات، و مفارقة التنافر البسيط، و املفارقة الدر

عطيات التراثيـة  املمها املفارقة ذات الطرفني املعاصرين و املفارقة ذات ني، وبناًءا على ذلك شکليني أساسيجعلها املتناقضني، و
معروف الرصـايف و مهـدي     قصائدنيبيف هذه املقالة أنواع املفارقة ن يمن هذا املنطلق سنتب .)۲۳۹: ۱۹۹۸ أمحد غنيم،(

  : ممايتقس وفقأخوان ثالث 
  شخصيةاملفارقة الال .۲-۳-۱

ها القول لتنطوي علی تنافر قائم علی املبالغـة و  ية صاحب املفارقة و إنما هي مفارقة خبفف فيهي مفارقة جمردة عن شخص
فی املفارقة الالشخصي نفسـه وراء قنـاع و   خية من هذا النوع، إذ يضاح الفکاهة، و أغلب املفارقة اللفظيإل ال الواسعياخل

هي طريقة ة يکانت الالشخص بعبارة أخری ).۹۰: ۱۹۹۳،کيويم(نعرف تنتج املفارقة  کلماته وحدها أو تعارضها مع ما
ة صاحب املفارقة حدثًا خيفي نفسه وراء قناع ايف اتوزن مينح لشخصي لکلمات، فکلماته وحدها خاذ املفارقة التستند إىل أي

فاف أو صرامة يف األسلوب، و تکون النربة نـربة  مع ما نعرف، تنتج املفارقة، و هو يتميز عادةً جب أو تعارض تلک الکلمات
ستتر صاحب املفارقة خلف قنـاع  يعندما  .)۲۳۹ :۱۹۹۸ أمحد غنيم،( متکلّم عاقل ينطلق علی رسله متواضع غري عاطفي

و  اًقناعو يلبس الشاعر  عريب و الفارسيهذا النوع من املفارقة يف أشعار ال ةکثر حيث نرى کلماته املعارضة للواقع املألوف،
إلـی  « دةيالرصايف يف قص قول کشف ما يصوره من املفارقات و من ذلكيخيفى وراءه و يودع لکلماته املتناقضة مع الواقع 

  :»ديکم أنت تف بالنش
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   ألنَّ القَــوم يف غــي بعيــد  
ــادا  ــدوا وث م قَعهــت    وإن أَض
   کأنَّ القَوم قَـد خلقـوا مجـادا   
   أطلت وکـاد يعيينـی الکـالم   

      مــا انتبِهــوا و ال نفــع املــالمفَ

ــتهم زادوا إذا   ــادا أيقَظـ   رقـ
  فَسبحانَ الـذي خلـق العبـادا   
  ماد عـن اجلمـودل خيلو اجلهو  

ــاً ــه دونَ مالم   احلســـام وقعت
ــوم ــأنَّ القَ ــالٌ ک ــام اطف       ني

يف مهــود هالــةــن اجلم ــز  
  

  )۶۰۵: ۲۰۰۶الرصايف،( 
قصيدة يبين لنا أنه ربما توجد يف الشعر املفارقة حيث نشاهد أنّ التضاد بني املظهر و املخرب کصفة عنوان البدو أنّ يکما   

أساسية يف املفارقة و منها التناقض يف صورة الوزير و هي لدی اجلاهل عز و لدی العامل حقارة، و هو ملک البدو و األمر ا 
التضاد  ث نالحظيح.کالقطّ و الفأرة لدى الوزيرات رئيسية و الواقع أنهما علی أهل احلضارة، و احلکم و العدل مها من صف

و صـور  . وضح الشاعر هذا الوزير کالذَنب و هو منفعل ليس له أثـر و إرادة يبني متام أجزاءه إىل أن  اًو السخرية واضح
  .فمه و تکشف ما يصوره من املفارقاتو الکلمات املتناقضة خترج من  سه وراء القناعاملفارقة صارخة و الشاعر خيفي نف

قنـاع  الفی الشاعر نفسـه وراء  خيث ية حيه املفارقة الالشخصيتجلّی فيتحدث مهدي أخوان ثالث عن الذي يهکذا و  
ال .نهايالحظ بيالتناقض الذي  حولدور الکلمات ية، واه من اجلمالت و الکلمات املتوخقصدهي مل تعرف  الکلمات الّيتو
ن يد الّذيالقنوط و التشر» ر شاهنامهآخ«موعة يف جماسي و اإلهانة أبداً، إننا نالحظ يام السجن و الفشل السين أنسی أخواي

عـن  کني ي اًامس» آخر شاهنامه«عد ي و من هذا املنطلق.اتهية حريل و دفعاه إلی القلق واالضطراب يف سيطرا علی هذا اجليس
نة يمن احلرکة و هي فؤاد ملد اران کالساعة توقّف قلبهيإ ته، و کانيغزو علي اًو مأمنران، يقضت يف إ إلی ماامللحمة املنتهی 

ـ طرون علی اتمـع اإل يسي الذين ينيجنباألجوم رمز إسکندر هلي .)۵۱۷: ۱۳۷۷لنگرودي،(ء ايربط ا کلّ األشي راين و ي
يف أکثـر منـها    قصائده مبدعاً و يف ةيخيالتارأو  ةات األسطورييأخوان هذه الشخص يستدعيات املتوفرة، يستغلّون اإلمکاني
إجتاهـه   تکحيو  تداخلي؛ و نظراً علی هذا ثةيحدداً و نظرةً يکالً جديلق هخي الشاهنامة و هو ريجتدد أساطرغب الشاعر يف ي

  :»ا اسکندر؟يکاوه «دة يأيت يف القصيمثلما .املثايل بإنطواء نفسه
هم مست و تهي  باز/ شب زنم نچه گويي گويدم هرآ و/ م و عدل ايزديباز ما ماندي/ آبها از آسيا افتاده ليك

رو به / چتر پوالدين ناپيدا به دست/ اي باال تكاند و جام زدشانه/ آنكه در خونش طال بود و شرف/ يدست آمد
فتاده آبها از آسيا ا/ ايمما نا شريفان ماندهخشمگين / در شگفت از اين غبار بي سوار/ ساحلهاي ديگر گام زد

  )109: 1370أخوان ثالث،( .ايمباز ما با موج و توفان مانده/ ليك
: د و هـو يريعبر عما يفي نفسه وراء الکلمات و خيجمهوالً و  يبقيالشاعر قناعاً للبس يات املذکورة يالحظ يف األبيکما 

دعون الشـرف و  يو ن ي و احملررنيشاهدون أنفسهم املشقفين يسد الشاعر الظرائف لألعوام بعد الثورة و األشخاص الذجي
بقون أتبـاعهم  ينما يو ب بالد،ال من و فرون من املهلکةي نراهمالروح التراثي لکن عندما إشتدت األوضاع اشتداداً و بلغت 

ر و إنّ هذه صو .داًيعذّبون شديکافحون و من هذا املنطلق يو ال وذروا الشعب و اً يممدن صاروا ي الذني و الصادقنيميماحل
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أس و يها اليتجسد في اًة من منظور نفسي تنم عن حالة الشاعر حتت وطأا فرسم لنفسه صوريالتناقض من املفارقة الالشخص
  .عاً إزاءهايراين و وقع صريإالثورة و الفتنة اليت تعرض لشعب  القنوط و الفشل أمام

  ارقة االستخفاف بالذاتمف. ۲-۳-۲
د نوعاً من األسلوب الناعم اهلـادئ  يهامجهم و تفين يإذ أطلق الکلمة علی سقراط أحد الذ ضاً،ية أيی املفارقة السقراطوتسم
هي طريقة يف اختاذ املفارقة التصويرية، يلبس فيها صاحب املفارقة قناعا ذا أثر ف ).۲۷: ۱۹۹۳ک،يويم(ستخف بالناس يالذي 

ء جاهل، سريع التصديق، جـاد، مفـرط يف   يامر إجيايب يف هيأة تقمص شخصية، حيث حيمل نفسه إلی املسرح يف شخص
أمحـد  ( زًءا من وسيلة املفارقـة احلماس، يعمل على التقليل من قدر نفسه مستغال ما يعطيه من انطباع عن نفسه ليکون ج

يف  قول الرصايفيکما  عدة مرات، عما أراداه هذه الطريقة يف التصوير الرصايف و أخوان و قد وظّف .)۲۴۱: ۱۹۹۸غنيم،
   :»يا حمب الشرق«قصيدة 

ــا   ــأل عمــ   و إذا تســ
  فهو حکـم مشـرقي الضــ    
ــن ــمِ لکـ ــين اإلسـ    وطـ

ــه ــازِ فيـ ــن لإليعـ    مـ
   هــو ذو وجهــني وجــه  
ــيء   ــلّ ش ــا ک ــد ملکن   ق

ــاطنِ ــن يف البــ   ال حنــ
يف الــــ أفهـــذا جـــائز      

  هـــو يف بغـــداد کـــائن  
  ــــرعِ غـــريب املالبِـــن

ــزي ــن إنکليــ   الشناشــ
 نلنــدنَ بــاألمرِ مکــام  

ــاهر ــاطن ظـ ــع بـ   يتبـ
  حنــن يف الظــاهرِ لکــن  
ــاکن   ــاً لس ــک حتريک   منل
  ـغربِ يـا مسـتر کـراين؟   

  

  )۵۶۷: ۲۰۰۶الرصايف، (
خيفي الشاعر نفسه وراء قناع الکلمات و يصور صاحب املفارقة أي الرصايف نفسه يف شـخص امـريء    الحظيکما  

ك يوصل نفسه إىل أعلی مراتب اجلهل و اإلفراط يف السـذاجة و  ساذج، سريع التصديق، مقلّالً من قدر نفسه و قومه، و هنا
 هوالء الرؤسـاء  عن فظاعة الواقع العريب و عن تبدو احلرية و الدهشة ملن قرأ شعره و هذه السذاجة تنتج املفارقة و تکشف

السخرية املرة بـأنّ   مع )اينکر(طب الشخص الغريب ابالدهم و الرصايف خي يف خيضعون لعملية االستعمار و االستثمار نياللّذ
کـي  ي دخول هذا املمول األمرنيرحب بِوروده الرصايفُ حي ، ولذلک البلد الفضل و التقدم ا إلّاهيف سيلبالد العراق لارته يز
ار و هذا االستعمار و االسـتثم ل قدر نفسه و شعبه کأنهم راضٍ عن قلّيو  دهيؤيقال يما  و کلّ طيبسشخص ک بدويث يح

عتقد بأنَّ يو هو  االستعمار، یالغاضبة عل لرصايفا ةية تنم عن شخصذج بارزامن من دةيهذه القص.نيلمستعمرلن اکروهم ش
و يف نظرته أبشـع مـن هـذه     يشعب العراقال ا لصاحلهيف یال جدو نييکي األمرنياب و الذهاب من جانب املموليهذا األ

 کلمات نيبدي فظاعة املفارقة بتو أقوال الرصايف هذه  .سلکون معهميين اء من جانب األشخاص الّذياألعمال التملّق و الر
  .قيع التصديسر اًطيبسسب نفسه شخصاً حي الذي دة و الشاعريالقص

ـ يستخدم هذا العنصر اإلبداعي لبيو د يريتحدث عما يأخوان  نری و من هذا املنطلق طر علـی  يان الظلم و الفساد املس
في نفسه وراء خيالشاعر  و ،ه مالمح الرکود و اخلمود و املوتاصرحياللة، و هناک مکان الض ذو شعبه حذوحيلذي جمتمعه ا

و جاهـل   –قولـه  يمبا  عتراف اإلريس له غيالذي ل -ق يع التصديقع نفسه کشخص سريطلب ولکن يتکلّم مما يقناع و ال
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زنـدگي  «دة يأخوان يف قص ولـه قـو من ة،ـارقکون جزءاً من املفيل من قدر نفسه لقلّية األمر ييف ا مفرط يف احلماسة
  :»...گويد امامي
تو نگو طاووس كافر / دسته هاي سفته و استامپ/ هوشي و آن گاهداروي بي/ كم گرماي مستي، ليك پنهانيكم

يار اهل و كارها سهل / ز آن سپس ديگر/ كارها را كرده آماده/ زير چشمان حرص فاسقش، از پيش/ كيش
   .يك وكيل كاردان خوب، يعني هفت خطّ هر دو سو چاپ منافق خوي/ :روشن و سادهو قضايا / ست

  )248: 1370أخوان ثالث،( 
اإلنسـان   ها حسن لکنياة فيأن تکشف عن أنّ احل ديها و تريف يرجياة تتحدث عما يدة أنّ احليسم القصاکما نالحظ من  
ـ الّيت ال تنم إلّا عما ة يع اإلنسانيهذه الفجا شاهديالّذي  الشاعر راً علی هذانظو .راب و العبثسوقها إلی اخلي فسدها وي ر مي

وظّـف مـن   يإنّ أخـوان  .ةيه الشاعر کمهمة إنسانينظر إليجتاه هذه األمور، و  بعمل اميلقلنفسه  لزميش و ياملع يف واقعه
سـوی  عاين امل علیاته يشمل ني مل و ،»هفت خطّ هر دو سو«أو » شيطاووس کافر ک«مثل  الکلمات ذات معان متضادة

ة يبالسخرأخوان قوم يو  .ة يف الظاهريد من تلک الکلمة ألجل اهلزوء و السخريستفياملعنی الباطين للکلمة و لو کان أخوان 
عـد کـلّ   يم، يف الواقع ين و أثي متدريطاووس غسماها يطام ساخراً و خيو التهکّم إزاء إستمارات سفتجات و لکمات و 

 ستهزئ مني »ا روشن و سادهيقضا«أو » ار اهل و کارها سهل ستي«قول أخوان يات مفارقة عندما يهذه األب من أسطر
 و لقايما  قبل کلّيالذي  طيسبقع أخوان نفسه کالشخص الي، و يف األمور ستغلون قدرمي نياملناصب الذ ياحلکّام و ذو

  .دة و تربز املفارقة فادحةيالقص کلّهذه الصورة املتناقضة يف  تستمر صدقه، هکذاي
  مفارقة التنافر البسيط. ۲-۳-۳

تصنع اجلهل، فإنه يف املفارقة الساذجة یتخلی عن مکانه لسـاذج  يإذا کان صاحب املفارقة يف مفارقة اإلستخفاف بالذات 
جتاور شديد بـني   تعتمد هذه املفارقة علی وجود. دثحيقة ما يعي حقيل ال يبقی البديا يف متناول یده، و يجعل الضحايل

قولني متناقضني، أو صورتني متنافرتني من غري تعليق، و قد برع الشاعر يف توظيف هذه املفارقة يف أکثـر مـن موضـع يف    
سد التنـاقض و  جيغرض الشاعر منه و إنَّ الشاعر فهم يقرأ القارئ يبسذاجة عندما صور هذا املفارقة يقصائده، و الرصايف 

  :»عية الصريرق«من ذلك قوله يف قصيدة  .)۲۴۵: ۱۹۹۸أمحد غنيم، ( لة و البسيطةيالعبارات القلمات ب الکلنيالتنافر ب
أبيالس تاسةُ أن تح ةدومکوم   
 لُثَم احلکومت ةبِست بدحهاکم  

  هاقادر طالَ و تدقَر ا أمةًي. ..
   ـال هکمح تارک اِهللا لُّظ کونُيأ 
      هولـرسل ةفَليخ کونُي له أم

  سـأل يخصت بِرأي مقدسٍ مل   
لُ البِثَم  تـه ناِء علـی نقـاً ملي  
هأمرِ يف و يب  ـ  امللـوک لي تأم  

  املُـرتل  الکتابِ آي يف منصوصِ
  املُرسـل  النيب هدي عن حاد من

  
  

  )۴۵۰: ۲۰۰۶الرصايف، ( 
هـا مـن الفسـاد و    يتطرق إلی أوضاع احلکومة و ما شاع في د منها الرجوع إلی البالد مثَّيرياطب العدالة و خيالشاعر 
ـ ريستنهض أبناء شعبه و ية بالنقود؛ إنّ الشاعر ياحلکوم ها املناصبيشبه دار اخلالفة بسوق تباع و تشتری فياالرتشاء و  د ي

مور الشعب و البالد حيث يتم الشاعر التناقض بني معارف بغداد و معاملها و إدارة أ سدجيحيث . فةيمنهم التدبر يف أمر اخلل



  ۱۳۹۳، شتاء ۱۶السنة الرابعة، العدد  ،حبوث يف األدب املقارن /�٣

 

ليشاهد بأنه مل يهتم بکالمه  بناء مبين علی الرمال املتحرکةب مى يشبههحت ،ونياسيالس ، و يسخرترويأعماله دون التعقّل و ال
قولني و هذا التنافر واضح بني ينشأ من أعمال غري واعية و علم، دعاء ملعارف بغداد و هوبيت األخري ينتهی بو الشاعر يف ال

ستخدم الشاعر هذا العنصر ي، و ةيات التاليضاً کما نری يف األبيجة أطة و ساذيوظّف أخوان املفارقة بصورة بسي .متناقضني
 »ک پوش وارد می شوديش«يف اموعة .ختفاء املقصوداد من صراحة القول و سذاجته مباشرة دون أي يريالفين إلبراز مما 

ة، يلة و السخريبدأ الشعر باجلمالت الطوي. ةية احلياد األسلوبجيامللونة و املتعددة عرب خلق و إاملفارقات  بدعيأنّ أخوان  نری
مـن   اطر مصاحل عـدد خي، کأنّ هذا الشخص ةيونيعبر عن رجل املنسوب للحکم البائد و و هو قد ربط بالصفقات األفيو 

  :آنذاک الرجال
  .يك قلم خورده است؛ اما بازهم زنده است/ را دزد آقايي كه مي گفتند، هفده كاميون ترياك دولت

  )230: 1370أخوان ثالث،( 
ذا  مملوًء دةيالعد قصائدهکالمه يف  ة الّيت تکونطيبستحدث أخوان يف مکان آخر حول هذه الصورة من املفارقة اليکذلک  

؛ ألنّ احلکومة ة رائعةيهلما جاذبو  نيعيبد» اک دولتيتر«و » دزد آقا«بان املتناقضان يهذان الترک بدويث يح.العنصر الفني
. ون و تنفع أو ختسر يف معامالايأف تنما صارت احلکومة نفسها ذايو ب املخدراتب يهرتقة تعترب املکافح املسئول لييف احلق

ـ  صبح يهکذا مل و .ات کلّ حکومة و نظام يف العامليوجد املفارقة الفادحة الّيت هي ختالف ذاتيذا األمر و ه داً و ياللـص س
 حتـدث مفارقـة   الّيت و »زنده است«و » خورده است«صراع الثاين و هي عبارة امل يف من املفارقة الساذجةاستفاد الشاعر 

ت من مية و مل ريخمدرات کثموت اإلنسان ولکن هذا الشخص قد أکل  يف يؤديون ياألفل من يقلال نها؛ ألنّ أکليواضحة ب
   :إعجاب الراويهذه الصورة  أکلها، و أثارت

  دو سوبي  مهرباني هرجانا چه خوش بي
   داد از دلت، اي بي وفا، داد از دلت داد
   چندان جفا كردي كه افتادم من از پا

  

ــ   ــي رزي ــاني دردســر ب   ا كــه يكســر مهرب
  اي ســنگدل، فريــاد فريــاد از تــو، فريــاد
ـــاد   ــه آبـ ــارك اهللا خان ــتت ب ــان دس   قرب

  

  )289 :1370ثالث، أخوان(
 عـاين طـابع  ي ة و إنّ هذا األمريوظّف أخوان اجلملة اليت تسفر عن الضحکة و السخري ت املذکوريلبحظ يف اکما نال

 املفارقـة  یدعو لذلک الشخص تـر يو  هشکريعندما » خانه آباد«أو » قربان دستت«مثل  ن يفيالتناقض و التضاد الظاهر
طة و ساذجة يتربز بصورة بساملفارقة  لسانه؛ و هذهعلی  ألفاظ تحدث عنه الشاعر و تنحدرينما ية و التناقض األکرب بريالکب

  .ن العناصر اإلبداع الفني اآلخرستخدم ميفی أو خيالشاعر أن  سعيت و مل يکل البيتفهم من األسلوب و ه
  املفارقة الدرامية. ۲-۳-۴

ثلون و اجلمهور، و املعرفـة املتبادلـة بـین    الرواي و املم: تتصل املفارقة هنا أساساً باملسرح لتوفره أوالً علی ثالثة عناصر
 و نيالسـابقة املمـثل   قة األحـداث يضع الکشف التدریجي حلقيالرواوي و اجلمهور تضع املمثلین يف موقف املفارقة، و 

 -و هي عنصر من عناصر املسـرح  –و تتضمن احلبکة . ةين يف املستوی نفسه من املفارقة جلهلهم باألحداث املاضياملشاهد
 توقعها نية و ما تقوم به أو بية الشخصي نني املظهر و الواقع، بنية ألنها تعتمد اساساً علی نوع من التناقض التضادي بمفارق
   .قة احلاليدث يف حقحيو ما 



٣٥/ات املفارقة التصويرية بني معروف الرصايف و مهدي اخوان ثالثجتلي 
 

و ملا کانت املفارقة الدرامية تشکّل عماد املسرح فهذا ال يعين اقتصارها على اجلانب الدرامي فحسب، فهي قـد تـرد يف    
ما کـان  مة و الشعر القصصي، و تقوم على جهل الضحية باملوقف الّذي هي فيه، و تبدو املفارقة الدرامية أبلغ أثرا إذا امللح

، و شخص آخر يف التمثيلية أو القصة على وعي جبهل الضحية غري الواعية ملا يصـدر  »اجلمهور و القارئ«کلّ من املتلقّي 
يقي الّذي ال يعني، و هذا اللون من املفارقة ندرکه يف املغزى القصصي الدرامي الّـذي  عنها من کلمات تناسب املوقف احلق

  :الّيت يقول فيها» إيقاظ الرقود«وظّفه الرصايف يف قصيدة 
   أقولُ و لَيس بعض القَولِ جـداً 
   تعدي يف األمور و ما اسـتعدا 

  

  ــلطان ــر و لس ا جتبـــد   استب
   لـک املفـدي  أَال يـا أيهـا امل 

  

 ـود وجيف الو ملَ نک ن لَوالهم  
  

   أَنِم عن أَن تسوس امللک طرف
     أَطل نکر الرعية، خلّ عرفــا 

  زمرا و عزفـاً أَقـم ما تشتهي  
  سمِ البلدانَ مهما شئت خسـفا 

  

 ن تشاء إلی اللحـودل مو أَرس  
  

   فَدتک الناس من ملک مطـاعِ 
     لـه و ال تــراعِ   و ال ختش اإل

  أَبِن ما شئت من طُرق ابتـداع  
  فهل هذي البالد سوی ضيـاع

  

  ملکت، أَو العباد سوی عبيـد؟ 
  

  )۱۷۷: ۲۰۰۶ ،الرصايف(
ـ  يقول إنّ هذه احلکومة تستبد عليه و يد عليادة عبداحلمي إلی اوضاع جممتعه زمن سريشيکان الرصايف   يف رينـا و ال تستش
املتـهم  . ال احلکّام العثماين، کأنه مسرح و جتری عناصره جمری أشـعاره ي لنا إجتاهه حنيبيف أنه يو من الطر أموره احدا،

الضحية هناك هو شعب العراق و هم اليدرون سبب هذا الدمار و انتداب بلدهم، و امللك يقوم مبا يشتهي من زمر و عزف، 
و عيشهم يف بوار و  العراق عبيداً مجهور عد، و الشاعر يديريب عمن قتل الشع يطلب امللك ب، وو سيامة اخلسف إلی الشع

هذه  کلّ.البلد يف الدمار و ضيق ملک يبين لنفسه القصر الشامخ و وهوب من البالد و نقود احلکومة ستمري هالکة، و عندما
و  عر طوال هذه القصيدة يقوم بـاهلزوء و الشا.يت حتدث يف هذا املسرح القصصياملفارقات سلسلة من األحداث الدرامية الّ

أليس بناء يلدز باملشيد؟ الرصايف يصور يف ذهن املخاطب عدة من املفارقات املتتالية الدرامية : السخرية و يسأل امللك بالتهکّم
ـ قياه حقيظن رؤيو  قد نام نوماً حلواً و صورها مثل إنسانيثارة و يی أخوان ثالث قيحي .ليوقع أثرا عميقًا يف املخاطب اً، و ي

طّلع علی هـذا  ثارة مل تيأما الق.ايالرؤ یست سويه لبأنّ ظنون علميثارة إبتعد عن الواقع و يلقا ايالراوي و القارئ أنّ رؤ علمي
  :»آخرِ شاهنامه«دة يتحدي يف القصيخ و يالتار  و فاحتيريمشارکاً و مرافقاً ألبطال األساطل نفسه يتخياألمر، و 
تا كه هيچستان نُه توي فراخ اين / ما براي فتح سوي پايتخت قرن مي آييم/ تيهاي خشم بادبان از خونبر به كش

پرش خارا شكاف / غرّش زهره دران كوسهامان، سهم/ با چكاچاك مهيب تيغهامان، تيز/ غبار آلود بي غم را
  .قرن هرهاي شوكت شاهدان شهر/ ما فاتحان قلعه هاي فتح تاريخيم/ نيك بگشاييم/ تيرهامان، تند

  )112: 1370أخوان ثالث،( 
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مـن   هکذا هذه املفارقة تقوم على جهل الضحية باملوقف الّذي هي فيه، و تبدو املفارقة الدرامية أبلغ أثرا إذا ما کان کـلّ  
ت تناسب املوقف ، و شخص آخر يف التمثيلية أو القصة على وعي جبهل الضحية غري الواعية ملا يصدر عنها من کلمااملتلقّي

 عن تحدثيو الشاعر  ران ذلک العهدييت حتدث يف إالّ الکوارثة من يسد لنا صور درامجيأخوان إنّ .احلقيقي الّذي ال يعني
ران يإر تعاسة و أحنطاط ذکّيکالمه و  هبطية يتفاخر أخوان للمجد أعصار املاضياحلسرة و اهلم بعد التذکرة للبطوالت عندما 

قول يثارة إلی الواقع مثّ يا قيل من رؤيتمايثارة من لسان نفسه و ي الشاعر کالم القميديو .ور املزدهرة و العظمةبعد ذلک العص
  :رةيقة املرياحلق إزاءثارة يا القيؤقع أخوان ريف.»مينيريشاد و ش يهاان قصه يما راو/ مي اعصارنيادگار عصمت غمگيما «

دل به ياد برّه هاي فرهي در / بر به كشتيهاي موج بادبان ازكف/ يمپشت و پير را مان فاتحان گوژ/ آه ديگر ما
  .تيرهامان بال بشكسته/كوسهامان جاودان خاموش/خورد و كهنه و خسته تيغ هامان زنگ/ دشت ايام تهي بسته

  )115: 1370أخوان ثالث،( 
  املفارقة ذات الطرفني املعاصرين. ۲-۳-۵

صور يف هذه املفارقـة  يث ياسيان، من حيث األسلوب يقابل کلّ منهما اآلخر، حهلذا الشکل من أشکال املفارقة منطان أس
  .ةية و الکلّيمن جهة عناصرمها اجلزئ تلفانخي و نيي أساسنين و تنقسم إىل منطي معاصرني طرفنية التناقض بيريالتصو

  النمط األول. ۲-۳-۵-۱

ناصره و مقوماته يف مواجهة الطرف الثاين مکتمالً أيضا بکـلّ  هذا منط يضع الشاعر فيه الطرف األول مکتمالً بکلّ عکان  
عشري . (عناصره و مقوماته، و من خالل املقابلة بينهما حتدث املفارقة تأثريها، و يربز التناقض بني الطرفني واضحا و فادحا

  :تعبر عن هذا األمر »ن يف بغدادحن«قصيدة  ،هاملفارقة يف عدة قصائد نوع منالشاعر هذا ال ستخدمي و) ۱۳۳: ۲۰۰۸زايد،
   إننـا  ببغـداد  عنـا  سـائالً  أَيـا 
   وأَشرقَت السماَء الغربِ أمةُ علَت
   کَبا وقد املساعي خيلَ رکَضوا وهم

حنفن  ـزل  مل أنـاسيف ن  طالـةب   
      حـال  قَـد  و جتور لحکّام خضعنا

  ائم يف أَعوزهـا  بغداد  بـتالن  
  حتـت  من القوم ننظر فظَلنا علينا

  منبت السعي مقنب عن فَرس بنا
  سـبت  أَيامنـا  کـلُّ  يهود کأنا

  سـحت  مأکل مالنا من بأفواهها
  

  )۲۲۶: ۲۰۰۶الرصايف،( 
 واقـع  إىل الرصايف أوضاع بالده و تطلع يف التردي واقع من امتعاضه حيملها غاضبة نفثة) بغداد يف حنن( قصيدته حتمل  

يقابل الشاعر بني حالتني معاصرتني مـن حـاالت    .ةعية و الثقافية و اإلجتماياسيستهزئ الوالة السياملتردي، و هلذا  الدهب
بالبهائم يف بغداد أعوزها  شعب العراق حيث شبه الشاعر نفسه و شعبهيف  التعامل بني شعب العراق و الغربيني، احلالة األوىل

دائما و مازالوا يعيشون حتت اجلور و الظلم، و الشاعر يرى الشعب يف الذل و اهلـوان، و  النبت، و شعب العراق يف بطالة 
صاحب املرتلة و املقام کأم نور يف السماء و أشرقوا على الشعب و يرکضون خيل املساعي  احلالة الثانية لدى الغربيني و هم

املفارقة بني الطرفني املعاصرين واضحا و بالسخرية املرة يف و يصور الشاعر . قد حال أکل أموالنا يف أفواههمو هم حکام و 
قوله حيث يعد الشعب العراقي يهودا و لديهم يوم السبت عطلة و يف نظرته کلّ أيام شعب العراق يف العطلة و ليس هلم عمل 
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هذه األعمال الفظيعة الّيت تقبـل   يری الشاعر کلّ. و الظلم الّذي يتم من جانب الغربينيأو مل ينهضوا أمام اجلور  حرکةو 
  .و هذا التناقض و السخرية يبقي أعمق أثر يف املفارقة. عليهم من أجل اإلمهال و البطالة

نتهي يم معه، و ما إن ياحلم ائه و جالله، و بکلّ حنوه و تواصلهيو کرب قهتألّ ل بکلّر صورة األويضي الشاعر يف تصومي  
و هکذا تربز املفارقـة مـن    .ر الوجه الثاينينتقل إلی تصوي یحت »ل للمفارقةثل الطرف األوميالذي «ر هذا الوجه يمن تصو

تقابل املفارقة  »اثريم«ة يدة التاليکما نری يف القص.ضاًيه من املالمح، بالوجه الثاين و مالحمه أيل بکلّ ما فالتقابل الوجة األو
ة يد الشاعر وراء الکلمات و هي کّم و سخريريدة مع ما ينفسي للقص فترق جوي، نياحلاکم اجلائر و اخلادم :نيصورت نيب

کون ية حتی يهلذة الرؤ اخلدام جاهلتينما يشاهده احلاکم و بيل قبل أن ي يف منتصف اللرياملنة البدر يللحاکم اجلائر، هکذا رؤ
عمـویِ  «بالتناقض حاکم العصر بـِـ   اطب أخوانخيو .صبح احلاکم مسروراًية أي فرد ليری البدر قبل رؤيأول شخصٍ 

د الشـاعر  يستفيماً و حنوناً و يکن عمه فضالً عن کونه محيسد مل افالعبارة بالواقع؛ ألنّ احلاکم التناقض هذا ي، و »مهربان
  :يف أذهان خماطبر ياحلق املرت ثبيمن هذا العنصر الفني إلی أن 

ال ما سه يان سرخ يماد/ ميديمشب ديش ما، با چاكران، در ناه نو را دوم/ سيبنو! مهربان يعمو يا يهان كجائ
  .سيا آنچنان، بنوين، ينچنياست ا ن عهد بودهيدر كدام/ ديكرّت تا سحر زائ

  )117: 1377، ثالث أخوان( 
  النمط الثاين. ۲-۳-۵-۲

 ا النمط الثاين من منطي املفارقة ذات الطرفني املعاصرين، فإنّ الشاعر ال يأمقدمن الطرفني متکامالً يف مقابل اآلخر،  فيه م کال
و إنما يفتت کلّ منهما إلی جمموعة من العناصر اجلزئية التفصيلية، مث يضع کل عنصر منها يف مقابل ما يناقضه من عناصـر  

بدو أنّ يکما  .)۱۳۶: ۲۰۰۸عشري زايد،(ر جمموعة من املفارقات اجلزئية الطرف اآلخر، حيث تصبح املفارقة يف اية األم
ـ  يإ یطر عليالظلم املس: د و منهيري عما رية لتعبية الفنيستخدم من هذه التقنيأخوان ثالث   ذوات نيران آنذاک، و فسـاد ب

 وجـود يب «و » دزد آقـا «دة و منها ي أجزاء القصنيتربز هذا النمط من املفارقة ب .سرقون أموال احلکومةين يذاملناصب الّ
يت اً من اجتماع الکلمات املتناقضة الّيتشکّل املفارقة کلة تي کلماا و انية بيقة اجلزئدة يف املفاريصري کلّ القجيو » وجود

و . سائر أمناط بالنسبة إلیبقی يف بال املخاطب أعمق و أکثر أثراً يف هذا النمط من املفارقة يهکذا توظ. هميدي أنيواجه بت
  :»ديزندگی أما می گو«دة يمن قوله يف القص

 شيك پوشي پاپيون مشكي، عصاي شأن و شوكتخان فرو/ حضرتش بسيار واال بود/ دزد آقا مي توانم گفت
همكالم و همقدم مي شد، به / آمدكه به جمع بي وجوداني چو ما، چندان نمي/ او وجودي بود بي مانند/ برده

جاي او در بزم از ما بهتران  /با پز اشرافي عالي/ آمدليك با روح و دل خندان نمي/ كردجايش خنده هم مي
   .آمداو به اين زندان نمي/ راست باهيچ تقريبي و تخميني/ خالي

  )231-230 :1377 ،ثالث أخوان( 
  :الّيت يقول فيها» غادة اإلنتداب«و قد وظّف معروف الرصايف هذا الشکل يف عدة قصائد، منها قصيدة 
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   نـا رت بِم غدادن بم يف الکَرخِ
  لیبـــاحلُ رةٌوقلبتـــها مـــ

ــت ختلــاس ــاع ب الن    هابأوض
  غُــولط النــاس بأثوابِهــا قـد 

ـ ير مـا  دون لعمري هي و بة  
ـ  سييلج قال يـ  وم تمبنـا  ر  

ــت ــه قل ــکت ل ــاألوطانِ ل   ن
حسبهات ـ  سـناء ح ز نمهـا ي  

ظاهــار ــف ه ــا هي ــر لن ةٌمح   
  

  احلجـاب  ذوات مـن  فتاةٌ وماًي  
ــابو ــبعةٌ باخلض ــا مش   کفّه

 ـالب  منـها  صدري ما کلّوخ  
  يف أنها من معمـلِ اإلنتخـاب   

  ..اإلغتصاب منسجِ من منسوجة
  احلجـاب؟  ذات الغادة من هذه
  اإلنتـداب  ـا  جـاد  حکومةٌ

  ابيالث تحت جنبولُ و ما سوی
  العـذاب  و باطنـها  يف لُيالو و

  

  )۳۷۶: ۲۰۰۶ الرصايف،(
 الـتفكري  علـى  املتلقي انتباهه، حتفز تثري وبالتايل املتلقي أو القارئ، تباغت: اهدف إلی أغراض متعددة و منهيإنّ الرصايف 

 يف عالقات خفيـة  اكتشاف على ومقدرة قوياً حساً متنحه ّألا انفعاليا املتلقي أو القارئ املفارقة، متّتع موضوع يف والتأمل
العناصر، و جعل کل عنصر منـها جتـاه العنصـر     الشاعر فيها طرفني معاصرين و يفتت إلی جمموعة من صفيقد ل. النص

، و املديح جتاه اهلجاء، و الشـاعر  باطنهيقابله ب ظاهر الشخص، و اجلنبولإزاء اإلنسان  احلسناءاملقابل، و قد جعل اإلنسان 
اآلخر من املفارقة و املفارقة توجد من اجلزئني املعاصرين و کلّ من طريف املفارقة يجعل جتاه . أطيب الثناء يقابله مبنطق هجر

ها من الفساد يسخر من هذه احلکومة و ما فية فهو يف اإلنتخابات و احلکومات الصوريزيف األبيات األخرية خياطب الشاعر 
، کلّها يشمل على سخرية مـرة و  هايهة الباطن للناظر إليلة املظهر ولکن کريشبه حکومة اإلنتداب بفتاة مجيو اللغو و هلذا 

و يالحظ أنّ الشاعر قد أبرز التناقض علی مستويني، متّ أوالً علی مستوى جزيئات کلّ من الطرفني، . رقة أعمق أثريؤيت املفا
و حتقّق بعد ذلك من خالل اجلمع بني هذه اجلزئيات علی مستوى القصيدة الّيت تتألف منها، و بذلك قد رسخ معىن املفارقة 

  .اًضوحو و اًهذا املعىن عمق ن مرة مما زاديف وجدان املتلقّي أکثر م
  املفارقة ذات املعطيات التراثية. ۲-۳-۶

 الظواهر من عتربي واألخری خيوالتار واألدب األسطورة مبشارکة ملتحم إنساين بأمثلة واإللتفات اإلهتمام علی اإلعتماد کان
 إنتـاج  إلـی  ؤدیيو الشعر فهم يف بالعمق املتلقی واجهي اءاتهوإحي مدلوالت مع التراث هذا استخدام وکان ثة،ياحلد ةيالنقد
. ةيالنفسـان  هواجسه و آراءه و أفکاره عن عبري مهيمفاه مع التراث هذا فيبتوظ الشاعر. الرائعة والصور الشعري قیياملوس

 اتمعـات  تبين املنطلق هذا ومن. الفنية وقدرته تهيقابل جسديل قصائده نيب واإلبداعي الفني العنصر هذا املعاصر الشاعر أيتي
 علي تتعاقب الّيت واملوروثات م،يوالق د،يوالتقال العادات، من جمموعة خالهلا من نتجي« و أفرادها نيب ةياإلنسان العالقات علی
د ،نيالسن مرتمع معامل وتتحدسم اا وتت كيو أفرادها تمس د الّيت ثقافته وتشكلصبحيو جمتمعه، داخل تهيوهو معامله، حتد 

 وتصبح وجماالا عتها،يطب يف الثقافة هذه وتتنوع. اتمعات نيب ةيالعامل نطاق إيل ئتهيب يف ةيالذات نطاق من ویخرج زاًيمتما
و  العـريب  يف شـعر  وفقاً لذلک لقد إنتشر ).۳۴: ۲۰۰۹األغا، فخري( »العصور مر ىعل آلخر ليج من تنتقل مأثورات
 بعض األوضاع نينها و بيات التراث إلبراز التناقض بيبعض معطف يسبیل توظة عن يريصوث بناء املفارقة التياحلد الفارسي
قوم علی إبراز التناقض بني بعض معطيات التراث و بني بعض ة تفني ةيقناملفارقة التصويرية ذات املعطيات التراثية ت. املعاصرة
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قة ذات الطرف التراثي الواحد و املفارقة ذات الطرفني التراثيني، و األوضاع املعاصرة، و هي تقوم علی أمناط ثالثة، منها املفار
  :لييما يهناک حنن نواجه بثالثة أمناط ف .)۲۵۳: ۱۹۹۸أمحد غنيم،( ارقة املبنية علی النص التراثياملف
  النمط األول. ۲-۳-۶-۱

ـ عشـري زا ( راثي و الطرف اآلخر املعاصـر الت  الطرفنيقابل الشاعر بيأما املفارقة ذات الطرف التراثي الواحد ففيها  د، ي
و ) املعاصر و التراثـي ( األقوال نيس هذا التضاد بحي و أنَّ املتلقی ني طرفنيتشکّل مفارقة واضحة بيث يح .)۱۳۸: ۲۰۰۸

شـعر  ال«ة قصيد تعد .اً نافذاًيؤثّر علی املخاطب تأثري إعجاب القارئ و يثريرة، و هذا النص الشعري ية مريصل إلی سخري
  :فيها تحدثيالّيت  منها »ملبتکر مفتقر مين

  قد أعقبوا من بعدهم عقبـاً  راحوا و
   أقول و الربق يسری يف مراقـدهم 

      ها العرب هبوا مـن رقـادکم  ييا ا

  ناموا عن األمر تفويضاً إلی القـدر   
  قظ راقد السـمرِ ييا ساهر البرقِ أ

  فقد بدا الصبح واجنابت دجی اخلطر
  
  

  )۱۵۲: ۲۰۰۶الرصايف،( 
ستثمرون الشعب و بلدهم، يقضون يف النوم الغفلة و املستعمرون يسد األوضاع التخلّف يف بالده بأنهم جيالشاعر  کان  

ض إزاء شعبه و يقوم بتعريتحدث عن اإلستعمار ينما يرة و بية املريوظّف من السخريام الشعب يو الرصايف ألجل وض و ق
ا ساهر ي« املعاصر و جانب اآلخر التراثي، و إنه مجلة نيستخدم الشاعر واحد من التناقضيهو املفارقة،  کون أحسن املنهجي

ستعمل يو الشاعر  .بوالعالء املعريال ةيرائ سقط الزند دةيمن قص» لعلّ باجلزعِ أعواناً على السهرِ /قظ راقد السمريالربق أ
ها العرب هبـوا مـن   يا اي« ت املعرييواجه بالبي ريت األخيو الب» ناموا عم األمر« اجلمالت مثل نيمن التضاد و التناقض ب

ة يات التراثية ذات املعطيريو هذا العنصر الفني املفارقة التصو. و هکذا تتشکّل املفارقة بني الطرفني التراثي و املعاصر »رقادکم
  .تها أکثر و أشد من سائر األمناطيتناقض و سخر

  مط الثاينالن .۲-۳-۶-۲
 احلياة إىل تعيد مستقيم، خبط سائرة أو متوازنة احلياة تبقي اليت التوازن أداة تشبه فهي األساس يف إصالحية وظيفة وللمفارقة

 املفارقة النظر إىل الضروري من فإّنه ولذلك .اجلد من يكفي ما على تحمل اجلد املفرط، أو ال حممل تحمل على عندما توازا
 ال بعينها، متعة لنا توفر -مراقبني أو مفسرين-ألننا مجهوراً  لدينا، قيمة ذو شيء إنها.عديدة أشياء ال واحد، شيء هاأن على

تتم عملية املفارقة التصويرية ذات الطرفني التراثيني على مستويني، حيث تتم أوال أما يف النمط الثايت  .املتعة املختلفة من أنواعاً
و بذلك تزداد  ،یطرفني من جهة و تتم ثانياً بني الداللة التراثية ألحدمها و الداللة املعاصرة الرمزية من جهة أخربني هذين ال

  :»حماسن الطبيعة« قصيدة صور هذه التناقض يفيو شاعر الرصايف  .)۲۶۱: ۱۹۹۸أمحد غنيم،( املفارقة املزدوجة
  احلجـا  حيـار  فيـه  مـا  أُنظُر

 نظراً أَضحکالـدجی  يا م ثغر  
  إالّ صـحف عاليـةٌ   أَنـت  ام

ــها إذا ــةٌ أذنٌ وعتـ      واعيـ

  يف الکون من عالٍ و من سـافلٍ   
درــحبانُ و ــی س ــلِ إل   باق

  کَم حار يف حکمتها من حکيمٍ
  کـرمي  کتـاب  خير وعت فقَد

  

  )۳۵۱: ۲۰۰۶الرصايف،(
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هو الصورة الصارخة لإلنسان األمحق و يرمز الشاعر بـه إىل  ، و باقل  سحبان و باقلنيالتناقض يف املرحلة األولی اندلعت ب
أمراء و وزراء احلکومة يف بالده، و سحبان هو الصورة الکبرية و القيمة لإلنسان العامل و البليغ الّذي ليس له مقام و مرتلة، و 

قّي، فهما طرفان غنيان باإلحيـاءات و  هذه املقابلة بني الطرفني التراثيني تستدعی العديد من األحداث و الصور يف ذهن املتل
و يعطي الشاعر شخصية باقل مالمح مدلول رمزي معاصر، و هو أمراء و معامل احلکومة الّذين ليس هلم علـم و  .اإلشارات

، و وعي و هذا خالف األمر بالنسبة اليهم، و يرتبط بني الطرفني التراثيني و الطرف املعاصر باملکان الّذي هو يف أسفل الکون
يصل بذلك إلی املقابلة يف املستوی الثاين بني األطراف التراثية من جهة و األطراف املعاصرة من جهة أخری، و هذا األمـر  

  .يزيد املفارقة عمقها و أثرها و حيس املخاطب قوة املفارقة فظاعةً
ادة جتاه اجلـور و الظلـم   ي، و إتخذ مبادرة لراًياً و إجتماعية مثّ صار شاعراً واقعمحة األمر تغزل أخوان فنشد املليابديف 
نشد أخوان نغمات يأس و القنوط وجوده مجاً، و يبعد ذلک أحاط به ال .لکن لقد فشل يف مواجهة املشاکل و رهبراغباً و

ـ  تنغمرالذي إران يإ صور لنا صورةيالشاعر . )۴۷۸ :۱۳۸۰شافعي،(ناشد امللحمة للهم و صار  أسياحلزن و ال ة يف ورط
 تمتـع ينا أن نقول بأنـه  يب علجي ألخوان بالنسبة اکم اجلائر أمانبس أحد ببنة شفة جتاه احلياسي، و مل يالظلم و الکبت الس

شاهد تعصباً قبالـة  ين، و يام إزاء املستعمريقعلی راين يثّ الشعب اإلحيح بقلمه و يصيقبل الظلم و يمل  و متمرد روح عاصٍب
ری أنّ املفارقة أحسـن  يول يف ذهنه، و جيراد ما ي کنصرة إلريوظّف أخوان ثالث الرمز و األساطيو .اًريثبه حباً کحيالوطن و 
   :»زمستان«دة يو من قوله قص.يف روح القارئ تقع أعمق أثراً املفارقة ان أفکاره؛ ألنّيعنصرٍ لب

 !فايحر/ ستيست مرگي نيتگرگي ن/ در بگشاي دلتنگم يا بگشاي/ رنگميرنگ بي، نه از زنگم، همان بنه از رومم
  . ستا و دنداندي، صحبت سرميصدائي گر شن/ لرزديهمان سال و ماهت پشت در چون موج ميم/ !زبانايم
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سـم  اکما نری من . نا برودة الداخل و اخلارج قارساًيريأثناء عدة عقد، و اة الشعب اإلجتماعي يلخص أخوان ثالث حي 

اء يف فصل الشـتاء  يل أشبدتران کما يعلی إ انسلّطيأنّ الرکود و اخلمود ان يب یإلرمز أخوان منه ي، »شتاء« عيني دةيالقص
عد أخوان الشاعر املکافح جتاه ظلم ي قةينه للوطن؛ و يف احلقيظهر حنيام ألجل ذلک يران للقياطب أمة إخيأخوان  إنّ.منجمدةً

بقی يف يالذي  ئيهما السي إلی ماضريشي» روم و زنگ« ه کَـکلماتساعدة الشاعر ب نریو .لزم إجنازهيواجباً ری لنفسه يو 
  . التراثي و املعاصرني طرفنيربز التناقض الفادح بيه من ذلک األقوام، بتعد أخوان نفسي، فکرهة خواطرکالناس أذهان 

  النمط الثالث. ۲-۳-۶-۳
وير الشاعر يف النص املقتبس أو املضمون رغبةً يف توليد داللة معاصرة تتناقض مع نص تراثي علی حت یتعتمد املفارقة املبنية عل

أمحـد  ( ج املفارقةالتراثي و املعاصر تنت الداللة التراثية للنص الّذي إرتبط به وجدان املتلقّي، و من خالل املقابلة بني املدلولني
ر النص يعلی حتو ةًيمبنفارقة املحتی تربز  »سيمک ن«ة من يقطعة شعر ثالث أيت أخوانيکما نالحظ .)٢٦٢: ١٩٩٨غنيم، 

رغبةً يف توليد داللة معاصرة تتناقض مع الداللة التراثيـة  هذا اإلقتباس  انيبإت أخوان قوميس، يذي إقتبسه من مک نالتراثي الّ
سـتخدم  يالشـاعر   .املعاصر تنتج املفارقة التراثي و رتبط به وجدان املتلقّي، و من خالل املقابلة بني املدلولنياللنص الّذي 

ستدعی يمن خالله و أفکاره، کذلک  بثّيتخذها قناعاً يکان  ثية حية کمعادل موضوعي للتجربة الذاتيات التراثيالشخص
ة ية الفنية خاصة يف الکشف عن البنيف التراث لدی أخوان ثالث أمهيدة، إنّ لتوظييف القص »تاراس بولبا« ةيأخوان الشخص

إنطالقاً مـن   .ةيالشعري احلاضر بالنصوص املاض قصائده من خالل متابعة هذه الظاهرة و کشف العالقات اليت تربط النصل
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 يستدعيث املتمثل بالثقافات املعاصرة، في و احلدميه القديية ملسنا إرتباطه بالتراث األديب يف مستوية اإلنسانية أخوان الکونيرؤ
  :س کما نالحظيان من أبرز مناذجه تاراس بولبا أو أشعار مک نة، و کمية القديالنصوص الشعر

و مينوشد از آن مردي كه / كه دايم رويد و رويد گل و برگ بلورين بال شعر از آن/ ي هستيهادر آن چشمهو 
بانجائي كه / »كاغذين رويد؟ چرا بر خويشتن هموار بايد كرد رنج آبياري كردن باغي كز آن گل« :گويد مي
ز چون مرگ تاراس بولبا نه چون مرگ من و تو مرگ پاك يكه مرگش ن/ ستبوده يند روزي دخترگويمي
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من هذه األبيات إىل سخرية مريرة و يعتقد بأنّ موطنه هذا يف السجن آمن من موقعـه املاضـي، و    و يشري الشاعر يف کلّ 

و هکذا تتحقّق املفارقـة مـن خـالل    .رسة و يسيطر الذلّ و العار عليهو يف هذا العزة و الکرامة دامکانته اجلديدة مطمئنة 
ذلك کلّه يف وجدان املتلقّـي و   التناقض الفظيع بني مدلول النص و املدلول اجلديد الّذي اکتسبه بعد التحوير، و يتم التراثي

  :الّيت يقول فيها» السجن يف بغداد«ير الزاخر يف قصيدة من مناذج هذه املفارقة التراثية ذلك التحو. وعيه
   عفا رسم مغنی العز منها کما عفَت

بالد  بِکَلکَـلِ  فيهـا  الـذلِّ  أَنـاخ   
هم  تّسـفعاً کـأَن الصيف ار مراه   

      مالمـح  وجوه عليهـا للشـحوبِ  

  »خولةأطاللٌ ل رقةثهمد بِب«  
  أَصيد السبالتنيِ علی کلِّ مفتولِ

  مبوقد الطُهاةُ أَصالها أثايفٌ
»کباقي الوشمِ يف ظاهرِ اليد تلوح«  

  
  

  )٨٤: ٢٠٠٦ الرصايف،( 
 و واللغـة  للوزن وأنظمة قوالب جمرد عنده التراث عدي فلم متقدمة؛ نظرة الشعري التراث الی نظري أن اولحي املعاصر الشاعر

 يف الفنية عناصره ودراسة التراث ليحتل إلی البحث هذا ستهدفي فلذلک. واإلنسان ةيالرؤ عن املعربة ةياحل املواقف هو إنما
 وعالقتـه  التراث هيف حتضر اليت ةريالشه قصائده يف فهيبتوظ الشاعر اميق ةيفيوک دري،ياحل بلند املعاصر العراقي الشاعر أشعار

ـ اء النص التراثي املشهور لطرفة بن العبد و عة يف سجون العراق من خالل استدعيالشاعر احلالة الفظ تضحي .باحلاضر ذکرنا ي
حتوير النص التراثي لتصبح  یالشاعر الرسوم و األطالل الدارسة و جيسد األوضاع الفجيعة يف سجون بغداد و إنما يعتمد عل

فيها بکلکل، و بذلک تتحول العز، و تصبح الديار بالدا، و تصبح الناقة فيها بِکَلکل الذلّ  رسم مغين» الرسوم و األطالل«
حيـث  . صورة الديار احملبوبة يف الشعر اجلاهلي مع ما نعرفه من أطالل و ما حوله إلی هذه الصورة الرديئة من الذلّ و اهلوان

و عليه أن يقول للسجناء مکان يف بغداد ) خلولة أطالل بربقة و ثهمد(نرى الشاعر يؤيت مظاهر القدمية من أطالل حيث يقول 
يصور الشاعر فيها سجناء بغداد و حيام املظلمة و السوداء حيث يأيت بأبيات  .مکان آخر يف العراق و يؤتيه عوضا منه أو

لزهري بن أيب سلمى الستدعاء النص التراثي املشهور يف وصف ديار احملبوبة الّذي يعبر عن دارها مع األطالل و اآلثار الباقيـة  
، و تصبح وجوههم من أجل »سفعاً«شاعر يعتمد علی حتوير النص التراثي لتصبح جسومهم السوداء و ال. من أثفيتها و نؤيها

تلوح ) مثل بقاء اخلطوط السوداء علی القرطاس(، و تصبح »کأنهم أثايفٌ أَصالها الطُهاةُ مبوقد«الوقوف جتاه الشمس سوداء 
بوبة مع أطالهلا و کلّ هذا تذکر اخلواطر اجلميلة للشاعر اجلاهلي و و بذلك تتغري صورة ديار احمل. کباقي الوشم يف ظاهر اليد

هي تعيش يف هذه األماکن و کلّ هذه الصور تبدل إلی الصورة املروعة و املخيفة من صور سجناء بغداد و هکـذا يوجـد   
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عد التحوير، و يتم ذلك کلّه يف وجدان املفارقة بني التناقض الواضح بني مدلول النص التراثي و املدلول اجلديد الّذي اکتسبه ب
  .املتلقّي و وعيه

  جةيالنت
جتاه بـالد   مانفسهأيف  رانيان فيها و مها من التجارب احلياتية و الصراعات السياسية الّيت يشترک ة عندمهايرياملفارقة التصو تتشکّل .١

ي من هذا العنصر الفنو أخوان ثالث الرصايف  تمتعانيو من هذا املنطلق ملستعمرين هاما و هو الصحوة الشعبية إزاء ا دورا رانيو إ العراق
  .ة و التناقضيبشکل السخر و البهلوي ة يف عهد العثماينيضد اإلستعمار مانهينتقل الی الشعب مضاميلکي 

تحقق يد و مستتر، و بذلک يعنی املرادبع أنّ املنيب الظاهر يف حيهام القارئ بأنّ املراد هو املعنی القريب للمفارقة هو اياهلدف القرو .٢
  .زه علی تأمل النص و اعمال الفکر و احلواس للوصول إلی مرامي املنشئيقي للمفارقة و هو ادهاش القارئ و حتفياهلدف احلق

ـ أن يوفّر عرانن کال الشـا و غنی و روعة ما حياوال یالقصيدة احلديثة، مد اتية من تقنيبين من حماولة دراسة هذه التقنقد تو. ٣ اا 
فهي ظاهرة فنية يف لغـة   او قد منت هذه الظاهرة يف شعرمه. الشعرية من أدوات فنية ال حدود لقدرا علی اإلحياء و التصوير مالتجربته

  .إلبراز التناقض بني طرفني متقابلني بينهما نوع من التناقض و أخوان ثالث ا الرصايفاالقصيدة احلديثة يستخدم
م و ي عن سخطهما من الواقع العريب و الفارسي األلريدن أشعارمها التعبيقد أرادا الرصايف و أخوان ثالث من خلق املفارقة و جعلها دل. ٤

لو کان علی حساب  یمن ضعف و استکانة، و جهل و حب املال حت العريب و الفارسي ه الواقعية و التناقض منه ملا آل إليإبداء السخر
د ألنفسـهما  ية متحضرة تعيعالا أمة إنسانجيؤخر وض أمتهما، و ياس، و أرادا أن تکون أشعارمها صرخة بوجه کلّ ما و الن ماوطنه

  .ها مع التفاعل احلضاري و التطور احلاصل يف العامليمها الّيت نشأت عليجمدها و تألقها عرب ق
  وامشاهل

: ۲۰۰۶الرصايف، (قام السلطات حبفلة وروده . م۱۹۲۹العراق سنة  یا جاء إل الّذي عندمريکي الشهيهو املمول األمر: نيکرا )۱( 
۵۶۷.(  

  ).مادة عرف: ۱۳۸۶معلوف، (ة يم و التربية، وزارة التعليقة منهجيه کلّ العلوم و الفنون بطريتناول لبحث فيمؤلف : معارف )۲(
. ةيکيخترج من اجلامعة أکسفورد يف فرع األدب الکالسمثّ .رلندايم يف بلفاست أ۱۹۰۷س ولد سنة يس مک نيهو لوئ: سيمک ن )۳(
  .اًيريف تقريها اخلريصف فيمن جمموعة أشعاره و هي » مشتعل مشتعل«عد ي
اة شخص ية حيتستوعب هذه الروا.م۱۸۳۵الذي أنتشرت عام  -کاتب روسي –کوالي گوگول ية من نيعترب رواي: تاراس بولبا )۴(

  ).۵: ۱۳۸۵کالي،ين(انتهم و شجاعتهم يهم و خية ذاتريصور من سيلدان، و الکاتب قزاقي امسه تاراس بولبا و له و
  املصادر 

  الکتب: الف      

 .مکتبة مدبويل: ، الطبعة األولی، القاهرةعناصر اإلبداع الفني يف شعر أمحد مطر؛ )١٩٩٨(أمحد غنيم، کمال  .١
 .نگاه :ران چاپ اول،، ٢ شعر زمان ما؛ )١٣٧٠(أخوان ثالث، مهدي  .٢
 . مرواريد: ران، چاپ م ،ارغنون؛ )١٣٧٠(أخوان ثالث، مهدي  .٣
 .منشورات مست: ، طهرانی، الطبعة األولدراسات نظرية و تطبيقية :األدب املقارن؛ )١٣٩١(برويين، خليل  .٤
: بريوت األولی، الطبعة مصطفى، شيخ ومصطفى العقاد ميسر اعتناء ،البالغة أسرار؛ )٢٠٠٧(اجلرجاين، عبدالقاهر  .٥

 .الرسالة مؤسسة
: عبد الواحد لؤلؤة، الد الرابع، الطبعة األولی، بريوت: ، ترمجةموسوعة املصطلح النقدي؛ )١٩٩٣(سي ميويک .دي .٦

  .املؤسسة العربية للدراسات و النشر
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 .مکتبة اآلداب: ، الطبعة األولی، القاهرةعن بناء القصيدة العربية احلديثة؛ )٢٠٠٨(عشري زايد، علي  .١٦
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 .رياملاجست درجة ليلن شهادة ة،ياإلسالم اجلامعة: غزة ،مأثورايت
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  االت: ب     

جملة اجلامعة اإلسالمية ، »طاب العريب؛دراسة يف بنية الداللةاملفارقة اللغوية يف معهود اخل«؛ )٢٠١١(ادة علي، عاصم حش .٢٢

 .٢١-١، صص ١٠، العددالعاملية مباليزيا
جملة جامعة کرکوک للدراسات : ، العراق»مفارقة العنوان يف قصص زکريا تامر«؛ )۲۰۱۱(عباس، أرشد يوسف  .۲۳

  .۱۰-۱، صص۲، العدد۶، الداإلنسانية
: ة، املوقعيالنسخة اإللکترون .٥٣العدد : ، عمانجملة نزوی، »قة فی النقد الغريبمفهوم املفار«؛ )٢٠٠٩(علی، جناة  .٢٤
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، صص ٤، العدد١، الدجملة ذي قار: ؛ املفارقة التصويرية يف شعر مهيار الديلمي، العراق)٢٠١١(احلسناوي، عامر صالل  .۲۵
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  )فارسي -مطالعات تطبيقي عربي (نامة ادبيات تطبيقي كاوش

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي كرمانشاه

  م 2015/ ق. هـ 1436/ ش. هـ 1393، زمستان 16سال چهارم، شمارة 

  

  و مهدي أخوان ثالث معروف الرصافي اشعار در تصويري آيرونيجلّي ت

  1)پژوهش تطبيقي( 

احمد پاشازانوس
2
   

  ، ايرانقزوين) ره(زبان و ادبيات عربي دانشگاه بين المللي امام خميني گروه دانشيار 
3علي خالقي

  

  ، ايرانقزوين) ره(بين المللي امام خميني دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه 
  چكيده
اي عظيم از كاركردهايي با دهد كه به جهان متن ادبي وارد شود، و مجموعهشود كه به نويسنده اين امكان را ميبياني زباني محسوب مي ،آيروني

، زيرا فهم طبيعت متن ادبي و د و كليد اصلي متن قرار داردو از آنجائيكه آيروني ابزاري كارآم. گيردسطوح متعدد در هر متن ادبي را بر عهده مي
به همين خاطر آيروني براي بيان تناقض ميان دو طرف  .شودپذير ميهاي آن امكانهاي آن فقط با ادراك اصطالح آيروني و فراگيري بازتابداللت

آيروني لفظي  :شودو به دو بخش جدايي ناپذير تقسيم مي .گيردر ميقصيده را درب تمامشود كه گيرد ؛اين تناقض گاهي آن چنان فراگير ميشكل مي
هر دو . اي در تاريخ شعر فارسي و عربي بودندهر دو شاعر صداي يگانه. ت، از عناصر بارز آيروني تضاد ميان ظاهر و پنهان استو آيروني موقعي

همتايي و سردمداري دو اي كه شعر اين دو را مطالعه كند براحتي اين بيانندهنظيري بودند، و هر خوهاي بيشاعر در تاريخ شعر فارسي و عربي جلوه
باشد و بر آيروني در شعر اخوان و رصافي به تناسب تنوع مضامين گوناگون مي. يابدشاعر را در ميان شاعران قبل، و معاصر و بعد از خود در مي

استوار است، و در حاليكه ساختار فكريش بر انتقال زبان در دو سطح داللت و تركيب  بكارگيري كارآمد از الفاظ زباني و موسيقي و دالالت آن،
پذيرد ي شاعر صورت ميسازي خواننده بر طبق خواستهكشاند واز آن ميان آگاهي شعري خويش ميباشد، و شاعر آيروني را به سوي تجربهمبتني مي

رود كه هر دو اين عنصر فّني براي ري يكي از عناصر برجسته شعر فارسي و عربي به شمار ميآيروني تصوي. باشدو در بند بكارگيري زبان شاعر مي
؛ اين ابزار دنجامعه ي عراق و خفقان سياسي و وجوه استعمار آن جامعه را به تصوير مي كش بيان افكار و عواطفشان بكار مي گيرند، و در خالل آن

. انجامدمي در دوران پهلوي و عثماني مردمي و ترغيب و تشويق به استقامت در مقابل استعمارگرانبه بيداري  شعري در شعر رصافي و اخوان ثالث
 پژوهشاين . كندحيرت مخاطب را برانگيخته، و به تأمل در متن و عاطفه و عقل خواننده را به داليل ايجاد آيروني متمايل مي ،اين عنصر شعري

  .است و اخوان ثالث ضع آيروني و همچنين تحليل آن در شعر معروف رصافيدر تالش براي تعيين موا تحليلي - توصيفي

  .معاصر فارسي و عربي ادب تطبيقي، اخوان ثالث، شعرآيروني، رصافي، :واژگان كليدي
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