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 ةـــــدمــقــمـال

 

ك والصدددددالس والسدددددالم   حددددد، حمددددددشك نحمددددددش ونشدددددكرش ونسدددددتعين بددددد الحمدددددد ه

دائمدددين عخدددخ قيدددر قخقددد  وقددداتم أنبيائددد  محمدددد وعخدددخ  لددد  ال يبدددين ال ددداهرين 

 .ك وبعدوصحابت  المنتجبين

 

ي ميويدددن عدددن المفارقدددة فدددي لؤلدددؤس كتددداب  مندددذ أن تدددرجم الددددكتور عبدددد الواحدددد ف

ينتشدددر بسدددرعةك  ال ينفدددن ك والمصددد خ مدددن القدددرن الماضدددينهايدددة العقدددد ال دددامن 

وربمددددا كددددان لخمفارقددددة ك س  م ددددرد عنايددددة   دارسددددينويخقددددخ مددددن لدددددن النقدددداد وال

 األدبيدددةإغراءاتهدددا مدددن حيدددف تشدددربها فدددي مععدددم الفندددون ا بداعيدددةك ال سددديما 

عخددددخ نحددددو يجعدددد  منهددددا عدددداهرس فنيددددةك  الواسدددد  انتشددددارهالهددددا كددددذلن وك منهددددا

ك وفيهددا مددن ال مددو  أشددياءك وتبتعددد عنهددا فددي أشددياءفددي  تقتددرب مددن البالغددة

 االهتمام والنعر.الساحر ما يجذب إليها 

 

 هددداأن عدددن كشدددف  الدارسدددا أهميتهدددا واسدددتق ابها لخبحدددفك أن والدددذي  اد فدددي 

عدداهرس وهددي  ن عددة إنسددانية أصدديخة موجددودس لدددم ا نسددانك منددذ بدددء التدداري ك

القديمددددةك لكنهددددا كاندددد  تتددددوارم فددددي مععددددم ا داب  الراسدددد  وجودهددددالهددددا  فنيددددة

المنعومددددددة ك وتأقددددددذ  ابعهددددددا الحددددددي مددددددن قخددددددا مسددددددميا  تخددددددن العصددددددور

قددد شددج  هددذا الكشددا عخددخ دراسددة العدداهرس فددي واالصدد الحية السددائدس  نددذانك 

 بيعتهدددا الفنيدددة شدددتخ الفندددون األدبيدددةك الشدددعرية منهدددا والن ريدددةك لخوقدددوا عخدددخ 

ومدددا  تحد ددد  مدددن ت ييدددرك ومدددا والموضدددوعيةك وتأ يراتهدددا فدددي األدب المتسدددم بهدددا

 عخخ أصعدس المعنخ والصورس.تضيف  من عم، 

 

الددددكتور  أسدددتاذيولقدددد جددداء اقتيدددار الموضدددون بعدددد أك دددر مدددن جخسدددة حدددوار مددد  

ك وقددد أسددتقر الددرأي أقيددرا  عخددخ دراسددة المفارقددة فددي شددعر قالددد عخددي مصدد فخ

 ح إلدددخ المفارقدددة عبدددر شدددقيها وفدددرد بددد  مدددن ميددد  شدددديد الوضدددالمعدددري لمدددا ين

ك ولمددا تشددكخ  فددي شددعرش التضدداد والسددقرية فددي مجمدد  حياتدد  وتجربتدد  األدبيددة

والدولددة قاصددة مددن عدداهرس فنيددة بددار سك جعدد  منهددا وسدديخت  إلددخ نقددد المجتمدد  

ضددددا  الحيدددداس بتسددددقير التندددداق  والنعددددام السياسددددي القددددائم  نددددذانك وإبددددرا  تناق
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د نفسددد  وعرضددد  فدددي صدددورس مفارقيدددة ت يدددر الضدددحن والبكددداء فدددي وقددد  واحددد

 أحيانا .

 

تواءمددد  المفارقدددة مددد  غايدددا  المعدددري النقديدددة ذا  المنحدددخ االجتمددداعي وربمدددا 

ضدددالت ك فصدددار يندددون فدددي اسدددتقدامهاك فيهدددا  وجددددواألقالقددديك ولدددذلن بددددا أنددد  

 وفي  ريقة عرضها عخخ النحو الذي سيأتي تفصيخ  في األ روحة.

 

تعريددا المفارقددةك وجدددنا البدداح ين مقتخفددين فددي وال بددد لنددا هنددا أن نوضدد  أننددا 

( الالتينددديك أم هدددي التضددداد الدددذي Ironyأهدددي السدددقرية التدددي يقابخهدددا مصددد خ   

أن نددددوعي  إلددددخالالتيندددديك وقددددد توصدددد  البحددددف ( Paradoxيقابخدددد  مصدددد خ   

المفارقددددة هددددذين موجددددودان فددددي شددددعر أبددددي العددددالءك وأن ال ضددددير مددددن تقسدددديم 

خددددخ وفدددد، ك عالمفارقددددا  عخددددخ قسددددمين  مفارقددددا  تضددددادك ومفارقددددا  سددددقرية

نددددي عخددددخ مع يددددا  مددددن التدددداري  النقدددددي نتمنددددخ أن يكددددون صددددائبا ك ب  اجتهدددداد 

ر تفيدددد بأنددد  لخمصددد خ  مدددن جهدددةك وعخدددخ مع يدددا  أقدددرم مدددن تجربدددة الشددداع

 النوعين عخخ نحو متقارب في الفاعخية وفي األهداا.استقدم 

 

 تمهيدددد و ال دددة فصدددو  األ روحدددة فدددي جددداء  وبنددداء عخدددخ هدددذا التصدددورك فقدددد

بدددـ الموسدددوم  خدددخ مبح دددينك جعخندددا األو  منهمددداعد قسدددمنا التمهيدددد وقدددك وقاتمدددة

ومعاهرهدددداك والوقددددوا عخددددخ لختعريددددا بالمفارقددددة وتاريقهددددا   مددددا المفارقددددة (

التفريدددد، الدددددقي، بددددين نوعيهددددا  نفددددي الددددذكرك ومددددا قالدددد  فيهددددا أدبدددداء وفالسددددفة 

العددددالء  أبددددوجدددداء بعنددددوان  ونقدددداد غربيددددون وعددددرب. أمددددا المبحددددف ال دددداني فقددددد 

التعريدددا بالشددداعرك فهدددو عخدددم  ولدددم نسددد   فيددد  إلدددخي ..مفارقدددة الكينوندددة( المعدددر

بوصدددفها مفارقدددة  تسدددخي  الضدددوء عخدددخ حياتددد  حاولندددا ندددارك ولكدددن رأسددد فدددي 

تشدددتم  عخددخ التضددداد كمددا تشدددتم  عخددخ السدددقرية المددرسك وذلدددن ك ت بيقيددة كبددرم

مدددا أسدددبا تخدددن الن عدددة السدددوداوية المتشدددائمة عخدددخ سددديرت  و رائددد  األقالقيدددة 

بمنعددددار  الوجددددودوكيددددا كددددان ينعددددر إلددددخ الفخسددددفية التددددي انتعمهددددا شددددعرشك و

المفارقدددةك ويحددداو  أن يعدددال  مشدددكالت ك كمدددا تدددراء  لددد ك ب ريقدددة فيهدددا حددد  

 .المفارقة
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األو  فدددي  ال دددة مباحدددفك   مفارقدددا  التضددداد(بدددـ الموسدددوم  وجددداء الفصددد  األو 

 الراصددددسالشددداعر ضدددنا فيددد  لرؤيدددة منهدددا بعندددوان  رؤيدددة التضددداد فدددي العدددالم( عر

مددد  مدددا  كفدددي حياتددد  الع لدددة والتشددداؤمالتقددد  روافدددد لختضددداد فدددي العدددالمك وكيدددا 

أد  بددد  إلدددخ أن يتحدددو  إلدددخ راصدددد لختناقضدددا  عامدددةك  وفواجددد مدددن عنددد  القددداش 

الوقدددددوا  وقدددددد رأيندددددا أنأي تخدددددن الفخسدددددفية منهددددداك أو االجتماعيدددددة والنفسددددديةك 

 ت ممارسددو ن فددي شددعرشكانعكاسددا  ذلددكشددا النقدداب عددن يسهددذش القناعددة عخددخ 

الشددددددس فدددددي  متفاوتدددددة وإن بددددددرجا ك المفارقدددددة فدددددي األدب عخدددددخ نحدددددو م دددددرد

والسدددد ونك فجدددداء بعضددددها فددددي سدددديا، مفارقددددا  التضدددداد البسددددي ك وبعضددددها 

 .وهذا تقسيم نص عخي  ميوينك وأفدنا من ا قر في سيا، التضاد العاليك 

 

ي ليفصددد  القدددو  فدددي واسدددتنادا  إلدددخ التقسددديم السددداب،ك فقدددد جددداء المبحدددف ال دددان

مفارقدددا  التضددداد البسدددي ك التدددي تم خددد  فدددي مفارقدددا  التندددافر البسدددي  والمفارقدددة 

جدددرم التركيددد  فدددي المبحدددف ال ددداني الدراميدددة. فدددي حدددين المفارقدددة الرومانسدددية و

 مددددن هددددذا الفصدددد  عخددددخ مفارقددددا  التضدددداد العددددالي التددددي تم خدددد  فددددي المفارقددددة

 .الفانتا ية والمفارقة الذهنية

 

ة  ددددال دددداني فعنواندددد   مفارقددددا  السددددقرية( وجدددداء فددددي مباحددددف  ال أمددددا الفصدددد 

لبيددددان تدددداري   أيضددددا ك األو  منهددددا بعنددددوان  مدددددق  إلددددخ السددددقرية ومفارقاتهددددا(

السدددقرية فدددي ا داب القديمدددة وحتدددخ فدددي النصدددوص المقدسدددة كدددالقر ن الكدددريمك 

وأهدددم مصدددادرها وعالقتهدددا بالهجددداءك وغيدددر ذلدددن. أمدددا المبحدددف ال ددداني فقدددد جددداء 

السددددقرية مددددن الددددذا ( ذلددددن أن المعددددري دأب عخددددخ السددددقرية  ةوان  مفارقددددبعندددد

االسدددتقفاا بالدددذا ك  ومدددن نفسددد  فدددي سددديا، مدددا يسدددمخ بالمفارقدددة السدددقرا ية أ

( مفارقدددا  السدددقرية مدددن ا قدددرتحددد  عندددوان  فدددي حدددين جددداء المبحدددف ال الدددف 

 .ليسخ  الضوء عخخ هذا النون من المفارقا 

 

مرس شدددديقة مدددد  المفارقددددة التداوليددددةك فقددددد م دددداوقددددد قضددددنا فددددي الفصدددد  ال الددددف 

عالقددددددة   المفارقددددددة و التداوليددددددة( بددددددـ الموسددددددوم فددددددي المبحددددددف األو  درسددددددنا

تختقيددددانك ومدددددم إمكانيددددة دراسددددة المفارقددددة مددددن  وأيددددنالمفارقددددة بالتداوليددددةك 

وجدددداء المبحددددف وجهددددة نعددددر تداوليددددة بندددداء عخددددخ القواسددددم المشددددتركة بينهمدددداك 
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ا ضدددمار  الدددذي درسدددنا فيددد  عددداهرس لتداوليدددة( المفارقدددة ا بدددـ ال ددداني الموسدددوم

األفعدددا  الكالميدددة فدددي شدددعر  فدددي نمددداذا المفارقدددة وفدددي التداوليدددةك وكدددذلن بح ندددا

 (ت بيقدددا  تداوليدددة فدددي شدددعر المعدددري. أمدددا المبحدددف ال الدددف الموسدددوم  المعدددري

ك هددددي فقددددد درسددددنا فيدددد  أربعددددة ت بيقددددا  تداوليددددة أقددددرم فددددي شددددعر المعددددري

 التواصللللللئ اااللللللل    ا  للللللت  ل    ة الملللللل   التواصللللللئ السلللللل    ا للللللت ا   

 . ا  تلزام ت الخط ب ة

 

 ددددم جدددداء  القاتمددددة التددددي فصددددخنا فيهددددا أهددددم االسددددتنتاجا  التددددي توصدددد  إليهددددا 

البحددددددفك فقائمددددددة المصددددددادر والمراجدددددد ك وأقيددددددرا  مخقددددددص البحددددددف بالخ ددددددة 

 .االنكخي ية

 

رقدددة بشدددقيها وال بدددد مدددن التنويددد  إلدددخ أن المدددنه  الدددذي اتبعنددداش فدددي دراسدددة المفا

نعدددرا  إلدددخ  ولدددي  إحصدددائيا ك  التضددداد والسدددقرية( هدددو مدددنه  تحخيخدددي انتقدددائيك

وعددددم وجدددود تحديدددد واضددد  لددد  فدددي التشدددعب الكبيدددر الدددذي يميددد  هدددذا المفهدددومك 

األدبيدددا  السدددابقة عخدددخ ك رتهددداك أمدددا فدددي فصددد  التداوليدددة فقدددد اعتمددددنا منهجدددا  

م أوسددددتين وسددددير  يجمدددد  بددددين  ال ددددة مددددن أهددددم رواد النعريددددة ومؤسسدددديها هدددد

وغدددددراي ك مددددد  ميددددد  إلدددددخ األقيدددددر مدددددنهم الدددددذي يبددددددو كأنددددد  اسدددددتدرن عخدددددخ 

 المتقدمين ما فاتهم.

 

وال بدددد لدددي أقيدددرا  مدددن أن أ جدددي عميددد، شدددكري وامتنددداني ألسدددتاذي المشدددرا 

مددددققا  موجهدددا ك وقدددد  الددددكتور عددددنان كدددريم رجدددب الدددذي تددداب  كتابدددة األ روحدددة

وإسدددددداء النصددددد   ي دددددا ك  احي مدددددا وجدددددد بهددددد هاحدددددرص عخدددددخ تصدددددحي  مسدددددار

مراحدد  البحددفك فجدد اش و عنددي وعددن العخددم قيددر  والتوجيدد  فددي كدد  مرحخددة مددن

سأستضددديء بمدددا يبدونددد  وأشدددكر أسددداتذتي المناقشدددين الدددذين جددد اء المحسدددنينك 

أسدددأ  أن  وو   وتقومددد كومدددن مناقشدددا  سدددت ري البحدددف مدددن مالحعدددا  سدددديدسك 

و قددددر دعوانددددا أن الحمددددد ه رب القيددددر والسدددددادك إلددددخ مددددا فيدددد   جميعددددا   يوفقنددددا

   العالمين.

 


