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 البالغة القديمة وتاريخيا ومنيجيا ولكنيم يجمعون عمى  مفيوميختمف الباحثون حول    
تأكيد الطابع الجمالي ليذه البالغة و أول معاني كممة البالغة نفسيا ىو جمال الكالم ثم 

تأثير جمالي وتأثير وجداني : تعقبو معان أخرى كاإلقناع والتأثير وىذا التأثير لديو نوعان
 ال يخمو إذوان لم يكن الفصل بين ىذين النوعين من التأثير يمكننا في جميع األحوال 

. الكالم المقنع الساطع الحجة من جمال ما
  وثمة اتفاق أن لمشعر لغة خاصة يتميز بسمات معينة تميزه عن لغة النثر

واإلقرار بيذا يعني أن الحكم عمى لغة الشعر ينبغي أن ينبثق من إدراك لطبيعة لغة 
الشعر دونما تحكيم لمعايير لغة النثر الن مثل ذلك التحكيم يؤدي إلى أن تفقد المغة 

ولعل أكثر ما يمكن أن ينطبق عمى لغة الشعر ىو أنيا لغة .الشعرية الكثير من سماتيا 
النفس بكل توتر وانفعال، حيث أن الدراسات النقدية الحديثة الجارية عمى الدراسة 

نصوص الشعرية المعاصرة تيدف إلى الغوص في أغوار النصوص واستنطاقيا من لل
اجل الوصول إلى الدالالت المغيبة ألن الشعر  في حقيقتو ىو فمسفة تبحث عن لغة 

 إلى تممسيا وال يتأنى لنا معرفة ىذه المغة المحمولة إال بفك رموز حثةالمجيول وتسعى با
عادتو إلى سيرتو األولى  . النص الشعري وا 

والمغة المميزة ىي تمك المغة التي تتعال عن كل استعمال عادي لتتجاوزه إلى 
االستعمال اإلبداعي وبفضل الدراسات الحديثة أصبحت ظاىرتا االنزياح والمفارقة ظواىر 
شعرية تحكم كل الكتابات اإلبداعية القائمة عمى تحويل المخزون المغوي إلى فضاءات 

. شعرية غائرة في المتاىة والمجيول 
وليذا اخترنا موضوع االنزياح والمفارقة، مجااًل ليذه الدراسات النقدية ومالو من 

مكانة حيوية تكشف العديد من المستويات الشعرية باإلضافة إلى الرغبة في الوقوف عمى 
ىاتين الظاىرتين وأبعادىما الداللية والجمالية وتعد ىذه الدراسة األصل المثالي لمغة ركيزة 
 أساسية من ركائز األسموبية الحديثة في تناوليا لمنصوص األدبية والكشف عن التحوالت 
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 ب
 

  لتكون ميدانا خصبا ليذه (األزىر عجيري)المختمفة وليذه األسباب اخترنا أعمال الشاعر 
الدراسة قصد إعطاء المتن الشعري الجزائري حقو من البحث و النقد في خضم التحوالت  

: المعرفية والنقدية ولموصول إلى ىذا المبتغى طرحنا اإلشكالية التالية
حدثان في النص الشعري ؟ يأهذان المفهومان متوفران بكثرة في الديوان ؟ وماذا 

أهي المفاجأة والدهشة لدى المتمقي ؟ أم هناك غايات أخرى جميمة سنكتشفها في 
السياق؟ 

 غير بتقسيم ىذه المذكرة إلى فصمين ومدخل، وقد عالج  المدخل نقاطا متىذا وق
الجانب : متوفرة في الفصمين وأعطى صورة شاممة عن المذكرة وقد تناول الفصل األول

ا وصورىما وأشكاليما، ىذا وقد تناول الفصل الثاني مالنظري لالنزياح والمفارقة وأنواعو
ي المسمى ردموع النخمة العاشقة لمشاعر األزىر عجي: تجميات االنزياح والمفارقة في ديوان

.  الشاعربالفيروزي نسبة إلى محبوبتو فيروز أو فائزة أو كما يطمق عمييا
 والمفارقة  التركيبي وفي ىذا الفصل تممسنا مواقع االنزياح االستداللي واالنزياح

. المفظية والمفارقة السياقية في قصائد الديوان المذكور
ن ت ىذا وقد تتبع  العممية االنزياحية والمفارقية والوقوف عند الجوانب الشعرية وا 

   المواطن ليس باألمر السيل نتيجة تشعب المستويات وتعدد أنظمة المغةهالعثور عمى ىذ
ولذلك وجدنا بعض الصعوبات المتمثمة أساسا في عدم العثور عمى الدراسات النقدية التي 

 ، و من المعروف أن البحث تتفرد باالنزياح والمفارقة من جية والتطبيق من جية أخرى
. في المغة العالية يتسم بالصعوبة  

 بعدة مصادر نت وفي ىذه الدراسة كان المنيج األسموبي ىو الغالب وقد استع
: ومراجع منيا

: المصادر
 . معجم لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور األفريقي -1
 .البيان والتبيين: عمرو بن بحر الجاحظ -2



 مــقدمة

 

 ج
 

: المراجع
 .االنزياح من منظور الدراسات األسموبية: أحمد محمد ويس -1
 .المفارقة في الشعر العربي: ناصر شبانة -2

: الرسائل الجامعية
  االنزياح في شعر عز الدين مييوبي، مذكرة ماجستير: عبد الرزاق بن دحمان -1

 .2005-2004جامعة بسكرة، سنة 
  جماليات المفارقة الشعرية، عند محمود درويش، مذكرة ماجستير:  صالحنوال بن -2

 .2006-2005جامعة بسكرة، سنة 
 .وفي األخير اجدد شكري الى كل من ساعدني األستاذ المشرف لعمى سعادة 

لى أن يسدد اوأسأل اهلل سبحانو وتعالذي قدم لي كل التسييالت إلنجاز ىذا البحث ، 
. فيو الخير والصالح ألمتنا والسالم خطانا وأن يوفقنا إلى ما
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انت ػػػػدء ؾػػم البػػػؼ"ذبة الجميمة ألف ػػػأخركف بالكممة العػػػ المتاىتـا ػػػػػ األكلكف كـ     اىتـ
ق كيستثقؿ ػػالـ الجميؿ كينتصر ؿػػفياىك الشيخ عبد القاىر الجرجاني يستعذب الؾ'' الكممة 

ل طريقة التأليؼ ػػم تأكيدا عؿػػم المعفػم معفػػالمغة المشتركة كيسميو صكرة المعني كه
اس ػػراب ال يتفاضؿ فيو الفػػػم معاني النحك  كليس المقصكد اإلعراب ألف اإلعػػػم تكخػػكه

الطبع : اس ػك سبب الفصاحة ، مثؿ قكؿ الفػػػا بيف العرب كليس قػػق مشترؾػػحيث العمـ ب
 المعني عاميا في كؿ لال يتغير كلست تستطيع أف تخرج اإلنساف عمى ما جبؿ عميو فتر

 :جيؿ ك أمة  ثـ تنظر إليو في قكؿ المتنبي 
مَر   لنَراِالِ ***  ِمنَر  لقَرْمِب ِنْس َرانُيكُيمُي  ُيـــَـر دُي                                                 َر َرْ  َر   ْلِط َرااُي  َر

ار أعجُب ػػاف خرزة كصػػػرة بعد أف ؾػػػكهػػكؿ جػػد تحػػة كؽركػػػػم أحسف صػػرج ؼػػػفتراه خ   
 )1(ئ بعد أف لـ يكف شيئا ػػػش

اـ ػػإذف فالشعر إلو،داع كالدىشة ػػم المغة العميا لغة اإلبػػػإف لغة الشعر كانت كال تزاؿ ق
ع كاإلشارات الخفية كاإليماء ػاكز كالتكسػػ كالتجكاالختصارل الحذؼ ػم كلغتو تقـك عؿػػركح
 االستعػػػاراتل ػػػاصد دكف تحديدىما كعؿػػل الرمز كالتمكيح بالمؽػػم كمبنية عؿػػل المعافػػعؿ

 ) 2(كالمجازات

 االنزيػػػاحد ػػة ، كؿػػارؽػػػػ كالمؼاالنزيػػاحم ػػـكػػة مفوػػػت الّمغػػػكف إال إذا لبسػػػػػف يؾػػػػػذا ؿػػػػكه   
ذا العمؿ المتكاضع ػػم قػػـك جديد  ليصبح مرتعا كممعبا فسيحا لممغامرة ك اإلبداع كؼػػكمفو

 ل أفَّ اإلنرياح ماػسنحاكؿ تحديد دائرتي اإلنزياح كالمفارقة، لقد أجمع عمماء األسمكب عؿ
كرة ػػػم صػػددة ؼػػالقة متجػػاقة خػػل طػػػألكؼ إؿػػػادم الـػػػىك إال انتقاؿ المُّغة مف نظاميا األح

 إلىاؿ المتداكؿ ػاؿ االستعـػػق انتقاؿ المغة مف مجػػػم أكضح افػػكبية أك بمعفػػػارسة أسؿػػػػػػمـ

                                                           

 .374 ،ص 1995 ،دار المعرفة ،لبناف ،دط ، اإلعجازعبد القاىر الجرجاني دالئؿ ( .(1
. 175، ص 2006 ، 1احمد محمد المعتكؽ ، المغة العميا ، المركز الثقافي ،الرباط ، المغرب ط(. 2)
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بداع كالتميز كالخمؽ فتتـ عممية التحُكؿ ىذه مف الفيـ كالتبميغ إلى طكر اإلنجاز إلمجاؿ ا
 .كالتفاعؿ
 يرجع إلى أف الّمغة تتجسد في تراكيب كألفاظ كصيَّغ يستعمميا المتكمـ في  اإلنجازإف ذلؾ

م ػػػكلد عند المتمؽػػم ثكب جديد تػػارؼ عميو فتظير ؼػػأُلكؼ المتعػدائرة كالمية تبتعد عف الـ
ح ػػػفمف ىذا المنطمؽ يتض م آف كاحد ،ػػالو ؼػػػالمس فكره كخيػػػة إستماعية كمعرفية تُ ػػصدـ

ل ػػػرا فأصبح مف ىذا المعيار داال عؿػػػع اآلخر ُلغة كفؾػػلنا أف اإلنزياح ُمساءلة كتكاصؿ ـ
   )1(اإلنحراؼ كالُشذكذ أك العدكؿ عف المأُلكؼ

"  اإللتػػػفات"ا ػػكالت متعددة منوػػػم  مؽػػـ القدامى بو حيث ُذكر اإلنزيػػػاح ؼػػػد إىتػػػػذا كؽػػق   
اؿ الجرجاني ػكلعَؿ أعـ" المجاز " رػػػاهػػف خالؼ مقتضي الظػػػركج عػػػالخ"التكسع :  "مثؿ 

م التمييز  بيف مستكيات ػػػتعد بحثا ؼ (أسرار الّبالغة  )ك (دالئؿ اإلعجاز)ابػػػيو ػػػم كتػػػؼ
 . )2(اّلـ ، فقد تناكلكا  الظاىرة مستعمميف  مصطمحات أخرم ُتالئـ الِسياؽ التاريخيػػػالؾ
ة ػػػدء قصػػػل بػػػارقة إؿػػػاف بالمؼػػػم اإلنسػػػداية كعػػػراىيـ بػػػة إبػػارقة فُترجع نبيؿػػػا المؼػػأـ   
م ػػػػل كهػػػارقة األكؿػػػا المؼػػػػػدت لدييـػػػكاء إذ تّكؿػػػػم قصة آدـ كحػػػػػػػلؽ، المتمثمة ؼػػػػػالخ
ذم كاف كراء ػػػاؿ، كىذا الخمط اؿػػػا الُقبح كالَجـػػػف ىـػػكميف نقيضيػػػػػط بيف مفوػػػػارقة الخؿػػػػػػػػػمؼ

أكؿ الثمرة ػػا بعد تحقيؽ شيكتيما بػل ـػػىبكطيما مف الجنة حيف تأخر كعييما بالمفارقة إؿ
   )3(."كف قبيحة األثرؿم كانت جميمة اؿػػػالت
ا ػػػم ـػػػذه الطريقة قػػػػر كهػػػاكرة اآلخػػػم محػػػػريقة ؼػػػػاني طػػػػػكفػػػػراط الفيمسكؼ اليػػػػػػع ُسؽػػػػػكاتب

تسمى  

                                                           

 .175 ص ، احمد محمد المعتكؽ،مرجع سابؽ(.1 )
   2002أحمد محمد كيس ، اإلنزياح في التراث النقدم كاألدبي ،مطبعة إتحاد كتاب العرب ،ب ط ، دمشؽ ، .(2)

 .125ص 
  .216دط ، دت ،ص  القاىرة ، مصر،  ، فف القص بيف النظرية كالتطبيؽ ، مكتبة غريب ، إبراىيـنبيمة  (3)
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ـف ــــ ىل  لعـــ ج''  بػ كؿ ػػػػػػة سخيفة حػػػػائال أسئؿػػػػؿ كاإلذالؿ سػػػػاىر بالجوػػػػكظؼ التظػػػػؼ''  
اس بإعتبار التظاىر بالجيؿ ُعمقا في ػػػػارض جيؿ الفّ ػػػػكي يعػػكعات ؿػػكؿ المكض

'' )1(التفكير
اف عاقؿ كقرد ػػكسع الداللي بيف إنسػػػالت: ا ػػػارقة مف تطكر أيضػػػػل المؼػػكمما طرأ عؿ   

مضحؾ  
  )2(."ُيعد مفارقة
اف الكعيد ػػػد في مؾػػػػع اإلنذار ، كالكعػػػم مكضػػػػارة  ؼػاف بمفظ البشػػػاإلتي:  ل ــيكُيم ىو

ـ مُي  ُ }م معرض اإلستيزاء مثؿ قكلو تعالى ػػػدح ؼػػػكالـ    )3( {ْ ق   نَركَر ْ ْنت  للَر  ُي   لـِكَر
ـ د  و  لِجدُي  زدكجة الّداللة ػراكغة ك ـػػػكية ـػػػل بنية ُلغػػػػائؿ إؿػػػأ الؽػػػحيث يمج: لي ل  ل ي  ُي

 . )4(كتعجز فييا الّضحية إعادة عف إنتاجيا فتقع ّضحيتيا
ا إال ػػػف أجدادفػػػف  ـػػػدل األكليػػػارقة ؿػػكد المؼػػػكؿ المفارقة ُيثبت كجػرقنا إليو حػا تطػػـك   
. ـ يصمكا إلى اليدؼ ا لمتكخى حالينا ػػػػـ ؿػػأنو
 أل ىـ ): ر ػاعػػكاف الشػػػم دمػػارقة ؼػػاح ك المؼػػ اإلنزمفعميّ ّفى تؽفاني َس ػػػؿ الثػػم الفصػػػؼ   

ـي ؿ اإلبداع ك الخركج عف المألكؼ ، فالشاعر ػػػـ عكاـػػػاف مف أهػػػذاف المفيـكػػػ كه( ج 
ذؼ ػػَؤخر كيحػػػف لغتو فيقدـ كمُ ػػػره عػػرد بشعػػاب كيتـػػػعند العرب قديما ىك مف ُيمزؽ الحج

ن ــبكؿ ػػػػادم ك يؽػػػػػػف العػػػركج عػػػف الخػػك ؼػػر قػػػػة فالشعػػك يستػػػػػػػػػػػػػػعير كبيذا يعيد خمؽ المغ
الؼ المألكؼ ػػػػركرات كيبػػيح المحػػضكرات ك يخػػػذم يركب الضػػػػم كصؼ اؿػػػ ؼيـجن

                                                           

 .223 ص ،احمد محمد المعتكؽ،مرجع سابؽ .(1)

  دم سي ميكييؾ ،المفارقة كصفاتيا ،تر عبد الكاحد لؤلؤة ، مكسكعة المصطمح النقدم ، المؤسسة العربية لمنشر .( 2)
 .31 ،  ص1993بيركت ، دط، 

  .46 سكرة الدخاف، اآلية .( 3)
، 2014 ،9فضؿ حسف عباس ، البالغة فنكنيا  كأفناتيا، دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع ، عماف ،االردف ، ط .(5)

 .296ص
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ارسػا مػػػػف ػػػػركس حػػػ ك كارد الحرب الضػ،مثػػػػػػػػػػػػػػمو في ذلؾ عندم مجرل الجمكح بال لجاـ)
م عنػػفو كتيالكو فإنو مشيكدا لو بشجاعتو ك ػػػاف مُمكمنا ؼػػػػػك إف ؾػػغيػػػػػػػػػػػػػػػػر احتشاـ فو

 (1) (فيػض منتو 
. التميزق بػادة ؿػػألكؼ كالشوػػػارج عف الـػػاعر الخػػ مع الشػػىداـػؼ الؽُ ػػل كؽػػدؿ عؿػػػػذا مػػػكه

ـيــــ أل ه)اعر ػػػاىك الشػػكعميو فو زاح ػػ يف(اشقةػػػكع النخمة العػػػدـ)كاف ػػػاحب دمػػػػ  ص(ـ  ج 
ا بيئة ترفض أف يصرح بالغزؿ ػػافظ ، إنوػػػادة قريتو كريفو المحػػػػف عػػػف بيئتو  كيتمرد عػػػع

دل ػػؿ تحػػػػريؽ بػػػػػذا الطػػػـ يسمؾ  قػػػػػاعر ؿػػػشاؿق غير أف ػػعالنية بؿ البد أف يتكتـ عف
ائز فقاؿ شعر ػػػىك غير ج اػػػاح لنفسو ـػػػػؿ المحضكر كأبػػػػق  فدخػػػرد عميػػػق كتـػػمجتمع

ات ػػزة التي منحيا تسميػكمسمع مف ىـ في قريتو  كصدع بحب فائل ؿ عمى مرآزالغ
ـ  ـــــــلة: قاؿ مثمماعديدة كبدأ ييذم حتي قاؿ شعران   ...: لــــــفـ دق  ن  ــــمـ  ن 

ـ ء   خط  و )  ـ د و  لشل   (2).(و ى    ل ي   
ب ػاف سبػػػث ؾػػػ حيةـــ ل  ــــث نـــجمــــ: ؼ منيـ ػػػػػػػزؿ العفيػػػػػػػػػػراء الغػػػػػػاعرنا بشعػػػػػأثر شػػػػػػػكت
ق  ػػػػػُحب

:            ِسبابه  كقع بينو كبيف محبكبتو إذ  يقكؿ 
لُي مَرا اَرادَر  لمـــــــــــــَـرودَرةَر  َرْ نَرنَرا       ِ وَر ِدي  َرِغ ض  َرا  ُيثَرِ نَرةَر ِس َرابُي ***       وَر َروَر
اءْت ِ مْثِمِو       ــــــوَر بُي ***        َرقُيْمتُي لَريَرا اَرْواًل  َرجَر ِلكـــــــُـيِل كَر ِم  َرا  ُيثَرْ نَرةَر جَر

(3) 
 ":شابيو بقكلوكشاعرنا 

  َرْ نَر  لِحَـر ِش وطَرْولَرِق ىنمْ ِقدُي  لب***     َرلَرال ِ سِقنِي ِمْن كَرْ ِس سُيم مُيلَر َرق 
مَرااَر  ـِِ   َرـْ َرقيِ ***     َرصطَرِمي  ل  الَر  د  لفــــــــــــــــــــُـي َر ْ قُي وَر وَر  ـِ  ي  لجَر ِ ِن َـر ِن ىَرْج

(4) 
 

                                                           

 .19، ص 2013عبد اهلل خضر حمد، أسمكبية اإلنزياح في شعر المعمقات،عالـ الكتب الحديث ،أربد ،األردف ،  (1)
 .146  ب د ، ب ف ص2 السيد أحمد الياشمي ،جكاىر األدب، مؤسسة المعارؼ ، بيركت ،ج.( 2)
 .143ق،ص1402جميؿ بثينة ، الديكاف ، دار بيركت لمطبع ك النشر ،   (3)
 .34األزىر عجيرم ، الديكاف ،مصدر سابؽ ،ص  (4)
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  اء مفػػ مف طكلقة مسئديف ا عاػػػانا ينزالف بوػػػمخادمة ؾ*اء ػػف أحيػم ـػػراش حػػفالح   
د ذلؾ لذلؾ ػػػا بعػػػػػم أصبحت حبػػػػالقتيما التػػػط عػػػركاح كالغدك ربػػػك اؿػػػؿ الدراسة كىذا قػػػأج

اعرنا ػػػػػذا أصيب شػػػالشاعر جميؿ ىؾك اعر بما حدث بكادم بغيض لبثينة ػػرنا الشػػيذؾ
ف ك مسو مرضيـ مستحضر أكالئؾ الشعراء العػػػذرماد سجؿ لعشؽ مذبكح ك ػػػبمعنة الحب كؽ

د حتى ػػا أحػػػـ بوػػػػدا دكف أف يعؿػػػػمػزلية كحػػػػاعة ، فعاش الرحمة الغػػػرج مف طكؽ الجـػػػػفخ
انية ك ىك التمرد عمى كؿ التقاليد فعاش في كسط ػػػػػجير بيا فعصى قكمو فأصيب بمعنة ث

                                              .البيئة خارجا عنيا
ا عف سر كػػػػاف  بيػػػػػػػنو كبيف ػات شػػػػػػػعرية يكشؼ فيوػػػ  يستيؿ الشػػػػػػػػػاعر ديكانو بثالثة  أبي

محبكبتو لكنيا باحت بو ك البكح بو ىك إعالف الحقيقة التي كانت تحمميا كاتمة ليا حتى 
جاء كقت البكح  

كح ألنو يعمـ أنيا التستطيع أف تصبر طكؿ الدىر ػػذا البػػاف ينتظر قػػػاعر ؾػػػإف الش   
عمى ذلؾ العبء الثقيؿ ألف في رأيو أف الحب إف لـ ينكشؼ يظؿ عبئا عمى كاىؿ 

 .الحبيبيف 
مفارقة األضداد تشػػػػػػػبو : م ػػػػابس كهػػرؽ األخضر كاليػػارا تحػػػده يصبح فػػدمع عفػػكىكذا فاؿ

 .(1)فــ ن لوصيـ ثمالكتابة بالنار لدم الشاعر 
ركعة ػػػػراؽ ، ؼػػػم اإلحتػػػرارة أك ؼػػػػػم الحػػػػار ؼػػػا كالفػػػػػاف دمكعػػػػػر تذرؼػػػاعػػػػػم  الشػػػػػإف عيف   
  . عميو إعصار شاعرلار فكؽ ما يحمؿ الّمفظ كيقكػػػالفّ 

اُي ُيوُي    ْ  َرى ِ سِّـ كُينتُي  َرـْ ْت  ُيوَر ـِ  َرْسكُي ُيوُي ***    َراحَر وَر لدّدْمعُي ِمْن مُيْقمَريَر كَرالنَّنا
(2) 

 

                                                           

االنزياح ك المفارقة في عناكيف الشاعر عثماف لكصيؼ،مجمة المخبر جامعة محمد خيضر   :سعادة لعمى  (1)
 .143،ص05،2009العدد

. 34األزىر عجيرم ، الديكاف ،مصدر سابؽ ،ص  (2)
 بمدية مف بمديات الزاب الغربي دائرة اكرالؿ كالية بسكرة *
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دؿ الدمكع الساخنة ػػػح بػرؽ كتمؼػػػاران تحػػػدراف فػػػػناه تصػػذاب لذلؾ فعيػػػدر العػػار مصػػػإف الفّ  
 .التي تذرؼ بحناف كحب  

كض أف ُييدأ ركعو كيذرؼ دمكعا حارة جعميا نارا محرقة عكازيف ؼػػاعر َقمب الـػػػػفالش 
 .الحارة فالكضع مشتعؿ كالنار ال ىادئ كذارؼ الدمكع 

م ػػػركب ؼػػػاء أك أم مشػػػػاؿ سكبت الـػػػكيؽ"  أسكبو " ر البيت ػػػػم آخػػػـ ينزاح قكلو ؼػػػث   
الف الدمػػػكع إنزاح نحك ػركبات فسيػػػىا مف مشػػػا فيػػػؤكس ـكػػػػاصة بالؾػػػػأس فسكب خػػػػػػالؾ

ف عادية تكاصمية إلى شيء ػػشيء آخر ك ىك المشركبات ك الكؤكس كىذا تطكر المغة ـ
:  ثـ ُيكاصؿ الشاعراالنزياحجميؿ ك كصؼ بميغ عف طريؽ 

كَر َرنَر  لغَرْ ثَر  َرْصحَر وُي  ***     ُـينِي  ص َرْي َر ُي ِ ي  لشَرْوقُي وَر اَرىاَرتُي  َرعْ  ـ حُي وَر ِ سَراطُييَرا  ِل
ف ػػػل الػػػػػػػّمقاء لقاء ـػػػالتػػػػػػػػػميؼ عؿككؽ ،ػػػػف شدة الشػػػرة ـػػػػير مستؽػػػالتو غػػػػا حػػػاعر ىفػػػالش
كل ػػػػػػيو

لكف اآلىات كالتنيدات لـ تترؾ فيو عافية فقد عذبتو ك أتعبتو كلـ تترؾ فيو بقية تتحرؾ 
 كالخركج عف االنزياحعر بقكلو إلى ػاذلؾ ذىب الشػػقضت عميو ؿك ات ػػػفعصرتو ىذه اآله

. يعصر قد تعصر الفكاكو كالخضركات كغيرىا المألكؼ فاإلنساف  ال
ىك غير  ألكؼ فتخرؽ العادم فتستحمؿ غير ماػػػف الـػػػد تتمرد عػػالية ؽػػػ المغة العأفغير 

 كاألمطارات كالرياح تعصؼ ػػره اآلهػػذا تعصػػػ لقيكد كىؾ امألكؼ فتصبح كالجمكح فتكسر
تنزؿ فالشاعر ىنا في كضعية ال يحسد عمييا فاآلىات كالزفرات تتصاعد منو كالعكاصؼ 

ال ػػق مثؽػاعر فجعمتػػػػا بالشػػنفسية كطبيعية ألمتػتاف ا كضعيـ كاألمطار تنزؿ إنوعصؼت
 كتكسير المألكؼ ،ثـ ينتقؿ الشاعر مناديا اإلبداع ىي لغة أخرم لغة إلىاب فانزاح ػػباإلتع

: حبيبتو بقكلو 
ْ نِي   حـــــي و َرا حُي وِ   َرا  َرـْ ةَر  لُـي ْج َرـــــــاِل  َرْك ُي ُيو***     َرا  َرْيجَر ــــــــكَر ِلَلَر َـر مُي ىَرـــــ  َر غَر

(1) 

                                                           

 .  9األزىر عجيرم ، مصدر سابؽ ،ص .(1)
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ق ػػات لفظيػػػارؽػػػم مؼػػػم فوػػػزفػػػػػػا حػػػػػػػرحي كمػػػا ؼػػػػػارقات مػػػادات كالمؼػػػؿ المضػػػػػد استعـػػػ كؽ
ة  ػػكاضح

ـي   ئد كمفارقة األضداد كالمكت كالحياة كيسمييا    )1( ”المقابمة " مي  ش
    ) 1(َىَذا َغَراُمِؾ ِلأَلَجيَاِؿ َأْكتُُبُو :  ***  كيختـ الشاعر بقكلو 

ا حدث ػػل يعممكا ـػػػاؿ  حتػػذا الغراـ لجميع األجيػػػػؤرخ قػػػػؿ كمػػػرح كيسجػػ ككأني بو يص
السر كربما فكشفت ىذا ق صبرا ػػـ ُتطؽ بػػػذا الّكجع كؿػػػاحت بوػػػم بػػمحبكبتو الت بينو كبيف

م البيت األكؿ ػػؼ كما قاؿ  ؼاؿ ،ػػػّرح بو  كسجمو لألجيػػاعر إذف صػػذاقت بو ذرعا فالش
 ُيسدؿ الستػػػار عف الفقرة األكلي ثـرفو ػػػف طػػػػاف ـػػػػم األخير  ؾػػػػىا كؼػػػػكاف البكح مف طرؼ

  . عمَّر طكيالن مف  حياة حب
 
 

                                                           

 .15،ص1999 ، األردفشعرية ، المركز القكمي لمنشر ، أربد ،عماف ، اؿسامح الركاشده ، فضاءات  . (1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الفصل األول 

الجانب النظري 

مفهوم االنزياح واملفارقة وأنواعهنا 

رهنا وا وصموأشكاله
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مفهوم االنزياح والمفارقة وأنواعهما : المبحث األول 
: توطئة

عف طريحو لغكيا  االنزياح  صكرة عامة يممؿ أأاس ال بالة ألنيا ال   تحؽ إالّ 
 في الذم يجنح  كفي اليره، األأمك ي كالداللي في العصر التديثمكدالليا فيك المعط

 إليو األد اء كالشعراء في أعماليـ ألنو عماد األعماؿ الشعرية كأ ب ار حائيا عما الشعر
. مف الكبـ العادم  دكنيا

أما المفارقة فيي مف المصطمتات ال ي   رد  كمرة في النحد كيجد فييا عالـ 
ك   دم المفارقة في مظاىر ، االج ماع  جميا مف  جميات العبقات االج ماعية  يف األفراد 

. كمف مـ  نعكس صكرىا في األدب ، ش ي   صؿ  الكجكد كالمج مع 
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 مفهوم االنزياح وأنواعه :  األول المبحث 

لغة  االنزياح : الفرع األول 

قد  ككف المعاجـ المبث المخ ارة ك المذككرة أأفمو ، كافية لشرح كممة االنزياح 
:  لغة كىي كاأل ي

 (1)ىك ال عيد: النزيح: لطالبلجاء في القاموس الجديد 

ا : وجاء في المعجم الوسيط   ''  َ ُعَد يحاؿ َنَزَتِت الّداُر كاِل ْئُر قََّؿ (:كنزتا)َنَزَح َنْزتن
ا )َنَزتْت أَ اُرىـْ ك اِلْ ئُر كنتكىا (: كالَحْكـُ  .َماؤُّؤَىا أك َنِفذَ  َفرَّاَلَيا ت ى قََّؿ َماُؤَىا أك (: َنْزتن

 َنِفَذ 

 الشيُء أْ َعَدُه كال ئُر َنَزَتَيا (:َأْنَزَح )اَلاَب عف  بدِه الْي ةن  عيدةن : فبف ( َنُزحَ )

 َمَناِزيُح ( ج)كالُمَنِزاُح الذم يكمر االال راب إلى  بد  عيدة ، ْ َ َعَد ا : (ْنَ َزحَ ا)

 يحاؿ  مده نَاِزحه  عيده ك ئره َناِزحه قميمة الماء (:اَلنَّاِزُح )ماُيْنَزَح  و الماُء كالدلك (: الِمْنَزَتةُ )

ال ئر قميمة :الُنُزكُح ،أنزاحه (ج )، ال ي ال ماء فييا: كال ئر النزح ، الماء الكِدرُ :  (النََّزحُ )
( 2)''ال عيد :ُنُزحه كالَنِزْيُح ( : ج)الماء كالكمير النزح 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1216ص، 1979، 1الحامكس الجديد لطبب، الشركة ال كنأية لم كزيع، ط، عمى  ف ىادية كآخركف . 1
 .913ص 1972 ،2ط،2ج، مطا ع دار المعارؼ مصر ، المعجـ الكأيط ، إ راىيـ أنيس كآخركف . 2
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ا : (َنَزَح ) وجاء في المسان   ''  ا كُنُزكتن كشيءه ُنُزحه َنُزكحه ،َ ُعَد : نزح الشي َيْنَزُح َنْزتن
: َناِزحه 

 فاتركي شتِمي ،عن دار قومك ***  المذلَة منزٌل َنَزٌح أنَّن  :أنشد ثعمٌب 
ا اذ َ ُعَدْت كقـك َمَناِزيحه قاؿ ا ف أيدة كقكؿ ا ف ذكئيب   كنزتت الدار فيي  نزح نزكتن

 منازييُح ، ها الساقي عحرب يداف***فصرح الموت عن غمب كأنهم 
  الماء عف ُ عد كنزح  و كانزاتو ك مد نازح  أ يإنما ىك جمع منازح كىي ال ي 

  ع د المأيح جاء مف  مد نزيح ام  عيد :  عيد كىك في تديث أطيح : كصؿ نازح 
ا كانزَتَيا اذا اأ حاـ فييا ت ى ينفذَ .فعيؿ  معني فاعؿ   .كَنَزَح ال ئُر ينزتا كيْنزُتَيا نزتن

ا فيي نازحه كَنزكحه كَنزكحه نفذ  ا كنزكتن  كقيؿ ت ي يحؿَّ َماَؤَىا كَنزتت ال ئر كنكزت  نزح نزتن
 ''.ماؤىا 

كفي التديث أنو نزؿ ، قاؿ الميُث كالصكاب عندنا نزتت ال ئر إذا اأ حي ماؤىا 
ْرتؿ عني فمحد إ:التدي ية كىي نزح كنزت يا الـز كم عد كمف تديث ا ف الأ ب قاؿ لحادة 

 .نزت ني أم أنفذت ما عندم في ركاية نزف ني
  ك ئر نزكح قميمة الماء كركايا نزكح كالنزح   تريؾ ال ئر ال ي نزح أكمر مائيا :الجوهري

 :قال الراجز
  ال مداراتُح الغروِب الجوفِ ***الَيْستقْي في النزِح المضفوف 

كجمع النزح المضفكؼ أنزاح كجمع النزكح نزح كماء ال ينزح كال ينزح أم ال ينفذ 
 نزتت مياه أ ارىـ كالنزح الماء الكدر : كأنزح الحـك 

 (1).كقد نزح  فبف اذ  عد عف دياره الي ة  عيدة
 
 

                                                           

 يركت ، دار صادر لمط اعة كالنشر ، لأاف العرب ،ؿ جماؿ الديف  ف مكـر  ف منظكر األفريحي المصرمض أ ك الؼ.1
 232-231ص، 2005أنة، 4ط، 4مج
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: نشد األصمعي أ 
 يجئ به نعيْي أو بشير*** بُحدَّن يوًما الومن ينزح به 

: هرمة يرثي ابنه كأنت  ن زح مف كذا ام ي عد عنو قاؿ  ف 
 ومن دم الرجال بمُحْنَتزاحِ *** فأنت من الغوائل حين ترمي 

أف المعنى المغكم لبنزياح شمؿ انزياتا دالليا في تد ذا و فحد دؿ :  يبتظ ىنا
 (1).عمى معنى ال عد كعمى معنى النفاذ كعمى معنى الماء الكدر كىذا  مفظ النزح

 االنزياح اصطالحا: الفرع الثاني 
 اخ بؼ المذاىب كال يارات  ؿ ،  االنزياحاخ مفت اآلراء تكؿ  تديد مفيـك

ما جعمنا نجد صعك ة في االخ يار كال تديد كميما يكف    اخ بؼ  صكرا يـ كىذا
. الكا ب  اع  ارىا كأيمة ألداء الرض معيف  فاالنزياح ظاىرة أأمك ية جمالية يعيد إليو

إذ نجد ىذه الظاىرة قد ان شرت  صكرة ك يرة قي العصر التديث كخاصة في 
عند نحادنا الحدماء خبؿ عدة ،كىذا ال ينفي كجكد إشارات نحدية ليا  الحصائد النمرية

كيحاؿ أف المغة في الشعر كأيمة اإليتاء كليأت أداة ل حديـ لمعاف متددة كىنا  .صكر
 .يكمف الفرؽ  يف المعني العحمي ك يف المعني ال خيمي

 مف  يف المي ميف األكائؿ  ظاىرة االنزياح في جون كوهينكيع  ر الناقد الغر ي ''
الشعر تيث يرل أف الشعر انزياح عف معيار قانكف المغة فكؿ صكرة  خرؽ قاعدة مف 

 (2).''قكاعد المغة أك م دأ مف م ادئيا
 
 
 

                                                           

 .232-231مصدر أا ؽ، ص، ؿ جماؿ الديف  ف مكـر  ف منظكر اإلفريحي المصرمضأ ك الؼ. 1
  جامعة  أكرة ،العدد المامف .مجمة كمية اآلداب كالمغات ، الظكاىر األأمك ية في شعر نزار ق اني،لتمكتي صالح .  2

 .4ص  ،2011جانفي 
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كعدـ االع راؼ   ال مرد ككأر الحكاعدإلىكليذا فإف الشعر يجنح في أكمر تاال و 
.  التكاجز ال ي  ككف أدا منيعا  ينو ك يف اإل داع

كيعرؼ أيضا أف االنزياح  أنو فؾ  ناء المغة كرفض الكظيفة اال صالية ليا '' 
 (1)''.كال تكيؿ النكعي لممعنى المكصكؼ مف معنى  صكيرم إلى معنى شعكرم

  يشيـ  ناء المغة كيخرج  شئ إلىكعميو فاالنزياح يرفض لغة اال صاؿ كيأعى 
. جديد ىك اإل داع نفأو 

ك ما أف االنزياح ىك الخركج عف الكبـ الجارم عمى ألأنة الناس في االأ عماؿ ''
فإنو ين غي أف يككف لبنزياح محياس ي تدد ، اليكمي الذم  ككف الاي و ال كاصؿ كاإل بغ

كل تديد ظاىرة االنزياح ك نكعيا ين غي عمى الحارئ أف يعكد إلى ، لو كيعرؼ مف خبلو
 (2)''الحاعدة المغكية

كىك تدث لغكم يظير في ،كاالنزياح ىك انتراؼ الكبـ عف نأحو المألكؼ ''
 شكيؿ الكبـ كصياال و كيمكف  كاأط و ال عرؼ عمى ط يعة األأمكب األد ي كىناؾ مف 

 ) 3).''يعرؼ أنو األأمكب األد ي ذا و

. إف ىذا االنتراؼ كالخركج عف المألكؼ كاأ عارة الع ارات ليك االنزياح  عينو 
لحد كمرت المصطمتات ال ي  صب كميا في دائرة االنزياح نظرا لممفاىيـ الم عددة 

فحد أتصى المأدم مف األلفاظ ال ي قصد  يا أصتا يا ال ع ير عف الظاىرة امن ي ''لمنحاد 
  عشرة لفظة مف ق يؿ ال جاكز كاالنتراؼ، كاالخ بؿ، كاإلطاتة، كالمخالفة كالشناعة

 كىذه المصطمتات الم عددة إذا  ......كاالن ياؾ، كخرؽ الأنف، كالمتف، كالعصياف كاليرىا
 
 

                                                           

 .10ص ، 2011،دط، األردف، دار عالـ الك ب التديمة،األأمك ية كخصائص المغة الشعرية ، مأعكد  كدكخة .  1
 .5ص، مرجع أا ؽ، لتمكتي صالح.  2
 .198ص، 2010، دط، الجزائر، الجزء األكؿ، دار ىكمو، األأمك ية ك تميؿ الخطاب ، نكر الديف الأد .  3
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كانت ليا مف داللة فيي دالل يا عمى قدر االأ يكاء كاإلالراء الذم مارأ و الظاىرة عمى 
   (1).''ال اتميف  تيث أم  ت جدار يا كعدـ إمكاف  جاىميا

 فحد تصر مفيـك االنزياح في ككنو خرقا لممعركؼ مف خبؿ ميشال ريفاتيرأما 
يدقؽ مفيـك االنزياح  أنو يككف خرقا لمحكاعد '': لمظاىرة األأمك ية تيث عرفو  حكلو  تديده

'' تينا كلجكءان إلى ما ندر مف الصيغ تينا آخر 
كيحصد  يذا االنتراؼ األأمكب كطريحة ال ع ير عف الحكاعد المغكية المكضكعة "

ك جاكزىا إذ يككف االنزياح خركجا عف  مؾ المعايير الما  ة  ارة كالجئة إلى ما قؿ 
اأ خدامو مف الصيغ المجازية الم مممة في االأ عارة كالمجاز كن يجة الر  اطو  يذه 
الصيغ فحد  عددت ال أميات  يف العدكؿ الذم نحصد  و العدكؿ عف الخطاب العادم 

إذ ي جاكز األمر العادم يككف الكا ب أك ، يككف  مما ة صدمة أك مفاجأة لدم الم محي 
 (2)"الشاعر قد كأر تاجز ال كقع لدم الحارئ أك الم محي

تداث الصدمة كالخطاب الير العادم ككأر تاجز ال كقع ككجكد المفاجأة إكأف 
.  كذلؾ  ؤدم إلى منطحة اإل داع ، ىك خركج عف لغة اال صاؿ كال عمؽ  مغة اإل داع

كمفيـك االنزياح الذم يع  ر في محياس النحد التديث مف المفاىيـ ال ي  تدد "
يعني ال عد عف مطا حة الحكؿ لممكجكدات كما يعني إيجاد ، الحكؿ ف جعؿ منو قكال شعريا

كخمؽ رؤل مخ مفة مف عالـ كاتد أك خمؽ ، أنماط الير م اشرة ل كليد المعاني أك  نكيعيا
أشياء الير عادية أك الير مألكفة مف عناصر لغكية مألكفة أكاء عف طريؽ  غير المعاني 
المعجمية ليذه العناصر أك عف طريؽ االأ عانة  أدكات ك حنيات لغكية خاصة كال ش يو 
كاإليتاء كال خيؿ كال مميح كاإلشارة كما إلى ذلؾ مف أدكات ال  دؿ عمى المعني داللة 

 (3)."صريتة م اشرة

                                                           

. 40، ص 2011، 1مأعكد  كدكخة، األأمك ية كخصائص المغة الشعرية ،عالـ الك ب التديث ، ار د،األردف ، ط.  1
 .6ص.مرجع أا ؽ ،لتمكتي صالح .  2
 176،177ص، 2006. 1ط.الر اط ، الدار ال يضاء، المغة العميا المركز المحافي العر ي،  أتمد تمد المع كؽ.  3
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إف  حنيات ال ش يو كاالأ عارة ، كال مميح مف شأنيا أف  ضع المغة  عيدة عف 
. كظيف يا اال صالية ك أمك  يا إلى الجمالية كاإل داع

كاالنزياح الاية النص ككأيم و كأقصى الايات النص األد ي ىك انعداـ المرجعية 
لمداؿ كىك ما يتدث قي المأ ح ؿ صدمة كخي ة ان ظار لعؿ ىذا ال ذ ذب  يف لذة المأ ح ؿ 

 (1).كخي ة االن ظار ىك جكىر األأمكب
إف قطع الصمة  يف المغة كميم يا العادية يجعميا في مكقؼ ترج  اع  ارىا  خمت 
عف دكرىا المنكط  يا كال تحت  ركب الجماؿ كاإل داع كالذكؽ الرفيع كالم عة كىك األمر 

الذم أتدث في الم محي صدمة كخي ة ان ظار ك ذ ذب أتدث  و ىزة ك رل جعمت 
عان أي يا المغة ا مف أجميا، فكدصنعاألأمكب يركب ميمة اإل داع كينأى  مؾ الميمة ال ي 

. الر ي ة 
 :األثـــــــــر الجمـــــــالي في االنزياح: الفرع الثالث

لبنزياح أمر جمالي لذلؾ فيك يتدث الدىشة كالمفاجأة كخرؽ العادم المألكؼ 
كي صؼ  الغرا ة كالغمكض ككؿ ىذه المظاىر يأ ح ميا الم محي  مذة كم عة كلذا فحد 
اى مت الدراأات النحدية التديمة  ظاىرة االنزياح  اع  اره قضية أأاأية في  شكيؿ 

  ك كصفو أيضا تدما لغكيا في  شكيؿ الكبـ كصياال و، جماليات النصكص األد ية
فاالنزياح خركج الكبـ عف نأحو الممالي كالمألكؼ أك ىك خركج عف الغرض قّصد إليو 

  (2).الم كمـ أك جاء عِفك الخاطر كلكنو يخدـ النص  صكرة أك  أخرل ك درجات م فاك ة
خرؽ '' لحد  تدث النحاد عف االنزياح كجمالو العالي الخارؽ لمعادة فحد ُعرَؼ  أنو 

المألكؼ في الأياؽ المأاني انو مف الجماليات العالية ال ي  أ عير كظائؼ التكاس 

                                                           

 .45ص ، مرجع أا ؽ، نكر الديف الأد .  1
جامعة  رأالة محدمة لمتصكؿ عمى درجة الدك كراه،أأمك ية االنزياح في النص الحرآني ، اتمد الالب النكرم الترشة.  2

. 14ص ،2008،مؤ ة 
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 اخ بؼ  تححا يا ك جعؿ الداؿ التأي مغي ا كمأ عينا  أخر مجاكر لو ك كظيفة 
 (1).''مغايرة
كليذا فإف األأمك ييف يعزكف األمر الجمالي في االنزياح إلى الدىشة ال ي  كلدىا "

   (2).''مفاجأة الحارئ  ما لـ يعيده كلـ ي كقعو مف ال راكيب المغكية
ف كالنحاد  صفة عامة أف يكرمكا االنزياح صكرة جميمة ككعميو فحد اأ طاع األأمك ي

كاع  ركا النص دكنو ناقص يت اج الى عنصر المفاجأة كالدىشة كالغرا ة ليضفي ىذا 
تركية جمالية عمى النص كلذلؾ كمرت المصطمتات ك عددت معيا الدالالت تيث أص ح 

.    االنزياح م دأ جمالي 
  (3).''امة عند عمماء األأمكبقإف االنزياح ىك أتد المحكمات الجمالية اؿ''
م ررات االنزياح الال ا ما  ككف م ررات فنية كالايات جمالية كقد يككف اضطراريا ''

 (4).''كما يفعؿ الشاعر في الكزف كالحافية
إف األديب عندما يذىب إلى االنزياح يريد أف يرفع مف قيمة النص الجمالية فينزاح 

.  و  عيدا عف العادم كيعمك  و خفاقان ناشدان نحاكة المغة كأمك اإل داع 
التحيحة أف المغة العر ية جممية  كظيف يا اال صالية ،كلكف ما يزيدىا جماال كا  داعا         

عندما  أمك إلى لغة الشعر فيي  حدر ما ىي لغة  ع ير فيي لغة خمؽ كا  داع كليأت لغة 
ط ا لغة نحؿ لمتحائؽ كالمشاىدة المألكفة،  حدر ما ىي كأيمة اأ نبأك فاىـ عادم صريح 

كاأ كشاؼ كمف الايات ىذه المغة أنيا  مير، ك ترؾ، ك فاجئ ك دىش ك يز األعماؽ  
 

                                                           

 أعادة لعمى ، االنزياح كالمفارقة في عناكيف الشاعر عمماف لكصيؼ ، مجمة المخ ر ، جامعة متمد خيضر .  1
. 143، ص2009 أكرة ، العدد الخامس ، 

. 20مأعكد  كدكخة ، مرجع أا ؽ ص .  2
. 40، ص2011متمد  ف يتى، الأمات االأمك ية في الخطاب الشعرم ، عالـ الك ب التديث ، ار د، االردف ، .  3
. 40المرجع نفأو، ص.  4
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ألنيا  حـك عمى التذؼ كاالخ صار كال جاكز كال كأع كاإلشارات الخفية كال مكيح كال مميح 
 .كىكذا فيي رائعة كجميمة كمدىشة أيضا

أنواع االنزياح : لرابعالفرع ا
لعؿ مما يؤكد أىمية االنزياح أنو ال ينتصر في جزء أك امنيف مف أجزاء النص ال 
يعدك أف يككف في النياية إال كممات كجمؿ فإف االنزياح قادر عمى أف يجئ في الكمير 
مف ىذه الكممات كىذه الجمؿ كر ما صح مف أجؿ ذلؾ أف  نحأـ االنزياتات إلى نكعيف 

 (1).رئيأييف
: االنزياح االستبدالي:أوال 

 كىناؾ مف يطمؽ عميو االنزياح الداللي كقد تظي ىذا النكع مف االنزياح  اى ماـ أك ر 
. مف ق ؿ الدارأيف لألأمكب كىك انزياح م عمؽ  جكىر المادة

   :االستعارة1 /
 مؾ ال ي  حـك عمى ؿك ممؿ االأ عارة عماد ىذا النكع مف االنزياح االأ عارة المفردة تصرا 

. كممة كاتدة
: كىي ما نجد ليا  مميب في  يت فاليرم الذم أكرده جاف ككىف "
فالأطح يعني الأفف كلك أف ال يت الشعرم ".ىذا الأطح اليادئ الذم فيو التمائـ  

. ك ب  ال تر كالأفف لما كانت فيو آية شعرية فيممؿ ىذا عند ككىف خرقا لحانكف المغة
كلعؿ مف أ رز النحاد في العصر التديث الذيف اى مكا  االأ عارة درأا ك متيصا ذاؾ ىك 

الذم أفرد ليا تيزا خاصا مف ك ا و فمأفة ال بالة ككاف مما  (1893/1979)ري شاردز 
أف االأ عارة قد نظر إلييا في  اريخ ال بالة عمى أنيا لعب : ذكر  و في ىذا الك اب

 األلفاظ، كاع  رت جماال كزخرفا أك قكة إضافية لمغة ال عمى أنيا الشكؿ المككف كاألأاس 

                                                           

 .111 ص أتمد متمد كيس ، االنزياح في ال راث النحدم كال بالي، مرجع أا ؽ، .  1
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الم دأ التاضر في المغة أ دا، فنتف ال نأ طيع " كمف مـ فإف ري شارد يع  ر االأ عارة "ليا
 (1)"صياالة مبث جمؿ في أم تديث اع يادم دكف المجكء إلى االأ عارة

: مف خبؿ ما أ ؽ ي ضح أف االنزياح ينحأـ إلى نكعيف أأاأيف 
منو االنزياح االأ  دالي اك الداللي كىك انزياح م عمؽ  جكىر المادة كأأاس ىذا 
النكع االأ عارة كأمامنا  مميؿ  أطح ال تر اليادئ كفكؽ ذلؾ تمائـ كىي الأفف كيعني 
ذلؾ خرؽ قانكف المغة مـ نجد ري شارد يع  ر االأ عارة لعب  الكممات كاأللفاظ كاع  رىا 

أيضا قكة إضافية لمغة خا ما قكلو  أننا ال نأ طيع صياالة مبمة جمؿ في أم تديث دكف 
 (2)''َ ْشِ يوه ُتِذَؼ َأَتُد َطَرَفْيِو '' المجكء إلى االأ عارة ، ك حي لنا أف نحكؿ أف االأ عارة ىي

كالتحيحة أف مفيـك االأ عارة قد مر   اريخ طكيؿ يأ حر عمى جممة مف ال عاريؼ 
قد ال يمكننا ىذا العمؿ مف    ع ىذا ال اريخ المديد، فنذكر عمى أ يؿ الذكر ال التصر 

اأ عماؿ المفظ في الير ما كضع لو في : "  عضا مف ىذه المفاىيـ، فحد يككف أشيرىا
– كحكلؾ " ذكر الشيء  اأـ اليره"  كالفخر الرازم يعرفيا  ػ(3)"أصؿ المغة لعبقة المشا ية

جعؿ الشيء الشيء أك جعؿ الشيء لمشيء ألجؿ "زيد أأد كقد عرفيا  عريفا مانيا  حكلو 
:  الم الغة فاألكؿ إذا قمت لحيت أأدا  عني  و الشجاع، كالماني كحكلؾ

. (4)"إذا أص تت  يد الشماؿ زماميا كالرضؾ أف   الغ ش ييو  الحادر
ىي أف  ذكر أتد طرفي ال ش يو ك  زيد  و الطرؼ اآلخر : "كقد عرفيا الأكاكي

 (5)"ش و  وـش و  و داال ذلؾ  إم ا ؾ لممش و ما يخص اؿـمدعيا دخكؿ المش و في جنس اؿ

                                                           

 .113 ص أتمد متمد كيس ، االنزياح في ال راث النحدم كال بالي، مرجع أا ؽ، .  1
  ، دار  ك حاؿ لمنشر، الدار ال يضاء، المغرب1 لغة الشعر،  ر متمد الكالي كمتمد العمرم، طيةجكف ككىيف،  ف.  2

. 136، ص1986
 .77ص.1964مصر ، .17ط. عمي الجاـر كمصطفي أميف ، ال بالة الكاضتة ، ،دار المعارؼ .  3
 .125اتمد متمد كيس ،االنزياح في ال راث النحدم كال بالي ،ص.  4
 .53-24،ر يع األكؿ ص 13،14ناصرالتبكم كأعيد الغانمي ،فمأفة ال بالة ،مجمة العرب كالفكر العالمي،عدد .  5
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 أف االأ عارة  تمؿ معنى مإف األكيد مف ىذه ال عريفات كاليرىا لبأ عارة ق
لغرض إ داعي جمالي يزيد – االأ  داؿ كنعني  ذلؾ اأ  داؿ شيء  شيء أك لفظ  مفظ 

النص  ياء كركنحا يجذب الحارئ لمشراىة في مكاصمة الحراءة كال م ع كال ذكؽ الفني 
. اإل داعي  اإلضافة إلى ال فاعؿ الفكرم مع النص كاال  عاد عف الحراءة المألكفة الجافة

إذا كمف خبؿ ما أ ؽ ي ضح أف ىناؾ عبقة  يف طرفي ال ش يو ىذه العبقة ىي 
العبقة  يف طرفي "تينما رأل " ري شارد"صمب ما في االأ عارة مف انزياح، كقد  ن و 

كمف خبؿ .... االأ عارة إنما ىي عبقة  فاعؿ ك ك ر ال يخ في خبليا المعنى األأاأي
. (1)"ىذا ال فاعؿ ي رز المعنى االأ عارم

: خبصة ال عريفات المذككرة أعبه كالخاصة  االأ عارة ىي 
اأ  داؿ لفظ  مفظ آخر يزيد النص  ياءن كركنحان كجماال يجذب الحارئ كيشجعو  ؿ 
يدعكه إلى الحراءة كالمطالعة أكمر كال ذكؽ كال م ع كي عده عف قراءة جافة ال جدكل منيا 

كمف اجؿ ذلؾ أمى االنزياح االأ  دالي أم اأ  داؿ لفظ  آخر كىك جكىر المغة كيخ مؼ 
. نكع الماني اؿعف االنزياح النتكم الحادـ كىك 

فحد " ا ف أ ي عرؼ"إف ممة مف النحاد قديما مف ال فت  أف االأ عارة انزياتا، كلعؿ 
ممؿ أائر، اأ عارة الري ة، ش يو نادر كما خرج عف ىذه األقأاـ : جعؿ الشعر أقأاـ مبمة

 (2)"فيك كبـ كأط، ال طائؿ فيو
خبصة الحكؿ في االأ عارة أنيا خبصة النكع األكؿ في االنزياح االأ  دالي كىك 

. كما قمنا انو اأ  داؿ لفظ  آخر أك  مؾ االأ عارة  عينيا 
إننا نخمص في األخير ألف نحكؿ أف االأ عارة ىي خبصة النكع األكؿ مف االنزياح الذم 

( 3)"ي عمؽ  جكىر الكتدة المغكية أك دالئميا

                                                           

 211، ص1950ا ف أ ي عكف، ال ش ييات،  تحيؽ متمد ع د المعيد خاف، مط عة جامعة كام ردج، أنة .  1
 .2-1ص.مرجع نفأو اؿ.  2
 .141ص .مرجع أا ؽ . االنزياح في ال راث ال بالي كالنحدم . اتمد كيس .  3
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  :التشبيه/ 2
فإذا كانت االأ عارة  ك في  ذكر أتد طرفي ال ش يو فإف ال ش يو، ال د فيو مف ذكر 

، كمؤدل ىذا الفرؽ  يف النكعيف أننا نجد في االأ عارة مدل ما يحـك  يف  كمييماالطرفيف
كب أتدىما عف اآلخر أما ال ش يو فممة محارنة  يف فالطرفيف مف  فاعؿ كا تاد  تيث م

طرفيف ر ما ال  صؿ إلى تد ال فاعؿ كال داخؿ، ك يذا فإف الم محى لم ش يو يظؿ مف في 
كأف - (مش و، مش و  و)–منظكر النحد العر ي عمى شعكر  أنو أماـ طرفيف م مايزيف 

أتدىما الير اآلخر، ألجؿ ذلؾ ماؿ الحدماء إلى  فصيؿ ال ش يو عمى االأ عارة رال ة في 
إذا "الكضكح، ك ممؿ ىذا ال فصيؿ في  فاكت النظرة إلى كؿ مف ا ف المع ز كأ ي  ماـ 

ظؿ األكؿ يأ تكذ عمى إعجاب جميع ال مغاء كالنحاد   ش ييا و عمى تيف ظؿ الماني 
 (1)"ينظر إلى اأ عارا و نظرة  نطكم عمى الري ة كالشؾ

ىك أنيـ عندما راتكا - الحدماء– ال ش يو ىذه المكانة عندىـ  ؤكلعؿ ما يؤكد ت
يفأركف مفيـك المتاكاة األرأطية لـ يفيمكا منو الير ال ش يو كممكف الخطأ في ذلؾ أنيـ 

ال ش يو جكىر الفف الشعرم، عمى الرالـ مما قد يحضي إليو ذلؾ مف جمكد شكمي "اع  ركا 
 (2)"يحضي عمى طبقة الخياؿ كير طو  التس

كاآلف فإذا كانت ىذه نظرة النحد العر ي لم ش يو فأيف االنزياح مف كؿ ىذا، إنو رالـ 
ما لتؽ  ال ش يو مف قيكد فإننا ال يمكف أف نعدـ كنغاضى الطرؼ عف  عض الممتات 

. الممينة ال ي يظير فييا االنزياح كي جمى مف خبؿ مفيكمو
كميما يكف مف أمر فإف الذم عند ع د الحاىر مف أمكر ال ش يو أكمر ار  اطا " 

 مفيـك االنزياح مما ىك عند أالمب النحاد كلعؿ أىـ ما يم از  و ىك قدر و عمى الكشؼ  
 

                                                           

. 142،ص  االنزياح في ال راث ال بالي كالنحدم ،اتمد كيس .  1
 .148ص1997دار الفكر العر ي ،  يركت ،    ،كاألصكؿاؿ، عمـ ال ياف  يف النظريات يزيرة أؽد.  2



االنزياح ك المفارقة كأنكاعيما ك صكرىما ك أشكاليما:                     الفصؿ األكؿ  
 

23 
 

كال تميؿ فمف ىذا ممب رأيو في أف مف أأ اب الرا ة ال ش يو قمة رؤية العيكف لو مممب 
 . (1)"كالشمس كالمرآة في كؼ األشؿ" لذلؾ يحكؿ الشاعر 

جمع فني  يف طرفيف أك أكمر لصفة مش ركة  ينيما، فمك قمت "كعمكما فال ش يو 
. (2)"زيد أأد، فأنت  جمع  يف األأد كزيد لصفة مش ركة ىي الحكة

       فضؿ الحدماء ال ش يو عمى االأ عارة رال ة في ال كضيح  دليؿ أف متاكاة أرأطك 
. لـ يفيـ منو  الير ال ش يو كاع  ركا ال ش يو ىك جكىر الفف الشعرم 

: الكناية / 3
الكناية عف الشيء لغة  رؾ ال صريح  و، كفي اصطبح ال بالييف لفظ أطمؽ كأريد  و " 

 (3)"الـز معناه مع جكاز إدارة ذلؾ المعنى
يحكؿ "مف ىنا ال  ظير صعك ة في مبتظة أف الكناية  دخؿ  تت  اب االنزياح 

فأجزأ ذاؾ عف المع نؽ، كلعؿ ما ييمنا في ع ارة ا ف : جعمت يدم كشاتا لو: ا ف قدامة
قدامة ىك كصفو لإلشارة  أنيا  عيدة إذا أف كؿ كصؼ مف ىذا الح يؿ ىك في الغالب 

". االنزياح"مرادؼ 
كلعؿ أىـ ما  م از  و الكناية ىي أف الم كمـ فييا يك في  اإللماح دكف ال صريح 

. كلك لـ يكف فييا ذلؾ لما كجدنا فييا انزياتا
      إف ال مميح دكف ال صريح ىك مف المغة العالية كالتذؼ كاالخ صار، لكف ال مميح 

شريطة أف يفيمو الم محي دكف صعك ة ك أيكلة  ماما ك ال الي يككف ال مميح مرادفا 
. لبنزياح كىك الكناية ال ي أشار ليا قدامة  ف جعفر  الكشاح 

      كرالـ ما  عرض لو مفيـك الكناية مف مد كجزر في أكأاط النحد كال بالة، إال أف 
المرجح لدينا أنيا  دخؿ في  اب المجاز المغكم، كال يخ مؼ امناف في أف النص األد ي  

                                                           

. 146 ،ص،مرجع نفأوأتمد متمد كيس، االنزياح في ال راث ال بالي ك النحدم.  1
 .148. مرجع أا ؽيزيرة أحاؿ، د.  2
، دار الك ب العممية  يركت (يكأؼ أ ك يعحكب)الأكاكي .  3  .347، ص (د،ت) (د،ط)مف اح العمـك
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كالنص الشعرم عمى األخص ال يككف أطرفا كأم عا إال إذا ا خذ مف الكناية ما يأ تؽ 
مف أجؿ إضفاء مأتة الجماؿ الفني كزخرفة الك ا ة الشعرية ال ي أ جذب الحارئ ك جعمو 

: " ي م ع  الحراءة نطحا ك الخياؿ فكرا كا  داعا، كىذا ما ذىب إليو الجاتظ قديما تيف قاؿ
كألف الشعر مف الير معدنو أالرب ككمما كاف أالرب كاف أ عد في الكىـ ككمما كاف أ عد 

 (1)"في الكىـ كاف أطرفا ككمما كاف أطرفا كاف أعجب ككمما كمف أعجب كاف أ دع
  :االنزياح الصوتي واإليقاعي /4

أدرؾ العرب منذ الحديـ إلى ضركرة العناية  األلفاظ عناية فائحة، لما  تممو مف 
دكر في إ راز المعنى، كلذلؾ نجد عمماء ال بالة قديما كضعكا مصطمتات  تمؿ دالالت 

 (الطرب)ك  (االر ياح)عند الحارئ أك الأامع ف تدمكا عف  (المذة األد ية)ال ح ؿ ل تحيؽ 
كلذلؾ فإف الشعر العر ي كجد أندا إيحاعيا كالأجع كال صريع  (الرقة)ك (العذك ة)ك

 نية الشعر ىي ال أجيع كال فحية ككمما كاف الشعر أكمر اش ماال عميو كاف أدخؿ لو ".....
 (2).."في  اب الشعر كأخرج لو في  اب الشعر كأخرج لو في مذىب النمر

ف  عددت اآلراء كالمفاىيـ  ىنا يظير لنا االنزياح الداللي ما ىك إال اأ عارة كا 
. فمؤداىا كاتد

 االنأجاـ الداخمي في ال يت الشعرم كالعمؿ عمى الر ط  يف الدكاؿ كالعمؿ أيضا عمى إف
.  شكيؿ المغة يفأح المجاؿ لكجكد مأاتة مف الجماؿ

 
 
 
 
 

                                                           

 .90-89 الحاىرة،  ص4ط.د ف . 1عمرك  ف  تر الجاتظ، ال ياف كال  ييف ،ج.  1
. 60ص. 1963.  الحاىرة ، كماؿ مصطفى ،نحد الشعر، مك  ة الخانجيحت .(قدامة  ف جعفر) . 2
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: االنزياح التركيبي: ثانيا
إنو انزياح يتدث مف خبؿ الر ط  يف الدكاؿ  عضيا   عض في الع ارة الكاتدة أك 

الم دع التؽ ىك مف يم مؾ الحدرة عمى  شكيؿ المغة جماليا  ما ي جاكز " ال ركيب كالفحرة 
 (1)".ك يا يجعؿ ال ن ؤ  ما أيأمكو أمرا الير ممكف  المألكؼىاإطار

إف التحيحة أف االنزياح ال ركي ي ي ممؿ أكمر شيء في ال حديـ كال أخير، كىذا 
ي ممؿ إذا االنزياح  االنزياح النتكم كأماه أيضا  الحمب"االنزياح النا ج الذم أماه ككىف 

: ال ركي ي في 
 :التقديم والتأخير/1

مف الم عارؼ عميو أف الجممة في العر ية نظاـ ممالي في  ر ي يا، الير أف ىذا 
النظاـ كال ر يب ليس ميماقا محدأا ممنكع المأاس  و فحد يطرأ عميو  حديـ أك  أخير تأب 

األكؿ : ر الجرجاني ال حديـ إلى قأميفقيحأـ ع د الحا"ما يراه الشاعر أك األديب ضركريا 
ؿ عمى تكمو الذم عميو كما في الخ ر ظ حديـ عمى نية ال أخير كيعنى  و كؿ ما ي حدـ كم

المحدـ ، كاآلخر  حديـ يراد  و نحؿ الشيء عف تكـ إلى تكـ كجعمو في  اب آخر الير 
 (2)".زيد ضر  و" دال عف " ضر ت زيدا" ا و كما في 
في ال بالة مكانا مرمكقا يعكد إلى ما يحـك  و ال حديـ  (ال حديـ كال أخير)ي م ع 

كال أخير في الكبـ األد ي مف صكر كعبقات ىي في تحيح يا مصدر الجماؿ كاإل داع 
: في النص األد ي، الير أف الترية في ال حديـ  كال أخير ليأت مطمحة  ؿ ىناؾ ما يتدىا

ر  ة متفكظة : آية ذلؾ ما نراه عند أىؿ العر ية مف  حأيميـ لر  ة الكممة إلى قأميف"
يجب فييا  حديـ جزء مف الجممة عمى جزء آخر كر  ة الير متفكظة  ع ر عف ترية جزء 

 (3)".مف الجممة أك ال اب النتكم في مكقعو مف تيث ال حديـ كال أخير
                                                           

  .120 ، مرجع أا ؽ صاألأمك يةأتمد متمد كيس االنزياح مف منظكر الدراأات -د.  1
  .120مرجع أا ؽ ص ،األأمك يةأتمد متمد كيس االنزياح مف منظكر الدراأات -د . 2
 جطؿ، مصطفى، نظاـ الجممة عند المغكييف العرب في الحرنيف الماني كالمالث لميجرة،مط عة جامعة تمب . 3

. 498 ص2،ج1979
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       إف ال حديـ كال أخير ىـ النتاة كال بالييف كىك الكشؼ عف الر ب الما  ة كالر ب 
الم غيرة في الجممة ىذه الاية النتاة أما ال باليكف فغاي يـ مف دراأ و الكشؼ عف الحيمة 

. الجمالية كالداللية كالنفأية في العمؿ األد ي 
: الحذف/2

ي تحؽ عف طريؽ إأحاط عنصر أك أكمر مف عناصر ال ركيب المغكم، ك دييي أف 
ىذا اإلأحاط أك التذؼ ال يجمؿ إال إذا دؿ عميو دليؿ،  أف  ككف لو قرينة  أعؼ الحارئ 

في اأ ن اط المتذكؼ ك حديره أما إذا اف حد التذؼ ىذا الدليؿ أك الحرينة فإنو يككف 
ق يتا،ألنو يف حد  ذلؾ كظيف و الفنية كيص ح  اعما عمى ال عمية كالغمكض ال كأيمة مف 

 (1)"ال ميغكأائؿ اإليجاز 
 :التكرار/3

ال كرار في تحيح و، إلتاح عمى جية ىامة في الع ارة : ك رل نازؾ المبئكة أف "
يعني  يا الشاعر أكمر عناية  أكاىا، كىذا ىك الحانكف األكؿ ال أيط الذم  ممأو كامنا 
في كؿ  كرار يخطر عمى ال اؿ، فال كرار يأمط الضكء عمى نحطة تأاأة في الع ارة 

كيكشؼ عف اى ماـ الم كمـ  يا، كىك  يذا المعنى ذك داللة نفأية قيمة  فيد الناقد الذم 
 (2)."أيدرس األمر كيتمؿ نفأية كا  و

ىذا مف جية كمف جية أخرل فإف ال كرار في لغة التدامييف كاآللة المكأيحية ال ي    "
عيا ك طرب لكؿ نكطة منيا دكف ا أمعؾ جممة مف النغمات العذ ة ، ف ر اح األذف لأـ

. (3)...."ممؿ أك ضجر 

                                                           

 صرـ. 2 حييـ، مك  ة اإليماف المنصكرة، طاؿ ك كال أصيؿمتأف ط ؿ، عمـ المعاني في المكركث ال بالي.  د 1
 145ص ،2004

. 27،ص1989ط قضايا الشعر المعاصر، دار العمـ لممبييف  يركت،.  نازؾ المبئكة. 2
ندكقة فكزية ،جماليات ال كرار في الشعر الجزائرم المعاصر ، مجمة المخ ر ،جامعة متمد خيضر  أكرة العدد  د. 3

. 71، ص 2005ال اأع 
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أف يككف المتذكؼ م كفرا لدم الم محي فيأيؿ عميو : خبصة األمر في التذؼ
المكض ك يراف ال  اأ ن اطو فذلؾ اإل داع، أما إذا كاف مف الصعب اك شافو ف مؾ  عمية ك

. جدكل منيما ك ال الي يفحد ميم و الفنية فاال  عاد عنو أفضؿ
   أما ال كرار في تحيح و ىك إلتاح ك أكيد إلظيار شيء ما اك طمب الحياـ  عمؿ 

يككف دك أىمية منحطعة النظير كالم محي في ال كرار يك شؼ نفأية األديب ك يحرأ مف 
تاءا و .  يكتي لو  شيء جديد  الم عددةخبليا  أشياء كميرة  أاعده عمى فيـ كا  و كا 

 مفهوم المفارقة و أنواعها:المطمب الثاني 
. الفرع األول المفارقة لغة 

المصطمتات ال ي   ردد  كمرة في النحد العر ي   مفLironieالمفارقة لغة 
المعاصر كىك مفيـك تي   نازعو محار ات مخ مفة اشد اخ بفا فحد يجد فييا عالـ 

االج ماع  جميا مف  جميات العبقات االج ماعية  يف األفراد كيجد فييا الفيمأكؼ شكب 
. مف أشكاؿ الكعي كالجدؿ الصاعد 

فالمفارقة مف المفاىيـ ال ي  غزك تحكال معرفية مخ مفة إذ  كاد ال  أ مني نشاطا 
.         إ داعيا كاتدا

االنجميزم  اع  ارىا  irong  الفرنأي كلفظ  ironie  كلفظ  المفارقة  رجمة لمفظ 
أكمر ال رجمات قر ا مف مفيـك المصطمح محارنة  غيرىا مف ال رجمات، كالأخرية، ال يكـ، 

 (1).كال  اعد الأاخر كالمفارقة الأاخرة...ال ناقض 
 

 

                                                           

نكاؿ  ف صالح ، خطاب المفارقة في األمماؿ العر ية مجمع األمماؿ لمميداني نمكذجا، أطركتة دك كرة جامعة متمد .  1
. 5، ص 2011خيضر  أكرة ، 
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كال فريؽ كاالف راؽ أكاء ...الفرؽ ،خبؼ الجمع ، َفرَقُو ُيَفرُقُو َفرقنا : كالمفارقة لغة 
كمنيـ مف يجعؿ ال فريؽ لب داف كاالف راؽ في الكبـ ، يحاؿ فرقت   يف الكبميف فاف رقا 

...  كفرقت  يف الرجميف ف فرقا 
فارؽ  عضيـ :  اينو كاالأـ الفرقة ك فارؽ الحـك : كفرؽ الشيء مفارقة كفراقا 

كفرؽ لي رائ، رائ ...كيحاؿ كقفت فبنا عمى مفارؽ التديث أم عمى كجكىو ...  عضا 
 (1). دا كظير

ىا ىي مفاعمة مف فرؽ كنعني  ذلؾ مظاىر ئفالمفارقة مف تيث أصكليا ك نا
 (2).ال ضاد كال ناقض الذم  نظـ ظكاىر الكجكد كالتياة

الحطيع مف :الفرؽ فرؽ الشعر ، الفرؽ " معجـ محاييس المغة ال ف فارس يحكؿ 
( 3). الص ح: فرؽ  يف التؽ كال اطؿ، كالفرقاف : الحراف  الكريـ ،كالفرقاف :الغنـ ، كالفرقاف 

المفارقة اصطالحا  : الفرع الثاني 
يمكف الحكؿ أف المفارقة انتراؼ لغكم يؤدم  ال نية إلى أف  ككف مراكالة كالير 

مأ حرة كم عددة الدالالت كىي  يذا المعني  منح الحارئ صبتيات أكأع لم صرؼ كفؽ 
كعيو  تجـ المفارقة أنيا لع ة لغكية ماىرة كذكية  يف طرفيف ، صانع المفارقة كقارئيا 

عمى نتك يحدـ فيو صانع المفارقة النص  طريحة،  أ مير الحارئ ك دعكه إلى رفض معناه 
الترفي كذلؾ لصالح المعنى الخفي الذم الال ا ما يككف المعني  كىك في أمناء ذلؾ يجعؿ 
المغة  ر طـ  عضيا ال عض  تيث ال ييدأ لمحارئ  اؿ إال  عد أف يصؿ إلى المعنى الذم 

ك ذلؾ  مأي المفارقة نكعا مف الم س في الفكرة لكف ىذا الم س ، ير ضيو ليأ حر عنده
 إلىيتمؿ معو مف الحرائف ما يكفي الش غاؿ كعي الحارئ   المفارقة  كالكصكؿ  ال الي 

.  أكء الفيـأكال خمص مف الم س 

                                                           

 . 230 -229 المصرم، مصدر أا ؽ، ص اإلفريحيؿ جماؿ الديف  ف مكـر  ف منظكر ض الؼأ ك.  1
. 25لتمكتي صالح، مرجع أا ؽ، ص.  2
. 18، ص2011، 1نجاة عمى، المفارقة في قصص يكأؼ إدريس الحصيرة، المجمس األعمى لممحافة، مصر، ط.  3
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كأنيا نكع مف ال ضاد  يف المعنى الم اشر المنطكؽ  كالمعنى الير الم اشر اك  يف 
المعنّي كمعنى المعنّي عمى كفؽ  ع ير ع د الحاىر الجرجاني كىي رفض لممعني الترفي 
لمكبـ لصالح المعنى األخر أك  األترل المعنى الضد الذم لـ يع ر عنو فيي إذا لغة 
ا صاؿ أرم  يف الكا ب كالحارئ ك ر كز أأاأا عمى  تحيؽ العبقة الذىنية  يف األلفاظ 

 (1).أكمر مما  ع مد عمى العبقة النغمية كال شكيكية
 المفارقة  جعؿ العنكاف ي تكؿ مف كاقع تحيحي معيش إلى كاقع لغكم يفضح كيعرم 

 (2). كاقعامكي يكـ فيصير الكاقع كمو أأطكرم ال معحكؿ كيصير أال معحكؿ األأطكر
.  ما يمكف قكلو أف المفارقة زئ حية كمراكالة كال يأ حر ليا تاؿ، فيي لع ة لغكية

ك عرؼ أيضا المفارقة  أنيا  كازف األضداد كالمفارقة   ع ير ان حادم يعرض ممتما 
أم يا في المغاالة فينيكف مف شأنو كر ما جعمت المفارقة في الكقت نفأو أداة  مطفية كأف 

ففي ىذه الع ارة إشارة إلى قدر مف الذكاء كالمفارقة '' ىذه ليأت فكرة ال ية '' : يحاؿ ممب 
ال  ككف إال عندما يككف أمرىا مزيجا  يف  األلـ كال أمية كال   رؾ لمحارئ إال  عدا أف  ككف 
قد رأمت عمى شف يو ا  أامة ىادئة  صت يا الأخرية مف الضتية كىي أيضا فف كقكؿ 
كشيء ما دكف قكلو  شكؿ فعمي أك صريح تيث  ك أب المفارقة أمة عمؽ الفف العظيـ 
كىي  ر  ط ار  اطا كميحا  التذاقة كالظرؼ كالذكاء كما أنيا عممية ذىنية اقرب إلى العحؿ 

 (3).منيا إلى التكاس ك ال الي فيي  ن مي إلى الذىنية الكاعية كليس إلى الغنائية  التأية
كالمفارقة عند ميكيؾ طريحة الك ا ة  ريد اف   رؾ أؤاال قائما عف المعنى الترفي 

قكؿ شيء كاال تاد  حكؿ _المحصكد فممة  أجيؿ أ دل لممغزل فال عريؼ الحديـ المفارقة 
نحيض  قد  جاكز و مفيكمات أخرل فالمفارقة قكؿ الشيء  طريحة  أ مير ال  فأير كاتد 

.  ؿ أمأمة ال  ن يي مف ال فأيرات

                                                           

. 46 ، ص 2002 ، 1ناصر ش انة ، المفارقة في الشعر العر ي التديث ، المؤأأة العر ية لمدراأات كالنشر ، ط.  1
. 143صمرجع أا ؽ، لعمى أعادة، .  2
. 18-17 ف صالح نكاؿ ، مرجع أا ؽ ، ص.  3
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كالمفيـك الجديد لممفارقة ال يمغي المفيـك الحديـ ليا  حدر ما يعزره كيطكره مف ىنا 
. كانت المفارقة دالل يف ضد  ي يف أك أكمر مف دالالت 

كي دك أف ال فاكت في ال عريفات كاف لو اليد الطكلى في فرز أنكاع كأشكاؿ مخ مفة 
 (1).لممفارقة ف ات ال عريؼ األأيؿ لممفارقة كىك أف  حكؿ شيئا ك عني شيئا آخر

 المفارقة  أنواع: الفرع الثالث
قأمت المفارقة في الدراأات التديمة إلى أنكاع عديدة مما يصعب عمى الدارس 

اإلتاطة  يا جميعا ك عض ىذه الدراأات انطمحت في  حأيميا لممفارقة مف ناتية درجا يا 
كقد ال فت ميكيؾ إلى أف ممة .ك عضيا مف ناتية  أميرىا ك عضيا مف ناتية مكضكعيا 

: معايير لم مييز  يف أنكاع المفارقة المخ مفة كتاكؿ تصرىا في النحاط اآل ية 
مكقؼ الضتية مف المفارقة كقد ي راكح ىذا المكقؼ  يف درجة عالية مف ال جرد  -

 .إلى درجة عالية مف ال عاطؼ 
 .ان صار أك اندتار : مصير الضتية  -
مفيـك التحيحة كيعني كجية نظر المراقب ذم المفارقة مف التحيحة فيما إذا كاف  -

يع حد أنيا  عكس قيمة أك أنيا معادية لجميع الحيـ ال شرية كمف ىذه المعايير 
 :يأ ن ط ميكيؾ المفارقات اآل ية 

  المفارقة الككميدية ، المفارقة اليجائية ، المفارقة األأمك ية ، المفارقة العدمية 
المفارقة الم ناقضة كي دك أف معظـ األنكاع ال ي ذكرىا ميكيؾ  أكد األعماؿ 

الدرامية الخاصة في المأرح لكنو ان  و أيضا إلى أف المفارقة في أشكاليا    دئ 
:  في شكميف رئيأيف 

 المفارقة لمفظية  -1
    (2)المفارقة مكقؼ -2

                                                           
. 47ناصر ش انة ، مرجع أا ؽ ، ص .  1
. 45.44 ف صالح نكاؿ ، مرجع أا ؽ ، ص .  2
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 ال د أف   ضمف كجكد صاتب المفارقة، كىك شخص يحـك :المفظيةالمفارقة 
.  إتداث المفارقة أك شخص ما يكظؼ عف كعي كعف قصد م عمد 

أما مفارقة المكقؼ النا جة عف مكقؼ ما  ، فإنيا ال   ضمف  الضركرة كجكد 
شخص يحـك  المفارقة ، لكنيا مجرد تالة أك ظرؼ أك ن يجة ألتداث مف شأنيا أف 

لممفارقة كفي كب النكعيف المفارقة .  ذلؾ كي ـ رؤي يا كالشعكر  يا كن يجةإلى ضيؼ 
المفظية كمفارقة المكقؼ ،يكجد شكؿ مف أشكاؿ المكاجية أك المحا مة، تيث ي ـ كضع 

 (1).شيء  جانب شي آخر مف األشياء الم عارضة
 أما الماني فيك إل رازففي المفارقة المفظية نجد نمطيف النمط األكؿ أأمكب ا

. النحش الغائرأأمكب 
: أما النكع الماني فيك مفارقة المكقؼ نجد فيو خمأة أنماط

عندما يككف ىناؾ  جاكر  يف ظاىر يف  ينيما  نافر  :مفارقة ال نافر ال أيط  -1
. شديد، يمكف إدراكو  أيكلة 

  عندما يككف ىناؾ  عارض  ينما ن كقعو ك ينما يتدث ، فيحع :مفارقة األتداث  -2
 . أارع الير م كقع لألتداث ، كيغمب  كقعا نا 

 مر كطة  المأرح ممؿ قصة يكأؼ عميو الأبـ الذم يأ ضيؼ :مفارقة الدرامية  -3
 .إخك و  مصر كىـ ال يعرفكنو 

 جيمو أك - الير كاع-  كىي تأ ما يك شؼ شخصا :مفارقة خداع النفس  -4
 تماق و  ما يحكلو كليس ما يتدث لو 

 األدنى ىك ضتية المفارقة كاألعمى ىك :فييا مأ كياف : رقة الكرطة ا مؼ -5
 صاتب المفارقة

 
 

                                                           
. 50،51نجاة عمي ، مرجع أا ؽ ،ص .  1
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:  كما قأـ المفارقة مف تيث درجا يا إلى مبث درجات 
 المفارقة الصريتة  -1
 المفارقة الخفية  -2
 المفارقة الخاصة  -3

: كقأميا مف تيث طرائحيا كأأال ييا إلى أر عة أقأاـ 
 المفارقة الشخصية

 مفارقة االأ خفاؼ  الذات 
 المفارقة الأاذجة 

  المفارقة الممأرتة      
:   كفي ىذه األنماط   ردد في الدراأات المعنية  المكضكع  أميات أخرل نذكر منيا

 مفارقة أكفككميس  
  مفارقة كجدانية 

  مفارقة ركمانأية 
  مفارقة الحدر 

  مفارقة ال كاضع الزائؼ 
  مفارقة الأحراطية 
  مفارقة ال بالية 

                                 (1).مفارقة اليزلية
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صور االنزياح وأشكال المفارقة  : المبحث الثاني
صور االنزياح : المطمب األول

إذا  تدمنا عف صكر االنزياح فين غي التديث أكال عف التحؿ الداللي فيذا األخير 
ىك الذم يتدد مجمكعة مف الكممات الم را طة الداللة ك كضع عادة  تت لفظ عاـ 

يجمعيا كمف خبؿ مجمكع ىذه الكممات الم صمة دالليا   تدد داللة كؿ كممة كعبق يا 
كقد  كصمنا مف . دالالت الكممات األخرل ال ي  ن مي كميا إلى التحؿ الداللي الكاتد

خبؿ دراأة االنزياح إلى صكر االنزياح  صفة خاصة ال ي   ممؿ   
: فيما يمي  

:  من المادي  لى المعنوياالنزياح:الفرع األول 
في ىذه الصكرة  نزاح ك  نحؿ داللة األلفاظ مف الداللة عمى معنى مادم إلى 

شدة الف ؿ : الجدؿ)الداللة عمى معنى معنكم الير متأكس كمماؿ ذلؾ لفظة الجداؿ 
كجدلت الت ؿ جدال إذا شددت ف مو كف م و ف ب متكما كمنو الجديؿ كىك الزماـ المجدكؿ 
مف أدـ ان حؿ معنى الجدؿ الذم ىك شدة الف ؿ كىك معنى مادم إلى الجدؿ أك الجداؿ 

 معنى الخصكمة في الرأم كدفع المرء خصمو عف إفأاد قكلو كا خذ مصطمتا في 
المنطؽ يدؿ عمى الحياس المؤلؼ مف المشيكرات كالمأممات كالغرض منو إلزاـ الخصـ 

فياـ مف ىك قاصر عمى إدراؾ  محدمات ال رىاف  (1).كا 
 :االنزياح من المادي  لى المادي لعالقة مكانية: الفرع الثاني

 ن حؿ داللة األلفاظ مف الداللة عمى معنى مادم إلى الداللة عمى معنى مادم آخر 
طمر ال ئر طمرا دفنيا كطمر الشيء خ أه : لكجكد عبقة مكانية  ينيما فممب المطامير

تيث ال يدرم كالمطمكرة تفيرة  تت األرض يطمر فييا الطعاـ كالماؿ كالت كب كمف ىذا 
المعنى قيؿ المطامير أجكف كالعبقة المكانية  يف المعنييف كاضتة تيث أف المطامير 

كضعت أأاأا لكي يدخر فييا الت كب كالطعاـ كالماؿ كلكنيا ا خذت في العصر الع اأي 
. كمكاف لمت س كال عذيب

 

                                                           
، مذكرة ماأ ر، جامعة (معجـ العيف نمكذجا)صكنيا لكصيؼ، أارة كرميش، االنزياح الداللي في األلفاظ العر ية .  1

 .75، ص 2011من كرم قأنطينة، مام 
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: االنزياح من المادي  لى المادي لعالقة زمانية: الفرع الثالث
 كجد نماذج أخرل مف األلفاظ   غير دالل يا مف المعنى المادم إلى معنى مادم 
آخر لعبقة زمانية  ينيما ممؿ لفظة العشاء كىي أكؿ الظبـ مف الميؿ، كقيؿ ىك مف 
صبة المغرب إلى الع مة مـ أطمحت العشاء عمى الصبة ال ي  ؤدم في ىذه األكقات 

كىي صبة كاتدة، كلكنيـ اخ مفكا في  تديد كق يا كالعبقة  يف العشاء  المعنى الزماني 
 (1).كالعشاء  معنى صبة العشاء كاضتة

:  من المادي  لى المادي الشتراكهما في جزء من المعنىاالنزياح: الفرع الرابع
كمفظة الأكؽ  ال ي اأ عممت لمداللة عمى المير ألف العرب كانكا إذا  زكجكا أاقكا 
اإل ؿ كالغنـ ميرا مـ ان حمت داللة ىذه المفظة إلى المكضع الذم يجمب إليو الم اع كالأمع 

لم يع كاال  ياع مش حة مف أكؽ الناس  ضائعيـ ، مـ كضع الأكؽ مكضع المير كقد 
 (2).اش ركت الدالل اف في جزء مف المعنى كىك الأكؽ

أشكال المفارقة : المطمب الثاني
ف كانت  المفارقة شأنيا شأف المصطمح ال بالي    دؿ أشكاليا ك  غير  اأ مرار كا 
خبؿ ىذا ال غير  ت فظ  صكر يا الخاصة ،كممة معايير خاصة  مارس دكرا ميما في 

درجة شفافية ) تديد أشكاؿ المفارقة، كمما يأاىـ في  فاكت مأ كيات المفارقة كأشكاليا 
ك قدر و عمى أف ي ترر مف  تيزه الذا ي كأف يحؼ ... صات يا كذكاؤه كأرعة  دييي و 

 (3).(عمى  عد مف الكاقع  تيث يشرؼ كال يم صؽ  و
 

 

                                                           

قاىرة  اؿ،2001لط اعة كالنشر،ط عة ؿالريب  ، دراأات في الداللة كالمعجـ ،دارإ راىيـرجب ع د الجكاد .  1
 .108-106ص 
 .76صكنيا لكصيؼ كأارة كرميش، مرجع أا ؽ ،ص .  2
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إلى أف ممة معايير لم مييز  يف أنكاع المفارقة كىي كتاكؿ " دم أي ميكيؾ"كقد أل فت 
: مايمي
كقد ي راكح ىذا المكقؼ  يف درجة عالية مف ال جرد : المكقؼ مف ضتية المفارقة .1

. إلى درجة عالية مف ال عاطؼ
 .ان صار أك اندتار: مصير الضتية .2
كيعني كجية نظر المراقب ذم المفارقة مف التحيحة فيما إذا كاف : مفيـك التحيحة .3

 (1).يع حد أنيا  عكس قيمة أـ أنيا معادية لجميع الحيـ ال شرية
 :المفارقة المفظية: الفرع األول

 ع  ر المفارقة المفظية مف أك ر المفارقات  عريفا تيث أجمع عمى  عريفيا 
ك كضيتيا كؿ مف ك  كا عمى المفارقة كأشكاليا  إذا أنيا  ممؿ الحاأـ المش رؾ، كالمفارقة 
المفظية ال  خرج عف ككنيا داال يؤدم مدلكليف أتدىما قريب ن يجة  فأير ال نية المغكية 

" ميكيؾ" فأيرا ترفيا كاآلخر أياقي خفي يجمد الحارئ في ال تث عنو كاك شافو كيحكؿ 
المفارقة المفظية  انحبب في الدالالت، كيعمؽ ش انة عف ىذا ال عريؼ كىك  ال الي انحبب 
الير زمني في تيف أف مفارقة األتداث ىي مفارقة زمانية ألنيا انحبب  تدث مع مركر 

 (2).الزمف
كي ضح مف ىنا أف مأ عمؿ المفارقة المفظية يكرد قكال كالمعنى فيو يخالؼ ال نية 
المغكية الأطتية كىذا المعنى يككف خفيا، كي فرع عف المفارقة المفظية نكعاف تيث أف 

 (3)".المفارقة اليادفة كالمفارقة الممتكظة"ميكيؾ يميز  ينيما 

                                                           

. 63ناصر ش انة ، مرجع أا ؽ ،ص . 1
 2006ػ2005نكاؿ  ف صالح ،جماليات المفارقة في شعر متمكد دركيش، مذكرة ماجأ ير، جامعة  أكرة ، . 2

. 28ص 
  2009أ ير، جامعة قاصدل مر اح كرقمة، جي رير فريتة، المفارقة األأمك ية في محامات اليمذاني، مذكرة ما. 3
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فالمفارقة اليادفة يرل فييا صات يا شيئا مف أجؿ أف يرفض عمى أنو زائؼ 
اأ عمالو مف جانب كاتد، كصاتب ىذا المفارقة ىك الذم  ضطره الظركؼ إلى أف يحكؿ 

. ما يعرفو أنو أيأاء فيمو إال متالة كيؤدم إلى عكاقب كخيمة
فالمفارقة اليادفة لع ة يحـك  يا إمناف، كصاتب المفارقة الذم يحـك  دكر الغرير 

يعرض نصا كلكف  طريحة أك أياؽ يدفع الحارئ أف يرفض ما يع ر عنو مف معنى ترفي 
. مفضب ما ال يع ر عنو النص مف معنى منحكؿ ذم مغزل نحيض

أما المفارقة الممتكظة فيي  ح رب إلى الصفة الدرامية أك المأرح إذ  ش رط كجكد 
مراقب،  ؿ أف  نفيذىا يش رط إقامة مأرح ذىني  حـك فيو  دكر المراقب الير المراقب ل رل 
 كضكح كما ىك عميو كنشعر  عض الشيء  حكة البكعي المطمئف لدل الضتية كفي ىذا 

 (1).النكع مف المفارقة ال يكجد صاتب المفارقة لذلؾ ال يكجد  ظاىر  المفارقة
 المفارقة السياقية  :لفرع الثانيا

 ع مد المفارقة الأياقية عمى تس الشاعر الذم يرل  و األشياء كاألتداث مف تكلو 
ك صكيرىا  منظكر المفارقة كي رؾ لممراقب  تديدىا كاأ ن اط أ عادىا الفمأفية كالشعكرية 
ككشؼ خيكط  عارضيا، كمف ىنا  خ مؼ المفارقة المفظية عف الأياقية في أف األكلى 

أما المفارقة الأياقية فإنيا  (الشاعر) ع مد في كشؼ تحيح يا أكال عمى صاتب المفارقة 
 ع مد عمى المراقب أك الحارئ عمى في اأ ن اط ككشؼ ال عارض  يف المعنييف الظاىرم 

  (2) كالخفي
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

. 67-66ناصر ش انة ، مرجع أا ؽ ،ص .  1
  32دم أي ميكؾ، مرجع أا ؽ، ص.  (2)
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: المفارقة الدرامية: لثلفرع الثاا
 ع مد المفارقة الدرامية عمى  نية العمؿ أكمر مف اع مادىا عمى عبقة الكممات 
 دالال يا كلذلؾ فحد ار  طت ىذه المفارقة أأاأا  المأرح ككانت  أمى أتيانا مفارقة 
 أكفك كميس نأ ة إلى المأرتي المعركؼ ك  تحؽ ىذه المفارقة في المأرتيات مف 

خبؿ كعي الجميكر  المصير المجيكؿ كالمتزف الذم أ ؤكؿ إليو الشخصيات مف تيث 
ال  عمـ ىي   مصيرىا  ف أحط ضتية لممفارقات ،فالمفارقة الدرامية إذا يتححيا كبـ 
شخصية ال  عني أف كبميا يتمؿ إشارة مزدكجة، إشارة إلى كضع كما ي دك لمم كمـ 
شارة ال  حؿ عنيا مبئمة إلى الكضع كما ىك عميو كىك الكضع المخ مؼ  ماما عما  كا 

 (1).جرل كشفو لمجميكر
كلحياـ المفارقة الدرامية فب  د مف كجكد عبقة م نية عمى ال ضاد  يف ما  عممو 

ين ا و "الشخصيات كما يعممو الجميكر كعميو فإف مشاعر الجميكر كما يحكؿ متمد الع د 
". نكع مف الخكؼ ما  يف ال رقب كال عاطؼ

فالشخصيات ىنا   صرؼ   محائية كأذاجة الير مدركة ما يدكر تكليا مف 
 المناقضة  ماما ألفعاليا فيي ال  عني أف كبميا ممب يتمؿ إشارة مزدكجة إشارة األتداث

شارة ال  حؿ عنيا مبئمة الكضع كما ىك عميو الكضع  إلى الكضع كما ي دك لمم كمـ كا 
  (2).المخ مؼ  ماما عما جرل كشفو لمجميكر

 
 
 
 
 

                                                           

. 30 مرجع أا ؽ ،ص ،  ف صالح نكاؿ.  1
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: المفارقة الرومانسية: رابعالفرع ال
 عرؼ المفارقة الركمانأية  أنيا نكع مف الك ا ة يحـك فيو الكا ب   ناء ىيكؿ فني 

كىمي ليؤكد أنو خالؽ ذلؾ العمؿ كشخكصو كأفعاليـ، كفييما يع مد الكا ب إلى خمؽ كىـ 
جمالي عمى شكؿ ما كفجأة يحـك   دمير ىذا الكىـ ك تطيميـ خبؿ  غيير أك انحبب في 
الن رة أك األأمكب أكمف خبؿ مبتظة ذا ية أريعة كعا رة أك مف خبؿ فكرة عاطفية 

 (1).عنيفة كمناقضة
كالمفارقة الركمانأية ال  خرج في أصميا عف المذىب الركمانأي المر  ط  الط يعة 
كدائما في عبقة الركمانأية  المفارقة فما نظرة الركمانأية إلى العالـ ما ىك إال جممة مف 

الم ناقضات ىي نفأيا نظرة المفارقة إلى  جميع الم ناقضات ك عميو المفارقة ليأت 
 الشيء الجديد عمى التركة الركمانأية  حدر ما ىي إال التجر األأاس ألفكاره كم ادئو 

 (2).ال ي قامت عمييا الركمانأية  شكؿ عاـ
 :المفارقة السقراطية: خامسالفرع ال

 نأب إلى الفيمأكؼ أحراط الذم كاف كميرا ما يمجأ إلى إخفاء شخصية العالـ 
كذلؾ في متاكر و كأأئمة اآلخريف تيث كاف ي ظاىر  الجيؿ مما يخمؽ خصكمات  جعؿ 
الناس في اضطرا ات أماـ مفاىيـ م أكديف منيا كذلؾ مف خبؿ األأئمة ال أيطة الخادعة 

يع  ر أأ اذ ال تكـ " (كير كجكرد)"كيذكر ع د الف اح إماـ  أف أحراط عند .المرجعية ليـ
مف الير منازع فحد ظير ال تكـ ألكؿ مر في العالـ عمى يد أحراط كأحراط ىك الذم  رع 

 (3).في فف التكار فكاف الشخصية الرئيأية عمى مدار ال اريخ في ىذا الضرب مف ال تكـ
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: المفارقة البنائية : سادسالفرع ال
ك أمى أيضا المفارقة ال ركي ة كىي  كظيؼ شخصية أاذجة في المأرح أك م كمما 
 النيا ة في المحاؿ أك الحصة اأ خداما يؤدم  الحارئ أك الأامع إلى  صتيح ما  حكلو  مؾ 
الشخصية كالمفارقة ال نائية  ع مد عمى معرفة الجميكر لمحصد المؤلؼ الأاخر مع جيؿ 
الم كمـ نفأو  يذا المحصد، كىي كالمفارقة المفظية كأيمة مف كأائؿ  ككيد ظيكر دالل يف 

 (1).ضدي يف إتداىما ظاىرة كاألخرل  اطنو
: مفارقة السموك الحركي: الفرع السادس

ىذه المفارقة  ظير مف خبؿ أمككات تركية لمف  حع منو أك عميو عناصرىا كمككنا يا 
ك   ممؿ في التركات العضكية أك التركات الجأمية عامة ال ي  ظير مف خبليما في 

. فرد ما يشير إلى الغرا ة كالأخرية
كيضرب متمد الع د  أف اأ خداـ مصطمح الأمكؾ التركي إنما  اع  اره كأيمة 

مف كأائؿ اال صاؿ كال  ميغ  يف المفارقيف عمى ذلؾ  غض النظر عمى المفظ كليذا 
 .فالأمكؾ التركي ال يحؿ أىمية في إيصاؿ المعنى  أنكاع مخ مفة

كيحكؿ متمد الع د أف ىذا النكع مف المفارقة ي يف عمى رأـ الأمكؾ الغريب عف دكافعو 
كمأ  ا و رأما لغكيا تصيمة صكرة  عني عف الداللة المانية كالمعنى الير م اشر الذم 

 (2).ي ضاد ىنا مع تحيحة الشيء كاصمو
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: مفارقة النغمة: ثامنالفرع ال
ك ع  ر ىذه المفارقة مف أكمر المفارقات ار  اطا  األداء المنطكؽ عمى الكمية 

كيظير فييا ال ضاد  يف ظاىر المنطكؽ ك اطنو، ك يف أطتو كعمحو ففي ىذه النغمة 
. ال تكمية ذلؾ الحاىر لمصمتة ال اطف المضاد

كمما يضيفو متمد الع د أف ىناؾ نكع أخر مف مفارقة النغمة كىك  كجيو اإلىانة في ادب 
لكف يش رط في ىذا ال عد عف المغاالة أك الم الغة كميزة مفارقة النغمة  كجو عاـ ىك نغمة 

 (1).عالية أامية كذلؾ إلظيار ال تكـ عمى المأ كل المفظي كال ركي ي
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 الثانيالفصل    

 



 الثانيالفصل     

 

  الجانب التطبيقي 
 

مفارقة ــــــــــــوال زياحــــات اإلنـــــــجتلي         

 
 دموع النخلة العاشقة :في ديوان     

 

 : توطئة 

االستعارة :في هذا الفصل سنكتشف تقنيات االنزياح المختمفة في الديوان المذكور منها 

 .الخ........ والتشبيه و الكناية

المفارقة المفظية و المفارقة السياقية وهي التقنيات :وسنتناول أهم ما ورد في المفارقة مثل 

التي ترفع من قيمة النص الشعري ة تسمو به إلى المغة العميا ، لغة اإلبداع والتي تسحر 
 .المتمقي و تدهشه
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 : الداللياالنزياح:لمبحث األكؿا

باالنزياح "ماه ككىيف ػػػػػػػػغكية مما اسػػػػػػػػػم متعمؽ بجكىر المادة الؿػػػػػػ الدالؿاالنزياح '' 
 سياقات أخرل إلىفيحدث العدكؿ بنقؿ الدالالت مف سياقاتيا المألكفة ( 1)"االستبدالي

  احية تنشأ مفم في سمسمة مف العالقات اإلنزاالنحرافاتمغايرة بحيث تشتبؾ ىذه 
 نكع مف اليندسة إلىالتصادمات الداللية بخركج الكممات مف مجاؿ تصنيفيا مف المعيكد 

 الجمؿ كبناء الصكر كانتظاميا في تكامؿ متميز  اإلستنباطية تعيد رسـ الحركؼ كتركيب
كأف تجعؿ الشكؿ منظكران إليو في ذاتو ، في قدرتو عمى اكتساب تميز آخر كىك ما نبحث 

في مستحيؿ المغة أك في خارج المغة ، غير انو مف سكء -الشعرية المعاصرة-عنو في 
  (2)''  أف الّمغة ال خارج ليا "بارت"حظ البشرية كما قاؿ 

 االستعارة : المطلب األكؿ

تعد االستعارة مف أىـ المنبيات األسمكبية التي تعتمد نظاـ اإلنزياح إذ أنيا تقـك عمى  ''   
تحقيؽ عالقات تجاكرية جديدة لإلسناد المألكؼ بيف المفردات ، فاإلستعارة عالقة ُلغكية 
  (3)''تقـك عمى المقارنة كالتشبيو ، لذلؾ يعرفيا البالغيكف بأنيا تشبيو حذؼ منو أحد طرفيو

 

 

                                                           

 ـ 1986 ، 1جكف ككىيف ، بنية المغة الشعرية ، تر محمد الكالي كمحمد العمرم ، دار تكبقاؿ ، المغرب ، ط .(1)
 .1ص 

 ـ 2011  ، 1 خيرة حمر العيف ، شعرية االنزياح في جمالية العدكؿ ، مؤسسة حمادة ، اربد ، االردف ، ط.( 2)
  .27 ص 

  363 ـ ، ص1963 التراث ، بيركت ، إحياءىر البالغة في المعاني كالبياف كالبديع ، دار ااحمد الياشمي ، جك. (3)
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كتعد مف أىـ ك سائؿ التصكير ك أبرز طرؽ  التعبير غير المباشر القائمة عمى التخيؿ "
 (1)." ضربا مف المجاز القائـ عمى التشبيو عبد القاىر الجرجانيك اإليحاء ، كقد عدىا 

 األزىر عجيرم الفيركزم: ىذا كقد شكمت النصيب األىـ في الديكاف المدركس لمشاعر   
 * دمكع الننلل العااقل  اائن *ففي األبيات الثالثة التي إستيؿ بيا ديكانو 

ر  ُفنتُف  َبر ُفبُفوُف '' -أ يزَبم بػػِـػػػػػػػػػػسِـ ػػػػػػػػػػػعُف مِـفْت مُفقْتلػػَبػػػػػي  َبالنَّارِـ  َبسْت ُفبػػػػُفػػػوُف  *** بَباحػػػَبػػػػػتْت  ُفكَب كالَّدمْت

رُفنيِـ -ب بػُفػػو ***  يَبيْتتَبزُف بِـي الاَبكؽُف كاآلىَباتُف تَبعْتصُف حَب بِـسَباطُفيَبا الِـريػػػػػػػحُف  ػػػَبػػأَبفَب الغػَبػػػػػػػػْتيثَب يَبصْت

نػػػيِـ -ج زْت كحِـ يَبا َبرحػػػػيِـ يَبا حُف لَب الرُف تػػػػػُفػػػػػػػبُفو  ***  ياَب بَبيْتجَب يػػَبػػاؿِـ  َب ْت غَبراَبمػػُفػػػػػػػػؾَب لِـألجْت  ىػػػػػػَبػػػػػػػػػػػػػّذا َب

الدمع حار كالنار ، كاآلىات تعصره عصران كىك في حالة غير مستقرة فيا ىك الفرح 
 .يسعده كىاىك الحزف يصيبو كفيما يمي يتضح ذلؾ 

ز تػػَبػػػػػػػأْتتيِـنَبا - 1 كِـ دْت نػػِـػػدَباءَبؾَب لِـلْتفػػػَبػػػػػػػيْترُف ػػدِـ  َبالنػػَبػػػػػػػػنؿُف بػػػػَبػػػػاؾِـ لَبيَبا يَبنػػْتػػػػػػػػػػعىِـ *** جَب
 البَبسػػػػَبػاتِـينَبا 

إستعار الشاعر البكاء كصاغو لمنخؿ الذم ال يبكي ، كاستعار أيضا النعي كصاغو 
 .لمبساتيف حيث أف البساتيف ال َتّنعي كال تُّنّعي 

 

 

 

 

                                                           

 .123،ص1،2010، الصكرة الشعرية عند ذم الرمة ، دار الصفا لمنشر ك التكزيع ط العكيمي رزاؽعمكد عبد اؿ . (1)



دموع النخلة العاشقة: الفصل الثاني              تجليات االنزياح و المفارقة في ديوان  
 

45 
 

ػػػػػعُفنُفا -2 مَب ػػػػػينَبا *** ىَبانػػػػَبػتْت عُفيػػُفػػػػػػػكدِـم  َبئَب  ُفرُفبه يَبجْت فػػػػػػػػِـي كالَب األَببػْتػػػعَبادَب يُفنْتسِـ ػػعُف يَباْت الَب الدَبمْت
نما الشاعر إنزاح بو   إلىإستعار الشاعر الدمع لمشفاء غير أنو ال يشفي كال ينفع لمعالج كا 

. ذلؾ كاستبدلو بالدكاء الذم ىك أساس العالج 

تَبنَبا النَبضرَباء عَبفْت  َبمَبؿِـ -3 نِـينَبا *** سَبأَبلَبتُف كاحَب داَب كالبُفعد يُفدْت العِـ ـ ِـ  (1)''  اَبفَب بِـرَبغْت

الكاحة شيء مادم ال ُيّسأؿ فشبييا باإلنساف كىي إستعارة مكنية حيث أبقى عمى المشبو  
. كحذؼ المشبو بو 

ُـف ... َبعُفكدُف بِـقَبلْتبِـي '' -4  . عُفكدُف بِـقَبلْتبيِـ غَبرَبا
.  مف قرائف اإلنساف كىي الرجميف كنسبيا لمقمب ينة إنيا إستعارة مكنية حيث أخذ قر

نَباؽَب -5 ُـف العِـ يؿِـ يَبذُف   ك َبلْتبُف بَبنِـ
. فيي إستعارة مكنية كذلؾ قاـ فييا القمب مقاـ اإلنساف ألف البخؿ قرينة مف قرائف اإلنساف

ااِـدِـم -6 رَباُفر  َبصَب ضِـ ؽُف إنْت يدُف ليِـ الاَبكْت ؿ ِـ *** يُفعِـ اتُف تَبجكُف ليِـ القَبكَبا ِـي مَبا رحَب كْت حَب . كَب
االستعارة في إخضرار القصائد حيث أنو شبو قصائده بالحقكؿ الخضراء كىذا ال يككف 

لمحقكؿ إال إذا كاف إستعارة كما ىك اآلف كفي عجز البيت يكجد المرح كىك إستعارة أيضا 
يككف لمقكافي كىي القصائد الشعرية بؿ يككف لإلنساف أك الحيكاف الّميـ إال  ألف المرح ال

 :إذا إستعمؿ  اإلنزياح أم إستعارة كما ىك اآلف
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لْتميِـ عَبفْت طُفيُفك ِـؾِـ  َباِـنعان _ 7 مَبسَب ْتتُف حُف ااِـدِـم     **كَب لكِـ  َبصَب ُـف  ِـي السَب يْتتُف  ُفنَبظِـ مضَب   كَب

 ألنو غير مادم كعميو فيك إستعارة كالمعركؼ أف اإلستعارة ىي تمرد بو،الحمـ ال يمسؾ 
.   كالمغة العميا اآل كىي ُلغة الشعر االنزياح لغة إلىالمغة عف المألكؼ كالسمك بيا 

نَبادان يَبطُفكؿُف  -8  حَبى عِـ ابُفكا سيغرِـ ***  لَبك الحُفبُف  ضْت ثِــ مَبفْت  َبدْت تصَب  ؽُف  ِـي اإلِـ
سيغرؽ المتصابكف في اإلثـ حيث شبو الشاعر اإلثـ بالبحر الذم يغرؽ فيو المتصابي 

كىي إستعارة ألف الغرؽ ال يككف في اإلثـ بؿ يككف في الماء إال إذا كاف إنحرافا كما ىك 
   .اآلف
ي  َبػػػػػػ فَبكُفا  -9 ْـت دُفمُفكعِـ مػػػػػػَبلَبتْت إليػػػػػػػَبيِـ ابُفكا *** حَب ي  َبنَب ُـف نَبجػػػػػػَباحِـ  (.1) '' زَب َبفْتػػػػتُف إليْتيِـ

 
نما األشياء المادية ىي التي تحمؿ إذف حمؿ الدمكع إستعارة إنزاح بيا  الدمكع ال تحمؿ كا 

. الشاعر معبرا عف األلـ الذم يصيبو أثناء سيالف الدمكع 

ػػػػرَباحِـي فبَب -10 كحَب اليَبكَبل  ِـي جِـ ابِـ ***يْتتُف صُفرُف حَب َـب الصِـ ُـف  َبئَب زاَبدَب الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبراَب  كَب

صركح اليكل ال تبني في الجراح كاليكل معنكم كعميو فصدر البيت كمو إنزياح متكغالن  
نحك التمرد عف المغة لمألكفة كالتكجو بيا نحك الجماؿ كالرفعة كاإلستعارة كاإلنزياح كىك 

. المطمكب
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ػػػػػػارَبتْت  َبكَبا يِـ   -11 ّبؾِـ سَب لَبى تَباجِـ حُف  َبفَباضَب األَبسَبى مِـفْت ثَبناَبيَبا  ِـتَبابيِـ   *   **عَب

في شطرم البيت يظير االنزياح عمى تاج حبؾ فالحب ليس لو تاج الميـ إال إذا كاف 
تاج لألمير كلمعركس إذف فذلؾ إستعارة لمرفع مف مستكل المغة ألف اإلنزياح فاؿأميرا 

في الشعر ال تسير إال ذا كاف المقصكد  كظيفتو المعب بالمغة ككذلؾ سارت القكافي، فالقك
.  االستعارة بيا

ككذا في عجز البيت ففاض األسى ،كاألسى ىك الحزف غير أف الحزف ال يفيض الميـ    
إال إذا كاف ا لمقصكد المبالغة في األمر كتكضيح المقصكد كتيكيؿ المراد كىذا لف يككف 

.  إال باإلستعارة التي ىي إنحراؼ كعدكؿ عف المغة المعجمية 

يْتزِـم كَباليَبكَب - 12 دِـ  *   **  ليَبا لَبيْتتَبنيِـ  َبلْتقي الفُفكَب يَبرْتميِـ بِـمُفقْتلَبتَبيْتياَب الدِّيَبار بِـاَباىِـ

 كاليكم يرمي بمقميتيا إ ستعارة مكنية عّبر فييا الشاعر عف شكقو لفكيزم 

يدَبعَبفْت  َبكَبا ِـيوِـ  اَبؿَب ليِـ - 13 قِـؽِـ ***  سَبأَبلْتتُف القَبصِـ اءِـ مُفحَب يدُف  يِـ   َبضَب دِـم القَبصِـ   َب يُفجْت

 (اإلنساف )حيث شبو الشاعر القصيد باإلنساف الذم يسأؿ كيجيب فحذؼ المشبو بو 
كترؾ قرينة مف قرائنو كىي التساؤؿ عمى سبيؿ اإلستعارة المكنية   (القصيد )كترؾ المشبو 

نَبػػػػػػػادان يَبطُفكؿُف  - 14 حَبى عِـ ابُفكا  *** لَبكْت الحُفبَب  َبضْت ثْتِــ مَبفْت  َبدْت تُفصَب ؽُف  ِـي اإلِـ سَبيَبغْترَب

 .شبو الشاعر اإلثـ بالبحر عمى سبيؿ اإلستعارة المكنية 
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ُـف   - 15 يَباةِـ نَبعيِـ يَباةَب  ِـي الحَب يْتتُف الحَب ؿِـ ***  ىَبكَب ؿِّ كَب نِـ كرَب بَبيْتفَب نَب رَبعَبتْت السُفرُف زَب

يزرع ألنو شي معنكم  شبو الشاعر السركر بالبذكر التي تزرع في التربة  ، كالسركر ال
. عمى سبيؿ اإلستعارة المكنية

زَبانَبا - 16 نيِـ لِـيَبكِــ السَبعْتدِـ  َبكْت زْت اَبيْتطَباننا   * **كَب َبطَبرتُف حُف يتنا كَب فْترِـ عْترُف عِـ كعَباَبدنِـي الاِـ
كنالحظ ىنا أف الشاعر يشبو الحزف  بقطرات الماء  مع أف الحزف حالو معنكية يمر بيا 

نما إستعار ذلؾاإلنساف كليست مادية  .  كا 
ػػػػػػػػػػيرَب طػَبػيْتؼِـ  - 17 غَب ػػػػػػػػػػػػػػػا ىَبكِـيْتتُـف ْت فِـييػَبػػػػػػا ***  مَب دمػػػػػػػػػػػػػُفػػػػػكعِـ  َبا ْتطِـ كُف

ك صرح  (الثمار )حيث شبو الشاعر الدمكع بالثمار التي تقطؼ فحذؼ المشبو بو 
عمى سبيؿ االستعارة المكنية  (القطؼ  )كترؾ قرينة مف قرائنو  (الدمكع)بالمشبو 

لىَب نَبارِـ حُفبِـ **بَب َبيْتتُف كَب َبدْت ىػَبػػدَّ نَبفْتسيِـ التَبعَببُف -18    يدُف عَب  كيَبطْتيىَب القَبصِـ
ىنا الشاعر يشبو القصيد بالطعاـ الذم يطيى عمى سبيؿ االستعارة المكنية 

حَبتْت مُفنَبامَب تُفعػػَبػػػانيِـ العَبطػػَبػػػػػبُف * **ػػ رَب َببَبتْت األَبماَبنيِـ إلَبى نَبفْتسِـ غَبيْترِـم 19  َبأَبضْت
األماني ال تركب إذا شبو الشاعر األماني بالشيء الذم يركب ك األماني شيء معنكم 

. كليس مادم
الِـيَبا فػػػااؿُف يُفس- ػ20 ُـف فػػػااؿُف يُفس*** ػِـػػػي الػػػػلَبيْتؿُف عػَبفْت حَب رُف ك األنَبجْت ػِـػػػي الػػػبَبدْت
. الميؿ باإلنساف الذم نسألو ك نتحاكر معو عمى سبيؿ اإلستعارة المكنية  شبو
لْتؽِـ  - 21 ُـف العَبفِـيفَباتِـ نَب اْتؽَب ***يُفزَب ِـي غػَبرَبا مَبا  ُفلْتتُفْـت ؟  ...    َبيَبا مَبانِـعيِـ العِـ

شبو الغراـ بالنقكد أك الذىب التي ُيزكي بيا إْذ أف الغراـ شي معنكم ال يزكي بو  
. فاالستعارة مكنية 
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ػػكَبل   - 22 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِـيوِـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَبؾ  ***تُفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْتقػيِـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجَب   يُفسْت

. حيث شبو الشاعر الجكل بالشي الذم يسقي 

ْـت    - 23 لَبيْت ُف مَباذَبرَب َبتْت مِـفْت دُفمُفكعِـ عَب ؽ  * **كَب رَب برَب َبغْت تْتنيِـ كَب مَبيْتماَب  َبرْت َببُف ا لصَب كَب حَب

شبو الشاعر الصبر بالسفينة التي ُترَكُب عمى سبيؿ االستعارة المكنية 

 .كىكذا تستمر كفرة اإلستعارات في جؿ قصائد الديكاف كتتكاجد في جؿ أبياتو الشعرية   

 :التاػػبيو:المطلب الثاني 

يعد التشبيو مف ركافد التصكير البياني في التعبير ، كىك مف األساليب البالغية الميمة '' 
التي مف شأنيا أف ترفع مف شعرية النص مف خالؿ العالقات التي يقيميا المبدع بيف 
األلفاظ في الشعر ، كمف خالؿ المجاز الذم يزيد مف عمؽ النص كتأثيره كيبعده عف 

 ( 1)"المباشرة فيرتقي بو عف مرتبة الخطاب النفعي أك التداكلي

 أسمكب مف األساليب  البيانية الكاسعة الميداف ، تبارل فيو قرائح الشعراء ك البمغاء" كىك 
 ( 2)"كيكشؼ ىك ك االستعارة  قدرة األديب عمى الخمؽ ك اإلبداع كسعة عقمو

رِـ  ُفنْتتُف  َبر ُفبُفوُف - 1 يْتزَبم بِـسِـ عُف مِـفْت  * **كبَباحَبتْت  ُفكَب    َبالنَبارِـ  َبسْت ُفبُفوُف مُفقْتلَّيَب كالدَبمْت

شبو الشاعر حرارة الدمع بالنار المحرقة كىذا دليؿ عمى تاثره بالكضعية التي ىك فييا 
فالدمكع التي تخرج مف مقمتيو شبييا بالنار الحارة فالمشبو ىك الدمع كالمشبو بو ىك النار 

. الكاؼ :كأداة التشبيو 
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ذا  ُفنْتت  نْتت الاَببَبابُف يرَباعَبا  - 2 ؽَب لِـي  ف  ُفىِـيفَب اَببَبابِـي * **كا   َبمَبا حَب
ىذا تشبيو  ....(1)

 بميغ بدكف اداة فالمشبو ىك انت كالمشبو بو ىك الشباب كأداة التشبيو محذكفة 

مُفيَبا  يا صيداطُفكلقَبل - 3 دَّ نَباظِـ يَبنا *  ** جَب كَباحِـ لِـػػػػػػػػيئن مِـفْت ضَب ي نَب   الَب تُفرَباعِـ

في ىذا البيت تشبيو مفصؿ كتاـ حيث شبو طكلقة النخيؿ  بالقصيدة التي ينظميا 
صاحبيا  حيث أبقى عمى المشبو كىي طكلقة كأبقى أيضا عمى المشبو بو كىي القصيدة 

. جد ناظميا كحذؼ أداة التشبيو : ككجو الشبو 

بِـيعه    - 4  _كىذا مف قصيدة لحاظ األميرة _  َبنْتتَب رَب

. ىذا التشبيو بميُغ أبقى عمى كجيي الشبو كحذؼ األداة ككجو الشبو 

بَبالَبوُف - 5 يُفكنِـؾِـ يُفلقِـي الفُفؤَبادَب حِـ كَبالَبوُف   ُف   َبالحُفبُف عَبرْتش ال ***لِـعِـ يدُف زَب رِـ
 تشبيو بميغ : الحب عرش 

امَبلن   كالنَبفْتسَب تَبأبى -6 يشَب مُفضَب لَبوُف  *  **فْت تَبعِـ ئَب كَـب غِـ ؿِـ يَبسْتمُفك كالَب نَبرُف  َبالنَبنْت
داة التشبيو أالنفس كالنخؿ تشبيو تكفر فيو المشبو كىي النفس كالمشبو بو النخؿ ك

الكاؼ  
تَبنَبارُف بِـرَب ْتيْتوِـ -7  دَبالَبوُف  *    * * الحُفبُف ايخ يُفسْت فْتؿُف يُفسَبتحَببُف جِـ الحُفبُف طِـ

 .الحب شيخ تشبيو بميغ كالحب طفؿ تشبيو بميغ 
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زَبةِـ -8   ده الَب يُفنَباؿَب بِـغَبمْت الَبوُف  *    ** الحُفبُف مَبجْت مَب الحُفبُف  َبيْتده كَبالعَبذاَببَب جَب
داة التشبيو ككجو الشبو كبقى المشبو كالمشبو بو ألنو تشبيو بميغ  أحذفت 

 .كبيذا يكاصؿ الشاعر عمى ىذا المنكاؿ في قصيدة عرش حب 
يؿَب مُف ُفكثَبوُف -9  يْتؼه الَب يُفطِـ الَبوُف  كَب يؽَب زَب ػػػػػػكالبُفعْتدَب لَبيْتثه الَب  ُفطِـ  َب * **  القُفربُف ضَب
عْترُف  َبيْتضه لِـلْتاُفعُفكرِـ مُفعطَبره -10  لَبوُف   *** الاِـ ئَب عْترَب ثَبقْتبه  َبدْت نَبفَبدَبت نِـ  كَبالاِـ

   البيتاف اآلخيراف يشبياف ماسبقيما في التشبيوفىذا

 :كفي قصيدة حب يتيـ 

يد  ِـي عُفصُفكرِـ اَب نْتتِـ  َب -11     لَبى مِـفْت  َبصِـ  دُفكفَب نػػَبػػػػػػػػػلَبتْت كَبالْتمُفتَبنَببِـي ػػػػػػبفِـ زَبمْت إلْت   * **حْت

لػَبػى مِـفْت رَب  َب نْتتِـ  -12 يػػػػ* **يػػػػػػػػػػػعِـ يَبتَبغَبنَبى   بِـ حْت ِــ ػػػػػػ    بِـاألَبىَبازِـ بِـي   اػ بِـدَبرْت  لتِـي نَبامَبت ْت

لػَبػػػػػى مِـفْت مَبئؾِـ يَبتَبع َب نْتتِـ  َب -13 بُف َباءِـ مِـفْت خإ   ِـي *  **رَبل    ػَب حْت تِـنػَبػػػػػػػاعِـ كَب بِـ ؼِـ مْت  (1) ثَبكْت

كىكذا يستمر ىذا الشكؿ مف القصائد في ديكاف الشاعر كيتضح جميا المشبو كالمشبو 
 تكضيح إلىخيرة ظير التشبيو المؤكد بصفة جمية ال يحتاج ألبيات األبو كفي ىذه ا

. آخر 

يدِـ  َبأَبنَبؾِـ  -14 يَبزَبم  ِـي القَبصِـ ك ِـي  ُفكَب اعَبدِـ ؿُف  َبنْتفَباسُف مِـسْتؾِـ  َببْت *    ** رُف ْـت تَبتَبصَب ....  لَب

شبو الشاعر أنفاس فكيز برائحة المسؾ الطيب العطر التي لـ تتصاعد بعد  

رِـ  -ػ15 يدَبةَب اَباعِـ يَبزَبم  َبصِـ ْـت تَبتَبكَبارَبدِـ ػػػػػػَب ارُفىَبا لِـلْتغػػػػػػػػػػػػػَب  َب ْتؾ*    ** َبىْتكَباؾ يَبا ُفكَب  يرِـ لَب

. شبو الشاعر أفكار محبكبتو فكزم التى لـ تخطر عمى باؿ أحد بقصيدة الشاعر
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فاَبهِـ بِـقبْتلَبلِـ -16 يدِـ مِـفْت الاِـ دِـ  *  ** بَبيْتتُف القَبصِـ ينِـي لَبثْتمَبلِـ بِـالكَباحِـ نَبحِـ   َبلْتتَبمْت

. حيث شبو  الشاعر بيت القصيد كقبمة مف شفاه محبكبتو حيث نصرح بأنو تشبيو مؤكد

يَبا مُفعَبلَبؽه - 17   كَب ُفؿَب ثَبرَبااِـي   ِـي الْتكِـعَباءِـ المُفعَبلَبؽِـ  * **      َبأَبنِـي كِـعَباءه  ِـي الثُفرَب

. شبو الشاعر نفسو بالكعاء المعمؽ بالثريا 

اْتتُف -18 ِــ   إالَب   َبمَبا عِـ لْتِــ بنَبكْت بَبابُف  *     * *   َبػحُف نَباِــ ضَب سَبطَب المَب  يَبلُففُفوُف كَب

. شبو الشاعر حياتو بالحمـ الضائع 

يدُف  بْت سَبأُف -19    تيِـ الَب  َبحَب يَباةِـ بِـفِـعْتلِـي   *  * * ِـي  َبنَبنؿِـ كَباحَب لِـي   ِـي الحَب بؽُف  َبكْت   ُفطِـ

. حيث نرم أف الشاعر يشبو نفسو بالنخمة الشامخة الصامدة ك الثابتة 

يْتثَبمَبا  -20 ؾِـ لَبرِـ يَباتِـي  َبالمَبئَب   َبلْتقاَبؾَب  ِـي بَبيْتتِـي  َبأَبنَبؾ  َبرْت َبػػػدُف  *  * *  َبأُفبْتقِـي حَب

. شبو الشاعر حياتو بالمالؾ الطاىػػػر ك أيضا شبو محبكبتو بالنجـ 

ـه دَبىػػَبػػػػػػػػػػػاؾَب   *    *  *ػػػػػػكَبل     ػػػػػػػػػػػإفَب اليػَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ- 21 سُفقػػػػْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. شبو الشاعر اليػػػػػكل بالمػػػػػػػػػرض ك السقػػػػػػػػػـ 

لَبى الزَبندِـ  * * *يْتثه يُفبَبلِـلُفنَباغَب فْت مُفقْتلَبتَبيْتؾِـ اليَبكَبل ـ- 22 ُـف عَب قَبيْتؾِـ اليػػَبػػػكَبل كَب اَب مِـفْت نَباطِـ
(1) 

 .شبو اليكل بالغيث كالمطر المنيمػػػػػػر
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ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنايل  : المطلب الثالث    

إف أسمكب الكناية شكؿ مف أشكاؿ التعبير بالتمميح كىك كمفظ دؿ عمى معنى يجكز '' 
حممو عمى جانبي الحقيقة كالمجاز كالكناية تالـز بيف معنيف، معنى يدؿ عميو ظاىر 

ليو  إد ػػػػػػػػػػػػػلعدـ القص_ تجازكه الذم م ػػػػػػػػػػػالداؿ كىك المعنى الحقيؽ
ائي كنائي  ػػػػػػػػػيحإكىك معنى 

داة تكصيؿ تؤدم بالضركرة دكر الكسيط بيف أال إكؿ ليس ألكىك المقصكد ، فالمعنى ا
 ( 1)"رتباط الكثيؽ بينيما إليحائي بسبب اإلالّمفظ كمعناه ا

أحدىما الذم تؤديو  ظاىر : حمؿ ألفاظو معنييفتَ تعد الكناية مف المجاز ألنيا تعبير " 
األلفاظ ك ىذا المعنى ليس مقصكدا ك اآلخر المعنى البعيد الذم تيدل إليو داللة 

 (2) "األلفاظ المغكية الظاىرة ك ىك المعنى المقصكد

مُف -ػ1 بػػَبػػاحُف النَبدِـ ػػػػػػػػػحُفك  * * *  بِـنػػػػَبػػػػػػػدَبيْتؾِـ ذَباؾَب الصَب يَبمْت تَباَبابِـي  إِـ  يُفاػػػَبػػػػػا ِـي سُفقَبامِـي كَب  ْت
شراؽ خدييا حيث يشبياف الصباح الندم  إنيا كناية عمى إ

ُـف تبِـعػَبػػػػيْتنِـؾِـ   -2   ي بَبا كالَبنسِـ ػػػػػػػابِـي  بتْت   َبيػَب  *  * *  لػْتػيُفك الصِـ يػػػػػػػػػػػَبػػػػاحِـ التَبصَب لػػَبػػػػػى رِـ  عَب

ف ريح الصبا كالنسيـ العميؿ  كجدا أىا كصفائيما حيث متساع عيفإكناية عمى 
. ىما في عينيا اؿمكاف

ابِـي -ػ3   يػػػػػػػػػػفَب مُفصَب لَبمِـ كزُف لَبكْت تَبعْت ابِـ  * * *  َب ػػػَبػػػػيْترُف النػػػِـػػػػػػػصِـ  (3)" لَبزَب َبيػػْتػػػػػػػػتِـ دَبىْترنا دُفمُفكع ُف

كناية عمى كثرة الدمكع كالتألـ ك ىي كناية عف صفة حيث اف الشاعر ىنا جعؿ مف 
. الدمكع ككأنيا زكاة الدىر
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كزَب تَببْت ػػػِـػػػػػػػػػي  ُفؤَبادِـم -4 ػػػػػػتِـ  َبيْترُف مَبادُفمْت نِـي اَبقيػِـػػػػػػػؽُف  َب   َبئَب اػػػَبػػػػػػػػػؾَب  * * * كَب
  الػْتػػػػػػعَبذَباب ِـ 

خكة مع العذاب كىذا يدؿ عمى مدل طكؿ المعاناة أل اينةكناية ضمف فييا الشاعر قر
  .كالكجع

يػػػػػػػػػػػػؾِـ لَبمَبا - 5   يَباتِـي تُفنَباجِـ عَبلػْتػػػػػػػػػتُف حَب نَبايػػػػػػَبػػػا  * * * جَب رَبعػػػػػْتػػػػػػػػػػػتِـ مَب   آلَبسىَب  ِـي تُفرَبابيِـ ا زَب

ف المنايا ال تزرع لكف الشاعر ىنا مف شدة تألمو زرع أمانيو كىذا يدؿ إكالمعركؼ 
ذف فذلؾ كناية عمى إلـ الذم ألـ بالشاعر كتمسكو بمحبكبتو أل في االقمؽعمى مدل 

. مدل تعمقو بمحبكبتو 
بِـؾِـ سَبارَب - 6    لىَب تػػػػػَبػػػػػاجِـ حُف سػػػػَبػػػػػػػى مِـفْت ثَبنَبايَبا  ِـتػَبػػػػػػػػػػػػػابِـي  ألَب   َبفَباضَب ا * * * َبكا ِـي تْت عَب

سى كالكأس الذم يفيض كالشاعر ىنا جعؿ ألكناية عف شدة الحزف حيث بات ا
. األسى في ثنايا كتاباتو كالسائؿ لذم يفيض ليتجاكز حده المعقكؿ 

دِـم  *  * * تي ػػػػػ  َبنَبا  ِـي الػػْتػػػػػػػػػعَبذَبابِـ  َبعيِـشُف حيا7   حْت   نَباجػِـػػػػػػػػػػي بَبقَبايَبا سَبرَبابِـي ُف  لِـكَب
كناية عف الكحدة كالمعاناة حيث جعؿ الشاعر مف العذاب كطنا يصمح لمعيش كىذا 

. دليؿ عمى مدل كجعو 
دْت نِـدَباءؾَب لِـلْتؼ- 8  دِـ كزِـ تَبأْتتِـيػػػػػػ جَب ؿُف بَباؾِـ لَبيَبا يَبنْتعػػػِـى البَبسػػػػَبػػاتِـينَبا   ***   ػػػنَباػػػػَبيْترُف     َبالَبنػػػنْت

 كناية عف الشكؽ كالرغبة في المقاء فقد جعؿ مف النخؿ كسيمة ليتفقد رحيؿ محبكبتو 
ميِـ -  9     دَبعػػْتػػتُف  َبكْت ؽُف دَباعَببَبنِـي إِـ كَب بيِـ إ  *** ذاَب مَبا الاَبكْت يمػػنػػػػػػػػا  َبافَب ىَباكِـينَبػػػا   بِـ لىَب حَب  َبدِـ

. كناية عف حرقة القمب كالشكؽ
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ف-10 ػػػؿْت  ** * بػػػػػػػِـػػػػػػػػػػكَباحِـ الَبتمَبنيِـ يِـننا   َبمػػػػْتػػػػػػػػػتُف سِـ  لػَبػػػػػػػػػػػػػػػعَبؿَب مُف ُفكثػػػػػػػػِـي يَباُفدُف األَبمَب
. كناية عف كثرة التمني كاألمؿ حيث جعؿ مف التمني كاحة يقاـ فييا كيستقر بيا 

ْـت اذَب إِـ كَبعرضُف البِـحاَبرِـ - 11 ػػػػقَبؿ ْت   * **   تَبسػػػػػػػَبعْتنِـي لَب ارَب بِـدَبمػػػْتػػػػعِـ المُف سَبأُفك ػػِـػػػػي البِـحَب
  .كناية عف الكفاء كالمعاناة في ذات الكقت

لَبمػِـػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفَب - 12     يمػَبػػػػػػػػػػػػػػلبِـ بِـأَبف َب ِـتػػػػَبػػػػػػػػػػاؿَب القُفلُفك  *    **       َبالَب تػػػػػػػَبػػػػػػػػػعْت رِـ  جَب
 

نساف كتدخؿ في إلكب تشبو اؿلؽاكناية عف المعاناة كالعذاب فيما يعانيو حيث جعؿ 
 .صراع التحدث كىي جريمة ال تغتفر 

يرُف  ػػػػػػػػ 13 يػػْتػثُف  إ َبسِـ نُفزْتىَبتِـي  الَبى حَب ي  َبثػػػػِـػيرُف كَبابْتتَبسامػِـػػػي  َبلِـيػؿُف ***نْتتِـاَبااِـي كَب   دُفمػػُفػكعِـ
(1) 

. كىذا كناية عف كثرة الحزف كقمة الفرح 

 لغة أخرل ىي إلىكيستمر شعر الديكاف المدركس في الغرؽ كتمزيؽ المغة  المعجمية 
العميا ذات التميز كالمعنى اإليحائي خركجا عف لفظ الحقيقة الظاىر الذم ال يستعمؿ 

. المجاز كال الكناية حيث أف المتمقي ال يتذكؽ كال يتنشى جماؿ المغة 

قِـنِـي مِـفْت  َبأْتسِـ سُفػػػِــ مُفعَبتَبؽِـ -14 لَبؽِـ  *      * * تَبعاَبؿِـ اسْت رَباشِـ  َبطَبكْت لِـفَبقْتد الُفمنَبى بَبيْتفَب الحِـ

عبارة عف كناية عف شدة األلـ ك المكت  " اسقني مف كأس سـ " الشاعر في لفظة   

فَبؽَب الفُفؤاَبدُف إالَب لِـيَب -   15 طَبؿِـ ػػػػػكمَبا نَب َـب *  *  *م  ػػػصْت رِـ  ي ال تَبقػػِـي كَب    بِـنِـيرافِـ ىَبجْت ارِـحِـ تَبرْت

قصد الشاعر في صدر البيت كناية عف العذاب ، أما في عجز البيت كناية عف 
.ك الحنيف الشكؽ  
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لَبيْت ُفـ   * * * كَب مَبا  َبدْت ذَبرَب َبتْت مِـفْت دُفمُفػػػكع عَب ؽُف -16   رَب بَبر  َبغْت مَبيْتمَبا  َبرْت َببُف الَبصْت تْتنِـي كَب كَب    حَب

(  . اذرفت دمكع)كناية عف شدة الحرقة في قكؿ الشاعر 
لْتقَبِــ  -17  تِـنيِـ كَب ظُفلْتمُفؾِـ عَب رَب ِـي * **   َب َبكزُف ظَبلَبمْت رُفؾِـ مِـحْت تِـنِـي كَب ىَبجْت رْت زُف ىَبجَب    َب ػػػػػَبػكْت

 .كناية عف شدة األلـ ك المعاناة مف ظمـ محبكبتو 
مْتتُف بِـحُفسْتفِـ الَبربِـيعُف - 18 تقِـيِـ * **    إِـلَبيْت ُفِــ  نَبعِـ فُفكنِـؾِـ يَبسْت يرُف ذَبلِـيئن مِـفْت جُف   يَبسِـ

 .  التي فاؽ جماليا جماؿ الربيع حيث يأتييا ذليالكناية عف جماؿ محبكبتو
فُفكفَب  َبرِـيمَبله  - 19 يدنا كَبالجُف حِـ دَبؽِـ  * * *  َبظَبؿُف كَب ْـت تَبتَبصَب    ُفزَب ِـي غَبراَبميِـ كَبىِـيَب لَب

.   الجفكف كريمة كناية عف كثرة الدمكع ك البكاء ك السخاء فييا

رِـ الظُفنُفكفِـ  -  20     يدنا بِـبَبحْت رِـ المُفحِـبِـ  * *  *  َبتُفيْتتُف كَب حِـ   ُفدَبارِـم الُفدمُفكعَب بِـمَب ْت

  ك كثرة الحيرة كناية عمى مدل الحيرة ك الشؾ"  عبارة بحر الظنكف "

يَباةِـ     - 21 بْتتُف  َبثيِـران بِـنَببْتضِـ الحَب اللَبعِـبَب * *   * لَبعِـ يَباة َب  ؟     تُفرَبل ىَبؿْت يُففِـيدُف الحَب

 .  مرتدية الحجاب كناية عمى مدل التالعب ك التيكر في أمكر الحياة

ر تُفك َبدُف  - 22 كِـ فُفكنيِـ بِـالسُفرُف ابِـ ك  َباْتيَبدُف  *   * *  َبادَبتْت جُف جَب دان إالىِـيَب لِـلْتحِـ مْت     حَب

. كناية عمى فرح كسركر الشاعر لرؤية محبكبتو 

قَبله 23 اعِـ نَباُفر البُفعْتدِـ صَب يْتزَبم كَب اَباءِـ كَب الَب بِـدِـ  ** * ػػػػػ إيِـوِـ  َب ُفكَب لَبى القَبلْتبِـ ك األَبحْت  (1) تَبأتيِـ عَب

 .كناية عمى المحبة ك شدة الشكؽ 
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: نزياح التر يبي إلالمبحث الثاني ا

إف العدكؿ التركيبي يعد خرقا عف النظاـ النحكم المألكؼ كخرقا ألصكلو ألف شعرية '' 
النص تنشأ مف خالؿ كسر النمط الشائع مف التركيب ، لُتكِغَؿ في اإلتساع فتأتمؼ تراكيب 

 كياف أمامؾجديدة منزاحة لتشكؿ عالما ال تقع عمى مرجعو الذم نقؿ النص عنو فيتجمى 
. مفردا يدىشؾ 

ىذا كتتميز لمغة العربية بأف الجممة فييا ال تخضع لقكاعد صارمة ، في ترتيب أجزائيا بؿ 
تأخير ما يشاؤكف مف عناصرىا  كأيممؾ المتكممكف بيا الحرية في صكغ الجمؿ كتقديـ 

 بخاصة  في  لظركؼ القكؿ كمال بستو ، كيحدث ىذا األمر كان جازـكألدكافع نفسية 
  (1)''الشعر

التقديـ كالػتأنير :كؿ ألالمطلب ا

غناء  التحكالت إلشعرية ، كاثراء المغة إإف عنصر التقديـ كالتأخير يمثؿ عامال ميما في 
كثر حيكية كيبعث في نفس القارئ أإلسنادية التركبية في النص الشعرم ، مما يجعمو ا

 الداللة بؿ الدالالت إلىالحريص عمى مداكمة النظر في التركيب ، كبغية الكصكؿ 
. ككىيف  نتياؾ ك الشذكذ بمغة إلك اأختالؼ إلالكامنة كراء ىذا ا

نزياح عف القاعدة الخاصة بترتيب الكمـ ليكسب الشاعر القدرة إ التقديـ كالتأخير فإفؾ ؿكلذ
 (2)'' .بداع المتميزإلعمى التعبير الدقيؽ المعبر، كعمى التصكير المؤثر ، كا
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  تقديـ النبر على المبتد :كؿألالفرع ا

دَبيْتؾِـ ذاَبؾَب  مُف   ابِـنَب بَباحُف النَبدِـ تِـاَبابِـي  ** *لصَب حُفك ا ْت  يُفاَبا ِـي سُفقَبامِـي كيَبمْت
(1) 

جؿ استيداؼ خدييا تأكيدا لجماليا دكف غيرىما كيسمى ىذا تخصيص أمف : التقديـ
لى خدمة شعرية النص إباإلضافة 

ُـف  مْت بِـعَب  ي بَبا كالَبنسِـ ابيِـ * ** نَبؾِـ يَبلْتيُفك الصَب ريَباحِـ التَبصَب لَبى ِـ    َبيَببَبتْت عَب

زيفه بِـبَب     ** * مَبانيِـ ألتْتوُف ارَب سْتع َب لِـعَبينَبيْتؾِـ مَبا  اؿِـ حَب كرُف الكِـصَب  ابيِـ ػػػسُفرُف

بُفؾِـ سَبارَبتْت  َبكَبا يِـ   ع  سَبى مِـفْت ثَبنَبايَبا  ِـتَبابيِـ ألَب  َبفَباضَب ا * *  * لىَب تَباجِـ حُف

ف الخبر جاء جار كمجركر كلذلؾ أبيات الثالث ألكنالحظ مف خالؿ ما سبؽ في ا
 .ليو القارئإجاء مقدما عمى المبتداء كاكتسى بصبغة جمالية منقطعة النظير ، كجذب 

ياَبتيِـ  َب نَبا  ِـي العَبذَبابِـ  َب  يشُف حَب دِـم * * *عِـ ي بَبقَبايَبا سَبرَبابيِـ     لَبك حْت نَباجِـ
انيِـ     بِـيبِـ المُفضَب دُفرُف الحَب الثَبكَبابِـ  إِـلَبييِـ  كَبىَببيَبا   * *  * َبلِـّلو ِـ يـ ِـ  عَبظِـ

 ل فيناؾ تقديـ الفاعؿ عؿألى تقديـ الخبر عمى المبتدإنو باإلضافة أ: كخالصة القكؿ
 الفعؿ ، كتقديـ المفعكؿ عمى عاممو ، كتقديـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ كىذا التقديـ كمو 

 (2)".نزياحي حيث يتفجر المعنى ، كيمثؿ بؤرة الحديثإلاسمكب األمف جماليات ا
خذ حيزان ميما في الدراسات القديمة ، حيث قاؿ فيو  أف التقديـ كالتأخير        إ

 ىك باب كثير الفكائد جـ المحاسف كاسع التصرؼ ، بعيد)) : الجرجاني عبد القاىر
يزاؿ يفتر ذلؾ عف بديعة ، كيكصي بؾ عمى الطبيعة ، كال تزاؿ ترل شعرا    ماالغاية
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يركقؾ مسمعو كيمطؼ لديؾ مكقعو ثـ تنظر فتجد سبب اف راقؾ كلطؼ عندؾ ، اف 
  (1)"لى مكافإقدـ فيو شيء كحمؿ المفظ مف مكاف 

بيات أل التركيبي منيا اباالنزياح غني دمكع الننلل العااقلف ديكاف ألقكؿ اكخالصة 
: اآلتيةالشعرية 

منا رُف  دْتؽِـ دَبكْت ياَب دُف لِـلْتصِـ لىَب مِـفْت * * *كده  يِـ مَبئَبمِـحِـ ده ألِـحْت رْت عُف سِـ انِـيَبنا  اَب    كَبالدَبمْت مَب
دَبجنَبا مَبا  َبتع دُف ػِـػػػػػػػػػلىَب ىَبكْت ـ* * *اِـنَبا نُفرَبدِـ نَباءِـ جَب عْترِـ كَبالغِـ عَب اِـ  (2)يؿُف ػػػػػِـ    مَبقَباطِـ

يُفكِـنؾِـ م    كاَبؿ لحُفبُف عَبرْتشه الَب ا  ؼَب * * *بَبالَبوُف  حلْتقى الفُفؤَبادَب ػػػُفػػػػػػػػػػػػػلِـعِـ   (3)قُف ػػػػػػػػػػػَب ريِـدُف زَب
الحذؼ :المطلب الثاني 

إلمتاع ا المبدع ، كالحذؼ يحقؽ مف إلييابرز الكسائؿ الشعرية التي يستند أىك مف '' 
 ' 4'الفني الشيء الكثير بما صنعو مف فجكات داللية 

 ، كقد جعمت البالغة مف الحذؼ بابنا كاسع المعاني لالنزياحشكاؿ المكلدة ألكىك مف ا
ف ترؾ إ ))عبد القاىر الجرجانيلى جماليات المجاز ، حيث يقكؿ إكتقفز منو المغة 

ذا لـ إنطؽ ما تككف أزيد لإلفادة كتجدؾ أفادة إلكالصمت عف ا فصح مف الذكرأالذكر 
  (5)تنطؽ

كيقابؿ الحذؼ عند عمماء البديع مصطمح االكتفاء كىك تضميف مضمر يأخذ كقعو '' 
  (6).لنفس طمبا لممؤانسة كالممكحةاداخؿ 
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جيرم ، انو في عزىر ألمف الشاعر اكمحترقة كفي الديكاف المدركس لكاعج مشتعمة   
كثر عف طريؽ الحذؼ  أصراع عنيؼ مع محبكبتو، انو يخفي شيء كيحذفو ليظير 

. متمقي اؿ بما تصنعو مف كاقع داخؿ نفس إبداعيةكىك كسيمة 

: قاؿ الشاعر

لقَبكاَب يِـ  ا بِـ ُفؿِـ    ...   بِـ ُفؿِـ البُفحُفكرِـ 

بَباحِـ  ك ُفؿِـ ظَبيِـيرَبةِـ    ... سَباءِـ ػػَبػػػػك ُفؿِـ ـ    ...  بِـ ُفؿِـ صَب

دَب  ركُف ُـف الكُف         (1) انُفكَبا يِـ العُفيُفكدَب      ... نَباُف

: لحاظ جارحُة كمكجعة فيقكؿ في بدايتيا اميرة ، كأللحاظ ا: فالقصيدة عنكانيا   

تِـيرَبةِـ ؟  نِـي اتُفرَب  عُفكدُف بِـنَبفْتسِـ الكَب

اظُف اإذْت  مِـيرَبةِـ ؟ ألَب  عَبذَببَبتنْتيِـ لِـحَب

لى التغزؿ إخفى عكدتو أ الغزؿ بيا بكؿ البحكر ككؿ القكافي ،كقد إلىيسعى الشاعر 
  دكعندىا نشـ الكركد ، كفاء لمعو: خرل أكد عكدتو مرة أجمؿ ، ثـ ألبيا كىك ا

 ػ.زيد لإلفادة أكثر كأكبالتالي االكتفاء 

ميرة تتكاصؿ عممية الحذؼ مف طرؼ الشاعر  ألكفي الجزء الثاني مف لحاظ ا     

نيِـنان       لِـماذَبا ؟....مَب َبثْتنَبا سِـ
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   الكضعية التي ىك فييا حيث بقي البعد كالجفاء كعدـ المقاء بيف الحبيبيف  ىذهفـىك يتألـ 
  رغبتيما ، كنتكقع ف يككف المحذكؼ ىكإلى ال يصأففمقد مكث ردحا مف الدىر دكف 

:  الصفة 

: كفي نياية  ىذه القصيدة طكيلل 

.. عُفكدُف بِـقَبلْتبيِـ الغَبراَبِــ     ... عُفكدُف  َب 

دْترِـم اَبغُفكؼه   كصَب
لَبيْتوِـ  إُـف ػػػػػػػػػػػػػػػُف يَبض

نَبافُف ا يرَبة ػػػػػػِــ ألَب حَب
(1)         

 فقد يعكد فرحا كىك مغـر بعكدة األميرةميرة بدؿ لحاظ ألليو حناف اإخير يضـ ألكفي ا
.  كحبيا لو األميرة
:  لقصيدة المشتعمة كالممتيبة كالحارة  ا فياآلفندخؿ 

نَبا   َب  تِـ فْت  َب ك
تُف  ... لِـماَبذَبا  َبتَبمْتتِـ ىَبكَباؾِـ  بُفحْت نَبا ؟  كَب

نَبا  لىَب بَبعْتضِـ              (2)؟لِـماَبذاَب  َبذَببْتناَب عَب

نُفكفه اليَبسَب  لِـيملُف ؟ َب ك  ...  جُف  نْتتِـ السَب

رِـيؽِـ  يفَب    ... كبَبعْتدُف الحَب نْتتِـ  َب تَبمْتضِـ
 ...    كابْتقِـى ىُفنَبا 
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نيا فعال عبارات جريحة إبة يظيراف في مقاطع شعره آحزيف ىذا الشاعر ، الحزف كالؾ
: خر القصيدة يقكؿ آتالمس سكيداء القمب ، كنراه في 

بحت  ناَب ؟  َب لِـمَباذَبا  َبتَبمْتتِـ ىَبكَباؾِـ ؟ كَب
نَبا ؟  َب نْتتِـ  َب كَب    ...لِـمَباذَبا ...لِـمَباذَبا 
     ؟ تكقع فقط كىك رُ ماذا اليجؿ الصّد لماذا

ذا :  نجد ف القصائد التي فييا الحذؼ ىي دمكع الننلل العااقل:  راجعنا ىذا الديكاف كا 
. الحذؼ فييا مرة كاحدة  : الحاف التصابي
   16 الحذؼ فييا :لحاظ االميرة 

  11الحذؼ فييا :  نا ك نت
  1الحذؼ فييا  : ثكرة الحب
  1الحذؼ فييا  : حب يتيـ
  ( 1) محذكفا في خمسيف قصيدة  29ماكف المعدة لمحذؼ ألمجمكع ا
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  الت رار:الثالثالمطلب 
ثر الشعرم ، عرفيا العرب منذ القديـ كحفؿ بيا شعرىـ ألظاىرة أسمكبية ليا فاعميتيا في ا''

عادتيالفاظ ألسماء كالمكاضيع في مكاقؼ مختمفة كالتكرار ىك تناكب األبتكرار ا  في كا 
 (1)."سياؽ التعبير بحيث تشكؿ نغما مكسيقيا يتقصده الناظـ في شعره اك في نثره 

لفاظ كالمعاني لتحقيؽ البالغة في أل الظكاىر الّمغكية التي نجدىا في اكاحد مفكىك 
غكم كالداللة عمى العناية بالشيء الذم كرر ؿؿاداء ألالتعبير كالتأكيد لمكالـ كالجماؿ في ا

 ( 2) ."فيو الكالـ كقد كرد التكرار في القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ كالشعر العربي

يقتصر عمى الداللة المرتبطة  ك التكرار يمثؿ أحد المككنات الفرعية الشعرية ك ال"
 الذم يصحب التعبير عف حالة االنفعاؿبالصيغة ك التركيب في النص ، كىك تعبير عف 

 (3)."كجدانية تصيب المتمقي بالدىشة ك التأثر

ك المفظة ك الجممة ، كىذا التعريؼ ال يخرج عف تعريؼ القدماء أكيككف التكرار بالحرؼ 
تكرار لفظي كتكرار :  قسميف إلى في المعنى كلذلؾ قّسـ أككيككف التكرار عادة في المفظ 

 .(4)."معنكم

 

 

 

                                                           

  .202 عبد اهلل خضر حمد ، مرجع سابؽ ، ص (.1)
    اإلسالمية الحسيف طبعة المعاني ، ـلـ ع الستار حسف زمكط ، مف سمات التراكيب دراسة تحميمة لمسائؿ ع(.2)

  .349 ص،1992 1القاىرة  مصر ، ط
 1994 دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، مصر،دط،،ممدكح عبد الرحماف ، المؤثرات اإليقاعية في لغة الشعر (.3)

  .94ص
  .9، ص1983 1، مصر طاألزىرية محمد السيد شيخكف ،أسرار التكرار في لغة القرآف الكريـ، مكتبة الكميات (.4)
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 ت رار الحرؼ : كؿ ألالفرع ا

 مكسيقية العبارة يوؿإذ يضيؼ إدبي يحمؿ قيمة داللية ، ألف تكرار الصكامت في النص اإ
جزاء البيت نطاقا يزيدىا أنغمات جديدة ، كيسيـ في تعزيز معنى العبارة كيعقد بيف 

 (1)"تماسكا كارتباطان 

حيث يثبت (نا  ) في ديكانو كىك بشكؿ ممحكظ زىر عجيرمألاىـ ما يكظفو الشاعر أكمف 
. نفسو كذاتو 

نَبا   َب يِـده ػػػػػػػػػػػػػعَبف
نْتتِـ العَبنِـيدَبةه   َب ك

 نَبا  َب به ػػػػػػػػػ َبرِـم
يدَبةُف    َب كَب  سمكبية كثيرة منيا أفييا كثافة بالغية كظكاىر  '' نَبا َب نْتتِـ  '' نجد في قصيدة نْتتِـ البَبعِـ
: الحذؼ كالتكرار كنسجؿ المقطع التالي : 

نا   دليؿ على كجكدنا ىك 
دليؿ على بنلنا  
دليؿ على صد نا  
دليؿ على حبنا  
تِـ   ... لِـمَباذَبا  َبتَبمْتتِـ ىَبكَباؾِـ         (2)؟نَبا  َب ؟ كبُفحْت

. ربعة أ: اثناف كدليؿ:نا أربعة كأعمى : التكرار
برز الشاعر كجكدىما بكجكده ىك كىذا التكرار يمنح ىذا الفاصؿ لشعرم تناميا في أ

على ''الجرننا عندما ندخؿ داخؿ ىذا المقطع الشعرم نجد حرؼ أحداث كما ألالصكر كا

                                                           

   ، مصر ، دطإسكندرية في لغة الشعر ، دار لمعرفة الجامعية ، اإليقاعية المؤثراتممدكح عبد الرحماف ، . (1)
  .94 ، ص 1994

  .23-22 عجيرم ، مرجع سابؽ ، ص األزىر (.2)
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 مف صفات محبك بتوربطيا بالصدؽ كالبخؿ كالحب كىك ىنا يؤكد ما بينو كما بيف '' 
 .ك جميمة كالصدؽ قبيحة كالبخؿ 

  :كاألتية كنفصميا ر ـ30اسميا في الديكاف ما يربك عمى  كرر 

 الصفحة  العدد  اإلسـ المكرر القصيدة  
 09 01 فكيزم كبعد

 10 01 فيركز ألحاف التصابي
 12 01 الفيركز  بساكرة في ىكانا 
 15 01 فكيزة  بساكرة في ىكانا 
 17 01 الفكيزم  ياحادم العيس 
 16 01 فيركز ياحادم العيس 
 16 01 الفكزل  ياحادم العيس 

 25 01 الفكيزم  ثكرة الحب 
 25 02 الفكيزم  ثكرة الحب 
 27 01 الفكيزم  ثكرة الحب 

 33 01 فكزل  طيب المقاصد 
 36 01 فكيزم  الكعاء المعمؽ 

 39 01 فكزتي  خيبة 
 41 01 فيركز  عاشؽ النخمة 

 42 01 فكيزة  سر القمب 
 43 01 فكزل  لمممت جرحي 

 45 01 فكيزل  تناقضات في زمف الجنكف
 46 01 فكزم  تراني تراىا
 49 01 الفكيزم  الحجاب
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 الصفحة  العدد اإلسـ المكرر القصيدة 
 49 01 فكيزة الحجاب

 50 01 الفكيزم  نداء العشاؽ
 53 01 فكزل  ركح الجسد 
 54 01 فيركز حنيف شفتاؾ 

 57 01 الفكيزم  عندما يأتي المساء 
 59 01 فكز مذنبة 

 61 01 فكزل صو يافؤادم
 60 01 فكزل  صو يا فؤادم 
 62 01 فكزل  صو يا فؤادم 

 بيذا العدد اليائؿ قمره ف يذكر الشاعر حبيبتو في شعرأف ىذا التكرار غريب في إ
 الذم شاع ذكره كذكرىا في الساحة العربية لـ يذكرىا في شعره بيذا العدد  مجنكف ليلى

 مفارقة  إنيا

سماء المصغرة ألك كاحدة مف اأكمبالغة تعدت الحدكد كاختمؼ اسميا أفيركز أـ فائزة 
سماء كاف ىذا ال ييـ بؿ الميـ كثرة التكرار الذم ألكفكزل كغير ذلؾ مف ىذه ا فكيزمؿكا

 .تجاكز الحدكد
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 ت رار ال لمل :الثانيالفرع 

ك أيقاعية جسمية كانت إلالتكرار ظاىرة عامة في الفنكف التي تعتمد عمى الحركة ا''  
ك بصرية  كما في العمارة عند مختمؼ الشعكب ، كظاىرة خاصة عند أ'' لفظية''صكتية 

  (1) ."داءألالمسمميف في ممارستيـ الدينية التي تعتمد عمى تكرار الحركة في ا

 أـيان كاف مكانو  كزمانو، شاء ذلؾ أنساف تحت تأثيرىا  إلكيعد التكرار ظاىرة ككنية يقع ا
 ىذا الككف كحتى تقـك الساعة فمظاىر الككف عمى اختالفيا إيقاعلـ يشأ ألنو جزء مف 

قائمة عمى نمط دقيؽ مف التكرار ،فميس دكراف  الككاكب حكؿ الشمس كدكراف القمر حكؿ 
ف أحداث مكررة بؿ إ كاختالؼ الميؿ كالنيار ، سكل األربعةرض كتعاقب الفصكؿ ألا
التكرار مكجكد "م فيك أقو كزفيره كدقات قمبو منساف نفسو متكرر في خمقو كتركبيو كشوإلا

مكر ألمر مف اأنو تعبير صادر عف ألك مكتسب بؿ أسمكب تعبيرم متعمـ أنو ألفينا ال 
 (2)."نساف كال يممؾ عنيا محيدان إلالتي فطر عمييا ا

ف تكرار الكممات نجد أدمكع النخمة العاشقة : لى الديكاف المدركس إكعندما نعكد     
التي سبؽ كتحدثنا عنيا ككذا '' عمى '' لى تكرار الحركؼ مثؿ إ فباإلضافةمتكفر بكثرة 

 30لييا إ أضؼ مرة 46تكررت حكالي '' اليكل '' ف لفظة إتكرار اسـ الحبيبة نجد اآلف 
.  76مرة بالمعنى لتصبح 

 

 

 

                                                           

 1،2003 لمقصيدة المعاصرة ، دار الفجر، القاىرة ،مصر، طاإليقاعية عبد الرحماف تبرماسيف ، البنية  (.1)
 .198ص،
  .32 ص2004، 1 فيد ناصر عشكر التكرار في شعر محمكد دركيش ، المؤسسة العربية لمدراسات ، بيركت ط(.2)
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سلكب النداء   : الرابعالمطلب 

طمب الميمة حيث يعرؼ بطمب إقباؿ المدعك عمى الداعي ، يأخذ اؿكىك مف أساليب     
إال انو كألسباب بالغية كدقائؽ '' أدعك''حركؼ مخصكصة ينكب كؿ حرؼ مناب الفعؿ 

 .كأسمكب النداء (1) ،خرل تعرؼ مف دالالت السياؽألى معاف إسمكب النداء أفنية يخرج 

سمكب النداء بكثرة لما تكتسيو القصائد مف أزىر عجيرم يتكافر ألكفي ديكاف الشاعر ا  
ف البيئة ليست في صالحو كاف المحبكبة أعتبار اكعكيؿ بكمناداة بة آسمات حزف كؾ

:  سمكب الميـ فيما يمي ألقـك بإحصاء ىذا افتستعمؿ معو الصد كاليجر، كىكذا 
 

 البيت الاعرم المتك ر  يو النداء عنكاف القصيدة
  ىذا غرامؾ لألجياؿ أكتبو**يابيجة الركح يا فرحي كيا حزني  كبعد

  لزكيت دىرا دمكع النصاب**أفيركز لك تعمميف مصابي  الحاف التصابي
  تحت الضمكع ىكل قد صار يفنينا**أيف التسابيح يا كردم لـ انتفضت  بساكرة في ىكانا
  اال تراعي خميال مف ظكاحينا**طكلقة يا قصيدا جد ناظمو  بساكرة في ىكانا
  ناشدتؾ الكصؿ ايضاحا كتبينان **ياقمب فكز كفاني اذ تشكقني  بساكرة في ىكانا
  لمثؿ يـك كيذا في مآقينا**يا عاذالن في دمكع عشت حافظيا  بساكرة في ىكانا
  كجدد نداء لحب رحؿ**أيا حادم العيس باهلل غف  يا حادم العيس
  لعؿ الفكيزم تشافي لعمؿ**أيا حادم العيس باهلل غف  يا حادم العيس

 فكيزم لماذا كتمت ىكاؾ ك بحت أنا ؟ كأنت أنا
  إلى اليـك ينعى المستذؿ الرحيؿ**فيا رب ىكف فرط حبي كانو  ثكرة الحب

  كحتى غرامؾ مف محب راشد**أفكيز كبرت مارشدم  طيب المقاصد
  يرمي بمقمتيا بشاىد**يا ليتني القى الفكيزم كاليكل  طيب المقاصد
  كيؼ السبيؿ الى رضاؾ الشارد**يا طرؼ حبي بالكفاء تدلني  طيب المقاصد
  أفكز ىجرتني كىجرؾ محرقي**أفكز ظممتني كظممؾ عمقـ  الكعاء المغمؽ

  ألي عند مف تعشقكف جكاب ؟**فيا مف عشقتـ جماؿ الحياة  خيبة
  لمف بعدىا أفشي الغراـ كاممي ؟**أفيركز صارت ال تطيب لشعرم  عاشؽ النخمة

                                                           

. 97 عبد اهلل خضر حمد ، مرجع سابؽ ، ص (.1)
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  قد تحدث عاشقييا**يا صديقي ال تمميا  تناقضات في زمف الجنكف
  ذم حياة المترفينا**يا حياتي فأتركييا  تناقضات في زمف الحنكف

  أخذت فياتي**أفكز حياتي  تراني تراىا
  كمف قاؿ اف اليكل يحتجب ؟**فيا نفس نفسي لماذا احجبت  بكيت كقد
  حبيس القمكب بدكف سبب**فيا لمغراـ الذم كاف منا  بكيت كقد

  مف كؿ ذنب جنتو المقؿ**افيركز اني طيرت نفسي  حنت شفتاؾ
  ترضى معاشرتي سعير بمتي**يا ماء في كبدم مف النار التي  كيؼ السبيؿ الى رضاؾ

  قطار البعيدات لف اركبو **ايا فكز اني سئمت التأني  مذنبة 
  كبعدؾ يا فكز ما اصعبو **كجكدؾ قربي ما اطيبو  مذنبة 

  المنى كالينا كلسنا ردائي **ايا نفس نفسي اراؾ لبسِت  صو يافؤادم 
  كيا فكزم زدم الّي رتكائي **فيا فكز قكلي لعينؾ كفي  صو يا فؤدام 
  كاحياء انا في جناف الشقاء **ايا فكز قمبي سييمؾ قبمي  صو يا فؤدام 
بيات الشعرية أليضا اأداة النداء كىذه أىذه عناكيف القصائد التي تحتكم عمى المنادل ك  

ل إؿسمكب حيث كصؿ ألف ىذا الديكاف عامر بيذا اأالمثقمة بأسمكب النداء كما يالحظ 
 . الديكاف عمىشكاؿ التكرار المفظي الذم طغى أ نداءن كىك شكؿ مف ثالثيفكثر مف أ
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 المفػػػػػػػػػػػار ل : المبحث الثالث 
المفار ل اللفػػػػػػػػػظيل  : المطلب األكؿ 

فكاره فيي تدفع القارئ أتسيـ المفارقة المفظية في تقكية النص كتزيد مف ترابط كعمؽ 
لمبحث عف المعنى الحقيقي لمنص كتتطمب ىذه الحيمة البالغية قارئان نشيطان يقـك بإعادة 

. لى الكعي بكجكد بنية مفارقة إنتاج الدالالت لمكصكؿ إ
نمتمس مالمحا لممفارقة نستقصييا  '' دمكع الننلل لعااقل'' زىر عجيرم ألفي تجربة ا

 : اآلتيةعبر المحطات 
المفار ل اللفظيل  : األكؿالمطلب 
  السنريل كالتي ـ   :كؿ أل الفرع ا

:   بيات عديدة  أ كقد يظير ىذا النكع مف المفارقة في   
نيِـ  زْت ي كيَبا حُف كحِـ يَبا  َبرْتحِـ لَب الرُف يَباؿِـ   * ** يَبا بَبيْتجَب تُفبُفو ُف  َب ىَبذَبا غَبرَبامُفؾِـ لِـألَبجْت  (1) ْت

ف شاعرنا سعيدا أننا نفيـ مباشرة أنو يزاكج شعكره بفيركزه بيف الفرح كالحزف ال شؾ إ
لكقت انو حزيف ألف ىناؾ مف يقمع الحب اصابو كفي نفس أمستمذا بيذا الحب الذم 

: ؽ العذاب مكيئّده نجده يتيكـ مرة مف شعكر فيركزه كتصرفيا تجاه ىكاه ليخبرىا انو شؽ
ز تَببْت يِـ  ُفؤاَبدِـم  كُف   (2)نيِـ اَبقِـيؽُف العَبذَبابِـ  َب ؾَب ػػػػػػػػػػػػػػػػػ َبئَب شَب   * ** كمَبادُفمْتتِـ  َبيْترُف

خر يسخر بالتقاليد التي سارت في رأيو بيف سيؿ اليكل كاليضاب فكأنو آنو في مكضع إ
يسخر بالتقاليد التي ال تعترؼ باليكل كالحب الذم يعانيو كيعتبره سيال داللة عمى 

 الكضكح كالصفا كالشفافية كيعد قيكد القبيمة باليضاب الدالة عمى االلتكاء كالتخفي كعدـ
 
 
 

                                                           

 .9 عجيرم ، مرجع سابؽ ، صاألزىر(.1)
 .10 سابؽ ، ص مصدر(.2)
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 : الكضكح فيقكؿ في ىذا الكضع 
ابِـ  * ** ؾَب الَبتقَبالِـيِـد اَباءتْت  ؿْت كتَببنا لِـتِـ   مُفسَباكَباةَب سَبيْتؿِـ اليَبكَبل بِـاليِـضَب

: لفاظ فيقكؿ أليعكد شاعرنا ليجمع بيف المتضادات بيف ا

بِـي  ُـف بِـقُفرْت َـب البُفعْتدُف يَباَبمفْت تَبيْتيَب يَبابِـي   * * *لِـ فَب اليَبكَبل  ِـي غِـ يفَب لَبحْت غِـ   َبتُفصْت

ئ  دَبتْت  ِـي ذَبهَب  *   * *بَب َبتْت مُفقْتلَبتَباؾِـ زَبمَبافَب المَبجِـ  (1)ابيِـ ػػػػػػػ َبيَبؿْت يَبا تُفرَبل عَباكَب

ف شدة اليكل كتأجج العشؽ في نفسو لفيركزه جعؿ منو أ شاعرنا لندرؾ أفكار في سنتعمؽ
. باكيا بقربيا ألنو خائؼ مف بعادىا كباكيا خكفا مف عدـ قربيا 

 لفيركزه مرة األعذار شاعرنا فانظر كيؼ يخمؽ أبيات التيكـ ال يزاؿ مستمرا في إف
  : فيقكؿ أخرلتارة ىا كيمـك

يِـ يَبأْتسَبرُفىَبا   ينَبا    *  *  *الَب تَبعْتذلُفكىَبا ك َبيْتدُف الحَب ؿِـ الحُفبِـ  َبيْتدنا  ِـي  َبيَبادِـ كْت مِـفْت حَب

مَبعُفنَبا   ُفرْتبه ىَبانَبتْت عُفيُفكدِـم  َبئَب  ينَبا ُف  ** *يَبجْت بعَبادُف يُفنْتسِـ ع يَباْتفيِـ كالَب اإلِـ  الَب الدمْت
(2) 

: ثـ يزيد مف الّمـك 

ا   جن دَبل حُفجَب زِـم تَبدَباعَبتْت بِـالعِـ ينَبا ألَب يْتفَب ا  **مَبالِـي ك َبكْت  مَبانِـي التِـي  َبانَبتْت تُفنَبادِـ

: ضداد أللى شاعرنا حيف يستعمؿ المفارقة فيجمع بيف اإنظر أ

. صار البقاء  مثؿ الفناء 

ىَبكَباؾِـ ؟  لِـماَبذَبا  َبتَبمْتت ِـ

 
                                                           

 .10سابؽ ، صمصدر  عجيرم ، األزىر(.1)
 .12 ، صنفسو مصدراؿ(.2)
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تُف  بُفحْت ... نَبا  َب كَب
 (1)... نَبا  َب  َبرِـيبه 

نْتتِـ البَبعيِـدَبةُف   َب ك
نَبا ىَبكَبانَبا  فَبانَبا ... َبتَبمْت نَبا جَب بُفحْت  كَب
نُفكفه  لِـيمَبله اؿنتِـ  ك... اليَبسَب جُف سَب

 ؟(2)
 كميا معبرةف ىذا التضاد الذم يستعممو الشاعر جدير بأف يقرأ كيفيـ فيذه المفارقات إ

. عف صدؽ ما يعانيو شاعرنا مف شدة الحب ككلع بالكصاؿ كاّلمقاء 
 لفاظ ألالّلعب با : الفرع الثاني 

تحت تأثير الكاقع لذم يعانيو الشاعر مف شدة الحب كتأجج العكاطؼ كاألحاسيس يمجأ 
:  التالعب باأللفاظ لخمؽ المفارقة لمفظية إلىشاعرنا 
كَباؾِـ  كَباؾِـ لَبيْتسَب يَبرْت َبى ...بِـسِـ سِـ ثلْتمَبا سَبّكاَبؾ رَببيِـ     * *    * كَب فْت يَب ُفكفَب مِـ

يدَبة ِـ ِـي عُفصُفكرِـ  َب نْتتِـ  َب  لَبى مِـفْت  َبصِـ لَبتْت كالُفمتَبنَببيِـ  إل * * *حْت يْتدُفكفَب نَب بْتفِـ زَب
بِـيعِـ يَبتَب  َب نْتتِـ   لَبى مِـفْت رَب ِــ  * * * غَبنَبى ػػػػػػػػػػػػػػحْت ي بيِـ ا بِـاألَبىَبازِـ لتيِـ نَبامَبتْت بِـدَبرْت

(3) 
: كيعكد ليذا التالعب باأللفاظ لمغكية 

الِـيَبا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااؿُف يُفسَب   رُف كاألَبفْت ػػػػػػػػػػػػػػػػااؿُف يُفسَب  * * * نيِـ اللَبيْتؿُف عَبفْت حَب ـ ػػػػػػػػػػػػنيِـ البَبدْت  (4)جُف
سَبدِـم ثْتؿِـ الُفركحِـ  ِـي جَب ْـت تَب ُفكنيِـ  َبمِـ كزُف لِـألَببَبدِـ  ػػػػػػػػػػ طَبلَبقْتتُف حُفبَب * * *لَبكْت لَب ؾِـ يَبا  َبيْترُف

ؼ  منا كاحْت نيِـ المُفنَبى دَبكْت َـب    َبياَب  ** *ظَبيَبا ػػػػػػػَب  َبدْت  ُفنْتتُف  َبجْت  (5)ذرِـييَبا بِـئَب عَبدَبدِـ  ُف نَبا اليَبكْت

                                                           

 .21 سابؽ ، صالمصدر عجيرم ، األزىر(.1)
 .24المصدر نفسو،ص(.2)
 .30المصدر نفسو،ص(.3)
 .50المصدر نفسو،ص(.4)
 .53المصدر نفسو،ص(.5)
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 فيك قد ىجر النـك انو أصابوفيك مف خالؿ ىذا األلفاظ يريد أف يؤكد الغراـ كالحب الذم 
نيا كمثؿ الركح في الجسد  فال طاقة لو بأف أساىرا يحادث البدر كالنجـ ، كيؤكد لفيركزه 

. يخمع الركح عف الجسد 
يَبتْتؾَب ػػػػػ  ُـف  حَب ؽِـ الفُفؤَبادِـ نَبسَبااِـ رْت ُـف   * * * مِـفْت حَب دِـ  ػػػػػػػ    يَبا لَبيْتفَبلَب ال تَبدَبانِـي المُفتَببَباعِـ

.   الشعرم في لفظتي المتداني ك المتباعد ببيتوالشاعر كظؼ المفارقة في عجز 
رُف    َب ػػػػػ كنَبقُفكؿُف  دِـ * * *زْتىَبدَب  ِـي الغرَباَبِــ سَبتبُفصِـ بِـزَباىِـ بَبيَبا يُفعْتميِـ  َبلَبسْتت ُف     ذاَب حُف

.  المفارقة تكمف في لفظتي  ستبصر ك يعمػػػي 
حْت  يفَب  َب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َب ُفكؿُف لِـصَب ْـت     كُف بيِـ الذِـ      يَبيْتكَبل بَبعيِـده كالقَبرِـيُفب مُفطْتلِـقِـي  ؟ * * *دَبىُف

. البعيد ك القريب : المفارقة في قكؿ الشاعر
فُفكفُف  َبرِـيمَبله   ػػػػػ  يدنا ك الجُف حِـ دَبؽِـ *  * *     ظَبؿُف كَب ْـت تَبتَبصَب      ُفزَب ِـي غَبرَبامِـي كىِـيَب لَب

. أزكي كلـ تتصدؽ : نالحظ المفارقة في كممتي 
ػػػػػػػ  ابُف      ػػػػػػػَب ػرُف  َبماَب لَبكْت مػػػػػػػػ َبمُف ياػَبػلِـ كَب ذَبىػػػَبابِـ * * *مُفرُف السَبحَب       ك ػَبػػػدْت تَبرُفدُفنػػِـي جِـ

. جيئة ك ذىاب : المفارقة في كممتي 
زَبانَبا     ِــ السَبعْتدِـ  َبكْت زنْتيِـ لِـيَبكْت يتنا ك اَبيْتطَبا* *   *ػػػػػ ك َبطَّرَبتْت حُف فْترِـ عْترُف عِـ ا فَب     كَبعاَبدَبنيِـ الاِـ

. الحزف ك السعد : المفارقة في لفظتي 
يػػػػػػػػػػػَبػػػػػػػػػ      نػػػْتػػػػػػتِـ دَبااػػػػِـي كالػػػػػػػػػػػػػػدَبكَباءِـ * * *ػتيِـ    اػػػػػػ  َببِـليِـػػػػػػػػػنيِـ يػػػػَبػػػػػاحَب

 . دائي ك الدكاء  : المفارقة في لفظتػػػػػي 
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 المفار ل السيا يل : المطلب الثاني 

.  بيذه المفارقة التي تمثؿ تقنية ذات أىمية بالغة في شعره (ألزىر عجيرما)إستعاف شاعرنا
 كعبرت عف تناقض عناصر جكىرية في حياة الشاعر كما يمر بو مف مشاعر     

  .كأحاسيس

. لقد تعددت أشكاؿ ىذه المفارقة في شعره  نشأة  أكثرىا بركزا 

ػ   :األكؿالفرع 
 :المفار ل الدراميل  

لـ تػػػتمثؿ فيو العناصر  ليس مف السيؿ أف يتحقؽ الطابع الدرامي في عمؿ شعرم ما 
  اإلنساف ، الصراع : األساسية التي ال تحقؽ الدراما مف دكنيا كىذه العناصر ىي 

تناقضات الحياة ، فاإلنساف ، في كؿ تجربة مف تجاربو يخكض معركة مع نفسو ك أحيانا 
 ( 1)." أخرل مع غيره

 :بنػػاء المفار ل الدراميل: الفرع الثاني 
    تحظى ىذه المفارقة بأىمية بالغة التأثير في صناعة النص الشعرم عنده ، إنو يختار 
طريقة رسـ الشاىد فيكظؼ فييا أكبر قدر مف الحكاس فيجعؿ القارلء عمى عالقة حقيقية 

              .بما يعانيو ك يعيشو مف ألـ الصبا ك تأجج المشاعر
ُـف         ؿُف قتبِـعَبينيْتؾِـ  ي بَبا ك النَبسِـ يَباحِـ الَبتصَب *  * *ك الصِـ ليَب رِـ ابيِـ  ػػػػػػػػػػػػ        َبيَببَبتْت عَب

كدِـ         رُف َـب الضَب *       *  *  َبماَب زِـلْتتُف  َباْتيىَب عُفدُفكؿَب الكُف يَبا اَبى نِـ بَبابِـ ػػػػكَب َبـ ْت ُفنْتتُف  َبنْت
ػػػػػػػيؾِـ لَبمػػَبػػػا          يَباتيِـ تُفنَباجِـ عَبلْتتُف حَب سَبى  ِـي تُفرَبابػػػػػػػػػػػػػيِـ *  * *جَب نَبايَبا األَب رَبعْتتُف مَب      زَب
راَبحيِـ        كحَب اليَبكَبل  يِـ جِـ ػػػػػحػػَبػػػػػػػابِـ        * * *بَبنَبيْتتُف صُفرُف َـب الصِـ ُـف  ػَبػػػػئَب  كزَبادَب الغػػػػَبػػراَب

ؽِـ لِـظَبامَب     ؼَب  ْـت  طْتفَبأَبتْت نَبارَب اَبكْت ؿْت  َبك ػػَبػػػػدَبتْت سَب       * * * َب امِـران  يِـ لُفعَبابػػػيِـ     ػػػػػػػػػػػػػ َبجَب

                                                           

 1 ، الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية ك المعنكية ،  دار العكدة ، بيركت ،طإسماعيؿعز الديف (.1)
 .79ص .1972
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رتباط بعامؿ المكاف كثير التعمؽ بمفاتف الطبيعة في إلزىر عجيرم شديد األالشاعر ا
ؼ جماؿ بسكرة نخيؿ طكلقة كتقاليد الحي في تعبير درامي صمسقط الرأس فنجده يك

مشاعر المحب الميجكر كالعاشؽ الذم حالت دكف كصالو كمحبكبتو تقاليد  يكحي عف 
مو كحزنو ألنو يقدـ صكرتيف في صكرة كاحدة فيك يقدـ صكرة عف اإجداد ألالحي كعرؼ ا

 :كصكرة عف بيئتو،إقرأ
يِـ يَبأْتسَبرُفىَبا           ؿِـ الحُفبِـ  ِـي  يَباِـدينَبا* * *         ال تَبعْتذُفلُفكىَبا ك َبيْتدُف الحَب كْت  مِـفْت حَب

ميِـ  دَبعْتتُف  َبكْت ؽُف دَباعَببَبنِـي   إكَب يمنا  َبافَب ىَباكِـينَبا  إ        * *  *ذَبا مَبا الاَبكْت بِـيبِـ  َبدِـ لَبى حَب

رَباءَب عَبفْت  َبمَبؿِـ         تَبنَبا النَبضْت دَبل كالبُفعْتدُف يُفدْتم* ** سَبألْتتُف كَباحَب ِــ العِـ ننَبا فِـ         َبافَب بِـرَبغْت

ؿُف ال  ؽه كالنَبنْت تَبرِـ نِـيفُف الـ*  * *مؿه        َب  َبالرِـيؼُف  مُفحْت  َباؼِـ بِـكَباِـدينَبا  ػػػػػػػػػػَب       ىَبذِـم سِـ

نَبا بَبسَبا ِـرَبةن          رَب مَبادُفمْت اَبحُف الحُفب يَبأْتكِـينَبا  ك     يِـ الحُفبِـ دَبكمنا ك *  * *كنَبفْتنيِـ العُفمْت

يبقي ىذا  االرتباط المكاني كبيرا في نفس الشاعر ككأنو ال يستطيع استبداؿ فيركزه    
 أخريقدر استبداؿ مكطنو بمكطف  خرم لشدة الحب كما انو في نفس الكقت ال أبفيركز

      :،فتراه يقكؿ في احدم قصائده 

       لفقد المني بيف الحراش  طكلؽ **تعالي اسقني مف  أس سـ معتؽ        

 (1)       ييكم بػػػػعيد ك القػػريب مطػػلقي **  ػػػكؿ لصحػػبي الذيف  كدىػػػـ          

ننا نرم ككأف خطاب الشاعر في جؿ قصائده ذات منشطرة فكأف الشاعر ذاتاف ذات إ
ف ذاتو مرتبطة بحمـ إالـ اليجر مرة كسركر كالحب مرة  آذات لذاتو المعذبة ب ىك لفيركز

نيا مفارقة درامية إبعدتو ظركؼ كعكائؽ ، أالمقاء كالكصاؿ فكمما يدنك مف ىذا الحمـ كمما 

                                                           

 24-10 ،ص  مصدر سابؽ عجيرم ،األزىر(.1)
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مساحة النص لتخمؽ تناقضا مرة بعنصر الزمف كمرة بكسر  التكقعات التي  تتحرؾ عمى
. يتمناىا شاعرا فيجعؿ ىذا التناقض قصائد الشاعر عرضا مفاجئا مدىشا 

 المفار ل الركمانسيل  :الفرع الثالث 

 عادة في ىذا النكع مف المفارقة ببنية تحمؿ في طياتيا أف القصيدة تبدأمف المعركؼ     
ف تقترب الصكرة مف أمؿ كما ألمامو نافذة اأيجابيا كيفتح إما يجعؿ القارئ يتكىـ الكاقع 

نيايتيا حتي تتغير الّميجة كتتبدؿ المعطيات كتختمؼ حقكؿ الداللة  لينتيي النص بسطر 
. نكسار إللـ كاأليحمؿ كؿ معاني ا

جراء  (زىر عجيرم ألا) النخمة العاشقة  ديكافكتتراءل مالمح المفارقة الركمانسية في
 ك رؤية العممة في كقت كاحدأضداد ألمحاكلتو المستمرة لمعب عمى ا

يْتزِـم كاليَبكَبل    ػيَبا لَبيْتتفَب  مِـي بِـمُفقْتؿ ** *  مِـ  لْتقي الفُفكَب دِـ تِـ      يَبرْت يَبارُف بِـاَباىِـ ىَبا الدِـ
ؽِـ  ِـي  َبمِـي    رِـ فِـ المُفؤْت اءَب الذِـم * * *  َبأَب ُفكؿُف لِـلاَبجَب ىْتكمِـ بِـغَبيْترِـ تَبكَباعُفدِـ  َب      جَب

ااِـدِـم    إ  رَبةن لِـقَبصَب اؿِـ لَبسْتتُف بِـرَباِـادِـ ا      تَببنا لِـذَب  * * *فْت  َبافَب اَبرْتطُفؾِـ ىِـجْت  (1)ؾَب الِـكصَب
 فيركزه ،لكنو سرعاف ما إالف الشاعر ال يرم كال يعشؽ أف القارئ يتكىـ مف قراءتو إ

 .كثر حبا عند شاعرنا فيك ال يستطيع ىجرىا أف القصائد أيندىش حيف يجد 
 
 
 
 
 
 

                                                           

. 32،33 ،ص مصدر سابؽ عجيرم ،األزىر(.1)
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 :شاعرنا يصيبنا بالدىشة في مكاضع عدة عندما نقرأ مثال 

رِـ طَبر َب  اكُف لَبيْتؾِـ مِـفْت تَبحَب فْتفُف الُفذُفبكؿِـ  إ          * * *  ُفؾَب غَبارُف عَب مِـي عَبنْتوُف جُف ذَبا مَبا تَبرْت
لَبلِـ   ػػػػػػػػػػخَب  َب  لَبيْتؾِـ مِـفْت تَبزاَبمُففِـ عِـ لِـيؿُف  ػػػػػػػػػػػػػ َبالحُفبُف دَباءه كالطَب   * * *    اؼُف عَب بِـيبُف عَب
فكاف فيركز تجاريو في المراد كتبادلو الحب كتخاؼ عميو مف العمة كالداء لنندىش    

 :              حيف يقكؿ 
َـب البُفعْتدَب يَبا مَبفْت  ؿُف لِـ تَبدِـ نِـيَبا       َبسْت لَبى نَببْتضِـ  َبلْتبِـ  ِـي ىَبكَباؾِـ  َبتيِـؿه *  *    * بِـحُفسْت      عَب

لِـقْتنَبا بِـيَببتيِـ       نُف يفِـ الذِـم يَبا حَب  نَبؤُفكؿُف كتُف ػػػػػػػػػػػػُف لَبيْتوِـ غَبدان لَبمَبا نَبـإ       *  *  * مِـفَب الطِـ
يفه كحُفضْت  نُفؾِـ طِـ ثْتلَبوُف       ػػػػػػػػػػػ َبحُفضْت ا يَبسْتتَب  * *  * نيِـ مِـ يـه كالنَبجَب يؿُف ػػػػػػػػػ      ُفؤاَبدِـم ىَباِـ 1حِـ

 

فالشاعر في ىذه البنية جعمنا نعيش قصة كد متبادؿ كحب بيف طرفيف متفؽ عميو لكننا 
. ختارت البعد عنو إنو حب الفيركزم لفيركزه التي أ أنتفاج

ك أشكاؿ المفارقة التي يبنييا الشاعر في قصيدتو  لفظية أف تعددت إنو كأخالصة القكؿ  
ف ال تككف الّمغة  ألى ذات لغكية بشرط إبداع المبني عمى المفارقة يتحكؿ إلف اإسياقية ؼ
. مجرد لغك 

لى إضافة إل لقد ظيرت في قصائد شاعرنا المفارقة الدرامية بشكؿ أكفر مف المفارقات با
كاف  ( دمكع الننلل العااقل)ف شاعرنا في قصيدة أعتبار إالمفارقة الركمانسية عمى 
 .كصؿ محبكبتو فيركزؿال ك ىك الحنيف كالتمني أيستعرض مكضكعا كاحد 
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زىر عجيرم تتفؽ كميا في ككف ألشكاؿ المفارقة التي تكسمت في شعر اأف تعدد إ 
عة كالمقصدية بحيث تجعؿ القارئ يتدرج في صفالمفارقة رسالة عمى قدر كبير مف اؿ
: تككيف عالقة مع النص عبر النقاط 

 .كصكؿ النبرة التي يرسميا صاحب اّلمغة مف المفارقة خالؿ المغة _ 
 لالمعف ال بعد رفضإف تقبؿ ألفاظ كالعبارات ال يمكف ألف بعض اأتيقف القارئ مف _

  .الظاىرم
    شكاؿألى كحدة في الصياغة المتكاممة يتجمي دكر القارئ في كؿ إالكصكؿ في النياية _

. ك غير لفظية حينما يترجـ ما يراد مف الخطاب الشعرم الذم يقرؤه أالمفارقة لفظية 
ك الخالصة أف القصائد التي جاءت في الديكاف المدركس ،حبمى باالنزياحات ك     

المفارقات ، حيث أف طبية ىذه األشعار تقتضي ذلؾ، فيي القصائد الحزينة المتألمة ذات 
 .التكجع الشديد ك الكآبة المرة ك الشكؽ الذم يقطع األكصاؿ ك اإلبعاد ك الجفاء

 : فيك يقكؿ
 لكحدم  ناجي بقايا سرابي  ***  نا  ي العذاب  عيش حياتي 
( 1) ك ااء الفؤاد ضياع الصكاب***لقد ااء حبي ضياع نفسي 
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: كفي نياية ىذا البحث نتكصؿ إلى خالصة ىي
 أىمية الدراسات المغكية في حقكؿ العمـك اإلنسانية  -
 االنزياح ظاىرة إنسانية ككنية قبؿ أف تككف ظاىرة لغكية داللية  -
كجكد مالمح كصالت في التراث العربي القيـ تحت مصطمحات متعددة منيا  -

 العدكؿ 
 االنزياح سبيؿ تحقيؽ المغة الفنية، لغة الشعر كاألدب -
ال يعتبر كؿ خركج عف المألكؼ انزياحا ما لـ يحقؽ سمة جمالية، فميس كؿ  -

 .انزياح خاصية أسمكبية داللية
 :أما بالنسبة لممفارقة نسجؿ ما يمي

المفارقة تعني أف يككف المعني الظاىر في الخطاب في تناقض مع المعني  -
 الباطني

ىناؾ أنكاع مف المفارقة المفظية كالمغكية، كما تكجد مفارقة المكقؼ كالتي تحتكم  -
 :مفارقات

 .األحداث، الشخصيات، المكضكع -
المفارقة كظيفة ميمة في األدب فيي تعكس جكىره مف خالؿ الصراع بيف الذات  -

 .كالمكضكع كالحياة كالمكت كالخارج كالداخؿ ألنيا تعكس الرؤية المزدكجة لمحياة
تناكؿ المفرارقة العديد مف الكتاب عبر العصكر كقد تناكلكىا بمسميات مختمفة  -

 .  كلكف تختمؼ في جكىرىا
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 :نخمص إلى ما يمي ,       في ختام ىذا البحث المتواضع 
وان لغة االنزياح ىي لغة الخمق ,     إن  االنزياح ىو صمب العممية الشعرية اإلبداعية 

 .واإلبداع التي تثير وتحرك وتفاجئ وتدىش وتيز األعماق 
    ثم إن لغة االنزياح ىي لغة االستعارات والمجازات الالمتناىية والتشبييات والمبالغات 

 .البعيدة والغموض المميم 
 :ىي في لغة العصر,    ثم إن البالغة القديمة بكل أبعادىا ومفاىيميا وتعدداتيا

بل عممية ,  االنزياح الذي يتصدر األسموبية الحديثة ثم إن االنزياح ليس مفيوما أحاديا 
أسموبية عميقة معقدة ومكثفة, ىذا من جية ومن جية أخرى انو بنية دالة عمى األشكال 

 .البالغية التي تقيميا االستعارة والكناية والمجاز وصوال إلى الرمز والتأويل
 .    وليذا صار االنزياح مرتعا خصبا وممعبا فسيحا لممغامرة والخروج عن المألوف
 . يبقى لنا أن نقول أن االنزياح لو أثر جمالي ممتع جدا يحرك الوجدان والمشاعر

   أما المفارقة فيي وحدىا تعبير بالغي يرتكز أساسا عمى عالقة ذىنية بين األلفاظ  
 .حيث أنيا تصدر من ذىن متوقد, وأنيا ذات طابع غنائي عاطفي

 إنيا عمل عقمي ىدفو إحداث اكبر األثر في العاطفة تحقق البنية المفارقة في الشعر 
ورسالتيا  , بوجود عناصر أساسية تؤدي العمل الفني وىي صانع المفارقة وقارئ المفارقة 

ويعد القارئ الطرف األىم في عناصر البناء وقد تجمت في ىذا الديوان أشكال عديدة 
 : تدخل تحت إطار االنزياح 

 : االنزياح االستبدالي 1
 االستعارة - 
التشبيو  - 
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 الكناية - 
 : االنزياح التركيبي 2

 التقديم والتأخير - 
 التكرار والحذف - 
 أسموب النداء - 
 : وقد ظير أيضا في ديوان المفارقة وأنواعيا - 
 المفارقة المفظية- 
 المفارقة السياقية - 

االنزياح )   إن ىذه التقنيات المذكور سمفا و المتوفرة في الديوان ىي أساس المفيومين 
 .وقد أثارت الدىشة وخمقت لغة جديدة ىي المغة العميا (والمفارقة

وعميو  فالديوان المدروس وجدناه حافال بيذه الصفات والتقنيات التي سمت بو إلى مستوى 
عال من اإلبداع والذوق الرفيع والمفارقات العجيبة التي جعمتنا نحس باإلمتاع والراحة 
أثناء قراءتنا وىو ماجذبنا إليو وجعمنا نتعمق بو كثيرا لما فيو من جمال في لغة الشعر 
الغارقة في االنزياحات والمفارقات السحرية الجذابة التي ال مناص منيا لدى المتمقي 

 .المعجب بيا 
 

 



      

 

            ملحق 
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 عناوين القصائد المدروسة في البحث من ديوان دموع النخلة العاشقة

 الرقم في الديوان عنوان القصيدة
  09 وبعد

 11 - 10 الحان التصابي 
 15-12 بساكرة في هوانا 
 17-16 غن ....يا حادي العيس 

 20-18 لحاظ االميرة 
 24-21 وانت انا 

 28-25 ثورة الحب 
 29 عرش حب  

 30 حب يتيم 
 33-31 طيب المقاصد 
 36-34 الوعاء المعمق 

 39-37 خيبة 
 41-40 عاشق نخمة 

 42 سر القمب تكتشفه العيون 
 43 لمممت جراحي 

 45-44 تناقضات في زمن الجنون
 46 تراها ........تراني 

 48-47 .....بكيت وقد 
 49 الحجاب 

 51-50 نداء العشاق 
 52 ارجوزة الوداع 

 53 روح الجسد 
 54 حنت شفتاك
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 19 االستعارة                                                                        1
 22 التشبيه                                                                         2
 23 الكناية                                                                          3
 24 االنزياح الصوتى االيقاعى                                                       4

 25االنزياح التركيبي                                                            : ثانيا 
 25 التقديم والتأخير                                                                 1
 26 الحذف                                                                         2
  26 التكرار                                                                          3

      27مفهوم المفارقة وأنواعها                                            : المطمب الثاني 
 27 المفارقة لغة                                                               1الفرع 
 28 اصطالحا                                                                 2الفرع 
 30 أنواع  المفارقة                                                            3الفرع 

 31 المفارقة المفظية                                                                 1
 32 المفارقة السياقية                                                                2

 33صور االنزياح وأشكال المفارقة                                    : المبحث الثاني 
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 33صور االنزياح                                                         : 1المطمب 
 33االنزياح من المادي إلي المعنوي                                      : الفرع األول 
 33االنزياح  من المادي إلى المادي لعالقة مكانية                        : الفرع الثاني 
 34االنزياح من المادي إلى المادي لعالقة زمانية                         : الفرع الثالث 
 34االنزياح من المادي إلى المادي الشتراكهما في جزء من المعنى        : الفرع الرابع 

 34أشكال المفارقة                                                    : المطمب األول 
 35المفارقة المفظية                                                      : الفرع األول 

 36المفارقة الدرامية                                                    : الفرع  الثاني 
 37المفارقة الرومانسية                                                  : الفرع الثالث 
 38المفارقة السقراطية                                                    : الفرع الرابع 

 38المفارقة البنائية                                                    : الفرع الخامس 
 39مفارقة السموك الحركي                                             : الفرع السادس 
 40مفارقة النغمة                                                        : الفرع السابع 

   42دموع النخمة العاشقة         : تجميات االنزياح والمفارقة في ديوان :الفصل الثاني 
 43االنزياح االستداللي                                                 :المبحث األول 
 43االستعارة                                                          : المطمب األول 
 49التشبيه                                                           : المطمب الثاني 
 53الكناية                                                            : المطمب الثالث 
 57االنزياح التركيبي                                                  : المبحث الثاني 
 57التقديم والتأخير                                                    : المطمب األول 

 58تقدم الخبر عمى المبتدأ                                               : الفرع األول 
 62الحذف                                                           : المطمب الثاني 
 63التكرار                                                           : المطمب الثالث 

 64تكرار الحرف                                                        : الفرع األول 
 68أسموب النداء                                                     : المطمب الرابع 
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 70المفارقة                                                         : المبحث الثالث  
  70السخرية والتهكم                                                     : الفرع األول 
                 72المعب باأللفاظ                                                       : الفرع الثاني 

 74المفارقة السياقية                                                   : المطمب الثاني 
 74المفارقة الدرامية                                                      : الفرع األول 
 74بناء المفارقة الدرامية                                                 : الفرع الثاني 
 76المفارقة الرومانسية                                                   :الفرع الثالث 

 80:                                                                         خاتمة  
 83قائمة المصادر والمراجع                                                           

      89عناوين القصائد المدروسة                                                : 1ممحق 
             92فهرس البحث                                                                      

 . العربية و الفرنسية: ممخص البحث بالمغتين
 

 

 

 

 
 



 


