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                                                                                 :امللخص
فاله، من أركانه ال يمكن إغ أساسيا ركنا  فكانت،  في الشعر األندلس ي النقدية التي يمكن تمثلها  املفاهيم من  إن املفارقة

تخللها التحول الجذري سواء في الجانب السياس ي  عاش حياة  هخاصة ؛ ذلك أنوح في شعر املعتمد بن عباد بصورة بوض وتراها ماثلة 

ثالثة خالل من  جالءهما حاولت الدراسة توضيحه و شكل مادة غنية لدراسة املفارقة فيه، وهذا و  انعكس على شعره،ف؛ جتمايياال و أ

موضوع املفارقة في  الدراسة علىالدراسة، ثم وقفت لى املفهوم املتبنى في هذه إلقاء الضوء عهوم املفارقة، و ملف : تناولت تمهيدامحاور 

ضح فيه النصوص التي احتوت على املفارقة ومحاولة إبرازها وإظهارها، ثم وقفت الدراسة على محور وو   عباد ملكا، شعر املعتمد بن 

الدراسة إلى أن اإلفراط في وخلصت لجة النصوص التي نهضت على املفارقة ؛ ، ومحاولة معا املفارقة في شعر املعتمد بن عباد أسيرا

يولدها الوجع  كثيرة مفارقات أكثر حدة من تلك املفارقات التي في أحيانباد أثناء امللك يولد ع الترف والغنى الذي يمثل حياة ابن

            .املتناسل عن املعاناة

 عصر ملوك الطوائفاملفارقة، املعتمد بن عباد، الشعر األندلس ي، الكلمات املفتاحية: 

 :ارقةمفهوم املف
، ونستكنه رؤيته باطن النص إلىنستطيع الولوج  ا؛ فمن خاللهدراسة الشعرمن املصطلحات النقدية التي تصلح ل املفارقة

لغة ف؛ في النص  تضاد اللغوي الذي يعانق الفكرة املركزية ال برزهايالت اللغوية التي يالشعرية التي تتوارى عبر سلسلة من التشك

 " كن فهمها إال من خالل املفارقةر عنها الشاعر اليمقة التي يعبهي لغة املفارقة ... وهي اللغة املالئمة والحتمية للشعر، فالحقي " الشعر

ملفارقة النص ، وقارئها على نحو يقدم فيه صانع ابين طرفين؛ صانع املفارقة واملفارقة" لعبة لغوية ماهرة وذكية ،(1990ك.  ،) بروكس

ن.  إبراهيم،) وتدعوه إلى رفضه بمعناه الحرفي، وذلك لصالح املعنى الخفي ، الذي غالبا ما يكون املعنى الضد" القارئ بطريقة تستثير 

 . (1990ك.  ،)بروكسالتعمق، واملنطق ال الحدس"واملفارقة عند بروكس " نتاج العقل ال العاطفة، والحذق ال  .(1987

واالزدواج في اللغة،  (paradox)في أساسها تقوم على التناقض  إلى أنها  املفارقة التي قدمت عن  ة التفسيراتجملتشير 

. دي ،) ميويكيجب أن يتصف باملفارقة " ... )كما يرى ميويك(  ب الجيد" مسألة ال تحتمل الجدل... إن األدوأهميتها في دراسة األدب 

 . (1987ن.  إبراهيم،) وهذا ما دفع توماس مان إلى القول :إن "املفارقة هي ذرة امللح التي وحدها تجعل الطعام مقبول املذاق" ،(1987

 إلى أن املفارقة ال تتحقق إال بأربعة عناصر نلخصها باآلتي  :    (1987)إبراهيم، ن.  وقد أشارت نبيلة إبراهيم

لتعبير الواحد، املستوى السطحي للكالم على نحو ما يعبر به، واملستوى الكامن الذي لم يعبر عنه، ى  في اين للمعنوجود مستوي .1

 تشافه إثر إحساسه بتضارب الكلوالذي يلح القارئ على اك

 التناقض بين الحقائق على املستوى الشكلي للنص.  التعارض أوإال من خالل إدراك  ،ملفارقةال يتم الوصول إلى إدراك ا .2

 ، وقد يصل األمر إلى التظاهر بالسذاجة أو الغفلة .رتبط املفارقة بالتظاهر بالبراءةغالبا ما ت .3

ـــغالبا  بوضوح أكبر ــــ العنصر يتوافروهذا  ،ال بد من وجود ضحية في املفارقة .4  .في املفارقة الدرامية  ـ

، ة الذي قد يكون الشاعر أو الكاتببأنها تعتمد على صانع املفارق ،العملية اإلبداعية املفارقة في   ا تقدم يمكن تبسيطعلى ضوء م

 هذا: ، والرسم اآلتي يوضح غالبا ضحية املفارقة ، واملتلقي الذي قد يمثلشعري الذي تظهر فيه لغة املفارقةوالنص ال

 ساذج )ضحية املفرقة( ┐← متلق ←نص ← دعمب         

 )يدرك حقيقة املفارقة(  واع ┘←                                
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رق الش يء مفارقة ) املباينة ( فقد جاء في لسان العرب : فانجد أنها تعني   ،املفارقةمعنى  فيإذا استشرنا بعض معاجم اللغة و 

هذا مع مفهوم املفارقة في النقد الحديث" فامليزة األساسية  يقترب على مفارق الحديث ؛ أي على وجوهه"، و ووقفت فالنا باينه .. اوفراق

 مما يولد وجوها للكالم .  ،بال تاريخ ( ،)ابن منظور  في املفارقة " تباين بين الحقيقة واملظهر"

ت باملفارقة أنها أكثر اتساعا املعنى  من اجتماع معنيين في لفظة واحدة وشموال  ، لقد تبين على ضوء الدراسات التي اهتمَّ

ل الشاعر في صانع املفارقة( واملبدع) ،  القارئ  املفارقة وهولوايي لحقيقة الظاهر واملعنى املتواري الذي ال يدركه إال املتلقي ا ِّ
 
الذي يمث

 هذه الدراسة. 

 
 
تبنى في هذا البحث هو التباين بين حالتين متناقضتين، وال تحقق املفارقة وظيفتها وأثرها وفاعليتها إال إن مفهوم املفارقة امل

 من خالل عناصر أربعة ـــ قد تنسجم إلى حد كبير مع ما أشارت إليه نبيلة إبراهيم فيما سبق ـــ وهي: 

 .الشاعر )صانع املفارقة (  .1

 .النص الشعري  .2

  .املفارقةحقيقة املتلقي الوايي واملدرك  .3

 ــ ضحية املفارقة . شكل في األغلب املتلقي الساذج الذي ال يعي املعنى املباين واملضاد للمعنى الظاهر وقد ي .4

 يوقد  ا في صنع املفارقة وإبرازها،مهمدورا  يدؤ يالسخرية أو التهكم في كثير من األحيان  عنصر ومن الالفت للنظر أن      
ً
شكل عنصرا

 من أساس
ً
، وقد ينسج (السخرية أو التهكمهذا العنصر ) )أي املفارقة ( قد تخلو في بعض األعمال األدبية منعناصرها ، في حين أنهايا

 ، ووفق هذا املفهوم سيدرس شعر املعتمد.خيوط مفارقته من عنصري التباين والتناقض صانع املفارقة 

د  هذه  املفارقة  في بلورة  قد ساعدتو ، ته وشعره ت السياسية الجذرية في حياالتحوال  مفارقات عدة أفرزتها شعر املعتمد بن عباد جسَّ

في نصوصه  تتجلتي الألندلسية في عهد ملوك الطوائف، االبيئة لى التعرف إفي  ، كما ساعدت ـــ أيضا ـــــوإبرازها التحوالت الحياتية

تظهر القيمة الفنية املميزة سكما  ،الشعرية، وال شك أن دراسة املفارقة ستسهم في الكشف عن الرؤية الشعرية عند املعتمد بن عباد

وشعره قد خلت من دراسة ؛ فالدراسات التي عنيت بسيرة حياته في هذا الجانب، خاصة أنه لم يحظ بدراسة فنية تحليلية لشعره

 :  ومن هذه الدراساتة وانحصرت في إطار الجمع والتوثيق . شعره دراسة فني

 لقد اهتم املؤلف بإبراز تاريخ األندلس، وتاريخ بني عباد  ن عباد األندلس ي" ( ، ) شاعر ملك " قصة املعتمد ب علي الجارم  دراسة

ر لنا هذا  عليهاالتي ركز فيها، وتخلو الدراسة من الجوانب الفنية  هذا البحث ، وغلب على الكتاب أسلوب السرد والحوار ؛ فصوَّ

 التاريخ بأسلوب يقترب من األسلوب القصص ي. 

  قصائد من شعره  باختيار" حيث قامت املعتمد بن عباد، مختارات شعرية باللغتين العربية واإلسبانية "دراسة ماريا جيتوس روبيرا

شعر املعتمد وترجمته للغة اإلسبانية، ولم تعَن  من ؛ وقد بنيت هذه الدراسة على انتخاب بعض عداد الشروح عليهاوإ، وإخراجها 

 ."  في شعر املعتمد بن عبادموضوع "املفارقةب ما يتعلق  وخاصة ،لشعرهبالدراسة الفنية التحليلية 

  تاريخية وظف الشعر فيها إلبراز أهم الوقائع ، وهي دراسة (عبد الوهاب العزام  ) املعتمد بن عباد امللك الجواد املرزأدراسة

 التاريخية التي رافقت حياة الشاعر .

  ( اد دراسة علي أدهم                                                                             قد اهتم بالوقائع التاريخية في حياة ابن عباد. و  ،(املعتمد بن عب 

:املفارقة في شعر 
ً
 املعتمد بن عباد ملكا

هـ 432آنذاك ، ذلك أنه ولد سنة وكان فتى في الثالثين من عمره  هـ 461ملك إشبيلية بعد أبيه عام تسلم املعتمد بن عباد 

والسخاء، والجود، وقد بالشجاعة والبأس، وشدة الشكيمة، امتاز كما أنه  ،حدب على أهل األدبلوا حسن النظم وقد اشتهر بالقريض و 

حال، وأعرضت الدنيا عنه، وانتهى ال، وانقلب ، ولكن السرور لم يدم() فترة امللك واإلمارة  الفترة  متعة وسرورا في هذه  حياة تفيض عاش

ة فاصلة في األندلس، انتهى ن فقد كل ش يء، وقد شكل نفيه هذا وانتهاء ملكه نقطة تحول تاريخيفي سجن أغمات، بعد أبه األمر بالنفي 

 طين. جديد؛ عصر املراب عصر ملوك الطوائف، وبدأ عصري عباد، و فيها ملك بن

لى م عتقو والكرم والبخل، والحب واملقت...وغير ذلك،  والجبن، والشجاعةترح، لح وار بين الفإن الحياة وما فيها من تناقضات 

، فرطالسلطة والغنى امل تولد دائما ؛ فقد واملفارقة ال تولدها املعاناة واملصائب كبرى، الحياة بحد ذاتها مفارقة فلسفة  املفارقة، بل إن 

عالقات نسائية  إلى وجود  تتمأل قصره  أد لجواري التي ا، و واسعةالثقافة الذي  ابن عباد األمور لدى فهذه  ظم املفارقات،أع  ،واملعرفة

 ملفارقةنجد ا، ولذلك تناقضات هي لب املفارقة وعينها منك كنهها، وما يختلجها من الداخل د عمقت رؤيته للحياة؛ فأدر ، قمختلفة

 .وهذا ما سيظهر في النماذج املختارة في هذه الدراسة في شعره بوضوح، حاضرة 
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حياة على (  الغزل )  أثر وقد  ،الغزلي هكثرت أسماؤها في شعر امللك، ولهذا لقد تبخترت النساء والجواري في قصر املعتمد 

راض شعر املعتمد في عهد اإلمارة وامللك، وهو غزل حقيقي تحدث فيه عن غمن أهم " أ يعد  الغزل فالشاعر في عهد ملوك الطوائف ،

 . ( 1997م.  ابن عباد،) "قف على واحدةاو أنه غير  ،عواطفه في حال الرضا والغضب، والقرب والبعد، وأظهر ما فيه

فهو قد عاين تجربة العشق بأحوال   ،النفس وأريحيتها، فإنه في تجربة املعتمد قد أخذ بعدا خاصا والغزل على ما فيه من متع

إن هذه التجارب كلها كفيلة أن تشكل لدى شاعرنا حسا عاليا  املقبلة ، واملتمنعة...الخ .و ، مختلفة: الزوجة امللكة ، واملعشوقة الجارية 

يظهر هذا  حروالنموذج التالي الذي قاله في سِّ  رضا والغضب .وما يرافق هذا من العتاب وال، بين اإلقبال والصدود  جسدهاباملفارقة 

                                                                                                                                 ( 1997 ابن عباد، م.) إذ قال: الجانب 
       

قرب الشاعر في هذا النص، بين األلفاظ املتباعدة مستخدما املفارقة اللفظية، في كشف رؤيته، من خالل  استخدامه 

  وقد ظهر ذلك في مجمل أبيات النص . تراكيب لغوية تتنافر في مضامينها، ل

؛ مما جعله سحر عنهالتراكيب اللغوية والسياق الشعري في النص، انفعال الشاعر وتأزمه النفس ي في صدود ظهرت لقد أ

ضح في  ا من ألم ومعاناةميخرج عن املألوف في لغة النص، ويظهر ذلك من خالل الدعاء بإدامة العلة، والشكوى مع ما يصاحبه كما يتَّ

وكأن الشاعر يلمح ويشير من املحبوبة،  ؛ ألنه يقربهكما يظهر في البيت الثاني  ألم العلة ئ يستمر ، ولكن الشاعر البيتين الثالث والرابع

عد اآلخر أشد وأقس ى ؛ فألم ب  ملحبوبة والتي تتمثل  في شدة تعلق األنا با ،إلى فكرة مركزية في النص، تتمحور حولها الرؤية الشعرية فيه

 ؛ ألنها تقربه من اآلخر.                      في البيت الرابع  هذه العلةيدعو هللا أن يديم نراه  من ألم العلة، ولهذا

ليعبر من خاللها عن  املفارقة التي تتمثل في أمنيات الشاعر املبثوثة في النص كإدامة العلة واملرض؛لقد استحضر الشاعر 

 فالعلة حبيبة، تتنافر وتتضاد في الدالالت واإليحاءات،التي ال تنسجم، بل ، خالل تلك التراكيب اللغويةمن و  رؤيته الشعرية في النص 

إن الشاعر في غير هذه الظروف ال يقبل العلة وال يستسيغها ولكنه في تجربته مع سحر  ولهذا فالشاعر يتمنى قربها ويسأل هللا بقاءها،

 تنقلب الرؤى وتنعكس التوقعات.  

،  وبهذا اإلى نقطة واحدة كشفت دواخل األنا )الشاعرة ( وانفعاالتهلقد استطاع الشاعر أن يستثير ويي املتلقي، ويصل معه 

 املوقف وهذه الرؤية حاول الشاعر أن يؤلف ما 

اختلف في لغة النص، وأن يضع جسورا من التواصل بينها بحيث أصبحت تخضع لنسق واحد عبر عن فكرة الشاعر 

جعلت من جمع  وتعلقه بها وصدودها عنه ،ة في حب الشاعر لسحرالشعرية املتمثلإن عمق التجربة والرؤية وموقفه من اآلخر. 

إال في حاالت العشق  سوغها التي تجسد وضع النقيضة التامة ال تجد ما ي الحالةه في نسق واحد نموذجا لالنسجام، هذ املتناقضات

      :(1997 ابن عباد، م.) والهيام وهو ما يظهر في قول املعتمد بن عباد

                                                              

                                                
 الرشأ : الغزال إذا مش ى وتحرك.  1
2
  األحوى :يقال شفة حواء؛ إذا كانت حمراء تضرب إلى السواد. 

وى سأسأل  رَ 
ْ
ك ديَم بـي الشَّ

 
ي أْن يـ  ب 

 

 

 

أ
َ
ش ي الرَّ َبْت من َمْضَجعِّ  2األْحوى  1فقد قرَّ

 

 
ً
ـة
َ
 كـانت لـقربــك عـل

ٌ
ة
َ
ـ
 
 إذا عل

 

قوى  
َ
يت  أن تبـــقى بجــسمي وأن  تـ  تمن 

 

ي ـْت زيارتِّ ْحٌر قد أغبَّ  شكوت وسِّ

 

وى  
ْ
ِـَّيْت بلـ مـ

عمى التي س   فجاءت بها النُّ

 

ومي  ـتي د 
َّ
 فيا عل

ٌ
 فأنت حبـيــبة

 

كوى  
 
 من ندائَي والش

ً
ِّ َسْمعا

 ويا رب 

 

واٍل ملعاديه
 
  قلبـي مـ

 

 

 

يـــــه َبـالِّ
  وعاشــٌق َمْن ال ي 

 

ـه   خِـٌّل ظـلوٌم كـــلما زدت 

 

يـه 
 
ـــ  زاَد َتَجـنِّ

ً
ة   مـودَّ
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)املحبوبة(، وقد جاءت التراكيب النص، عن مضمون عالقة أنا الشاعر باآلخريفصح السياق واملصاحبات اللفظية في 

في  صدود اآلخر، وتماديه في ظلم األنا، كما في قوله: )خل ظلوم (تتمثل في فأظهرت جوهر الفكرة التي ؛اللغوية غير متآلفة في دالالتها 

؛ التي تتجسد في تعلق الشاعر خل(، وضحت أبعاد الرؤية الشعرية للنصفي كلمة )ظلوم( وإسنادها إلى ). إن صيغة املبالغة البيت الثاني

، وتبلورت في زيادة مودة األنا الشاعرة وزيادة تجني اآلخر. وهذا ما أعطى املنبجس عن عشق يصل درجة الهيام  الشديد بالحبيبة

ويزداد تنامي املفارقة عندما تتمسك أنا الشاعر باآلخر على الرغم من  اعر.مقا، في توضيح رؤية الشاملفارقة بعدا أكثر اتساعا وع

كما ظهر في البيت الثاني" خل ظلوم كلما زدته مودة زاد تجنيه " والبيت الثالث إذ  ،أنا الشاعرواملتضاد مع موقف  موقف اآلخر املباين

ظهر مدى الضعف الذي بالتوسل الذي أالنص ختم ييه، و فظلمه وتجنيه ) لألنا ( الهائم  يدعو الشاعر لآلخر باملغفرة على الرغم من

داء، والعشق واآلخر الحبيبة، فالحب يقابله الع الشاعرةالتباين بين األنا القائمة على  أظهر املفارقة الذي خر ه األنا أمام اآل وصل إلي

 والدعاء باملغفرة يقابله ظلم وهجر.يقابله عدم االكتراث، والود يقابله تجٍن،  والتوسل 

ل لغوي أظهر مفارقة وضحت الفكرة املركزية التي تتمثل في نوع العالقة بين يويحاول الشاعر أن يعبر عن هذه الرؤية بتشك

 ( 1997 ابن عباد، م.)ل: فقاخر، الشاعرة واآل األنا 

                                      

 

 

 

 

 

                                                

املحمل بدالالت التحسر  أسلوب النداءمخاطبة نفسه من خالل  إلىيستند  لغويااستخدم ابن عباد في هذا النص تشكيال 

التي وضحت رؤية الشاعر  التي ملفارقةاإبراز وال االذي ظهر في البيت األول، محو  ،الذي يتلف املحب والعاشق املهجور  ؛والتوجع

ن الطلب سواء كان هذا الطلب في ،اآلخر وصدود األنا  قبالجسدها إ الذي ظهر في قوله ) ال تجزيي ... واصبري(،  ،األمر أم ،النهي لقد بي 

التي عصفت بقلب الشاعر ونفسه؛ مما جعله  يلجأ إلى دعوة النفس  ، والتجربة القاسية  التي وضحت أبعاد املفارقةاللحظة الشعورية

إلى التجمل بالصبر، وما يحمله )الصبر( من دالالت تحمل في جنباتها اإلحساس بالقهر والحزن التي منعت الجفون الكرى وعوضتها 

 .يتمثل في البيت الثالث  ما هوو  أدمعا تنزف

ال تفتأ تنتهي، تلك املعاناة التي يمثلها صدود الحبيبة ، انبثق عنها معاناة رةتجربة مرياين إن الشاعر في نصه هذا يع

استخدام صيغة عن ذلك من خالل  يالزمه معبراوالوجع الروحي الذي ال ينفك  ،وهجرها، هذا الهجر الذي سبب له ما سبب من األلم

ة في عالقة الشاعر بالحبيبة، فيواس ي هذه النفس ويعزيها، األمر والنهي والنداء لنفسه؛ وكأنه بهذا االستخدام يعبر عن مفارقة واضح

ويخفف من آالمها وحرقتها، ويبلغ الشاعر في هذه اللحظة تأزما نفسيا وانفعاليا كشف معاناة مستمرة تالزمه مالزمة الروح للجسد؛ أو 

 عر للحبيبة وصدودها وإعراضها عنه.إن شئت مالزمة حب الشا

قته باآلخر ) املحبوبة ( في نص آخر، مظهرا سر قوة املرأة املحبوبة على الرغم من ضعفها ويكشف ابن عباد عن أبعاد عال

 ( 1997 ابن عباد، م.) :فيقول 

                                                
3
 لحا الرجل لحوا: شتمه، ولحاه يلحاه لحيا: المه وشتمه وعنفه 

َفــر هللا   له  ذنبـــه
َ
  يا غ

 

ِّ هائم ٍ فيـه 
  فـــي ظلم صـــب 

 

ِّ الهوى يا 
  َحَسَن الــوجه  بحق 

 

ـيه  ِّ
جر والت 

َ
ْبــَح الهــ

 
  ال ترض ق

 

بري    أيا نفس  ال تجزيي واصِّ

 

 

 

 
 
ف ْتلِّ   وإال فإن  الهـــــوى م 

 

  حبيٌب جفاَك وقلٌب عصــاكِّ 

 

  3والٍح  
 
ْنصِـّف   لحاك،  وال م 

 

ــَرى 
َ
  شجوٌن َمَنعن الجفوَن الك

 

  
 
َزف

ْ
 َتن

ً
ها أدمــعا

َ
ــ ضــ   وعوَّ

 

 يا بديَع الحسن واإلحـ  

 

 

 

َد ياجياَس 
َّ
  ن يا بدَر  ال

 

 صاَد مني 
ً
 يا غزاال

 

 الَهياج 
َ
لى ليث

ُّ
  بالط
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يبدأ الشاعر نصه بمناداة الحبيبة الجميلة التي يشبهها ببدر الدياجي، مركزا بذلك على صفة الحسن، التي شكلت دائرة 

بصفة في هذا البيت  لقد قامت املفارقة .صورتها في البيت الثانيمركزية من دوائر النص وبؤرة هامة في بناء املفارقة في النص، اتضحت 

الضعف، وذلك أن الغزال بحسنه يجسد القوة، وأصبح قادرا على سلب القوة من القوة التي يمثلها األسد، على ثنائية القوة / خاصة 

  قادرا على التغلب عليه،  وهو ما جسد الضعفبه املحبوبة  ) الذي شبهت(املشبهة، فيصبح لطلى ليث الهجاج"بامني   في قوله: " صاد

 في النص. كما اتضح

 لب القوة من األسد ووهبها وبذلك تنعكس التوقعات ويصبح الضعيف قويا، والقوي هو الضعيف؛ فالحسن هو الذي س

 للغزال.

الشاعر التي قامت على لقد حاول الشاعر أن يقيم جسور اتصال بين تراكيب لغة النص، هذه التراكيب التي وضحت رؤية 

كشفه النداء الذي أفاد معنى التعجب والذي ساعد في بناء املفارقة في هو ما إظهار صفة الحسن، وفعلها الخطير في الذات الشاعرة،  و 

 النص.

ه التجارب العشقية التي أظهرت جانب املتعة  امللتصقة باملعاناة واملكابدة لم يرد املعتمد أن يتحدث من ن هذفي أ ال شك

خاللها عن تجربة عشق، لكن الرؤية الكلية التي تحتويها املضامين الشعرية تشير إلى رؤية مركزية عند املعتمد وهي أن القوة البادية 

وهو اإلنسان القوة والتمكن ، بها في اللحظة التي يستشعر بد أن يعتورها اإلحساس بالضعف  على شخصيته حتى وهو في حالة امللك ال

مبني على فلسفة عميقة تفصح عن عدم اكتمال اللذة والتمتع حتى بالنسبة مللك مثل  ه في حالتي األسد والغزال ، وهذاما جسد

  (1997 ابن عباد، م.)  املعتمد بن عباد، وهو ما يكشفه في قوله:

                                   

 

 

               

                                                         

ذا امللك في حين أن املحبوبة/ املرأة التي تتصف بالضعف مقابل ه، لبيتان حالة الحرمان) الحرمان من النوم(اان ذيظهر ه

التضاد والتباين في داللة التراكيب اللغوية، التي شكلت املفارقة، القائمة على كما أن البيتين يظهران  ،الحرمان كانت هي وراء هذا

موقف كل من الشاعر والحبيبة، ويظهر ذلك جليا في عجز البيت األول الذي يبين تعلق الذات الشاعرة باملحبوبة في الوقت الذي تصد 

 هي عنه. 

التوجع املمزوج بألم  –أيضا  –باستحالة الوصال، كما يظهر لقد أظهر النداء في البيت الثاني، تحسر الشاعر املصحوب 

كشفت املفارقة في النص رؤية الشاعر، التي قامت على بث نجوى الشاعر ) صانع املفارقة( وما تعانيه أنا الشاعر من آالم ف الفراق؛ 

لنوم يهرب من أجفانه، بسبب هذه البلوى الفراق والوجد، وال يخلو التشكل الشعري من اإلشارة إلى أزمة نفسية تعصف به، وتجعل ا

 التي جسدها حب الشاعر للمحبوبة.

التي  ، التركيب اللغوي متضادا ومتناقضا في الفعل ورد الفعل، ويبدو ذلك في ثنائيات تركيبية عكست  املفارقة لقد بدا

الذات الشاعرة من البيت الثاني معلال سر هذا تتضح في حرمان النوم/ورقد، وابتالنا بهواه/ثم صد، ويأتي النداء في صدر 

الحبيبة؛ وكأن الشاعر يوضح للمتلقي املسوغات التي جعلته يقوم بهذا، ويقبل مثل هذا األمر الذي تجسد في ضعفه أمام خر/باآل 

  املحبوبة.

 :(1997 ابن عباد، م. ) ، فيقول عن عمق تجربته مع اآلخرابن عباد  كشفوي

                              

 

 

 

                             

نا وْجـــــ  
َ
َنْيَنا بســ

َ
 قد غ

 

راجِّ هـــك    ِّ
  عن َضوء الس 

 

ْد 
َ
ينا وَرق

ْ
َم النوَم عل   حـر 

 

 

 

ْد 
َ
َهواه  ثمَّ صـــ   وابـْتالنا بِّ

 

ٍد،  يا رشا
َ
ْسَن خ   يا هـالال ح 

 

ْد  
َ
ْيَن  ق ْنَج لحٍظ يا قضيبا  لِّ

 
  غـ

 

ني   عِّ
ً
ْعرِّضا

  ولْم أجنِّ  مايا م 

 

 

 

 وال َهْجرا
ً
وجب إعراضا   ي 

 

 الهجرِّ فاجعل  لنا
  قد طاَل ليل 

 

ْجرا 
َ
رِّهِّ  ف َك  في آخِّ

َ
  وصـل
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مازال الشاعر يستخدم النداء املحمل بدالالت التحسر والتوجع الذي تسبب في هجر الحبيبة وصدودها عنه، الـذي تقـوم    

ح عليه املفارقة في النص؛ تلك املفارقة التي ت  الرؤية الشعرية التي تقوم على حب الشاعر الصادق للحبيبة النائية املعرضة عنه. وضِّ

النداء في النص، تكشف املعاناة والتأزم النفس ي لدى الذات الشاعرة، ويظهر ذلك في ي جسدها تإن حيرة الشاعر ال

استخدام الشاعر لصيغة األمر في صدر البيت الثاني الذي يحمل معنى الرجاء واالستجداء من اآلخر، وكأنه يحاول أن يضع حدا لهذه 

 إذ قال: النداء الذي يحمل معنى التمني؛  لى استخداماملعاناة وهذه الحال  التي آل إليها؛ ولهذا نجد ابن عباد يلجأ إ

                                       ( 1997 ابن عباد، م.)

                                                

 

 

 

 

 

                                            

                                                                  

                                                                 

ح النداء الذي يفيد معنى التحسر والتوجع املمزوج  بالتمني املفارقة التي يقوم عليها النص؛ تلك املفارقة التي تتجسد في  وض 

 املحب والحبيبة الصادة.املوقف املتباين بين الشاعر 

نت التراكيب اللغوية في النص الرؤية الشعرية التي تعكس ذلك التأزم االنفعالي الذي يختلج نفس الشاعر،  لقد بي 

باستخدام التصوير في التعبير عن هذه الرؤية، فيتمنى الشاعر أن يكون عمر صدها بعمر ورد الربيع، ولكنه يضع املتلقي أمام حقيقة 

اإلحساس  فيه عمق النداء لبيت الثالث ، الذي اظهر في  هجرها كماإلحساس باملضاضة والحزن تجسد في قصر صبره وطول تزيد من ا

                                                                       أللم.ل صاحب بالتحسر امل

 
ً
 : املفارقة في شعر املعتمد بن عباد أسيرا

ة أثرهكان لألحداث  ة فا الواضح في شعر املعتمد؛ السياسيَّ في عصر ملوك هو واحد من ملوك وأبطال الرواية األندلسي 

حن التي مر بها من خالل  ر ابن عباد عن املِّ أهم األحداث التاريخية في األندلس، تلك األحداث التي  إبراز شعره محاوالالطوائف، وقد عبَّ

، وقد كان انتصار يوسف بن تاشفين شبيلية بعدن هذه األحداث خروج ابن عباد من إد، ومجسدت مفارقات عدة بلورها شعر املعتم

، ويمكن أن يشكل هذا الحدث املحطة الثانية في حياة الشاعر، وما ترتب عليه من أحداث في تاريخ األندلس الحدث أثر كبيرلهذا 

خِّ  خرى من مثل نفيه وسجنه في أغمات، ويروي صاحب الذخيرة انه " ملاأ
ء منتصف رجب سنة أربع وثمانين عليه البلد يوم الثالثال د 

ابا عن حرماته وظهر يومئذ من بأسه ومن تراميه ــ كما  زعمواـ على املوت بنفسه، ما ال مزيد لبشر عليه ، وال
َ
 خرج مدافعا عن ذاته، وذ

  يقول: تناهى لخلق إليه وفي ذلك " 

      ( 1979ج.  ،الشنتريني) 

ك ْعـدِّ
ة ب    يا لــيت مـدَّ

 

 

 

ْك  ــدِّ
َ
 مثـل  ق

ٌ
  رشــــــيقة

 

ـــــــربيع ــــــ ــــــ ــــــ ة ِّ ااــوردِّ  ورد الـــــ ــــد    كم 

 

  ال  وردِّ خـد  ك 

 

ر َصبري 
 
مــــ ْمر  ذا ع    فع 

 

مــــر ذا  عمر   َصـد  ِّك    وع 

 

 رضـيت  منـــَك وإْن   لم 

 

ذةِّ   َوعـدْك  
 
  ْتنجـــــز بلــ

 

  الدموع   ملا تماسكْت 

 

 

 

ديع   َبَه القلب  الص 
َ
  وَتن

 

  قالوا: الخضوع  سياسة

 

وع  ض 
 
  فليبد  منَك لهْم خ

 

ْعم ِّالخضو 
َ
 مْن ط

ُّ
 وألذ

 

قيع  م  الن  ي السُّ مِّ
َ
  ع على ف

 

دا بِّ القوم  العِّ
 
  إن يسل

 

موع  ني الج  ْسلمِّ
 
لكي وت   م 

 

وعه
 
  فالقلب  بيَن ضل

 

وع     
 
ل ْسلمِّ القلَب الضُّ

 
  لم ت
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ال تخلو التراكيب اللغوية في النص من املفارقة التي برزت واضحة في البيت الثالث؛ إذ قال: " وألذ من طعم الخضوع على 

ل اللغوي يالظاهر، وجعل املتلقي يصطدم بهذا التشكفمي السم النقيع" لقد شكل تجاور األلفاظ في مبنى املفارقة تنافرا وتضادا في 

باللذة. وإذا ما قلبنا ظاهر هذه األلفاظ، محاولين إيجاد قرائن ودالالت  الل استساغة السم واقترانهالذي يقوم على كسر التوقع من خ

ونفسيا ينبجس عن معاناة الشاعر،  متحدة معا، وجدنا تآلفا في املعنى يعبر عن رؤية الشاعر في النص، التي تعكس تأزما انفعاليا

ومن العز واملنعة إلى الذل صوره، يجسدهما ضياع امللك وتحول حياته من امتالء إلى فراغ، ومن الغنى بكل أبعاده إلى الفقر بكل 

   والخضوع.

يشارك  لقد أظهر أسلوب النفي في النص، اإلحساس بالعجز املمزوج بالضعف؛ الذي وضح املفارقة، مما جعل املتلقي

 الشاعر في اللحظة الشعورية في النص.

إذ  كما ظهر في البيت السادس، ضاعف من اإلحساس باأللم والتوجع والتحسر؛ترن النفي باالستفهام اإلنكاري، ليوقد يق

 : لقا

                       

 

 (املعتمـــد)ويزيـــد مـــن تنـــامي املفارقـــة فــي تحـــول حيـــاة امللـــك قهــر األخيــر ويكثـــف مـــن اإلحســـاس بهـــذا ال ويعمــق النفـــي فـــي البيـــت

كما يتضح في ك مقهور ال يستره سوى قميص يشف عن بدنه، لك مسلوب وملِّ الشديدة التباين؛ األمر الذي ال يخلو من التحسر على م  

وعجــزه،  ن خـالل أسـلوب النفـي، محـاوال بكــل مـا اسـتطاع، إخفـاء ضـعفهعبـر الشــاعر عـن رفضـه للـذل والخضـوع مــلقـد  الثـامن،البيـت 

 تأزمــ إلــى الشـعور  باالختنــاق، والــذي أفـرز  ؛كبــت الشـاعر إلحساســهوقــد أدى شـبيلية املتمثـل فــي ضــياع إ
ً
،نفســي ا

ً
انـبجس عنــه مضــاعفة  ا

 املعاناة التي ال تنتهي.

  : (1997 ابن عباد، م.) ونجدها واضحة أكثر في سجن أغمات إذ قال 

بـا ِّ
 
 الط

َ
  لم استلْب شرف

 

 الرفيع        
 
شرف

َّ
  عِّ   أيسلب  ال

 

 قد ر مت يوَم نَزالهم 

 

وع        ر  ني الدُّ ن  ِّ
َحص    أال ت 

 

ـــــص  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــيــ ـــــوى القمـ  وبرزت  ليَس ســـ

 

وع        
 
  على الحشا ش يٌء َدف

 

ــــل ي كي تسيــــ  نفس ِّ
  وبذلت 

 

يع          جِّ
  إذا يسيل  بها النَّ

 

ن
 
ر لم يك

 
  أجلى تأخ

 

وع  لي والخض 
 
  بهواى ذ

 

 إلى القتا
ُّ
  ما سرت   قط

 

ي الرجوع    لِّ وكاَن من أملِّ

 

  شيم  األلى أنا منهم  

 

  واألصل  تتبعه الفروع   

 

   

بـاعِّ  ِّ
 
 الط

َ
 لم استلْب شرف

 

 

 

 الرفيع  
 
شرف

َّ
  أيسلب  ال

 

           فيما مض ى كنَت باألعياد مسرورا       

 

 

 

ورا   فساءَك العـيد  في أغماَت مأس 

 

 
ً
  ترى بناتِـّك في األطمـــــارِّ جائعة

 

طمــيَرا   ن قِّ
ْ
اس ال يملك

َّ
 يغزلن للنـ

 

 
ً
سليم خاشعة

َّ
  بَرزن نحـــــــوك للت

 

ــَرا  يـ ن  َحسيراٍت مكـــاسِّ ه    أبصار 
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حاضر مؤلم. ال يخلو ) الزمان  يكشف السياق اللغوي للنص تناقضا وتباينا بين زمانين: زمان ماض مشرق، وزمان

 الحاضر محاوالالحاضر( من تأزم انفعالي ناتج عن معاناة شديدة، تبلورت في استحضار الزمان املاض ي السعيد، ومقارنته بالزمان 

ر  وتبين  الرؤية الشعرية في النص، ويتضح هذا فيتوضيح املضامين  هِّ
ْ
ظ  .البيت الرابع الشعرية التي ت 

لقد  جعل الشاعر من حادثة الطين املشهورة  مرتكزا تتكئ عليه املفارقة، وتتبلور وتزداد عمقا واتساعا؛ لتكشف تقلب 

في البيت  جليا  الفعل والتحكم بالذات الشاعرة، ويظهر هذاالزمان والدهر الذي ال يخلو من املفارقة؛ ملا يحمله من تناقض وتضاد في 

لقد بينت املفارقة الزمانية في هذا النص مضمون العالقة العدائية بين الذات الشاعرة والدهر، وتتسع أبعاد هذه املفارقة    السابع.

ي طياته معنى الحكمة املستخلصة من تجربة حمل ف األخير الذيلتتجاوز الذات الشاعرة، وتأخذ بعدا إنسانيا عاما يظهر في البيت 

   الشاعر .  

أكثر تحسرا على املاض ي  لقد استحوذت اللحظة الزمانية الحاضرة على الذات الشاعرة، وتغلغلت في أعماقه؛ مما جعله

ومقارنته بالحاضر استحضار املاض ي السعيد فساهم  املشرق، وساعد هذا في تكثيف الحزن واأللم الذي يجسده الحاضر املؤلم؛ 

، وما الذي ظهر في البيت األول  الشعورية، وما تعانيه الذات الشاعرة من آالم، في ظل األسر والسجن في أغمات املؤلم في كشف اللحظة

 الشقي.  ت الشاعر حاضره املؤلممن ذٍل ولد تأزما انفعاليا اتسعت دائرته، وازدادت قوة في مشاركة بناــــ أيضا ــــ  تعانيه

ني مضمون النص  على زمانين متضادين، ال يمكن  التقاؤهما أو تقاطعهما؛ فكل واحد منهما له بصمة واضحة ومؤثرة  لقد ب 

مما جعل الشاعر أكثر تحسرا  ، وزمن الشقاء وضياع امللك وبكاء األيام ؛و ضحك األيام عزة امللكو  السعادة  زمن في حياة الشاعر:

 وأملا.

تجربة التي انبنت على املفارقة كما يظهر صلة تجربته في السجن بتجربته السابقة في امللك للتوحد يؤكد عمق ال إن كل ذلك

السابقة التي لم تخل على اإلطالق من حاالت الحرمان واإلحساس بالضعف ، في  قد أظهر في تجاربه  العشقيةف ؛في وضع النقيضة 

مقابل اآلخر / املحبوبة رؤية مماثلة ملا يحسه اآلن في السجن ولكن بدرجة أقل مما يعني أن رؤية الشاعر كانت مجسدة لنزوع إنساني 

  وضحه البيت األخير في النص .   

 :تيالنص في الرسم اآلويمكن أن نوضح تناقض الزمانين في 

 

 

 

 

         

      

                                                
4
في الطين فاشتهت املش ي في الطين، فأمر املعتمد بن عباد وذلك أن زوجة املعتمد بن عباد )اعتماد الرميكية ( رأت الناس يمشون  يبدو أنه يشير هنا إلى قصة الطين املشهورة 

ادت كالطين، وخاضتها مع فسحقت أشياء من الطيب  وذرت في ساحة القصرحتى عمته، ثم  نصبت الغرابيل، وصب فيها ماء الورد على أخالط الطيب،  وعجنت باأليدي حتى ع

 .273-272، ص: 3، الجزء جواريها. انظر : نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، املقري 

 
ٌ
ين واألقـــــدام  حافية

 
 يطأن في الط

 

 وكافــــورا 
ً
ها لم تطأ مسكا

َّ
 4كأنـ

 

ه     ال خدَّ إال ويشـــكو الَجْدَب ظاهر 

 

  وليَس إال مع األنفـــاس َمــْمــطورا      

 

  أفطــرَت في العيد ال عاَدْت فكان

 

ـــَيرا          ر َك لألكباد تفطــ
ْ
طــ  فِّ

 

ــــر ك إن تأمره ممتثالقد كان    دهـ

 

 ومأمــــورا         
ً
ا
َ
ــ ك الدهر منهي   فــردَّ

 

رُّ  به
َ
ســ   من بات بعدك في ملك ي 

 

  فإنه بات باألحـــالم  مـغــــرورا         
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 :(1997 ابن عباد، م.)  يقول يعبر الشاعر عن هذه الرؤية فوفي موقع آخر          

                                                             

    

                                                                         

 الذي؛ الزمان املاض ي  الجميل مانيتان ظتان ز التباين والتضاد في حياة الشاعر امللك؛ فظهر في النص لح املفارقة وضحت

، مثل حياة الشاعر بعد األسر الذياملضاد للزمان املاض ي  ضر األليمامثل حال الشاعر قبل األسر وظهر في البيت الثاني، والزمان الح

ديد وسيلة من وسائل تعذيبه ، أصبح الحقيلالذ  ممثلة بالسنان ، فبعد أن كان أداة قوة في يده لقد اختلفت رؤية الشاعر للحديد

يتضح في  الذيوالنتائج املترتبة على عض األسود ضراوته، وشراسته لقيد باألسد بممثال بصورة القيد املصنوع من الحديد، فشبه ا

 البيت الثالث .

التي تمثلت في  إن الشاعر في هذه الصورة يكشف عن تلك الثنائيات املتضادة التي قامت عليها املفارقة الزمانية   في النص

، فنتج في الحاضر  ، وجسدت الذات الشاعرة الضعففي املاض ي  القوة  القيد الحديد املصنوع منه ثنائية القوة / والضعف؛ إذ جَسد

 في املاض ي  . / والعزفي الحاضر عنها  ثنائية الذل 

 باألفعى إذ قال: هشبهلقد تمادى القيد في عذاب الشاعر وازداد قسوة عليه ،ف

                                                               

 

 

                                                                                        

 

         : (1997 ابن عباد، م.) -أيضا    -وقال

 

 

 

 

                                

                                                                                

                                                                                                             

 

دا تظهر مقدرة ابن عباد في هذا النص من خالل كشف النقاب عن   التباين في لرؤية الشعرية واللحظة الشعورية التي تجسِّ

  ،املتمثل بامللك والحرية الزمن املاض ي املضاد للزمن الحاضرواملتمثل في أسره وسجنه في أغمات، و بين املاض ي والحاضر  الشاعر

                                                
 البنود: العلم الكبير 5
 الذليق: الطليق 6
7
 الجذاء: أصول الشجر العظام العادية التي بلي أعالها وبقي أسفلها . 

ود ن  ِّ الب 
ِّ ظل 

  5تبَدلت  من عـز 

 

 

 

ود ي  ِّ الحديد وثقل ِّالق 
ل 
 
  بِـّذ

 

 ذليقا
ً
  6وكان حديدي سنانا

 

 رقيقا صقيل الحديد 
ً
  وَعْضبا

 

  ذاك وذا أدهمافقد صار 

 

ودِّ   س 
 
  يعضُّ بساقيَّ عضَّ األ

 

 أرقمِّ 
َ
ف

ُّ
 في ساقي تعطـ

َ
ف

َّ
 تعطـ

 

 

 

م
َ
ا بأنياب ضيغـ ها عضًّ   يساور 

 

ي من كان الرجال بسيبه ِّ
 
ن
 
  وإ

 

م  
َّ
ٍة وجهنـ ـــــه في جنَّ  ومن سيفـ

 

   األلحانِّ 
 
ة ك   أغماتي 

ْ
ـتـ ن 

َ
ـ
َ
  غ

 

 

 

ْت على األرواح واألبــدان
َ
ل
 
قــ
َ
  ث

 

ك في الوغى ْعبان رمح 
ُّ
عبان   قد كان كالث

ُّ
  فغـــــدا عليك القيد كالــث

 

ذاك  بجِّ
ً
دا ِّ

َتمد  د 7م    كلَّ تمـــــدُّ

 

  للعـاني 
ً
ـــــِـّفا ال رحمة

 
  متعط

 

ه
َّ
  قلـــبي الى الرحمن يشكو بثـ

 

  ما خاب  من يشــــكو إلى الرَّحمن 

 

ه ه وذلك قصر    هـاتيك قينت 

 

يان  ِّ مقاصٍر وقِّ
  من بعد أي 

 

ةٍ       
َّ
ِّ غريرة روميـ

                من بعد كل 

 

را األغصان 
 
  تحكي الحمائم في  ذ
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ال تخلو صورة القيد و ، عدين متضادين في املاض ي والحاضرب ت ذالبيت الثاني، فصورة الثعبان أختبدو املفارقة الزمانية واضحة في ف

من معاناة مستمرة تلتهم قلب الشاعر و تجسد اللحظة الحاضرة؛ إذ غدا فيها القيد ثعبانا يؤلم الشاعر ويؤرقه، في حين أخذت صورة 

الثعبان في الزمن املاض ي بعدا آخر مناقضا لصورته في الحاضر؛ فقد شبه الشاعر رمحه في ساحة املعركة بالثعبان الذي يبطش 

داء ويقتلهم، فجسدت صورة الثعبان في الزمان املاض ي قوة الشاعر، وفي الحاضر ضعفه، وعلى هذا بنى الشاعر مفارقته التي باألع

 تفي البيكشفت هذا التأزم النفس ي واالنفعالي الذي بلغ عند الشاعر أوجه؛ مما اضطره إلى التوجه إلى الرحمن يشكو إليه همه؛ 

املض يء، الذي استحضره في حديثه عن القصور والجواري التي ساعدت على  اعري للنص ماض ي الشلقد أظهر السياق اللغو  الرابع،

ديمومة املعاناة والتحسر، على هذا املاض ي، في الزمان الحاضر، مظهرا بذلك من خالل التشكل اللغوي والتصوير الفني مضمون تلك 

 والزمان. الشاعر العالقة بين 

 :(1997 ابن عباد، م.) قالوضح أبعاد معاناة ابن عباد ، إذ  مات إبداعا شعريا غنيا باملفارقة ،لقد أفرزت تجربة الشاعر في أغ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 لها منظار خاص في رؤية ما يحيط بها، لقد ترك سجن أغم
ً
  شعرية

ً
ات في نفس الشاعر فجرت اللغة الشعرية في النص رؤية

ذا معاناة مستمرة، وتأزما نفسيا، فرضتها عليه قسوة املكان ووحشته، وهوضح  الذي في النص التجاور اللفظي  هأظهر  بصمة واضحة؛

لقد أصبح املوت  في البيت الثالث.  الذي ظهرنعيقها، والذي جسد املفارقة في النص؛ لما جعل الشاعر يتفاءل بالغربان، ويطرب 

وتزداد حدة املفارقة وتتجلى  .(1999ع.  الربايي،)الكريه " مستساغا مقبوال في حاالت نفسية خاصة، حيث تتغير فيها مدلوالت األشياء"

الذي جاء في صدر البيت السادس؛ إذ أقسم الشاعر وأكد القسم بعدم تطيره من الغربان، على خالف ما جاء عن  في أسلوب القسم

ن، لسقوطها في مواضع قيل لكل غراب غراب البي الشؤم، ا أرادوا به ذإالعرب في تطيرها منه )الغراب(؛ فقد أطلقوا عليه" غراب البين"؛ 

 ،(1982س.  قاسم،) فال تخلو ثقافة من" كراهية للغراب والتشاؤم به والتطير منه،" ،(1997ع.  ،جاحظال)  بانوا عنها " منازلهم إذا 

لقد بلغ التأزم النفس ي عند ، بال تاريخ ( ،) ابن منظور  في اللسان " األعور : الغراب على التشاؤم به ؛ ألن األعور عندهم مشؤوم."وجاء 

حد مع املكان؛ هذا التوحد الذي ال ينفك يالزمه مالزمة الغريم لحاجته، تجعله في توتر الشاعر أوجه، وذلك من خالل شعوره بالتو 

 مستمر يظهر في آخر بيتين؛ إذ قال: 

 
ً
 غرباَن أغماَت ال تعَدْمَن طيبة

 

 

 

جر   من الليالي، وأفنانا من الشَّ

 

لُّ زغَب فراٍخ تستكنُّ بها ظِّ
  ت 

 

ور وتكفيها أذى املطر    من الَحر 

 

ني  عجب 
 
نَّ لي بالفأل يـ

 
 كما تعبـتـ

 

راٍت به عن أطيب  الخـبـر   ِّ
 مخب 

 

جوم التي غابت قد اقتربت   أنَّ النُّ

 

ا مطالعها تسري إلى القمر  
َّ
 منـ

 

حمن  ما َزَعمت ق الرَّ   على  أن صدَّ

 

وس ي وال َوَتري  
َ
عن من ق روَّ   أال ي 

 

ها
َ
  وهللا، وهللا، ال نفرت واقعـ

 

رت  للغربانِّ بالـَعـَور    وال تطيَّ

 

  ويا عقارَبها ال تعدمي أبدا

 

رر     ا ًوعقرا وال نوعا من الضَّ  شجَّ

 

لت  بها
َ
نَّ قلبي مذ حل   كما مألت 

 

هر    أسلمت عيني إلى السَّ
ً
 مخافة

 

  ماذا رمتك به األيام يا كبدي

 

، وال راٍم سوى القدرِّ   نَّ  من نبلهِّ

 

له   ِّ
ْسٌر أؤم   أسٌر وعسٌر، وال ي 

 

رِّ  
َ
 اسـتـغـفر  هللَا كـم هلل مـن َنظ
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دت مفارقات مكانية عديدة في شعر شعراء قرطبة، وجاء نص 
َ
لها عصر ملوك الطوائف، ول

 
إن األوضاع السياسية التي مث

له إلى النقيض، له القصر، واملكان بعد األسر مالذي وذلك من خالل املكان قبل األسر  ابن عباد خير مثال على تبدل املكان وتحو  ِّ
 
الذي ث

له سجن أغمات . ِّ
 
 مث

 (1997 ابن عباد، م.) قال املعتمد بن عباد 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                                                                

التي أبرزتها اللغة الشعرية في النص، ي خلق مفارقة وضحت معاناة الشاعر ف مت تجربة ابن عباد في سجن أغمات لقد ساه

ها سجن وال فتلك اللغة املشحونة باالنفعاالت النفسية؛ التي تجسدت في بكائه عند رؤيته للقطا تحلق في الفضاء الالمتناهي فال يوق

 من قيود املكان وحدوده،  ويتمنى أن اني أن يغبط هذه القطا،قيود تقيد حركتها، مما دفع الشاعر في البيت الث
ً
يكون مثلها متحررا

الذي يتمثل في سجن أغمات،  والتناقض بين مكان الشاعر املغلقفي التضاد،  ة من خالل املفارقة التي تمثلتمحاوال إبراز هذه الرؤي

 وبين املكان املفتوح الذي يتمثل في الفضاء الواسع مكان القطا.

ال املمزوج التي اتضحت في تصوير معاناته، ومدى االنفعفي النص أحاسيس الشاعر املكبوتة،  نيةلقد فجرت املفارقة املكا

ل في توظيف الصورة السمعية املتمثلة في صلصلة القفل، واهتزاز باب السجن، التي أظهرت هذا النزف  بالتحسر واأللم، التي
َّ
تمث

في املكان املغلق في السجن، كما جاء في البيت الخامس، وهذا ما جعل  الروحي ، والشعور بالكبت والعجز أمام هذا الوضع القائم

 الشاعر يتمنى املوت كما ظهر في البيت السابع.

طاقات شعورية هائلة مكبوتة، ظهرت جلية في مفتتح النص  حيث بدأ الشاعر  راخهاوفرؤية الشاعر للقطا  لقد نتج عن 

 وأظهرت الرؤية الشعرية للنص، كما عمقت إحساس الشاعر بالحزن من السجن وويالته،  ) بكيت (؛ هذه االفتتاحية التي بينت ـ نصه ب

                                                
 صديع : الرقعة الجديدة في الثوب الخلق.  8
9
 جبلة : صفة 

  ماذا رمتك به األيام يا كبدي

 

 

 

م
َ
ا بأنياب ضيغـ ها عضًّ   يساور 

 

له ِّ
ْسٌر أؤم    أسٌر وعسٌر، وال ي 

 

رِّ  
َ
  استغفر  هللَا كم هلل من َنظ

 

 بكيت  إلى سربِّ القطا إذ َمَرْرَن بي 

 

 

 

بـل  
ْ
ـ
َ
 وال ك

  سوارح ال سجٌن يعوق 

 

  -ولم تك  
 
يذ  –وهللاِّ املعِّ

ً
  حسادة

 

 ولكن حنيــنا أنَّ شكلي لها شكل   

 

ي صديٌع فأسرح  ال  ْملِّ
َ
ا8ش

َ
َحش

َ
  ،  وال ال

 

ـل   
ْ
ك
 
بكيهما ث  وجيـــٌع وال عيناي ي 

 

ها  جميع 
ق  َفـر 

 
  هنيئا لها أْن لم يـ

 

 وال ذاق منها  البعَد من أهلها  أهل   

 

ها
 
  وأْن لم  تبْت مثلي تطير  قلوبـ

 

ْفـل   
 
َصَل القـ

ْ
 إذا اهتزَّ باب  السجن أو َصل

 

 وما ذاك مما يعتريني وإنما 

 

ة 
َ
ْبل ِِّ الخلق من 9وصفت  الذي من جِّ

 قبل  

 

مام تشوٌق    لنفس ي إلى لقيا الحِّ

 

 سواَي يحب  العيش في ساقه َحْجل      

 

ا في فراخها 
َ
 أال عصَم هللا  الَقط

 

ـل    ِّ
 
  فإن فراخي خانها املاء  والظ
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ويتنامى اإلحساس العميق بالعجز، والتأزم النفس ي في لغته الشعرية التي تعبر عن تأجج عاطفة األبوة الصادقة عند الشاعر؛ كما جاء 

مزوج بغبطة فراخ القطا التي تنعم باالستقرار النفس ي، والتنعم في البيت الثامن، الذي أظهر معاناة الشاعر ومدى االنفعال امل

 اعر خانهم الظل واملاء.بالسكينة في ظل األبوين، في  حين  أن أبناء الش

استحضار صورة القطا في النص اإلحساس بالتحسر واأللم على ما آل إليه أبناؤه من تبدل الحياة وتحولها ، هذا  لقد وضح

 ارقة في النص.                                                  التحول الذي ولد املف

 املفارقة املكانية التي تمثلت في النص:  ويوضح الرسم اآلتي

 

 

 

 

 

 
 

 

الشر، والسعادة تستثير الحزن، ومن هنا  على التناقضات ؛ فالخير يرافقه تتكئإن الحياة برمتها تقوم على املفارقة ، بل إنها في األساس 

تلك  ،ساسا من أساسيات هذا الوجود أالكثيرة التي تشكل  املفاجآت ذي تقوم عليه هذه الحياة وال تنسال األساسفالتضاد هو املحور 

 (.  breaking of expectationsوقع ) تاملفارقة بكسر ال املفاجآت التي يسميها منظرو 

                           الخاتمة:
من تحوالت جذرية عميقة قامت على التضاد والتناقض مادة غنية للمفارقة،  حياة املعتمد بن عباد وما تخللها شكلت 

وربما كان من أكثر شعراء األندلس الذين توافرت املفارقة في شعرهم بصورة الفتة؛ والسبب في ذلك ـ كما أشرناـ هذه التحوالت 

 اللفظية .  املفارقةالتي انعكست في شعره وتجسدت أكثر ما تجسدت في صورة  الحياتية

، وقد صور حلة األولى حياته ملكار ؛ املوالتضاد لقد جسد شعر املعتمد مرحلتين من مراحل حياته ترتكزان على التباين 

الوجوه ممثلة  الكثيرة املتعددةهذه الحياة مستندا إلى املفارقة في كشفها ، ونقل جزئياتها وما مثله شعر الغزل وعالقاته النسائية 

بالجارية، والحبيبة ، والخليلة بلور هذا الشعر مفارقة كبيرة تجسدت في إعراض النساء وصدودهن في أغلب األحيان عن امللك الذي 

بالعزة وما تحمله هذه اللفظة من دالالت النفوذ والهيبة وقوة السلطة ، ولكنه في النهاية وفي عالقاته مع نسائه وخليالته كأي يتصف 

 .ومن هنا فقد تكون الحياة الرغيدة في أحيان كثيرة مليئة باملفارقات األكثر حدة من الحياة املريرة  ؛شخص آخر 

، والتي نسجت قد نقل الشاعر هذه الحياة بدقائقها وتفاصيلها التي تنهض على املعاناة املرحلة الثانية : حياته أسيرا ، و 

، وتفضيله على الحياة ، وقد وتمما أدى إلى استساغة امل  ؛خيوطها من القيد وبرودة سجن أغمات ووحشته، وصوت صلصلة القفل

اع من خاللها أن ينقل املتلقي إلى معايشة هذه املعاناة التي شكلت املفارقة في شعر املعتمد الذي جسد هذه املرحلة تربة خصبة استط

  شكلت جزءا من حياته كما مر في هذه الدراسة. 
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Abstract: Irony concept is considered one of the modern critical concepts that led to deep 
looks in literary texts and phenomena. 

Andalusian poetry represents distinguished literary phenomena through this point of view 

definitely, for this poetry reflected life in Andalusia with its social and political dimensions and 
the ironies it was based on, the matter which makes studying it- through Andalusian texts 

unignorable. 

Irony seems very visible in Andalusian poetry especially in AL- Mutamid Ibn Abbads 
poetry because Ibn Abbads life witnessed deep changes and shifts, either in the political side, or 

the social side, or the economical side which caused deep effects on this poetry. Thus it formed 

rich material for studying formed Irony, the matter which this study tried to explain consequently. 
The study was based on three scopes . 

A brief introduction to explain irony concept . After that the study treated with irony in 

AL Mutamid Ibn Abbads poetry when he was a king, then it dealt with this poetry when he was a 

prisoner, and the research here tries to study texts. which were based on irony. The study finally 
revealed extravagancy in richness which represents Ibn Abbads life during his reign. 

Researches consider this irony more severe than those ironies born by pain resulted from 

suffering. 

Keywords: Irony, AL – Mutamid Ibn Abbad, Andalusian poetry, Period of the kings of the sects. 

References: 

[1] Ạbn ʿbạd. M, Ạldywạn, Jmʿ Wtḥqyq Ḥạmd ʿbdạ Lmjyd, Ạ̉ḥmd Ạ̉ḥmd Bdwy, Rạjʿh Ṭh 
Ḥsyn , Dạr Ạlktb Ạlmṣryh / Ạlqạhrh ,Ạlṭbʿh Ạltẖạnyh, (1997), pp. 2, 6, 10, 12, 21,27, 88, 

89, 94, 100, 110, 111, 115. 

[2] Ạbn Mnẓwr. M, Lsạn Ạlʿrb, Dạr Ṣạdr, Byrwt .  

[3] Ạ̹brạhym. N. Ạlmfạrqh , Mjlẗ Fṣwl, Mṣr, 7(4,3)(1987), pp. 133,132,131. 

[4] Ạljạḥẓ,ʿ, Ạlḥywạn, Tḥqyq : Yḥyy̱ Ạlsẖạfʿy, Dạr Mktbẗ Ạlhlạl, Ạlṭbʿh Ạltẖạltẖh, 1(1-3) 

(1997), pp.507. 

[5] Ạlmqry. Ạ̉, Nfḥ Ạlṭyb Mn Gẖṣn Ạlạ̉ndls Ạlrṭyb,  Ạljzʾ Ạltẖạltẖ, Tḥqyq Ạ̹Ḥsạn ʿbạs, Dạr 
Ṣạdr / Byrwt, (1988), pp. 272, 273. 

[6] Ạlrbạʿy. ʿ, Ạlṣwrh Ạlfnyh Fy Sẖʿr Ạ̉by Tmạm, Ạlmw̉ssh Ạlʿrbyh Lldrạsạt Wạlnsẖr- Byrwt, 

Ạlṭbʿh Ạltẖạnyh, (1999), pp. 128 

http://www.refaad.com/


 نعيمة عبد الرحيم                                                                                                            املفارقة يف شعر املعتمد بن عباد " دراسة نصية " 

 2019 -2، العدد1املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 104 

 

[7] Ạlsẖntryny. ʿ, Ạldẖkẖyrh Fy Mḥạsn Ạ̉hl Ạljzyrh, Tḥqyq Ạ̹Ḥsạn ʿbạs, Ạlmjld Ạlạ̉wl, Ạlqsm 

Ạltẖạny, Dạr Ạltẖqạfẗ / Byrwt, (1979),pp.52, 53, 88, 89.  

[8] Klyntẖ.B, Lgẖẗ Ạlmfạrqh, Mjlẗ Ạldạrh, Trjmẗ Mḥmd Mnṣwr, Ạlryạḍ, Rbyʿ Ạ̉wl, (1990), 
pp.171. 

[9] Mywyk. Dy, Ạlmfạrqh Wṣfạthạ, (Mwswʿẗ Ạlmṣṭlḥ Ạlnqdy) Trjmẗ ʿbd Ạlwạḥd Lw̉lw̉ẗ, Dạr 

Ạlmạ̉mwn Lltrjmh Wạlnsẖr/ Bgẖdạd, Ạlṭbʿh 2, (1987), pp.15, 44. 

[10] Syzạ. Q, Ạlmfạrqh Fy Ạlqṣ Ạlʿrby Ạlmʿạṣr, Mjlẗ Fṣwl, Mṣr, 2(2)(1982), pp. 83. 


