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 ملخص البحث

سعى هذا البحث إىل رصد وإضاءة السياقات املفارقية يف نص رسالة التوابع والزوابع، كما سعى 
 مبقولة الرسالة، القائمة على إرجاع العملية اإلبداعية إىل املوهبة واإلهلام، وقام إىل ربط هذه السياقات

البحث أيضاً بإبراز اآللية املتبعة يف إبداع النصوص املفارقية واملتخذة من اللغة األداة األساسية يف صنع 
لنصوص بقصد الكشف عن املفارقة بأشكاهلا املختلفة، مما رتب على املتلقي مسؤولية التعامل الواعي مع ا

 .األبعاد الداللية املنضوية يف ثناياها
وقد وظفت املفارقة توظيفاً ذا معىن كان يهدف ابن شهيد منه الدفاع عن أفكـاره وقناعاتـه، إذ                  
عملت املفارقة كمنظم هلذه األفكار، وقد قدمت املفارقة عرب أقنعة خمتلفة، كانت هي احملاور اليت توزعـت                 

كاملفارقة اللفظية، واملفارقة السلوكية، واملفارقة الصورية، وقد عكست هذه احملاور          : بحثعليها يف هذا ال   
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 .مهوم ابن شهيد النفسية واألدبية وتصارع قيمه مع قيم جمتمعه املزيفة

وقد استثمر ابن شهيد اإلمكانات الفنية اليت تتوافر عليها املفارقة مبا فيها من طاقة بأسلوب مباشر                
 التعريض باخلصم واهلزء منه، إذ كانت مثل هذه األساليب تنقذ النص من الفشل يف تأديـة          وغري مباشر يف  

 .وظيفته، وتنشئ نصاً مقابالً مليء بالدالالت ينفتح على فضاءات رحبة من التأويل
وقد أشار الباحث بعد فحص السياقات املفارقية إىل روافد املفارقة فوجدها تتمثل يف حـب ابـن                 

السخرية، حىت أصبح أحد أيدولوجيات خطابه األديب، باإلضافة إىل شـعوره بالنرجسـية             شهيد للتندر و  
والتفوق الدائمني، وبناًء على هذا كانت كل لفظة يف السياق املفارقي موضوعه بقصد ووعي كامل بأثرها،          

رجعياهتـا يف   من شأهنا أن توجه القارئ يف تعامله مع النص لقراءته بطريقة ترتع إىل تأويل هذه الدوال وم                
 .شبكة العالقات مع األنساق اللغوية األخرى وتفاعلها معها

كما عاجل الباحث املفارقة من خالل الصورة بوصفها حموراً بارزاً يف الرسالة، وقام بالكشف عـن                
فاعليتها األدبية يف اإلبانة عن مقولة الرسالة، بالقدر نفسه الذي كانت تعمل فيه على تقدمي أفكـار ابـن                   

 وبلورهتا من خالل عالقته خبصومه، ضمن منهجية واضحة كانت تسعى إىل النهوض باألعباء الفنية               شهيد
 .اليت جيب أن تؤديها، باإلضافة إىل ما تقدمه من متعة للذائقة البصرية

وقد قام الدارس بالتمركز داخل النص بغية استنطاقه وكشف كنه الدوال اليت ترتع إليها األلفاظ، 
 نسيج لغوي خاص هدفه دوماً البوح عن ذات الشاعر ملا يعتمل فيها من مهوٍم اجتماعية بعد دخوهلا يف

 .ونفسية وأدبية، وقد اكتفى النص بنفسه عن غريه ملا توفر عليه من غىن وثراء داليل
 

*   *   * 
تعود جذور استخدام هذا املصطلح يف بداياته إىل كتاب اجلمهورية ألفالطون 

ايرونئيا على أحد ضحاياه، وقد فهمت هذه الكلمة يف سياقها إذ أطلق سقراط كلمة 
بأهنا طريقة ناعمة وهادئة يف خداع اآلخرين، وتعددت دالالت هذه الكلمة الحقاً 
حىت صارت تطلق على كل سلوك يتسم باملراوغة وعدم اللياقة،  أو منط من السلوك 
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عاجلة اخلصم يف جدال ينطوي على استعمال اللغة بشكل خادع، أو أن تكون وسيلة مل
حىت وصلت إىل تأمل مصري العامل مبعناه الواسع، مث توسع مدلوهلا حىت أصبح يعرف 

أن أومريوس أول من "، ولقد ذكر أرسطو يف كتاب فن الشعر )١(بأنه نظرة إىل احلياة
 )٢"(أظهر شكل صناعة هجاء ليس فيه اهلجاء فقط، ولكن يف باب االستهزاء واملطانزة

 ".السخرية"رية يعين السخ
ولقد حفلت املدونة البالغية مبصطلحات كثرية نابت عن استخدام مصطلح 
املفارقة كتسمية، ولكنها محلت مضامينها وأبانت عن هذه املضامني مبدلوالهتا املختلفة، 

التورية، والتعريض، وجتاهل العارف، والتشكيك، واإلملاع، :وهذه املصطلحات هي
لذم يف معرض املدح، واملغالطة، والتهكم، واهلزل الذي يراد واملدح يف معرض الذم، وا

إذ ال تبني هذه املصطلحات للوهلة األوىل عن دالالهتا من األلفاظ الظاهرة . به اجلد
 .للمتلقي، ولكن يتم التوصل للدالالت بعد األلتفاف على األلفاظ داخل السياقات

ية حتت مادة فرق قوله وقد ذكر صاحب لسان العرب من معاين املفارقة اللغو
 ويقترب هذا املعىن من الدالالت اليت )٣()يقال فارق الشيء مفارقة وافترقا أي باينه(

تفيدها لفظة املفارقة كمصطلح حديث، وأسلوب فين يستخدم يف النصوص اإلبداعية، 
وسوف يذكر الدارس بعض املصطلحات البالغية اليت أفادت مضمون مصطلح 

: التأكيد على التشابه الكبري بني هذه املصطلحات وبني املفارقة ومنهااملفارقة، زيادة يف 
، )٤()إخراج الكالم على ضد مقتضى احلال، استهزاًء باملخاطب(التهكم الذي هو 

أن يقصد املتكلم ذم إنسان أو مدحه فيخرج ذلك ( يعين : واهلزل الذي يراد به اجلد
 واهلزل الذي يراد به اجلد، إذ اهلزل ، وقد فرق بعضهم بني التهكم،)٥()خمرج اجملون

الذي يكون ظاهره هزالً وباطنه جدا، أما التهكم فظاهره جد (الذي يراد اجلد به هو 
اللفظ الدال على الشيء من طريق (، والتعريض كما عرفه ابن األثري )٦()وباطنه هزل
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 هذا املعىن من ، ويقترب)٧()املفهوم بالوضع احلقيقي، أو اجملازي، وهو أخفى من الكناية

اقتضاب الداللة على الشيء بضده ونقيضه (تعريف السجلماسي للتعريض بقوله عنه 
 والتشكيك هو )٨()من قبل أن يف ظاهره إثبات احلكم لشيء نفيه عن ضده ونقيضه

إقامة الذهن بني طريف شك، وجزئي نقيض وهو أحد الوجوه اليت احتيل هبا إلدخال (
 .)٩()االستفزاز من النفوسالكالم يف القلوب ومتكني 

أحد فنيات (أما يف الدرس النقدي املعاصر فيتردد مصطلح املفارقة  بوصفه 
 واحليل اللفظية اليت يتم التعبري هبا عندما يعجز وعي املبدع عن )١٠()التحول األسلويب

إمكان اإلحاطة بواقع مرفوض من قبله أصالً، فتكون املفارقة كبديل للتأشري السالب 
وهي هبذا التعريف أحد . ذلك الواقع عاكسة ذات املبدع بكل ما يلفها من أسىعلى 

املولدات الرئيسية لشعرية النصوص، ويتم التعامل معها عند معاينتها داخل السياقات 
األدبية اليت توجد فيها بوصفها وسيطاً لغوياً بني املبدع واملتلقي، وظيفته نقل اخلطاب، 

لنص عرب أقنية خمتلفة، تعد املفارقة أحد تلك األقنية لذلك يتوسل اخلطاب داخل ا
اهلامة، ويستخدم صاحب املفارقة ألفاظه استخداماً خاصاً ومكثفاً، عن وعي بقصدية 
هذا التكثيف، مفترضاً متلقياً يستطيع الوقوف على كثافة تلك األلفاظ ومدلوالهتا 

 . البعيدة يف سياقاهتا
 النص

 األبنية املتعالقة بأساليب خمتلفة، يف الوقت طرحت الرسالة كنص نسيجاً من
الذي عرضت فيه ملوضوعات أخرى إضافةً للموضوع الرئيس الذي قامت من أجله، 
جاءت هذه املوضوعات يف ظالل العمل األديب نفسه، وانعكست بالصبغة الشخصية 

ه من وأحادية الرأي، مما جعل املفارقة تتجلى بشكل كامل يف نص الرسالة فيما أثر عن
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األلفاظ، عرب تشكالهتا املختلفة مادهتا يف / أدب، وقد اختذت السياقات مجيعها من اللغة
صنع املفارقة، وكشفت السياقات املفارقية مجيعها عن عالقته املوبوءة بأدباء عصره يف 
الوقت الذي بانت فيه بوضوح عن تذمره من معاكسة الظروف له مما أورثته شعوراً 

 .بعدم الرضا
ي األسلوب الذي اتبعه ابن شهيد يف بنائه لنصه اإلبداعي املتلقي يف ُيغر

البحث عن املفارقة مبختلف أشكاهلا اليت متوضعت فيها، إذ كشف األسلوب عن مهارة 
ابن شهيد يف استخدامها داخل سياقاته، حماوالً من خالهلا مترير أفكاره، وتثبيت 

ليت تتوافر عليها املفارقة مبا فيها من طاقة قناعاته، مستغالً يف ذلك اإلمكانات الفنية ا
ومرونة بنفس القدر الذي تتوافر عليه من غموض وإيهام ومتويه وتعريض خفي 
وتورية، لضمان التفاعل املستمر بني القارئ والنص ونقل رؤيته من خالل هذه 
السياقات ذات احلموالت األدبية واالجتماعية والنفسية، لذلك جاء هذا البحث 

يؤثر يف نوعية (و خطوة ضرورية إىل األمام تساعد يف قراءة النص بوصفه خطاباً ليخط
 واصفاً معركة بن شهيد الثقافية وملقياً الضوء على السياقات )١١() استخدام اللغة

املفارقية كسمة أسلوبية من خالل اآللية املتبعة يف إقامة النصوص املفارقية، املتخذة من 
ية األساسية اليت ينطلق منها النص املفارق سواء كان ذلك التضاد أو التعارض البن

 .النص معتمداً على اللفظ أو التصوير
 أما أمهية هذا البحث فتكمن يف قراءة نص إبداعي قدمي يف ضوء مصطلح 
نقدي حديث يتردد كثرياً يف الدراسات النقدية املعاصرة، باعتبار أن املفارقة أحد 

للفظية اليت تتضمن قدراً من التمويه والتورية واملراوغة مما األساليب البالغية واحليل ا
ميكنها من النهوض باألعباء الفنية الكثرية، وقد وجد الباحث أن ابن شهيد وظفها 
ألغراض فنية  عدة منها تشويه منظومة اخلصم الثقافية إذ كان حياور باملفارقة ثقافته من 



 
 
 
 

    
 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ١٠٢٢ 

 
جتماعية والنفسية األخرى، لذلك افترض خالل ثقافة خصومه باإلضافة إىل املهمات اال

ابن شهيد متلقياً ضمنياً ذا كفاءة أدبية متكنه من أن يتواصل معه عرب نصه املراوغ، 
وهو يريد مثل هذا املتلقي ليكون إىل جانبه يف عرضه لقضيته، معتمداً على أسلوبه 

ثالثة، وهكذا القصصي الذي يسحر فيه املتلقي مرة، ويباغته مرة أخرى، ويغالطه مرة 
ترفد املفارقة بأسلوهبا الساحر الساخر املتلقي بأساليب استخدام لغوي جديدة بنفس 

 . القدر الذي تنقل فيه رسالة النص األساسية يف جو من املتعة والتسلية
وقد رأى الباحث من الصعوبة احلديث عن كل نوع من أنواع املفارقة على 

 الحتواء املفارقة على مجل سياقية متتابعة تتوزع حدة يف مواقع معينة من الرسالة نظراً
على أكثر من حمور من حماورها، مت ذلك لضمان إعطاء صورة متكاملة للمشهد 
الساخر الذي يريده ابن شهيد أن يصل للمتلقي،  ومثل هذه املشاهد اليت تتعالق فيها 

ناء نسيج ينسجم أنواع خمتلفة للمفارقة تكثر يف نص رسالة التوابع والزوابع هبدف ب
 . ومقولة الرسالة

من املهم أن يذكر الدارس هنا أن االسم اآلخر الذي محلته رسالة التوابع 
كما ورد يف مظانة األصلية بإشارة عدد ) شجرة الفكاهة(والزوابع واملعروف باسم 

 مبثابة دعوة حتفز الدارس احلايل ألن يلج نص الرسالة موظفاً )١٢(كثري من الباحثني
 . ارقة وسيلة للكشف عن األفكار واألهداف اليت يصدر عنها ابن شهيداملف

واملفارقة أحد األساليب املتعددة اليت مت استخدامها من أجل بناء النص بناًء ذا 
وال خيفى أن اختيار الشجرة له تداعياته املرتبطة بالتعددية (معىن يف الدرجة األوىل، 

نص، بل يقوم على أساسها وما يقف وراء هذا وهذه التعددية مسة جوهرية يتسم هبا ال
 منها السخرية اليت هي وسيلة للدفاع عن قناعاته يف )١٣ ()التعدد من دالالت خمتلفة
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وينشئ رسالة (تفسري العملية اإلبداعية، اليت يردها إىل املوهبة تارة واإلهلام تارة أخرى 
تهكم باملؤدبني ويدل على التوابع والزوابع ليدل على قيمة هذه املوهبة البيان، وي

 .)١٤()افتقارهم إليها
 إن نقطة االنطالق يف خط سري الرحلة يف رسالة التوابع والزوابع يبدأ من 
هذه املقولة اليت ينحاز إليها ابن شهيد احنيازاً كامالً، واليت بسببها جرد قلمه للدفاع 

مي مفارق عن هويته األدبية ومهامجة منتقصي حقه وخصومه بأسلوب هزيل هتك
واملفارقة تعرف بأهنا استراتيجية قول نقدي ساخر، وهي يف الواقع تعبري عن موقف (

شجرة الفكاهة، إذ يشري / وهذا يفهم صراحة من االسم اآلخر للرسالة. )١٥()عدواين
هذا العنوان على ما يف النص من التندر واهلزء والتهكم املوجه، إذ عملت النصوص 

ر ابن شهيد ونزعته اهلجومية والعدائية حلماية هذه األفكار، املفارقية كمنظم ألفكا
وهيأت مدخالً جديداً الستكناه مقولة النص من منظور هزيل ساخر، واختيار اسم 

 .)١٦()إىل البعد اهلزيل الذي قام عليه النص(شجرة الفكاهة لعله يلمح 
بتدعها  وميكن اعتبار نص الرسالة يف الشكل الذي جاء عليه طريقة جديدة ا

ابن شهيد يف الدفاع عن مقولتها كقضية نقدية شغلت التفكري النقدي القدمي ردحاً من 
الزمن، وقد اتسمت معاجلتها يف طروحاهتم بشيء من اجلفاف يف األسلوب، ولذلك 
وظفت تقنية املفارقة يف الرسالة لتفي باحتياجات ابن شهيد النفسية واألدبية 

دور الرئيسي املكلفة القيام به، واملتمثل يف وقاية أدبه من واالجتماعية، مع االحتفاظ بال
اإلهلام، ومن / خصومه ومساعدته على إثبات أن سر العملية اإلبداعية يرجع إىل املوهبة

لعبة عقلية من أرقى (مث تعزيزه ومحاية أفكاره يف مناظراته ومعارضاته بوصف املفارقة 
 . )١٧()أنواع النشاط العقلي

ضية كانت املفارقة كما يرى الدارس تنقذ النص سواء كان على هذه األر
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سلوكاً من السقوط / صورة أو حركة/ النص موقفاً كامالً أو سياقاً لفظياً أو مشهداً

لتنشئ نصاً  مقابالً هلذا النص وعلى املتلقي إقامة هذا التقابل، ومالحظة املسافة القائمة 
ف النص الظاهر ينفتح على فضاءات بني النصني ليكتشف أن هناك نصاً يتوارى خل

 .رحبة من التخييل والتأويل  خملفاً إعجاباً فنياً بابن شهيد
إن هذا يدفع الباحث إىل احلديث عن احملاور اليت توزعت عليها املفارقة يف 
الرسالة واليت راوحت بني مفارقة اللفظ املتمثل يف العبارة السردية او مفارقة الصورة 

وقف، وبوسع الدارس القول أن هذه التجليات اليت جاءت عليها أو السلوك أو امل
املفارقة مبختلف أشكاهلا عكست احلالة النفسية املتوترة املصاحبة البن شهيد زمن كتابة 
الرسالة، األمر الذي جعله يشحن سياقاته األدبية باألسلوب املفارقة كي تعمل باجتاهني 

ت االنفعاالت السلبية، اليت قادته بالنهاية إىل مما ساعده على تفريغ الشحنة النفسية ذا
نتائج طاملا متناها يف القدر نفسه الذي كانت حتقن فيه خصومه وأعداءه بسموم هذه 

 .الشحنات السلبية
 وقد استطاع ابن شهيد أن حيول املفارقة يف احملاور اليت قدمت فيها إىل فعل 

ذي جاءت من أجله، فكان التعريض منتج مما دفع حبركة الرسالة إىل حتقيق اهلدف ال
واهلزء والسخرية والتهكم هي السهام اليت وجهت إىل اخلصم وساعدت يف دحره 
وهزميته يف الوقت الذي كانت اللغة والسلوك واحلركة واملشهد هي اجلسور اليت يعرب 

 .من خالهلا إىل قنص ما يريد
رغبته يف السخرية  من املهم أن يذكر الدارس هنا، أن حب ابن شهيد للتندر و

كان أبو عامر (هي أحد األيدلوجيات اليت يصدر عنها، إذ قال ابن بسام يف الذخرية 
شيخ احلضرة العظمى وفتاها، ومبدأ الغاية القصوى ومنتهاها، إن هزل فسجع احلمام 
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كان يف تنميق : وقد ذكره أبو مروان بن حيان قال.. …أو جد فزئري األسد الضرغام 
 باإلضافة إىل النرجسية والشعور )١٨()ة احلادرة أقدر منه على سائر ذلكاهلزل والنادر

بالتفوق ومقابلته بعكس طباعه من قبل خصومه كانت أيضاً من الروافد األساسية يف 
صناعة النصوص املفارقية اليت تولدت عنها معظم سياقاته األدبية، إضافة إىل 

هما عناصر الصورة الساخرة عنده اإلحساس بالتفوق واالستعالء اللذين ترجع إلي(
 .)١٩()حىت مع أولئك من األعالم والكتاب واملشارقة

Þëþa@‰ìaZ@@òîÄÐÜÛa@òÓ‰bÐ½a@
تعد اللغة أحد املرتكزات األساسية اليت اتكأ عليها املبدع يف صياغته لنصه 

 )٢٠()التعبري عن أفكار الشخصيات بواسطة الكلمات(اإلبداعي، وملا كانت اللغة تعين 
فإن هذا يرتب على املتلقي مسؤولية إضافية تتجاوز اللذة املتأتية عن متعة القراءة إىل 
مسؤولية التعامل مع النصوص بوعي عايل املستوى، هدفه استبطان النص، والوصول 
إىل تلك األفكار املنضوية خلفه، للوقوف بعد ذلك على اخلطاب األديب الذي ينوي 

 .النص تأسيسه وتبليغه
طالقاً من هذا الفهم لوظيفة اللغة داخل النصوص األدبية، سيتعامل  وان

الدارس مع املفارقات اللفظية بوصفها نصاً ينقل خطاباً وحيمل رؤية ابن شهيد جتاه قيم 
اجملتمع اجلديد اليت تتصارع مع قيمه، وسيكون إذن لكل مفارقة لفظية دالالت حيددها 

ا ما أخذ الدارس بعني االعتبار أن املفارقة السياق واألسلوب الذي تتقولب فيه، إذ
شكل من أشكال القول يساق فيه معىن ما، يف حني يقصد منه معىن آخر (اللفظية 

 .)٢١()خيالف غالباً املعىن السطحي الظاهر
وهلذا ستكون مهمة الدارس فحص السياقات املفارقية بأناة ألنه، ال توجد 

، بل كل مفارقة لفظية موضوعة يف سياقها عبارة بعد هذا التعريف تقال بشكل جماين
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بقصد ووعي كامل بأثرها، الذي ستنتجه وباستحضار الفكرة القائمة يف النص واليت 
ستبقى تتناسل يف خمتلف فصول الرسالة ال بل يف كل مجلة من مجلها وسيكون هدف 

 .ابن شهيد إذن إقصاء كل خطاب مضاد خلطابه، ومصادرة الرأي اآلخر ودحضه 
فرت رسالة التوابع والزوابع على جمموعة من الصيغ اللفظية ذات األبعاد توا

الداللية اليت ال تفهم فهماً سليماً إال يف سياقاهتا اخلاصة، وربطها بعد ذلك مع فكرة 
النص األساسية إذ تنداح مثل هذه الصيغ عن داللتها األوىل لتدخل يف شبكة من 

متفاعلة معها، لتوجه القارئ يف تعامله مع النص العالقات مع األنساق اللغوية األخرى 
لكي يقرأه بطريقة ترتع إىل تأويل هذه الدوال ومرجعياهتا، لتشكل موقفاً ساخراً لكنه 

وحل شفرة املفارقة يستلزم مهارة خاصة لفهم العالمة، وهي مهارة ثقافية (هادف 
 .)٢٢()أيدلوجية يشارك فيها املتكلم واملخاطب

املوهبة أو (دخل يتحدث عن االستعداد الفطري لإلبداع الفين تبدأ الرسالة مب
فنبض يل عرق الفهم، ودر يل شريان (إذ يقول ابن شهيد متحدثاً عن نفسه ) اإلهلام

العلم مبواد روحانية، وقليل االلتماح من النظر يزيدين، ويسري املطالعة من الكتب 
بس منه ناراً، وال كاحلمار حيمل يفيدين، إذ صادف شن العلم طبقة ومل أكن كالثلج اقت

 سيقف الدارس قليالً عند هذا النص ألمهيته اخلاصة، إذ سيؤسس ابن )٢٣()أسفاراً
شهيد خطابه األديب يف معظم سياقاته اللفظية املفارقية من خالل هذه األرضية الصلبة 
اليت يقف عليها من النرجسية واالعتداد بالنفس، وثانياً كون النص ينضوي على 
مرجعية دينية وأخرى تراثية حتتالن موقعاً خاصاً يف الذهنية العربية، سوف تعمالن 

إذ يرقد . بشكل إجيايب وديناميكي على بلورة خطاب ابن شهيد من خالل حركة النص
 .فيها من الدالالت ما يكفي للوقوف عندها
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مع القرآن الكرمي وتناٌص : يقع يف حديث ابن شهيد السابق تناصان األول
خر مع مثل عريب يقترب من الثقافة الشفاهية لكثرة تداوله على األلسنة،  سيكون آ

التناص حسب جرار / هلذا التناص نظراً ملوقعه ميسٌم بارٌز يف مقولة الرسالة، والتضمني
يتمثل يف جمموعة العالقات  اليت تربط نصاً معيناً لكوكبة من النصوص األخرى (جنيت 

، وبالرجوع إىل النص وإمعان )٢٤()ات متعددة ومتغايرةوتتميز هذه العالقات بسم
مثل الذين ُحملوا التوراة مث مل حيملوها كمثل (النظر فيه من خالل التناص القرآين 

 تتبدد إمكانيات فهم )٢٥()احلمار حيمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات اهللا
 السياق يتجاوز هذه الداللة هذا اخلطاب املنحصر يف إطار االفتخار بالنفس؛ ألن

تعبري (منفتحاً على فضاءات أخرى، وميكن فهم املفارقة يف النص هنا على اعتبار أهنا 
صورة (على الرغم مما يف التصوير الفين القرآين )٢٦()غري مباشر أو طريقة خداع الرقابة

ع بني إذ اجلام. )٢٧()رزية بائسة ومثل شائن، ولكنها صورة معربة عن حقيقة صادمة
 .)٢٨(األمرين اجلهل باحملمول

وتأيت االستعانة يف القرآن الكرمي يف هذا التناص لتؤازر ابن شهيد يف حمورين 
ذو عالقة مبوضوع الرسالة وفكرهتا القائلة أن اإلبداع منحة من اهللا، : هامني األول

 منها إالّ ومدار احلديث يف اآلية القرآنية على اليهود الذين حيملون الكتب وال يناهلم
الترغيب يف حتفظ العلوم وترك االتكال على (التعب، فهم كاحلمري، وفائدة التشبيه 

 كما يتجاوز التشبيه هذه الداللة إىل داللة أخرى تتمثل يف )٢٩()الرواية دون الدراية
عبثية محل كنوز املعرفة، وهذا تعريض خفي خبصوم ابن شهيد من علماء اللغة الذين 

واستحضار (وهبة اإلبداعية حبفظ املسائل اللغوية ولكنهم عبثاً حياولون يعتقدون أن امل
هذه العبارات مت هبدف اإلشارة والتلميح الساخر لغري املوهوبني من الشعراء الذين 
يتصورون أن الدرس والتحصيل ميكن أن جيعل منهم أدباء، فيثقلون على أنفسهم 
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 .)٣٠()بدون فائدة

 حبت إذ ترتع العبارة املصاغة بواسطة املعاين واملفردات أما احملور الثاين فهو فين
ولكل ) لغوياً وبيانياً(القرآنية إىل صرامة اجلملة على صعيد التركيب يف قطبها الفين 

هذا ترتع العبارة إىل اجلدية وتضمن أكرب قدر من اهليبة لشخصه ولنصه، من أجل هذا 
 .جاء االحتماء بالقرآن الكرمي يف سياقه التهكمي

أما توظيفه للمثل العريب الذي أصبح عنده الزمة من لوازم بناء النص السردي 
وافق شن (فقد قدم خدمات فنية مجة، فتوظيفه للمثل العريب الشائع على سبيل املثال 

 جاء يف سياق احلديث عن نفسه دون أن يشعر القارئ أن مثة تكلفاً ومعاناة )٣١()طبقة
لم، ال بل هناك تالزٌم بينه وبينها، وهو يعتقد أنه والعلم يف استقباله الفطري ملواد الع

فاللغة هي احملور الرئيسي خللق املعاين املركبة داخل النصوص وهي (صنوان ال يفترقان 
 .)٣٢() وسيلة فعالة يف نقل األفكار الراسخة اجتماعياً

 
 وبنفس األسلوب ينضاف مضمون املثل اخلفي القائم على التعريض خبصوم 

 شهيد ووصفهم بالغباء إىل جانب النص القرآين، وهبذه الطريقة يقوم بتحويل معظم ابن
السياقات اليت قد ال حيمل معناها الظاهري مثل هذه املعاين املعبئة بالغضب واحلقد 

وألن النص ال (والكراهية وتوجيهها بواسطة التناص خلصومه من شيوخ اللغة واألدب 
، فإن )٣٣()لغوي الذي ينتج ويقرأ يف ظله/ يط السيسيويعيش يف فراغ أو عزلة عن احمل

 .الدارس يلمس االحنياز التام لفكرة املوهبة واإلهلام والوقوف التام للدفاع عنها
 وانطالقاً من هذه الرؤيا ال جيوز تداول السياقات التناصية عند معاينتها 

 وامتداح الذات حبملها على داللتها األوىل اليت تفهم من ظاهر النص ـ االفتخار
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املبدعة ـ بل ال بد أن ترشح هذه التضمينات بأجواء تنبئ عن االرضية اليت سينطلق 
منها كامل النص بوصفه خطاباً قائماً على إلغاء اآلخر ورفضه، على هذه األرضية 

ن يؤتى بالتناص يف سياق معني يتطلبه املوقف الفكري، أو احلالة أميكن أن يفهم معىن 
 يكون عليها منشئ النص، لذلك ال بد أن يقرأ من زوايا خمتلفة تفرض النفسية اليت

اوجه استعماالته ومسوغاته، والوظائف اليت يفترض أن يؤديها بالسياقات اليت ترد 
فيها، مثل هذه املعاين والدالالت يف رسالة التوابع والزوابع جيب أن تأخذ يف احلسبان 

بن شهيد مع خصومه معركة هوية ادبية، عند مناقشة النص املضمن، إذ إن معركة ا
عندما تفشل كل (لذلك يستخدم املفارقة على قاعدة خري وسيلة للدفاع اهلجوم 

 .)٣٤()وسائل اإلقناع وتستهلك احلجج تظل املفارقة هي الطريق املفتوح أمام االختيار
وميكن للدارس القول أن مثل هذه الصيغ املبنية على املفارقة مبا فيها من 

موض تفتح الباب رحباً أمام ابن شهيد ألن يغذو السري يف طريق معبد بقوالب الغ
لفظية ظاهرها النية احلسنة وباطنها السخرية واهلزئ والتهكم، وتبقى اللغة سالح 
املبدع الوحيد، والوسيلة اليت ميتح هبا من كل احلقول الثقافية اليت تسهم يف بناء معمار 

ض النصوص اللفظية املفارقية يف سياقاهتا األدبية اليت نصه وسيقوم الدارس بإضاءة بع
ومبا أن النص فضاء نصي ميلك (تتساوق وموضوع الرسالة، مبا خيدم الفكرة الرئيسية 

عدداً ال حصر له من العالقات املمكنة فإنه سيعد من منظور القارئ فضاًء أو وسطاً 
 .)٣٥()للتأمل وبإمكانه أن يظل يستكشفه دون أن ينفد

د كانت هذه األلفاظ املفارقية تتسم بالعنف يف أغلب األحيان ملباشرهتا وق
ووضوح داللتها العدائية ويف أحيان أخرى كانت تقال األلفاظ يف سياقات هادئة قد ال 
يشعر املتلقي للوهلة األوىل يف أثرها الفعال، ولكنها ال تقل أثراً عن املفارقات السابقة 

ويف كلتا احلالتني كانت هذه الصيغ تؤسس خطاباً مناقضاً إن مل تكن أشد وقعاً منها، 
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 .خلطاب خصومه

 ومن املفارقات اللفظية اليت يندهش هلا املتلقي ما جاء على لسان تابعة أيب متام 
 فمثل )٣٦()فقال، فإذا دعتك نفسك إىل القول فال تكد قرحيتك(يف وصيته البن شهيد 

دها ملياً لكوهنا جاءت يف سياق النصح هذه اجلملة جترب املتلقي على الوقوف عن
واإلرشاد فجدية العبارة وخلوها من التلون البالغي ال تأخذ املتلقي على محل األلفاظ 
إىل غري تلك األغراض املتوخاة منها، ولكن إذا ما عرفنا أن املفارقة اللفظية تستخدم 

ستطيع االعتماد على أساساً كوسيلة بالغية إذ يؤكد صاحب املفارقة زيفاً يعلم أنه ي(
السامع أن يناقض ذلك ذهنياً بقول معاكس صفته الغضب أو التسلية، ويكون هذا 

د هو املعىن احلقيقي الذي يريده صاحب ــالقول املعاكس مبا حيمله من تشدي
 .)٣٧()املفارقة

 ومثل هذا االستخدام البالغي للمفارقة حيتم على املتلقي إعادة القراءة 
ه النقدية نتيجة مترير املفارقة بأسلوب مراوغ، وإال أصبح املتلقي نفسه متسلحاً مبعرفت

أحد ضحايا ابن شهيد نتيجة املغالطة الكبرية املضمنة يف وصيته وهنا تلعب ثقافة 
املتلقي دوراً مهماً يف فهم ابن شهيد يف إعادة وصية أيب متام بشكل معاكس بالرغم من 

 .مه على قواعد الصنعة والزخرف اللفظيأنه أفىن عمره يف تعلم الشعر وتعلي
 وقد كان ابن شهيد  قاسياً وجريئاً يف إنطاق أيب متام عكس ما كان يؤمن به 
على صعيد العملية اإلبداعية مما حدا بناقٍد كبري كإحسان عباس أن يستهجن هذه 

 ومن العجيب أن تصدر مثل هذه الوصية عن أيب متام، وشعره يقوم على(الوصية قائالً 
ويف هذا إفراغ لطريقة أيب متام الفنية . )٣٨()كد القرحية والتحيل عليها مبختلف الوسائل

تلك النربة ( من مضمونه إذ عملت املفارقة من خالل تعريفها الذي ينص على أهنا 
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 .)٣٩()األكادميية شبه الالذعة
 واملفارقة تتجلى أيضاً يف إظهار أيب متام مظهر النادم واخلجل من شعره 

قال حيائي من (أسلوبه يف نظمه، عندما أسكنه قعر عني ماء وسأله ملاذا هذا املكان و
 وهو أحد زعماء مدرسة الصنعة الشعرية )٤٠()التحسن باسم الشعر وأنا ال أحسنه

واملفارقة تتطلب تضاداً أو تنافراً بني املظهر واملخرب وتكون أشد وقعاً عندما يشتد (
وما أنت إال حمسٌن على إساءة (اليت أجازه أبو متام هبا  مث أن العبارة )٤١()التضاد
 مجلة مفارقية جاءت هذه املرة على حساب أدباء عصره، بالرغم من )٤٢()زمانك

غرابتها يف أن تصدر عن التابعة، لكنها هتدف إىل عرض حالة املشاهبة بينه وبني التابعة 
راء عبارته هتكم وسخرية من يقف و(يف زمانه على صعيد الفرادة والتفوق يف اإلبداع 

ويقوم بن . )٤٣()النقاد املعادين لطريقة أيب متام الشعرية خلروجها عن طريق القدماء
 . شهيد بتصدير أفكاره عرب النص عن طريق ترحيل املعىن مبا حيتمل السياق من طاقة

وقد جتلت مستويات من املفارقة يف مشهد آخر من الرسالة لدى مقابلة تابعة 
ي، بنيت أساساً على عنصر املفاجئة، إذ مل يدر خبلد ابن شهيد يف مقابلته لتابعة البحتر

: فهل لك فيه أن تراه قلت(البحتري أنه قد ينال منه، وقد أبدى شوقاً ملقابلته قائالً 
، وملا كانت بنية املقابالت مع التوابع قائمة أساساً على )٤٤()ألف أجل، أنه ملن أساتيذي

، مل يشذ هذا املشهد عن بقية املشاهد وبدا التابعة متهكماً يف )٤٥()نجٌن يسخرو(أهنم 
إنك مؤمتنا، فقال التابعة ال، صاحبك أمشخ (رده على زهري بن منري عندما قال له زهري 

التضاد فيها بني النص (، فهذه مفارقة لفظية )٤٦()من ذلك مارناً لوال أنه ينقصه
 بابن شهيد مما أعطاه مسوغاً للدخول يف احلوار  محلت كثرياً من التعريض)٤٧()والسياق

وهذا متثيل منه على التابعة، إذ قام باستنطاقه وتوريطه كي يظهر براعته ومهارته أمامه 
 هذا املثل يتسق )٤٨()على رسلك، إن الرجال ال تكال يف القفزان: (فقال متدخالً
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 صعب، ورتب عليه واجلو النفسي املتصاعد واملشحون بالتوتر إذ ووضعه يف حتٍد

التزامات أدبية فنية ذات مستوى فين خاص، انطالقاً من ذلك اجلو املختلق األمر الذي 
هيأه، ألن يطلب من التابعة اإلنشاد، وهذه هي املرة األوىل يف النص الذي يطلب فيه 
ابن شهيد من تابعة من التوابع أن ينشد، يف الوقت الذي كان يطلب توابع الشعراء 

 أو يقول لبعض توابع الشعراء )٤٩()الزعيم أوىل باإلنشاد(شاد فيقول للتابعة منه اإلن
 .)٥١()واستنشدين فلم أنشده إجالالً له( أو )٥٠()واستنشدين فأكربته أن أستنشده(

 وبناًء على هذا العرض ملقابالت ابن شهيد مع توابع الشعراء تكون املفارقة 
ي مفارقة من الصعب الوصول هلا إال بعد قراءة اليت استصغر فيها ابن شهيد التابعة، وه

استقرائية لتفاصيل كامل احلوار مع توابع الشعراء يف نص الرسالة كي مييز الدارس 
كيف شذ هذا احلوار عن بقية اجلمل احلوارية مع توابع الشعراء، واملفارقة الثالثة يف 

بن شهيد العجب العجاب هذا املشهد هي الصورة اليت آل إليها التابعة بعدما مسع من ا
وكر راجعاً إىل ناورده دون أن يسلم (فكأمنا غشى وجه أيب الطبع قطعة من الليل، (

قال أأجزته؟ قال أجزته، ال بورك فيك من زائر وال يف صاحبك (وقد أجاز ابن شهيد 
 إن هذه الصورة اخلجلة السوداء املكفهرة هي مثار ما صنع لسانه فقد )٥٢()أيب عامر

. )٥٣()ن شهيد اجلسد املوصوف إىل حدث هزيل يتوخى منه إثارة الضحكحول اب(
ولعل هذا املشهد يشري إىل الطبيعة النفسية اهلجومية، من أجل إثبات هويته األدبية، 
وتفوقه فيها مما جعله يواجه بنفس الطريقة اليت يتعامل معه توابع الشعراء على أساسها، 

 .املتمثلة يف تصغريه واستجهاله
 إجازة املتنيب له قّبل ابن شهيد على رأسه، وطار إىل عامل الكُتاب قائالً بعد

 وميكن اعتبار هذه اجلملة مفارقة لفظية، إذا قُرأت )٥٤()فقد قضيت وطراً من الشعراء(
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يف إطار كشفها عن شخصية ابن شهيد املبنية أساساً على إقامة التواصل النفعي مع 
من مكاسب، فاملفارقة يف هذا اإلطار قد وقعت عليه توابع الشعراء يف ضوء ما حيققه 

وهو ضحيتها، وهو اآلن يريد الفكاك من أسلوب التواصل النفعي هذا، ويود أن 
يدخل إىل عامل الكتاب شاعراً فحالً، ألنه سيلج عاملاً إبداعياً آخر وجتربة إبداعية 

عر، كل هذا يشي تشهد املدونة النقدية القدمية بتفضيلها على الش) النثر(جديدة 
مبعركة ابن شهيد الصعبة يف هذا القسم من الرسالة فهو حياول التمويه عليهم مرة 
أخرى بأنه قد توج شاعراً مما يضمن له هيبة واحتراماً ولكن هذا اإلحساس تنهبه 

 إذ )٥٥()واملفارقة تعبري غري مباشر يقوم على التورية(الشكوك مما جيعله مييل إىل املفارقة 
اللغة وليدة موقف نفسي ويف هذه الظالل الداللية وما تنضوي عليه من ترميز تصبح 

فاالختيارات اللغوية واألسلوبية (نستطيع أن نفهم عبارته اليت دخل هبا إىل عامل الكتاب 
ليست عبثية وليست بريئة من القيم املختارة ولكنها تستخدم بقصدية للكشف عن 

 . )٥٦()بعض احلقائق
لكتاب ـ القسم الثاين من الرسالة ـ تبدو معاناة ابن شهيد وبدخول عامل ا

أكرب نظراً لشدة وقع االهتامات اليت توجه له من توابعهم، وباألسلوب الذي وجهت 
فيه أيضاً إذ كانت مباشرة وصرحية، إذ وصم نثره بأنه أبعد ما يكون عن النثر بافتقاده 

مست السؤال واجلواب على ويلعب احلوار الذي اختذ . ……خلصائص النثر الفين
قاعدة االهتام املباشر دوراً هاماً يف إظهار فاعلية اجلمل والسياقات املفارقية اليت تشن 

كاتب، وقد ساعد على كشف الشخصيات املتحاورة، إذ ألقى / عليه كشخص وأديب
ابن شهيد بالالئمة على أدباء عصره مرة، والتحامل على الزمان والظروف، ومهامجة 

 .عة مرة أخرىالتاب
 وهذا هو املناخ الذي حتركت فيه املفارقة، ويف هذا القسم ستكثر اجلمل 
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املقتبسة من الرسالة نظراً لتكرار تنامي دالالهتا ومسامهتها الفاعلة يف إظهار املفارقة 

إنك خلطيب، (خالل احلوار، وهذه هي الساحة اليت جرى فيها الرهان والسباق 
 إذ يلمس )٥٧() أنك مغرى بالسجع، وكالمك نظم ال نثروحائك للكالم جميد، لوال

الدارس املكاشفة واملصارحة وقوة املواجهة من تابعة اجلاحظ، يف مجله اليت ال حتمل أي 
شكل من أشكال اجملاملة، فهذا نقد سلط الضوء على عيوبه النثرية لكن ابن شهيد 

ليس هذا أعزك اهللا مين (ه سرعان ما جيري وقع هذه التهمة على أدباء زمانه مث قلت ل
جهالً بأمر السجع وما باملماثلة واملقابلة من فضل ولكين عدمت ببلدي فرسان الكالم 

م، ولو فرشت للكالم فيهم ــودهيت بغباوة أهل الزمان، وباحلرى أن أحركه
 .)٥٨()طولقاً

 وهبذا التحامل على أدباء عصره تصبح املفارقة وسيلة تنقذه من األزمة اليت 
ع فيها، ويستغرب التابعة جوابه ويشكك فيه، وهذه حماولة أخرى من التابعة وض

أهذا على تلك املناظر وكرب تلك احملابر وكمال تلك (إلدخاله يف أزمة ثانية 
 هذه العبارة من التابعة تفهم أيضاً يف إطار كشف الشخصيات األدبية )٥٩()الطيالس

 جمال الكتابة، من خالل صورهم النمطية وما تتمتع به من اهليبة والوقار املصطنع يف
واملثالية اليت يتمتعون هبا، وكأن ابن شهيد يقول التابعة ما يريد أن يقوله هو عنهم من 
االنتفاخ الومهي الذي يتعامل معهم اجملتمع على أساسه من االحترام الذي ال 

تصوير الساخر يستحقونه، لذلك يقوم ابن شهيد برتع هذه اهليبة بتعابري ترتع إىل ال
 وهذا تفريغ لتلك املناظر من )٦٠()قلت، نعم إهنا حلاء الشجر، وليس مثة مثر وال عبق(

مضموهنا ومن مجاهلا املزيف واملصطنع وإظهارهم  كأوعية حتفظ فقط ومترر اللغة دون 
 .أن تعي وتستفيد منها
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، فكيف كالمهم بينهم( مث يسأله هبدف املزيد من امتحانه ومتحيص أجوبته 
قلت ليس لسيبويه فيه عمل، وال للفراهيدي إليه طريق، وال للبيان عليه مسة، إمنا هي 

ذهبت العرب (لكنة أعجمية يؤدون هبا املعاين تأدية اجملوس والنبط، فصاح التابعة 
 وليس أدل على )٦١()وكالمهم، إرمهم يا هذا بسجع الكهان فعسى أن ينفعك عندهم

هل مما أعطاه مسوغاً الستخدام السجع الذي كان هذا من ذم خصومه ووصمهم باجل
سبة عليه، مث حّول ابن شهيد وصية التابعة له إىل ُنصح، حاول ابن شهيد نزع 

وهنا (خصائص اللغة الفنية، عن كالمهم وجتريده من كل صفة إجيابية على صعيد الفن 
لسيبويه فيه تصدى ابن شهيد للنثر األندلسي والناثرين فعاهبم مجلةً، فذكر أن ليس 

 . )٦٢()عمل وال للفراهيدي إليه طريق وال للبيان علية مسةً
واملفارقة يف هذه العبارة أنه يستشهد بصرامة وقوة اللغة عندما يكون احلديث 
عن غباء أهل زمانه، ولكنه عندما يطلب منه االحتكام إىل كتب هؤالء يف موطن آخر 

ال يرضى هبم وال بكتبهم ومل يسلمه من الرسالة يكون موقفه على العكس من ذلك، و
هذا التحايل وحماولة التملص من بعض املالحظات على كتابته من تابعة عبد احلميد، 

ال يغرّنك منه أبا عُيينه أن (الذي حاول أن ينبه تابعة اجلاحظ أن ال يغتر بكالمه 
 ميدان السجع لطبعةُ، وإن ما أمسعك كلفه ولو امتد به طلق الكالم وجرت أفراسه يف

 فكانت )٦٣()البيان، لصلى كودنه، وكل برثنه وما أراه إال من اللُكن إال الذي ذكر
مثل هذه اجلمل مبثابة اإلهانة البن شهيد إذ أرجعته إىل نقطة الصفر يف دفاعه عن 
نفسه، إذ تعامل معه على اعتبار أنه يتزيد يف الكالم ملا حيمله وصف التابعة البن شهيد 

ة حتمل كل أشكال الذم األديب املباشر له مما عملت على استفزازه من كثافة داللي
إن قوسك لنبع وإن ماء سهمك لسم، أمحاراً رميت (وإثارة غضبه فقال له ابن شهيد 

أم إنساناً، وقعقة طلبت أم بياناً، وأبيك أن البيان لصعب وإنك منه لفي عباءٍة تنكشف 
ا، والكالم عراقي ال شامي، إين ألرى عنها استاه معانيك تكشف اسة العرت عن ذنبه
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 .)٦٤()من دم الريبوع بكفيك وأملح من كُشى الضب على ماضغيك

 والدارس إذ يعاود قراءة جواب ابن شهيد ثانية يلمح شراسته وجرأته حىت 
يف حضرة عبد احلميد فكأنه ما عاد يسأل أأجازه أم مل جيزه فلم يهادنه ومل يلن أمامه، 

ه الفقرة يف أكثر من موضع إذ وصفه بأنه أبعد ما يكون عن البيان بل عّرض فيه يف هذ
لصعوبته أوالً ومعانيه أشبه ما تكون بعٍرت مكشوفة القفا، وهذا ليس بغريب على عبد 
احلميد ألنه شامّي األصل واجلاحظ عراقّي األصل واجلملة بعد ذلك هزء بعبد احلميد 

 .نشأوببداوة تعبريه مبوازاة اجلاحظ احلضري امل
 ويستمر احلوار بالكشف عن نية كل من الشخصيتني املتحاورتني فقال له 

أهكذا أنت يا أطليس تركب لكٍل هنجه وتعج إليه عّجه، فقال لُه (تابعة عبد احلميد 
 هذه املواجهة مبا فيها من شدة )٦٥()الذئب أطلس وإن التيس ما علمت(ابن شهيد 

تابعة اجلاحظ، مما أوجب تدخله صائحاً وعنف، واستهداف كل منهما اآلخر حبضرة 
وباحلرا أن ختلص منه، فقال ابن شهيد احلمد هللا خالق (بتابعة عبد احلميد ال تعرض له 

 فكانت هذه العبارة بقوهتا يف اهلجاء والذم والسخرية وكل )٦٦()األنام يف بطون األنعام
 مبثابة إعالن هناية احلوار مما املعاين ذات األبعاد الداللية والسلبية يف إطار النقد الالذع

 .)٦٧()إهنا كافية لو كان له َحجر(جعل تابعه اجلاحظ التدخل لوقف احلوار فقال 
 وقد رأينا أن النص قد دخل يف حواريهس تشري على حنو واضح على 

لعل قمتها متثلت يف أسلوب . )٦٨()الشحنة الساخرة اليت تسرى يف مفاصل امللفوظ(
يكون هذا إال على النعم، ولكن هناية السياق يقلب املعىن ليتحول الدعاء واحلمد وال 

هزءاً وسخرية من عبد احلميد، ورمية باجلهالة وستكون هذه الصورة موضع اهتمام 
 .الباحث يف موقع الحق من البحث
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وبنيت املفارقة لدى مقابلة ابن شهيد لصاحب اإلفليلي على جتاهل كل منهم 
) جتاهل العارف(دبياً، وهذا جتاهل عرف يف البالغة األدبية اآلخر، وحماولة إلغائه أ

وهو من الكالم الرائق، والقول اجلزل الفصيح وبليغ احلجاج القاطع للرتاع واحلاسم (
للعنا، اهلاجم مبا فيه من التعريض والتورية باجملادل إىل الغرض والغلبة وفل شوكة 

 عبارة )٧٠()فىت ال أعرف على من قرأ( بقوله )٦٩()املخاطب بأهون اهلوينة وأقل العمل
ذات جرس هتكمي خترج إىل التصغري والتحقري أدبياً، وحماولة إظهار ابن شهيد كغر، 
وكأنه ما زال يتعلم فلجأ ابن شهيد إىل الرد بنفس األسلوب واللهجة والقوة بقوله 

وهذا  مما استثار حفيظته، وطلب منه املناظرة، )٧١()وأنا ال أعرف على من قرأت(
 .الطلب حبد ذاته انتصاراً البن شهيد التلميذ إذ ادخله يف املناظرة مع التابعة الشيخ

مل يعترف ابن شهيد بشيوخ صاحب األفليلي ومؤلفاهتم بعبارات تفتقد إىل 
ودفاع ابن شهيد القائم على السخرية متوقع، ألنه لو قبل مثل . قواعد اللياقة العامة

 حيتكم إليها، لتخلى إذاً عن مقولة الرسالة كاملة، ومل هذه الرموز اللغوية كشواهد
يكن وقتها مربراً إلنشائها مما جعل املفارقة متس أناساً خارج حلبة النقاش، وال ذنب 

فطارحين كتاب : (هلم سوى انه استشهد هبم وبكتبهم عندما قال له صاحب األفليلي
يبويه قلت خريت اهلرة اخلليل قلت هو عندي يف زنبيل قال فناظرين على كتاب س

عندي عليه وعلى شرح ابن درستويه، فقال دع عنك هذا، أنا أبو البيان، قلت اله 
إثباتاً . )٧٢()اهللا، قال علمنيه املؤدبون، قلت ليس هو من شأهنم إمنا هو من تعليم اهللا

 .هبذا أن البيان علم وهيب خيتار اهللا إليه من يشاء
كتابة وحاهلا وما آلة إليه على ايدي مثل هؤالء ويف نقاد اجلن تأمل ابن شهيد لل

 :)٧٣(الشيوخ فقال
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ــة  ــيخ هبنق ــن ش ــة م ــح الكتاب وي

ـ ح إن ناحي  ــومننت الري  ته أبـداً  ــ
 

ــه رار   ــرأس خم ــون ب ــى العي يلق
ــار  ــومه ف ــات يف خيش ــا م كأمن

 

يستخدم ابن شهيد املثل العريب مرة أخرى على سبيل التضمني التهكمي، إذ 
فة على الكتابة ممن ينصب نفسه وصياً عليه، ولكنه شيخ طائش إن نفسه تتوجس خي

أمحق، وقد حتدث عن هبنقة على سبيل اجملاز نيابة عمن يتحدث عنه على سبيل احلقيقة 
ومعروف أن توظيف داللة هذا املثل جاءت لتتفاعل داخل السياق الشعري من أجل 

مستوى العبارة النثرية فقد حتققت مستويات من السخرية بدأت على (توصيل رسالته 
وقد وجد الدارس أن االستشهاد باآليات القرآنية واألمثال . )٧٤()املتضمنة يف السرد

 .العربية اختذ شكل التناوب على توصيل أفكار بن شهيد
إن للروث لرائحة (وعندما طلب منه أن حيكم بني شعرين حلمار وبغل، قال 

 مثل هذا الشعر فقالت البغلة فهمت كريهة وقد كان آنف الناقة أجدر أن حيكم يف
 .)٧٥(.)…عنك

املفارقة هنا معتمدة يف األساس على خربة املتلقي يف استدعاء املواصفات 
اجلسدية اليت وصف هبا أنف الناقة، الذي هو يف األساس تابعة ألحد خصوم ابن شهيد 

ورة هنا وللتعريض يف هذه الشخصية اختار ابن شهيد للمبارزة محاراً وبغالً، والص
جسدية وحسية، واحلاسة الشمية تتأذى من رائحة روث احلمار، ولذلك آثر ابن شهيد 
على نفسه أنف الناقة يف أن حيكم بينهما على سبيل اهلزء، فاملنطقة اليت تبدو فيها 
املفارقة هي اإليثار، لكن عندما يكون اإليثار باجتاه قيمة وضيعة يتحول إىل سخرية، ال 

 ولكنها حماولة منه باالرتقاء بنفسه عن هذا املستوى من األدب الذي ألنه أجدر منه،
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نوه به يف حديثه عن روائح الروث الكريهة ويلمس الدارس أن لصور احليوانات 
حضوراً بارزاً يف صنع كثري من املفارقات يف السياقات اليت ترد فيها، ألهنا رمست 

 . منتهى التهور والغباء والطيشسلوكيات من قامت بالتحدث نيابة عنهم إذ كانت يف
وبعد التعارف الذي مت بينه وبني البغلة، كشف السياق عن تذمر ابن شهيد 

ومن إخوانك من بلغ اإلمارة وانتهى إىل (من تغري الظروف، واتضاع املواقع السياسية 
 وهذه وظيفة جديدة من وظائف املفارقة يف إسقاط األقنعة عن بعض )٧٦()الوزارة

يأخذ التوتر الوجداين للنص ( إذ )٧٧()سيلة لتقدمي السقوط وزيف االرتقاءو(الوجوه 
 ليكتشف مناطق أخرى وصلها الفساد يف اجملتمع )٧٨()قارئه إىل خارج النص نفسه

الذي يعيش فيه، وتسليط الضوء على الفساد السياسي  الذي قاد إىل وصول أعداء 
 . املشكلة األدبيةابن شهيد إىل مثل هذه املواقع متجاوزاً يف ذلك

وحتدث عن اإلوزة بوصفها أحد الرموز األدبية اليت تدعي املعرفة يف زمانه من 
اإلحياء بصفاهتا املعنوية الباطنية املترتبة على الشكل (خالل الوصف اجلسدي بقصد 

 )٨٠()تسمى العاقلة وتكىن بأم خفيف( مربزاً قدراهتا الذهنية احلقيقية )٧٩()ونوع احلركة
ار اإلوزة هنا حبد ذاته تضمني هتكمي ملن يكين عنه ابن شهيد وحديثه الساخر واستحض

أمحق من (عمن يعترب نفسه من النخب األدبية وهو أبعد ما يكون عنها، إذ ورد يف املثل 
فلغة السرد هنا تبدو جادة وحمافظة ومعتمدة على تضمني بعض العبارات . ()٨١()نعامة
 .)٨٢()املأثورة

أم / العاقلة والكنية/ فارقة يف الطباق اللفظي الظاهر بني االسمكما تتجلى امل
خفيف والطباق املعنوي الذي يكشف أيضاً البعد بني العقالنية والطيش وخفة العقل إذ 

وقد تبدت املفارقة يف . )٨٣()الصفة األساسية يف أية مفارقة تضاد بني املخرب واملظهر(
تاً على قدرته وتفوقه ونبوغه الشعري، نصوص ابن شهيد الشعربة اليت كانت إثبا
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ولكنها ظلت تدور يف إطار مقولة النص األساسية، وظلت الرتعة العدائية هي املولد 

 . لكل أشكال اهلجوم الذي هو هدف ابن شهيد يف كل ما يصدر عنه من إبداع
 )٨٤(: وقد جتلى هذا بشكل واضح  يف مقابلته مع تابعة قيس بن اخلطيم قال

ــرذا  ــن ج ــنين ولك ــور رمي ن الثغ
 

فأكرمت نفسي أن تريق دماءهـا     
 

فهذا هجاء مقذع ومر خلصومه إذ وصفهم باجلنب وعدم القدرة على املواجهة 
وهذه هي صفات الفئران اإلفساد والتخريب واالختفاء، فهي تعمل يف اخلفاء فقط 

بث ومثل هؤالء اخلصوم ال يستحقون منه حفاظاً على كرامة نفسه حىت من جمرد الع
 .هبم

ويف مشهد آخر ترد مفارقة لفظية قائمة على عكس وظائف قيم احلياة املعنوية 
 :)٨٥(قال

ــبويت  ــدى لص ــان أه ــالل ك وال كض
 

ليايل يهيـدين الغـرام خباءهـا       
 

 .فالضالل ال يقود إالّ إىل الضالل وعنده الضالل يقود إىل اهلداية
 :)٨٦(ويقول يف مقابلته مع تابعه أيب متام

ــرء  ــيت اين ام ــان هبم ــب الزم لع
وكبوت طرفاً يف العلـى فاستضـحكت      
ــا  ــىن ألناهل ــوي امل ــت حن وإذا ارمت

وسقيت من كأس اخلطـوب دهاقهـا      
ــا  ــرمي هناقه ــا ت ــام فم ــر األن مح
وقف الزمـان هلـا هنـاك فعاقهـا        
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يف هذه األبيات حياول ابن شهيد فيها وصف حاله من خالل معاكسة الزمن 

عب واملصاعب اليت مرت به، لكن املفارقة تكمن يف له، ففي البيت األول وصف للمتا
عبارته وسقيت من كأس اخلطوب، إذ أن أصل استعمال الكؤوس الدهاق، يف القرآن 
أن تكون ملئ بالشراب اللذيذ، ولكنها هنا مليئة باخلطوب واحملن، وكل ذلك يكشف 

داءه الذين عن علو مهته إذ يريد قمم القيم ومعايل األمور، فكىب مرة مما أضحك أع
 )٨٧(مسخهم بوصفه هلم باحلمري مث يقول يف مقابلته مع تابعه البحتري

ــر  ــة جنـ ــدنيا كرميـ ــو أن الـ ولـ
ــا  ــار إليهـ ــت فطـ ــه انتنـ جيفـ

 

مل تكن طعمه لفـرس الكـالب       
من بين دهرها فـراخ الـذباب      

 
وهنا يستخف فيمن يقضي عمره يف اللهاث وراء متع احلياة اليت ال تستحق 

 كانت كذلك ملا وصفها باجليفة، وال يركض إىل اجليف إىل فرسان كل هذا التعب ولو
الكالب والفارس ال يأيت إىل جيفه وكذلك ال يأيت إىل اجليف إال الذباب الذي يتكاثف 

وهذه سياقات يعرض فيها الرخص اإلنساين وهتافته على تفاهات . كالرمل على القذارة
 .احلياة

 )٨٨(ومع تابعة أيب الطيب ينشد
ــبح ــهم وأص ــا حملت ــف إذا م ت يف خل

ــة   ــواهل مج ــوق الص ــراً ف أرى مح
ــه  ــر اهللا قلبـ ــه مل يـ ــل فقـ وناقـ

 

تبينت أن اجلهل إحـدى الفضـائل      
فأبكي يعين ذل تلـك الصـواهل      
يظن بان الـدين حفـظ املسـائل       
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وهنا أيضاً مفارقات كثرية نتيجة لضغط الواقع وتغري الزمان وعبث العابثني 

بح اجلهل مبظاهر الفساد والعبث بقيم احلياة وسننها نعمة بقيم احلياة النبيلة، حىت يص
من اهللا، من أجل احلفاظ على الصورة املثالية هلا ولو يف الذهن، لكي تبقى جزءاً من 
الذاكرة اإلنسانية احملترمة، ومن مظاهر العبث الذي أثار حفيظة ابن شهيد ما عرب عنه 

 اجملاز ففي احلالتني تأشري على تغري بالنص السابق سواء محل الكالم على احلقيقة أو
والشيخ الذي يعتقد بأن الدين هو حفظ . …احلمري اليت تركب الصواهل: القيم

املسائل هو يف قمة الغباء ألن نور اإلميان مل ميكنه من رؤية اهللا، وهذه من املفارقات 
 .النقيضة

ïãbrÛa@‰ìaZ@ÚìÜÛaë@ñ‰ì–Ûa@òÓ‰bÐß@
جلته للنصوص املفارقية من خالل الصور األدبية والفنية ينطلق هذا احملور يف معا

، وسيقوم الدارس )٨٩()رسم قوامه الكلمات(اليت رمست يف الرسالة، والصورة األدبية 
بإضاءة الصور املفارقية هبدف التعرف على فاعليتها النفسية ووظيفتها الداللية باعتبار 

شفرته، ومن مث احلكم على  ميكن فهمه وحل )٩٠()ضرب من اإلشارة(أن الصورة 
قدرهتا من خالل رمزها يف أن تكون مؤشراً صحيحاً ميكن بواسطتها فهم رسالة النص، 
إىل جانب ما تقدمه من متعة للذائقة البصرية لتفجريها أبعاداً داللية يف املتلقي، وقد 
ظهر للدارس أن جمموعة الصور املفارقية موضوع البحث تطلبها املوقف إذ مل يشعر 
الدارس أهنا معدة مسبقة بل هي وليدة اللحظة الراهنة مما جيسد تفاعل ابن شهيد مع 

الذي صارت فيه الثقافة من خالل الصورة املفارقية بعداً سلوكياً مليئاً . موضوعه
 . باألفكار ذات املرجعيات املختلفة

بالرغم من تعالق معظم النصوص املفارقية يف الرسالة لضمان وصول مقولتها  
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بطريقة فاعلة، إال أن هذا مل مينع ابن شهيد من أن يقدم لوحات فنية نوعية عرب جمموعة 
من الصور املختلفة اليت حافظت على استقالهلا، معطية مشهداً درامياً ساخراً، يف 
الوقت الذي كشفت فيه عن مهارة ابن شهيد يف تشكيل تلك اللوحات، مما رشح 

وجة باإلضافة إىل وظيفتها األوىل، فقد محلّها ابن الكثري منها ألن تقوم بوظيفة مزد
شهيد أعباءاً كثرية كأن جتسد الشخصية أو تصف سلوكاً أو أن يعرب من خالهلا عن 

 .قيم اجملتمع
 كل ذلك جاء ضمن منهجية منظمة، مما جعل التصوير يتخذ مستاً واحداً يف 

خمتلفني، وذلك عن رسم تلك الصور لتوابع الشعراء والكتاب يف موقفني نفسيني 
طريق إظهار التابعة يف الصورة األوىل بشكل الئق، إذ تعمل عني الكامريا على نقل 
مشاعر األنفة والوقار، وترصد احلركة املتزنة والنظرة الثاقبة للتابعة، وتتكامل تفاصيل 
اجلسد املوصوف يف هذه الصورة لتعرب عن مجال العقل، حىت ليشعر املتلقي أن هذه 

 عصية على التشويه، مث يقوم بعد ذلك بعملية حتويل للصورة، هذا التحويل الصورة
انقالب الفعل إىل (مرتبط أساساً بتحول موقف التابعة من ابن شهيد، والتحويل هو 

انتقال من اجلهل إىل املعرفة (  ويكون ذلك بعد عملية التعرف الذي هو )٩١()ضده
 فيقوم ابن شهيد بالعبث )٩٢()حملبة أو العكسيؤدي إىل االنتقال إما من الكراهية إىل ا

بالصورة األوىل وتشويهها، ومسخها وذلك بتسليط الضوء على العيوب اجلسمية 
املوجودة يف الشخصية أصالً، أو حماولة إجيادها من خالل الصورة عن طريق توصيف 
املشاعر واألحاسيس على شكل سلوك أو حركة مليئة باالضطراب واالرتباك، وما 

تبعهما من إهدار لطاقات اخلصم الفنية وتسفيهها مما يورثه خزياً وكآبة، معتمداً يف ي
ذلك على املتلقي يف اكتشاف املسافة النفسية بني الصورتني بعد إقامة التقابل باإلضافة 

 .إىل ما تنضحان به من التباين شكالً ومضموناً
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يل مصدره وعي  والطريقة الثانية هي استعارة صور مكثفة وذات غىن دال

املتلقي بأبعاد هذه الصورة ومرجعياهتا مبا رمزت إليه من قيم وضيعة من خالل توظيف 
اإلنسان هلا عرب التاريخ، للداللة على هذه القيم، هذه الصور من عامل احليوان جيئ هبا 

واألمثولة احليوانية كالتشبيه تستخدم (للقيام بوظائف خمتلفة تنسجم واجلو العام للقص 
 وملا كان التشبيه يؤتى به لتأكيد )٩٣()التوضيح والترويح والتشويق: غراض كثريةأل

 فإن ابن شهيد كان موفقاً يف طبيعة اختياره )٩٤(املعىن كما نصت كتب البالغة عليه
ألمساء احليوانات الواردة يف نص الرسالة، إذ جعلها تقوم بوظيفة فاعلة يف التأشري على 

 فيه، كوهنا يف الواقع جماالً للتندر والسخرية واهلزء على طبيعة الدور الذي ستقوم
 .صعيدي اخللقة والسلوك

بالوصف التفصيلي للحيوان سواء كان هذا الوصف متعلقاً ( وابن شهيد معين 
كاحلمار  أو البغل أو األوزة أو النعامة ومجيعها ) ٩٥()بشكل احليوان وهيأته أو حركته

ا كانت الصورة حتمل اهتمامات الشخص ووجهة نظره ومل(أقنعة خلصومه من اللغويني 
 نستطيع أن تدرك األرضية العدائية اليت يكنها ابن شهيد )٩٦()ورغباته ومشاعره

خلصومه وقد جتلت قدرته يف إدخال هذه الصور يف أنساق لغوية داخل النسيج العام 
مرتبطة به ارتباطاً للرسالة معطية مشاهد تعبريية داللية، تنسجم واخلط العام للرسالة، و

عضوياً مما ساعدها على القيام بأشكال خمتلفة من النشاط الفين خدمة للنص؛ إذ كان 
إظهار الطيش واحلمق والعجلة يف التصرف والبالدة هي مبتغى ابن شهيد من توظيف 

 .تلك الصور اليت هي صوٌر خلصومه
ÚìÜÛa@òÓ‰bÐßë@õaìÜ§a@òÛb‰@
بن شهيد التندر بشيخ فقيه، وقد بينت املفارقة يف تثبت رسالة احللواء من قبل ا



 
 
 
 

           ١٠٤٥هاشم العزام         .  د– دراسة نصية –املفارقة يف رسالة التوابع والزوابع                        
                    

هذا النص بشكل أساسي على السلوك احلركي املتمثل باالستهجان واإلندهاش عند 
رؤية الشيخ أطباق احللوى، باإلضافة إىل مجل مفارفية وقعت إىل جانب وصف السلوك 

ء، وبوضع احلركي والوصف للفقيه، مع ما وقر يف األذهان من صورة منطية للفقها
الصورتني بشكل تقابلي، يظهر للمتلقي مدى التضاد بينهما، باإلضافة إىل رغبة ابن 

بإبراز املفارقة الشديدة بني ما (شهيد الشخصية يف كشف الوجه احلقيقي للفقهاء 
 إذ قام السلوك احلركي )٩٧()يتظاهرون به من زهد وورع وتقوى، وواقع حاهلم الفعلي

ويستخدم اصطالح السلوك (حاسيس واملشاعر الغريبة بدقة بالتعبري عن كل تلك األ
ي غري اللفظي بني املشتركني يف ـاحلركي مبعىن املظاهر املختلفة للسلوك التبليغ

على أنه يساعد يف ربط (وينظر الباحثون إىل علم السلوك احلركي . )٩٨()اخلطاب
سيقوم الدارس .)٩٩()نصاخلطابية بطرق خمتلفة بالسمات السياقية ملا وراء ال الوظائف

 .بالتقاط وإضاءة بعض السلوكيات احلركية من خالل تصوير ابن شهيد هلا قائالً
رأى احللوى فاستخفه الشره واضطرب به الوله فدار يف ثيابه وأسال من  (

لعابه، حىت وقف باألكداس وخالط غمار الناس، وملح القبيطاء فصاح يأيب ثغرة الفضة 
فصاح القارعة ما القارعة، . فقال رطل بدرمهني وانتهشها بالنابنيالبيضاء، ومشى إليها 

هيه ويل للمرء من فيه، ورأى الزالبية فقال ويلٌ ألمها الزانية، فإين أجد مكاهنا من 
نفسي مكينا والعزيز الغفار ألطلبنها بالثأر، ومشى إليها فتلمظ له لسان امليزان فأحفل 

ر النشا، وهم أن يأخذ منها، فأثبت احللواين يف يصيح الثعبان الثعبان، وملا رأى مت
صدره العصا، فجلس القرفصاء يذرى الدموع، ويبدي اخلشوع، وما منا أحد إال عن 
الضحك قد جتلد، فجعل يقطع ويبلع ويدحو فاه ويدفع، وعيناه تنبضان كأهنما 
ب مجرتان، وقد برزتا كأهنما خصيتان وأنا أقول على رسلك أبا فالن البطنة تذه

الفطنة، فلما ألتقم مجلة مجاهريها وأتى على مأخريها، جتشأ فهبت منه ريح عقيم فنثرتنا 
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 .)١٠٠()شذر مذر وفرقتنا شغر بغر

ومما يالحظ على أسلوب ابن شهيد يف وصفه جسد الفقيه ورصد حركته 
م كلما رأى طبقاً من احللوى، بالرغم من إمكانه أن يريه املائدة دفعة واحدة، إال أنه قا

بتجزئة املشهد وهدفه من هذا استرتاف مشاعر اللوعة وشهوة النهم بشكل تدرجيي 
متصاعد لألعلى أوصله إىل أن يذري دموعه ويستهلك صوته حد الصياح، مبا فيه من 

إن حركة اجلسم جتعل من (نربة تتضمن معاين الفجع والرغبة يف تناوهلا دفعة واحدة 
ة، وإن كانت مصاحبة ــ تفعيل الرسالة اللفظياالتصال غري اللفظي عامالً هاماً يف

 . )١٠١()هلا
على رسم السلوك احلركي (يعتمد هذا النوع من املفارقات السلوكية يف بنائه 

الغريب يف دوافعه ومسبباته، رمساً لغوياً حصيلته صورة تكىن عن الداللة الثانية أو 
له، فينتج عن ذلك التضاد املعىن غري املباشر الذي يتضاد هنا مع حقيقة الشيء وأص

وقد قامت املفارقة هنا يف األساس على إرضاء . )١٠٢()معىن االستهزاء والسخرية
الذائقة البصرية للمتلقي وإدخال السرور إليه، على حساب السلوك احلركي للفقيه 
مستعيناً يف ذلك بقدرته على رصد حركات الفقيه عن كثب، واليت هي سلوك شرحية 

تمع، يف الوقت الذي استعان فيه على صنع لغة السرد الدالة بعبارات كاملة يف اجمل
األمثال، إذ قامت يف التعبري بإجياز ال خيل عن احتياجات / تنتمي إىل مرجعيات تراثية 

ابن شهيد النفسية، وغرضه املتمثل بفضح سلوكيات الفقيه اليت تفتقد إىل اللياقة من 
 .منظور اجتماعي يتناىف وآداب الطعام

م به غاية من غايات هذه ـكان التهك(ي الذي ـأما أبو القاسم االفليل
فقام إليهما جين أمشط ربعة وارم ( فقد رمسه رمساً كاريكتوريا بقوله )١٠٣()الرسالة
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 فهذا الرسم ينم عن مرتلة )١٠٤()األنف، يتظالع يف مشيته، كاسراً لطرفه، وزواياً ألنفه
شف عن هذه املرتلة مدى العبث والتشويه الذي صاحبها املنحطة عند ابن شهيد، يك

وقد اطلق على شيطانه هذا االسم، تلميحاً (حلق فيها من أجل إخراجها هبذا الشكل 
 .)١٠٥()إىل عاهة خلقية يف االفليلي، وهي كرب حجم أنفه هبدف السخرية منه

اً وبعد املساجلة اليت دارت بينه وبني تابعه عبد احلميد، قال ابن شهيد متعجب
 هذه صورة تصدم )١٠٦()احلمد هللا خالق األنام يف بطون األنعام: (بعد أن أهنى منه

الوعي للوهلة األوىل، الحتوائها من الالمعقول ما يكفي لتأملها يف اخليال فقط، 
الستحالة قيامها يف الواقع، لكنها ترمز إىل عدم اعتراف ابن شهيد بأدب عبد احلميد، 

عف قدرته االستيعابية، ختلق مثل هذه األبعاد الداللية التضاد واصفاً له بعدم الفهم وض
بني األنعام واألنام، ومنشأ األنام يف بطون األنعام، وتصور مدى الغضب الذي حيمله 
لعبد احلميد، صورة تؤدي وظيفة ذات فاعلية نفسية مؤثرة ومؤذية على صعيد 

ذه الصورة كانت مبوازاة توصيف اإلحساس، ونقل املشاعر، وللمتلقي أن يتخيل أن ه
صورة أخرى يف منتهى اهليبة والوقار، وقد أنزله مرتلة عالية إىل جانب تابعة اجلاحظ 

 ولكن بعد تدخله )١٠٧()أنه ذلك الشيخ الذي إىل جانبه وعرفه صغوي إليه وقويل فيه(
يف إبداع ابن شهيد، مل يشفع له ذلك الوقار من أن يناله ابن شهيد بالسخرية، فمثل 
هذا الوصف والتصوير الدقيقني يساعدان يف ارتفاع مستوى السخرية والتهكم 
الالذع، وقد ساعد احلوار بينهما يف كشف شحنة الغضب والكراهية اليت تبدت يف 

واستخدمت املفارقة من قبل ابن شهيد أيضاً يف هذه املقابلة لتشويه . مجلهم احلوارية
 . اخلصم يف حالة شك من أمرهمنظومة اخلصم الثقافية وحماصرهتا ووضع 

وقد أظهر صاحب بديع الزمان، عن طريق التصوير بالتابع الذي ال يعرف 
وكان فيما يقابلين فىت قد رماين بطرفه، (مقدار الرجال، مضفياً عليه مسة الغرور والكرب 
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 فهذه صورة فيها من )١٠٨()واتكأ يل على كفه، فقال حتيل على الكالم لطيف وأبيك

 رصد احلركة والتصوير ما يكفي لنقل مشاعر التعايل والكرب لتابعة بديع الدقة يف
الزمان، يف الوقت الذي تكشف فيه عن هوان وصغر ابن شهيد أدبياً، ويسعى ابن 
شهيد إلجياد هذا اجلو من املعرفة لدى املتلقي وهتيئة كل الظروف ليكون احلكم يف 

 شهيد أن يصف املاء، ويبدع يف ذلك النهاية بعد املبارزة له وحده، ويطلب من ابن
فلما انتهيت من الصفة ضرب زبدة احلقب األرض برجليه، فانفرجت عن مثل (

برهوت وتدهدى، واجتمعت عليه وغابت عينه، وانقطع أثره، فضحك األستاذان من 
 .)١٠٩()فعله

 وللمتلقي أن يتخيل مدى االنتفاخ يف الصورة األوىل واخلواء يف الصورة 
ومدى املسافة بني الصورتني وقصر الزمن الذي حتولت فيه الصورة األوىل إىل الثانية 

الثانية، آخذاً بعني االعتبار كثافة اإلحساس السليب الذي أمل بالتابعة يف زمن وجيز، 
وللمتلقي أيضاً أن يقيس مدى االمتالء والشعور بالتفوق ونشوة النصر الذي يعيشه 

 لبديع الزمان، مث ما تصفه احلركة اجلنونية والرغبة ابن شهيد مقابل االنكسار النفسي
يف االختفاء، بعد أن كانت استقراراً يف اجللوس، وحوله من أستاذ إىل تلميذ فاشل، 
وضحك األستاذان مبا فيه من هزء وسخرية، وانقالب املوقف كامالً رأساً على عقب 

موقف يلبس فيه على رأس صاحب بديع الزمان لصاحل ابن شهيد، وكيف أظهره يف 
ثوب اخلزي، كل هذه الدالالت هنضت هبا املفارقة املبنية على التصوير ورصد السلوك 

 .باقتدار
وقد تكرر هذا الرسم الكاريكاتريي املبين أساساً على إعطاء صورة مليئة 
مبشاعر الكبري واالستعالء، والتعامل مع ابن شهيد على هذه القاعدة، قاعدة التظاهر 

ف من أمر الشعر والنثر شيئاً، وهذا كما أسلف الدارس مقصوٌد من ابن بأنه ال يعر
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شهيد الستدراج التابعة للتصرف على أساس يبدو فيه قوياً، كي يصنع لوقع اهلزمية 
 .طعماً خاصاً يف الذات املتلقية

كان ينجوه مين (وبنفس السياق يقول واصفاً جنياً هو أحد توابع شيوخ النثر 
كانته وتقيضه حيدق يف دوهنم ويرميين بسهمني نافذين، وأنا ألوذ جين كأنه هضبة لز

 فقال يل ملا انتهيت على من …بطريف عنه، وأستعيذ باهللا منه، ألنه مأل عيين ونفسي
 .)١١٠()أخذت هذا الزمري

مصدر اهليبة يف هذه الصورة الوهم بالشعور بالوقار واالحترام ضناً من التابعة 
ا أعطاه صفة رمسية خولته النظر بطرف العني البن شهيد بأنه على علم ومعرفة، مم
مما جعل ابن شهيد يتوارى عن أنظاره ما أمكنه ذلك، وكانت . استصغاراً واستخفافاً به

 .نفسه تتوجس خيفة منه، وقد صدق حدسه فيه
مث قل واضمحل حىت (مث أقسم بعدما مسع من ابن شهيد أن ال يعرض له أبداً 

 وللمتلقي أن يقيم التقابل الظاهري بني )١١١() فال يشغل رجليهاأن اخلنفساء لتدوسه
اهلضبة واخلنفساء من حيث احلجم، وما تؤديه كل منهما من دالالت معنوية على 

وقد يكون هذا املنهج املتمثل يف !  اهلوان واالحترام…صعيد القيمة، الرفعة والضعة
واضح من الوسائل الناجحة رسم صورتني للتابعة الواحد على قاعدة التضاد بشكل 

وإذ يسع الرسم أن يكون متثيلياً بشكل واضح يكون (لديه يف إقناع وإمتاع املتلقي 
 .)١١٢()مبقدوره كذلك تصوير املواقف بأسلوب املفارقة الساخرة

ويطرد هذا الرسم الكاريكاتريي عند ابن شهيد متخذاً من الصورة وعاًء يفرغ 
خالهلا طموحه األديب، األمر الذي يسمح بالقول أهنا فيه شحنته النفسية، ليليب من 

تصلح معياراً للحكم على إبداعه إىل جانب األساليب اإلبداعية املضيئة يف نص رسالة 
التوابع والزوابع، إذ تنضاف الصورة املفارقية إىل تلك األساليب املستخدمة فيها، 

وكانت يف الربكة بقربنا (فارقية فانظر إليه زيادة يف تأكيد منهجيتة يف إبداعه للصور امل



 
 
 
 

    
 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ١٠٥٠ 

 
إوزة بيضاء شهالء يف مثل جثمان النعامة، كأمنا ذر عليها الكافور، أو ليست غاللة من 
دمقس احلرير مل أر أخف من رأسها حركة، وال احسن للماء يف ظهرها صبا تثىن 
سالفتها وتكسر حدقتها وتلولب قمحدورهتا فترى احلسن منها مستعاراً، والشكل 

 .)١١٣(....)وذاً عنهامأخ
فهذه الصورة يف منتهى اجلمال واحلسن لألوزة مث قام بتشويه هذا احلسن 

ما شأهنا قال : فقلت لزهري(ومسخه عندما أفرغه من الرزانة ووصفها بالطيش واجلهل 
 فهذا التضاد بني )١١٤()هي تابعة شيخ من مشيختكم تسمى العاقلة وتكىن أم خفيف

املناطق امليسرة اليت يعرب من خالهلا املتلقي مع ابن شهيد إىل عامل االسم والكنية هو من 
 .السخرية واالستخفاف

إن الصورة تدخل يف النسيج العام للرسالة، ويلحظ املتلقي لنص ابن شهيد 
املشكل للصور األدبية، كلوحات فنية أهنا تشكل مشاهداً يف فصول الرسالة، من 

لناجح للمشهد الصوري، عن طريق جعل آلته خالل االستخدام املوفق والتوظيف ا
من خالل التساؤالت اليت طرحتها املفارقة . تعمل بدفع ذايت يف جتسيد مقولة الرسالة

يف خمتلف أثواهبا اليت ظهرت فيها، واملعاين احململة يف ظالل تلك األسئلة، واليت ظلت 
بأسلوب املفارقة، مبا تتوالد من أجل مالمسة املواضيع اليت أرادها ابن شهيد أن تطرح 

 .  فيها من إغوائية مبناً ومعًىن
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 .٢٣٢ص ،١٩٧٦

 .٣١٩املصدر نفسه، ص -٦
، وانظر ابن األثري، ١٩٩٩، ٢، ع٩حباث الريموك، م ج نقالً عن خالد سليمان، نظرية املفارقة، أ -٧

ضياء الدين، املثل السائر، يف أدب الكاتب والشاعر، تقدمي أمحد احلويف وبدوي طبانه، دار هنضة 
 . ٥٦،٥٧، ص ٣مصر للطباعة والنشر، ج

 ،١٩٨٠السجلماسي، أبو القاسم حممد، املرتع البديع يف جتنيس أساليب البديع، عالل الغازي،  -٨
 .٢٦٦مكتبة املعارف، الرياض،  ص

 .٢٧٦املصدر نفسه، ص -٩
 . ٢٥،  ص١، النادي األديب الثقايف، ط١٩٨٥الغذامي، عبد اهللا، اخلطيئة والتكفري،  -١٠
 بطاينة، عفاف، النصوص وسياقاهتا، دراسة يف األدبية، األيدلوجيا واخلطاب، فصول، اهليئة املصرية -١١

 .٧٠، ص٢٠٠٢، ٥٨العامة للكتاب، العدد 
 ذكر إحسان عباس هذا االسم يف كتابه تاريخ األدب األندلسي، عصر سيادة قرطبة، دار الثقافة، -١٢

حسني ، ، رسالة التوابع والزوابع امسها أيضاً شجرة الفكاهة وذكرها د٣٣٤بريوت ـ لبنان، ص 
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ذكرته ألفت خربوش يف كتابه رسالة التوابع والزوابع دراسة يف الرؤية األدبية وفلسفة اإلبداع، و

 تشكل النوع القصصي يف رسالة التوابع ١٩٨، ص١٢، مج١٩٩٢كمال الرويب يف جملة فصول 
 .٣٧٤والزوابع وترجعنا إىل هذه التسمية يف  جذوة املقتبس، احلميدي، ص

 الرويب ألفت كمال، تشكل النوع القصصي قراءة يف رسالة التوابع والزوابع، فصـول، ، اهليئـة                 -١٣
 .١٩٨، ص٣، ع١٢، مج١٩٩٢ للكتاب، املصرية العامة

، ٧ عباس إحسان، تاريخ األدب األندلسي، عصر سيادة قرطبة، دار الثقافة، بريوت ـ لبنـان، ط  -١٤
 .١٤٣، ص١٩٨٥

، ٢ قاسم سيزا، املفارقة يف القصص العريب املعاصر، فصول، ، اهليئة املصرية العامـة للكتـاب، ع                -١٥
 .١٤٣، ص١٩٨٢

 .١٩٨قراءة يف رسالة التوابع والزوابع، ص تشكل النوع القصصي، -١٦
 .١٤٤ املفارقة يف القصص العريب املعاصر، ص-١٧
 الشنتريين، أبو احلسن علي بن بسام، الذخرية، يف حماسن أهل اجلزيرة، حتقيق إحسان عبـاس، دار                 -١٨

 .١٩٢، ص١٩٧٩الثقافة، بريوت ـ لبنان، 
 .٢٧، ص١٩٩٠، عمان، ١يف الرؤية األدبية، ط خريوش حسني، رسالة التوابع والزوابع، دراسة -١٩
 طاليس، أرسطو، فن الشعر، حتقيق إبراهيم محادة، مكتبة املسرح، مركز الشارقة لإلبداع الفكري،              -٢٠

 .١١٥ص
، ٧١، ص ١٩٩٤،  ١ العبد حممد، املفارقة القرآنية، قراءة يف بنية الداللة، دار الفكـر العـريب، ط              -٢١

 .١٤٤ريب املعاصر، صوانظر املفارقة يف القصص الع
 .١٤٤ املفارقة يف القص العريب املعاصر، ص-٢٢
 .٨٨ ابن شهيد األندلسي، رسالة التوابع والزوابع، حتقيق بطرس البستاين، دار صادر بريوت، ص-٢٣
 .١٤٤ نقالً عن املفارقة يف القص العريب املعاصر، ص-٢٤
 .٥ اجلمعة -٢٥
 .١٤٣عاصر، ص نقالً عن املفارقة يف القص العريب امل-٢٦
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، ٨، ج ١٩٧١،  ٧ لبنـان، ط   – قطب، سيد، يف ظالل القرآن، دار إحيـاء التـراث، بـريوت              -٢٧
 .٩٧،٩٨ص

 .٢٦٤ كتاب الصناعتني، ص-٢٨
 .٢٦٤ املصدر نفسه، -٢٩
 .٢٠٤ تشكل النوع القصصي، ص-٣٠
ميـد، مطبعـة     جممع األمثال، للميداين، أبو الفضل حممد بن أمحد، حتقيق، حممد حمىي الدين عبد احل              -٣١

 . ٣٥٩، ص١٩٩٥السنة احملمدية، 
 .٦٧-٦٦ النصوص وسياقاهتا، دراسة يف األدبية، ص-٣٢
 .٦٦ املصدر نفسه، ص-٣٣
 .١٤٤ املفارقة يف القص العريب املعاصر، ص-٣٤
 نقالً عن ستريل كارهلانيز، قراءة النصوص القصصية فصول، ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مـج                -٣٥

 .يقدم فاتلر يناميني هذا لنص نظرية شليجل عن االستقبال. ٥٤، ص١٩٩٣، ٢، ع١٢
 .١٠١ رسالة التوابع والزوابع، ص-٣٦
 .١٠٠ املفارقة وصفاهتا، ص-٣٧
 .٣٣٦ تاريخ ألدب األندلسي، عصر سيادة قرطبة، ص-٣٨
 .١٧ املفارقة وصفاهتا، ص-٣٩
 .٩٨ رسالة التوابع والزوابع، ص-٤٠
 .٥٣ املفارقة وصفاهتا، ص-٤١
 .١٠١ رسالة التوابع والزوابع، ص-٤٢
 .٢٠٦ تشكل النوع القصصي، قراءة يف رسالة التوابع والزوابع، ص-٤٣
 .١٠٢ رسالة التوابع والزوابع، ص-٤٤
 .٣٢١، ص١ مبارك زكي، النثر الفين يف القرن الرابع، دار اجليل، بريوت، ج-٤٥
 .١٠٢ التوابع والزوابع، -٤٦
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 .٨٨ املفارقة وصفاهتا، ص-٤٧
  ٩٤ ومع صاحب طرفه، ص٩٢ انظر رسالة التوابع والزوابع مقابالته مع شيطان امرئ القيس، ص-٤٩
 ٩٨ املصدر نفسه، ص-٥٠
 .١١٢املصدر نفسه، ص -٥١
 .١٠٢ املصدر نفسه، ص -٥٢
 فصول، ، اهليئة املصرية     ٦٦ مسة التضمني التهكمي يف رسالة التربيع والتدوير حممد مشبال، ص          -٥٣

 .١٩٩٤، ٣ع، ١٣العامة للكتاب، مج
 .١١٥رسالة التوابع والزوابع،  -٥٤
 .١٤٣املفارقة يف القص العريب املعاصر، ص -٥٥
 .٦٨النصوص وسياقاهتا يف األدبية، ص -٥٦
 .١١٦التوابع والزوابع،  -٥٧
 .١١٦املصدر نفسه،  -٥٨
 .١١٧املصدر نفسه،  -٥٩
 .١١٧املصدر نفسه،  -٦٠
 .١١٧املصدر نفسه،  -٦١
 .٣٣٧تاريخ األدب األندلسي، عصر سيادة قرطبة،  -٦٢
 .١١٧ التوابع والزوابع، رسالة -٦٣
 .١١٨املصدر نفسه،  -٦٤
 .١١٨املصدر نفسه،  -٦٥
 .١١٨املصدر نفسه،  -٦٦
 .١١٨املصدر نفسه،  -٦٧
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 ،١٩٩٣،  ٢، ع ١٢استراتيجيات السخرية يف رواية اميلشيل، عبد النيب ذاكر، فصـول مـج              -٦٨
 .٣٢٣ ص

لغـازي،  أبو القاسم حممد السجلماسي، املرتع البديع يف حتسني أساليب البديع، حتقيق عـالل ا              -٦٩
 .٢٧٨، مكتبة املعارف، الرياض،  ص١٩٨٠

 .١٢٤التوابع والزوابع،  -٧٠
 .١٢٤املصدر نفسه،  -٧١
 .١٢٥املصدر نفسه،  -٧٢
 .١٤٦املصدر نفسه،  -٧٣
 .٢٠٤شكل النوع القصصي يف رسالة التوابع والزوابع، ص -٧٤
 .١٤٩التوابع والزوابع،  -٧٥
 .١٤٩املصدر نفسه،  -٧٦
 .١٤٩املفارقة يف القص العريب،  -٧٧
 .٤٩قصصية، صقراءة النصوص ال -٧٨
 .٧٧تشكل النوع القصصي،  -٧٩
 .١٥٠رسالة التوابع والزوابع،  -٨٠
 .٢١٧جممع األمثال، ص -٨١
 .٢٠٤تشكل النوع القصصي،  -٨٢
 .٥٠املفارقة وصفاهتا،  -٨٣
 .٩٧التوابع والزوابع،  -٨٤
 .٩٧املصدر نفسه،  -٨٥
 .٩٩املصدر نفسه،  -٨٦
 .١٠٤املصدر نفسه،  -٨٧
 .١١٣املصدر نفسه،  -٨٨
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د ناصيف اجلنايب ومالك مدين وسلمان حسن إبراهيم،        د الصورة الشعرية، ترمجة أمح    . لويس س  -٨٩

 .٢١،مؤسسة اخلليج للطباعة والنشر، الكويت،  ص١٩٨٢ومراجعة الدكتور عناد غزوان، 
، مكتبـة   ١٩٨٢عبد الرمحن نصرت، الصورة الفنية يف الشعر اجلاهلي يف ضوء النقد احلديث،              -٩٠

 .١٧، ص٢األقصى،  ط
، دار الثقافة، بريوت ـ لبنـان،    ١٩٧٣الرمحن بدوي، طاليس أرسطو، فن الشعر، حتقيق عبد  -٩١

 .٣٢، ص٢ط
 .٣٢املصدر نفسه، ص -٩٢
اجلبوري فريال، قصص احليوان بني موروثنا الشعيب وتراثنا الفلسفي، فصول، اهليئـة املصـرية               -٩٣

 .١٤٤، ص٣ ، ع١٣، مج١٩٩٤العامة للكتاب، 
 بن سـهل العسـكري،   ، وانظر العسكري أبو هالل احلسن بن عبد اهللا    ١٤٤املصدر نفسه، ص   -٩٤

، يف ٢، ط٢٦٨-٢٦١، دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنـان، ص  ١٩٨٤حتقيق مفيد قميحة، 
 .جد التشبيه وما يستحسن من منثور الكالم ومنظومه

 .٢٠٤ تشكل النوع القصصي قراءة يف رسالة التوابع والزوابع، ص-٩٥
 .٤٥  ص١٩٨٥ث، دمشق، اليايف نعيم، تطور الصورة الفنية يف الشعر العريب احلدي-٩٦
 .٢٠٢ تشكل النوع القصصي، ص-٩٧
 .١٨٩ املفارقة القرآنية، ص-٩٨
 .٢٠٠ املصدر نفسه، ص-٩٩
 .١٢٠ التوابع والزوابع، ص-١٠٠
 .٢٠٢ املفارقة القرآنية، ص-١٠١
 .٢٠٢ املصدر نفسه، ص-١٠٢
 .٣٣٨-٣٣٧ تاريخ األدب األندلسي عصر سيادة قرطبة، ص-١٠٣
 .١٢٤ع،  التوابع والزواب-١٠٤
 .٢٠١ تشكل النوع القصصي، ص-١٠٥
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 .١١٨ التوابع والزوابع، -١٠٦
 .١١٦ املصدر نفسه، -١٠٧
 .١٢٧ املصدر نفسه، -١٠٨
 .١٢٩ املصدر نفسه، -١٠٩
 .١٣٨ املصدر نفسه، -١١٠
 .١٤٦ املصدر نفسه، -١١١
 .١٤، ١٣ املفارقة وصقاهتا، -١١٢
 .١٤٩ رسالة التوابع والزوابع، -١١٣
 .١٥٠ر نفسه،  املصد-١١٤

@‰…b–½a@
 القرآن الكرمي -
ابن األثري، ضياء الدين، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تقدمي أمحد احلويف وبدوي طبانة، دار                 -

 .هنضة مصر للطباعة والنشر
احلليب، شهاب الدين حممود احلليب، حسن التوسل إىل صناعة الترسل، حتقيق أكرم عثمان يوسف، -

١٩٧٦. 
، دار املعرفـة للطباعـة      ١٩٧٢ بدر الدين حممد بن عبد اهللا، الربهان يف علوم القرآن،            الزركشي، -

 .والنشر
، ١٩٨٠السجلماسي أبو القاسم حممد، املرتع البديع يف جتنس أساليب البديع، حتقيق عالل الغازي،  -

 .مكتبة املعارف، الرباط
زيرة ، القسم األول، اجمللد األول، الشنتريين، أبو احلسن علي بن بسام، الذخرية يف حماسن أهل اجل -

 .، دار الثقافة، بريوت ـ لبنان١٩٧٩حتقيق إحسان عباس،
ابن شهيد،  ابو عامر أمحد بن أيب مروان، رسالة التوابع والزوابع، حتقيق بطرس البستاين، دار صادر،  -

 . بريوت
ر الكتب العلميـة    ، دا ١٩٨٤العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد اهللا ين سهل، كتاب الصناعتني،             -

 .٢ لبنان، ط–بريوت 
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 .العلوي، حيىي بن محزة بن علي، الطراز، مكتبة املعارف، الرياض -
القزويين جالل الدين حممد بن عبد الرمحن، التلخيص يف علوم البالغة ضبط وشرح عبد الرمحن  -

 .١٩٠٤، ١الرقوض، دار الكتاب العريب ـ لبنان، ط
، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حتقيق حممد حمي الـدين            القريواين، أبو علي احلسن بن رشيق      -

 .٥ لبنان، ط–، دار اجليل، بريوت ١٩٨١عبد احلميد، 
ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، طبعة جديدة، اعتىن بتصحيحها أمني حممد عبد الوهـاب                 -

 .٣ لبنان، ط–، دار إحياء التراث، بريوت ١٩٩٩وأمحد الصادق العبيدي، 
، مطبعة  ١٩٩٥امليداين، أبو الفضل حممد بن أمحد، جممع األمثال، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد،                -

 .السنة احملمدية
 
 
 

ÉuaŠ½a@
، دار صادر، ١٩٨٠البستاين بطرس، رسالة التوابع والزوابع البن شهيد األندلسي،  −١

 . بريوت
لرؤيـة األدبيـة وفلسـفة      خريوش حسني، رسالة التوابـع والزوابـع، دراسـة يف ا          . د −٢

 .، الطبعة األوىل، عمان١٩٩٠اإلبداع،
 .١٩٨٥، ١الغذامي، عبد اهللا حممد، اخلطيئة والتكفري، النادي األديب الثقايف، ط −٣
، دار الثقافة بـريوت  ١٩٨٥عباس إحسان، تاريخ األدب األندلسي، عصر سيادة قرطبة،        −٤

 .٣ـ لبنان، ط
يدة وفريدة ومنفتحة، دار الشـروق، عمـان ـ    تاريخ النقد األديب عند العرب، طبعة جد −٥

 .١٩٩٣األردن،
، ٢عبد الرمحن نصرت، الصورة الفنية يف الشعر اجلاهلي يف ضـوء النقـد احلـديث، ط                −٦

 .، مكتبة األقصى١٩٨٢
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، دار الفكر العريب، مطبعـة      ١٩٩٤العبد حممد، املفارقة القرآنية، دراسة يف بنية الداللة،          −٧

 .األمانة، الطبعة األوىل
، دار ١٩٩٨، ١يد، ميىن، فن الرواية العربية بني خصوصية احلكاية ومتيز اخلطاب، طالع −٨

 .اآلداب، بريوت
 .١٩٧١، ٧ لبنان،ط–قطب سيد، يف ظالل القرآن، دار إحياء التراث، بريوت  −٩
 .مبارك زكي، النثر الفين يف القرن الرابع، دار اجليل، بريوت −١٠
 .١٩٨٥ر العريب احلديث، دمشق، اليايف، نعيم، تطور الصورة الفنية يف الشع −١١
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 .٢٠٠٢ شتاء ٥٨بطاينة عفاف، النصوص وسياقاهتا، جملة فصول، ع −١
 .١٩٩٣، ١، ع١٢اجلبوري فريال، أيدولوجية بنية النص، فصول، اهليئة املصرية العامة، مج −٢
ـ              −٣ ة، مـج   قصص احليوان بني موروثنا الشعيب وتراثنا الفلسفي، فصول، اهليئـة املصـرية العام

 .٣،١٩٩٤،ع١٣
، ١٣في شعيب، تيمة السفر يف النص السردي القدمي، فصول، اهليئة املصرية العامة، مج            ــحني −٤

 .١٩٩٤، ٣ع
يب، استراتيجيات السخرية يف رواية إمايشيل، فصول، اهليئة املصـرية العامـة،            ـذاكر عبد الن   −٥

 .١٩٩٣، ٢، ع١٢مج
 يف رسالة الغفران، جملة فصول، اهليئـة        الرويب ألفت كمال، حتول الرسالة وبزوغ شكل قصصي        −٦

 .١٩٩٤، ٣، ع١٣املصرية العامة، مج
الرويب ألفت كمال، تشكل النوع القصصي يف رسالة التوابع، الفصول، اهليئة املصرية العامـة،               −٧

 .١٩٩٣، ٣ ع١٢مج
 ـ املفارقة يف شعر حممـد   ١٩٩١، ٢، ع٩سليمان خالد، نظرية املفارقة، أحباث الريموك، مج  −٨

 .١٩٩٥، ٢، ع١٣، أحباث الريموك، مجدرويش
، ٢، ع ٢قاسم سيزا، املفارقة يف القصص العريب املعاصر، فصول، اهليئة املصرية العامـة، مـج              −٩

١٩٨٢. 



 
 
 
 

    
 هـ١٤٢٤، شوال ٢٨، ع١٦جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ١٠٦٠ 

 
، ١، ع ٣قطوس بسام، املفارقة يف متشائل أميل جييب، جملة مؤتة للبحوث والدراسات، مـج            . د −١٠

١٩٢. 
 والتدوير، جملة فصول، اهليئـة املصـرية        مشبال حممد، مسة التضمني التهكمي يف رسالة التربيع        −١١

 .١٩٩٤، ٣، ع١٣العامة، مج
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 .١٩٧٣ أرسطو طاليس، فن الشعر، حتقيق عبد الرمحن بدوي، دار الثقافة، بريوت ـ لبنان -
 . أرسطو طاليس، فن الشعر، تقدمي إبراهيم محادة، مركز الشارقة لإلبداع الفكري-
 .عبد الواحد لؤلؤة. قة ترمجة دميوميك املفار. س.  د-
 فوكو ميشل، الكلمات واألشياء، ترمجة مطاع صفدي وزمالؤه، مركز اإلمناء القومي، لبنان ـ بريوت، -

١٩٩٠. 
 .١٩٩٣، ٢، ع١٢ ستريل كارهلانيز، قراءة النصوص القصصية، فصول، اهليئة املصرية العامة، مج-
يف اجلنايب ومالك مدين وسلمان حسن إبراهيم، د الصورة الشعرية، ترمجة أمحد ناص.  لويس س-

 .٢١، ص١٩٨٢ومراجعة الدكتور عناد غزوان، مؤسسة اخلليج للطباعة والنشر، الكويت، 
 

 


