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زاده*2

 .5أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة كاشان
 .6طالبة ماجستري ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة كاشان
(تاريخ االستالم 6253/2/62 :؛ تاريخ القبول)6253/1/66 :

امللخّص
أحد طرق االنزياح وإدخال الغربة يف الكالم هي استخدام املفارقة .فالشاعر باستخدام هذا الفن يقوم بتحويل
اللغة اخلربية واملكررة واليومية إىل لغة أدبية .مال التصاوير اليت أوجدها املفارقة وتأثريها يتعلق إىل سعة
اخليال ونوع التفكري واألحاسيس والعواطف لدى املتكلم .يف األدب الفارسي يف كافة املراحل التارخيية مت خلق مثل
هذه التصاوير بواسطة الكثري من الشعراء .ولكن أول شاعر قام باستخدام هذه التصاوير يف نطاق واسع هو سنائي
الغزنوي ،وال يشق غباره يف هذا املضمار أي شاعر آخر .ويف األدب العريب أيضاً نرى املفارقة يف أشعار ابن العريب.
والسبب يف كثرة استخدام املفارقة يف األدب العريب هو اختالط التصوف باألدب وتطوّر األدب من البساطة إىل
التعمق .قمنا يف هذه املقالة بدراسة املفارقة يف أشعار سنائي وابن العريب على املستويني اللغوي واملعنوي ،وأسلوب
الدراسة يف هذه املقالة هو أسلوب حتليلي ـ وصفي ،ونتيجة الدراسة تظهر بأن املفارقة يف أشعار سنائي أكثر من
أشعار ابن العريب ،كما تزيد إحصائيات املفارقة لدى سنائي يف جماالت املعىن والتخييل.

الكلمات الرئيسية
ابن العريب ،االنزياح ،سنائي ،لغة التصوف ،املفارقة.
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مقدمة
مهمة الفن الرئيسة هي تغيري احلقيقة ،وهدف اللغة األدبية أيضاً هو تغيري العادات
اإلحساسية اليت مت حتويلها إىل العادة ،بسبب االستخدام الكثري .وهلذا على الشاعر أن يقوم
بتقدمي أشياء متمايزة من احلقائق ،مستعيناً بالعناصر األدبية ويعطينا رؤية جديدة غري بالية،
وتعيد صياغة فهمنا من احلقيقة؛ حيث نقوم برؤية العامل بدل أن نقوم بتعريفها بالكل.
واالنزياح ،5من العناصر الرئيسة يف مكتب الشكلية الروسية ،1يدل على غرابة احلقيقة املألوفة
واحملددة لنحصل على الفهم احلقيقي للقضايا ،بدل تعريفها الظاهري .ظاهرة االنزياح تعرف
يف األدب العريب مبصطلحات عديدة منها« :االنزياح» ،و«العدول» ،و«التشويش» ،و«البعد»،
و«الفارق» ،و«اخلروج» ،و«االبتعاد» ،و«اخلرق» ،و«الشذوذ» ،و«التشوية» ،و«اجملاوزة» ،و«االنتهاك»،
و«النشاز» ،و«االتساع» و ،...ففي رأي دارسي هذا اجملال ،هي نقض االستخدام العادي من
اللغة وغريها (ربابعة ،6226 ،ص.)31
وأحد أساليب االنزياح والغرابة يف الكالم ،هو استخدام املفارقة؛ ظاهرة أسلوبية متميّزة
تكمن وراء كل ما مينح النص مساته األدبيّة ،ويفصح عن التضاد واالختالف بني األنساق
الظاهرة واملضمرة يف لغة النص .استقطبت فكرة املفارقة اهتمام العديد من الدّراسات
واألحباث الغربية .يف فلسفة يونان القدمية ،بدأت القضايا الفلسفية املتضادة مع زنون اليايي،4
فيلسوف القرن اخلامس قبل امليالد ،وقضايا زنون الفلسفية من جمموعة آثار الفالسفة
اليونانيني ،استقرت يف العامل اإلسالمي وسببت خلق األدلة املتناقضة يف الفلسفة اإلسالمية
والكالم اإلسالمي (ولفسن ،5421 ،ص .)134ويف عصر النهضة األروبية أيضاً راجت املبادئ
املتناقضة عرب ترمة آثار املسلمني إىل اللغات األروبية .غري أنّ اجلهود النقديّة العربيّة بني
لغات يف هذا اجملال ال تزال حمدودة تنظرياً وتطبيقيّاً وأيضاً تظهر الدراسات بأن األدباء الفرس
والعرب استخدموا كثرياً هذا الفن .فقد استخدم بعض املتصوفة مثل ابن عريب وسنائي كالماً
خارجاً عن املألوف ،وأهم سبب الستخدام الصور املتباينة لدى هذين الصوفني الكبريين ،هو
1. Defamiliarization
2. Russian Formalism
3. Xenon Alyayy
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إظهار املعاين واحلقائق الصوفية والعالية خاصة احلب والوحدة مع احملبوب والفنا وغريها ،ومن
هنا استقامت لنا فكرة البحث تعاجل دراسة املفارقة يف أشعار ابن عريب وسنائي.

أسئلة البحث
إنّ ما تروم هذه الدراسة املوسومة بالدراسة املفارقة يف أشعار ابن عريب وسنائي ،حبثه
هو اإلجابة عن سؤالني جوهريّني :األول :يتعلق مبصطلح املفارقة يف إطاره النظري ،من حيث
أصوهلا الفلسفيّة واملعرفيّة ،واملفارقة األدبية من حيث تعريفها وتطّورها ،وعناصرها ووظيفتها
وأنواعها .أما الثاين فريتبط باستخراج صور من املفارقات امللحوظة يف ديوان ابن عريب
وسنائي .وقسمت هذان السؤاالن إىل أسئلة فرعيّة ألمتكن من اإلجابة عنها ،ومعاجلتها من
خمتلف جوانبها وهذه اإلشكاالت الفرعية تتمثل يف:
األول :هل املفارقة ضروريّة للصّناعة األدبيّة؟
الثاين :هل ميكن ا نتقال فحوى جتربة العرفانية بصورة التناقضية فقط أو ميكن إنتقال
تلك التجربة بصورة غري متناقض دون أن يُختلّ فحواه؟
الثالث :هل يسعى «ابن عريب» بنسبة إىل «سنائي» األكثر انتباهاً ،إلجياد لغة جديدة
مستمدّاً من التناقض الظاهري؟

أهداف البحث
جدير لنا أن نشري إىل بعض أهداف هذا البحث اليت فيما تلي:
5ـ التعرف على استخدام التناقض الظاهري يف أشعار إبن عريب وسنائي يسعدنا لنتعرف
على آراؤمها ولغتهما الشعريّة ويسعدنا مناقشة ومطالعة أعماهلما الشعريّة من وجهة نظر
بالغية وأسلوبيّة ونقديّة.
6ـ دراسة كيفيّة اجتاه ابن عريب وسنائي لتفسري حالتهما وجتارهبما الصوفيّة والشهوديّة.
4ـ تعميق لدراسات الصوفيّة والعرفانية.

أمهيّة البحث
األول :يعترب استخدام التناقضات أو عدمها كحيلة أدبية ،إحدى معايري النقاد املهمة يف
تقييم األعمال األدبيّة حالياً؛ حيث إن املشكلة األساسيّة يف االنزياح هي أن على الشعر وغريه
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من أنواع األدبية األخرى أن يسدّ أمام متلقيه وأن يتنوع فيه .يتمكن الشعراء واألدباء للتوصل
إىل هذا اهلدف من خالل اإلستفادة من احليل املختلفة واألمناط املتنوعة اليت تعترب الصور
والتعابري التناقضية من أمهها وأبرزها.
الثاين :مبا أن هذه الرسالة تتضمن موضوع األدب املقارن ،ميكن ترتيب ميع األعمال
املرتبطة بعمل يف هذا اجملال عنها كالتفاعل بني الشعوب وتعريف الرموز األدبيّة ألمة إىل
أمة أخرى و ...وأدى هذا التأثري والتأثر الثقافـي واألديب إىل إزدهار ثقافة امللل وغيّر
وجهات النظر من جانب ويسعد يف فهم النصوص من جانب آخر.
الثالث :دراسة هذه هتدف إىل أن توضّح للباحثني العرب والفرس أنّ الشعراء العارف،
يبيّنون أفكارهم وحاالهتم العرفانيّة على الطريق الصور اخليايل الذي ال جيد منوذجها يف
أشعار غريهم .وهؤالء هبذا املنهج يوسعون أبعاد اللغة.

خلفيّة البحث
أما من أهمّ الكتب والدراسات اليت كانت لنا عونا يف هذا البحث منها «املفارقة
القرآنيّة» حملمد العبد الذي طبع سنة  6222و«املفارقة يف الشعر العريب احلديث» لناصر
شبانة و«املفارقة يف شعر املتنيب» لعبد اهلادي خضري .أما عن الدراسات املوجودة يف األدب
الفارسي فنشري إىل كتاب «املفارقة يف الشعر الفارسي» ألمري جناري ورسالة املاجستري
«مطالعة املفارقة يف شعر بيدل مع دراسة خلفيّتها ومكانتها يف البالغة والشعر الفارسي»
لغفار برج ساز .لكن جدير باإلشارة ال تشاهد دراسة حتليليّة متداولة لكشف ظاهرة املفارقة
يف أشعار هذين الصوفيّني حىت اآلن وتنجز هذه الدراسة ألول املرة داخل القطر وخارجه.

تعريف املفارقة لغة وأصطالحاً
املفارقة هي إحدى أنواع العدول وتأيت حتت العدول الداليل 5ومع مصطلحات مثل
6
التشخيص واالستعارة والتشبية وترابط احلواس ويف اللغة العربية تعادل مصطلح «املفارقة»
و«التّناقض الظّاهري» ومصطلح الفارقة نتيجة لترمة املصطلحني اإلجنليزيني أي Paradox
و( Ironyحممدويس ،6221 ،ص .)21ويف اللغة الفارسيّة أيضاً جند بعض املصطلحات مثل:
1. Semantic Deviation
2. Departure
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«باطلمنا ،خالفآمد ،متناقض ،تناقض» (خوانساري ،5423 ،ص« ،)51ناسازي هنري» (كزازي،

 ،5411ص.)522
املفارقة يف االصطالح هلا تعاريف خمتلفة ،ويف علم املنطق هي قضية تتكون من مقدمة
جيدة وبالرغم من أهنا عقلية تنتهي إىل نتيجة غري عقلية أو ضدها (سيمبسون ،5111 ،ص.)511
ويف كتب مقدمة يف الفلسفة ،مت التعريف باملفارقة هكذا« :املفارقة حجة تنتهي إىل نتيجة
عكسها أو غريعقلية باستخدام فرضيات مقبولة ومع حجة صحيحة» (بريي؛ برامتن،5112 ،
ص .)212لدى املتصوفة املفارقة هي احلركة واضطراب القلب عند غلبة الوجد وإظهار هذه
احلالة وأحيانا تظهر هذه احلالة بشكل كلمات غري حممودة أو خمالفاً للشعرية ،ولكن يف
باطنها كالم صحيح (رجائي ،5432 ،ص .)613ويف النقد األديب املفارقة نقيضة يف ظاهرها ضد
نفسها وخمالفاً لفهم العماة ،ولكن عندما ندرسها بشكل عميق أو نوضحها ميكن أن يكون هلا
أساس صحيح (سيمبسون ،5111 ،ص.)511
ويف البالغة بيان يف ظاهره خمالفاً لنفسه واجلمع بني الضدين ،ولكن يف األصل هلا
حقيقة ميكن الوصول إليها بعد التفسري والتأويل (  ،5422 ،ص .)51واجلدير بالذكر هنا
أن الطباق خيتلف عن املفارقة والفرق بني الطباق واملفارقة هو :األصل يف الطباق أو أي فن
بالغي هو اجلمال وخلق اجلمال وعند عدم حتقيق هذه املهمة ال ميكن أن نعترب الطباق من
الفنون البالغية اجلميلة .وهناك الفرق بني التفريق واملفارقة أيضا والتفريق هو اجلمع بني
ضدين وهو كالم غري صحيح وال ميكن تأويله ،ولكن عندما ميكن التأويل وقبوله بعد التفسري
نسميه املفارقة.
الطباق هو تعميق املفارقة ويف احلقيقة املفارقة هي التفريق الذي ميكن تأويله وميكن
جتسيم املفارقة بالشكل التايل شريطة أن تكون قابلة للتأويل:

+

_
الطباق

-

+
املفارقة
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القيم اجلمالية للمفارقة ووظيفتها الفنية
ميكن طرح هذا السؤال وهو ملاذا الكتاب يستخدمون املفارقة يف حالة بإمكاهنم التكلم مع
املتلقي دون الغموض وباستخدام الكالم املباشر؟ إذا كان هدف الكاتب فهم املتلقي ملاذا يلجأ
إىل الغموض؟ يُجيب :وظيفة املفارقة وبالتايل االستعارة والكالم غري املباشر يف احلقيقة هي
التحول من البساطة والصمت والكالم املباشر إىل احلركة وتغطية الكالم البذيء (ابن صاحل،
 ،5111ص .)41املفارقة وغريها من التعابري غري املباشرة هي حالة خاصة من املشكلة العامة
يف تفسري كيفية فصل معىن املتكلم من معىن اجلملة أو الكلمة (العبد ،6222 ،ص.)61
املفارقة يف جمال األدب بشكل عام والشعر بشكل خاص هلا وظيفة هامة ،ويف الشعر
بإ ستخدام الطباق يف األشياء ،جنتاز الكياسة ونصل إىل خلق املعاين .تقول نبيلة إبراهيم يف
هذا اجملال :أنواع املفارقة وأشكاهلا متنوعة وأحياناً تصبح سالحاً للهجوم على الشخص
الذي يستسخر من اآلخرين ،وأحياناً تصبح غطاءً رقيقاً لتغطية هزمية اإلنسان ،وأحياناً
تغيّر عاملنا احلقيقي وأحياناً هتدف إخراج املكنونات القلبية لتظهر التناقضات واملفارقات
املضحكة (ميوييك ،5111 ،ص .)63ويف احلقيقة املفارقة ختلق اجلمال بسبب وجود االنزياح
واإلهبام واإلجياز وزيادة املشاعر واملعاين و. ...

املفارقة يف األدب العريب
استخدام املفارقة يف املراحل األدبية القدمية قليل وبعض الشعراء مل يهتموا هبا وميكن
القول بأن املعرفة اجلمالية للشعر القدمي يؤكد بأن مال الشعر القدمي كان نابعاً من
االنسجام وهلذا ال ميكن إدخال كل مفردة يف الشعر وإن األدباء بسبب اخلوف من نقد
النقاد كانوا يلتزمون بالعرف والعادة كمبادئ الشعر والكتابة وال نرى اإلنزياح يف آثارهم
(غريب ،5421 ،ص .)515جيدر اإلشارة بأن بعض األدباء القدماء اهتموا هبذا الفن اجلميل
وابدوا عن رأيهم حول هذا الفن وعلى سبيل املثال مؤلف كتاب نقد النثر يشري إىل نوعني من
التناقض :املناقضة وهي التناقض الذي ال ميكن تربيره واخلالف وهي التناقض الذي ميكن
تربيره من الشروط النافية للتناقض (قدامة بن جعفر ،5111 ،ص.)651
يعتقد عبدالقاهر اجلرجاين عندما يبتذل القضية بعد كثرة االستعمال ،إن الغرابة والطرافة
يف حسن التعبري أساس األثر (اجلرجاين ،5141 ،ص .)522وبعض املنتقدين العرب يعتقدون بأن
املفارقة اليت نراه اليوم يف الغرب ،كانت رائجة يف األدب العريب القدمي ،باختالف األمساء
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واملصطلحات .إهنم يعتقدون أيضاً بأنّ عدم استخدام مصطلح املفارقة يف األدب العريب ال يعين
عدم استخدام هذا الفن عند األدباء القدماء .أول كتاب يف الفلسفة اإلسالمية ظهر فيه القضايا
املتناقضة هو كتاب الشفاء .يقول شيخ الرئيس يف النمط التاسع (اإلشارات والتنبيهات) :العارف
اإلهلي يصل إىل مزنلة حيضر يف مقام الغيبة وهو يسافر ولكنه مقيم« .فكان هو غائب حاضراً
وهو طاعن مقيماً» (ابن سينا ،5324 ،ج ،4ص .)411ميكننا أيضاً أن نبحث العبارات املتناقضة يف
القرآن لنبدي رأينا بشكل أبسط .إن اهلل دعا اإلنسان إىل أن يقرض اهلل بتكرمي االنسان وكالم
ِ
﴿من َذ َّ
َجر كر ٌيم﴾ (احلديد )55 /ويف هذه اآليه
الذي يُق ِر ُ
ميلَ :
ض اشهلَ قَرضا َح َسنا فَ يُضاعَف ُه ل َُه ول َُه أ ٌ
عبارة «يُقرضُ اهللَ» عبارة متناقضة؛ ألنه عادة اإلنسان يقرض الفقري وإن اهلل صمد وال حيتاج
إىل القرض وهلذا هذه العبارة متناقضة .مثل هذه التناقضات نرى أيضاً يف األحاديث الشريفة
للنيب وأئمتنا املعصومني  .إن رسول اهلل يقول يف وصف اإلمام علي« :ذلك ميت األحياء»
(اجمللسي ،5426 ،ص .)16بغض النظر عن املعىن العميق يف هذا الكالم ،عبارة ميت األحياء عبارة
متناقضة .نرى هذا األسلوب من الوصف يف الكثري من األدعية واألحاديث مثل كالم اإلمام
علي هذا« :مثرةُ اخلوفِ األمن» (غرر احلكم ودرر الكلم ،ج ،5ص.)464
كما جند أمثلة كثرية من هذا الفن عند الشعراء يف العصور القدمية وعلى سبيل املثال
يقول بشار بن برد الشاعر العباسي ،لشخص سأله عن عنوان بيت أحد أقربائه:
أعم ـ ـ ـ ــى يق ـ ـ ـ ــود بص ـ ـ ـ ــرياً ال أب ـ ـ ـ ــالكم

قـ ــد ضـ ــل مـ ــن كانـ ــت العميـ ــان هتديـ ــه
(ابن برد ،دون تا ،ص)13

نرى املفارقة بوضوح يف هذا البيت؛ ألنه ال ميكن لشخص أعمى أن يقود بصرياً.

املفارقة يف النصوص الصوفية
كما رأينا آنفا إن األدباء العرب يف العصور القدمية كانوا يستخدمون هذا الفن مع أنه
استخدام املفارقة يف العصور القدمية كان ضئيال ولكن استخدام هذا الفن يف الشعر عند
الشعراء املتصوفة كان أكثر وهذا بسبب ميزات اللغة الصوفية الرمزية والغامضة .يقول بول
نويا :يف التاريخ الديين للعامل اإلسالمي هناك قصة كبرية هلا قيمة مة وتذهب باإلسالم
إىل البحث عن احلقيقة وهي قصة العرفاء الذين يسمون املتصوفة (نويا ،5424 ،ص .)6إنه
يف هذه العبارة حيكم بالنظر إىل اللغة الصوفية ،اللغة اليت بعيدة عن التالعب باأللفاظ
والعادات اللغوية.
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اللغة الصوفية يف مرحلتها األوىل هي لغة التناقض وبايزيد وحالج زعيما الشعراء الذين
استخدموا املفارقة يف التصوف اإلسالمي ويقول بايزيد« :روشنتر از خاموشي چراغي نديدم و
سرن به از بيسرني نشنيدم»( .نويا ،5424 ،ص( )6مل أر سراجاً أكثر إضاءة من الصمت ومل
أمسع كالماً أحسن من الصمت) ولكن اللغة الصوفية مثل اللغات األخرى ليست مقيدة
باأللفاظ اليت تستخدمها واملعىن اجلديد الذي يتم خلقها ليس تغيري األلفاظ نفسها.
مع اللغة الصوفية ختلق املصطلحات ال بل التمثيالت والرموز اجلديدة .يقول الصويف شيئا
عن هذه التجرية عرب اجلانب االستعاري للغة الصوفية أي بعض التمثيالت والرموز اليت ختلق
يف التجربة والميكن التعبري عن هذه التجارب بواسطة استخدام املصطلحات فقط .هذه أعلى
مرتبة التجربة واللغة الصوفية واملتصوفة يسموهنا الشطح أي التجربة اليت ينوب (أنا) االهلي
من (أنا) اإلنساين والصويف يتكلم مستخدما صيغة الغائب املفرد كالشاهد .أبوزيد بسطامي
جاء بأشهر النماذج املعروفة بالشطح منها« :عرفت اهلل باهلل ،وعرفت ما دون اهلل بنور اهلل»،
«يارب افهمين عنك ،فإين ال أفهم عنك إال بك» (السلمي ،5121 ،ص .)26كما قيل له :إنك
إحدى األبدال السبعة ولكنه أجاب :أنا كل األبدال السبعة (األصبهاين ،5112 ،ص .)42ومن هذا
املنطلق يعتقد شفيعي كدكين :التأثري العميق للشطحات الصوفية يف ناحيتني فنيتني األوىل
اختيار البيان املتناقض 5والثانية كسر العادات اللغوية وهذه األعمال هي التصرفات الفنية مع
اللغة ونتيجة لنظرة الفن إىل الدين واملكتب (شفيعي كدكين ،5412 ،ص.)64
دون أدين شك سنائي وابن عريب من أفقه املتصوفة املسلمني وممثلني حقيقيني للتصوف
اإلسالمي وآراءمها تقترب أحيانا وتبتعد أحيانا ،كما كانت هناك العالقات املشتركة بينهما ومن
بعض العقائد املشتركة بينهما ميكن اإلشارة إىل وحدة الوجود واالنسان الكامل ونفي التشبيه هلل
واحلقيقة احملمدية ووحدة األديان والطموحات الصوفية .أهم سبب لوجود الصور املتناقضة يف
أشعار ابن عريب وسنائي هو إظهار املعاين واحلقائق الصوفية خاصة احلب والفنا ووحدة الوجود
واإلحتاد مع احملبوب وغريها .وفحوى املعاين واحلقائق الصوفية خارجة عن العقل واملنطق واللغة
حمددة وهلذا يقوم األدباء مثل ابن عريب وسنائي باستخدام لغة خيتلف عن اللغة العادية .إن
املفارقة بكافة قدراهتا ،أسلوب قريب جداً مما يريد الصويف واملفارقة قائمة على التناقض
والغموض والشيخ حمي الدين ابن عريب وسنائي من أبرز أصحاهبا.
1. Oxymoron
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املفارقة يف أشعار ابن عريب وسنائي
تكشف الدراسة أن املفارقة عند إبن عريب وسنائي تقسم إىل نوعني .نغتنم الفرصة هنا
ليتطرّق إىل هذين املفارقتني:
دراسة مقارنة للمفارقة اللغوية بني سنائي وابن عريب
بالتحقيق أصعب نوع اإلنزياح هو اإلنزياح الذي جنده يف جمال النحو 8ألن امكانيات قواعد
اللغة يف كل لغة من أكثر امكانيات اللغة تقيدا وتلك التنوع يف جمال املفردات أو خلق اجملازات
والكنايات النراها يف قواعد اللغة وهلذا يعتقد عبدالقاهر اجلرجاين بأن البالغة والتأثري
التوجد إال يف التراكيب النحوية للغة ويسميها علم «معاين النّحو» (شفيعي كدكين ،5415 ،ص.)64
واستخدم كل من سنائي وابن عريب هذه القدرات اللغوية يف هذه التراكيب كل استخدام.
البنية التركيبية :أحياناً تتحول ملة متناقضة وموجزة إىل تركيب حيمل مفهومني
متناقضني .وهذه التراكيب أحيانا تصنع الصور اخليالية وهي ظريفة جداً وتتمتع باجلمال
وتظهر اخليال عند القائل ومشاعره اليت الميكن التعبري عنها .ويسمون الصور الناجتة عن
هذه التراكيب الصور املتناقضة .ميكن تصنيف املفارقة يف فئات خمتلفة حسب التراكيب
النحوية ولكن أهم التراكيب املستخدمة يف أشعار سنائي وابن عريب هي:
التركيب الوصفي (املوصوف والصفة) نرى يف ديوان سنائي:
يد

ره ،بدده دو بدداده ،دسددت كوتدده كددن

ايددددن عقددددلد دراز يددددد احمددددق را

(سنائي ،5415 ،ص)61

إن الصوفية ترفض قيمة العقل باملعىن اليوناين والفلسفي وسنائي يعتقد بأن العقل كائن
بقد طويل وجاء صفة االمحق له باستخدام املفارقة مع أن األمحق ليس له العقل .ابن عريب
أيضا يستخدم هذا األسلوب يف أشعاره:
هُن ـ ـ ــاك واملُؤمن ـ ـ ــونَ الع ـ ـ ــالِمُونَ بِه ـ ـ ــا

يَرونَه ـ ـ ــا بِعُيُ ـ ـ ــونٍ م ـ ـ ــا لَه ـ ـ ــا بَصَـ ـ ـ ـرُ
(ابن عريب ،6222 ،ص)521

ويف هذا البيت «عيون» موصوف ،و«ما لَها بَصَرُ» صفتها ونرى يف هذا التركيب املفارقة
اجلميلة وعندما ندرس املفارقة بشكل املوصوف والصفة لدى الشاعرين ابن عريب وسنائي
1. Syntax
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نرى أن سنائي استخدم هذا االسلوب كثريا وسنائي يستخدم الصفة واملوصوف بشكل مفردة
مستقلة ولكن عند ابن عريب املوصوف مفردة ولكن الصفة بشكل اجلملة.
بشكل استخدام الصفتني :نرى أيضا املفارقة بشكل استخدام صفتني متناقضتني يف
تركيب واحد عند الشاعرين والشاعر يف استخدام هذا األسلوب يشبه صاحبه كثريا ويتم
استخدامه للتعبري عن األفكار الصوفية ويف بعض األحيان نرى بعض التراكيب املشتركة بني
الشاعرين مثل القائل الصامت والصامت القائل يقول سنائي:
اگر گويا و پيدايي ،يكي خاموب پنهان شو

خوشا خاموبد گويا و خوشا پيدايد پنهداني

(سنائي ،5415 ،ص)11

إن الصمت من آداب املتصوفة والصامت القائل تركيب متناقض وجند مثل هذا التركيب
كثرياً يف أشعار الشاعر هذا ويف األمساء واألفعال .ابن عريب أيضاً استخدم نفس التركيب
يف أشعاره:
إنّنِ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنِّريُ الغاسِ ـ ـ ـ ـ ـ ــقُ

مثـ ـ ـ ـلُ م ـ ـ ــا أن ـ ـ ــا الصَّ ـ ـ ــامتُ النّ ـ ـ ــاطِقُ
(ابن عريب ،6222 ،ص)115

«النِّريُ الغاسِقُ» و«الصَّامتُ النّاطِقُ» من التراكيب املتناقضة وهذه املفارقة اليت نراها يف
التراكيب الوصفية.
أكسي مورن ،8يف اللغة الالتينية وأكسي موروس ،1يف اللغة اليونانية تعين كياسة األمحق أو
األمحق الكيس .وهذه املفردة مركبة  oxiusتعين الكيس ،و  morosبه تعىن األمحق (غرالينك،
 ،5122ص .)5252وجاء يف شرح هذه املفردة يف املعاجم :إهنا أسلوب بياين يتم دمج
املصطلحات املتناقضة مثل الصمت الصاخب واحلزن املفرح (غرالينك ،5122 ،ص.)5252
املفارقة يف اجلملة؛ حبيث ال ميكن اسناد أجزاء اجلملة (املسند واملسند إليه والفعل
والفاعل واملفعول والقيد) عقالً.
بني املسند إليه واملسند :الشاعران كالمها استخدما املفارقة يف االسناد بني املسند إليه
واملسند وميكن أن نراها واضحة يف أعماهلما .استخدم سنائي هذا األسلوب يف اجملاالت

1. Oxymoron
2. Oxymoros
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الصوفية واحلكمية والشطح وابن عريب أيضا استخدم هذا االسلوب هكذا ولكن ابن عريب
يستخدم هذا االسلوب للشطح أكثر من سنائي .يقول سنائي:
يبله چون ميرانه كردم ،پارسايي چون كنم

عشق بر من پادشا شد ،پادشاهي چون كنم؟

كعبه يارم خرابداع اسدت و احدرامش يمدار

من همان مذهب گرفتم پارسايي چون كنم؟

(سنائي ،5415 ،ص)414

املفارقة يف الشطر األول وهي «كعبة خرابات» ويقول ابن عريب أيضاً:
وإن أَنـ ـ ـ ـ ـ ــتَ تَعكـ ـ ـ ـ ـ ــسُ م ـ ـ ـ ـ ـ ــا قُلتَـ ـ ـ ـ ـ ــهُ

يَصِـ ـ ـ ـ ـحُّ فَجَمعِـ ـ ـ ـ ــي فِـ ـ ـ ـ ــي وَح ـ ـ ـ ــدَتِي
(ابن عريب ،6222 ،ص)15

«فجمعي يف وحديت» هذه اجلملة االسنادية نوع من املفارقة أيضاً.
بني الفعل ومتعلقاهتا :جند أيضاً املفارقة يف الفعل ومتعلقاهتا عند الشاعرين كثرياً
واستخدم الشاعران هذا النوع من املفارقة للتعبري عن آرائهم الصوفية أو الشطح ولكن هذه
التصاوير عند سنائي أكثر من ابن عريب .ومن اجلانب اآلخر العثور على هذه الصور يف
شعر ابن عريب أصعب من شعر سنائي .يقول اين عريب يف هذا اجملال:
ألسـ ـ ــت تـ ـ ــراين يف جمـ ـ ــالس علمنـ ـ ــا

أفتّـ ـ ـ ــق أمساع ـ ـ ـ ـاً أبصـ ـ ـ ــر عميانـ ـ ـ ــا
(ابن عريب ،6222 ،ص)312

جند يف هذا البيت املفارقة بني فعل أبصر ومفعوهلا «عميانا» ويقول سنائي أيضاً:
در مددرگ حيدداع اهددل داد و ديددن اسددت

وز مددرگ روان پدداك را تمكددين اسددت

(سنائي ،5415 ،ص)161

جند املفارقة يف الشطر الثاين (روان پاك را از مرگ تمكين دانستن) .ويف هذا البيت
الذي من األبيات الصوفية لسنائي روان باك مفعول لعبارة (از مرگ تمكين داشتن) وهذه
مفارقة بينة.
املفارقة بني اجلملتني :استخدام املفارقة بني اجلملتني أيضا جنده عند الشاعرين وكال
الشاعران استخدما هذا األسلوب للتعبري عن حاالت اهلل تعاىل وكال الشاعران استخدما
هذه العبارة :إن اهلل خفي عن األنظار وليس خيفي .ولكن استخدام هذه الصور أيضا لدى
سنائي أكثر من ابن عريب .يقول سنائي:
پيداست به رادي ونهدان از كدرم خدويش

در عددالم پيدددايي پيدددا ونهددان اوسددت

(سنائي ،5415 ،ص)222
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صورة «پيداي پنهان» أو «عيانِ هنان» ومع هذين التركيبني معاً رائج يف التصوف
ويقول ابن عريب مستخدما نفس املعىن:
فَه ـ ـ ــا هُ ـ ـ ــو مَخف ـ ـ ــي وَل ـ ـ ــيسَ بِغائـ ـ ــبٍ

وَهــا هُــو مَنظــورٌ وَخيفــى عَلــى النّظَــر
(ابن عريب ،6222 ،ص)632

املفارقة يف هذا البيت يف مليت «ها هُو مَنظورٌ» و«خيفى عَلى النّظَر» واجلملة األوىل
ملة امسية والثانية ملة فعلية .هنا جيدر اإلشارة بنا إن املفارقة تقسم إىل قسمني:
املفارقة القريبة واملفارقة البعيدة.
واملفارقة القريبة هي املفارقة اليت طرفا املفرقة قريب بعضه بعض يف إسناد واحد أو
تركيب واحد مثل األذالء واألعزاء يف البيت التايل البن عريب والشمس والظل يف بيت سنائي:
اهللُ يَحفَظُنـ ـ ـ ـ ـ ــا مِنـ ـ ـ ـ ـ ــه ويَحفَظُ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُ

مِنّ ـ ـ ـ ــا فَـ ـ ـ ــنَحنُ األذلّ ـ ـ ـ ــاءُ األَعِـ ـ ـ ــزّاءُ
(ابن عريب ،6222 ،ص)53

أو:
زير سدايه فتداب دولتسدت ن مداه روي

روشن ن ماهي كه باشد فتابش سايبان

(سنائي ،5415 ،ص)661

من البديهي كلما كان طرفا املفارقة أقرب يصبح الكالم أقوى ويزداد ماله ومن املسلم
أن بالغة 8أكثر من املفارقات األخرى؛ ألنه هذا النوع من التعابري يتم استخدامها للتأثري
البالغي عامداً ويتم خلق تركيب بديع جبمع النقيضني وهبذا يؤثر إجيابياً على املخاطب
 ،5411 ،ص ،)16ولكن املفارقة البعيدة مفارقة مثل:
(
إِنّ ـ ـ ـ ــي العَم ـ ـ ـ ــاءُ وال عَم ـ ـ ـ ــاءَ لِ ـ ـ ـ ــذاتِي

وَأَن ـ ـ ــا الّ ـ ـ ــذي أَت ـ ـ ــى وَلَسـ ـ ـ ـتُ بِ ـ ـ ــآتِي
(ابن عريب ،6222 ،ص)11

نرى املفارقة يف شطري البيت ويف الشطر األول بني ملة «إنّي العماءُ» و«ال عماءَ لذايت»
ويف الشطر الثاين بني «أنا الّذي آيت» و«لست بآيت».
دراسة مقارنة للمفارقة يف شعر سنائي وابن عريب من منظور املعىن
النوع اآلخر من هذا األسلوب وفق الفحوى الذي تقدمه التراكيب املتناقضة ويف احلقيقة
1. Oxymoros
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الصور اليت ختلق النقيضة هي مبدأ هذا التصنيف .ويف أشعار سنائي املفارقة ختدم نقل
املفاهيم املتعددة ومعظمها آراء الشاعر نفسه واملفارقة يف هذه القضايا هلا تأثري أكثر ويف
هذا القسم مت دراسة املفارقة حسب املعىن.
التناقض :إن املتصوفة للتعبري عن املشاكل االجتماعية يستخدمون طريقة خاصة ،إهنم
قاوموا السلطات آنذاك بتأليف جمموعة خمتلفة متاماً يف اجملتمع (زرين كوب ،5424 ،ص.)61
واملشي يف طريق آخر كان مبثابة ثورة صوفية للظروف الراهنة يف تلك الفترة وهلذا تبىن
املتصوفة اساليب خمتلفة عن األساليب العامة يف مالبسهم وتصرفاهتم وإهنم يف جمال اللغة
أيضاً اختاروا اللغة املتناقضة وقدموا فهماً خمتلفاً عن فهم الناس من العامل واحلياة؛ ألن الفهم
الذي يقوم على العادة يفرض على الناس القوانني السلبية واالجيابية (باختني ،5115 ،ص.)64
التناقض يف احلوار :العدول يف لغة هؤالء املتصوفة يظهر بأشكال متنوعة مثل الكوميديا
واهلزل وهذا العدول باشكاله املتنوعة كان وسيلة بيد املتصوفة لرفض املراتب االجتماعية
وحترير فكرة الناس من قوانني األسرة احلاكمة وهلذا العدول عند املتصوفة ينبع من خرق
العادة االجتماعية عندهم .ونرى التضاد بني أشعار سنائي الغزلية وأشعاره الزهدية وسنائي
يف زهدياته يهدف نشر الدين ويظهر األسف بسبب حمو املبادئ األصيلة ولكن يف قلندرياته
حيارب الدين والزهد .إن االشادة بالدسكرة والندماء يف قلندرياته أكثر مما تتعلق بأسلوبه
الالئم يتصل مع أفكار الشاعر .هل املوقد الذي هو قسم وعي سنائي هو القسم الشتوي عند
سنائي؟ واملخمورون عند الشتاء كانوا يزهدون الدنيا ويتكؤون على دفئه ويعتقد سنائي بأن
املوقد يعادل معبد املؤمنني:
گلردددنهدددا را همددده مسجددددد شدددمر

گلرنيددددان را همدددده سدددداداع گيددددر

(سنائي ،5415 ،ص)22

ا لفرق بني شعر سنائي وابن عريب من هذا املوقف هو أن سنائي من مبلغي الدين
واحتجاجه احتجاج من الداخل ولكن شعر ابن عريب شعر احتجاجي خارج اجملتمع املؤمن
جتاه معايريه ويقول ابن عريب:
خُـ ـ ــرسٌ إذا نَطقُـ ـ ــوا عُم ـ ــيٌ إذا نَظَ ـ ــرُوا

صُ ـ ـ ـ ـمُّ إذا سَ ـ ـ ـ ــمعُوا إميـ ـ ـ ــانُهُم كفـ ـ ـ ــرُ
(ابن عريب ،6222 ،ص)515

ويف هذا البيت نطق الناس الذين صم نوع من التناقض يف احلوار.
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التناقض يف األحداث :قام سنائي وابن عريب خبلق أدب صويف خاص وأسلوب خاص للعيش
يف الدسكرة وبعيد عن الناس يف اجملتمع احملدد آنذاك؛ ألهنما يشعران بأن قبول القوانني
االجتماعية هو مبثابة تصديق النظام احلاكم وهلذا قاما بتعريف األدب الصويف جتاه اآلداب
االجتماعية السائدة .إهنما كانا يريدان خلق نظام مببادئ أخالقية خمتلفة ،وهلذا قاموا بتعريف
اآلداب من جديد وقاوموا األداب اليت كانت تقليدية ويقول ابن عريب يف هذا اجملال:
ب ـ ـ ــانَ عَنِّ ـ ـ ــي فَقُلـ ـ ـ ـتُ ب ـ ـ ــانَ حَب ـ ـ ــييب

فـ ـ ـأَراين فِ ـ ــي البُعـ ـ ـدِ عَـ ـ ـنيَ اقترابِ ـ ــي
(ابن عريب ،6222 ،ص)21

إن القائل ختيل نفسه بعيداً ويف الوقت نفسه إنه قريب ،وبعبارة أخرى بعده هو عني قربه
وهذا العمل مستحيل يف العامل املادي وهذا من املفارقة ،يقول سنائي أيضاً:
ديدددددد ويتدددددي يكدددددي پراكندددددده

زنددددددهاي زيدددددر جامددددده ژندددددده

گفددت ايددن جامدده سددرت خلقانسددت

گفددت هسددتِ ن مددن چنددين زانسددت

چد دون نجدددويم حدددرام و نددددهم ديدددن

جامددده البدددد نباشددددم بددده از ايدددن

هسدددت پد داك و حدددالن و ننگد دين روي

نددده حددددرام و پليددددد و رنگدددين روي

(سنائي ،5421 ،ص)422

كما نرى يف هذه األبيات إن املالبس الرثة هي مظهر الطهارة النفسية وهذا املدلول الذي
اشتق من الظاهر والباطن والتناقض بينهما ،خيتلف عن القوانني العامة؛ ألن التلوث ليس
عالمة الطهارة عادة ولكن يف األبيات هذه سنائي يريد هجاء الزهاد املاكرين ،وهلذا يعتقد
بأن مالبسهم الطاهرة يف الظاهر ختتلف عن نفوسهم امللوثة ،وعلى العكس مالبس الفقراء
الرثة تظهر نفوسهم الطاهرة ،وهذه نوع من املفارقة.
التناقض الديين (شطح)« :روزهبان بقلي شريازي» (222-166هـ) يقول يف شرح شطحيات
وهذا الكتاب من أشهر الكتب يف جمال الشطح :يف اللغة العربية «شطح -يشطح» تعين احلركة
والرحى يسمى املشطاح ألنه يتحرك (بقلي شريازي ،5422 ،ص .)12ويف اللغة الصوفية تعين احلركة
والقلق عند غلبة الوجد والتعبري عن تلك احلالة ويف بعض األحيان ظاهر هذه التعابري سيئة
وختالف الدين ولكن باطن التراكيب جيدة وطاهرة وإنه قام بالتعبري عنه حيث ال يفهم األجنيب
(رجائي ،5432 ،ص .)613وبعض الكتاب يعتقدون بأن الشطح أو الشطيحة تعادل املفارقة (شايگان؛
كربن ،5425 ،ص .)425ولكن من األصح أن نعترب العالقة بني الشطح واملفارقة عالقة العموم
واخلصوص من الوجه .أي بعض الشطحات من قبيل املفارقة وبعض املفارقات من قبيل الشطح.
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الشطح تشبه املفارقة وظهور الرموز الصوفية والتمثيالت الرمزية نتيجة للتجارب
النفسية للشعراء الذين يعايشون األفكار اخلارجة عن احلس .ومع أن املفاهيم الرمزية
والرموز الصوفية التفهم بالعقل ،ال ميكن درجها يف البالغة القدمية ويف احلقيقة واجملاز،
وهلذا البالغة القدمية ال هتتم باللغة الصوفية .املفارقات يف اللغة الصوفية والتمثيالت
الرمزية وخلق الرموز تؤدي إىل رمزية الشعر وجذور لغة املتصوفة الرمزية واجملاز عندهم
يف نفس الشعراء وهذه الصور بعيدة عن العقل والفهم املادي (فتوحي ،5412 ،ص.)64
إن املتصوفة ألسباب متنوعة يستخدمون اللغة الرمزية واللغة الرمزية حتمل رسالة من
الالوعي وتسمى باطن الكالم .أمهية الشطح كأهم كالم رمزي يف آثار ابن عريب وسنائي
أيضاً تكمن يف هذه األسباب .الشطح نقطة اللتقاء بني العبد واهلل وهذه االزدواجية أهم
التقاء وجندها يف ديوان الشاعرين وختلق سلسلة متباينة مع التناقضات األخرى ،مثل الكفر
واإلميان والقدم واحلدث والكثرة والوحدة .وهذا سبب وجود املفارقة يف ديوان الشاعرين.
بعض التراكيب مثل الصامت القائل وزمن الالزمن ولون الاللون ولسان الاللسان وهذه
األخرية تشري إىل ماهية الشطح .إحدى موضوعات التصوف اهلامة هي قضية األديان
وتصل إىل ذروهتا عند ابن عريب والعطار النيسابوري واملولوي ويف رأي الصويف الكامل
هناك ال فرق بني األديان وليست أرجحية للدين ما .أي إن الدين اإلسالمي يعادل عبادة
األصنام والكعبة وبيت األصنام والصمد والصنم واحد وهذه شرط مكتب وحدة الوجود .ابن
عريب يشري إىل عقيدة صحيحة يعتقد بأهنا مبدأ العقائد كلها ،ويقول:
عقـ ـ ــد اخلالئ ـ ـ ــق يف اإللـ ـ ــه عقائ ـ ـ ــداً

وأن ـ ــا أعتق ـ ــدت مي ـ ــع م ـ ــا عق ـ ــدوه
(عفيفي ،5421 ،ص)431

ففي رأيه الصويف هو الشخص الذي ينظر إىل الوحدة يف الكثرة وجيعل االلوهية يف
موضع خاص يعبد فيه كل اآلهلات .سنائي أيضاً يعيش يف أجواء ابن عريب وعلى سبيل املثال
يقوم بتعريف وحدة األديان موجزاً ،ويقول:
كفددر و ديددن هددر دو در رهددت پويددان

وحددددده ال شدددددري

لدددده گويدددددان

(سنائي ،5415 ،ص)21

إن التوحيد بني الكفر واالميان أو الكفر والدين من مفاهيم املفارقة وميكن القول بأن
السببني الرئيسني أي لؤم سنائي ومكافحة النفاق كان هلما تأثري يف التعبري عن املفاهيم
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هذه .وبعض املتصوفة حيبون دينهم ويعتقدون بأن الزناع بني األديان الجدوى فيه ويقولون:
إن الكافر واملؤمن واملسلم والنصارى كلهم يريدون العثور على احلقيقة والفرق بينهم هو
الفرق بن أسلوهبم للوصول إىل احلقيقة.
التجريد :التجريد هو نوع من املفارقة النفسية والقائل يف هذا الفن يظن بأنه شخص آخر
ويتكلم مع نفسه كأنه يتكلم مع أجنيب (  ،5416 ،ص .)453بعبارة أخرى ينفصل أنا الشاعر
من األنا اآلخر ويقيم العالقات معه وألهنا خالفا للعادة ميكن أن نعتربها املفارقة .ويف األدب
الفارسي وأشعار سنائي جند نوعني من التجريد ،أي التجريد املباشر والتجريد غري املباشر
والتجريد املباشر يسمى خطاب النفس 5ويظهر بشكل املنادى ويتكلم معه بشكل مباشر ولكن يف
التجريد غري املباشر يستخدم الشاعر التجريد باستخدام التخلص الشعري مثل األبيات التالية:
اگر اتدي تواندد بدود كدز هسدتي تدوان دارد

مدن ن اتددم كدده او از نيسددتي جددان وروان دارد

وگر هستي بود ممكن كه كم از نيستي باشد

من ن هستم كه ن از بينشدانيهدا نشدان دارد

(سنائي ،5415 ،ص)12

ويف هذا البيت الشخصية احلقيقية اجملردة هي شخصية الشاعر نفسه.
اي سنايي گر همي جويي زلطش حق سنا

عقل را يربدان كدن انددر بارگداه مصدطفا

(سنائي ،5415 ،ص)14

ويف هذا البيت استخدم الشاعر التجريد بواسطة التخلص الشعري.
وابن عريب يؤكد على جتريد املوصوف الثاين من املوصوف األول وهي جتريد الشخصية
اخليالية من الشخصية احلقيقية وميكن الوصول إىل النتيجة هذا :إن الشطح قائم على
أوحدة املتكلم واملخاطب:
فـ ـ ــذاتِي ذاتُ احلَ ـ ــقِّ إذ هِ ـ ــيَ عَينُنـ ـ ــا

كم ــا ج ــاءَ فِ ــي الشَّ ــرعِ املُ ــبنيِ فَعُ ــودِي
(ابن عريب ،6222 ،ص)516

تراسل احلواس :إحدى طرق التعبري عن املعاين اخليالية هي توسيع التعابري املتعلقة.
وتراسل احلواس فن بالغي على حد علمي القاصر هو أن تلقي وصفا على حاسة معينة بوصف
ليس من طبيعتها .ويف األدب العريب قد يسمى هذا الفن احلس املتوازن أو تراسل احلواس
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(وهبه ،5113 ،صص 12و .)531ويف هذا اجملال أكثر احلواس استخداما هو البصر وأهم عنصر
يف البصر هو اللون .حيث جند يف القرن الرابع األغنية البيضاء والصراخ البنفسجي يف القرن
الرابع عشر من التراكيب املستخدمة لالستهزاء (شفيعي كدكين ،5422 ،صص.)623-625
ميكن القول بأن تراسل احلواس نوع من املفارقة الكالمية ويتم توحيد احلواس اخلمس
فيه .ولكن طرفا تراسل احلواس حسيان أو األول عقلي والثاين حسي وعلى سبيل املثال يف
تركيب الصمت األخضر كال الطرفان حسيان ولكن يف تركيب العقل األمحر جند مثاال رائعاً
للنوع الثاين من تراسل احلواس (فوالدي ،5412 ،ص.)634
5
يف أبسط تصنيف ميكن تقسيم تراسل احلواس إىل نوعني :النوع األول االنسجام األفقي
وهو مع بني حسني خمتلفني مثل السمع والشم أو البصر والتذوق وهلذا يسمى االفقي
بسبب اجلمع بني حمسوسني ويقول سنائي يف هذا اجملال:
لفظ شيرينش غذاي جان ما شد بهر ند

گر غذاي تن شدي بيزور ماندي روزهدار

(سنائي ،5415 ،ص)12

ويف هذا البيت نسب التذوق إىل الكالم وهذا نوع من املفارقة وأيضاً يقول ابن عريب:
تُكلِّ ـ ـ ــمُ مِنّـ ـ ـ ــا فِـ ـ ـ ــي الوُجُـ ـ ـ ــوهِ عُيُونُنـ ـ ـ ــا

فَـ ـ ـ ـ ـنَحنُ سُ ـ ـ ـ ــكوتٌ واهلَ ـ ـ ـ ــوى يَ ـ ـ ـ ــتكلَمُ
(ابن عريب ،6222 ،ص)351

املفارقة يف كالم العيون ونسبة الكالم إىل البصر .ونوع أخر من تراسل احلواس هي
االنسجام العامودي 6أي ال يقتصر يف تراسل احلواس على اجلمع بني احلسني والشاعر يقوم
بانتقال معىن املفردات اليت تدل على احلواس اخلمس إىل املفردات اليت تدل على مفاهيم
جتريدية وباستخدام الصورة اليت ختلق هذا التركيب يقيم العالقة بني القضايا احلسية
واملفاهيم العينية والتجريدية وهو ألجل تقريب املفهوم إىل ذهن القارئ ،واملبالغة يف األوصاف
يقوم بالتجسيد ،أي خيتار الصفات احملسوسة للقضايا العقلية .وبشكل عام تراسل احلواس
العامودي يقيم العالقة بني العامل املادي والعامل الروحاين ويقول سنائي يف هذا اجملال:
جان شيرين بر بساط عاشقي بديتلرئدي

در هواي مهر جاندان پاكبدازي كدن ببداز

(سنائي ،5415 ،ص)612

1. Correspondance norizontale
2. Correspondance vertical
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ويف هذا البيت أيضاً نسب التذوق إىل النفس وهذا مستحيل عقالً .أو يف البيت التايل
البن عريب:
فألسِـ ـ ـ ـنَةُ األح ـ ـ ــوالِ أفصَـ ـ ـ ـحُ ن ـ ـ ــاطِق

لَه ـ ــا يَسـ ــمَعُ القلـ ــبُ الـ ــذّكيُّ ويَفهَـ ـ ـمُ
(ابن عريب ،6222 ،ص)346

والشيء الذي يظهر املفارقة هي نسبة السمع إىل القلب أي القلب يسمع وتظهر الدراسات
بأن تراسل احلواس األفقي يف ديوان ابن عريب وسنائي أكثر من تراسل احلواس العامودي،
وإن الشاعرين يقومان جبمع احلواس اخلمس ويقول يف البيت التايل على سبيل املثال:
دَعَ ــوتُ بِــهِ ح ــىت إذا م ــا اســتَجابَ لِ ــي

رَأيــتُ الصَّ ــدى يَجــرِي فَكنــتُ كفاقِــدِ
(ابن عريب ،6222 ،ص)532

ويف هذا البيت مت اجلمع بني حاسة السمع وحاسة البصر وسنائي يقوم جبمع العناصر
اليت تدرك عرب احلواس املذكورة وجيمع بينها ويقول:
لفظ شيرينش غذاي جان ما شد بهر ند

گر غذاي تن شدي بيزور ماندي روزهدار

(سنائي ،5415 ،ص)533

ويف هذا البيت مت نسبة التذوق إىل الكلمات وهذا نوع من املفارقة.
وإن نقبل أن املفارقة يف مفهومها العام هي كل تعبري خيالف العادة واملنطق ،ميكن القول بأن
تراسل احلواس أيضاً نوع من املفارقة األدبية؛ ألنه ال ميكن اجلمع بني احلسّني املختلفني عقالً.
تراسل األبعاد :يعتقد البعض بأن الشعر تقليد للطبيعة ،ومن بني العناصر نرى العنصرين
اهلامني لدى الشعراء ،ومها الزمان واملكان .ويف هذا القسم من الدراسة نريد ألول مرة
دراسة الفن الشعري الذي يظهر باستخدام العنصرين هذان ونسميها تراسل األبعاد ،مستعينا
تراسل احلواس .نرى يف تراسل األبعاد ،جهتان متباينتان ينسجم بعضهما البعض .ونرى أمثلة
كثرية من تراسل األبعاد يف الشعر الفارسي وسنائي حاذق يف هذا الفن ويقول:
شددددب بسددددان سددددياه گدد دون دريددددا

مددن چددو گددوهر صدددد نهددداد سدددرا

(سنائي ،5421 ،ص)436

أقام الشاعر التشبيه يف استخدام تركيب «شب بسان سياه گون دريا» بني «الليل» وهو
قيد للزمان والبحر وهو قيد للمكان وإن هذا الفن كثري االستعمال يف شعر إبن عريب حبيث
ميكن أن نعتربها من ميزات الشاعر اخلاصة .مثل البيت التايل:

دراسة المفارقة في شعر سنائي وإبن العربي (دراسة مقارنة)

وَزَاحَمَـ ــين ،عنـ ــدَ اسـ ــتِالمي ،أوانِـ ــسٌ
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أتـ ـ ـ ـ ـنيَ إىل التِّط ـ ـ ـ ــوافِ مُعتَجِ ـ ـ ـ ــراتِ
(ابن عريب ،5115 ،ص)46

ويف هذا البيت عند استالمي قيد للمكان وهلا معىن زمين .فالظّرف املكاين «عند
إستالمي» ،وما حيمله من إشارة إىل الزّمان ،وإن جاء ال على التَّحديد ،يشي باملفارقة ،عندما
تأيت أوانس مزامحات يف هذا املكان ،فاالستالم املقصود هنا هو استالم احلجر ،وإذن فاملكان
هو البيت احلرام ،ويتضح املشهد أكثر يف الشَّطر الثّاين من البيت األوَّل« ،أتني إىل التّطواف
معتجرات»؛ فاألوانس إمنا أتني إىل «التّطواف» ،وهو «تفعال» من طاف ،وهنا يشتبه األمر ،هل
الدّافع إىل هذه الصِّيغة الوزن الشِّعري فحسب؟! أم أن «التّطواف» جاء ليدلّ على معىن التجوُّل
دون ارتباط بقصد العبادة الذي ينحصر فيه لفظ «الطّواف» عرفاً ،على الرَّغم من أنه أوسع
من ذلك يف أصل الوضع؟ ولعلّه هلذا السبب ،وإشارة إىل ذلك املعىن اخلفيّ جاءت اإلشارة
إىل الزّيّ الذي اختذنه أولئك األوانس« ،معتجرات» (الكندي ،6252 ،صص.)525-522

النتيجة
من نتائج الدراسة متكن اإلشارة إىل:
 .5إن املفارق أكثر غرابة من االستعارة والتشبيه والكناية وتراسل احلواس والفنون
الشعرية األخرى.
 .6املفارقة يف أشعار ابن عريب وسنائي ترتبط بالتجارب الصوفية ووحدة الوجود ووحدة
األديان واالنسان الكامل واحلقيقة احملمدية واخلمر.
 .4يف أشعار سنائي قد يتأثر املفرقة بالتجارب الشاعرية وقد يتأثر بالتجارب الصوفية واجلمال
البالغي يف املفارقة يف التجارب الشاعرية أمل وأكثر وضوحا من األفكار الصوفية.
 .3إن سنائي يستخدم املفارقة يف أشعاره الزهدية والصوفية واالجتماعية واملفارقة يف
أشعاره الزهدية والصوفية واالجتماعية أكثر بكثري من أنواع شعره األخرى .سنائي
يظهر براعته يف استخدام الفنون الشعرية وسعة اخليال ونوع الفكر وسعة املشاعر
والعواطف واستخدم هذه الرباعة يف خلق مفاهيم جديدة واجلمال يف الكالم وإثارة
الدهشة واإلعجاب لدى القارئ حبيث ميكن القول بأن استخدام املفارقة من ميزات
شعر سنائي وهو زعيم الشعراء يف هذا اجملال.
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ميكن القول بأنه بعد استخدام سنائي من املفارقة يف األشعار الصوفية ،زاد استخدام
هذا الفن لدى الشعراء العرب والفرس ،وهم أيضاً استخدموا املفارقة يف التعبري عن
جتارهبم الفنية والشعرية.
املفارقة لدى سنائي تتعلق باللغة والتراكيب االسنادية ولكن يف ديوان ابن عريب تتعلق
بالتراكيب الوصفية بني اجلملتني.
بعد دراسة املفارقة لدى ابن عريب نفهم بأن  %12من املفارقات جاءت يف اجلملة والبقية
جاءت بشكل التراكيب .مع أنه ميكن تأويل  %62من املفارقة يف اجلملة إىل املفارقة يف
التركيب وهلذا ميكن القول بأن  %42من املفارقة مت استخدامها يف التراكيب.
االستخدام الكثري للمفارقة والتراكيب املتناقضة ووجود القضايا املتناقضة يف التصوف
والكالم ،يظهر مدى وعيهم هلذا الفن .واستخدموا هذا الفن وهم واعني ،وهذه القضية
تظهر يف جمال الصفات اإلهلية خاصة .والسبب اآلخر الذي يظهر مدى وعيهم هلذا
الفن ،اللجوء إىل املفارقة يف الشطحات الصوفية .وهلذا يقوم الشاعر باستخدام التعابري
املتناقضة للتعبري عن األشياء اليت ال ميكن قوهلا بدون استخدام هذا الفن.

دراسة المفارقة في شعر سنائي وإبن العربي (دراسة مقارنة)
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