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Abstract 
This study aims at detecting the manifestations of pictorial irony in Ibrahim Nasr-

Allah poetry and revealing the semantic and aesthetic dimensions which his poetic 

experience has monopolized, according to an analytical approach of selected models 

which reveals the irony of a defensive method and the reaction against the situations that 

hinder the continuity of life and prevents achieving ambitions, on a trial that rebalances 

the common self that crashed with solid concepts and references. In addition to getting 

solutions for problems through raising pantheistic and humanitarian issues that rely on 

tension and contradiction emerged in the two irony patterns that included two modern 

parties and two heritage and modern parties that contributed in strengthening the text and 

rejuvenating it through allowing equivocation and forming the poetic images which 

establish relations between unfamiliar things that surprise the reader and attract him to 

reveal the hidden vision in the text.  
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  ةـــدمـقـامل

(030، م8002)عصري زايد، 

(م8000)الصريف، 

(م8000)احلصهاوي، 

(م8002)عصري زايد، 

(م8002)عصري زايد، 

ةـــدراســج الـــمهه
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اـهـميتـة وأهــدراسـة الـمشكل

 ةـريـربة الشعـت التجـات تهاولـدراس

 ريوــرفني املعاصــذات الطاملفارقة 
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(8002)اخلفاجي، 

 : : مفارقة املوت واحلياةأوال

(822، م0991)نصررر ا ، 



  إســراء سالمــة مقدادي ..............................................املفارقة التصويرية يف شعر إبراهيم نصراهلل 

 

 

 071                                                                                    م7102(،  2 ) الـعـدد(، 32) اجمللـد، ارةـاملــنــــ

(28-28، م0999)نصر ا ، 

(م8002)نصوان، 
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(052-011 ،م8000)نصر ا ، 

(25، م0990)شليمان، 

(م0992)نصر ا ، 

(812، م0999")أبو الصعر، 

 (98-95، 8001)نصررر ا ، 
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(10، م8008)ربابعة، 

(005، م8000")البصتاني، 

(83، م0991)نصررررررررررررررر ا ، 
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( 89، 0991)نصرر ا ،  

(89، م8008)شبانة، 

 ( 121-123، 0991)نصرر ا ،  
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 (882-882، م0991)نصررر ا ،  

(م0923)خليل، 

(028، م8000)دلهاح، 

(002، م8002)عبيد، 

(82-88، 0999)نصررررر ا ، 
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(م8002)عبيرد،  

(8008وآخررون،   )يرايي 

  (592، م0991)نصر ا ، 

(99، م8002)عبيد، 

(592، م0991)نصررررررررر ا ، 
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 010                                                                                    م7102(،  2 ) الـعـدد(، 32) اجمللـد، ارةـاملــنــــ

(89، م8002 )نصوان،

(32، م8002)نصوان، 

 (008، 0999)نصررررر ا ، 

(3208، م0995اشدة، )الرو

 (53-58، م8000)نصرر ا ، 
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(9-2، م8008)نصرر ا ،  

 (91، م8001)عبيد، 

(91، م8001)عبيد، 
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(028-025، م8008)نصررررر ا ، 

 (001، م8008)نصرر ا ،  

(م0922)إبراهيم،
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( 11-13، م8001)نصرررررر ا ، 

(28، م8002)اخلفاجي، 
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 (080-080، م8001)نصررر ا ، 

 الرتاثي واملعاصر ذات الطرفنياملفارقة 

(م8005)املوشى،

 (388، م0991)نصر ا ، 
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 012                                                                                    م7102(،  2 ) الـعـدد(، 32) اجمللـد، ارةـاملــنــــ

(م8005 )املوشى،

(383، م0991)نصرررررر ا ، 

(م8005 )املوشى،

(22-28، م8000 )عباس،
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 013                                                                                    م7102(،  2 ) الـعـدد(، 32) اجمللـد، ارةـاملــنــــ

 (830-830، م0991)نصرر ا ،  

(029، م8008 )املغربي وآخرون،

(89-82، م0991)نصرر ا ،  

(028، 8008)املغربي وآخرون،
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 014                                                                                    م7102(،  2 ) الـعـدد(، 32) اجمللـد، ارةـاملــنــــ

(315-311، م0991)نصرر ا ،  

(811، م8000، )الصريف

 ( 000-99، م8008)نصرر ا ،  

(008، م8008)نصر ا ، 
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(003-008، م8008)نصررر ا ، 

هر(0181)العسام، 

(م8002)نصوان، 

(8000)عليان، 

 ةــامتـخـال
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  ادرــــاملص

 

 

 

 

 

 

 عـراجـمـال
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