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Controversy over the Concept of Irony (=Al-Mophareqeh) from Sarcasm to Contradiction;
A Linguistic and Semantic Approach
Ali Andalib
Seyyed Heydar Farˁ Shirazi

Abstract
The origin of irony is not only from Greek philosophy but also, it is a modern literary approach.
Irony has enterd and expanded in Arabic literature. Irony includes many meanings and in science
of rhetoric similar to verbal sharing and in cultural and social communication near to literary
critisim. We have found the role of semantic in this discourse is noticable, and it emerges as a
semantic method in rhetoric and literary criticism. So, we tried to uncover the semantic dimension
of the concept of irony, and to reveal the contradiction of meaning and verbal sharing. However, it
seems that irony is the same as common arts in rhetoric such as meaning, eloquence and exquisite.
There are many difrences between irony and rhetorical methods. The authors, using new ideas by
an analytical method, interpreted examples of irony. The conclusion of this research is that the
term irony -from a semantic point of view- is a verbal sharing that cinsists of sarcasim and
paradox. In orther to use verbal or situational sarcasim, speakers redicule the person and say the
meaning different to what speakers say.
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امللخّص
إن املفارقة كفنّ من الفنون احلديثة قد احتلّت حم ل مطللاا رربية النأة عن اص ل إرريقي متفلسفي .فةخذ مسارها يف األدب العربي
وتوسّعت حوزتها ،وهي من املطللاا اليت اشتملت على معان كثري  ،فتأابهت مع املأرتك اللفظي يف علم البالرة من جهة ،واقرتبت
من النقد األدبي يف التخابب الثقايف واالجتماعي من جهة خخری .وقد وجدنا دور الداللة يف هذا اخللاب عالياً ،ب ل إنها هي اليت تربز
كإحدی األساليب الداللية يف البالرة والنقد األدبي .ف ااولنا الكأف عن الزوايا الداللية للمفارقة ،وهي الكأف عما تبلنه املفارقة من
التضاد يف املعنى واالشرتاك يف اللغة ،كما خن املفارقة تبدو يف ظاهر األمر خنها هي األساليب البالرية نفسها يف املعاني والبيان والبديع .ولكن
القارئ بعد النقد والتنقيب يری بونًا شاسعا بينها وبني سائر األساليب البالرية .وبعد اإلملام باملوضوع يف خسلوب حتليلي ،فسرّنا مطاديق
املفارقة يف علم الداللة واستعنا فيها بالنظريا احلديثة ،وقد خعلت خحباثنا هذه للمفارقة مظهراً داللياً جتمع بني السخرية واملناقضة كمأرتك
لفظي وتكأف عن معنى متضاد ملا يبوح به املتكلم ليجع ل املخابب عرضة للسخرية خحياناً فإمّا تنعكس يف الكالم خو يغليها املوقف واملقام.
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1ـ املقدمة
املفارقة حديث الداللة واملفهوم وقديم املطللح ،وهي يف معناها احلديث ال متي ل إىل خية من املعاني املوجود يف املعاجم وإن
إحندر منها سابقاً .شةنها شةن ك لّ مطللح خجنيب ،فإنها تعين إفاد كالم حيم ل يف بيّاته معنى مغايراً ملا يظهر .وقد خثار
املفارقة يف املعاجم العربية جداال كثري يف مفهومها ودالالتها وبرق استخدامها والتسمية بها .واملفارقة من خص ل إرريقي
ترمجت إىل االنكليزية ثمّ إىل العربية .وتعدّدية الرتمجة خفضت البعض إىل خن ميي ل إىل هذا واآلخر إىل ذاك .ومن هنا ،دار الطراع
يف داللة املفارقة بني السخرية والنقيضة .واحلق خنّه ليس إال جمادلة لغوية عن معاني املفارقة املرتادفة فمنذ خن بدخ املفارقة تلرح يف
جمال األدب فكانت مبعنى السخرية وقد تلور داللتها حتى خصابت مبعنى التناقض ،وإن كانت املفارقة متتلك شيئاً من هذا
وذاك .ولكن ال ميكن التخلّي عن كال املعنيني خي السخرية والنقيضة ،ألنهما من خدوا األداء املفارقي يف حاالته املختلفة.
وللمفارقة داللة مفهومية واصلالحية تتعاونان يف تأكيلية الفكر واآلراء ،خلف مواضع اجملتمع الثقافية واألدبية والسياسية
والنفسية والتارخيية .واللغة ترتبط بأك ل كبري مع فكر األدباء ونظرتهم إىل األدب مراعيةً مقوما عديد تطنع خلفيةً بارز ً
لآلراء وتقوم حيال املواقف األدبية يف ساحة النص .وهلذا ،يتفاو مفهوم املفارقة وداللتها حسب الفكر  ،فالفكر هي اليت
يطبّها الدارسون واألدباء واملرتمجون يف بوتقة املطللح ،فإذا استعملت املفارقة ترمجة لـ« »paradoxتطري الداللة شيئاً خيتلف
عن ترمجتها لكلمة « .»ironyوهذه املفارقة قد خثار حركة إعجابيةً من خصااب البالرة ،حبيث إنهم عدّوا املفارقة مرتادفةً
ملطللاا البالرة خو اعتربوها شيئاً من البالرة خو جعلوا املطللح مستورداً نقدياً حديثاً جيب خن نباث عن خص ل إرريقي له.
وقد خولينا االهتمام يف هذا الباث على املنهج الوصفي ـ التاليلي باإلفاد من خمثلة قرآنية ،ألنها هي األساس للمعايري البالرية
والنقد العربي ،وإىل جانبها خوردنا خحيانا عبارا بسيلة خو شواهد من عبارا قدمية تنتمي إىل مباحث فلسفية خو منلقية؛ وذلك
بقلة وحسب الضرور  ،ألنه مل نكن نقطد فيه إىل تعداد خقسام املفارقة ،ب ل حاولنا التنويه عن املعنى الدقيق للمطللح مبا يناسب
الباث .ومن خج ل ذلك ،مل جند بدّاً من اخلوض يف مفاهيم فلسفية وذكر بعض األقدمني من الفالسفة كةفالبون ورريه ،ألن
البالرة قد ينبين خساسها على الفلسفة خاصة يف تفعي ل الذهن وانتاج الفكر واألدب حت لّ فيه العابفة واخليال .وملا تستغ ل املفارقة
الفكر والذهن لفك شفراتها فهي تعدّ من األساليب الفلسفية اليت دخلت يف حيّز البالرة والنقد.
وهناك تساؤال تلرح يف هذا الباث ميكن مناقأتها من خالل املوارد التالية :ما هي املعاني امللروحة للمفارقة يف اللغة
العربية وما مدی اقرتانها باليت ترادف الكلما « »ironyو «»paradox؟ وما هو التعريف األصح ملطللح املفارقة وداللتها؟ وما
هي املفاهيم الداللية للغيت « »paradoxو« »irony؟ وما هو دور السخرية والتناقض فيها؟
يبدو خنّ املفارقة قد سبق عهدها يف اخللابا الفلسفية القدمية وجری نقدها يف األساليب النقدية والبالرية احلديثة .فعين بها
مرّ جانب السخرية وخخری جانب املخالفة والتناقض يف الظواهر اللغوية والداللية مما حنن بطدد دراستها ضمن بعض األمثلة.
2ـ خلفية الباث
مثة مؤلفا ومقاال كثري يف جمال املفارقة مما ال ميكن ملّ شعثها يف هذا املوجز وال حباجة إىل ذكر مجيعها .ولكن الذي ينبغي
ذكرها خنه قد درس العديد من الباحثني قضية املفارقة منذ خن برحت يف األدب العربي من بدايا سنة  .1192وذلك إثر حبث
عنوانه «املفارقة يف القصّ العربي املعاصر» نأرته سيزا قاسم يف جملة الفطول (1192م) .ويليه مقال آخر عنوانه «املفارقة» لنبيلة
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إبراهيم يف جملة الفطول (1197م) ،حيث بيّنت فيها املفارقة وخقسامها ،فجاء املفارقة بعدئذ يتناوهلا الباحثون بالنقد والدراسة
كالً على سعة منه وفكرته .ثم خخذ جي ل جديد من الباحثني يدرسون القضية مقارنة بالبالرة العربية كزهراء بهره مند يف حبثها
املوسوم بـ«آيرونى وتفاو آن با بنز وصنايع بالرى مأابه» ،حيث نأر يف فطلية اللغة واألدب الفارسي ،سنة  1391للهجر
الأمسية .وتابعها رالحمسني زاده وزمالؤه بباث آخر يأابهه ،عنوانه «مقايسه آيرونى با صناعا بالرى فارسى» حيث نأر يف
ميت بطلة إىل قضية املفارقة ميكن خن نأري منه إىل رسالة قدّمتها سناء هادي عباس
اجمللة نفسها ،سنة  .1311وهناك خكثر من حبث ّ
إىل كليّة اآلداب يف جامعة بغداد لسنة  2110م ،حيث درست فيها «املفارقة الأعرية عند املتنيب» وهلا حبث عنوانه «املفارقة بنية
االختالف الكربی» نأرته يف جملة كلية الرتبية االساسية سنة  2116ذكر فيه خقسام املفارقة يف األدب؛ وكذا «املفارقة يف مقاما
احلريري» لسهام حأيأي العأي سنة  2112- 2111جبامعة احلاج اخلضر؛ و«املفارقة األسلوبية يف مقاما اهلمذاني» ليربير
فرحية قدمتها جلامعة قاصدي مرياح سنة .2111- 2111
ويلي بعدها ما يتناول املفارقة يف حق ل الداللة من مث ل «املفارقة يف النقد الغربي ،إشكالية الرتمجة ومفهوم املطللح» خلري
جريو ،ببعته الأركة العربية اإلفريقية يف عددها الرابع واخلامس؛ و«مطللح املفارقة يف الوعي البالري العربي بني احلضور
والغياب» لنوال بن صاحل ببعته جملة العلوم اإلنسانية لعددها  23سنة  2111حيث مل حنط ل فيهما على ما يغنينا عن الباث .وقد
عثرنا على «املفارقة القرآنية» حملمد العبد ،وهو كةول دراسة شاملة للمفارقة يف اللغة العربية .وما نأره عاصم علي شااد يف جملة
األثر ،العدد  11حتت عنوان «املفارقة اللغوية يف معهود اخللاب العربي :دراسة يف بنية الداللة» مما خفاد الكاتب بدالال ختاببية
يف املفارقة .وبالتةكيد خن للمفارقة حبوثاً ال يق ل عددها عند الغربيني من ضمنها «املفارقة يف اللغة والفكر» وهو جمموعة من املقاال
ذا خهمية كبري مجعها رميوند ريبس وهربر كالسنت ونأر

اجملموعة سنة .2117

خما الذي تلرقنا اليه يف هذا الباث فهو النقاش عن الطراع البيّن بني السخرية والتناقض على وجه التاديد حيث تناولنا فيه
دراسة نظرية تبيّن املعاني اللغوية والداللية يف األداء املفارقي .واملفارقة تناولناها كةدا ابداعية يف النقد والبالرة مهمّتها التعبري عن
التناقض املعنوي خو املخالفة الوجودية يف عامل الفكر واإلدراك مبا هلا من ملسا عن السخرية والتهكم.
3ـ املفارقة يف اللغة بني السخرية والتناقض
إنّ املفارقة قد م ّر مبراح ل عدّ يف معانيها اللغوية فابتدخ خساسها من اإلرريقية إىل االنكليزية حتى انتهت إىل الرتمجة العربية
املعاصر  .ويف ك لّ منها اشتملت املفارقة على ازدواجية يف املعنى وتردد بني السخرية والتناقض مما خفضت بنا األمر إىل خن
ندرسها بني اللغتني االنكليزية والعربية وجذورها اإلرريقية على الناو التالي:
3ـ1ـ املفارقة والرتمجة اإلنكليزية بني السخرية والتناقض
إنّ املفارقة كمطللح بالري استعملت يف كالم الفالسفة منذ القدم .وهي من املطللاا اليت استخدمت يف احلق ل الديين عند
الكالم عن تباعد الزوج عن الزوجة فقي ل فارق الزوج الزوجة ،خو ملّا ميو الأخص فيقال :فارقت الروح جسم امليت .وقد
استعملت يف املنلق مبعنى املخالفة والتضاد والتناقض كما يف قطة الرج ل اإلقريلي ملّا قال« :عن أهل بلده إنّهم مجيعاً كذّابون ونفسه

هو من أهل بلده فإذاً هو كاذب ،وقوله هذا كاذب ،فينقضه صادق وإنّ أهل بلده صادقون» (النويهي ،بال تا ،ص  .)16وكلما ننظر يف آثار
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املنابقة جند املفارقة مبعنى النقيضة والتضاد .وهنا جيب لفت االنتباه إىل خلفية استعمال املطللح ،فإنها استعمال حواري بالري
ضمن خسلوب اجلدال والسفسلة لتفنيد املخابب بةي شك ل ميكن ،فقد استعمله بادئ ذي البدء خفالبون يف مجهوريته على
لسان سقراط خستاذ احلوار والتخابب يف صراعه مع ثراسيماخوس فقال« :كم هي صفة مميزة يا سقراط! أجاب بضحكة ساخرة؟ ذلك
أسلوبك التهكمي ،أمل أتنبأ1؟ أمل أخربكم مسبقاً بأنّ كل ما يسأل عنه يرفض اإلجابة عليه وحياول السخرية أو يتملص ليتفادی اإلجابة؟»

(خفالبون 1110 ،م ،ص )16؛ إذن إنّ لفظة  Ironicalقد ترجم هنا باألسلوب التهكمي ،فاملفارقة وكما يظهر مطللح بالري
استعمله الفالسفة واملنابقة ألوّل مرّ  ،لكي يظهروا ما عندهم من خساليب هزمية املخابب وإبالغ قدراتهم يف سلب خدوا
الدفاع عن النفس من الضاية ،وهي استعمال قريب باملغاللة املنلقية والسفسلة ،ميكن للمتكلم االستيالء على املخابب
وتدمري بناءه الذهين وقد استعم ل يف اإلنكليزية مبعنى السخرية.
فاملفارقة وخدواتها ميكن خن تكون سالحاً للهجوم الساخر كما استعمله قدامى اإلرريق عند خفالبون وخرسلو خو متناقضا
وتضاربا

تبتدخ الضاك (العبد 1110 ،م ،ص  .)19وترمجها فؤاد زكريا بادعاء اجله ل يف ترمجته لـلجمهورية (خفالبون 2110،م،

ص  ،)111وإنّ هذين املطللاني (األسلوب التهكمي واجله ل الساخر) يف مجهورية خفالبون هي ترمجة لكلمة  Ironicalاليت
ورد يف الرتمجة االجنليزية عن الكتاب:
How characteristic of Socrates! He replied, with a bitter laugh;–that’s your ironical style! Did I
not foresee–have I not already told you, that whatever he was asked he would refuse to answer,
) 2002 ،Platoم ،ص and try irony or any other shuffle, in order that he might avoid answering? (811
ثم نری استعماال آخر لـ  Ironicalيف كتاب اخللابة ألرسلو ،والذي خبدع الكثري من مطللاا يف الفسلفة والبالرة والنقد
األدبي ،إنه قال« :جيب للمتلكم عند الكالم أن يقارن حججه مع حجج اخلصم بالسخرية واالستجواب» ( 1126 ،Aristotleم ،ص .)xlvii

وقد تُرمجت آيروني هنا مبعنى املزاح ملّا يتكلم خرسلو عن اهلزل يف القول يف هذا الكتاب (خرسلوباليس 1171 ،م ،ص  .)211إىل
هنا إنّك تأاهد خن  Ironicalتعين السخرية متاماً فيما تكلم عنه ك لّ من مبدعي املطللح خعين خفالبون وخرسلو ،او خنّ البذر
األوىل للمفارقة هي السخرية كما خنها مقدمة يف املعجم اللغوي على التناقض (اإلبراهيمي 2117 ،م ،ص .)11جر املفارقة بعد
ذلك على لسان األوروبيني متةخراً سنة  .1112فدخ ل ضمن املطللاا األدبية والبالرية خاصة بعد خن تكلم عنه ك لّ من كلينث
بروكس ،ميويك ،كريكجورد ،زوجلر وشليج ل حتى ختيح هلا احلضور يف األدب العربي بعد خن تناولته سيزا قاسم وتلتها نبيلة
إبراهيم ،ثم جاء ترمجة عربية للمفارقة وصفاتها 2ترمجها عبد الواحد لؤلؤ  ،استاالت اللفظة معنى وتلور إىل معان
خخری حمافظة على املعنى األول .وقد خضيف إليها معنى املناقضة وإن كان التناقض جزء البدّ خن يكون فيه شئ من السخرية وقد
يكون التناقض شرط املفارقة الرئيس ،وان تعدد مفاهيمها حسب تعدد وجها نظر النقاد (املطدر نفسه ،ص ،)21ألنه يرتبط
إىل حد كثري بدالال األلفاظ واملعاني الثواني ،وإنّ حدّ السخرية خن تنلق بكالم راية يف اجلد ينتج منها اهلزء والتهكم ،فهذا
خيضاً من مواقف التناقض يف املعنى ،إذن ال ميكننا فط ل هذين املعنيني عن املفارقة ملا بالت التفاسري وكثر األمثلة .خما ترمجة
املطللح عند الغرب فتنلبق متاماً مع السخرية ،فهذا معجم املطللاا األدبية لكادن يقول فيه:
 .1هكذا كان يف النص املرتجم وربّما ميكن خن يكون الكلمة خنبة مبعنى خخربكم مبفعول حمذوف يعينه سياق التخابب خو يكون خستنبة مبعنى الكأف عن
شيء والباث عنه كما جاء يف املعاجم اللغوية.
2. Irony and the Ironical
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إنّ أول استعمال للمفارقة قد ضبط وحفظ عليه كان يف مجهورية أفالطون ويف بالغة الرومان خاصة سوسريو وكونتلينان ويشري
إىل أسلوب بالغي وطريقة اخلطاب الذي كان فيه املعنى يف معظمه خمالفاً للكلمات وهذه االزدواجية هي مسة من مسات السخرية
 ...كانت سخرية (آيروني) كوسيلة للتفكري واإلحساس والشعور والتعبري ،بدأت يتطور ويواجه موافقة الفالسفة كما نراه يف
أعمال دريدن ،سوفيت ،ولرت ،بوب ،فيلدنغ وجونسون .ويف نهاية القرن  11ماكانت آيروني مفهوماً بالغياً فقط بل أصبح
أسلوباً للغور يف العامل ( 2113م ،ص  371ـ .)373

إذن املفارقة يف النقد الغربي وبالرتهم تعين خسلوباً ساخراً يستعني به اخلليب والبليغ للتهكم والفوز على العدو بفنون خخری
كالنقيض ،وهي فن حيتوي على خساليب خمتلفة للتغلب على اخلطم .وجيب افرتاض ازدواجية فكر املخابب الذي يسمع ويری
ما يدور يف مسرح املفارقة ويدرك ما على املسرح من مساجال ومداهما بأق منها وبأق آخر يری الفكر املتخفية وراء هذه
املالعبا واحملاورا الكالمية اليت تثري إعجاب الناظرين وتبعث البهجة والسرور يف احلاضرين ،وهي املرآ اليت تنعكس الوجوه
فيها وتبعث فيهم البهجة والسرور على خن صاحب املفارقة يفتكر إزاء ما صُدر عنه وال يری مثارا للضاكة فيه ،فاملخابب هنا
يری الواقع خلف الكاريكاتورا الكالمية والتالعبا اجلسدية عند احلوار واحملادثة.
واحملطّ ل من الكالم خنّ املفارقة هي فهم ما ال يقال وإدراك ما اليری .وقد يفهم مما سجلنا خن لفظة  Ironicalاإلرريقية اليت
هي املطدر الوحيد للرتاجم االنكليزية اليت خصبات فيما بعد مطادر للرتاجم العربية .وترمجة خخری للمفارقة هي لفظة
 Paradoxاليت جاء يف كثري من املطادر وهي مبعنى التناقض وخمالفة القول مع الفع ل وفيها شئ من األداء املفارقي يعني املفارقةَ
يف األالعيب الكالمية .واملفارقة باملعاني اليت خخذ عنها خو ترمجت بها فهي خعم من املناقضة والسخرية ،ب ل هي علم حديث
يف احلق ل الداللي ويف البالرة والنقد احلديث ،تنتفع من األساليب الكثري يف النظريا

احلديثة ،وهي جامعة بني الداللة

والتخابب وهرمنوبيقا ومستعينة بالفنون البالرية الكثري وإذا خردنا املبالغة .فنقول إنّ املفارقة علم شبه بالري وال هي بالرة
بةكملها.
3ـ2ـ املفارقة والرتمجة العربية بني السخرية والتناقض
املفارقة خص ل من خصول عربية تتجذر يف القدم ،تأاهده يف املعاجم العربية منذ البداية وهي من (فَ.رَ.قَ) مطدر من املفاعلة
مبعنى تفارق القوم خي فارق القوم بعضم بعضاً (الفراهيدي 1020 ،هـ.ق ،ج  ،3ص  .)317ومنه خيضاً الفرقة اليت جاء من فارقه
مفارقة وفراقا (الرازي 1196 ،م ،ص  .)211ويف معجم املقاييس تری خنه يعين التمييز والتزيي ل بني شيئني ،والفارق من الناس من
يفرق بني األمور ويفطلها (ابن فارس ،1171 ،ج  ،0ص  .)011وخصبح من خمساء القرآن فرقاناً

وقرآناً فرقناه( اإلسراء :17

 ،)116ألنها يفرق بني احلق والباب ل ومنه الفاروق والفرقان الذي جاء يف القرآن الكريم ،وبهذا املعنى الطبح ،وهوالفارق بني
اللي ل والنهار ،وهي عند الزخمأري من هذه املاد من الناقة الفارقة وهي اليت ماخض وفارقت اإلب ل ( 1119م ،ج  ،2ص .)21

وقد جاء مبعنى التباعد واملباينة (ابن منظور 1199،م ،ج  ،11ماد فرق) .وهي بهذا املعنى ورد يف معظم املوسوعا واملعاجم العربية
وقد رلب عليها هذا املعنى اللغوي باستعماله يف االفرتاق بني الضدين خو بني شيئني متباعدين ليس بينهما خدنى ارتباط.
وقد جاء يف القرآن الكريم هذه الكلمة مبعنى االنفطال والتأقق واالبتعاد والتفرّق على خلفاظها املختلفة والفارق واملفارقة قد
جاء مبعنى الرتك يف هذه اآلية الكرمية :فَأَمْسِكوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَا ِرقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ( اللالق  .)2 :61والفراق خيضاً بهذا املعنى خي
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االنفطال واملو كما جاء يف القرآن :وظنّ أنّه الفراق( القيامة ( )29 :71خمتار عمر 1023 ،هـ.ق ،ص  312ـ  ،)311ويف معجم
الوسيط إنها مبعنى «احلكم والفصل وفارقه مفارقةً وفراقاً أي باعده وفارق فالناً من حسابه على كذا وكذا مبعنى قطع األمر بينه وبينه على أمر وقع
عليه اتفاقهما» (ضيف 2110 ،م ،ص  .)691وال جند داللة واضاة للمفارقة حسب املفهوم الذي نراه اليوم .وكلّما جاء على لسان
البيانيني مبا خن املفارقة تعين السخرية خو التناقض ،فإنها مستخرجة عن املعنى الوضعي والرتمجة اللغوية من لفظتني خجنبيتني هما
 Ironyو Paradoxعلى خنهما قد تتجذران يف اللغة اإلرريقية خصلهما إيرونئيا وبارادوكسة مع معانيهما.
قد اختار العديد من األدباء والباحثني مطللح املفارقة ترمجة عن لفظة  Ironyوهذا هي بداية التادي عند الباحثني لرتمجة
هذا املطللح ،فكثري منهم عدّ املفارقة ترمجة حرفية هلذه اللفظة املستورد خساساً من اإلرريق ،املرتمجة لدی اإلنكليز واليت
تعين يف اإلجنليزية معاني خمتلفة كالسخرية والتهكم؛ وإىل هذا خشار خحد الباحثني بةن الذين يقرتحون هذه الرتمجة إمنا ينظرون
إىل األدب اإلجنليزي (جريو 2111 ،م ،ص  .)111ويری كثري من الباحثني خن املفارقة هي خنسب ترمجة للفظة  Paradoxواليت
تعين التناقض .ولكن بينها وإن كانت مرتمجة من  Ironyوبني التناقض مثة اختالف ،ألنّ  paradoxحيم ل يف بياته مسا
التناقض يف حني خن  Ironyهي «استخدام عكس للمعنى احلريف ولكن بغية السخرية والتهكم واهلزل» (املطدر نفسه) ،كما يكون هذا
االعتقاد سائداً بةن املفارقة على خنها ترمجة آليروني «هي إحدى األساليب البالغية واألدوات الكالمية تستعمل يف التهكم واهلزل واملأساة

وأنواع أدبية أخری» (بهره مند 1391 ،هـ.ش ،ص  .)12ولقد نری يف كثري من املعاجم خاصة ما يهدف األصول األدبية ومطللااتها
خن لغة  Ironyخقرب بكثري من لغة التهكم والسخرية كما نراه يف املنجد اإلنكليزي خنها مبعنى السخري والتهكمي (،Theodory
 1117م ،ص  ،)020حيث إن  paradoxتعين تناقضاً ظاهرياً قد يكون صايااً ،وقد تكمن فيه احلقيقة خي املفارقة ( ،Ibidص
.)119

وقد جاء يف كثري من املعاجم األخری خن لغة املفارقة ليست ترمجة مناسبة آليروني كما نری خن املفارقة خيضا ال ترتجم
بالبارادوكس ب ل قد ترمجها هنس وير باالختالف والتفاو ( 1176م ،ص  .)711فاملفارقة مبعنى بارادوكس يرادف التناقض خو
املناقضة وإن «مل جيمع مرتمجوا كلمة  Paradoxعلى لفظة بعينها يف التناقض» (بروكس 1011،هـ.ق ،ص  ،)111وهي شئ من التضاد
خو اللباق ،وقد جاء الرتمجة ،ترمجة حرفية للكلمة ،يف كثري من كتب اللغة واملوسوعا األدبية والفلسفية ،1واملفارقة شئ
واملناقضة شئ آخر ختتلفان يف جزئيا منهما .مل يكن التناقض هو احملور األساس للمفارقة ،ألن التناقض إفاد شئ وإراد ما
يضاده يف املعنى ،وقد حيدث إمّا يف اللفظ وإمّا يف املعنى .وخمّا التناقض يف اللفظ فقد حيكم عليه خحياناً بالكذب كما تقول ملن ال
حتبه :خشتاق إليك والخدعوك للدخول إىل البيت فكما تری؛ إن اجلزء املؤخّر للقول ،قد يناقض اجلزء األول منه .وخمّا التناقض يف
املعنى فبمراعا السياق كما تری يف اآلية  :إنا كاشفو العَذاب قليالً إنكم عائدون( الدخان  .)11 :00فإنّ وصف كأف العذاب
بالقلّة يناقض الوعد بكأف العذاب وحقاً إنّ القسم الثاني من اجلملة هو من نوع الوعيد الذي ضد الوعد ونقيضه.
وإذا خخذ

املفارقة ترمجة آليروني ،فإنها ترادف التهكم خو السخرية كما خفاد به القدماء .والتهكم هو شد الغضب

واالحتقار وهو عبار «عن اإلتيان بلفظ البشارة يف موضع اإلنذار  ...واملدح يف معرض االستهزاء» (بروكس 1011،هـ.ق ،ص  ،)691كما
تری يف اآلية بَشِّر املنَافِقِنيَ بأنَّ لَهُم عَذَاباً أليماً( النساء  .)139: 0فهي بالغة يف التهكم والسخرية ،ألنّ وقوع العذاب هو نوع
 1راجع :وهبه ،مراد ،)7002( ،المعجم الفلسفي ،القاهرة :دار قباء الحديثة – وهبه ،مجدي؛ المهندس ،كامل ،)4891( ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،الطبعة الثانية،
بيروت :مكتبة لبنان
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من الوعيد .ولكن اهلل جاء بالبأار يف معرض الوعيد للمنافقني .والسخرية هي مطللح تُستعم ل رالباً يف اهلجو واهلزل واملسرح.
وقد نری مفارقا

صنَعِ الْ ُفلْك بِ َأعْ ُي ِننَا وَوَحْ ِينَا وَالَ تُخَاطِ ْبنِي فِي الَّذِينَ
ليست فيها سخرية ،كالذي نراه يف املفارقة التاليةَ  :وا ْ

ظلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْ َرقُونَ( هود  ،)37 :11حيث يظهر من السياق ابمئنان نوح  بوقوع العذاب وهو الغرق .ولكن اجلملة قد
َ
جاء بلبياً إلظهار الأك بدل اليقني وهاهنا تظهر املفارقة دون السخرية.
فعلى ك ل حال ،كيفما ترتجم املفارقة على خنها ترمجة حرفية من  ironyخو  .paradoxفإنها تةتي كةسلوب بالري لدی
فالسفة اإلرريق ،اليت تلور مفهومها وخصبح مرتادفا للتناقض ،فاملفارقة حتم ل يف بياتها شيئا من الضدية والنقيض إال خنها
تستعم ل يف السخرية .فيجب خن نأري إىل هذا التعريف للمفارقة بةنها هي خسلوب فكري كالمي بالري رائع إلجياد التهكم
والتغلب على اخلطم باستعمال الكالم اجملازي املوهم يسمعها املخابب ويفهمها اللبق الفهم .واملفارقة هي لعبة «لغوية بني القارئ
والصانع لصاحل املعنى اخلفي الذي غالباً ما يكون املعنى الضد ورمبا تعدّ خليطاً من فن اهلجاء وفن السخرية وفن اجلروستيك (الغريب املهوش

املضحك) وفن العبث والفن الضاحك» (إبراهيم 119 ،م ،ص ،)132 :واليت جيب اإلشار إليها بةن املفارقة ليست السخرية ب ل السخرية
ال يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً
هي إحدی خساليب املفارقة اليت تكمن وراء الضدية املوجود يف الكالم لدی املخابب كما تراه يف التاليَ  :

إِالَّ سَالَماً( مريم  .)62 :11هذه املفارقة اليت بنيت على التناقض بني اللغو والسالم ليس فيها السخرية كما ال يوجد التناقض يف
ذُقْ إِنَّك أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكرِيمُ( الدخان  ،)01 :00ب ل السخرية واضاة فيها.
وإنّ هنالك فروق بني السخرية واملفارقة ،ألن السخرية هي «هجوم متعمد على شخص يهدف سلبه كل أسلحته وتعريته من كل ما

ميتلكه واملفارقة تقرع احلقائق بعضها بعضا دون أن يتمكن أحدهما» (إبراهيم 1197 ،م ،ص  .)136واليزال الكالم عن املفارقة يف الداللة
واألسلوب رامضة حيتاج إىل رور خكثر ،ألنها اليفهم حتى اآلن الداللة األساسية للغة ب ل هي ترمجا كثري عن اللغة .وهذا ألن
«الكلمة عند تن يانو هي ظاهرة متغرية اللون قد تتغري يف نظام املوسيقى والوزن وتأخذ معناها وشكلها فهي تكتسب معاني خمتلفة يف السياق
اللغوي والنصي» (شفيعي كدكين 1311 ،هـ.ش ،ص .)331

وخخريا إن املفارقة هي ظاهر إبداعية جديد مستخرجة من مطللاني خدبيني هما  Ironyو Paradoxومركبة من خساليب
بالرية كثري وبرائق فنية متجذر يف الفلسفة واملنلق ،وهي قريب من خسلوب السوفسلائيني لدحض العدو يف اجلدال الكالمي
وهي السخرية بعينها مبنية على التناقض والتناقض هو من لوازمها؛ إذن ال مفارقة بدون تناقض وال سخرية بدون مفارقة .ولكن
املفارقة على خنها ترمجة آليروني ،واليت هي خحس احللول السيئة لرتمجة هذه الكلمة إىل العربية (حمفوظي 2110 ،م،ص ،)61
ختتلف عن بارادوكس ألنه عبار تبدو متناقضة يف الظاهر مع خنها بالفاص والتةم ل يتبني خن هلا خساسا من احلقيقة (املطدر نفسه،

 .)00وباألحری ،خن نسمي املفارقة خسلوبا بالرياً شامالً تتفرع منه جذور خساسية تتجذر يف البالرة العربية منها التهكم واهلزل
واملدح الذي يراد به اهلجو والتورية واجملاز والتعريض والتجاوز و ...فهذه هي عناصر املفارقة اليت تظهر يف اخللاب ويف السياق
التخابيب .ومما ينبغي ذكره انه إن كانت املفارقة ترمجة عن  Ironyخو  Paradoxفما احلاجة إىل استعمال هذا املطللح وه ل
املطللح شئ جديد بالنسبة للسخرية اليت ترتجم عن  Sarcasmاو التناقض املرتجم عن Paradox؛ فاألحرى خن نعرف املفارقة
مطللااً يعين املخالفة الوجودية و تناقضاً معنوياً بني احلدث والواقع خو بني القول واملفهوم ومبدخ التناقض هو الضدية اليت
نلمسه من النربا الطوتية يف الكالم الأفهي والسياق الكتابية خو املواقف والظروف اللبيعية.
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0ـ املفارقة وعلم الداللة بني السخرية والتناقض
الينسى بةن املفارقة هي إحدى األساليب الداللية بلغت رايتها يف البالرة والنقد األدبي ملا فيها من مهارا خسلوبية يف استخراج
الكالم على خالف مقتضى الظاهر .فاملفارقة على خنها لغة تعين االبتعاد والتباعد ،لكنها تدل على الضدية والتناقض بغاية
السخرية والتهكم باخلطم يف اجلدال الكالمي يف كثري من األحيان كما تراه يف املثال التالي :الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

صنْعاً( الكهف  ،)110 :19فاملفارقة واضاة بني موقف الضاية (الذين سعيهم) وفيما يفتكر
وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ ُ
الضاية (ظنهم حبسن صنيعهم) .فاملفارقة مبنية على التناقض ويف راية السخرية ،خو املفارقة اليت بنيت على التضاد بني السللان
واجلنب حيث قال البياتي« :حبت بكلمتني للسلطان /قلتُ له :جبان» ( 1117م ،ص  .)017وشتان بني اجلنب والسللان فهي راية يف
السخرية ،فهذه اخلطلة املوجود يف املفارقة «قد جلعتها أداة أسلوبية للتهكم واالستهزاء» (العبد 1110 ،م ،ص )19؛ وإنها تهدف
خضم العدو وإخضاعه للقنوع خمام امللقي خو املالعب.
تربز املفارقة من الناحية الداللية عند الكأف عن رلاء احلقيقة يف اجملاز الكالمي والفعلي ،نعين خنّه جيب االحرتاز عن
املنلوق عند املفارقة للكأف عن الداللة املفهومية ولإلبانة مبا يف املنلوق من األمور النفسية واملنلقية واللغوية .إذن إن املفارقة
تبدي ما يف املنلوق من دالال عد تبني نفسية امللقي وتستعم ل املنلق السليم باللغا  ،والكلما يف املفارقة ذا وجهني
كوجوه عملة واحد إذا عكستها تظهر بوجه آخر .وبهذا الطدد «أكد ريتشاردز على أنّ اجلوانب املؤثرة يف اللغة هي أيضا جزء من املعنى
ووضع أروج وظائف للمعنى يف استخدامه العلمي والسياسي والدبلوماسي واألدبي كافة وهي :اإلدراك والشعور واللهجة والقصد» (عناني2113،

م ،ص  .)07وقد حدثت يف املفارقة بعض التلورا الداللية اخلارجية لغة واصلالحاً ،إذ إنّ اللغة خي املفارقة انطرفت إىل املعنى
الثاني وهو املناقضة والسخرية مع خنها تعين املفارقة االبتعاد عن املعنى األصلي ،وبواقع اللغة ممكن خن يكون هذا االبتعاد بباقاً
للمنلوق خو خمالفاً له.
وجيب اإلشار إىل خن «املعنى هو املستوی األول الذي يعطيه القارئ للنص  ...وأن الداللة التعين فقط معنى املعنى الذي حتدّث عنه

اجلرجاني .ولكن هي كل نشاط تأويلي يستطيع القارئ أن يعطيه للنص بشرط توفر القرائن واحلجج» (املطدر نفسه ،ص .)60واملفارقة يف علم
الداللة مرتبلة مبا حدث من احلقائق اخلارجية (يونس علي 2110 ،م ،ص  .)12وإنها تعرب عن «تعبري لغوي بالغي يرتكز أساسا على

حتقيق العالقة الذهنية بني األلفاظ أكثر مما يعتمد على العالقة النغمية أو التشكيلية» (إبراهيم 1197 ،م ،ص  .)132كما تعتقد نبيلة إبراهيم،
وهي اليت من خوائ ل الذين خنتجوا حبوثاً جليلة يف املفارقة تعتقد بةن املفارقة «لعبة لغوية بني القارئ والصانع لصاحل املعنى اخلفي الذي غالبًا
ما يكون املعنى الضد» (املطدر نفسه) .وقلنا سابقاً بةنّ الض ّديّة والسخرية ال تتناسقان مع املفارقة دوماً خو تقول« :املفارقة من اإلجراءات
األسلوبية الفاعلة والفعالة يف جتسيد القيمة اجلمالية لألسلوب احلكيم التنتجه من فارق داللة بسبب االختالف الذي توقعه بني املعاني فيدفع
باملتلقي إىل كد ذهنه واستشارة فكره للتعامل العميق يف تلك املتناقضات» (زواري خمحد 2110 ،م ،ص .)139

وخخريا ،تعرتف بةن املفارقة هي مرحلة االنتقال بني املنلوق ومعناه وكما خشار إليه البيانيون إنها هي وظيفة داللية ختاببية
تظهر عند االنتقال من املعنى احلريف واملعنى املعجمي للعبار خو للكالم خو كلمة إىل املعنى الداللي الذي يعرف يف السياق ،فمثال
إذا حبت بةن «عند االمتاان يعرف املرء خو يهان» على سبي ل االستعار التمثيلية ملن يفتخر بنفسه كثرياً فةنت يف احلقيقة صرحت
باملعنى الداللي للمنلوق على خن الرج ل جيب خن يكون معتادا ملا يبوح به خي خن الرج ل فخور بنفسه على ما ليس فيه ،وهذا
يؤدّي إىل سخرية الراسب مبا ليس عنده واملثال عند الفائز ليس فيه مفارقةً .وهذه هي سيزا قاسم تقول :إن املفارقة هي دال واحد

صراع املفارقة بني السخرية واملناقضة :دراسة لغوية وداللية
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ومدلوالن إثنان؛ األول حريف ظاهر وجليّ والثاني متعلّق باملغزی موصى به خفي ( 1192م ،ص )100؛ وميكنننا بعد هذه املقدمة
اللويلة عدّ الدالال املوجود يف املفارقة يف األقسام التالية:
1ـ الداللة التهكمية الساخر املتضاد للمعنى األصلي ،واليت ال يفهمه املخابب إال بةسلوب ختابيب تلعب السياق فيه دوراً
بارزاً؛2ـ الداللة احلرفية وهي ميكن خن تكون ساخر خيضاً خو جاد تتغري حسب فهم املخابب عن الكالم املنلوق .ومن هنا تظهر
خهمية املخابب عند املفارقة ،فيختلف العم ل املفارقي عن ك ل خمابب ،فإذا قلت للفاش ل :خيها الناجح ،فهذا تهكم بالغ له
ولكنك بالنسبة للناجح فإنك صرحت باحلقيقة وكمثال آخر يف كالمك خمام الرج ل الثري اجلبان إذا قلت« :خنا عبدك الضعيف»
فهذا ميكن خن يكون هلا داللة حرفية باملعنى الواقعي ألنّك ضعيف بالنسبة لألموال والثمرا فتاتاج إىل بعض املساعد  ،وهذا
هو املعنى احلريف احلقيقي ،وميكن خن يكون املعنى احلريف الساخر حسب معتقد املتلقي والالعب معاً إذ إنّه قد تهكم بالرج ل الثري
ألنه على كونه رنياً اليسعه دفع الأرور ،وهذا هو القول الساخر احلقيقي وخما الداللة الثانية وهي اخلفية فهي خن تستهزئ الرج ل
اجلبان جببنه وثراءه وهو اليفهمه لغباءه ب ل يفهمه مَن حوله ومَن يستمع إىل احلوار .والنتيجة يف ذلك هي خن املفارقة خخرياً هي
املفارقة ،وفيها معنى التضاد والتهكم ،والتهكّم كما عرّفه بدوي ببانة هو «من األغراض البالغية اليت خيرج إليها االستفهام عن معناه

األصلي» ( 1199م ،ص  ،)611خو نقول إن املفارقة متعدد األوجه تريك وجهني من عُملة واحد هما:
1ـ الضدية وهي التناقض والتضاد بني املنلوق ومفهومه ،حبيث «تتطلب من القارئ اإلمعان الشديد يف اللغة وحركتها حتى يتمّ له

إدراك املعنى يف هدوء» (إبراهيم 1197 ،م ،ص )136؛ والضدية هي عبار عن معنىً للمعنى كما عبّر عنه عبد القاهر اجلرجاني بةنّ
«املتكلم يعين يف املفارقة نقيض ما يقوله» (العبد 1110 ،م ،ص .)31

2ـ التهكم خو السخرية وهو اهلدف املنأود للمفارقة ،فقد تری خن البيانيني القدامى صرحوا باملفارقة على لغة التهكم ،وهي
املعنى احلريف آليروني ،حيث يأري حييى بن محز إىل التهكم بةنّه «إخراج الكالم على ضدّ مقتضى احلال إستهزاءًا باملخاطب» (العلوي،
 ،2112ج ، 3ص  .)11وعرّفه الزركأي بةنه «إخراج الكالم على ضدّ مقتضى احلال» ( ،1190ج  ،0ص .)19

فبهذا القطد تأبه املفارقة الكوميديا ،ولكنّ القارئ يری يف املفارقة ضاكة ،تهكماً بغباء الضاية وجهله يف مسرح املفارقة خو
هذه الضاكة املفارقية «تتولد عن التوتّر احلادّ والضغط الذي البدّ أن ينفجر» (قاسم 1192 ،م ،ص  .)100ولكنّ اليت تتولد يف الكوميديا
هي اليت تضعها الضايا

والالعبون يف املسرح الكوميدي على علم مبا يتولّد منهم ،وخخرياً إنّ ح لّ «شفرة املفارقة يستلزم مهارة

خاصة لفهم العالقة وهي مهارة ثقافية وإيدئولوجية يشارك فيها املتكلم واملخاطب» (املطدر نفسه) .وعلى الررم من كثر املباحث امللروقة يف
علم الداللة فإننا قد اخرتنا للدراسة التضاد واملأرتك اللفظي لطلتهما مبوضوع املفارقة شكالً ومضموناً ،ومع خن الداللة تأم ل
موضوعاً آخر وهو الرتادف لكننا تركنا الباث فيه لضيق اجملال وقلة صلته باملفارقة.
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0ـ1ـ املفارقة واملأرتك اللفظي بني السخرية والتناقض
إن املأرتك اللفظي ظاهر لغوية نأة منذ خن ولد اللغة وهو يعين «وجود لفظة واحد دالة على خكثر من معنى وال حدود هلذا
األكثر» (نطيف اجلنابي 1192 ،م ،ص )363؛ وهو مرتبط بالفكر اإلنساني و«يقتضي معرفة لون من ألوان الرابطة الفكرية اليت تفرضها
هذه الظاهرة على الفكر اإلنساني» (املطدر نفسه ،ص  .)361وتوضيح ذلك خن عبد الواحد لؤلؤ يعتقد بةنّ «املفارقة هي أحسن احللول
السيئة لرتمجة هذه الكلمة إىل العربية» (ميويك 1113 ،م ،ص  .)110ولكن مراد وهبة يتخذ الكلمة ترمجة لبارادوكس ( 2117م،

ص ،)611كما يعتقد بذلك سعيد علوش يف كتابه معجم املطللاا األدبية املعاصر ( 1191م ،ص  .)011فإذا كان كذلك فإن
املفارقة تأتم ل على معنيني بلفظة واحد وهما :املناقضة والسخرية؛ فهي عندئذ يأبه املأرتك اللفظي من حيث الداللة على اكثر
من معنى بلفظة واحد كما يف اآلية الأريفة :إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كلُّ نَ ْفسٍ بِمَا تَسْعَى( به  ،)11 :21حيث
تدلّ كلمة «خخفى» ـ وهي مأرتك لفظي ومن األضداد اللغوية ـ على معنى اإلظهار خو اإلخفاء (اللربسي 1372 ،هـ.ش ،ج  ،7ص
.)11

وميكن القول خن مطللح املفارقة مبا خنها تعين التناقض اللغوي وتضاد املوجود مع الواقع؛ فإنه ميكن عدّها من املأرتكا
اللغوية يف احلق ل الداللي .وهناك دالئ ل واضاة على خن مطللح املفارقة هي مأرتك لفظي هلا معان متعدد فهي باملعنى الواحد
تدلّ على تناقض بني املنلوق واملفهوم؛ ويف معنى آخر ،تريك داللة ساخر للمنلوق 1ويستخدم اللفظ يف رري معناها الذي شاع
عنه وانتأر للغز يقطد من ورائه الكالم لغرض اإلبهام على السامع حيث يكون التطريح سبباً للمفسد  .إن املأرتك اللفظي يدلّ
داللة مستوية على خحد املعنيني خو املعاني وتةتي القرينة لتسرح املعنى املقطود من الكالم و«قد قسم احملدثون املأرتك اللفظي تبعاً
لتعدّد املعنى إىل خربعة خنواع منها1«:ـ تعدد املعنى نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف خمتلفة؛ 2ـ وجود كلمتني يدلّ كل منهما على معنى وقد
احتدت صورة الكلمتني نتيجة التطور يف جانب النطق؛ 3ـ داللة الكلمة الواحدة على أكثر من معنى نتيجة التطور يف جانب املعنى؛ 4ـ وجود معنى
مركزي للّفظ تدور حوله عدة معان فرعية أو هامشية» (الأيخ 1111،م ،ص .)72

واملفارقة من جهة املطللح ،فهي مأرتك لفظي تستعم ل تار للسخرية وتار للمناقضة .ولكنّها ذا مطدر واحد وهو
اإلبعاد والتناي .وإذا سةلت كيف ميكن للمفارقة خن تكون مأرتكا لفظياً؟ فنجيب بةن املعنى الساخر الذي يكون من معاني
الكلمة هو القول املخالف للواقع الذي يسبب السخرية والتهكم بالضاية .ويف هذه احلالة استخدمنا قوالً مناقضاً للواقع ومبتعداً
عن املوجود للسخرية .فعلى ك لّ حال ،املعنى األصلي للغة هو االبتعاد .ولكنه يف التهكم والسخرية يعين االبتعاد عن املوجود إىل
الالموجود .وكذا احلال يف املناقضة فإننا نستخدم قوالً متضاداً متاماً مع الواقع اللفظي خو املوقف وتستعم ل املفارقة لإلبانة عن قلب
املعنى بلغة متضاد خو وصف ملوقف بضده؛ وهذا ميكن خن يكون لالستهزاء كقولنا لألسود ،خبا البيضاء (املطدر نفسه ،ص ،)76

وكما يقال للرج ل :يا عاق ل يا حليم بغية إظهار جهله واالستهزاء به.
هذا من جهة ومن جهة خخری ،نستخدم املأرتك اللفظي يف األداء املفارقي بغية إظهار اجله ل والغباء للضاية .فإذا استعملنا
اجملاز اللغوي بةنواعه خو استخدمنا االستعار خو الكناية والتعريض فاقاً خعملنا املأرتك اللفظي إلتاحة املفارقة هدفها املنأود .إذن
إنّ املفارقة هي تلور يف اللغة وداللة الكلمة الواحد على املعاني املختلفة وهي جامعة بني السخرية  Ironyوالتناقض Paradox

 .1للمزيد راجع :حسن الأيخ ،عبد الواحد ،العالقا الداللية ،صص  70ـ .61
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مبا خنهما ختفيان بأئ من اإلبعاد والتناي عن الواقع واملوجود .وال ننسى بةن املأرتك اللفظي واملفارقة بكونها مأرتكاً لفظياً ال
ميكن فهماً داللياً إال بـ«ثالثة أمور تدخل يف حتديد داللة اللفظة وهذه هي :السياق ،واملعنى احلضوري للرتكيب اللغوي والرتكيز الداللي»
(نطيف اجلنابي 1192 ،م ،ص .)319

0ـ2ـ املفارقة والتضاد بني السخرية والتناقض
بنيت عملية املفارقة على التضاد بني الواقع واملوجود خي هي إشار إىل الالموجود للبون عما يقع يف املوقف الواقعي .فهي تضاد
املوجود والالموجود والواقع والغائب ألنّ املتكلم يظهر ما عنده من استعماال جمازية إلتاحة املخابب تطويراً خمالفاً ملا يقطده
واللبق الفهم جيب خن يكأف الستار عن هذه اجملازا ليط ل إىل مقطود املتكلم .واملفارقة يف داللة العم ل املفارقي نعتربها من
التضاد ،وليس مبعنى التضاد يف خسلوبية الرتكيب املفارقي ،ب ل التضاد يف داللة الرتكيب ،كما نرى يف هذه اآلية :بَلِ الَّذِينَ

كفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقَاقٍ( ص  .)2 :39ففي منلوق اآلية تطريح بةن الكافرين يف عزّ ؛ ولكن السياق يدلّنا على التضاد املوجود
ومغزى املفارقة ،ألن التضاد «ما يدلّ على معان متضادّة سواء أكانت بأصل الوضع أم للتفاؤل أم للتهكّم والسخرية عن طريق االنتقال

اجملازي» (الأيخ 1111 ،م ،ص )113؛ إذن املفارقة تستخدم التضاد تناقضاً كانت خو سخرية ألنّ املتضاد تستعم ل يف الكالم بغية
التهكّم وردّ الضاية يف املسرح املفارقي ألنّ من التضاد ما كان «للتطري والتفاؤل وماكان للتهكم والسخرية وما كان للمبالغة يف الصفة»
(املطدر نفسه ،ص .)110
وقد جاء يف اآلية القرآنية ما يعترب استعماالً ضدياً بغية السخرية والتهكّم بالضاية وهي اآلية القرآنية :قَالُوا يَا شُعَيْبُ

حلِيمُ الرَّشِيدُ( هود  .)97 :11وهذا
َأ صَالَتُك تَأْمُرُك أَنْ نَتْرُك مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَا ِلنَا مَا نَشَاءُ إِنَّك لَأَنْتَ الْ َ
االستعمال للاليم الرشيد بقرينة الضدّية قد يدخ ل يف حيّز اجملاز والذي تدلّ على االستهزاء والسخرية والتهكّم وليس التوقري
واالحرتام .والرتسيمة التالية تريك املعاني الداللية للمفارقة يف احلق ل اللغوي ويف العم ل املفارقي:
خ ،املفارقة = املأرتك اللفظي
خدوا املفارقة
اجلناس

العم ل املفارقي = التضاد ،سائر األساليب البالرية

التورية

اجملاز
االستعار

املدح بغية الذم

تؤدي إىل:

الكناية

الذم بغية املدح

السخرية والتهكم  ،دحض الضاية

العدول

االستخدام ...

خداع املخابب ،ادعاء اجله ل

اخلروج من املةلوف

إذن خن املفارقة تستخدم خحياناً صناعا بديعية بيانية للبون عما تهدفه من السخرية والتضاد ،فةحياناً تستخدم اجلناس مع
املأرتك اللفظي إلتاحة األسلوب املفارقي شيئاً من الضدية والتهكم مع فارق ،وهو خنّ اجلناس قد يكون يف لفظني مفردين إال خنّ
املفارقة يكون رالباً يف الرتاكيب ،ومن هذا القبي ل« :حسامه فتح ألوليائه حتف ألعدائه» (القزويين 2111 ،م ،ص )323؛ والتضاد بني
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الفتح الذي يكون لألحياء واحلتف الذي يسري يف األموا واملغلوبني واضح املعامل .واملفارقة خيضا تستخدم التورية ب ل هي نوع
من التورية قرينتها السياق الداللي احملدد ومنها الرَّحْمنُ َعلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى( به  .)1 :21فإنّ االستواء ممّا يناسب اجلسم واملعنى
البعيد هو االستيالء فيفارق املعنى القريب معنى البعيد .والفرق بينها وبني املفارقة هي كون املفارقة ثالثية األبعاد والتورية ثنائية بني
املتكلم والسامع واملفارقي هناك هلا برف يلعب يف السرح يف كثري من املفارقا الدرامية واملةساوية واملوقفية وهو الضاية 1خي
هي مسرح مكاني زماني يلعب فيه ثالثة خشخاص املتكلم والسامع والضاية خو املالعب .فيجب على السامع فهم املعنى املتخفي
وجيب على املتكلم اخراج الكالم على الضدية والسخرية ،وجيب على املالعب خن يلعب لعبة ويستخرج ملها للمخابب.
وخخرياً ننتق ل إىل تعريف مشولي للمفارقة ،وهو استعمال خساليب بالرية منوعة بهدف التهكم بقرينة التضاد بني الدال
واملدلول خو املنلوق واملفهوم خو هي توجيه سياق املنلوق حنو املعنى املتضاد واملخالف له بةساليب بالرية جتري على حمور املخالفة
بني الواقع الداللي خي ما يفهمه املخابب وحقيقة املفهوم خي ما يعنيه املتكلم وما يثريه هذا اخلالف بني الواقع واملقطود من مزحة
لليفة يراودها شعور السامع.
اخلامتة
ما تركت املفارقة لباحث إال خن ينتج من دراساته عد نتائج جديد تساعد اآلخرين .وها حنن بعد خن درسنا املفارقة من منظور
داللي وصلت دراستنا إىل النتائج التالية حيث املفارقة يف هذه النتائج تناظر املفاهيم الداللية خحياناً:
جيب خن ننتبه بةن املفارقة دالليةً تدلّ على السخرية الناقضة للواقع املوجود بغية دحض الضاية واملخابب وبيان قلة فهمه،
إذن إن املناقضة خخرياً هي إحدى األساليب إلجياد التهكم الساخر .ويف هذا احلق ل الداللي ،ميكن اعتماد املفارقة بةنها هي
كمأرتك لفظي تعدد معانيه بسبب تلور احلقول الداللية للمنلوق وإنها عملياً ترادف التضاد الداللي حيث املنلوق يفهم عند
التخابب عكس ما يقطده املخابب .وكذا يكأف الباث هذا بةن املفارقة حتتوي على معنيني ملطللح واحد والطراع كلّه حول
اللغة املرتمجة ،حبيث إنّ اللغة تعين خمالفة املضمون مع املنلوق واملطللح يأري إىل خسلوب تهكمي بناءه التضاد املوجود خلف
واجهة العبارا املنأود عن املتكلم فإمّا ينتبه املخابب للداللة الساخر املتضاد خو يطبح املخابب ضاية خمام عيون القارئ خو
السامع .ومن اخللة الفادح اختاذ األساليب البالرية كاللباق والتورية نوعاً من املفارقة ،ب ل هي خساليب تساعد املفارقة لألداء
خحياناً وتتخذ خدوا يف خيدي املفارقة تعينها لأمول املعنى الداللي وكقرينة هلداية القارئ خو السامع إىل بلوغ املفارقة وفهمها.
وخخرياً نری خن املفارقة هي خسلوب فلسفي بالري تدل على املخالفة اجلوهرية بني القول والفهم ،وهي عملية ذهنية خكثر من خن
تكون لغوية وتزداد هذه املخالفة حاملا يزداد السياق تضاداً والظروف تنافراً والنربا الطوتية تأديداً.

 .1الضاية هو الذي يقع يف املفارقة خلعوبة لطاحب املفارقة ال يعلم املغزی مما خوبب به وال يكون واعياً ملا حيدث حوله ،ويف هذا احلال يراقبه القارئ
ويعلم ما حيدث كما حدث إلخو يوسف ،حيث ما انتبهوا ملعرفة يوسف بةخيه ،والقارئ قد خدرك موضوع املفارقة يف الكالم ،وكثريا ما نری الضاية
يف مفارقة املوقف خو السياق.
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املطادر واملراجع
خ .العربية:
 القرآن الكريم
 .1إبراهيم ،نبيلة 1197( .م)« .املفارقة» .جملة الفطول للنقد األدبي .اهليئة املطرية العامة للكتاب( .ج  .)3صص  101ـ .131
 .2اإلبراهيمي ،كرار عبد اهلل 2117( .م) .املفارقة يف شعر خبي نواس .رسالة ماجستري .العراق :جامعة املثنى.
 .3ابن فارس ،خمحد 1171( .م) .معجم مقاييس اللغة( .حتقيق عبد السالم حممد هارون) .بريو  :دار الفكر.
 .0ابن منظور 1199( .م) .لسان العرب( .ط ( .)1ج .)11بريو  :دار إحياء الرتاث العربي.
 .1خرسلوباليس 1171( .م) .اخللابة (حتقيق وتعليق عبد الرمحن بدوي) .الكويت :وكالة امللبوعا  /بريو  :دار القلم.
 .6خفالبون 1110( .م) .احملاورا الكاملة؛ اجمللد األول اجلمهورية( .ترمجه داود متراز) .بريو  :دار األهلية للنأر والتوزيع.
 .7ــــــــــــــــــ 2110( .م) .مجهورية( .دراسة وترمجة فؤاد زكريا) .اإلسكندرية :دار الوفاء.
 .9بروكس ،كلينث 1011( .هـ.ق)« .لغة املفارقة»( .ترمجه حممد منطور خباحسني) .جملة الدار  .العدد الثاني .صص  113ـ .171
 .1البياتي ،عبد الوهاب1117( .م) .خشعار يف املنفى( .ط  .)1بريو  :دار الدميقرابية اجلديد .
 .11خري  ،جريو 2111( .م)« .املفارقة يف النقد الغربي .إشكالية الرتمجة ومفهوم املطللح» .جملة البالرة والنقد األدبي .الأركة
العربية اإلفريقية للتوزيع والنأر والطاافة .العددان الرابع واخلامس .صص .122- 111
 .11الرازي ،حممد بن خبي بكر 1196( .م) .خمتار الطااح .بريو  :مكتبة لبنان.
 .12الزركأي ،بدر الدين حممد 1190( .م) .الربهان يف علوم القرآن( .حتقيق حممد خبو الفض ل إبراهيم)( .ط( .)3ج  .)0القاهر  :دار
الرتاث.
 .13الزخمأري ،جار اهلل 1119( .م) .خساس البالرة( .حتقيق حممد باس عيون السود)( .ط( .)1ج .)2بريو  :دار الكتب العلمية.
 .10زواري خمحد ،علي 2110- 2113( .م) .خسلوب احلكيم يف القرآن الكريم .دراسة ماجستري .اجلمهورية اجلزائرية :جامعة
قاصدي مرباح ـ ورقلة .كلية اآلداب واللغا .
 .11الأيخ ،عبد الواحد حسن 1111( .م) .العالقا الداللية والرتاث البالري العربي( .ط  .)1اإلسكندرية :اإلشعاع.
 .16ضيف ،شوقي 2110( .م) .املعجم الوسيط( .إشراف جممع اللغة العربية)( .ط  .)0القاهر  :مكتبة الأروق الدولية.
 .17ببانة ،بدوي 1199( .م) .معجم البالرة( .ط .)3جد  :دار املنار  /رياض :دار الرفاعي.
 .19بربسي ،فض ل بن حسن 1372( .هـ.ش) .جممع البيان يف تفسري القرآن .تهران :انتأارا ناصر خسرو.
 .11العبد ،حممد 1110( .م) .املفارقة القرآنية دراسة يف بنية الداللة( .ط  .)1بريو  :دار الفكر العربي.
 .21علوش ،سعيد 1191( .م) .معجم املطلالحا االدبية املعاصر ( .ط .)1بريو  :دار الكتاب اللبناني.
 .21العلوي ،حييى بن محز  2112( .م) .اللراز( .ط( .)1ج .)3بريو  :املكتبة العطرية.
 .22عمر ،خمحد خمتار 1023 ( .هـ.ق) .املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته( .ط .)1اململكة العربية السعودية :مؤسسة
سلور املعرفة.
 .23عناني ،حممد 2113( .م) .املطللاا األدبية احلديثة( .ط  .)3القاهر  :الأركة املطرية العاملية للنأر ـ لوجنمان.
 .20الفراهيدي ،اخللي ل بن خمحد 1020( .هـ.ق) .كتاب العني( .ط ( .)1ج  .)3بريو  :دار الكتب العلمية.
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 .21قاسم ،سيزا 1192( .م)« .املفارقة يف القصّ العربي املعاصر» .جملة الفطول للنقد األدبي .اهليئة املطرية العامة للكتاب .اجمللد
الثاني .العدد الثاني .صص  113ـ .103
 .26القزويين ،جالل الدين 2111( .م) .اإليضاح( .شرحه علي بوملام) .بريو  :دار ومكتبة اهلالل.
 .27حمفوظي ،سليمة 2110( .م)« .بالرة املفارقة يف األدب العربي» .جملة املقاربا لوزار الثقافة املغربية .العدد اخلامس عأر .اجمللد
الثامن .صص  69ـ .01
 .29ميويك ،دي .سي 1113( .م)« .املفارقة وصفاتها» .موسوعة املطللح النقدي .موسوعة عربية للدراسا والنأر .اجمللد الرابع.
(ط  .)1صص  267ـ .119
 .21نطيف اجلنابي ،خمحد 1192( .م)« .ظاهر املأرتك اللفظي ومأكلة رموض الداللة» .جملة اجملمع العلمي العراقي .اجلزء الرابع.
اجمللد اخلامس والثالثون .صص  016ـ .361
 .31النويهي ،سهام( .بال تا) .املنلق الغائم .القاهر  :املكتبة األكادميية.
 .31وهبة ،مراد 2117( .م) .املعجم الفلسفي .القاهر  :دار قباء احلديثة.
 .32يونس علي ،حممد حممد 2110( .م) .مقدمة يف علمي الداللة والتخابب( .ط  .)1بريو  :دار الكتاب اجلديد املتاد .
ب ـ الفارسية
 .33شفيعى كدكنى ،حممدرضا 1311( .هـ.ش) .رستاخيز كلما  .تهران :سخن.

 .30بهره مند ،زهرا 1391( .ه.ش)« .آيرونى وتفاو آن با بنز وصنايع بالرى مأابه» .فطلنامه زبان و ادب

 .ش  .01صص
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