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Abstract 

 

The paradox in the language means to differ between two or more things, its 

meaning differs from one dictionary to the other even though it is closely 

related. It has its nouns, verbs etc. The paradox idiomatically has been studied 

by many scholars, authors, literary and elequent people as well as researcher. 

The meaning of paradox idiomatically had differed from a scholar to the other, a 

writer had discussed its meaning in a simple way while others discussed it 

thoroughly, on the other hand some contented by defining it, others studied its 

relations, its origins etc. Some writers searched in its relations with poems, some 

expressed its basis. These studies took place by Arabs. While, the Western 

people as well studied the paradox and searched about it. Many authors, literary 

people and scholars as well spent days and nights in studying this word. Like the 

Arabs, the meaning of paradox was different for every researcher, scholar or 

writer etc. Some discussed it throughly, other simply while some expressed its 

relation and types and so on. The paradox presents without bias two equivalent 

and opposing viewpoints. The paradox had then a definition after so many 

studies took place by different scholars, different writers, literary people and 

researchers either they were Arabs or Western. The paradox had its relations 

with poems, art, emotions as well as brain. The paradox affects both the heart 

and the brain if had been used wisely as if it used so much it will impart a 

boring, heavy taste to the writing while if it had been used wisely it then will 

affect both the brain and heart and imparts a good and light taste to the scene. 

The pradox had been known since ages and it affects the literature either it is a 

poem or a prose. 
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 املفارقة لًغة  –أوال 
 إبتًداء علينا أن نّعرج على املعجمات العربية )القدمية واحلديثة( 

بغية الوقوف على ما له صلة مبعاين هذه اللفظة مبختلف صيغهاواشتقاقاهتا .. انطاًلقا من  
: ))اْلفُرق :    ما نصهاجلذر الثالثي للفظة )ف، ر ، ق(، إذ قرأيف تضاعيف سطور بعض املعجمات  

اررق الُقوم وافَتقوا : أي فراررق بُعضهم  تفرٌيق بني قا وي رتَّفرقا، وتفر  .1بعضا((  فًرقا حىت يِفَتر
كتاب أنرزل به فُرق اِ بني احلقوالباطل   :  ونقرأ أيًضا  كل   ﴿((، قال تعاىل :  2))الفرقان : 
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ابلفرق   5 تنزل  املالئكة  أي 
 بني احلالل واحلرام. 

ومنه قوله   6احلق والباطل، فهو فرقان(  : )الفرقان : القرآن، وكل ما فررق به بني  ونطالع معجمات أخر
 ﴿ تعاىل:  
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وهو يوم بدر،   8
بني مفًرقا  كان  ما  نصره  أظهر  وتعاىل  سبحانه  ا  والباطل.  ألن  أمساء   احلق  من   : )الفرقان  أيًضا  وقيل 

 . 9القرآن، أي أنه فارق بني احلقوالباطل واحلالل واحلرام(
يفر  الذي  فهو  الناس،  من  )الفاروق  األمورأما  بني  ف رًرقا    و   ق  فررق   : قولنا  من  يفصلها، 

 .10ْوفًرقا ابلضم، أي فصل( 
الراء.   بتسكني  )فٌرق(،  )فررق(،ومصدرها  الثالثي  اجلذر  من  ل )فارق(  مفعول  اسم  واملفارقة 

 11والفرق خالف اجلمع، وهو تفريق بينشيئني.
 ومفرق الطريق متشعبه الذي يتشُعب منه طرق أخرى، ويقال : 

 .12)فارق الشيء مفارقة وافَتقا أي ابينه( 
الوسيط املعجم  وبني  وجاء يف  اآلخر،  عن  أحدمها  ّوميز  :فصل  وفرقًاان  فًرقا،  الشيئني،  بني  )فررق   :

ل  وفرصر حكم   : تعاىل:  13اخلصوم  قوله  املعىن  هذا  وممايؤكد   ،﴿     َ
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14  
 شاهبني، بيان أوجه اخلالف بينهما.وبني املت

 وقيل : )اْلفُرق( بني األمرين : املّميز أحدمها من اآلخر. 
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ر، وفرقًاان أيًضا فرق الشيء تفًريقا    ويف خمتار الصحاح، نطالع ما نصه )فررق بني الشيئني من  ابب نرصر
 15ابلتفاريق.  .. وأخذ حقه منه 

قدميها وحديثها،خنلص اىل أن املفارقة هي الفرق  من خالل سياحتنا يف املعجمات العربية  
هذان    واالفَتاق والفصل والتباعدوالتباين والتمييز بني شيئني أو أمرين أو موقفني .. ال سيما إذا كان 

يبقى   املعىن  هذا  ولعل   .. منه  أوابلضد  اآلخر،  خالف  أحدمها  أن  أو  نقيض،  طريف  على  األمران 
ابملعىن  يردف  مل  ما  املعادلة  اال  أحاًداي،  طرفا  يستقيم  حىت  ابملفارقة  املفارقة–صطالحي  منكلتا    -أي 

 زاوييت الرصد. 

 املفارقة اصطاًلحا  –اثنيا 

البحث عما ينضوي من مٍعان    إن املعىن الذي أمدتنا به املعجمات العربية، هو مرتكزان يف
 من جهة أخرى.األدبية العربية من جهة، والدراسات الغربية  حتت مصطلح املفارقة يف املظان 

والنقدية   األدبية  املظان  نسربأغوار  إن  فحسبنا  املفارقة  بشأن  العربية  كتبنا  يف  جاء  ما  أما 
املفارقِة إذ يتضح لنا خلو هذه املظان من لفظة )املفارقة ( نفسها    حًبثا عما يفضي إىل بلورة مصطلح

ه (( لنا قوال نصه )) لو    255..ظافرين مبا يندرج حتت دالالهتا ومعانيها .. فقد أورد اجلاحظ ))ت
احتجا  أو  حتداث،  أو  خطيا  رجلني  وذا    أن   ، نًبيال  ولباسا   ، يا  هبه جًليال  مجًيال  أحدمها  وكان  وصفا  أو 

الذكر  ل  وخامر ذمًيما،  اهليئة  وِّابذ  قًميئا،  قًليال  اآلخر  وكان   ، يف   حسبشريفا  كالمهما  كان  مث  جمًهوال، 
دع عنهما اجلمع وعامُتهم تقضي للقليال   مقٍدار واٍحد من البالغة، ويف ٍوزن    واحد من الصواب ، لتصَّ

اجلسيم  النبيل  على  ولصار  لدميم  به،  صاحبه  عنمساواة  منه  التعجب  ولشغلهم  اهليئة،  وللَّباذ   ،
ن النفوس كانت له   التعَّجب منه سببا للتعجب به، ولصاراإلكثار يف ِشأنه علة لإلكثار يف مدِحه، ألَّ

منه  من    أحقرو وظهر  حيُتسبونه،  مليُكونوا  ما  على  منه  هجموا  فإذا  أبعد،  جِسده  ومن  أأيِس  بِيانه 
ء من غري معدنه   ن الشير خاُلف ما ُقدروه، تضاعرف ْحُسن كالمهفي صدورهم ، وُكرب يف عيوهنم ، ألَّ

طرف  كلما كان أغرب كان أبعد يف الوهم ، وكلما كان أبعد يف الومهكان أطرف، وكلما كان أ   أغربو
كاأنبدع((  . لو تقصد اجلاحظ أن يفصل يف املفارقة مصطًلحا  16كان أعجب ، وكلما كان أعجب 
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وهي    نقًداي وتعريفها،  اِبابلبالغة  يف  يفصل  كان  ولكنه   ، ذكر  مما  وضًوحا  د  وأشُّ ًدقة  أكثر  كان  ملا 
 أقرب ما تكون لداللة املفارقة. 

تفاؤل عندالعرب من زاوية رصد مقارب  ه (( ظاهرة التَّطري وال  276وعاجل ابن قتيبة ))ت  
 للمفارقة ، وذلك ما نقله عن األصمعي:

 17)) سألت ابن عوف عن الفأل فقال : هو أن تكون مريًضا فتسمع : ايسامل ، أو ابًغيا
واجد  اي  البن18فتسمع  البديع  كتاب  يف  وجند  ))ت    ((.  ونثرية،    296املعتز  شعرية  نصوًصا  ه (( 

الفنون  أبنواع  البديع  الب  تزخر  من  الباابألول  يف  ورد  ما  منها   ، املفارقة  مفهوم  إىل  تقَتب  واليت  ديعية، 
بكر   أبو  ))وقال   : فيه  جاء  عنه(  ا  )رضي  بكرالصديق  أليب  نًصا  لنا  ذكر  حيث   ، االستعارة  وهو 
ررب   وأشر غريه  مال  يف  ماهلورغبه  يف  ا  زهده  أًحدهم  ملك  إذا  إن  فقال  امللوك  وذكر  عنه  رضيا  الّصديق 

وهو حيُسد على القِليل قُل الباطن فإذا ورجر   به االشفاق    ْبت نفسه ويتّسخط الكثري جُذل الظاهر حزين 
وأقّلغفره ابه  حسر فأّشد  وّجل[  عز  ا  ]حاسبه  ظله  وضحا  عمره  حالتني  19ونضب  النص  ((. يعرض لنا 

وهذا املوقف يكون بدافع م  متضادتني مها زهد امللك فيماله، و  ز وجل    عن اإقباله على ِمال غريه ، 
 هذا التضاد الظاهر هو مفارقة صنعها ا، ضحيتهاامللك ، وهنايتها مأساوية 

مفارقة  )) صاحب  إنه  ا ِ  هو  املفارقة  لصاحب  األعلى  املثل  يكون  هذه  النظر  وجهة  من 
على   للضحية،  األعلى  واملثل   . طليق   ، ّحد  حّيده  ،ال  مطلق   ، متعال   ، ،قدير  عليم  ألنه  منازع  دون 

يرى متوًرطا مغمًورا يف الزمن واملادة ، أعمى ، طاًرائ ، جمًددا غريطليق   مطًمئنا يف عدم  نقيض ذلك ،
ورطته((  هي  هذه  إن  جنده 20وعيه  مث   .    ، ظاهره  يف  فرح  الكثري..  ويسخط   ، القليل  على  حيسد 

يف  مفارقة  حزين  هو  منصبه،  أفرزه  والذي  للملك  الشعوري  التناقض   ، ))املفار   ابطنه  ألن  قة  شعورية 
النقيصة ((  من  املطا 21شكل  هناية  ويف  وا    .  قًليال    الغفران  يف  واألمل   ، عًسريا  ا  عند  حسابه  فيكون 

  :) ثرلوال  يقول)كونوب   . مأساوي  مبوقف  وتنتهي  ابلكآبة  تصطبغ  متناقضة  أحداث  هنا  أعلم  
يقدم جًماال واًسعا للكشف  بني القدر املظلم العنيد  هو ))التناقض بني اإلنسان آبماله وخماوفه وأعمال 

 )) املفارقةاملأساوية  فقد 22عن  القدرية    املأساوية  املفارقة  اإلطار    هذا  وضمن  يف    .  املعتز  ابن  ذكر 
 موضوع الطباق قول سهل بن هارون مبا نصه : 
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لبته الدنيا حىت توفر رزقه منها ومن طلب  َر الدنيا طلبه املُوت حىت    ))من طلب اآلخرة ْط
منها((  وهبت  23ْْيرجه  املوت  وإن أراد   ، املوت  له  وهب  الدنيا  طلب  اإلنسان ،فإذا  . فالقدر يالحق 

 له الدنيا. 
ذلك   من  املفارقة،  دالالمتصطلح  بعض  المست  قد  عربية  بالغية  مصطلحات  وهناك 

القريواين))ت   رشيق  ابن  رأي  يف  عن    456التعريض  جيل  مما  التعريض  افضل  ))ومن   : القائل  ه (( 
الذي  مجيع  : أي   ) احلكيم  العزيز  أنت  إنك  ْذق   (  : وجل  عز  ا  قول  أو    الكالم  هذا،  له  يقال  كان 

جْ  وهو أبو  جبليهايقوله  ألنه قال: ما بني  اكرمهل،  وال  مين  مكة   أُّعز  يعين  على     ذلك  بل  وقيل :   ،
به((   معىن مفارقة24االستهزاء  موقف   ، جهل  أيب  موقف  كان  لقد  وقد    .  مظلمة،  هنايتها  كوميدية، 

خاللت  من  ذلك  رشيق  ابن  ابن    أوضح  لنا  يذكر  التشكيك  ابب  ويف   . الكرمية  اآلية  على  عليقه 
 -هري بن أيب سلمى :رشيققول ز 

 وما أدري وسوف إُخاألدري  أقوم آل حٍصن أم نساء 
 فإن تكن النُساء خمبآت   25فحق لكل حمٍصنة هُداء 

مث يعلق عليها قاًئال: ))فقد أظهر أنه مل يعلم أهنم رجال أمنساء ، وهذا أملح من أن يقول هم نساء،  
التصديق((  إىل  إىل  26وأقرب  يكون  ما  أقرب  وهذا  السقراطية .  عبدالقاهر  27املفارقة  لنا  ويعرض   .

))ت املفارقة    471اجلرجاين  يقارب  مفهوما  بتمثيل  وليس  علىأمرين  املعقود  التشبيه  فصل  يف   )) ه  
قوهلم   هذاالتشابك  يتشابكان  ال  أهنما  إال  أمرين  على  معقًودا  التشبيه  فيه  ماجيئ  ))ومثال  فيقول:   
له   جتمع  أن  أردت  كنت  وإن  ألنك  ويسرجويلجم(  وأيسو  ويشج  وحيلو  ومير  ويكدر  يصفو  )هو 

فليست  ابألخرى((  إحدامها  الصفتني  لغرض 28ممتزجة   ، متضادتني  صفتني  عرض  عنده  فاألمر   .  
إحكام التشبيه املعقود على أمرين . واحلقيقة إنه عرض : ))نظرة فياحلياة جتد اخلربة عرضة لتفسريات  

واحدة فيها  ليس  الوجود((   متنوعة،  طبيعة  من  جزء  التنافرات  ألن  وذلك  غريها،  دون  .  29صحيحة 
الدال على الشيء من طريق املفهوم   ه (( فقد عرف التعريض أبنه ))اللفظ  637ثري ))ت أما ابن األ

يقارب    . ومن هنا يتضح أن فهم التعريض هو األساس، وهذا املفهوم30ابلوضع احلقيقي أو اجملازي(( 
أبعادها املتلقي  يدرك  مل  إن  مفارقة  ال  حيث  املفارقة،  األثري   مفهوم  أبن  أورد  وقد  رموزها.  قوله    ويفك 
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31  .
ألن عليهم  احلجة  الكالم إقامة  هذا  السالم  من  عليه  :))غرض إبراهيم    بقوله  ذلك  على  ه قال  مًعلقا 

 . 32االستهزاء((  : فاسألوهم إن كانواينطقون، وذلك على سبيل
وهدفه  األسلوبية،  الناحية  من  الّتأنق،  من  ضرب  هنا  )ماكس    فاملفارقة  يقول  كما  ااألول 

اإلشارات   من  يستعمل  املّتمرس  املفارقة  وصاحب  الوسائلتبذيرا.  أبقل  األثر  أبلغ  برييوم(:))إحداث 
السالم( .وسيدان  33أقلها((  )عليه  وال   إبراهيم  ينفع  ال  ما  تعبدون  فحواهاأنكم  رسالة  أو  فكرة  إيصال  أراد 

حب  ذاهتا مفارقة ،يقول ميويك: )) يضر، وهذه العبادة  سواء ابإلفص د    عندما تكون الصورة فكرية أو أدبية 
 . 34احعن قول أو إبيصال رسالة فإهنا عند ذلك تتصف ابملفارقة(( 

ع العارف  جتاهل  ابب  تويف   (( املصري  اإلصبع  أيب  ابن  هو    654ند  ما  جاء   )) ه  
به   منه  جتاًهال  حقيقة  يعلمه  عما  املتكلم  سؤال  ))وهو  يقول:  إذ  السقراطية  املفارقة  مفهوم  عن  قريب 

ل على شدة الَّتُّدله يف احلب،   ليخرج ولقصد التعجب، أو التقرير،    كالمه خمرج املدح أو الذم، أو ليدَّ
التوبيخ((  عاجله  .  35أو  وقد  املفارقة  خيمة  حتت  أيضا  يدخل  الذم  يشبه  املدحبما  أتكيد  أيضا  وجند 

وعلماؤان ، وسنأيت عليه ابلتفصيل يف الفصل الثاين من هذه الدراسة  إن شاء ا  وهكذا تضيء    نقادان
األس  من  ابلكثري  القدمية  إطار    اليب  مصادران  يف  تدخل  واليت  النقيضني،  بني  جتمع  اليت  البالغية 

 املفارقة .  هوممف
املفارقة تناولت  اليت  احلديثة  العربية  الدراسات  تفحصنا  أن    وإذا  فسنرى  نقًداي،  مصطلحا 

مصطلح بناء  يف  لًبنة  أضاف  منها  األخر    بعًضا  وبعضها  الذهن.  يف  وضوحا  اكثر  جعلها  مما  املفارقة، 
 بدااملصطلح فيها غامًضا. 

املف عن  إبراهيم  نبيلة  الدكتورة  أجنزته  حبث  أن  ففي  فيه  أكدت  ))املفارقة((،  ،وعنوانه  ارقة 
األساسية للمفارقة، األلفاظ   الدعامة  بني  ذهنية  عالقات  إقامة  أقدمنص  36هِو  املفارقة إبيراد  وأغنت   ،

حسنا الشيخ  إىل  ويعود  املفارقة،  مصطلح  فيه  ورد  عام    ال  عريب  النص  هذا  ومُولد  ا    رمحه  آلتي  
 .37م 1889

ن سناء امللك للدكتور عبدالعزيز األهواين نقرأ ما نصه: ))إن  ويف دراسة مستفيضة لشعر اب
دون   القارئ  تعجب  إلاثرة  ظاهرتني  بني  التناقض  هوتسجيل  إمنا  ابملفارقة  نسميه  ما 
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العريب38تفًسرياوتعليل((  الشعر  يف  املفارقة  أن  يوضح  أخر  موضع  ويف  عن    .  ينبع  بعضها  كثرية 
 . 39عقلي حيث تكون املفارقة مزجًيا بني العاطفة والعقل ال إحساس صادق واألخر جينح إىل التفكري

التطبيقية  ابجلوانب  فتتميز  الغذامي  ا  عبد  الدكتور  دراسة  ابجلوانب    أما  مقارنة  للمفارقة 
الثنائية اآللية  من  جعلت  اليت  عن    التنظريية،  املفارقة  لتشكل  منه  تنطلق  أسًاسا   ) املفارقة   / )املداخلة 

إما  40التناص   طريق حتقيق.  إمكانية  يؤكد  فهو  السعدين  مصطفى  املستوايت    الدكتور  على  املفارقة 
 .41الصوتية والَتكيبية والداللية واإليقاعية 

احلداثة  جوهر  املفارقة  يُّعد  اليوسفي،  لطفي  حممد  قادرة    والدكتور  وحدها  ألهنا  واالنفتاح، 
على خميل  جديد  الواقع    على إقامة عامل  يفأنقاض عامل  والبناء  الواقع  االهندام لعامل  وهذا  عامل    املعيش، 

التغيري طرق  يف  ودقيقة  ضرورية  خطوة  هو  يف  42اخليال  املفارقة  خضري  اهلادي  عبد  ويتناواللدكتور   .
 دراستني غنيتني على 

قائمة على تناقض بني   إجيازمها، يتجاوز فيهما املفهوم الشائع للمفارقة بوصفها صياغة لغوية 
ظاهر   أمهيةمعىن  أكد  كما   ، خفي  يوازن   وأخر  أن  وضرورة  الشعري،  النص  مستوى  رفع  يف  املفارقة 

عًقليا،  الشاعر عًمال  املفارقة  يُّعد  وهو   ، واملشاعر  العقل  بني  مفارقاته  األحاسيس   يف  وليد  والشعر 
تعريف 43واملشاعر إىل  دراسته  من  وخلص  إىل   .  يهدف  بليغ  أبسلوب  لغوي  ))تعبري   : هو  للمفارقة 

إىل املعاين اخلَّفية اليت هي  وحتفيز ذهنه لتجاوز املعىن الظاهري املتناقض للعبارة، والوصول  ستثارة القارئ ا 
 . 44مرام الشاعر احلقيقي((

أنواع أرقى  من  عقلية  ))لعبة  املفارقة:  يف  قاسم  سيزا  وأكثرها    وترى  العقلي  النشاط 
إمساعيل45تعقًيدا(( أمحد  الدكتور  حبث  ويف  ما    .   )) اإلسالم  قبل  شًعراي    موضًوعا  ))املفارقة  النعيمي 

الدكتور   حبث  ويف  ميويك،  مايراه  املفارقة  يف  يرى  لكونه  ا،  شاء  إن  هذه    دراستنا  نواة  إننعده  ميكن 
العربية املعجمات  عن  فًضال  والعرب،  الغربيني  النقاد  أراء  جممل  مستنًبطامن  رًأاي  نطالع  النعيمي    أمحد 

إن التفريق هو أبرز ما    متعارضتني .. و  املفارقة تقدم بال حتيز وجهيت نظر متعادلتني  خالصته ))إن  و
عد األديب أو   .و 46يتخذ صفة املفارقة((  الشاعر    اجلديد الذي نظفر به يف دراسة النعيمي، هو إنه 

متعار موقفني،  أو  أمرين  أو  شيئني  بني  املَّفرق  هو  و   ))  املظهر  السط  ضينفي  أو  احلال،  ح  واقع 
والصفاء، الغشاوة  أو  أو  والعمق،  التنافر  أو  التضاد  يشتد  عندما  وقًعا  أشد  تكون  املفارقة  إن    وقيِل 
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وسخرية هزء  من  التفريق،  هذا  إليه  يفضِي  عما  فًضال  وذلك    التناقض.  أخر،  ومعان  وتلميح  وهتكم، 
ابملفا إحساسا  فينا  وتثري  واحملتوى،  الشكل  انتباهناعلى  على  تستحوذ  فنية  يستقطب بصيغة    رقة 

للمفارقة(( املعنىاألديب  يكمن  وهنا  واملتعة،  واالستجابة  التأثري  وحيقق  خالد  47القناعة،  الدكتور  أما   .
األول  يف  وتطبًيقيا،  نًظراي  جانبني  املفارقة  يف  فريى  ))املفارقةواألدب((  دراسته  يف  أعتمد    سليمان 

يوافقه يف كل ما ذهب إليه وما عرضه من   و ، فه(( دراسة ميويك ) املفارقة وصفاهتا اعتًمادا ًكليا على
الغربيني، النقاد  يف    آراء  صراًحة  يذكررأيه  إن  دون  املتلقي،  يف  وأتثريها  وأمناطها،  ابملفارقة،  ابلتعريف 

واملسرح  والرواية  الشعر  جمال  ،يف  تطبًيقيا  كان  دراسته  من  الثاين  اجلانب  ويف  إن  48ذلك  يفوتنا  وال   .
))املفارقة يف شعر الرواد(( ومفهومه هلا إهنا ))مبادرة متفجرة     املوسومة ب قيس محزة فاحل  نذكر أطروحة

  .. فًنيا  تشًكيال  ويشكلها  الذييقتنصها  الشاعر  منح  على  قادرة  فنية إثرائية،  وظيفة  هلا  الشاعر،  منرؤاي 
التلقيوتنميه(( تعزز  أسلوبية  وسيلة  جاسم  49واملفارقة  وانن  حممد  وأطروحة  ))املف.  يف وعنواهنا    ارقة 

وقد ورد فيها موضوعها األساس هو التضاد،    املفارقة بنية ، إن ))القصص الستيين العراقي((،  أسلوبية 
ًحدا  وحتتل  توقعاته،  كسر  خالل  من  املتلقي  لدى  الدهشة  هيتحقيق  الرئيسة  بني    ووظيفتها  فاصال 

بل  صراحة،  تذكر  إن  دون  من  نفسها  عن  وتفصح  الق  ضدين،  التلميح  و يلجأ  إىل  املفارق  ل 
 . ويف دراسة جامعيةألهلام مكي50((واإلشارة

منهجية   أداة  ..ومتثل  متضادة  عالقات  عقد  أساسها  أسلوبية  ))مسة  املفارقة  إن  فيها  نقرأ 
للكشف عن شعرية النص األديب .. وللمفارقةشكلني رئيسني مها: املفارقة اللفظية ومفارقة املوقف ..  

 .51األخرى فتنطوي حنن هذين الشكلني((  أما أنواعهاوتشكالهتا
إذا أطلقت   كانفي مجهورية أفالطوِن،  -eironeia-ويذكر ميويك أن أول ظهور لكلمة ))ايرونيئيا(( 

أحد قبل  من  سقراط  على  يه  اللفظة  أشياء    الذين  عن  يسال  الذي  اجلاهل  مبظهر  ظهر  وقد  امجهم، 
 .52اجلهل هبا  يدعي

األصل   يواننية  مما واللفظة  أمحق  أبنه  الشخص  يتظاهر  على    ))إن  أيًضا  وتدل  عليه((  هو 
الكوميدية  يف  شخصية  ))صفة  ))آيرون((    أهنا  ابسم  الذي    -Irony-اإلغريقية  أي  املفرق،  وتفيد 

 .53واقع احلال((  املظهر و يفرق بني
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يف   تَتى  وحًبثا،وأصبحت  دراًسة  املفارقة  مصطلح  وابحثني أشبعوا  نًقادا  دراساهتم  والغربيون 
األديب النقد  عامل  يف  عموما،   وحبوثهم  الفن  دنيا  يف  وجودها  من  البد  ضرورة  عندهم  فهي    املعاصر، 

مبقدار الفائدة  الوجود يتحدد  وهذا  اخلصوص،  وجه  على  األدب  املفارقة    ودنيا  اليت تضيفها  واجلمالية 
اليت امللح  ذرة  هي  املفارقة  ))إن  يقول)غوته(:  الشأن  هذا  ويف  النص،  الطعام على  جتعل  وحدها     

املذاق((  يقول54مقبول  ذاته  املعىن  ويف  فرانس(: )  ،  بال    اانتول  غابة  يشبه  مفارقة  بال  ))إنعاملا 
ابملفارقة 55طيور(( النص  إغراق  عقلية،    .إما  عملية  املفارقة  :إن  والسيما  مشًوها،  مَتًهال  فيجعله 
))ولكننا ال   -)فراس(: ب على قوليعتمد اإلحساس وْياطب املشاعر، ولذا جند ميويك يعق  والشعر

 .56حتمل من األوراق((  نريد لكل شجرة ان حتمل من الطيور اكثر مما
مقبولة مجيلة تلمس مشاعران    إذا التوازن ضروري وحيوي بني العقل واملشاعر لصنع مفارقة 

إىل    تقيم، تعيدتوازن حيث ))تبقى احلياة متوازنة أو سائرة خبط مس مث أن املفارقة نفسها أداة وعقولنا، 
كما تظهر بعض   اجلد املفرط،أوال حتملعلى ما يكفي من اجلد،  احلياة توازهنا عندما حُتمل على حممل 

فتوازن  املأساوية،  التوازن((  املؤلفات  شديد  هو  ما  تقلق  كذلك  لكنها  أن 57القلق،  يرى  وبعضهم   .  
ومنها   املأساوية  -املفارقة  األ  -املفارقة  حتمية للصراع  نتيجة  يف حماولة منه  هي  وقدره،  اإلنسان  زليبني 

املؤمل، الكوانملخيف  هذا  يف  وجوده  :  يقول  الثبات  ذلك  عن  ثرلوال(  بني -)كونوب  التناقض    ))إن 
جًماال يقدم  العتيد  املظلم  والقدر  واعماله  وخماوفه  وأماله  املفارقة    اإلنسان  عن  للكشف  واًسعا 

ن أثرها مزجًيا  ))إن املفارقة ال تكون مفارقة إال عندما يكو -:. أما )أ.ر. تومبسن( فريى  58املأساوية((
األملوالتسلية املزيج    .59(( من  هذا  عن  ْيرج  ما  ذاته مفارقة ،ومنثم فإن  حبد  واملرح  األمل  بني  املزيج  هذا 

داللة أما  حادة،  مأساوية  وأحيان   مفارقة  املتضادة  املعاين  بني  جتمع  فهي  مان(  )توماس  عند    املفارقة 
عدمية الدرج ًمعا،  وإهلية  ))شيطانية  كوهنا  التضاد  من  عالية  وودية((   شاملة،   و   ة  يف   60موضوعية   ،

 آن.
إفادهتا ))إحداث اُبلغ األثر   أما دعاة البالغة فقد جعلوا للمفارقة مفهًوما بالًغيا، من حيث

 ، وتثري إحساسقي فنية تستحوذ على انتباه املتل  . هذا فضال عنصياغتها صياغة 61أبقل الوسائل تبًذيرا((
املفاجأة   هو  أن  إذ  والتأمل،  والفائدة  املتعة  له  حتقق  أو  قناعته  يف   تكسب  مهمان  عنصران  والدهشة 
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وحلظة فاملفاجأة  املفارقة،  جديدة  تكوين  برؤية  املألوف  العامل  تظهر  املتلقي،  عند  احلجب   ،62هتك 
 لكوهنا صياغة جديدة لعامل الشاعر واملتلقي يف آن.

اجلمالية للمفارقة، مث أن   التقنية  جوهر  واالنتظار مها  يتوقع    التوقع  بني ما  الفرق  زاد  فكلما 
وجهيت    حدوثه وبني ما حيدث فًعال تبدواملفارقة اكثر وضًوحا وأعمق أًثرا. فشدة التضاد والتنافس بني 

شان :))إن املفارقة  النظر املعروضتني، تدفع املفارقة إىل ذروهتا الفنية والفكرية، يقول ميويك يف هذا ال
.  63ينظر متعادلتني متعارضتني .. وإن التفريق هو أبرز ما يتخذ صفةاملفارقة((   تقدم بال حتيز وجهت

النه يُهمنا،  ما  اكثر  للمفارقة  التعريف  أو  املفهوم  يف    هذا  اللغوي  ابملعىن  عالقة  ماله  إىل  يوصلنِا 
 معجماتنا العربية. 

ن إايها يف املفهوم الذي نرجو إ   مٍعان ودالالت للمفارقة جمملني على وفق ما تراكم لدينا من  
 ((  : وفحواه  مانعا  جاًمعا  التقنية   هييغدو  عايل  بالغي  متعادلتني أسلوب  نظر  وجهيت  عرض  أساسه   ، 

بني متضادتني،  فكري متعارضتني  ذايت  وآخر  شائع  عام  مفهوم  برزت   ،  بينهما  التضاد  أشتد  وكلما 
الوض  يضفي  مما  جهة،وما   وحاملفارقة،  من  خاصة  والشعري  عامة  األديب  النص  على  واجلمالية  واإلجياز 

املعىن  لتجاوز  وحتفزه  القارئ  تستفزذهن  إن  شرط  أخرى،  جهة  من  عدة  معان  أو  دالالت  من  تؤديه 
املقصودللشاعر  املعىن  األديبالظاهر إىل  من  ذكية  وروح  متوقد  ذهن  حتتاج إىل  الشاعر   ((. فاملفارقة  أو 

الفكري واملتلقي   املستويني  على  املتدفقة  احليوية  من  إلىشالل  الشعري  النص  حيال  حىت  السواء،  على 
 والفين، وبذلكيمتلئ النص ابإلاثرة واملتعة واإلفادة واالستجابة لدى املتلقي.

القدمية، املالحم  نصوص  بعض  تضاعيف  يف  تغلغلت  ملحمة    واملفارقة  سيما  وال 
 الشعري وأعطته دفقة وحيوية. أغنت النص الزاخرة ابملفارقات اليت  64كلكامش

 . 65مالحم الشعوب القدمية   وقد اشار دي. سي ميويك اىل وجود املفارقة يف نصوص 
الشعوب مالحم  عرفتها  أدبية  ظاهرة  املفارقة  أن  لنا  اختالفها  ويتضح  على  وهي  القدمية   ،

 ونًثرا. . شًعرا  66الفن وتذوقه  قدمية قدم قدرة اإلنسان على إبداع
املفارقة تتخلل النتاج الشعري هلذا العصر    وإذا تقدمنا يف الزمن حىت عصر ما قبل اإلسالم ، فسنجد

الظاه هذه  رصد  وسنحاول   ، الفكريوالفين  البعدين  يف  الذي  ،  الشاعراجلاهلي،  عند  تتجلى  اليت  رة 
فطنا ذًهنا  مساواتميتلك  يف  حملقة  ورًوحا  واجلمالاإلبدا   ،  أعطاه  ،  ع  ما   ، اللغة  من  مذًهال  كنا  َُ ومًت
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مميزة نسج  قدرة  األعم  على  األغلب  يف  بوعي  تناقض  مفارقات    عن  عربت  الصعب،       اتواقعه 
  اإلنسانية   وطموحاته   االجتماعية، التقاليد  و  العادات ومشاعره امللتهبة املكبوتة، إبرادته اليت روضتها 

خماض   الشاعر اجلاهلي  داخله بًعدا نفًسيا مًؤملا، فاملفارقة عندالتييواجهها، واليت أتخذ يف  والتحدايت 
فال وتطلعات،  وثيقة  وأمل  هناك  أن  شأن    بني  بد  ذلك  يف  شأهنا  اجلاهلي  الشعري  واخلطاب  املفارقة 

عصور وقد    لوائها  حتت  يرزح  اليت   الوافرة  والتضادات  التناقضات  بسبب  الشعر،  بقية  برمته،  العصر 
احملاو  اختيار  املفارقة،آثران  إىل  املفضية  الفكرية    واملوت،والقيم  حماوراحلياة  يف   تلمسها  ميكن  اليت   ر 

الستحواذها  واألبعاد   الوجدانية،  والتجارب   األخالقية،  و  االجتماعية   والنشاط  الفكر   على  الدينية. 
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