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 املفارقة يف النثر العباسي

 )*(البحث ملخص

يف النثر العباسي وتبني من خاللل هالذه   ( Irony)تتناول هذه الدراسة املفارقة 
الدراسة أن املفارقة ازدهرت يف أساليب النثر العباسالي تبعالاال دزدهالار النثالر يف تلال       
الفرتة فشملت األساليب النثريالة معمالأ أاالوامل املفارقالة املشالهورة راملفارقالة اللفميالة        

 .والرومااسية والدرامية ومفارقة األحداث واملفارقة السقراطية

 من خاللل قلقالال الضالول علال  هالذه املفارقالات أن املفارقالة الرومااسالية         وتبني
والدرامية ومفارقة األحداث ترد يف الغالالب ماالاحبة للساللول القااالي فت الون      
بذل  عل  درجة من اإلثارة والتشويق، وتبني أاه يوجد فرق بني املفارقالة والساليرية   

ل بعض املواقف وليس غايته ألن غاية صااع املفارقة رشف متناقضات احلياة من خل
 .اهلجوم عل  شيص معني ورشف أقنعته اليت يتيف  ورالها

رما تبني أن هناك فرقاال بني صااع مفارقة وآخر من ال تال العباساليني، فاالااع   
املفارقة الذي د يفاله عالن الواقالع شاليل يرصالد مفارقالات احليالاة دون مبالغالة ود        

املعري رصااع املفارقة الرافض لواقعه  يشول لغته غموض من أمثال اجلاحظ، خبلف
 .والتوحيدي
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The irony in Abassi's prose 

 

 

Summary: 
This study is handling the irony in the Abassi's prose, the 

conclusion were that the  irony influenced at the styles of the 
Abassi 's prose at that time, which included the most prose types in 
all types of irony such as the pronunciation irony, romantic, 
dramatic, the events irony and the aristocratic irony. 

By spotting the light over these ironies, the conclude was 
that the romantic, dramatic and events ironies are mostly return to 
the story style, so it became with a highest degree of excitement 
and motivation, also it concluded that there are different between 
the irony and sarcasm. Because the main objective of the irony 
maker is to reveal the life's conflicts by some attitudes, but not to 
attack any person or revealing his masks that he is hiding behind. 

As we noticed that there are deference between the irony 
maker and other maker by the Abassi's writers, the irony maker 
who has no intermission  of the reality will observe  the life's 
ironies without any exaggeration or making ambiguous language 
like Al Jahiz, with a different with Al Maari and Al Tawhidi the 
irony makers whose  rejected their realistic.      
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 ةــاملقدم

مارس العرل األساليب املشتملة عل  املفارقة يف خمتلف شالوون حيالاتهأ قبالل    
ول الن يف العاالر    -ن األمالأ األخالرى   أشال ذل   اهأ يفشأ -ظهور ماطلح املفارقة 

العباسي برزت املفارقة يف النثر األدبي بش ل واضح، وتنوعت أمناطها يف ادسالتعمال  
األدبي، وذل  بعد أن ازدهر النثر يف العاالر العباسالي ازدهالاراال ملحوظالاال، وتعالددت      

نضوية حتت ساللطة  صنوفه وأمناطه بفضل عدة عوامل منها الرتمجة، وتنومل الثقافات امل
الدولة العباسية، وحرص اخللفال واألمرال والالوزرال علال  رعايالة العلمالال وتشالجيع      
األدبال وققباهلأ عل  اقتنال املولفات، وقد أدى ذل  قىل ازدهار ف ري وعلمي وأدبالي  
صاحبه ازدهار يف وسائل التعبري، فتنوعت األساليب وتعددت مستوياتها مبا يف ذلال   

 .لة عل  املفارقةاألساليب املشتم
وقد استيدم النقاد العرل القالدام  عنالد تنالاوهلأ بعالض الناالوص عبالارات       

السيرية والالته أ والغمالز والتعالريض،    : محلت شيئاال من ددلة ماطلح املفارقة، مثل
 .وغري ذل 

ويف العاالالر احلالالديث حاولالالت بعالالض الدراسالالات األدبيالالة والنقديالالة التعريالالف 
رتال، ترمجاله  : العربية أربع دراسات، الدراسة األوىل باملفارقة، وقد برز منها يف اللغة

 املفارقالة وصالفاتها  : عبد الواحالد لولالوة ضالمن موسالوعة املاالطلح النقالدي بعنالوان       
املفارقالة يف  : للدرتورة سيزا قاسأ، بعنوان مقالة: والدراسة الثااية ،(م0892 ،ميوي )

للدرتورة   مقالة :والدراسة الثالثة ،(021ص ،م0894 ،قاسأ) القص العربي املعاصر
فن : ثأ ضمتها بعد ذل  قىل رتال ،(م0892 ،قبراهيأ) ابيلة قبراهيأ، بعنوان املفارقة

: رتال للدرتور خالد سالليمان بعنالوان  : القص يف النمرية والتطبيق، والدراسة الرابعة
 (.م0888 ،سليمان) املفارقة واألدل دراسة يف النمرية والتطبيق
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ملفارقالة يف ااالوص األدل العربالي احلالديث، و      وقد عنيت هذه الدراسات با
تلتفت لنماذج املفارقة يف النثر العربي يف العاور القدمية، باستثنال دراسة ابيلة قبراهيأ 
الاليت أوردت بيالتني لشالاعرين وااالالاال واحالداال للجالاحظ يشالالتمل علال  مفارقالة حللتالاله        

 .ووضحت رأيها يف الفرق بني السيرية واملفارقة

اول املفارقة يف النثر العباسي، وستحاول قلقال الضول علال   وهذه الدراسة ستتن
أبرز أاواعها عند بعض أعلم النثر العباسالي علال  اخالتلف مشالاربهأ، وذلال  وفالق       

 :احملاور التالية
 .مفهومها ووظائفها: املفارقة -
.املفارقة اللفمية -
.املفارقة الرومااسية -
.املفارقة الدرامية -
.األحداثمفارقة  -
.املفارقة السقراطية -

 مفهومها ووظائفها: املفارقة-1

 :مفهوم املفارقة

  حيرص الدارسون عل  وضع تعريف حمدد للمفارقة، شالأاها يف ذلال  شالأن     
ماطلحات اددال والفنون اليت د تقبالل احلاالر، واملمالاهر الاليت تتاالف باملفارقالة       

 ر قدمية، قبل أن يطلق عليهالا اسالأ  منتشرة يف اددال ويف احلياة ادجتماعية منذ عاو
 ،ميويال  )«ل أن يوجد هلا مفهوم، رأن ُيسرق السارق، أو يغرق مدرل السالباحة بوق»

 .(42ص ،م0892
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وقد بدأت رلمالة املفارقالة يف المهالور عنالد األمالأ األوروبيالة يف بدايالة القالرن         
امن السادس عشر امليلدي، و  تدخل يف ادسالتعمال األدبالي قد يف بدايالة القالرن الثال     

سيرية، ته أ، ضح ، هزل، غمز، وغريها، مما ترمجاله  : عشر، حيث استعملت ألفاظ
 ،(49ص ،م0892 ،ميوي ) مفارقة يف طور الت وين  عبد الواحد لولوة حتت مسم 

 .(08ص ،م0888 ،سليمان) مفارقة جنينية  ومساه خالد سليمان
ي حت  صارت ثأ أخذ مفهوم املفارقة يف اددال األوروبية يتطور بش ل تدرجي

قول املرل اقيض ما يعنيه، أو أن تقول شيئاال وتقاد غريه، أو متدح ل ي » :املفارقة تعين
ثأ طرأ توسع جديد يف مفهالوم   ،(48ص ،م0892 ،ميوي ) «تذم، أو تذم ل ي متدح

املفارقة، وارتسبت عدداال من املعااي اجلديدة اليت ش لت حتودال جذرياال يف مفهومها مالع  
عااي القدمية، وقد تعددت املفاهيأ اجلديدة وتباينالت تبعالاال لتعالدد ثقافالة     عدم قهمال امل

 .الدارسني من األدبال والنقاد
ولذل  ي اد ي ون مفهوم املفارقة غامضاال ومتعدد األش ال وغري مستقر، يقول 

قن املفهوم السائد يف القرن العشرين يبدو مفهوم » ()سي ميوي  .د
امرة يف احلياة جتد اخلربة عرضالة  : ري ملتزمة، فنحن اقرأ أن املفارقةمفارقة اسبية بل غ

لتفسريات متنوعة، ليس فيها واحدة صحيحة دون غريها، وقن جتاور املتنافرات جالزل  
: التعريف القديأ للمفارقة» :ثأ يضيف ،(24ص ،م0892 ،ميوي ) «من بنية الوجود

قالول شاليل   : ت أخرى، فاملفارقالة قول شيل واإلحيال بقول اقيضه قد جتاوزته مفهوما
 ،ميويال  ) «بالل سلساللة د تنتهالي مالن التفسالريات      اواحالد   ابطريقة تسالتثري د تفسالري   

 .(21ص ،م0892
معجالأ أرسالفورد   )مالن   اوأورد الدرتور خالد سليمان تعريفاال للمفارقة مالأخوذ 

 املفارقة هي قما أن يعرب املرل عن معناه بلغة توحي مبالا ينالاقض هالذا   »  وهو( امليتار
املعن  أو خيالفه، ود سيما بأن يتماهر املرل بتبين وجهة امر ادخر، قذ يستيدم هلجالة  
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تدل عل  املدح، ول ن بقاد السيرية أو الته أ؛ وقما هي حدوث حدث أو ظالرف  
مرغول فيه، ول ن يف وقت غري مناسب البتة، رما لو ران يف حدوثه يف ذل  الوقت 

 اا هي استعمال اللغة بطريقة حتمل معنال  باطن ال  سيرية من ف رة مللمة األشيال، وقم
جلمهور خاص مميز، ومعنال  آخالر ظالاهراال موجهالاال للشالياص امليالاطبني أو        اموجه 

 .(02ص ،م0888 ،سليمان) «املعنيني بالقول 
أحالدهما  : وهذا يعين أن املفارقة ذات ددلة ثنائية، حيث تشتمل علال  معناليني  

األديب صالااع  : ى، وأن املفارقة يقوم بها اثنانحريف ظاهر، والثااي خفي متعلق باملغز
املفارقة والقارئ املتلقي، فااحب املفارقة يعرض اااال بأسلول يستثري املتلقي ويدفعه 

 .قىل أن يرفض ما يعرب عنه من معن  حريف، مفضلال ما يدل عليه من معن  اقيض

للمفارقالة،   وللمفارقة أاوامل رثرية، وهذه ال ثرة اامجة عن التقساليمات العديالدة  
عمقها أو سطحيتها، ومالن حيالث طرائقهالا وأسالاليبها،     : فهي تقسأ من حيث درجتها

ومن حيث تأثريها، وغري ذل  حت  رادت تقارل ثلثني اوعاال، وأبرز أاالوامل املفارقالة   
املفارقة اللفمية وما تشمله من أاوامل، واملفارقة : اليت عنيت بها الدراسات احلديثة هي

 .قة الدرامية ومفارقة األحداث، واملفارقة السقراطيةالرومااسية واملفار

أما بالنسبة للمفارقة يف األدل العربي فإانا جنالد األدبالال قالد مارسالوا أساللول      
املفارقة بش ل واضح، وااتشرت مناذج املفارقة عل  مر العاور شعراال واثراال ثأ برزت 

ار األدل العربالي يف  يف العار العباسي بش ل جلي يف ادستعمال األدبي امراال دزده
هذه احلقبة، وخاصة النثر، وقذا حبثنا يف املاطلحات األدبية والبلغية العربيالة وجالداا   
ألفاظاال وعبارات يتداخل مفهومها ويتقاطع مع مفهوم املفارقة وحتمل شيئاال من ددلته، 

رف، وسالوق  االسيرية، والته أ، والتعالريض، ولطالائف القالول، وجتاهالل العال     : مثل
 .ذل  وتأريد الذم مبا يشبه املدح، وغريغريه، وتأريد املدح مبا يشبه الذم،  قسااملعلوم م
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ويف بداية العار احلديث بدأ الدارسون العرل يستيدمون ماالطلح املفارقالة،   
ويبدو أن أول من استعمل ماالطلح املفارقالة يف التالأليف األدبالي العربالي يف العاالر       

م، وامساله تالرويح   0998ي اشر عالام  احلديث هو الشيخ حسن اددتي، يف رتابه الذ
النفوس ومضح  العبوس، فقد استعمل ماطلح املفارقة بشال ل واضالح وجلالي يف    

وملا ران فن املفارقات فناال يشار قليه بأطراف العاي، وتروح قليه األرواح »: مثل قوله
وترمح حنوه األشباح، وترتع النفوس يف ميادين فدادين لطائفه، وتسبح يف جلال  حبالار   

ه وقطائفه، ألاه فن ربح يف هذا الزمان سوقه، وافرت يف اخلافقني عروقاله، وقالد   رنائف
ووقفالالت  ،(04ص ،م0998 ،اددتالالي) «اعتنالال  بالاله رالالثري مالالن املتقالالدمني واملتالالأخرين

قن االومل املفارقالة يف هالذا    » :الدرتورة ابيلة قبراهيأ عل  أحد ااوص ال تال وقالالت 
عنها يف قطار مسرف من الزينة اللفمية اليت النص د جياوز املفارقات اللفمية اليت يعرب 

 .عشر التاسع تقاد اهاية القرن ،(402ص ،ت.د ،قبراهيأ) «عرفت يف رتابات هذا العار

ثأ جال بعده عبد الرمحن الربقالوقي واسالتعمل لفمالة املفارقالة يف أثنالال شالرحه       
اشالرت  ل تال التلييص يف علوم البلغة لإلمام حممد بن عبد الرمحن القزويين الذي 

 ،م0888،سالليمان ) م، وقد رجح الدرتور خالالد سالليمان  0812طبعته األوىل يف عام 
أن ي الالالون اسالالالتعمال الربقالالالوقي ملاالالالطلح املفارقالالالة يف شالالالرحه ملاالالالطلح  (41ص
أول استعمال للماطلح يف ال تابات البلغية العربية حلديثه، واحلقيقالة  ( املتشابهات)

حاال بلغياال، وقمنا درج عل  استعماهلا يف أن الربقوقي   يستعمل رلمة املفارقات ماطل
أثنالالال شالالرحه لالالبعض املاالالطلحات البلغيالالة، و  يقاالالر اسالالتعماهلا علالال  موضالالومل   
املتشابهات بل استعملها يف شرح موضوعات أخالرى رموضالومل اإلدمالاج، رقولاله يف     

واباله بالذل  علال  أااله       » :فمن لي خبل أودمل احللأ عنده :هتعليقه عل  قول ابن ابات
  مفارقة حلمه أبداال، ول الن قذا رالان مريالداال لوصالل هالذا احملبالول املسالتلزم        يعزم عل
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للجهل املنايف للحلأ، عزم عل  أاه قن وجد من يالح ألن يودعه حلمه أودعاله قيالاه   
 .(192ص،م0812،القزويين) «فإن الودائع تستعاد

واستعمال الربقوقي ل لمة املفارقة يف أثنال شرحه ل تال التلييص يف أرثر من 
موضومل، ورذل  استعماهلا من قبل الشيخ حسن اددتي يدل ددلة واضحة عل  أن 

 .املفارقة راات ال يف أثنال تل  الفرتة ال معروفة لدى شرحية ربرية من قبل القرال

 :فارقةوظائف امل

اهالا  أ: ذرر الدارسون عدداال من الوظالائف الاليت حيققهالا التعالبري باملفارقالة، منهالا      
فارقة عل  التحرر واختاذ املفارقة حلمة رشف ملتناقضات احلياة تساعد األديب صااع امل

اليت د يسالتطيع أن ياالل فيهالا اإلاسالان قىل حقيقالة واضالحة لتالأتي املفارقالة وتقالرمل          
بعالد ذلال  مراقبالاال علال  الالدوام ملالا       » املتناقضات بعضها ببعض، ويمل صااع املفارقة

، وقن رمن ورال هذا رله قحساس حوله، وحمدثاال لنفسه ولغريه مزاجاال ممتعاال جذدال مرحاال
 .(419ص ،ت.د ،قبراهيأ) «عميق باأل 

اها يف بعالض األحيالان تسالاعد ال اتالب علال  املراوغالة،       أومن وظائف املفارقة 
حتمالل يف طياتهالا قالودال مغالايراال لاله،      » :فيستيدم عل  السطح القول السائد، بيالد أاهالا  

فعندئالذ  تمالل   ... ائل اإلقنالامل وتستيدم املفارقة يف اهاية املطاف عندما تفشل رل وسال 
 .(022-021ص ،م0894 ،قاسأ) «املفارقة هي الطريق الوحيد املفتوح أمام ادختيار

أن للمفارقة وظيفة قصاللحية فهالي تشالبه أداة التالوازن الاليت       ميوي  وقد أشار
تبقي احلياة متوازاة، أو سائرة خبط مستقيأ تعيد قىل احلياة توازاها عنالدما حتمالل علال     

ثأ  ،(02م،ص0892 ،ميوي ) د املفر،، أو د حتمل عل  ما ي في من اجلدحممل اجل
قن املفارقة هي ذرة امللح الاليت  »  :«توماس مان »أعقب ذل  بقول 

 (.09ص،م0892 ،ميوي ) «وحدها جتعل الطعام مقبول املذاق
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بالل  قن عاملاال بل مفارقة يشبه غابة »(: أااتول فرااس )وقال 
عل  ذل  مبيناال أاه د يريد ل ل ( ميوي )ويعقب  ،(02م،ص0892 ،ميوي ) «طيور

شجرة أن حتمل من الطيور أرثر مما حتمل مالن األوراق، ويقاالد بالذل  أااله د يلالزم      
 قن ثوجود املفارقة يف رل عمل فين، أو ضرورة وجودها يف مجيع السلوك البشري حي

 .ذل  غري مم ن
أن املفارقة وسيلة تطلق اوعاال من اللذة اليت  (:فرويد )ويرى 

 من شأاها أن تسالاعد علال  الالتيلص مالن امل بوتالات، شالأاها يف ذلال  شالأن الن تالة         
 .(12ص ،م0888 ،سليمان)

  املفارقة اللفظية-2

تتداخل األاوامل امليتلفة للمفارقة من حيث املفهوم، ألن األساس الذي بنيالت  
ف فيما بينها يف طرائقها وأساليبها أو سطحيتها وعمقهالا  عليه هذه األاوامل هو ادختل

، وغري ذل ، فمثلال النص الذي يغلب عليه الاياغة اللفمية يقلأو مدى تأثريها يف املت
البحتة ي ون يف الغالب من أمنا، املفارقة اللفمية، أما النص الذي يغلب عليه اخليالال  

ويف املفارقة اللفمية بوجه عام جند األديب املثري ي ون يف الغالب من املفارقة الدرامية، 
صااع املفارقة يقول شيئاال يرفضه املتلقي ود يقبله عل  ظاهره ألن هذا القول ذو ددلة 

 .أحدهما حريف ظاهر وادخر خفي متعلق باملغزى: ثنائية ويشتمل عل  معنيني
ت هذا ويمهر مفهوم املفارقة اللفمية بش ل جلي من خلل األاوامل املنضوية حت

اوعني من أشهر األسالاليب الاليت   ( سي، ميوي .د)النمط من أمنا، املفارقة، وقد ذرر 
وهالو   -أحالدهما   ،(22م،ص0892 ،ميويال  ) تندرج حتت مسالم  املفارقالة اللفميالة   

هو اإلبراز، وهو املدح بأسلول الذم ويالدخل يف هالذا النالومل     -أبسط هذه األساليب 
الثالااي مالن املفارقالة اللفميالة هالو أساللول       رل ما هو قريب من هذا املعنال ، والنالومل   

اإلغراق أو النقش الغائر، ويسميه أحياااال أسلول النيل مالن الالذات، أو ادسالتيفاف    
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وهذا النومل أرثر وروداال يف النثر العباسي  ،بالذات وما هو قريب منه رالتواضع الزائف
 .مل األولمن النومل األول وأرثر جودة ولذل  سنبدأ باحلديث عنه واقدمه عل  النو

واجلاحظ من األدبال الذين جييدون التعبري باملفارقة، ويف رتاباتاله أاالوامل خمتلفالة    
من املفارقات، ومنها ما مي ن قدراجه ضمن مفارقة النيل من الالذات أو ادسالتيفاف   

مالا أخجلالين   » :بالذات، ومن ذل  النص التالي الذي أورده اجلاحظ متحدثاال عن ذاته
يف العس ر، وراات طويلة القامة ورنت عل  طعام، فأردت  قد امرأتان رأيت قحداها

اصالعد أاالت حتال  تالرى الالدايا، وأمالا       : اازلي رلي معنا، فقالت: أن أمازحها، فقلت
لي قلي  حاجة وأاا أريالد أن متشالي   : وأاا عل  بال داري، فقالت أتتيناألخرى فإاها 

ل هذا، واااالرفت،  مث: معي، فقمت معها قىل أن أتت بي قىل صائغ يهودي، فقالت له
قاها أتت قليَّ بفص، وأمرتين أن أاقش علياله صالورة   : فسألت الاائغ عن قوهلا، فقال

 .(021ص ،م0889 ،األاباري) «يا سيدتي ما رأيت الشيطان فأتت ب : شيطان، فقلت
قدم اجلاحظ هذا النص بطريقة تستثري القارئ وتنتزمل منه ابتسامة هادئة، وهذه 

اجلاحظ صااع هذه املفارقالة وضالحيتها، وقمنالا مالن هالذا       ادبتسامة ليست من شيص
وقضالة جلااب مالن جوااالب احليالاة، اجلالاحظ   يالدر ظهالره        ااملوقف الذي ميثل رشفال

للواقع و  ينفال عنه، و  يسير من ذاته أو يتندر بها، وقذا ران ظاهر ال اللم يشالري   
  يعالان مالن اليالتأ    قىل ذل  فإن اجلاحظ يشري قىل ع س ذل ، اجلاحظ يشالري قىل أااله   

أمام املرأة الاليت هالي ممنالة     ؟والفقر فقط، بل عاا  أيضاال من دمامته وقبحه، وأمام من
 .اجلمال والضعف

ألن يورث اهلالأ ويثالبط أي قاسالان ل الن ذلال        ي اقاه يشري قىل أن ذل  ران راف
بالنسبة له ران خري حافز ومقو لعزميته ألاه رالان ذا اباهالة وفطنالة واالزومل قىل التفالوق      
فدأل عل  العمل بعاامية حت  غدا علمالاال مالن أعاللم الف الر واألدل، وذامل شالأاه      

 .وتسابق يف قررامه الوزرال واألمرال وربار القوم
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ومن هذا النومل من أاوامل املفارقة اللفمية مفارقة التواضع الزائف، ويبدو ذل  
ي وهالو أديالب   ، ويأتي يف مقدمتهأ أبو العلل املعالر نيعند بعض األدبال العباسي ي اجل

وااقد ولغوي وحنوي، جيمع يف بعض رتاباته النثرية بني التواضع وادعتداد بالالنفس،  
ومن ذل  ما جال يف مقدمة رسالة امللئ ة، حيث جنده يف البداية يسرف يف تواضالعه،  
وذل  بعد أن أشار قىل الشيخ أبو القاسأ حممد بن همام الذي توجه قليه بعالدة أسالئلة   

أد يسأل، فإن سئل تعني عليه أد جييب فالإن أجالال ففالرض علال       وحق ملثلي»: قال
السامع أد يسمع منه، فإن خالف باسالتماعه فريضالة أد ي تالب مالا يقالول فالإن رتباله        

وعنالد   ،(2ص ،ت.د ،املعالري ) «واجب أد ينمر فيه فإن امر فيه فقد خبط يف عشوال
تفوقه، ذل  أا  جتالده  ادستمرار يف القرالة جتد ما ينسي  تواضعه، بل جتده يشعرك ب

يرد عل  املتقدمني، وينفرد برأيه يف عدد من املسائل، وينعالي علال  ساليبويه اسالتغلق     
ل ألفاظ مستغلقة فمنها ما ي ون تعذر فهمه اوقد يقع يف ال ت» :بعض عباراته، رقوله

... من قبل عبارة واضع ال تال، وعل  ذل  جالت عبارة سيبويه يف بعض املواضالع 
سيبويه زعأ أن اليال قذا شددت ذهب منها اللني، وأجالاز يف القالوايف   أليس صاحب أ 

 .(02-02ص ،ت.د ،املعري)  «...حيًّا مع ظيب
وهذا جيعل القارئ يشعر بشيل من املفارقة حني جيد افسه معلقالاال بالني تواضالع    
املعري واعتداده بنفسه، عندها ي تشف أن تواضعه يف املقدمة تواضع زائف، وأاه مالا  

حلمل القارئ عل  ادعرتاف بتفوقه وعلو رعبه، وقد وقف الدرتور قبالراهيأ   ذرره قد
: السامرائي الذي ُعين ب ثري من مولفات املعري أمام هذه الطريقالة يف التواضالع فقالال   

 (.21ص ،0892 ،السامرائي) «وليس هذا بشيل، فقد جرى عليه يف أغلب رسائله»
أبي حيان التوحيالدي حالني مييالل    ومن املفارقة اللفمية ما يرد يف بعض أساليب 

يا حبييب أما ترى ضاليعيت   »: قىل التضاد العقلي، رقوله يف مناجاته عل  املنه  الاويف
يف حتفمي؟ أما ترى رقدتي يف يقميت؟ أما ترى غّايت يف قساغيت؟ أما ترى ضللي يف 
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يف بلغاليت؟ أمالا تالرى ضالعفي يف      يّي؟ أما تالرى عّيال  ياهتدائي؟ أما ترى رشدي يف غ
 (.02ص ،0821 ،التوحيدي) «تي؟ أما ترى عجزي يف قدرتي؟ أما ترى غيبيت يف حضوريقو

وأبو حيان حني يسل  هذا األسلول القائأ عل  التضاد العقلي الالذي يالودي   
قىل املفارقة يهدف قىل وضوح املعن  وجاللل الف الرة، قااله يعمالد قىل حشالد عالدد مالن        

مل التناقض، وقد بالني الالدرتور زرريالا    الطباقات واملقابلت وألفاظ التضاد، وشت  أاوا
أن ذل  ليس من قبيالل الاالدفة وربالط ذلال       "أبو حيان التوحيدي " يف رتابه  قبراهيأ

 :بشياية أبي حيان وطبيعة حياته املتأرجحة بني القالوة والضالعف والقالدرة والعجالز    
لال   وهو حني ي ثر يف أسلوبه من ألفاظ ادزدواج واملقابلة قمنالا ي شالف عالن شياالية حتيالا ع     »

 (.012ص ،ت.د ،قبراهيأ) «التناقض واملفارقة وحتاول دائماال أن جتمع بني األقطال املتعارضة
 ومن أاوامل املفارقة اللفمية ما يطلق عليه اإلبراز، وهالو املالدح بأساللول الالذم،    

وهذه العبارة أوسع وأرثر مشودال من تأريد املدح مبا يشبه الذم،  ،والذم بأسلول املدح
حممد بن القاسأ بن خلد املعروف بالأبي العينالال، وهالو مالن أشالهر       ومن ذل  ما قاله

! أات خالري مالن رسالول اهلل   »:  ظرفال العار العباسي، قال مرة لااعد ذي الوزارتني
ولو رنت فماال غليظ القلب دافضوا من : قن اهلل تعاىل قال له: ويل  ريف؟ قال: قال

 (.441ص ،م0828 ،هط ؛429ص ،ت.د ،احلاري) «وأات فظ، ولسنا انفضحول ، 
رتابي قىل أمري املومنني ومالن  »: ومثل ذل  ما رتبه عمرو بن مسعدة قىل املأمون

قبلي من قواده وسائر أجناده يف اداقياد والطاعة عل  أحسن مالا ت الون علياله طاعالة     
جند تأخرت أرزاقهأ، وااقياد رفالاة تراخالت أعطيالاتهأ، واختلالت لالذل  أحالواهلأ،       

 (.982ص ،ت.د ،ارياحل) «والتاثت معه أمورهأ
أراد عمرو بن مسعدة أن يوحي للمأمون أن جنده يتذمرون من تأخر أعطياتهأ 
فلأ جيد بداال من التعالبري بأساللول املفارقالة، فالذرر للمالأمون أن القالادة وسالائر اجلنالد         
منقادون للطاعة عل  أحسن ما ت ون عليه طاعة جنالد تالأخرت أرزاقهالأ، ورالان ملالا      
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فارقة موثرة دور يف التأثري الواضالح علال  املالأمون الالذي     اشتملت عليه الرسالة من م
استحسن الرسالة وعرضها عل  من يف جملسه، وأمر بارف أعطياتهأ لسالبعة أشالهر،   

 .ورافأ راتب الرسالة

 املفارقة الرومانسية -3

يف اهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ارتسبت املفارقة عدداال من 
ليت ش لت حتودال جذرياال يف مفهوم املفارقة يشبه ما أحدثته الرومااسية ا ةاملعااي اجلديد

من حتول جذري يف النمرة قىل العا  عما ران سائداال يف قرون سابقة، فقالد غالدا مم نالاال    
النمر قىل العا  عل  أاه مسرح ذو مفارقة والبشر مجيعالاال حمالض ممالثلني، وحيالاة البشالر      

ف والقالالوة والعقلايالالة والعاطفيالالة، وامللئ يالالة  الضالالع: م تمالالة بالثنائيالالات املتناقضالالة
واحليوااية، وغريها من املتناقضات، وخري وسيلة لفهأ هذه املتناقضات ورشالفها هالي   

قذ جند ال لمة اليت يراهالا  »: النمر قليها من خلل املفارقة، وخاصة املفارقة الرومااسية
 ،(14ص ،م0892 ، ميويال ) «املقاود باملفارقة عل  أاها قطرال تغدو ع س اإلطرال

وحتول اإلطرال قىل ع س اإلطرال من أبالرز الررالائز يف مفهالوم املفارقالة الرومااسالية،      
مجالي علال    ()يقوم ال اتب خبلق وهأ » :وذل  ألاه يف املفارقة الرومااسية

ش ل ما، وفجأة يقوم بتدمري هذا الوهأ وحتطيمه من خلل تغري أو ااقلل يف النالربة  
أو من خلل ملحمة ذاتية سريعة وعابرة، أو مالن خاللل ف الرة عنيفالة      أو األسلول
واملفارقة الرومااسية بهذا املفهوم قد تتداخل  ،(11ص ،م0888 ،سليمان) «ومناقضة 

مع اإلبراز يف املفارقة اللفمية وخاصالة املالدح بأساللول الالذم، ول الن تتميالز املفارقالة        
 .الرومااسية جبنوحها غالبا حنو اخليال املثري

ويف النثر العباسي مناذج من املفارقة يتفق بعضها مالع املفارقالة الرومااسالية، قىل    
حد ربري، حيث جند ال اتب يقوم بعرض منوذج مثالي ل اتالب أو شالاعر أو معلالأ أو    

وبعد قرالته ينطبع يف ذهن املتلقي صورة مغايرة ملا عرضه ال اتب يف بداية  ،غري ذل 
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ل املعري يف رسالة الغفران، وهي رسالة رتبهالا رداال  النص، ومن ذل  ما فعله أبو العل
عل  رسالة تلقاها من أبي احلسن علي بن مناور احلليب املعروف بابن القارح، يقول 

وصاللت الرسالالة الالاليت حبرهالا بالالاحل أ    » :أبالو العاللل واصالالفاال رلمالات تلال  الرسالالالة    
اهلل  وعجبت من اتساق عقودها الفاخر، ومثلالها شالفع االور وقالرل عنالد     ... مسجور

ويف قدرة ربنا جلت قدرته أن جيعالل  .. .وافع، وألفيتها مفتحة بتحميد صدر عن بليغ
رل حرف منها شبح اور، د خترج مبقال الالزور يسالتغفر ملالن أاشالأها قىل يالوم الالدين       
ويذرره ذرر حمب حزين، ولعلاله سالبحااه قالد ااالب لسالطورها املنجيالة مالن اللالهب         

ئ الة مالن األرض الرارالدة قىل السالمال     معاري  مالن الفضالة والالذهب تعالرج بهالا املل     
 (.40ص ،ت.د ،املعري) «وت شف سجوف الملمال

ياف أبو العلل رلمات الرسالة اليت وصلت قليه مالن ابالن القالارح ويشالبهها     
بأشجار اجلنة، ويرجو أن تاعد امللئ ة بتل  الرسالة قىل السمال مبعارج من الالذهب  

ا النص حت  يشعر بالتناقض، وجيد ددلالة  والفضة، وما أن يستمر املتلقي يف قرالة هذ
ال لمات عل  ع س ظاهرها، فأي قيمة لتل  الرسالة حتال  تعالرج بهالا امللئ الة قىل     

قد سل  أسلول املفارقة للاتقاص   -بهذا الثنال  -ن أبا العلل أالسمال؟ وي تشف 
لة رلالها  حسبنا أن اقول أن الرسالا » :من ابن القارح، ولذا قال العقاد عن هذه الرسالة

قن هي قد ضح ة واحدة متااللة جيهالر بهالا املعالري حينالاال      ... يف وضعها ويف ترريبها
 (.89ص ،م0822 ،العقاد) « ويوارل بها أحياااال، وقد يغرق يف السير حني يوارل ويداري

وأوضح من ذل  ما فعله اجلاحظ يف رسالالة الرتبيالع والتالدوير، وهالي رسالالة      
تالال مالن أصالحال الالوزير حممالد بالن       ل أحالد ال  ألفها يف هجال أمحد بن عبد الوها

ولالو     »  :ومما يدخل يف املفارقة الرومااسية من هذه الرسالة قولاله  ،املل  الزياتعبد
قد أاا د استطيع أن تقول يف اجلملة وعند الوصف واملدحة هو أحسن مالن   ل  ني 

: لتفالاريق القمر وأضوأ من الشمس وأبه  من الغيث، وأانا د اسالتطيع أن اقالول يف ا  
ورأن عينه ماوية، ورأن بطنه قبطية، ورالأن لسالااه ورقالة ورالأن      ،رأن عنقه قبريق فضة
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ورالأن عوارضاله الالربد     ،أافه حّد السيف، ورأن حاجبه خط بقلأ ورأن لوااله الالذهب  
ل ان يف ذل  الربهان النري والدليل البني، وريالف د ي الون رالذل     .. .ورأن فاه خامت

 (.92-92ص  ،م0828 ،اجلاحظ) « هاية يف رل ش لوأات الغاية يف رل فضل والن
واجلاحظ يف أثنال ذمه ألمحد بن عبد الوهال يعتمد علال  التنالاقض واملفارقالة،    
في يل له املديح ويافه بافات احلسن واجلمالال الاليت د يتاالف بهالا ود جتتمالع يف      
شيص، بل يافه بافات مادية، د تليق قد بالفتيات، ويسالرد لالذل  احلجال  ألااله     

ريد أن ينتقص من شياه وقبح جسالمه قبالل أن ينتقالل قىل ااتقالاص عقلاله، وذلال        ي
قمعاااال يف ذم ابن عبد الوهال الذي خياشن اجلاحظ ويطاوله وحيسد العلمال مالن غالري   

وقمنا اعتمد عل  ما يسالوقه   ،أن يتعلق فيهأ بسبب، وهو   يعتمد عل  السب والشتأ
 .ذي يدعيه ال اتب وقبحه احلقيقيمن مفارقات اامجة عن التناقض بني حسنه ال

والرسالة متتلئ بأاوامل من املفارقات ف ل مفارقة متتد لتسلأ القارئ قىل مفارقالة  
حالدثين   » :من عقله مثل قوله اداتقاصأخرى، فبعد أن ينتقص من جسمه ينتقل قىل 
ومالذ رالأ مالات عالوج؟ ومتال  تبلبلالت        ؟ريف رأيت الطوفان، ومت  ران سيل العرم

 ،م0828 ،اجلالالاحظ) « حالالبس غالالرال االالوح؟ ورالالأ لبثالالتأ يف السالالفينة ومالالا ؟األلسالالن
يريد اجلاحظ من ورال ذل  قظهار جهل أمحد بن عبالد الوهالال فيعمالد قىل     ،(84ص

جمابهته بهذه األسئلة اليت يسالتحيل أن جييالب عنهالا، قااله يعمالد يف هجائاله قىل احلالوار        
عف عقله جبوار واجلدل واملغالطة، وما يااحب ذل  من مفارقات ليشوهه ويمهر ض

قن اجلاحظ بن  مفارقته عل  فن املفارقات،  » :ولذل  قال شوقي ضيف ،قبح صورته
ضالميمات   وقد أخذ يضأ قىل ذلال   ،األوسا، اليواااية عنده الفن الذي رشحت له امريةهذا 

 (.092ص ،ت.د ،ضيف) « أخرى من أسئلته ال ثرية حت  تتأ له سيريته من صاحبه
وذلال    ،ه أبو حيان التوحيدي يف الااحب بن عبالاد قريب من ذل  ما سطر و
ظريالف الالثين   .. .أحسب أن عينياله رربتالا مالن زئبالق وعنقاله عمالل بلولالب       » :يف قوله
 «.. .يف ش ل املالرأة املالومس   ،والتفتل رثري التعوج والتموج شديد التف    ،والتلوي

 (.24م ص0820 ،التوحيدي)
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اور الالوزير الاالاحب بالن    يف بداية النص يتاور القارئ أن أبا حيان سوف ي
ول نه ما يلبالث أن يهالدم هالذه الاالورة      ،عباد باورة مقبولة تليق مب ااته من الوزارة

صراحة ودون مواربة أو قحيال بافات املرأة املومس، ولعل لالذل    الوزيرحني ياف 
ما يربره عند أبي حيان، فقد ران اتال بالااحب وأعجب به وأرثر من الثنال علياله،  

ينهما وحقد عليه الااحب فااقلب عليه أبو حيان وتناوله بالذم، ورذل  ثأ فسد ما ب
ران قد اتال بالوزير ابن العميد وما لبث أن حل بينهما اخلاام فرحل عنه أبو حيان 
ساخطاال متهماال قياه بالبيل، ولذل  ران أبو حيان يف حالة تذمر من األصدقال ويساليل  

 .ابه الاداقة والاديقالمن بالاداقات، مما شجعه عل  تأليف رت
ويبدو أن أوضح منوذج للمفارقة الرومااسية يف النثر العباسي ما رتبه اجلالاحظ  

ا بأحد معلمي الابيان عندما ذرر أاه دخالل يومالاال قريالة فوجالد فيهالا معلمالاال يف       متندر 
فجلسالت عنالده،   » :أحسن هيئة، وسلأ عليه فرد أحسن رّد ورحب به، قالال اجلالاحظ  

إذا هو ماهر، ثأ فاحتته يف الفقاله والنحالو وعلالأ املعقالول وأشالعار      وباحثته يف القرآن ف
فدخلت قلياله  ... فجئت يوماال لزيارته وطرقت البال... العرل فإذا هو رامل األدوات

د، :قال ؟عمأ اهلل أجرك، ثأ قلت هذا الذي توف  ولدك: فقلت اوقذا به جالس رئيب 
ومالا هالو   :   قالال د، قلالت  قلت فوالدك قال د، قلت فأخوك قال د، قلالت فزوجتال  

فقلت سبحااه اهلل النسال رثالر   ،هذه أول املناحس :من ؟ قال حبيبيت، فقلت يف افسي
وريالف  : وستجد غريها، فقال أتمن أاي رأيتها؟ قلت هالذه منحسالة ثاايالة، ثالأ قلالت     

اي رنت جالساال يف هذا امل ان، وأاا أامر من الطالاق قذ  أاعلأ : عشقت من   تر؟ فقال
 : رأيت رجلال عليه برد يقول

 ...ردي علي فوادي أين ما رااا  يا أم عمرو جزاك اهلل م رمالالة

لود أن أم عمرو هذه ما يف الدايا أحسن منها ما قيل فيها هذا  :فقلت يف افسي
 :ل بعينه وهو يقولالشعر فعشقتها، فلما ران منذ يومني مّر ذل  الرج
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 فل رجعت ود رجع احلمار  ذهب احلمار بأم عمرولقد   

 (.22ص ،م0828 ،اجلاحظ) «.. فعلمت أاها ماتت فحزات عليها
ه ذا يرسأ اجلاحظ للمعلأ صورة عل  طريقة املفارقة الرومااسية يمهر املعلأ 

هالدم هالذه   باورة مثالية، فهو رامل األدوات وعل  هيئالة حسالنة، ثالأ مالا يلبالث أن ي     
الاورة املثالية، عندما يمهره باورة قاسان أمحق أحب امرأة   يرها، وقمنا مسع عنهالا  
يف بيت  من الشعر، ثأ حيزن حني علأ بوفاتها من خلل بيت ينشد، ويتيالذ اجلالاحظ   
من ذل  ذريعة للستمرار يف تأليف رتال عن اوادر املعلمني رالان قالد االوى تقطيعاله     

ل نه قوى عزماله علال  تاالوير محقهالأ وضالعف عقالوهلأ       حني صاحب هذا املعلأ، و
 .مللزمتهأ الابية

 املفارقة الدرامية-4

عالن املفارقالة عنالد    ( رواالول ثرلالوال   )يبدو أن الدراسة اليت أعدها 
سوفورليس هي األساس يف معرفالة املفارقالة الدراميالة ويطلالق عليهالا أحيااالاال مفارقالة        

ويف املفارقة الدرامية يقوم شيص بالتاالرف   سوفورليس اسبة قىل املسرحي اليواااي،
راللم  »  :بطريقة توحي بأاه جيهل حقيقة المروف اليت حتيط به فتبدو تارفاته ورلمه

قشالارة قىل الوضالع رمالا يبالدو     : شياية د تعالي أن رلمهالا حيمالل قشالارة مزدوجالة     
قىل الوضع رمالا هالو علياله، وهالو الوضالع       -د تقل عنها مللمة  -للمت لأ، وقشارة 

وبذل  ي ون  ،(21ص ،م0892 ،ميوي ) «عما جرى رشفه للجمهور اامليتلف متام 
 .القارئ أو املشاهد عل  علأ بالوضع احلقيقي هلذه الشياية

ا د يعالين أاهالا ملزمالة دائم ال    ،باملسرح اوظهور ماطلح املفارقة الدرامية مرتبطال
ية أو القااليدة أو  للمسرح، بل مي ن أن توجد ب ثرة خارج املسرح يف القاة أو الروا

 .املسرحية امل توبة أو اللوحة الفنية أو القطعة املوسيقية، وغري ذل 
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مالن ممالاهر املفارقالة الدراميالة، مالن       اوقذا امراا يف النثر العباسي وجداا عالدد  
أجودها ما أورده أبو الفرج علي بن احلسني األصفهااي من أخبار ااهضالة بالن ثومالة،    

بالو الفالرج ممالاهر مالن غفلتاله وسالذاجته يف رتاباله        وابن ثومة، أعرابي سالاذج سالرد أ  
األغااي، يف أسلول ذي طابع قااي اشتمل عل  عدد من املفارقات الدرامية، وألن 
النص طويل فسوف أورد جزلاال منه يشتمل عل  بعالض املفارقالات الدراميالة، وسالتتأ     

 .اإلشارة قىل بقية املفارقات يف أثنال قلقال الضول عل  النص

أن ااهض بن ثومة مّر بقرية ب ر اهلللالي ااحيالة الشالام، فالرأى     ذرر أبو الفرج 
وقذا بهالا االاس رالثري     » :دوراال متباينة وخااصاال ضأ بعضها قىل بعض، قال ابالن ثومالة  

هالذا أحالد    :مقبلون ومدبرون، علاليهأ ثيالال حت الي ألالوان الزهالر، فقلالت يف افسالي       
رجالت مالن   خ :األضح  أو الفطر، ثأ ثال قىل ما غرل عالن عقلالي فقلالت   : العيدين

أهلي يف بادية البارة يف صفر، وقد مض  العيدان قبالل ذلال  فمالا هالذا الالذي أرى؟      
فبينما أاا واقف متعجب أتااي رجل فأخذ بيدي فأدخلين داراال قورال وأدخلين منها بيتاال 
قد جندت يف وجهه فرش ومهدت، وعليها شال تنال فرومل شالعره من بياله، والنالاس    

ري الذي ح ي لنالا جلوساله علال  النالاس وجلالوس      فقلت يف افسي هذا األم... حوله
الساللم عليال  أيهالا األمالري ورمحالة اهلل      : الناس بني يديه، فقلت وأاا ماثالل بالني يدياله   

أجلس فإن هذا لاليس بالأمري، قلالت فمالا هالو؟ قالال       : وبرراته، فجذل رجل يدي قال
م بالني  ثأ ُأتينا خبرق بيض فألقيت بني أيدينا فمننتها ثياباال، فلما بسالطه القالو  ... عروس

« د أعرفاله  ،صالنف مالن اخلبالز    -فيما زعموا  -وقذا هو ،أيديهأ قذا هو يتمزق سريعاال
 .(014ص ،هال0141 ،األصفهااي)

ياور من خلهلا  ،من املفارقات الطريفة ايعرض أبو الفرج يف هذا النص عدد 
غفلة ااهض بن ثومة وسذاجته يف أسلول قااي، وابن ثومة من األعرال البسطال 

بادية قىل قحدى القرى فرأى فيها حياة تغاير ما ألفه يف البادية، ووجد افسه خرج من ال
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د العيدين فإذا به حفلة عرس، ويعمد أبو الفرج قىل قيراد عدد حيف احتفال ربري ظنه أ
من املفارقات الدرامية يف أسلول سهل وعبارات سلسة شيقة يبالدو مالن خلهلالا ابالن     

ما جيري حوله، فهو يسلأ عل  العروس ظاااال أااله   د يعرف حقيقة امنبهر  اثومة ساذج 
األمري، ويرى اوعاال من اخلبز فيمنه قماشاال ويتناول اخلمرة دون أن يدري ما هي فيشعر 

 .بالف د عهد له به
وتتااعد األحداث الدرامية بتوالي املفارقات اليت تعرب عن مماهر السذاجة يف 

عروفالة يف عاالره، فادلالة املوساليقية     شياية ابن ثومة وجهلاله ب الثري مالن األمالور امل    
ليست سوى خشبة عيناها يف صدرها فإذا عررت آذااها اطقت رأحسن قينة ( الرببط)

 .واملزمار ليس سوى هنة من اهلنات، والاناجتان املعدايتان مرآتان ،رآها
وأبو الفرج يروي ذل  علال  لسالان ابالن ثومالة يف أساللول ساللس بعيالد عالن         

ذل  وهو يف دهشة رأاه د يعيش يف عاره، ثأ يعجب الت لف وابن ثومة يروي رل 
 .من ضح  الذين قص عليهأ هذه األحداث

وقد أعجب بعض الدارسني مبهارة أبي الفرج األسلوبية الاليت جعلالت عباراتاله    
تتسأ باملعاصرة عل  الرغأ من قدمها، وعل  مهارته يف قبراز هذه اللقطات القاالرية  

يف قبراز املفارقالات  » :حلضارة ويرى أن براعته تتجل اليت تاور التباين بني البداوة وا
املطردة بني وقائع املشهد يف احلفل وبني تاورات البدوي املباينة هلا واملغالايرة، وهالذا   
ينطوي يف الوقت افسه عل  التباين بني احلضارة والبداوة، والتعبري عالن هالذا التضالاد    

فلسفة الضح  الاليت حللالها   من خلل مواقف تعتمد عل  التاادم هو يف الواقع سر 
 .(102-101ص ،م4112 ،الدقاق)« برغسون وأمثاله من الفلسفة

ومن املفارقات الدرامية ما أورده اجلاحظ بشأن دجاجة أبي اهلذيل، وهالو مالن   
البيلل املذرورين، وران أهدى دجاجه قىل مويس بن عمران، وراات دجاجتاله الاليت   

ب رمه وحسن خلقه أظهالر التعجالب مالن    » ::ول نه ،أهداها دون ما ران يتحذ ملويس
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مسنها وطيب حلمها، وران يعرف باإلمساك الشديد فقال وريالف رأيالت أبالا عمالران     
وتالدري مالا جنسالها؟ وتالدري     : فيقولراات عجباال من العجب، : تل  الدجاجة؟ قال

فل يزال يف هذا، وادخر يضح  ضح اال اعرفه حنن، ود يعرفه أبو اهلذيل، ... سنهاما
اهلذيل أسلأ الناس صدراال، وأوسعهأ خلقاال وأسهلهأ سالهولة، فالإذا ذرالروا     وران أبو

أين راات يا أبا عمران من تل  الدجاجالة، وقن ذرالروا ماليلد شاليل أو     : دجاجة قال
 .(012ص ،ت.د ،اجلاحظ) «... ران ذل  بعد أن أهديتها ل  بسنة: قدوم قاسان قال

 ياة وما فيها من مفارقات،ي شف اجلاحظ يف هذا النص جااباال من تناقضات احل
شياية أبي اهلذيل الذي يبدو مع خبله أقرل : امقحداه: وذل  من خلل شيايتني

قىل السذاجة، ليس ل ثرة حديثه عن دجاجته ومسنها وسنها وطيالب حلمهالا وجنسالها    
فقط، وقمنا ل ثرة ت رار ذررها يف رل مناسبة، وقد أرد الالنص علال  غفلتاله فالبني أااله      

وأسهلهأ سهولة، والشياية الثااية شياية مالويس بالن عمالران     أسلأ الناس صدراال
 .وهو شياية عل  درجة من ال رم وحسن اخللق

ويف الوقت الذي ران فيه أبو اهلذيل يتارف من خلل سذاجته مبا يتناقض مع 
حقيقة الوضع ران مويس يضح  ضح اال يعرفه املتلقي ود يعرفه أبو اهلذيل لغفلته، 

فأفرد هلا صفحة يف رتابه مثار القلول  الثعاليب  اهلذيل بعناية وقد حميت دجاجة أبي
 .(222ص ،ت.د ،الثعاليب) يف املضاف املنسول

 مفارقة األحداث -5

ففالي   ،مالع املفارقالة الدراميالة    ارالبري   تتشابه مفارقة األحداث وتتداخل تالداخل 
( يويال  م)مفارقة األحداث يش ل حدث ما منعطفاال أساساال يف سرد األحداث، وينمر 

 ،م0892 ،ميويال  ) «ااقلل حيدث مع مرور الزمن» :قىل مفارقة األحداث عل  أاها
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ولذا فإن مفارقة األحداث ت تمل بمهور حدث معني حيدث ااقلباال يف سري  ،(14ص
 .األحداث وقد ي ون هذا احلدث يف قمة املفارقة، أو قد ت ون املفارقة يف احلدث افسه

عبالالد اهلل بالالن املقفالالع يف بالالال قيالاللذ وبالاللذ  ومالن مفارقالالة األحالالداث مالالا أورده 
وقيراخت يف رتال رليلة ودمنة، وذل  عندما أغضبت قيراخت زوجها امللال ، فقالال   

: ااطلق بها واقتلها ود ترمحها، فيرج قيلذ من عند امللال  وقالال  : املل  لوزيره قيلذ
اال أمينالاال  د أقتلها حت  يس ن عنه الغضب، ثأ ااطلق بهالا قىل منزلاله وورالل بهالا خادمال     

ثالأ خّضالب ساليفه بالالدم     »خيدمها وحيرسها حت  ينمر ما ي ون من أمرها وأمر املل  
أيهالا امللال  قاالي قالد أمضاليت أمالرك يف       : ودخل عل  املل  رال ئيالب احلالزين فقالال   

قيراخت، فلأ يلبث املل  أن س ن عنه الغضب، وذرر مجال قيراخالت واشالتد أسالفه    
و مع ذل  يستحي أن يسأل قياللذ أحقالاال   عليها، وجعل يعزي افسه عنها ويتجلد، وه

 .(122ص ،ت.د ،بيدبا) « ؟أمض  أمره فيها أم د
وحاول الوزير قيلذ أن يبعد اهلأ واحلزن عن املل  ويسليه ويضرل له األمثال 

قيلذ أمن رلمالة واحالدة فعلالت     اقيه  » والقاص، واستمر عل  ذل  حت  قال املل 
 ،بيالدبا ) «احد ران مين و  تتثبت يف األمالر أمرت  به من ساعت ؟ وتعلقت حبرف وما
 .(128ص ،ت.د

ويستمر احلوار بني املل  ووزيره قيلذ، وقيلذ يسل  طريق الفلسالفة يف رالل   
 رلمة يقوهلا املل ، واستمر عل  هذا احلال حت  مت ن قيلذ من قظهار ضالعف امللال    

  قن قيراخالت علال  قيالد    أيها امللال : ثأ قن قيلذ ملا رأى املل  قد اشتد به األمر قال »
 .(120ص ،ت.د ،بيدبا) «احلياة، فلما مسع املل  ذل  اشتد فرحه

الشياية احملورية اليت تدور حوهلا هذه األحداث هي قيراخت زوجالة امللال ،   
ابتدال  بأمر املل  بقتلها ثأ قيهام الوزير أاه قتلها ثأ ادم املل  الشالديد علال  تاالرفه،    

يتحسر عل  فقدها وعالدم قخبالاره عالن ماالريها، ومالا       وحماولة الوزير تسليته، وترره
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ينطوي عليه ذل  من مفارقات ترتبط مباشرة بضيامل قيراخت مالن بالني يالدي امللال ،     
املفاجأة اليت  ولذل  فإن احلادثة ال ربى اليت ش لت منعطفاال رئيساال يف سري األحداث ت من يف

ياة، مما أحالدث ااقلبالاال يف   فاجأ بها الوزير املل  عندما أخربه أن قيراخت عل  قيد احل
 .حياة املل  فبعد أن تااعدت األحداث وبلغت القمة اجتهت بهذا احلدث حنو احلل

ا يف تغري األحوال مهم  اومن الناوص اليت تش ل فيها مفارقة األحداث منعطفال
الذي   ير الناس رزيناال ود وقالوراال   ،القاضي ما أورده اجلاحظ بشأن عبد اهلل بن سوار

قذ ران يأتي جملسه فيحتيب ويبق  حمتبياال مدة بقائه د يتحرك منه عضالو ود حيالرك   مثله 
يده ود يشري برأسه، ويبلغ بال لم اليسري املعااي ال الثرية، ذلال  رالان شالأاه يف رالل      

فبينما هو رذل  ذات يوم وأصحابه حواليه يف السماطني بني يدياله قذ سالقط   »األيام  
حتول قىل موق عيناله، فالرام الاالرب يف سالقوطه علال       عل  أافه ذبال فأطال امل ث ثأ 

وأوجعه وأحرقه، وقاالد قىل م الان   فلما طال ذل  عليه من الذبال وشغله ... املوق
حيتمل التغافل أطبق جفنه األعل  عل  جفنه األسفل، فلأ ينهض، فالدعاه ذلال  قىل   د

ه فمالا زال  ثأ عاد قىل موضع... أن واىل بني اإلطباق والفتح، فتنح  ريثما س ن جفنه
يلح عليه حت  استفرغ صربه وبلغ جمهوده فلأ جيد بداال من أن يالذل عالن عينياله بيالده     
ففعل، وعيون القوم قليه ترمقه، فتنح  عنه بقدر ما رد يده وس نت حررته ثأ عاد قىل 
موضعه، ثأ أجلأه قىل أن ذّل عن وجهه بطرف رمه، ثأ أجلأه قىل أن تالابع بالني ذلال ،    

 ،م0888 ،اجلالالاحظ) «ني مالالن حضالالره مالالن أمنائالاله وجلسالالائهوعلالالأ أن فعلالاله رلالاله بعالال
 .(122-122ص

احملور األساس يف هذا النص هو الارامل بني اقيضني همالا السال ون واحلررالة،    
وميثل الس ون القاضي الرزين عبد اهلل بن سوار الذي   يره أحد حيرك رأسه أو يشري 

ة صالغرية معروفالة   بيده أو حيول رجلال عن رجل، وميثل احلررالة الالذبال وهالو حشالر    
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حبررتها الدائبة، ورثرة قحلاحها، ويستمر الارامل بني النقيضني ويستمر الشد واجلذل 
بني الس ون واحلررة، ويار ابن سوار عل  عدم احلررة فلأ حيرك أرابة أافه أو يغض 
وجهه أو يذّل بإصبعه ثأ حاول ادرتفال بإطباق اجلفنني، ول ن عندما وصل الذبال 

حيتمله حدثت املفارقة ال ربى وااقلب سري األحداث عندما أخذ عبد اهلل قىل م ان د 
بن سوار يذل عن عينيه بيده، ثأ أجلأه قىل أن يذل عن وجهه بطرف رمه، ثأ اضطر 
قىل أن يوالي هذه احلررات، رل هذا وعيون القوم ترمقه دهشة واستغراباال، فاضطر أن 

وأن اهلل ي شف من ضالعفهأ مالا رالان    خيطب فيهأ ويبني رثرة من أعجبتهأ أافسهأ، 
 .مستوراال ويفضحهأ عل  يد أضعف خلقه

قن املوهبة اليت يتمتع بها اجلالاحظ يف الرباعالة يف الوصالف والدقالة يف التاالوير      
جعلت اجلاحظ صااعاال ماهراال هلذه املفارقة، قن موهبة الوصف والتاوير يف هذا النص 

الذي حتالدث   ن أمثال طه احلاجريجعلت رثرياال من الدارسني يشهدون له بالتفوق، م
عن هذا النص يف مقدمة رتال البيلل عل  الرغأ مالن أن الالنص موجالود يف رتالال     

وهذه الدقة يف تاوير الشيايات هي اليت دفعت  ،(29ص ،ت.د ،اجلاحظ) احليوان
ولالو عالرف األدل   » :ا لدرتور شوقي ضيف قىل أن يبدي قعجابه مبهارة اجلاحظ قائلال

ته مل ته يف املناظرة واحلوار بقاص متثيلية رثرية، وهو حبق د يبالارى  التمثيلي ألسعف
القااية عنده  يف وصف احلررات اجلسدية واملشاعر النفسية، ومن خري ما ياور هذه النزعة

 (.212ص ،ت.د ،ضيف) « أقاوصته يف رتال احليوان عن القاضي والذبال

تفرق بني السيرية واملفارقة وقد وقفت الدرتورة ابيلة قبراهيأ أمام هذا النص ل
وهو النص الوحيد من الناوص النثرية العباسية الذي وقفت أمامه عنالد حالديثها    -

فبينت أن اجلاحظ   ي ن يهدف عنالد التعالبري باملفارقالة أن يسالير مالن       -عن املفارقة 
والفرق بني السيرية » شياية بعينها رما يفعل مع شياية البييل يف رتابه البيلل
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قة أن السيرية هجوم متعمد عل  شيص بهدف سلب رالل أساللحته وتعريتاله    واملفار
من رل ما يتيف  فيه ويتيف  وراله، وهذا هو ما فعله اجلاحظ مع مناذج البيلل، أما 
يف هذا املثال فإن اجلاحظ   يتعمد قط اهلجالوم علال  ضالحيته، بالل قن هالذه الضالحية       

يستطيع أن ياالل فيهالا اإلاسالان قىل    راات مبثابة حلمة رشف ملتناقضات احلياة اليت د 
 ،قبراهيأ) «...حقيقة واضحة حامسة، وهنا تأتي املفارقة لتقرمل احلقائق بعضها ببعض

 .(401ص ،ت.د
وتربز مفارقة األحداث يف املقامات بش ل واضح، ويف مقدمالة هالذه املقامالات    

موضومل  مقامات بديع الزمان اهلمذااي الذي أمل  أربعمئة مقامة، وعل  الرغأ من أن
هذه املقامات يدور حول موضومل واحد، وهو رصالد حررالة امل الدين والطفيلاليني يف     

 .اجملتمع فإاه د تشابه أو ت رار بني مقامة وأخرى
ملالا اطقالين   : قال عيسال  ابالن هشالام   » :ومن ذل  ما جال يف املقامة األذربيجااية

، وسالرت بالي   الغن  بفاضل ذيله، اتهمت مبال سلبته، أو رنز أصالبته، فحفزاالي الليالل   
فبينا أاا يوماال يف بعض أسواقها قذ طلالع رجالل بررالوة قالد     ... اخليل، وبلغت أذربيجان

اعتضدها وعاا قد اعتمدها، وداية قد تقلسالها وفوطالة قالد تطلسالها، فرفالع عقريتاله       
أسأل  الالة عل  سيد املرساللني، حممالد وآلاله الطالاهرين، وأن تعيالنين علال        : وقال

فناجيت افسالي  : قال عيس  بن هشام ...رة أعدو ظلهاالغربة أثين حبلها، وعل  العس
 «بأن هذا الرجل أفاح من قس ندرينا أبي الفتح، والتفت لفتة فإذا هو واهلل أبو الفتح

 .(21-29ص ،م0822 ،اهلمذااي)
ويف هذه املقامة جند ح ايالة تتيالذ أساللول السالرد القااالي، وتعتمالد علال         

ما عيسال  بالن هشالام راوي هالذه     شيايتني يت رر ذررهما يف جل املقامالات، أحالده  
هالو أبالو الفالتح    : املقامات وهو عادة يقف مالن األحالداث موقالف املتأمالل، وثاايهمالا     

اإلس ندري، وياور عادة جااباال من حيالاة امل الدين والطفيلاليني، الالذين حيالاولون أن      
 .ياطنعوا بعض املواقف من خلل خدامل أفراد اجملتمع، ليحالوا عل  بعض امل اسب
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رقالات مالثرية، تتيللالها النالوادر اللغويالة والنحويالة واألدبيالة        ويتيلل ذل  مفا
واألمثال واملواعظ، يف ألفاظ مسجوعة، ويربز احلدث املفاجئ واملثري عنالدما ي تشالف   

 .عيس  بن هشام حيل أبي الفتح اإلس ندري

 املفارقة السقراطية-6

ثالل  قن الوصول قىل قمة التحرر من قيود املعارف واملدررات املتواضع عليهالا مي 
هالي أن    حلمة السعادة املطلقة عند سقرا،، ولذا راات املهمة اليت أخذها عل  عاتقاله 

يشد قليه الناس من رل صنف، ويأخذ يف حماورة رل منهأ حت  يال قىل النقطة الاليت  
جيعل الواحد منهأ يفقد فيها الثقة رلية فيما يتحاور فيه معه، بعد ذل  يرتك الشيص 

 ،(082ص ،ت.د ،قبراهيأ) أن يدرك أاه   يعد يعرف شيئاالامل ان خاوي الوفاض بعد 
وهي طريقالة معينالة يف احملالاورة، يسالتدرج عالن طريقهالا شياالاال مالا حتال  ياالل قىل           

 ممالا يالذرره التالاريخ     ادعرتاف جبهله، ولذا يوصف أرسطو بأاه صااع املفارقالة األوىل 
 .(082ص ،ت.د ،قبراهيأ)

ليب النثر العباسالي، وتبالدو واضالحة يف    ومناذج املفارقة السقراطية قليلة يف أسا
بعض حوارات عبد اهلل بن املقفع مع بعض أصحابه، وذلال  حالني يالدعي اجلهالل يف     
بعض األمور، ويعمد قىل سالوال احلاضالرين، حتال  قذا أقالروا بعالدم معرفالة اإلجابالة،        
فاجأهأ جبوال يناقض ما يتوقعواه منه، ومن ذل  ما ذرره أحد أصحابه أاهالأ رالااوا   

املربد فأقبل عبد اهلل ابن املقفع، فبشوا يف وجهه وسلموا عليه، فلمالا اسالتقر    وقوفاال يف
لعلاله أراد أصالله مالن    : أي األمأ أعقل؟ فنمر بعضنا قىل بعض فقلنا» :بهأ امل ان قال
ليس بذل ، قاهأ مل وا رثرياال من األرض فمالا اسالتنبطوا   : فارس، فقال: فارس، فقلنا

أصحال طرفة، : فالاني، قال: أصحال صنعة، قلنا فالروم، قال: شيئاال بعقوهلأ، قلنا
 ،ابالن عبالد رباله   ) «العرل، فضالح نا : أصحال فلسفة، قلنا فقل، قال: قلنا اهلند، قال

رفعتهأ هممهأ، وأعلتهأ قلوبهأ » :فأخذ ميدح العرل، ومما قاله ،(422ص ،م0821
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وبلالغ بهالأ    هلأ الفير،وألسنتهأ، فلأ يزل حبال اهلل فيهأ، وحباؤهأ يف أافسهأ، حت  رفع اهلل 
 .(422ص ،م0821 ،ابن عبد ربه) «أشرف الذرر، وختأ هلأ مبل هأ الدايا عل  الدهر

عبد اهلل بن املقفع عن معرفالة   تربز املفارقة يف ذهن املتلقي حني يعجز حماوروو
من هأ أعقل األمأ بعد أن استنفدوا رل ما لديهأ، فالإذا باله يفالاجئهأ جبعالل العالرل      

الرغأ من تعابه لفارسيته، وما اتهأ به مالن الشالعوبية، فهالو رمبالا      أعقل األمأ، عل 
يشعر رغريه من ذوي األصول الفارسية ب ره العرل الذين أدالالوا الدولالة الفارسالية،    

وخباصالة يف   وسيطروا عل  بلدهأ، ورمبا احتقرهأ ررد فعل عل  معالاملتهأ رمالوال   
ل أعقالل األمالأ   العار األموي، ومن أجل ذل  ضح  أصالحابه حالني جعالل العالر    

ألاهأ يعرفون موقفه، ولذل  أخذ ميدح العرل ويذرر فضلهأ لييفالي مالا يف افساله،    
قن »   بعد أن دل ضح هأ عل  فهمهأ ما يعتمل يف افسه، ولذل  قال عنه طه حسني

ابن املقفع   ي ن أرثر من مستشرق حيسن العربية والفارسالية، ويبالذل جهالداال عميمالاال     
 .(01ص ،م0822 ،حسني) «االفيوفق رثرياال وخيطئ أحياا

وقذا ران بعض الدارسني يتهمون ابن املقفع بالشعوبية، فإن هنالاك مالن يشالهد    
بنزعته العربية من أمثال حممد ررد علي الذي اختذ من النص املذرور شاهداال عل  عدم 

 .(89-82ص ،م0828 ،علي) شعوبيته
 شالعوبيته  واحلقيقة أاه ليس من السهولة مب الان حتديالد مالدى صالحة اتهاماله يف     

وزادقته، أو عدم صحتها، ألن املوضومل ملتبس بالقضايا السياسية يف عاره، وحنن   
اشر قىل ذل  قد من أجل املفارقة يف النص املذرور، ألن ما يشامل عن شعوبيته يقالوي  

 .جااب املفارقة يف النص، أما لو ران معروفاال بوقوفه ضد الشعوبية ملا ران يف النص مفارقة
ل يف املفارقة السقراطية، ما حدث لعمرو بن مسالعدة، وزيالر اخلليفالة    ومما يدخ

املعتاأ، عندما غضب املعتاأ عل  عامله يف األهواز، فأرسل قليه وزيره عمالرو بالن   
مسعدة يستطلع األمر، ويف الطريق قىل األهواز لقي عمرو رجلال يبدو علياله أااله أخالذ    
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، فأجال بأاه حائ ، وسأل عمالراال  قسطاال من العلأ واملعرفة، فسأله عمرو عن صناعته
عن صناعته، ف ره أن يذرر الوزارة وقال للرجل قاه راتالب، ومالن هنالا أخالذ الرجالل      
يسأل عمراال عن ال تابة اليت ادعاها صناعة له، وعمالرو د يسالتطيع اإلجابالة، واسالتمر     
 .الرجل يسأل عدة أسئلة تناسب أاوامل ال تابة امليتلفة، ويتيلل ذل  بعض املفارقات

من ذل  ما حدث عندما سالأل الرجالل ابالن مسالعدة بعالد أن عالدد صالنوف         و
فالأخرباي قذا  : راتب رسالائل، قالال  : فأيهأ أات أعزك اهلل؟ قال قلت » :قائلال ال تابة 

ران ل  صديق ت تب قليه يف احملبول وامل روه ومجيع األسبال، فتزوجت أمه ف يف 
لست ب اتب : عل  ما تقول، قالواهلل ما أقف : قلت: أتهنيه أم تعزيه؟ قال: ت تب له

 ،(414 – 410ص ،م0821 ،ابالن عبالد رباله   ) «راتب خراج: قلت ؟رسائل، فأيهأ أات
 .ويستمر الرجل يف توجيه األسئلة قىل ابن مسعدة وهو د يعرف اإلجابة احلقيقية

وبعد هذا ادستعراض ألاوامل املفارقات ألبرز ال تالال مالن صالنامل املفارقالة يف     
اسي الحظ أن هناك فرقاال بني أديب وآخالر مالن حيالث اادماجاله يف     أساليب النثر العب

جمتمعة وققباله عليه من جهة أو رفضه له من جهة أخرى، وأن لذل  أثراال عل  جالودة  
صياغته للمفارقة، ويبدو أن ذل  هو الذي دفع الالدرتورة ابيلالة قبالراهيأ قىل اإلشالادة     

لواقالع ليسالت رالبرية، رمالا هالو      املسافة اليت تفال اجلاحظ عالن ا » :باجلاحظ يف قوهلا
متوقع، ذل  أن اجلاحظ ران يعيش بروحه وقلبه يف قلب احلضارة العربية اإلسلمية، 
فليس هناك ما يشوبه من مبالغات خيالية بعيدة عن الواقع، رما د ي تنفه أي غموض 

وذلال  يف افالس    ،(400ص ،ت.د ،قبالراهيأ ) «من جرال اسالتيدامات لغويالة غريبالة   
فيه بعض األدبال من صنامل املفارقة غري مقبل علال  واقعاله، بالل هالو      الوقت الذي جند

رافض له، من أمثال أبي العلل املعري وأبي حيان التوحيدي، ولالذا جالالت أسالاليب    
 .املفارقة مطبوعة بطابعهأ
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 خامتـــــــة

تبني من خلل هذه الدراسة أن املفارقة منتشرة يف األساليب األدبية منذ عهالود  
الدراسات العربية احلديثة اليت عنيت باملفارقة اااب اهتمامها عل  أمنالا،  قدمية، وأن 

املفارقة يف العار احلديث، عل  الرغأ من أن املفارقة ازدهرت يف األساليب النثرية يف 
العار العباسي تبعاال دزدهار النثر يف تل  الفرتة، رما أن أسلول املفارقة قالدم عالدداال   

بال عل  اإلقبالال عليهالا فهالي تسالاعد األديالب صالااع       من الوظائف اليت شجعت األد
املفارقة عل  رشف تناقضات احلياة اليت د يستطيع أن يال فيها اإلاسالان قىل حقيقالة   
واضحة، وبذل  ت ون املفارقة أشبه بالأداة تالوازن، رمالا أاهالا تسالاعد األديالب علال         

اتهالا قالودال   املراوغة، فيتم ن من قول شيل يف الوقت الذي ت ون عبارته حتمالل يف طي 
 .مغايراال

رما اشتملت أساليب النثر العباسي عل  معمأ أاوامل املفارقالة املعروفالة، ففالي    
 مييلون قىل مفارقة النقش الغائر أرثر من مفارقالة  نياملفارقة اللفمية جند األدبال العباسي

 -غالبالاال   -وترد املفارقة الدراميالة ومفارقالة األحالداث واملفارقالة الرومااسالية       ،اإلبراز
ااحبة للسلول القااي، فت ون بذل  عل  درجة مالن اإلثالارة والتشالويق، أمالا     م

املفارقة السقراطية فهي أقل أاوامل املفارقة ااتشالاراال يف أسالاليب النثالر العباسالي، علال       
 .الرغأ من ظهورها يف وقت مب ر يف العار العباسي منذ عهد ابن املقفع

رقالة امليتلفالة، فاألسالاليب الاليت     وتبني أن هناك تداخلال شديداال بالني أاالوامل املفا  
ت تفي بالاياغة اللفمية ت ون يف الغالب مفارقة لفمية، واألساليب اليت يتالوافر فيهالا   
عنار اخليال واإلثارة ت ون يف الغالالب مفارقالة دراميالة، رمالا أن مفارقالة األحالداث       
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حلدث، تتداخل مع املفارقة الدرامية، ألن املفارقة الدرامية ت ون موجودة قبل ارتمال ا
 .بينما مفارقة األحداث د تمهر قد بعد ارتمال احلدث

وظهر من خلل قلقال الضول عل  هذه املفارقات أاه يوجالد فالرق بالني صالااع     
مفارقة وآخر يف النثر العباسي، من حيث قربه من الواقع أو اافاالاله عناله، فال اتالب    

يالاة دون مبالغالات   صااع املفارقة الذي د يفاله عن الواقع شيل يرصد مالتغريات احل 
تبعدها عن الواقع، ود يشول لغته غموض، وذل  من أمثال اجلاحظ، الالذي عالاش   
بقلبه وعقله يف قلب احلضارة العربية اإلسلمية يف أوج ازدهار النثالر العباسالي، رالان    
ذل  يف الوقت الذي جند فيه بعض صنامل املفارقة العباسيني غري مقبل عل  واقعه، بل 

 .مثال أبي العلل املعري، وأبي حيان التوحيديهو رافض له، من أ

رما اتضح الفرق بني املفارقة والسيرية، ألن األديب صااع املفارقة د يرغالب  
يف اهلجوم عل  الضحية رما أاه د يهدف قىل تعرية الضحية من رل ما يتيفال  وراله  

من املوقف مثل ما حيدث يف السيرية ورذل  الن تة، يف حني أن صااع املفارقة يتيذ 
وسيلة للتأمل ورشف متناقضات احلياة، اليت د يستطيع اإلاسان يف الغالب أن ياالل  
معها قىل اتيجة واضحة، وقن حدث يف أثنال ذل  ضح  مالن قبالل املتلقالي فإمنالا هالو      

 .يساعد عل  التأمل ئضح  هاد
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