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�ُص البحث ملخَّ

يتناول هذا البحث موضوع )املفارقة( بوصفه واحدًا من املوضوعات التي 
فضاًل  احلديث،  األلسنّي  اخلطاب  وحتليل  النقدّية،  املناهج  حتليلها  يف  تشتك 
والتنظري  الوجود  أهّنا هبذا  هلا، غري  ة  والنقديَّ البالغيَّة  األقدمنَي  عن مالحظات 
واإلجراء ُولدت يف الدراسات احلديثة عند الغربيِّنَي، وُتعدُّ واحدة من الظواهر 
ٍد هلا كغريها  األدبيَّة التي أمجع املحدثوَن عىل صعوبة وضع تعريف شامٍل وحمدَّ

من الظواهر األُخرى. 
ُأنموذجًا حتليليًَّا  األُسلوبيَّة يف نصٍّ عريبٍّ رسديٍّ  التقنية  بحثنا هذه  ويتناول 
ة( بوصفها واحدة من مقامات األديب واللُّغوّي العريّب  مرقنديَّ وهو)املقامة السَّ

أيب حمّمد القاسم احلريرّي، املتوّف سنة )#516(. 
نا نعتقد أّن املفارقة يف هذا النصِّ مل تكن تقنّية لغوّية،  واجلديد يف بحثنا هذا أنَّ
إهّنا خطاب  التي استعملها احلريرّي فحسب، بل  اللُّغة  أو ُأسلوبًا من أساليب 
يناه بـ)خطاب املفارقة(، ويعني: أّن املفارقة كّونت خطابًا محل كلَّ حيثّيات  سمَّ
ن  اخلطاب الُلغوّي، وهو ما سيسفر عنه اجلزء اإلجرائّي من بحثنا هذا، وقْد تضمَّ

البحث مقاصد ثالثة، هي: 
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ل: املفارقة )مفهومها، طبيعتها(. - املقصد األوَّ
- املقصد الثَّاين: خطاب املفارقة. 

ة ُأنموذجًا تطبيقيًَّا.   مرقنديَّ - املقصد الثَّالث: املقامة السَّ

الكلامت املفتاحيَّة: ) امُلفارقة، اخلطاب، املقامة السمرقندّية، احلريرّي(.
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ABSTRACT

The present research paper deals with the 'Paradox' 

as a subject common to critical approaches, modern 

linguistic discourse analysis as well as the old critics' 

rhetorical and critical notes. Nonetheless, paradox, by such 

a status and theorization, was introduced in the Western 

critical studies. In fact, it is regarded as one of the literary 

phenomena that is hard to define. This research paper 

deals with the stylistic technique in an Arabic narrative 

text (the Samarkand Maqama) by the Arabic linguist and 

writer Abu-Mohammad Qassim Al-Hereeri (died in 510 of 

Hijra). This study seeks to prove that the Paradox in this 

texts is not a linguistic technique or a stylistic technique 

that Al-Hereeri has solely used. It is rather a discourse that 

has been called the 'discourse of paradox' which comprises 

all the requirements of the linguistic discourse as will be 
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approved in the methodological part of the study. The 

study consists of three sections:

1. The paradox (its concept and nature).

2. The discourse of paradox 

3. The Samarkand Maqama as a model.

Key Words: (Paradox, Discourse, Samarkend Maqama, 

Al-Hareery).
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مقّدمة

أّن  عىل  مبنيٌّ  افتاض  هي  طيَّاته  يف  البحث  هذا  يتبنَّاها  التي  األُطروحة 
وأزماهنم-  مستوياهتم  اختالف  -عىل  يها  ملتلقِّ النصوص  ُتتيُحها  التي  الوسائل 
تقنياته األُسلوبيَّة  يامرَس  أْن  امُلبدع  النّاصُّ  ثابتة ومفروضة، بل يستطيع  ليست 
بُلعبة  َيه  أْن نسمِّ ُيمكن  ض عنها ما  فيتمخَّ النصوص،  إبداع  ة يف  اللُّغويَّ وأدواته 
ة  ة ما يف نصٍّ معنيَّ سنجدها بؤرًة مركزيَّ )تبادل األدوار(، وِمن َثمَّ فإّن تقنية رسديَّ
يف نصٍّ آخر، أو أّن انزياحًا يف استعامل اللُّغة يف مفصل من مفاصل اخلطاب، قد 
، ويف ضوء ذلك نجُد أنفسنا  ل لنا خطابًا يف حدِّ ذاته يف سياٍق معريفٍّ معنيَّ يشكِّ
عة تأخذ من منابع النصِّ مادَّهتا األساس، ثمَّ ترجع يف  أمام مسارب كثرية ومتنوِّ

الوقت نفسه لتصبَّ يف جمراه. 
وانسجامًا مع هذه الرؤية، ُيمكن أْن يكون لبحثنا مدخليَّة واضحة املعامل؛ إذ 
ى دراسة)املفارقة( بوصفها ُأسلوبًا بالغّيًا يقوم عىل التضاّد بني معنيني:  ال نتوخَّ
ق ذلك التضاّد عىل مستوى اللَّفظة، أم  خفّي وظاهر، كام هو معروف، سواء أحتقَّ
ياق بأنواعه املختلفة، ولسنا معنيِّنَي كذلك بالوقوف عند مفتِق  العبارة، أم السِّ
طرق حدودها وتنّقلها معرفّيًا بني العلوم املتامخة هلا، كالفلسفة، وعلم االجتامع، 
دة،  د، وعنارص متعدِّ وغريمها، وِمن َثّم صريورهتا مصطلحًا نقدّيًا له مفهوم حمدَّ
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املقامة  يف  املفارقة  أّن  فرضيَّة  عىل  يقوم  ذلك  يف  نظَرنا  إّن  بل  عة؛  متنوِّ وطرائق 
األديب  اللُّغوّي  مقامات  )الثامنة والعرشون( من  املقامة  )الّسمرقندّية(، وهي 
املتوّف سنة )516#(، هي نصٌّ  البرصّي،  القاسم بن عّل، احلريرّي،  املشهور، 
ُمفارق يف األصل، يستثمر أدوات اخلطاب وعنارصه ووسائله، ليكون خطابًا يف 
حدِّ ذاته، وِمن َثّم ْ َعنَْونَّا بحثنا هذا بـ )امُلفارقة بوصفها خطابًا(، أي: أهّنا حتمُل 
ه اللُّغوّي، وهذا إْن دلَّ عىل يشٍء،  سامِت اخلطاب، وتتَِّكئ عىل ركائزه، وتتزّيا بِزيِّ
فإّنه يدلُّ عىل قدرة فائقة يمتلكها هذا األديب البارع يف ترويض ممكنات اللُّغة 

وتذويبها يف قوالب جديدة. 
ويف ضوء ذلك، سنتناول هذا املوضوع يف ثالثة مقاصد: 

- املقصد األّول: املفارقة )مفهومها، طبيعتها(.
- املقصد الثاين: خطاب املفارقة. 

ة ُأنموذجًا تطبيقيًَّا. - املقصد الثالث: املقامة الّسمرقنديَّ
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ُل: املُف�رقة /مفهوُمه�- طبيعُته� املق�صُد االأوَّ

يتَّخُذ مفهوُم املفارقة ُعمقه يف تأريخ اصطالحات الفنون والعلوم، فاملصطلح 
ُيشري يف البيئة املعرفيَّة الغربيَّة إىل ما خُيالف معتقدًا شائعًا أو رأيًا اعتيد عليه)1(، 
واألُسلويّب،  البالغيِّ  باالبتكار  متعلِّق  بالغّي  مصطلح  نفسه  الوقت  يف  وهو 
ببيَّة يف البالغة القديمة)2(، والالَّفت أّن الباحثنَي يف  بوصفه واحدًا من احِلَيل السَّ
ون بأّن مفهومها ضارٌب يف  ة الغربيَّة ُيقرُّ شأن ضبط املصطلحات األدبيَّة والنقديَّ
ري العامل الغريبِّ وفالسفته قدياًم،  القدم؛ إْذ جتد جتلِّياته واستعامالته يف أعامل مفكِّ
وا  كام يف أعامل آيسخيليوس، وأفالطون، وأرسطو، وغريهم)3(، وهم الذين أقرُّ
أنَّ النصوص األدبيَّة عىل اختالف أجناسها ال تستغني عن اإلفادة ِمن املفارقة)4(. 
قبل  النصوص  يف  موجودة  غالبًا  تكون  التي  األدبيَّة  الظواهر  كلِّ  وكحال 
امُلفارقة  فإنَّ  ومتداوالً،  حمسوسًا  مفهومًا  بوصفها  عليها  االصطالح  مرحلة 
اللَّفظيَّة  املفارقة  سبيل  عىل  واسُتعملت  القديمة،  األساطري  آثار  يف  وجدت 
وقد دخلت  عليها،  تنطوي  التي  الالت  الدَّ املوقف وغريها؛ إليصال  ومفارقة 
بلفظها  امليالدّي،  الثامن عرش  القرن  بدايات  اإلنكليزّي يف حدود  األدب  حيِّز 
أو  االحتقار،  أو  التهّكم،  أو  االزدراء،  أو  كاهلُزء،  هلا،  متامخة  بمصطلحات  أو 
اإلهانة، أو غريها)5(، ومع كلِّ تطّور سيايسٍّ أو اجتامعيٍّ شهدته ُأورّبا يف عرص 
وظروف  تتناسب  وتطبيقات  مصاديق  هلا  تنشأ  تلتها،  التي  والعصور  النهضة، 
تلك املرحلة)6(، حّتى وصلْت إىل ما وصلْت إليه يف املراحل الالَّحقة؛ إذ يربط 
بعض الباحثنَي املعارصيَن، ومنهم الدكتورة )سيزا قاسم(، وجود امُلفارقة يف بنية 
النصِّ األديبِّ يف ِحقٍب معيَّنة نتيجة موقف نفيسٍّ وعقلٍّ وثقايفٍّ معنيَّ)7(، أي: إهنّا 
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ح إىل أّن لغة امُلفارقة قْد تكون مسلكًا أدبيًَّا يف حقبة تارخييَّة ما؛ لطبيعتها التي  تلمِّ
يمكن أْن تنقل محوالت ثقافيَّة ُتتجم أزمة العرص أو ظروفه الراهنة. 

فها املعجم األديّب بأهّنا »رأٌي غريٌب مفاجىٌء يعربِّ عن رغبة صاحبه يف  وعرَّ
الظهور، وذلك بمخالفة موقف اآلخرين وصدمهم فيام ُيسلِّمون به«)8(.

ضوا إىل مفهوم املفارقة عىل أهّنا ذات  ويكاد جُيمع أكثر الباحثنَي اللَّذيَن تعرَّ
املشبعة  لطبيعتها  هبا؛  مانع  جامع  تعريف  ينهض  أْن  يمكن  وال  دة،  معقَّ طبيعة 
، وتقّلبها يف فلسفات  بالغموض والتعقيد، وانفتاحها عىل أكثر من جماٍل معريفٍّ
النقاط  من  كبريًا  »عددًا  ألّن  كذلك؛  اإلجراء  مستوى  وعىل  خمتلفة،  اجتامعيَّة 
املتشابكة واملتابطة التي تشري إىل أّن كّل شكل من أشكال املفارقة يمكن تعريفه 
ومعاجلته من زوايا متعددة كام أّن نامذج املفارقة وأنامطها تتشابك عادًة مع عنارص 
ر يف تعريف امُلفارقة وحتديد مفهومها«)9(. ُأخرى يمكن أْن تدخل بشكل غري مربَّ
قاربوا  وعرب  غربيِّنَي  لباحثني  إضاءاٍت  وجود  من  يمنع  ال  هذا  أّن  غري 
مفهومها، واستطاعوا أْن يقتبوا هبا إىل جمال داليلٍّ واضح املعامل، وإن اختلفوا 
يف صياغة التعريف، وتذهب الدكتورة )سيزا قاسم( كذلك إىل أّن امُلفارقة تقوم 
عىل الغموض واالزدواجيَّة الّدالليَّة التي ُتعدُّ أساسيَّة يف طبيعتها، وتنقل تعريفًا 
ف  ا »شكٌل من األشكال البالغيَّة التي يفتض التعامل تعرُّ عن أحد الغربّيني بأهنَّ
مستوّيني داللّيني متالزمني ال ُيلغي أحدمها اآلخر«)10(، وهذا يعني أّن امُلفارقة ال 
تتميَّز بالغموِض الذي يكتنف القول فحسب، بل باإلحساس الغريب كذلك، 
الطبيعة اإلشكالّية يف حلِّ  متعارضة، وتكمن  اشتامهُلا عىل عنارص  يولِّده  الذي 
ق حني  داللة امُلفارقة يف هذا النّوع من الغموض، وِمن َثّم فإّن فنَّ امُلفارقة يتحقَّ
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ُيقال اليشء دون أْن ُيقال، وحني يكون القصد مفهومًا دون أْن يكون جليًَّا)11(، 
من  تفتض  التعبري  من  »صيغة  ا:  بأهنَّ هلا  تعريفًا  العبد(  )حمّمد  الدكتور  وينقل 
املخاطب ازدواجيَّة االستامع double audience، بمعنى أّن املخاَطب ُيدرك يف 
التعبري املنطوق معنى عرفّيًا يكمن فيه من ناحية، وِمن ناحية ُأخرى فإنَّه ُيدرك 
أّن هذا املنطوق utterance - يف هذا السياق بخاّصة- ال يصلح معه أْن ُيؤخذ 

طحيَّة«)12(. عىل قيمته السَّ
وبذلك تتولَّد إشكاليَّة يف استعامل مصطلح املفارقة تكمن يف استعامل بعض 
ر  تطوَّ أّنه يف حالة  ذلك  إىل  ينضاف  دة،  قة غري حمدَّ منمَّ بطريقة  يتّم  له،  الكّتاب 
ة، فهي ال تعني اليوم ما كانت تعنيه يف عصور سابقة، كام  مستمّر، وصريورة أبديَّ
أهّنا ال تعني يف بلٍد بعينه كّل ما يمكن أْن تعنيه يف بلٍد آخر، وال تعني يف الّشارع 
رس، وال عند باحث كّل ما تعنيه عند باحٍث  كّل ما ُيمكن أْن تعنيه يف قاعة الدَّ

آخر)13(.
تقوم عىل دراسة  الّتي  املفارقة من احلقول احلديثة  ُتعدُّ  وتأسيسًا عىل ذلك، 
النّصِّ األديّب بطريقة غري مبارَشة، وتستهدف من ذلك قراءة متأنِّية تعتمد عىل 
ن ِمن َفنّه هو الذي ُيذيب شخصيَّته  دة، واألديب الناضج املتمكِّ احتامالت متعدِّ

متامًا يف أثناء اإلبالغ، حتَّى تتبلور شخصيَّة العمل األديّب ذاته)14(.
هو  املفارقة  تناولت  التي  الكثرية  التعريفات  سياقات  من  ُيفهم  والذي 
مقتىض  عن  بالقول  واخلروج  النَّمط،  كرس  وهو  أاَل  هلا  جامعًا  معنى  هناك  أّن 
هشة، إّنام ينطوي  ي، وُيثري يف نفسه الدَّ الظاهر، واالنزياح الذي يكرس ُأفق املتلقِّ
د؛  الرسَّ أم  عر  الشِّ لغة  يف  أكانت  سواء  ة،  لغويَّ وتقنيات  ُأسلوبيَّة،  أرسار  عىل 
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ة القارئ تتمركز  لتشكيل استاتيجيَّة خطابيَّة تنهض باملعنى املراد إيصاُله، ومهمَّ
يف  وأيقظت  اة،  املتوخَّ الّداللة  األُسلوبيَّة  التقنية  هذه  أدَّت  إذا  عاّم  الكشف  يف 
، أو موقٍف ما، ثّم عىل  حنات العاطفيَّة املنطِفئة جُتاه فعٍل معنيَّ ي الشِّ نفس املتلقِّ
ياق الثقايّف الذي ُولِد فيه النّص  القارئ - فيام نعتقد- أْن يسلِّط الضوء عىل السِّ
يلجأ  قد  إْذ  يَّة؛  النّصِّ متظهراهتا  واختالف  تشّكالهتا  بمختلف  للُمفارقة  احلامل 
 ، سيايسٍّ أو   ، اجتامعيٍّ ظرٍف  يف  األُسلويّب  التَّكنيك  ِمَن  النَّوع  هذا  إىل  النّاّص 
ٍ -كام سيتَّضح يف  معنيَّ دينيٍّ  ِمْن خطاٍب  اذ موقف  أو الختِّ  ، اقتصاديٍّ معنيَّ أو 
اجلانب اإلجرائّي من هذا البحث-، وهذا املعنى ما تذهُب إليه الدكتورة )نبيلة 
اخر، وقْد تكون أشبه بستار  إبراهيم( يف أّن املفارقة قد تكون سالحًا للهجوم السَّ
رقيق يشّف عاّم وراءه من هزيمة اإلنسان، ورّبام أدارْت ظهرها لعاملنا الواقعّي، 

وقلبته رأسًا عىل عقب)15(. 

املق�صد الث�ين: خط�ُب املَُف�رقِة

لفكرة  ة  مركزيَّ ثيمة  صريورته  حيث  بحثنا من  موقَعه يف  املقصد  هذا  يتَّخذ 
البحث يف األساس، وهي أّن بناء امُلفارقة ملْ يكْن استاتيجيَّة خطابيَّة عمد املبدع 
ه بطريقٍة ما، بل إهّنا حضت -أي املفارقة- يف النَّصِّ  إىل توظيفها يف نسيج نصِّ
حيث  من  عة،  املتنوِّ ووظائفه  وغاياته،  ورسائله،  سامته،  حيمل  خطابًا  بوصفها 
، أو تفاعاًل  كونه تواصاًل لغوّيًا ُينظر إليه بوصفه عملّية جتري بني متكلٍِّم، ومتلقٍّ

د شكله غرضه االجتامعّي)16(.  شخصيًَّا حيدِّ
املفارقة وتشّكالهتا، خيضع  داخل جسد  البنى  ترتيب  فإنَّ  ذلك،  ويف ضوِء 
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للتَّحليل والنَّظر واملقاربة؛ ملعرفة كيفيَّة تأثريها يف تأليف النّصِّ وتشكيل أجزائه 
ة مؤثِّرة  وتنسيق مفرداته َوفق ما تقتضيه بنية املفارقة وتدعمه، لتصريِّ منه بنية لغويَّ

وُمفارقة يف الوقت نفسه.
موقفًا  النّّص  أكان  النَّّص-سواء  ُتنقذ  امُلفارقة  كانت  األرضيَّة  هذه  وعىل 
كاماًل، أم سياقًا لفظّيًا ،أم مشهدًا وصورة، أم حركة ،أم سلوكًا- من السقوط؛ 
ي إاّل إقامة هذا التقابل، ومالحظة  ، وما عىل املتلقِّ ًا مقاباًل هلذا النَّصِّ لُتنشئ نصَّ
نِي؛ ليكشَف أّن نّصًا آخر يتوارى خلف النصِّ الظاهر،  املسافة القائمة بني النَّصَّ

ينفتح عىل فضاءات رحبة من التخييل والتأويل)17(. 
، أي:  واملالحظ أّن خصوصّيات املفارقة تكمن يف أهّنا هي نفسها عمٌل أديبٌّ
خطاب مميَّز، هذا اخلطاب به حاجة إىل التكيز عىل القارىء املدِرك للمفارقة، 

ويرجع ذلك إىل سببني)18(: 
د أْن  “ لغة منعزلة؛ ألهّّنا تتعمَّ ل: ويرجع إىل طبيعة لغة املفارقة؛ إذ إهّنا  األوَّ

تكون خارج املوضوع.
الثاين: يرجع إىل طبيعة قارىء املفارقة الذي ينبغي أْن يتمتَّع بذات ُمفاِرقة، 
وال  األحداث،  يف  تشارك  ذات  فهي  بالّسمّو،  تتمّتع  التي  امُلفاِرقة  والذات 
الذي  إّن  إذ  اخلاطر؛  برسعة  تتمتَّع  أْن  أيضًا-  ينبغي-  األحداث،  تستغرقها 

يستوعب عالمتها هو القارىء الذكّي من خالل رسالة املرِسل الذكّي)19(. 
بعض  يراه  -كام  لغة(  من  لغة  )خلق  عمليَّة  هو  األديّب  اخلطاب  كان  وإذا 
لغة  ينطلق من  امُلحَدثني-، فهو معنى عاّم غري منحرص يف فنٍّ قويلٍّ دون آخر، 
موجودة، فيبعث فيها لغة وليدة هي لغة األثر الفنِّّي)20(، وتتمركز عملّية اإلبداع 
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عىل قدرة األديب يف ختليص الكلم من القيود التي يكبِّلها هبا االستعامل اخلاّص 
اهنا بالقول بأّن املفارقة أو غريها من التقنيات  )21(، وهذا ُيسنِد اجتِّ يف سياق معنيَّ
جديدة،  فضاءات  إىل  االستعامل  عملّية  هبا  تتَّجه  أْن  ُيمكن  األُخرى  يَّة  النَّصِّ

وُتكسبها ألوانًا ملْ تكْن عرفْتها ِمن قبُل. 
وامُلالَحظ أّن املشارب املختلفة التي تبنَّت تعريف اخلطاب، وأعطت وظائفه 
ِمَن  كثرٍي  يف  ومتباينة  خمتلفة  بتعريفات  املعرفيَّة  املنظومة  أثقلت  قد  ومرتكزاته، 
األحيان؛ نتيجة الختالف الفلسفات التي ينطلق منها واضعوا تلك التعريفات، 
ة واأللسنيَّة يف كثرٍي من جوانبها،  وتباين األصول التي ترتكز عليها املدارس النقديَّ
ة معيَّنة ُينظر إليه عىل أّنه مساٍو  فإذا كان مفهوم اخلطاب يف منظومة لسانيَّة وفكريَّ
للنَّصِّ أو أّنه يزيد عليه من خالل سلسلة كالمّية معيَّنة كأن يكون »جمموعة من 
إّنه تتابع متابط من صور االستعامل  النصوص ذات العالقات املشتكة، أي: 
ة ُأخرى  ّ يمكن الرجوع إليه يف وقٍت الحٍق«)22(، ونجده يف منظومة فكريَّ النَّيصِّ
هة إىل خماَطب معنيَّ يف سياٍق  »وحدة تواصليَّة تبليغيَّة ناجتة عن خماطِب معنيَّ موجَّ
ة( التي تنطوي يف تالفيف  «)23(، أو حّدده بول ريكول بأّنه )الواقعة اللُّغويَّ معنيَّ
أبعادها العالئقيَّة عىل بعٍد زمنيٍّ معنيَّ زيادة عىل احلدث الذي ُتثبته هذه الواقعة 
واإلسناديَّة)24(، وبذلك فإّننا نتجاوز كثريًا من املشكالت التي تواجهنا يف حال 
اعتمدنا تلك التعريفات التي تنظر إىل اخلطاب من وجهة شكليَّة تنحرص يف كونه 
سلسلة من اجلمل والعبارات التي ترتبط بظروف إنتاجها، ومّلا كانت اللُّغة حني 
ُتفهم بوصفها ملفوظًا متَّصاًل نجد عندها ذوات متكلِّمة وكاتبة حارضة، وإّن 
من  يكون  قد  داليلٍّ  نظاٍم  استعامل  يف  تربز  التي  الّداللة  إنتاج  عىل  مبنيٌّ  الفهم 
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ة عالمة ُأخرى)25(، وبذلك يتجاوز بعضهم يف مفهوم اخلطاب  اللَّفظ أو ِمن أيَّ
ياقات أْن تكتنز شحنة  عتبة اللُّغة اللَّفظيَّة)26(؛ ألهّنا »قد ال تستطيع يف بعض السِّ
عىل  وتأسيسًا  األُخرى«)27(،  العالماتيَّة  األنظمة  عن  بمعزل  التبليغّي  اخلطاب 
ذلك يكون اخلطاب »جمموعة من القيم الدالليَّة املندرجة يف سياق معنيَّ َقصد به 

ي، سواء أكانت هذه القيم إشارة أو عالمة أو لفظًا«)28(. مبدعه إفهام املتلقِّ
وهذه الرؤية اللِّسانيَّة تتطابق متامًا مع ما نتَّجه إليه ونعتقده يف جتاوز املفهوم 
بمرتبة  اليوم-  أبناء  -ونحن  أنفسنا  وضعنا  ما  إذا  اخلطاب  ملصطلح  األُصويّل 
ي اخلطاب )خماَطب(، وننظر إىل النَّصِّ األديّب يف ضوء ما استجدَّ ِمْن حقوٍل  متلقِّ
ات فهم جديدة، فاملخاطب »يقوم بدوره يف االستامع أو القراءة،  معرفيٍَّة أو جمسَّ
ابقة، وهذه  السَّ والتجارب  واملعلومات  االفتاضات  بعض  ِمن  وذهنه ال خيلو 
كّلها عوامل تؤثِّر يف طبيعة فهمه للخطاب«)29(، وتكون وظيفة املخاطب حينها 
لعمليَّة  ل  مكمِّ أّنه  حيث  من  إجيايبٌّ  دوٌر  وهو  ة،  اللُّغويَّ سالة  الرِّ تفكيك  وظيفة 
ز ما نذهب إليه ِمن أّن اخلطاب ال يمكن  التكيب التي قام هبا املخاطِب)30(، ويعزِّ
رة، وقْد  راسات املتأخِّ ره اللِّسانيُّون يف الدِّ حرصه يف متواليات اجلُمل فقط، ما قرَّ
اخلطاب  إّن  ومها:  بعضهم،  يرى  كام  اثنني  طريقني  يف  اخلطاب  معرفة  دت  حدَّ
اه يف عرض  متوالية من اجلمل أو امللفوظات، وتكمن املشكلة يف اعتامد هذا االجتِّ
»أّن  يف  يكمن  الثاين  والطريق  وامللفوظات،  اجلمل  من  لسلة  السِّ هذه  تأويل 
بنية  ُينتِج  امللفوظات-  أو  اختزاله إىل سلسلة من اجلمل  اخلطاب -وبعيدًا عن 
ُتفرسِّ تسلسل اجلمل أو امللفوظات بشكٍل مستقلٍّ عن حمتواها«)31(، ويف ضوء 
اختزاله،  دون  تشّكله  عوامل  تفرض  خاّصة  بنية  للخطاب  تكون  الرؤية  هذه 
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إنتاج  أْن يفرسِّ  الذي يفتض  الثانية من اخلطاب  الطريقة  وتكون االنطالقة يف 
امللفوظات واجلمل)32(. 

صفة  إكساهبا  أو  اخلطاب،  موضع  يف  املفارقة  وضع  أمام  نكون  وبذلك 
ة( التي تلتزم ممارسة قوانني اخلطاب األديّب َعرب إجراءاهتا اخلاّصة)33(،  عريَّ )الشِّ
تأثري وتفاعل وتشفري، وغريها،  نفسه، من  أْن حتمل وظائف اخلطاب  ويمكن 
وحينها جيد القارىء نفسه أمام رسالة ترميزّية تقوم شعرّيتها عىل جدلّية قائمة 
معيَّنة،  دالالت  أو  دة،  متعدِّ قراءات  عىل  املغلق  بناءها  يفتح  الذي  ُمبدعها  بنَي 
وقارئها الذي حياول الوصول إىل هذه املعاين بفكِّ شفرهتا البنيويَّة)34(، ويكون 
وألواهنا؛  أنواعها  بكلِّ  املفارقة  بنيته  مت يف  مقابلة نصٍّ حتكَّ القارىء حينها يف 
وهذا  يَّة)35(،  الكلِّ ة  التصويريَّ املفارقة  عىل  كاملة  بصورة  ُبنيت  نصوص  هي  إذ 
بوصفها  األديّب  النصِّ  املفارقة حتُض يف  أّن  من  هذه-  مقاربتنا  ما قصدناه -يف 
وبذلك  األُسلوبّية،  وتشّكالته  بنائه  يف  م  تتحكَّ التي  وهي  وثيمته،  العمل  بؤرة 
ًا، وهذا ما  فإّن النَّصَّ ما هو إاّل وسيلة ناقلة للمفارقة التي كانت خطابًا مركزيَّ

سُيسفر عنه البحث يف جزِئه اإلجرائّي اآليت. 

املق�صُد الّث�لُث:

ً� ُة اأُمنوذج�ً تطبيقيَّ مرقنديَّ املق�مُة ال�صَّ

ة وُأسلوبيَّة،  يَّة، ومساند لغويَّ يقوم بناء امُلفارقة الّسمرقندّية عىل مرتكزات نصِّ
رة، والدالالت املفتوحة،  يّتجه فيها النَّاّص إىل تصدير جمموعة من الرسائل املشفَّ
إذ  املقامة(؛  )بناء  هو  الذي  احلكائّي  العنرص  طريق  عن  املشاعة،  والتأويالت 
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منه  جعلت  وفكرّية  اجتامعّية  تداعيات  عن  القويّل  الفنِّ  ِمن  اللَّون  هذا  يشفُّ 
ُأسلوبًا متوافقًا مع ما يعيشه املجتمع من تداعيات سياسّية واجتامعّية وفكرّية، 
وربام سلوكيَّة، نشأت نتيجة لتلك االضطرابات، وحينها يكون عنرص املفارقة 
إىل  الظّن  بنا  للتعبري عن كلِّ ذلك، ويذهب  فاعلة  ُأسلوبّية  بوصفه استاتيجيَّة 
ة الزمنيَّة -القرن  أّن هذا اللَّون من التأليف األديّب )املقامة(، قد نشأ يف هذه املدَّ
الرابع اهلجرّي- إّبان حكم الدولة العّباسّية، واشتهر، وكان الفّن األصيل املعربِّ 
عن تشظِّيات تلك املرحلة من عمر األُّمة، ونذهب بالقول كذلك إىل أّن فاعلّية 
العنرص احلكائّي للمقامة -بوصفها فنًّا أو جنسًا أدبّيًا- كانت تبتني عىل عنرص 
املفارقة ال يف مقامات احلريرّي، فحسب بل يف هذا اجلنس األديّب كّله، وهو ما 
ض إليها من داريس هذا الفنِّ -عىل كثرة  ُيعطي صورة واضحة مل نجد َمن تعرَّ
الدارسون  إليه  الذي أشار  خرية  التهّكم والسُّ أّن عنرص  راسات- أي:  الدِّ هذه 
ز متّكنها يف النَّّص، وجيعل منها خطابًا قائاًم عىل  هو عنرص ُيعاضد امُلفارقة، ويعزِّ

تصدير حقائق خاّصة. 
فيام  تتعاضد  التي  نات  املكوِّ ة عىل جمموعة من  الّسمرقنديَّ املقامة  بناء  ويقوم 
املفاِرق،  النصِّ  بلورة  كلُّها يف  بنائها، وصريورهتا، وقد أسهمت  لتشكيل  بينها 

وهي: 
1- احلدث

شائقة  بطريقة  املوضوع  رسد  عىل  الّسمرقندّية  للمقامة  العاّم  احلدث  يقوم   
ماتعة يتّكز التشويق يف عرض جزئّياته ومفاصله، فاحلدث فيها دخول)احلارث 
بن مّهام( سارد املقامة وبطلها إىل مدينة سمرقند، وهي من املدن الكربى يف بالد 
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فيها،  ليستيح  دارًا  يستأجر  ثّم  لسفره،  والتزّود  منها  التبّضع  لغرض  فارس، 
دخول  وهو  املركزّي،  احلدث  إىل  يصل  أْن  إىل  هذا  املساعد  احلدث  ويتسلسل 
بيت  زيارة  ثّم  اخلطبة،  بأداء  اجلمعة  صالة  خطيب  قيام  ثّم  اجلامع،  املسجد 

اخلطيب.
ويظهر لنا احلدث يف سلسلة متتابعة تبدأ بدخول الراوي )احلارث بن مّهام( 
بوصفه حدثًا صاعدًا متهيدّيًا، ثّم احلدثني املفصلّيني يف بناء املقامة، ومها: دخول 

املسجد اجلامع، ودخول بيت اخلطيب.
2- تعّدد األصوات

 تتعّدد األصوات يف املقامة الّسمرقندّية، وكّل منها أسهم يف تشكيل املشهد 
القصيّص، ومل ختُل -أيضًا- من عنرص املفارقة التي سيأيت تفصيلها فيام يأيت من 

الكالم، وتكاد تنحرص أصوات املشاركني بـــ: 
بن  احلارث  »أخرب  بقوله:  احلدث  برسد  بدأ  الذي  احلريرّي:  صوت   -

مّهام...«)36(. 
- صوت الراوي: احلارث بن مّهام الذي يبدأ بقوله: »استبضعُت يف بعض 

أسفاري القند، وقصدُت سمرقند...«. 
- صوت خطيب املسجد: وبدأ بقوله: »احلمُد هللِ املمدوح األسامء، املحمود 
اآلالء...«)37(، الذي يظهر - فيام بعد- يف املقامة بأّنه )أبو زيد الرسوجّي( فيام 

يبدو.
د 3- الرسَّ

عىل  تعتمد  بطريقة  وعرضه  للحدث،  املنطقّي  التتابع  طريق  عن  بان  وقد   
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، فضاًل عن وجود  ي بمتابعة النَّصِّ التشويق وحضور املفاجأة واإلغراء للمتلقِّ
الراوي الّصوت الثاين يف املقامة، الذي أكسبها ُبعدًا واقعّيًا، فاعتامد النّاّص عىل 
غرس جمموعة كبرية من املفارقات -كام سيتَّضح- كان مؤثِّرًا يف وضع صياغة 

ة.  ة خاصَّ رسديَّ
4- الُعقدة

مدينة  يف  مسافر  نزول  وهو  الطبيعّي،  احلدث  من  األحداث  تسلسلت  إذ   
ت حّتى دخل احلدث يف حضور خطبة اجلمعة، ومهارة اخلطيب  معيَّنة، واشتدَّ
ينّي املؤثِّر يف النفوس، واستحضاره مجلة  فيها، وقدرته عىل استثامر اخلطاب الدِّ
ينّي، ثّم حتلحلت ُعقدة العمل، وانفرجت بالنتيجة الّصادمة  كبرية من املأثور الدِّ

حني حض الراوي يف بيت الشيخ، ووجد سلوكه خمالفًا متامًا ملَِا ادَّعاه. 
ذكرناها:  التي  املقامة  لبنية  احلكائّي  العمل  نات  مكوِّ أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
الُعقدة(، ال  د،  الرسَّ الشخوص،  د  تعدُّ ن  الذي تضمَّ تعّدد األصوات  )احلدث، 
ينفّك عن اإلطار العاّم لبنائها، وهو )املفارقة( كام أسلفنا، وكام سيأتينا يف ثنايا 
ل خطابًا خاّصًا حاكيًا  نا نرى أّن امُلفاَرقة يف نّص هذه املقامة قْد شكَّ التحليل، فإنَّ
اختالف  -عىل  القّراء  أمام  تعريتها  املقامة  تريد  التي  للظاهرة  اخلارجّي  الواقع 
ه  فة، أو اخلطاب الدينّي املموِّ ينيَّة املزيَّ مستوياهتم وأزماهنم-، وهي: الظاهرة الدِّ
حتت  املرشوعة  حقوقهم  من  كثريًا  ويسلب  النّاس،  عاّمة  عىل  يتخّفى  الذي 
ه  ين نفسه إىل ما ال ُيقرِّ ين وشعارات التديُّن، وقد ينزلق اخلطاب بالدِّ أردية الدِّ
ين وال يرتضيه، ومن هذا التناقض والتباين الكثري يف املواقف والّسلوكّيات  الدِّ
هذه  ويرصد  الصّد،  جدار  ليكّون  اهلادف  األديّب  النصِّ  يأيت  عارات،  والشِّ
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ة،  اللُّغويَّ الوسائل  من  سلسلة  َعرب  أالعيبها،  ويفضح  يا،  ويعرِّ الظواهر، 
ى يف صور خمتلفة لتكشف  واألالعيب القولّية، والتقنيات األُسلوبّية التي تتبدَّ
ه  الواقع، وقْد نجح احلريرّي كثريًا يف تكوينه خطابًا موازيًا للخطاب املموِّ عن 
كام  كثرية  لدواٍع  خرية  والسُّ التهّكم  خطاب  خلف  يًا  متخفِّ املفاَرقة،  نافذة  َعرب 

يبدو. 

ِة  مرقنديَّ مظ�هُر املُف�رقِة يف املَق�مِة ال�صَّ

ُة  أّوالً: امُلفارقُة املمتدَّ

ة بوصفها وسيلة  مرقنديَّ ولعّل هذا النّوع من امُلفارقة هو الطاغي يف املقامة السَّ
يَّة ما إىل ِسمة مهيمنة،  من وسائل اخلطاب الذي يمكن أْن تتحّول فيه وسيلة نصِّ
ّ فحسب، بل وظيفتها التي تكاد تطغى  ياق النَّيصِّ ليس من خالل وجودها يف السِّ
ة غالبًا ما متتّد يف ثنايا العمل األديّب، بدءًا  عىل العمل األديّب كّله، وامُلفارقة املمتدَّ
اللُّغوّية؛  واألساليب  الشواهد  وخترّي  باألحداث  انتهاًء  وليس  الشخوص  من 
م صورة جلّية عن النّصِّ امُلفارق، وجتعل منه خطابًا له غاياته ووظائفه التي  لتقدِّ
ة؛  ته إىل فضاءات أرحب، َعرب استثامر تقنيات خاصَّ ى أدبيَّة النصِّ أو شعريَّ تتعدَّ
ة متغلغاًل بشكٍل الفٍت  ولذلك وجدنا فاعليَّة امُلفارقة يف نصِّ املقامة الّسمرقنديَّ
لك الذي ينظم حّبات الّلؤلؤ يف الِعقد؛ إْذ نجد خطاب  للنَّظر، فهو بمنزلة السِّ
، وهو -كام نعلم- عتبة نصيَّة فاعلة، ونّص  امُلفارقة ممتّدًا مهيمنًا من عنوان النّصِّ
ي،  مواٍز قد يغرس يف النّص ُبعدًا تأويلّيًا؛ َعرب إضفائه طابعًا تصّورّيًا لدى املتلقِّ
به  ه  يتوجَّ الذي  العمل  خالل  من  يعرف  »خطاب  فهو  املنشئ،  لدى  وقصدّيًا 
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ي«)38(. املتلقِّ
مرقندّية(، نسبة إىل سمرقند، وهي بلد عظيم من بالد   والعنوان هنا هو )السَّ
بعناية  اختري  هنا  فاملكان  اهلل)39(،  بالد  أحسن  ِمن  بأهّنا  ُوصفت  وقد  خراسان، 
ي بأّن احلكاية واقعّية من جانب، ومن جانٍب آخر  ل إقناعًا لدى املتلقِّ لكي يشكِّ
باأللفاظ،  املزخرف  اخلطاب  من  النوع  هذا  وأّن   ، عريبٍّ غري  بلد  هو  البلد  أّن 
من  نوع  إاّل  هو  إْن  العربيَّة،  ُيتقُن  ال  جمتمع  يف  املسكوكة  بالعبارات  واملدبَّج 

التحذلق الفارغ. 
ُتطالعنا كذلك مفارقة التزويق اللَّفظّي، وجتويد األداء اخلطايّب إلحداث نوع 
املختلفة يف  املعنى  املتشاهبة يف  القصرية  اجلمل  والتكثري من  ي،  املتلقِّ من خداع 
يان معنى واحدًا، وختتلفان من حيث التكرار، كام  اللَّفظ، فاجلملة واجلملتان تؤدِّ
الّصلحاء، واكدحوا ملعاِدكم  نجد يف قوله مثاالً: »اعملوا -رمحكم اهلل- عمل 
وأمّر  معلاًم،  طمَس  كم  األعداء...  ردع  أهواءكم  واردعوا  األصّحاء،  كدح 
واملطاع،  وامَلسود  والّرعاع،  امللوك  حكمه  عّم  عرمرمًا،...  وطحطح  مطمعًا، 
واملحسود واحلّساد، واألساود واآلساد، ما مّول إاّل مال، وعكس اآلمال، وما 
وَصل إاّل َوَصال، وكلم األوصال...«. ثّم ال تنفكُّ ازدواجيَّة الترّصف وممارسة 
ين وإمام املسجد الذي  ، بل تصل إىل حدِّ تصوير رجل الدِّ اخلديعة عند هذا احلدِّ
املغريات  مم َعرب تقديم  القّصة يف صورة مشٍت للذِّ اّتضحت شخصيَّته يف هناية 
ة لشخصّية أيب زيد الرسوجّي؛ بغية سكوته عنه، وعدم فضحه  ّية والدنيويَّ املادِّ
إّياه، ولعّل هذا التصوير أدّق وأكثر إيضاحًا للخلخلة التي قصد املنشئ إحداثها 
ين وإمام اجلمعة من أقىص اليمني  ل رجل الدِّ يف نفس القارىء، أي: حني يتحوَّ
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عىل  ندّل  وليس  األساس،  لوظيفته  ُمفارقة  دعوته  وتكون  امل،  الشِّ أقىص  إىل 
ذلك إاّل باألبيات التي مَتثَّل هبا اخلطيب يف كسب ودِّ الراوي، وهي تتناقض مع 

ين اإلسالمّي، وهي:  وظيفته، وتتضاّد مع منطق الدِّ
دارا وال  نأى  إلفًا  تبِك  ال  َدارا -  كـيـَفـام  هـِر  الـدَّ مــع  وُدْر 
َفاَم وِر  الرسُّ فرصَة  ُتضْع  وال  َدارا -  أْم  تـعيــُش  أيـومـًا  َتـدري 
ٍك َدارا - فكيَف ُترَجى النَّجاُة ِمن رَشَ واَل  كِــرسى  منُه  يـنــُج  ملْ 

فهذه األبيات ومثيالهتا يف املقامة تكشف عن قدرة احلريرّي يف توجيه النصِّ 
ث عن ِقرَص  يف غري الوجهة التي قد أراد هلا شاعرها يف األصل، فاألبيات تتحدَّ
نيا، وعدم استقرارها، وكيف أّن امللوك الّسابقنَي مل يتبقَّ منهم شيئًا، وقْد  ة الدُّ مدَّ
ه  زالت عروشهم... إىل آخره من هذه النصائح واحلقائق، غري أّن اخلطيب يوجِّ
داللة النصِّ ِمَن النُّصِح واإلرشاِد، وهي الوظيفة األساس له واملتوّقع منه، إىل 
قد  -أيضًا-  وهنا  ي،  املتلقِّ بال  عىل  ختطر  مل  بعيدة  وداللة  متوّقعة،  غري  وجهة 
سبيل  يف  للمسلمني  ُتساق  التي  املعاين  هذه  ه  يوجِّ حني  غريبة  مفارقة  أحدث 
الفرصة  تفويت  وعدم  نيا،  الدُّ بالتزام  التوجيه  إىل  باآلخرة،  التفكري  عىل  حثِّهم 

عىل النفس ِمَن التزّود ِمن اللَّذائذ واملعايص.
لتكوين  معها  تتعاضد  ُأخرى  أنواع  ة  املمتدَّ امُلفارقة  عن  تتولَّد  أْن  وُيمكن 

خطاب ُمفاِرق، ِمن مثل: 
ُمفاَرقة املواقف: وُيعدُّ هذا النّوع من املفارقة يف صدارة ما يتبّدى للقارئ يف 
القول والعمل،  التناقض بني  التأكيد عىل صورة  نلحظ  إذ  الّسمرقندّية؛  املقامة 
والتعارض يف املوقف نفسه يف مكانني خمتلفني، مها: املسجد الذي يمثِّل فضاًء 
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لتربير الفعل املثايّل، واخلطاب اهلادئ املتطامن، والبيت الذي يمثِّل اخلُلوة التي 
تفضح زيف ذلك املوقف، ويظهر هذا التعارض يف قوله عن موقفني: 

األّول: موقف اخلطيب: ويصفه بقوله: »حّتى إذا اكتّظ اجلامع بحفله، وأظّل 
فارتقى  ُعصبته،  خلف  متهاديًا  ُأهبتِه  يف  اخلطيب  برز  وظّله،  الّشخص  تساوي 
عوة إىل أْن َمَثَل بالُذروة، فسّلم مشريًا باليمني، ثمَّ جلس حّتى ُختم  يف ِمنرب الدَّ
نظُم التأذين«)40(، ينطوي هذا النّص عىل مجلة من اآلداب اإلسالميَّة التي تظهر 
د  أكَّ قْد  احلريرّي  ونجد  اإلسالميَّة،  نن  السُّ من  وهي  ين،  الدِّ رجال  سلوك  يف 
سُيظهره  الذي  املوقف  دّقة  عىل  للتأكيد  بدّقة  وتصويرها   ، النصِّ يف  تكريسها 

النّص -فيام بعد- متناقضًا، وتتمظهر هذه اآلداب يف صور فعليَّة نحو: 
- برز اخلطيب يف ُأهبتِه 
- متهاديًا خلف ُعصبته 

- فارتقى يف منرب الّدعوة 
- َمَثَل بالُذروة

- فسّلم مشريًا باليمني 
- جلس حّتى ُختم نظُم التأذين 

الّشيخ  حال  يصف  حني  املقامة،  ذيل  يف  متامًا  املوقف  هذا  نقيض  يظهر  ثّم 
امُلدام،  أباريق  املنام، أحض  ميقات  الظالم، وحان  انترش جناح  بيته »وحني  يف 
معكومة بالِفدام، فقلُت: أحتسوها أماَم النّوم، وأنت إماُم القوم؟! فقال: مه، أنا 
بالنّهار خطيب، وباللَّيل أطيب، فقلُت: واهلل ما أدري؟ أأعجُب ِمن تسّليك عن 
فأَشاَح  كاسك!  ومدار  أدناسك  مع  خطابتك  ِمن  أم  رأسك،  ومسقط  ُأناسك 
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بوجِهه عنِّي...«)41(. 
تناقض  الراوي  يفضح  فبينام  مّهام(:  بن  )احلارث  الراوي  موقف  الثاين: 
املوقف  يف  ُأخرى  سلوكّية  ثنائّية  عن  كذلك  يكشف  اخلطيب،  عند  املوقف 
ذلك  استرشاء  إىل  خفيٍّ  طرٍف  من  إملاح  ذلك  ويف  للخرب،  الناقل  الراوي  عند 
املرض الّسلوكّي عند املجتمع يف تلك احلقبة الزمنّية، وهذه هي وظيفة امُلفارقة 
األخالقيَّة  البنية  يف  االجتامعّي  التناقض  عن  تعربِّ  لكي  توظَّف  إذ  ؛  النصِّ يف 
لوكّية للمجتمع؛ إذ يكون هناك أشبه بالعقد االجتامعّي املضمر عىل التسامل  والسُّ
عىل الكذب وتصديقه، ومن ثّم يتحّول إىل سلوك مجعيٍّ يصعب متييزه يف حال 
يف  »أخذُت  بقوله:  األّول  موقفه  الراوي  يصف  االجتامعّية،  املوازين  انقالب 
ُغسل اجلمعة باألثر، ثّم بادرُت يف هيئة اخلاشع إىل مسجدها اجلامع... فحظيُت 
َجّليُت يف احلََلَبة، وخترّيُت املركز الستامع اخلطبة...«)42(، ويف هناية املشهد  بأن 
ادَّعاه ِمن حرٍص واستنكاٍر، يقول:  نجده قد نزل عند رغبة صاحبه، خمالفًا ما 
أْن  عىل  الغموس  اليمني  جّرعني  النفوس،  وطربت  الكؤوس،  اعتورتنا  »فلاّم 
منزلة  املأل  بني  ونّزلُته  ذمامه،  ورعيُت  مرامه،  فاّتبعُت  الناموس،  عليه  أحفظ 
الُفَضيل* وسدلُت الذيل عىل خمازي اللَّيل، ومل يزل ذلك دأبه ودأيب إىل أْن هتّيأ 

إيايب...«)43(. 
الّسلوك  رسم  عىل  يبنى  الذي  لوكّية  السُّ امُلفارقة  من  النّوع  هذا  ينطوي 
اإلنسايّن الغريب يف دوافعه ومسبَّباته عىل مغالطة شنيعة)44(، من خالل حركات 

وسلوكّيات لفظّية وغري لفظيَّة، كام تبنّي.
والبدَّ من تأكيد أّن الّسارد ال ينفّك عن جعل القارىء يف ترّقب وانتظار ما 
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ستؤول إليه النتيجة، ففي الوقت الذي يتأّول فيه نتيجة النّص يكرس الّسارد ُأفق 
التوّقع، ويفاِجئه بنتيجة غري متوّقعة، ويأيت استعامل )القناع( يف هذا الّشأن وسيلة 
تأثريّية أضفت عىل العمل ُبعدًا تأويلّيًا لدى القارئ، وغرسْت آلّية املفارقة يف أسِّ 
العمل وجوهره، وعززت يف عملّية التمويه املقصودة، فالقناع من متبنَّيات ذلك 
ر طبيعة اخلطاب اإلسالمّي وآفاق التدّين  العرص، وبيئة االستعامل، فهو إْذ يصوِّ
ة، وهذا ما  بوجٍه مألوٍف ووديٍع يأخذ طريقه إىل النفوس ويغرس عندهم املودَّ
جتىلَّ يف شخصّية اخلطيب إمام املسجد، فالقناع هنا خُيفي احلقيقة، وحيكي للنّاس 

غري الواقع، فهو يف املسجد إمام النّاس، ويف املنزل نديم املدام. 

خريُة  ُم والسُّ ثانيًا: التهكُّ

وهي من مظاهر امُلفارقة التي قْد تظهر بنسٍب متفاوتٍة يف مجيع أنواع امُلفارقة، 
نوٍع من اخللخلة  بطريقة مقصودة إلحداث  النصوص  ولكنَّها تتّكز يف بعض 
خرية بالظاهرة املنقودة، وال ريب يف أّن هذا النوع من  يف املوقف، واهلُزء والسُّ
ي جياًل بعد آخر؛ الشتامله عىل مضمر  التعبري األديّب يبقى راسخًا يف خميِّلة املتلقِّ
لطة معارضيها، وأّنه يف حقيقته )هزل  ى وراءه كثري من منتقدي السُّ نسقيٍّ يتخفَّ
ة يف عّدة مواضع عىل سبيل  ُيراد به اجلّد(، ونظري ذلك نجده يف املقامة الّسمرقنديَّ

التمثيل يف استدعائه لبعض النصوص اإلسالمّية: 
- يف وصفه دخول املصلِّنَي إىل املسجد: ومل يزل النّاس يدخلون يف ديِن اهلل 

أفواجًا)45(.
- مهلك عاد وإرم.
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- عّلم األحكام، ووسم احلالل واحلرام. 
- أحّلكم دار الّسالم. 

اء...،  - اعملوا رمحكم اهلل عمل الّصلحاء، واكدحوا ملعادكم كدح األصحَّ
وعاصوا وساوس األمل، واذكروا احِلامم، اهلل اهلل رعاكم اهلل، إالَم مداومة اللَّهو، 

هو، وطول اإلرصار، ومحل اآلصار...)46(. ومواصلة السَّ
وامُلالحظ أّن النّاّص هنا مل يأِت بالنصوص القرآنّية أو الروائّية أو املأثور من 
األدعية عاّمة، وإّنام وّظف النصوص التي ستلتقي مع ما خُيالفها ِمن هناية املشهد 
ة  يغة األمريَّ كام نلحظ ذلك يف )اعملوا، اكدحوا، عاصوا،...(، والتأكيد عىل الصِّ
ينّية ومسائل احلالل واحلرام، وإّنام قصد  ي األحكام الدِّ يف توجيه النّاس، ويف حترِّ
خرية، ونجُد قوله: »ومل يزل النّاُس يدخلوَن يف ديِن اهلل  منه إشاعة التهّكم والسُّ
الّسخرية  املقصود من  الداللة عىل  املسجد، واضَح  كناية عن دخول  أفواجًا«، 
»ثنائّية  ينطوي عىل  املفارق  التعبري  اللَّون من  أّن هذا  واالستهزاء، وال شّك يف 
الّداللة التي تعتمد املخالفة عىل الّسطح، بينام تدلُّ عىل املوافقة يف العمق، فصانع 
امُلفارقة يعمد إىل إيام ضحيَّتها بأّن قوله خُيالف حقيقة هذه الضحيَّة، وإّنام تأيت 
عىل سبيل اهلزل، يف حني أّن قوله ينطبق متامًا عىل الضحية، ويكون هذا املعنى 

هو املقصود يف املستوى العميق«)47(.
 واجلدير بامُلالحظة أّن كّل هتّكم وسخرية ال يدخل يف امُلفارقة إاّل إذا كانت 
بني  التناقض  إبراز  عىل  يقوم  ال  الذي  فالتهّكم  الّداللة،  ثنائّية  عىل  تعتمد  بنيته 
طرفني ال ينتمي إىل امُلفارقة، فامُلفارقة بنية ثنائيَّة، فقْد يكشف البناء عن اجتامع 
ثنائّيات متضاّدة، أو تفاعلها بشكل يتطّلب الوقوف عندها)48(، فليس إذن كلُّ 
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م ُيقصد منه امُلفارقة، بل جيب إدراك أّن »امُلفارقة اهلادفة لعبة يقوم هبا اثنان،  هتكُّ
امُلفارقة الذي يقوم بدور الغرير يعرض نّصًا ولكن بطريقة أو سياق  فصاحب 
عنه  يعربِّ  ما ال  اًل  مفضِّ  ، معنى حريفٍّ من  عنه  يعربِّ  ما  يرفض  أْن  القارىء  يدفع 

النّّص من معنى )منقول( ذي مغزًى نقيض«)49(. 
نوعًا من  ُيعدُّ  مفارقّيًا  اللُّغة استعامالً  بأّن استعامل ممكنات  القول  ِمن  والبدَّ 
ما  املبارَشة - مع  الكالمّية غري  للتعبري االستعارّي واألفعال  الواعي  االستثامر 
بينها من فروق واختالفات- هو انتقال من اآللّية واملبارَشة واحلرفّية، إىل احلركّية 

والتعبريّية وَشّد ُعرى اخلطاب)50(.
إّن امُلفارقة ومعها التعبريات غري املبارَشة، هي حالة خاّصة من إشكالّية عاّمة 

عن تفسري 
كيفّية انفراد معنى املتكّلم عن معنى اجلملة أو الكلمة، وأّن الطاقة التعبريّية 
التي نشعر هبا مع امُلفارقة تنطلق من جعل املفارقة أعظم إسهامًا يف عمليَّة االتِّصال 
ياق، ويقف عىل األثر  لبّي، واملستمع هنا ُمطالب بأْن يفقه السِّ د الفهم السَّ من جمرَّ
يتوّصل إىل  بأْن  امُلفارقيَّة وفهمها؛ وإّنه مطالب  املنطوقات  إنتاج  يلعبه يف  الذي 
املعنى املنطوق، باملرور من خالل معنى اجلملة، ثم إّنه يعود عودة مزدوجة إىل 

نقيض معنى اجلملة، لكي ُيعيد للمنطوق احلريّف مالءمته للموقف)51(.
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اخلامتة

دة، تشتك يف  ة ذات األبعاد املتعدِّ - امُلفارقُة من املوضوعات األدبيَّة والنقديَّ
ة  حتليلها كثري من احلقول املعرفّية، كالفلسفة، والتحليل اللُّغوّي، واملناهج النقديَّ

القديمة واحلديثة. 
- يقُف حملِّلو امُلفارقة -عىل اختالف توّجهاهتم- يف حتليلها ما ال يقفون عليه 
يف كثري من الظواهر األدبّية والتقنيات النصيَّة، من حيث ارتباطها بالكشف عن 
ه اإلبداعّي.  ياقات اخلارجيَّة التي ُيضمرها املنشئ، وحياول معارضتها يف نصِّ السِّ
مرقندّية(  السَّ )املقامة  املدروس  النصِّ  يف  امُلفارقة  أّن  فكرة  البحث  يتبنّى   -
انطالقًا  خطابًا(؛  بوصفها  )املفارقة  بـ  الباحث  وعنونه  خطاب،  هو  للحريرّي 
راسات احلديثة، وعدم حرصه يف الكالم  من توسيع دائرة مفهوم اخلطاب يف الدِّ

اللُّغوّي املرّسل مبارَشة. 
عليه  بنى  الذي  األساس  منها  وجعل  امُلفارقة،  فاعلّية  احلريرّي  وظََّف   -
مقامته الّسمرقندّية، جاعاًل منها خطابًا مشحونًا بالّدالالت املتضاّدة، واألفكار 
آنذاك،  ة  األمَّ تعيشه  الذي  الواقع  تناقضات  عن  بوساطته  ًا  معربِّ املتعارضة، 

ينّي.  ًا بُأسلوبيَّتها عن التعبري املبارَش لنقد اخلطاب الدِّ ومتستِّ
، كمفارقة  - كشَف البحث عن وجود مظاهر جديدة للُمفارقة يف هذا النصِّ

العنوان، وغريها. 
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21- ُينظر: املصدر نفسه: ص117.

22- النّص واخلطاب واإلجراء، دي بوجراند: ص6.
ظافر  بن  اهلادي  عبد  تواصلّية،  سيميائّية  مقاربة  اخلطاب،  مفهوم  توسيع  -نحو   -23

الشهرّي، جملَّة فصول، عدد77- 2010: ص71.
24- نظرّية تأويل اخلطاب وفائض املعنى: ص34.

25- ُينظر: فهم اخلطاب القرآيّن بني اإلمامّية واألشاعرة، دراسة مقارنة يف ضوء ركائز 
اأُلسلوبّية، د. صباح عيدان محود العبادّي: ص25. 

26- -ُينظر: املصدر نفسه.
د.  معجميَّة،  دراسة  اخلطاب،  وحتليل  النّص  لسانيَّات  يف  األساسّية  املصطلحات   -27

نعامن بوقرة: ص14.
28- فهم اخلطاب القرآنـّي بني اإلمامّية واألشاعرة: ص26.

29- -وصف اللُّغة العربّية داللّيًا، حممد حممد يونس علـّي: ص137.
30- ُينظر: املصدر نفسه: ص133.

31- تساؤالت التداولّية وحتليل اخلطاب، د. حافظ إسامعيل وآخران: ص81.
32- ُينظر: املصدر نفسه.

عرّية، حسن ناظم: ص17.  33- ُينظر: مفاهيم الشِّ
ّية اآلداب  ة، جملَّة كلِّ ي، اأُلستاذة نعيمة سعديَّ ة امُلفارقة بني اإلبداع والتلقِّ 34- ُينظر: شعريَّ
والعلوم اإلنسانّية واالجتامعّية، جامعة حممد خيض بسكرة، العدد )1( جوان 2007م/بال.

35- ُينظر: املصدر نفسه/بال.
36- ُينظر: رشح مقامات احلريرّي، أبو العّباس الرّشيشـّي: 330/3.
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37- ُينظر: املصدر نفسه: ص337.
شاكر  نارص  د.  ودمنة،  كليلة  حكايات  يف  قراءة  للخطاب،  السيميائّي  التحليل   -38

األسدّي: ص154.
39- ُينظر: رشح مقامات احلريرّي: 331/3.

40- ُينظر: املصدر نفسه 346/3.

41- ُينظر: املصدر نفسه 354/3.
42- ُينظر: املصدر نفسه 346/3. 

جل الزاهد املعروف أّيام هارون العّباسـّي.  * الرَّ
43- ُينظر: املصدر نفسه: 354/3. 

44- ُينظر: امُلفارقة القرآنيَّة: ص145، وما بعدها. 
45- ُينظر: املصدر نفسه: 335/3. 

46- ُينظر: املصدر نفسه: 337/3، والّصفحات التي تليها. 
كامل:  رضا  الدكتور  ُأنموذجًا،  املتنّبي  شعر  حتليلّية،  بالغّية  دراسة  امُلفارقة  بناء   -47

ص10، وما بعدها. 
48- ُينظر: املصدر نفسه: ص12.

-49-49
50- ُينظر: خطاب املفارقة: ص37. 

51- ُينظر: املصدر نفسه: ص37 ؛ و امُلفارقة القرآنيَّة: ص29، وما بعدها. 
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ُة للَحِريريِّ �أُمنوَذَجاً مرقنديَّ ِفها ِخَطاَباً  - �ملََقاَمُة �ل�سَّ �ملَُفارقُة بَو�سْ

امل�صادُر واملراجُع 

ي، الّدار العربّية للكتاب، ط3، 1982م. 1- األُسلوبّية واألسلوب، د. عبد الّسالم املسدِّ
2- بناء املفارقة دراسة بالغّية حتليلّية، شعر املتنّبي ُأنموذجًا، د. رضا كامل، ط1، مكتبة 

اآلداب، القاهرة، 2010م. 
والنرش،  للطباعة  إيتاك  ط1،  شوقي،  سعيد  د.  عرّية،  الشِّ املرسحّية  يف  امُلفارقة  بناء   -3

2001م.
ع، د. نارص  4- التحليل الّسيميائّي للخطاب، قراءة يف حكايات كليلة ودمنة البن املقفَّ

شاكر األسدّي، ط1، دار الّسياب، 2009م.
وتنسيق:  ترمجة  خمتارة،  وبحوث  دراسات  اخلطاب،  وحتليل  التداولّية  تساؤالت   -5 

د.حافظ إسامعيل علوي وآخَريِن، ط1، كنوز املعرفة، 2016م. 
للتمجة،  القومّي  املركز  ط1،  علوب،  الوّهاب  عبد  ترمجة:  ميلز،  سارة  اخلطاب،   -6

القاهرة، 2006م.
ُأطروحة   - ُأنموذجًا  للميدايّن  األمثال  جممع  العربّية،  األمثال  يف  امُلفارقة  خطاب   -7

ّية الّلغات واآلداب، جامعة بسكرة، 2011م.  دكتوراه )بن صالح نوال (، كلِّ
8- رشح مقامات احلريرّي، أبو العّباس، أمحد بن عبد املؤمن الرّشييّش، حتقيق: حممد أبو 

الفضل إبراهيم، املكتبة العرصّية، بريوت، 1992م. 
اآلداب  كّلّية  جمّلة  سعدّية،  نعيمة  األستاذة  والتلّقي،  اإلبداع  بني  امُلفارقة  شعرّية   -9

والعلوم اإلنسانّية واالجتامعّية، جامعة حممد خيض بسكرة، العدد)1( جوان، 2007م. 
ركائز  ضوء  يف  مقارنة  دراسة  واألشاعرة،  اإلمامّية  بني  القرآيّن  اخلطاب  فهم   -10

األُسلوبّية، د. صباح عيدان محود العبادّي، ط1، دار الفيحاء للطباعة، 2013م.
معجمّية،  دراسة  اخلطاب،  وحتليل  النّص  لسانّيات  يف  األساسّية  املصطلحات   -11 

د. نعامن بوقرة، ط1، عامل الكتب احلديث، عامن، 2009م.
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12- املعجم األديّب، جبور عبد النُّور، ط1، دار العلم للماليني، 1977م.
13- امُلفارقة، نبيلة إبراهيم، جمّلة فصول، مج2، العدد)2(، )يناير.فرباير. مارس(.

14- امُلفارقة القرآنّية دراسة يف بنية الداللة، د. حممد العبد، ط2، مكتبة اآلداب، القاهرة، 
2006م.

15- امُلفارقة يف القصِّ العريّب املعارص، د. سيزا قاسم، جمّلة فصول، مج 2، العدد )2(، 
)يناير.فرباير.مارس(.

16- امُلفارقة واألدب دراسة يف النظرّية والتطبيق، د. خالد سليامن، دار الرشوق، عامن، 
1999م. 

17- موسوعة البالغة، حترير : توماس أ. سلوان، إرشاف وتقديم: عامد عبد اللَّطيف، 
املركز القومّي للتمجة، ط1، 2016م.

ط1،  الرابع،  املجّلد  لؤلؤة،  الواحد  عبد  د.  ترمجة:  النقدّي،  املصطلح  موسوعة   -18
راسات والنرش، 1993م. املؤّسسة العربّية للدِّ

19- النصِّ واخلطاب واإلجراء، روبرت دي بوجراند، ترمجة: د. متّام حّسان، ط1، عامل 
الكتب القاهرة، 1998م. 

دار  ط3،  ناظم،  حسن  واملفاهيم،  واملنهج  األُصول  يف  دراسة  ة  عريَّ الشِّ مفاهيم   -20
التنوير، بريوت، 2017م.

ظافر  بن  اهلادي  عبد  تواصلّية،  سيميائّية  مقاربة  اخلطاب  مفهوم  توسيع  نحو   -21
الّشهرّي، جمّلة فصول، عدد )77(، 2010م.

املركز  الغانمّي،  ترمجة: سعيد  بول ريكور،  املعنى،  تأويل اخلطاب وفائض  ة  نظريَّ  -22
الثقايّف العريّب.

الفاتح،  جامعة  منشورات  عّل،  يونس  حممد  حممد  داللّيًا،  العربّية  اللُّغة  وصف   -23
1993م. 




