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 الظرفاء البن عرب شاه   ومفاكهة اخللفاء مفهوم املفارقة يف حكاايت فاكهة 
 

 الباحث / حممود حممد عبد العزيز هبنساوي 
                                :امللخص 

يسعى هذا البحث إىل دراسة أبرز أنواع املفارقات يف حكاايت فاكهة اخللفاء ومفاكهة   
خاصة أن    ،فهو حماولة لقراءة نص أديب قدمي يف ضوء منهج نقدي حديث   ،الظرفاء البن عرب شاه 

حيث نرى من خالهلا عامل اإلنسان أبمناط خمتلفة خلف    ؛ عنصر املفارقة مسيطر على هذه احلكاايت
فيظهر لنا معىن ظاهري    ،فتوحي حبالة من التناقض اليت يعيشها الكاتب يف جمتمعه   ، حليوانعامل ا

 وتنوعت أنواع املفارقة بشكل الفت بكل حكاايت الكتاب أبنواعها املختلفة.   ،وآخر خفي 
Irony in the tales of the caliphs' fakiha and 

mufakaha alzurafa of Ibn Arab Shah 
Prepared by researcher / Mahmoud Mohamed 

Abdel Aziz Bahnasawy 
Abstract 
   This research seeks to study the most prominent types 

of paradoxes in the tales of the fruits of the Caliphs and the 
humor of Ibn Arab Shah, as it is an attempt to read an ancient 
literary text in light of a modern critical approach, especially 
since the irony element dominates these stories. Where we see 
through it the human world in different patterns behind the 
animal world, and it suggests a state of contradiction that the 
writer lives in his society, showing us an outward and hidden 
meaning, and the types of paradox are remarkably diverse in all 
the book's stories of all kinds. 
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 املقدمة:  
  ومفاكهة   اخللفاء   فاكهة  هذا البحث أتناول فيه ابلدراسة والتحليل )املفارقة يف حكاايت 

األديب إىل مهارة من  شاه(، "وفيه املفارقة تعد خاصة أسلوبية مميزة، حتتاج من    عرب   الظرفاء البن 
نوع اندر؛ ألهنا تقوم على ظهور معىن حريف وآخر خفي يف العبارة ذاهتا. وهذان املعنيان خيالف  
أحدمها اآلخر، وهذا املعىن اخلفي ال يُكتشف بغري التأمل وتدقيق املرامي، وهذا اخلفاء نفسه يدخل  

 .  (1ابلفكر إىل دائرة الغموض، وتوليد االحتماالت" 
وجدت األمر هكذا، فقد رأيت أن أدرس املفارقة يف األدب اململوكي؛ خمتارًا أمنوذًجا  وعندما  

منه، وحماولة الوصول إىل أغوار النص األديب من خالل الوصول إىل املعىن السطحي للنص واملعىن  
 اخلفي وإبراز التناقض، وقد اخرتت هذا الكتاب لألسباب اآلتية : 

للوقوف على اجلوانب اخل  -1 الكتاب من  ذلك  يعكسها  اململوكي، واليت  العصر  فية يف 
خالل القصص الرمزية على ألسنة اإلنسان، وألسنة الطيور وألسنة احليواانت. وهذه الرمزية تعكس  

 فكر الكتاب من تصوير عصره من خالل مؤثرات فكرية واجتماعية وسياسية.  
السابقة لكتاب فاكهة اخللفاء    مل يُتناول أحد الكتاب من زاوية املفارقة فنجد الدراسات   -2

 ومفاكهة الظرفاء، حتقيق د. حممد رجب النجار هي:  
أمحد علواين، عنوان الرسالة: السرد يف فاكهة اخللفاء ومفاكهة الظرفاء؛ آلياته ودالالته،   −

 م.  2009وهي منشورة يف اجمللس األعلى للثقافة، 
فاكهة اخللفاء ومفاكهة الظرفاء؛  د. عبد هللا حممد عيسى الغزايل، السارد واملخاطب يف   −

الباب السابع، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، الكويت، احلولية/ ،  22دراسة يف 
 م.  2001، 173الرسالة/

إدريس مالك موسى، رسالة دكتوراه يف األدب والنقد بعنوان: "خصائص   − املالك  عبد 
ب تيمور، وفاكهة اخللفاء  أسلوب ابن عرب شاه من خالل كتابيه عجائب املقدور يف نوائ

ومفاكهة الظرفاء؛ دراسة أسلوبية نقدية، كلية اللغة العربية، جامعة أم درمان اإلسالمية،  
 م.  2010

الظرفاء، رسالة ماجستري يف   − اخللفاء ومفاكهة  حممد مهدي ُكراين، مرزابن انمه وفاكهة 
 م.  1967 اآلداب، كلية العلوم واآلداب، اجلامعة األمريكية، بريوت، أكتوبر 
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أمحد حسني الطماوي، يف كتاب فاكهة اخللفاء ومفاكهة الظرفاء؛ خرافات ابن عرب شاه   −
وحكمة الفلسفة السياسية، اجمللة، اإلصدار الثاين، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر،  

 م.  2013، 14عدد/
اخللفاء،  د. عقيل عبداحلسني خلف، أوهام ابن عرب شاه "دراسة وظائفية يف كتابه فاكهة   −

 م.  2007،  42جملة كلية اآلداب، جامعة البصرة، ع/
وهذه الدراسات ختتلف عن دراسيت يف الكم والكيف، وقد اختذت املنهج الوصفي التحليلي،  
فيقوم على وصف املفارقة وأشكاهلا وحتليلها من خالل الدراسات األسلوبية والبالغية وتطبيقها على  

 الكتاب 
 املفهوم االصطالحي للمفارقة األدبية:  

إن مفهوم املفارقة متنوع وخمتلف وعدم االستقرار على مفهوم واحد يرجع إىل أن "املفارقة  
ممارسة أدبية، متلك اترخيًا طوياًل ميتد إىل عصور األدب األوىل، فإهنا تستعصي على التعريف الواحد  

ضم كل أنواعها ودرجاهتا، انهيك عن أساليبها وآاثرها  الذي جيمع مفاهيم األدابء والنقاد هلا، أو ي
 .  (2) يف العمل األديب"

وقد ذكر نيتشه: "ما ال اتريخ له ميكن تعريفه؛ هلذا السبب وغريه جند مفهوم املفارقة غامًضا،  
غري مستقر، ومتعدد األشكال، فكلمة "مفارقة" ال تعين اليوم ما كانت تعنيه يف عصور سابقة، وال  
تعين يف قطر بعينه كل ما ميكن أن تعنيه يف قطر آخر، وال يف الشارع ما ميكن أن تعنيه يف املكتب،  

. فالظاهر املختلفة اليت تطلق عليها املفارقة  (3) وال عند ابحث ما ميكن أن جنده عند ابحث آخر" 
دفة، ولذلك عاش  قد تبدو ضعيفة االرتباط ببعضها جدًّا، لقد كان تطور الكلمة الداليل مسألة مصا

 .  (4) "مصطلح املفارقة على صعيد الساحة األدبية يف أورواب بعدة مراحل، وطرأت عليه تغريات كثرية"
م، ومل جير استعماهلا بشكل عام حىت  1502"ومل تظهر كلمة املفارقة يف اإلجنليزية حىت عام  

جنلرتا، ويف بقية البالد األوروبية  بواكري القرن الثامن عشر، ولقد تطور مفهوم املفارقة ببطء شديد يف إ
الثامن عشر ليشمل   القرن  احلديثة، ومل يتوسع معىن املفارقة من جديد إال يف النصف األول من 
أعمااًل أدبية، وعند انتصاف القرن الثامن عشر مل يتطور مفهوم املفارقة إىل حد أبعد مما وصل إليه  

 .  (5) الد األوروبية األخرى"على يد )كونتليان( سواء يف إجنلرتا أو يف الب 
ومن سنن التطور جند أن مفهوم املفارقة قد تطور، فنجد أن مفهوم املفارقة قد تنوع فتعددت  
أنواعها وتعريفاهتا، ويرجع السبب وراء تطور املفهوم واتساعه "فاملفهوم يتشابك مع كثري من أشكال  
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حدث يف النقد الغريب بقدر ما حدث    التعبري الفين بدرجة أو أبخرى يصعب فصلها. هذا التشابك 
 .  (6) يف النقد العريب"

"إن اتريخ أي مفهوم من املفاهيم ال ينحصر يف ميله التدرجيي حنو الدقة، وسعيه املتزايد حنو  
قواعد   واتريخ  وصالحيته،  تكوينه  جماالت  تنوع  اتريخ  هو  وإمنا  التجريد،  حنو  وارتقائه  املعقولية، 

 .  (7) ميادينه النظرية اليت مت فيها إرساؤه واكتمل"استعماالته املتعاقبة، و 
وقد أوضح د. حسن محاد السبب يف "أن تعريفاهتا اليت متتلئ هبا القواميس واملعاجم، هي  

 تعريفات متباينة، متضاربة، متشابكة إىل حد كبري، ويرجع ذلك إىل:  
 أن هذه التعريفات أتيت إلينا دفعة واحدة، دون أي إيضاح لتطورها الداليل.   -1
 أهنا أتيت منزوعة من سياقها الفكري والتارخيي على حنو جيعلها ملتبسة أو غري كاملة الفائدة.   -2
أن هذه التعريفات أتيت من حقول معرفية خمتلفة؛ لكن يف معظم األحيان ال يتم إيضاح   -3

 ذلك للقارئ.  
فارقة أصبحت جسًدا كبريًا من املرااي البلورية املتعددة، وال ينظر صاحب كل تعريف  أن امل  -4

 .   (8) يف حني تعريفه هلا إال إىل قطعة املرآة اليت تقابله"
               (9) وحددت الدكتورة نبيلة إبراهيم عناصر املفارقة بقوهلا: املفارقة تتحدد بعناصر أربعة: 

للمعىن يف التعبري الواحد، املستوى السطحي للكالم على حنو ما يعرب  وجود مستويني    - أواًل 
عنه، واملستوى الكامن الذي مل يعرب عنه، والذي يلح القارئ على اكتشافه إثر إحساسه بتضارب  
الكالم كأنه أشبه بزوبعة مثارة ال يعرف مصدرها، ولكن فيه من التلميحات ما يكفي ألن يشده  

امن للكالم. ومعىن هذا أنه إذا مل ميد املستوى السطحي للكالم القارئ ابخليط  إىل تعرية املستوى الك
الذي يعينه على اكتشاف املستوى الكامن الذي يقف على بعد من املستوى األول، فإنه لن تكون  
هناك مفارقة، وال نعين بذلك قارًًئ حمدًدا، بل القارئ القادر على قراءة النص بصفة عامة، وهذا  

 انحية أخرى أن القارئ شريك أساسي يف صنع املفارقة.  يعين من  
ال يتم الوصول إىل إدراك املفارقة إال من خالل إدراك )التعارض أو التناقض( بني    - اثنًيا

احلقائق على املستوى الشكلي للنص، وقد حيدث هذا اإلدراك لدى القارئ حالة من البلبلة؛ خباصة  
تعمد الغموض، األمر الذي قد يصل ابلقارئ إىل حد أن    إذا كانت صنعة املفارقة قد قامت على

 يقف مرتدًدا يف قبول بعض احلقائق دون بعض.  
"ولقد انتبه دارسو املفارقة إىل أمهية ذلك العنصر؛ لكن تعددت تسميتهم له، فتسميه د.  
التناقض كل من د.  املخرب واملظهر، ويسميه  ميويك: تضاد  التغاير، ويسميه د.سي  قاسم:    سيزا 
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حممد العبد، ود. أمينة رشيد، ود. خالد سليمان، ويسميه انكفست: قوة التوتر، ويسميه هاريف  
تربسوك مسيث: التصادم. أيًضا تنبهت معاجم اللغة، فأمساه معجم مصطلحات األدب هلاري شو:  

وأمسته   االختالف،  األمريكية:  املوسوعة  وأمسته  احلاد"Lexiconالتضاد،  التباين  وأمساه(10) :   .  
 .        (11)الدكتور سعيد شوقي: تنافر اإلدراك 

اثلثًا: غالًبا ما ترتبط املفارقة ابلتظاهر ابلرباءة، وقد يصل إىل األمر حد التظاهر ابلسذاجة  
أو الغفلة. وأطلق الدكتور سعيد شوقي اسم )خداع األداء(، ولكي تنجح املفارقة يف إجناز هذا البد  

 هلا أن تقوم بوظيفتني:  
 .  (12) املراوغة: وهي لعبة عقلية من أرقى أنواع النشاط العقلي، وطريقة خلداع الرقابة"( 1)
( املغافلة: وجمال عمل هذه الوظيفة، هو ذلك اجلانب من املفارقة الذي اصطلح النقاد  2)

على تسميته مبفارقة املوقف، ويتمثل عملها يف إضفاء صفة الغفلة على الشخوص اليت تنخرط يف  
 .  (13) أدائها

رابًعا: البد من وجود ضحية يف املفارقة، وقد تكون أان الكاتب هي الضحية، وقد تكون  
الضحية هي الـ)أنت(، أو اآلخر، وأايًّ ما كانت هذه الشخصية، فهي ضحية متهمة وبريئة، ولكنها  
يف الوقت نفسه تدعي لنفسها ما هو مبالغ فيه على سبيل االفرتاض فحسب، وهو ما جيعلها هشة  
وغري حمصنة، ومعرضة للهجوم ممن هو أعلى منها، أو معرضة للتسليم ملا هو أقوى منها؛ كأن يكون  
نظام احلياة أو نظام الكون. وهذا ما جيعل املفارقة منطوية على املضحك واملبكي يف آن واحد.  

مهم يف  وهلذا فهي تدفع القارئ إىل البسمة اليت ختتفي مبجرد أن ترتسم على الشفاه، وهذا ملمح  
املفارقة حيول بينها وبني أن ختتلط بفن النكتة "وهذا يعين أن نص املفارقة لكي يستكمل البد من  

 توافر أمرين:  
 . حيز لضحية األثر:  1

جيب أن متتد جمازايًّ لتشمل أنواًعا أخرى من األحياز اليت ميكن أن يقع عليها الفعل كبناءات  
 األحداث والزمكانية واللغة والشكل.  

 . طريقة للتأثري على حيز ضحية األثر:  2
ألن هناك أنواع من املفارقة ال يوجد هبا ضحية، د. سعيد شوقي يسميها حيز األثر حىت  

 .  (14) تنسحب على كل األنواع"
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 املوقف   مفارقة •

  وبني   كقراء،  نتوقعه  ما  بني  تعارض  أو   تناقض  هناك  يكون  حينما"  تتحقق  املوقف  مفارقة 
  متوقع   غري  تسارًعا  لكن  األمور؛  إليه  تؤول  فيما   منا  يقني  أو  ثقة  هناك  تكون  وحينما   حيدث،  ما

  (15) وخططنا".  توقعاتنا خييب   لألحداث
املفارقة    –مفارقة التنافر البسيط    – وقد استحوذت مفارقة املوقف بتشعباهتا )مفارقة احلدث  

مفارقة خداع النفس( على جزء كبري من كتاب فاكهة اخللفاء ومفاكهة    –مفارقة الورطة    –الدرامية  
 الظرفاء.  

حكاية مالك احلزين والسمكة، وهي حكاية متولدة يف ابب    مفارقة احلدثومن أمثلة      
كان يعيش يف مكان    (16) نوادر التَّيِس املْشرِقي والَكْلب األَْفرقي، وتدور أحداثها أن مالك احلزين

ه، ويف هذه املياه مسك كثري، وكلما غاص يف تلك املياه، مل خيرج إال ويف منقاره مسكة،  كثري امليا
ولكن تعسرت عليه أسباب الرزق، فكان حياول جاهًدا سد جوعه، فلم جيد السمك وال غريه، وظل  
على ذلك عدة أايم وليال، وذات يوم "صادف مسكة صغرية قد عارضْت مسريَه، فاختطفها، ومن  

   (17) ه التقفها، مثَّ بعد اقتالعها قصد ابتالعها".بني رجلي
وجند أن السمكة قد استخدمت حيلة على مالك احلزين، وذكرت أبن أابها "قد ملك هذا  
منك   وأريُد  أَبويَّ،  إين واحُد  طاعُتُه ومشيئته، مث  عليهم  عبيُدُه ورعيته، وواجب  فالكل  السمك، 

صل له بوجودي السرور، فما يف ابتالعي كبري فائدة، وال  اإلبقاَء عليَّ، فإن أيب نذر النذور حىت ح
أشغل لك معدة" رمًقا، وال  لك  أبيها  (18)أسدُّ  بينه وبني  تقنعه أبهنا ستعقد  السمكة  ، وأخذت 

معاهدة، وأن توفر له يف اليوم عشر مسكات، يرسلها إليك أيب، فانشغل مالك احلزين ابحللم، وأخذ  
ت السمكة منُه جبمزة، وغاصت يف املاء، وختلصت من بني فكي  ميين نفسه ابجلائزة حىت "امنلص

 .  (19) البالء"
تربز املفارقة هنا من انتصار الضعيف على القوي، فاملعطيات أو املقدمات ال تؤدي إىل  
النتيجة اليت انتهت إليها أحداث احلكاية، "والقصة تصور الطمع اإلنساين، وتوضح أن الطماع ال  

غريه أن خيدعه، ومينيه املىن ليغذي أوهامه، ونظرًا لغفلته وشرهه وطمعه تضيع    يرضى ابلقليل، وميكن 
منه الفرصة اليت تتاح يف حلظة؛ رمبا ال تسنح يف حلظة أخرى. والطامع إنسان ضعيف خامل، والطمع  
يناسبه، وقد أجاد املؤلف يف تصوير السمكة الداهية اليت استطاعت أن تستميل إليها مالًكا احلزين،  

أطمعته يف مسك مسني أيتيه كل يوم بال تعب وال َنَصب، فصدقها لِبَـَله فيه وسقط منه صيده، ولعل  و 
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القصة تريد أن تقول: إن الرضا النفسي يكون يف القناعة، ولو كان مالك قال يف نفسه مسكة بني  
 .  (20) الشفاه خري من عشر يف املياه؛ لفاز هبا"

الذئب مع اجلدي، وهي حكاية يف ذكر ملك العرب  ؛ حكاية  مفارقة احلدثومن أمثلة  
الذي كان لوضع هذا الكتاب السبب، وتطور أحداثها حول خروج الذئب يوًما ليصطاد، فلم جيد  
طعاًما حىت غروب الشمس، وضاق به احلال "فصادف بعض الرعيان يسوق قطيعني من الضأن،  

ركه من خوف الراعي الوجوم؛ ألنه كان  وفيها بعض جداين، فهم عليها لشدة اجلوع ابهلجوم، مث أد
، فراقب الذئب القطيع، وقد ختلف جدي غيب، غفل عنه الراعي، فتعقبه الذئب،  (21) متيقظًا..."

وقال طعام لذيذ، فلما اجلدي الذئب مقباًل عليه؛ علم أنه يف مأزق عصيب، فاستجمع اجلدي  
األرض بني يدي الذئب، وقال: حمبُّك  نفسه، وأخذ يف حيلته ومكيدته؛ "فتقدم جبأش صليب، وقبَّل  

وحشمتك،   وشفقتك،  صداقتك،  يشكر  إليك  أرسلين  وقد  عليك،  يسلم  جلنابك  الراعي 
للقطيع أبي أذى مثل  (22) ومرافقتك..." للذئب؛ أبنه مل يتعرض  الصفات احلميدة  يعدد  ، وأخذ 

اجلدي للذئب أن الراعي أرسله  أجداده، ومادام أنه حافظ للعهد، فالبد أن تكون له جائزة، فذكر 
ولكنه وقع يف اخلديعة عندما ذكر اجلدي    ، إليه لكي أيكله، فاطمأن الذئب لكالمه، وسكن وقد اته

أبن الراعي أوصاه ابلغناء له لكي تطرب أذانه، وأن صوته يزيد من شهوة الطعام، فوافق الذئب على  
يتمايل حىت "مسعه الراعي يشدو،  ذلك، فأخذ اجلدي يرفع صوته ويبكي بصوت عاٍل، والذئب  

فأقبل ابملطراق يعدو، فلم يشعر الذئب الذاهل، وهو حلسن السماع غافل؛ إال والراعي ابلعصا على  
، وقد صعد  (23) قفاه انزل، فرأى الغنيمة يف النجاة، وأخذ يف طريق النجاة، وترك اجلدي وأفلت"

ترك عادات اآلاب نفسه على  يلوم  التل، وأخذ  إىل  الفشل. تربز  بعدها  ء واألجداد، فكان نصيبه 
األول   لصاحل  ينتهي  الذئب واجلدي  بني  فالصراع  القوي،  الضعيف على  انتصار  هنا من  املفارقة 
بسهولة ويسر يف البداية، ولكن هناية األحداث خترق توقع القارئ، وأن هذه احلكاية ترمز إىل احلياة  

داعية الفضول، وال يساعده معقول وال نقول،    السياسية أبن "العدول عن طرائق األصول ليس إال 
وأموره ذميمة، وعاقبته وخيمة، وانهيك ما هو كالَعلم، ومن يشابه أَبَُه فقد ظلم، خصوًصا امللوك  
والسالطني الذين اختار رفعتهم رب العاملني، وذلك لئال يدخل على قواعد اململكة من حركات  

 .  (24) االختالل واالختالف حركة"
احلكاايت اليت تعرض حدوث صدام بني القوي والضعيف، ويلجأ الضعيف فيها  وتتكرر   

إىل احليلة واملكيدة، ويقنع القوي بوجهة نظره، ويتغلب عليه، وكأن هذه احلكاايت جتسد لنا "دوائر  
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القدميةاليت   التوازانت  مرتاكبة من الرمز، توحي جمتمعة ابلتطلع إىل قانون جديد حيكم احلياة بدل 
 .  (25) رغم ما ينطوي عليه من جهل وقصور" ؛ يها القوي بقوتهينتصر ف

؛ حكاية القط والصياد من الباب السابع يف ذكر القتال بني أيب  مفارقة الورطةومن أمثلة  
األبطال الرئبال، وأيب دغفل سلطان األفيال، وحتكي أبن رجاًل كان مغرًما ابلصيد، وكان عنده قط  

ر عصفور يف اهلواء على الصياد، فالتقطه القط، فأعجب الصياد  صياد، فكان يوًما بني يديه، فم
به، وحتدث هذه املفارقة ابعتماد الصياد على القط، وذات يوم قصد الصياد الصيد وصاحبه "ومحله  
حتت إبطه، وابلغ يف حفظه وضبطه، وركب جواَده، وتوجه يروُم اصطياده، فـََرقَي سفَح جبل، فخرج  

، فتوجه إليه، وألقى القط عليِه، فطار الطرُي وخاف القط،  (26) احَلَجل  من وراء صخرٍة طائفٌة من
وقصد رجوَعه إىل حتت اإلبط، فطفر إىل جبهِة اجلواد، وأَنشب فيها خماليَبه احلداد، فجفلت الفرُس  

بفارِسها األرَض َشرَّ خبطة أزهقت منها نفَسه، وأَبطلت حسَّه" القطة، وخبطت  . وهذه  (27) من 
مدلول سياسي أبن حيرتز احلاكم ويتفكر يف أمر اجلند واملستشارين، وكيف ثباهتم يف    احلكاية ذات 

 دعواهم السمع والطاعة، فإهنم ال يصلحون للقتال.  
ومن مفارقة الورطة قصة أيب احلصني مع شيخ الديكة من الباب السادس يف نوادر التيس  

ديك على علم ودراية، كثري التجارب يعلم كل  املْشرِقي والَكْلِب األَفْـَرقي، وحتكي أنه كان للرئيس  
ويتخطر،   ويتقصَُّف  ويتبخرت،  يتيه  "فصار  وبنفسه  بصوته  أُعجَب  يوم  وذات  الثعالب،  مكائد 
فاستهواه التمشي سويعة، حىت أبعد عن الضيعة، فصعد إىل جدار، وكان قد انتصف النهار، فرفع  

معُه الثعلب، فقال: )مطلب( وسارع من وَْكرِه،  صوته ابألذان، فأنسى صوتُُه الكتاينَّ والدهان، فس
 .  (28) ومحل شبكَة َمْكرِه، وتوجه إليِه، فرآُه فسلم عليه"

شعر الديك ابلورطة اليت وقع فيها، وأنه حمتاج إلعمال عقله للنجاة بنفسه، فصعد إىل أعلى  
السلطان أمره "أن  اجلدارن، وألقى التحية على الثعلب، فأراد الثعلب أن يستخدم مكره، ويدعي أن  

اإلنسان،   فيها على جنس  يقتصُر  واحليتان، وال  والوحش  الطري  من  الصداقة كل حيوان؛  تشمل 
والضبُّ   واحلمام،  والصقُر  والنعام،  واأَلْرَوى  والضباع،  والبهائم  والسباع،  الوحوُش  فيها  فيتشارك 

 ودون اإلعساف، وال جيري  والنون، والذابُب وأبو قلمون، ويتعاملون ابلعدل واإلنصاف، واإلسعافِ 
العداوِة واملنافقة،   فـَُتمحى من لوح صدورهم نقوُش  بينهم إال املصادقة، وحسن املعاشرِة واملرافقة، 
فيطرُي القطا مع العقاب، ويبيت العصفوُر مع الغراب، ويرعى الذئُب مع األرنب، ويتآخى الديك  

 .  (29) الفأرُة من اهلرة، واخلروُف من األسد"والثعلب، ويف اجلملة ال يتعدى أحٌد على أحد، فتأمُن 
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وأخذ الثعلب يبث مكره حنو الديك، والديك يفكر يف الورطة اليت يعيشها، وكيف ينجو  
منها، فرد الديك على الثعلب أبن هناك حيوااًن يريد أن جيعل بينه وبني الثعلب صداقة تنفيًذا ملرسوم  

أبنه: "حيواٌن رشيق، له آذاٌن طواٌل، وخصٌر دقيق، ال اخليُل  السلطان، فأخذ يصف احليوان للثعلب  
 . فأخذ الثعلب يرجتف، وخيرج ما يف جوفه، وحيدث نفسه بقوله:  (30) تلحقُه، وال الريُح تسبقُه"

العقيقي   التاج   الِبَس 
 ِإْن يُكْن ذا الوصُف حقًّا  

 

طريقي    يف  يل  َتِقْف   ال 
السلوقي وهللا     (31) فهو 

 
 فهرب الثعلب، وقصد للخالص جانًبا.     

وتبدو املفارقة هنا من خالل الفعل ورد الفعل، فالثعلب يتظاهر مبحبته للديك، وخيفي هدفه  
احلقيقي وهو الفتك ابلديك، لكن الديك ابعتماده على العقل واحليلة يستطيع أن يتخلص من  

 ذلك املأزق.  
والصيب(، وتدور أحداثها حول رجل من  )قصة اهلدهد    مفارقة خداع النفس ومن أمثلة  

الصاحلني يعرف لغة الطري، فصاحب هدهًدا، وكان بينهما مودة "ففي بعض األايم، مر ابهلدهد  
ذلك اإلمام، وهو يف مكاٍن عال، ملتفت إىل انحية الشمال، وهو مشغول ابلتسبيح، يسبح هللا  

املكان، فإنه طريُق ُكلِ  فتان، ومطروُق    بلسانه الفصيح، فناداه اي صاحب التاج...، ال تقعد يف هذا 
. ولكن اهلدهد خدع  (33) "(32) كلِ  صائِد شيطان، ومقعُد أرابِب البنادق، ومرصُد أصحاِب اجَلالِهق

نفسه أبنه يعلم املكائد اليت تعد له الصطياده، قال: أرى صبيًّا نصب يل فخًّا، وقد وقفت على  
ه لوقته، فرتكه الرجل وذهب، مث قضى حاجته وعاد،  مكائده، وأخذ يسخر من فعل الصيب وتضييع

فرأى اهلدهد يف َيِد الصيب يلعُب به لعب الفارغ البال من اهلم، فسأله الرجل: كيف وقعت يف َشَرِك  
الصياد، وقلت يل إنك واٍع هبا؟! فقال اهلدهد: أما مسعت أن اهلدهد إذا نقر األرَض يعرُف مسافَة  

 تُبصُر َشْعَرَة الفخ؟!  ما بينُه وبنَي املاء، وال  
واملفارقة الالفتة يف هذه القصة أن اهلدهد خدع نفسه، ومل يسمع نصيحة الرجل الصاحل،  
وادعى علمه مبقاليد األمور، فوقع ضحية خداعه لنفسه "وهذه القصة تعرب عن الغرور، والغرور من  

ك النظر املوضع احملفوف  أمراض النفس، وهو انفالت نفسي، وأييت املرء من وراء الوعي، فال يدر 
ابخلطر، فهذه القصة نسج الغرور للهدهد الشباك، ورمى به يف مرمى اهلالك، وإذا حنن حنينا اهلدهد 
جانًبا، ووضعنا مكانه إنسااًن أمحق، فإن النتيجة ال ختتلف، فكم منا يستخف بعدوه، وال حيتاط  

 .  (34) لنفسه، ويف النهاية يلقى حتفه"
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)حكاية املسافر والعفريت( من الباب الثاين يف وصااي ملك    الدرامية  املفارقة ومن أمثلة  
العجم املتميز على أقرانه ابلفضل واحلكم، وتدور أحداثها حول رجل من األخيار الزم األسفار،  
الصبيان   من  طائفة  فوجد  بلًدا كبريًا،  نزل  رحالته  إحدى  ويف  ومغارهبا،  األرض  مشارق  فجاب 

ويرمون األحجار يف بئر وهم يستغيثون، فسأهلم عن صراخهم "فقالوا    جمتمعني يف مكان يصرخون 
عفريٌت وقَع يف هذه البئر املعطلة، وهو عدوٌّ قدمٌي نريُد أن نقتَله، فقال: افسحوا حىت أنظَر إليه،  

، فرأى يف جانٍب منها عفريًتا  (35)وأساعدكم عليه، ففسحوا عن ذلك الطوى، فنظر يف قعر الركى
. فأنقذه املسافر من الكبري والصغري،  (36) هشموه وكسروه وحطموه، وكاد يهلُك مما رمجوه"منزواًي، قد  

وأخرجه من البئر، فشكره العفريت على هذا اإلحسان، وقال له: امسي فالن، فإن وقعت يف ضيق،  
أو ضللت الطريق، فنادين ابمسي، أحضر إليك وأنفعك، فودع كلٌّ صاحبه، واتبع املسافر الصري  

وصل إىل بلد من البالد له فيها صديٌق حداد، فأكرمه ورحب به وخدمه، وكان من أهل البلدة  حىت  
أهنم يقدمون قراباًن يف يوم معني يف كل سنة ممن يقدم عليهم من الغرابء، فإن مل يقدم عليهم غريب  

وم قدوم  يف ذلك اليوم اقرتعوا، فمن خرجت قُرعته سحبوه، وكسروا قرعته وضحوا به، فوافق ذلك الي 
السائح، ومل يشعر به أحد من أهل البلدة إال صاحبه، فاقرتعوا فوقعت القرعة على احلداد فسحبوه،  
فأخرب عن صاحبه ليفدي نفسه، فلم يدر السائح إال وهو مكبل ابألصفاد، فعلم السائح القضية،  

طريقة اخلالص    وأنه تورط يف مصيبة، فذكر اسم العفريت، فحضر فعلم حباله، وأرشده العفريت على 
من هذه املصيبة أبن أمري هذه البالد له ولد وحيد، سيتلبسه ويصرعه، ولن أييت الشفاء إال بدعوة  
منه بعد أن يرشدهم العفريت إىل ذلك، ففعل العفريت ذلك ابلصيب، وعجز األطباء عن العالج،  

ذا العارض عند الرجل  واندى العفريت يف البيت حبيث يسمعون كالمه وال ينظرون مقامه: إن زوال ه
الصاحل املوجود يف السجن، وهو ضيف احلداد، فركب امللك بنفسه، وسارع إىل ابب حبسه، ودخل  

 عليه، وأكبَّ على رجليه، وطلب دعاءه، فدعا له، فحصل للولد الشفاء.  
تتجلى املفارقة من جهل أهل البلد وأمريها ابخلدعة اليت حاكها املسافر والعفريت ضدهم،  

 أن القارئ على وعي هبذه اخلدعة، وتزداد املفارقة عمًقا أثناء متابعة القارئ ألمري البلد  يف حني
 وأهلها، وهو يتصرفون بسذاجة وغفلة.  

أمثلة   البسيط ومن  التنافر  الثامن يف حكم    مفارقة  الباب  )قصة احلائك مع احلية(، من 
األسد الزاهد وأمثال اجلمل الشارد. وتدور أحداثها حول حائك كان له زوجة مجيلة، فشك زوجها  
فيها، فأراد التحقق من ذلك، فأخربها أبنه مسافر ألجل بيعة، وقال هلا احفظي نفسك، وأغلقي  

يت يف خفية، واختبأ حتت السرير؛ لينظر ما جيري من  اببك عليك، وخرج وتركها، مث رجع إىل الب 
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النار ونفخت، وأعددت الطعام، وخرجت تطلب عشقها، فخرج من حتت   األمور، فبادرت إىل 
السرير وأكل الطعام، وعندما رجعت املرأة مع عشيقها وجدت الطعام مأكواًل، فعلمت أن زوجها  

اله، ويريد من يفسره له، فنادى يف الورى، يريد  حتت السرير، وغي نفس التوقيت رأى امللك مناًما ه
للمنادي، وأخربته أبن   لنفسها، فخرجت  الفاجرة اخلالص  املرأة  فأرادت هذه  ملنامه معربًا وخمربا، 
زوجها يستطيع تفسري املنامات، ولكنه يتعزز، وأنه ال يتكلم إال ابلضرب الكثري، فاستدعاه امللك  

ال احلائك: "اي موالان امللك: أان يف اجلهل منهمك، حائك فقري،  وطلب منه أن خيربه عن املنام، فق
، ولقد َكَذَب علي َمْن َنَسَب العلم إيلَّ، والعنُي تعرف العني، أان ِمْن أين، وتعبري  (37) ليس يل نقري

. مث طلب من القارع  (38) الرؤاي من أَين، فما صدَّقه، وال يف كالمه استوثقه، وصدََّق قوَل املرأِة فيه"
أن يضربه ضراًب شديًدا حىت كاد أن يقتله، فجزع االئك وطلب األمان، وأن يعطيه مهلة ثالثة أايم  
من الزمان، فرتكوه وأمهلوه، فصار احلائك يتجول يف اخلرائب، ويف اليوم الثالث دخل إىل مكان  

فأخرب  فسألته عن حاله،  الشقوق،  فنادته حية من  يبكي،  وتبدأ  خراب، وأخذ  له،  ها مبا حدث 
 عناصر املفارقة تتجلى يف أحداث هذه احلكاية، وذلك من خالل اآليت:  

احلائك يشعر ابحلرية واخلوف الشديد من عقاب امللك، فتظهر احلية له، وتعقد معه    -
صفقة، "فقالت احلية: ماذا جتعل يل من األنعام، إذا أخربتك مبا رآُه امللك يف املنام، مث فضضُت  

.  (39) تعبريه مسك اخلتام؟ فقال احلائك: أكوُن لِك عبًدا َوِصيفا، وأعطيِك مما أُْعَطى نصيفا"عن  
وأخربته احلية بتفسري املنام، وأعطاه ما أراد "فأخذ الذهب جمبورا، وانقلب إىل أهله مسرورا، مث افتكر  

صتها، أو تفضَحه بقصتها،  ما اشرتطه مع احلية، فأبْت عن الوفاء نفُسه الشقية، وخاف َأْن تطالَبه حب
فلم يَر أوفَق من قتِلها، وسدِ  ذريعة سبِلها، فأخذ عصا، ورام بذلك خملصا، وقصد مأواها، ووقف  
فناداها، فخرجت مسرعًة إليه، وأقبلت ابلوداِد عليه، فرأت العصا بيمينه، فعلمْت أنه انكٌث بيمينه،  

عمد إىل نفِسه ففضحها، وترَكها وذهب، فائزًا  فولَّت هاربة، فضرهَبا ضربة خائبة، لكنه جرَحها، و 
 .  (40) ابلذهب" 

فتحقق مفارقة التنافر البسيط عندما جند جتاوزًا بني قولني متناقضني، وهذا ظاهر من خالل  
قول احلية ومساعدهتا للحائك يف شدته، وتفسريها املنام واالتفاق بينهما، وبني فعل احلائك وحماولته  

 ل لنفسه.  قتل احلية لينعم ابملا
ويف العام الثاين رأى امللك مناًما أقرعه، فدعا احلائك ليفسره له، فاستمهله األايم املعدودات،  
وقصد رئيسة احليات، واعتذر هلا بعد عتاب كبري بينهما وافقت احلية أن تساعده قالت: "أريُد مجيع  

ما سألت، وعاهد إىل  فأجاهبا  فائزة، وهلا حائزة،  فقبلت"اجلائزة؛ ألكون هبا  .  (41) ها على ذلك 
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ففسرت له الرؤاي، وذهب إىل امللك فأخربه هبا، فأعطاه امللك جائزة سنية، وخلعة هبية، فذهب إىل  
أهله، ونبذ عهد احلية، وقال: يكفيها مين تركها، فال تطلب مين وال أطلب منها. فنجد التناقض  

 ا مرة اثنية.  بني صورة احلية ومغفرهتا خلطإ احلائك، وبني خيانة احلائك هل
ويف العام الثالث رأى امللك مناًما آخر، فأرسل إىل املعرب، وسأله عن تفسريه، فوجد احلائك  
أنه البد من العودة إىل احلية "فأاتها وبه من احلياء َكيَّة، وانداها بصوت خاشع، ووقف يف مقام  

فرأته، فزجرْته وزأرْته، وقالت: اي خائن، اي العهِد اي    الذليل اخلاضع، فخرجْت  كذاب، اي انقَض 
، ترى أبيِ  لساٍن ختاطبين،  (42) مراتب، اي قليَل احلياء، اي كثرَي البذاء، اي صفيَق الوجه، اي حقيَق النَّْجه

أبيِ  وجٍه تقابلين، وقد ختلَت َوقـَتَـْلت، وفعلَت فعَلتك اليت فعلت، فقال: مل يبَق لالعتذار جمال، وال  
ٌق إال معاملُتك ابإلفضال، فِإْن أَْفَضْلِت أمتْمِت اإلحسان، وِإْن َرَدْدِت،  لالستقالة مقال، وما مث طري

فعذُرِك واضُح البيان، وهذه املرُة الثالثة، ال تكن ميينها حانثة، وال عهوُدها انكثة، وأُْشِهُد هللا وكفى  
خربُك بشيء إال أن  به شهيدا، أين بعد ال أنقُض لك عهودا، وال أُِحلُّ مما بيننا عقودا، فقالت: ال أ

. ففسرت احلية الرؤاي،  (43) تعهد إيل، أن تعطيين مجيع ما تُعطى، وتكف عما وقع منك من اخلطإ"
وذهب إىل امللك، فأخربه هبا، وأعطي اجلوائز الكثرية، وذهب إىل وكر احلية ليعطيها نصيبها كاماًل،  

عليك وال مالم فيما جنيته أواًل من اآلاثم،  أنَّه ال عتَب  (44) فخرجت احلية وقالت له: "اعلْم اي أَبـَْلم
، يف العاملني األولني، وال فضَل لك يف هذه السنة، على ما  (45) وال ما ارتكبَته من العداوِة واملنْي 

فعلته من احلسنة، فإن َذيـَْنَك العامنْي، كاان مشتملنْي، على ِقرَاِن النْحسني، فكان ُمقتضى حاهلما  
الزَمان، والعداوة  البغضاِء والشرور، واحلنَث واخلْلَف وقْوَل    فساَد  بني األصدقاِء واإلخوان، ووقوَع 

الزور، فجرْيت على مقتضامها، حسب مرتضامها، والناُس يف طباِعهم وأايمهم، أشبَه بزماهِنم منهم  
الزمان   والتقاطع، واقتضى  الطالع، وزال احلسُد  الزمان، واستقام  اتضح  قد  آبابئهم، وهذا األوان، 

َماَلك  ال َفُخْذ  مذهبه.  بذيِل  وتشبثَت  موجبه،  على  فمشيَت  والفالح،  واملوافقَة  والصالح،  صلح 
 .  (46) وانصِرْف به. ابرك هللاُ لك فيه، فال حاجة يل به، وال يد يل لتقبيله"

وهذا الكالم يدل على أن احلائك عاش مفارقة متباينة يف عصره، فتتبدل القيم يف اترة،  
أخرى. فنجد ابن عرب شاه يعرب من خالل مفارقة التنافر البسيط عن اختالل موازين  وتستقيم اترة  

القيم يف عصره، فيضع أمامنا صورًا متناقضة، وذلك من خالل رؤى امللك الثالثة، فالرؤية األوىل  
 يف ذلك  ، وأنَّ السَّماءَ (47)"امللك رأى يف منامه أن اجلو ميطُر من َغمامة أسوًدا ومنورا، وفهوًدا وببور

. وقد فسرت احلية الرؤاي بقوهلا: "أنه يظهر يف هذا العام للملِك أعداٌء كواِسر، وحسَّاٌد  (48) متور"
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جواِسر، يقصدون هلَكه، ويريدون ملَكه، وسيطفئ انر كيدهم مبياِه سيوفه، ويسقيهم من رحيِق  
 .  (49) فتوحه، كاساِت حتوفه، فكشفت ُغمََّته، مث أصلَح لباَسه وِعمََّته"

فهذه الصورة تدل على الصراع السياسي على السلطة، ونتج عنها احلروب الكثرية واملعارك  
 اليت أدت يف هنايتها إىل استقرار امللك للملك، فقد حل احلرب مكان السالم.  

الرؤاي الثانية قالت: "رأى اإلماُم يف هذا املنام، أن السماء متطر قردًة وفرياان، وثعالَب وجرذاان،  
رُي هذه الرؤاي، وكلمُة هللا هي العليا، أنه يف هذا العام، والشهوِر واألايم، يكثُر اللصوُص والعيارون،  وتعب

املِلِك   صوَلَة  ولكنَّ  داعر،  وشيطاٌن  ماكر،  حسوٍد  العساكر، كلُّ  يف  ويظهُر  والطرَّارون،  واملكرُة 
تصعُقهم" سيوِفه  وصواعَق  الثا(50) متحُقهم،  الصورة  هذه  يف  فتظهر  اجملتمع  .  السلبية يف  القيم  نية 

 كالسرقة والغدر، وقد حلت مكان القيم اإلجيابية.  
والرؤاي الثالثة، قالت احلية: "رأى امللُك يف مناِمه، كَأنَّ اجلوَّ أَمطَر من غمامه، وأَْمألَ الفضاَء  

األنعام، ما يشمل اخلاصَّ  يف ِخراِفه وأغنامه، وتعبرُي هذا املنام، أنَُّه يكوُن يف هذا العام، من اخلرياِت و 
والعام، فتطيُب األودَّاء، وتتصاحلُ األعداء، وتطيُع العصاة، وتذعُن البغاة، ويوافُق املخالف، ويكثُر  

 .  (51) احملبُّ واملوالف"
وتدل الرؤاي )الصورة( الثالثة على تبدل احلال من القيم السلبية إىل القيم اإلجيابية، والصورة  

 الل موازين القيم يف هذا العصر.  الثالثة تدل على اخت
 املفارقة اللفظية وتشعباهتا:  

إن املفارقة اللفظية طريقة من طرق التعبري للوصول إىل اهلدف )املعىن( املنشود، وجندها:  
"تشتمل على دال واحد، ومدلولني اثنني؛ األول حريف ظاهر وجلي، والثاين متعلق ابملغزى، موحى  

إن املفارقة تشبه االستعارة يف هذه البنية ذات الداللة الثنائية؛ غري أن    به خفي، وميكن القول هنا: 
املفارقة تشتمل أيًضا على عالمة توجه انتباه املخاطب حنو التفسري السليم للقول؛ وهي من هنا  
بنية املفارقة. فاملفارقة تفرض على املخاطب   ختتلف عن االستعارة، وهذه السمة هي من صميم 

م؛ إهنا تقوم بتبليغ رسالة تشتمل على إشارة توضح طبيعة هذه الرسالة، وعندئذ توازي  تفسريها السلي
 .  (52) الرسالة األصلية رسالة أخرى، وتوضح الطبيعة الصحيحة ملغزى املفارقة"

إن املفارقة تسهم يف خلق نوٍع من الرتابط واالنسجام بني أجزاء النص، وتعددت أشكال  
 املفارقة اللفظية يف الكتابني على النحو التايل:  
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 مفارقة العنوان:   - 1
العنوان هو مفتاح النص "وإن اختيار عنوان اإلبداع األديب هو جزء من جتربة املبدع، من  

التعبري عنها، فكما ينشأ النص، كذلك ينشأ عنوانه نتيجة  فكرته وعاطفته ورؤيته اليت ي رغب يف 
 .  (53) دوافع خمتلفة، وضغوط متفاوتة مير هبا املبدع"

إن العنوان يعد "عتبة النص اليت جيب أن خيطوها القارئ، يف تؤدة مصحوبة بقدر من التأمل  
. وقد ذكر الدكتور بسام قطوس  (54) املتابعة"اليقظ حىت ال يتعثر فيها، فتتوقف قراءته، وتقصر عن  

يف كتابه )سيميائية العنوان( أبنه: "جمموعة العناصر اليت يستند عليها النص املوازي، وهو مبثابة عتبة  
حتيط ابلنص، عربها نقتحم أغواره، وفضاءه الرمزي الداليل؛ أي أن النص املوازي هو دراسة للعقبات  

املتلقي أبن ميسك ابخليوط األولية واألساسية  احمليطة ابلنص، والعتبات هي   الذي يؤهل  املدخل 
 .  (55) للعمل الذي يراد دراسته"

وعندما يقدم أيُّ إنسان على شراء أي كتاب ينظر إىل عنوانه "فاالسم الذي مييز الكتاب  
خل  بني الكتب؛ كما مييز اإلنسان ابمسه بني الناس، والعنوان يكون للكتاب، وقد يكون للفصول دا
.  (56) الكتاب...، واختيار العنوان ال يتم عفو اخلاطر، فهو مسألة حتتاج إىل نظر وتدقيق وتركيب" 

وأبواهبا   الكتاب  عنوان  يف  متوفرًا  ذلك  الظرفاء( جيد  ومفاكهة  اخللفاء  )فاكهة  يف كتاب  واملتأمل 
 كاآليت:  

 عنوان الكتاب )فاكهة اخللفاء ومفاكهة الظرفاء(:   . أ
ان ازدواجية يف الرتكيب، فنجد الرتكيب األول )فاكهة اخللفاء( والواو  فنجد يف هذا العنو 

حرف عطف، والرتكيب الثاين )مفاكهة الظرفاء(، وجند كلمتني من أصل واحد )فاكهة ومفاكهة(،  
القوَم ابلفاكهة: أاتُهْم هبا، والفاِكهة أيًضا:    فاِكَهتُه، فكَّه   َكثُرتْ   وذكر ابن منظور: "الفاِكُه: الذي

ْلواء على التشبيه، وَفكََّهُهْم مبُلح الكالم: َأْطرفـَُهْم، واالسُم الفكيهة، والفكاهُة ابلضم، واملْصدُر  احل
َتوهَُّم فيه الفْعُل الفكاَهُة، فهو فكٌه إذا كان طيب النفس مزاًحا، والفاكُه: املزَّاح، والفاكه: املازُح،  

ُ
امل

 .  (57)  مبُلح الكالِم واملِزاِح، واملفاكهُة: املمازحة"والتفاكه: التمازح، وفاكهُت القْوَم ُمفاكَهةً 
نستنتج من ذلك أن لفظة فاكهة تدل على املتعة لإلنسان؛ سواء أكانت حسية أو معنوية،  
ولفظة مفاكهة تدل على املمازحة اليت يطلبها الظرفاء واخللفاء، وتكون فيها حسن العبارة. والرتكيب  

ل على السلطة والقوة، وبني لفظة )الظرفاء( "فالظرف يدل على:  املزدوج بني )اخللفاء( الذي يد
العبارة، وقيل ُحسُن اهليئة، وقيل: احلذف ابلشيء، والظرف   القلب، وقيل: ُحسُن  الرباعة وذكاء 

 .  (58) مصدر الظريف، وقد ظُرف يظرف، وهو الظرفاء"
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لكتاب، نزهة  وجند أن الكاتب وضح سبب أتليفه للكتاب بقوله قائاًل: "ووضعت هذا ا
لبين اآلداب، وعمدًة ألويل األلباب، من امللوك والنواب، واألمراء واحلجاب، وجعلُته عشرة أبواب،  
ومن هللا أستمدُّ الصواب، وأستغفرُه من اخلطإ يف اجلواب، إنه رحيم تواٌب، كرمٌي وهاب، ومسيُته:  

 فاكهة اخللفاء ومفاكهة الظرفاء.  
على   منُه  هتَُْد  عْلمي  حبُر  يَِفْض   فإْن 
ِخَلًعا   النُّهى  خالعات  من   ألبسُته 
سلعِته   ترويِج  يف  حيتاُج   والفضُل 
وال   منه  الدُّرَّ  جَنِْن  البحِر  إىل   فَاْعرُبْ 

 

السََّدفِ   العقِل يف  عيوَن  ينرُي     (59)درٍ  
ابخلزِف  الدُّرِ   ِعْقُد  ازدان   ورمبا 
يلهيك   للخرِف  واملعقوِل  اخلرافِة  إىل 

الصدف" ُأضحوكُة  در ِه   (60) عن 
 

فإن عنوان الكتاب مراوغ للقارئ والسامع، فهذا الكتاب "بعنوانه املراوغ )فاكهة اخللفاء  
نساين والفكري  ومفاكهة الظرفاء( ال يفصح عن موضوعه احلقيقي بسهولة، بل يواري مضمونه اإل

والسياسي وراء حيل احليوان...، ومن مث فهو ليس كتاب طرائف ونوادر كما توهم البعض، بل هو  
مثل كليلة ودمنة، كتاب يف األدب السياسي، يعكس طبيعة العالقة بني السلطة والثقافة، أو السيف  

لى يف مئات القصص  والقلم، ويرصد وقائع الصراع بني السلطتني يف عصره، على حنو إبداعي يتج
اليت حيفل هبا الكتاب على لسان احليوان، وجتلياهتا األدبية من حكاايت    - ابملعىن العام– الرمزية  

تعليمية أو أمثوالت، والكتاب هبذا املعىن املراوغ يعمد أيًضا إىل دفع قارئه للتفكر والتفكه يف آن  
 .  (61) اترة، ويتفكر أخرى("واحد، أو كما يقول املؤلف يف خطبة الكتاب )فيفكه السامع 

 وقد أطلق ابن عرب شاه على أبوابه الثالثة األوىل مسميات جند بينها التناقض:   . ب
فالباب األول: يف ذكر ملك العرب. والباب الثاين: يف وصااي ملك العجم. والباب الثالث:  

 يف حكم ملك األتراك. وهذا يدل على تعدد اخلربات السياسية لدى املؤلف.  
 وجند عنوان الباب الرابع: يف مباحث عامل اإلنسان، مع عفريت جان اجلان:    . ج

فاإلنسان يدل على اخلري، والعفريت جان اجلان يدل على الشر، وقد دلل ابن عرب شاه  
ذلك من خالل لفظة )مباحث( اليت تدل على تعدد هذه العناصر املتناقضة بني اإلنسان والعفريت،  

لفظة عفريت، ومل يقل جن من اجلان؛ ألن العفريت هو أشد اجلان قوة، وجند  ولنا أن نتأمل أنه ذكر  
  َعَلْيهِ   َوِإين    ۖ    مََّقاِمكَ   ِمن  تـَُقومَ   َأن  قـَْبلَ   ِبهِ   آتِيكَ   َأانَ   اجلِْنِ    مِ نَ   ِعْفرِيتٌ   ذلك يف قوله تعاىل: )قالَ 

 األمثال: ولد معفرت، نسبة  ، ويقصد هنا القوي الشديد. وكما يقولون يف (62) (( 39)  أَِمنيٌ   َلَقِويٌّ 
 إىل شقاوته عن أقرانه ومتيزه.  
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 واملتأمل يف قراءة عناوين األبواب التالية:   . د
 الباب اخلامس: يف نوادر ملِك السباع، وندميه أمري الثعالب، وكبري الضباع.   −
 الباب السادس: يف نوادر التيِس املشرقي، والكلب األَفْـَرقي.   −
 الباب السابع: يف ذكر القتال بني أيب األبطال الرئبال، وأيب دغفٍل سلطان األفيال.   −
 الباب الثامن: يف ِحكم األسد الزاهد، وأمثال اجلمل الشارد.   −

ا تركيًبا حرف العطف  يربط بينهم  - امسني لشخصيتني رمزيتني–"جيد انه مركبة من ثنائي  
)الواو(، حيث متثل كل شخصية حيوانية دال رمزي، يشري إىل شخصية بشرية، ويكشف ذلك  
املعىن العميق الكامن يف ثنائية: الظاهر/ الباطن، فالظاهر هو احليوان، يف حني أييت الباطن مسترتًا  

الرتكيب الداليل تقوم  خلف الظاهر. وعلى هذا األساس ميكن القول أبن: عناوين األبواب هبذا  
 .  (63) على ثنائية: الظاهر/ الباطن، أو البارز/ املسترت"

فالكاتب يريد من القارئ واملتلقي أن يغوص يف أغوار النص، فينتقل من الظاهر إىل الباطن،  
 فيتأمل النص حىت يصل إىل االحتماالت املتنوعة للنص، والوصول إىل هدف كتابة النص.  

التاسع . ه الباب  من  عنوان  الناجيتني  واحلجلتني  الُعقاب،  الطري  ملك  ذكر  )يف   :
 (:  (64) العقاب

 .  (65) فالعنوان به تناقض بني عنصر القوة "الُعقاب" والضعف "احلجلتني"
عنوان الباب العاشر: )يف معاملة األعداء واألصحاب، وسياسة الرعااي واألحباب،   . و

 ونكت وأخبار، وتواريخ أخيار وأشرار(.  
التناقض أخيار    فنجد  و)تواريخ  وأخبار(،  و)نكت  واألصحاب(،  )األعداء  األلفاظ  بني 

وأشرار(، و)الرعااي واألحباب(. فهذا التضاد يعكس صورتني خمتلفتني من القصة اليت يريد اإلشارة  
إليها. "فنجد األبواب الثمانية األوىل يلعب دور البطولة فيها احليواانت، والباب التاسع يلعب دور  

ه الطيور، ويتحول بعضها إىل رواية يف الباب العاشر يف حماولة ساذجة من املؤلف لربط  البطولة في 
البطل الرئيسي يف قصص  –هذا الباب ابلكتاب... ذلك أن الباب العاشر ال يظهر فيه احليوان  

إليها الكتاب ينتمي  الرمزية اليت  بل هو ضرب من السرد التارخيي، أضافه املؤلف ليس    -احليوان 
بل أضافه ابعتباره صورة واقعية حية، واترخيية تؤكد مصداقية    - كما يبدو للوهلة األوىل–  تعسًفا

احليوانية   بشخوصها  السابقة  التسعة  األبواب  عليها  انطوت  اليت  السياسية  واملقوالت  الرؤى 
 .  (66) الرمزية"



                                      جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية....       الظرفاء ومفاكهة اخللفاء مفهوم املفارقة يف حكاايت فاكهة

 

120     

 

ا يف  تتمثل  خمتلفتني  وداللتني  متناقضني،  معنيني  بني  الدائر  الصراع  هذا  أن  لعدل  فنجد 
والظلم، واخلري والشر. فلقد أدى العنوان يف األبواب السابقة وظائف متعددة؛ منها: "وظيفة أتسيسية  
إىل إغرائية إىل انفعالية، إىل اختزالية تكثيفية؛ انهيك أبن قراءة العنوان يف داللته على ما بعده ختتلف  

مل وظائف بصرية، أو أيقونة،  من حيث كونه عنوااًن لكتاب علمي أو أديب أو اترخيي...، كما حي
وميتلك حملات مجالية من خالل حروفه، ونوع اخلط وحجمه... ويقوم بوظيفة السمسار الذي ينصب  
العامل النصي، بل أراه أول الشراك وأسرعها وأخطرها، فيما أن تؤمن   القارئ بولوج  حباله إلغواء 

 .  (67) مية" بتلفيقات السمسار حىت تدفع النفيس ألجل هذه السلعة الكال 
إن العنوان يف حكاايت كتاب )فاكهة اخللفاء ومفاكهة الظرفاء(، تتجاذبه الثنائيات   . ز

 املتعارضة اليت تفجر املتناقضات على هذا النحو:  
 جند عنوان حكاايت تدل على الصراع القائم بني القوي والضعيف، واخلري والشر، فمنها:  

 حكاية الذئب مع اجلدي.          -1
 الفالح مع احلية.   -3
 حكاية املسافر والعفريت.  -5
 حكاية الفأر واألفعوان.   -7
 قصة احلمار واألسد.  -9

 قصة أيب احلصني مع شيخ الديكة.  -11
 قصة قاٍض لئيم.   -13
 قصة الصياد والثعبان.  -15
الوزير    -17 بني  السلطان  خصم  قصة 

 الكذوب والوزير الصدوق. 
 قصة السائح ذي الوجهني.  -19

 قصة ابن آوى مع احلمار.   -2
 حكاية البطة والثعلب.   -4
الظاهر والصديق   -6 امللك  ندمي  حكاية 

 د. احلاس
 قصة احلرامي مع الطاهر )الربغوث(.  -8

 قصة اهلدهد والصيب.  -10
 قصة مالك احلزين والسمكة.   -12
 قصة اجلمل واجلمال.  -14
 قصة الفالح والذئب.  -16
 قصة قوال يرفض الغناء.   -18
 قصة الفارس والراجل.   -20

ومن خالل ذلك جند أن األديب جعل من العنوان عالمة الفتة، تدفع القارئ أو السامع  
إىل الشغف للبحث عن مضمون العنوان والغوص يف أغواره، وهذا هو هدف املفارقة الذي تسعى  
لتحقيقه، فالعنوان نداء من داخل النص للكشف عن إبداعه من خالل هذا التناقض والتضاد الذي  

 حيتويه.  
 فارقة والشخصية:  امل

إن الشخصيات اليت ذكرها ابن عرب شاه متنوعة، فبعضها ينتمي إىل عامل احليواانت والطري،  
وبعضها ينتمي إىل اإلنس واجلان، وإن هذا التنوع يف الشخصيات "راجًعا إىل حماولة إحداث توازن  
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ا؛ إال من خالل أجناسه وأنواعه،  بني عامل اإلنسان واحليوان، فهذا احليوان ال يتميز يف عاملنا حنن غالبً 
وال حيمل أفراده أمساء متيز ذواهتم؛ هذا احليوان عندما يوجد جنس أديب يعرب عنه، ويصبح العامل فيه  
عامله هو، يصبح البشر غرابء يف هذا العامل، أو ضيوفًا عليه، يرد هلم نفس املعاملة اليت تلقاها احليوان  

، وإمنا يتميزون من خالل صفاهتم وأجناسهم وأنواعهم؛ ال من  يف عاملهم، فال يصبح للبشر أمساء 
 .  (68) خالل اسم العلم، رمز الذات املستقلة املدركة املتميزة يف عاملي اإلنسان واحليوان على السواء"

وقد أراد ابن عرب شاه عرض ظروف عصره وجمتمعه من خالل الشخصيات حيث أهنا  
إيديولوجية ال عقالنية يعاد إنتاجها على املستوى األديب من خالل تصوير النظم  متثل "عالمة على  

التسلطية السائدة يف اجملتمع، وجتسيدها إبداعيًّا، مث إشاعتها يف مناذج ختيلية قريبة من األصل هبذا  
 .  (69) القرار أو ذلك"

نة بسيطة بني  ، وهذه مقار (70) فمن ذلك حكاية مالك احلزين والسمكة، وقد ذكرها مرتني 
 احلكايتني:  

 (  464مالك احلزين والسمكة )ص (  290مالك احلزين والسمكة )ص
مالك احلزين طائر قوي يستطيع الطريان   -

 واالصطياد، ولكن الرزق قليل.  
عارضت   - قد  صغرية،  مسكة  صادف 

وأراد  التقفها،  رجليه  بني  ومن  فاختطفها،  مسريه 
 ابتالعها.  

أبن  - احلزين  مالًكا  أقنعت  قد  السمكة 
السمك،   هذا  ملك  أابها  يفيده؛ ألن  لن  ابتالعها 

 ويستطيع أن يوفر له احتياجه اليومي منه.  
السمكة أغرت وخدعت مالًكا احلزين    -

نه وبني أبيها؛ أبن تتكفل له كل أبهنا ستعقد صفقة بي
 يوم بعشر مسكات، بياض مسان.  

السمكة،  حبيلة  اخندع  قد  احلزين  فمالك 
وفكر يف هذه اجلائزة العظيمة، فَسَها وهَلَا، فامنلصت  

 السمكة، وغاصت يف املاء، وختلصت منه.  

غري   - ضعيف كبري  طائر  احلزين  مالك 
 قادر على االصطياد، برغم وجود الرزق الكثري. 

فمرت به مسكة، لطيفة احلركة، فرأته يف    -
ُذل ِّ االنكسار، ساحًبا يف حبر االفتكار، ال قدرة له 

 وال حركة، وال هنضة الختطاف السمكة. 
عليه،    - وسلمت  لديه،  وقفت  السمكة 

وسبب حتزنه، فقال إنه   وسألته عن موجب تفكره،
يريد التوبة عن الذي فعله ابلسمك، وأنه اندم على  

 ذلك. 
السمكة   - وخدع  أغرى  احلزين  مالك 

ابلتوبة، وأنه يريد الصداقة بينه وبني السمك، قالت  
السمكة البد من أخذ العهود، فقال هلا: أبرمي هذا  
التلف، فأخذت   لتأمين  به حنكي  العلف، واربطي 

يش وفتلت، وإىل رَْبط َفكه أقبلت، قبضة من احلش
السمُك  منه  وقربت  املاء،  إىل  منقارَه  مدَّ  فعندما 

 العمياء، مل يَ ْفََتْ أن اقتلَعها، مث ابتلعها. 
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يف   بينهما  واضًحا  تناقًضا  هناك  أن  الشخصيتني،  بني  املقارنة  هذه  خالل  من  نستنتج 
 احلكايتني.  

 اخلامتة  
 :  كالتايل  وهي العامة  النتائج من  العديد إىل توصلت  قد  البحث هناية  ويف
  مبسميات   وإمنا   املفارقة،   اسم   حتمل  مبسميات  الرتاث   كتب  يف  املفارقة   مصطلح  يرد   مل  -

 .  وغريها والتضاد،   والتهكم السخرية  مثل  املفارقة معىن  تتضمن  أخرى
 ..  اللفظية  منها متعددة  أنواع   للمفارقة -

  يف   املوجود   والصراع  التناقض   حالة  ليعكس  هام؛  شيء  املفارقة   ألسلوب  الكاتب   استخدام
 .  فيه  يعيش الذي  اجملتمع

  النضوج  حالة  تعكس  اليت  واجلمالية  البالغية  ابلظواهر  غين   اململوكي  العصر  يف   األدب  -
 .  العصر  هذا لكتاب واألديب  الفين 

  شاه  عرب  ابن  فيه  اعتمد   مميزًا  أدبيًّا  شكاًل   الظرفاء  ومفاكهة  اخللفاء   فاكهة  كتاب  يعد  -
 .  األدب هلذا املتلقي انتباه  وليجذب املتالحقة،  عصره أحداث  ليعكس  الرمز  على

  وخاصة   الفت،   بشكل  الظرفاء  ومفاكهة   اخللفاء  فاكهة   كتاب   يف  املفارقة   أنواع   تنوعت   -
  حدث، )  املختلفة   أبنواعها  الفت  بشكل   الكتاب   حكاايت  بكل  استحوزت  اليت   املوقف  مفارقة
  خالل   من  اللفظية   املفارقة   وتنوعت  ، (الشخصية   الورطة،  الدرامية،   البسيط،  التنافر   النفس،   خداع
  قضيته  ليخدم  أسلوبه  تنويع  يف   الكاتب   براعة   يؤكد  وذلك   الشخصية،  ومفارقة   العنوان،  مفارقة

 .  مميز أديب   أبسلوب عصره أحداث  حماكاة وهي  األساسية 
  املعىن  بني   التناقض   هذا   تعكس   مميزة  أسلوبية   وسيلة   املفارقة  أن   القول   ميكن   ذلك   وعلى

 .  مجالية   قيمة ليحقق  اخلفي؛ واملعىن   الظاهري
 .  منه  املرجوة األهداف وحتقيق  البحث  هذا إعداد  يف  وفقت قد  أكون  أن  ريب من   أرجو
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