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  الخالصةالخالصة

نصوص مختارة من رحالت كولفر  ةتهدف الدراسة الحالٌة إلى تحلٌل تداولً للمفارقة لعشر

فت و ذلك من وجهة نظر معرفٌة و تحدٌدا نظرٌة العالقة . وبما أن المخاِطب ٌنقل ٌلجونثان سو

ف )و المخاَطب ٌفسر( معنًى تواصلٌا مختلفا لما قٌل فان المفارقة ٌمكن تفسٌرها بشكل مختل

بواسطة مخاطبٌن مختلفٌن .ولذلك فان أي سوء فهم للمفارقة ٌخلق معاٍن مختلفة بدال عن المعنى 

 المقصود .

( فاان مان الواروري عناد فهام المفارقاة معرفاة 6881-6891فبحسب نظرٌة سبٌربر و ولسن )

مفارقاة خاصٌة تكرار اللفظ و مدى بعد وجهة نظر المتكلم إلى ما ٌشٌر إلٌا  ذلاك اللفاظ. و فهام ال

هذا قد ٌكون ٌسٌرا بوجود قرٌنة واوحة فً الكالم نًصبها المتكلم للداللاة علاى المعناى الماراد و 

قد ٌكون عسٌرا بوجود قرٌنة غٌر واوحة فً الكالم .وقد ذهب السابقون إلى أن معناى المفارقاة 

ٌواا  هو إطالق الشً و إرادة عكس  لكن هناك جدل كبٌر حول بعض القوااٌا التاً تساتحق اإ

.ولهذا الغرض ٌبدو النموذج النظري لـ ٌوس اكثر مالئماة لتفساٌر لغاة المفارقاة حٌاط ٌسالط هاذا 

 النموذج الووء على دور القرٌنة فً الفهم السرٌع أو البطًء أو المنعدم للمفارقة .

لفهام المفارقاة مان خاالل نظرٌاة العالقاة . و بشاكل أساساً  "سهال "و ٌقتر  نموذج ٌوس معٌارا

عادد مان التعارواات  مقابال هذا المعٌار أن السامع أو القارئ ٌزن المعنى الحقٌقً للفاظ ٌفترض

الناتجة فً القرائن و ذلك لفهم خاصاٌة المفارقاة لاذلك اللفظ.وعلاى هاذا اتسااس تكارس الدراساة 

 الحالٌة البحط فً االفتراوات التالٌة :

ولااذلك فماان الوااروري إٌجاااد  أن افواال طرٌقااة لتحلٌاال المفارقااة هااً فااً وااوء نظرٌااة العالقااة

خاصٌة تكرار المفارقة للفظ و مدى بعد وجهة نظر الماتكلم إلاى ماا ٌشاٌر إلٌا  ذلاك اللفاظ  وذلاك 

بتٌسااٌر فهاام المعنااى المااراد بواسااطة القاارائن التااً نًصاابها المااتكلم للداللااة علااى هااذا المعنااى .تقااع 

 الدراسة الحالٌة فً مقدمة تمهٌدٌة وثالثة فصول .

ة التمهٌدٌة فتتناول طبٌعة المشكلة و الفروٌات و أغراض الدراساة و طرٌقاة العارض أما المقدم

 و حدود الدراسة و أهمٌتها .و أما الفصل الثانً فٌتناول التداولٌة اتلسنٌة :

حدود التداولٌة ونظرٌة غاراٌس ونظرٌاة العالقاة لسابٌربر و ولسان .وتعاد نظرٌاة العالقاة تعادٌال 

ن نظرٌاة العالقاة أن هنااك زٌاادة واواحة فاً مباادئ غاراٌس وان ٌوتباوبدٌال لنظرٌة غراٌس . 

المبدأ الوحٌد الكافً هو مبدأ العالقة والذي بموجب  ٌخلق اللفظ فً ذهن المخاطب توقع العالقاة . 



وٌفسر هذا الفصل أٌوا اتدب فً ووء التداولٌة حتى تتووح أهمٌة التداولٌة فً دراسة اتدب 

تداولٌاة و اتدب فتباارز تحاات عناوان التداولٌااة اتدبٌااة وهاً تتناااول تداولٌااة . وأماا العالقااة بااٌن ال

الكتابة والقراءة اتدبٌة حٌاط تكاون القرٌناة فٌهاا ذات أهمٌاة بالغاة ولهاذا الغارض فقاد تام اقتارا  

 نموذجٌن نظرٌٌن:

نااول القاارئ فاً رحاالت كاولفر و النماوذج الثاانً ٌتو النموذج اتول ٌتناول العالقة بٌن المؤلف

 تحلٌل المفارقة من حٌط كونها مفهوما تداولٌا .

و أمااا الفصاال الثااانً فٌعاارض مفهااوم المفارقااة واصاال  و وظٌفتاا  و أنواعاا  كمااا ٌتناااول الطاارق 

الرئٌسة و النظرٌات التً تعنى بالمفارقة . وٌخاتم الفصال بخالصاة للممٌازات الرئٌساٌة للنماوذج 

 النظري المختار لغرض الدراسة التداولٌة .

و أمااا الفصاال الثالااط فٌتناااول خالصااة رحااالت كااولفر ورو  العصاار التااً أثاارت فااً كتابااة هااذا 

العماال وٌعااالب بطبٌعااة الحااال التعبٌاار التااداولً للمفارقااة فااً النصااوص المختااارة . و أخٌاارا تقاادم 

الدراسة بعض االستنتاجات و الخالصات التً تم التوصل إلٌها فً التحلٌل  التداولً للمفارقة .و 

ثبت الدراسة أن نموذج ٌوس ذو فائادة فاً تحلٌال لغاة المفارقاة . ولاذلك فاان معناى اللفاظ ٌعتماد ت

 بشكل أساسً على المعلومات المرتبطة مع  ولٌس على معناه الداللً .

 


