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  الصوفي الخطاب في التداولي البعد

  نموذجا عربي البن الوصایا كتاب

  

  

  

  

  

 االستفادة خلفیة على األخیرة السنوات في األدبیة للنصوص النقدیة القراءات قامت

 وتطور تغیر من فیه یحصل بما فتأثرت اللغوي، اللساني الدرس وٕاجراءات المبادئ من

 عن النص عزل في أغرقت التي البنیویة بالمبادئ تأثرا النقدیة القراءات فشهدت .دائمین

 في الصرامة لهذه ونتیجة ،"المؤلف موت "مقولة بتبني مؤلفه عن حتى بل الخارجیة، الظروف

 النص تحریر نحو – اللغة في التداولیة النظریة وبظهور – النقدیة القراءة اتجهت النص عزل

 نوایا تحلیل حسبانه في یضع أرحب أفق عن االنفتاح إلى التحلیل في الصرامة هذه من

 المقاربة النقاد من كثیر أجرى وقد .وتلقیه النص بإنتاج المحیطة والظروف وقصده، المتكلم

 المكتوبة أو والشفویة النثریة، أو منها الشعریة سواء األدبیة النصوص على التداولیة

،الخ...والروائیة، والشعریة، المسرحیة، التداولیة المقاربة ضمن یندرج الدراسة هذه وعنوان 

 األدبیة النصوص من كغیرها النصیة المواصفات كل تمتلك باعتبارها الصوفیة، للنصوص

  .األخرى

 وصیة :أهمها والمراجع المصادر من جملة على الدراسة هذه انجاز في اعتمدت وقد

 ،عزت محمد :تحقیق عربي ابن رسائل كتاب ضمن عربي البن" الوصایا كتاب" بعنوان

 بلعلى، آمنة للدكتورة "المعاصرة النقدیة المناهج ضوء في الصوفي الخطاب تحلیل" وكتاب

 من أخرى مجموعة جانب إلى الحكیم، سعاد للدكتورة "جدیدة لغة مولد عربي ابن" وكتاب

 . والمترجمة واألجنبیة العربیة والمراجع المصادر

  ":الوصایا كتاب" وصیة تواصلیة-1

   خیرة عمامرة: ةاألستاذ

  قسم اللغة العربیة وآدابها

  كلیة اآلداب واللغات 

  الجزائر -جامعة األغواط
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 من شكال یعتبر الذي الوصیة، فن إلى عربي البن" الوصایا كتاب" وصیة تنتمي

 إلى وموجها محدد، متكلم عن صادرا محددا كالما" كذلك هي تمثل كونها التواصل، أشكال

 .)1("محدد تواصلي غرض لتحقیق محدد، تواصلي مقام وفي محدد، بلفظ محدد، مخاطب

 أن باعتبار علیها، التداولیة اإلجراءات لتطبیق المجال لنا یفسح هذا فإن كذلك وبوصفها

 الكالمیة األقوال وظائف بوصف، المكتوبة الخطابات من النمط هذا بتحلیل تعنى التداولیة

  .)2(عام بشكل التواصل إجراءات خالل وخصائصها

 فیمكن الوصیة، إلیه تنتمي الذي الصوفي الخطاب في التواصلي الجانب عن أما

 إلى أضف .)3("ومخاطب متكلم بین یتم خطابیا فعال بعده ذاته النص تشكل" خالل من رصده

 العامة االجتماعیة والظروف المشتركة والمعرفة الخطاب، طرفي بین المشتركة العناصر" ذلك

 سنحاول ما وهذا .)4("التواصل عملیة تؤطر التي والقیود المسبقة االفتراضات من تثیره بما

 ما لماذا؟ :التالیة التداولیة األسئلة عن اإلجابة قدرة یقتضي نص أي فهم ألن سیأتي فیما فعله

  .)5(الخ...النص؟ أنتج من ...ألجله؟ المنجز الهدف

 التجربة تشكل وكیفیة عربي، ابن حیاة حول لمحة إعطاء هو به نبدأ ما وأول

 بل ذاتها، حد في الذاتیة سیرته عن التكلم باب من هذا نعرض وال وطبیعتها، عنده الصوفیة

 إهمالنا" ألن .للخطاب الخارجي السیاق تجلیة في دور لها حیاته من الجوانب لهذه معرفتنا إن

 فیه، قیلت الذي المقام عن لبعدنا المقال ألوان بعض إدراك من تمكننا لعدم یؤدي قد للسیاق

 عالقاته وفهم أیسر النص إدراك كان دقیقا التصور كان وكلما المقام هذا تصور وجب لهذا

  .)6(متاحا

 النسب عربي عربي، بن علي بن محمد بن الدین محي العالمة الصوفیة شیخ هو

 أبیه مع انتقل ثم هـ 560 سنة بمرسیة ولد" .والنشأة المولد أندلسي الطائي حاتم ساللة من

 القرآن قرأ حیث القراءات في وبرز وتعلم، نشأ وفیها سنوات ثماني العمر من وله اشبیلیة إلى

 إلى والده أسلمه أتمها وحین اشبیلیة، فقهاء كبیر خلف بن بكر أبي ید على بالسبع أبیه مع

 علومه جمیع عربي ابن وحصل مبكر، وقت في عنهم فسمع والفقه، الحدیث رجال من جلة

 الخلوة إلى توجهه فیه نلمس الذي الزمن وهو سنة، عشرین العمر من یتجاوز لم وهو

 ثورة یأت لم عربي ابن وتصوف .هـ587عام كان ذلك أن واألرجح القوم وأحوال والتصوف،

 الثالثین سن حوالي وفي الفقهي، مسلكه تتوج متقدمة مرحلة جاء بل السابقة، علومه على
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 رحلة لتلیها .اشبیلیة إلى عاد ثم ،وتونس وبجایة، فاس، فزار اإلسالمي المغرب في ساح

 بسبب وذلك عمره، من 37 بلغ قد كان حیث هـ597 عام اإلسالمي المشرق إلى أخرى

 هـ630 سنة بدمشق أخیرا استقر ثم المكرمة، ومكة بغداد في خاللها فأقام رآها قد كان رؤیة

 وتوفي اإلسالمي، العالم عمت قد شهرته وكانت سنة، ستون العمر من بلغ قد آنذاك وكان

  .)7(ورسالة كتابا وثمانین وتسعة مئتین حوالي وخلف هـ637 سنة اهللا رحمه

 بأنواع وأماتها نفسه فجاهد صوفیا، عاش قد" الحكیم سعاد.د قول حسب عربي وابن

 البدن نوم عند وجوده سر فاستفاق الریاضات بأصناف تراكیبه وحلل بدنه فأرهق الخلوات،

 تجربته طبیعة عن أما .)8("یرى ما ربه آیات من یرى مبصرا متهجدا وقام والحس، والنفس

 یمكن رؤیا فأول" قوله في زید أبو حامد نصر.د تعبیر حد على قرآنیة فهي وبدایاتها الصوفیة،

 رجل صورة في مرضیة إغماءة في له یس سورة تجسد كانت حیاته في التحول بدایة اعتبارها

 أفاق فلما إیذاءه، ترید ...قبیحة مخلوقات عنه یدفع الرائحة طیب الطلعة، جمیل البنیة قوي

 عند الصوفیة التجربة أن قوله من یالحظ فما .)9("یس سورة یرتل أباه وجد المرض إغماءة من

  . حصلها التي العلوم توجت مبكرة كانت بدایاتها وأن قرآنیة، عربي ابن

 بدایة في فأجابه منه، یریده الذي والغرض خطابه متلقي حال عرف قد عربي فابن

 ابن أعلن فقد ،)10(..." منه بروح اهللا أیدك اإللهي األخ أیها به أوصیك الذي" :بقوله وصیته

 إلى یرحلون الذین "الصوفیة وهي بخطابه استهدفها التي الخاصة الفئة عن البدایة منذ عربي

 التوجهات فیه تصفو ووقت والمكاشفات، والفتوحات والنزالت التجلیات فیها تكثر أرض

 عن یعبر فهو ".اإللهي األخ" للفظ استعماله من ذلك ویظهر .)11(..."النفحات فیه وتصافى

 الذي المحدد، خطابه متلقي وبین بینه ومشتركة متمیزة خاصة بلغة الخاصة الصوفیة تجربته

 إقامة على عربي ابن حرص وقد وتعالى، سبحانه اهللا إلى السلوك في الراغب السالك یمثل

 للنداء، استعماله خالل من النص في تمثلت حواریة إستراتیجیة استعماله عبر معه التواصل

  :قبیل من عبارات في والنهي باألمر المتصل المخاطب وضمیر

  .)12(..." اإللهي العلم من انتقش ما أنه أخي یا اعلم"-

 ومن علم كل من والقلب الخاطر تفرغ ذكرناه ما نیل إلى الموصل السبب أن اعلم"-

  .)13(..."العلوم إلقتناء المطلوب الفكر

  .)14(..." معین شيء على تجالسه ال" -
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 اهللا معرفة من أعطاك مما لقلبك اإلیمان واجعل انفرادها على طریقة كل خذ بل" -

  .)15(..."لحسك البصر بمنزلة

 أنها كما المخاطب، نفس من وتمكینه الخطابي الدور لتفعیل تأتي العبارات هذه إن

 تعكس أنها إلى إضافة إقناعیة، وأخرى المخاطب، استمالة ضمن تدخل نفسیة وظیفة تؤدي

 غالبا الذي لكالمه، االنصیاع أجل من واالحترام الحظوة نیل في المتكلم قبل من الرغبة ضمنیا

 تجربته من عربي ابن به خرج ما خالصة هي) 16(ومفاهیم معارف على مشتمال كان ما

 المتلقي تجاوب من قدر أكبر له یضمن نحو على وصیته عبر أفكاره یعرض فكان الصوفیة،

  .تضمنتها التي واألفكار الوصیة مع وتفاعله

 عن صادرة ونصائح توجیهات مجموعة عن عبارة هي الوصیة تناولتها التي واألفكار

 الصوفي الطریق أن باعتبار الوصول، یطلب مریدا ُیسلك أن یمكنه" وعارف واصل شیخ

 التجلي شروط تقدیم في أوال یشرع عربي ابن فنجد .)17(لالكتساب قابل ومقاماته بأحواله

 في وذلك اإللهي، التجلي منع شأنه من ما كل تجنب في عربي ابن عند تتمثل والتي اإللهي،

 الفكر من علم كل من والقلب الخاطر تفرغ ذكرناه ما نیل إلى الموصل السبب أن اعلم" :قوله

 وتجرید فاالصّ  على اهللا مع والجلوس علم، ما ونسیان كتب ما ومحو العلوم، القتناء المطلوب

 فعلى .)18("...اإلطالق من علیه هو ما على جالله جلّ  الحق ذات بغیر التعلق من الباطن

 له یتجلى بما نفسه تتعشق أن ویتجنب وحده، اهللا بذكر یشتغل أن اإللهیة الحضرة إلى السالك

 مواصلة من حرم اهللا ذكر عن ولهى بذلك اشتغل وأن حصل فإن المشاهدات، صور من

 یتقدمك لم اممّ  به العلم أبواب من بابا لك فتح إن إنه ثم" :عربي ابن یقول ذلك وفي التجربة،

  .)19("...علیه كنت بما واشتغل عنده تقف وال تردَّه فال قدسيّ  روح بلسان وأتاك ذوق فیه

 الحضرة من الخروج مرحلة إلى یصل أن إلى سلوكه تابع الشروط بهذه التزم إذا أما

 الحّس  عالم وٕالى إلیك رددت فإن" :قوله في الفهم لدیه فیحصل الحس عالم إلى والعودة اإللهیة

 وما مفتوحا األبواب من بقي ما وعلمت والصحف الكتب وتنّزلت الرسل نطقت أین من علمت

  .)20("...شيء كل عن الفهم ورزقت لك ُیقال وما تقول ما وعلمت منها سدّ  ولماذا منها سدّ 

 التصفیة طریق عن والمعرفة اإلیمان التماس" إلى ینزع عربي ابن عند فالتصوف

 غشاوة القلب على أنه ذلك )21("الدنیا متاع في والزهد اهللا عبادة إلى واالنقطاع النفس بمجاهدة

 .المكاشفة سبیل على إلهي بالهام العلم تلقت انقشعت ومتى الدنیا ومشاغل الجسم شهوات من
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 العالئق وقطع المذمومة الصفات ومحو اهدةلمجا تقدیم هو المرتبة هذه بلوغ إلى فالطریق

 وفاض واألولیاء، لألنبیاء انكشف كما األمر ینكشف حتى اهللا، على الهمة بكنه واإلقبال كلها،

  .)22(شواغلها من القلب وتفریغ عالئقها، من والتبري الدنیا في بالزهد صدورهم على النور

  ":الوصایا كتاب" في لإلشاریات التداولي الدور-1

 تركیب بین بالعالقة المباشر اهتمامها حیث من التداولیة وظیفتها اإلشاریات تمتلك

 ،)23(والخطاب التبلیغیة بالعملیة مباشر ارتباط ذات أنها فیه،أي تستخدم الذي والسیاق اللغات

 الذي المرجع تحدید وجب الوصیة هذه في عربي ابن خطاب في التداولیة وظیفتها ولجالء

 تتحول" حیث للخطاب التداولي اإلطار تحقیق لضمان تلعبه الذي الدور وكذا علیه، تحیل

 الداللیة وظیفتها من وغیرها الضمائر مثل االجتماعي السیاق في اإلشاریة األدوات بعض

 الضمائر ألن المتكلم، قصد على مؤشرا بانعكاسها التداولیة وظیفتها إلى المرجع، على للداللة

 إنجاز في للخدمة نطوعهم أن لنا یمكن حیث المتواضعین، اللغة خدم بمثابة الشخصیة

 األنت، األنا، الشخصیة لإلشاریات كان وقد .)24(الرفیع المستوى ذات الرمزیة الوظائف

 من المتلقي على الخطاب تأثیر وفي جهة، من عربي ابن قصد تجلیة في مهم دور النحن

  .ثانیة جهة

1-1 األنت/ األنا :  

 الذي" :قوله في المتكلم ضمیر باستعمال رسالته مطلع في خطابه عربي ابن وجه

 تبرز حیث) 26("ارینالدّ  في سعادتك فیه ما على دللتك فقد"و ،)25("اإللهي األخ أیها به أوصیك

 قد" یكون المتكلم ضمیر باستعمال تلفظه بمجرد أنه ذلك المتلقي، مع حوار في المتكلمة الذات

 بحكم معه حمیمیة عالقة لخلق یسعى ،)27(األنت هو یقابله شخصا آلیة وبطریقة أمامه وضع

 وصفه في خاصة بصفة منه المتلقي قرب درجة تتجسد حیث االهتمامات، في االشتراك

 المخاِطب ویبني .)29(وعنایة ثقة من المتكلم له یبدیه لما المخاَطب فیأنس. ))28اإللهي األخبـ

 مصالحه، قضاء عنها الناتجة الحمیمیة العالقات مستوى وعلى األثر، هذا حصول إثر على

 النصائح بتوجیه واأللفة القرب درجة وتزداد .المخاَطب قبل من بالخطاب مطالبه وتلبیة

 الخصوص على والنهي األمر فعل في المتجسد األنت المفرد المخاطب ضمیر باستعمال

 في التفكیر في خاطرك تتعب فال" وقوله ،)30(..."الفكري نظرك تصرف أن احذر" :قوله مثل

 أن إلى تداولیا" یشیر المفرد المخاطب لضمیر عربي ابن فاستعمال .)31(.."باهللا العلم
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 فرغم ،)32(االجتماعیة الناحیة من حمیمیة عالقة ذوي أنفسهم یعتبرون الخطاب في المشاركین

 الذي العارف الشیخ باعتباره منه، أقوى سلطة ویمتلك درجة المتلقي یعلو كان عربي ابن أن

 الحضرة إلى السلوك في یرغب مریدا یسلك أن ویرید وجوهها، بكل الصوفیة التجربة عاش

 مع واحدة درجة في وكأنه الضمیرین لهذین استعماله خالل من ظهر قد أنه إال اإللهیة،

 الخطاب على إقباله وضمان المتلقي استمالة بهدف اإلستراتیجیة لهذه سلوكه كان وقد المتلقي،

  .به والعمل

  :النحنضمیر 1-2

 اعلم" :قوله في نحن للضمیر بدیال" الوصایا كتاب" في نا المتصل الضمیر شكل

 ذلك أیضا فانظر ،...علم كل من والقلب الخاطر تفرغ ذكرناه ما نیل إلى الموصل السبب أن

 تخلصت فإذا ،...سواء أیدینا بین التي األسماء هذه من إلهي اسم على دلّ  فإن الغریب الذوق

 جمع هو بل متشابهة لمواضع مضاعفة لیس  نحن والضمیر .)33("...ذكرناه ما كل من

 عناصر فیه تكون خاص نمط من جدیدا جمعا تشكل الصیغة وهذه "أنا ال" إلى "أنا" ضمیر

" الوصایا كتاب" وفي .)34("أنا" عدا ما الكل على یحتوي أنا والال متجانسة، غیر المجموعة

  :  یلي كما یظهر النحن ضمیر فإن

   الصوفیة شیوخ أنا الال+  عربي ابن أنا              أنا الال +أنا  نحن

 سلطته الستعادة عربي ابن وصیة في المتكلمة الجماعة ضمیر استعمال یأتي كما

 المتكلم بضمیر تلفظه خالل البدایة في عنها تنازل قد كان أن بعد جزئیا، الخطاب على

 الكتابة في والنحن األنا ضمائر استعمال وعن ،تبیینه سبق تواصلي لغرض وذلك المفرد،

 إلیه تكتب من وبین ...كذا أفعل أنا إلیه تكتب من وبین"... :أیضا العسكري هالل أبو یقول

 فدور. )35("الملوك كالم من ونحن ... واألشباه اإلخوان كالم من فأنا ...كذا نفعل نحن

 فابن القبول، من حظه ینال حتى وسلطة مصداقیة أكثر الخطاب إكساب هو نحن الضمیر

 الصوفیة كل فیها یشترك تجربة للمتلقي ینقل هو بل فحسب، الصوفیة تجربته ینقل ال عربي

 المعبر واللغة المشاهدة الصور ضمن إال بینها االختالف تسجیل یتم ال حیث .عامة بصفة

 .الصوفیة كل بین مشتركة فتبقى وهدفها التجربة شروط أما بها،
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  :الوصایا كتاب في الكالمیة األفعال -2

 فان بتعبیر یسمى واحدا، كالمیا فعال یؤدي فإنه طوله كان مهما األدبي النص إن

 سلسلة تشكله الذي Le macro-acte du parole الجامع أو األكبر الكالم فعل دایك

 األفعال رصد إمكانیة فإن" الوصایا كتاب" وصیة وفي .)36(الجزئیة الكالمیة األفعال من

 في تكمن األسالیب لهذه التداولیة والقیمة ،)37(واإلنشاء الخبر أسالیب خالل من تكون الكالمیة

 والكذب الصدق مقیاس إلى وبالنظر بالواقع، عالقتها من انطالقا بینها فرقوا قد البالغیین أن

 ال فنحن المنطلق هذا ومن ،)38(انتفائها أو الخارجي للواقع الكالم مطابقة مدى في یبحث الذي

 .)39(ألفعال إنجاز هي بل للعالم تمثیال" كونها حیث من واإلنشائیة الخبریة لألسالیب ننظر

 حمل ألجل بل فحسب، خطابه لمتلقي الصوفیة تجربته لنقل یستعملها لم عربي ابن أن ذلك

 إتباع طریق عن خاصة روحیة تجربة ممارسة خالل من تعالى باهللا االتصال على المتلقي

 عنها تكلم التي النجاح شروط على توفرها وجب األفعال هذه إنجازیة ولتحقق عارف، شیخ

 یستلزم بالفعل المتكلم تلفظ" مجرد ألن بالخطاب التلفظ قبل كلها توفرها یشترط وال )40(سیرل

  .)41(ذهنه في ولو توفرت قد كلها الشروط أن ذلك

 المنبثق "والتوجه اإلرشاد" فعل في یكمن الوصیة أدته الذي األكبر الكالمي والفعل

 والنفي واإلثبات والتقریر والنهي األمر مثل الجزئیة األفعال من مجموعة تضافر عن

  .الخ...والنداء

  : الخبري األسلوب- 2-1

 الكالمیة نسبته من المتكلم یرید الذي إفادیا المكتمل التواصلي الخطاب" بأنه عرف

 استعمل وقد سیرل، بمصطلحات التقریري الفعل یقابل وهو .)42("الخارجیة نسبته تطابق أن

 في وذلك باهللا االتصال لحصول والشروط الخبرات مجموعة لتقدیم األسلوب هذا عربي ابن

  :قوله

  .)43("عنك الخارج العالم في ینتقش مّما هو ما العلم من القدر وهذا" -

 ویأخذها تنقال التي العلوم إالّ  فیه القلم سّطر وال المحفوظ اللوح في انتقش ما قلنا"-

  .)44(..."أصال العالم في انتقش فما هنا أردناه الذي التجّلي یعطیه اممّ  ینقال ال ما وأما النقل

 الصوفیة، التجربة حول الخبرات من نقل عربي ابن فیها یعدو ال األمثلة هذه فكل

  :مثال كقوله المؤكدة الخبریة األسالیب بعض ورود الوصیة في نلمس فإننا أخرى جهة ومن
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  .)45(..." األول العقل هو الذي القلم علمه وقد" -

 في العارفین نفوس إلیه یؤول وما ارینالدّ  في سعادتك فیه ما على دللتك فقد"-

  .)46("الّنشأتین

 نور كان وٕان عقل عن إیمان أو إیمان عن عقل یقیده أن من أوسع اهللا فإن" -

 نور یشهد وال السلوب من أعطاه ما بصحة فكره أعطاه ما حیث من العقل یشهد اإلیمان

 القبول یكون به العقل نور لكنّ  والكشف، اإلیمان نور أعطاه ما بصحة فكره حیث من العقل

  .)47(..."واإلیمان الكشف أعطاه ما بصحة یشهد الفكر عن الخارج

 باعتبارها ترد لم "إن،قد" مثل السابقة الخبریة األسالیب هذه دعمت التي فالمؤكدات

 غرضه) 48(بدیع جمالي بأسلوب وظیفي لغوي تشكیل هي وٕانما الخارجي، الزخرف من ضربا

 وتأتي والمشاهدة، بالصور المتعلقة تلك خاصة أخبار، من یرد ما تصدیق على المتلقي حمل

 مشاهداتها بكل الصوفیة التجربة عاش قد عارف شیخ عن تصدر كونها األخبار هذه أهمیة

  .وتجلیاتها

  :اإلنشائي األسلوب- 2-2

 الكالمیة نسبته من المتكلم یرید الذي إفادیا المكتمل التواصلي الخطاب" بأنه عرف

  :هما نوعیین إلى وینقسم. )49(الخارجیة نسبته توجد أن

 النداء،: مثل للتحقق مطلوبا یستدعي الذي الكالم وهو :الطلبي اإلنشاء-أ

  .الخ...النهي، األمر، واالستفهام،

 القسم، :مثل للتحقق مطلوبا یستدعي ال الذي الكالم وهو :الطلبي غیر اإلنشاء-ب

  .)50(الخ...العقود ألفاظ والذم، المدح التعجب، الشرط،

 "سیرل" علیه یطلق ما الكالمیة األفعال نظریة في یقابل بنوعیه اإلنشائي واألسلوب

  :التالي المخطط في توضیحها یمكن التي واإلیقاعیات والبوحیات األمریات
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 في ذلك ویظهر بنوعیه، اإلنشاء استعمل قد عربي ابن فإن

  :یلي كما وهي المتلقي توجیه في الخ،...الشرط، النهي، األمر،

 األمریات إلى تنتمي الذي النداء بأسلوب خطابه عربي ابن

  .)51(..." اإللهي األخ أیها

  .)52(..."والبشریة الملكیة بأسرها العقول

  )53(..."العالم هذا في اإللهي العلم من انتقش ما

 المشاعر عن للتعبیر یكون قد وٕانما فحسب، تواصلیة 

 إلى المباشر الكالمي الفعل أي الحقیقي غرضه عن النداء

 المثالین وفي .مباشر غیر كالمي فعل حینئذ ویسمى السیاق،

  :إنجازیتین قوتین على یحتوي

  .مقصودة غیر وهي المنادى إقبال طلب تفید 

 االختصاص تفید المقصودة، وهي السیاق من تستفاد مباشرة

 مدلوله وخصص اإلقبال، طلب من النداء جرد حیث المحذوف،

 اإلنجازیتین القوتین تمثیل ویمكن ، اإللهي األخ: مثل 

 :        التالي المخطط في السابقتین

                                      

اإلنشاء

 غیر الطلبي

اإلیقاعیات ألفاظ العقود
المدح الذم،  البوحیات

القسم، الشرط

مجلة الَمْخبَر، أبحاث في اللغة واألدب الجزائري

الَمْخبَرمجلة    

فإن الوصایا كتاب وفي

األمر، النداء،: مثل التالیة األسالیب

ابن افتتح: النداء أسلوب-1- 2-2

  :قوله في وذلك

أیها به أوصیك الذي" -

العقول أن یاأخي اعلم" -

ما أنه أخي یا واعلم" -

 وسیلة لیس النداء إن

النداء یخرج قد أنه ذلك .)54(واألفكار

السیاق، من تستفاد بالغیة أغراض

یحتوي النداء فإن 1، 2 السابقین

 مباشرة إنجازیة قوة :أوال

مباشرة غیر إنجازیة قوة :ثانیا

المحذوف، النداء حرف على أجري الذي"

 .)55("صفات من إلیه نسب بما

السابقتین المثالین في المتضمنتین

                                    

الطلبي 

النداء،األمر األمریات 

النهي، االستفهام
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 التي الخاصة الفئة توضیح أجل من األسلوب هذا عربي ابن استعمل وقد     

  .الدنیا یطلب من ال اإللهي، التجلي یطلب من بخطابه اختص حیث خطابه متلقي إلیها ینتمي

 بهذا وهو.) 56(واإللزام االستعالء وجه على الفعل طلب" بأنه یعرف :األمر أسلوب-2- 2-2

 بواسطتها المتكلم حصول تقتضي والتي سیرل، حسب األمریات صنف إلى ینتمي المفهوم

 األمر على داال یكون أن القضوي محتواها في ویشترط ما، بشيء المستمع قیام على

 منها متعددة بصیغ جاء قد أنه ألفینا" الوصایا كتاب" في األمر أسلوب رصد وبعد ،)57(دوما

  :قوله في ذلك ونستشف بالالم، المقترن المضارع وصیغة افعل األمر فعل

  .)58("...الیقین عین فتحرم اإلیمان أعطاكه فیما الفكري نظرك تصرف أن احذر" -

  .)59("وتعریة افتقار مقابلة نفسها تعلم ما حیث من الذاتیة الحضرة بها قابل" -

 بین التي األسماء هذه من إلهي اسم على دل فإن الغریب الذوق ذلك أیضا فانظر" -

  .)60(..."أیدینا

 ال الحروف بتعقل بل تخیل غیر من اهللا بباطنك جلوسك في هجیرك ولیكن" -

  .)61("بتخیلها

  .)62(..."فلیعتمد فعلیه" -

 إلزام سبیل على تستعمل لم أنها السابقة األمثلة في األمر أسلوب على فالمالحظ

 من إال یستفاد ال آخر غرض األسلوب هذا وراء من الهدف كان وٕانما ما، بفعل القیام المتلقي

 إلى للسلوك وٕارشاده السالك ونصح توجیه هو الغرض هذا وفحوى .یكنفها الذي السیاق

  . بنجاح اإللهیة الحضرة

مباشرة 

طلب 
االقبال

غیر 
مقصودة  

غیر مباشرة 

االختصاص 

مقصودة 

1و2 للمثال اإلنجازیة القوة  



  الجزائر. جامعة بسكرة –مجلة الَمْخبَر، أبحاث في اللغة واألدب الجزائري

461                              2015 -العدد الحادي عشر -الَمْخبَرمجلة  

 من االستعالء جهة على ما شيء عن الكف طلب" بأنه یعرف: النهي أسلوب-3- 2-2

 المضارع الفعل هي واحدة صیغة وللنهي .)63(واإلیجاب اإللزام وجه على األدنى إلى األعلى

  :قوله في الوصایا كتاب في النهي أسلوب ونستشف الناهیة، بالالم المتصل

  .)64(..." الطریقتین بین الجمع تطلب ال" -

  .)65("باهللا العلم في التفكیر في خاطرك تتعب فال" -

  .)66("السكون ذلك على تعتمد فال"-

 وجه على الفعل هذا ترك المتلقي إلزام یكن لم النواهي هذه من عربي ابن فقصد

 سلوكه مسیرة یعیق أن یمكن ما كل یتجنب حتى واإلرشاد التوجیه هو قصده كان وٕانما اإللزام،

 غرضه على النهي یستعمل لم عربي ابن فإن أخرى وبعبارة اإللهیة، الصفات على وحصوله

 جمالیة تكمن وهنا .السیاق من یفهم مجازي بمعنى وٕانما الصیغة، علیه دلت الذي األصلي

  .الوصیة في والنهي األمر من كل

 تعد التي البوحیات صنف إلى ینتمي طلبي غیر إنشائي أسلوب هو: الشرط أسلوب-4- 2-2

 األسلوب اجتمع وقد ،)67(المخصصة السیكولوجیة الحالة عن تعبیر اإلنجاز وجهة" فیها

 في األسلوب هذا أمثلة ومن والنصح، توجیه بغرض األسلوب هذا في اإلنشائي مع الخبري

  :قوله الوصایا كتاب

 الوهب حیث من منه یكون لما التهیؤ إالّ  یبق فلم ذكرناه ما على األمر كان فإذا" -

  .)68("اإللهيّ 

  .)69(..."العلم من یحصل ما أكمل فهو اإللهيّ  للتجّلي المحلّ  هیأت فإذا" -

 ما فیها وینتقش فیها لیحصل العالم بها تقابل فال مرآتها وصقلت النفس صفت فإذا" -

  .)70(..."بأسره العالم في

  .)71(..." عّینت ما سوى یحصل لم علیك وفتح وعّینت فعلت فإن" -

 من مجموعة تقدیم بصدد كان حینما األسلوب هذا على عربي ابن اعتمد قد

 بین الصالت على الضوء وٕالقاء جوانبها وبیان الصوفیة، التجربة مراحل حول النصائح

 أحد یكون إذ مزدوجة، ثنائیة طبیعة ذي معنى على ینطوي الشرط" أسلوب أن ذلك .األمور

 فال األول على مترتبة منطقیة نتیجة بوصفه إال اآلخر هذا یفهم وال اآلخر، في سبب طرفیه

 فیه یتقّدمك لم مّما به العلم أبواب من بابا لك فتح إن" :قوله ذلك أمثلة ومن ،)72(به إال یحدث



 إیمان العامري/  أ  نموذجا عربي البن الوصایا كتاب  الصوفي الخطاب في التداولي البعد

   2015 - العدد الحادي عشر -الَمْخبَرمجلة                                  462 

 ابن یرید .)73(..."علیه كنت بما واشتغل عنده تقف وال ترّده فال ُقدسّي، روح بلسان وأتاك ذوق

 واصل بالذكر عنها واشتغل له تتجلى التي الصور مع یقف لم إذا السالك أن هذا من عربي

 .الخ... دوالیك وهكذا أخرى صور له وتجلت المشاهدة، الصور هذه عنه ورفعت السلوك،

 طبیعة الخطاب یكسب الصوتي الجانب من الشرط أسلوب أن إلى إضافة .التجّلي یكتمل حتى

  .وتنغیمیة تأثیریة

 قد عربي ابن أن نالحظ الخطاب علیها احتوى التي الجزئیة األفعال عرض وبعد

 ویعرف اآلخر، على أحدهما استعمال في المبالغة دون واإلنشائي الخبري األسلوبین بین زاوج

 العرب البالغیین عند والطلب الخبر بین الكالم فیه یزاوج الذي األسالیب من النوع هذا

 یرجع أن هو االنصراف باب أن اعلم « منقذ بن أسامة عند االنصراف أو االلتفات بأسلوب

 جماال الكالم یكسب كان إن والذي .)74(»الخبر إلى الخطاب من أو الخطاب إلى الخبر من

 باجتماع إال تقوى ال التركیبیة البنیة وكأن داللیة، مفارقات من یحدثه ما خالل من أخاذا،

 السامع، استقرار البالغة من والفنّ  النظم من األسلوب هذا فائدة« فإن ،)75(وضده الشيء

 واالرتباط للقول، اإلصغاء على االفتنان وطراءة األسلوب بتنویع النفس وحمل بوجهه، واألخذ

 كما .)76(»التأثیر وهذا الوقع، هذا له یكن لم واحد نهج على القول أسلوب كان ولو بمفهومه،

 والتوجیهات، األخبار تقبل إلى ودفعه القارئ، على والسأم الملل إبعاد ذلك خالل من قصد

  ".واإلرشاد التوجیه" وهو الخطاب من الكلي القصد وتحقق

  :الوصایا كتاب في الحجاجیة اآللیات- ثانیا

 على المتلقي حمل طریق عن نظره وجهة لخدمة عربي ابن طوعه ما بها المقصود

 هذه بین ومن .نظر ووجهات أفكار من یطرحه ما وتبني لمراده واإلذعان قوله، بصحة التسلیم

  :یلي ما اآللیات

   :المؤكدات -1

 مرتبطة المؤكدات هذه داللة تكون بحیث الخبریة الجملة بتأكید" المتعلقة تلك هي

  : هي المؤكدات وهذه .)77("یلفها الذي والحال المقام ومراعاة المتكلم بقصدیة

  : منها مواضع عدة في تكررت "قد: "أوال

  .)78("األول العقل هو الذي القلم علمه وقد" -
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 في العارفین نفوس إلیه یؤول وما ارینالدّ  في سعادتك فیه ما على دللتك فقد" -

  .)79("الّنشأتین

  :قوله في "إن" :ثانیا

 نور كان وٕان عقل عن إیمان أو إیمان عن عقل یقیده أن من أوسع اهللا فإن" -

 نور یشهد وال السلوب من أعطاه ما بصحة فكره أعطاه ما حیث من العقل یشهد اإلیمان

 القبول یكون به العقل نور لكنّ  والكشف، اإلیمان نور أعطاه ما بصحة فكره حیث من العقل

  .)80(..."واإلیمان الكشف أعطاه ما بصحة یشهد الفكر عن الخارج

  : قوله في الفصل ضمیر: ثالثا

  .)81(..."العلم من یحصل ما أكمل فهو اإللهيّ  للتجّلي المحلّ  هیأت فإن" -

  .)82("والتسطیر التدوین عالم في موجود أول هو الذي األول العقل" -

 منوالخواصّ  واألنبیاء المالئكة عقول علم وهو العلم من یحصل ما أكمل فهو" -

  .)83("اهللا عباد

 عربي ابن قبل من استعمالها یأت لم التي الوصیة في الواردة المؤكدات أهم هذه

 إلى ترمي كالمیة أفعاال ذلك فوق كانت وٕانما لغویة، ومضامین دالالت مجرد باعتبارها

 إلى دعوته أو ترك أو فعل على بحمله المتلقي في التأثیر شأنها من بالكلمات، أفعال صناعة

  .)84(الخ... نفیه أو تأكیده أو األحكام، من حكم تقریر أو ذلك

  :البدیعیة المحسنات -2 

 هدفه حجاجي بدور ذلك فوق تقوم هي وٕانما الخطاب، في تزییني دور" لها یكن لم

  :قوله في الطباق خالل من وذلك ،)85("األبعد مبلغه باألثر والبلوغ اإلقناع،

  .)86(..."تنزیه غیر أو تنزیه اسم" -

 الكتب وتنزلت الرسل نطقت أین من علمت الحّس  عالم وٕالى إلیك رددت فإن" -

 تقول ما وعلمت منها سدّ  ولماذا منها سدّ  وما مفتوحا األبواب من بقي ما وعلمت والصحف

 المنكور وأنكرت المنكور وعرف المعروف وأنكرت شيء كل عن الفهم ورزقت لك یقال وما

  .)87("الخلق أجهل بأنك الخلق أعلم وكنت المعروف وعرفت

  .)88("تموت وفیه تحیا فیه" -
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 إلى إضافة وحسنا، رونقا الكالم زیادة في هام دور الوصیة في للطباق كان فقد

 ابن أن كما .وضوحها في یزید وضدها الكلمة ذكر أن وذلك للفهم، وتقریبه داللته إیضاح

 أقدر ذاك إذ فكانت اإلقناع وأسالیب اإلمتاع أسالیب بین حججه من كثیر في زاوج قد عربي

 في البدیعیة المحسنات كانت وبذلك. )89(سلوكه وتوجیه المخاطب اعتقاد في التأثیر على

  .واإلقناع اإلمتاع أسلوبي بین جمعت قد الوصیة

  :الخاتمة

  :هي الدراسة هذه إلیها توصلت التي النتائج أهم فإن األخیر وفي

 استطاعت ألنها وذلك األدبیة، النصوص لتحلیل التداولیة اإلجراءات كفایة -

  .عنها اإلجابة السابقة األدبیة المقاربات عجزت التي األسئلة عدید عن اإلجابة

 تناولت وقد الصوفي، الخطاب إلى تنتمي عربي البن" الوصایا كتاب" الوصیة -

 مریدا یسلك أن یمكنه وعارف واصل شیخ عن الصادرة والنصائح التوجیهات من مجموعة

  .اإللهیة الحضرة إلى السلوك یطلب

 حواریة الستراتیجیات استعماله خالل من خطابه متلقي مع تواصله عربي ابن أقام -

  .الخ...والنهي، باألمر المتصل المخاطب وضمیر للنداء، باستعماله عنها كشف

 ابن قصد تجلیة في مهما دورا النحن األنت، األنا، ضمیر اإلشاریات لعبت -

  .أخرى جهة من المتلقي على الخطاب تأثیر وفي عربي،

 واألمر، النداء، :مثل متعددة جزئیة كالمیة بأفعال" الوصایا كتاب" وصیة زخرت -

  ."والتوجیه اإلرشاد" هو أكبر كالمي فعل تشكیل في كلها ساهمت والشرط والتقریر، والنهي،

 تقل ال أخرى إستراتجیة عربي ابن اعتمدها التي الحواریة اإلستراتجیة عن تولدت -

 التوكید آلیة: منها آلیات عدة خالل من تجسدت وقد اإلقناعیة، اإلستراتجیة هي عنها أهمیة

الفصل وضمیر وقد وٕان أن باستعمال، آلیة فیها امتزجت التي البدیعیة المحسنات وكذا 

  .اإلمتاع آلیة مع اإلقناع

  . التداولیة لإلجراءات األخرى األدبیة النصوص من كغیره الصوفي النص استجابة -

  :الهوامش

                                                           

 ،1ط، لبنان بیروت، الطلیعة، دار العرب، العلماء عند التداولیة ،مسعود صحراوي - 1

2005، 26ص. 
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 المعاصرة، النقدیة المناهج ضوء في الصوفي الخطاب تحلیل آمنة، بلعلى :ینظر -16
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 .48ص جدیدة، لغة مولد عربي ابن سعاد، الحكیم -17

 .505ص الوصایا، كتاب عربي، ابن -18
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