الجمـــيوريـــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيــــــــــــة الشعبيـــــة
وزارة التعميــــــــــــم العــــــــالي والبحــــــــــث العممـــــــــــي
جامعـة مولـود معـمـري -تيزي وزو-
كمية اآلداب والمّغات

قسم المّغة واألدب العربي

العربي
تخصص 2المّغة واألدب
ّ
ّ
نظرية الخطاب
فرع2
ّ

مذكّزةّلنيلّشهادةّماجستيزّ
إعدادّالطالبتّ:صفية حمادوّ
الموضوع2

لجنة المناقشة2
أ.د /آمنة بمعمى ،أستاذة التعميـ العالي ،جامعة تيزي وزو  .............................رئيسا
أ.د /مصطفى درواش ،أستاذ التعميـ العالي ،جامعة تيزي وزو  ................مشرفا ومقر ار
د /عمي حمدوش ،أستاذ محاضر صنؼ "أ" جامعة تيزي وزو ............... ،عضوا ممتحنا
د /سامية داودي ،أستاذة محاضرة صنؼ "أ" جامعة تيزي وزو .............. ،عضوا ممتحنا

تاريخّالمناقشت5605/60/66ّ:



فيرس المحتويات 4 .....................................................................
مقدمة 6 .................................................................................

الفصل األول2استراتيجية الخطاب اإلخباري
.Iتصنيف الخبر 31......................................................................
 .1بنيات الخبر 14 ....................................................................
 .1.1البنية البسيطة (الخبر)15 .................................................... :
السردية البسيطة16 .................................................... :
 .2.1البنية ّ
 .3.1البنية السردية المركبة18 ..................................................... :
 .2أنماط الخبر22 ..................................................................... 2
-1-2الخبر الواقعي24 ............................................................ :
 -3-2الخبر العجيب28 ........................................................... :
 .3وظائؼ الخبر30 ................................................................. :
.1.3الوظائؼ الضمنية لمخبر30 ................................................... :
 .2.3الوظائؼ الطارئة 34 .............................................................
 .1.2.3وظائؼ القصص القرآني 34 ................................................
 .2.2.3وظائؼ القصص النبوي36 ................................................ :
 .3.2.3وظيفة السرد التربوي الممقف37 .............................................:
.IIتجميات انعقاد جنس الخبر43........................................................ 2
-1التشكبلت الصيغية لمخبر41 ...................................................... :
-1-1صيغ األداء في خطاب الخبر41 ............................................ :
 -2-1صيغ األداء في المتف والسند44 ............................................ :

 -3-1عممية إسناد الخبر48 ........................................................
القص 55 ....................................................................
 -2تقنية
ّ
-1-2خصائصو في خطاب الخبر 55 ...............................................
-2-2اآلليات الببلغية لمخبر58 .....................................................
 -1-2-2ببلغة االستعارة والتشبيو 61 ..............................................
 -2-2-2استراتيجية التخاطب في المستويات المغوية64 .............................
-3آليات الحجاج في الخبر73 ........................................................:

الفصل الثاني2إستراتيجية التمقي والتّأويل
.Iاالستراتيجية التخاطبية 08..............................................................
.1االستراتيجية التمميحية81 ........................................................... :
 .2اإلستراتيجية اإلقناعية 86 ......................................................... :
السخرية كإستراتيجية لإلقناع 13.....................................................
ّ .II
الساخر91 ................................................................ :
.1الخطاب ّ
الساخر 92 ...................................................... :
-1-1آلية الحوار ّ
السرد100 ............................................................ :
 -2-1متعة ّ

 .2الخرؽ الببلغي لمخبر107 ........................................................ :
 -1-2استراتيجية السخرية (الخبر التف ّكيي)107 ................................... :
 -2-2استراتيجية التي ّكـ111 ...................................................... :

-3البعد التداولي لمسخرية114 ....................................................... :
خاتمة 321 ..............................................................................
قائمة المصادر والمراجع 320 ............................................................

مقذمة

استراتيجية الخطاب في أخبار الثقالء

النصوص السردية التراثية في صناعة الكبلـ العربي القديـ الذي يتميز بتعدد أصنافو
تتنوع ّ
ّ

في نظرية األجناس األدبية ،خصوصا ما تعمؽ بفنوف الخطابة والرسالة والمقامة والنادرة ....واذا ما
رجعنا إلى مختمؼ المصطمحات الموظفة في الجياز التراثي ،نجد عناية أصحابو بالقصص
والروايات واألخبار الطواؿ واألمثاؿ واألشعار ،وىذا مبرر عمى ثراء التراث بالفنوف النثرية المختمفة
إضافة إلى فنوف الشعر ،كاف العرب قديما ييتموف بكؿ ما ىو مسرود لنقؿ أخبار السمؼ ونوادرىـ
وتثبيتيا وتدوينيا وكانوا مولعيف باألخبار واالستخبار حتى اشتيروا بجمع األخبار ونقميا لتمقى في
األخير عمى الجماىير ،ويصنعوف بذلؾ مجالس ومحافؿ في مناسبات عديدة بسرد مختمؼ
الروايات وأحاديث بنوية ونكت وطرؼ يستعمموف في ذلؾ تقنية اإلسناد لئلشارة إلى صاحب تمؾ
الروايات واألخبار سواء كاف مكتوبا أو شفييا ،مما يشكؿ لدى اإلخباري وحتى المتمقي متعة وفائدة
عند سماعيا.
عنصر ىاما في عممية تبميغ الفكرة إلى اآلخريف .حيث التركيز انصب
ا
كانت وسيمة الحوار
عمى ببلغة السرد ،باتخاذ الحديث والخبر أداة فاعمة ،تعمؽ األمر بالشعر أو بالنثر وبمختمؼ
الصيغ المتداولة في ذلؾ الوقت التي تحيؿ عمى مصدر الخبر ،واثراء ذلؾ الخبر بالحجج
والبراىيف.
استنادا إلى ىذه الخصوصية في السرد ،التي وجيت مسار البحث واالشتغاؿ -عمى ىذا
النوع مف النصوص التراثية-بتبني مدونة تعنى بأخبار الثقبلء ،مف حيث ىي في ضوء مؤلفيف
تراثييف ىما« :ذم الثقالء» لـ «ابن المرزبان» ورسالة «إتحاف النبالء بأخبار الثقالء» لػ«جالل
الدين السيوطي» .يعالج الموضوع قضية التأدب في المجالسة ،إذ إ ّف الفضبلء يستثقموف الثقبلء

ليذا الغرض ،كانت صياغة العنواف بػ« :إستراتيجية الخطاب في أخبار الثقبلء»  -مقاربة تداولية
– وذلؾ بتحميؿ أخبار الثقبلء وابراز أىـ اإلستراتيجيات المستعممة لبموغ القصد وتوصيؿ الفكرة
وتعميقيا في أذىاف المتمقيف لتمؾ األخبار التراثية ومف توظيؼ عنصر اإلسناد.
أفدت في أثناء القراءة والنظر مف مباحث نقدية ،نحو دراسة حوؿ "إستراتيجية الخطاب في
اإلشارات اإلليية والروحانية دراسة تحميمية سيميائية" لػفييمة لحموحي ،ودراسة أخرى لػ « سعدية
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لكحؿ» المعنونة بػ «الحجاج في خطابات إبراىيـ عميو السبلـ »– دراسة تداولية – ودراسة أخرى
حوؿ « السخرية في أخبار الحمقى والمغفميف» لػ «أسيا العمري».
إف اليدؼ األوؿ مف البحث في ىذا الموضوع ىو الكشؼ عف اإلستراتيجية المتّبعة في
(أخبار الثقبلء) ،وأىمية الحوار في تبرير إقناع اآلخر بسبب ذـ الثقيؿ .والبغضاء التي تتنشأ بينو
وبيف اإلنساف الخفيؼ مف خبلؿ الفرضيات اآلتية :ما المقاصد واألبعاد التداولية التي تترتب عف
رواية أخبار الثقبلء؟ وهل للخطاب الساخر دور في التبرير واإلقناع وبموغ الغاية في وصؼ
الثقيؿ؟ وما التقنية المستعممة لدى المخاطبيف لموصوؿ إلى الفيـ واإلقناع؟ وىؿ لمسند الديني
حضور في تبرير الموقؼ؟
اتيجية
ىذه األسئمة حاولنا تفصيميا في خطة
تطرؽ الفصؿ األوؿ إلى إستر ّ
تضمنت فصميفّ :
ّ

الروايات واألخبار بالنظر
الخطاب اإلخباري ،حاولنا مف خبللو إبراز جنس الخبر في تشكيؿ تمؾ ّ
الصيغ الدالة عمى
إلى بنياتو وأنماطو ووظائفو ،ثـ انتقمنا إلى إنشاء تمؾ األخبار بإي ارد مختمؼ ّ
أىمية اإلسناد في العممية اإلخبارية ،ثـ عرضنا أىـ اآلليات المستعممة في عممية الحجاج في

الخطاب(الخبر).
أما الفصؿ الثاني :فخصصناه لتحميؿ أقواؿ وأخبار الثقبلء بإدماج أىـ اإلستراتيجيات التي
انتقاىا المتخاطبوف لبموغ مقاصدىـ ومنيا اإلستراتيجية التمميحية واإلستراتيجية اإلقناعية ،المّتيف
تساعداف عمى عممية اإلفياـ واإلقناع بتمؾ األخبار ،ثـ تطرقنا إلى الخطاب الساخر كمممح لئلقناع
وكيؼ يتشكؿ منو الخرؽ في ببلغة الخبر ،وختمناه بإدراج البعد التداولي لمسخرية وما دورىا في
إقناع اآلخر(المتمقي)واستمالتو ،لينجذب أكثر.
داولية
ي في التّ ّ
تـ تبرير العنواف باستثمار مفاىيـ التّ ّ
داولية ،خصوصا أف موضوع الخبر مركز ّ
ّ

اتيجية الخطاب تتطمّب اإلحاطة بمعارؼ مختمفة ليا صمة باألنساؽ
وذلؾ بالقراءة والفيـ ،ألف إستر ّ

بي .كانت مجموعة مف المراجع لنا عونا عمى استنباط بعض
الثّ ّ
قافية ّ
السائدة في التّراث العر ّ
بي :كتاب « سعيد يقطيف »
ّ
اآلليات والقواعد المتّبعة إلنشاء الكبلـ ،ما تعمّؽ األمر بالكبلـ العر ّ
لغوية
اتيجيات الخطاب» مقاربة ّ
«الكبلـ والخبر» وكتاب «عبد اليادي بف ظافر ال ّشيري »«إستر ّ
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اثيتيف
المدونتيف التّر ّ
ّ
تداولية ،وكتاب « طو عبد الرحمف » المّساف والميزاف أو التّكوثر العقمي» و ّ

المّتيف اشتغمنا عمييما في المذ ّكرة.

الصعوبات التي واجيتنا ّأننا لـ نعثر عمى كتابات ونصوص تعالج موضوع الثّقبلء
مف ّ

أف المّغة الموظّفة كانت بحاجة إلى تدقيؽ ،ذلؾ ما أثّر سمباً في فيـ بعض األقواؿ ومنيا
السيما ّ
وعائمية ،وجدت سبيميا األقوـ إلى التّجاوز
ذاتية
ّ
ال ّشعرّية .إف ما اعترضني أيضا مف م ّثبطات ّ

خصني بو أساتذتي األفاضؿ ومنيـ المشرؼ مصطفى
العممي ،الذي
المعنوي و
الدعـ
بفضؿ
ّ
ّ
ّ
ّ
السعيد حاوزة وبوجمعة شتواف
درواش واألساتذة  :آمنة بمعمى والعباس عبدوش ،وراوية يحياوي ،و ّ
السيد رئيس القسـ "سمش الديف شرقي" والمّجنة الموقّرة التي
وحمو الحاج ذىبية ،إضافة إلى ّ

تفضمت بقراءة المذ ّكرة ومناقشتيا ،لك ّؿ ىؤالء امتناني وتقديري.
ّ

الطالبة :حمادو صفية.
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عرض وتقديم المدونة

 .3كتاب « ّذم الثّقالء» لمحمد بن خمف بن المرزبان(،ت  181ىـ)،تحقيق« 2محمد حسين
األعرجي».
اثية ،جرت أحداثيا حوؿ المجالسة والحوار
جاء في ىذا الكتاب مجموعة مف األخبار التّر ّ

الّذي دار بيف فئة الثّقبلء والمستثقميف ،إذ رويت فييا أحاديث وأشعار حوؿ ىذه الفئة ،قاـ فييا
بذميـ بسبب البغضاء لتي تنشأ عف مجالسو الثّقبلء ،وسوء أخبلقيـ
األدباء واألعبلـ وال ّشعراء ّ

وعدـ احتراـ أدب المجالسة في جمسات الو ّعاظ والمسامريف وذلؾ بسبب ثقؿ روحيـ ،وسوء منظرىـ

وتدني أخبلقيـ ،كانت إشارة المحقّؽ أف عنواف الكتاب قد ورد في نسختو المخطوطة عمى ّأنو
ينص عمى
محمد بف إسحاؽ النديـ» غير ّ
أف ىذا الكتاب ّ
«كتاب الثّقبلء» وىو ما ّ
نص عميوّ « :

ذـ الثّقبلء ».
ذـ الثّقيؿّ ،
فسميّ « :
أخبار تقوـ عمى ّ

بالدرجة األولى
فية ّ
ىذا الموضوع ّ
انية والعر ّ
يصنؼ ضمف المواضيع الّتي تعالج الظّاىرة اإلنس ّ

انية .فقد بغض اهلل العبد الثّقيؿ وذكر في كتابو الكريـ
ينية واإل
ياسية ّ
وّ
بالدرجة الثّ ّ
الس ّ
ّ
الد ّ
جتماعية و ّ
الديف والمجتمع عمى نحو ما ورد في قولو تعالى﴿ :
عف مكانة الثّقيؿ في ّ

﴾[ سورة األحزاب ،اآلية ] 53صدؽ اهلل العظيـ.
وردت مف ىذه اآلية الكريمة نصوص مقتبسة لقولو تعالى ،وما جاء منيا أيضا عمى شكؿ
بي صمى اهلل عميو وسمـ ،وعف األدباء وال ّشعراء الّذيف نبغوا في عصر
أحاديث ،رويت عف ّ
الن ّ
الرواة لمتّعبير عف
الثّقافة
ّ
الروايات واألحاديث ال ّشريفة وسيمة اتّخذىا ّ
اإلسبلمية ،فكانت األخبار و ّ
النفوس وكؿ
الناجمة عف مجالسة الثّقيؿ البغيض الذي تغمض عنو الجفوف ،وتنغمط منو ّ
المعاناة ّ

أدبية
ذلؾ يد ّؿ عمى تيميشيـ في المجتمع .ليس ليـ مكانة ،وال ىدؼ أو فائدة ،ورد ىذا في حمة ّ
النظـ ،فمنيا أشعار ،ومنيا أحاديث ونوادر وطرؼ وخطب تحمؿ في
النثر و ّ
ببلغية تراوحت بيف ّ
ّ
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العباسي
عدة مناسبات وأحداث وقعت في العصر
معانييا وصايا ومواعظ وعبر مف خبلؿ ذكر ّ
ّ
النفور منو.
توضح أسباب الكتابة عف الثّقيؿ وذكر صفاتو و ّ
ميّ ،
واإلسبل ّ

السيوطي» فيي
أما
المدونة الثّانية فكانت عبارة عف رسالة ألّفيا العبلّمة « جبلؿ ّ
الديف ّ
ّ

النببلء وزّينيا
محممة بالفوائد والطّرائؼ عف أخبار الثّقبلء ،الّتي استقاىا وجمعيا مف أسبلؼ ّ
ّ
الرقائؽ ،متّع بيا األسماع ،كما ظير عدد مف المؤلّفيف الّذيف كتبوا مف بعده أمثاؿ كتاب
باألشعار ّ

« الحافظ أبي الحسف الخبلؿ» الّذي أتى بعد ابف المرزباف.

مف كتب المحدثيف الشيخ محمد الزمزمي الغماري في رسالة معنونة بػ « :أخبار الثّقبلء
محمد
والمستثقميف» طبعت بالمغرب ،وأخذت مف نسخ عديدة ،وكاف ذلؾ منيجا في تحقيقيا ،حقّقيا ّ
بف سميماف ماؿ اهلل» وىي:

 نسخة األزىرّية ورمزت بػ « أ ».
 نسخة برليف ورّمزت بػ « ب ».

 نسخة دار الكتب المصرّية رمزىا « ؾ ».
النبوي رمزىا « ـ ».
 نسخة المسجد ّ

محمد بن سميمان مال
كما جاءت أخبار رسالة «إتحاف ال ّنبالء بأخبار الثّقالء» تح2
ّ

اهلل(ت133 2ه) في أخبار مفردة منسوبة إلى مؤلّفييا منيا :ما رواه « الخبلؿ» في كتابو «أخبار
الثّقبلء» ،وزوائد العقد الفريد لػ « ابف عبد ربو» وديواف « ابف المعتز » ،وكتاب « نزىة الندماء »،

متفردة ونقمت
و« أبو بكر األنباري» في أماليو ،وما روى «ابف المرزباف» مف أخبار وأخرى وردت ّ
وأسندت إلى قائمييا.
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

تصنيف الخبر2
يعد جنس الخبر مف نظرية األجناس األدبية نوعا سرديا بسيطا تناوؿ "سعيد يقطيف" في
ّ

الكبلـ العربي عنصر الخبر ورأى أنو وحده سردية مستقمة بغض النظر مف جية ثانية عف
(صاحب الكبلـ) ،ىؿ ينتمي إلى الخاصة أو العامة ،ومف جية ثالثة بدوف اعتبار "محتوى الكبلـ"
ىؿ ىو صادؽ أو كاذب واقعي أـ خيالي ،)1("...ذلؾ أف الخبر نوع أدبي يحتذى بو بغض النظر
عف محتواه أو صنعو مف صحتو.
نجد كممة " خبر" في لساف العرب تعني " الخبير مف أسماء اهلل عز وجؿ العالـ بما كاف أو
خبرت األمر أخبره إذا عرفتو عمى حقيقتو والخبر بالتحريؾ واحد
يكوف ،وخبرت باألمر أي عمّمتو ّ
األخبار ،والخبر ما أتاؾ مف نبأ عمف تستخبر يقوؿ "ابف سيده" :الخبر ،النبأ والجمع أخبار وأخابير
جمع الجمع .وحكي المحيائي عف الكسائي" :ما يدري وأيف صمة المخبر :خبلؼ المنظر يقاؿ مف
أيف خبره ىذا األمر ،أي مف أيف عممت"؟ والخبير الذي يخبر الشيء بعممو وقولو .أنشده ثعمب
()2

غيؾ خابر أف تسألني"....
وقاؿ :وشفاء ّ

ي في خطابو بتقديـ معمومات مف كؿ ما يحتمؿ الوقوع في الواقع ،فالخبر
يقوؿ اإلخبار ّ

دعـ " يقطيف" رأيو بعبارة
مأخوذ مف عموـ ومعارؼ مشتركة بيف الناس ،تبرىف عمى خبر معيفّ ،

"إبف رشيؽ" الذي قاؿ " :والشاعر مأخوذ بكؿ عمـ ،مطموب بكؿ مكرمة التساع الشعر واحتمالو كؿ
ما حمؿ :مف لغة ونحو وفقو ،وخبر وحساب وفريضة ،واحتياج أكثر ىذه العموـ في شيادتو وىو
()3

مكتؼ بذاتو مستغف عما سواه" ...

نجد في معظـ المصطمحات الدالة عمى الماضي القصص والروايات وسرد األخبار والحكايات
فإف السرد يشكؿ البؤرة المركزية لنقؿ ومعرفة األفكار والقيـ ،أخبار السمؼ ونوادرىـ وىو أيضا في نظر
« بوؿ ريكور» « مصدر أولي من مصادر معرفة الذات ومعرفة العالم »( ،)4إذ أف كؿ ما ىو مدوف
 -1سعيد يقطيف ،الكبلـ والخبر ،مقدمة لمسود العربي المركز الثقافي العربي ،ط ،0الدار البيضاء ،0997 ،ص .011
 -2ابف منظور ،لساف العرب ،ج ،0ومج ،0دار الجيؿ ،بيروت ،0988 ،ص.781
 -3سعيد يقطيف ،ـ.س ،ص .011-029

- 4بوؿ ريكور ،فمسفة بوؿ ريكور (الوجود ،الزماف ،والسرد) ،ترجمة وتقديـ سعيد الغانمي ،المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،0999 ،ص .10
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

عف تجربة مضت إال وكاف وفؽ خطاب ذي « أفق سردي معين وأفق مستقبمي تتحكم بو الوظائف
المختمفة التي تعقب عمميات التمثل ،واستخالص المغزى والتأويل »(.)1
بناء عمى ىذا الرأي يتـ تحديد ماىية جنس الخبر ضمف المقوالت السردية التي تعني بتناوؿ
أقواؿ وأخبار الرواة التي تعد نصوصا سردية محضة ،تقص حكايات وأحداث وقعت عبر العصور
واألمكنة .فالخبر بصفتو مصدر المعرفة منو نستحضر مقولة ابف خمدوف بحيث قاؿ« :األخبار
مما ينبغي أف تتضمنو كتب األدب التي ىي جمع مف كبلـ العرب مما عساه تحصؿ بو الممكة
كالشعر عالي الطبقة والشجع ومسائؿ المغة والنحو وبعض أياـ العرب والميـ مف األنساب
الشييرة»( .)2إف الخبر بمثابة المادة األساسية لعمؿ الرواية ،كما أنو أحد الركائز األساسية في
التداولية ،حيث يكوف حدثا أو فعبل وقع في الواقع ،أو نقؿ أو حكي مف شخص أو عدة شخصيات
تكوف متواترة أو محورية.
عني رواد النظرية السردية بنظرية األنواع التي تقوـ بتصنيؼ األنواع المتفرعة عف شكؿ
الخبر كما سيظير ذلؾ مف خبلؿ المدونة حيث نجد فييا ىذا التنوع الذي يظير في بنيات الخبر
البسيط والمركب.

 .1بنيات الخبر2
تتراوح أشكاؿ الخبر في أخبار الثقبلء بيف الطويمة والقصيرة ،وىي عبارة عف أشكاؿ سردية
مختصة ،تكوف مؤطرة برواة وناقميف لؤلخبار في سمسمة متواترة ،ويأتي الخبر عادة موج از يظير
ذلؾ عمى مستوى النصية أو الخطابية مف حيث القصر ،كما يقوـ الخبر عادة في الثقافة العربية
عمى ذكر السند أي األصوات المتناقمة والمتداخمة داخؿ المتف الحكائي لمخبر ،ورأي «سعيد
يقطيف» حوؿ شكؿ الخبر عمى أنو جنس جامع ألنواع متعددة حدد منيا أربع سمات «األنواع
األصوؿ» المتمثمة في الخبر ،الحكاية ،القصة والسيرة وتتوحد ىذه األنواع في عبلقة تحدث تراكما
عمى مستوى األحداث والشخصيات ،أي أف الخبر يبدأ بصفتو أصغر وحدة حكائية (البسيط) لينحو
 -1ابراىيـ صحراوي ،السرد العربي القديـ ،األنواع والوظائؼ والبنيات ،الدار العربية لمعموـ ناشروف ط ،0منشورت
االختبلؼ ،الجزائر ،2118 ،ص .21

 -2ينظر :ابف خمدوف ،المقدمة ،نقبل عف :إبراىيـ صحراوي ،ـ.س ،ص31
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

نحو التركيب (المركب) وىو وحدة حكائية كبرى تمثؿ الحكاية والقصة والسيرة ،وترتكز الحكاية
والخبر عمى الحدث ،أما القصة والسيرة فإنيما تتأسساف عمى الشخصيات.

 -1-1البنية البسيطة (الخبر)2
تعد البنى السردية البسيطة النواة المركزية لكؿ فعؿ سردي ،وقدمت بعض الدراسات تصو ار
حوؿ مفيوـ البسيط « »Simpleالذي يستعممو بعض النقاد كمرادؼ لمفيوـ البسيط والذي ىو
مفيوـ آخر وىو « »Brefأي الموجز ،تـ تصنيؼ ىذا النوع مف النص السردي باعتبار البسيط أف
()1

يكوف أقؿ تمرك از في الفضاء الزمني بحيث يتـ التركيز عمى الحدث أكثر مف أي عنصر آخر

إف في مثؿ ىذا النوع أي (الخبر البسيط) الذي لو أىمية في بمورة األحداث كما ىي في واقع
الشخص في زمف وفضاء واقعي ،يبني عمى التمثيؿ في عوالـ ممكنة ،أي تحدث في الواقع ،وىذا
ما نجده في تصورات « أالف مونتاندوف»« »A.MONTANDONالذي وضع الخصائص
األساسية لما ىو بسيط في قولو « :اإليحاء واإليجاز والتمثيمية والوقع الدافع إلى التفكير»( .)2يبني
سعيد جبار فكرتو حوؿ البسيط السرد عمى ما أقره « آالف مونتاندوف» عمى أنو (الخبر البسيط).
«يكوف أقؿ تمرك از في الفضاء والزماف ويكوف مرك از عمى الحدث أكثر مف ارتكازه عمى الشخصيات
واإليياـ بالواقعية واالرتكاز عمى مرجعيات تاريخية واإليجاز في األسموب »(.)3
إف الخبر كوحدة حكائية ذات خاصية مميزة ،يمكف أف يخرج عف الواقعية ،نأخذ برأي « عبد
اهلل العروي» الذي قدـ مفيوما آخر لمخبر البسيط الذي أسماه (خبر اآلحاد) « :إف الخبر اآلحاد
مؤش ار عمى قانوف في طور التكويف ،لذا ال يبقي الخبر عمى حالو ،إال إذا لـ يغمس تماما في
الخفي»(.)4
قانوف عاـ ،إذ احتفظ بشيء مف العفوية والغموض ،ما يبرىف فيو ىو معناه
ّ

يعد الخبر البسيط فرعا مف النصوص السردية إلى جانب األنواع األخرى مف السرود ،وألف

السرد حاضر في كؿ زماف ومكاف ،كما يتجسد مف ذلؾ اآلتي :حدثنا عبد اهلل بف أبي عبد اهلل
 -1سعيد جبار ،التوالد السردي ،قراءة في بعض أنساؽ النص التراثي ،ط ،0جذور لمنشر ،الرباط ،2111 ،ص .01
2 Voir : A.MONTANDON, les formes brèves, Ed Hachette, Paris, 1992, P 100
نقبل عف :سعيد جبار ،التوالد السردي ،قراءة في بعض أنساؽ النص التراثي ،ص .01
 - 3سعيد جبار ،ـ.س ،ص .00-01
 - 4المرجع نفسو ،ص .00
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

المروزي ،حدثنا ابراىيـ بف عبد اهلل عف يحيى بف المغيرة الرازي عف جرير عف سميماف بف أرقع
عف الحسف قاؿ :لقد ذـ اهلل عز وجؿ الثقؿ فقاؿ في القرآف « فإذا طعمتـ فانتشروا »(.)1
انطبلقا مف تقديـ ىذا النوع مف الخبر ،نسأؿ ما إذا كانت كؿ األنواع الخبرية األخرى الواردة
في نصوص أخبار الثقبلء بسيطة غير معقدة؟ أـ أف ىناؾ تداخبل بيف البسيط الذي يتطور في
خبر أكثر تعقيدا وتركيبا ثـ يشكؿ بيا حكايات؟ بأخذ بيا القارئ أو
األحداث والوقائع ليشكؿ ا
الممتقي في عممية التمييز بيف صدؽ الخبر مف صنعو ،وما المغزى الذي يخرج بو في نياية كؿ
حكي .ىذا ما سنكتشفو مف خبلؿ معانيو في البنى السردية البسيطة والمرّكبة في «أخبار الثقبلء».

السردية البسيطة2
 .1.1البنية ّ
 الخبر

يأتي الخبر عادة موج از يظير ذلؾ عمى مستوى النصية أو ما يسمى « بالخطابية» مف
حيث شكمو القصير ،كما يقوـ الخبر في الثقافة العربية عمى ذكر السند أي األصوات المتناقمة
والمتداخمة في متف الخبر ،فاألخبار ىو العمـ بالشيء وكيفية توصيمو إلى السامع ،ولمخبر معاف
متعددة ،منيا الوقائع والقوؿ المروي( .)2إذا رجعنا إلى المصطمحات الدالة عمى نقؿ أخبار السمؼ
مف قصص وروايات وحكايات ،نجد أف األخبار في معظميا تتناقؿ بطريقة تجعمنا في دائرة واسعة
الرواة
ينتشر الخبر حتى يصبح معموما وشائعا بيف الجماىير أي يصبح مشتركا بيف األشخاص أو ّ

الّذيف يتناقموف فيما بينيـ تمؾ األخبار ،تكوف بذلؾ طريقة إنباء بوقائع شتى ،ليستقؿ بيا كؿ مف
يتمقى حديثا في ممارسة تمقي الخبر ،وكيفية تمقيو مف شخص إلى آخر ،ىنا نقؼ عند أمثمة مف
قصص األنبياء (عمييـ صموات اهلل) مف ذلؾ ما ورد مف أحاديث عف اإلسرائيميات منيا ىذه
النبي صمى اهلل
أف
القصة .روى أحمد قاؿ :حدثنا عبد الصمد ،حدثنا حماد عف ثابت ،عف أنس ّ
ّ

ذـ الثقبلء ،تح :د.محمد حسيف األعرجي ،ط ،0منشورات الجمؿ ،كولونيا ،0999 ،ص
- 1محمد بف خمؼ ابف المرزبافّ ،
.19
 -2ابراىيـ صحراوي ،السرد العربي القديـ ،األنواع ،الوظائؼ ،البنيات ،ص .11
01

استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

فمما رآه أجوؼ
عميو وسمّـ قاؿ « :لما خمؽ اهلل آدـ ،تركو ما شاء أف يدعو فجعؿ إبميس يطيؼ بوّ ،
()1

عرؼ ّأنو خمؽ ال يتمالؾ ».

سيقدـ في مثؿ ىذا النوع مف
قدمنا صورة تمثيمية لما
ّ
نكوف بيذا األنموذج مف القص قد ّ

النحوية التي تتش ّكؿ في المتف الحكائي
خصوصيات البنى
الخبر في السرد العربي مف
التركيبية و ّ
ّ
ّ
الذي يبني عميو مسار العمؿ الحكائي ،خصوصا عنصر الحدث الذي يدور حولو الخبر سواء كاف

تتبع خطوات الحكاية مف إثارة وخرؽ وكشؼ وخبلص.
بسيطا أو مرّكبا ،يظير ذلؾ في ّ

بي أربع بنيات اصطمح عمييا بالطمب والمخالفة
اتّخذ «
ّ
محمد القاضي» في الخبر العر ّ
وعدىا أكثر تداوال ،حيث تمثؿ عنده ىذه البنيات األربع الخطط األولية التي
والتحويؿ والمّغزّ ،
تسير عمييا النصوص السردية ،وىي البنى الّتي حمّميا « أندري يولس»«»ANDRIES Youls
سردية بسيطة.
إلى أمثاؿ
ّ

فتتاحية بحاالت
إف األخبار البسيطة وخاصة تمؾ التي تقوـ عمى « بنية المّغز» أي عمى اإل
ّ
ّ

يتبيف فييا الحافز « »Le motifوتنطمؽ مف وضعية غامضة ثـ تتحوؿ إلى وضعية
أو أفعاؿ ال ّ

يؤدي إلى استقرار الخبر ومنو ىذا الخبر(.)2
مألوفة ،وىو ما ّ

« حدثنا أبو بكر العامري ،حدثنا سعيد أبي داود ،حدثنا شيخ يقاؿ لو إسحاؽ كاف بعيف زربو ،عف
الحسف ،قاؿ خرج موسى عميو الصبلة والسبلـ يستسقي فمـ يسؽ فقاؿ يارب خرجت مع بني
إسرائيؿ أستسقيؾ فمـ تسقنا ،فأوحى اهلل إليو ّأنو كاف فييـ عبد أبغضو ،قاؿ ،مف ىو يارب حتى
أبغضو كما أبغضتو؟ قاؿ يا موسى أنا أبغض التباغض مف خمقي فكيؼ أخبرؾ».

يفتتح مسار الفعؿ الحكائي في ىذا الخبر ،بحيث بدأت إمكانية حصوؿ حدث أو فعؿ السقي
لموسى (عميو الصبلة والسبلـ) ،حيث انتقؿ مف وضعية السقي إلى وضعية عدـ السقي مف ىنا
يظير أف إمكانية حصوؿ الفعؿ لـ تتحقؽ ،ثـ تطور ىذا الفعؿ الحكائي لينتيي إلى نتيجة ىي أف
عدـ سقي موسى راجع إلى وجود عبد أبغضو اهلل (عز وجؿ) وينتيي مسار المتتالية الحكائية

 -1أبو الفداء الحافظ ابف كثير الدمشقي ،قصص األنبياء ،تح :صدقي جميؿ العطار ،ط ،0دار الفكر لمطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت ،2101 ،ص .11

 -2ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص .32
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

بالفشؿ .وصؼ المشتغموف في السرد ىذه العممية في الحكي « بالبنية القاعدية» التي يتشكؿ منيا
أساس الحكي في إنشاء وتطوير البسيط وأطمؽ عمييا بػ(التوازف -خرؽ التوازف – إعادة التوازف)
مفصؿ لتفادي الحشو والتكرار ،نبلحظ مف
بحيث نرى في بساطة ىذا الخبر أنو سرد لحدث غير
ّ

أفقيا ،ألف بنية الخبر تكوف وجيزة عمى مستوى
نموا ّ
خبلؿ ىذا النوع البسيط أف البنية الحكائية تنمو ّ

الخطاب ،إف ىذه الظاىرة الموجودة في األخبار قد أصبحت ذات بنية بسيطة عمى سرد يرد مفردا

أو يتكرر في الخبر الواحد ،واف تكرر عمى مستوى الفعؿ فإنو ينفتح عمى نوع التوازف يتجو إلى ال
توازف ثـ يعود مرة أخرى إلى التوازف.

ردية المرّكبة2
الس ّ
 .1.1البنية ّ
 الحكاية2

النوع
النوع المرّكب الذي ىو « الحكاية» عبارة عف
النوع البسيط إلى ّ
تحوؿ مف ّ
إف ّ
ّ
ّ
عممية ّ

بأنيا «مجموعة من األحداث التي تتوق إلى
المرّكب .عرؼ « عبد الفتاح كيميطو» الحكاية ّ
ردية تنتظم في إطار سالسل تكثر أو تقل
الس ّ
نياية ،أي أ ّنيا ّ
موجية إلى غاية ىذه األفعال ّ
()1
إف الحكاية ىي
حسب طول أو قصر الحكاية كل سمسمةّ ،
يشد أفعاليا رباط زمني ومنطقي» ّ .

ذلؾ الزخـ المتراكـ مف األحداث عمى مستوى الخبر البسيط ،وىو ما يشكؿ البنية اإلطنابية عمى

عبية فاستنتج ّأنيا تقوـ عمى
ّ
السيرة ال ّش ّ
حد قوؿ «سعيد يقطيف» الذي درس البنيات الحكائية في ّ
انفتاح الخبر البسيط كما يتـ توسيع البنية الحكائية لمخبر عف طريؽ ىذا التراكـ في األحداث ،وىو
ما يعزز إحداث خرؽ في التوازف ،يتـ ذلؾ بإنغبلؽ المتوالية السردية وانفتاحيا ،وىي تقنية مف
تقنيات الحكي في «أخبار الثقبلء«.
ىؿ يحدث ىذا االنغبلؽ واالنفتاح عمى مستوى المتتاليات وكذا وجود الخرؽ في التوازف
واعادة التوازف؟ أـ ّأنو يبقى عمى حاؿ الخبر الذي ينتقؿ بواسطة الحكي إلى خبر مركب ويحتفظ
العينات في الخبر المرّكب:
بسمة الخبر البسيط؟ ىذا ما سيظير عمى ضوء تقديـ بعض ّ

-1عبد الفتاح كيميطو ،األدب والغرابة ،دراسات بنيوية في األدب العربي ،ط  ،1دار توبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء2111 ،
ص .19
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:
 العينة (أ)2

حدثنا عفاف ،حدثنا عمر بف عمي
حدثنا
حدثنا عبد الرحماف بف
محمد بف سعيدّ ،
ّ
محمدّ ،
ّ
« ّ
قاؿ :جاء حجاج بف أرطاة إلى األعمش ،فاستأذف عميو :فقاؿ :قالوا لو :ابف أرطاة عمى الباب،
فقاؿ األعمش :ابكي عمي »(.)1
 العينة (ب)2
وقاؿ البياء زىير في ثقيؿ أورده اليغموري في « تذكرتو »
ؽ اهلل متّعنػ ػ ػ ػي
ب ػ ػ ػ ػ ػ ػح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّ

مف وجي ػ ػ ػ ػ ػؾ بالبعد

فما أشوقني منؾ إلى الػ

ىج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراف والصػّػ ػػد

فم ػ ػ ػ ػا تصػ ػ ػ ػ ػ ػمح لميػ ػ ػ ػ ػ ػػزؿ

وال تصمح لمجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّػد

وماذا فيؾ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف ثقؿ

وماذا فيؾ مف برد

فػ ػ ػ ػ ػبل صبح ػ ػ ػ ػت بالخير

بالسعد
مسي ػ ػ ػت ّ
وال ّ

()2

 العينة (ج)2
قاؿ ،حدثني أبو محمد الطوسي ،عف عمي بف محمد القرشي ،عف نمير العدوي ،قاؿ:
استأذف اسماعيؿ عمى الغمر بف يزيد بف عبد الممؾ ،فحجب ساعة ،ثـ أذف لو ،فدخؿ يبكي ،فقاؿ
الغمر ،مالؾ يا أبا فائدة تبكي؟ قاؿ :كيؼ ال أبكي وأنا أحجب عنؾ ،ومروانية أبي ،ومروانية أبي؟
فجعؿ الغمر يعتذر واسماعيؿ يبكي ،فمما خرج قاؿ لو رجؿ ،ويمؾ أي مروانية ألبيؾ؟ قاؿ أسكت
إمرأتو طالؽ ،إذ لـ يكف أبي نزؿ بو الموت ،فمقف ال إلو إال اهلل ،فقاؿ :لعف اهلل مرواف بغيضا
صبلة منو لو ،فجعؿ ذلؾ عوضا مف قوؿ ،ال إلو إال اهلل ،ترى أف لو مف ذلؾ مف األجر مثؿ ما
لو مف األجر مف التوحيد؟(.)3
-1ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص .11
-2جبلؿ الديف السيوطي :إتحاؼ النببلء بأخبار الثقبلء ،تح :محمد بف سميماف ماؿ اهلل ،ط  ،0دار التواصؿ بيف المشرؽ
والمغرب لمنشر والتوزيع ،2119 ،ص 11-12

 -3ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص 87
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

نبلحظ مف خبلؿ الخبريف (أ) و(ب) أنيما يسيراف وفؽ مراحؿ االنفتاح ثـ االنغبلؽ
ويتوسطيما خرؽ أو عقدة عندما يصؿ الخبر إلى الحدث األساس ،نبلحظ مثبل أف حادثة حجاج
بف أرطاة تمثمت في مجيئو إلى األعمش ثـ انتقؿ إلى مرحمة أخرى ىي االستئذاف لدخولو إليو ،ثـ
يتوضح منو بوجود « ابف أرطاة» عمى الباب ،فأجاب األعمش بأمر البكاء
إخباره مف كاف معو
ّ
عميو ألنو كاف يستثقؿ « ابف أرطاة » ،ىنا تنتيي سيرورة ىذا العمؿ الحكائي.

كما نبلحظ ذلؾ في العينة (ب) بحيث بدأ الخبر بطمب البياء زىير مف تقيؿ أف يمتّعو
بالبعد عنو ،ثـ تواتر بذكر أسباب اإلستثقاؿ بتقديـ مجموعة مف التبريرات فينتيي بالتقييـ ،عمى أف
بالسعد.
ذلؾ الثقيؿ ال يصبح منو بالخير ،وال يمسي ّ

أما في الخبر (ج) فحدث نوع مف التراكـ واإلطناب عمى مستوى البنية الحكائية لتصؿ إلى

عقدة ىي السؤاؿ عف سبب بكاء «أبا فائد» .وأجابو عمى أنو يحجب عنو بسبب موت أبيو وأمرأتو
طمقت منو ،ثـ بعد ذلؾ حصؿ االعتذار ،واسماعيؿ يبكي ،فمما خرج قاؿ لو رجؿ « ويمؾ أي
مروانية ألبيؾ » ،ىنا لـ تصؿ الحكاية إلى نياية ،وحدث خرؽ عمى مستوى المتتالية السردية ،ثـ
بعدىا أجاب « أبا فائد» عف سبب بكائو ألف أباه مات ،وقد طمؽ امرأتو ،فتأسؼ مف موت أبيو
ألنيـ لـ يوحدوا ألجؿ موتو بؿ لعنوه ألنو كاف بغيضا ،ثـ تشكؿ سؤاؿ آخر مف الحادثة ىو :ىؿ
لمرجؿ أجر مف لعنتو مثؿ أجر التوحيد ،فحدث الخرؽ في التوازف ،بذلؾ لـ تصؿ الحكاية إلى
نتيجة بؿ بقيت عالقة بسؤاؿ محير ،يحتاج إلى جواب.
تقوـ البنية الحكاية في بناء العمؿ الحكائي بوجود ثبلث مراحؿ ىي عند « كمود بروموف»
االحتماؿ – التحقيؽ – النتيجة.)1(:
 االحتماؿ :وىو فتح سيرورة أو عدـ فتحيا. التحقيؽ :يرتبط بالوظيفة األولى االحتماؿ بحيث يتحقؽ فييا االحتماؿ أو ال يتحقؽ. النتيجة :وىي نياية السيرورة الحكائية لموصوؿ إلى المقصود أو عدـ الوصوؿ إليو يرىتتجز إلى أكثر مف وظيفة أو فعؿ انطبلقا مف إمكانية
«كمود بريموف» أف وظيفة التحقيؽ يمكف أف ّأ
 -1سعيد جبار ،الخبر في السرد العربي ،الثوابت والمتغيرات ،ط  ،0شركة مدارس لمنشر والتوزيع ،الرباط ،2111 ،ص
033 -031
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

توسيع البنيات الحكائية عمى توازف النص العربي ،وذلؾ بمراعاة خصوصياتو بحيث تقوـ البنية
الحكائية في النص العربي عمى وظائؼ أربع ىي)1(:اإلثارة – الخرؽ– الكشؼ – الخبلص.
يتـ سرد الحكاية البسيطة «وفؽ توالد حكائي أفقي وىو البناء الذي يمحق البنيتين
الحكائيتين باالنتقال من بنية الخبر البسيطة إلى بنية الحكاية المركبة »( .)2توصؿ سعيد جبار
إلى فكرة ىي أف ىذا االنتقاؿ بيف ىتيف البنيتيف يتـ « عبر ادماج التفاصيؿ الحكائية لمحدث الواحد
وتفريعو بتوسيع النسؽ الحكائي وىو ما ينتج التنويع والتعدد عمى مستوى البنية السردية في
مكوناتيا المختمفة ففي مقابؿ الصيغة ووحدة الصوت السردي المييمف في خطاب الخبر « البنية
()3

السردية البسيطة ،تصادؼ تنويعا صيغيا بإدماج الخطاب المعروض بقوة »

وذلؾ بإسياـ

شخصيات فاعمة ،يتـ بيا تطوير الحدث ،فتتميز ىذه البنية السردية المركبة باشتغاؿ خطاب
األحداث إلى جانب خطاب األقواؿ عمى حد تعبير جيرار جنبت(.)4
إف الخبر البسيط يتميز مف الخبر المركب بوحدة الحدث ،وتكوف أحداثو غالبا خارج عنصري
الفضاء والزمف الذي يغيب ليجعؿ الحدث مفردا ييتـ بوصؼ عوالـ ممكنة وشخصية عامة وعادية
كما يقدـ الفضاء صفة «العاـ» في خصوصية الخبر أو الحدث الذي يكوف خارج مبلمح تمؾ
الفضاءات وىذا ما يميز خطاب الخبر مف باقي الخطابات األخرى ،منيا خطاب الحكاية وذلؾ
يتجمى في خصائص الخبر األربعة ،التي ذكرىا « مونتا ندوف» وباألخص خاصية « الوقع الدافع
إلى التفكير » ،وىذه الخاصية التي يتميز بيا الخبر البسيط ىي ما يجعؿ مسار التوالد السردي
ينقؿ مف البسيط األولي إلى ذلؾ المركب المتولد أو المتفرع عنو.
أما في الخبر المركب فيو ذلؾ التمازج بيف المسار األفقي والعمودي معا ،إذ ينمو الخبر
وتطورىا في أمكنة وفضاءات متنوعة ،ذلؾ
المركب وفؽ تعدد الشخصيات ،وبالتالي تعدد األحداث
ّ
ما يضمف تعالقا في الوظائؼ ،وىو المرور مف وظيفة إلى وظيفة أخرى تكوف متفرعة ومتضمنة

 -1سعيد جبار ،الخبر في السرد العربي ،الثوابت والمتغيرات ،ص 031 ،033

 -2سعيد جبار ،التوالد السردي األفقي :قراءة في بعض أنسمؽ النص التراثي ،ص .80
 -3ـ ف ،ص ف.
4- Gérard Genette, Figures III, Seuil, Paris, 1972, P 186.
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الفصل األول:

مشكمة بذلؾ بناء عمؿ حكائي الذي يصير بنية كبرى داخؿ النص الحكائي ،يمكف أف نوضح ىذه
()1

النتائج عمى الشكؿ اآلتي

المكونات

:

الخبر

الحكاية

الخبر

الشكل

شكؿ بسيط

شكؿ ينحو نحو التركيب

الزمن

وحدة الزمف

تعدد األزمنة

الحدث
الفضاء
الشخصية
الصيغة السردية

وحدة الحدث وبساطتو ،التركيز عمى تنوع األحداث وتشعبيا نسبيا التركيز عمى
بعض الجزئيات

الحدث المركزي

وحدة الفضاء أو غيابو ،غياب وصؼ حضور الفضاء وتنوعو دوف التركيز عمى
الفضاء وتسميتو

وصؼ مبلمحو

ندرة الشخصيات وقمتيا

تعدد الشخصيات نسبيا وتنويعيا

وحدة

الخطاب

السردي

وىيمنة تنوع الخطابات والصيغ السردية بيف المسرود
والمعروض.

الخطاب المسرور

 .2أنماط الخبر2
بعد تصنيؼ الخبر إلى بسيط ومركب باالنتقاؿ مف الخبر البسيط إلى الخبر المركب ،تنتقؿ
إلى تصنيؼ الخبر بشكؿ أفقي ،كاف الحديث عف نمطيو الخبر منذ « أفبلطوف وأرسطو» المّذيف
قدما تصو ار أدبيا يصفاف بو طبيعة الفعؿ السردي بيف الحقيقة والبلحقيقة ،أما في التصور النقدي،
فكانت مقولة الصدؽ والكذب ىي المتداولة ،كاف العرب يصنفوف الكبلـ إلى خبر أو أمر أو
استخبار أو رغبة ،أما عند الغربييف فكانت عممية تنميط الخبر السردي محددة في المستويات التي
درست اإلجراءات ،بوضع فواصؿ منطقية ودقيقة لضبط أنماط الخبر ،فكاف االىتماـ بالواقعي
والبل واقعي منصبا عمى مفيوـ الواقعية في األدب ،التي يتـ بيا تحميؿ األنماط فقد تمت دراسة
األعماؿ األدبية خصوصا ما تعمؽ بأعماؿ « فرانسوا رابمية» ،لكف ما ييمنا ىو الكبلـ حوؿ
تصنيؼ أنماط الخبر في الثقافة العربية لنثبت مقولة الواقعي والبلواقعي في العمؿ السردي ،فكاف
 -1سعيد جبار ،الخبر في السرد العربي ،الثوابت والمتغيرات ،ص 012
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

لػ « :روالف بارث» تصور حوؿ ىذه الثنائية بحيث جعؿ الواقع يرتبط بالتاريخ (وما حدث في
الواقع) في مقابؿ التخيمي الذي يشبو الواقعي.
إذا ما رجعنا إلى الدراسات في الثقافة اإلسبلمية فنجدىا قد اىتمت بثنائية الصدؽ والكذب
ومصداقيتو مف خبلؿ عممية إسناد الخبر لقائمو وذلؾ بذكر شخصيات
حيث كاف تحديد نمط الخبر
ّ

تاريخية أو دينية أو سياسية أو أدبية ،تتواتر في متف الخبر لتشكؿ عوالـ ممكنة وحصرىا في أزمنة

وأمكنة توىـ بواقعية الخبر .فيؿ تتحدد أنماط الخبر في (أخبار الثقبلء) بالصدؽ والكذب؟ أـ
تتجاوز ذلؾ لتخرؽ قوانيف الطبيعة؟ وكيؼ يمكف الوصوؿ إلى إقناع القارئ بعدـ وجود ىذا الخرؽ
بيف المألوؼ والتخيمي؟
إليجاد إجابات ليذه األسئمة يجب أف نميز أوال بيف ىذه األنماط مف خبلؿ تحديد مستويات
الكبلـ استنادا إلى أنواع الخبر بيف البسيط والمركب الصادؽ الواقعي والمختمط القريب مف الواقع
وبيف ماال يشبو الواقع (التخيمي).
إف لمخبر نمطيف :األوؿ واقعي والثاني تخييمي ،فالنمط األوؿ متعمؽ بالجمساء والندماء أما
النمط الثاني فإنو متعمؽ بالمادة المحكية الذي ليس ليا بعد واقعي وميز" سعيد يقطيف" بيف األخبار
التي تمقى في المجمس في حقب تاريخية معينة ،أما فيما يخص أنماط الخبر التي نجدىا في كتب
األخبار فيقوؿ " محمد القاضي" أف شذرات مف األخبار تحمؿ تصو ار وىو إقباؿ القوـ عمى األخبار
وال سيما منيا العجيب والغريب والظريؼ والطريؼ ،حتى إنيـ يشترطوف ىذا النوع قبؿ سماعو
()1

ويطرونو إف استجاب لرغبتيـ ويستعيدونو إف أرادوا اإلمتاع بو"

ىذا ما سنحاوؿ أف نكتشفو مف

خبلؿ تحميؿ أنماط الخبر.

 -1محمد القاضي ،الخبر في األدب العربي بحث في السردية العربية دار الغرب اإلسبلمي ،ط ،0بيروت ،0998 ،ص
.111
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:
-1-1الخبر الواقعي2

تتجمى واقعية الخبر في غياب سارد تخيمي مف المحكي ،فالمسافة التي قد يضعيا بينو وبيف

ما يخبر بو تساعد عمى وجود سارد آخر ،يمنح ليذه األحداث خاصية البلواقعية ،ت ّبيف ّأنو يمكف
لمواقعية أف تجعؿ مف خبر ىذا السارد قد وقع بالفعؿ ،يوجد عنصر السند في الثقافة العربية

اإلسبلمية فكانت سمسمة األخبار تشكؿ عبر العصور بانتقاؿ الخبر بالتدويف أو المشافية ليصؿ
في آخر مرحمة إلى صاحب الخبر مباشرة ،ما يميز الخبر التاريخي مف باقي األخبار األخرى،
التي نجدىا متداخمة فيما بينيا كما يرى ذلؾ سعيد جبار(.)1
ننطمؽ مف رأي سعيد جبار لننتقؿ إلى تقديـ أنماط الخبر في (أخبار الثقبلء) لنرى مدى
مصداقيتيا مف افترائيا .نبلحظ مف خبلؿ كتاب « ذـ الثقبلء» أف « ابف المرزباف» قد نيج منيج
مصنفات أخرى مشابية ليا كمصنؼ « العقد الفريد » « ،البف عبد ربو» وبيجة المجالس
لمقرطبي ،و« البييقي» في « المحاسف والمساوئ» ،والزمخشري في « ربيع األبرار »
لعؿ منيج « ابف قتيبة» في مصنفو « عيوف األخبار» اتّبعو بدوره « ابف المرزباف» الذي ال
تبيف شدة التباغض بيف الناس التي سادت عصر «ابف
يذكر (أخبار الثقبلء ونوادرىـ) ،وانما أنباء ّ

المرزباف» ألسباب سياسية وأخرى شخصية بحتة ،كعبلقة « ابف أبي الدنيا» بتمميذه «عمي
المكتفي» وفي خبر مف أنكر عمى صاحب الفاسؽ أف سمي ابنو محمدا كؿ ذلؾ يحيؿ عمى أف
موضوع (أخبار الثقبلء) ال يدخؿ فقط في باب الثقؿ ىذا ما يجعمنا نعتقد أف جزًء مف ىذه األخبار

مألوؼ ال يحتاج إلى التفسير والتفكير والتصديؽ في األخير ،وىذا ما استنتجو محقؽ كتاب (ذـ

الثقبلء)« محمد حسيف األعرجي» وىناؾ مف يجعؿ مف بعض أخبار الثقبلء مألوفة ىو ذكر
مجموعة مف المصادر لتمؾ األخبار منيا « :التذكرات في كتب السمؼ »« ،تاريخ الحافظ
المنذري»« ،أبو بكر األنباري» في «أماليو» «تذكرة المذكورة» ،وكذا أخبار رويت ودونت عف
الصحابة واألنبياء ،فبل شؾ مف واقعية وصدؽ تمؾ األخبار ،ىناؾ أخبار قد دونت في ىذا النمط
األليؼ في الخبر اآلتي:

 -1سعيد جبار ،الخبر في السرد العربي ،ص 091
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

حدثنا أبو بكر محمد بف خمؼ بف المرزباف ،قاؿ أنشدني ابف أبي الدنيا ،وكتب بو إلى
المعتضد أمير المؤمنيف ،وكاف يؤدب ولده عمي المكتفي فقاؿ:
إف حؽ التأديب حؽ البنوة

عند أىؿ التّقي وأىؿ المروه

إف حؽ األناـ أف يعرفوا ذا

ؾ ويرعوه أىؿ بيت الن ػ ػ ػ ػبوة

()1

ىذا الخبر يخبر عف حادثة األمير المعتضد الذي كاف يؤدب ولده ويذكره بحؽ التأديب وىو
حؽ البنوة (البنوف) ،وىذا الخبر قد د ّوف عف قراءة ألنو ذكر مف عدة رواة لتقؼ روايتيـ عند «ابف أبي

الدنيا» وكاف ذلؾ في تاريخ  483ىػ وىذا يحيؿ عمى واقعية الخبر ،وال تظير فيو أية غرابة.

خبر أخر :وىو خبر سميماف بف أرقـ عف الحسف قاؿ « :لقد ذـ اهلل عز وجؿ الثقؿ فقاؿ في القرآف
 فإذا طعمتـ فانتشروا ،»ىذا الخبر صادؽ ومعترؼ بو مف طرؼ العاـ والخاص.
كما يتجسد الخبر الواقعي (األليؼ) بعنصر « الشخصية» في العمؿ الحكائي وكانت عدة دراسات
اىتمت بالشخصية في القصة الخرافية وكؿ األنواع األخرى ،أوؿ مف قاـ بدراسة واقعية الشخصية
الخبرية الباحث الفرنسي «فميب ىاموف» « »Philipe Hamonفي كتابو لمشخصيات الروائية»(،)2
ىذه الدراسة توضح طبيعة الشخصيات وفاعميتيا في األعماؿ السردية في مستويات ثبلثة(.)3
يقدـ صورة ثبلثية
يتعمؽ المستوى األوؿ عند « فميب ىاموف» بمدلوؿ الشخصية ،وىو الذي ّ
لشخصيات مرجعية ،وشخصيات إشارية وشخصيات إستذكارية .فقد جعؿ الفئة األولى ىي التي
تقدـ صورة حوؿ واقعية الشخصية في العمؿ الحكائي ،ألنيا تحيؿ عمى مرجعية الشخصية
االجتماعية والتاريخية إلى غيرىا مف الشخصيات المشاركة في (أخبار الثقبلء) ،ومنيا نجد خبر
«قبلبة بف أنس» سميماف بف حرب عف الرسوؿ ( )حيث قاؿ لـ أىديت زينب إلى الرسوؿ()
فصنع طعاما ،ودعا القوـ فجاءوا فدخموا فجعموا يتحدثوف ،وجعؿ الرسوؿ ( )يخرج ثـ يرجع،
وىـ قعود فنزلت :فإذا طعمتـ فانتشروا .)4(.فخبر الرسوؿ ( )كاف مألوفا وشخصيات الحدث
الحكائي كانت مألوفة أيضا ،كما تتفرع عف ىذه الشخصية المرجعية شخصيات واقعية أو تخييمية
 -1ابف مرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص 18
- Philipe Hamon : pour un statut sémiotique du personnage, in : poétique du récit, Seuil, 1977.

 -3سعيد جبار ،الخبر في السرد العربي ،ص 098
 -4ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص 19 ،18
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الفصل األول:

نجدىا تقريبا منعدمة في األخبار المألوفة مف خبلؿ توافر ىذه األنواع مف الشخصيات في العمؿ
الحكائي .ينتقؿ الخبر مف نمطو األليؼ إلى النمط العجيب وذلؾ يتوقؼ عند كؿ قراءة تختمؼ مف
متمؽ إلى آخر .حسب ما يقتضيو مدلوؿ سياؽ كؿ خبر.
كما يكوف الخبر مألوفا مف صنؼ «المحتمؿ» فتكوف أحداثو قريبة مف الواقع بوجود شخصيات
شبو واقعية توازي الشخصيات الحقيقية ما يقارب الواقع ،وىذا ما اكتشفناه مف خبلؿ إطبلعنا عمى
ذـ الثقبلء):
ىذه العينات مف األخبار في كتاب ( ّ
« قاؿ :وأنشدنا محمد بف المرزباف:
وثقيؿ جمسو في سي ػ ػاؽ

ساعة منو مثؿ يوـ التبلقي

ليت أني كما أراه يراني

فيبلقي مف ثقمو م ػ ػ ػ ػا أالق ػ ػي»

1

« قاؿ بزرج:
بزرج فقدت كمؾ مف ثقيؿ

فظمّؾ حيف يوزف وزف فيؿ»

2

« قاؿ أنشدني محمد بف عمي لبعضيـ:
شخصؾ في مقمة النديـ

أثق ػ ػؿ مف رعي ػ ػ ػة النجػ ػ ػ ػ ػوـ

يػ ػ ػ ػا رجؿ وجيػ ػ ػو جحيػ ػـ

منؾ خبلصي مف الجحيـ»

()3

-2-2الخبر الغريب2
الخبر الغريب ىو ما يكوف وقوع أحداثو خارجا عمى العادة والحقيقة ،حيث يفوؽ التجربة ،إذ
يمكنو أف يتحقؽ في العالـ الواقعي بوجود أشياء تبرر واقعيتيا ،وتكوف في اعتقاد المتمقي حقيقة
وتفسر عف طريؽ قوانيف العقؿ .تتمثؿ صفة الغرابة في (أخبار الثقبلء) في تمؾ االستعارات
والتشبييات والكنايات التي صيغت بيا نظرة الشعراء إلى الثقبلء بحيث تولد ىذه األشعار خرؽ
لؤللفة وكؿ ما يشير إليو مف مقاربة الكبلـ الذي يشكؿ طابع الغرابة في المغة المستعممة لوصؼ
 -1ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص .39

 -2جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص .46
3
ذـ الثقبلء ،ص.46
 -ابف المرزبافّ ،
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

الثقيؿ ,يختمؼ تمقي ىده األخبار االستعارية مف قارئ إلى آخر بوجود شخصيات مشاركة في
مناسب ات إلقاء تمؾ األشعار ،يكوف المتمقي حاض ار في الخبر ،أو ينقؿ مف شخص أخر غير محدد
في الخبر (راو مجيوؿ) ،أو يكوف متمقيا مف مسافة بعيدة عف زماف ومكاف الرواية ،كما يتحدد نمط
تخص فئة معينة في
الخبر الغريب في طبيعة الحكاية أو الرواية :ىؿ ىي خرافة أو نكتة أو نادرة
ّ

ذلؾ السرد؟ فأخبار الثقبلء في معظميا تستدعي ىذا النوع مف الغرابة في صياغة أفكار وأحاسيس
الرواة تجاه الثقيؿ ،ما يستدعي أيضا المجوء إلى ىذه الطريقة في التعبير في وضعيات كثيرة منيا
استعماؿ أساليب غير مباشرة ،كالسخرية التي بيا نروح عف النفوس مف الجد والتعب بإلقاء شيء
مف الطرافة والضحؾ والمزاح ،الذي يكوف لو مفعوؿ نفسي واجتماعي وتربوي في طبيعة البشر.
يمكف إدراج بعض ىذه األخبار الطريفة والغريبة عمى النحو اآلتي:
حدثنا عبد الرحماف بف محمد الحنظمي ،عف أبي يزيد التميمي ،قاؿ :سأؿ رجؿ الشعبي عف
المسح عمى المحية ،فقاؿ خمميا ،قاؿ :أتخوؼ أال يبمغيا الماء ،قاؿ :فإف تخوفت فأنقعيا مف ّأوؿ

الميؿ.

1

« حدثنا أبو بكر بف زىير ،حدثنا أبو الحسيف عمي بف القرشي ،عف العباس بف يزيد ،قاؿ :أىدي
رجؿ إلى األعمش بطيخة ،فمما أصبح جمس األعمش ،فقاؿ لو الرجؿ :يا أبا محمد ،كيؼ كانت
البطيخة؟ قاؿ :طيبة ،ثـ عاد ثانية فقاؿ :طيبة ،ثـ عاد الثالثة ،فقاؿ األعمش :إف كففت عني واال
تقيأتيا».2
تكمف الغرابة في ىذه األمثمة في توظيؼ عبارات السخرية ،في حديث عبد اهلل بف عباس بف
الحسيف حيف وجو لو كبلـ غريب تمثؿ في مسافة البعد بيف الثقيؿ والصيف ،أف أف الصيف بعيدة،
ل ذا ال يمكف إلنساف متواجد في الصيف أف يستثقؿ إنساف ثقيؿ يبعد عنو مسافات طويمة .كما توجد
طرافة في حديث عبد الرحماف بف محمد الحنظمي ،حيف سأؿ رجؿ الشعبي عف المسح عمى
المحية ،فأجابو بسخرية عف كيفية تبميؿ لحيتو ،فنصحو الشعبي أف ينقعيا في الماء مف أوؿ الميؿ،

1
ذـ الثقبلء ،ص .91
 ابف المرزبافّ ، -2نفسو ،ص .95
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

المح ية ال يمكف ليا أف تنزع وتبمؿ ليمة كاممة .ىنا يكوف المخاطب قد بذؿ مجيود بميغ لفيـ مقاصد
المتكمـ ،وماذا يريد إببلغو مف خبلؿ تمفظ بكبلـ غريب ال يفيمو سوى فئة معينة في المجتمع.

-1-1الخبر العجيب2

الخبر العجيب ىو الذي يكوف معناه يتجاوز التجربة ويفوقيا ،وذلؾ برصد أحداث في عوالـ

تخمي ّمية مف خبلؿ ذكر بعض أوصاؼ الكائنات الخارقة لمعادة (كالجف والشبح والغوؿ

والشيطاف )...بذلؾ كاف مفيوـ الحقيقة في ثقافتنا ما يتصؿ بالعالـ المثالي الذي ىو عالـ خارج
عف معتقداتنا ومعارفنا ،فإذا ما عدنا إلى أخبار الثقبلء نجد أف الخبر العجيب ال يتربع عمى
مساحة كبيرة مقارنة بالخبر األليؼ والغريب فمعظـ األخبار التي وردت كانت تدور في حمقة
الواقعي ،ما حدث في أزمنة مضت بشكؿ عادي ال يستدعي التخيؿ ،كاف ابف المرزباف وجبلؿ
الديف الس يوطي بصدد ذكر مناقب ومواعظ ونوادر متعمقة بفئة ضئيمة في المجتمع سعيا مف وراء
ذلؾ إلى اإلصبلح وتعديؿ سموؾ ىؤالء البشر ،وما كاف مف العجيب إال ما جاء عفوي ،دعوة إلى
الممتقي أو السامع ليذه األخبار أف ينزاح عف األمر المعتاد ،مف ىذا النمط في الخبر أقترح ىذا
المثاؿ:
« حدثنا عبد المؤمف بف عبد اهلل ،قاؿ :قدـ عمي أبي الشمقمؽ ابف عـ لو مف البصرة زائر ،فأقاـ
عنده أياما ودفع إليو شيئا ،وخرج فأنشأ يقوؿ:
أال يا أوخـ الثقميف طػ ػ ػ ػ ػ ار

وأثق ػ ػ ػ ػؿ مف رحػ ػ ػى ومف...

فعدت ،كأنما الرحماف ربي

براؾ اليوـ مف ضـ الصخور

()1

وفي باب ذكر الشيطاف نجد ىذا الخبر:
حدثنا لو [ ]...ف ،حدثنا إسماعيؿ بف ىاروف قاؿ ،قاؿ المأموف في نديـ كاف لو ،وكاف
يستقمو.
ونديـ كأنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو غصص المو

ت كثير المراء يشجي الخميبل

يتفنى وليس يحسف شيئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا

ال ،ولـ.......................

وصمي في غير وقت صبلة ليس إال لك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي يك ػ ػ ػ ػ ػ ػوف ثقيبل
 -1ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص.102
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الفصل األول:

()1

ليتو شجني وفر إل ػ ػى الن ػ ػ ػ ػ ػ ػار وكاف الشيطاف منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو بديػ ػ ػ ػ ػ ػبل

نبلحظ مف خبلؿ ىذيت الخبريف أف صفة الجف والشيطاف مختصة بشخصية الثقيؿ ،وذلؾ ما
يدعو الناس إؿ تصديؽ الخبر عمى أنو نمط أليؼ ،بسبب رسوخ بعض المعتقدات لدى الناس التي تحيؿ
عمى بعض الثقيؿ كبعض الشيطاف ،وىذا ما ال يتنافى مع الحقيقة مف ىنا نستنتج أف الخبر العجيب ال
يخرج دائما مف طبيعة المألوؼ ،إذ ىناؾ بعض االعتقادات والبديييات التي تجعؿ الخبر العجيب يحمؿ
صفة الحقيقة ،وذلؾ يختمؼ مف ثقافة إلى أخرى ومعتقدات شخص إلى شخص آخر.
انطبلقا مما تقدـ مف عرض ألنماط الخبر(الواقعي – التخييمي – التخيمي) .بدا أف النمط
الواقعي مرتبط بواقع وحدث تاريخي بتوظيؼ شخصيات ومقومات توىـ بيذه الواقعية في الخبر
فكمما ارتبط الحدث القصصي بشخصية مرجعية ،كاف الخبر أليفا وواقعيا ،والشخصية تمعب دو ار
ميما في تصنيؼ أنماط الخبر ،واذا ارتبط الخبر بسرد قريب مف الواقع أو يشبو الواقع ،فإننا عمى
مستوى خبر غير واقعي كما أننا يمكف أف نصادؼ في األخبار الواردة في موضوع الثقبلء أحداثا
وحكايات ليس ليا بعد مرجعي بعيدة عف المألوؼ والعادة ،مثؿ الجف والشيطاف .فنحف في إطار
البلواقعي المرتبط بالمشابو لمواقع والمخالؼ لو مف شخص إلى آخر.
يمكف أف نقدـ شكبل نبيف فيو األنماط الثبلثة لمخبر(:)2

أنماط الخبر
السرد

الال واقعي

الواقعي

المشابو لمواقع

المخالف لمواقع

(تخييمي)

(تخيمي)

 - 1ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص .77
 -2سعيد جبار ،الخبر في السرد العربي :الثوابت والمتغيرات ،ص 090
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الفصل األول:
 .1وظائف الخبر2

استنادا إلى ما أدرج في العنصر األوؿ والثاني مف ىذا المبحث حوؿ البنيات البسيطة والمركبة في

الخبر ،وكذا معاينة وتصنيؼ الخبر مف زاوية النمطية التي تتحدد وفقيا عبلقة النص الخبري
بمتمقيو ومدى مصداقيتو مف كذبو ،يتعيف عمينا ىذا إلتماـ ىذا المبحث أف ندرج وظائؼ الخبر
التي يكوف منبعيا األوؿ ىو « الشخصيات» ومدى فاعميتيا في بناء العمؿ الحكائي في البنيات
الحكائية الكبرى والصغرى لمنص السردي لنصؿ إلى ما تحكمو مف إثارة ومقصدية لدى المتمقي
وكذا معانيو درجة اإلقناع في وظائؼ السرد واألصناؼ العربية مف روايات وقصص ،حكايات
وسير شعبية ،ذلؾ ما يعزز في تمييز السرود العربية القديمة ،مقارنة بمختمؼ األنواع السردية
األخرى في العصر الحالي ،وذلؾ راجع إلى عمؿ الراوي في السرود القديمة الذي كاف يبمغ مرويو
نياية الرواية ،بحيث يكوف مفارقا لمرويو زمانا ومكانا وحدثا ،كما ذىب إلى ذلؾ إبراىيـ
صحراوي(.)1
ىذا ما نجده بصفة خاصة في األساطير والخرافات والقصص واألمثاؿ واألخبار ،ويكوف ما
يرويو ال اروي في أخباره ال يتعمؽ بشخصية أو أحداثو ،بؿ يسرد حكايات لـ يكف حتى شاىدا عمييا
بؿ يتوصؿ إلى ذلؾ بانتقاؿ الرواية في سمسمة مف الرواة اآلخريف الناقميف والمنقوؿ عنيـ ،وبذلؾ
يؤم ف السارد مف خبلؿ التناقؿ في األخبار وظائؼ متعددة متعمقة بمختمؼ أنواع السرود منيا
ّ

الحكاية التي تختمؼ منيا الوظائؼ األساسية لمسرد ،وىي الوظائؼ الضمنية والطارئة.

 .1.1الوظائف الضمنية لمخبر2
كانت الوظائؼ المستعممة في إنتاج العمؿ الحكائي في الثقافة العربية تتمثؿ فيما سمي
بالوظائؼ الضمنية ،فيي تشير إلى عممية اإلخبار واالستخبار عف السمؼ الموجود في حياة العرب
وأياميـ ،حيث كانوا يتناقموف فيما بينيـ ما أنتجو السابقوف مف شعر ونثر وحكـ وأمثاؿ ،نجد في
الشعر اىتماما كبي ار مف العرب ،حيث قاؿ فيو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ( :إف مف الشعر
لحكمة).

 -1ابراىيـ صحراوي ،السرد العربي القديـ ،البنيات ،األنواع الوظائؼ ،ص 91
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الفصل األول:

كاف الراوي قديما يروي األخبار باإلسناد ،ىذه العممية موجودة في نصوص « ابف المرزباف»
ويظير ذلؾ مف خبلؿ الروايات المسموعة أو المقروءة والمستمدة مف المصادر التراثية التي دونت
فييا تمؾ الروايات ،فتظير وظيفة اإلخبار التي تتعمؽ باألحداث وىي الوظيفة األساسية في
السرد(.)1
 .0الوظيفة السردية « 2»Fonction narrativeأي نقؿ الخبر وتوصيمو إلى اآلخر يتأكد
بذلؾ الطابع الوظيفي لمسرد الذي يبيف حالة الخبر (المرجعية) إلى جانب النص السردي
(القصة) وفيو ينظـ السارد وظيفة أخرى (الوظيفة التحكمية).
تتجمى الوظيفة السردية لمخبر في (أخبار الثقبلء) في رسالة « جبلؿ الديف
النببلء بأخبار الثقبلء) :فيما يأتي:
ال ّسيوطي»(إتحاؼ ّ

«روي الحافظ أبو محمد الحسف بف محمد بف الحسف الخبلّؿ في كتابو « أخبار الثّقبلء»عف أبي
ىريرة رضي اهلل عنو أنو كاف إذا استثقؿ الرجؿ قاؿ « الميـ أغفر لنا ولو ،وأرحنا منو.
قاؿ الحسف بف ىانئ في رجؿ ثقيؿ:
ثقيؿ يطالعنػ ػ ػ ػ ػػا مف أمـ

إذا س ػ ػ ػ ػره رغ ػ ػ ػ ػـ أنف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي ألػ ػ ػ ػ ػـ

أقوؿ لو إذا بدا ال بػ ػ ػ ػ ػدا

وال حممتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو إلين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدـ

فقدت خيالؾ مف عمى

وصوت كبلمػ ػؾ مػ ػ ػ ػف صمػ ػـ»

()2

 .5الوظيفة التحكمية « 2»Fonction de régieىي التحكـ في المروي لو وتنظيـ جزئياتو
أي فنيات السرد (شفييا كاف أـ كتابيا) التي تجسد عممية التمثيؿ ،أما الثالثة والمتعمقة
بالظرؼ أو المقاـ ميمتيا شد انتباه السامع والتأثير فيو نجد الخبر اآلتي:
حدثنا أبو العباس المروزي ،حدثنا محمد بف  ...الصائغ ،حدثنا أبي قاؿ :وجو أبو سميماف
األشقر رسوال مف ىؤالء األحداث المتزمتيف إلى األسود بف سالـ في حاجة ،فمـ يسمـ عميو ،وقاؿ:

 -1ابراىيـ صحراوي ،السرد العربي القديـ ،البنيات ،األنواع الوظائؼ ،ص 98 ،97
السيوطي ،إتحاؼ النببلء بأخبار الثقبلء ،ص30 ،21
-2جبلؿ الديف ّ
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

أبو سميماف يق أر عميؾ السبلـ ،فقاؿ :اذىب ،فأضجره ،وانتيره أسود فرجع الشاب إلى أبي سميماف
()1

وأخبره ،فمقي األسود فعاقبو عمى انتياره الشاب ،فقاؿ أسود :مف يطيؽ أف يسقط عميو الجبؿ؟
 .3الوظيفة اإلبالغية

« 2»Fonction de communicationتقوـ عمى تأميف انتباه

ومتابعة ألجزاء المسرود ،بحيث تتعمؽ الوظيفة التحكمية والوظيفة اإلببلغية بالخطاب
السرد وتنظّماف الفعؿ الرقابي.
السردي وتسيماف في إنجاح ّ
تقنيات ّ

نجد ىذا الخبر:

« حدثنا أبو محمد األميف ،عف حماد بف أبي حنيفة قاؿ :كنا عند رقبة بف مسقمة ،فأتاه رجا
()2

متغيمة فقـ »
كاف رقبة يستقمو ،فقاؿ :يا ىذا ،إف ناحيتكـ بعيدة والسماء ّ

 .4الوظيفة اإليديولوجية التعميمية « 2»Fonction idéologiqueتتضمف قصد الساردوما
يومئ إ ليو في النياية مف بث نصو التأثير في الممتقي وتوجييو .ىذا نتيجة ما كاف لمسرد
مف منافع في تأديتو ،عندما نشير إلى طابعو االجتماعي الذي تتـ عنو الوظائؼ األخرى
سواء كانت ضمنية أو طارئة ،كما يكوف لممتمقي ىدؼ في ىذه الوظائؼ االستقباؿ « فموال
المتمقي لما كاف ىناؾ سرد وال تأليؼ »(.)3
تجسدت فيما يمي مف األخبار:
« قالت عائشة رضي اهلل عنيا « :نزلت آية في الثقبلء « :فإذا طعمتـ فانتشروا وال
مستأنسيف لحديث»[ األحزاب :اآلية .»] 31
« وروى الحافظ المنذري في « تاريخو» بسنده ،عف  ......الطائي قاؿ :كاف األعمش إذا
رأى ثقيبل شرب الماء وقاؿ :النظر إلى وجع الثقيؿ حمى والحمى مف فيح جينـ ،فأبردوىا
()4

بالماء»

 -1ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص .105
 -2ـ.ف ،ص.106

-3عبد الفتاح كيميطو ،الحكاية والتأويؿ ،دار توبقاؿ لمنشر ،ط  ،2الدار البيضاء ،المغرب ،0988 ،ص 11
السيوطي ،ـ.س ،ص.38
 -4جبلؿ الديف ّ
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الفصل األول:

« حدثنا عبد اهلل بف عبد اهلل الخراساني :قاؿ حدثني جعفر بف محمد البرنس قاؿ ،سمعت
جعفر بف حمير ،سمعت محمد بف جابر يقوؿ ،لما مات حماد بف أبي سميماف ،كاف أبو حنيفة
()1

ربما لقيني فيسألني المسألة ،فيمنعني أف أخبره».

 .5الوظيفة القياسية التأسيسية 2بيا تحقؽ الحادثة أو الواقعة وظيفتيا القياسية لما تحكي أو
تؤسس لواقع جديد ،ولحوادث تأخذ بيا أو تجنبيا حيث يتـ بيذه الوظيفة التحكـ
تقص حيث ّ
بما يجب اعتماده ،وىو ما أسماه « ابراىيـ صحراوي» بالوظائؼ الطارئة ،كما تحقؽ

المحدد باليوـ والسنة ويمر
الحادثة وظيفتيا القياسية بالنظر إلى زمانيتيا وسياقيا الواقعي
ّ
إلى الزمف الكوني(.)2

وما ورد مف أخبار تحمؿ الوظيفة القياسية التأسيسية نجد ما يمي:
«قاؿ ،حدثني سعيد بف عثماف قاؿ :دخؿ أعرابي عمى قوـ يتحدثوف عمى شراب ليـ فقطع عمييـ
حديثيـ ،وثقؿ عمييـ ،فقاؿ بعضيـ:
أييا الداخؿ الثقيؿ عمينا

حي ػ ػ ػف ل ّذ الحديث ل ػ ػ ػي ولصحبي

خؼ عنػ ػ ػ ػ ػا ،فأنت أثقؿ

واهلل عمينا مف فرسخي دير كعب »

3
()4

«وقاؿ سيؿ بف ىاروف :مف ثقؿ عميؾ بنفسو وغمؾ بسؤالو ،فأعره أذنا صما ،وعينا عميا »

نبلمس مف خبلؿ ما ورد في ىذه األخبار ،وبعد أف صنفيا كؿ منيا في الوظيفة التي تنتمي
إلييا ،أنيا تسير كميا في منطؽ المحادثة ،فالوظيفة األساس في السرد ىي النقؿ واإلخبار ،وىذا ما
قاـ بو رواة األخبار في (أخبار الثقبلء) وخاصة أف السرد العربي القديـ يتوفر عمى خصوصيات
فنية ومضامينية ،بحيث يقوـ السارد العربي بنقؿ األخبار كما وصمت إليو باعتباره آخر مف تمقى
ذلؾ الخبر أو الرواية وذلؾ في سمسمة مف الرواة والمروي عنيـ كما يتجمى في كممات (أخبرنا
 -1ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص ص 64-62
 -2ينظر :إبراىيـ صحراوي ،السرد العربي القديـ ،ص ،98نقبل عف:
Paul Ricœur, temps et récit 3, le temps raconté, colle points, Ed du Seuil ; Paris 198 PP230250
 - 3ـ.ف  ،ص.84-83
السيوطي ،ـ.س ،ص.68
 -4جبلؿ الديف ّ
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

حدثني ،قاؿ ،حدثنا ،سمعت ).......أي أف ىذه الكممات المستعممة في المتف الحكائي تشير إلى
الفعؿ المحادثي أي ما ينجزه المخاطبوف في العممية التخاطبية مف أفعاؿ إنجازية لتحقيؽ اليدؼ
مف المحادثة وذلؾ باستخداـ مختمؼ األدوات التعبيرية والتقنيات الحوارية ،فالسرد مظير اجتماعي
يحمؿ صفة التواصؿ وتبميغ الفكرة ثـ تحقيؽ القصد.

 .1.1الوظائف الطارئة
تتداخؿ الوظائؼ الضمنية مع وظائؼ أخرى خارجية ،إذ تكوف ىذه الوظائؼ في الغالب
تثقيفية وتكشؼ عف مقاصد كثيرة كانت سائدة في الثقافة الفكرية العربية ،وىذا استجابة لما يط أر
عمى الفرد مف التطورات الحاصمة في حاجياتو ومتطمبات حياتو التي تجمبو إلى إشباع حاجة أو
معرفة أسرار الكوف أو إضاءة غموض حصؿ في ظاىرة ما ىو البعد اآلني لبعض األصناؼ
السردية أما البعد البعدي ليا فيو ما تعمؽ بالمسرودات التي يستبعدىا السارد وما يط أر عمييا مف
تطورات وسياقات التي تنبع منيا وظائؼ كثيرة ومتعددة ،بحيث تسند ىذه الوظائؼ (المقاصد) إلى
مبادئ وقيـ التي كانت سائدة في مجتمع معيف ،لذا كانت المادة السردية في المجتمع العربي القديـ
()1

تحمؿ معاني متعددة

وفوائد منيا « :المتعة والجد واليزؿ والصدؽ والكذب والصدؽ والحقيقي

والممكف والمستحيؿ والواقعي والخيالي والحسف والقبيح والمألوؼ والغريب والمضحؾ والمبكي
()2

والمقنع والمشكؾ»...

إلى غيرىا مف األحاديث واألقواؿ التي ترد في السياقات المرتبطة بغرض

معيف.
نجد الوظائؼ الطارئة بارزة في خطاب أخبار الثقبلء منيا ما يأتي:

 .1.1.1وظائف القصص

القرآني:

كاف لمقرآف الكريـ مادة قصصية تحكي عف الماضيف منيـ أفرادا وجماعات وقبائؿ بحيث
كانت تحمؿ معاني حجاجية إقناعية «ألف إستراتجية اإلقناع بالحجاج واضحة في القرآف

 -1إبراىيـ صحراوي ،السرد العربي القديـ ،ص010
 -2ـ.ف ،ص 012-010
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الفصل األول:

الكريـ»( ،)1بحيث قاؿ اهلل تعالى أـ اتخذوا مف دونو آلية قؿ ىاتوا برىانكـ ىذا ذكر مف معي
وذكر مف قبمي بؿ أكثرىـ ال يعمموف الحؽ فيـ معرضوف( سورة األنبياء ،اآلية .)21
فاالحتجاج بالقرآف الكريـ أداة ميمة مف أدوات البياف ،فيو ينذر ويبشر كما ىو حاؿ اإلنذار
والتنديد والوعد والوعيد واألمثاؿ واإللزاـ واإلقحاـ والجداؿ ،فاآليات القرآنية أو القص القرآني يدعـ
مواقؼ مارستيا األسس والمبادئ في حياة الناس.
تبيف في القرآف الكريـ معظـ وظائؼ القصص القرآني وتمخص فيو العبرة مف القص واإلخبار
واإلنباء بما يحممو مف مواعظ وعبر وتذكرة وىدي لمعالميف ،عمى نحو ما ورد في سورة يوسؼ
عميو السبلـ « :لقد كاف في قصصيـ عبر ألولي األلباب ما كاف حديثا يفترى ولكف تصديؽ الذي
بيف يديو وتفضيؿ كؿ شيء وىدى ورحمة لقوـ يؤمنوف»(سورة يوسؼ.)000 :
ارتبطت استراتيجية اإلخبار في (أخبار الثقبلء) بمنيج القص القرآني والنبوي بحيث كاف
الرواة التقاة يسردوف أخبارىـ وفؽ ما ورد مف مواعظ زعبر مف القرآف الكريـ ،فيقبسوف أحاديث
الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وما حدث في حياتو وذكر خصالو لكي ييذب بيا عقوؿ (الجمساء
الثقبلء) فيقدموف حججيـ في محاولة إلقناع الناس بأف الثقيؿ يبغضو اهلل ولرسوؿ فيتضاعؼ
التأثير والتصديؽ بتمؾ األخبار المروية عمى السامعيف ،نذكر بعض األخبار التي تندرج فييا بعض
الوظائؼ مف القص القرآف في المدونة:
 خبر(2)0
« حدثنا عبد الرحماف بف محمد الحنظمي ،حدثنا سميماف بف حرب ،حدثنا حماد بف زيد عف أيوب
عف أبي قبلبة عف أنس أف الرسوؿ اهلل ( )حديث ذكره قاؿ :لما أىديت زينب إلى الرسوؿ
اهلل( )صنع طعاما ،ودعا القوـ فجاءوا فدخموا ،فجعموا يتحدثوف ،وجعؿ جعؿ رسوؿ اهلل ()
()2

يخرج ثـ يرجع وىـ قعوا فنزلت  :فإذا طعمتـ فانتشروا(األحزاب.)31 :
 خبر (2)5

 -1إبراىيـ صحراوي ،السرد العربي القديـ ،ص 009
 -2المرجع نفسو ،ص .18
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الفصل األول:

«وكاف حماد بف سممة إذا رأى مف يستثقمو قاؿ « :ربنا اكشؼ عنا العذاب إنا مؤمنوف»(الدخاف:
اآلية »)02

1

 .1.1.1وظائف القصص النبوي2
ال تختمؼ وظائؼ القصص القرآني عف وظائؼ القصص النبوي ،فيي تتجانس فيما بينيا
وتتطابؽ في األىداؼ ،فالقرآف والحديث النبوي ىما وظيفتاف سرديتاف متكاممتاف ،كبلىما ييدؼ
إلى الوعظ واإلرشاد وأخذ العبر وتيذيب النفوس .إف وظائؼ القصص النبوي تدخؿ ضمف وظيفة
السرد التوثيقي التاريخي ،فالحديث النبوي ىو تسجيؿ لحياة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وجميع
األنبياء اآلخريف (عمييـ السبلـ) ،واألخبار الواردة في (أخبار الثقبلء) ،نشأت لذكر أخبار وأفعاؿ
وصفات الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في مناسبات ليا سياقات عديدة عند اإلخبار بيا ،منيا
الوعظية التربوية فكاف لرواة ىذه األخبار حافز قوي قوامو اإلصبلح وتعديؿ سموؾ الثقيؿ وبالتالي
إقناع المتمقي بما يجب أف يقتنع بو.
مف ىذه األخبار التي ترد عمى شكؿ قصص نبوية ما يأتي:
حدثنا أبي ،حدثنا ىرولة بف عبد اهلل ،حدثنا أبو داود الطيالسي عف محمد بف أبي حميد ،حدثنا زيد
بف السمـ عف أبيو عف عمر بف الخطاب ،قاؿ :كنت جالسا عند النبي صمى اهلل عميو وسمـ ،فقاؿ
أال أخبركـ بخبر أئمتكـ؟ ويدعوف لكـ .أال أخبركـ بشرار أئمتكـ؟ قمنا :بمى يا رسوؿ اهلل .قاؿ:
()2

«الذيف يبغضونكـ ،وتمعنونيـ ويمعنونكـ »

« حدثنا أبو محمد ،حدثنا عمر بف الصامت ،حدثنا يونس ،حدثنا حماد بف قنادة أف رجبل فعد
وسط الحمقة فقاؿ لحذيفو :إف فبلنا أخاؾ قد مات ،قاؿ وأنت أحؽ عمى اهلل أف يميتؾ ،سمعت
رسوؿ اهلل ( )يمعف الجالس وسط الحمقة »(.)3

الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص.29
-1جبلؿ ّ
 -2ـ.ف ،ص .31
 -3ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص .31
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الفصل األول:

قاـ القصاصوف في ىذه األخبار بذكر قصص وأحاديث مف أجؿ الوعظ واإلرشاد ،ففي
«صدر اإلسبلـ كاف القصاص وعاظ ،بؿ إنيـ ال يقصوف إال مف أجؿ الوعظ »(.)1
لمقصص النبوي أثر كبير ،يحدثو القاص في اآلخريف مف أجؿ تصحيح أخطاء الماضييف ،فيو
حيف يسرد قصتو ييدؼ إلى التغيير والتعديؿ مف سموكات اإلنساف واستمالتو ،وىو إستراتيجية
محكمة إلعادة النظر في طاىرة ما أو نظرية أو عقيدة في مجتمع معيف.

 .1.1.1وظيفة السرد التربوي الممقن2
تقوـ ىذه الوظيفة في « أخبار الثقبلء» «عمى االتعاظ واإلفادة ،ذلؾ ما قاـ بو عدد مف الرواة
والخمفاء والشعراء واألدباء في كتاب (أخبار الثقبلء) ،كانت المناظرات والمجالسات ،والمنادمات
محفؿ التمقيف واإلرشاد وذكر األخبار والطرائؼ التي كانت سائدة في عصر اإلسبلـ وما قبمو ،وقد
اشتير بيذا النوع مف السرود كثير مف الرواة ،ومنيـ « األصمعي » « ،المفضؿ الضبي»«أبي
حياف التوحيدي» « ،محمد بف اسحاؽ المدائني» و«بشار بف برد »»( ،)2ما ىو معروؼ عف ىؤالء
أنيـ يجمعوف الروايات وأشعار العرب وأياميـ فيصنعوف في مجالسيـ حوا ار وعظيا تثقيفيا تربويا
بأساليب شتى تعبر عف كبلـ حكيـ ،تأخذ بيا األجياؿ وينتشر في أوساط الناس ،مف بيف ىذه
األساليب ضرب األمثاؿ والحكـ« ،فالمثؿ غرض تربوي وارشادي ،يقرب المعني إلى األػذىاف
وييذب العقوؿ والنفوس ،ولكي يحدث تقويـ سموؾ ما ،البد مف ورود مثؿ قد أنتج بوجود عنصر
السرد والحكاية ،ووجود حكمة مف وراء ذلؾ السرد أو تمؾ الحكاية» ،قاؿ اهلل تعالى ...... :وتمؾ
األمثاؿ نضربيا لمناس لعميـ يتفكروف .)3(إف ضرب األمثاؿ يعبر عف فمسفة العرب في اإلببلغ
واإلخبار عف قصص سالفة ذات ىدؼ إستراتيجي في توصيؿ المعنى والمغزى مف ذلؾ السرد.

 -1شوقي ضيؼ ،تاريخ األدب العربي (العصر اإلسبلمي) ،دار المعارؼ ،ط  ،01مصر ،د ت ،ص 117
 - 2إبراىيـ صحراوي ،السرد العربي القديـ ،ص.019
 -3سورة الحشر :اآلية 20
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

مف خصائص المثؿ أنيا تقوـ عمى اإليجاز والتعبير الواضح ،واظيار المقصود بأبمغ لفظ لتمؾ
القصة أو الحكاية ،ويكوف المثؿ حافز لئلخبار عف ىواجس اليمـ وخواطر النفوس كما يعبر عند
العرب عف فصاحة تامة ،أنو « مف أشرؼ ما وصؿ بو المبيب خطابو وحمى بجواىره كتابو »(.)1
مف األخبار التي وردت في السرد التربوي الممقف الذي احتوى عمى األمثاؿ والحكـ ما يأتي:
« وفي "التذكرة المذكورة" ،وقاؿ :الشيخ جماؿ الديف أبو الربيع سميماف بف محمد بف شبيؿ
النحوي ،أخبرني األديب أبو عبد اهلل اإلسحاقي قاؿ :كتب يوما عند األديب أبي بكر بف أحمد
العبدي ،وقد دخؿ عميو جماعة وأطالوا القعود عنده ،فأممى عمي»
مف مجري مف الجباؿ الرواسي

شغموني وضيقوا أنفاسي

أنسوني بالقرب منيـ وما الوحػ

شة إال مف ذلؾ اإليناس

ولغيره:
أخرج حديثؾ مف سمعي وما دخبل

()2

ال ترـ بالقوؿ سيما ربما قتبل»

« وفي " تاريخ ابف النجار" مف طريؽ الرياشي ،عف األصمعي ،عف أبي عمر وبف العبلء قاؿ:
ق يؿ لؤلحنؼ بف فيس :ما ألذ المجالس؟ قاؿ :ما سافر فيو البصر ،وأبدع فيو البدف وكثرت فيو
الفائدة ،وعدـ فيو الثقيؿ.
«وفي كتاب "نزىة الندما" قاؿ بختيشوع لممأموف " :يا أمير المؤمنيف ال تجالس الثقيؿ ،فإف
مجالسة الثقيؿ حمى الروح».3

 -1األبشيي شياب الديف ،المستطرؼ مف كؿ فف مستظرؼ ،ج  ،0تح :عبد اهلل بف أنيس الطّباع ،دار القمـ ،بيروت،
د.ت ،ص 31

 -2جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء بأخبار الثقبلء ،ص .30 ،11

 -3المصدر نفسو ،ص36-34
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

إذا ما عدنا إلى مصنفات األمثاؿ والحكـ تتأكد أىميتيا إذ يقوؿ أبو اليبلؿ العسكري « :ما
رأيت حاجة شيء مف أدب المساف بعد سبلمتو مف المحف ،كحاجتو عمى الشاىد والمثؿ والشذرة
والكممة السائرة.)1(».......
كما نجد أف لممأثورات ىدفا وموعظة في تقريب المعنى إلى الذىف حاضرة في أخبار الثقبلء
في مواضع ومناسبات عديدة ،تمثمت بعرض عمى الجمساء والندماء والمسامريف مجموعة مف
األمثاؿ والحكـ .يقوـ القصاصوف بإسنادىا إلى قائميا أو إلى جماعة مف القائميف لتمؾ األخبار
فنجد أف الم ؤلؼ أو الراوي ينسب األخبار بصيغ تمثؿ بيا صاحب الخبر أو الحكمة أو المثؿ
()2

تتمثؿ ىذه الصيغ في:

 .0مجيولية القائل :تمثمت مف خبلؿ صيغ« :قاؿ بعضيـ لبعضيـ ،قيؿ» ...
 .2جماعية القائل 2وتظير في صيغ« :قالت العرب حيف تسمر بالميؿ»...
 .1فردية القائل 2يخصص لشخص معيف وتنسب إليو األخبار «كالرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ،
األصمعي ،ابف المرزباف ،جالينوس.»...
تعني كممة المثؿ « المعنى المأخوذ مف المعنى األوؿ ،وىو الشبيو ألنو تمثيؿ ،إال أنو سائر،
وقيؿ مف المثاؿ وىو المقدار كما سيؽ ،ألنو يجعؿ مقياسا لغيره »(.)3
حدد لممثؿ إطار ببلغي يمخصو القوؿ الشيير إلبراىيـ النظاـ « :يجتمع في المثؿ أربعة ال
تجمع في غيره مف الكبلـ :إيجاز المفظ ،واصابة المعنى ،وحسف التشبيو ،وجودة الكناية ،فيو نياية
الببلغة»(.)4
كما جعؿ اهلل تعالى « :الحكمة ما ال يشبو عمى ذي لب ،ولمحكمة فائدة واف ضرب المثؿ
-1أبو ىبلؿ الحسف عبداهلل بف سيؿ العسكري ،جميرة األمثاؿ ،ج  ،0ضبط وتنسيؽ وشرح أحمد عبد السبلـ ،دار الكتب
العممية ،ط  ،0بيروت ،0988 ،ص .9
 - 2رشيد عابد ،األشكاؿ النثرية القصيرة في عيوف األخبار البف قتيبة ،دراسة تصنيفية ،مذكرة ماجستير ،2101 ،ص.30
-3الحسف اليوسي ،زىر األكـ في األمثاؿ والحكـ ،ج  ،0تح :محمد حجي ومحمد األخضر ،دار الثقافة ،ط  ،0الرباط،
 ،0980ص .21

-4الميداني أبو الفضؿ أحمد بف محمد ،مجمع األمثاؿ ،دار الكتب العممية ،ط  ،0بيروت ،0988 ،ص 11
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

يوضح المنبيـ ،ويفتح المنغمؽ ويكوف المعنى في الذىف ويزيؿ المبس ويقع بو األمر في النفس
()1

حسف الموقع.»...

()2

نجد ذلؾ في الخبريف اآلتييف« :قاؿ الشعبي :مف فاتتو ركعتا الفجر فميمعف الثقبلء».
()3

«قاؿ األصمعي :ليست الدنيا أعمى إال ثقيؿ وال أحدب إال خفيؼ»

ىذه األخبار أتت عمى شكؿ أمثاؿ وحكـ تعبر عف أحاسيس الرواة ،لتقوي بذلؾ درجة اإلفياـ
واالقتناع بصفات الثقيؿ.
نجد لممأثورات ىدؼ تربوي وتوعوي واصبلحي ،حيث تسعى إلى تقوية المبادئ اإلنسانية
لدى األفراد والمجتمعات العربية واإلسبلمية.
عمد المتخاطبوف في "أخبار الثقبلء" إلى تبني قواعد التخاطب ومختمؼ المواضعات المغوية
واالجتماعية والدينية ،التي بيا يتحقؽ الفعؿ الكبلمي الناجح ،لكي تتـ االستفادة ذلؾ بوجود قدرات
المتخاطبيف عمى بناء النسؽ االستداللي والتأثير في اآلخر لموصوؿ إلى النتائج المرجوة ،في
مختمؼ عناصر سياؽ تمؾ المحادثات.

 -1الحسف اليوسي ،زىر األكـ في األمثاؿ والحكـ ،ص .10
 -2جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص .27
 - 3ـ.ف ،ص.35
11

استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

.IIتجميات انعقاد جنس الخبر2
 .1التشكالت الصيغية لمخبر2
-1-1صيغ األداء في خطاب الخبر2
يتحدد جنس الخبر أنو كبلـ يتفرع إلى أنواع ،وذلؾ ما يعده « سعيد يقطيف»حيف قاـ بتحميؿ
الكبلـ وأجناسو ،انطبلقا مف تحديد صيغتو فبالنسبة إليو الصيغة « ىي المعيار الوحيد لتحديد
تصنيفات الكبلـ التي تحدد بدورىا جنس الكبلـ أو الغاية منو »( .)1قاـ بتصنيؼ الكبلـ بتحديد نوع
الصيغ ,التي تحيؿ عمى مصدر الخبر ،وطبيعتو ،وىما نوعاف (:)2
 صيغ نوعية 2وىي المتصمة بالكبلـ مف حيث طبيعتو الجنسية أو النوعية أو النمط ونجدىا
حدثنا ،قاؿ ،حكي ،حدثني ،أخبرنا ،التي تعني (قاؿ واخبر).
في مثؿ ىذه الصيغ :أنشدناّ ،
 صيغ مرجعية 2ترتبط بمصادر الكبلـ ،وتمكننا مف تعييف أصولو ومصادره عمى نحو ما
نجده في كممة( :رأيت ،سمعت مف ،كنت مع )...فالقوؿ (قاؿ)ىو ما اختزلو (سعيد يقطيف)
في الصيغ النوعية التي تكوف متضمنة في الكبلـ لمتعمؽ بزمف الحاضر .أما الخبر
المرتبط بالزمف الماضي حيف نخبر عف شيء مضى بقولنا (أخبر) ،والصوت غير المباشر
فيو يتعمؽ بمف ينقؿ الخبر ،فبما أف الخبر نوع مف األجناس األدبية فيو متعمؽ بالصيغة
ولو عبلقة مباشرة بالمتمفظ «  »L’énonciateurلذا قاؿ سعيد جبار إف «الحديث قديما
عف السرد في مقابؿ العرض أو الصيغة السردية يتـ بإرساؿ شيء عمى مسافة مف مرسمو
وتـ ،وقد تكوف مسافة مكانية إذ يخبر عف
ىذه المسافة تكوف زمنية أي يخبر بشيء انتيىّ ،

شيء ال يرتبط بقائمو »(.)3

التنوع في الصيغ في كتاب « الثقبلء» فيذا التنوع يظير طبيعة اإلسناد في مجموعة
نرى ىذا ّ

مف الكممات التالية (أخبرني ،حدثني ،قمت ،قاؿ ،أنشدني ،حكى ،سمعت ،روى) ،وذلؾ ناتج عف

 - 1سعيد يقطيف ،السرد العربي ،مفاىيـ وتجميات ،رؤية لمنشر والتوزيع ،ط ،0المغرب ،2111 ،ص .071
 -2ـ.ف ،ص .070

 - 3سعيد جبار ،الخبر في السرد العربي ،ص .91
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

أسباب عديدة منيا طبيعة المنيج المتبع مف طرؼ المؤلفيف في نقؿ تمؾ األخبار عف أصحابيا
ومف مصدرىا .نجد في رسالة «جبلؿ الديف السيوطي»ّ ،أنو حيف ينقؿ (أخبار الثّقبلء) يذكر تمؾ
األخبار كما رويت عف أصحابيا وبشكؿ دقيؽ .فما يعرؼ عف ىذا المؤلؼ ىو مؤرخ ينقؿ تاريخ
األمـ السالفة ،وتاريخ الصحابة ،ينقؿ تمؾ األخبار عف عمماء وأعبلـ دينية وأدبية كما ىي أي
يبيف أحيانا أخرى عمى
يسندىا إلى قائميا مباشرة ،وذلؾ بالتفسير بالمأثور دوف المعقوؿ .كما أنو ّ

يقص
الرواية مف صنعيا ،ممقيا عبء
ّ
الرواية عمى أصحابيا فيو يسرد أو ّ
التبعية في ّ
مدى صحة ّ

الروايات التي ينقميا عف تمؾ ال ّشخصيات المشاركة في ذلؾ الخبر ،ثـ يترؾ األمر لمقارئ ليأخذ بما
ّ
ذـ الثّقبلء» ينقؿ الخبر مف
شاء واألمر سياف مع المؤلؼ األديب « ابف المرزباف» في كتابو « ّ
المصنفات التي أخذت منيا
الرواة أنفسيـ وما جاء مف أخبار عنيا ،وذلؾ راجع إلى تعدد مصادر
ّ

جميع تمؾ األخبار.

إف ليذه الصيغ اإلخبارية دالالت خاصة ومحددة ،بحيث يتـ بيا تحديد نوع الخبر المنقوؿ
ّ

يصنؼ الكبلـ
يوضحو « سعيد يقطيف »حيث
ويصؼ بذلؾ الكبلـ المنسوب إلى قائمو ،وىذا ما
ّ
ّ
حسب قائمو ،وكيؼ يتصؿ الكبلـ في ذاتو ،وبعبلقتو بقائمو أو ناقمو ويظير ذلؾ مف خبلؿ الصيغ

اآلتية(:)1
قاؿ الشاعر أنشد _ قاؿ _ يقاؿ _ قمت.
حدث _ قاؿ _ كتب _ روى _ أخبرنا...
حكى _ ذكر _ ّ
ألف
كما قاـ « سعيد يقطيف» بتصنيؼ الكبلـ وىو(الحديث ،الحكاية ،الخبر ،الشعر ،القصة) ّ

األخبار تقاؿ وتصاغ بيذه الطريقة ،وذلؾ باستعماؿ كممة (القوؿ ،اإلنشاد ،اإلنشاء ،الحكي
الصيغ ستش ّكؿ بذلؾ أجناس وأنواع مختمفة ،كما يبيف ذلؾ « سعيد
الرواية) ،فإذا تداخمت ىذه ّ
ّ

حدثنا أو أخبرنا» المّتيف تستعمبلف لؤلقواؿ واألفعاؿ أو" قيؿ
الصيغ « ّ
يقطيف» في اعتباره لمثؿ ىذه ّ

أو يقاؿ" التي تستعمؿ في الشعر والنثر ،كما يمكننا أف نحدد نوع الكبلـ مف خبلؿ قرائف أخرى أو

 -1سعيد يقطيف ،الكبلـ والخبر ،ص .038
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

مف خبلؿ النص ،أما بما يتعمؽ بالمرجع فبدوره نجده غير خالص لجنس أو نوع معيف فالنقؿ
والقراءة والسماع يمكف أف يتّصؿ باألجناس واألنواع جميعا(.)1
كما ميز بيف أنواع الصيغ وطبيعتيا في الكبلـ فإف أجناس الكبلـ ثبلثة :الخبر والشعر والحديث
تتمثؿ صفة الكبلـ وصحتو انطبلقا مف توفر الشروط المقدمة مف طرؼ السامع ويتصؼ بػ(:)2
 .0صحة الوجود 2أي نسبتو إلى المتكمـ معيف ،وراو محدد (السند) وىي النسبة التي ترجع
الكبلـ إلى حقيقتو ،حيث بو تتجنب « الباطؿ » ،والكاذب مف الكبلـ.
 .5حسن الكالم وجمالو 2إف الشرط الجمالي والببلغي أساس الكبلـ ،لذلؾ نجد أوصافا كثيرة
لمكبلـ الذي ينعت تارة بالجيد أو الحسف ،وتارة أخرى بالمميح والممتع .ذلؾ ما يظير لنا في
(أخبار الثقبلء) ،التي ىي غالبا ما تنحو مف الخبر البسيط إلى الخبر المركب ،وىو بمثابة
االنتقاؿ مف نقطة محددة ىي القوؿ أو الكبلـ ،إلى بنية الخبر التي ىي (فعؿ القوؿ) ،وذلؾ
ما ذىب إليو « محمد القاضي» وقاؿ أف الخبر « يقوـ عمى استعادة قوؿ مأثور ونقؿ
حوار طريؽ بيف شخصيف »(.)3
نجد في الخبر العربي صيغ تؤدي دور نقؿ الخبر مف راو إلى آخر ،فيكوف ذلؾ االنتقاؿ في
بنيات الخبر مف البسيطة إلى المركبة (الحكاية) ،إلى جانب ذلؾ نجد األنواع السردية األخرى
الرواية ...ألف السرد حاضر في كؿ زماف ومكاف ،كما يوضحو «روالف
كالقصة و ّ
السيرة ال ّشعبية و ّ
بارث» وىو أف « الخبر يمكف تمييزه بيف اإلعتباطي المعقد ،والتأليفي البسيط فالحكاية تبدأ بكونيا
خبر بسيطا إلى كونيا تنحو نحو المركب»(.)4
وىذا ما نمتمسو في ىذه العينة اآلتية:

 -1سعيد يقطيف ،الكبلـ والخبر ،ص 039
 - 2سعيد يقطيف ،السرد العربي ،مفاىيـ وتجميات ،ص 019
 -3محمد القاضي ،الخبر في األدب العربي ،بحث في السردية العربية ،دار المغرب اإلسبلمي ،ط  ،0بيروت،0998 ،
ص 133

 -4روالف بارث ،التحميؿ البنيوي لمقصص ،تر :منذر عياشي ،ط ،2مركز اإلنماء القومي الحضاري ،سوريا،2112 ،
ص.01
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

«وقاؿ أبو بكر األنباري في « أماليو» أنشدنا محمد بف المرزباف قاؿ:
إف نفس ػ ػ ػ ػ ػي إذا عتب ػ ػ ػت عمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيا

كاف عندي ليا عذاب شديد

كاف عندي ليا جموس إل ػ ػ ػى أث

قؿ شخص عمى الببلد يرود

ولبعضيـ:
وثقيؿ قاؿ صفني

قمت ما فيؾ أصؼ

كؿ ما فيؾ ثقي ػ ػ ػؿ

خؿ عني وانصرؼ»

()1

 -1-1صيغ األداء في المتن والسند2
قدـ محمد القاضي مفاىيـ حوؿ الخبر ،وقاـ بدراسة في كتاب « األغاني» حيث أخذه
كأنموذج لمسرد القديـ ،فقد فسر كيفية إنتاجو وتمقيو فقاؿ « :كاف الخبر في سيرورة إنتاجو مف
حيث المبدأ في األقؿ قوال معادا يأخذه البلحؽ عف السابؽ مع بعض التغيير ،الذي قد يختمؼ مف
راو إلى آخر ومف كتاب إلى آخر .فإنو مف العسير أف نجزـ بأف أخبار ىذا الكتاب ذات خصائص
نميزىا مف أخبار ذاؾ ،أو أف يضمنو ىذا المؤلؼ كتبو مف أخبار لو سمات ينفرد بيا عف أخبار
غيره مف المؤلفيف خصوصا أف الخبر الواحد كثي ار ما نعثر عميو في صيغة واحدة أو كاد تنعدـ في
أكثر مف كتاب»( ،)2أي أف سمة الخبر الواحد تتغير مف مؤلؼ أو كتاب إلى آخر حسب ما
يتضمنو مف روايات أو أخبار تنفرد بخصائصيا الموضوعية والفنية ،ويضيؼ في ىذا أف الخبر
متعدد المعاني بحسب أصناؼ المعارؼ التي ترد فييا أوليا ما نممسو مف تنازع ألفاظ كثي ار في
الحقؿ الداللي الذي لمفظو « الخبر» مثؿ الحديث والقصة والحكاية والنادرة ،وىي كممات يستعمؿ
بعضيا محؿ بعض ،ويكاد ىذا االستعماؿ يمحي فيو الفروؽ بينيا ،فمفظة الخبر كشؼ عف أسرار
المفاىيـ الغامضة المتداخمة تغدو إلى مضمة حتى ال نكاد نفرؽ بينيا ،فيي تندرج في نظاـ حيث
كؿ منيا تدخؿ في أخرى فقد يختص الخبر بدونيا وقد يشترؾ في سماتيا(.)3

-1جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء بأخبار الثقبلء ،ص .19
 -2محمد القاضي ،الخبر في األدب العربي ،ص .01
 -3المرجع نفسو ،ص 00
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

فعده متبايف الخصائص والوظائؼ في السرد العربي ،فإف القارئ
أما عف موضوع السند ّ
تحدد نوعية الصيغة التي أخبر بيا
تعرؼ ذلؾ الخبر و ّ
ألسانيد األخبار يجد نفسو أماـ عبارات ّ

فنجد نحو « أخبرني ،وحدثني ،حدثنا وقرأت وروي ،وسمعت ،وأنبأنا» ىي أسانيد حاوؿ «محمد
القاضي» دراستيا وقد فرؽ بينيا بوضع نسقيف :األوؿ جدولي والثاني نسقي ،وجعمو يشغؿ عمى
طرائ ؽ األخبار في األثر الواحد ،فقد حاوؿ بذلؾ أف يبيف الفرؽ بتقديـ تعريؼ لمخبر في المعاجـ
فوجد أف « الخبر ما أتا مف نبأ مف تستخبر ،والخبير العالـ بالخبر وىو المخبر أيضا ،ويقاؿ:
()1

أخبره خبورة :أنبأه ما عنده»

بناء عمى ذلؾ فإف العرب تقصى رواياتيـ اعتمادا عمى لفظة العمـ

واإلنباء ،المذيف يحمبلف معنى الواقعة أو الحدث وىي « األحداث واألقواؿ» ونقميا إلى السامع وىو
ما يقوـ بو الراوي ،وىذا ما نجده طاغيا في (أخبار الثقبلء).
ويقصوف
إف ىناؾ مف ىـ في صمة بواقع الخبر ،ومنيـ مف يتحدث عف شخصيات أخرى،
ّ

قصصيـ عمى شكؿ روايات وأسانيد ،ببراعة متقنة ،ولعؿ كممة خبر حينما النظر في معانييا ،ليا
خصائصيا و ّأنيا داخمة في سياؽ التأريخ كالخطابة ،الرسائؿ واألمثاؿ .ورد الخبر في القرآف الكريـ
خمس مرات ،اثناف منيا في صيغة اإلفراد وثبلث منيا في صيغة الجمع ،ويعني النبأ في قولو عز

وجؿ قؿ ال تعتذروا لف نؤمف لكـ قد ّنبأنا اهلل مف أخباركـ (سورة التوبة :اآلية .)91

أدرج محمد القاضي موضوع اإلسناد في األدب ،وقاؿ إنو يمكف بموغ اإلسناد في األخبار

مبمغ « الذي يغدو معو اإلسناد الذي ىو موضوع مفخرة المواضيع أدركنا خصيصة جوىرية مف
خصائص اإلسناد في األدب إذ ىو يدؿ عمى صاحب القوؿ وانما بابا يتعيف عمى المبدع دفعو
حتى يستطيع ولوج حرـ الخبر »( ،)2ألف أسانيد المحدثيف مختمفة عف أسانيد القدماء ،ويبرىف عمى
ذلؾ « محمد القاضي» بقولو « :واف كانا في الظاىر يسعياف إلى ربط المتف بمصدره األصمي،
فإف ذلؾ كاف متبعا في الحديث ،ميمبل في األخبار ،ألف غاية مؤلؼ كتب األخبار ال تتمثؿ في
الربط المحكـ بيف الخبر وأصمو أي بيف الحديث ومرجعو ،بؿ تتمثؿ في نسبة الكبلـ إلى قائؿ

 -1محمد القاضي ،الخبر في األدب العربي ،ص .18
 -2المرجع نفسو ،ص .123
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

»( . )1إذا ما عدنا إلى السبلسؿ المتتابعة في متف األخبار ال نرى فيو شرط التواتر ،إال أف
اإلخباري ال يكوف متأكدا مف أسانيد ا لرواة وأصحابيا عمى خبلؼ اإلسناد في الحديث ،وذلؾ
إال ما إذا عدنا إلى الماضي لنتأكد مف وروده ،ففي النصؼ الثاني مف القرف الثالث وخبلؿ
القرف الرابع نجد كمية مف األخبار قد دونت ،أي لـ تعد بحاجة لئلسناد ،فإف المؤلؼ عادة ما
يقوـ بنسج الخبر مف كتاب آخر ،أو مؤلؼ آخ ر ،وىو توضيح منو ألنو ليس صاحب الخبر،
بتمييز الخبر بيف صدقو مف كذبو ،فوظيفة اإلسناد حسب « محمد القاضي» ىو الدور الذي
تمعبو في « توثيؽ المتف في عمؿ يجوز أف نشبيو ب البيوغرافيا»(.)2
نجد في متوف أخبار الثقبلء توثيؽ ألسماء الشخصيات ،ذلؾ بتعريؼ الشخصية
المشاركة في ذلؾ الخبر ،كما يكوف ذلؾ التوثيؽ قد تـ عف طريؽ وجود عنصر اإلسناد ،الذي
يشير إلى صحة الخبر أو الحديث ،حيث يمعب دو ار يشبو دور الشاىد عمى صحة رواية ذلؾ
الحديث ،كما يقوـ بوضع سبلسؿ لممتف الواحد ،حتي يساعد عمى إقناع القارء بتحديد صاحب
ذلؾ القوؿ أو الخبر .إف كممة بيوغرافيا تعني ذكر الشخصية الرئيسية التي روت ذلؾ الخبر
بعد ذكر عدة أفعاؿ في المتف الواحد ،بالتالي تعتبر تمؾ الشخصية واضعة لمخبر وليست
ناقمة لو.
وقدـ مثاال عف ذلؾ عمى المتف الحكائي في كتاب ( األغاني) لػ « أبي الفرج
األصبياني» عمى أنو قدـ سبلسؿ لممتف الواحد لتوضيح كيفية نقؿ ووضع الخبر ،إذ يكتفي
ناقؿ الخبر بسمسمة واحدة مف األخبار فتصبح قيمة اإلسناد في األخبار األدبية جزءا ال يتج أز
مـ بجميع األخبار
مف ا ستراتيجية الخطاب ،يمكف إرجاع ذلؾ إلى أسباب عدة تجعمنا ن ّ
المسندة ،ونقوـ بتحميميا ،ذلؾ بدراسة األسانيد في تا ريخ األدب وتاريخ األفكار لمتمييز بيف

األخبار المولّ دة والمنحمة منيا ،ويتـ ذلؾ بالتفحص عف صحة األسانيد وأال نشؾ فييا
بالمطاوعة مع رجاؿ السند ،وما يوافؽ عصر أو تاريخ األحداث وأننا عمى عمـ أف إسناد

 - 1محمد القاضي ،الخبر في األدب العربي ،ص 127
 -2المرجع نفسو ،ص .127
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

وتحوؿ معنى النص وصيرورة تمقيو مف
الخبر ،وتمييزه حقيقتو مف صنعو األمر متعمؽ بتغيير
ّ
قارئ إلى آخر.

ا لتفت الجاحظ إلى قضية االنتحاؿ في كبلـ األدباء واالبتداء بعرضيـ في قولو « :فإف
أردت أف تتكمؼ ىذه الصناعة وتنسب في ىذا األدب ،فإف قرضت قصيدة أو خبرت خطبة أو
ألفت رسالة فإياؾ أف تدعوؾ ثقتؾ بنفسؾ ويدعوؾ عجبؾ بثمرة عقمؾ أف ت نتحمو وتدعيو ولكف
أعرضو عمى العمماء في عرض رسائؿ أو أشعار أو خطب ،فإف رأيت األسماع تصغي لو
والعيوف تحدج إليو ورأيت مف يطمبو ويستحسنو فانتحمو»(.)1
إف فنوف األدب كانت أجناسا تجمع ضروب ( الشعر ،الخطاب ،والرسائؿ) حيث دعمت
المبرد» أ ّف ىذه الضروب مف اآلداب تجمع بيف « كبلـ منثور وشعر
ىذه الفكرة بما أضافو «
ّ

مرصوؼ ،ومثؿ سائر وموعظة

( *)

بالغة ،واختيار مف خطبة شريفة ورسالة بميغة »

()2

عمى أف

يكوف ىذا الكتاب يجمع شتات كؿ ضروب األدب والفف مف نثر وشعر وموعظة بالغة وراقية
وخطب ورسائؿ مأثورة .ىذا التنوع في األدب نجده في محتوى موضوع الثقبلء ،فقد أتحؼ المؤلؼ
« جبلؿ الديف السيوطي» بكؿ ضروب األدب مف مثؿ سائر ،وشعر مقفّى ومواعظ تذعف بيا
ال نفوس الضاغنة التي تشكو باستمرار عف صفات الثقيؿ البغيضة التي تترؾ األحاسيس تنفجر
كالبركاف عند مجالسة الثقيؿ أو محادثتو وحتى بمجرد التأمؿ في ىيئتو ،وىذه العينات مف رسالة
«إتحاؼ النببلء بأخبار الثقبلء» يبيف فييا المؤلؼ معانييا بأساليب حجاجية متنوعة ،بوسائؿ لغوية
أدبية كالشعر والحكـ واألمثاؿ التي تقاؿ عف الثقيؿ وذكر بعض الطرؼ والنكت التي جمعت في
حمة أدبية تصورىا صور بيانية راقية وىي:
يكنى أبا عمراف:
العينة « 20وقاؿ بشار العقيمي في ثقيؿّ ،
 -1أبو عثماف الجاحظ ،البياف والتبييف ،ج  ،0تح :عبد السبلـ ىاروف ،دار الجيؿ ،بيروت  ،0991ص .211
* -المثؿ تعني عبارة ،موعظة محتوى والخطبة مقاـ.
 -2محمد القاضي ،الخبر في األدب العربي ،بحث في السردية العربية ،ص .11
يرى الجاحظ أف األنواع الداخمية بيف النثر والشعر يكوف التمييز بينيا بمقوميف مف مقومات التصنيؼ ىما :الشكؿ ،وىو

عد في الشكؿ عنصر االيقاع،
يظير في اإلشارة إلى المزدوج والمنثور ،والمقاـ يظير في اإلشارة إلى الخطبة والرسالة ،وقد ّ
وفي المقاـ عنصر التواصؿ ،ينظر محمد القاضي ،الخبر في األدب العربي ،ص .10
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:
ربما يثقؿ الجمي ػ ػ ػ ػس واف ك ػ ػ ػ ػ ػا

ف خفيفا في كفّة المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيزاف

ولق ػد قم ػت إذ عم ػ ػ ػى الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو

ـ ثقيؿ يربي عمى الثق ػ ػ ػبلف

كيؼ ال تحمؿ األمان ػة أرض

حممت فوقيا أبا عم ػ ػ ػ ػ ػ ػراف»

()1

أما عف األخبار التي وردت عمى شكؿ خطب ورسائؿ مأثورة نجد:
العينة  25وفي « التذكرة»المذكورة :وقاؿ الشيخ جماؿ الديف أبو الربيع سميماف بف محمد بف سميماف بف
عمي بف شبيؿ النحوي :أخبرني األديب أبو عبد اهلل اإلسحاقي ،قاؿ :كنت يوما عند األديب أبي بكر بف
أحمد العبيدي ،وقد دخؿ عميو جماعة وأطالوا القعود عنده ،فأممى عمي:
مف مجيري مف الجباؿ الرواسي

شغموني وضيقوا أنفاسي

أنسوني بالقرب منيـ وما الوح ػ

شة إال مف ذلؾ اإليناس

وقاؿ البياء زىير:
كمما قمنا خمونا

جاءنا الشيخ اإلماـ

فاعترانا كمنا من ػ

ػ ػ ػػو انقباض واحتشاـ

()2

العينة  « 23حدثنا محمد بف عمر أف بف زياد الضبي ،عف أبي عبد اهلل الطواؿ ،عف األصمعي
قاؿ ،قاؿ ابف أبي طرفة :مجالسة الثقيؿ حمى الروح (باطنة).
حدثنا أحمد بف منصور الرمادي ،حدثنا عبد الرزاؽ ،عف معمر ،قاؿ :كنت جالسا مع سماؾ
بف الفضؿ في مجمس بصنعاء ،فدخؿ عميو ختف لو فقاؿ :يا معمر تعالى حتى نعد كؿ ثقيؿ
بصنعاء وعده بعدىـ»(.)3
-1-1عممية إسناد الخبر2
إف موقع الخبر متعمؽ بالصيغة الكبلمية ،وىي عبلقة الكبلـ بالمتمفظ ،وكاف الحديث عف
السرد قديما مقاببل لمعرض ،حيث أف وجود الصيغة السردية مرتبطة بإرساؿ شيء ىو عمى مسافة

 -1جبلؿ الديف السيوطي ،اتحاؼ النببلء بأخبار الثقبلء ،ص.30-29

 -2المصدر نفسو ،ص 11 ،11

 -3ابف المرزباف ،ذـّ الثقبلء ،ص 12
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

مرسمو ،ىذه المسافة قد تكوف زمنية ،أي يخبر عف شيء انتيى وتـ وقد تكوف مسافة مكانية إذ
يخبر عف شيء ال يرتبط بقائمو(.)1
تتمثؿ وظيفة السند في أخبار الثقبلء في العمؿ عمى إضاءة الغموض الحاصؿ في متف
لحديث ،حيث يقوـ عمة ذكر صاحب القوؿ أو الحديث ،بذلؾ تتـ مراحؿ السند في ثبلث مناطؽ
حسب « محمد القاضي» وىي التي يتوزع عمييا الرواة وىي « اثنتاف في الظؿ وأخرى في الضوء»
فعد « منطقة الضوء ىي الوسطى فييا تظير شخصيات معروفة ال شؾ في وجودىا تاريخيا ،ومف
ىذه الشخصيات نجد منيـ « :أبو عبيدة وىشاـ بف الكمبي ،وحماد الراوية ،والمدائني.)2(»»...
إذا توقؼ السند عند ىؤالء الرواة يصير الخبر بسيطا ،حدث في زمف التمفظ بذلؾ الخبر ،واذا لـ
يقؼ عندىـ فبل بد أف يمتد إلى رواة آخريف ومنيـ ممف سمع أو كاف شاىدا عمى ذلؾ الخبر أو
الحادثة (الحدث) ،أو يكوف عنص ار مركزيا مف تمؾ العناصر المشاركة في ذلؾ الخبر ،وبيذه
المراحؿ التي ذكرىا « محمد القاضي»« ض ّؿ ضوء فض ّؿ» ىو ما يساعد القارئ عمى إيجاد
مسالؾ الخيط التي يستعيف بيا ،ويتخذىا لتوظيؼ تمؾ األسانيد لموصوؿ إلى الفيـ والقراءة التي
تجره إلى تأويؿ األخبار ثـ اإلقناع بيا ،وليتـ اإلفياـ ال بد مف« فيـ المنزلة التي تحتميا في حركة
األدب العربي القديـ كمّو»(.)3
أما في سرد األخبار في فترة « ابف المرزباف» فكاف يجري وفؽ التواتر والتوالد األفقي
لمحكاية أو القصة التي تنوقمت مف ارو إلى آخر ،عبر أزمنة وأمكنة حدوث تمؾ األخبار وتتابعيا
حدثنا أبو محمد ،حدثني جعفر بف يعقوب
ليش ّكؿ متنا حكائيا مرّكبا ،كما نجد في الخبر اآلتيّ « :
الشعبي ،قاؿ :عيادة
حدثني أحمد بف ابراىيـ عف جعفر األحمر ،عف إسماعيؿ بف أبي خالد ،عف
ّ
أشد عمى أىؿ المريض مف مرض مريضيـ ،يعودونو في غير وقت عيادة ويطيموف
القراء ّ
حمقى ّ
()4

الجموس».

 -1ينظر :محمد القاضي ،الخبر في األدب العربي ،ص 188
 -2محمد القاضي ،الخبر في األدب العربي ،ص .188
 -3المرجع نفسو ،ص 119

 -4ابف المرزباف ،ذـّ الثقبلء ،ص 11
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الفصل األول:

السردي عمى توضيح فحوى األخبار ومعانييا ،ذلؾ ما يفسح
تقوـ األسانيد في الخطاب ّ
المجاؿ لمتأويؿ ،وىذا التتابع في األحداث بذكر أسماء الشخصيات المعروفة خاصة في فتوحات
العصر اإلسبلمي التي تضفي عمى القارئ التعرؼ وتضعيؼ السامع والتأثير فيو بذكر شواىد مف
« القرآف العظيـ» واألحاديث النبوية ،وذلؾ ما نجده طاغيا في رسالة العالـ « أبو الفضؿ جبلؿ
السيوطي» ينقؿ الخبر إلى القارئ بطريقة ممتوية داعية في بعض األحياف إلى الضحؾ
ّ
الديف ّ

واإلمتاع في سرده ،وغايتو في ذلؾ ىي إصبلح أخبلؽ الثقيؿ بذكر صفاتو ،بطريقة غير مباشرة

بذكر نوادر وممح ،وطرؼ بعضيـ ،فنجد عمى نحو مجموعة ىذه األخبار.
«في خبر روي عف ابف أبي يحي حيث قاؿ « :كنا نأتي ابف أبي عتيؽ نعرض عميو ،فربما غمض
مر بإنساف ثقيؿ فاستثقمتو فغمضت عيني.
عينيو فنقؼ ،فيقوؿ مالكـ؟ فنقوؿ :أنعست؟ فيقوؿ :ال ولكف ّ

وقيؿ لجالينوس :بـ صار الرجؿ الثقيؿ أثقؿ مف الحمؿ الثقيؿ؟ قاؿ :ألف الرجؿ الثقيؿ إنما

ثقمو عمى القمب دوف الجوارح ،والحمؿ الثقيؿ يستعيف فيو القمب بالجوارح»(.)1
نبلحظ في معظـ ىذه األخبار التي رويت عف (الثقبلء) أنيا تحمؿ في تركيبيا االستطراد
مشوقة وممتعة ،كما أف ىناؾ أسموب اإلطناب بيدؼ إغراء
ييدؼ الوصوؿ إلى المعنى بطريقة ّ
عينة حيث يوجد ىذا
المتمقي لقبوؿ الرأي واالستجابة أو االمتناع في آخر كؿ محاورة ،وىذه ّ
المسمؾ في إلقاء األخبار في ما يأتي:
« .0وقاؿ آخر:
وثقيؿ قاؿ صفني

قمت يا ثقيؿ الجباؿ

مني
قاؿ :ىؿ أثقؿ ّ

قمت ذا عيف المحاؿ»

()2

« .2وقاؿ "درست" البغدادي الشاعر:
لي جبراف ثقاؿ كميـ
قمت لما قيؿ لي قد غضبوا

الرصاص
واذا خفوا فيـ مثؿ ّ

غضب الخيؿ عمى المّجـ الدالّص

 .1وقاؿ البياء زىير في ثقيؿ ،أورده اليغموري في « تذكرتو »:
 -1جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص 28 ،21
 -2المصدر نفسو ،ص .18
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الفصل األول:
بح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؽ اهلل متعنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي

مف وجيؾ بالبعد

فما أشوقني منؾ إلى الػ

الص ػ ػ ػ ػ ػ ػد
ىجػراف و ّ

فمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا تصم ػ ػ ػ ػ ػح لمػ ػ ػ ػيزؿ
وماذا في ػ ػ ػ ػ ػؾ م ػ ػ ػف ثقػ ػ ػ ػؿ

جد
وال تصمح لمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّ

وماذا فيؾ مف برد

()1

بالسع ػ ػد»
صبحػ ػ ػ ػت بػ ػ ػ ػالخيػ ػ ػ ػ ػر
وال ّ
مسيت ّ
وما ّ
ولقد وردت مثؿ ىذه األخبار في سمسمة فوائد وأحاديث شريفة فمنيا فوائد إصبلح سموؾ
بعض البشر في المعاممة مع اآلخريف ،كحفظ المساف وكتماف السر وعدـ الكبلـ فيما ال يعنيؾ وعف
()2

صفات البشر البغيضة وىي:

حيف يجعؿ المرء مبغضا مف الناس ثقيبل عمييـ ،فإف الناس ال تحب مف يدس أنفو في
خصوصيتيـ ،فيكوف ثقيبل عمييـ ،وال يحتمموف مجالستو ،وال ينصتوف إلى حديثو ،وفي ىذه
المناسبة قاؿ المأموف يوما لجمسائو :صار الثقيؿ عمى القمب مف الحمؿ الثقيؿ فمـ يجب منيـ أحد:
ألنو يجتمع في الحمؿ الثقيؿ الروح والبدف والثقيؿ تنفرد بو الروح
وقالوا :أمير المؤمنيف أعمـ ،فقاؿ ّ

(ورد في كتاب ذـ الثقبلء)

قاؿ األعمش :مف فاتتو ركعتا الفجر فميمعف الثقبلء ،ونقش عمى خاتمو يا مقيت أبرمت فقـ
فإذا استثقؿ جميسا ناولو إياه ،وربما أنشد:
وما الفيؿ تحممو ميتا

بأثقؿ مف بعض جبلسنا.

وقاؿ لو رجؿ :مـ عمشت؟ فقاؿ :مف النظر إلى الثقبلء أمثالؾ.
« وقاؿ زياد بف عبد اهلل ،قيؿ لمشافعي ،ىؿ يمرض الروح قاؿ :نعـ مف ظؿ الثقبلء ،قاؿ :فمررت
بو يوما ،وىو بيف ثقيميف ،فقمت :كيؼ الروح؟ فقاؿ في النزع؟»
تتـ عممية التخاطب عند عمماء المغة المحدثيف بوجود الفعؿ الكبلمي الذي يتحوؿ إلى فعؿ اإلنجاز
و« تتحقؽ القوة اإلنجازية حسب مقتضى الحاؿ ألنو ال يمكف وصفو بالصدؽ أو الكذب فقد يكوف

 -1جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص 11-10

 -2بدر عبد الحميد ىميسو ،فوائد مف حديث /مف حسف إسبلـ المرء تركو ما ال يعني ،دت ،مقاؿ في سمسمة أحاديث
وفوائد ،الموقعhttp//saaid.net/hamsabadr/htm :
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الفصل األول:

()1

فعبل انجازيا ناجحا أو مخفقا أو إذا كاف يستجيب لمقتضى الحاؿ مف عدـ االستجابة»

فقد قسـ

« سيرؿ» األفعاؿ الكبلمية إلى قسميف ىما :األفعاؿ التي ليا دالالت حرفية لقوؿ ما وأفعاؿ ذات
داللة غير حرفية لفيـ ممفوظ ما ،وتتـ عممية فيـ األقواؿ حسب «سيرؿ» في أربعة مراحؿ:
انجاز فعؿ القوؿ ،ثـ تأتي مرحمة اإلسناد ،أي الفعؿ الذي يربط العبلقة بيف متكمـ  0ومتكمـ
 2ثـ مرحمة إنجاز القصد مف القوؿ وتنفيذه ،وفي األخير وجود فعؿ التأثير وىو الذي يترؾ أث ار في
ذىف المتمقي لتتـ عممية الفيـ ،وانتقاؿ الداللة الحرفية إلى متمقي وىي الداللة االستمزامية التي
تتحقؽ بدورىا عنده بشرطيف ىما :القدرة عمى معرفة الخمفية الفكرية المعرفية لممتخاطبيف ،والمرور
عمميات استداللية لدى المتمقي.
بحوالي عشر ّ

يتـ الفيـ الشامؿ بالقدرة الثانية التي يتـ فييا اشتغاؿ الذىف بعممية استداللية أثناء عممية

التواصؿ وبذلؾ تبنى مقاصد الخبر في إخبار الثقبلء عمى التوافؽ الضمني بيف المروي لو ،وذلؾ
إلظيار نسؽ األفكار والمعارؼ العامة المشتركة بيف المخاطب والمتمقي ،وىي مقاصد بنيت بالدرجة
األولى عمى خطاب السارد كونو يعمؿ عمى حصوؿ تمؾ المقاصد ،وذلؾ حيف « يمجأ إلى اإلضمار
فيعمد بعدىا إلى التصريح بجميع الحجج التي تنبني عمييا لوجود المعاني المطوية »(.)2
إذ يكوف التصريح بالحجج بمثابة إستراتيجية لدى المتكمـ عند تعاممو مع المخاطب أو
المروي إلى الكشؼ عف مقاصد غير صريحة في بعض األحياف ،وىي سمطة يممكيا المخاطب في
تشكيؿ الحجج واألدلة ،وعنصر فاعؿ في العممية التواصمية وذلؾ ما يحصؿ كثي ار في الحوار
وبخاصة « السردي » ،فحيف يحقؽ المخاطب تواصمو مع اآلخريف والتأثير فييـ باستخداـ المعب
المّغوي ،وكذا االستدالالت والبراىيف ،ويكوف بذلؾ قد حقؽ اقتناع المتمقي بما قيؿ لو مثؿ ىذه
األخبار:

 -1الجيبللي دالش ،مدخؿ إلى المسانيات التداولية ،تر :محمد يحياتف ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،0992 ،ص
28
 -2سميـ سعدلي ،تشكبلت السرد الساخر ومقاصده في المناـ الكبير «لركف الديف الوىراني» ،مذكرة ماجستير ،قسـ المغة
واألدب العربي ،تيزي وزو ،2102 ،ص .011
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«...ف أبي الحسف ،قاؿ ،أتى شريؾ بف عبد اهلل رجؿ مف أصحاب الحديث ]يقاؿ لو :أبو
سويد يسألو عف أطراؼ كانت معو ،وكاف ذلؾ في يوـ صائؼ ،وأكثر عمى شريؾ ،وثقؿ عميو،
فصاح شريؾ :يا جارية تعالي اسبمي الستر ،وأخرجي الذباب ،وأبا سويد» [.

()1

أخبرني أبو العباس المروزي قاؿ :أنشدني إبراىيـ بف إسحاؽ القرشي قاؿ ،أنشدني العتبي
أقطب حيف ال ألقػ ػ ػ ػ ػى خفيفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
وحيف أرى الخفيؼ قررت عينا

فمـ تطب الحياة مع الثقيؿ
بو وأخذت في ذـ الثقيؿ

()2

اىتـ عمماء الحديث بمختمؼ العبارات التي يصوغ بيا الراوي عند أدائو خطاب الحديث
واىتموا بمعناىا المغوي ،كما اختمؼ المحدثيف في معاني بعضيا ،وكذا اختبلؼ مجاؿ استعماليا
لذا حاوؿ « محمد القاضي» وضع تصنيفا ليا ،الذي قد يؤدي إلى الخمط في استنتاج المعاني في
بعض ىذه األلفاظ وىذا التصنيؼ تمثؿ في :السماع والقراءة واإلجازة والمكاتبة وأما في السماع فيو
أف يكوف عبارة الراوي مما سمع مف المحدث ،وتكوف بمفظة «سمعت» و«حدثنا» و«أخبرنا»
و«أنبأنا» وىي غالبا قميمة االستعماؿ _ فإذا كاف الراوي يقصد الراوية عف شخص آخر غير
معروؼ _ يقوؿ « قاؿ الراوي» أو «سمعت » ،أما عف عبارتا « قاؿ» و«عف» فإف عبارة «قاؿ»
عند بعض عمماء الحديث تعتمد عمى ما عرؼ بو الراوي ،وىو أف يسعى بذلؾ القراء إلى فيـ
النص بما ىو خارج النص ،فيقوؿ بيذا الخطيب البغدادي « :ما يقوؿ المحدث عبارة « قاؿ فبلف»
فإف كاف المعروؼ مف حالو أنو ال يروي إال ما سمعو جعؿ ذلؾ بمنزلة ما يقوؿ فيو غيره «حدثنا»
واف كاف قد يروي سماعا وغير سماع لـ يحتج مف رواياتو ،إالّ بّيف الخبر فيو »(.)3

أما لفظة «عف» كأف يقوؿ (حدثنا فبلف عف فبلف) فيي تدؿ عمى وجود فجوة في عممية

إسناد الخبر إلى قائمو ،وذلؾ بسقوط حمقة مف حمقاتو المتوارية « فإف قاؿ الراوي (قاؿ قائؿ)(حدثنا
أو أخبرنا فبلف عف فبلف) ،ولـ يقؿ (حدثنا فبلف أف فبلنا حدثو) وال يقوـ مقاـ ىذا مف األلفاظ
يسمو.)4(»...
إحتمؿ أف يكوف بيف فبلف الذي ّ
حدثو وبيف فبلف الثاني رجؿ آخر لـ ّ
نجد ىذه الطريقة في تواتر األخبار في كتاب ابف المرزباف:

 - 1ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص.17
 - 2المصدر نفسو ،ص.72

 -3الخطيب البغدادي ،الكفاية في عمـ الرواية ،ص  ،289نقبل عف محمد القاضي ،الخبر في األدب العربي ،ص .211
 -4محمد القاضي ،الخبر في األدب العربي ،ص .213
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الفصل األول:

حدثنا أبو بكر العامري ،حدثنا سعيد بف أبي داود ،حدثنا شيخ يقاؿ لو إسحاؽ ،كاف بعيف
رب خرجت مع بني
زربة عف رجؿ عف الحسف ،قاؿ :خرج موسى يستسقي فمـ يسؽ ،فقاؿ :يا ّ
رب
اسرائيؿ أستسقيؾ فمـ تسقنا فأوحى اهلل إليو :أنو كاف فييـ عبد أبغضو قاؿ ،قاؿ :مف ىو يا ّ
حتى أبغضو كما أبغضتو؟ قاؿ :يا موسى أنا أبغض التباغض مف خمقي فكيؼ أخبرؾ؟».

حدثنا أبو محمد ،حدثنا عمر الصامت ،حدثنا يونس ،حدثنا حماد عف قتادة أف رجبل قعد وسط
الحمقة فقاؿ لحذيفو :إف فبلنا أباؾ قد مات ،قاؿ ،وأنت أحؽ عمى اهلل أف يميتؾ ،سمعت رسوؿ اهلل
( )يمعف الجالس وسط الحمقة.
«حدثنا عبد اهلل بف عبيد القرشي ،قاؿ ،حدثني محمد بف قدامو ،قاؿ ،سمعت أبا أسامة
يقوؿ :سمعت ىشاـ بف عرورة يقوؿ لرجؿ :ألنت أثقؿ مف الزواقي» 1تكوف ىذه األخبار متتابعة
ومتتالية وفؽ منيج تداولي ليدؼ الوصوؿ إلى المغزى الكمي مف إلقاءىا عمى السامعيف ،فبل يتـ
«اإلقتناع بالخبر السردي لدى المستمع إال بعد مطابقة القوؿ الحجاجي لفعؿ صاحبو باعتباره دليبل
وحجة مادية تنسحب عمى المتكمـ وتزكي موقفو »( .)2أي يقوـ المخاطب بتقديـ تمؾ األخبار عمى
أنيا مف الواقع ،وتكوف صورة حقيقية عف الثقيؿ ،وبمشاىد مف تمؾ الحكايات ،فتكوف ممموسة كأف
يكوف المتمقي يراىا وشاىدا عمييا.
تتراوح أشكاؿ الخبر في أخبار الثقبلء بيف الطويمة والقصيرة ،وىي عبارة عف أشكاؿ سردية
محضة ،وتكوف مؤطرة برواة وناقميف لؤلخبار في سمسمة إخبارية (كالعنعنة) ،لتشكؿ حمقة وىو ما يطمؽ
عميو بػ « دورة التخاطب» أي يأتي الخبر منقوال أو مرويا مف الراوي مباشرة ،وقد يصبح الناقؿ راويا
والراوي ناقبل في آف معا ،فإذا كاف الراوي بينا في إسناد خبر معيف في صيغة :حدثنا _ أخبرنا _ أنبأنا _
أو يكوف خفيا (مجيوال) عمى نحو (قاؿ فبلف أو روى فبلف ،)....إذ يمكف أف يكوف لرواة عبارة عف
مجموعة شخصيات مركزية تتواتر أخبارىا مف فبلف إلى فبلف فالخبر يقاؿ مف طرؼ شخص ،أي تكوف

ذـ الثقبلء ،ص .55-54-52
 -1ابف المرزبافّ ،
 -2ينظر :عبد السبلـ عشر ،عندما نتواصؿ نغير ،مقاربة تداولية معرفية آللية التواصؿ والحجاج ،أفريقيا الشرؽ ،ط ،0
الدار البيضاء ،2111 ،ص 011
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الذات ىنا ىي المتحدثة ،أو ىو « مقولة الصوت» كما يسمييا جيرار جنيت( .)1ىذه األشكاؿ السردية
تتبايف في بموغ المعنى حسب ورود راو ناقؿ أو الذي يتحدث (صاحب الحديث).

القص
-1تقنية
ّ

-1-1خصائصو في خطاب الخبر

ص عمى خاصية معينة وىي كيفية إنتاج الفعؿ القصصي في أساليب عدة
ينبني فف الق ّ
كانت العرب تتناقؿ فيما بينيا األخبار الشفاىية منيا والمكتوبة ،إذ يوجد فئة مف المؤرخيف فعمت
األخبار لتدؿ عمى ما في بطوف مختمؼ الكتب التي تحوي قصصا وأسمارا ،ونكتا ونوادر
أف «الخبر أو اإلخبار
فاإلخباري عند العرب ىو "القاص" ،وىذا ما يؤكده قوؿ "عزة الغناـ" عمى ّ
()2

ىو فف قصصي بامتياز ،وأف القدماء استعمموا األوؿ لئلدالؿ بو عمى ما يرتبط بالقص»

لمحديث

تقنية خاصة في تناقمو وروايتو فيو يسمؾ ثبلث خاصيات أساسية ذكرىا سعيد جبار تمثمت في(:)3
-0التواصمية :إف الحديث مف كونو خطابا تواصميا يحمؿ رسالة معرفية مف مرسؿ إلى
متمؽ ،في غياب أحد العنصريف يصبح الحديث ببل قيمة ،لذا يكوف المتمقي فعميا ،ويكوف مجردا إذ
يتحدد في طائفة معينة التي يوجو إلييا الخطاب.
 -2المجمسية :يستدعي المجمس التواصؿ في طابعو الشفوي ،حيث يمثؿ المجمس الفضاء
التواصمي بيف المحدث والجميور ،وقد اتخذت ىذه المجالس في البداية طابعا دينيا ،فجعمت مف
زوايا المساجد بعد الصبلة فضاءاتيا الخاصة ،ثـ تحولت بعد ذلؾ لتنتقؿ إلى خارج المساجد ويركز
نظاـ المجمس عمى توجيو الثقافة العربية إلى مستوى متميز ىو مستوى الخطاب الديني ،أو
مستويات أخرى مختمفة ،أمثاؿ الخطاب القصصي والحكائي والوعظي.
-1المناقمة في األخبار :وىي العنصر األساس في تثبيت القوؿ ومصداقيتو بحيث تضمف
لو االنتشار بيف الناس واستم ارره قبؿ العصور الزمنية.

 -1جيرار جنيت ،خطاب الحكاية (بحث في المنيج) ،تر :محمد معتصـ وآخروف ،منشورات االختبلؼ ،ط  ،1الجزائر
 ،2111ص 228

 -2سعيد جبار ،الخبر في السرد العربي ،ص.17
 -3ـ.ف ،ص.23
33

استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

مف وجوه الحديث المختمفة التي أشار إلييا ابف وىب في تمييزه منيا بيف :الجد واليزؿ
السخيؼ والجزؿ ،الحسف والقبيح ،الخطأ والصواب ،الصدؽ والكذب ،النافع والضار ،الحؽ
والباطؿ ،الناقص والتاـ ...البميغ والعي(.)1ومنو ىذا الخبر:
« حدثني عبد اهلل بف نصر ،حدثني ابراىيـ ،حدثنا عبيد اهلل بمف عمر ،قاؿ يحي بف سعيد
مرة
لرجؿ :ألف تضربني ضربة بالسوط
ّ
إلي مف أف تسألني عف حديث ،ولقد جاءه رجؿ ّ
أحب ّ
ؾ رأسو بأصابع يديو كمّيا ،وقاؿ :يا أبا سعيد
يستثقمو فقاؿ لي :مف بالباب؟ فقمت :فبلف ،فص ّ
()2

جبؿ ،جبؿ فمما انصرفت مررت بالرجؿ ،وىو جالس عمى الباب ،فبل أدري إف أذف لو أـ ال»

نقدـ مف خبلؿ ىذا التنويع في أصناؼ الكبلـ ،الذي اقترحو ابف وىب مخططا مبسطا
كاآلتي:

()3

الكبلـ
باعتبار أثره في المتمقي

باعتباره موضوعا

جد/ىزؿ

باعتباره مطابؽ لمواقع

حسف/قبيح

صدؽ/كذب

تتعدد صيغ األداء في (أخبار الثقبلء) التي تحيؿ عمى الثقافة العربية القديمة ،يظير ذلؾ مف
جانب ورود الكبلـ الصيغي ،وما نصادفو في األفعاؿ المسندة في القوؿ أو الخبر وىي( :حدث-
اخبر -قاؿ -أنشد) بحيث انشد يرتبط غالبا بالشعر (الموسيقي واإليقاع)« .وقاؿ أبو بكر بف
األنباري في "أماليو" :انشدنا محمد بف المرزباف (قاؿ):
إف نفسي اذا عتبت عمييا
«ّ

كاف عندي ليا عذاب شديد.

أخبر :وىو تأسيسي في النص العربي حيث يحيؿ عمى "الخبر".
قاؿ :يشمؿ األفعاؿ األخرى التي تدؿ عمى فعؿ الخبر (الحدث).
()4

وقاؿ بعض األندلسييف ،وقاؿ درست البغدادي»
 -1سعيد جبار ،الخبر في السرد العربي ،ص.21
 -2ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص .71-70

 -3سعيد جبار ،الخبر في السرد العربي ،ص.27
 -4جالل الذين السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص.10-19
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الفصل األول:

حدث :يحيؿ عمى "الحديث" ،فالخبر يتعمؽ بما تـ اإلخبار بو وانتيى ،أما الحديث فيرتبط بنقمو مف
شخص إلى آخر.
« حدثنا محمد بف اسحاؽ المدائني :حدثنا سميماف بف أبي شيخ ،حدثنا سميماف بف أبي شيخ ،حدثنا
كؼ بصره ،فسممت عميو ،وسألت بو ،ثـ قمت :إف
أبو الصغدي الحارثي ،قاؿ :أتيت عوانة بعدما ّ
عوضؾ مف بصرؾ؟ قاؿ:
اهلل لـ يسمب عبدا شيئا اال عوضو مكانو شيئا ىو خير منو فما الذي ّ
()1

الطويؿ العريض :أالّ أراؾ ،وال تقع عيني عميؾ»

ألنو ال تقدـ لو ،إنما ىو شيء حدث لؾ
يشير أبو اليبلؿ العسكري أف الحديث سمي حديثا ّ

فحدثت بو وأصؿ الخبر بالنسبة لو« ،أف يكوف اإلخبار بو عف غيرؾ«(.)2

نأخذ عينة مف (أخبار الثقبلء) التي تظير فييا ىذه التقنية في اإلخبار:
تحمؿ ىذه األخبار في مضمونيا طابعا سرديا إلظيار طبيعة الفعؿ السردي ونوعو الذي
يشكميا ،فإف الدراسات التي أقيمت دعت الى الكشؼ عف المميزات الخطابية لمخطاب الروائي،
الذي ال يعدو أف يكوف نوعا سرديا مركبا ،تطور ىو اآلخر عف أشكاؿ سردية بسيطة كالخبر،
لذلؾ البد أف نأخذ بعيف االعتبار األدوات اإلجرائية المستعممة لتحميؿ الخطاب الروائي بمراعاة طبيعة
المتف الذي تشتغؿ بو ،والتي ستفرض عميو المنيج المطبؽ ،فالخطاب يحتاج الى لسانيات غير
لسانيات الجممة ،كما ذىب "روالف بارث" وما يسمى بمسانيات الخطاب ،التي تدرس الخطاب السردي
بحيث تتفرع عنو نصوص األشعار ،والحكاية وأصبح يعرؼ اآلف بػ (السرديات )Narratologieالذي
عد رواد السرديات الخطاب جممة كبرى ،التي
ييتـ بالخطاب السردي في مستوياتو المختمفة ،إذ ّ

تجمع مجموعة مقومات ذاتية تميزىا في زمف مف الحدث ،وعبلقتيا بمرسميا(.)3

أدى بدارسي لسانيات الخطاب إلى مقاربة الخطاب الخبري ،وتحوؿ المقوالت
وىذا ما ّ

الجممية إلى مقوالت خطابية تركز عمى المقوالت السردية وىي عند سعيد جبار( :)4مقاربة الزمف
 -1ابن المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص.31
 -2أبو ىبلؿ العسكري ،الفروؽ في المغة ،تح :لجنة إحياء التراث العربي ،منشورات دار الثقافة الجديدة ،ط ،3بيروت،
 ،0981ص.12

 -3سعيد جبار ،الخبر في السرد العربي ،ص.003
 -4ـ.ف ،ص.001
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الفصل األول:

في الخطاب أي زمف الخطاب -الصيغة التي تعالج العبلقة بيف خطاب الممفوظ وخطاب التمفظ-
طبيعة الحدث اف كاف واحد أو متعددا ،بسيط أو مركبا -الفاعؿ :وىي مقولة الفاعؿ ،اذا كانت
مرتبطة بالسارد وسيرورة السرد والرؤية السردية ليذه المقوالت دور في بناء طبيعة البنيات السردية
في أي خطاب حكائي ،فيي تبيف أف الفعؿ السردي مرتبط بالبنية الزمنية في النص السردي
فالزمف أحد مقومات الفعؿ ،سواء في الجممة أو في الخطاب ،أما الفعؿ الحكائي فيو مركز الحدث
الذي يتميز بالبساطة ،وبالنسبة لمحدث الحكائي فيو مركب يحتاج لعناصر أخرى ،مقارنة بالحدث
الخبري ،أي توجد عناصر ال نجدىا في الخبر ،فكوف الخطاب الحكائي متنوع األحداث وبالتالي
يتميز بالتنويع الخطابي ،ويؤطر ىذا التنويع في الغالب صوت الناظـ الخارجي(.)1

-1-1اآلليات البالغية لمخبر
يميزىا مف الظواىر األخرى
إف كؿ ظاىرة ليا اطار معيف يحدد غايتيا ،وىذا االطار عاـ ّ
ّ

حيث كاف لػ "أمبرطوايكو" التفاتة نقدية حوؿ األطر وقد حدد مفيوميا مف حيث فاعميتيا في ضبط
تحدد مساره وغايتو ووجية
التأويؿ بقولو« :األطر ال تسمح لنا فقط بتأسيس مدار الحديث ،واّنما ّ
النظر التي يتبناىا»(.)2

تصاغ األدوات المغوية الببلغية عند القدامى بتقديـ تصنيؼ ضروب اآلداب ،أشار محمد
القاضي الى أف الحديث عند العرب ىو إدراج تمؾ الضروب بعضيا بعضا لتضع نوعا يندرج
بأنو «كاف أحذؽ
ضمف جنس الخبر ،فقد تحدث «ابف المعتز» عف «السيد الحميري» ويصفو ّ

الناس بسوغ األحاديث واألخبار والمناقب في الشعر»(.)3
ّ

حيز الشعر ،والجاحظ
مف ضروب اآلداب الحديث والخبر والمنقبة وىي عناصر تدخؿ في ّ

تحدث بالمقابؿ عف غايات النحوييف ورواة األشعار واألخبار حديثا يشؼ اندراج الشعر في الخبر

 -1سعيد جبار ،الخبر في السرد العربي ،ص.029-023

 -2محمد مفتاح ،مجيوؿ البيف ،دار توبقاؿ لمنشر ،ط ،0الدار البيضاء ،0991 ،ص.019
 -3عبد اهلل بف المعتز ،طبقات الشعراء ،تح :عبد الستار فراج ،دار المعارؼ بمصر ،القاىرة ،0980 ،ص.12
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الفصل األول:

إذ قاؿ« :ولـ أرغاية النحوييف إالّ ك ّؿ شعر فيو إعراب ،ولـ أرغاية رواة األشعار إالّ كؿ شعر فيو
الشاىد والمثؿ»(.)1
ومف ذلؾ ما يأتي:
قاؿ رجؿ لبعض المغنيف في مشاجرة جرت بينيما :واهلل ما تعرؼ الثقيؿ األوؿ وال الثقيؿ الثاني
()2

ألـ بيذا بعض الشعراء ،فقاؿ:
فقاؿ :كيؼ ال أعرفيما وأنا أعرفؾ وأعرؼ أباؾ ! ّ

أرى الثّقؿ طبعا في أبيؾ وفيكا

الروح وابف ثقي ػ ػ ػ ػ ػػمة
أال يا ثقيؿ ّ

أبوؾ إماـ الناس في الثقؿ كميـ

ػي العيد بع ػ ػ ػ ػ ػػد أبكيا
وأنت ول ػ ػ ّ

إف الثقيؿ واف تخفّؼ ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيده
ّ

كاف الثّقيؿ عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى الفؤاد ثقيبلً

وقاؿ آخر:

كاف استعماؿ كممة "تأطير" في السرود العربية وسيمة ببلغية ،وأ ّف التأطير شكؿ «يستعمؿ

المبدأ نفسو دائما في العمؿ ،إذ يبالغ في بعض المظاىر التي تستحؽ الوجود في الواقع ويقمّؿ مف
مظاىر أخرى في المقابؿ»(.)3

يبلحظ في الرواية (تأطير) وىو بمثابة التعييف ،ويعرؼ بالمشيد االستيبللي في السرود
العربية القديمة ،إذ نجد المشيد االستيبللي يتصدر متوف كتاب (الثقبلء) والخواتـ التي تمثؿ الحافز
السردي األصيؿ إلنتاج أو تأليؼ حكائي ،يكوف متواتر في السرود الفرعية ،يشكؿ بيا عممية الخمؽ
الناس ،ولكؿ رسالة أدبية أركاف يتحتـ بيا النظر الى أدبية القص.
إلطبلؽ الحكي والمعارؼ بيف ّ

مكوف مف مكونات النسؽ الحكائي ،فيو يحمؿ صيغا لغويا تبرز لمقارئ
ّ
إف االستيبلؿ ّ

أسموبو التأثيري .يخمؽ التأطير صفة التشويؽ في المتمقي وبخاصة اذا كانت الحكاية المؤطرة تسمؾ
مسمكا حكائيا متقنا ،يقود إلى طرح أسئمة بعد أخرى ،وبو يتـ الوصوؿ إلى اإلقناع ،لذلؾ يخمؽ
االستيبلؿ عنص ار إستقباليا ،وىو اإلطار الذي ينظـ عممية السرد والتمقي معا.
 -1الجاحظ ،البياف والتبييف ،ج ،1تح :محمد أبو ممحـ ،منشورات دار مكتبة اليبلؿ ،ط ،7بيروت ،0992 ،ص.21
-2جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص .48

 -3يمينة تابتي ،الحجاج في رسائؿ (ابف عباد الرندي) "دراسة تداولية" ،رسالة ماجستير ،قسـ المغة واألدب العربي ،جامعة
مولود معمري ،تيزي وزو ،2117 ،ص.70
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الفصل األول:

تحتفظ الحكاية اإلطار ببنيتيا السردية البسيطة ،التي تقوـ عمى تكثيؼ األحداث ثـ
تحريكيا بسرعة نحو نيايتيا دوف الخوض في تفاصيميا ويقوـ اإلمتداد البنيوي في النصوص
التراثية السيما ما نجده في مصنؼ "ألؼ ليمة وليمة" «عمى التحوالت السردية التي استحدثتيا
"شيرزاد" كصوت سردي مف درجة ثانية" ،ناظـ داخمي" أنيا تتحوؿ مف شخصية فاعمة في الحكاية
االطار إلى ساردة لمجموعة مف الحكايات الداخمية المؤطرة يكوف فييا المسرود لو داخميا أيضا
"شيرزاد" وأحيانا أخرى دنيا ازد ويستدعي ىذا السرد أحداثا مف أزمنة متباينة وفضاءات متباعدة كما
يستعدي في كؿ لحظة شخصيات جديدة ،وىو سرد يقوـ في الغالب عمى تداخؿ عوالـ حكائية ال
متجانسة تجمع بيف األليؼ والعجيب ،مما يمنحيا جمالية خاصة ،ونسقا حكائيا دقيقا ،يوىـ بيذه
التراتبية في الحكي ،ويضمف ليذا التوالد تسمسمو ومقروئيتو الخطية المتتالية»(.)1
إف االستيبلؿ ىو ّأوؿ شيء يبدأ بو العمؿ السردي في األجناس األدبية كالحكاية والقصة

والرواية و«ىذا النوع ىو أحد أركاف الببلغة ،وحقيقة ىذا النوع أف يجعؿ مطمع الكبلـ مف الشعر
أو الرسائؿ داال عمى المعنى المقصود مف ىذا الكبلـ إف كاف ىذا الكبلـ فتحا ففتحا ،واف كاف
ىناء فيناءا ،وفائدتو أف يعرؼ مف مبدأ الكبلـ ما المراد بو؟»(.)2
الرواة كما جاء ذلؾ في كتاب "ابف المرزباف":
ىذه االفتتاحية في الكبلـ تبدأ بيا أقواؿ ّ

النجار
عمي ّ
عمي بف إبراىيـ ّ
السراج وال ّشيخ أبو عبد اهلل الحسيف ابف ّ
«أنبأنا الشيخ أبو الحسف ّ
وذلؾ في صفر ،سنة ثبلث وثمانيف وأربعمائة بقراءتي عمييما ،وغيرىما قالوا« :أنبأنا عبد اهلل...
حدثنا أبو بكر محمد بف خمؼ بف المرزباف ،قاؿ أنشدني ...وكتب بو الى المعتضد أمير المؤمنيف
وكاف يؤدب ولده المكتفي.)3(»...ذلؾ لتتبع المسار االستداللي لمخبر ،ليتـ بو إفياـ المستمعيف
الذي يتشكؿ منو ببلغة الخطاب لدى متمقي ذلؾ الخبر

 -1سعيد جبار ،التوالد السردي ،قراءة في بعض انساؽ النص التراثي ،ص.83
 -2ضياء الديف ابف األثير ،المثؿ السائر ،جزء المبادئ واالفتتاحات ،ج ،1قدمو وعمؽ عميو احمد الحوفي ،دار نيضة
مصر لمطباعة والنشر ،القاىرة ،دت ،ص.91

ذـ الثقبلء ،ص.18-17
 -3ابف المرزبافّ ،
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الفصل األول:
-1-1-1بالغة االستعارة والتشبيو

 بالغة االستعارة :إف ببلغة االستعارة «ال تتعدى ببلغة التشبيو مف ناحية تأليؼ ألفاظ
التشبيو وابتكار مشبو بو بعيد عف األذىاف ال يجوؿ إال في نفس أديب ،وىب اهلل لو استعدادا سميما
في تعري ؼ وجوه الشبو الدقيقة بيف األشياء ،وأودعو قدرة عمى ربط المعاني وتوليد بعضيا مف
بعض إلى مدى بعيد ال ينتيي»(.)1
()2

يمكف االستدالؿ عمى ببلغة االستعارة بما يأتي:
ما أظف القبلص منجيتي
أاليا (جبؿ المقت)

الرجؿ
منؾ وال الفمؾ ّأييا ّ

الذي أرسى فمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا يبرح.

حسية وىي
القبلص ىو جمع قموص ،وىي الفتية مف ّ
النياؽ ،وجبؿ المقت ىي إشارة ّ

استعارة تخيمية ألف الجبؿ ىو المستعار لو في الصورة.

ميـ فمسفي ولساني
شغمت االستعارة ّ
حي از كبي ار في تفكير "ايكو" وىي عنده موضوع ّ

إف «االستعارة تشير الى الصور الببلغية»( )3لكونيا جنسا وتمؾ المجازات األخرى
وجمالي ونفسيّ ،

أنواعا ،فاالستعارة عند "ايكو" «ال تقيـ تماثبل بيف المرجعيات التي تحيؿ عمييا المستعار منو
والمستعار لو ،بؿ يشتمؿ بالدرجة األولى عمى سمتيف أو خاصيتيف دالليتيف في طرفي

االستعارة»(.)4
وضع عبد القاىر الجرجاني في نظريتو حوؿ النظـ جانب في االستعارة ،حيث أخذ بجانبيف
في تحديد موضعيا في الحجاج وأساليبو فتأثر بعامميف ىما(:)5
األول -أساليب الحجاج  :كالرد عمى أقاويؿ المعترض وعمى شبو تأويمو ،وكالتوجيو إلى
المخاطب وافتراض عممو واقتناعو بما يمقى إليو.
 -1أحمد الياشمي ،جواىر الببلغة في المعاني والبياف والبديع ،ضبط وتحقيؽ يوسؼ الصميمي ،المكتبة العصرية ،بيروت،
 ،2112ص.281

 -2جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص.10
 -3رشيد اإلدريسي ،سمياء التأويؿ الحريري بيف العبارة واإلشارة ،ط ،0المكتبة األدبية شركة النشر والتوزيع ،الدار
البيضاء ،2111 ،ص.12

 -4رشيد اإلدريسي ،سمياء التأويؿ الحريري بيف العبارة واإلشارة ،ص.12
 -5طو عبد الرحمف ،المساف والميزاف أو التكوثر العقمي ،المركز الثقافي العربي ،ط ،0الدار البيضاء ،0989 ،ص.119
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

الثاني -الجياز الحجاجي في المناظرة :وىو جياز مفيومي متأصؿ في المجاؿ التداولي
اإلسبلمي العربي ،فقد عمد الجرجاني إلى اقتباس عناصر مختمفة في تكويف تصوره لبلستعارة،
منو "االدعاء" و"االثبات" و"التقرير"" ،السؤاؿ" و"االعتراض" و"المعارضة" و"الدليؿ" و"الشاىد"
ّواالستدالؿ" و"القياس".

كما جعؿ الجرجاني مفيوـ اإلدعاء أدائو االجرائية التي تقوـ بوصؼ اشتغاؿ االستعارة في

الخطاب في المجاؿ الببلغي ونقمو الى أوصافو ،التي ىي ثبلث أصمية (التقرير ،التحقيؽ ،التدليؿ).
مثؿ ذكر أوصاؼ الجبؿ الذي يرسى عمى األرض بأوصاؼ اإلنساف الثقيؿ ،كما أف ببلغة
االستعارة في تنوعيا وثرائيا ،ومنيا االستعارة العنادية التي تكوف تمميحية في الكبلـ الببلغي ،وقد
أف المفظ يكوف ضد معناه نحو
تكوف تيكمية والمقصود منيا التيكـ واالستيزاء مف شخص وىو « ّ

رأيت أسدا تريد بو شخصا جبانا»( ،)1فالسخرية والتيكـ في نصوص (أخبار الثقبلء) ىما المذاف
نزؿ فييما التضاد منزلة التناسب نحو «فبشرىـ بعذاب أليـ» ،استعيرت البشارة لتؤكد عمى الخبر
السار لئلنذار وذلؾ بإدخاؿ جنس البشارة عمى سبيؿ التيكـ واالستيزاء(.)2
ّ
وىذه أمثمة وردت بأسموب ساخر تيكمي مف كتاب "ذـ الثقبلء".

قاؿ :انشدني األدمي ،قاؿ :انشدنا ابف المرزباف ،قاؿ :انشدنا أبو بكر القريشي:
انيضوا ،فإف أبى يا

جمسائي فانيضوا

زب ػ ػ ػدة البغػ ػض ل ػ ػ ػ ػ ػ ػو

في فؤادي تمخض.

أنشدني األدمي قاؿ :أنشدني ابف المرزباف قاؿ :أنشدني احمد بف عمي:
أن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت واهلل ثقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ

وأن ػ ػ ػ ػا أيضا ثقيؿ

لؾ رأس فيو بوستيف

ولي عقب طويؿ.

«قاؿ :أخبرني ...محمد عف الحرمازي ،عف مجالد عف الشعبي أنو كاف قاعدا في مجمس

فأقبؿ رجؿ ،فمما رآه قاـ ،وقاؿ :ثقيؿ واهلل(«.»)3والعقب الطويؿ بمعنى كثرة األوالد ،كاف يقوؿ

الشاعر في ذلؾ البيت لممدوحو :أنا أطمب رفدؾ وعطاءؾ ألوالدي الكثيريف ،فاثقؿ بطمبي عميؾ،

 -1أحمد الياشمي ،جواىر الببلغة ،ص.217
 -2ـ.ف ،ص.217

ذـ الثقبلء ،ص.19-13
 -3ابف المرزبافّ ،
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

عمي» :تيميش كتاب (ذـ الثقبلء)
وأنت ال تفيـ ،الف دماغؾ مف جمد غميظ كأنو البوستيف فتثقؿ ّ
ص.71حيث يخاطب احمد بف عمي ممدوحو بأسموب غير مباشر ،ويريد أف يصفو بثقيؿ ،ألنو ال
يفيـ شيئا مف كبلمو ،ما دع ابو إلى حفظ ماء وجو مستمعو.

يعبر
إف صفات الثقيؿ تبنى عمى زحـ كبير مف االستعارات التي تمكف المخاطب مف أف ّ

عنيا لوصوؿ الفكرة إلى أذىاف المستمعيف ،فبيذه االستعارات يجمب انتباه القارئ ويؤثر فيو
ويمنعو ،إنيا ببلغة اإلمتاع واإلقناع في آف معا ،فقد جرى العرب والمحدثوف عمى أف يشبيوا
بصفات حميدة ،فيشبيوف مثبل« :الوفي بالسموأؿ ،والكريـ بحاتـ ،والعادؿ بعمرو ،والحميـ باألحنؼ
شبيوا
والفصيح بسبحاف ،والخطيب بقيس ،والشجاع بعمرو بف ميد ،والحكيـ بمقماف ،أما إذا ّ

عي "بباقؿ" واألحمؽ بػ
بالصفات الذميمة ،فيصيغوف أسماءىـ حسب صفاتيـ كأف يشبيوا ال ّ
"ىبنقة"»(.)1
 بالغة التشبيو :تتمثؿ ببلغة التشبيو مف حيث «الصورة الكبلمية التي يوضع فييا ،فأوؿ
ألف ببلغة التشبيو مبنية عمى إدعاء أف
التشبييات مرتبة في الببلغة ما ذكرت أركانو جميعيا ،و ّ
المشبو عيف المشبو بو ،ووجود األداة ووجو الشبو معا يحوالف دوف ىذا اإلدعاء»(.)2

التشبيو البميغ ما حذفت فيو األداة أو وجو الشبو ،فتكوف درجة التشبيو عالية في الببلغة
ألف حذؼ أحد ىذيف الطرفيف يقوي االدعاء ويتحدد ذلؾ أف المشبو والمشبو بو واحد.
جميا في خطابات وروايات (أخبار الثقبلء) وما ورد فييا مف أبيات شعرية
يظير التشبيو ّ

تجمب أسماع الحاضريف والقراء ،مف ذلؾ رسالة في "إتحاؼ النببلء" التي ورد فييا ما يأتي.
«قاؿ سيؼ الديف المشد:
وجاىؿ كالجبؿ الراسي

حمى وافبلس
أثقؿ مف ّ

كمّما قمنا خمونا

جاءنا الشيخ اإلماـ

فاعترانا كمّنا منػ

ػو انقباض واحتشاـ»

وقاؿ البياء زىير:

()3

 -1احمد الياشمي ،جواىر الببلغة ،ص.219
 -2ـ.ف ،ص.211

 -3جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص 45 -44
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:
وقاؿ أيضا:
لي مجمس ما رمت فيو خموة

إالّ أت ػ ػ ػ ػ ػاح اهلل ك ػ ػ ػؿ ثقيؿ

فكأنو قمبي لك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ صب ػ ػ ػابة

وكأنو سمعي لكؿ عذوؿ
ّ

وقاؿ آخر:
أن ػ ػ ػت ي ػ ػ ػ ػ ػا ى ػ ػ ػذا ثق ػ ػ ػ ػ ػيؿ
أنت في المنظر إن ػ ػسا

وثق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيؿ وثقي ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ
()1

ف وفي المخبر فيؿ

إف األغراض الببلغية في تشبييات (أخبار الثقبلء) تتمثؿ في إظيار صفات الثقيؿ
«باإلفصاح واإلبانة ،فيمكف أف يعتبر الدىاء والمكر والنكراء واإلكراه والمنازعة واإلحتجاج
()2

واالضطرار بالحجة والتحريؾ»

كمّيا مف صفات االضطرار حسب محمد العمري ،إالّ أ ّف بعض

الوسائؿ المستعممة لمبياف محسوسة عند الجاحظ في أمر الغرض مف بعض وسائؿ اإلقناع مثؿ
الفيـ والبياف( ،)3فيي وسائؿ موجية لبلستمالة أو اإلضطرار فيكوف التشبيو في بعض المقامات
أداة لئلقناع والتصديؽ واإلبانة والوصؼ ،في األبيات المذكورة أعبله يعمد الخطيب إلى استعماؿ
عبارات قوية كافية ،ألف تبمغ القصد عند المتمقي ،فبمجرد أف يذكر فيؿ أو جبؿ أو مرض الحمى
يمكف أف نفيـ المعنى األصمي وىو أف الثقيؿ يحمؿ صفات مشابية لتمؾ الكممات.

 -1-1-1استراتيجية التخاطب في المستويات المغوية
يتحوؿ الخطاب بوصفو مكونا لغويا متنوعا باختبلؼ الوحدات المغوية مف نحو وصرؼ
وببلغة ،وعممية اإلنتقاؿ مف الداؿ الى المدلوؿ ،التي ىي األساس ،وتتضمف الكفاءة المغوية
المتوفرة في ركني كؿ خطاب (المرسؿ والمرسؿ إليو) ،في المستوى التركيبي لخطاب ما يوظفو
المرسؿ إلبراز استراتيجية خطابية تداولية مناسبة ،فقد وظؼ عبد القاىر الجرجاني (النظـ مف
خبلؿ التعبير عف القصد في أبواب التقديـ والتأخير والحذؼ وما شاكمو مف معاني النحو ،كما
يوظؼ المرسؿ في استراتيجية خطابو مستوى التنغيـ ،إذ يكوف البتر في كممات الجمؿ معنى دالليا
 -1جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص .17-13

 -2محمد العمري ،الببلغة العربية أصوليا وامتداداتيا ،افريقيا الشرؽ ،بيروت ،0999 ،ص.099
 -3ـ.ف ،ص.099
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

وكؿ جممة إال وليا معنى ،والتنغيـ لو دور في تحديد السياؽ واثارة انتباه المرسؿ إليو ،وغايتو مف
ذلؾ الخطاب كتقديـ معمومة جديدة تكوف مخالفة لممعمومة القديمة كما نجد ذلؾ في الخبر اآلتي:
النبوه
ّ
إف حؽ التأديب حؽ ّ

المروه
عند أىؿ التقى ،وأىؿ
ّ

حدثنا محمد بف إسحاؽ المدائني ،حدثنا سميماف بف أبي شيخ ،حدثنا أبو الصغدي

الحارثي ،قاؿ :أتيت عوانة ،بعدما كؼ بصره ،فسممت عميو ،وسألت بو ،ثـ قمت :إف اهلل لـ يسمب
عبدا شيئا إ ال عوضو شيئا مكانو ىو خير منو ،فما الذي عوضو شيئا مكانو ىو خير منو ،فما
الذي عوضؾ مف ذىاب بصرؾ؟ قاؿ :الطويؿ العريض :أالّ أراؾ وال تقع عيني عميؾ(.)1
إف المرسؿ إذا تمفظ بجممة في خطابو يستفد إلى أكثر مف عبلمة ،ويمزج بينيا ويحدىا وفؽ
ّ
()2

سياؽ« ،العبلمات غير المغوية التي تصحب المغة الطبيعية"»"Panalangage

فيي تشكؿ عمى

المستوى الصوتي (مستوى التنغيـ) ،كما أف ىناؾ عبلمات أخرى مصاحبة لتشكيؿ الخطاب عند
استعماؿ اإلشارات كحكة أو الرأس ،وىذه العبلمات ليا مقاصد تداولية تحمؿ معنى ىاما لدى
القارئ.
نجد ىذا المزج بيف العبلمات المغوية وغير المغوية (اإلشارات) في ىذه العينة مف األخبار:
قاؿ أنشدني الحسف بيف صالح البرتي لممكتب.
أما الحبيب فبل يمؿ حديثو

وحديث مف أبغضتو ممموؿ

وترى عمى وجو الحبيب بشاشة

وعمى البغيض وخامة وخموؿ

«حدثنا أبو الفضؿ أحمد بف طيفور قاؿ :حدثني عبد الرحماف بف عبد اهلل الخوارزمي (قاؿ:
حدثني بحديث كذا وكذا
لقيت شريؾ اهلل يوما بباب الكوخ-أياـ المنصور-فقمت :يا أبا عبد اهلل ّ
فحدثني ،فقمت :يا أبا عبد اهلل آخر فقاؿ بالفارسية ،أنت ثقيؿ ،ولو كنت ثقيبل في العياف كاف ىينا
ّ
ولكف أنت ثقيؿ عمى القمب»(.)3

ذـ الثقبلء ،ص.31-18
 -1ابف المرزبافّ ،
-2عبد اليادي بف ظافر الشيري ،استراتيجيات الخطاب ،مقاربة تداولية ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،ط ،0بيروت2111 ،
ص.72-70

ذـ الثقبلء،ػ ص .11-13
-3ابف المرزبافّ ،
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

«ونقش رجؿ عمى خاتمو أبرمت فقـ ،وكاف إذا جمس إليو ثقيؿ ناولو إياه وقاؿ :اق أر ما في
ىذا الخاتـ»(.)1
مف الوسائؿ المغوية التي يستعيف بيا المخاطب أيضا ما يسمى بػ «اإلحالة الكبلمية» ،إف
ىذه الوحدات الكبلمية « ،التي تستعمؿ في نصوص ووحدات كبلمية ،توازي بشكؿ عاـ ما يدعوه
«بنفينست»« .خطابا» أو « حديثا» وتقوـ عمى عبلمات إشارية ،أي عبلمات ترتبط بعبلقة تجاور
مع « أنا»« اآلف» و«ىنا» .وىي تتناوؿ ثبلثة (الحاضر ،الماضي ،المضارع)( .)2إذ أف لمخطاب
مقاصد متعددة ،وتتنوع بوجود أفعاؿ لغوية ،وذلؾ محكوـ بما يقصده المخاطب ،حيث يقوـ
بالموازنة بيف األشكاؿ المغوية والعناصر السياقية في تعبيره ،ولمخطاب معنييف معنى حرفي ،وآخر
ليعبر
تداولي ،وىو التعبير عف المعنى غير المباشر ،وىذا ما يمثؿ إحدى استراتيجيات الخطاب ّ
()3

بيا المخاطب عف مراده في القوؿ

إذ تتـ عممية التخاطب بيف شخصيف لتحقيؽ ىدؼ ما ،وتكوف

الغاية مشتركة ،كاإلمتاع والتسمي باألخبار وتكوف العممية تراعي إستراتيجية معينة مقيدة بمبادئ
الحوار (األسئمة واألجوبة) أو المناظرة بيف خصميف واحداث المغالطة في الخطاب ،وىذه المبادئ
قد وضعيا العمما ء العرب في التراث مف خبلؿ التآليؼ المختصة بيذا الغرض ،وكما يسيؿ
وفرقوا بيف ما يسمى مناظرة ،وجدال ،وذلؾ لبياف مراعاة التعامبلت
اكتشافو مف خبلؿ ممارستيـ ّ
بيف الناس أثناء المحادثات المختمفة أيا كاف موضوع الحوار بؿ يجب اتباعيا إلنجاحيا ،وىما ليسا

الميميف في التصنيؼ بؿ يجب أف نراعي قاعدة المباقة بيف المتناظريف ،وىي
فقط العنصريف
ّ
الشروط التي تساعد في بموغ اليدؼ .الذي يسعياف إلى تحقيقو ،وىما مبدأيف:

مبدأ التصديؽ في البحث التراثي ،مبدأ التعاوف في البحث المعاصر
فمبدأ التصديؽ عند "طو عبد الرحماف" يأخذ بأسباب التبميغ وأسباب التيذيب واستنبط منيما
نوعيف مف القواعد :قواعد التواصؿ وقواعد التعامؿ ،أما قاعدة التواصؿ فتمثمت عنده في القواعد

-1جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص.29
 -2مريـ فرانسيس ،في بناء النص وداللتو (محاور اإلحالة الكبلمية) ،منشورات و ازرة الثقافة ،ط ،0دمشؽ،0998 ،
ص.11

 -3عبد اليادي بف ظافر الشيري ،إستراتيجيات الخطاب ،ص.78
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

الدقيقة والتي قاـ بتفصيميا "الماوردي" في كتابو "أدب الدنيا والديف" وىو ما أسماه بشروط الكبلـ
وىي أربعة(.)1
 أف يكوف ما يدعو إليو في اجتبلب نفع أو دفع ضرر. أف يأتي بو في موضعو ،ويتوفى بو إصابة فرصتو. أف يقتصر منو عمى الذي يتكمـ بو.كما حدد لقواعد التعامؿ شروطا ثبلثة ىي :قاعدة القصد ،قاعدة الصدؽ ،قاعدة اإلخبلص.
مف ىذه الشروط األربعة يتناسى شرط االقتصار عمى قدر حاجتو في الكبلـ ،كما نجد في
األمثمة اآلتية(:)2
ؼ بصره
النجار عمى عمي بف الفضيمبف عياض ،أف رجبل سألو وقد ك ّ
« -0وفي تاريخ ابف ّ
وجؿ وال أنظر
عضا عف محارـ اهلل ّ
عز ّ
كيؼ وجدت ذىاب بصرؾ؟ قاؿ :أصبت راحتيف ّ
إلى ثقيؿ».

« -2وقاؿ أبو بكر األنباري في أماليو» أنشدنا محمد بف المرزباف قاؿ:
إف نفسي إذا عتبت عمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيا

كاف عندي ليا عػػذاب شديد

كاف عندي ليا جموس إلى أث

قؿ شخص عمى البػبلد يرود

يوجد في ىذه الخطابات خرؽ عمى مستوى قواعد التعامؿ ،وىو يتمحور في قاعدة القصد
وقاعدة اإلخبلص ،فمـ تكف خطابات الرواة تسير في ىذا المبدأ (مبدأ التعامؿ) ،إذ يجب عمى
المخاطب أف يحترـ ىذه القواعد ،ونوع العبلقة الموجودة بينو وبيف مخاطبو ،وىو ما يرجع إليو
بغض النظر عف اإلستراتيجيات األخرى التي تتسـ بيذه القواعد
المخاطب بإختياره إلستراتيجية،
ّ

فقد يعمد إلى إستخداـ ظواىر التفاعؿ الخطابي الذي تجسد عبلقتو بالمتمقي ،وىو ما يسمى بظاىرة

حددت ىذه الظاىرة عند "الشيري" في وظيفة المخاطب
التأدب في الخطاب ،وحفظ ماء الوجو ،فقد ّ
الذي "ينقؿ الفعؿ التمفظي مف المستوى الصوري إلى المستوى التداولي ،ويغدو الخطاب عندىا

 -1عبد اليادي بف ظافر الشيري ،إستراتيجيات الخطاب ،ص.91
 -2جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص.10-17
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:
()1

مؤشر عمى كفاءتو والقدرة عمى التكيؼ مع محيطو"

وىو ما يترتب عمى قاعدة القصد في ىذه

الخطابات بمراعاة أمريف(:)2
 أنيا تصؿ المستوى التبميغي بالمستوى التيذيبي. إمكاف الخروج عمى الداللة الظاىرة لمقوؿ ،إذ يجوز أف يتفاوت مقصود القوؿ عفمضمونو ،مما يمزـ عنو دخوؿ المرسؿ إليو في ممارسة العمؿ بمعرفة قصد المرسؿ.
أ-مبدأ التأدب في الخطاب:
حاز مبدأ التأدب إىتماما كبي ار مف الباحثيف المغوييف ،فكانت "روبيف الكوؼ" قد قامت بنقد
الدراسات المغوية التي أقيمت ،حيث قصروا اإلىتماـ بالمعيار التركيبي لوحده ،ودعت إلى ضرورة
اإلىتماـ بسياؽ التمفظ الذي يتـ بيا إيجاد إفتراضات منطقية وتداولية ،إقترح ىذا المبدأ ليتـ إدراجو
في القواعد التداولية التي تتحكـ في وجود صياغة الخطاب مف عدمو ،وليتحقؽ نجاح ىذا المبدأ
()3

وضعت قاعدتاف تختصاف بمفيومو ىما.
 أف تكوف واضحا. -أف تكوف مؤدبا.

يكوف لممرسؿ خيار إلحدى القاعدتيف ،إذ يتوجب عميو وضع تغيير في تصنيؼ خطابو بيف
الوضوح والتأدب ،يسعى المرسؿ أف يكوف واضحا ،يتواصؿ مع الغير بطريقة مباشرة ،أو يكوف
مؤدبا حيف يكوف خطابو ييدؼ إلى التعبير عما يراه في محاوره بأسموب يبلئـ ظروؼ المقاـ.
يكوف معيار الوضوح أيضا مف أىـ القواعد في عممية التخاطب بيف شخصيف .كما أدرجت
"الكوؼ" في إطار ىذا المبدأ ثبلث قواعد تتفرع منو أطمقت عمييا "قواعد الخطاب" التي يستعيف
بيا المخاطب في أثناء المحادثة وىي(:)4
 -0قاعدة التعفؼ :أي اإللحاح عمى فعؿ ما ،وعدـ التطفؿ عمى شؤوف المرسؿ إليو.

-1عبد اليادي بف ظافر الشيري ،إستراتيجيات الخطاب ،ص.11
 -2ـ.ف ،ص.93

 - 3نفسو ،ص.99
 -4نفسو ،ص.011
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الفصل األول:
الود لممرسؿ إليو.
 -2قاعدة التودد :وىي أف تظير ّ

 -1قاعدة التغيير :وىي أف تجعؿ المخاطب يتخذ ق ارره بنفسو.
ىذه القواعد متبعة في خطابات (أخبار الثقبلء) وىي مف األساليب التعبيرية التي يتخذىا
المخاطب لمتأثير في اآلخر ،واإلستجابة بمشاركتو ذلؾ الحديث ،مف ىنا يمكف القوؿ إنو يستوجب
مراعاة شكؿ الخطاب مف أمثمة إتباع قواعد "الكوؼ" الخبريف اآلتييف:
« حدثنا أبو محمد بف خمؼ بيف المرزباف ،قاؿ ،أنشدني ابف أبي الدنيا وكتب بيا المعتضد
عمي المكتفي:
أمير المؤمنيف ،وكاف ّ
يؤدب ّ
حؽ األناـ أف يعرفوا ذا
إف ّ
ّ

ؾ ويرعوه أىؿ بيت النبوة

يحاوؿ المخاطب في ىذه الخطابات أف ال يوجو كبلمو إلى الثقيؿ مباشرة ،بؿ أف يظير لو

التودد بتيذيب الخطاب ،فيو يختار بنفسو عبارتو ويتخذ ق ارره ونظرتو إلى الثقيؿ وكيؼ يجب
التعامؿ معو إذا جالسؾ أو حاورؾ.
وىذا ما يظير الربط بيف شكؿ الخطاب في المغة وعبلقتو بمعناه ،ويستمزـ ىذا الخطاب قصد
المرسؿ الذي يتمظير في خطابو ،وبيف شكؿ المغة الداؿ عمى ذلؾ القصد ،أي المعنى الذي يتخذه
السياؽ التمفظي في الخطاب انطبلقا مف شكؿ الخطاب المغوي ،وما يدؿ عميو بالنظر إلى الكفاءة
إما مخبر أو طالبا في العممية اإلخبارية ،وىذا يدخؿ ضمف أفعاؿ
المغوية لدى المخاطب ،إذ يكوف ّ

إف التعرض لخواص الكبلـ موقوؼ عمى التعرض
السموكيات عند "سيرؿ" .يقوؿ في ىذا الشأفّ « :

لتراكيب ضرورة ،لكف ال يخفى عميؾ حاؿ التعرض ليا منتشرة ،فيجب المصير إلى إيرادىا تحت

الضبط بتعييف ما ىو أصؿ ليا وسابؽ في االعتبار (ويعني السابؽ في االعتبار عند العرب
شيئاف) :الخبر والطمب المنحصراف بحكـ االستقراء في األبواب الخمسة وما سوى ذلؾ عمى نتائج
إجراء الكبلـ عمى األصؿ»(.)1

-1أبو يعقوب يوسؼ السكاكي ،مفتاح العموـ ،ضبطو وكتب ىوامشو وعمؽ عميو نعيـ زرزور ،دار الكتب العممية ،ط،2
بيروت ،0987 ،ص.011
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الفصل األول:
ب-مبدأ الوجو2

إف موضوع عممية التخاطب في وجييو التعاممي والتواصمي ،أخذ يشغؿ اىتماـ الباحثيف المغوييف
()1

في مختمؼ المجاالت العممية مف منطقييف واجتماعييف ونفسييف

إذ البد المتخاطبيف مف مراعاة قواعد

التخاطب بينيـ ،لجمب محاوريف بأسموب يميؽ بمستوياتيـ العممية واألخبلقية والنفسية.
مف أوجو التخاطب مف جانبيو التعاممي ،مبدأ الوجو ،أدرجو "الشيري" ضمف مبدأ التأدب
األقصى ،وىو وسيمة ناجعة في إفياـ المخاطب قصد المخاطب ،فإف المخاطب يعوض التعبير
بالمساف التعبير بالوجو ،وىو رمز الكفاءات التعبيرية لدى الناس ،يقوؿ "سعيد بف العاص"" :قبح اهلل
المعروؼ إف لـ يكف ابتداء مف غير مسألة  ،فالمعروؼ عوض مف مسؤولية الرجؿ ،إذا بذؿ وجيو
فقمبو خائؼ ،وفرائضو ترعد وجبينو يرشح ،ال يدري أيرجع بنجح الطمب أـ بسوء المنقمب ،قد انتفع
()2

دـ وجيو"
لونو ،وذىب ّ

.

(ذـ الثقبلء) في خطاباتيـ الموجية إلى الثقبلء لعدـ إظيار
يعمد المتحاوروف في كتاب ّ

إنكارىـ وبغضيـ لمثقيؿ إلى استعماؿ مبدأ الوجو ،فيتـ اإلفياـ بإظيار مبلمح الوجو الذي يعد رمز
المغة بديبل عف التعبير المباشر.
ارتكز ىذا المبدأ حسب الشيري عمى عامميف(:)3
قيمة الوجو االجتماعية ونسبة تيديد الوجو ،إف قيمة الوجو االجتماعية أف يصوف المرسؿ
وجو غيره بمبلمح مبلئمة ،اقترح الباحثاف "براوف" و"ليفنسوف" في وصؼ ىذا الوجو بأف رغبات
اإلنساف األساسية في حفظ ماء الوجو ويقسماف الوجو قسميف(:)4
الوجو الدافع والوجو الجالب ،الوجو الدافع ىو رغبة اإلنساف في أالّ يعترض اآلخروف عمى أفعالو،
يمثؿ نسبة تيديد الوجو ،العامؿ الثاني الذي يرتكز عميو مبدأ الوجو الذي ينص عمى ضماف االحتراـ
المتبادؿ ،ليتـ بو إيراد األفعاؿ التي تيدد الوجو ،وأثر كؿ صنؼ منيا في ركني الخطاب ،فمنيا األفعاؿ
 -1فتيحة بوسنة ،إنسجاـ الخطاب في مقامات جبلؿ الديف السيوطي ،مقاربة تداولية ،منشورات مخبر تحميؿ الخطاب،
جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2102 ،ص.12
-2عبد اليادي بف ظافر ،استراتيجيات الخطاب ،ص.011
-3المرجع نفسو ،ص ف.
 -4نفسو ،ص.013
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الفصل األول:

التي تيدد الوجد السمبي وعبلقتيا باالثنيف ،وىي تمؾ التي تختص إظيار تعابير العواطؼ السالبة
المتعمقة مثبل بحاالت البغض والغمط لدى النببلء إزاء الثقبلء ومف األفعاؿ التي يتوسؿ بيا المخاطب
لتيديد الوجو الجالب ،تمؾ األفعاؿ التي تعبر بيا بعدـ اكتراث المخاطب بردة فعؿ متمقيو أو الحالة
الشعورية مف التعبير الموجو إليو ،األفعاؿ التي تيدد وجيو الجالب لتمؾ األحكاـ والتقييمات السمبية مف
جراء تصرفات أو سموؾ المرسؿ إليو ،ىي تمؾ األساليب المغوية المعبرة عف النقد واليجاء والمعارضة
واالستخفاؼ بالثقيؿ بأسموب ساخر ،وىذا ما نمتمسو مف خبلؿ المخاطبات التالية:
 «قال الحسن بن ىاني في رجل ثقيل2ثقيؿ يطالعنا مف أم ػـ
أقوؿ لو إف بدا ال بدا

سره رغـ أنفي ألـ
إذا ّ

وال حممتو إلينا ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدـ

 وقال فيو2يا مف عم ػ ػى الجػ ػبلس كالفػػت ػ ػ ػؽ

كبلمؾ التخديش في الحمؽ

ىؿ لؾ في مالي وما قد حوت

دؽ»
كف ػ ػي مػف ج ػ ػ ػؿ ومػ ػ ػ ػ ػػف ّ

))1

«وأىدى رجؿ مف الثقبلء إلى رجؿ مف الظرفاء جمبل ،ثـ نزؿ عميو حتى أبرمو فقاؿ فيو:
يا مبرما أىدى جمؿ

خذ وارتحؿ ألفي جمؿ

قاؿ :وما أوقػ ػ ػارى ػ ػ ػ ػ ػ ػا؟

قمت :زبي ػ ػ ػ ػب وعس ػ ػ ػ ػؿ

قاؿ :وقد أبرمتكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ؟

قممت :األم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر جمػ ػ ػ ػؿ

قاؿ :وقد أثقمتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيـ؟

قمت لػ ػ ػو :ف ػ ػوؽ الثقػ ػ ػ ػ ػؿ.

قاؿ :فإني راح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ قمت :العجؿ ثـ العجؿ.
يا جببل مف جب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ

ف ػ ػ ػي جبؿ فػ ػ ػوؽ جب ػ ػ ػؿ».

))2

«وقال ابن المعتز2
وزائ ػ ػ ػ ػ ػر ازرن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ثقي ػ ػ ػ ػ ػؿ

ينفر ىمي عم ػ ػ ػى سروري

أوجع لمقمب مف غري ػ ػـ

ظؿ ممػ ػ ػ ػحا عمػ ػى فػقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر

 -1جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص .31-30
 -2المصدر نفسو ،ص 33-32
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الفصل األول:
ومف جراح بجسـ ممقى

استراتيجية الخطاب اإلخباري
يمخض مخػضا عمى بعير

وقاؿ بعضيـ في أعمى:
تمومف مف الشجاعة أعم ػى
ال
ّ

كيؼ يرجو الصديؽ منو حياء

فسكات الجواب عنو صواب
()1

ومكاف الحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاء من ػ ػ ػو خػراب»

« حدثنا ابف المرزباف ،حدثنا أبي ،قاؿ :كاف بعض مشايخنا إذا أبصر إلى ثقيؿ صاح
الحجر ،الحجر.
الوراؽ حدثنا ابف الفضيؿ عف عبد اهلل...قاؿ:
حدثنا أبو محمد التميمي ،حدثني محمد بف....أف ّ
سمعت الشعبي يقوؿ:
()2

مف الناس مف يخؼ ومنيـ كرحى البرز ركبت فوؽ ظيري».

إف طريقة تيديد الوجو السمبي في الخطاب ىي إستراتيجية مناسبة لنجاح التواصؿ بيف
النببلء والثقبلء ،بدافع عدـ إظيار شدة البغض واإلبراـ التبرـ) مف الثقيؿ بطريقة مباشرة ،فيتوسؿ
المخاطب بيذه الطريقة ،وعميو يتـ بموجبيا استدعاء الفكر والقياـ بعممية االستدالؿ لموصوؿ إلى
ما وراء أقوؿ النببلء حياؿ الثقبلء واستنتاج مواقفيـ وأحاسيسيـ ،انطبلقا مف استنباط قواعد
التخاطب والعبلقة القائمة بيف المتكمـ والمستمع عمى وجييا األكمؿ ،يمكف أف نوضح ىذا في رسـ
تخطيطي يبيف سير العممية التخاطبية في مثؿ ىذه النصوص التمميحية ،وكيؼ يتحقؽ مبدأ التأدب
األقصى لدى المتخاطبيف بوجييو التعاممي والتواصمي(.)3

 - 1جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص .35-34
 - 2ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص .63

 -3فتيحة بوسنة ،انسجاـ الخطاب ،ص.13
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الفصل األول:
العالقة التخاطبية في وجييا األكمل

()1

مستمع

متكمم

تعدد الذوات
ذات متخمقة( -االنتفاع بالفائدة)

-ذاتمتواصمة

ذات مبمغة-ذات ناقمة

 -ذات لبقة (منفعة عاجمة)

تمقي القول

وفيم مراده.
(الجانب

التواصمي)
ذات متخمقة

االنتفاع بالفائدة عمى وجيو األكمل

ذات لبقة

(الجانب التعاممي)

ذات مبمغة

-1آليات الحجاج في الخبر2

ذات ناقمة

تقوـ العممية التخاطبية بيف (متكمـ ومستمع) عمى إقامة حجاج ،حيث ارتبط الحجاج بالجدؿ
عد " أرسطو" الجدؿ والخطابة قوتيف تقوماف عمى إنتاج الحجج مف ىنا أصبح الجدؿ
والخطابةّ ،
جزءا مف الحجاج في الحوار الخطابي لذا كاف رأي " مصطفى ناصؼ" في الببلغة عند العرب
ببلغتاف " :أحدىما ببلغة الدعاية وكسب المخاطب واسترضائو واستمالتو وتحسيف القبيح وتقبيح
طبقوىا
طبقوىا عمى الشعر .أما الببلغة األخرى فيي ببلغة تتعمؽ دراسة المغة وقد ّ
الحسف وقد ّ
عمى القرآف بدراسة لغتو ونظاـ عبارتو وطريقة تركيبيا ونظميا"(.)2

 - 1فتيحة بوسنة ،انسجاـ الخطاب ،ص ف.
 -2ينظر :مصطفى ناصؼ ،بيف ببلغتيف ،ضمف كتاب قراءة جديدة لتراثنا النقدي ،ج ،0النادي األدبي الثقافي ،جدة،

القرف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسموبية ،ج ،0منشورات كمية اآلداب،
ص ،180نقبل عف :عبد اهلل صولة ،الحجاج في آ
جامعة منوبة ،تونس ،2110 ،ص.21
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

تتضمف العمميات التمفظية عند "ديكرو"  "O. Ducrotوظائؼ حجاجية ،حيث يرى أف
"القيمة الحجاجية لمممفوظ غير ناتجة فقط عف المعمومات التي يحتوييا بؿ قد تحتوي الجممة عمى
مورفيمات وتعابير أو صيغ ،زيادة عمى محتواىا اإلخباري ،تفيد إعطاء توجو حجاجي لمممفوظ
()1

وحمؿ المتمقي إلى وجية أو أخرى".

يقوـ كؿ خطاب عمى تطبيؽ السمـ الحجاجي في تحميؿ القضايا أو الجمؿ وفيميا ،يرى
"شكري المبحوث" أف السبللـ الحجاجية تنطمؽ مف " إقرار التبلزـ في عمؿ المحاجة بيف القوؿ (ؽ)
()2

والحجة (ج) ونتيجة (ف) ومعنى ىذا التبلزـ ىنا ىو أف النتيجة قد يصرح بيا وقد تبقى ضمنية"

ينطبؽ ذلؾ عمى خطابات "أخبار الثقبلء" حيث تقوـ المحاورة بيف فئة النببلء والثقبلء عمى
طريقة المحاججة عمى تصرفات وسموؾ الثقبلء ذلؾ بتقديـ معطيات حقيقية أو تاريخية تكوف أولية
أو مميدة لمحدث أو الفعؿ التحاوري ثـ تأتي مرحمة بياف النتيجة في نياية كؿ قوؿ أو كبلـ
وتتحوؿ بعدىا كؿ نتيجة إلى نتيجة ضمنية ال يصرح بيا المخاطب فتصبح تمؾ النتيجة أقوى مف
األولى ،لينتج مف ذلؾ الخطاب أو الممفوظ داللة أخرى لذلؾ القوؿ ،مف ذلؾ نجد ىذه األخبار:
()3

وقاؿ الحسف بف ىانئ في رجؿ ثقيؿ:
ما أظف القبلص منجيتي
ولو ركبت البراؽ أدركني

الرجػؿ
منؾ وال الفمؾ أييا ّ

منؾ عمى نأي دارؾ الثقؿ

ىؿ لؾ فيما ممكتو ىب ػ ػ ػ ػػة

تأخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه جممة وترتحؿ

وقاؿ فيو:
أال جبؿ المقت الّ ػ ػ

ذي أرسى فما يبرح

لقد أكثرت تفكيري

فما أدري لما تصمح

فما تصمح أف تيجى

وال تصمح أف تمدح

وقاؿ فيو

1 -O. Ducrot : les échelles argumentatives, les éditons de minuit, 1980, p19.

 -2شكري المبحوث ،النظرية والحجاج في المغة ،منشورات كمية اآلداب ،جامعة منوبة ،د.ت ،ص.111
 -3جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء بأخبار الثقبلء ،ص.12-10
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:
يا مف عمى الجبلس كالفت ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ

كبلمؾ التخديش في الحمؽ

ىؿ لؾ في مالي وما قد حوت

دؽ
كفّ ّي مف ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّؿ وم ػ ػ ػػف ّ
السحؽ
واذىب ففي البعد وفي ّ

من ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كذا فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديو
تأخذه ّ

تجسد الحجاج في الخطاب ،تطرؽ إلى ثبلث
في حديث "طو عبد الرحماف" عف كيفية
ّ

دعاوي مؤسسة ىي:

 -1الدعوى األولى :التي تجسد أصؿ تكوثر الخطاب المتمثؿ في صفتو الخطابية ،أي أف
الكبلـ أو القوؿ ليس فقط وحدات مرتبة إنو ذلؾ البناء الذي تقؼ عميو العممية الخطابية
()1

وبذلؾ ينبني الخطاب عمى قصديف:

 األوؿ :ىو التوجو إلى الغير ،ومعناه ما ذىب إليو " ياكبسوف" و" بنفنيست" مف أف ال وجودلمتواصؿ إال بوجود قطبي الخطاب (المرسؿ والمرسؿ إليو).
 الثاني :ىو إفياـ الغير ،فبل يكوف المنطوؽ بو كبلما حقا حتى تحمؿ مف الناطؽ إرادةيعد متكمما حقّا حتى ولو صادؼ
إفياـ الغير ،وما لـ تحصؿ منو ىذه اإلرادة ،فبل يمكف أف ّ
ما لفظ بو فيما ممف التقطو ،ألف الممفظ ال يكوف مستمعا حقا حتى يكوف قد أفيـ ما فيـ
سواء أوافؽ اإلفياـ أو خالفو.
مف ىنا يمكف القوؿ أف الكبلـ ىو ما يتولد في العبلقة التخاطبية وليس ما تمفظ بو
المتكمـ بمراعاة األلفاظ المعجمية فحسب ،بؿ ال بد أف يصؿ إلى فحوى الخطاب (القصد مف
الكبلـ).
 -2الدعوى الثانية :ىي األصؿ في تكوثر الخطاب وىو صفتو الحجاجية ،إنو خطاب ببل
حجاج وىو ما يتـ بوضوح ما أضافو "طو عبد الرحماف" قصديف آخريف متمثميف في (.)2
 األوؿ :قصد اإلدعاء :وىو أف ال يكوف الخطاب خطابا حتى يكوف الناطؽ بو معتقدا بمايقوؿ ،ويكوف عمى استعداد إلقامة الحجة عمى ما يقوؿ ،سعيا مف وراء ذلؾ إلى إقناع

 -1عمر بمخير " ،الحجاج والخطاب" مقاؿ في مجمة مقدمات في الحجاج والنص ،منشورات مخبر الممارسات المغوية في
الجزائر ،جامعة مولود معمري ،2100 ،ص.11-19

 -2المرجع نفسو ،ص .11
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استراتيجية الخطاب اإلخباري

الفصل األول:

المتمقي عمى خمو الحطاب مف ىذا القصد ،يجعؿ المخاطب غير ممزـ باالعتقاد بما يقولو
أو كاذبا في كبلمو.
 ثانيا :قصد االعتراض :يختص بالمخاطب الذي لو أولوية مطابقة المتكمـ بإيراد الدليؿ عمىإدعائو ،كي ال يكوف لممنطوؽ لو مبررات ودعائـ لما يدعيو أو يكوف غير مشارؾ في أثناء
ّ
المحادثة التي تكوف مع ناطقو ،فيكوف المعترض مطالبا بالتفسير واإلفياـ عمى ما يقصده
المدعي.
إف أصؿ تكوثر الخطاب ىو صفتو المجازية ،فإنو يتجاوز فييا التصريح
 -3الدعوة الثالثةّ :
الثاني الذي يعد فيو الحجاج قائما عمى مجرد عبلقة استداللية مف جانبيف اثنيف ،ألنو لو

مدعيا فقط ،والمعترض معترضا فقط ،إف ماىية الحجاج ىي
المدعي ّ
كاف الحاؿ كذلؾ ،لكاف ّ
ما يقوـ عمى قدرة مف اإللتباس الذي يميز بدوره الحجاج مف البرىاف ،ألف الحجاج يغير
برىانا يجعمو يبتعد عف المغالطة ،إف وجود اإللتباس في الحجاج ال يجعؿ لمفظ الواحد معاني
متعددة ،وال أف أصمو غموض في تركيب الجممة في الدليؿ بؿ يكوف األصؿ في اإللتباس
()1

الحجاجي راجعا إلى "أف لمحجاج اعتباريف إثنيف :اعتبار الواقع واعتبار القيمة"

إذ أنو

يمكف أف نصنع حججا وبراىيف في خطاباتنا اليومية ،البد إذف أف نستعيف باأللفاظ والعبارات
إف االستعارة تمعب دو ار كبي ار في صناعة كبلمنا مع اآلخر ،إذ يمكف ليا أف
غير المباشرةّ ،
أقره "فميب بريتوف" " Philippe
تخمؽ في خطاباتنا صفة اإلقناع والتأثير في المتمقي ،وىذا ما ّ

 "BRETONفي قولو أنو يمكف لبلستعارة أف تعمؿ عمى اإلقناع ،وتكوف االستعارة حجاجية
أيضا عندما تدعـ أطروحة أو رأيا إذ يمكف أف تكوف قوة المحجاجة في (أخبار الثقبلء)
باستعماؿ مختمؼ االستعارات في خطابات الرواة ،اإلستعارة ليا دور حجاجي في إستمالة
السامعيف ودحض تمؾ اآلراء حوؿ الثقيؿ.
نجد في نصوص ابف المرزباف أف خطاب المتحاوريف تتضارب دالالتو بيف التصريحية
والمستمزمة (تفيـ مف سياؽ المقاـ) ،فيتحدد سياؽ الخطاب عند عبد اهلل صولة في ثنائية المنطوؽ
عرفو ديكرو" :حدث ببلغي مرتبط بالمقاـ الذي قيؿ فيو ذلؾ
والمفيوـ مف الخطاب .فالمفيوـ كما ّ
 -1عمر بمخير " ،الحجاج والخطاب" ،ص .11-12
71
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الفصل األول:

()1
صرح
ما
بيف
متفاوتة
معاني
تحمؿ
أف
شأنيا
مف
التي
المعمومات
جميع
يشمؿ
المفيوـ
إذ
،
القوؿ"
ّ

بو بدليؿ العبارة الحرفية وبيف قوؿ يفيـ مف المقاـ ومقتضى أحواؿ المتخاطبيف.

نبلحظ ذلؾ في "أخبار الثقبلء" ،فالخطيب يسترسؿ في كبلمو ليجر المتمقي إلى تأويؿ أقوالو
استنادا إلى أسباب ومشاعر المتمقي ومعتقداتو ،التي أدت بو إلى التمفظ بتمؾ العبارات التي تصؼ
الثقيؿ في أثناء مجالستو .ترتبط بذلؾ أغراض المخاطب مع أغراض الذي يوجو إليو الكبلـ.
تيتـ األغراض المغوية باالستعماؿ الفعمي لمغة وتراكيبيا ،بحيث يتـ بيا استنتاج القيـ الداللية
فالروابط الحجاجية تتصؿ بالمتكمـ في عبلقة وطيدة مع األغراض ،وقد حاوؿ جوف سيرؿ
 » « Searleإدراجو في كتابو "أفعاؿ المغة" » « Les actes du langageبحيث قاؿ برصد
األوصاؼ التي تستخدـ لموصوؿ إلى معنى الجمؿ ،لذلؾ وضع ثبلث خطوات إلتباعيا:
"-الفيـ الداللي لمجممة.
تقييد داللة الجممة بشروط االستعماؿ.إشعار المخاطب بقرائف الجممة ووسائطيا قصد الفيـ واإلدراؾ".2تأتي خطابات أخبار الثقبلء مف قبيؿ ىذا المنيج في االستدالؿ ،يخبر الراوي بمختمؼ
الروايات والقصص ،التي قيمت عف الثقبلء بأسموب غير مباشر وفي اطار أسئمة (التداولية
المندمجة) ،التي تخضع لشروط وقواعد التخاطب بيف المتحاوريف في خطاب نثري سردي ،تقدـ
فيو أحداثيا بالتتابع الزمني والمكاني المستمر .ليصؿ المخاطب إلى نياية الحكاية أو المتف
الحكائي الذي يؤوؿ إلى المعنى النيائي لتمؾ الرواية أو الحديث .يسمؾ المخاطب في حكيو
خطوات واستراتيجيات إلببلغ نظرتو إلى الثقيؿ ،وذلؾ باالستشياد بمختمؼ األخبار واآليات القرآنية
واألشعار ،يبرىف بيا عمى حقيقة مف يمقب بالثقيؿ.
يعتمد المخاطب عمى الحجاج لموصوؿ إلى إفياـ المتمقي بذكر المناسبات .واظيار حالة
االشمئزاز واالزدراء بمجرد رؤية الثقيؿ أو التحدث إليو ،وباستعماؿ مختمؼ األساليب التعبيرية
1 -Voir : O. Ducrot : le dire et le dit, Op.cit, pp31-34
نقبل عف :عبد اهلل صولة ،ـ.س ،ص.111

 -2رضواف الرقبي" ،االستدالؿ الحجاجي التداولي وآليات اشتغالو" ،مقاؿ في مجمة عالـ الفكر ،ع ،2مج ،11المجمس
الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب ،الكويت ،أكتوبر -ديسمبر  ،2100ص.18
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الفصل األول:

واألغراض الببلغية كاليجاء والذـ ،ىذه األغراض الببلغية كاليجاء والذـ ،تجر المعنييف الى عقد
مشاركة حوار يتـ بتفاعؿ األشخاص بإحداث فضاء مف األسئمة واألجوبة ،إف لمحوار مراتب متعددة
تتمثؿ في طور االفتتاح وطور المواجية وطور المبالغة ليصؿ إلى طور نيائي تختـ بو المتتالية
السردية ،وىو غمؽ تمؾ المتتالية (جوف ميشاؿ آدـ).
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األول 2اإلستراتيجية التخاطبية
المبحث ّ
 -0اإلستراتيجية التمميحية
 -5اإلستراتيجية اإلقناعية
المبحث الثاني 2السخرية كإستراتيجية لئلقناع
الساخر.
 -0الخطاب ّ

الساخر
أ -آلية الحوار ّ

السرد
ب -متعة ّ

 -5الخرؽ الببلغي لمخبر
لمسخرية
 -3البعد التداولي ّ

استراتيجية التلقي والتأويل

الفصل الثاني:

.Iاالستراتيجية التخاطبية
إف كؿ نص متعمّؽ بالمعنى الذي ينتجو عند عممية التمفظ بو وكيفية تمقيو مف اآلخريف
ّ

بد أف نبحث عمى ما كاف في ذىف المتكمـ ،إذا كاف يممؾ
ولكي يتـ التأويؿ في نص ما ،ال ّ
كفاءات لغوية ومرجعيات تساعد عمى إنتاج نصو وغاية جمب القارئ (المتمقي) إلى مشاركتو في
ذلؾ ،ثـ التأثير فيو واقناعو .يعمد المتكمـ في ذلؾ إلى اختيار استرتيجية تناسب المقاـ وظروؼ
ليتحدد بذلؾ المستوى الببلغي واالببلغي لنصو ،لذا يقوـ بالمزج بيف العبارات
انشاء خطابو،
ّ
المباشرة وغير المباشرة ،ليتمكف بذلؾ مف بناء أفكاره ومقاصده .وىذا ما يسمى باإلستراتيجية
التخاطبية.
تتأسس عممية التّخاطب عمى متكمـ ومستمع ،ويتوجب عمى كؿ منيما مراعاة قوانيف الخطاب
حيث يراعي المخاطب في خطاباتو اليومية إستراتيجية معينة لبموغ القصد مف كبلمو وذلؾ يتـ وفؽ
استعماؿ عبارات وأدوات لغوية لبناء اليدؼ مف القوؿ لموصوؿ بيذا القوؿ إلى التأثير في المتمقي.
إف مصطمح اإلستراتيجية متعمؽ بمعنى مختص بمختمؼ العموـ الحربية ،لكي تكوف في
بد مف طرائؽ وأساليب يتـ
معركة ال بد لؾ أف تستعيف بإستراتيجية محكمة لبموغ اليدؼ ،إذ ال ّ
وفقيا إنجاز أقواؿ في سياؽ ونسؽ محكميف بقواعد الخطاب ما يعني دراسة المغة في استعماليا
التخاطبية تحمؿ
فإف اإلستراتيجية
ّ
حيف يؤدي إلى إنتاج الخطاب في مستوى ومحور تمفظو ،عميو ّ

وجييف متبلزميف بوصفيما عممية ذىنية في مرحمة إنتاج الخطاب األوؿ ،ثـ يتجسد في مرحمتو

األخيرة ،وىي (التمفظ) ،لموصوؿ إلى مرحمة التبميغ البد مف أسئمة تحمؿ مضاميف سياقية ليتولّد
بذلؾ ثبلث مراحؿ وىي:
 " -1إدراؾ السياؽ الذي يجري فيو التواصؿ بكؿ أبعاده المؤثرة.
 -2تحديد العبلقة بيف السياؽ والعبلمة المستعممة ليتـ اختيار اإلستراتيجية المبلئمة.
()1

 -3التمفظ بالخطاب"

إف المراحؿ الثبلثة التي وضعيا " عبد اليادي بف ظافر الشيري" تساعد عمى فيـ الخطاب
عدىا مرحمة ذىنية وقدـ رأي " عبد
واستقرائو واستنتاج القصد مف كؿ ممفوظ فإف المرحمة األولى ّ
 -1عبد اليادي بف ظافر الشيري ،استراتيجيات الخطاب ،ص.11
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الفصل الثاني:

القاىر الجرجاني" حيث يتـ استنتاج القصد " بترتيب المعاني في النفس حتى تنتج عف طريؽ
تمفظا ت ،تكوف ناتجة عف األسئمة السياقية التي ينشأىا المتكمـ (المرسؿ) في قالب تداولي وبخاصة
()1

القالب االجتماعي والمعرفي واإلدراكي"

فالسير الحسف لتحقيؽ إستراتيجية ما يكوف وفؽ طبيعة األدوات المناسبة إلنتاج خطاب
المرسؿ (المخاطب) وتأثير ذلؾ الخطاب في اآلخر .ىذه األدوات ىي (مف -ماذا -حتى -أيف-
كيؼ) حيث يتـ بيا تشكيؿ خطاب ما وفؽ استرتيجية معينة ،كالتمميحية ،التوجييية واإلقناعية...
وىو ما يسمى بػ " نظرية استعماؿ المعنى" أي إدماج األسئمة باألجوبة تكوف بيف نظاـ لغوي
وعناصر سياقية ،ويكوف توظيفيا في إنتاج خطاب مناسب لمسياؽ ويظير ذلؾ في كؿ مستويات
المغة"( .)2نجد ذلؾ في الحوار التخاطبي المنعقد في أخبار الثقبلء الذي يتـ بمجموعة مف
اإلستراتجيات ،يستعيف بيا الرواة لتبميغ آرائيـ وأفكارىـ ومواقفيـ عف الثقبلء.
الرواة
يتـ الحوار التخاطبي في أخبار الثقبلء عمى مجموعة مف االستراتيجيات يستعيف بيا ّ

لتبميغ أرائيـ وأفكارىـ ومواقفيـ عف الثقبلء.

عمدنا في ىذا الفصؿ إلى اختيار إستراتيجيتيف بارزتيف ومناسبتيف لدحض آراء المتخاطبيف
وافياـ اآلخريف عف أسباب وصؼ الثقيؿ بأسموب غير مباشر ،ليتـ في األخير اإلقناع والفيـ
إرتأينا إذف أف تدرج االستراتيجية التمميحية واالستراتيجية اإلقناعية ضمف عممية التحميؿ ،فأيف
تتجمى ىاتاف االستراتيجيتاف في أخبار الثقبلء؟ وما ىي المعالـ التي تساعد عمى تعاقدىما في
خطاب الثقبلء؟

.1االستراتيجية التمميحية2
اتيجية التمميحية عند العرب القدامى بالتخصصات المختمفة كالعموـ
ارتبط مفيوـ االستر ّ

األدبية والمغوية ،ومنيا ما ارتبط بعموـ الفقو وأصولو ،وكانت االستراتيجية التمميحية مركز الدرس
الببلغي فيما يخص الكتابة والمجاز والتشبيو والحذؼ...
 -1عبد اليادي بف ظافر الشيري ،استراتيجيات الخطاب ،ص.11
 -2ـ.ف ،ص.17
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ليعبر عف قصده في كافة المستويات
يمكف لممرسؿ أف يتوخى في خطابو أساليب مباشرة ّ

الداللي عبر شكؿ المغة ،وىو ما يتطابؽ مع معنى الخطاب
التعبيرية خصوصا ما تعمّؽ بالمستوى ّ
مباشرة بيد أف ىناؾ بعض المواقؼ التي تجعؿ داللة الخطاب تستمزـ استخداـ التمميح " Off

 "recordالذي يناسب سياؽ ذلؾ الخطاب ،إف مباحث الحقيقة والمجاز كانت مدخبل لعمـ الببلغة
إذ يبدأ المؤلّؼ عادة بتوضح مفيومييما ثـ بإيضاح عبلقة الحقيقة والمجاز وأدوات كؿ منيما
وعبلماتيما المغوية واآلليات الذىنية لمخروج عمى معنى المغة الحقيقي ،وكيؼ يتـ تأويؿ الخطابات
مع بياف القرائف الدالة عمى ترجيح قصد دوف آخر ،سواء في إنتاج الخطاب أو في تأويمو ،وقد نتج
عف بحثيـ عدد مف النتائج والمصطمحات ،التي تضاىي ما توصؿ إليو المحدثوف مف مفاىيـ منيا:
مفيوـ االقتضاء وداللة الخطاب وفحواه وداللة العبارة وداللة اإلشارة ،كما يرى (ليتش) أنو إلنجاز
األعماؿ غير المباشرة يجب أف نعتمد عمى احتراـ قادة العبلقة ،فتكوف االستراتيجية التمميحية
يعبر عف
مناسبة لرغبة المرسؿ إليو الذي يقوـ بإنجاز ذلؾ الفعؿ ،فيذا الفعؿ الثانوي يمكف أف ّ
المعنى الفعؿ األوؿ ،أي ما لـ يظير في ظاىرة العبارة ،وىنا تظير وظيفة قاعدة العبلقة التي
تكشؼ عف المعنى المقصود ،كما نبلحظ ذلؾ في ىذا الخطاب :
« أخبرني أبو محمد عف أبي الحسف القرشي عف  ...أتي الحجاج بأسيريف ممف كاف مع
ابف األشعث فأمر بضرب أعناقيـ ،فقاؿ أحدىما :أصمح اهلل األمير ،إف لي عندؾ يدا ،قاؿ :وما
أمؾ بشيء فنييتو ،فقاؿ :ومف يعمـ ذلؾ .قاؿ  :ىذا ،يعني األسير
ىي؟ قاؿ  :ذكر ابف األشعث ّ
اآلخر ،فسألو الحجاج ،فقاؿ  :قد كاف ذاؾ ،فقاؿ الحجاج :فمـ ،لـ تفعؿ أنت كما فعؿ ؟ قاؿ:
خموىت عف ىذا
أينفعني عنؾ أنني لصدقو ،وعف ىذا لفعمو  :ليخضط وبغض قومؾ ،قاؿ الحجاجّ :
()1

لصدقو ،وعف ىذا لفعمو»

يمكف أف نفيـ معنى ىذا الخطاب في معناه الظاىر أو الحرفي" ،فإف قراءة النصوص في
بنيتيا السطحية يظير لنا المعنى في السياؽ الخارجي معنى بسيط ما نسميو معنى الجممة أو
العبارة كما ىي ،غير ما يقوـ بو السياؽ الداخمي لمنص مف دور في استيعاب أفكار الكتاب أو
يحدد ذلؾ نوعية النص ،وما ىو التفاعؿ الذي يحدثو النص وتوليده لدالالت عدة
المتكمـ يمكف أف ّ
 -1ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص .79
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ويكوف بدوره السياؽ الخارجي الشيء األساس في عممية تأويؿ النصوص".1غير أنو إذا لـ نفيـ
السياؽ الخارجي لمنص ال يمكف بالضرورة تأويمو انطبلقا مف سياقو الخارجي فقط .ىذا ما يصعب
الوصوؿ إلى المراد مف القوؿ ،حيث تكوف عبارات أو جمؿ النص أو بعض كمماتو غامضة ،وذلؾ
جد
ما يؤدي بنا البحث والتحميؿ لمعنى القوؿ المضمر ،لذا يجب أف تكوف كفاءة القارئ المغوية ّ
مممة بالمعارؼ والثقافات عف جؿ المجتمعات بما في ذلؾ عصرىا وظروؼ وأحواؿ
واسعة و ّ
المتخاطبيف.

إذا ما رجعنا إلى نصوص "ابف المرزباف" الذي يقوؿ« :أخبرنا إبراىيـ بف محمد بف طمحة
عف عبيد اهلل قاؿ ألبي ىاشـ بف محمد بف الحنفية ،أما واهلل ألبغضؾ قاؿ  :ولـ ال تبغضني وقد
أمؾ.
جدي أباؾ ّ ،
قتؿ ّ
عمي ّ
وجدؾ ،ونكح ّ

خطاب آخر" :قيؿ لؤلعمش ما تصنع عند مطير؟ قاؿ  :أيتو كما آتي الحش إذا كاف لي

إليو حاجة".
الصبر عمى مجالسة
عود نفسؾ ّ
قاؿ :ذكر المدائني عف بعض رجالو قاؿ :كاف يقاؿ ّ :

الثقيؿ ،فإنو ال يكاد يخطئؾ»( ،)2نبلحظ في ىذه النصوص أنيا مجازية ،لقد رأى السكاكي أنو
يمكف لممرسؿ أف يخرج عف المعاني الحقيقية لؤلفعاؿ المغوية ينجز بيا األفعاؿ األخرى المجازية
فقد نظّـ العمماء تمؾ المصطمحات التي تشير إلى المعنى الحقيقي وغير الحقيقي في الخطاب
بالنظر إلى عبلقة الممفوظ وما يتمفظ بو المرسؿ ،وفؽ آليات متعددة ،وىذا ما يسمى حديثا بالمعنى
غير الحرفي عند "سيرؿ" نحو ما يبلحظ في الخطاب اإلستعاري.
مف المسالؾ التي اعتمدىا المخاطب في أخبار الثقبلء ،آلية التيكـ التي تقع بيف معنى
الممفوظ ،والمعنى الذي ينتج عف تمؾ الجمؿ والعبارات في مخاطبة الثقيؿ ،ألف ما يعنيو المخاطب
يتغير .قاؿ ال ّشيري أف "ال تخمو العبلقة بيف
في خطابو (الممفوظ) مع معنى الجمؿ الحرفيّ ،

 -1حميد لحمداني ،القراءة وتوليد الداللة ،المركز الثقافي العربي ،ط ،0الدار البيضاء ،2111 ،ص 88
ذـ الثقبلء ،ص 81-71
 -2ابف المرزبافّ ،
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الممفوظ والقصد مف بعديف ىما  :أف تكوف بينيما عبلقة مباشرة مثؿ عبلقة البلّزـ والممزوـ في
الكناية ،أو ال تتوفر تمؾ العبلقة أصبل ،مثمما ىو الحاؿ في آلية التعريض"(.)1
عادة ما يحقؽ المرسؿ أكثر مف قصد في خطابو ،غير أنو في حقيقة األمر ال يتجاوز إال نوعيف
مف االستراتيجيات مف حيث شكؿ الداللة ،وىما:
 االستراتيجية المباشرة :يكوف فييا الكبلـ موجيا إلى اآلخر بطريقة مباشرة دوف أي تمميح. االستراتيجية غير المباشرة :يحتاج فييا المرسؿ إلى أف يستعيف بالعمميات الذىنية يتجاوزفييا العبارة المغوية لموصوؿ إلى القصد ،يمكف أف نختصر ذلؾ بقوؿ " أحمد المتوكؿ"
الذي نص عمى أف " القوة اإلنجازية الحرفية مدلوؿ عمييا بطريقة صوغ العبارة والقوة
()2

اإلنجازية المستمزمة تتولد عف القوة األولى طبقا لمقامات معينة"

القوتيف
فقد ّ
ميز بيف ّ

مف خبلؿ إلزاـ القوة اإلنجازية الحرفية لمعبارة المغوية بمختمؼ المقامات ،فحيف تبقى القوة
اإلنجازية المستمزمة تستمزـ ما يواكب المقاـ ،حيث ال تتولد إال في طبقات مقامية معينة
()3

"فالقوة الحرفية تختمؼ عنيا في أخذىا مباشرة مف صيغة العبارة ذاتيا"

إذ أف القصد

يتحقؽ وفؽ السياؽ الذي وجد في لفظ الخطاب في معناه الظاىر ،وقد يتعدد بتعدد السياؽ
خصوصا وأف خطابات (أخبار الثقبلء) تحمؿ خصوصية تحدد المعنى في معنى المفظ
الواحد ،إنيا خطابات أنتجت في سياقات وظروؼ وأحكاـ دينية وعقائدية واجتماعية
وسياسية ،فبل يمكف معرفة القصد أو المعنى النيائي ،ما لـ ننخرط في تمؾ الظروؼ التي
ألقيت فييا تمؾ األخبار.
ال يخمو قوؿ المرسؿ في إيجاد ما تمفظ بو ،وما قصد مف ذلؾ الممفوظ في الخطاب في
اإلستراتيجية التمميحية مف إحدى الحالتيف(:)4

 -1عبد اليادي بف ظافر الشيري ،استراتيجيات الخطاب ،ص 181
 -2أحمد المتوكؿ ،أفاؽ جديدة في نظرية النحو الوظيفي ،سمسمة بحوث ودراسات ،جامعة محمد الخامس ،المغرب،
 ،0991ص .21-20

 -3ـ.ف ،ص.21-20
-4نفسو ،ص 180-181
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 .0الحالة األولى 2أف يبدع داللتو عمى القصد بتوليدىا لغويا ،فيستعمؿ آليات معينة مثؿ
السمات الداللية الموجودة في
يحد قدرتو أي ّ
المجاز بأنواعو ،إذ ال ّ
حد ،ألنو يتكئ عمى ّ
ذىف المرسؿ والمرسؿ إليو ،إليجاد تمؾ العبلقة بيف الممفوظ والقصد.

ٌّ
إف ما يقوؿ
 .5الحالة الثانية 2أف يستعمؿ القوالب المغوية المأثورة مثؿ التعبير بالتمميح ،إذ ّ

يصرح بذلؾ المعنى لكنو يشير إليو بالتمميح ،وقد يوجد
ىيتفؽ مع معنى ما يقصده ،فيو
ّ

منبيا ومؤ ّش ار عمى قصد المرسؿ باستخدامو أدوات
لذلؾ سببا بعدـ التّصريح بو ويكوف ّ

لغوية ،كما نبلحظ ذلؾ في األخبار اآلتية:

مف األخبار الواردة بالتمميح في أخبار الثقبلء نجد منيا ما يأتي:
" حدثنا محمد بف إسحاؽ ،حدثنا أبو داود الطيالسي ،قاؿ قاؿ حماد بف سميمة :الصوـ في
()1

البستاف مف الثقؿ"

ورد في كتب أخرى (الصوـ في الشتاء) وىو تعبير مجازي عف الذي ال

يقدر ما أنعمنا اهلل مف خيراتو وما طاب ول ّذ فبل يحمده فيو أكيد عبد بغيض عند اهلل ورسولو
ومبلئكتو .ىنا نمتمس داللة أخبلقية تربوية تعبر عف أىمية االعتراؼ بما أنزلو اهلل مف خيراتو
إلى عباده فيجب أف نحمده ونشكره دائما عمى نعمو العظيمة .فحيف نممح بالمواعظ يمكف أف
نصؿ إلى ما نقصده مف كبلمنا بشكؿ أفضؿ وسريع .كما يمكف أف نعتبر عف أحاسيسنا تجاه
الثقيؿ عف طريؽ حواسنا كما نرى ذلؾ في ىذه األمثمة:
عوض ،فما
"حدثنا إسحاؽ بف محمد ،قاؿ :رجؿ لبشار األعمى :إنو لـ يذىب بصر أحد إال ّ
()2

غما"
عوضؾ مف ذىاب بصرؾ؟ قاؿ :أال أرى وجيؾ فأموت ّ
ّ

" حدثنا ابف المرزباف ،حدثنا أبي ،قاؿ :كاف بعض مشايخنا إذا أبصر إلى الثقيؿ ،صاح:

الحجر ،الحجر.
عمي بف الحسف ،قاؿ :كاف أبو أسامة إذا أبصر إلى ثقيؿ
" حدثنا أبو عباس المروزي ،حدثني ّ
()3
تغيمت السماء"
قاؿ :قد ّ
 -1ابف المرزياف ،ذـ الثقبلء ،ص.37
 -2ـ.ف ،ص.ف.

 -3نفسو ،ص.10
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تشير ىنا ىذه األخبار إلى داللة سيميائية يعبر بيا النببلء عف صفات الثقيؿ ،وما أحوجيـ أف
يتـ اهلل نعمتو عمييـ ويجعميـ أصماء وعمياف لكي ال يسمعوا كبلـ الثقيؿ وال يبصروا إليو.
حدثنا عبد الرحمف بف إبراىيـ ،حدثنا أبو مسير عف مزاحـ بف زفر
"حدثنا محمد بف بكرّ ،
ّ
()1

قاؿ :سألت شعبة عف أبي بكر اليذلي :قاؿ :دعني ال أقيء ،فقوؿ شعبة "دعني ال أقيء"

ىو

تعبير عف قصد بإستراتيجية تمميحية وىو ما يسمى بػ مفيوـ الخطاب" الذي يقابمو منطوؽ
الخطاب ،فقد يفيـ "مزاحـ بف زفر" وىو يقصد أمر آخر وىي أفعاؿ الكبلـ (األمريات) عند "سيرؿ"
أف المفيوـ ىو  :داللة المّفظ عمى حكـ شيء سواء أكاف الحكـ المدلوؿ
ويسمى بالقصد "بالمفيوـ" و ّ

عميو موافقا لممنطوؽ بو ،أـ كاف مخالفا لو فإذا كاف موافقا لممنطوؽ بو ،يسمى مفيوـ موافقة ،واذا

كاف مخالفا لو لممنطوؽ بو سمى مفيوـ مخالفة"( ،)2وىو ما يسمى عند "غرايس" بمصطمح
"االستمزاـ الحواري" فقد يستمزـ المعنى الحرفي معاني متعددة تفيـ مف سياؽ الكبلـ ،يكوف
المخاطب في محاورتو مع الثقيؿ ،يستثمر كفاءاتو التداولية باستخداـ وسائؿ وطرؽ شتى ،كي يبمغ
السخرية والكناية واالستعارة.
ىدفو ومقصد الخطاب الحقيقي والنيائي ،منيا التي ّكـ و ّ

 .1اإلستراتيجية اإلقناعية 2
إحتؿ خطاب المناظرة في التراث العربي مرتبة أوؿ ،حيث يمجأ المخاطب ليبرز بيا كفاءتو
التداولية " "La compétence pragmatiqueالتي تساعده عمى بموغ قصده ،ما دفع المتكمموف أو
المتحاوروف إلى استخداـ اإلقناع في مجاؿ المناظرات والمجادالت في مذاىب مختمفة ،ومف وسائؿ
قدـ نماذج منيا وفؽ ما ذىب إليو
اإلقناع التي يستخدميا المرسؿ ،نجد أف "محمد العمري" قد ّ
"أرسطو" في تقسيمو الخطابة إلى ثبلثة  :ىي  :وسائؿ اإلقناع أو البراىيف – األسموب المّغوي –
ترتيب أجزاء القوؿ(،)3ذلؾ ما دعا إلى تصنيؼ الخطابة عمى أنيا وعظية ومذىبية بحيث يسعيف
العري القدامى في خطاباتيـ بالشواىد واألحاديث واألمثاؿ واألشعار لمتأثير في القارئ واستمالتو ،ثـ
إقناعو.
 -1ابف المرزياف ،ذـ الثقبلء ،ص.11

 -2عبد اليادي بف ظافر الشيري ،استراتيجيات الخطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،ص .182
 - 3المرجع نفسو ،ص 131
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مصنؼ
ّبيف "محمد الواسطى" أساليب الحجاج في المصنفات التراثية واستنتج منيا أساليب
ّ

التعميؿ والمبالغة والتّشبيو الضمني واإلستعارة واالستشياد باألحاديث النبوية واألشعار ،جمعيا
"ميشاؿ ماير" في أعماؿ كثيرة منيا ما كاف حوؿ الحجاج ونظرياتو  :وأخذ منيا نظرية المساءلة
واألساليب المغالطية.
تعد عممية اإلقناع أساس في الجممة الحجاجية ،فالحجاج ىدؼ مييئ لتحقيؽ اإلقناع الذي
يمنح لممرسؿ صبلحية استعماؿ آلية الحجاج في سياقات عديدة مثؿ الدعوة الطمب واإلقرار
السيئة...
واإلذعاف واإلحجاـ والتحذير مف العادات ّ

يتـ بو مخاطبة اآلخر واستضعافو باستعماؿ األلفاظ
لذا يكوف الحجاج ّ
ميما عند المرسؿّ ،

أىمية لتحقيؽ المقاصد في خطابات مختمفة،
المناسبة لذا نرى أف اإلستراتيجية اإلقناعية ليا
ّ
خصوصا ما ارتبط بالخطاب الجدلي أو المنافري ،مف ىنا قاؿ ال ّشيري " :إف الدراسات العربية

تيتـ
لمجاحظ لـ تكف كافية ،فقد أىممت الجانب ّ
النظري ،فذىب إلى مناح شكمية أخرى دوف أف ّ

المعبر عنيا بالمخاصمة بيف الطرفيف أو المخاصمة أو
بجاني الببلغة التداولي المرتبط باإلقناع
ّ

المجادلة.)1("...

إف اإلخبارييف في ال ّنصوص التراثية يعمدوف إلى استخداـ استراتيجية اإلقناع فيما يخبروف بو

المسوغات والوسائؿ المتّخذة
"ذـ الثقبلء" تبيف مختمؼ
نبلحظ ّ
أف نصوص "ابف المرزباف" في كتابو ّ
ّ

شدة ثقميـ عمى
يتبرموف منيـ مف ّ
إلقناع اآلخر بوجود أشخاص في المجتمع ال يحتمموف و ّ

اآلخريف ،ألنيـ ال يحسنوف المجالسة وال يأتنس بيـ ،بحيث ليس ليـ حضور في المجتمع لذا
يتعيف عمى المتخاطبيف في ىذه األخبار إلى اإلستعانة بشتى الوسائؿ المّغوية واألساليب الببلغية
ّ

والحجاجية عند مشتركتيـ الحديث معيـ ،واحداث التفاعؿ والتأثير فيما بينيـ.

عممية اإلقناع في العممية التخاطبية في أخبار الثقبلء بعنصر الحجاج ،بحيث ييتـ
تنشأ
ّ

المتخاطبوف بنوعية الحجج والبراىيف التي تساعدىـ عمى بموغ القصد ،فينصب اىتماميـ عمى ّربط

ليسد أراء وحجج المتمقّي ويستضعفيا ،يختار ما يناسب
السامع ّ
الحجة بسياقيا بيدؼ بموغ سبيؿ ّ

كفاءة المرسؿ في قالب لغوي .فممغة دور في التفاعؿ وىو توافر "فكرة مفادىا أننا نتكمـ عامة بقصد

 -1عبد اليادي بف ظافر الشيري ،استراتيجيات الخطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،ص 131
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الفصل الثاني:

()1

األساسية لمّغة ىي الحجاج ،وأف المعنى ذو طبيعة حجاجية"
التأثير وأف الوظيفة
ّ

فبالتحاجج

يمكف أف نصؿ إلى المعنى المقصود في خطاب الثقبلء ،وىذا ما نبلحظو في ىذه األخبار :
العماري ،أخبرني أبو الحسف المدائني ...محمد عف عمي بف مجاىد
«قاؿ أخبرني أبو بكر ّ

أف إبراىيـ محمد بف طمحة بف عبيد اهلل قاؿ ألبي ىاشـ ،بف محمد بف
عف عنبسة بف سعيد ّ :

جدؾ
جدي أباؾ ،و ّ
الحنفية  :أما واهلل إني ألبغضؾ قاؿ :ما أحقؾ بذلؾ ،ولـ ال تبغضني وقد قتؿ ّ
أمؾ؟! «
ونكح ًّ
عمي ّ

"قاؿ  :أخبرني سممة بف يزيد ،حدثني أو حاتـ السجستاني  ،قاؿ ،قاؿ الفضيؿ بف إسحاؽ

الياشمي ،قعد إلى بشار رجؿ – وكاف يستثقمو  -فضرط عميو بشار ،فقاؿ  :انفمتت منو ثـ ضرط
عميو أخرى ،فقاؿ  :انفمتت منو ،ثـ ضرط ثالثة ،فقاؿ الرجؿ :يا أبا معاذ ،ما ىذا؟ قاؿ :مو رأيت
تصدؽ حتى ترى".
أو سمعت ؟ قاؿ  :ال بؿ سمعت ،قاؿ ،ال
ّ
"حدثنا لو ...ف ،حدثنا إسماعيؿ بف ىاروف قاؿ ،قاؿ المأموف في نديـ كاف لو وكاف يستثقمو:
ت كثير المراء يشجػ ػ ػ ػي الخميبل

ونديػ ػ ػ ػ ػ ػـ كأن ػ ػ ػو غصص المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو
يتغن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى وليس يحسف شيئا

ال ،ولـ ....................

ويصمّي في غير وقت ص ػ ػ ػبلة

ليػ ػ ػ ػس إال لكػ ػ ػ ػي يك ػ ػوف ثقي ػ ػ ػ ػ ػبل

النا
ليت ػ ػ ػو شجنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي ُّ
وفر إلى ّ

()2

ر وكاف الشيطاف منػ ػ ػو بديػ ػ ػ ػبل

يقوؿ فاف دايؾ أف "األفعاؿ المنجزة مرتبطة بالسياؽ الذي يكوف فيو المخاطب حاض ار والذي
()3

يحدث فيو تغيير ما عمى المخاطب طبقا ألغراض ومقاصد المتكمـ ،مع شرط التواضع واالتفاؽ"

إذ أف المخاطب ينجح في إقناع اآلخر إذا نجح في إنجاز قوة أفعاؿ الكبلـ نجاحا كامبل ،كما قد
يكوف فاشبل في فيـ مقاصد قوة فعؿ الكبلـ الذي يمقيو المخاطب حتى إذا تـ فيـ مما قيؿ.

وقوة الكممات ،مقالة في مجمة المناىؿ ،و ازرة الثقافة واالتصاؿ المغربية ،العدد ،11-12
 -1ابو بكر ّ
العزاوي" ،سمطة الكبلـ ّ
ماس  ،2111ص  : 011-012نقبل عف :عبد اليادي بف ظافر الشيري ،استراتيجيات الخطاب ،ص 137
ذـ الثقبلء ،ص 77-74
 - 2ابف المرزبافّ ،
 -3فاف دايؾ ،النص والسياؽ ،استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي ،تر :عبد القادر قنيني ،إفريقيا الشرؽ،
 ،2000ص .266
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الفصل الثاني:

الدامغة ،وىي حجج تحيؿ عمى شكوى
الراوي ىنا إلى اإلستعانة بمجموعة مف الحجج ّ
يمجأ ّ

وجو لو خطاب يحمؿ معنى اليجاء
مرة ،فقد ّ
المأموف مف النديـ الذي يزوره فيستثقمو في ك ّؿ ّ

واالنتقاد بذكر صفات الثقيؿ الدنيئة والقبيحة ،وىذا يحيؿ عمى مقدار البغض واليروب مف
مصاحبة الثقيؿ بذكر أيشع سموكاتو ومظاىره وىيئتو الجسدية وأحوالو النفسية ،المرسؿ ىنا يدرؾ
السامع بحججو يجب أف يستعيف بوسائؿ أخرى مثؿ التيديد والمراوغة في التعبير
أنو لكي يقنع ّ

والوعد والوعيد واإلعتراض .ذلؾ أف الخطاب يناسب تحوالت سياؽ الخطاب وما يقتضيو تحوؿ ىذا
أف
السياؽ مف ّ
يتحوؿ بذلؾ درجة قناعات المرسؿ إليو ،حيث ّ
ّ
إدعاء واعتراض وقبوؿ ورفض ،و ّ

تتجسد فيو
بحجة أقوى مف الحجج األخرى ،حيث أف مف صفات الحجاج أف
المرسؿ إليو ال يكتفي ّ
ّ

خمسة مبلمح رئيسية حسب "الشيري" ىي(:)1
 -0يتوجو بالحجج إلى مستمع.
يعبر عنو بمغة طبيعية.
ّ -2

 -1مسمماتو ال تعدو أف تكوف احتمالية.
تقدمو إلى ضرورة منطقية بمعنى الكممة.
 -1ال يفتقر ّ
 -3ليست نتائجو ممزمة.
يمجأ المتحاور في أخبار الثقبلء إلى اإلشتياد بال ّشعر إلقناع الحاضريف في تمؾ المجالس
النثر دراسة
العزاوي في الحجاج بعدد مف المقاالت التي ّ
فقد أسيـ أبو بكر ّ
توزع بيف دراسة الشعر و ّ
طبؽ فيو مفيوـ
حجاجية ،مف ىذه المقاالت ما جاء بعنواف " :نحو مقاربة حجاجية لئلستعارة" ،إذ ّ

السمـ الحجاجي عمى االستعارة في ىذا المقاؿ ،مستنتجا أف "اإلستعارة تفضؿ الحقيقة مف ناحية

أف األقواؿ االستعارية أعمى حجاجا مف األقواؿ العادية"( ،)2بالشعر يكوف
قوتيا الحجاجية ،إذ يبدو ّ
ّ
الديف
اإلقناع أقوى لتقريب المعنى إلى المتمقي ،إف معظـ خطابات التي وردت في رسالة "جبلؿ ّ

السيوطي" تحمؿ صفات الثقيؿ بأسموب ببلغي محض ،يستعيف فيو الشاعر بكؿ األساليب البيانية
والبديعية ،إليصاؿ الفكر وتحقيؽ اإلقناع :ففي ىذا الخطاب نمتمس وجية مغايرة مف أساليب
 -1عبد اليادي بف ظافر الشيري ،استراتيجيات الخطاب ،ص 138
 -2المرجع نفسو ،ص 132
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الفصل الثاني:

يستمد القارئ خصوصية الخطاب اإلستعاري ،الذي يمجأ إليو المخاطب لمخاطبة
اإلقناع ،فمنو
ّ
يوجو المرسؿ
يقوي عبلقة المرسؿ بمتمقيو وجمب انتباىو ،حيث ّ
الثقيؿ بطريقة غير مباشرة ،وىذا ما ّ

الرغبة في مجالستو أو محاورتو ،فمثبل نجد ىذا الخطاب
خطابو إلى الثقيؿ كي يقنعو بعدـ ّ
()1

الشعري:

وقاؿ العباس بف األحنؼ ،أورده الخرائطي في "مكارـ األخبلؽ"
النحؿ
وأنزؿ فرقانا وأوحى إلى ّ

أما والذي أسرى بميؿ بعبده

عمي أقاسييا وثق ػ ػ ػ ػبل مف الثّقؿ
بمي ػ ػ ػ ػة
حواء م ػ ػ ػ ػنؾ ّ
لقد ولدت ّ
ّ
إف الشعر وسيمة توسؿ بيا الشعراء بيدؼ إببلغ الفكرة مباشرة في النفوس البغيضة فقد عبر
" العباس بف األحنؼ" عف الثقيؿ بأنو بمية نزلت عميو فيقاسي منيا مف شدة ثقمو عميو.
يكوف المعنى ىنا موضوعي ،إذ يقوؿ "جورج اليكوؼ" في ىذا الشأف أف المعنى يكوف
مستقبل عف اإلستعماؿ حيف " يقتضي رصد الصدؽ ،عند النزعة الموضوعية أف يكوف المعنى
موضوعيا بدوره ،واذا كاف األمر كذلؾ فإنو ينبغي إقصاء كؿ العناصر الذاتية أي كؿ ما ىو مميز
لسياؽ خاص ،أو مرتبط بالثقافة أو بصيغة فيـ خاصة"( ،)2حيث كاف" العباس بف األحنؼ" يقصد
اإلخبار عف الثقيؿ بشكؿ موضوعي ،بحيث يرى" ،دافيد ليويس" أف الخمط بيف الكبلـ الموضوعي
والكبلـ الذاتي (اجتماعي ،نفسي) وما ىو مجرد عند مستعممي المغة قد يؤدي إلى الغموض فيو
يميز بيف الموضوعيف حيث بإمكاف الجممة أف تطابؽ الواقع أو ال تطابقو ،فإذا كانت مطابقة لمواقع
فيي صادقة واذا لـ تطابقو فيي كاذبة حسب شروط نجاح األفعاؿ المغوية واإلثباتات أو
اإلخباريات.

 -1جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص .17

 -2جورج اليكوؼ ومارؾ جونسف ،اإلستعارات التي نحيا بيا ،تر :عبد المجيد جحفة ،ط ،0دار توبقاؿ لمنشر،0991 ،
ص.091
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الفصل الثاني:
السخرية كإستراتيجية لإلقناع2
ّ .II

الساخر2
 .0الخطاب ّ

السخط مف الخصـ
السخرية ) (Ironieمف األساليب الببلغية التي تدعو إلى اليزؿ و ّ
تعد ّ

كما أنيا وسيمة لمتّغمب عمى الغير في أثناء المنافرة واإلبراـ مف شخص تمقتو أوال تطيقو بسبب
األدبية التي تش ّكؿ في األسموب متعة وجماال وتأثي ار في
فف مف الفنوف
ّ
شكمو وخمقو وشخصوّ ،إنيا ّ
الجادة إلى شخص تممؤه الطمأنينة
النفس بتحويؿ كؿ مبرـ أو مضجر مف الحياة اليومية الشاقة و ّ
ّ

يميز طابع الخطاب في أخبار الثقبلء بشكؿ
بالراحة مف ّ
جد الكبلـ والعمؿ ،وىذا ما ّ
واحساسو ّ

يعبر األدباء والعمماء عف رأييـ في الثّقيؿ بأسموب تي ّكمي بحيث يستخفوف مف
خاص ،حيث ّ

بالراوي إلى جمع األخبار وتوزيع األحداث في قالب
شخصية الثّقيؿ أو المعتوه والمغ ّفؿ ،ما دفع ّ
ساخر بموجب اإلثارة والتأثير في المروي لو (المتمقي) ،عمد " ابف المرزباف" بذكر األخبار التي
قيمت عف الثقيؿ ،حيث رصد تمؾ المحادثات التي جرت بيف الفضبلء والنببلء والثّقبلء بطريقة
الساخرة
اإلسناد في فضاء حكائي متواتر :نقؿ كبلـ الشخصيات الفذة ثـ التركيز عمى الشخصية ّ

الساخرة
الرواية بقية األحداث ،لتصبح تمؾ الشخصية ّ
الرواية ،ثـ تتولد عف تمؾ ّ
في تمؾ الحادثة أو ّ
ضمف الحدث أو الخبر األساس ،ويمفت انتباه المتمقي ،فيجعمو بعد ذلؾ يفيـ مغزى ذلؾ الخبر

الساخرة في
الساخر مف خبلؿ الوظيفتيف الوصفية واإلسنادية في الحكي ،ىذه الطريقة ّ
(الخطاب) ّ
إلقاء أخبار الثقبلء كاآلتي:

حدثنا عبد الوىاب بف عطاء العجمي.
حدثنا عبد الرحمف بف محمد التميميّ ،
« ّ
محمد بف محمد بف زياد قاؿ :كاف أبو ىريرة إذا ثقؿ
محمد بف روح أبو سيؿ الباجي ،عف ّ
حدثنا ّ
الرجؿ ،قاؿ المّيـ أغفر لو ،وأرحنا منو.
عميو ّ

حدثنا عبد اهلل القرشي ،قاؿ حدثني محمد بف قدامة ،قاؿ ،سمعت أبا سامة يقوؿ  :سمعت
 ّالفراء
بف عبيد ىشاـ بف عروة يقوؿ لرجؿ  :ألنت أثقؿ مف ّ
الزواقي ،قاؿ ابف قدامة سألت ّ

الديكة ثقؿ
إف العرب كانت تسـ بالمّيؿ فإذا سمعت زقاء ّ
عنيا ،فمـ يعرفيا ،فقاؿ جميس لو ّ

الفراء بذلؾ»(.)1
عمييا مجيء الصبح ،قاؿ فأعجب ّ
 -1ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص 33-31
90

استراتيجية التلقي والتأويل

الفصل الثاني:
الساخر 2
 -1-1آلية الحوار ّ

لكي نتواصؿ ال بد مف توافر اقتضاءات إلنجاح عممية التواصؿ وكؿ مناظرة مف حيث ىي

ليتـ الحوار بشكؿ جيد ،قاؿ
أسموب حواري يقتضي إدراؾ القواعد واألصوؿ التي يجب ّ
تتبعيا ّ

ديكرو "O. Ducrot ".عف ىذه القواعد " :إف كانت ليا وظيفة ،فيي تمثؿ الشرط األساس لمتماسؾ
()1

العضوي لمخطاب ...ويعني قبوؿ ىذا األخير كشرط لحوار الحؽ"

تضفي وظيفة االقتضاء عمى

وكمية
القارئ فرضية مسمما بيا لحصوؿ الفيـ وذلؾ دوف تحمؿ مسؤولية مقصدية عف المحتوى،
ّ
()2

فيي تمؾ المعمومات المتوفرة في الكبلـ والمرتبطة بشروط النجاح ،حيث

ىذا المحتوى المقتضي"

()3

ترى "أركيوني" " "K.Orrechioniأف يكوف الفعؿ الكبلمي قاببل ألف يكوف لو مفعوؿ تأثيري"

كما

()4

ترى ذلؾ في ىذه األخبار:
وقاؿ البياء زىير:

أخشاه حتى كأنو أجمي

رب ثقيؿ لبغض طمعتو
ّ

ألقاه حتى كأنو عمم ػ ػػي

وأينما قمت ال أشػ ػ ػ ػ ػ ػػاىده

وقاؿ آخر:
وثقيؿ قاؿ صفن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

قمت يا ثقيؿ الجب ػ ػػاؿ

قاؿ ىؿ أثقػ ػ ػ ػ ػػؿ منػ ػػي؟

قمت ذا عيف المحاؿ

قاؿ رجؿ لبعض المغنيف في مشاجرة جرت بينيما ،واهلل ما تعرؼ الثقيؿ األوؿ وال الثقيؿ
ألـ بيذا بعض الشعراء فقاؿ:
الثاني ،فقاؿ :كيؼ ال أعرفيما وأنا أعرفؾ وأعرؼ أباؾ؟ ّ
أال يا ثقيؿ الروح وابف ثقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيمة

أرى الثقؿ طبعا في أبيؾ وفيكا

أبوؾ إماـ الناس في الثقؿ كميـ

وأنت ولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي العيد بعد أبيكا

نبلحظ في ىذه األخبار أنيا تحمؿ في محتواىا اإلقتضائي معنا تي ّكميا ساخرا ،يجر
السامعيف إلى قبوؿ المشاركة في حوار الحؽ ،الذي يستدعي وجود شروط المحاورة أو المحادثة
1 - O- Ducrot : Dire et ne pas dire, 2èmeédition, Herman, Paris,1980,p81
 -2فرنسواز أرمينكو :المقاربة التداولية تر ،سعيد عموش ،مركز اإلنماء القومي ،الرباط ،0981 ،ص32
3 - K.C. Orrechioni : l’implicite, Armand Colin, Paris,1986,p36.
 -4جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء بأخبار الثقبلء ،ص.19-18
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الفصل الثاني:

بيف المتفاعميف في ذلؾ الحوار ليتمكنوا في األخير مف فيـ محتوى ذلؾ الكبلـ .حيث نبلحظ في
الحوار الذي دار بيف الرجؿ وبعض المغنيف في جداؿ حوؿ معرفة مف ىو الثقيؿ بينيما فأجابو
أحد المغنيف أنو يعرفو بأنو ابف ثقيؿ وثقيمة ،بذلؾ أنشد الشعراء في ىذه المناسبة شع ار قالوا فيو أف
الثقؿ ي ورث مف األبويف ويصبح طبعا في اإلبف ،فيكوف األوؿ ثقيبل فيأتي اإلبف ليكوف خميفا لو
في الثقؿ.
إرتأينا في ىذا العنصر أف نوضح كيؼ تجري عممية التحاور أو التخاطب التي تحدث
بافتتاح السرد عمى مصدر الخبر الذي تـ نقمو ،ما يظير جميا في استرتيجية التخاطب في (أخبار
ال ثقبلء) ،ويتـ نقؿ الخبر أوال بذكر أعبلـ وشخصيات ذلؾ العصر ،ثـ ذكر الخبر أو نقمو عمى
مستوى المتف ،ليتطور بعد ذلؾ الحكي أو الحدث باستعماؿ الطريقة الحوارية التي حدثت بيف
المرسؿ (جبلؿ الديف السيوطي) و(ابف المرزباف) مع المتمقي (الثقيؿ) .إذ يوجد بينيما واسطة تكوف
بيف الخبر المنقوؿ ،والخبر المروي بإسناد رواية ما إلى ىؤالء الرواة العرب وفؽ قواعد المحادثة
التي تحدث بيف فئتيف مف المجتمع :فئة الفضبلء والعظماء وفئة الثقبلء ،ىذه المحادثة مبنية عمى
جوانب تداولية قائمة عمى عبلقتيف عبلقة إستداللية وعبلقة تخاطبية المتاف تتأسساف عمى جانب
تواصمي (إببلغ الخبر) وجانب تعاممي أخبلؽ المتحاوريف ،وىذا ما يتبيف مف الخبر اآلتي:
السيمي ،حدثنا محمد بف ...عف
" حدثنا موسى بف الحسف النسائي ،حدثنا عبد اهلل بف بكر ّ

ابف أبي ىشاـ مولى آؿ عثماف بف عفاف ،عف محمد بف كعب القرظي قاؿ ،دخمت عمى عمر بف
العزيز ،فقاؿ :أعد لي حديثا كنت حدثتو عف ابف عباس ،فقاؿ أتبت النبي ( )فقاؿ :أال أنبيكـ
بشراركـ قالوا :بمى يا رسوؿ اهلل قاؿ :الذي ينزؿ وحده ويجمد عبده ،ويمنع رفده ،أال أنبيكـ بأشر مف
()1

ىذا ،الذي يبغض الناس ويبغضونو"

تبنى العبلقة التخاطبية في خطاب ما عمى أقواؿ كؿ فئة مف الفئات ،بحيث تنتج ىاتاف
وذمو ،وما أسباب
الفئتاف يسمؾ استرتيجية مبلئمة ،تساعد عمى بموغ القصد بذكر صفات الثقيؿ ّ
فإف اتباع قواعد
تع ّكر مزاج الفضبلء ،والتحاجج عف تصرفات وسموؾ ىذه الفئة مف الناس .لذا ّ

"غرايس" " "Grasseمنيا قواعد مبدأ التعاوف " " Principe de coopérationالتي أرادىا أف تكوف
 -1ابف المرزياف ،ذـ الثقبلء ،ص.30
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الفصل الثاني:

واضحة ومضبوطة تضمف نجاح العممية التخاطبية وقد يحدث أف يخرؽ بعضيا مع إبقاء "مبدأ
التعاوف" ذلؾ بإرساء اإلفادة التي تتحقؽ وفؽ " ظاىرة المعنى الصريح الحقيقي ثـ تنقؿ إلى وجو
()1

ضمنية مجازية"
آخر غير صريح وغير حقيقي ،وتكوف بذلؾ المعاني المنتجة بيف المتخاطبيف
ّ

نخمص في ىذا العنصر إلى أف القارئ لنصوص "أخبار الثقبلء" يجد ىذا التفاعؿ بيف

المتخاطبيف بحصوؿ حوار طريؼ الذي دار بيف فئتيف متباينتيف اجتماعيا وثقافيا وأخبلقيا ودينيا...
لكي نصؿ إلى فيـ فحوى خطاباتيـ ال بد مف االستعانة بعبلمات تكوف مصاحبة لكبلميـ
(كاإلشارات واإليماءات بالعيف أو الرأس أو اليد )...كما استعاف متحاوروف في "أخبار الثقبلء"
بمختمؼ أدوات المغة ،وقد كاف لمببلغة حظا أوفر في إنشاء خطاب الثقبلء كاالستعارة والكناية
والتشبيو واإليجاز واإلطناب والمقابمة إلى غيرىا مف األساليب ،حيث تكوف األقواؿ واألفعاؿ غير
المباشرة ىي التي تساعد عمى فيـ وافياـ كبلـ الرواة والشعراء
يصور فيو المؤلّؼ حكيو
تصو ار قصصيا
الساخر في أخبار الثقبلء،
يتضمف أسموب الحوار ّ
ّ
ّ

يتوغؿ إلى
الراوي الشخصية ومبلمحيا الخارجية ،وقد ّ
في زمف وفضاء ّ
محدديف ،بحيث يصؼ ّ
الداخمي وما يدور فيو مف خواطر نفسية أو حديث خاص مف ال ّذات(.)2
األعماؽ ليصؼ عالميا ّ
يقوـ السارد برصد األحداث ونظميا وتحديد فضاء وزمف الحكي لينسب تمؾ األحداث إلى قائميا
ليتـ بيا مبنى الخطاب.
و ّ

السخؼ إنو ّأوؿ
السخرية في كتاب الثقبلء إلى صاحب الكتاب في أدب ّ
يرجع سبب وجود ّ

كتاب فيو مثؿ ىذه الموضوعات بأسموب ساخر ،وأعاد صياغتيا المؤلؼ "ابف المرزباف" في الكتابة
الساخرة ،وىو نمط المؤلّؼ في تأليؼ نصوصو ،بسبب نزعتو اليجائية ،فاستعمؿ ألفاظا الذعة
ّ
ليصؼ بيا الثّقيؿ وييجوه.

السرود حيث تكوف
إف ما نبلحظو في أخبار الثقبلء ،أنو ورد في نصوصيا نوعاف مف ّ

المشاىد المسرودة تجيب عف أسئمة بسيطة وأخرى تستدعي تقديـ أكثر مف جواب أو معمومة حوؿ
تمؾ األسئمة ،نجد مثبل األخبار التي وردت عمى شكؿ أوصاؼ وحكايات وطرائؼ حتى عمى شكؿ
 -1طو عبد الرحماف ،المساف والميزاف أو التكوثر العقمي ،ص.219
 -2طو وادي ،دراسات في نقد الرواية ،دار المعارؼ ،ط ،2القاىرة ،0991 ،ص 11
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نعوت لمف يسمى بالثقيؿ .إذ يأخذ الواصؼ بمجموعة مف األسماء التي تمقى عمى الثقيؿ ،يجر
المتمقي لمشاركتو في ذلؾ الحوار ،فيحصؿ اإلمتاع بأسموب ساخر ،ويكوف ىذا األسموب ساميا ،أي ال
يمتمؾ أي وظيفة خارج الحدود المرسومة ،وال يممؾ أي معنى أدبي أو رمزي( ،)1أي ّأنو يتمفظ بيذا

السرد في العينات اآلتية(:)2
األسموب بيدؼ التسمية والترويح عف النفس فحسب ،نجد ىذا ّ
النوع مف ّ
"قاؿ ،أنشدني الحسف بف صالح البرقي لممكتّب":
أما الحبيب فبل يمؿ حديثو

وح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػديث مف أبغضتو مم ػ ػ ػموؿ

وتدي ػ ػ ػ ػ ػر ط ػ ػ ػ ػرفؾ لمحبي ػ ػ ػ ػ ػ ػب

والطرؼ مف دوف البغيض كميؿ

"حدثنا أو الفضؿ أحمد بف طيفور قاؿ :حدثني عبد الرحمف بف عبد اهلل الخوارزمي قاؿ:
لقيت شريؾ بف عبد اهلل يوما بباب الكرخ-أياـ المنصور فقمت  :يا أبا عبد اهلل حدثني بحديث كذا
وكذا فحدثني ،فقمت :يا أبا عبد اهلل آخر قاؿ :لو كنت ثقيبل في العياف كاف ىينا ولكف أنت ثقيؿ
عمى القمب".
"حدثنا أبو محمد ،حدثني جعفر بف يعقوب ،حدثني أحمد بف إبراىيـ عف جعفر األحمر ،عف
القراء أشد عمى أىؿ المريض مف مرض
إسماعيؿ بف أبي خالد ،عف الشعبي ،قاؿ :عيادة حمقى ّ

مريضيـ ،يعودونو في غير وقت عيادة ويطيموف الجموس".

العماري ،أخبرني أبو الحسف المدائني ...محمد عمي عف عمي بف
" قاؿ أخبرني أبو بكر ّ

مجاىد ،عف عنبسة بف سعيد ،أف إبراىيـ بف محمد بف طمحة بف عبيد اهلل قاؿ ألبي ىاشـ بف
جدؾ
جدي أباؾ ،و ّ
الحنفية ،أما واهلل إني ألبغضؾ ،قاؿ ما أحقؾ بذلؾ وبـ ال تبغضني ،وقد قتؿ ّ
أمؾ ؟!
عمي ّ
ونكح ّ

السختاني  :لـ تكتب عف
قاؿ حدثني أبو عمي الحسف بف زكريا قاؿ ...قاؿ  :قيؿ ّ
أليوب ّ

طاوسا؟ قاؿ  :أتيتو فأصبحتو بيف ثقميف ،ليث أبي سميـ ،وعبد الكريـ الجزيري ،فرجعت ،ولـ أكتب
عنو.

لمسرد العربي ،ص .211-212
 -1سعيد يقطيف ،الكبلـ والخبر ،مقدمة ّ
ذـ الثّقبلء ،ص 11-13
 -2إبف المرزبافّ ،
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الفصل الثاني:

النوع الثاني مف السرود ،فيو األخبار التي تحمؿ في محتواىا مجموعة إجابات ذات
أما ّ

إجاءات وىدؼ بحيث تؤثر في المتمقي ،حيث يكوف الحوار مدار تمؾ األسئمة واألجوبة بيف قطبيف
لتحقيؽ التواصؿ ،بحيث تكوف أىمية ذلؾ الحوار في محاولة "االقتراب مف عتمة المّغة...والمّغة
قوتيا وطاقتيا ،وتتجمّى في ببلغة الحوار"( ،)1تشكؿ تمؾ األسئمة
تكتمؿ مفعوليتيا وتنكشؼ ّ

واألجوبة حوا ار تفاعميا وفاعبل ،تيدؼ إلى الصمح واإلصبلح ،واإلثارة العقمية والوجدانية المتمثمة في
النببلء والفضبلء مف كيد الثقبلء وسخطيـ وبغضيـ
النار التي أليبت في نفوس وقموب ّ
إطفاء ّ

أشد البغض وىذا ما يفسح المجاؿ لتأويؿ كؿ تمؾ األوصاؼ الدقيقة لمثقيؿ ،وذلؾ لبموغ غاية وحيدة
ّ

وىي تعديؿ سموؾ الثقيؿ ،يبلحظ ذلؾ في ىذا الخبر(:)2
"ولبعضيـ في ىذا المعنى"
وثقيؿ مف األناـ غميظ

جاءني زائر مع الع ّواد

قاؿ :ما تشتكي؟ قمت لو قر

مني فداوني بالبعاد
بؾ ّ

إف السخرية سمة ببلغية وأسموب تخيمي غير مباشر ،يحمؿ خصائص واقعية طبيعية مف
واقع المجتمع ،ولتحقيؽ تمؾ اإلفادة والمتعة في آف معا.
أما أصوؿ مبادئ الحوار الخاصة عند طو عبد الرحمف ،يضعيا في مراتب الحوار المتعددة
أف لمحوار قواعد مختمفة إلنجاح عممية التخاطب
كاالفتتاح والمواجية والمدافعة ثـ االختتاـ ،كما ّ
المتمثمة في قواعد التعبير وقواعد التسميـ وقواعد التوظيؼ وقواعد التعاوف وقواعد االختيار

والمناسبة.
إضافة إلى ذلؾ وجود أصناؼ مختمفة لمحوار كالمجادلة والمناقشة والمباحثة ،وأف بنية
الحوار الحجاجي ،بنية مركبة مف عناصر متعددة الدعوى وجممة القضايا الصادقة ،التي تثبتيا
والعبلقة التي تدؿ عمى الصمة الحجاجية بيف الدعوى وبيف جممة مف قضايا( ،)3فالمخاطب حيف
يمقي خطابو يسعى مف وراء ذلؾ الى إفياـ المتمقي أو المستمع الذي بدوره يبادر بمجموعة مف

الزيف ،منشورات االختبلؼ ،2111 ،ص .23
 -1ىانس غيورغ غاداىير ،فمسفة التأويؿ ،تر :محمد شوقي ّ
الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء بأخبار الثقبلء ،ص 30
-2جبلؿ ّ
 -3طو عبد الرحمف ،المساف والميزاف أو التكوثر العقمي ،ص.271
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الفصل الثاني:

االستدالالت المنطقية باستخداـ المنطؽ الصوري ،كي يتمكف مف تخيؿ المعنى وحصولو في الذىف
ليتـ الحكـ عمى ذلؾ الخبر إذا كاف صادقا أو كاذبا بمراعاة الظروؼ الخارجية المحيطة بذلؾ
الخبر لفيـ السياؽ الخارجي بشكؿ عاـ ومنو الخطاب اآلتي:
وقاؿ دعبؿ بف عمي رحمو اهلل(:)1
إني أجالس معش ار

حمقى أخفيػ ػ ػ ػ ػـ ثقيػ ػ ػؿ

ويدؽ عنيػ ػ ػ ػ ػـ ما أقوؿ
ال يفيموني قوليـ ّ
قوـ إذا جالستيػ ػ ػ ػـ

صديت لقربيـ العقوؿ

فيـ كثير بػيوأعػ لـ ّأنن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي بيـ قميؿ.

إف الخطيب في ىذا الخبر يصؼ الثقبلء بأناس حمقى ،فقد يكوف أخفّيـ ثقيبل ،والثّقيؿ ىو
ّ

الذي ال يفيـ وال يفيـ عنو ما يقوؿ ،فإذا حادثو ال يرتاح لو ،ألنو ال يصمح لممجالسة والمؤانسة.

يتضمف القوؿ مف معنى في صيغة
ىنا نرى أف الكبلـ حمؿ قوتيف :قوة حرفية وىي ما
ّ

العبارة ،وقوة ثانية تكوف متضمنة في معنى العبارة الحرفية ،وىي :عدـ احتماؿ الثقيؿ ،فقد أشار
الببلغيوف العرب الى القوة المتضمنة في العبارة الواحدة ،وىو ما يعرؼ باالستمزاـ الخطابي الذي
درسو العمماء العرب في إطار األغراض األصمية واألغراض الفرعية.
استعمؿ الشاعر في وصفو لمثقيؿ بنية استداللية ،تشكمت مف خبلؿ استعمالو عبارات متعددة
ليدؿ بيا عمى قوؿ واحد (داؿ عمى مدلوؿ) ،وىو ال يرغب بمجالسة الثقيؿ ،فالمخاطب ىنا قاـ
بخرؽ قاعدة الكـ (كـ الخبر) فينشأ عف ذلؾ دخوؿ عبارتو في التدليؿ الواحد بمجموعة مف األقواؿ
وىو ما يسمى "الفئة الحجاجية" ).(classe argumentative
تتعدد صفات األحمؽ فإذا قاـ أحد بوصفو ،فبل يجري عمى الواصؼ أف يحدد صفاتو بعبارة
واحدة ،وردت في المصنؼ أخبار كثيرة يصؼ فييا األدباء والحكماء الحمقى والمغفميف منيا:

 -1جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء بأخبار الثقبلء ،ص.21

()2

مينا ،دار
 -2الحافظ الديف أبي الفرج عبد الرحمف ابف الجوزي ،أخبار الحمقى والمغفميف ،شرحو :عبد الرحمف األمير ّ
الفكر المبناني ،ط ،0بيروت ،0991 ،ص.18-23
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 قاؿ ابف الجوزي« :الحمؽ فساد في العقؿ أو في الذىف ،وما كاف موضوعا في أصؿالناس يتفاوتوف في العقؿ وجوىره ومقداره ما أعطوه
الجوىر فيو غريزة ال ينفعيا التأديب ،وبعد فإف ّ

منو فميذا يتفاوت الحمؽ».

وتردده ،وكبلمو أقوى األدلة عمى
 ومف صفات األحمؽ :صغر األذف ،ويعرؼ بمشيوّ
حمقو.
وفي التحذير مف صحبة األحمؽ :قاؿ عميو السبلـ« :تواخي األحمؽ فإنو يشير عميؾ ويجيد
نفسو عميؾ ،فيخطئ وربما يريد أف ينفعؾ فيضرؾ ،وسكوتو خير مف نطقو ،وبعده خير مف قربو
وموتو خير مف حياتو».
وقاؿ ابف أبي زياد :قاؿ لي أبي « :يا بني ،الزـ أىؿ العقؿ وجالسيـ واجتنب الحمقى فإني ما
جالست أحمؽ فقمت إال ووجدت النقص في عقمي».
نجد كذلؾ ىذا التعدد في الصفات في كتاب "ذـ الثقبلء" في مثؿ ىذه األخبار:
" قاؿ ،حدثني عبد الرحماف بف محمد ،حدثنا يحي بف حبيب ،أنشدني بعض الشعراء:
خميؽ بالحياكة والحجامة

شخص
" إذا أبصرت شخصؾ قمت:
ٌ

()1

حقيؽ بالنحامة والنخامة

واف أبص ػ ػ ػ ػ ػرت وجيؾ ق ػ ػ ػ ػمت :وجو

" قاؿ أنشدني عبد اهلل بف نصر ،قاؿ ،أنشدني أبو سعيد األىوازي:
لشؤـ بخت ،وقضـ قت

وألؼ سبت وأربعاء

ونقؿ صخر ،ونتؼ صدغ

بماء صمغ ومومياء

أىوف مف أف تراؾ عين ػ ػػي

تمشي صحيحا عمى الفضاء

حدثنا محمد بف زيادة الضبي عف أبي عبد اهلل ،عف األصمعي ،قاؿ ،قاؿ ابف أبي طرفة:
ّ
()2

حمى باطنة"
مجالسة الثقيؿ ّ

التعدد في الوصؼ يحيؿ عمى معنى وحيد وشامؿ وىو أف العبد الذي يحمؿ ىذه
ىذا
ّ

الصفات ،ال يمكف أف يكوف شخصا عاديا فيستحيؿ مجالستو أو حتى التقرب منو ،فيعبر
 -1ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص.19-18
 -2المصدر نفسو ،ص11-12
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الفصل الثاني:

المتخاطبوف عف أراءىـ حوؿ الثقيؿ بذكر حجج قوية تتمثؿ في وصؼ ىيئة ومشيو ،وظمو وحتى
كيفية إطبللتو عمى أناس أخفة ،ىذا التعدد في الوصؼ ىو ما يسمى عند " بيرلماف" (باإلطناب)
يستعيف المخاطب بالحجج عف طريؽ اإلطناب ليحدث بو االنفعاؿ واالستجابة فيو طريقة عرض
بطيئة لمحجج ،ذلؾ أف الخطيب يخاطب تقيبل ،ألنو شخص بطيء السمع والفيـ ،ويكثر العبارات
لكي يوضح الفكرة لو ،لذا يعمد في حكيو إلى ذكر عبارات ثـ يشرح ،وذلؾ في موضوع واحد أو
مناسبة واحدة وفي زمف واحد.
مف نماذج اإلطناب في الخطاب الحجاجي ىذا الخبر:
قيؿ لجالينوس بـ صار الرجؿ الثقيؿ أثقؿ مف الحمؿ الثقيؿ؟ قاؿ ألف الرجؿ الثقيؿ إنما ثقمو
عمى القمب دوف الجوارح ،والحمؿ الثقيؿ يستعيف فيو القمب بالجوارح( ،)1فيو يوضح لسائمو أف
يضر كؿ جوارح الجسـ بما فيو القمب .في ىذا
الثقيؿ ىو كالحمؿ الثقيؿ إذا حممتو ،واذا جالستو ّ
الخبر يوجد إطناب ،وذلؾ بوجود عدة أوصاؼ لمثقيؿ.

كما يعمد المخاطب في أخبار الثقبلء إلى التحاجج بالتمثيؿ ،اىتـ بيرلماف كذلؾ ( بالتمثيؿ)
في الحجاج ،فالعبلقة الموجودة بيف عناصر التماثؿ ىي عبلقة (أ) بػ (ب) التي تمثؿ تشبو وعبلقة
(ج) بػ (د) التي تمثؿ المشبو بو ،فعبلقة التمثيؿ حسب " بيرلماف" ىي نتاج التفاعؿ واالندماج
الحاصؿ بيف أركاف الموضوع ،أي بيف البنيات التي تمثؿ ذلؾ التمثيؿ .يظير ذلؾ في الخبر الذي
روي عف "جالينوس ىذه العبلقة في البني تبيف عناصر التمثيؿ :فعبلقة الثقيؿ بالبغضاء كعبلقة
الحمؿ الثقيؿ عمى القمب ،ويمكف أف نوضح ذلؾ عمى الشكؿ اآلتي:
(أ) -الثقيؿ
البنية األولى
(ب) -البغضاء
(ج) -الثقيؿ
البنية الثانية
(د) -ثقيؿ عمى القمب
 -1جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء بأخبار الثقبلء ،ص.28-27
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الفصل الثاني:
السرد2
-1-1متعة ّ

طغى األسموب اليزلي في كتابات "محمد بف المرزباف" ،حيث كاف دائما يبرز في نفسيتو

ممف لبس الثياب" ،ومثمو
نزعة ىجائية وساخرة عمى نحو كتابو ّ
الساخر في "تفضيؿ الكبلب عمى ّ
النوع مف
مثؿ كؿ النصوص اليزلية (كتاب البخبلء ،الحمقى والمغفميف) ،وأخرى تناسب ىذا ّ

النوع مف النص اليزلي يحمؿ أخبار تثير الغرابة والفكاىة ،كما سعى "ابف
النصوص ،وىذا ّ
ّ
الرغـ مف أف كتابو يثير الضحؾ
المرزباف" في كتابو "ذـ الثقبلء" أف يزاوج اليزلي
ّ
بالجدي عمى ّ

السخيفة والمعتوىة ،إنيا طريقتو في
والمتعة ،إال أنو ييدؼ في حقيقة األمر إلى إصبلح ال ّذات ّ
الكتابة إلصبلح ذات البيف والنفوس البغيضة ،فاليزؿ وسيمة ناجعة لموعظ ،بسبب وجود وظيفة

ببلغية ومالية ،ولو كانت نصوصو تحمؿ بعض المّبس والتعقيد في سرد األخبار« ،فالخطاب
لكنو عربي شبيو بالمّبس ،ذلؾ
التف ّكيي يفقد الفصاحة والجزالة واستخدامو لنمط مف الحكي العاري ،و ّ
أنو يتممؾ وسائمو الخاصة التي تنسج ببلغتو»(.)1

السردية ىو ضرورة
إف استخداـ ىذا األسموب في مثؿ ىذا النوع مف النصوص الخطابية ّ

األوؿ ،أي اإلسياـ في
حجاجية تواصمية ،مف ىنا تظير أىمية تمقي النصوص وتأويميا في مقاميا ّ

لمنص الذي
لمسياؽ الداخمي ّ
تمقي ّ
النصوص" :في ضوء مفاىيـ ببلغة التصوير التي تمنح األولية ّ
ليس مف حيث ىو بناء مغمؽ ذاتو ،ولكف مف حيث ىو تكويف غير منفصؿ مف متمؽ يسعى إلى

النص بمقدرتو التأويمية التخيمية"(.)2
ربط ّ

مف ىنا نستوعب مقومات اإلستراتيجية التخاطبية بيف المرسؿ والمتمقي عبر صياغة أدوات

ووسائؿ لبموغ مقاصد الخبر في مستويات الخطاب اليزلي اإلمتاعي ،وذلؾ بتوافر تقنية نقؿ الكبلـ
أو الخبر مف شخصيات واقعية وفاعمة تسيـ في توليد "سمطة سردية إبداعية تنـ بفوارؽ جوىرية
يتفرع عنو"( ،)3لذا فإف إتباع إستراتيجية مناسبة لتحقيؽ القصد وبموغ التأثير
تصور النص وما ّ
التي ّ
بعدة مراحؿ تقوده إلى استيعاب مضموف
في الغير ،يمزـ عمى القارئ ،لتمقي وفيـ النص االستعانة ّ

 -1محمد مشباؿ ،ببلغة نادرة ،دار جسور لمطباعة والنشر ،ط ،2طنجة ،2110 ،ص 09-08

الساخر في المناـ الكبير ،ص 2080
السرد ّ
 -2سميـ سعدلي ،تشكبلت ّ
 -3مريـ فرانسيس ،في بناء النص ودالالتو ،نظـ النص التخاطبي اإلحالي ،منشورات و ازرة الثقافة ،دمشؽ ،2110،ص
87
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الفصل الثاني:

بتتبع مراحؿ لكشؼ مقاصد في نياية كؿ نص أو خطاب حسب وجية نظر كؿ متمؽ ىذه
ّ
النص ّ
الداللية التي ىي حاضرة في أخبار الثّقبلء ذلؾ الحوار السيميائي المنطوؽ
النصوص ،مف الوسائؿ ّ
()1
تعبر
باإلشارة وىي وسيمة ببلغية التي ش ّكمت مفيوميا السيميائي العاـ .وىي مف ّ
الدالالت التي ّ

عف المعاني بالمنطوؽ أو بالحركات ،فتكوف اإلشارة باليد أو الرأس و"بغير ذلؾ مف الوسائؿ التي

تبمغ المعاني إلى المتمقي كال ّردع والوعيد والغزؿ والتحذير واستدعاء التي ّكـ"( .)2مف ىذا المنطمؽ

أف استعماؿ الداللة السيميائية تساعد عمى بموغ القصد مف الخطاب ،إف سياؽ
نستطيع القوؿ ّ
العبلمات يمعب دو ار في فيـ مقاصد المتكمـ.

إف البنية السردية في الخطاب اإلخباري اإلمتاعي ليا متعة بالغة ،ويرجع "ابراىيـ صحراوي"
ّ

أف «المسرود لو (المتمقي) لمحكاية أو القصة أو الخبر ينقطع عف العالـ الحقيقي المدرؾ
ذلؾ في ّ
وينتقؿ الى عالـ آخر ما إف ينخرط في سماع القصة»(.)3

مف القصص الممتعة نجد مثبل قصص البطوالت كالشجاعة ،كما نجد قصص الطرؼ
والنكت والفكاىات ،التي ترد في أياـ العرب وجميع أخبارىـ وأشعارىـ ،التي صيغت في مختمؼ
االحاديث والمناسبات في مجالسيـ وأسمارىـ ،لذا تكمف وظيفة السرد اإلمتاعي في التسمية والترويح
روحو القموب ساعة
عف النفس ،فقد ورد حديث شريؼ روي عف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمّـّ « :

فإف القموب اذا كمّت عميت»(.)4
بعد ساعةّ ،

السياؽ في حجاجية السرد اإلمتاعي؟
فما دور ّ

مدعمة بالشواىد واألحكاـ واألمثاؿ والصور الببلغية ،وكانت
وردت جميع أخبار الثقبلء ّ

غايتيا النصح واإلرشاد وتقريب المعنى إلى األذىاف وىذا ما يغمب عمى طابع النصوص السردية
(ذـ الثقبلء) (:)5
التراثية ،نأخذ بعض النماذج في أخبار كتاب ّ
 -1محمد مشباؿ ،الببلغة والسرد ،جدؿ التصوير والحجاج في أخبار الجاحظ ،منشورات كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية،
جامعة عبد الممؾ السعدي ،المغرب ،2101 ،ص .77
 -2الجاحظ ،البياف والتبييف ،ج ،0تح :عبد السبلـ ىاروف ،مكتبة الخناجي ،القاىرة ،د.ت ،ص 79-77
 -3إبراىيـ صحراوي ،السرد العربي القديـ ،ص.011
 -4ـ.ف ،ص.031

ذـ الثقبلء ،ص.77-11
 -5ابف المرزبافّ ،
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الفصل الثاني:

حدثني أبو احمد
حدثني عبيد اهلل بف عمرّ ،
 حدثنا ابف المرزباف :حدثني أحمد بف زىيرّ ،إف الرجؿ
الزبيري ،حدثنا سيد بف أوس ،عف ببلؿ بف يحي العبسي عف حذيفة ،قاؿّ :

ليدعوني ،فأقوؿّ :إني صائـ ولست بصائـ.

حدثنا إسماعيؿ بف ىاروف قاؿ ،قاؿ المأموف في نديف كاف لو ،وكاف
حدثنا لو ( )...فّ -
 ّيستثقمو:
ت كثير المراء يشجي الخميبل.

كأنو غصص الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو
ونديـ ّ

ال ،ولـ......................

يتغنى وليس يحسف شي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػئا

()1

ليس إالّ لكي يكوف ثق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيبل.

ويصمي في غير وقت صبلة

تفيد ىذه األمثمة في معاناىا العاـ اإلصبلح وتوعية الناس وتحذيرىـ مف مصاحبة الثقيؿ
وتعدؿ سموكو ،إنو شخص ال يستأنس بو في المجالس الخاصة والعامة ،ما داـ ثقيبل عمى غيره
فقد يشير الخطيب إلى صفات الثقيؿ بأقواؿ مباشرة ال تحتاج الى الشرح والتوضيح ،وتكوف عمى
شكؿ أشعار ينشدىا في قالب استعاري تيكمي يدعو القارئ الى التساؤؿ واالستفسار عف أسباب
ذلؾ وما وراء ذلؾ القوؿ مف معنى أبمغ وأقوى مما كنا نتصوره ،كثير ما يمقي الخبر عمى
المخاطب بعدة طرائؽ ومسالؾ فيشكؿ لدى المخاطب صفة إلقاء الخبر في األضرب الثبلثة
واخراجيا عمى مقضى الحاؿ.
إف األحواؿ تقتضي العدوؿ عمى مقتضى الظاىر ،ويورد الكبلـ عمى
يقوؿ أحمد الياشمي ّ

خبلفو العتبارات ثبلثة يممكيا المخاطب في أثناء األخبار ،وىي(:)2

 ما ينزؿ العالـ بفائدة الخبر أو الزما ،أو بيما معا ،منزلة الجاىؿ لعدـ جريو عمى موجبعممو ،فيمقى الخبر كما يمقى عمى الجاىؿ.
 -ما ينزؿ إلي الذىف منزلة السائؿ المتردد ،إذا تقدـ في الكبلـ ما يشير الى حكـ الخبر.

ذـ الثقبلء ،ص .77
 -1ابف المرزبافّ ،
 -2أحمد الياشمي ،جواىر الببلغة في المعاني والبياف والبديع ،ص.38
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الفصل الثاني:

 ما ينزؿ منزلة الخالي المنكر :إذا ظير عميو شيء مف أمارات اإلنكار كقوؿ خبر سعيدالخدري حيف سأؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ« :أال أخبركـ بأبغضكـ الى اهلل؟
الناس».
إف أبغضكـ الى اهلل أبغضكـ إلى ّ
قاؿ فظننت أنو سيسمي رجبل ،فقاؿّ :

ىذا الخبر يقتضي أيضا تنزيؿ العالـ بفائدة الخبر أو الزما ،منزلة الجاىؿ لعدـ جربو عمى
عز وجؿ.
موجب عممو ،فيسأؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ الحضور أش ّد الناس بغضا الى اهلل ّ
وضع طو عبد الرحمف في النص الحجاجي نماذج لمتواصؿ وأنواع الحجج المستعممة ،يرجع
فيعرؼ لفظ التواصؿ في معاف ثبلثة
التواصؿ الى ما يدؿ عمى العموـ واإلجماؿ والغموض واإلبياـ ّ

مختمفة(:)1

 .0نقؿ الخبر وتسميتو (الوصؿ) :تفيد ىذه التسمية معنى الجمع بيف عنصريف بأمر
مخصوص ىو الوصؿ الذي يعني الخبر.
 .2نقؿ الخبر الذي ىو المتكمـ واإليصاؿ.
 .1نقؿ الخبر مع اعتبار مصدر الخبر ،الذي ىو المتكمـ ،أطمؽ عمى ىذا الضرب مف النقؿ
بػ (االتصاؿ).
أف الحجاج ال يدور عمى األلسف مثمما يدور عمييما لفظ التواصؿ وأف
يرى طو عبد الرحماف ّ

أف وظيفة الحجة
التواصؿ بالمساف مف غير حجاج ،وال حجاج بغير تواصؿ بالمسافّ ،
وبيف ّ
التواصمية ىو وظيفة وصؿ ،حيث تقوـ ىذه الحجة في أنموذجيا الوصمي عمى «البناء االستداللي

المستقؿ الذي تكوف عناصره موصولة وصبل تاما ،كما ليذه الحجة وظيفة إيصاؿ ألنو يجعؿ منيا
فعبل استدالليا يتوجو بو المتكمـ إلى المستمتع»( ،)2يتبيف مف ىذه الوظيفة ما يجمع عمى
خصائصيا المتمثمة في تجريدىا مف الفاعمية الخطابية ،ويقع ىذا التجريد عند "طو عبد الرحماف"
بطريقتيف ىما:
أف لكؿ مف المتكمـ والمستمع أدوار خطابية يقوـ بيا
 -0محور الوظائف المضمرة 2وىي ّ

وىو ما يستعمؿ مف أدوات لغوية كأسماء اإلشارة وأسماء الضمائر ،يقوـ االنموذج

 -1طو عبد الرحمف ،المساف والميزاف أو التكوثر العقمي ،ص.231
 -2ـ.ف ،ص.ف.
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الفصل الثاني:

الوصمي لمحجة ،باستدالؿ ىذه األسماء السياقية والمقامية بأسماء وأوصاؼ المتكمـ
معيف.
والمستمع في إيراده الحاجة بالرجوع لسياؽ ّ

 -5المعاني المضمرة 2يكوف إظيارىا بوجود حجة طبيعية التي تمجأ إلى اإلضمار لوجود
معارؼ مشتركة بيف المستدليف بيا ،وباألنموذج الوصمي يتـ بما تحممو الحجة مف
غرض وليس في المعاني.
وىذه الطريقة في التواصؿ معتمدة في كتاب "أخبار الثقبلء" ،فقد عمد المتحاوروف إلى
استعماؿ أدوات لغوية إليصاؿ الفكرة إلى أذىاف المتحاوريف ،ذلؾ بمراعاة المعارؼ المشتركة بيف
المخاطب ومتمقيو ،قد يحدث وأف يفيـ المتمقي أغراض المتكمـ مف سياؽ القوؿ والغرض منو ،ليتـ
إيصاؿ ذلؾ القوؿ إلى ذىف المستمع .كما أف بعض خطابات "أخبار الثقبلء" أيف يمجأ فييا
المتحاوروف إلى اإلضمار فقي الكبلـ لكي يظير لآلخر المعنى الخفي ،بسبب وجود معارؼ
مشتركة بينيما بذلؾ يصؿ المتحاور إلى ىدفو وىو اإلقناع واالقتناع .نبلحظ ذلؾ مما يأني:
حدثني جعفر بف يعقوب ،حدثني احمد بف إبراىيـ عف جعفر األحمر ،عف
حدثنا أبو محمدّ ،
إسماعيؿ بف أبي خالد ،عف الشعبي ،قاؿ :عيادة حمقى القراء أشد عمى أىؿ المريض مف مرض
()1

مريضيـ ،يعودونو في غير وقت عيادة ،ويطيموف الجموس.

"حدثنا أبو العباس المروزي ،حدثنا أبي ،قاؿ :كاف ابف عائشة إذا بصر إلى ثقيؿ ،قاؿ:
()2

صنجة الميزاف"

حيث تحوي ىذه االخبار معاني مضمرة ال يشي بيا المخاطب بحيث يستخدـ

الضمير الغائب ليتحدث عف الشخص الذي يطيؿ الجموس عنده ،ليجر السامع غمى تحويؿ ضمير
الغائب (يعودونو – يطيموف الجموس) ليعبر عنو بالذات ،أي عف الشخص الثقيؿ الذي يطيؿ
الجموس عند المريض.

 -1ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص .66
 - 2ـ.ف ،ص 60
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استراتيجية التلقي والتأويل

الفصل الثاني:

وردت في نصوص رسا لة (إتحاؼ النببلء) مقاطع مختمفة تجمع فييا النكت والطرؼ
السامع إلى اإلنصات ليا بيدؼ الترويج عف النفوس في مجالس الجد والكد ،منيا
والمواعظ ،تجر ّ

ما يأتي(:)1

« ونقش رجؿ عمى خاتمو :أبرمت فقـ ،وكاف إذا جمس إليو ثقيؿ ناولو إياه ،وقاؿ اق أر ما في ىذا
الخاتـ.
()2

صما وعينا عميا».
 -وقاؿ سيؿ بف ىاروف« :مف ثقؿ عميؾ بنفسو وغمؾ بسؤالو ،فأعره أذنا ّ

تتـ عممية اإلقناع في ىذه المقاطع بشكؿ منطقي وذكي ،حيث يكوف ليذه المنطقية في
التعبير دور حجاجي ميـ في تحصيؿ المتعة لدى المتمقي وبخاصة ما تعمؽ بالحجج الجاىزة
كالشواىد الدينية واالجتماعية واألخبلقية ،مسمـ بيا في أع ارؼ كبل القطبيف ،كما يصؿ المتمقي بيا
إ لى نتائج شبو نيائية ،فكمما كاف االستدالؿ والبرىاف قويا كانت النتائج كثيرة كيفما تعددت المواقؼ
بيف المتخاطبيف ،ومما جاء فيو سوؽ االستدالؿ الخطابي الذي يناسب الخصـ ،فيذه الطريقة
مناس بة لتغيير حكـ المتمقي ،فاآليات القرآنية أو القوؿ المأثور أقواؿ مثيرة تحقؽ اإلقناع ،بذلؾ يتـ
إفياـ اآلخر عمى سبب النفور مف الثقبلء والمغفميف والحمقى والبخبلء.
أما اآلليات شبو المنطقية ،التي يستعمميا المتخاطبوف فإنيا تتمثؿ في السياؽ الخطابي الخاص
الذي يشتركوف فيو ولغة خاصة بأحواؿ المتخاطبيف ،فبل يفيميا سوى أولئؾ الذيف تواضعوا عمييا(.)3
وىو ما يسمى بالخطاب التمميحي ،ىذا الخطاب نجده مثبل في خبر حماد بف أبي سميماف:
«مف خاؼ أف يكوف ثقيبل فيو خفيؼ ،ومف أمف أف يثقؿ ثقؿ».
«روي عف أبي أسامة قاؿ :سمعت ىشاـ بف عروة يقوؿ لرجؿ :أنت أثقؿ مف الزواقي،
فسألت عنيا الفراء ،فمـ يعرفيا ،فقاؿ رجؿ مف جمسائو ،كانت العرب تسمر فإذا سمعت زقاء
()4

الديكة :استتثقمتيا لمجيء الصبح فأعجب ذلؾ الفراء».

 -1جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص.29-28
 - 2المصدر نفسو ،ص.29-28

 -3عبد اليادي بف ظافر ،استراتيجيات الخطاب ،ص.425
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استراتيجية التلقي والتأويل

الفصل الثاني:
وقاؿ شبرمة:
ومف الناس مف يخؼ ومنيـ

كرحى البزر ركبت فوؽ ظيري.

وقاؿ حبيب الطائي:
يا مف تبرمت الدنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا بطمػ ػ ػعتو
يمشي عمى األرض مختاال فأحسبو

بالس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيد
كما تبرمت األجفاف ّ
لبغض طمعتو يمشي عمى كبدي

()1

لـ يقدـ الموت إشفاقا عم ػ ػ ػ ػ ػى أحد

أف الناس ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزءا مف سم ػ ػ ػاجتو
لو ّ

حيف يوجو المرسؿ خطابو إلى الثقيؿ توجييا تمميحيا بدافع احتراـ قواعد التخاطب التي لزـ
عميو عدـ استعماؿ خطاب مباشر ،وكذا بدافع عوامؿ المكانة والسمطة ومراعاة عنصر التأدب في
الحوار ،فبل يجوز لخطيب بتواجده في مجمس عاـ ومحترـ أف يتمفظ بعبارات غير الئقة تحط مف
شأنو أماـ الجميور ،وىذا ينطبؽ عمى خطاب ىشاـ بف عروة حيف يقوؿ لرجؿ «أنت أثقؿ مف
الزواقي».
في الخبر الذي روي عف سفيات الثوري أنو خاطب الثقبلء «إذا كاف منيـ عشرة أخفة وكاف
معيـ ثقيؿ واحد فيثقموف عميو كميـ» ،يكوف بدواعي إستعماؿ المجاز في مثؿ ىذه المواقؼ اجتيادا
مف المرسؿ لنقؿ خبره الى المتمقي بطريقة تمميحية تعبر عمى حقيقة الثقيؿ ،فيجعؿ الثقيؿ يحس
إما ألجؿ المّفظ
الرازي في ىذا الشأفّ « :
بألـ اإلىانة فيقوؿ ّ
إف العدوؿ عف الحقيقة إلى المجاز ىو ّ

أما الذي يكوف ألجؿ المعنى ،فقد ترؾ الحقيقة إلى المجاز ،ألجؿ
أو المعنى ،أو ليما معا ،و ّ
التعظيـ والتحقير ،ولزيادة البياف ،ولتمطيؼ الكبلـ ...وأما تمطيؼ الكبلـ فيو أف النفس إذا وقفت

عمى تماـ الكبلـ ،فمو وقفت عمى تماـ المقصود لـ يبؽ ليا شوؽ إليو أصبل ،فأما إذا عرفتو مف
يشوقيا الى تحصيؿ العمـ بما ليس بمعموـ ،فيحصؿ
بعض الوجوه دوف البعض ،فإف القدر المعموـ ّ

ليا سبب عمميا بالقدر الذي عممتو -ل ّذـ وبسبب حرمانيا مف الباقي -ألـ فتحصؿ ىناؾ ل ّذات

أتـ»( .)2ويتجمى ذلؾ
وآالـ متعاقبة ،والمّذة اذا حصمت عقيب األلـ ،كانت أقوى ،وشعور ّ
النفس بيا ّ

في ىذا الحديث:
1

 -جبلؿ الديف السيوطي ،إتحاؼ النببلء ،ص.33

 -2عبد اليادي بف ظافر الشيري ،استراتيجيات الخطاب ،ص.170
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استراتيجية التلقي والتأويل

الفصل الثاني:

حدثنا حارث بف أبي أسامة عف أبي الحسف المدائني ،قاؿ ،قاؿ ابف السماؾ :كـ مف رجؿ لو
()1

نحب أف يموت.
نتحمؿ ما بو فعمنا وآخر ّ
قدرنا أف ّ

 .1الخرق البالغي لمخبر2
الرواة في أخبار الثقبلء كوسيمة لمتعبير بذكر أخبار
إف مظاىر الخرؽ الببلغي التي اتخذىا ّ

السخرية وسيمة تقدـ مف خبلليا معالـ اليزؿ والتيكـ ،فالخرؽ الببلغي يحيؿ
ونوادر الثقبلء ،فتعد ّ
عمى الغرابة في األلفاظ ،ويخمؽ في اآلخر صفة الدىشة والحيرة.

يتحوؿ الكبلـ النثري العادي إلى
تقوـ األقواؿ ّ
الساخرة عمى استفزاز الثقيؿ وردعو ،وبذلؾ ّ

الكبلـ النثري المجازي ،بحيث يمفت انتباه المتمقي .تقوـ أخبار الثقبلء في نصوص "ابف المرزباف"
تخيمي باستعماؿ إستعارات تي ّكمية تخرج بيا
عمى سرد وقائع مباشرة ،بؿ كانت تجمع عمى سرد ّ
طابع الخطاب التقريري المباشر إلى التخيمي غير المباشر .وىي مف بيف اإلستراتيجية المتوخاة مف

النببلء والفضبلء ،إلنشاء ىذا الخرؽ يقوـ اإلخباري عمى سرد حكايات ذات طابع تي ّكمي
طرؼ ّ
يدعو إلى الضحؾ والمتعة واإلفادة في الوقت نفسو ،إذ يكوف لمسخرية بعد أخبلقي وتيذيبي ،ذلؾ
حيف ندرجو ضمف السياؽ العاطفي ،حيث تستريح بيا العقوؿ والنفوس ،وتفتح آفاؽ التع ّقؿ
واإلصبلح.

 -1-1استراتيجية السخرية (الخبر التف ّكيي)2

إف "محمد المرزباف" كاف يحدد في نصو السردي مبلمح وصفات الشخصيات المشاركة

والفاعمة في الخبر في حمة أدبية شعرية رائعة ،وفي نصوص نثرية ذات إتقاف في الوصؼ
والتقرير ،ذلؾ بالتدقيؽ في المعطيات التاريخية في فضاء وزمف سردييف ،فيروي األحداث اليامة
والمركزية في الخبر الواحد التي جعمت "ابف المرزباف" يبدع في وصؼ الثقيؿ ،وذكر روايات تروي
عف تاريخ العرب في ذلؾ العصر ،بمشاركة أعبلـ أدبية وعممية ،وشعراء وشخصيات اشتيرت
بالفكاىة والنوادر والطرائؼ ،التي أخذت مف حياتيـ ،وجؿ الحكايات التي رويت في عصر يسوده
الخبلؼ السياسي ،وظرؼ البعادة والمجوف والتضارب عمى المكانة االجتماعية ،كما وجدت ظاىرة
 - 1ابف مرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص.31
017

استراتيجية التلقي والتأويل

الفصل الثاني:

المنافرات في الشعر كاليجاء بيف الفرزدؽ وجرير ،مما خمؽ بيف ذلؾ الشخصيات نزعة ىجائية
ساخرة.
نبلحظ في مثؿ ىذا الخبر أنو غمب عميو طابع السخرية في حوار طريؼ دار بيف
األصمعي وعمر بف العبلء أيف روى عف األحنؼ بف قيس ،قيؿ لو :
"ما ألذ المجالس؟ قاؿ :ما سافر فيو البصر ،وأبدع فيو البدف ،وكثرت فيو الفائدة ،وعدـ فيو
الثقيؿ" 1انطبلقا مف ىذه الطريقة في التعبير ،يتبيف لمقارئ ألوؿ وىمة صفة الغرابة في الوصؼ
والتقرير ،وىو ما يدعو إلثارة أسئمة مباشرة ،يتـ اإلجابة عنيا بأسموب غامض مثير لمتأمؿ فيو
واالستفسار عف معانيو ،وما ىو الدافع إلى ذكر ىذه التفاصيؿ والتعاليؽ عمى الثقيؿ في كؿ
مناسبة أو حوار يحدث في أثناء محادثة الثقيؿ ،إف لمسخرية ىدفا في بناء استراتيجية كبلمية
إلنجاح عممية التواصؿ ،فيي تحيؿ عمى المعنى الضمني (غير الحرفي) لمعبارة الساخرة التي
يتوجو بو إلى اآلخر ،نختمؼ معو في جميع المياديف ،لذلؾ يصنع الراوي في حكيو إيديولوجية
فنية بمراعاة قواعد المحادثة التي وضعيا "غرايس".
أدبية و ّ

ورد خبر الذي روي عف منصور بف الحجاج ،كاف إذا رأى بغيضا قاؿ" :الميـ أقتمو ،واف

كاف قتمو يقتمني فاقتمو واقتمني" .إف الصيغة التعبيرية لمقتؿ تحيؿ غمى خرؽ ببلغي ،تترجـ
أحاسيس منصور بف الحجاج الذي يصؼ فييا حالتو في صورة تخييمية ،يضع القارئ في موقؼ
ويموت اهلل معو العبد الثقيؿ ،فينا يتساءؿ القارئ إف كاف
حرج ،ما إف كاف يتمنى حقا الموتّ ،

تمني الموت قد يساعد عمى التخمص مف الثقيؿ .ىنا تظير الحبكة التي صنعيا الراوي ليحدث
ّ
تراجيديا ،ألف أكثر العناصر أىمية ىو بناء األحداث "الحبكة" ألف التراجيديا–بالضرورة -ال تحاكي
األشخاص ،ولكنيا تحاكي األفعاؿ ،والحياة بما فييا مف سعادة وشقاء"( .)2أي أف كؿ ما نتعرض
إليو مف دراما ،يكوف عنص ار فاعبل لتصوير ما تتعرض إليو الشخصية وعبلقتيا بالفعؿ الذي
يعكس مزاج تمؾ الشخصية ،فيو وصؼ جماي مفصؿ في الخرؽ الببلغي "ىذا الوصؼ المفصؿ

سيحوؿ الحكي ،عمى نحو ما تتجمى وظيفتو
تتجمى وضيفتو الببلغية في التمييد لمحادث الذي
ّ
 -1جبلؿ الديف السيوطي ،اتحاؼ النببلء ،ص 11
 -2أرسطو طاليس ،فف الشعر ،تر :إبراىيـ حماده ،مكتبة االنجمومصرية ،القاىرة ،دت ،ص .97
018

استراتيجية التلقي والتأويل

الفصل الثاني:

أيضا في خرؽ النمط السائد في السخرية"( )1حيث يسعى المخاطب مف وراء ذلؾ ،دفع المتمقي الى
تخيؿ المعنى الحقيقي لمعبارة الساخرة.
يرتكز الخرؽ الببلغي في أخبار الثقبلء عمى نيج تقنية يقودىا "التضميف التّيكمي الذي
يم ّكف المخاطبيف مف االستخفاؼ بالثقبلء باستخداـ عبارات تتوجو إلى السخرية التي ينتج عنيا
ضد
الخطاب التيكمي الذي يخضع لممعيار الببلغي ،والذي ىو صنيع "إخراج الكبلـ عمى ّ

مقتضى الحاؿ"(.)2

التيكمية فيما يأتي:
يمكف أف نمتمس بعض األقواؿ التي وردت فييا ىذه التقنية
ّ

حدثنا محمد بف إسحاؽ عبد الرحماف المدائني ،حدثنا سميماف بف أبي شيخ ،حدثنا
"يقوؿ ّ :

أبو الصغدي الحارثي ،قاؿ أتيت عوانة ،بعد أف ٌكؼ بصره ،فسمّمت عميو ثـ قمت  :إف اهلل تعالى
عوضؾ اهلل مف بصرؾ؟ قاؿ  :الطويؿ ،العريض ،يا
عوضو مكانة فما ّ
لـ يسمب عبدا شيئا إال ّ
بغيض ،قاؿ  :قمت وما ىو  .قاؿ :أال أراؾ ،وال تقع عيني عميؾ"(.)3

نبلحظ أف "عوانة" استعمؿ أسموباف متعارضاف لئلجابة عف سؤاؿ "أبو الصغدي" الحارثي حيف
عوضو اهلل مكاف ذىاب بصره األوؿ :أسموب مباشر في قولو" :الطويؿ العريض ،يا
سألو عف الذي ّ

بغيض" ،والثاني بأسموب غير مباشر (التمميح) وىو في قولو " :ال يراه وال تقع عينو عمى ذلؾ
الثقيؿ ،بحيث تولد عف إجابة عوانو سياقاف متبلزماف يفيماف مف سياؽ العبارة ،وكانت اإلجابة
السردية التي كانت معنى نقيض اإلجابة األولى.
الثانية بمثابة نياية المتتالية ّ

"قاؿ ،أخبرني محمد بف عمي قاؿ :دخؿ رجؿ عمى عميؿ يعوده ،وكاف العميؿ يبغضو

ويستثقمو ،فقاؿ لو ،وقد أبرمو في المسألة ،كيؼ وكيؼ تجدؾ ،وىؿ تعرفني .قاؿ :فقاؿ لو
المريض ،وىؿ يخفى بغضؾ عمى أحد؟"(.)4
"حدثنا أبو محمد التميمي ،حدثنا محمد بف إسماعيؿ بف ...إف الوارؽ ،حدثنا ابف فضيؿ
عف عبد اهلل بف شبرمة ،قاؿ :سمعت الشعبي يقوؿ:
 -1محمد مشباؿ ،ببلغة السرد ،ص .62
 -2ينظر :يحي بف حمزة العموي ،الطراز ،ج ،1ص  ،012نقبل عف محمد مشباؿ ،ـ.س ،ص 13
ذـ الثقبلء ،ص 018
 -3ابف المرزبافّ ،
 -4ـ.ف ،ص 001

019

استراتيجية التلقي والتأويل

الفصل الثاني:
مف الناس مف يخؼ ومنيـ كرحى البرز رّكبت فوؽ ظيري(.)1

"حدثنا أبو محمد ،حدثنا محمد بف العباس قاؿ ،قيؿ لؤلعمش ما تصنع عند مطير؟ قاؿ:
الحش إذا كانت لي إليو حاجة"(.)2
آتيو كما آتي
ّ

وضح عبد اهلل صولة أف
في ىذه األمثمة يبلحظ تمازج أسموبيف ىما الخبر واإلنشاء ،بحيث ّ

نفرؽ بيف ما ىو استفياـ ،أي
ىذيف األسموبيف يكوناف متقابميف ومتعارضيف ،أي يمكف أف ّ
"كيجينة" ،كما ترى ذلؾ "أركيوني" أو السؤاؿ " ،"La questionواإلثبات أو التقرير ""L’assertion

لكنيما في الحقيقة يشكبلف سمما واحدا ،قائما عمى التواصؿ
فيما عمبلف
لغوياف متقاببلف ّ
ّ

واالسترساؿ ،قاؿ "صولة" إف في مثؿ ىذه الممفوظات قد تتميز بالتكبر وىو مف الفئة التي ال
يحبذىا اهلل ورسولو ،وأف أحاسنيـ خمقاىي الفئة المحبوبة عند اهلل ورسولو ،وكاف تركيب الجممة
ّ

االستفيامية مف الحسف إلى السيء.

يقدـ أسموب السخرية لدى المؤلؼ طابعا أدبيا في نيج الكتابة إلنتشار النزاعات وفساد أخبلؽ
يقدـ أنموذجا عف تمؾ الحياة المجونية
البشر ،جعؿ أسموبو بالتيكـ بالتيكـ واليجاء ،فكاف لو أف ّ
الرواة الذيف
الممزوجة بوقائع وأحداث تشكؿ ما يسمى بالخطاب الفكاىي ،فكاف يسرد أخبار ّ
الروايات التي وردت
الرواة يتداولوف مختمؼ ّ
يستثقموف فئة ميمشة في المجتمع العرافي ،حيث كاف ّ

الجد والترؼ في آف معا(.)3
جو ّ
في مجالس متنوعة يسودىا ّ

المصنؼ أو المؤلّؼ
يمكف أف نستخمص مف ىذا العنصر أف مقاصد الخبر تتحدد باعتبار
ّ

الذي ىو ممؽ لمخبر ،ونجد المتمقي ىو الذي يحدد ىذه المقاصد بعد عممية تأويؿ األقواؿ التي
يتمقاىا أو يسمعيا ،فالعبلقة الموجودة بيف المتكمـ والمتمقي ىي التي توجو وتحدد المقصود مف
()4

حسية"
الخبر ،عمى أساس أف المقاصد عند "سعيد يقطيف" ذات طبيعة معرفية أو وجدانية أو ّ

ذـ الثقبلء ،ص 11
 -1ابف المرزبافّ ،
 -2المصدر نفسو ،ص 71

 -3أحمد عبد المجيد خميفة ،فف الفكاىة والسخرية عند شعراء الممموكية ،المكتبة األزىرية لمتراث ،القاىرة ،دت ،ص -21
21
 -4سعيد يقطيف ،الكبلـ والخبر ،ص 211
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استراتيجية التلقي والتأويل

الفصل الثاني:

بيذه األوصاؼ نتم ّكف مف تمييز أنواع الخبر اليزلية ،التي تقيد داللة االنفعاؿ والترويح عف
النفس ،التي نجدىا في األنواع السردية ،والتي تروي حكايات ونوادر البخبلء ،وأخبار الحمقى
والمغفميف...

 -1-1استراتيجية التيكم2

يعد أسموب التيكـ آلية مف آليات التعبير غير المباشر ،يستعممو المرسؿ في خطابو لنقد

"السخرية" في مواضع حيث ييدؼ
اآلخر ،سواء أراد نقد ذواتو أو سموكو ،ويمكف أف نطمؽ عميو بػ ّ
فييا "المعنى الحرفي اإليجابي ،المعنى المقصود ،فيؤدي إلى تقويـ نقدي أقؿ ،وعمى العكس مف
ذلؾ ،ففي حالة الثناء يتشرب المعنى الحرفي السمبي ،المعنى اإليجابي المقصود"()1بحيث يضحى
التّي ّكـ استراتيجية غير مباشرة يستعيف بيا المرسؿ في تشكيؿ العمميات الدىنية ،ثـ تتطور لتتجاوز
العبارة المّغوية في الممفوظ بتحقؽ بيا القصد مف كبلمو ،يمكف أف نخمص ذلؾ في رأي أحمد
القوة اإلنجازية المستمزمة
المتو ّكؿ "بأف القوة اإلنجازية الحرفية مدلوؿ عمييا بطريقة صوغ العبارة ،و ّ
()2
القوة
معينة" ّ .
تتولد عف القوة األولى ،طبقا لمقامات ّ
القوتيف مف خبلؿ ّ
ميز أحمد المتو ّكؿ بيف ّ

اآلنجازية الحرفية لمعبارة المغوية في مختمؼ السياقات ،فحيف تبقى القوة اإلنجازية المستمزمة تستمزـ

بما يواكب المقاـ ،بحيث ال تتولد إال في طبقات مقامية معينة "،فالقوة الحرفية تختمؼ عنيا في
أخدىا مباشرة مف حيث صيغة العبارة ذاتيا"(.)3
يستعيف المرسؿ في ىذا الموضع ببعض العبلمات المّغوية لموصوؿ إلى اليدؼ مف
يعبر فيو المرسؿ عف قصده بوجود مؤشرات صوتية
الخطاب وبخاصة ما نجده في الخطاب الذي ّ
تكوف عادة أداة مصاحبة ،فبل يكتفي المرسؿ بتوظيفو ،بؿ يستعيف باإلختبار بيف التأويؿ الحرفي أو
التأويؿ التيك ّمي بوجود معمومات أخرى خارجية كالمعرفة السياقية( ،)4كما رأى الشيري أف عدـ

مطابقة عناصر الخطاب بعناصر سياقو مف األدوات ،التي يمكف أف يعتمدىا المرسؿ وذلؾ عبر
1- Shelly Dems, et Ellen Winner : Obligatory processing of literal and nonliteral meanting
verbal irony, journal of pragmatics, volume 31, n° 12, 1999, p580.
 -2أحمد المتوكؿ  :آفاؽ جديدة في نظرية النحو الوظيفي ،نقبل عف :عبد اليادي يف ظافر الشيري ،استراتيجيات
الخطاب ،ص .171

 -3ـ.ف ،ص .21-20
 -4عبد اليادي بف ظافر الشيري ،استراتيجيات الخطاب ،ص .121
000

استراتيجية التلقي والتأويل

الفصل الثاني:

آلية التي ّكـ ،بتداخؿ بعض األنساؽ الثقافية المختمفة ،أو إنتاج بعض الخطابات التي تتكوف عبر
أف صفة التي ّكـ في الخطاب بما فييا
طبقات تنظيمية ،بالمقابؿ نجد أف "سيرؿ" " "Searleيرى ّ
االستعارة ال مف معرفة آخر أو معرفة األعراؼ ،وأرجع ذلؾ إلى أف قواعد المحادثة وقواعد إنجاز

األعماؿ المّغوية تكوف كافية لتحقيؽ آلية التي ّكـ في الخطاب(.)1
لتوضح قصد المرسؿ ،إذ
يقوؿ الشيري إف آلية التيكـ تستدعي االستعانة ببعض العبلمات
ّ

عما يوحي قصده التيكمي ال سيما في الخطاب الشفيي ،فيناؾ
ال يستغني عند إنتاج خطابوّ ،
مؤشرات كثيرة تعنيو عمى تعييف القصد تيكميا ،منيا المؤشرات الصوتية فإف "أغمب النظريات التي

يوجيونيا لمتمييز بيف األقواؿ الحرفية واألقواؿ
تعالج المغة المجازية تدمج فكرة التّضاد في تمؾ التي ّ
لتضاد أساسا لعدد مف المصطمحات التي استعممت في عدد
غير الحرفية ...التي تشكؿ بيا فكرة ا ّ

مف النظريات التي تعالج كيفية فيـ التيكـ المّفظي ،مثؿ عدـ اإلخبلص التداولي ،التنافر اإلدعاء
االستمزاـ الحواري"(.)2
عندما نق أر خطاب أخبار الثقبلء ،نرى أنو طغى عميو أسموب التّيكـ ،وىذا ما نبلحظو في
الخطاب اآلتي(:)3
حدثني عبد اهلل بف محمد القنطري ،حدثنا يحي بف ّأيوب قاؿ ،قاؿ يوما شعيب بف حرب

يتبصره ،ويقوؿ :مف
حدثنا الحسف بف عمارة ،فقاؿ رجؿ مف ناحية :آه ! فالتفت إليو شعيب وجعؿ
ّ

أف لي
يسرني ّأني ّ
حدثت عف غير ثقة و ّ
ىذا؟ حتى حسبت إف رآه يضربو ،ثـ قاؿ  :شعيب ،ما ّ
عشريف عبدا مثمؾ.

مف خبلؿ ىذا الخطاب نبلحظ أف ىناؾ مناسبات التمفظ تقع في غير سياقيا ،حيث:
"يعتبر عدـ مناسبة الخطاب لسياؽ التمفظ مف العبلمات التي يمكف أف يعتمد عمييا المرسؿ لمتعبير
عف قصده عبر آلية التيكـ ،باستثمار بعض الخصائص الثقافية غير المحددة ،أو إنتاج الخطاب
معينة"(.)4
عبر طبقات تنغيمية ّ
 -1عبد اليادي بف ظافر الشيري ،استراتيجيات الخطاب ،ص .121
 -2المرجع نفسو ،ص 109

 -3ابف المرزباف ،ذ ّـ الثقبلء ،ص 011-011
 -4عبد اليادي يف ظافر الشيري ،ـ.س ،ص 121
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استراتيجية التلقي والتأويل

الفصل الثاني:

يرى "سيرؿ" مف جية أخرى أف االستعارة ال تتطمب أف ندرؾ خصوصيات العبلمة المصاحبة
أو غير ذلؾ ،مف ا\ياء وأرجع ذلؾ إلى قواعد الحوار وكذا كيفية إنجاز األفعاؿ المغوية بحيث
يعدىا كافية لتحقيؽ أسموب التي ّكـ.
ّ
كاف عمى الراوي في أخبار الثقبلء أف يبنوا حكيميـ وفؽ أدوات ببلغية ،يستعيف بيا ليضفي
عمى تمؾ الحكايات واألخبار صبغة غامضة ،كي يفسح المجاؿ لمقارئ الضمني مف استعماؿ
مخيمتو في فيـ األلفاظ الغريبة ،ألف تمؾ األخبار تروى عمى السامعيف باستراتيجية غير مباشرة
يتوسؿ بيا المخاطب لتغميط الطرؼ األخر ،باستعماؿ مسوغات تممح عمى ذـ الثقيؿ بكممات ىزلية
ساخرة ،التي تحمؿ في طياتيا غاية ببلغية تجعمو متأث ار بما يمقى إليو مف كبلـ.
إف السخرية وسيمة ناجحة لتغميب الخصـ فيي تتميز بصفة التعجب والتخيؿ " الذي يتميز
()1

بالحيؿ والمظاىر المتحولة التي ال تخمو منيا السخرية"

فالخطاب البميغ عند العرب يسمؾ مسمؾ
()2

القبوؿ إذا تمكف المتمقي مف إيجاد تفسير لغريب الكبلـ وىو " رد البعيد إلى المألوؼ القريب"

ىي

مف أساليب اإلببلغ لدى المتخاطبيف في (أخبار الثقبلء) ،لذا يستعيف القارئ بقدراتو الذىنية
والعرفية ليصؿ إلى مقاصد المتكمـ (المحاور لو) وىذا ما نجده في الخبر األتي:
()3

عمي:
أنشدني
األدمي قاؿ :أنشدني ابف المرزباف ،قاؿ :أنشدني أحمد بف ّ
ّ
وأنا أيض ػ ػ ػػا ثقيؿ
أنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت واهلل ثقيؿ
لؾ رأس فيو بوستيف

ولي عقب طويؿ

تتجمى المبالغة في وصؼ الثقيؿ في كممة " بوستيف" و"العقب الطويؿ" ،حيف سماع ىذه
الكممات الغريبة يقع المستمع (المتمقي) في دىشة وغرابة لما يقاؿ لو ،كما ورد في الخبر الذي روي
عف إبراىيـ بف محمد بف طمحة حيف قاؿ ألبي ىاشـ بف محمد بف الحنيفة :أما واهلل إني ألبغضؾ.
()4

أمؾ!
قاؿ :ما أحقؾ بذلؾ ولـ ال تبغضني وقد قتؿ جدي أباؾ ّ
وجدؾ ونكح عمي ّ

وىي كناية عف

السبب الرئيسي الذي يجعؿ المرء بغيضا ،وىو القياـ بجريمة في حؽ أخيو المسمـ وىي قتؿ أحد

 -1محمد مشاؿ ،ببلغة نادرة ،دار جسور لمطباعة والنشر والتوزيع ،طنجة ،2110 ،ص.27
 -2عبد القاىر الجرجاني ،أسرار الببلغة ،تح ،محمود شاكر ،مكتبة الخناجي ،القاىرة ،دت ،ص.011
 -3ابف المرزياف ،ذـ الثقبلء ،ص.17
 -4ـ.ف ،ص.71
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استراتيجية التلقي والتأويل

الفصل الثاني:

أفراد عائمتو فيصبح بالنسبة لو عدو أبدي ،ال يكمف العفو عف خطيئتو ،فبل تآخيو وال تبلطفو ىذه
تعد أكثر شيوعا في المجتمع العربي ،خاصة حوؿ العرش والخبلفة السياسية وغيرىا مف
المنازعات ّ
األسباب .كما أنيا حيمة مف حمؿ السخرية مف األخر عند العرب وىي نوع مف المعاتبة بيف
األشخاص.
()1

نجد في خبر آخر كتب ابف الجيـ يجيز ما قالو في بيتيف مف الشعر عف الثقيؿ:
لو قابمتو السعود صاعدة

لحطّيا بغضو إلى األرض

قد كتب البعض فوؽ جبيتو

ىذا ورب العباد مف فرضي

ىنا نجد بعض مواضع اإلفراط في الوصؼ (اإلخبار) لغرض المبالغة في مواقؼ الغضب
ذلؾ لشفاء غميؿ النببلء والفضبلء ،عما يواجيونو مف منافرات ومخاصمات عند مجالسة الثقيؿ.

-1البعد التداولي لمسخرية2
مف مستضرفات عمـ البياف عند "ابف األثير" نجد التناقض أو ما يسمى "عكس الظاىر" أي
ما يتمفظ بو المتكمـ ويقصده (أو يراد بو العكس) فقاؿ" :وحقيقتو أف تذكر كبلما يحؿ في ظاىره
()2

عمى معنى ويراد بو معنى عكسو

والمبلحظ في نصوص (أخبار الثقبلء) أف السخرية مممح

التحاور والتفاعؿ بيف العناصر المشاركة في الحديث (الخبر) ،فإف الخطاب الساخر الذي ينتجو
المتحاوريف "يحيؿ عمى جممة مف العناصر السياقية الخارجية التي تساىـ في إنتاجيا وتأويميا ،مما
()3

يوجب ضرورة اإلحاطة بكؿ الظروؼ المحيطة بيا

فالسياؽ الخارجي لو دور في بناء معنى

النص بمراعاة الظروؼ المحيطة بو ،التي ينتج عنيا عممية تأويؿ النصوص ،وكذا أحواؿ
المتخاطبيف في تمؾ المحظة التي تـ التمفظ بالعبارات الساخرة التي تجر السامع الى استنتاج فحواىا
وما تحممو مف معاني ضمنية ،كي يساىـ متمقييا في تطوير المحادثة ونجاحيا .إذ تقوؿ "فرانسواز
أرمنكو" أف "التداولية تقوـ بإدراؾ مدى أىمية التفاعؿ بيف األعضاء الحية باستخداميـ عبلمات

 -1ابف المرزياف ،ذـ الثقبلء ،ص.81
 -2أحمد مطموب ،معجـ المصطمحات الببلغية وتطورىا ،ج ،3مطبعة المجمع العممي العراقي ،1987،ص .88

 -3العمري آسيا ،السخرية في كتاب الحمقى والمغفميف البف عمي بف الجوزي ،مقاربة تداولية ،مذكرة ماجستير ،جامعة
مولود معمري ،تيزي وزو ،2010-2009 ،ص .54
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استراتيجية التلقي والتأويل

الفصل الثاني:

واشارات تساعد عمى فيـ فحوى الخطاب وأثر الفعؿ عند إنجازه عف طريؽ داللة جممة ما التي
يتمفظ بيا متكمـ ما أثناء إلقاء خطابو ،وذلؾ ما يعرؼ بكيفية تشخيص ألعاب المغة أثناء التحاور
()1

بيف المتخاطبيف"

فبالمغة نستطيع إنجاز المقاصد التي تعد جوىر العممية التواصمية.

يقوؿ "عز الديف إسماعيؿ" إف "األدب الفكاىي يقوـ عمى عناصر ،بعضيا بمثابة المادة
وبعضيا يتحقؽ في بناء العمؿ األدبي مف ىذه المادة"(.)2
تعني المادة عنده األفكار التي تبني ىذا العمؿ ،ويكوف ىذا البناء داال عمى بعض عناصر
الروائي جزءا مف أجزاء محتوي ذلؾ العمؿ ،وتكوف
الصورة ،إذ يكوف تصوير األحداث في السرد ّ
الطريقة التي تنسؽ بيا األقواؿ أو األحداث ذات تأثير فني في المتمقي.

يقوـ السياؽ عمى إبراز الكبلـ الضمني ،بوجود الظروؼ الخارجية المحيطة بذلؾ الخطاب
خصوصا ما يتعمؽ منو بالخطاب الساخر ،فقد استعاف "ابف المرزباف" في نصوصو باألسموب الساخر
ذميـ ومخاطبتيـ بشتى الصفات القبيحة ففضؿ عف ىؤالء
التيكمي ،فيو غني عف ىذه الكتابة بموميـ و ّ
القوـ الحيواف الذي ىو الكمب وىو الذي يراه البشر مف أقبح وأبغض الحيوانات عمى وجو األرض.

عالج ىذه الظاىرة بأسموب ساخر ،وبكؿ أوصاؼ وأساليب اليجاء ،نيج منيج الكتابة نفسو
"ذـ الثقبلء" بحيث جمع مختمؼ النصوص والحكايات ،التي تقوـ عمى مخاطبة الثقبلء
في كتابو ّ
قسـ "اآلمدي" الدالالت ،التي يحمميا سياؽ
بطريقة ساخرة ،بواسطة بناء دالالت وراء تمؾ العباراتّ ،
الخطاب إلى ثبلث  :داللة التنبيو ،واإليماء ،داللة المفيوـ ،وداللة اإلشارة ،ففي تعريفو لداللة

المخالفة في التعبير يقوؿ" :وأما مفيوـ المخالفة ،فيو ما يكوف مداوؿ المفظ في محؿ السكوت
مخالفا لمدلولو في محؿ النطؽ ،ويسمى دليؿ الخطاب"(.)3
يعبر المتحاوروف عف أحاسيسيـ تجاه الثقيؿ ،بعبارات تكوف مخالفة لما يدؿ عميو سياؽ تمؾ
ّ

العبارات ،ففي مثؿ ىذا الخطاب الساخر نرى أف القصد منو يفيـ بحسب الظروؼ والسياؽ الذي
ارتبط فيو ذلؾ الممفوظ أو العبارة الساخرة ،عمى نحو ما يأتي :
 -1فرانسواز أرمنكو ،المقاربة التداولية ،تر :سعيد عموش ،مركز اإلنماء القومي ،الرباط ،1986 ،ص .52
 -2عز الديف إسماعيؿ ،األدب وفنونو ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،0971 ،ص 21

 -3سيؼ الديف أبي الحسف عمي بف محمد اآلمدي ،اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ،ج ،2بيروت  ،0981ص 19
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الفصل الثاني:

"حدثنا أحمد بف زىير ،حدثنا يحي بف أيوب ،حدثنا رجؿ عف شريؾ  :كراف ،كراف ،سخت ما
أثقمؾ ما أثقمؾ !"(.)1
"حدثنا أبو محمد األميف ،عف حماد بف أبي حنيفة قاؿ :كنا عند رقبة بف مستقمة ،فأتاه رجؿ
متغيمة فقـ".
كاف رقبة يستثقمو ،فقاؿ  :يا ىذا ،إف ناحيتكـ بعيدة والسماء ّ

قاؿ أبو حفص ،حدثنا عثماف بف محمد بف أبي شبيو قاؿ  :سمعت منصور بف الحجاج وكاف

صدوقا فاضبل ،وكاف إذا رأى بغيضا قاؿ :الميـ اقتمو ،واف كاف قتمو يقتمني فاقتمو واقتمني"(.)2
أف ىناؾ مجموعة مف العناصر الخارجية التي تحدد معنى العبارة
أ
مف ىذه األمثمة
نستقر ّ

وتأويميا ،لذا يجب النظر أوال إلى العبلقة الموجودة بيف "رقبة بف مستقمة" و"الثقيؿ" ،و"منصور بف
يتمنى في كؿ مرة أف يقتمونو ويقتموف الثقيؿ في المقابؿ :لكي يتـ
الحجاج" مع الرجؿ الذي يراه و ّ

التأويؿ والفيـ ال بد عمى "المتمقي أف يحيط بسياؽ التمفظ مف أجؿ فيـ وتأويؿ الخطاب ،لذا نرى
دور
أف لمسياؽ الخارجي بما في ذلؾ عصر النص ،وظروؼ الكتابة ،ثـ أخي ار عصر القراءة ا
أساسيا في مسار وكيفية تأويؿ النصوص"(.)3
إف معرفة األحواؿ والظروؼ الخارجية لنص ما ال يظير فقط عمى مستوى النص ،ولكف
عمى المستوى المقامي لو ،فيو الذي "يسمح ليس فقط بتأويؿ الممفوظات  :بمعنى استيعاب المعنى
الصريح التي تحمميا /ولكف يسمح كذلؾ بتوليد المعاني الثواني الضمنية ،ويفيـ المرسؿ إليو
المعنى التي ّكمي بعد أف يفطر في المعنى الحرفي ثـ يستبعده عمى أنو المعنى المقصود ،وليذا فإف
تأويؿ الممفوظ في السياقات التي تستدعي المعنى التيكمي تكوف أطوؿ مف تأويميا في سياقات
تستدعي المعنى الحرفي"(.)4
توظؼ السخرية مف أجؿ إبراز صفات شخص ما ،كأف نقوؿ إف الرجؿ الثقيؿ ىو (فيؿ) ،ونكوف
بذلؾ نقصد السخرية منو ،فإف المتمفظ بيذا الكبلـ قد قاـ "بتقميد نص أو نوع بغرض الحط منو"(.)5

 -1ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص 013
 -2المصدر نفسو ،ص 011

 -3حميد لحمداني ،القراءة وتوليد الداللة ،ص 88
 -4عبد اليادي بف ظافر الشيري ،استراتيجيات الخطاب ،ص 107
5- D. Maingueneau : Analyse les textes de communication, Dunod, Paris, 1998, p 152
001

استراتيجية التلقي والتأويل

الفصل الثاني:

فالسخرية تقع دائما خارج المقاطع ألننا نوظؼ االستعارة في الخطاب الساخر ،خارج
السياؽ األصمي "أف السخرية في مجاؿ نعدد األصوات ىي في نفس درجة االستعارة التي توظؼ
مف أجؿ إبراز قيمة شخص معيف"(.)1
تتجمى مظاىر اشتغاؿ السخرية في كتاب "ابف مرزباف" كذلؾ في عنصر المبالغة في وصؼ
الثقيؿ باستخداـ أسموب اليجاء والعبارات التي تضع المتمقي في موقؼ حرج منو ىذا الخبر(:)2
لي صاحباف ،عمى ىامتي

حد الوتد
جموسيما ،مثؿ ّ

ثقيبلف لـ يعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرفا خفة

الرمد
فيذا الزكاـ وى ػ ػ ػ ػ ػػذا ّ

كما تشتغؿ السخرية عمى عنصر العبثية وىو "األمر الذي يتنافى مع المعقوؿ ،وادراكو قد
()3

يثير الضحؾ"

ىذا ما نمتمسو في "...قاؿ ،قيؿ لؤلعمش ما تصنع عند مطير؟ قاؿ :آتيو كما
()4

الحش إذا كانت لي إليو حاجة
آتي
ّ

وىذا الخبر لو معنى ضمني وىو عدـ التطفؿ والتدخؿ في

شؤوف وأعماؿ اآلخريف.
ىناؾ دليؿ آخر عف طغياف السخرية في كتاب "ابف مرزباف" ىو ما يعرؼ "بالمنطؽ الزائؼ"
بحيث يعبر الساخر بأمور غير معقولة وتشبو المستحيؿ في آف معا .فيي حيمة تظير بيا
المتخاطبوف في أخبار الثقبلء "إلبطاؿ القواعد العقمية المنوط بيا عند كافة الناس إلثارة السخرية
وتغميب الخصـ".
كاف الحديث في شأف العممية التواصمية ،محط اىتماـ المغوييف والببلغييف كما كاف لمدارسيف
والقدماء اىتماـ حوؿ الكبلـ العربي.
نوجو إليو الكبلـ أو
والكبلـ عند "أرسطو" مرّكب مف ثبلثة عناصر :القائؿ ،المقوؿ فيو ،والذي ّ
القوؿ(.)5

 -1عمر بمخير ،مقاالت في التداولية والخطاب ،مقاؿ حوؿ "البعد الحجاجي لمسخرية في المقاؿ اإلفتتاحي ،دار األمؿ
لمطباعة والنشر والتوزيع ،تيزي وزو ،د ت ،ص 99

 -2ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص .60
 -3العمري آسيا ،السخرية في أخبار الحمقى والمغفميف ،ص 69
 -4ابف المرزباف ،ـ.س ،ص 73

 -5ينظر  :أرسطو طاليس ،الخطابة :الترجمة العربية القديمة ،تح :عبد الرحماف بدوي ،وكالة المطبوعات ،دار القمـ،
لبناف ،0979 ،ص 01
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الفصل الثاني:

لكي نفيـ المقصود مف الكبلـ الساخر ال بد أف نرجع إلى المقاـ الذي تمفظ فيو المرسؿ بيذا
وجو إليو ذلؾ الكبلـ ،فالسخرية تفيد في حقيقتيا
الكبلـ والظروؼ الخارجية المحيطة بو ،ومف الذي ّ
مقوـ ببلغي ييتـ بالمعنى
اإلببلغ والوصوؿ إلى غاية معينة أو تيدؼ إلى اإلصبلح ،ألنيا بمثابة ّ
المقامي ،ونوايا المرسؿ والمتمقي ،ألف السخرية تفيـ مف المعنى اإلستعماري وطبيعة الشخصيات
المشاركة في تمؾ السخرية.
ذلؾ ما نبلحظ في أخبار الثقبلء ،حيث أف بنية القصص والحكايات تحيؿ عمى حجج
وأحكاـ وشواىد طريفة ،لتوصيؿ مقاصد السارد في نظرتو إلى الثقيؿ والتأثير فيو ،إف "األثر الفني
الذي يتركو النص حتى واف كاف مكتمبل ومغمقا دوف أف تتأثر خصوصيتو التي ال يمكف أف
تختزؿ ،ألف مفيوـ االنفتاح حسب ىذا األخير ىو مبدأ اإلبداع"(.)1
تعتبر أركيوني بعض الممفوظات كاالستفياـ ' "La questionاو التقرير كيجينة ،وىذه
الممفوظات ال ىي باالستفياـ المحض وال إثبات محض ،إذ قد يفيد السؤاؿ فييا إثباتا وتقريرا ،ويفيد
اإلثبات والتقرير فييا سؤاال واستفياما"(.)2
يبيف كذلؾ عبد اهلل صولة أف إلقامة حدود بيف األسموب اإلنشائي والخبري يفرض استخداـ
المقياس التقميدي في التمييز بينيا ،فإف ما فيمنا مف ىذه المسألة ىو أف سياقات كثيرة في القرآف
يستخدـ فييا اإلنشاء والقصد إلى التقرير ،ويكوف ذلؾ في االستفياـ غير الحقيقي الذي يسميو
"بمونتيف" "االستفياـ الحجاجي" ،وىو بمثابة وسيمة لمحجاج( .)3مف ذلؾ خطاب ابف المرزباف الذي
نقؿ خب ار عف عمر بف الخطاب:
"حدثنا أبي ،حدثنا ىرولة بف عبد اهلل ،حدثنا أبو داود الطيالسي ،عف محمد بف أبي حميد ،حدثنا
زيد بف أسمـ عف أبيو عف عمر بف الخطاب ،قاؿ" :كنت جالسا عند النبي صمى اهلل عميو وسمـ ،فقاؿ:
أال أخبركـ بخير أئمتكـ؟ قمنا :بمى يا رسوؿ اهلل ،قاؿ :الذيف تحبونيـ ،ويحبونكـ وتدعوف ليـ

 -1أمبيرطو إيكو ،األثر المفتوح ،تر :عبد الرحمف بوعمي ،دار الحوار ،دمشؽ ،2110 ،ص 07
2-Voir : C. K. Orrechioni : L’acte de question et l’acte d’assertion, P.UL. 1991, pp 87-111.
نقبل عف :نقبل عف :عبد اهلل صولة ،الحجاج في القرآف الكريـ ،ج ،0ص 187-181
 -3عبد اهلل صولة ،ـ.س ،ص 187
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الفصل الثاني:

ويدعوف لكـ ،أال أخبركـ بشرار أئمتكـ؟ قمنا :بمى يا رسوؿ اهلل ،قاؿ الذيف تبغضونيـ ويبغضونكـ
وتمعنونيـ ،ويعمنونكـ".
"حدثنا عبد اهلل بف سعيد عف ابف المكندر عف جابر ،قاؿ ،قاؿ رسوؿ اهلل ( )أحبكـ إلي
المتشدقوف المتفييقوف :قد عرفنا
إلي الثرثاروف ،و
ّ
وأقربكـ مني مجمسا أحاسنكـ أخبلقا ،وأبغضكـ ّ
"الثرثاروف" فما المتفييقوف؟ فقاؿ  :المستكبروف"( )1لقد نقؿ جابر في حديث رسوؿ اهلل ( )أف مف
التكبر.
صفات الثقيؿ ّ
مقاصد الخبر في أخبار الثقالء 2
ترتبط مقاصد الكبلـ في "أخبار الثقبلء" بنوع الكبلـ والمتكمـ ،إذا حدث واف استعمؿ
المتحاوروف في تمؾ األخبار كبلـ العواـ (ىزؿ ،سخرية) فيـ يتعمدوف ذلؾ لغرض إفياـ عامة
الناس ،أي الذيف يستمعوف إلى ما يمقى إلييـ مف نوادر وطرائؼ بغية الترويح عف النفس ،ليعودوا
الجد.
بعدىا إلى مجالس ّ
ترتبط ج ّؿ المحادثات أيضا في أخبار الثقبلء في الجداؿ المرتبط بدوره بالتصورات
االستعارية المبلئمة لثقافة العرب .يمكف أف نقدـ مثبل استعارة (الثقيؿ جبؿ) ،التي تستمزـ الثقيؿ
عبد بغيض الذي يستمزـ البغيض الذي ال يحتمؿ.
إف األقواؿ المنتجة في األخبار التراثية تعتبر قياسا لما يرغب المتحاوريف اإلببلغ بو مف
أفكار وآراء حوؿ الثقيؿ ،لذا ترتبط مقاصدىـ حسب درجة المشابية بيف الفكرة والقوؿ ،حيث يقترب
()2

القوؿ مف االستعماؿ الحرفي لمغة أو يبعد عنو"

إف تمؾ األقواؿ مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفكرة التي
ّ

تدور في ذىف المتمفظ ،ومعنى القوؿ حيف التمفظ بو.

 -1ابف المرزباف ،ذـ الثقبلء ،ص 32-31
 -2آف روبوؿ وجاؾ موشمير ،التداولية اليوـ (عمـ جديد لمتواصؿ) ،ص .183
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الفصل الثاني:

إف التقنية المعتمدة في "أخبار الثقبلء" لبموغ القصد مف كبلـ أولئؾ الرواة ،ىي استعماؿ
األمثاؿ والحكـ واالستشياد بالقرآف ليتـ إفياـ اآلخر بأف الثقيؿ بغيض .كما اعتمدوا أسموب التمميح
لتحقيؽ اإلقناع والتأثير ،ذلؾ في حوار ساخر يناسب مقاـ مجالسة الثقيؿ.
إف الداللة غير الطبيعية لتمؾ األخبار تكوف متراوحة بيف المقصد اإلخباري والمقصد
التواصمي (أي ما يقصد مف تمؾ اإلخباريات) وىو ما يعرؼ بالمقصد اإلشاري االستداللي عند
"سبربر وولسف".
تتـ عممية اإلقناع في "أخبار الثقبلء" باستخداـ أدوات إقناع مرجعية التي تحيؿ عمى الثقافة
االجتماعية والدينية ،فالمحاجج يستعمؿ عادة الدليؿ أو الحجة ،بيدؼ تضميؿ الخصـ.
تكوف المقاصد بينيا
تنبني العممية القصدية التي يجب أف تحدث بيف (متكمـ ومتمؽ) ،والتي ّ

"أولي ويتجمّى في المعتقدات والرغبات لدى المتكمـ ،وثانوي متعمؽ بما يعممو
عمى ثبلثة أنواعّ :
المتمقي مف مقاصد المتكمـ وثبلثي ينعكس في ىدؼ المتكمـ الذي يريد أف يجعؿ المتمقي يعترؼ

بأنو يريد جوابا مبلئما"( ،)1حيث يكوف خطاب المتكمـ خطابا مييئا بخطة مستمرة وشعورية ،ما
يدعو المتكمـ إلى أف يختار كبلما مناسبا ليعبر بو عف قصده ،ويتمقى جوابا مف المتمقي.
الداللة
البد مف اإلشارة إلى المسار االستداللي الذي ينبني في خطاب ما عمى حركية ّ
والتعبير بالبراىيف والحجج ،فقد ذكر "طو عبد الرحماف" في قواعد التخاطب ،والتي وضع أسسيا
التي استقرأىا مف الثقافة اإلسبلمية وتنص عمى مبدأ التصديؽ اإلسبلمي و"مبدأ التأدب األقصى"
وىي مف المبادئ المسانية الحديثة الراقية ،ىما مبدآف قراف في العممية التبميغية حيث أف استراتيجية
إنتاج الفعؿ اإلقناعي (التأثيري) تستمزـ متكمما ذو كفاءة تعبيرية تمكنو مف تقديـ حججو الى متمقي
قاد ار عمى تأويؿ كبلمو .بو يتـ الوصوؿ الى نتيجة وىي االستجابة والفيـ ،بوجو متكامؿ وتاـ
فالمتمقي ال يفيـ قصد المتكمـ ،مف غير أف يعبر لو عف مواقفو وأحاسيسو مف صفات الثقيؿ.

 -1إبراىيـ إدير ،القصدية في األدب العربي "البف المقفع" ،دراسة تداولية ،مذكرة ماجستير ،جامعة مولود معمري ،تيزي
وزو ،2008 ،ص .9
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الفصل الثاني:

اف المخاطب ىو المعني األوؿ في إنتاج نصو األدبي بحيث ىو "نتاج لمؤلؼ ما يظير
موقفا يوجو مف خبلؿ نفسو نحو العالـ ،وحيث أف ىذا الموقؼ ال يوجد في العالـ المعطى الذي
يشير إليو المؤلؼ ،فإنو ال يمكف ليذا المؤلؼ أف يتخذ شكبل مف األشكاؿ إال إذا تـ إدماجو حرفيا
في ا لعالـ الواقعي ،وىذا اإلدماج ال يحدث مف خبلؿ المحاكاة البسيطة لمبيانات الموجودة ،بؿ مف
()1

خبلؿ عممية إعادة بناء ىذه البنيات"

يحمؿ السياؽ أىمية بالغة في البحث عف المعنى الخفي في النص فيو نظرية ،إذا طبقت
بحكمة تمثؿ الحجر األساس في عمـ المعنى ،قادت ىذه النظرية بالفعؿ إلى الحصوؿ عمى
مجموعة مف النتائج الباىرة ،كاف لمسياؽ دور في اإلنتاج وفيـ النص ،فقد جعمو "فاف دايؾ" "يتعمؽ
بتأويؿ اإلشارة االيديولوجية في العالـ الخارجي"(.)2
إف مقاصد أخبار الثقبلء تدفع إلى البحث عف مبلمح حياة" ،ابف المرزباف" في شخصياتو
الساخرة ،فإف "قصد المتكمـ مرتبط بمعرفة ظروؼ النص ،الموضوعية ووضعية المتكمـ ومكانتو
ووضعية المخاطبيف ،ففيـ الخمفيات المعرفية والظروؼ التي شكمت النص مفاتيح ىامة إلدراؾ
المعاني التي يكتنفيا النص"(.)3
يشكؿ الكبلـ عف "جاكبسوف" محور دراستو مف خبلؿ وظائفو المتعددة وىذه الوظائؼ تكوف
بتوافر عوامؿ لسانية أو عمميات تبميغية لفظية فكؿ رسالة ليا مرسبل يرسؿ رسالة أو خطابو إلى
متمؽ فاعؿ في السياؽ ويدركو المخاطب ،فيكوف سياؽ لفظيا أو قاببل أف يصاغ صياغة لفظية(.)4
إف اإلخبار عند المرسؿ والبحث عف تشكيؿ القصد ،ىو الغرض مف خبلؿ فعؿ
التخاطب  ،يحدث بينيما وساطة الفكر بيف المرسؿ والمتمقي ،فاإلخبار ىو عممية إببلغ فكرة إلى

 -1حميد لحمداني ،القراءة وتوليد الداللة ،ص .32
2- O. Ducrot, Dire et ne pas dire, p200
 -3سعيد حسيف بحيري ،لغة النص (مفاىيـ واتجاىات) ،ط ،0لو نجماف ،القاىرة،0997 ،ص 211
 -4محمد مفتاح ،المقاصد واالستراتيجية ،كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ،سمسمة بحوث ومناظرات ،الدار البيضاء،0991 ،
ص 38
020

استراتيجية التلقي والتأويل

الفصل الثاني:

اآلخر والتواصؿ معو في نمط داخمي خاص بالعبلقة الداخمية بينيما ،التي ىي التزويد بالمعارؼ
حسب "ديكرو" "تقديـ معمومات الزمة والتي غرضيا إفادة المخاطب"(.)1
برىيف واعطاء
إف السارد يجعؿ مف اخباريتو مسار حجاجيا استدالليا يكوف بتقديـ حجج و ا
نتيجة نيائية في نياية كؿ حكي ،لذا نبلحظ مسار االستدالؿ والبرىاف في (أخبار الثقبلء) مف
خبلؿ وضع اآللية الحوارية التي يدور فييا سياؽ األسئمة المتداولة بيف األعبلـ واألدباء ،والثقبلء
كانت األجوبة عف تمؾ األسئمة غير مباشرة أو يمكف القوؿ إنيا كانت تمميحية.

1- O. Ducrot, Dire et ne pas dire, p204.
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قدمت مف خبلؿ خطّة ىذا البحث ،حاولنا أف
فصمنا في بعض المعمومات التي ّ
بعد أف ّ

داولي المتّبع
أىـ القضايا والمسائؿ المتعمّقة باستر ّ
نناقش ّ
اتيجية خطاب الخبر ،وعبلقتو بالمنيج التّ ّ
نقدـ بعض المبلحظات الّتي
اثية ،وىذا يستدعي أف ّ
تـ وفقو تحميؿ أقواؿ تمؾ األخبار التّر ّ
الّذي ّ
حاولنا الوصوؿ إلييا.

المتوصؿ إلييا ما يأتي:
أىـ المبلحظات
ّ
مف ّ

بي القديـ ،وكيؼ يمكف تصنيؼ خطاب الخبر
ما تعمّؽ بدراسة خطاب الخبر في ّ
السرد العر ّ
بي.
مف حيث بنياتو وأنماطو ووظائفوّ ،
ليتبيف فحوى ومضموف الخبر في التّراث العر ّ
الصمة بنوع الخبر وعبلقتو بالراوي
أىمية الطّرائؽ والوسائؿ المتاحة لنقؿ األخبار ،بعقد ّ
كشؼ ّ

سائمي ،الّذي يحتوي عمى كؿ أوصاؼ وأصناؼ الكبلـ
والمروي لو ،وأىمية اإلسناد في األدب ّ
الر ّ
تثبت بيا تمؾ األخبار.
الروايات التي ّ
بي ،وذلؾ بجمع مختمؼ ّ
العر ّ
أىـ اآلليات المتاحة لممخبر في عممية اإلقناع وأىـ العوامؿ والظّروؼ المساعدة
اإلشارة إلى ّ

سردي الّذي احتوى عمى مختمؼ األفكار واآلراء حوؿ الثّقيؿ ،وعبلقة بعض مظاىر
لبناء حوار
ّ

داولية الّتي ساعدت عمى فيـ تمؾ األخبار المرتبطة ،منيا غرض اليجاء وعبلقة الخطاب
التّ ّ
الساخر في إنشاء تمؾ اآلراء اليجينة ،التي وردت عف الثّقيؿ بشتّى العبارات واأللفاظ غير المباشرة
ّ

والّتي تشير إلى سياؽ أخبار الثّقبلء.

السرود في الخبر الواحد ،وتساعد عمى بناء اآلراء وجمب
تجمع األجناس
ّ
األدبية عمى تنويع ّ

الحكائي.
العناصر المشاركة في الحدث
ّ

يتعيف عمى القارئ أو
تبيف مف خبلؿ تصنيؼ الخبر مف حيث بنيتو ونمطو ووظيفتو أنو ّ
ّ

السند الذي يحتمؿ فيو أف يكوف
المتمقّي أف يجد ضالتو في تحديد نوع الخبر الّذي يروي لو ،بوجود ّ
الخبر صادقا أو كاذبا.

اإلسبلمي ،لذا يستوجب عمى المتخاطبيف توظيفو لتثبيت
الديني حضور في المجتمع
لمسند ّ
ّ
ّ
الضاغنة
يتـ بناء أخبلقّيات حسف المجالسة وتيذيب ّ
النفوس ّ
أقواليـ وآراءىـ عف الثّقيؿ ،حيث بو ّ

والغميظة.
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فإنو في القديـ وسيمة لنقؿ األفكار
ألف الخبر وحدة مستقمّة يمكف بو نقؿ أثرىا إلى أثر آخرّ ،
ّ

األوليف ،وذلؾ لتثقيؼ القارئ وتزويده بمختمؼ المعارؼ واألنساؽ حيث ّأننا باإلخبار
واآلراء وآثار ّ
يمكف أف نصؿ إلى مبتغانا ومقاصدنا بوجود حافز ،يساعد المتحاوريف في أخبار الثّقبلء عمى إلقاء

جد محدودة وقع عمييا الحديث.
أف ىناؾ في المجتمع فئة ّ
خطاباتيـ ،وىو ّ

السائدة في عصره
االجتماعية و
قاـ "ابف المرزباف" بتقديـ تصورات عف العبلقات
ّ
ّ
األخبلقية ّ

الناس بسبب الخبلفات
حيث ّ
قدـ مشاىد التّرؼ والمجوف والخبلعة في فترة سادىا التّباغض بيف ّ
السموكات
الس ّ
ياسية وانحبلؿ األخبلؽ وفسادىا .كاف المؤلّؼ في كتاباتو يسعى إلى عرض بعض ّ
ّ

سردي ساخر ،ساعد عمى بموغ تمؾ األفكار إلى أذىاف
واآلراء التي تؤثّر في المتمقّي في قالب
ّ

اآلخريف ،خصوصا إلى الثّقيؿ ،فكاف أسموبو موافقا ومناسبا لمخاطبة الثّقيؿ.

يخية متعمّقة بأياـ العرب
تبنى أخبار الوعاظ عمى أسس إب
فنية في تقديـ أحداث تار ّ
ستمولوجية ّ
ّ

الناس الّتي تحتؿ مكانة عالية تساعد عمى تصوير
في التّراث
اإلسبلمي ،تتعمّؽ بأفكار ومعتقدات ّ
ّ
الببلغي
سردي ذي إتقاف في التّركيب
الجدية في خطاب
ووصؼ المشاىد واألحداث الطّريفة و ّ
ّ
ّ

داولي.
حوي واّ
وّ
الن ّ
لداللي والتّ ّ
ّ
عزز عمى إنشاء
مميحية
"ضمنية" ،ذلؾ ما ّ
ّ
الصريحة والتّ ّ
تراوح خطاب الثّقبلء بيف األقواؿ ّ
متعددة ،مرتبطة بالخبر الواحد والحكاية الوحيدة.
لسانية
استدالالت
تداولية ّ
ّ
ّ

تمييدية تفتح بيا مسار الحديث
القص في كتاب "ابف المرزباف" في تقديـ أفعاؿ
تكمف تقنية
ّ
ّ

الحكائي ،لتتولّد منو مجموعة أخبار عف طريؽ اإلسناد ،لتساعد بذلؾ القارئ عمى تمييز
أو الخبر
ّ
صحة القوؿ أو الحادث بفاعمو.
األخبار المولّدة منيا والمنتحمة ،حيث ترتبط ّ
تنوعت في الخبر لرصد مختمؼ األخبار واألقواؿ ،تراوحت بيف صيغ
ّ
تعددت صيغ األداء و ّ

الجمع (حدثنا – أنبأنا – أخبرنا) وبيف صيغ الفرد (حدثني – أخبرني – سمعت – قاؿ  ،)....ىذا
خصوصياتيا المتمثّمة في عنصر التّشويؽ لممعرفة
نتمعف أكثر في
ّ
نتعمؽ و ّ
التّعدد في ّ
الصيغ جعمنا ّ
مستجدات الخبر والحدث ،حتى يصؿ إلى نيايتو .تمؾ ىي االستراتيجيةّ التي اتّخذىا
أكثر ،بمتابعة
ّ
يتطور بانتقالو إلى خبر آخر ،وىو ىدؼ اإلخبار .إف ىذا المسار
ليتبيف أف الخبر
المتخاطبوف ّ
ّ
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الجيد لموصوؿ إلى المغزى
الجيدة ،ثـ الفيـ ّ
اثية يمنح القارئ ميزة القراءة ّ
وليدي في األخبار التّر ّ
التّ ّ

بي القديـ.
في الكبلـ العر ّ
يوطي" أنو يجمع بيف روايات األدباء وال ّشعراء واألعبلـ
يبلحظ في نصوص "جبلؿ الديف ّ
الس ّ
السياسية ،فقد أشار إلى الثّقبلء بذكر نوادرىا بعامؿ اإلسناد ليجعؿ القارئ يحكـ بنفسو عمى
ّ
الدينية و ّ
الرغـ مف أف معظـ نصوصو عبارة عف نظـ ،سعى مف
ّ
صحة تمؾ األقواؿ ،حسب قائمييا ،عمى ّ

يائي مف تمؾ األخبار ال ّشعرّية.
خبلليا إلى التّأثير في القارئ ليستنتج المغزى ّ
الن ّ
إف المّغة عنصر أساس في بناء التّواصؿ ،فموالىا لما استطاع ا ّلناس اإلنشاء لما يوجد في
ّ
أذىانيـ وما يشعروف بو مف ىواجس ،مف بعض المواقؼ ،فقد عمد المؤلّؼ "ابف المرزباف" إلى

ببلغية عديدة أتاحت لو فرصة التأثير في الثقيؿ باستغبلؿ التماثبلت االجتماعية
آليات
ّ
اختيار ّ

التي يتـ بيا تشكؿ اآلراء والمعتقدات ومختمؼ العقميات ،ولكي يحدث ذلؾ ال بد مف اإلحاطة
بمختمؼ قوانيف الخطاب بما فييا النفسية والموضوعية المحيطة بذلؾ الخطاب والعناصر المشاركة

فيو.
مصنؼ "أخبار الثقبلء" مختمؼ اآلليات الحجاجية وعبلقتيا بالمنطؽ ،حيث تبيف لدى
يقدـ
ّ
ّ

بعض الدارسيف أف ىناؾ فروقات بيف ما يعرضو المخاطب مف حجج في خطاب مغالطي
بالحجاج الطبيعي ،وما يمثمو االستدالؿ الصوري بالحجاج المنطقي (المغة المنطقية) ،وىي أىـ
فكرة توصؿ إلييا "حساف الباىي" في كتابو "المغة والمنطؽ -بحث في المفارقات ،"-حيث وظؼ
المتخاطبوف في رواية أخبار الثقبلء الحجاج المغالطي الذي يتفرع إلى نوعيف  :المغالطة المرتبطة
بالمفيوـ ،والمغالطة المرتبطة بالمقصود ،أي أف المتمقي يمكف أف يفيـ مف خبلؿ تمؾ المغالطات
المقصود منيا.
تبيف أيضا مف خبلؿ معاينة بعض الخطابات في المصّنؼ "أخبار الثقبلء" أف الخطاب
ّ

أف المخاطب في أخبار
الساخر ،كما يمكف ّ
عدىما شيئا واحدا ،ذلؾ ّ
المغالطي مرتبط بالخطاب ّ
السخرية معا.
الثقبلء يتكمـ عف صفات الثقيؿ بتوظيؼ المغالطة و ّ
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تشكؿ الخطاب اإلخباري في أخبار الثقبلء بشتّى الطرائؽ ليبمغ في األخير مقصدا واحدا وىو
تعميـ الناس حسف المجالسة والتأديب مع اآلخريف ،في قالب سردي ىادؼ يتمثؿ في إصبلح
يسمى بالثقيؿ.
وتعديؿ سموؾ مف ّ

مجرد مبلحظات حاولنا استنطاقيا مما قمنا بو مف تحميؿ لنص
إف ىذه النتائج ما ىي إال ّ

يحتاج إلى التعمؽ أكثر ،ولكي نحمؿ خطاب الثقبلء نحتاج إلى موسوعة أخبلقية ونفسية واجتماعية
تكوف فييا معالجة ىذه القضية شاممة ودقيقة مف باحثيف في مثؿ ىذه المجاالت ،ىذا ما يحفز
عمى المضي قدما مف أجؿ مواصمة العمؿ في عنصر أساس ىو "العمـ".
يجب اإلقرار أف البحث في المنتوج التراثي أمر ليس يسيرا ،إال ّأنني حاولت جاىدة عمى

الرغـ مف الصعوبات التي واجيتني أف أستغ ّؿ كؿ ما أممؾ مف طاقات ،مف أجؿ اإلسياـ في بعث
ّ

التراث ،وكيؼ كاف أصحابو يفكروف ويبلحظوف ويحكموف".

لي التوفيؽ.
واهلل و ّ
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 خميفة عبد المجيد أحمد ،فف الفكاىة والسخرية عند شعراء الممموكية ،المكتبة األزىريةلمتراث ،األزىر الشريؼ ،القاىرة ،د.ت.
 الدمشقي ابف كثير أبو الفداء الحافظ ،قصص األنبياء ،تح :صدقي جميؿ العطار ،دارالفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1بيروت.2010 ،
 الدينوري إبف قتيبة ،أدب الكاتب ،تح :محمد الدالي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،د.ت. الراضي رشيد ،الحجاج والمغالطة ،مف الحوار في العقؿ إلى العقؿ في الحوار ،دار الكتابالجديد المتحدة ،ط.2010 ،1
 الزمخشري ابف عمر ،أساس الببلغة ،ج ،1دار صادر ،بيروت ،ط.1992 ،1 السكاكي يوسؼ بف أبي بكر ،مفتاح العموـ ،دار الكتب العممية ،بيروت.1987 ، السيوطي جبلؿ الديف ،إتحاؼ النببلء بأخبار الثقبلء ،تح :محمد بف سميماف ماؿ اهلل،جمعو وقدـ لو ،بومية محمد عبد اهلل بف محمد السعيد الشنقيطي ،ط ،1الكويت.2009 ،
 الشيري عبد اليادي بف ظافر ،إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ،دار الكتابالجديدة ،ط ،1بيروت.2004 ،
 صحراوي إبراىيـ ،السرد العربي القديـ ،األنواع والوظائؼ والبنيات ،دار العربية لمعموـناشروف ،ط ،1بيروت.2008 ،
 صولة عبد اهلل ،الحجاج في القرآف الكريـ مف خبلؿ أىـ خصائصو األسموبية ،ج ،1جامعةمنوبة ،تونس.2001 ،
 ضيؼ شوقي ،تاريخ األدب العربي في العصر اإلسبلمي ،دار المعارؼ ،ط ،13مصر،دت.
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 طو عبد الرحمف ،المساف والميزاف أو التكوثر العقمي ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1الدارالبيضاء.1989 ،
 عتيؽ عبد العزيز ،عمـ المعاني ،دار النيضة ،بيروت .1985 العسكري أبو ىبلؿ الحسف عبد اهلل بف سيؿ ،الفروؽ في المغة ،تح :لجنة إحياء التراثالعربي ،دار اآلفاؽ الجديدة ،ط ،5بيروت.1983 ،
 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،جميرة األمثاؿ ،ج ،1دار الكتب العممية ،ط ،1بيروت.1988 ، -عشير عبد السبلـ ،عندما نتواصؿ نغير ،مقاربة

تداولية ،إفريقيا الشرؽ ،ط ،1الدار

البيضاء.2006 ،
 العمري محمد ،الببلغة العربية أصوليا وامتداداتيا ،إفريقيا الشرؽ ،بيروت.1999 ، ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،في ببلغة الخطاب اإلقناعي ،إفريقيا الشرؽ ،ط ،1الدار البيضاء.2000 ، فرنسيس مريـ ،في بناء النص التخاطبي اإلحالي ،منشورات الثقافة ،دمشؽ ،2001 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،في بناء النص وداللتو محاور اإلحالة الكبلمية ،منشورات و ازرة الثقافة ،دمشؽ،.1998
 القاضي محمد ،الخبر في األدب العربي دراسة في السردية العربية ،دار المغرباإلسبلمي ،ط ،1تونس.1998 ،
 كيميطو عبد الفتاح ،األدب والغرابة ،دراسات بنيوية في األدب العربي ،دار توبقاؿ لمنشر،ط ،1الدار البيضاء.2006 ،
 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،الحكاية والتأويؿ دراسات في السرد العربي ،دار توبقاؿ لمنشر ،ط ،1الدارالبيضاء.1988 ،
 لحمداني حميد ،القراءة وتوليد الداللة ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1الدار البيضاء،.2003
 المبخوت شكري ،نظرية الحجاج في المغة ،منشورات كمية اآلداب ،جامعة المنوبة ،دت. المتوكؿ أحمد ،آفاؽ جديدة في نظرية النحو الوظيفي ،سمسمة بحوث ودراسات ،جامعةمحمد الخامس ،المغرب .1993
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 ابف المرزباف محمد بف خمؼ ،ذـ الثقبلء ،تح :محمد حسيف األعرجي ،منشورات الجمؿ،ط ،1ألمانيا.1999 ،
 مشباؿ محمد ،الببلغة والسرد جدؿ التصوير والحجاج في أخبار الجاحظ ،منشورات كميةاآلداب والعموـ اإلنسانية ،الرباط.2010 ،
 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،ببلغة نادرة ،دار جسور لمطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،2طنجة.2001 ، بف المعتز عبد اهلل،ػ طبقات الشعراء ،ج ،4تح :عبد الستار فراج ،دار المعارؼ بمصر،القاىرة.1981 .
 مطموب أحمد ،معجـ المصطمحات الببلغية وتطورىا ،ج ،3مطبعة العممي العراقي،.1987
 مفتاح محمد ،مجيوؿ البياف ،دار توبقاؿ ،ط ،1دار البيضاء.1990 ، ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،المقاصد واالستراتيجية ،كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ،الدار البيضاء.1993 ، إبف منظور جماؿ الديف ،لساف العرب ،دار الجيؿ ،بيروت.1988 ، الميداني أبو الفضؿ ،مجمع األمثاؿ ،ج ،1دار الكتب العممية ،ط ،1بيروت.1988 ، الياشمي أحمد ،جواىر الببلغة في المعاني والبياف والبديع ،تح :دار يوسؼ الصميمي،المكتبة العصرية ،بيروت .2002
 وادي طو ،دراسات في نقد الرواية ،دار المعارؼ ،ط ،2القاىرة.1993 ، وىبة مراد ،المعجـ الفمسفي ،دار الثقافة الجديدة ،ط ،3القاىرة.1979 ، يقطيف سعيد ،السرد العربي :مفاىيـ وتجميات ،رؤية لمنشر والتوزيع ،ط ،1المغرب،.2006
 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،الكبلـ والخبر :مقدمة لمسرد العربي ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1الدارالبيضاء.1997 ،
 اليوسي الحسف ،زىر األكـ في األمثاؿ والحكـ ،ج ،1تح :محمد حجي ومحمد األخضر،دار الثقافة ،ط ،1المغرب.1981 ،
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المجالت والدوريات2

 بمخير عمر ،مقاالت في التداولية والخطاب ،مقاؿ حوؿ البعد الحجاجي لمسخرية في المقاؿاالفتتاحي ،دار األمؿ لمطباعة والنشر ،تيزي وزو ،د.ت.
 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،مقدمات في الحجاج والنص ،منشورات مخبر الممارسات المغوية في الجزائر،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو .2011
 بوبكري راضية خفيؼ  ،التداولية وتحميؿ الخطاب ،مقاؿ في مجمة الموقؼ األدبي ،العدد ،399إتحاد كتاب العرب ،دمشؽ.2004 ،
 بوسنة فتيحة ،إنسجاـ الخطاب في مقامات جبلؿ الديف السيوطي ،مقاربة تداولية ،مقاؿ فيمجمة الخطاب ،العدد  ،10منشورات مخبر تحميؿ الخطاب ،جامعة مولود معمري تيزي
وزو.2012 ،
 الرقبي رضواف ،االستدالؿ الحجاجي التداولي وآليات اشتغالو ،مقاؿ في مجمة عالـ الفكر،العدد ،02مج  ،40الكويت.2011 ،
الرسائل الجامعية2

 إيدير إبراىيـ ،القصدية في األدب العرب "البف المقفع" دراسة تداولية ،مذكرة ماجستير،جامعة مولود معمري تيزي وزو.2008 ،
 ثابتي يمينة ،الحجاج في رسائؿ ابف عباد الرندي دراسة تداولية ،رسالة ماجستير ،جامعةمولود معمري تيزي وزو.2007 ،
 سعدلي سميـ ،تشكبلت السرد الساخر ومقاصده في المناـ الكبير لركف الديف الوىراني،مذكرة ماجستير ،جامعة مولود معمري تيزي وزو .2012
 عابد رشيدة ،األشكاؿ النثرية القصيرة في عيوف األخبار البف قتيبة ،دراسة تصنيفية ،مذكرةماجستير2010 ،

 العمري آسيا ،السخرية في كتاب أخبار الحمقى والمغفميف مقاربة تداولية ،رسالة ماجستير،جامعة مولود معمري.2010/2009 ،
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 -الكتب المترجمة2

 -أرسطو طاليس :الخطابة ,الترجمة العربية القديمة ,تحقيؽ :عبد الرحمف بدوي ,وكالة

المطبوعات ,دار القمـ ,بيروت ,د.ت.

 ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ،فف الشعر ،تر :إبراىيـ حمادة ،مكتبة األنجمو مصرية ،القاىرة ،دت. أرمنكو فرانسواز :المقاربة التداولية ,تر :سعيد عموش ,مركز اإلنماء القومي ,الرباط,.1986
 إيكو أمبرتو :األثر المفتوح ,تر ,عبد الرحمف بوعمي ,دار الحوار ,دمشؽ.2001 , جينيت جيرار :خطاب الحكاية ,تر :محمد المعتصـ وآخروف ,منشورات االختبلؼ ,ط,3الجزائر.2003 ,
 دالش الجيبللي :مدخؿ إلى المسانيات التداولية ,تر :محمد يحياتف ،ديواف المطبوعاتالجامعية ،الجزائر.1992 ،
 روبوؿ آف وموشمير جاؾ ،التداولية اليوـ :عمـ جديد لمتواصؿ ،تر :سيؼ الديف دغفوس-محمد الشيباني ،المنظمة العربية لمترجمة ،دار الطميعة ،ط ،1بيروت.2003 ،
 ريكور بوؿ :فمسفة بوؿ ريكور( الوجود والوماف والسرد) ,تر :سعيد الغانمي ,المركز الثقافيالعربي ,ط ,1الدار البيضاء.1999 ,
 غادامير ىانس :فمسفة التاويؿ ,تر :محمد شوقي الزيف ,منشورات االختبلؼ ,الجزائر,.2006
 فاف دايؾ ،النص والسياؽ ،استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي ،تر :عبد القادرقنيني ،إفريقيا الشرؽ.2000 ،
 اليكوؼ جورج وجونسف مارؾ ،االستعارات التي نحيا بيا ،تر :عبد المجيد جحفة ،ط،1دار توبقاؿ لمنشر.1996 ،
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