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 المستخلص
يف  َْتٍ بِ كَ   رٍ ثَ أَ ت ذا كانتْ لغة اٟتكاية اليت   ، والسّيما يف اٞتمايلذات اٟتضور عناصر البناء الّسردي للحكاية العبَّاسية  احدا١تفارقة  تعد

  قِ لْ خَ 
ُ
يف مفارقات اللغة، فضاًل عن البدىية  البارزَ  رديَّ السَّ  كلَ بيجراما( الشَّ ا حضرت يف النوع واسأسلو  واجإرراء، وكانتااسأ، وأّنَّ ةِ قَ ارَ فَ ا١ت

غيَت داللة توالًتاكيب والنصوص تبعًا ل فهم ١تعٌت النص الكامل، وتغيَت دالالت اسألفاظوحسن اٞتوا  والقوؿ با١تورب وا١تعاكسة وسوء ال
، فضاًل عن بعض اسأدوات النحوية اللفظة ا١تتاتية من التصحيف النصي أو الشكلي، وكاف سأساليب اللغة يف االستفهاـ والنداء والطلب 

 ذات فاعلية يف خلق ا١تفارقة. مكانةٌ 
 

Abstract 

 

      Irony is one of the elements of narrative structure in the Abbassid storie. It has an 

aesthetic significance especially on the level of language. Irony is present in these 

stories on the levels of type, style, and procedure. It was the most prominent feature of 

the language of narration. Irony manifests itself in witty dialogues, double meaning, and 

misunderstanding. It also rises from the changes in meaning of expressions in the 

process of textual and formal inscription. Irony is also sharpened by such linguistic 

styles of introgation, addressing, request. 
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 :تمهيد

َيٌة أسلوبيٌة ٕتوُؿ يف ا٠تفاِء وا١تخالفِة وتعٍت قوَؿ شيٍء واجإ٭تاء بو بوساطة نقيضو ، وىي عالمةٌ  ّٔا غَُت ُمْكَتِمَلٍة؛ سأّف اكتما٢َتا ينحو ا١تفارقُة بِنػْ
ويسعى ىذا البحُث إىل بياف حضورىا يف البناء الّسردي وا١تفارقة خيبُة توّقع تثَُت الدىشَة واالستغرا  والسخرية، ،التماثِل والّتشابوِ ى حَ نْ مَ 

 وعلى النحواآلٌب :والفعل واللغة(  الظرؼ(للحكاية العّباسية من خالؿ عناصر السرد الثالثة 
 الظرف: -0

واسأمكنة ٖتضر يف السرد  ،النّصي كاف النّصي وا١تكاف غَتوالفضاء ىو ا١ت ،والصوت السرديالفضاء : أمرين ٫تا  العنصر ضّم ىذاي
فهي ليست حّيزًا رغرافيًا ٤تايداً، بل إّّنا سلسلة دواؿ ٖتيل إىل  ،بوصفها قوة غيبية تفرض سطوهتاعلى اجإنساف و٦تارساتو الًتاثيالعريب 

بحث و٬تتهد ىذا ال، إىل العوامل الثالثة : عامل ا١تمكن والعامل االمتناعي والعامل االستحايل؛ لذا ظهرتأمكنة ٥تتلفة تنتمي 1مدلوالت عديدة 
فاسأمكنة يف ىذا العامل مل ٗتلق صراعاً بينها وبُت اجإنساف كما ىي  ،رصد ا١تفارقة من خالؿ عالقتها با١تكاف ا١تنتمي إىل عامل ا١تمكنات يف

ويقوؿ د. ىيثم سرحاف توضيحاًللفرؽ  ،أمكنة وىم ال أمكنة ورود –على اسأغلب  –اٟتاؿ يف العا١تُت اآلخريُِت إذ كانت اسأمكنة فيهما 
وٕتعلها قادرة على  ،يادًا مطلقًا إال إذا قُػيَّْض ٢تا قوة تؤسطرىا٤تايدة ح ،يف اسأصل ،: ا اسأمكنة 2بُت اسأمكنة ا١تمكنة واسأمكنة اسأخرى

فقد اكتسْت  ،وٯتكن الربىنة على ذلك من خالؿ النظر يف طبيعة العالقة اجإشكالية القائمة بُت اجإنساف واسأمكنة ،ضّخ ا١تفاىيم الثقافية
يف ا٠تطا  السردي ( يبدو على وفق ىذا الرأي أف اسأمكنةيف التداولية اٟتكائية اتو يف ا١تفاىيما١تاثلة ىذه العالقُةطابعاً أسطورياً تُػْلَمُح ٕتليّ 

، كما ىي اٟتاؿ يف تغيَت وظيفة 3اليت ستحضر بوساطة تغيَت وظيفة ا١تكاف سردياً ادىا ال يعًتض ا١تفارقة ا١تكانية وحي ،أمكنٌة ٤تايدة
والقّصة  ،، فا١تسجد متعالق بالعبادةوالصدؽ4صُت  اا ا١تسجديُت((ا١تسجد الذي ُعدَّ أّوؿ فضاء للحكاية ؛ لذلك ٝتّي بعض القّصا

، وىذه مفارقة ال نصيةٖتققت يف 5فضال عن ٝتتهم الرئيسة البخل وقد روي عنهم حكايات كثَتة  ،عند العر  آنذاؾ مرتبطة بالكذ 
، ومن تأثَت العنصر 6لصورة الثابتة يف أذىاف الناسوٗتلخلت بوساطتها اٟتقيقة اليت ىي ا ،رزئيات ا٠تطا  االرتماعي وَرذََّرَىا ا١تكافُ 

الظريف يف خلق ا١تفارقة إرابة أحداٟتكماء عن سؤاؿ فىت سألو عن اشتياؽ النفوس إىل العودة لألرساد بعد مفارقتهافأرابو ْتكاية نّصها 
ُُلوِؾ َكاَف َلُو ابٌن َكِرْْيٌ َعَلْيوِ 7

َرُو بابنِة َمِلٍك َوَزفػََّها إِلْيِو،على َأْحَسن ما يكوُف مَن الَكراماِت كما تُػَزؼُّ بناُت فَػَزوَّ  ،:ا ذََكُروا أفَّ َمِلَكًا مَن ا١ت
ْجِلسِ  ،َوَأْصَلَح للحاشيِة َدْعَوَة سبعِة أيّاـٍ ال يعرفوَف غََت اسَأْكلِ  ،ا١تلوؾِ 

َ
 و الّشرِ  والغناِء والَفرَِح والسُّروِر، وكاَف ابُن ا١تلِك يَػْقعُد يف َصْدرِ ا١ت

ـَ مَن ٣تلسِو ليدخاَلُٟتْجرَة ؛  ،فلّما مضى مَن الليِل ِقْطَعةٌ  ،على سريٍر لُو، وينظُر إىل النَّاِس وماىم فيِو مَن الفرِح والّسرورِ  ـَ أكثُر النَّاِس قا ونا
ـَ الفىت ٯت َْجِلِس كلُّهْم مَن السُّْكِر، َوقا

ـَ أىُل ا١ت شي يف الّداِر َحىّت َخرََج مْن باِ  الّداِر، وُرِعَل يف للَخْلَوِة عنَد العروِس، فاتفَق ليلًة أْف نا
فإذا  ،إِنػَُّهرأى َضْوءاً ِمْن بَِعْيٍد َفَذَىَب ٨َتَْوُه حىّت قَػُرَ  ِمْنُو ٍُبَّ َوَمَشى حىّت َخرََج مَن ا١تدينِة فَػَوَقَع يف الّصحراِء، ومْل يَْدِر أيَن ىو !   ،الشَّارعِ 

َفَظنَّ أَنػََّها ُحْجَرُة  ،وَُكلُّ َواِحٍد َمْلُفْوٌؼ يف ِإزارٍ  ،َفَدَفَع الباَ  فإذا ىو بقوـٍ نياـٍ مطروحَُت ٯَتَْنًة و َيْسرَةً  ،والضوُء ِمْن داخلوِ  ،ىو بَِباٍ  َمْرُدْودٍ 
ـَ رواريها وخدُمها ،الَعُرْوسِ  َفَجَعَل يلتِمُس العروَس  ،ذلك مْن شّدِة ُسْكرِِىمْ َفَظنَّ أَفَّ  ،فجعَل يناديهم فلم ٬تْبُو أّحٌد منهم ،وأفَّ أُولئَك النَّيا
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ا عروُسوُ  ،حىّت وقعْت يَُدُه على واحدٍة ىي أطراُىنَّ ثيابًا وأَْطيبُهنَّ ر٭تاً  ،مْن بينهم ورعَل طواَؿ الليِل  ،فاضطجَع معها وعانقها ،فظنَّ أّنَّ
ورعَل  ،أطيَب ٦تّا ىو فيو!.فلّما أصبَح وزاَؿ ُسْكرُُه نادى با٠تادـِ فَػَلْم ٬تْبُو أّحدٌ وال يرى أْف تكوَف لّذٌة  ،يبوُسها وٯتتصُّ مْن ريِقها ويتلّذذُ 
ـُ كلُّهم ِرَيُف ا١توتى ،َخِر ٍ 8فلّما طاَؿ ذلَك عليِو فتَح عينيِو، فِإذا ىو يف ناووسَ  ،٭تّرُؾ العروَس فال ُٕتيبُو وال تنتبوُ  وِإذا ىو  ،وإذا أُولئَك النيا

ـُ والّصديُد قْد ساَؿ منها، وَحنوٌط طريّّ  ،وعليها أكفاٌف ُرددٌ  ،عجوٍز قد ماتْت منُذ قريبٍ َّتَْنِب امرأٍة  وتلوثْت ثيابُُو َوبََدنُُو وورُهُو  ،وِإذا الدَّ
ماِء و الّصديِد والقاذوراِت. ـَ م ،وورَد عليِو أمٌر َمهوؿٌ  ،فلّما رَأى ذلك اٟتاَؿ ىاؿ َ من تلك الدّْ وخرج ىارباً متنكراً ؛  عوباً وطلب البا َ ر فقا

لِيغسلها من ذلك الّدـِ  ٥تافة أف يراه أًحد على تلك الصورة واٟتاؿ، ذاىبًايف طََلِب ا١تاِء؛ لِيَػْغِسَل ما بِو، حىتَّ إذا َوَرَد إىل ّنٍر نزَع ثبابَُو؛ 
ٍبّ وما خرُب أىِلِو مْن بعدهِ ؟!(،ال يدري أيَن ىو من البلدِ  و ،وىو ُمتَػَفكٌّْر يف أمِر كيَف كاَف خروُرو من ٣تلسِو ومنزلوِ  ،والّصديِد والقاذوراتِ 

َرِة ا١تستوحاة من ىذه اٟتكايةِ  إْذ قاؿ ختم اٟتكايَة بالِعبػْ
يريُد بعد ما٧تَّاُه اهللُ  –يقصد ا١تلك  –:ا ما تقوُؿ ؟ وما ترى؟ ىل ذلك الغالـُ  9

 ----يعٍت تلك العجوَز ا١تيّتَة ليلًة أخرى ؟، قاؿ الفىت : ال!  ،و يشتاُؽ إىل معانقِتها تعاىل من َمبيِتِو تلك الليلَة يف الّناووِس العوَد إليِو،
ا ال تشتاُؽ إىل ىذا اٞتسدِ  ،فهكذا يرى اٟتكماُء حاَؿ النُّفوِس بعد مفارقتها لألرسادِ  وال تُرِْيُد الَعْوَد  ،وُصُعوِدىا إىل َمَلُكْوِت السَّماِء أّنَّ

 إليِو(.
بل على تصورىا  ،ومن طبيعة اٟتكاية الذىنية عدـ تركيزىا على اسأشياء ،ة من العامل الذىٍت ال من العامل الواقعياٟتكاية مقطوع

لكن ال ٯتكن أْف نضبط حدوده  ،فعا١تها ٯتكن أف نتخيلو ،؛ فهي خلْت من أٝتاء الشخصيات وٖتديد اسأمكنة واسأزمنة10و٘تثلها 
والثانية صوتية سردية متمثّلة  ،الذي ٭تمل داللتُت : اسأوىل زمانية متمثّلة بتقنية االسًتراع ا١تاضوياٞتغرافية.اٟتكاية بدات بالفعل ا١تاضي

ًة على النحو اآلٌب: اٟتكيم آّهوؿ والفىت آّهوؿ والصوت آّهوؿ بوآّهولية راءت مرتّ  ،باُٟتكاة آّهولُت الذيَن مثّلهم ضمَُت اٞتمعِ 
فضاًل عن  ،وا١تلك آّهو٢تذا التكثيف لداللة آّهولية أّدى وظيفة ٗتييلية مرتبطة با١تتلقي ا١تركزي االفىت( اضمَت اٞتمع(والزمن آّهوؿ
وكانت اٟتركيُة ٔتسار  ،واٟتكايُة مبنيٌة على اٟتركية والذىنيةيف الوقت عينو ،على الّرغم من اجإيهامية القصدية،إ٭تائها إىل ا٠تَْلِق ال إىل الّروايةِ 

 .أفقي رغرافياً  11ىُت عمودي مقاماً ذي إتا
ال سّيما يف التباين  ،متوّرهة توّرهًا اعتباريًا قاسياً  ،ىذه االنتقاالت االنتكاسية يف الفضاءات ا١تتباينة حققت مفارقة سوداوية

وا١تكاف ا١توحش ذي القيمة السلبية ا الناووس (، وبالتباين ٖتققت ا١تفارقة  ،اٟتاّد بُت ا١تكاف اسأنيس ذي القيمة االرتماعية ادار ا١تلك(
وعرؼ ما ررى  ،ذات العنصر الظريف وكانت الدىشة إحدى ٥ُتْرراهتا الرئيسة اليت حضرت عند الصوت السردي االفىت ( بعد أْف صحا

وكانت سأداة  ،وا٢توؿ ىنا يُعدُّ أعلى مراتب الدىشة الذاتية ،(إذ وصف الراوي الضمٍت دىشتو بقولو : ا فلّما َرأى ذلك اٟتاَؿ ىاَؿ  ،لو
من  ،(ىءا١تفارأة اإذا( اليت راءت نّصيًا مكثّفة أثٌر فاعٌل أسلوبيًا يف تثبيت الدىشة ا وحضرت الدىشُة عند ا١تتلقي غَت ا١تركزي االقار 

وررّه ىذا الغيا  إىل عدـ التمييز بُت  ،فالفىت غا  وعُيو ٘تاماً  ،ارقةخالؿ ثيمة التوّقع اليت يفرزىا اجإدراؾ بأثر الوعي الغائب يف صنع ا١تف
ليالئم ما ُأشّْر بصدد  ،ؤّذا ٖتققت ٚتالية سردية متمحورة حوؿ ٣تهولية صاحب ا١تفارقة ،اسأمكنة ٦تّاأوقعو يف أف يكوف ضحّية ا١تفارقة

عن  –على اسأغلب  –قها عند ا١تتلقي غَت ا١تركزي ؛ سأّف ا١تفارقة تنتُج والتتابع النصي ىو الذي ٮتلق الدىشة أو ال ٮتل ،تكثيف آّهولية
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ويف ىذه اٟتكاية كاف  ،، ولكلّْ ضحّيِة مفارقٍة ردُّ فعل يتجاوُر مع الدىشة12إدراؾ عنصر نّصي متوّقع متبوع بعنصر نّصي غَت متوّقع
لًة بُت مكانُِت ٥تتلفُِت متضاديِن تضاّدًا تامًَّا ٫تا االوعي/ الال وعي(، أّما وحدًة سرديًة زمانيًة فاص والرُّْعُب  ،االّرعب( مًتٚتًا لرّد الفعل

فلقد تكرر الفعل اظّن( ثالث مرّات: اَفَظنَّ أَنػََّها  ،الذىنيُة فبلورىاالفعل اظّن( وىنا تأٌب ا١تظنونات لتسهم إسهامًا فاعاًل يف خلق ا١تفارقة
ا عروُسوُ  ،٬تْبُو أّحٌد منهم ُحْجرَُة الَعُرْوِس( وافجعَل يناديهم فلم  ،فاضطجَع معها وعانقها( ،َفَظنَّ أَفَّ ذلك مْن شّدِة ُسْكرِِىْم( وافظنَّ َأّنَّ

ُء اقًتاف القوؿ بالقضية فالظنُّ قوٌؿ ذىٍتّّ ونفسيّّ يف الوقت نفسو يتعلق بالذىن من رهة اٞتـز ويتعلق بالنفس من رهة نفي ىويلحُظ القار 
عتاد بوساطة االضطجاع مع امرأٍة عجوٍز ، لقد وّرط 13اٞتـز 

ُ
فعُل االظن( بصفتو فعاًل يشتغل يف حّيز آّهولية اٞتزئية الفىت الذي خرؽ ا١ت

 .ميّتةٍ 
اة اليت بطاً باٟتيا١تفارقة ا١تكانية وّسعِت ا٢توََّة بُت الّداِؿ وا١تدلوؿِ ، فالّداؿ االناووس( ا١ترتبط بالفناء وا٢تالِؾ وٕتّلي القبِح ُيصبُح مرت 

حتماالت من مباىجها الزواج وقد قيل : إنّو عندما تتسُع ا٢تّوُة الداللية بُت الّداؿّْ والّداللِة تتالشى معامل ا١تررعيات اسأوىل وتتعدد اال
اليت اختفْت حَُت ، وىذا االشتغاؿ من أىمّْ اشتغاالت ا١تفارقة 14الّتذبذَ  بُت لّذِة التَّقُبِل وخيبة االنتظار ءىا١تمكنة اسأمر اتلذيينش

لّطخة بالندـ،  ،وحضر نقيضها االرمز( الذي يبٌت على التماثل ،اكتشاِفها
ُ
لّطخ بالّصديد والذات ا١ت

ُ
فكاف ا١تاُء يف اٟتكايِة مطهّْراً للجسد ا١ت

تية من الالوعي إذا بقيت ولكّن الوعَي سينفُر من متعٍة متأ ،أفَّ ا١تتعَة اٟتّسية تتحقُق يف الوعي وغيابو ىءفضاًل عن ذلك يلحظ القار 
بتعبَت  ،إيصالو إىل ا١تتلقي بنوعيو : ا١تركزي وغَت ا١تركزي15وىذا ما حاوؿ أخواف الصفا  ،حقيقتها السلبية عالقة يف ذاكرة صاحب الوعيّ 

د الرحيل منها لن يرغب العودة فعن،آخر :كاف للحكاية رسالٌة ُمْرَسَلٌة إلىوىم من يهوى الدنيااا١ترأة العجوز رمزًا ٢تا ( ويعّدىا لَذة حّسية
 .عموميتهاوىذه الفكرة فيها إشكالية داللية بسبب  ،إليها

وال بّد  ،وأّّّنا أوسُع من السخريةِ اليت ىي َشْكٌل من أشكا٢تا ،علىأّف ا١تفارقَة ليسْت معًٌت ُمرادفاً للسخرية ٖتليل اٟتكايِة يدؿُّ إّف  
، ااسأنس والوحشة( ، وأف أشَت إىل أّف االثنائيات ا١تتوافرة يف اٟتكاية كانت ُمَساندًة إىل خلق ا١تفارقة ومن ىذه الثنائيات:االروح واٞتسد( 

 .االفناء والبهجة(، واالدنيا واآلخرة(، و االوعي ونقيضو(و
وا١تكاف  ،ا١تتضادَّة بُت ا١تكاف الساّر أو الذي يوىم بالسرور من رهة و٢تذه اٟتكاية عالقة بالصورة ا١تكانية اليت ارتبطت بالعاطفة

ُزعجمن رهة أخرى.وِمْن َتغَتِّْ وظيفِة ا١تكاف مارواه أحدىم للمأموف عن قضاة ٛتص إذ قاؿ 16الواقعي 
:ايا أمََت ا١تؤمنَُت ِإفَّ قاضيهم 17ا١ت

ـَ عليِو ررٌل فاّدعى عليِو أربعًة وعشريَن ِدْر٫َتَاً  قاؿ : و٭تك كيف ىذا ؟!، قاؿ : ،ال يفهُم وإذا َفِهَم َوِىمَ  فقاَؿ : أعطِو،  ،َفأَقَػرَّ لُو اآلخرُ  ،َقِد
حىّت إذا  ،وأدفُع لو در٫تُتِ  ،وعليَّ در٫تاً  ،أّنْػَفُق على اِٟتَماِر در٫تاً  ،ِإفَّ يل ِٛتَاراً اْكَتَسُب َعِلْيِو ُكلَّ يوـٍ أَْربَػَعَة َدرَاِىمَ  ،قاَؿ : أْصَلَح اهلل القاضي
فحبَس صاحَب اٟتقّْ حىتَّ ،وما أَعرُؼ ورهًا ِإاّل أْف ٭تبَسو القاضي اثناعشَر يومًا أٚتُع لُو إِيّاىا ،فلْم أََرُه فأَنْػَفْقُتها ،اْرَتَمَع َمالُُو غاَ  عٍّت 

 َٚتََع ماَلو(.
وظيفة التداولية تأسيٌس ١تفارقة نّصيٍة ٕتاوَر معها اٗتاذ القاضي أَْمرَُه  و إبداؿُ  ،السجُن مكاٌف للمذنِب افًتاضياً ال لصاحب اٟتقّْ  

ْشَتَكى عليِو الذي كاف صاحب ا١تفارقة يف كينونة التباين بُت ا١تتوّقع وغَت ا١تتوّقع
ُ
أّما القاضي وصاحب اٟتقّْ فكانا ضحّييت  ،باستشارٍة من ا١ت
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يف اٟتكاية خطاُ  استهانٍة للقضاة  ،فعل ىاتُت الضحيتُتاالقاضي وصاحب اٟتّق(َر ردَّ ا١تفارقة وترؾ الراوي للمتلقي غَت ا١تركزي تصوّ 
.وىناؾ عالقٌة بُت ا١تفارقة ا١تكانيِة وُحْسِن اجإرابِة كما ىي ة وىي رزٌء من ا١تستوى االنتقاديوفيها قصدية واضح ،وشكوى عليهم ُمْضَمَرةٌ 

لى ا٠تليفِة عثماَف بن عّفاف ارض( أنّو مل يفعْل ما فعلو ا٠تليفُة أبو بكر الّصديقارض( إذ قاـ دوف اٟتاؿ يف َأْخِذ ا٠تليفة العّباسي ا١تتوّكل ع
ـَ ا٠تليفُة ُعُمُر بن ا٠تطّا ارض( دوف مقاـ أيب بكر ٔترقاة، لكّن ا٠تليفَة عثماف صعد ذروة ا١تنرب فأرا  18مقاـ الرسوؿ اص( ٔترقاة ، ٍّب قا

 وكاف أّحَد رلسائو: 19ا١تتوكَّْل  ادةُ بَ عُ 
ـَ خليفٌة نزَؿ عّمن  ،قاؿ : سأَنَُّو صعَد ُذروَة ا١تنربِ  ،قاؿ :كيف ذلك؟!،اما أّحٌد أعظُم ِمنًَّة عليك يا أمََت ا١تؤمنَُت ِمْن ُعْثمافَ  فلو أَنَُّو كّلماقا

عبادة خلقت مفارقة مبنية على أمرين ٫تا : ا١تنهج ا١تنطقي إّف إرابَة  ،فضحك ا١تتوّكُل من قولِو( ،تقّدَمُو كنَت أنَت ٗتطُبنا ِمْن بئِر رلوالءَ 
وكاف ا١تكاُفا ا١تنرب( فاعاًل سرديًا يف اٟتكاية ومؤسسًا ١توقف ا١تتوّكل أو موقف  ،ا١تنتمي إىل ا١تستوى اٟتجاري والطُرفة ا١تنتمية إىل ا١تتعة

إّف  .ية اجإرابة فأنتجتا ضحك ا١تتوكاللذي كاف رّد فعل للمفارقةوتفاعلت قصدية اختيار ا١تكاف اآلخر الَقصي يف اٟتكاية مع قصد ،عبادة
فا١تعتاد يف الذاكرة اٞتمعية ىو ا١تنرب ا١تكاف العايل ال أْف ٮتطب يف  ،الذي أضحك ا١تتوّكل ىو ا٠ترؽ للسلسلة التداولية ٠تطبة ا٠تليفة

ىذا ىو كنو ا١تفارقة  ،ة ا١تنتمية لقبوؿ الطاعة والتقليد للمقّدسلكنهما تقبلهما الذاكر  ،مكانُت ال تقبلهما الذاكرة و٫تا البئر ورلوالء
وكاف للمفارقة وظيفة تفكيكية إذ فككت رأي ا١تتوّكل يف  ،ا١تتحقق يف اٟتكاية إنو التوتّر القائم بُت الذاكرة اٞتمعية والذاكرة التقديسية

ك( إىل تبّدلِو، وحضر التوتر بُت اختالؼ زمٍت الصوتُِت ٍَب أشار فعل االضح ،ا٠تليفة عثماف ارض( الذي بدا متماسكًا ذا دليل
متوازيًا يف  السردييِنالرئسُِتاعثماف وا١تتوكل( وثبات ا١تكاف ا٠تالق للمفارقة اا١تنرب( وىذاف التوتراف توتر الذاكرتُت وتوتر الفضاء سارا سَتاً 

ْضحِك وقد أشار بررسوف إىل ىذا االنتماء بقولو اٟتكاية، فتحققت ا١تفارقة ا١تضحكة ا١تنتمية إىل اللغة ا١تعرّبة عن ا
ُ
: ا٬تب أْف ٪ُتيّػَز ١20ت

ضحِك الذي تعرّب عنو اللغةُ 
ُ
ضجِك الذي ٗتلقُو اللغةُ  ،بَُت ا١ت

ُ
 ،عند االقتضاء، أْف يُػتَػْرَرَم إىل لغٍة ُأخرى،فأّما اسأّوُؿ فمَن ا١تمكنِ  ،وبَُت ا١ت
 ،إىل ٣تتمع رديد ٥تتلف عن اسأّوؿ بعاداتو وآدابو، وبتداعيات أفكارِه على َوْرِو ا٠ُتصوصِ  ولو فقَد القسَم اسأعظَم من رونقِو ؛ بانتقالو
ٍـّ ٦ُتْتنٌع على الًتٚتِة(  ،  وأّما الثاين فهو بورٍو عا

لعيافة أو التنبؤ أو ومن العنصر الظريف مفارقة االستباؽ الزمنية وتتضح ىذه ا١تفارقة يف حكايات القدرة التنبؤية اليت تسّمى علم القيافة أو ا
بل كاف قّيافًا ذا قوٍة عقلّيٍة تقًت  من استشراؼ  ،الزكن وال بدَّ من اجإشارة إىل أفَّ العريبَّ مل يكن كاىنًا ؛ كي تكثَر حكايات الكهنة

 : 21اٟتدث زمنياً وىذه القوة العقليةتتألف من وظائف ثالث ىي
 .تصّور ا١تستقبل -0
 .تفّهم آّهوؿ من ا١تعلـو -1
 .ا٠تروج من نطاؽ اٟتقيقة ا١تألوفة واخًتاع ما ىو أشبو باٟتقّْ و أقر  إىل الباطل -2

وسأحاوالستعراض بعض النماذج اٟتكائية اليت توّضح العالقة بُت عقل العريب والعنصر الظريف للمفارقة ومن ذلك اٟتكاية 
ثَػَنا أبو اُٟتِسُْتِ 22اآلتية يف  ،نَػْقِصُد َداَر قاضي الُقضاِة َأيب اُٟتسُتِ  ،بشارع القاضي ،ٍر بن َنْصِر القاضيقاَؿ : اْرتَػْزُت أنا وأَبو طاى ،:اَوَحدَّ
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َع ُغراباً ينعُب على حاِئِط داِر أيب اُٟتسُِت قاضي  ،فَِإَذا بثالثٍة ِمَن اسَأْعراِ  ركباف ،لنعوَده ،ِعلَِّتِو اليت ماَت فيها َفَشاَؿ َأحَُّدُىْم َرَأَسُو، َوَقْد ٝتَِ
اِر، فقاَؿ َلُو اآلخُر: نعم ،الُقضاةِ  فقلُت : أٝتعَت  ،ويُدَفُن يف دارهِ  ،فقاَؿ للنفسُِت اللذيِن خلَفُو : إفَّ ىذا الُغراَ  لُيْخبَػَرين ٔتَْوِت َصاِحِب الدَّ

اْرتَػَفَعِت الصَّْيَحُة ٔتَْوِت قاضي القضاة أيب  ،اً وافًتْقنا.فلمَّا كاَف يف ليلِة اليوـِ الرَّابِع َسَحرَ  ،ما قالوا ؟ فقاَؿ : نعم، فقلُت : ىؤالُء أْرَهُل قوـٍ 
َوُدِفَن يف َدارِِه، فقلُت سَأيب طاىٍر: رَأَْيَت أَْعَجَب مْن وقوِع َمَقاَلَة اسَأْعراِ   ،وَحَضْرنَا َرَنازَتَوُ  ،َوَعَجْبتُ  ،اٟتسُِت، َفذََكْرُت قَػْوَؿ اسَأْعرايبُّ 

َنْسَأُؿ  ،منهم مْن أَْيَن ٢تم ذلك؟قاَؿ : فُكنَّا أَيَّاماً  َوَنْسَتْخربَ  ،ُىمْ عاَؿ حىتَّ نسّأَؿ عنهم ونَػْقِصدَ ولكْن ت ،ريما أَدْ  ،بعينها؟!، فقاَؿ : ال واهللِ 
ُهمْ  فَػَقصدناىم، فقلنا : ىل فيكم مْن يُػْبِصُر  ،إسأ أَْف َأْخبَػُرونَا بنزوِؿ ِحلٍَّة مْن بٍت َأَسٍد بباِ  َحْر ٍ ،فال ٩ُتْبَػرُ  ،َوَعْن ِحلَِّتهْم مَن البلدِ  ،َعنػْ

ومََلْ  ،َفَصاَدفْػَنا َأْصَحابَػَنا بَِأْعَياِّنم ،فجْئنا ،ثالثة أُخوٍة يف آخِر اٟتيّْ، يُػْعرَفوَف ببٍت العائِف ودلُّونا على َأْخِبَيِتهمْ  ،الزَّْرَر؟، فقالوا : َأرلْ 
نَػْعِرُؼ نَِعْيَباً للُغرَاِ  بعينِو، ال ينعُبو يف موضٍع إال ماَت  ،َوَغيػْرَنَا مَن الَعَر ِ  ،فقالوا : إِنَّا ،أَْلَناىم عنوفََأْخرَبنَاىم ٔتا ٝتعناُه منهم، وسَ  ،يَػْعرُِفونَا

لآلخر : كيف قلَت :  فقْلنا ،نعب ذلك النعيَب الذي نعرفُوُ  ،َورَأَيْػَنا ذلك الُغرَا َ  ،ال ٮُتِْطئونوُ  ،ساكُنُو، ٣ُتَرَّبًَا على قدِْي الّسنُِت يف البوادي
َفَحَكْمُت بذلك، فقلُت لآلخِر: وكيَف  ،ٍُبَّ ينعُب ثالثاً على ىذا ،ٍُبَّ يسكتُ  ،قاَؿ كاَف ينعُب ثالثاً ُمَتَتابعاتٍ  ،ِإنَُّو ٯَتُْوُت بَػْعَد ثالثِة أّيَّاـٍ ؟

ا َ  ،رِهِ قلَت : إِنَُّو يُْدَفُن يف دارِه؟ قاؿ : رأْيُت الغراَ  ٭تفُر اٟتاِئَط ٔتِْنقا فقلُت: إِنَُّو يُْدَفُن يف دارِِه(.كانت  ،وررليِو، و٭تثو على نْفِسِو الًتُّ
لى وحدة االستباؽ الزمنية عالمة فارقة يف اٟتكاية ؛ سأّّنا ربطت بَُت زمن اٟتكاية الداخلي ا١تتمثل يف اٟتوار وزمن التوّقع الذي راء ع

والسمة ا١تتحققة يف اٟتكاية ىي  ،عو اسأخوة الثالث وورهة اسأخوة الثالث الذين توقعواورهتُت : ورهة الراوي الضمٍت الذي أنكر ما توقّ 
الغرا  كاف ينعب ثالثاً اصوت الغرا ( ،وا ٝتة الدىشة عند الراوي الضمٍت وا١تلحوُظ أفَّ الزكن قد ٖتّقَق بوساطة ُمعيناٍت ىي :

وىذا اسأمر موافق للشائع عن الذات البشرية  ،أّف الزكن عامل ارتماعي ونفسي وزمٍت يف اآلف نفسو أظنُّ و (، واحركة الغرا (،متتابعات
الذاكرة مرتبطة با١تاضي واالنتباه مرتبط باٟتاضر والتوّقع مرتبط الذاكرة ،واالنتباه ، والتوّقع، ف :23بأّنا مفطورة على ثالث تقنيات ىي 

لثالثة أوسع مًدى من عالقتها بالتقنيتُت اسأوىل والثانية.وقد أشََت إىل العالقة بُت النفس أو اٞتسد واللغة وعالقة ا١تفارقةبالتقنية ا ،با١تستقبل
 : 24غَت اللسانية باآلٌب
ا ٖتتاج إىل دعا -ٖتقيقاً ١تطلب التعبَت وخْلق ا١تعٌت –اٖتتاج النفس  مة إىل اٞتسد }اجإٯتاءات واجإشارات واالستعدادات {، وىذا معناه أّنَّ

أي : ْتقل  ،فضائيةأي إىل ا٠تررنة اٟتركية أو الديناميكية ونشأة ا١تكاف يشهداف على النفس (وىذه ا١تعينات الثالثة مرتبطة بالسيميائية
نده اسأمُر ال يف كليّاهتا ويف اللحظة عينها توافرت يف اٞتانب اآلخر ا١تراقب الذي تباين ع ،يف رزئياهتا 25ا١تتشأّات وتوافرِت ا١تفارقة الزمنية
( ،بُت استهزائو ٔتا توقََّع اسأخوة ٍُبَّ عاَد يَػْبَحُث َعِن اسُأْخَوِة الثَّالثِة مع رفيقِو ؛ ليعرفَا كيف  ،واهتامهم باٞتهل إذ قاَؿ: اىؤالُء أْرَهُل قوـٍ

بنية على العنصر الظّريف االستباقيوالسّْيميائية عمومًا ٘تثل ىذه اٟتكاية نسقًا مشًتكًا بُت ا١تفارقة ا١ت ،لتوّقع النارحإىل اتوّصَل ىؤالء اسأخوة
َيِتها الكلّية –على اسأغلب  –اليت  ـَ التوتّر الذي َخَلَقْتُو اٟتكاية الدائرة بُت َحَدِس اسُأْخَوِة  ،ٗتتفي ا١تفارقُة يف بِنػْ إفَّ ا١تفارقَة َخَلَقْت توتّراً الء

 زمٍن منقطع وإ٪تا يف توالية زمانية ٦تتّدة من اٟتاضر إىل ا١تستقبل إىل اٟتاضر ْتلقة دائرية ومكانية وَمْوِقِف الرَّقيبُِت فضاًل عن أّّنا مل ُٗتَْلْق يف
ال مّتصلة ( ومعلوـٌ اَأفَّ الزَّماَف مديٌن بتواصليتِو الفعليِة ؛ الرتباطو مع ا١تكاف، وبدوف ا١تكاف فسيكوف الزماف ٣تّرد سلسلة من اللحظات ال
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وقد ُعِرَؼ إيّاس بن معاوية بن قُػرَّة  27ف عالقًة بُت الثيمات اآلتية : اٟتياة واسأرض والفعل واجإرادة واٞترب واالختيار، فضاًل عن اّف للزما26
 
ُ
َثِل زين بالزكن بوصفو فعاًل وإرادًة ا١ت

َ
ومنا١تفارقة ا١تكانيةا١تتعّلقة بزكن إِياس الذي كاف قاضي  ،: اأزكن من إِياس( 28حىّت ُضِرَ  بِو ا١ت

ْضَمرَِة اآلتيةِ البصر 
ُ
فقاَؿ : ىذا نُػَباَح   ،: اإِنَُّو ٝتََِع نُػَباَح َكْلٍب مل يَػَرهُ 29ِةسنًة يف خالفةعمر بن عبد العزيز ما رواه ا١تيداين عنو يف اٟتكاية ا١ت

ٍُبَّ ٝتعُت بعده  ،فقاؿَ : ٝتعُت ِعْنَد نُباِحو َدويًا من مكاٍف واحٍد  ،فقيَل لُو يف ذلك ،فَػَنظَُروافكاَف كما قاؿَ  ،َكْلٍب َمْربُػْوٍط على شفَِت بئرٍ 
 .فعلمُت أَنَُّو عند بئٍر( ،صًدى ٬ُتيُبوُ 
َوُٗتَْلُق  ،إفَّ ا١تكاَف ا١تخفي عند اٞتماعة مل بكن ٥تفيًا عند إيّاٍس وىذه الثنائية ااٞتهل والعلم( ىي اليت ساعدت يف خلق ا١تفارقة 
َفاَرَقُة يف

ُ
ُْنَتِج ِمْن ِقَبِل الصوت السردي الذي ىو رزٌء مهمّّ من أرزاء العنصر الظريف كما ىي حاؿ اٟتكاا١ت

يِة  العالقة بُت ا١تكاف والَوْىِم ا١ت
ْلتبس وكاَف ِمْن حديثو

ُ
ْضَمَرِة يف ا١تثل العريب اماُء ِعناؽ( وىو َمَثٌل ُيْضَرُ  للّداىيِة واسأمِر ا١ت

ُ
َنا ُىَو َيْسِقي َوبَػْيُتُو تِْلَقْاَء :اإفَّ َرُراًل بَػيػْ (30اا١ت

َْرأُة َأْخَفِت الرَُّرَل ِفْيَمْا بَػُْتَ النَّْضِد، فَػَنظََر ٯتَْنًة َوْرِهِو، ِإْذ َنظََر فَِإَذْا بَػَرُرٍل َقْد َعاْنََق اْمرَأَتَُو يُػَقبػُّْلَها، فََأَخَذ الَعَصْا، َوأَقْػَبَل ُمْسرَِعاً، فَػلَّ 
َمْا رَأَْتُو ا١ت

ْرأَُة: َىْل َلَك َأْف ُأْكِفيَ  اسَأْرِض فَػَلْم يُػْبِصْر َأحدْيَسرًة، فَػَلْم يَػَر َشْيَئاً، فَػَنظََر يفوَ 
َ
َك اً، َفَكذََّ  َبَصرََه، وَكرَّ رَْاِرَعاً، فَػَلمَّاَ َكْاَف الوِْرُد الثَّْاينْ قَاَْلِت ا١ت

ـَ يف البْيِت، َواْنطََلْقْت َتْسَعى، َوَٖتَيػََّنْت ِمْنُو َغْفَلًة، َفَأَخَذْت الَعَصْا َوأَقْػبَػَلْت َحىتَّ َعَلْت  –َت ِإْف ِشئْ  –السَّْقَي َوتتورَّع الَْيوـَ؟ قَْاَؿ: نَػَعْم  َفأَقَْا
ْرأَُة اليت رَأَيْػُتَك َمَعَهْا ُمَعاْنَِقاً ٢َتَْا؟

َ
َقْاَؿ: َواهلِل َمْا َكاَْنْت ِعْنِدي اْمرَأٌَة، قَاََلْت: بَْل أَنَْا َنظَْرُت فػَ  َِّْٔا رََأَسُو، فَػَقْاَؿ: َويْػَلَك! َوَما َدَىْاؾ؟ قَاََلْت: أَْيَن ا١ت

َْاِء، فَػَتَحاَْلَفْا، فَػَلمَّاْ َأْكثَػَرْت، قَْاَؿ: ِإْف َتُكْوينْ َصْاِدَقًةفَِإفَّ 
َهاْ بَِعْيٍِتْ، َوأَنَْا َعَلى ا١ت  ُيْضَرُ  للّدواىي(.   َمْاءَُكْم َىَذاْ َمْاُء ِعناؽ َفَصْاَر َمَثالً ِإلِيػْ

إفَّ القراءة الفاحصة للوحدات السردية اٟتكائية ستدؿ على أفَّ اِٟتجاَج كاف ا١تهيمن علىمضموّنا وىو ِحجاج مبٍت على 
اٟتكاية التمحلااٟتيلة( واجإخفاء واستخداـ تقنييت ا١ترآة وا٠تداع البصري الو٫تي، فوقع الررُل ضحّيًة ٢تما، إفَّ ا١تستوى اٟتجاري يف ىذه 

عل سلك مقّدمات كاذبة ليصَل إىل نتائج إقناعية ال لبَس فيها، وىذِه ا١تخالفة بُت ا١تقدمات الكاذبة وحقيقتها كانت عاماًل مساعداً يف ر
رُل االزوج( ولقد كاف الر  ،ا١تفارقة حاضرًة بُت رُكٍت اٟتجاج الّررل ا١تخدوع وا١ترأة ا٠تادعة، وُبٍَت الوىُم يف ذات اآلخر ٔتساعدة ا١تكاف

وُمْقِنَعاً ٢تا  ،وعكس اٟتقيقة البصرية للضحّية عكسًا تامَّاً  ،ضحّيَة ا١تفارقة اليت أسستها الزورة بوساطة التمحيل ا١تدعـو ٓتطا  االستغفاؿ
يف ىذه اٟتكاية كاف رعلُو ىذا العكُس من با  رّد الفعل أْف ٬تًتَح ُٚتَْلًة من لفظتُِت ال رابَط بينهما يف اسأصل، و  إذ،يف الوقت نفسو
: ا تغافْل كأَنََّك 31ورٔتا يكوف االستغفاؿ ٚتاعياً متعّلقاً با١تكاف كالذي ذُِكَر عن أىل واسط أيّاـ اٟتّجاج يف ا١تثل العريب ،االستغفاؿ فردياً 

ُر أَْىَل واسٍطفي البناِء، فكانوا يهربوَف ويناموَف يف ا١تسجد فمْن  ،فيجيء الشرطيُّ ويقوؿ : يا واسطيُّ  ،واسطي قيل :إفَّ اٟتجَّاج كاَف يَُسخّْ
ْضَمرة تغافل مقصوٌد ال تغافٌل طبعي ،رفَع رْأَسُو ّأَخَذُه َوَٛتََلُو ؛ فلذلَك كانوا يتغافلوف(

ُ
وا١تفارقة اليت ينتجها  ،التغافل يف ىذا ا١تثل وحكايتو ا١ت

فل ا١تقصود واليت تسمى امفارقة سقراطية( إذ كاف يستخدـ من تلك اليت ينتجها التغا -على اسأغلب–التغافل الطبعي أقلُّ ٚتالية 
يقولوف  ،، وقد ظهرت يف الًتاث العريب ٣تموعة االصفاعنة( ُعرَِفْت بالتغافل ا١تقصود32الذي يستخفُّ بالّناس  ىءاسأسلو  الناعم ا٢تاد

وقد أعطى أبو حّياف الَتوحيدي توصيفاً ،قيناُه بالتغافل(:ا٨تن معاشَر الّصفاعنة ُخِلْقَنا ُحَلَماَء إذا خرَؽ علينا اٞتاىُل ل33عن أنفسهم 
وىذا توصيف ٯتتاز بدٯتومتو الزمنية، وسعتو ا١تكانية يف  ،تعايش الناس ملء مكياؿ، ثلثاه فطنٌة وثلثو تغافل.(:ا 34ارتماعياً دقيقاً حُت قاؿ
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35اآلف نفسو، وقيد قيل
وقد تتحقق مفارقة ًتف الّتغافل بالذىن الفطن الذّكي.ىنا اق،اسئل حكيم: ما اللبيب؟ فقاؿ: الفطن ا١تتغافل(:

قاؿ : حدثنا  ،:احدثنا رعفر ا٠تلدي37كماىي اٟتاؿ يف اٟتكاية اآلتية   ،ٖتّققًا اعتباطياً من دوف زكٍن أو درايٍة بعلم التنبؤ 36االستباؽ
وركبنا خشباً من خشِب ا١تركِب، و٧تا منَّا ٚتاعٌة،  ،بنا قاؿ : ركبت يف البحر مع ٚتاعٍة من الصوفيِة، فلمَّا أوغلنا فيو كسر ،ا٠تواص الصويف

وقاؿ بعُضنا لبعٍض : تعالوا  ،وأحسسنابا٢تالؾ.فارتمعنا،ال ٧تُد ما نقتاتوُ  ،فوقعنا إىل ساحٍل ال ندري أين ىو؟ وال ماىو؟، فأقمنا فيو أياماً 
فقاؿ بعضنا : ال أفطُر الدىَروقاؿَ  ،  كاِف وأحيانا أْف ندَع لو شيئاً حىّت ٧تعَل اهلَل عزَّ ورلَّ على أنفِسنا إف ىو خلَصنا من ىذا ا١ت

وقالوا يل : ما تقوُؿ أنَت؟فقلُت : ال .بعُضنا:أصّلي كلَّ يـو كذا وكذا ركعًةوقاؿ بعُضنا : أدَُع الكذبَإىل أْف قاؿ كلُّ واحٍد من اٞتماعِة شيئاً 
ذا ا١توضِع؟!فقلت :واهلِل، ما تعمدُت ا٢تزَؿ، ولكّنٍت منُذ بدأًْب أعرُض على نفسي شيئًا أدعُو آكُل ٟتَم فيٍل أبداً.فقالوا : ماىذا ا٢تزُؿ يف ى

نطوؼ  ،فالتطاوعٍت نفسي إىل غَِت ىذا الذي لفظُت بِو، وما قلُت إال ما أعتقدتو.فقالوا : لعلَّ ٢تذا أمراً.وتفرقنا بعد ساعةٍ  ،هلِل عزَّ ورلَّ 
وشووه.وقالوا ،حىتَّ ذْتوهُ  ،واحتالوا فيوِ  ،فأخذه أصحابُنا ،فوقعنا على فرخ فيٍل يف ّنايِة السمنِ  تلك اسأرَض، نطلُب شيئًا لألكلِ 

أيّاـٍ فُكْل.فقلُت :منُذ ساعٍة تركُتو هلِل عزَّ ورلَّ، ولعلَّ ذلك الذي ررى على لساين من ذكره إ٪ّتا ىو سبب موٌب ؛ سأيّن مل آكْل منُذ ،:تقّدـْ 
فتفرقوا يف  ،وأقبَل الليلُ  ،وعاشوا ،وشبعوا ،واعتزلتهم.فأكلوا ،َفَكُلوا ،وما يراين اهلُل أنقُض عهَدهُ  ،شيٍء آخَر آكلوُ  شيئاً، وال أطمُع يف

وإذا بفيٍل أقبَل من ا١توضِع الذي  ،إىل أصِل شجرِة كنُت أبيُت عنَدىا.فلم يكْن إال ساعةً  وآويتُ  ،مواضعهم اليت كانوا يبيتوف فيها
ِةَوْطأتِِو وىو يطلبنا.فقاَؿ بعُضنا لبعٍض : قد َحَضَر اسَأَرُل، فاستسلماستخررنا منو   ،واالفرَخ، وىو ينعُر، والصحراءُ  قد امتألْت بنعَتِه وشدَّ

نو فيشمُو من أوَِّؿ رسِده إىل آخرِه، فإذا مل يبقَ  م ،وطرحوا أنفَسهم إىل اسأرِض على وروىهم.فجاء الفيُل ورعلَ  يقُصُد واحدًا واحداً 
فإذا علم أنَُّو قْد تلَف شاؿ قائمَتو وَقَصَد اآلخَر، ففعَل بِو مثَل فعِلو  ،موضٌع إال مشَّو شاَؿ أحَد قوائمو فوضَعها على الرَُّرِل حىّت يفّسَخو

وال ىربُت إىل أف  ،وأستغفُر، ما طرحُت نفسي ،وأدعو ،أشاىُد ما ٬تري ،وأنارالٌس ُمْنَتِصبٌ  ،إىل أْف مل يبَق غَتي ،باسأوَِّؿ.وظلَّ على ىذا
ٍبَّ أعاد  ،كما فعَل بأصحايب  ،أو أكثرِىا ،فجاَء حىتَّ تشّممٍت من سائر أعضائي ،قصدين فحَُت قُرَ  مٍّت طرحت نفسي على ظهري

: ىذه قتلٌة أخرى، يريُد أْف يقتَلٍت ّٔا، فما ومل يكن فعَل ذلَك ّٔم، ٍبَّ لفَّخرطوَمو علّي، وشالٍت يف ا٢تواِء فقلت  ،تشّممي مرّتُت أو ثالثاً 
فانتصبُت رالساًوحفظُت نفسي،وٛتدُت اهلَل سبحانَو وتعاىل على تأّخر القتِل، ورعلُت أعجُب  ،٨تَّى خرطوَمو عٍّت حىّت رعلٍت فوَؽ ظهرِه
 ،فلّفو عليَّ  ،وأصعَد خرطوَمو إيلَّ، فقلُت : َحَضَر اسأرلُ ويسرُع إىل أف أضاء الفجُر، فوقَف  ،مرًّة وأتوّقُع القتَل مرًّة أخرى، والفيُل يهروؿُ 

أقبلُت أدعو  ،حىتَّ مل أره ،وأنا ال أصّدُؽ.فلّما بَػُعَد عٍتّْ  ،وأنزلٍت على رفٍق إىل اسأرِض وتركٍت عليها، ورعل يسعى يف الطريقِ اليت راء منها
فإذا ىو بلٌد  ،فقصدهُتودخلُتو ،فإذا بلٌد عظيٌم قد الَح يل ،٨تو فرسخُتِ  وإذا أنا على ٤تجٍَّة، فمشيُت عليها ،وتأملُت موضعي  ،وأصّلي

 .فأخربهتم ّٔا( ،وذكر اٝتَو.قاؿ :فعجَب أىُلو منّْيوسألوين عن قصَّيت ،من بلداف ا٢تند عظيمٌ 
فنفُس  ،ا٢تارس النفسي إّف ا١تفارقَة يف ىذه اٟتكايِة يف مستواىا الظريف زمنية ضمن سرٍد متتابٍع ويف الوقت عينو متعالقة مع

 ،٦تّا أثار تعجب اسأصوات السردية ا١تسا٫تة ،وأّف كليََّة الصَّوِت منقادٌة ٞتزئية الذاتِ  ،الصوت ا١تركزي بدت كأّّنا تعلم ما سيجري
ية خاضعة ١تبدأ لكن تبقى ا١تقبول ،والوحدات السردية يف متتاليتها البارزة مل تكن ُمْقِنَعًة ؛ سأّّنا أعطت قيمةً للخطا  ال للفن
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ونستفيد من اجإشارة السردية للصوت  ،يف عصر آخرَ  ىءيف عصر ما ٮتتلف عن القار  ىءفالقار ،زمنية -بطبيعة اٟتاؿ  –القضويةوالقضوية
للفيل ا١تتزامنة مع سحب التفكَت من اسأصوات السردية وخضوعهم للقوة  عقلنتونسوَّغ السردي االراوي االضمٍت( بنسبتو للصوفية كي 

انية مرّتُت : ا١ترّة اسأوىل للقوة الشهوانية اليت حّفزىا اٞتوع ا١تستمكن يف ذوات اسأصوات اليت من نتارها أكلهم لفرخ الفيل وا١ترّة الث
تربئة الذات من خالؿ قبو٢تا العقوبة، ومن معينات ا١تفارقة يف ىذه  ولعّلها درٌس يف ،خضوعهم للفيل الكبَت ونومهم عارزين على وروىهم

اف العقل اٟتكايِة ثيمتا االختالؼ وا١تغايرة اللتاف اّتسَم ّٔما الصوُت السردي فهو مل يضع على نفسو شرطاً معقوالً فغايرىم مغايرة كبَتة، وك
ْهِلِك والتزامو ٔتا فرضو على نفسوفضاًل عن صربه على ا ،الباطٍت فعااًل يف فرض الشرط على الذات

ُ
لقد كاف ىناؾ حقالف  ،ٞتوع ا١ت
وىذه ا١تغايرة تُػَعدُّ رزءًا من  ،والصوت السردي ا١تركزي ،لألصوات السردية ٫تا اسأصوات السردية اليت مثّلها حرؼ اواو اٞتماعة(

بالظرؼ غَِت ا١تستقر وا١تتحوّْؿ من فضاء البحر  ةٌ كومٌ ، إّف أفعاؿ الصوت السردي يف ىذه اٟتكاية ٤ت38أو ىي الصَتورة نفسها ،الصَتورة
فا١تنقذاُت من ىالؾ البحر ىنَّ ا٠تشباُت ومن ىالؾ الصحراء البحُث ا١تقًتُف  ،ولكّل فضاٍء ٟتظَة ا٠توِؼ ُمنقذاتُو ،إىل فضاء الصحراء
على اّف اٟتكاية تنتمي إىل السرد اٟتكائياجإمكاين  وكاف اختيار الصوت السردي ا١تهيمن للفيل اختيارًا خطابيًا يدؿُّ  ،بالدعاء ا١تشروط

ْختَػَلِق.
ُ
 ا١ت

 
يف اٟتكاية اختزاؿ نصي كبَت اشتغل عدسًة يف النصّْ ومورّْهًا للمتلقي غَت ا١تركزي يف تفعيل الغرض التوريهي وبياف فاعلية  

النفس البشرية يف إمكانية استشراؼ ا١تستقبل حّد التوقع ا١تطابق ١تا سيحدث مستقباًل، واٟتذؼ السردي تقنية ٚتالية تعٍت قفز اٟتكاية 
وقد ٖتققت يف اٟتكاية مفارقة موقف ّتوار مفارقات العنصر الظريف ٘تثلت يف ا٠تضوع للموت من قبل آكلي الفيل 39فوؽ ٟتظة زمنية 

 وىذه اٟتكاية أثبتت اآلٌب : ،ولعّل احملّفز ٢تذا الفعل نفسي يتعلق بقتل القلق من خالؿ التحّوؿ إليو
 .40صحة الفكرة القائلة بارتباط اسأمكنة بالقوة  -0
 كما ىي اٟتاؿ يف  –ىو الزمن ا٠تاص لتداخل القوى غَت العقالنية يف حياة اجإنساف كتدخل القدر زمن ا١تصادفة  -1

 ،ينقطع ٣ترى اسأحداث الطبيعي إذ،وما ٯتّيز ىذا الزمن التزامن العارض وغَت التزامن العارض ،والشياطُت والسََّحَرةِ -ىذه اٟتكاية
 .41صة ٔتنطقها ا٠تاصأو ا١تعقوؿ ليحلَّ بدالً عنو زمن ا١تصادفة ا٠تال

 .إف العنصر الظريف مرتبط باٟتدس أو الشعور -2
 وتعاقبية بعد تصاعدىا.وللعنصر الظريف ا١تنتج للمفارقِة عالقة بالتأويل  ،يف اٟتكاية تزامنية قبل تصاعد اٟتبكة -3

 :42واٟتكاية اآلتية توّضح ىذه العالقة 
 ،وأفَّ ٤ُتَمَّداً َصَرَعوُ  ،نصور رأى ا١تنصوُر فيما يراُه النائُم كأنَّو قد صارَع ٤تمَّداً ... على ا١ت.ا١تا خرج ٤تّمد بن عبد اهلل بن اٟتسن بن حسن

قاؿ: وكيف ،وتظهُر عليو ،فسأَؿ ردَّ أيب العيناء، فقاؿ: إنَّك تغلُبو ،فكلّّ وقف ،وٚتع العابرين ،ونفى راحَتو ،وقعد على صدره فَػَهمَُّو ذلك
 فُسرَي عنو(.  ،واسأرُض لَك، وكاف ىو فوقك والسماُء لو ،؟، قاؿ :سأنََّك كنَت على اسأرضِ 
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تأويل العابرين اأصحا  تأويل ا١تنامات( مل يرؽ للمنصور حىّت راءه ردُّ أىب العيناء فأعطى تأوياًل مقلوبًا للمناـ ليحقق  إفَّ  
٦تّا  ،واعتمد على قوة الكلمة ال على قوة الفعل ،ميةوىذا التأويل ذو تقنية نفسية ال تقنية عل ،مفارقة مبنية على التقاطب ا١تضاد لألمكنة

ـَ ٝتة ا١تفارقة الرئيسة يف ا٨تيازىا ا١تطلق إىل  ،أثار إعجا  ا١تنصور الباحث عن التخلص من خوؼ الزمن ا١تستقبلي وأفَّ القلب التأويلي الء
نية ٤تّواًل يف الوقِت نفسو وظيفة ا١تكاف الفيزياوي بشقيو العلوي وقدأتقن ا١تؤّوُؿ تأويلو حينجعل الثيمات الذىنية ثيماٍت زم ،التباين وا١تغايرة

وطبيعة  ،والسفلي إىل اٞتهة اسأخرى ا١تختلفة عن رهة االتصاؿ اختالفًا كاماًل مستفيدًا من طبيعة اسأرض ووظيفتها ا١تشًتكة مع الثبات
بل اعتمد على منطلقات ٢تا شيء من  ،ويلو مل ينطلق من فراغ تاـالسماء ووظيفتها ا١تشًتكة مع اٟتركة وماٖتويو من فعل الطَتاف ؛ لذا فتأ

ىي:  وىذا اجإرراء التأويلي إرراء ٚتايل سأنّو بدا منتميًا للفطنةواٞتّدة ومعرفة مايريده ا٠تليفُة، وأركاف ا١تفارقة الثالثة يف اٟتكاية ،ا١تقبولية
ولعلَّ  ،بينما كاف ا١تنصور ضحّيَة ا١تفارقِة الذي ُسرَّ ّٔا ،الذي مّثل صاحب ا١تفارقةالتأويل الذي مثل نّص ا١تفارقة وا١تؤوؿ ارّد أيب العيناء( 

ارتباطًا دالليًا بُت القوؿ والفعل  ىءىذا ردُّ فعل متمّيز عّما اشُتهر من ردودر أفعاؿ ضحايا ا١تفارقة. ويف اٟتكاية اآلتية ٬تُد القار 
تعّرَض إعرايبّّ ١تعاويَة يف طريٍق وسأََلُو، َفَمنَػَعُو، فَػتَػرََكُو ساعًة، ٍبَّ عاوّدُه يف ا : 43لق ا١تفارقةوا١تكانلتكوف ىذه ا١تكونات الثالثة مرتكزاٍت ٠ت
 اسأعرايبولكْن بعُض البقاِع أٯتُن مْن بعٍض، فَػَوَصَلُو(حضرت البدىية يف روا   ،قاؿ : بلى ،مكاٍف آخَر، فقاَؿ لُو : أمْل َتْساَْلٍت آنفًا ؟!

فضاًل عن ذلك فإّنا حوت اجإسرار وتقسيمًا رديداً  ،وىذه البدىية ىي قريبة من اسأسلو  اٟتكيم ،لتشتغل وسيلًة إقناعيةً 
وا٠ترب فيو توتّر بُت متناقضُت يف اسأثر، متشأُّت يف  ،لألمكنةالفيزياوية وأثرىا غَت ا١تادي والغاية من ىذا التقسيم اٟتصوؿ على ا١تسألة

ُد لفعل اجإنتارية ،غَت ُمْنِتٍج ومكافٍ  ُمْنِتجٍ  مكافٍ  بُت ،التكوين حدّْ
ُ
لكّنو ٖتديٌد مشروٌط بفعٍل آخَر يوازيو  ،والصوت السردي الفاعل ىو ا١ت

:  : اَعِشَق ررٌل راريًة كانت لقوـٍ ذوي يساٍر، فكتب إليها يوماً  44ىو فعل اجإقناع. وقد يكوف ا١تكاُف ا٠تالُق للمفارقة غََت فيزياوي ومنو
،من نبيٍذ لنتغذى 46ودستجةً ،بَػَقريًَّة، فأحبُّ أف توّرهي إلينا ٔتا يعمُّنا ويكفينا45وقد اشتهيت سكبارةً  ،ُرِعْلُت ِفداِؾ، عندي اليوـَ أصحايب

وقد  ،تمعوف عنديإخواين ٣ت ،ّٔا ونشرَ  على ذكرِؾ، فلّما وصلِت الرُّقْػَعُة وّرهْت إليِو ٔتا طلَب، ٍبّْ كتب إليها يوماً آخَر : فدتِك نفسي
فوّرهي ّٔا إيلَّ، وما يكفينا من النبيذ والنَّقِل ؛ ليعرفوا منزليت عندِؾ، فوّرهت إليو بكلّْ ما سأَؿ، ٙتَّكتَب إليها يوماً 47اشتهيُت قَِليًَّة رزوريَّةً 
فكتبِت اٞتاريُّة عند ذلك :  ،ن النبيِذ ما يرويناوم ،قد اشتهيُت أنا وأصحايب رؤوساً، فَأِحبُّ أف توّرهي إيلَّ ٔتا يكفينا،آخَر: ُرِعلُت فداؾِ 

 إينّْ رأيُت اُٟتبَّ يكوُف يف القلِب وُحبَُّك ىذا ما ٕتاوَز ا١تعَدَة!(.
ا٠تاضع لقاعدة ومضمونو كرار ا١تتوازي الطليب ا١تتمحور يف ثالث بنيات ىي : الطلب بالدعاء غَت إفَّ اٟتكاية مبنيٌة على التَّ  
وكاف للتكرار أثٌر يف تبنُت االستغرا  يف ذات اٞتارية اليت صارت ضحّيَة ا١تفارقة لتجيبو  ،وطلب الطعاـ و طلب إرسالو بالنفسالفداء 

ت وظيفتا٫ت ُِحبَّ حبُّو يف ا١تعدة ال يف القلب وىنا تغَتَّ
ا االقلب وا١تعدة( ٔتفارقة قوليٍة أسُّها ا١تغايرة يف ا١تكانإذ رعلها تقتنُع أف َّ ىذا ا١ت

وظاىرة التطفيل شاعت يف  ،والظاىر أفَّ ىذا الّررَل كاف طفيلياً  ،وساطة االستبداؿ التاـ ٦تّا ساعد يف صنع ا١تفارقةيف مستواىا الظريفب
الوقت ؤّذا يكوف حافز التكرار الطليب نفسياً وسلوكياً يف  ،العصر العباسي وارتبطت بالسخرية ا١تتأتية من غرابة الفعل آّاورة لغرابة اٞتوا 

إذ يُقدّْـ الطفيلي الطعاـ على كلّْ احتياراتو اسأخرى. ويؤثر ا١تكاف اٞتغرايف يف داللة اٟتكاية ومضموّنا فاٟتكايات اليت ررت  ،عينو
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وىناكأماكن اختصت بنوع من  ،احداثها يف اسأماكن ذات القداسة الدينية غَت اٟتكايات اليت ررت أحداثها يف أماكن ال تقديس فيها
مكاف رغرايف ٟتكايات السحر واالستحالة البعيدة عن ا١تعقوؿ ومنها اٟتكاية اآلتية  -على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر –ات فا٢تند اٟتكاي

 ،بالبحرِ  ومعرفَتوُ  ،قاَؿ حدَّثٍت شيٌخ مْن أّْىِل التّيِز ونكراَف رأيُتُو بُِعَماَف، ووردهتم يذكروَف ثقَتوُ  ،:احدَّثٍت القاضي أبو َبْكٍر أٛتُد بن سيّار48
َفَساَر ،َفطََلَب اسأماُف فَأمََّنوُ  ،وقْد خرَج على ملِكها خارريّّ، فأنفَذ إليِو اٞتيوشَ  ،قاَؿ : كنُت بِِبْعِض بالِد ا٢تندِ  ،والّصُتَ  ،وأَنُّو دخَل ا٢تندَ 

فلّما بُعدنا يف الصَّحراِء  ،فخررُت معهم ،تنظُر دخوَلوُ َوَخَرَرِت العامَُّة  ،ليدخَل إىل بلِد ا١تلِك، فلمَّا قَػُرَ ، أخرَج ا١تلُك ريشًا ؛ لتلّقيوِ 
وعليو ثوُ  حريٍر و مئزٍر، ويف وسطو ِمْديٌَة ُمْعَورَُّة الرَّْأِس وىي من  ،يف عّدٍة من ررالوِ  ،وىو رارلٌ  ،وقف الناُس ينتظروَف طلوَع الرَُّرلِ 

وفيها  ،حىّت انتهى إىل ِفيَػَلةٍ  عظيمٍة قد ُأخررْت للزينِة، وعليها الفيَّالوف ،وتسمَّى عندىم حّزى.فتلقوه باجإكراـ ومشوا معو ،سالِح ا٢تندِ 
 ،ويركُبو يف بعِض اسأوقاتِ  ،فيٌل عظيٌم ٮتتّصُو ا١تلُك لنفسوِ 

يِق فيِل ا١تلِك.فقاَؿ لُو َوتَػَنحَّ عن طر  ،فقاَؿ : ياىذا احذْر على نَػْفِسكَ .فسكتَ  ،فقاَؿ لو الفيَّاُؿ ١تّا قُر  منو : تنحَّ عْن طريِق فيِل ا١تلكِ 
فَػَلفَّ  ،وأغرى الفيل بكالـٍ كّلَمُو بو، فَػَغِضَب الفيُل وعمَد إىل ا٠تارريّ  ،ا٠تارريُّ : ُقْل لفيِل ا١تلِك يتنحَّى عن طريقي.فَػَغِضَب الَفيَّاؿُ 

فإذا بِو قْد  ،وشالُو الفيُل إشالًة عظيمًة، والنّاُس يَػَرْونَُو وأنا فيهم، وخبَط بِو اسأرضَ  ،خرطوَمو عليِو، فَػَقَبَض ا٠تاررّي بيدِه على ا٠ترطوـِ 
 ،وعدا ٍُبَّ رمى بِو اسأرضَ  ،فأشالُو أَْعَظَم مْن تلكَ  ،فَػزَاَر َوَغِضَب الفيل ،ومل يُِنحّْ يََدُه عِن ا٠ترطوـِ  ،انتصَب قائمًا على َقَدَمْيِو فوَؽ اسأرضِ 

وسقَط الِفْيُل كاٞتبِل العظيِم ميّتاً سأْف قَػْبَضُو على ا٠ترطوـِ تلك ا١تّدة  ،َحَصَل عليِو ُمْسَتِويَاً على قدميِو ُمْنَتِصباً قابضاً على ا٠ترطـوفإذا ىوقْد 
، فَػَقتَػَلُو(.  منعُو من التَّنفسّْ

 
، لذا أعطتو ىذه القوة يف صرعو للفيِل على مراحَل بدت كلُّ واحدٍة منها قاتلًة للبطل ،إفَّ َبَطَل اَٟتِكايَِة بطٌل خلقتو اٞتغرافية

فضاًل عن عامل العناد وىو  ،فجاءت النتيجة ٥تالفة ١تا توّقعوا ،وُخِلَقِت ا١تفارقُة بوساطة كسر أفق انتظار الناس الذين توقعوا ىالؾ البطل
اشًتاؾ يصعب  ،اؾ ا١تتلقي غَت ا١تركزي االناس( والصوت السردي الرئيس يف اٟتكاية االبطل(فا١تفارقُة يف اٟتكاية نتاج اشًت  ،عامل نفسي

فالدافع اسأساس للعناد ىو إثبات الذات أماـ  ،فلو كاف البطل وحده من دوف ناس يروف ما يفعل ١تا بقي على عناده ،فيو الفصُل بينهما
وإف حاوؿ الراوي إضفاء الواقعية  ،واٟتكاية برّمتها قريبة للمخياؿ ال للواقع ،اس الورودليؤّكد أفَّ القوَة يف الطبيعة الصعبة ىي أس ،اٞتمع

 .عليها من خالؿ تقنية اجإسناد وفعلو الرئيس احّدثٍت( ا١تنسو  لقاٍض ؛ بغية إرساء ا١تقبولية عليها
ا تنتج بوساطة اجإرابة السريعة أو البدىية وتشكل اللغة بنية مهمة من بنيات مفارقة السياؽ الظريف وال سّيما يف النوادر ؛ سأ  ّنَّ

 اسأعرايبإفَّ ا١تفارقة نتجت حُت أرا   ،:اقيل جإعرايب : ىذا قصٌر ٔتا ارتفع ؟ فقاؿ: باٞتص واآلرر (49الذاتية للصوت السردي ومنو 
وىذا ا٠ترُب يُػَعدُّ ومضًة سردية ٚتاليًة ٖتمل سخرية ٥تفية  ،الذي كاف يتوقع أْف يكوَف اٞتواُ  ٨توياً  ،إرابًة أدىشِت السائَل اضحّية ا١تفارقة(

ويستهجن التقعيد النحوي والقصرمكانفيزياوي يشَت إىل الًتؼ وىو ٥تتلف عن بيت  ،يتكّلم الفصحى على سجيتو اسأعرايبف ،من النحو
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انت اجإرابُة ترٚتًة للمبدأ القائل : إّف اللغَة إضماريٌة لذا ٕتاور أمراف بنيتهما االختالؼ القويل وا١تكاين وقد ك –بطبيعة اٟتاؿ  – اسأعرايب
 .50بطبعها

وىناؾ عالقة وثيقة بُت العنصر الظريف واٟتكاية العجائبية واالمتناعية اليت عمادىا خلط اسأزمنة ورسم أمكنة غَت واقعية وكانت 
وكانت الرحلة العجائبية واالمتناعية  ،اسأزمنة على حدّْ سواءالرحلة أساساً يف تكوين ىذه اٟتكايات من خالؿ اٟتركة والتغيَت يف اسأمكنة و 

 على أنساؽ ثالثة :
خارج اىتماـ ىذا البحث النتمائها للحكي  واسأوىلألف ليلة وليلة و  حكايات ا١تعراجاسأوَِّؿ :الرحلة من اسأسفل إىل اسأعلى مثّلتها  

 . 51ن وظيفتو الكربى يف ترسيخ ا١تعرفتُت التشريعية والروحية ا١تطلقتُت العقدي ا١تتَِّجِو ٨تو ا١توضوعية ال الفنية النصية فضاًل ع
 .الثاين : الرحلة من اسأعلى إىل اسأسفل مثَّلتها حكايات رسالة الغفراف

الرئيسة وٖتضر ا١تفارقة حضورًا مكثفًا يف ىذه اسأنساؽ؛ سأّّنا تتوافق مع وظيفتها  ،الثالث : الرحلة الذىنية ومثّلتها حكايات ا١تنامات
 ا١تتضمّْنة خلق الدىشة النّصية.

، و٭توي القمقم تناقضًا يف وظيفتو 52وىناؾ أمكنة عجائبية أخرى ٨تو االقمقم( بوصفو رزءاً من فضاء اجإٯتاف بالقضاء والقدر
ا يتمناه أو قد يكوف وىو إ٬تايب وسليب يف آف واحد، سأنّو قد يعطي مالكو م ،فهو مكاف سليب ؛ سأّف ا١تارد مسلو  اٟترّية ٤تبوس فيو

وقد أوحت حكايات ألف ليلة وليلة أف النيب سليماف  ،فالقمقم مكاٌف ٥ُتْتَػَلٌق على وفق ثنائية ا السلب و اجإ٬تا ( ،وبااًلعلى مالكو
ألف ليلة ولية كانت ، وال بدَّ من اجإشارِة إىل أفَّ ا١تفارقة الكربى يف 53حبس اٞتنَّ يف قماقموأحكم غلقها وختمها ٓتتمو ورماىا يف البحر

مكانًا تروى فيو اٟتكايات على الرغم من أفَّ بعض ا١تنطقيُت قد  –وىو بنية زمانية  -إذ صار الليُل  ،ظرفية ٘تثّلت يف قلب وظيفة الليل
 -كذا  -كتوايلوبعبارة أخرى االزماف نفسو ليس شيئًا إنُّو فقط يدـو   ،:ا الزماف يف اٟتقيقة معدـو الذات(54ذىبوا إىل فكرة مضموّنا 

قد يكوف ىذا الكالـ صحيحاً من با  احملسوسات ا١تطلقة لكّنو غَت صحيح من با   ،55ليس ىناؾ زماف مطلق( ،لألحداث الواقعة فيو
وع فضاًل عن أنّو ٯتتاز بالتن ،وللدقة تغيَت عوارضو ،ومن ىنا ٬توز تغيَت وظيفتو ،لذا فالزماف ليس معدومًا لتوافر عوارضو ،اسأثر والعارض

قاؿ البٍت  ،:ازعم الرُّواُة أفَّ عروَة بن عتبَة بن رعفَر بن كال ِ 57.ومن السرعة الزمنية اٟتكاية اآلتية 56والتعّدد والتحّوؿ والسرعة والبطء
 ،فصرَخ بقوموِ  ،فقالوا : شأَنكَ  ،فدعوين أُْنِذْر قومي من موضعي ىذا ،اٞتوِف الكنديُِت يوـَ ّربّػّلَة : إفَّ يل عليكما حّقًا لرحليت ووفادٌب

حاؿ ؛ لذا كاف ا١تربُّد دقيقًا حُت اختار  ،ا٠ترب ضمَّ مفارقة متمثلة يف االختزالُت: الزماين وا١تكاين ،فأْٝتََعهم على مسَتِة ليلٍة(
ُ
ومنتمية إىل ا١ت

والنكتُة يف ا٠ترب أّف ا١تفارقة كانت حدثية  ،ةُمْلقيًا التََّحقَُّق يف حّيز آّهولية اجإسنادي ،كي ُيربَّْأ نفسو من نقل غَت دقيق  ،لفظة ازعم (
 .صوتيةيف الوقت نفسو

ويسهم مسا٫تة فاعلة يف خلِق ا١تفارقِة  ،إّف العنصر الظريف ذو وظيفة استيعابية وىو يؤثر ويتأثر يف الوقت نفسو با١تبٌت اٟتكائي
ُبنَّنِة على التبايِن أو التباعد أو التَّضادّْ 

؛  58وأفَّ اٟتكي نصّّ مررعيّّ لو تغيّػٌر يف الورهة الزمنية  ،يف عنصري ا١تكاف والزمافالنَّّصيِة اٟتكائيِةا١ت
وال ٖتضر  ،: اعلى الناقد أف يرى النصَّ يف ظروؼ تلفّْظو (59لذا كانت القراءة النقدية للحكايات معتمدة على ا١تبدأ النقدي القائل 



 م 3102 -مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                                               العدد التاسع

 

081 
 

أو تلك اليت يتساوى فيها زمن  ، سيما تلك اليت ال تغيََت فيها لوظيفة ا١تكافال ،ا١تفارقة يف عنصرىا الظريف يف كّل النصوص اٟتكائية
فالوعي ٬تري يف ا٠تلق انطالقاً من ا٠تارج  ،.واستفاد الغرض التوريهي من ا١تكاف يف ٘تثلو النفسي احملاكي للوعي60اٟتكاية مع زمن اٟتكي
، ومن ذلك اٟتكاية اليت تنقُل سعَي أحِد الوزراِء 61ومن خال٢تا يكتمل الوعي بالعامل  ،والشمّْ  ،والذوؽِ  ،كالرؤيةِ   ،على ىيئة ُمْدرَكاٍت حّسية

:ا ٍبَّ ذلك إّف ذلك الوزيَر مكث دىراً طوياًل يطلُب الفرصَة ٠تطابو إىل  ٢62تدايِة ا١تلِك، و٤تاولتو اختيار الوقت ا١تناسب لطلب ا٢تداية فقيل
وتدبَِت الّسياسِة : ىل لَك أْف ٩ترَج الليلَة ُمتَػَنّكريِن  ،دما فرغا من النَّظَِر يف أمِر الّرعيِة و ُكُتِب النوبَةِ بع ،أف اتفق أف قاَؿ لُو ا١تلُك ذات ليلةٍ 

ا فبينما٫تا كذلك إذا ٫تا بضوٍء من بعيٍد، فامتّدا ٨توه حىّت دنَوا منو، فإذ ،لنعرَؼ حاَؿ ا١تدينة....... فخررا يطوفاِف حوَؿ ا١تدينِة ُمتَػَنّكرينِ 
،........ وإذا 63...... وإذا يف أقصى داخلها ررٌل قاعٌد مشّوُه ا٠تلقِةعلى دّكة قد أصلحها من بُت ٝتاِد ورماِد تلك ا١تزبلة.٫تا ٔتزبلةٍ 

فسية ... ( ٍّب يصف الرواي مالبسهما الرثة وأكلهما البسيط إىل أف يصَل إىل وصف حالتهما الن.ْتذائِو امراٌة ُتشبهو يف ا٠تلقة والتشّوهِ 
كأنَّو يوسُف   ،:ا وىي تثٍت عليو باُٟتْسِن واٞتماؿِ  64ا١تطمئنة اليت اّتضحت من خالؿ غنائهما وتّػَغّزِؿ أحد٫تا باآلخر حيُث يقوؿُ  الرّاوي

وؿ حياٌب ...... ٍّب قاؿ عند ذلكا١تلُك للوزيِر: ما أظنُّ أينّْ يف ط.وىو يسّميها سيدة النساء–ملك ا١تلوؾ  -الّصديُق وتسّميو شاىنشاه
بلغ مٍت الفرِح واللّذِة والّسروِر ما َيِصُف ىذاف ا١تسكيناِف  ،مع ٘تّكٍت من شهواٌب ،وعزّْ سلطاين ونعيمِ ملكي وأيّاـ شبايب و٣تالِس ٢توي

 اٟتقَتاِف الوضراِف من حا٢تما(.
يف اٟتكاية بناء ثنائي متضادٍّ مكوناتو .توبعد ىذه احملاورة بُت ا١تلك والوزير استثمر اسأخَُت الفرصَة وبدأ بوعظ ا١تلك بغية ىداي

والفرح غَت ا١تالئم للمكافاا١تزبلة (  ،الثنائيتاف اآلتيتاف : القصر بكل ما فيو من زخرؼ اللهو تقابلو ا١تزبلة بكلّْ ما فيها من دناءة العيش
وخلق مفارقةظرفية متمحورةيف تضاد الذات ا١تكسوة  ،وكاف للرؤية أثٌر يف تبنُِت وعٍي رديٍد للملكِ  ،وا٢تمُّغَت ا١تالئم للمكاف االقصر(

إّف اٟتكايَة نقلتا١تلك منعالقاتو  ،فجعلو يقارف بُت ا١تكانُت وفاعليتهما النفسية ،ولقد خلخَل ا١تكاُف ُىويّة ا١تلِك ونزعتو الذاتية ،بالقناعة
لوزيَر ليدخل اٟتكايةوا١تفارقةعلى حدّْ سواء يف الغرض وىذا االنتقاُؿ شجَّع ا ،الثانوية أو السطحية إىل عالقات صميمية أكثر عمقًا 

ومن ىنا تأٌب أ٫تية ا١تكاف ليس   ،التوريهي وقد أثبتت اٟتكاية أنّو ال أحداث وال شخصيات ٯتكن أف تؤّدي دورًا يف الفراغ دوف ا١تكاف
اشتغل العنصر الظريف ا٠تالق للمفارقة يف كلّْ .لقد65بل بوصفو عنصراً حكائياً ذا وظيفة سردية فاعلة يف النصّْ  ،كخلفية لألحداث فحسب

أنواع اٟتكي العباسي الذي كاف صياغًة ثقافيًة ضمن ما اطلق عليو أمربتو أيكو  اا١توسوعة( وا١توسوعة ىي رهاز ثقايف يطلُّ منو كلُّ 
 .66على عا١تو الداخلي وعلى عا١تو ا٠تارري وعلى عوامل أخرى ٥تتلفة  ىءقار 

 
 : الفعل -3

َخْلٌق وِإ٬ْتَاٌد وِإْنَشاٌء وِإْحداثٌ الفعُل :  
وقد اخًتت الفعل انسجامًا مع ما  ،، والفعل وشبيهو والفعل ونقيضو يكوناف ا١توقف67

والعمُل يُقاُؿ على اآلثاِر اليت  ،:ا الفعُل يقاُؿ على ما ينقضي68ارًتحو التوحيدي يف مقابساهتاليت فّرؽ فيها بُت الفعل والعمل إذ قاؿ 
والكيفيُة واردٌة على ذاٍت(،  ،وَحدُّ الفعِل أنَُّو كيفيٌة صادرٌة عن ذاتٍ  ،والفعُل أيضًا يُعمُّ كلَّ معٌت صادرٍعن ذاتٍ  ،ضاء اٟتركةِ تثبت بعد انق
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ومفارقة الفعل ىي مفارقة ا١توقف  69مصلطلَح منطق اسأعماؿ –ْتسب ا١تًترم –لذا كاف التوحيدي أدؽُّ من ت. تودروؼ الذي ارًتح 
ولن أتِّفَق مع ورهِة النَّظِر القائلِة : إّف لفظَة ا اٟتقيقة( مرتبطٌة حصرًا برؤيِة صاحِب  ،70تبايٌن بَُت اٟتقيقِة وا١تظهرِ  ،ارقة عموماً وميزة ا١تف
ُد القراءات النقدية ،71ا١تفارقةِ  تَػَلّقي الناقد الذي يبٍت رؤاه النقدية على ا١تبدأ النقدي اآلٌب :  ،فهذا الرأي ٭ُتَدّْ

ُ
ويُػْلِغْي يف الوقِت نفِسو أَثَػَر ا١ت

 .72بل بتحليل اسأفعاؿ السردية وتسميتها ،إفَّ التنظََت النقدي اٟتديَث ال يهتمُّ كثَتاً بالتفسَت
ْنتَ  

ُ
وتوتر الكتابة  ،ِج من عالقة الصوت السردي و٣تتمعو النصّْي من رهةوا١تفارقة اٟتكائية تظهر ْتكم توترين ٫تا : توتر الفعل ا١ت

،والفعُل يبدأ من اٞتملة السردية اليت 73والفعل ينتمي للداخل والكتابة تنمي للخارج  ،بُت ا١تؤلف و٣تتمعو الذي ٭تيا فيو من رهة أخرى
 :74ٖتوي معًٌت وا١تعاين ٜتسة ىي 

 ا١تعٌت اجإدراكي أو ا١تفهومي ا١تباشر. -0

 .ا١تعٌت الثانوي أو العرضي الذي يتغَت يتغَتالزمن أو الثقافة -1
 ا١تعٌت اسأسلويب وىو ارتماعي ٭تّدده ا١توقف. -2

 –على اسأغلب  –ا١تعٌت النفسي وىو فردي  -3
 .ا١تعٌت اجإ٭تائي -4

ال يعٍت غيا  ا١تفارقة  ولكن ىذا ،وا١تعٌت اسأخَت ىو اسأقر  للمفارقة ؛ سأنّو ٭توي ا١تعاكسة بوصفو رزءاً من مضموماتو الداللية
ْشِكُل يف ٖتديد  ،واحد لمفهـواٝتان عن ا١تعاين اسأخر، وسأحاوؿ يف ىذا ا١تبحث تبياف عالقة ا١تفارقة باسأفعاؿ أو ا١تعاين وأرى أّّنما

ُ
وا١ت

َز قراءتو على الفصل االدقيق بُت اسأفعاؿ وتًا حكائيًا بارزًا يُقتػُّْر فعلى سبيل ا١تثاؿ ٕتُد ص ،اسأفعاؿ تداخلها لكّن البحث سيحاوؿ أف يُركّْ
ـْ ِمْن ٓتٍل ؛ سأفَّ البخَل ٮتتلُف عن الزىِد اختالفًا كبَتًا بوصف الثاين حالًة  على تأميّليًة نفسو فعليك أف تعرؼ عّلة التقتَت أَِمْن ُزْىٍدأ

 أّما الثاين فالصّحةَ  ،وف فاسأّوؿ ٯتلك صّحة ا١تقصود مع غلط الوسيلةوكذلك اٟتمق غَت اٞتن ،وردانية ُمْنتَجة للمعرفة واسأّوؿ سلوؾ طبعي
فضاًل عن ذلك  ،، ىذاف ا١تثاالف يوّرهاف البحث ٨تو دقّة اختيار الفعل من دوف ا٠تلط بُت اسأفعاؿ أو ا١تعاين75يف قصده وال يف وسيلتو 

َ أّف ىناَؾ فرقاً بُت أسلو  ا١تفارقة ووسيلتها  اسأعرايبو  ،وأشعب ،وبغية اجإحاطة ا١تعرفية سأعود ٟتكاية :اأباف،  ،وموضوعها  ال بُّد أْف أُبَػُتَّ
وموضوعها االستخاؼ باآلخر.إّف دراسة الفعل وبياف عالقتو با١تفارقة ال  ،ووسيلتها الشراء ،فأسلو  ا١تفارقة كاف مبنيًا على السخرية ،(

، بل سُتدرس الشخصيات أو الفاعلوف أو 76الصوت ( وحدة سردية ثانوية يعٍت التطبيق اٟتريف للمنهج البنيوي الذي ٬تعل الشخصية ا
 اسأصوات السردية على وفق أ٫تيتها يف خلق ا١تفارقة.

على اسأغلب  –وىو رزٌء من البنيوية التكوينية  ،:اقد تشمل حكايٌة واحدٌة حركاٍت ٥تتلفًة(77الفعُل حركٌة سرديٌة وْتسب برو  
:اسلسلة من اسأروبِة أو الردود ذات الداللة على مواقف توارهها الذات وٖتاوؿ اف تقيم نوعًا من التوازف يسنها وبُت  78اليت تعٍت  –

 ،: ا كاَف ابُن َعبَّاٍد شديَد الّسفوِ  79اآلتيةُ  التكوينية اٟتكايةُ  إىل البنيويةوكانت منتميًة  ،العامل ا٠تارري ومن اٟتكايات اليت تنوعت حركاهُتا
ـَ عليِو من  ،، سريَع التحوِّْؿ، مْن ىيئٍة إىل ىيئةٍ 80ا١تناقضةِ  عجيبَ  ُمْستَػْقِياًل لألْحراِر بكلّْ ِفْريٍَة وفاحشٍة ؛ كاَف يقوُؿ لإلنساِف الذي قد َقِد
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ـْ يا أخي وَتكلَّْم، واستْأِنْس، واقًتحْ  ـُ  ،واحسبٍت يف روٍؼ ُمَرقػََّعةٍ  ،وال تُػرَعْ  ،وانبسطْ  ،أىِل العلمِ : تَػَقدَّ وىذِه  ،وال يهولَك ىذا اَٟتَشُم وا٠تََد
وىذِه آّالُس والطَّنافُس ؛ فإفَّ سلطاَف العلِم فوَؽ سلطاِف الواليِة وشرُؼ  ،وىذا الطَّاُؽ والرُّواؽُ  ،وىذِه ا١ترتبُة وا١تِْسطََبةُ  ،الغاشيُة واٟتاشيةُ 

َعْم با ،فَػْليفرْخ روُعكَ  ،العلِم أعلى ِمْن شرِؼ ا١تاؿِ   ،واجإسعاؼَ  ،وانُصْر ما أردَت، فلسَت ِٕتُد عندنا إسأ اجإنصاؼَ  ،وُقْل ما شئتَ  ،ُلكَ وليَػنػْ
وَمْن كاف ٭تفُظ ما يهذي بو وغَتِه؟!. حىّت إذا استقى ما  ،وا١تؤانسَة وا١تقابسَة، وعلى ىذا التَّنزيلِ  ،وا١تواىبةَ ،وا١تقاربةَ  ،واجإطراؼَ ،واجإٖتاؼَ 

ُخْذ  ،، واستحصَد َغَضَباً، وتَلظَّى ٢َتََباً، وقاؿ بعد وثبتُِت أو ثالث : يا غالـُ 81..... تنّغَر عليو.واٟتّيلِ  عنَد ذلَك اجإنساِف ّٔذه الزخارؼِ 
، 82 ٭تتاُج إىل أْف ُيَشدَّ بالِقدّْ  ،بيِد ىذا الكلِب إىل اٟتبِس، َوَضْعُو فيِو بعَد أْف َتُصبَّ على كاىِلو وظهرِه َٜتَْسِمَئَة عصا، فإنّو معانٌد ضدّّ 

وما  ،َوُعْدُت على نَػْفِسي ِمْن َأْرِلِو بالتَّوبيخِ  ،ولقد أخلَف ظٍتّْ  ،َوَغرَُّه حلمي ،ُمتَػَعْجِرٌؼ وقّاٌح ؛ أَْعَجَبُو َصرْبِي ،كلٌب نّباحٌ   ،ساقٌط ىابطٌ 
فًتى منافرًة حاّدًة بَُت حقيقِة الصَّاحب بن  ،وال تَػَرَؾ َخْلَقُو ىامالً.(كاف ِفْعُل االتباين( الفعَل اسأْكبَػَر يف اٟتكايةِ  ،َخَلَق اهلُل العصا باطالً 

ْقِنع
ُ
ُتَِّسَمِة با١تراوغة وا١تظهر ا١تتمثل بكالـ الصوت السردي ا١تهيمن ا١ت

 ،٠تفاُء والقصديةُ َفَحَضَرْت ٝتاُت ا١تفارقِة الثالُث : التبايُن وا ،عّباد ا١ت
 وّتوار ىذا الفعل حضر فعٌل آخر ىو فعل ااالستخفاؼ( الذي برز يف موضعُت ٫تا :

 .استخفاؼ ا١تؤلف التارٮتي االتوحيدي( بشخصية الصاحب بن عّباد من خالؿ تشويو صورتو أو فضحو -0
خاطَبُت. -1

ُ
 استخفاؼ ابن عبّاد با١ت

حدى أساليب ا١تفارقة ا١تهّمة وقد كاف ابُنعّباد صاحَب ا١تفارقة مرّة وضحيَتها مرًَّة والسخريُة إ ،سخريًة ضمنيةً  وكال ا١توضعُت ٛتل 
خاط ،أخرى

ُ
ِد اٟتكاية ٫تا ا١تفارقةوأعطتهم اٟتكايةُ  ٝتتُت  بو٪تستهدفُت من قبلبينما كاف ا١ت :آّهولية ا١تطلقة إذ مل ُٖتَدّْ

لكن رغبة  ،ال االستخفاؼ فعالف منبثقاف من مبدأ الرغبة وىو مبدأ نفسيواالستغفاؿ لقناعتهم ا١تباشرة ٓتطا  الصاحب وفع،مال٤تهم
ولعّل ما نُِقَل عن أقواؿ ابن عبّاد  ،لكّنهما ُمتَّفقاِف يف الغاية ،التوحيدي ٥تتلفة عن رغبة ابن عباد كاختالؼ سلطة الكتابة وسلطة اٟتكم

والبدىي يف ،بل لساَف حاؿ، ومن ىنا ٯتارس الكاتب سلطتو على النصّْ كما ٯتارس اٟتاكم سلطتو على احملكـو ،يف اٟتكاية مل تكْن حاالً 
والفعل .أمر التعايل الكتايب أو السلطويأف صاحب ا١تفارقة وضحيَتها بينهما عقٌد فرضتو ملزومية ا١تخالفة ا١تبنية على ثنائية االقوة والضعف(

الكذ  الذي يعرب  ،الكذ  ا١تقنن بالنسبة ،االكذ ( الذي مارسو الصوت السردي ا١تمّثل للسلطة اابن عّباد(الثالث يف اٟتكاية ىو فعل 
راعلة سلوكها االستبدادي ٤تاكاة للذات العليا فتقوؿ :ا وما  ،ذات ُمْسَتِيدٌَّة تعتمد التسويغ أساساً فيسلوكها ،عن ذات انفصامية مريضة
وكأف ما قالو يف البدء عن ا١تساواة بُت اٟتاكم والفرد ىباٌء وسفسطُة ال حضور ٢تا يف واقع ، تَػَرَؾ َخْلَقُو ىاماًل.(وال ،َخَلَق اهلُل العصا باطالً 
إال  ،وا١تلحوُظ أفَّ التوحيدي مل يُػْعِط دوراً للضحّية اا١تخاَطب( بعد أف يأٌب الفعل الرابع يف اٟتكاية وىو االغضب(.حياة الصوت السردي

(83ىيدغر صحيحًة أقصد ٖتليلو للصمت بقولو  إذا كانت رؤية وحينها يكوف الصمُت الفعَل السادَس يف  ،:اإّف الصمَت ٨تُو من الكالـِ
ىذه اسأفعاؿ الستة أعطت ٚتالية للحكاية وعّضدت حضور ا١تفارقة يف ٝتاهتا واشتغا٢تا النّصي ونتائجها ا١تتمثلة با١تفارأة  ،اٟتكايةِ 

وأّف اللغة كانت دالليًة ومسا٫تًة يف تبنُت اسأفعاؿ الستة يف اٟتكاية من  ،لسلوؾ غَت السوي للصوت السرديواالندىاش واالستغرا  من ا
تأتية من السجع القطعوياآّالس / الطنافس مثاًل(والًتادؼ اللفظي ااجإسعاؼ /اجإٖتاؼ مثاًل ( والبناء ا١تتوازي 

ُ
خالؿ موسيقاىا ا١ت
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منة يف اٟتكاية ذات منزٍع طليب موزّع على قسمُت اسأّوؿ طليب ٤تض موّرٌو للمخاَطب بغية إقناعو للًتاكيب اليت كانت إنشائيةً  مهي
ـْ /انبسط/ الترع ...( والثاين طليب ُمرِّصٌع بتوريهات ُمصّدرة  اأف ا١تصدرية الناصبة( وموّرهٌة للجالد بعد الغضب اخذ / .وتوريطواتقّد

  ،اجإقناع ومشهد الغضب يعطيَك صورًة عن أثر النغمة أو النربة الصوتية يف أسلوبية اٟتكاية وٗتّيل ا١تشهدين مشهد  ،..(.ضعو/ أف تصب
وحضرت ألفاٌظ تشتغل يف حّيز السلبية  ،كما تلحظ أّف ا١تقطعع اسأّوؿ قد حضرت فيو لفظة اأخي( وىي رزء من ا٠تطا  الناعم

وف ىاتاف اللغتاف ا١تختلفتاف مضمونًا ونغمًة مساعدتُت للمفارقة لتك ،....(.االرتماعية يف ا١تقطع الثانيكاكلب / ساقط /متعجرؼ
رَّكِب النقص يف  تسويغواجإقناُع يف ا١تثاؿ ليس إقناعًا تاّماً، بَْل ُىَو .النّصية ال سّيما يف فعل التباين يف اٟتكاية

َ
نفسي يضمُن َسّدًا ١ت

:اقَْاَؿ ٭َتِْت (84اي ا١تنشأ النفسي وا١تتعالقة مع ثيمة اجإقناِع اٟتكاية اآلتيةالشخصية السلطوية ومن حكايات اسأحالـ ا١تتعلقة بفعل التغيَت ذ
َلًة، فَػرََأى يف ـَ لَيػْ ِمْن ٢َتَِب النَّْاِر،  َمَنْاِمِو النَّْاَس َقْد ُحِشُروا، َوِإَذْا بِنَػْهرٍ  بن الَيَمْاِف: َرأَْيُت َرُراًل بَْاَت َأْسَوَد الرَّْأِس َواللْحَيِة َشاَبًّا ِمْلَء الَعُْتِ، فَػَنْا

َىَلَك، قَْاَؿ: َفُدِعيَّ بِاْٝتي، َفَدَخْلُت يف اِٞتْسِر، فَِإَذْا َكَحدّْ  َوِإَذْا ِّتِْسٍر ٬َتُْوُز النَّْاُس َعَلْيِو يُْدَعْوَف بَأْٝتَاْئِهْم، فَِإَذاْ نُػْوِديَّ الرَُّرُل َأَرْاَ ، فَػَنَجْا أَوْ 
نَ   اً، َومِشَْااًل، قَْاَؿ: َفَأْصَبْحُت أَبْػَيَض الرَّْأِس واللْحَيِة(.السَّْيِف ٯَتُْوُر يب ٯَتِيػْ

 بُنيت ىذه اٟتكاية على وفق ثنائيات على النحو اآلٌب:
 ا٭تِت بن اليماف + الررل اٟتامل( = ثنائية صوتية. - أ

( = ثنائية زمنية. -    االيقظة + النـو

 اا١تنادوف+ا١تنتظروف( = ثنائية صوتية.  - ت

 االنجاة + ا٢تالؾ( = ثنائية نتيجة.  - ث

 االيمُت + الشماؿ( = ثنائية مكانية.  - ج

 ااسأسود + اسأبيض( = ثنائية تغيَت.  - ح
 

وىذه الثنائيات ولدت حبكة سردية شدت ا١تتلقي ١تتابعة اٟتكاية ال سيما يف موضع التوتر النفسي الذي مثّلو انتظار اٟتاكم، ٍُبّ 
اٟتامل، وا١تفارقة ٖتققت يف الغرابةا١تنتمية للسرد اٟتكائي العجائيب ا١تتمحورة يف فعل التغيَت من اللوف القطع السردي من دوف أف يعرَؼ 

: اَسَقَط َأْحَدُ  يف بِْئٍر (85ااسأسود إىل اللوف اسأبيض، واٟتكاية تدؿُّ على أفَّ التغيَت يؤثر على النفس ومثيل ىذا اسأثر ما رواه اٞتاحظ
، ، فَػَلَمْا راَءُه النّاُس يُػَهنّْئونَُو، قَْاَؿ: الذي َرْاَء أَشرُّ ِمَن الذي َذَىَب(.لقد ُكِسَر أفُق انتظار ا١تتّلقي ا١تركزي(86اَوَصاَْر آَدرَ  فَاْستَػَوْت َحَدبَػُتوُ 
نفسو(، ٍب انتقل فقد أثّر التغيَت اٞتسدي يف نفسية الصوت اصاحب ا١تفارقة وضحّية التغيَت يف اآلف  –أقصد ا١تهنئُت  –وخا  َتوقػَُّعُو 

واجإسرار الذي خّص ا١تهنئُت  ،فضاًل عن بّث اجإسرار وىو منتٍم للغرض اجإمتاعي للمفارقة ،ىذا اسأثر النفسي إىل قوؿ خالق للمفارقة
ْرَسِل إليهم ويؤكد ىذا ا٠ترب ارتماعية اٟتكي على الرغم من ا٢ت

ُ
ْرِسِل وضحك ا١ت

ُ
يمنة الفردانية أسهم يف حضور ا١تفارقة للتباين بُت ضرر ا١ت

، لكن ىذه االرتماعية قد ال تظهر 87اليت مثلها اسأحد  ىذه االرتماعية اليت ٗتلق نّصًا حكائيًا متكاماًل يف حالة ٣تاورة اٞتمالية ٢تا 
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يف العصر العّباسي  ظهورًا كاماًل يف اٟتكايات االمتناعية واالستحالية وىنا ٯتكن اف يكوف ا١تبدأ السردي اآلٌب قريبًا لواقع السرد اٟتكائي
 –ومن فعل التغيَت تغيَُت اسأداةا١تًتشح عن الفاعل الكاذ  والكاذُ  مريٌض نفسي يعمل بوساطة كذبو على تشويو العامل والواقع ٥تًتقاً 88

وأداة لتخفيف قوانُت الطبيعة ٦تّا يؤّدي إىل ا٨تراؼ ارتماعي، والكذ  وسيلة دفاعية عن قصور نفسي ما، أو وسيلة  –يف أغلب اسأحياف 
وقد اعطى ، اسأمل النفسي، وشاعت ظاىرة الكذ  يف العصر العباسي فظهر من اّدعى النبوة، أو من ُعرؼ بانتمائو إىل ٪تط الكذابُت

إال  وقلَّ مِن اسًتسَل فيو ،وعادٌة فاحشةٌ  ،وأدٌ  سيءٌ  ،: االكذُ  ِشعاٌر َخَلٌق ومورٌد رَنَقٌ 89التوحيدي تعريفًا دقيقًا للكذ  إذ قاؿ 
فضاًل عن قدرتو يف كشف ا١تخبوء من  ،واقتناعو بغفلتهم ،ومشكلة الكاذ  اعتقاده بغباء اآلخرين ،وقلَّ من أَلَِفو إال أتلَفو(،ألفو
 90ومن اسأفعاؿ اٟتكائية ا١ترتبطة با١تفارقة فعُل الطَّمِع الذي ظهر عند الطفيلُت وبعِض اسأعرا  واٟتكاية اآلتية تفسر ىذا االرتباط .ا٠تياؿ

ـَ أعرايبّّ مْن أَْىِل الباديِة على ررٍل ِمْن أّْىِل اٟتضر ولُو امرأٌة وابناف  ،اٌج كثَتٌ فَأَنْػزَلَُو وكاَف عندُه در ،:اقاَؿ إبراىيُم بن ا١تنذر اِٟتزاميُّ : َقِد
نريُد  ،فقلنا: اقسمها بيننا ،ودفعنا إليِو الدرارةَ  ،قاَؿ : فقلُت المرأٌب : اشوي درارًة وقدّْميها لنا نتغدَّى ّٔا، ورلسنا ٚتيعاً  .وبنتاف

وقاَؿ:  ،نرضى.فََأَخَذ رأَس الدرارِة فناولنيوُ قلنا :  ،بذلَك أْف َنْضَحَك منو، قاؿ : ال أحسُن القسمَة، فإْف رضيتْم بقسميت َقسَّْمُت بينكم
وقاؿ: العجز ،ٍبَّ قطع الزَّمكى،وقاؿ : الساقاِف لالبنتيُتِ  ،ٍُبَّ َقَطَع الساقُتِ  ،وقاَؿ : اٞتناحاِف لالبنيُتِ  ،ٍُبَّ َقَطَع اٞتناحُتِ  ،الرَّأُس للرَّئيسِ 

فلما حضر الغداُء، قلنا : اقسم بيننا، قاؿ: شفعاً  ،مرَأٌب: اشوي يل َٜتَْس دراراتللعجوِز، ٍب قاؿ : الزور للزائِر، فلّما كاَف الغُد قلُت ال
وابناؾ ودرارة ثالثة رمى إليهما درارة، وابنتاؾ ودرارة  ،ٍبَّ رمى بدرارة ،أـ ِوْترًا ؟ قلنا : وتراً، قاؿ أنت وامراُتك ودرارٌة ثالثة

ا ننظُر إىل الّدرارتُِت، فقاؿ : لعّلكم َكرِىتم قسميت الِوتْػَر، قلنا : اقسمها َشْفَعاً، فأخذ الدرارتُت، فرآن ،ثالثة، وأنا ودرارتاف ثالثة
وأنا  ،ورمى إليهنَّ درارةً  ،فَػَقَبَضُهنَّ إليو،ٍُبَّ قاَؿ: أنت وابناَؾ ودرارٌة أربعة، ورمى إلينا بدرارُة،ٍُبَّ قاَؿ العجوُز وابنتاىا ودرارٌة أربعة

وقاَؿ : اٟتمُد هلِل أنَت فهمتينيها.(تنتمي ىذه اٟتكاية إىل  ،ٍُبَّ رفع رأَسو إىل السَّماءِ  ،ضمَّ ثالَث دراراتٍ وثالُث دراراٍت أربعة، و 
ـً كبَتاً للحدث وتضفي عليو بنياٍت تركيبيًةٕتعلو يبدو كأنّو َحَدَث فعاًل ؛ لذا ٞتأ ا١تؤلف إىل اجإسناد بوصفو  السَّردية الطبيعيةاليت تويل اىتما

، و اٟتكاية ذات غرض إمتاعي على الرغم من ا٠تلخلة الداللية اليت أنشأىا اٟتذففي مستهل 91ائل مصداقية اٟتدِث والتوثيقإحدى وس
 إذ كاف اسأوىل أف يقوؿ قاؿ اٟتضري كي تستقيم الداللة. ،اٟتكاية

غَت  اسأعرايبوإرادة  ،قصديةوالضحك ناتٌج عن توتٍّر بُت إرادتُت إرادة اٟتضري ال ،للحكاية غايٌة واحدة ٌ ىي االضحك(
وأعرايبٍّ ُيْضِحُك من دوف أْف ُيسهَم يف ترتيب اسأحداث،  ،القصدية أي : إّف ا١تشهد كاف بُت َحَضرِيٍّ َيْضَحُك وٯُتِْسُك بًتتيب اسأحداثِ 

ْضِجكِ 
ُ
كاف ا٠تفاء فيها ٣تتزءاً ال كلّيًا ٘تركز يف ذات ا١ت  – اسأعرايبو٤تفز الضحك ىو عيٌب اّتسم بو  ،ىذا التبايُن واالختالؼ وّلدا مفارقة ً

:اإّف عيو  النَّاِس ىي اليت ُتضحكنا فعاًل على أْف ُنضيَف إىل ذلك إّف ما ُيضحكنا يف  92ويف ىذا الصدد يقوؿ بررسوف -أقصد الطمعَ 
لذا  ،تستهجُن غََت اسأخالقي و٘تّجو وىذه إشارةمهمة سأّف الطبيعَة البشريةَ  ،ال كوّنا غَت أخالقية(،ىو كوّنا غَت ارتماعية ىذه العيو 

ذا  اسأعرايب.بدا 93بل مرتبٌط ٔتخالفتو االرتماعية  ،زي اجإ٬تابية أو السلبية أو ا٠تبث والطيبةيفالضحك الناتج عن عيب ماليس مرتبطا ْت
يم غَت العادؿ سيكوف مقنعاً للحضري فقد طّوعها ١تصلحتو ثالث مرّات ظانّاً أّف ىذا التقس ،قدرٍة عقليٍة فائقٍة من خالؿ بنية ااٟتسا (
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 ،ليظهر فعل آخر ّتوار فعل ا الطمع ( وىو فعل ااالستخفاؼ( باآلخرين ،ومنطق اٟتسا  ،ماداـ يستند إىل منطق طََلِبهم ،وعائلتو
ىذا التنامي وازاه  ،وا١تلحوظ أّف حيلة اٟتسا  اتسمت بالتناميفكانت حصتو تزداد يف كّل تقسيم رديد فمن الزور إىل درارتُت فثالثة

لتحقق بوساطة ما تقّدـ مفارقة مبنية  ،تناـٍ آخرمن قبل اٟتضري وعائلتو بنيتو الرئيسة الضحك الناتج عن الدىشة واالستغرا  وا١تفارأة
نتجة للضحك

ُ
يماتو ( ىو فعل االتجاىل( مضفيًا على تقساسأعرايبوعّضد الدىشة فعٌل آخر لضحية ا١تفارقة ا ،على أسلو  السخرية ا١ت

وقاَؿ : اٟتمُد هلِل أنَت  ،غَت العادلِة توفيقًا إ٢تيًا كي ٮتدَع ا١تتلقي ا١تركزي إذ رفع رأسو حامدًا اهلل عزَّ ورلَّ :ا ٍُبَّ رفع رأَسو إىل السَّماءِ 
 فهمتينيها(.اٟتكاية يف ٣تملها ضمت ثالثة مرتكزات سردية ىي :

 ىل والوسيلة اليت ٖتققت بوساطتها ىذه اسأفعاؿ ىي احيلة اسأفعاؿ ا١تتمثلة بفعل الطمع واالستخفاؼ والتجا -0

 اٟتسا (.

 .اسأعرايبالصوتاف السردياف:اٟتضري و  -1
 اسأشياء :الدراج الذي كاف ماّدة الضيافة. -2

بزورة ٯتكن تصنيف اٟتكاية على دوائر متتالية ومشًتكة يف الوقت نفسو فهناؾ دائرة ا١تانح ٦تثلة باٟتضري ودائرة ا١تساعد ٦تثلة و 
ىذه الدوائر  -ىو غيب استنادًا إىل رأي اٟتضري –اسأعرايباٟتضري ودائرة ا١تشاركُت ٦تثّلة بابٍت اٟتضري وابنتيو ودائرة الغيب احملتاؿ ٦تثلة ب

ر احملتوى :اتكرا94وكاف التداخل قريباً من مبدأ ااجإضافة ا١تتكافئة( وىي تعٍت  ،اسأربع أعطت من خالؿ حضورىا وتداخلها ٚتالية للحكاية
ويف اٟتكاية أيضاً خطا  ٘تييزي شاع يف ا١تنتج السردي اٟتكائي العريب القدْي ىو خطا  التعايل ا١تدين على البداوة وىو .مع تغيَت ا١تعٌت(

ٌل متعلق فع ،فعٌل غَُت نّصي ،خطا  يعطي قيمة للمكاف وأثره يف السلوؾ الفردي.وٙتََّة فعٌل حضر يف السَّرِد اٟتكائي ا٠تالق للمفارقة
لكنَّ عالقتو با١تفارقة وثيقة بوساطة ثيمة التعجب اٟتاضرة معو دائماً، ومنو  ،وىو فعل زمٍت غَت ٤تسوس ،وىو اا١تصادفة( ،با١تفارأةِ 

قاؿ : حّدثٍت يعقوُ  بن شيبَة :، قاَؿ :أظلَّ  ،عن أيب اٟتسِن أٛتَد بن يوسَف أسحاَؽ بن الُبهلوؿِ  ،:احّدثٍت التنوخي95اٟتكايات اآلتيةِ 
يقوؿ لو: قد  ،فكتب إليِو ررٌل ِمْن إخوانو ،وعنده مئُة ديناٍر، ال ٯتلُك سواىا –إىل أنّو من أىِل عصرِه  ىءيوم –عيٌد ِمَن اسأعياِد رراًل 

فلم .وأنفذىا إليوِ  ،وَخَتَمها ،.،َفَجَعَل ا١تئَة ديناٍر يف ُصرَّةٍ ويستدعي منو ما ينفقو ،وال شيَء عندنا ننفُقُو على الّصبيافِ  ،أظللنا ىذا العيدُ 
فوّرَو إليِو ،وذكَر إضاقَتُو يف العيِد، ويستدعي لُو مثَل ما استدعاهُ  ،تلبُث الصرُة عند الررِل إاّل يسَتًا حىّت وردْت عليِو رقعُة أٍخ من إخوانو

ويستدعي منو ما  ،وىو الثالُث الذي صارْت إليِو الدَّنانَُت،يذكُر حاَلوُ  ،فكتَب إىل صديٍق لوُ  ،هبالصرِّة إليِو ٓتتِمها، وبقي اسأّوُؿ ال شيَء عند
رََكَب إليِو وقاؿ لُو : ما شأُف ىذه الصُّرَِّة اليت أنفذهتا  ،فلّما عادْت إليِو الصُّرُّة اليت أنفذىا ْتا٢تا .فَأَنْػَفَذ إليِو الصرَّة ٓتاِ٘تها ،ينفقو يف العيدِ 

فأنْػَفَذ إيلَّ ىذِه  ،أستدعي منو، ما ننفقوُ  ،فكتبت إىل فالَف أخينا،وال شيَء عندنا ننفقُو على الصُّبيافِ  ،فقاَؿ لُو: إنُّو أظّلناالعيدُ .؟ !إيلَّ 
ٍُبَّ فتحوىا،  ،فتفاوضوا اٟتديثَ  ،رَّةُ ومعهما الصُّ  ،فَركبا ٚتيعاً إىل الثاين ،أنفذهُتا إليَك، فقاَؿ لُو قم بنا إليوِ  ،فلّما وردتْ رقعُتَك عليَّ  ،الصُّرَّةِ 

 وأنسيت... أنا الثالُث.( ،وأبوحّسانالزيادي القاضي،والثالثة : يعقو  بن شيبةَ  ،فاقتسموىا أثالثاً، قاَؿ أبو اٟتسن: قاؿ يل أيب:
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: ا إّف البٌت 96ىذه اٟتكاية تقًت  من رهة داللتها من الفكرة النقدية اليت تفضل مصطلح معٌت على مصطلح فعل ونّصها
لكن  ،لكّن البحَث اليرى فرقاً بُت ا١تصطلحُت فال فعل حكائيا بال معٌت ،التحتية يف السرد ىي يف اٟتقيقة ٪تاذج معاٍف، ال ٪تاذج أفعاؿ(

َيُة اٟتكايِة ُمْغَلَقٌة َأْحَكَمها .تداولية الفعل تكوف قريبة من إبالغية ا١تعٌت كما ىي اٟتاؿ يف ىذه اٟتكاية تشابُو السُّلوِؾ ا١تبٍتُّ على ُنْكراِف بِنػْ
وكانت الغلبُة للفعل للواحدإذ اختفت ا١تتتاليات السردية ا١تختلفة  ،واٟتكاية مل تتجاوز الواقع أو اٟتقيقة لكنها سوّْرْت با١تصادفة ،الذَّاتِ 

َحقََّقُة يف اٟتكاية ،وحضرت بدياًل عنها ا١تتتاليات السردية ا١تتشأّة
ُ
٘تثلت يف دىشة الصوت السردي اسأّوِؿ من خالؿ عودة  وا١تفارقة ا١ت

 ،حاوؿ ا١تؤلُف ترسيَخو يف ذىنية ا١تتلقي من خالؿ الغرض االعتباري للحكاية ،إفَّ ٣تتمَع اٟتكايِة ٣تتمٌع إنساينٌ  ،ا١تاؿ إليو ٓتا٘تو نفِسو
اُع فيها اال٨تراُؼ اسأخالقي، وقد ظلَّ اٟتضور اجإنساين مستمراً إىل ّناية وآّتمُع ا١تّتِسُم بالقيِّْم اجإنسانيِة ٮتتلُف عن تلك آّتمعاِت اليت ُيش

وال بُدَّأْف ُأشََت إلىوسيلَة ،وىذه ومضة إنسانية حاوؿ ا١تؤلف إيصا٢تا إىل ا١تتلقي  ،اٟتكاية حُت اتفق الثالثة على توزيعا١تاؿ على ثالثتهم
فال فائدَة من التجاوِز  ،ُز والفاقُة، وا١تفارقة ىنا راءت ٔتعٌت التعّدي أو التجاوز ا١تقروف بالدىشةا١تفارقِة الرسالُة اليت َحفََّزَىا أمراف ٫تا: العو 

وقد تكوُف ا١تصادفة ذات أثر سليب كما ىي اٟتاؿ يف ما نُقل عن  ،غَت ا١تقًتف بالدىشة واالستغرا  والتعجب، وا١تصادفة ذات أثر إ٬تايب
فانسحقت خالفُة بٍت العّباس يف  ،:اارتمعت يف أيّاـ ا١تتقي باهلل اسحاقات كثَتة97 إذ قيلارتماع االسحاقات يف زمن ا١تتقي باهلل

 ،وكاف وزيره القراريطي يكٌّت أبا إسحاؽ،.... كاف ا١تّتقي ُيكٌّت أبا إسحاؽ.واّندمت قُػّبُة ا١تنصوِر ا٠تضراُء اليت كانت ّٔا فخرىم ،98أيّامو
وكانت داَره القدٯتة  ،وكاف صاحَب شرطتو أبو إسحاؽ بن أٛتد ،٤تتسَبو أبو إسحاؽ بن بطحاءوكاف قاضَيو ابُن إسحاؽ ا٠ترقي، وكاف 

وأفَّ ٣تمل ا١تنت اٟتكائي  ،بوساطة التشابو اللفظي ،يّتضح من ىذه اٟتكاية أثر ا١تصادفة يف بثّْ الّسوء،(99داُر إسحاؽ بن إبراىيم ا١تصعيب 
التسمية،وا١تفارقة ٖتققت حُت استثمَر الرّاوي أحداَث ا٠تراِ  وبّررىا من خالؿ تغيَت داللة  افًتاضات متقنة ْتكم ا١تتوافر على وفق شيوع

ـَ بُت داللة الفعل اللفظي وداللة اسأحداث ا١تتزامنة لثالثة الواردة يف االسم اس+ح+ؽاسم اإسحاؽ( مستفيداً من اٟتروؼ ا ( ؛ كي يواء
وكاف التباين اٝتة  ،ية ربطت بنيات ال رابط بينهاتسويغوثيمة،ٮتلو من ٚتالية نّصيةمع زمن حضور اجإسحاقات، وىذا تواٍز تلفيقي ال 
 .وتلبية طلب اآلخر احملتاج ،ا١تفارقة ( بارزاً من خالؿ فاقة اسأصوات السردية الثالثة

 –الناتج عن ارتباط داؿ :اإفَّ الدليل ىو آّموع 100الدراسات اللسانية ٚتيعها اليت أّكدت القاعدَة القائلة  تسويغلقد خالف ال
وٚتايٌل عندما يُوَعُز إىل  ،فال عالقة للداؿ يف ىذه اٟتكاية با١تدلوؿ ؛لذلك فالدليل باطُل عندما يُوَعُز إىل اٟتقيقة ،ٔتدلوؿ ( –صورة ٝتعية 
تطَتوا من شجر الباف  –اٟتصر  على سبيل ا١تثاؿ ال –فالعرُ   ،وأعتقد أفَّ الفكرة الرئيسة يف اٟتكاية مستندة إىل االتطَّت( ،السردية
وحارة اجإنساف  ،فرضتها ظروؼ العر  البيئية ،والتطَّت حالة ارتماعية ونفسية يف اآلف نفسو ،على الرغم من انعداـ الدليل ،101للتباين
فقاؿ : أنا أٛتُد  ،يف أيّاـ ا١تأموف:اتنبَّأَ آخُر 102ومن التشابو اللفظي  .إىل تفسَت الظواىر الغريبة وا١تفارئة -ومنو اجإنساف العريب –الطبيعية 

ـَ بِإْنصافِو ٍُبَّ قاؿ لو : ما تقوُؿ يف دعواكقاؿ: أنا أٛتُد النيبَّ .النيبُّ، َفُحِمَل إليِهفقاؿ لو: أمظلوـٌ أنت فَػتُػْنَتَصُفقاؿ : ظِلمُت يف ضيعيت  ،فَػتَػَقدَّ
 فهل َتُذمُُّو أنت ؟(
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ٟترج لغويًا من خالؿ تغيَت٨توي إْذ نقل لفظة انيب( من موقع ا٠تربية إىل موقع إفَّ ا١تفارقَة توافرت حُت ٗتلَّص الررل من ا
:اقاَؿ 103ومن فعل ا١تصادفة ا٠تالق للمفارقة وا١ترتبطة بالشـؤ اٟتكاية اآلتية .من التشابو اللفظي بُت الفعل واالسم مستفيداً  ،ا١تفعولية

 ،وُفِطْمُت يوـَ تُويِفَ أبو بكرٍ  ،ُوِلْدُت يوـَ ُتويفَّ رسوُؿ اهلل "صّلى اهلُل عليِو وسّلْم" اسأصمعيُّ : قيل لطويٍس: ما بلَغ ِمْن شؤِمَك ؟!. قاَؿ :
  وُوِلَد يل يوـَ قُِتَل اٟتسُت(. ،وتزورُت يوـَ قُِتَل علي ،وراىقُت يوـَ قُِتل عثمافُ  ،وُخِتنُت يوـَ قُِتَل عمرُ 

تشي على الرغم من سلبيتها بسخرية ٥تفية مبنية على ثنائية واحدة من ركنُت متبادلُت اخَت  سا١تتتاليات السردية ا٠تم
وثانيهما : الكدية  ،وأخذ فعل االسؤاؿ( حّيزاً  مهّمًا يف السرد اٟتكائي يف العصر العباسي الذي ٘تركز يف نوعُت أّو٢ُتما :الدعاء.وشّر(

وَشِرَ  مشعالً  ،فقيل لو كيف مات ؟ قاؿ: اكَل بزخاً  ،إيّن أسألك ميتًة كميتة عرفجةَ  قوؿ أحدىم:االلهمّ  104فمن الدعاء  ،ومقًتباهتا
متباينٌة مع الشائع من  ،٥ترراُت السُّؤاِؿ حّسيٌّّة ا اسأكُل والشرُ  واللبُس ( ،ومات فَػَلِقَي اهلَل شبعاَف ريّاَف دفآَف( ،105والتفَّ يف كسائو

فضاًل عن طََلِب السَّائِِل الذي ٝتتو دنيوية ال أخروية، ىذاف اسأمراِف  ،..( .الرٛتة وا١تغفرة واسأماف خطا  الدُّعاِء ذي ا١تخررات ا١تعنويةا
وا١تلحوُظ يف ىذا ا١تثاؿ السَّردي أفَّ ا١تفارقَة قد ٖتققت يف اٟتكايِة كتحققّْها يف ا٠تطا ِ فالقاعدة النقدية  ،خلقا مفارقة متوّشحة بالسخرية

أّما يف ا٠تطا  فيهتمُّ النػَّْقُد بالشَّخصيِة وىي تتكّلُم، فصاحب ا١تفارقة  ،و القّصة يهتمُّ النَّقُد بالشخصية وىي تفعلُ : يف اٟتكاية أ106تقوؿ
 ،:ا قّص قاصّّ فقاَؿ : إذا مات العبُد  107وتُػْلَحُظ مفارقة ا٠تطا  فيما يأٌب  ،وصاحُب ا١تفارقِة يف خطاِ  السَّائلِ  ،يف اٟتكاية اعرفجة(

 ،ىذا واهلِل نبيٌذ رّيٌد يساوي الكوَز منو عشرين در٫تًا ( ،فقاَؿ : ررٌل يف طرؼ اٟتََلَقةِ  ،وُحِشَر وىو سكرافُ  ،وىو سكراُف ُدِفَنوىو سكرافُ 
الس يف طرؼ وا١تفارقة يف فعل التجاوز القويل من قبل الررل اٞت ،وخرؽ ا١تمنوع ،اٟتكايةُ  من الومضة السردية ا١تبنية على االنزياح الديٍت

ومل يوّضح ابن اٞتوزي ىيئة القائل الذي قد يكوف ُمْسَتِخفّْاً بالقاص ال ٔتضموف قولو.ومن السؤاؿ  ،أو يف فعلو ،ال يف قوؿ القاص ،اٟتلقة
 :108لغَت اهلل تعاىل اآلٌب 
قاَؿ خالُد: ما أدري أمْن ، اَؿ: ألَف درىمق، قاؿ : أسرفتَ ، فقاَؿ :مئة ألف درىم، هلِل سأعرايبٍّ : سْل ما بدا لكَ اقاَؿ خالُد بُن عبدا

 (.فقاَؿ: إذاً واهلِل ال تَػْغِلَبٍت على معرويف، ِإْسراِفَك أَتَػَعجَُّب أـ مْن َحطَّْك ؟!فقاَؿ :إينّْ َسأَْلُتَك على َقَدرَِؾ، فلّما أَبَػْيَت سألُت على َقَدرِي
 صاحَب ا١تفارقِة ا١تبنيِة على أمريِن ٫تا : اسأعرايبُّ كاف 

 .التَّبايِن الكبَِت يف القيمِة بَُت الطَّلبُتِ  -0
 حسن اجإرابة الداخلة ضمن مبدأ حسسن التخّلص. -1

، لكن اسأمر الثاين كاف ذا وظيفة ،٦تّا أثار دىشتو وتعّجبو ،وحضرت خيبة الصوت السردي يف كليهما ،لقد أسهم اسأمراف يف خلق ا١تفارقة
:اَضمَّ عثماَف بَن رواٍح 109اٟتكايات اليت تداخل فيها فعُل العجز مع السخرية اٟتكاية اآلتية ومن.إقناعية فضاًل عن أثره يف خلق ا١تفارقة
َف : قاَؿ: فمضى الرَّفيُق واشًتى اللحَم، ٍُبَّ قاَؿ لعثما،قاَؿ : واهلِل ما أقِدرُ ، إىل السُّوِؽ فاشًِت لنا ٟتماً  السَّفُر ورفيقاً ٢تُفقاَؿ لُو الرَّفيُق :امضِ 

ٍُبَّ قاَؿ:  ،فَػثَػَرَد الرَّفيقُ  ،قاؿ : واهلِل إيّن سَأَْعَجُز عن ذلكَ ، ٍُبَّ قاَؿ : ُقِم اآلَف فاثُردْ َفطََبَخها الرَّفيُق، .قاَؿ : واهلِل ما أَْقِدرُ ، فاطُبخ الِقْدرَ  ُقِم اآلفَ 
 لُت.(ولوال ذلك ما فع ،فقاَؿ : واهلِل َلَقْد استحييُت من كثرِة ِخاليف عليك، ُقِم اآلَف َفُكلْ 
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مثّلو فعل السفر الذي َٛتََل  110واالستهالؿ عنصر سردي مهم ،اسأوىل استهاللية ٜتس،يف اٟتكاية متتالياٌت سرديٌة 
وبنية الغيا  الوقيت ْتسب الوظيفة التداولية للسفر، تال ىذا الفعل فعل االعجز(  ،فتُِت : بنية االتصاؿ بُت الصوتُت السرديُتِ مختلبِنيتينِ 

 ،واجإ٬تا  لفعل اسأمراُكْل( ،من خالِؿ ا١تخالفة والرفض سأفعاؿ اسأمر : اامض/اشًت/ قم /اطبخ/ اثرد( ،الذي حضر يف ا١تتتاليات اسأخرى
ا١تتأٌب من قطع  الضحكَ  وكاف أثُر التباين واٟتيلة،،لة يف با  احسن التخّلص(باٟتيلِة الداخ بالتباين و وكاف روابُو اسأخَُت مّتسماً 

، ويف اٟتكاية استخفاؼ غَت ظاىر بشخصية العارز صادٌر من أيب حيّاف التوحيدي موّرو إىل 111االستمرارية ا٠تاّصة بالعمليات العقلية
نت انبساطية غَت معقدة َوُضَحْت ىذه الصّْفُة من خالؿ قبولو ويبدو أف شخصية رفيق عثماف كا.ا١تتلقي بغية إرساء الغرض اجإمتاعي

وقد تتوّلُد ا١تفارقة  ،بينما كانت شخصية عثماف شخصية غَت مبالية ،ومل تُِثْر ىذه ا١تتتاليات انفعالو ،٥تالفة عثماف يف متتاليات سردية ثالث
َلًة الغضَب إىل مصداٍت دفاعية نفسية ،من االنفعاؿ والغيظ يػْ ومن ذلك أصل حكايُة ا١تثل العريب ا١تشهور اراء  ،و ردود أفعاؿ شديدةأ ،٤تُِ
أخَذ  ،فلّما ارٖتلَ  ،اسأعرايبفاختلفا َحىّت أَْغَضَبُو، فازداَد غيُظ  ،ساومُو أعرايبّّ ِٓتُفَُّْتِ ،وىو:اإفَّ إسكافًا مْن أَْىِل اٟتَتةِ 112ِٓتُفَّي ُحنَػُْت ( 

ولو كاَف  ،قاَؿ ما أْشَبَو ىذا ِٓتُفّْ ُحنٍُت ! ،بأحَِّد٫تا اسأعرايبٍُبَّ ألقى اآلخَر يف موضٍع آخَر، فلّما مرَّ  ،ُحنُُت أحََّد ُخفَّْيِو فألقاُه على طريقوِ 
ـَ على تَػرِْكِو اسأوَّؿَ  ،ومضى ،معُو اآلخُر سَأَّخْذتَوُ   ،وررَع إىل اسأوَِّؿ، وقْد َكُمَن لُو ُحنُتُ  ،احَلَتُو، َفَأَخَذهُ وأناَخ ر  ،،فلّما انتهى إىل اآلخِر نَِد
ما الذي أتيَت بِو؟ قاؿ : ِٓتُفَّْي  -كذا–فقاؿ لو:  ،ليس معو غَُت ا٠تُفَُّْتِ  اسأعرايبوأَْقبَل –كذا   –فذىب بو  ،وما عليها ،فَػَعِمَد إىل راحلِتوِ 

 
ُ
ـَ ا١تبٌت اٟتكائيّْ ُمْنَصبّّ ٨تو الصوت السردي ا١تهيمن فيها اُحنُت(ُحنٍُت(.يبدو من القراءة اسأوىل ٢تذه اٟتكايِة ا١ت لكّن  ،ْضَمرَِة أّف اىتما

َغَضُب  ،أْصَلها يشي بعكس تلك القراءة، فاٟتكاية ٢تا ٤تموالف من اسأفعاؿ مستنداف إىل مبدأيِن ٥تتلفُت ٫تا مبدأ ا١تنفعة ومبدأ اللّذة
وسطوُّ ُحنُت ا١تستند إىل اٟتيلة نابًع من مبدأ اللّذِة يف ٤تاولٍة منو للتشّفي من  ،بٌع من ا١تنفعة واختال٢تانا -بوصفو فعاَل سردياً  - اسأعرايبّ 
 ىذا التنازُع بَُت ا١تبدأيِن كاف مساعداً يف ا١تفارقة اليت حضرت بسماهتا الثالث وىي : ،اسأعرايبّ 

 َحَضَر التباين بُت : - أ
  اتباين ذىٍت(.اسأعرايبّْ ذكاء حنُت وغباء ................. 

 )قيمة ا٠تّفُت والراحلة...........................اتباين مادّْي 

 .وحضرِت الَقْصِديَُة ِمْن ِقَبِل صاحِب ا١تفارقِة على وفق مبدأ اللّذة الذي أشرت إليها  -  
 وحضر ا٠تفاُء من خالؿ :  - ت

 .ًفعل السطو ا١تعروؼ باحتيارو للخفاء تداوليا 

  اسأعرايبّ رهل الناس بالذي أتى بو. 
ونلحُظ يف ىذه اٟتكايِة فعل الغضب الذي مل يؤثر يف ُمتَػَغَّتاِت الغاضب  ،أو ٣تموعة أفعاؿ متداخلة ،إّف لكل حكاية فعالً 

ف باٟتيلة وفعل الطمع يف صوٌب وّتوار ىذا الفعل ظهرت أفعاؿ أخرى ٨تو فعل السطو ا١تقًت  ،لكّنو كاف مؤثّْراً تأثَتاً كبَتاً يف الضدّْ  ،اٟتدثية
ْضَمَرِة.إفَّ اسأفعاؿ واسعٌة سعَة اٟتياة ؛ لذلك ال ٯتكن للبحث اف يستعرض ٚتيع أفعاؿ السرد

ُ
والفكرة الرئيسة اليت وصل إليها  ،اٟتكاية ا١ت
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 ،113ع ا١تفارقة ا١تسّمى امفارقة ا١توقف( ىذا ا١تبحث أّف ىناؾ عالقًة وثيقة بُت ا١تفارقة والفعل، وىذه العالقة ُعّدت نوعًا أساسيًا من أنوا 
بل مستًوى ؛ سأّف اٟتكاية السرديةتتكوف من مستويات سردية ثالثة ىي الظرؼ بوصفو وعاءً  ،لكنٍت ال أراه نوعاً  ،وا١تقصودبا١توقف الفعل

ُ فيالفصوؿ القادمة أن ،والفعل ٔتا ٭تويو من حدث وفاعل ،للحدث واع ا١تفارقة.وللغة الوصفية أثٌر واضٌح يف واللغة أداُةتوصيل اٟتكايةوسأبُتّْ
فضاًل عن االستناد إىل  ،نلحظ أفَّ الوصف التزييٍت ٘تحور يف حّيٍز كبَت منها –مثالً  –ففي حكاية أيب القاسم البغدادي  ،اٟتكاية العباسية

حفِّْز الفاعل للحكي وا١تعادؿ أو الشبيو سأسئلة شهريار
ُ
 . 114اجإرابة عن االستفهاـ ا١ت

 
 :اللغة   -2
ْنَجزِهِ  ،إّف اللغَة ذاَت ٤َتَْمَلُْتِ : ٤َتَْمٍل خارريٍّ موروثٍ  

ُ
وىذاف احملمالِف ٫تا اَٟتَكَماِف يف ٖتديد الَعالقِة  ،و ٤َتَْمٍل داخليٍّ ُمْنَتِسٍب ١ت

َيٍة سطحيٍة ال ٖتتاُج إىل تأويلٍ  ،بُت ا١تفارقِة واللغةِ  َيٍة عميقٍة ٖتتاُج إىل تَأّملٍ  ،وىي ذات بنيتُِت : بِنػْ ، وا١تفارقة يف كينونتها وتعريفاهتا وتأويل وبِنػْ
وُتْكَشُف ا١تفارقُة ا١تتعّلقُة باللغِة بوساطة أسلوبيتُِت ٫تا : اسُأسلوبيُة .أقرُ  إىل البنيِة العميقِة ؛ ١تا ٖتويِو من عنصر ا٠تفاء ا١تالئِم للمفارقة

واسأسلوبيعمل على إبراز  ،فاللغة تعربّ  ،115امن أين ( أو ا١تاذا( عنوالثانية ٕتيُب  ،اكيف(عناسأوىل ٕتيُب  ،يةواسُأسلوبيُة التأصل ،التعبَتية
 ،117والثانيةُ قد ُتسّمى اىاديات غَت لغوية( ،أو يف لغتو غَت اللسانية ،وا١تفارقة ٖتضر يف لغة السرد اٟتكائي يف لغتو اللسانية، 116القيمة 

وقد رّكزت الدراسات  ،ويستثٌت من ذلك الرمز؛ التكائِو على ا١تماثلِة والتشابو ،أي اجإشارة واسأيقونة وماشأّهما بشرط ٖتقق بنية ا١تخالفة
ب ومعانيها و و أولت اىتماماً بالًتاكيو أولت اىتماماً باللفظة ومعناىا ا١تعجمي وإتاٌه دراساتُ اللغوية على إتاىات ثالثة ىي : إتاٌه دراساتُ 

لكنَّ ا١تؤّكَد أفَّ االٕتاىُت اسأخَتين أكثُر إفادًة  ،من االٕتاىات الثالثة ثُ البح االٕتاُه اسأخَت وّرو ُرلَّ اىتمامِهنحو النصّْ برمَّتِو، وسيستفيدُ 
 نسجم مع :بل من الًتكيب أو النِّصّْ ؛ وىذا الرأي ي –على اسأغلب  –؛ سأّف ا١تفارقَة ال تتأتَّى ِمَن اللفظِة 

 وال  ،:اليس لنا إذا ٨تن تكلمنا يف البالغة والفصاحة مع معاين الكلم ا١تفردة شغلٌ  118رأي عبد القاىر اٞترراين -0

ا نعمُد إىل اسأحكاـِ اليت ٖتدُث بالتأليف والًتكيب (. ،ىي منّا بسبيل  وإ٪تَّ

 أّما الثاين  ،وأىمُّ ما ٯتيّػُز بينهما أفَّ اسأوََّؿ ال يشًتُط ا١تعٌت ،:اإّف اللفظ ليس الكالـ 119ا١تبدأ اللساين القائل  -1

 فيشًتطو ويقتضيو اقتضاًء(.

ف على أفَّ القيمة اسأدبية للتأليف ؛ لذا  -بطبيعة اٟتاؿ  –من دوف إ٫تاؿ لقيمة اللفظ واختياره الفٍت  ،والًتكيب، والنّص  ،الرأياف يدالَّ
َؤَسسة على القوؿسنعتمُد مصطلح ا١تفارقة القولي

ُ
ؤّسسة على  120ال مصطلح ا١تفارقة اللفظية اليت ارًتحهااد.سي. ميويك( ،ة ا١ت

ُ
ا١ت

 : 121اللفظةوللغِة وظائُف عّدة منها اآلٌب 
 .الوظيفة االنفعالية اتظهر عند الباث( -0
 .الوظيفة ا١تررعية اتُعرؼ من ا١تبٌت ا١تعجمي ومن التواتر االرتماعي ( -1
 .تُعرؼ من ا١تبٌت اٟتكائي أو النّصي(الوظيفة الشعورية ا  -2
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 .الوظيفة االنتباىيةاتُعرؼ من ا١تتلقي ا١تركزي ( -3
 .الوظيفة اجإفهاميةاتُعرؼ من ا١تتلقي غَت ا١تركزي ( -4

وٖتليل حضورىا يف اٟتكاية السردية يف العصر العّباسي أفَّ لغة السَّرد اٟتكائيتحوي عوامل ٚتالية  ،يكشف رصد ىذه الوظائفو 
واٟتركة أو يسبق الذىُن إىل غَت ا١تعٌت  ،والتشابو اللفظي االًتادؼ( ،والبدىية واالستبداؿ ،والتصحيف ،واالنزياح ،لى العدوؿمبنية ع
وال يف  ،وا١تعٌت ال يتموضع يف العامل ا٠تارري ،... وغَتىا.وتعمل ىذه التقنيات على خلق ا١تفارقة بوصفها رزءاً من التعبَت وا١تعٌت.ا١تطلو 
ا يتموضع يف عا١تا١تفاىيم ،النفس ، أي: أفَّ اللغة 122واسأشياء ُٖتمل عليها بوساطتها  ،واسألفاظ تُػَعبػُّْر عنها ،فاسأذىاف ٘تسك با١تفاىيم ،وإ٪تَّ

ي اعتمدهتيُػرَّكز وخلخلة ىذه الدالالت حكائيًا ٗتلُق مفارقًة.إّف ا١تنهَج الذ ،يف أغلب ٘تظهراهتا ُمنتمية لدالالٍت ٥ُتْتَػزَنًَةيف الذاكرة اٞتماعية
ْتسب عبد  –والفاعل يف اٟتكاية ،فضاًل عن فعلها وفاعلها ،على الداللِة من دوف عناصر اللغة اسأخرى أقصد النحو والصرؼ وا١تفردات

فا١تعاين اسأّوُؿ وحَدىا غَُت كافيٍة ٠تلِق  ،.أسلوبية ا١تفارقة مبنية على تعّدد ا١تعاين123كائٌن لغويّّ مصنوٌع من ا٠تياؿ احملض -ا١تلك مرتاض
بل  ،ا١تشهورة :الكلّْ مقاـٍ مقاٌؿ( اللسانيةوا١تفارقة َٗتتلُف مع القاعدة  ،وتقنياتو ،ووسائُل ا١تعاين ىي نفسها وسائُل النصّ  ،مفارقٍة تامَّةٍ 

أي : ٖتضر ا١تفارقة عند ٕتاوز مقتضى اٟتاؿ ؛ وكانت العرُ   ،يشأّو(تغَتُىا لتحلَّ ٤تّلها اإفَّ لكلّْ مقاـٍ مقااًل ٮتالُفو أو ال ٬ُتاريو أو ال 
124يقوؿ ا١تهدي ،وبأسلو  ٥تاطبتو،هتتمُّ با١تخاَطبِ 

وىذا القوؿ يراعي اٟتالَة  ،(التصريحوعقوبُة الّسفهاء  ،عقوبُة اٟتكماِء الّتعريضُ (
العّباسي بوصفها ظاىرة ارتماعية لُِتصبح ظاىرًة ٞتميع ا٠تلقمن خالؿ لقد تغَّتت الرؤية إىل اللغة يف السرد اٟتكائي .الّشعورية للمخاَطب

ىذه اٟتكايات  ،و حكاية ا اسأسد والغواص ( ،و رسالة االصاىل والشاحج( ،حكايات اسأمثولة ا١تتمثّلة ْتكايات اكليلة ودمنة(
 .بوساطة أنسنة اٟتيواف ،ومثيالهتا صنعت مفارقة لغوية كربى على مستوى ا١تنجز السردي اسأعم

بُت الباث وا١تتلقي ا١تركزي ا١تشارؾ يف ا١تنت اٟتكائي أو ا١تبٌت اٟتكائي من  ،ا١تفارقة يف مستوى اللغة ٕتوؿ يف حّيز ا١تعٌت وتلقيو
غوي غَت ، واجإبداُعالل125أو بُت اجإبداع ا١تتفنن يف صنع اٟتكاية السردية وذوؽ الشخصية  ،رهة وا١تتلقي ا٠تارري من رهة أخرى

 :126ومن ذلك اٟتكاية اآلتية –على اسأغلب  –ا١تصطنع مبٍتِّ على البدىية
ـُ َعَلْيُكْم، قَْاَؿ: َوَعَلْيُكْم،  ، قَْاَؿ: بَِعْيٌد سَ قَْاؿَ اَدَخَل َرَرٌل َعَلى َشرِْيِح الَقْاِضْي ٮتاِصُم اْمرَأًَة َلُو، فَػَقْاَؿ َلُو: السَّاْل َحْيٌق، : ِإينّْْ َرَرٌل ِمَن الشَّاْـِ
، قَْاَؿ: وإينّْ تَػَزْوْرُت اْمرَأًَة، قَْاَؿ: بالرّفَْاءِ  َر َمْقَدـِ والَبِنُْتَ، قَاََؿ: وإنػَّْهْا َوَلَدْت ُغاْلمْا، قَْاَؿ: لِيَػْهَنك  َوقَْاَؿ: إيَن ِقْدْمُت إىل بَػَلدَِكْم ىذا، قَْاَؿ: َخيػْ

ِو، قَْاَؿ اْقَػَهْا، قَْاَؿ: الَشْرُط أَْىَلُك، قَْاَؿ: َوَقْد أَرْدُت ا٠تُُرْوَج َِّْٔا إىل بَػَلدْي، قَْاَؿ: الرََّرُل َأَحقُّ بَِأْىلِ الَفْارُس، قَْاَؿ: َوَقْد ُكْنُت َشَرْطُت ٢َتَْا ِصدَ 
ة لغوية ىي ااسأمر( فَاَْقِض بيننا، قاؿ: َقْد فَػَعْلُت.(كاَف اٟتواُر يف ىذه اٟتكاية متَِّسمًا بسرعة اجإيقاع السردي، وبنيت ا١تفارقُة على وسيل

وقد  ،«قد فعلت»، إذ انتظر الرَُّرُل ُحْكَمًا ِمَن القاضي، َفَخْا  انتظاره وتوقعو من خالؿ إرابة القاضي «اقضٍ »الذي مثلها فعل اسأمر 
الذي يستطيع أْف يُعطي أسهم التباين يف مقامي اٞتدّْ وا٢تََزِؿ يف إرساء ا١تفارقة، اٞتّد يف قوؿ الررل وا٢تزؿ يف اٞتوا  ا٠تتمي للقاضي 

ْنَتظَرِ 
ُ
ْنَتظَِر  الطالب ما يُريد، وأّدت السرعُة السرديُة وظيفَة َررّْ الررل إىل حّيز خيبة التوقع اليت ىي مفارأة تكمن يف إحضار غَت ا١ت

ُ
ِمَن ا١ت

لذا كاف « : اا١تيزة اسأساس يف ا١تفارقة تباين بُت اٟتقيقة وا١تظهر128. ويقوؿ دي. سي. ميويك(127ا(مبدأ تكامل اسأضداداعلى َوْفِق 



 م 3102 -مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                                               العدد التاسع

 

112 
 

الذي  ١توقف القاضي ا٢تزيل أثر يف ترسيخ ا١تفارقة فا٢تزؿ ال يليق بالقاضي تداولياً.وللمفارقة يف مستواىا اللغوي عالقة   االقوؿ با١تورب(
َتَكلُّْم ٥ُتاطَباً 129يعٍت 

ُ
خاطَ  ،:أْف ٮُتَاَطَب ا١ت

ُ
فُيْبٌت عليها من لفظِو ما يُوِرُب عكس معٌت  ،ُب إىل كلمٍة ُمْفَردٍة من كالـ ا١تتكلّْمفيعمُد ا١ت

خاِطب وا١تتلقي يف الوقتِ 
ُ
نفِسو ومن ذلك  ا١تتكّلِم، وعندما يعمد ا١تخاَطُب إىل ذلك فإنُوّ يُغيّػُر داللة النصّْ تغيَتًا كاماًل مثَتًا لدىشة ا١ت

تَػَو 130اٟتكاية اآلتية
َ
ْأِسِو ُخّفاً َوَرَعَل ّكَل َكْاَف ُمْشرفاً ِمْن َقْصرِِه اٞتعفري فَػتَػَعّرَض َلُو أبو الِعرّبِ، َوَقْد َرَعَل يف رِْرَلْيِو قُػلُْنسَوتَػُْتِ، وعلى رَ : اإفَّ ا١ت

ُتَػوَّكُل: َعَليَّ ّٔذا اسأَمثَػَلِة، فلّما مَ 
َفَقةٌ َسرَْاِويْػَلو ِقمْيَصاً، َوِقَمّيَصُو َسرَْاِوْيَل.فَػَقْاَؿ ا١ت ، يا 131ّثَل بَػُْتَ يََدْيِو، قَْاَؿ َلُو: أَْنَت َشْاِرٌ . قَْاَؿ: ال، بَْل َعنػْ

 انِْفٍِتْ إىل رَْاِرٍل(.أمََت ا١تؤمنُت. قاؿ: إيّن َوْاِضٌع يف رِْرِلَك اسَأْدَىَم، َونَْأِفْيَك إىل فَْاِرٍس. قَْاَؿ: اْرَعْل يف رِِرلْي اسَأْشَهَب و 
قبل حضور القوؿ با١تورب، وىي صورة مشهدية مثَتة للسخرية من الذات، فالشخصية ٗتًتُؽ  حضرت ا١تخالفة الصورية

ت ا١تفارقة ا١تتداوَؿ وترتدي اسأشياء ارتداءاً ٥تالفاً ١تقتضى اٟتاؿ، ىذه الصورة ا١تقلوبة دعت ا٠تليفة إىل إحضار أيب العرب ؤّذا اللبوس ٖتقق
وا١تتداوؿ والقصدية يف السلوؾ وا٠تفاء الذي ارتبط بغرابة ا١توقف أو إّٔاـ اآلخر ا١تشاىد، ٍُبّ من خالؿ ٝتاهتا الثالثة ا١تخالفة للشائع 

راف إىل راءت إرابات أيب العرب سأسئلة ا٠تليفة راٝتًة خطاً متوازياً يف العكسية مع الصورة ا١تقلوبة، فنقَل لفظةَ  اشار ( اليت يعٍت ّٔا سك
اٌء قويل مبٍت على الًتادؼ، وكذلك ٖتويل ا١تكاف افارس( إىل إنساف بوساطة التضاد بُت لفظيت اٞتسد فقاؿ: عنفقةاذقن(، وىذا اتك

ىذا التغاير يف الصورة واللغة أسهَم يف ترصُت ا١تفارقة اليت كاف لصاحبها اأيب العرب(اسأثر اسأكرب يف ذلكمن خالؿ قصديتو  ،افارس ورارل(
دّْي إىل وظائف يريدىا ىو يف مقامو ا٢تزيل، والغريب يف اسأمر أفَّ أبا العرب ىذا مل يكن إذ نقل وظائف اسألفاظ يف مقاؿ ا٠تليفة اٞت

إىل َرُرٍل يُػَعلُّْمَنا ا٢تزؿ فكاف  –و٨تن أحداٌث  –:اكنا ٩تتلُف 132صاحب مفارقة طبعي، بل كاف ذا منحى مصطنع وقد ُروي عنو قولو
صبح: كيف أمسيت؟ وإذا أمس كيف أصبحت وإذا قاؿ سأحدنا: تعاَؿ إيّل تأخََّر إىل يقوؿ: أوؿ ما تريدوف قلَب اسأشياء، فكنّا نقوؿ إذا أ

فَػّلما فرغ من التوقيع فيها،  –وأنا معو  –َخْلٍف، وإذا قاؿ: اذىب سعى بُت يديو، وكانت لو أرزاؽ يعمُل كتابتها يف كل سنة فعملها َمرّة 
ببُت عليها ماًء، فَػَبطَُلْت، فّلما رآىا قاؿ يل: ويلّك ما صنعَت؟ قلُت: ما ٨تن فيو طوَؿ وبقي ا٠تَْتُم، قاؿ يل: أَْترِّْٔا وىاهِتا، فمضيت وص

 النهار من عكس اسأشياء، فقاؿ: واهلل الصحبتٍت، أنت أرهل مٍّت وأٛتق(.
ورة اجإشارة إىل أفَّ القوَؿ با١تورب وٯتكن أف تُػَعدَّ منهجية التعّلم ا١تذكورة يف قوؿ أيب العرب وسيلة ٠تلق ا١تفارقة بأنواعها ا١تختلفة، مع ضر  

 يرتبط با١تفارقة القولية حصراً، وىو متمم إىل خالؼ ا١تقتضى يف اتساٍع ومشوؿ، وأعتقد أنّا١تعاكسةا١تصطنعةتُنتُج من ذات مريضة نفسياً 
عاكسة الطبعية أو االصطناعية.وقد ويبقى القصدىو الفيصل يف ٖتديد ا١ت –على اسأغلب  –وتكوُف قريبًة من الغرض اجإمتاعي ،وغَِت سويّةٍ 

 ،من ا١تخّنثُتَ  بلكَ :  اَكَتَب سليماُف بن عبد ا١تلك إىل ابن حـز : أِف احِص من قِ 133ٗتتفي القصدية وٖتضر ا١تفارقة ا١تبنية على اللغة منها 
 .،قاؿ : فدعا ّٔم فخصاىم ( ،فصّحَف كاتُبو فقرأه : اخصِ 

فالفرُؽ بُت اجإحصاء  ،وا١تفارقة مل تتحقق بفعل التصحيف فحسب، بل بفعل أثره ،ا١تفارقة مشهدية مبنية على تصحيف حرؼ
فضاًل عن صعوبة  ،واجإخصاء كبٌَت، ويف اٟتكاية خطا  استهانة با١تخّنثَُت وصورة عن ظهور فئات التخّنث وٖتو٢تا من الفردية إىل اٞتماعية

لكنَّ  ،-بطبيعة اٟتاؿ  –؟ لقد صار التحديُد َصْعبًا لغيا  القصدية ٖتديد صاحب ا١تفارقة فمن ىو ؟ أسليماف أـ كاتبو أـ ابن حـز
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بل لعّلٍة خارج ذواهتم. ومن مفارقة االستغفاؿ الطبعي غَت  ،كما ىي اٟتاؿ يف أغلب ا١تفارقات  ،ا١تخنثُت كانوا ضحّية ا١تفارقة ال لغفلة منهم
 :134ا١تصطنع وا١ترتبط بالتصحيف اللغوي ما يأٌب 

ثَػَنا أبو العيناء ،وحّدثٍت ٤تمد بن ٭تِت الصُّويل ،اقاؿ الدار قطٍت َغفَّلُت ،قاَؿ : َحدَّ
ُ
حّدثُت ا١ت

ُ
فأسنَد حديثاً  ،قاَؿ : َحَضْرُت ٣تلَس بعِض ا١ت

وإذا  ،أْف يكوَف شيَخ اهلِل ؟! فإذا ىو صّحَفوُ  حُ فقلُت من ىذا الذي يصل ،عن رربائيَل عن اهلل عن ررلٍ -صّلى اهلل عليو وسّلم –عن النيب 
والثانية ٣تا٢تا ا١تقدَّس ؛ لذا فَأَثَػُر الثانيِة أعمُق ِمَن  ،فاسأوىل ٣تا٢تا السلطة احملضة ،ٗتتلف ىذه اٟتكاية عن سابقتها بآّاؿ.ىو "عزَّ ورلَّ" (
ة استهانة ارتماعية دينية يف والثاني ،واسأوىل ٤تدودة الفضاء، وا١تشًتؾ بينهما خطا  االستهانة اسأوىل استهانة ارتماعية ،اسأوىل لدٯتومتها
 ا١تفارقُة لغوية بوساطة تغيَت الفعلُت : .الوقت نفسو

) ......... إىل اسم رنس اررل(.وإدخاؿ اٟتكاية يف ٥ترب االحتماالت يؤّدي إىل .وارّل( ،.......... إىل حرؼ رر اعن(.اعزَّ
سدَّد باجإسناد

ُ
حدَّْث أعجمي ،ين ا١تنقوؿ ُمَلفٌَّق ال صحة َٟتَدثِوِ والثا ،احتماالت ثالثة : اسأوؿ واقعية ا١تنقوؿ ا١ت

ُ
وا١تلحوظ أفَّ  .والثالث أفَّ ا١ت

ُّقدَّس يثَت سخريًة يف ا١تستهدؼ من ا١تفارقة من با  االستهانة بو من دوف أْف يتجاوَز الرَّاوي حدَّ ا١تمنوع
ويبدو  ،التصحيف يف النصّْ ا١ت

يتعّلُم ِمَن ا١تصحِف.فقرأَ"ذلك الكتاُ  ال  ،ْرِويُو أعداُء ٛتزَة الزَّيّاِت أنُّو كاَف يف أوَِّؿ تَػَعلُِّمِو القرآفَ :ا٦تّا يػَ 135ذلك واضحاً يف اٟتكاية اآلتية 
 .فواِه النَّاِس(أوتَػَلقَّْن ِمْن  ،زيَت فيِو".فقاَؿ لُو أبوُه دَِع ا١تصحفَ 

وْتوار  .وفيو استهانة بالضحّيةِ  ،ال قصدية حدوثو ،بلقب ضحية ا١تفارقة ٦تّا يوحي بقصدية تأليفو ومرتبطٌ  التصحيف شكليّّ 
 ،:اَرَمى َرُرٌل ُعْصُفوراً 136على ٨تو ما نراه يف اٟتكاية السردية اآلتية  ،االتصحيف( ٧تد ااٟتذؼ( خالقًا للمفارقة يف مستوى اللغة

يف ىذِه اٟتكايِة ُحْسُن التَّخّلِص بناُه  ،ن أْحَسْنَت إىل العصفوِر(وقاَؿ تَػْهزَأُ يب؟ قاؿ :ال، ولك ،فغضبَ  ،َفَأْخطَأَُه، فقاَؿ لُو َرُرٌل : َأْحَسْنتَ 
تخّلُص على ا١تفارقة يف مستواىا اللغوي الذي كاَف للحذِؼ أَثَػٌر، واٟتذؼ غَت حقيقي

ُ
فال حذَؼ يف اٟتكاية ؛سأفَّ وظيفَة  ،يتسويغبل  ،ا١ت

لذا سأَؿ ُمتَػَعِجباً  ،الوىم ا١تتلقي ا١تركزي اضحية ا١تفارقة ( يف الوىم وىذا اٟتذؼ أوقع ،137اٟتذؼ ا١تقبوؿ أال يوقَع ا١تتلقيفي الوىم 
وعلى غَْتِ ما يأذُف النَّاموُس اٟتقُّ  ،، ومعلوـٌ ا أفَّ الغضب ال يكوُف مذموماً إال إذا أُْعِمَل يف غَِت أَوانِوِ 138وغاضباً يف اآلف عيِنو اهتزَأُ يب؟!(

:اأقبل أعرايبّّ يُريُد 140كما ىي اٟتاؿ يف اٟتكاية اآلتية  ،ع فعل اجإخفاء ا١تقصود يف خلق مفارقةوقد يشًتاؾ اٟتذؼ اللغويا١تقصود م139بو(
الّررُل فقاَؿ لو ،َفَجَلَس بَُت يديوِ  ،ُيالحظُو اسأعرايبّ و  ،َغطَّى التػَُّْتَ بكساٍء كاَف َعَلْيوِ  اسأعرايبّ فَػَلمَّا أَْبَصَر  ،َوبَػُْتَ يََدي الرَُّرِل طََبُق ِتُْتٍ  ،ررالً 

.قاَؿ الرَّرُل :فأيَن 1-0( َوُطوِر ِسيِنَُت(( "سورة التُت 0ااَوالزَّيْػُتوِف ااسأعرايبّ قاؿ : فاقرْأ، فقرأ ،قاؿ : نعم،:ىل ُٖتِْسُن ِمَن الُقْرآِف شيئاً؟
 قاؿ :التُُت ٖتَت كسائَك.(فاالتُُت؟!
ر٫تا  متجاوريِن يف خلق ا١تفارقة مهيمنًة على الفعلُِت ، فأسهم حضو ،وكانت القصديُة  فعل اٟتذؼ وفعل اجإخفاءحضر يف الّنصّْ         

أو قراءتو ٣تتزءاً من دوف إ٘تاـ معناه ّٔدؼ االستهانة بشخص أو ٣تموعة  ،ومن حسن التخّلص ا١تنتمي إىل اللغة ٖتوير معنىالنّص ا١تقّدس، 
وىذا التحوير يف معناه أو مآلو الداليل ومن ذلك اٟتكاية  ،نصوىو ٥تتلف عن التصحيف ؛ سأفَّ التصحيف يف البنية اللغوية لل ،٪تطية
 :141اآلتية 
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ْلحديَن ؛ سأّف اهلَل يقوُؿ ، هْم ما قيل لو ٍُبَّ َسَكَت ساعةً اُسِئَل بعُض الوّعاظ مِلَ مْل تنصرْؼ "أشياء"؟ فلم يف
ُ
فقاؿ : أنت تسأُؿ سؤاَؿ ا١ت

 .(010ة سورة ا١تائد –:اااَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء(( 
ـُ مهيمنًا على ا١تبٌت اٟتكائي   وقد  ،، الذي ٮتالف االستفهاـ االستنكاري142وىو استفهاـ مندرج ضمن ا٤تض ا١تعٌت(  ،كاف االستفها

 :143وضع البالغيوف علالً ٥تتلفة الستفهاـ ا٤تض ا١تعٌت ( وىي 
 .تنبيو السامع ؛ كي ٮتجل من موقفو فَتتدع بعد أف يعي اٞتوا  -0
 القدرةَ .فضح مدَّعي  -1

 تنبيو من ىمَّ بفعل ما ال ُيْستصوُ  فعلو. -2

 تنبيو من رّوَز ورود أمرال يورد مثلو.  -3
وىو قريب من مصطلح ااسأبيجراما( الذي مل  ،واستفهاـ ىذه اٟتكاية ىدفو فضح ٣تموعة الوعاظ من خالؿ رهل واعظ واحد

معززاً دراستو باسأمثلة الشعرية والسردية والقولية ومن ٍَبَّ أشار إىل ٝتاتو الرئيسة وىي  ،٬تد د. طو حسُت تعريباً ٢تبعَد أف درسو دراسًة ُمَفصَّلةً 
ومعلـو أّف ا١تألوَؼ التداويل مرتبٌط با١تقّدِس وثوابت آّتمعوأسس السياسة وعبارة أخرى تعّدي  ،: الِقَصُر والنقُد وٕتاوز حدّْ ا١تألوؼ144

ومن ااسأبيجراما( احملققة للمفارقة بوساطة اللغة ا١تثاؿ السردي .الث : الدينبة واالرتماعية والسلطويةا٠تطا  ا١تتعايل الذي ٘تثّلو القوى الث
َِديْػَنِة َفَخطَبَػُهْم: أَيػَُّهْا النَّْاسُ (145ااآلٌب

ََداِْيٍِتُّ: َكْاَف َعْبُد اهلِل ِبْن َأيبْ ثَػْوٍر َوْايلَّ ا١ت
التػَّْوبََة، فَإنَُّو أُْىِلَك قَػْوـُ َصاِْلٍح يِفْ  اتػَُّقْوا اهلل، َوْاُرْرو :اَحَدثَػَنْا ا١ت

 ِدْرَىم(. 411نَاَْقٍة ِقْيَمتُػَهاْ 
بُػْعداً ( أيّها الناسا ، وٖتمل عبارة(146اإفَّ النداَء اشتغل منّبهًا وىذه وظيفتو الرئيسة، فضاًل عن وظيفة الصدارة يف الكالـ

الذي يُعدَّ متلقيًا مركزياٯتّثل ٣تتمع ما، وقد بدأ القوؿ بالسياؽ الَسَوّي غَِت  (اآلخراهة الفارقة وا١تتورّ  (اسأنااارتماعيًا ُمَفسّْرًا للعالقة بُت 
ثَِت للّدىّشِة الداعي إىل االتّزاف الديٍت من خالؿ التقوى والتوبة ٍب أردفهما ٓتَت الناقة، والوحدات الثالثة التقوى والتوبة 

ُ
وا٠ترب سارت ٓتطٍّ ا١ت

 ،إال أفَّ تثمُت الّناقة خلق ا٨ترافًا يف استقامة ا٠تط السردي، ىذا اال٨تراؼ أو العدوؿ ٮتلُق مفارقة واندىاشًا عند ا١تتلّقي مستقيم تداويل،
ٛتَِلَت يف طيّاهتا « تقوْي السعر»واستغرابًا واستفهامًا عن الكيفية اليت عرَؼ ّٔا ا٠تطيُب َٙتََن الّناقِة، كما أفَّ الوحدة السردية الرابعة أقصد 

داللُة النصّْ من  وىذه ٝتة ا١تفارقة اسأوىل اا١تخالفة أو ا١تعاكسة للشائع(، فضاًل عن القصدية ا١تسبقة للراوي، وما ٖتملوُ .خرقًا للمُقّدس
، (147اوالوحدَة السرديَة الرابعَة راءْت نتيجًة طبيعيًة الضطرا  منهجية التفكَت اليت تعٍت سوء التنظيم الذىٍت ،سخريٍة َغَْتِ واضحةٍ 

ِمْن بنياٍت َنّصيٍة للُمخاِطب وىذه اٟتكاية رزٌء من التوريو ذي ا٠تاصّية اٞتماعية، ومعلـو أفَّ ا٠تاصّية اٞتماعية لإلبداع اسأديب تنشأ 
 .(148امتماثلٍة مع البنيات الذىنية لبعض الفئات االرتماعية، أو مًتابطة معها ترابطاً واضحاً 

وىذا التباين  ،والبعدعن ا٠تتاـ العقالين من خالؿ إيراد لفظة الدراىم،لقد ٚتعت اٟتكاية بُت اليقُت ا١تتمثل يف التنفيذ ا٠تطايب
وقد ٮتلُق سوُء الفهِم 149. خلق ا١تفارقة وٕتاوز القاعدة الفلسفية اليت تؤّكد عمق الّصلة بُت اليقُت والعقالنيةبُت اليقُت والعقالنية أسهم يف

قاؿ ما :َيْصَرْعَن ذا اللبّْ َحىتَّ ال حراَؾ َِِّٔوُىنَّ َأْضَعُف َخْلِقأ أَرَْكانَا ف 150للغِة مفارقًة يُقاُؿ ا إفَّ أعرابياً َحَضَر حلقة يونس فأنشَد قوؿ ررير
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نابٌع من ثقافتو ال من ٤تايثٍة للبيِت ؛ وسوء فهمو ٮتلق مفارقة مبنية على ىذا اسأمر ا١تتمّثل بإحالِة  اسأعرايبّ إال الرباغيث(.رأُي  -واهللِ  –أراَد 
وبساطتو وقد يأٌب خطأ اجإحالة اللغوية  اسأعرايبّ وىو مأخوذ من الظاىر السطحي ا١تالئم لسطحية عقل  ،الضمَت إىل خالؼ قصد الشاعر

 : 151من التشابو اللفظي ٨تو ا١تثالُت اآلتيُت
 قيَل سَأْعرايبٍّ : ىذا َقْصٌر ِِبَ ارتفَع؟ قاؿ : باٞتصّْ واآلرِر. - أ

 قاَؿ : على نَػْفِسَك فَأَْلِقِو. ،عليَك بيتاً  يخلٌف : قلُت سأعرايبٍّ : أُْلقِ  قاؿَ   -  

بوساطة إرابتو ا١تعاكسة ١تا توقعو اآلخر،ىذه اجإرابة  اسأعرايبّ ْيِن من خالؿ خيبة التوّقع اليت أنشأىا حضرِت ا١تفارقُة يف ا٠تَبَػرَ 
:االكالـ الذي ال 152أي  ،ال الواقع، وتنتمي ىذه اٟتكاية إىل االكالـ غَت ا١تطابق( ،ُمتكئة على الًتادؼ اللغوي وعلى االحتماؿ البعيد

ح
ُ
واالتعبَت اللغوي ىو العملية اليت تكوف فيها كلُّ العناصر  ،تَمل والواقع منتمياف للتعبَت اللغوي للحكايةيشَت بصدؽ إىل مررعو(، وكاف ا١ت

 .153وكلُّ ا١تظاىر ذات داللة (
:َسَأَؿ 154 لكوللغة أثٌر كبٌَت يف تغليب اآلراء السّيما تلك ا١تتعلّْقة با٠تالفات الفكرية اليت برزت بروزاً واضحًا أبَّاف العصر العّباسي ومن ذ

ْو ا٢تَُذْيِل: أَْنَت َمْشُجوٌج؟ قَْاَؿ: ال، قَْاَؿ: َفَمْن َشجََّك؟( َرُرٌل أَبَْا ا٢تَُذْيِل فَػَقْاَؿ َلُو: أَفْػَعْاُؿ الَِعبْاِد ٥َتُْلْوَقٌة؟ قَْاَؿ: ال، قَْاَؿ: َفَمْن َخَلَقَهْا، قَْاَؿ أَبػُ 
ْشَتق، ومن خالؿ التوازي ا١تقصود االرتدادي، َىْيَمَن التوازي على العالقة السردية يف ا٠ترب وكاف ل

ُ
لتوازي بنيتاف ٫تا بنية االستفهاـ وبنية ا١ت

َعَد آّيُب ما كاف حاضرًا يف ذىن السائل، ىذه البنية التوازية أعطت َدْىَشٌة نصّية، لكّنها دىشٌة ُمسْ  ِكَتٌة، وْتضور ْسُتْدرَِج السائل واْسَتبػْ
من داخل النّص.وقد ُٗتلق ا١تفارقة  اجُ ة بالتباين بَػُْتَ قناعة السائل قبل اجإرابة واجإرابة اجإقناعية، وكاف اِٟتجَ الدىشة َحضرت ا١تفارقة ا١تتمثل

بوساطة اللغة غَت اللسانية من ذلك اٟتكاية ا١تضمرة للمثل العريب القائل : اأعيا من باقل( ومن اجإرابات غَت اللسانية اليت مل تكن 
ـَ وتوّسّد يَدهُ  ،:اكيف ِبتَّ البارحَة ؟ فطوى كساَءُه يف اسأرضِ 155النطق إرابة الّشعيب حُت قيل لو  بسبب عيٍّ أو عّلٍة يف ىكذا ،ٍُبَّ نا

.)  ِبتُّ
لقد قّدـ الصوت السردي اصاحب ا١تفارقة( اٟتركة على اجإرابة اللسانية ٦تّا خلخل توقعات السائل الذي كاف يف منطقة اجإيهاـ 

 
َ
ومن ا١تفارقة الواقعة يف حيز التوّسط بُت اللغتُت ،غَت واضحٍة يالئم ٝتيت : ا٠تفاء والتباين بُت ا١تتوقع واجإرابةالسردي أو كاف ذا معا١ت

 :اللسانية وغَت اللسانية حكاية ا١تثل العريب :
فشغلُو ُحْسُنُو  ،طََرَؽ أُذنيِو صوُت امرأةٍ فَ  ،:اإفَّ رراًل شاباً َغزالً خرَج يطلب ٛتاريِن سأىلوِ 156ا ذكرين فوِؾ ِٛتارْي أىلي ( على النحو اآلٌب 

إذ ٢تا أسناٌف ُمْكَفِهرٌَّة ُمْنَكَرٌة ٥ُتَْتِلَفٌة فقاؿ:ذّكرَنيفوِؾ  ،فَػَلمَّا َأطَلَّْت عليوِ  ،فجلس ْتذاء ا١تكاف الذي ىو فيو ،عن حارتو -حسن الصوت –
فخاَ   ،ٔتبدأ تداعي الصورة النإتة عن ٥تيّلتو ا١تنقادة انقيادًا تاّما ٞتماؿ الصوتِٛتَاَرْي أىلي(.توّقع الشا  أفَّ ا١ترأةَ  ٚتيلٌة رابطًا توقّعو 

ُْكَفِهرَِّة صار ٤ُتَفّْزًا للذاكرِة فتحقَّق استدعاء ا٢تيئة الغائبة بوساطة ا٢تيئة  ،توقُّعو ليخلَق مفارقًة بُت ظَنَِّو واٟتقيقةِ 
ورسُد ا١ترأة بأسناّنا ا١ت

عنصراً مهّما من عناصر السخرية ا١توفّقة أال وىو التعبَت غَت  ىءبطة با١توسيقية اجإيصالية.ويف ىذا ا١تثِل يلمح القار والصوت لغةمرت ،اٟتاضرة
ولكّنو  ،ومل يربز ما فيو من قبح وشذوذ إبرازاً تصويرياً  ،ومل يأت صاحُب ا١تثِل بوصف ُمْضحٍك لفم ا١ترأة ا١تسخور منها ،ا١تباشر عن الفكر
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وقد كاف لبعض اسأدوات النحوية حضوٌر فاعل ٌ يف اٟتكاية السردية يف العصر العباسي اليت  .أتى بفعل التذكر الذي أغٌت عن كلّْ وصفٍ 
 توافرت فيها ا١تفارقة منها :

 ، وحُت فهي أداة زمنية وفاعلة من خالؿ شرطيتها‘ اإذا( أداة الشرط غَت اٞتازمة وظرؼ ١تا ُيستقبُل من الزماف   -0

 نعود سأغلب اٟتكايات اليت ُدرشسْت نلحظ أّّنا حضرت حضوراً مؤثراً وكبَتاً.

–على اسأغلب  -وىذه اسأداة حضورىا أقلُّ من اسأوىل لكّنها تعطي،ا إاّل( اداة االستثناء اليت ٗترج ما بعدىا من حكم ما قبلها -1
واٟتمد هلل، إال أّف  ،ومل ٭تدْث علينا بعدَؾ إال خَتاً  ،ن البصرِة : كتايب ىذا:اّكَتَب أٛتُق إىل أبيو م 157دىشة ذات ٚتاليٍة نصّيٍة ومن ذلك

و٧توُت أنا والسّنوُر واٟتماُر(ا١تفارقة ٖتققت يف تباين الكالـ ا١تتكوف من قسمُت: اسأّوؿ قبل  ،فقتل أّمي و أخيت وراريتنا ،حائطنا وقعَ 
فهي ذىنية ،واٟتمق علة غَت رسدية  ،ا١تنتجة من صوت سردي موصوؼ باٟتمق٦تّا أثار االشتغرا  والدىشة  ،اسأداة والثاين بعدىا
 ونفسية يف اآلف نفسو.

 :158أو لفعل ُمْستَػْفَهٍم عنو من ذلك  ،ية لفعل ماتسويغوظيفة ىذه اسأداة ، االـ التعليل( -2
والدرىم خَتًا من الفلِس؟قاؿ: سأفَّ الفلَس ثالثُة أحرؼ والدرىم أربعُة أحرؼ  ،صار الديناُر خَتًا من الدرىمِ ا قيل ّٓنوف :ِلمِ 

 .فيو سخرية وواقعية بنائية يف الوقت نفسو تسويغوالدينار ٜتسُةأحرؼ(إّف اسأداة ىي ا١ترتكز يف اجإرابة ا١تتجاورة مع 
لغة اٟتكاية اليت   والسّيما يف، ة العبَّاسية حضوراً ٚتالياً ا١تفارقة حضرت يف عناصر البناء الّسردي للحكاي ٦تّا تقّدـ يّتضح لنا أفَّ 

  قِ لْ يف خَ  َْتٍ بِ كَ   رٍ ثَ أَ ت ذا كانتْ 
ُ
يف مفارقات  البارزَ  رديَّ السَّ  كلَ بيجراما( الشَّ ااسأوكانت، ا حضرت يف النوع واسأسلو  واجإرراءوأّنَّ  ،ةِ قَ ارَ فَ ا١ت

والًتاكيب  وتغيَت دالالت اسألفاظ ،فضاًل عن البدىية وحسن اٞتوا  والقوؿ با١تورب وا١تعاكسة وسوء الفهم ١تعٌت النص الكامل ،اللغة
، فضالً وكاف سأساليب اللغة يف االستفهاـ والنداء والطلب  ،ا١تتاتية من التصحيف النصي أو الشكليغيَت داللة اللفظة تل عاً والنصوص تب

 .ذات فاعلية يف خلق ا١تفارقة مكانةٌ عن بعض اسأدوات النحوية 
 

 :والمصادر الهوامش
                                                 

1
 .960 ،م0،1117ط ،بٌروت، دار الكتاب الجدٌدة،دهٌثمسرحان( 9 دراسة فً السرد العربً القدٌم)األنظمة السٌمٌائٌة-

2
 .961 المصدر نفسه  -

3
سامً الدروبً، وعبد هللا عبد الداٌم، الهٌئة المصرٌة العامة 9 هنري برجسون، سلسلة األعمال الفكرٌة، ترجمة9 الضحك  - 

 .58م 0887للكتاب، القاهرة،  
4

 .9258 ،م0872،(3) العدد  ،(01)مجلد  ،الكوٌت، مجلة عالم الفكر ،محمد توفٌق بلبع( 9 المسجد والقصص والمذكرون)مقال  -
5
 ،بٌروت ،دار الكتب العلمٌة ،أحمد العوامري وعلً الجارم9 ه، شرح ( 144)أبو عثمان عمرو بن بحرت  ،الجاحظ9 البخالء  - 

 .52- 951  0ج، م1118، 1ط ،لبنان
6

 .9115 م1115لٌل ، اتحاد الكتاب العرب ، منقور عبد الج( أصوله ومباحثه فً التراث العربً) علم الداللة  -
7

 .052 -9051  3 ج9 ،م2،1100ط ،لبنان ،بٌروت ،دار صادر ،رسائل أخوان الصفاء وخاّلن الوفاء -
8

 (.نوس)ٌنظر لسان العرب ماّدة  ،مقابر النصارى9 الناووس -
9

 .953 3ج9 رسائل أخوان الصفا  -
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 .928 م  0872 ،مصر ،القاهرة ،الهٌئة العامة للمطابع األمٌرٌة ،مجمع اللؽة العربٌة ،ٌنظر المعجم الفلسفً - 
11

 .فاالختالؾ والتباٌن فً مكانة األمكنة ومدلوالتها القٌمٌة واضحان وكان االتجاه تنازلٌا   ،المقصود بالمقام المكانة -
12

أفرٌقٌا الشرق، الدار  ،محمد العمري.د9 ترجمة  ،هنرٌش بلٌت(9 نحو نموذج سٌمٌائً لتحلٌل النصّ )البالؼة واألسلوبٌة  -
 .50 – 951،م0888 ،1ط ،المؽرب ،البضاء

13
 .9316 0ق0851سلٌمان دٌنا، دار المعارؾ، القاهرة، مصر، . د9 تحقٌقابن سٌنا ، 9 اإلشارات والتنبٌهات -

14
م 1110،سورٌة ،دمشق ،اتحاد الكتاب العرب ،حبٌب مونسً. د( 9قراءة موضوعاتٌة جمالٌة)فلسفة المكان فً الشعر العربً  -

971. 
15

موسوعة كشاؾ 9ٌنظر  ،ٌسعون إلى الكمال الروحً هم األخوان واألصدقاء الذٌن صفت موّدتهم من كدورات البشر وكانوا -
عبد هللا الخالدي، الترجمة . د9 علً دحروج، نقل النّص الفارسً إلى العربٌة. د9 محمد علً التهانوي، تحقٌق9اصطالحات 

 .9013 0جم 0885، 0جورج زٌنانً، مكتبة لبنان ناشرون، بٌروت، لبنان، ط . األجنبٌة د
16

عالم  ،، ٌنظر البنى الحكائٌة فً أدب األطفال العربً الحدٌث(المكان المتعٌن) موفق رٌاض مقدادي . د المكان الواقعً أسماه -
 .9023 م،  1101 ،الكوٌت ،المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ،(281)المعرفة 

17
، (هـ 486)ابن الجوزي، الحافظ جمال الدٌن أبو الفرج عبد الرحمن القرشً البؽدادي، ت 9001 أخبار الحمقى والمؽّفلٌن -

 .000- م 0881 -هـ  0301، 0عبد األمٌر هنا، دار الفكر اللبنانً، ط 9 شرح
18

رج -  (.رقا)ماّدة  ،ٌنظر لسان العرب ،المرقاة الدرجة الواحدة من مراقً الدَّ
19

تحقٌق محمد بحر العلوم، مطبعة  ،(هـ 486)أبو الفرج عبد الرحمن بن علً ت  ،لجوزيابن ا9 أخبار الظراؾ والمتماجنٌن-
رسالة  ،وٌنظر المسامرة والمنادمة عند العرب حّتى القرن الرابع الهجري. 9017، 0856، 1العراق، ط ،النجؾ األشرؾ ،الؽري

 .9107، 0867 ،فً الجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت ،مقّدمة إلى دائرة اللؽة العربٌة ولؽات الشرق األدنى( أستاذ)نٌل درجة 
20

 .963الضحك -
21
 ،القاهرة ،مطبعة لجنة التألٌؾ والترجمة والنشر ،محمد عبد المعٌد خان. د9ٌنظر األساطٌر العربٌة قبل اإلسالم - 

 .911م، 0826،مصر
22

 ،عبود الشالجً، دار صادر9تحقٌق  ،(273)أبو علً المحسن بن علٌت  ،التنوخ9ً نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة -
 .212- 9211  1ج ،0884 ،1لبنان، ط ،بٌروت

سلسلة عالم ،فؤاد كامل9 ترجمة  ،جون جرانت9 إشراؾ،كولن ولسن9 مستشار التحرٌر  ،فكرة الزمان عبر التارٌخ9 ٌنظر  -0
 ،، ترجمة سعٌد الؽانمً وفالح رحٌم،ٌكوربول ر( 9 الحبكة والسرد الجكائً)و الزمان والسرد . 94 ،م 0881، الكوٌت ،المعرفة
 .934 0م، ج 1115 ،0ط،لبنان ،بٌروت ،دار الكتاب الجدٌدة المّتحدة ،جورج زٌنانً.د9مراجعة 

مركز اإلنماء  ،مجلة الفكر العربً المعاصر ،خالد البحٌري( 9منزلة اللؽة وعالقاتها بالدٌمومة الخاّلقة لدى برؼسون) مقال  -0
 . 038،1118،922 – 037العددان ، لبنان ،بٌروت ،القومً

25
حسن ( 9 السردي واإلنشائً )أدبٌة النّص النثري عند التوحٌدي 9 ٌنظر  ،عنما تكون الحكاٌة خطٌة تفقد مفارقتها الزمنٌة -

 .9433  ،م1112 ،قسم اللؽة العربٌة ،كلٌة اآلداب ،جامعة دمشق ،عبد اللطٌؾ عمران. د9 إشراؾ  ،رسالة دكتوراه ،إبراهٌم الحمد
26

 ،مركز اإلنماء القومً ،مجلة العرب والفكر العالمً،محمد ثائر القدس9ً ترجمة  ،وولفهارتباننبرغ( 9 الوجود و الزمان)مقال  -
 . 943 ،م15،1118 – 14العددان  ،لبنان ،بٌروت

27
 .9105م 0866، 1ع ،7مج،كرمجلة عالم الف ،صفوت كمال( 9مفهوم الزمن بٌن األساطٌر والمأثورات الشعبٌة)مقال  - 
28
 ،بٌروت ،دار المعرفة ،محّمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد9 تحقٌق  ،(ه 407)أبو الفضل النٌسابوري ت  ،المٌدان9ً مجمع االمثال  - 

 .9214  0ج،م 0844 –ه 0263 ،لبنان
29
 .9214  0ج9مجمع األمثال  - 
30

تحقٌمق  ،(ه318)الثعالبً، أبو منصور عبد المالك بن محمد بن إسمماعٌل النٌسمابوري ( 9 فً المضاؾ والمنسوب)ثمار القلوب  -
 .452 – 9451، 0847،مصر ،دار المعارؾ، القاهرة  ،(46) ،سلسلة ذخائر العرب ،محمد أبو الفضل إبراهٌم9 
31

 .9034 0ج،9مجمع االمثال  -
32

 .0876، 1، دار المأمون، بؽداد، العراق، ط (02)دي مٌوٌك، موسوعة المصطلح النق. سً. دي916 المفارقة وصفاتها  -
33
وداد القاضً، دار صادر، . د9 تحقٌق( هـ 303)أبو حٌان علً بن محمد بن العباس ت التوحٌدي ،9 البصائر والذخائر - 

 .904  1ج0877 -هـ  0317 0بٌروت، لبنان ط 
34
 .9314  6ج9 البصائر والّذخائر- 



 م 3102 -مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                                               العدد التاسع

 

118 
 

                                                                                                                                                                  
35
 ،عمر الطباع. د9 تحقٌق ،للهجرة( 411)ت  ،األصفهانً أبو القاسم الحسٌن بن محمد بن المفضل الراؼب9محاضرات األدباء  - 

 .95 0ج9  ،م0888 -للهجرة 0311، 0ط ،لبنان ،بٌروت ،شركة دار األرقم بن أبً األرقم
36

دراسة فنٌة لنماذج من الرواٌة )ٌنظر، البنٌة السردٌة فً الرواٌة السعودٌة ( النسق االستشرافً الصاعد)بعضهم أسماها  -
ٌّة اللؽة العربٌة ،رسالة دكتوراه ،نورة بنت محمد بن ناصر المري( 9السعودٌة محمد صالح بن .إشراؾ د ،جامعة ام القرى كل

 .961،م1113 –ه 0318 ،جمال بدوي
37

 .085-9084 2ج9نشوار المحاضرة  -
38

 .9017، 1114، 9265ع،محمود فؤاد نعناع.د9ترجمة  ،تٌرٌزةبوسر( 9الحكاٌة الخرافٌة)ٌنظر مقال  -
39

 .951 ٌنظر قال الراوي -
40

 .960 ٌنظر األنظمة السٌمٌائٌة -
41

 ،0ط،األردن ،عمان ،دارفضاءات للنشر والتوزٌع،محمد إبراهٌم الخوجة.د9 ٌنظر تجلٌات المكان فً السرد الحكائً العباسً -
1118 ،946. 

42
 .9011 6ج9 نثر الدرّ  -

43
 .9084  6ج9البصائر والذخائر  -

44
، تحقٌق ؼرٌد الشٌخ محمد وإٌمان الشٌخ (هـ 303)التوحٌدي، أبو حٌان علً بن محمد بن العباس ت 9االمتاع والمؤانسة  -

 .051- 050 م 1116 -هـ  0317محمد، دار الكتاب العربً، بٌروت، لبنان، 
45

 .9050 ٌنظر هامش ص ،توابل فارسٌة معّربةفسرها المحقق على أنها طعام ٌعمل من اللحم والخل وال-
46

 إناء زجاجً كبٌر -
47

 .الشاة ذكرا  كانت أم أنثى9الجزرة  -
48

 .018- 9017 0ج9 نثر الدر -
49
 .9071 4ج9 نثر الدّر  - 
50
تارٌخ  ،القاهرة، مصر، ،نهضة مصر للطباعة والنشر ،محمد ؼنٌمً هالل. د9 جان بول سارتر، ترجمة 9 ما األدب 9 ٌنظر  - 

 .956 ،0841الترجمة بحسب مقدمة المترجم 
51

 .986م 1116سورٌة،،دمشق ،دار التكوٌن،لؤي علً خلٌل.د(9أدب المعراج والمناقب)عجائبٌة النثر الحكائ9ًٌنظر  -
52

 ،المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ،ضٌاء الكعبً.د(9 األنساق الثقافٌة وإشكالٌات التأوٌل )ٌنظر السرد العربً القدٌم  -
 .984 ،م1114 ،0ط،لبنان ،بٌروت

53
 (حكاٌة الصٌاد والعفرٌت) 911  ،م1114،مصر ،القاهرة ،دار العلم والمعرفة ،ٌنظر ألؾ لٌلة ولٌلة طبعة جدٌدة منقحة -

54
 0ج ،للهجرة0226 ،0ط،الهند ،بادحٌد آ ،مجلس دائرة المعارؾ الكبرى ،أبو علً المرزوقً ،األصفهان9ً األزمنة واألمكنة  -

9041. 
55

، تصدر 042 – 9041العددان  ،مجلة الفكر العربً المعاصر ،ربٌع شلهوب9 ترجمة  ،مارتن هٌدؼر( 9 مفهوم الزمان)مقال  -
 .924 ، 1101 ،لبنان ،بٌروت ،عن مركز اإلنماء القومً

56
 .م1117ٌوسؾ إسماعٌل، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سورٌة . د.945محكٌات السرد العربً القدٌم  -

57
، 1محمد أحمد الدالً، مؤسسة الرسالة، بٌروت، لبنان، ط . ، تحقٌق د(هـ 174)المبرد، أبو العباس محمد بن ٌزٌد ت 9الكامل  - 

 .9623 1ج،م  0881
58

 .25- 924 ،م1114 ،0الجزائر، ط ،بٌروت،منشورات االختالؾ ،ترجمة عبد الحمن مزٌان ،تزفٌتان تودروؾ9 مفاهٌم سردٌة -
59

انطوان أبو زٌد، المركز الثقافً العربً، 9 أمبرتو إٌكو، ترجمة(9 التعاضد التأوٌلً فً النصوص الحكائٌة)القارىء فً الحكاٌة -
 .968 م0885، 0بٌروت والدار البٌضاء، ط 

60
 ،رسالة دكتوراه ،حسن إبراهٌم األحمد( 9 السردي واإلنشائً) ٌنظر أدبٌة النّص النثري عند التوحٌدي  -

ٌّة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ،عبداللطٌؾ عمران،جامعة دمشق. إشراؾ د   .9433 ،م1112 ،كل
61

 .923، 0883 ،سورٌة ،الالذقٌة ،دار الحوار ،نهاد خٌاطة9 ترجمة  ،ٌونػ9 البنٌة النفسٌة عند اإلنسان  -
62

 .043- 9042 3ج9 رسائل إخوان الصفا  -
63

 .بٌن سماد تلك المزبلة ورمادها9األصّح  -
64

 .044-9043  3ج9 رسائل إخوان الصفا  -
65
 .954م،  1114 ،سورٌة ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،محمد عزام9شعرٌة الخطاب السردي  - 
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66

محمد البربري، المجلس األعلى 9 عابد خزندار مراجعة9 جٌرالد برنس، ترجمة(9 معجم مصطلحات)المصطلح السردي  -
 .921 م1112، 0، القاهرة ، مصر ، ط ( 127)للثقافة، المشروع القومً للترجمة 

67
ٌّات - ، وضع (هـ 0183)الكفوي، أبو البقاء أٌوب بن موسى الحسٌنً، ت (9 معجم فً المصطلحات والفروق اللؽوٌة)ٌنظر الكل

 .918 م 0881 -هـ  0301، 0مد المصري، مؤسسة الرسالة، بٌروت، لبنان ط عدنان دروٌش مح. د9 فهارسه
68

ٌّان ،التوحٌدي9 المقابسات  - م، المقابسة 0818 ،0ط ،مصر ،المكتبة التجارٌة الكبرى، القاهرة ،حسن السندوب9ًتحقٌق  ،أبو ح
(64 9 )171. 

69
 .41- 938 م  0885 ،سورٌة ،حلب ،مركز اإلنماء الحضاري ،محمد ندٌم خشفة9 تودروؾ، ترجمة .ت9ٌنظر األدب والداللة  -

70
 .933المفارقة وصفاتها  -

71
 .934المصدر نفسه  -

72
 .9020 م0887حٌاة جاسم محمد،المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة ، مصر ، . د9دالس مارتن، ترجمة نظرٌات السرد الحدٌثة  -

73
 .954م 0880 ،األردن ،عمان ،منشورات جامعة األردن ،عصفورمحمد 9 ترجمة  ،نورثرب فراي9 تشرٌح النقد  -

74
 .28-924، 0887، 4ط ،مصر ،القاهرة ،أحمد مختار عمر، عالم الكتب.د9 علم الداللة -

75
 .912ٌنظر أخبار الحمقى  -

76
 ،الفكر العالمًترجمة نخلة فرٌفر، مجلة العرب و ،روالن بارت( 9 مدخل إلى التحلٌل البنٌوي للنص )للمزٌد ٌنظر مقال  - 

 .23 -922 ،لبنان ،بٌروت ،م0878سنة  ،94العدد ،تصدر عن ممركز اإلنماء القومً
77

أبو بكر أحمد باقادر، وأحمد عبد الرحٌم نصر، النادي األدبً 9  فالدٌمٌر بروب، ترجمة9 مورفولوجٌا الحكاٌة الخرافٌة  -
 .9071م 0878 -هـ  0318، 0الثقافً، جّدة، السعودٌة، ط 

78
9  ،0886 ،0ط ،سورٌة،حلب،مركز اإلنماء الحضاري ،محمد ندٌم خشفة( 9 المنهج البنٌوي لدى لوسٌانؽولدمان)تأصٌل النصّ  - 

44. 
79

ٌّان علً بن محمد بن العباس ت (9 مثالب الوزٌرٌن الصاحب بن عباد وابن العمٌد)أخالق الوزٌرٌن -  303)التوحٌدي، أبو ح

 .9000م 0881 -هـ  0301، (طبع بإذن مجمع اللؽة العربٌة بدمشق)، دار صادر، بٌروت، لبنان (هـ
80

 .المناقضة مصطلح ورد فً مبحث مقتربات المفارقة واجترحه أبو حٌان التوحٌدي -
81

 (.نؽر)ٌنظر لسان العرب مادة  ،ؼضب علٌه9أي  -
82

 (.قدّ )سٌر من الِجْلِد، ٌنظر لسان العربماّدة9القّد  -
83

 .9131م، 1114 ،0ط ،بٌروت ،مركز اإلنماء القومً ،فتحً المسكٌنً(9 فلسفة اإلله األخٌر)نقد العقل التأوٌلً أو  -
84

 .903 3ج 9 البصائر والذخائر -
85

9 م،  0881 -همـ  0301، 0عبد السالم محمد هارون دار الجٌل، بٌمروت، ط 9 البرصان والعرجان والعمٌان والحوالن، تحقٌق -

317. 
86

 .صار مخصٌا   -
87
 ،القاهرة ،الهٌئة المصرٌة العاّمة للكتاب ،محمد فكري الجزار، سلسلة دراسات ادبٌة.د9 العنوان وسٌموطٌقا االتصال األدبً  - 

 .9001 م 0887
88
ٌّة اآلداب بمنوبة. د( 9 دراسة فً السردٌة العربٌة)الخبر فً األدب العربً  -  تونس، نشر دار  ،محمد القاضً، إصدارات كل

 .9510 ،م0،0887لبنان، ط ،بٌروت ،الؽرب اإلسالمً
89

 .9053  1ج9البصائر والذخائر  -
90

 .002- 9001 أخبار الظراؾ والمتماجنٌن -
91

 .943ء فً الحكاٌة ىٌنظر القار -
92

 .985الضحك  -
93

 .9011الضحك  -
94

 .907 م 0888،مصر ،القاهرة ،دار ؼرٌب ،جمٌل عبد المجٌد. د( 9مدخل نظري ودراسة تطبٌقٌة)بالؼة النصِّ  -
95

 .00- 901 6ج9نشوار المحاضرة  -
96
 .9021 نظرٌات السرد الحدٌثة - 
97
9 محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والُبلؽاء  ،، وٌنظر حكاٌة عبد الملك وعرار102-9101 3ج9 نشوار المحاضرة  - 

شركة دار األرقم بن  ،عمر الطباع. د9 تحقٌق ،للهجرة( 411)ت  ،األصفهانً أبو القاسم الحسٌن بن محمد بن المفضل الراؼب
 .9232 0ج9  ،م0888 -للهجرة 0311، 0ط ،لبنان ،بٌروت ،أبً األرقم



 م 3102 -مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                                               العدد التاسع

 

100 
 

                                                                                                                                                                  
98
 .خارت قواها وَضُعَفتْ 9 أي  - 
99

 .كذا وردت بال ضبط من المحقق اجتهدت فً ضبطها على ما ثّبُت على نٌة التقدٌم والتأخٌر -
100

تصدر عن مركز اإلنماء  ،سعٌد بنكراد، مجلة العرب والفكر العالم9ً ترجمة  ،أمٌل بنفنٌست( 9طبٌعة الدلبل اللسانً )مقال  -
 .007 ،م0878عام  ،4ع ،القومً

101
للهجرة،  0223 ،1ط ،مصر ،القاهرة ،مطبعة التقّدم ،الوشاء، أبو الطٌب محمد بن إسحاق بن ٌحٌى9الظرؾ والظرفاء  -

9028. 
102
 .9045 1ج9 نثر الدر - 
103

 .9023 والمتماجنٌنأخبار الظراؾ  -
104

 .9617 0ج،محاضرات األدباء -
105

 (.شعل)و (بزخ)ٌنظر لسان العرب ماّدة ،الِقْرَبُة المملوءة ماء  9 مشعل ، ، االنحناء من كثرة االكل9 البزخ  -
106

 .9114 ٌنظر الكالم والخبر -
107

محمد عبد 9 تحقٌق  ،(هـ 486)الحافظ جمال الدٌن أبو الفرج عبد الرحمن القرشً البؽدادي، ت ،ابن الجوزي9 األذكٌاء  -
 .9005م  1116-للهجرة  0317 ،لبنان ،بٌوت ،دار الكتاب العربً،الرحمن عوض

108
 .9532 0ج9 محاضرات األدباء  -

109
 .9170 اإلمتاع والمؤانسة -

110
 9مورفولوجٌا الحكاٌة الخرافٌة -

111
 ،المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ،(178)إصدارات عالم المعرفة  ،شاكر عبد الحمٌد.د9الفكاهة والضحك -

 .9016  ،م 1112 –للهجرة 0312،الكوٌت
112

 .9030 7ج 9عٌون األخبار  -
113

 .922 ٌنظر المفارقة وصفاتها  -
114

 ،بؽداد واإلعالم،رات وزارة الثقافة منشو،دار المأمون ،عمانوئٌلو عزٌز ،لٌون ٌوسؾ9 ترجمة  ،9دب الحدٌث اللؽة فً األ - 
 .936م،  0878 ،العراق

115
 .25- 924 ، ، القاهرة ،أحمد دروٌش، دار عرٌب للطباعة والنشر.د9 دراسة األسلوب بٌن المعاصرة والتراث 9ٌنظر  -

116
حمٌد الحمدانً، منشورات دراسات سال، دار النجاح الجدٌدة، الداء . د9 مٌكائٌل رٌفاتٌر، ترجمة9 معاٌٌر تحلٌل األسلوب  - 

 .910 م0882، 0البٌضاء، المؽرب، ط 
117

 تصدر عن المجلس الوطنٌللثقافة والفنون ،(034)سلسلة إصدارات عالم المعرفة  ،سٌكولوجٌة اللؽة والمرض العقل9ً ٌنظر  -
 ،اللسانٌة أّدق من مصطلح هادٌات ؼٌر لؽوٌة ؛ ألّنوظٌفة اللؽة اإلٌصال، ومصطلح اللؽة ؼٌر 960 0881 ،الكوٌت ،واآلداب

 .وهذه اإلٌماءات واإلشارات تؤّدي ؼرض اإلٌصال،؛ لذا سٌعتمد البحُث المصطلح األّول
118

 .950 ،0851 ،5ط ،مصر ،القاهرة ،مطبعة محمد علً صبٌح ،تصحٌح السٌد محمد رشٌد رضا ،دالئل اإلعجاز -
119

 .9026  1ج9لخطاب أصول تحلٌل ا -
120
 .956 ٌنظرالمفارقة وصفاتها - 
121

 ،الهٌئة العامة لشؤون المطابع األمٌرٌة ،رشٌد بنحدو. د9 ترجمة  ،بٌرنارفالٌط( 9تقنٌات ومناهج)ٌنظر النص الروائً  -
 .961 م 0888 ،مصر ،القاهرة

122
 .9220م، 1110،سورٌة ،دمشق ،اتحاد الكتاب العرب ،منقور عبد الجلٌل9علم الداللة  -

123
رد)ٌنظرفً نظرٌة الرواٌة  - تصدر عن المجلس الوطنً للثقافة  ،(131)إصدارات سلسلة عالم المعرفة ،(بحث فً تقنٌات السَّ

 .9012، (0887 –للهجرة 0308) ،الكوٌت ،والفنون واآلداب
124
 .948  2ج9نثر الدر  - 
125

 .962مفتاح العلوم  -
126

 .987 3ج9 البٌان والتبٌٌن  -
، المدار العربٌمة دمنشمورات االخمتالؾ الطماهر بومزٌم(9 ونسمبمقاربة تحلٌلٌة لنظرٌة روممان جاك)التواصل اللسانً والشعرٌة  -127

.931 ، 1116، 0للعلوم، ناشرون، بٌروت، لبنان، الجزائر، ط 
 

128
 .933 المفارقة وصفاتها -
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129
المصري، ابن أبً اإلصبع، تحقٌق حفنً محمد شرؾ، لجنة أحٌاء التراث 9 فً صناعة الشعر والنثرتحرٌر التحبٌر - 

حفنً محمد شرب، 9 تحقٌق( هـ 543)المصري، ابن أبً اإلصبع ت 9بدٌع القرآن ،9488 2ج،م0852اإلسالمٌة، القاهرة، مصر، 
 .9282 0846نهضة مصر للطباعة، القاهرة، مصر، 

130
إحسان عباس، وإبراهٌم السعافٌن وبكر عباس، دار صادر، . د9 ، تحقٌق(هـ 245)بو الفرج علً بن الحسٌن ت أ9 األؼانً  -

 .9010 12ج9 م 1113 -هـ  0314، 1بٌروت، لبنان، ط 
131

، وأعتقد أنه أبا العبر هذا كان ٌقصد المذقن ممن بماب ذكمر «عنؾ»ما بٌن الشفة السفلى والذقن، ٌنظر لسان العرب مادة 9 عنفقة-
 .الجزء وإرادة الكلّ 

132
 .9050 6ج9 نثر الدّر  -

133
فٌن  -  0305، 0دار البشائر للطباعة والنشر، ط ،(للهجرة271)ت ،أبو أحمد الحسن بن عبد هللا ،العسكري9أخبار الُمصحِّ

 .9163 3ج9 ، و األؼانً 957م 0884 –للهجرة 
134

 .973أخبار الحمقى والُمؽّفلٌن  -
135

فٌن  -  .961أخبار الُمصحِّ
136

 .9026 أخبار الظراؾ -
137

محمود 9 ق، تحقٌ(363للهجرة أو  360)عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمنبن محمد النحوي ت ،الجرجان9ً دالئل اإلعجاز  -
 .9061 م، 1113 ،4ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجً ،محمد شاكر

138
 .ألّنه دّل علٌه دلٌل وهو السٌاق ،فً الجملة حذفت همزة االستفهام وهو حذؾ مقبول -

139
 .9224 ؤانسة اإلمتاع والم -

140
 .924أخبار الحمقى  -

141
 .9011 المصدر نفسه  -

142
 .011( 49ط)ٌنظر دالئل اإلعجاز  -

143
 .010- 9011 ٌنظرالمصدر نفسه - 
144

) محمد السعٌدي مصطلح. ، وقد عّرب د02- 901م 0875، 00ط ،مصر ،القاهرة ،دار المعارؾ ،طه حسٌن9 جنة الشوك  -

مصطلح السخرٌة ) مقال 9 ٌنظر ( األبٌجراما) وال أرى دّقة فً تعرٌبه ؛ ألنه ال ٌصل لحقٌقة  ،(الالفتة) بمصطلح ( االبٌجراما
 .9233 م  1100، 9467 مجلة المعرفة ع  ،(وتجلٌاته 

145
 .921ٌنظر ص ( مقّوم الّناقة )والً الٌمامةال والً المدٌنة، ولُقِّب ب9 ، فً كتاب ثمار القوب 922أخبار الحمقى  -

146
 .9570 1أصول تحلٌل الخطاب، ج  -

147
مصطفى حجازي، مركز اإلنماء القومً، الدراسات اإلنسانٌة، بٌروت، . د(9 سٌكولوجٌة اإلنسان المقهور)التخلؾ االجتماعً  -

 .951، 0871، 0لبنان، ط 
148

 .951النص الروائً -
149

، 0لبنان، ط ،لجامعٌة للدراسات والنشر، بٌروتالمؤسسة ا ،بسام الهاشم. د9ترجمة  ،ؼاستونباشالر9 العقالنٌة التطبٌقٌة  -
 .920  ،م0873 –للهجرة  0314

150
 .9028 6ج9 نثر الدّر  -

151
 .9071  4ج9المصدر نفسه  -

152
 .900 ،0885 ،سورٌة ،حلب ،مركز اإلنماء الحضاري ،محمد ندٌم خشفة 9تودروؾ، ترجمة .ت9األدب والداللة  -

153
 .906 المصدر نفسه  -

154
 .917  7ج9البصائر والذخائر  -

155
 .953 4ج9البصائر والذخائر  -

156
 .937أمثال العرب  -

157
 .9078 5ج9البصائر والذخائر  -

158
 .9046 1ج9 نثر الدر  -


