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الممخـص

ٍ
معاف متداولة عند الباحثيف ىي  :نظرية لسانية باحثة
لالستمزاـ الحواري ثالثة

عف الداللة الخفية .وظاىرة لغوية في الحوارات ،ومعنى خفي يالزـ المعنى الظاىر.

جمع الباحث ىذه المعاني في رؤية واحدة  .ثـ درس االنحراؼ في بنية االستفياـ في
أخبار كتاب البياف والتبييف لمجاحظ في ظ ّؿ مبادئ نظرية االستمزاـ الحواري المساعدة
عمى فيـ معاني االستفياـ  ،فظيرت انحرافات عف مبدأ التعاوف والمبادئ األخرى التي
تندرج تحتو :مبدأ الكـ ومبدأ المناسبة  ،ومبدأ طريقة الحوار في الوضوح الداللي
واإليجاز .ثـ استعاف الباحث بعدـ االلتزاـ بيذه المبادئ في تبييف المعاني المضمرة في

النص الخبري ومنيا  :الترىيب  ،واالستيزاء  ،واليقيف ،واإلخفاء  ،والموعظة  ،والقدرة
عمى الفعؿ.
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Understanding of deviation
in the question
استطالعية
دراسة
structure in Albeean wel Tabeen in light of
"Conversational Implicature" theory
Lect. Ahmed Racine Sehen
College of Arts / Basrah University

Abstract
The conversational Implicature has three meaning used
by researchers which are: a linguistic theory looks for the
hidden significance, a linguistic phenomenon in dialogues and
a hidden meaning related with obvious one. This paper
collects all the three meanings in a single vision. Then, it
studies the deviation in the question structure Al-Jahiz
Albeean wel Tabeen by using principles of conversational
Implicature theory which helps in understanding meanings of
question. The paper shows some deviations from Principle of
co-operation and other principles which the given theory
involves such as: Principle of quantity; Principle of relevance/
relation and Principle of manner. Then the researcher decided
not to abide by these principles in the definition of Implicature
in the statements which include: Intimidation, Mockery,
Certainty, Concealment, and the ability to act.
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مدخل  :داللة االستمزام الحواري.

ظيرت ليذا المصطمح المساني ثالثةُ مواقؼ عند الباحثيف ىي :
ْ
أف االستمزاـ الحواري نظرية لسانية تداولية ؛ لفيـ المعنى المضمر في الحوار.
1ػ ّ
أف ىذا المفيوـ ظاىرة لغوية في الخطاب.
2ػ ّ
3ػ ّأنو معنى الزـ لمعنى ظاىر.

أف تتضح فيما يأتي :
فاتّخذ معنى االستمزاـ ثالث رؤى يمكف ْ

األولى ـ نظرية االستمزام الحواري

ىذا الفيـ يشك ُؿ بعداً نظرياً إذ أُطمؽ عمييا نظريةٌ متكاممة( .)1لذا ينبغي فيميا
فيماً دقيقاً قبؿ الشروع في تحميؿ النص الخبري في البياف والتبييف القائـ عمى حوارية
"السؤاؿ والجواب" وتحديد تمؾ النظرية بنحو واضح ال مجاؿ فيو لمبس والغموض .

فالنظرية وضعيا غرايس

()2

وىو مف فالسفة أكسفورد المتخصصيف بدراسة المغة

الطبيعية التي يتكمميا العامة مف الناس .
وىي بإيجاز تضع حالِّ
ٍ
ويقصد شيئاً آخر.
المتكمـ يقو ُؿ شيئاً ،
أف
ُ
إلشكاؿ مفاده ّ
َ
()3
قيـ جس اًر لمعبور مف
أف المخاطَب يسمعُ شيئاً ،
وّ
ويفيـ شيئاً آخر  .فأراد غرايس* أف ُي َ
ُ

الجسر  ،والمنف ُذ لموصوؿ إلى المعنى الالزـ
المعنى الصريح إلى المعنى الالزـ( )4وىذا
ُ
ىو ىذه النظرية التداولية التي عف طريقيا يمكف حسـ اإلشكاؿ الوارد أعاله بمبدأ

َّ
ويعني((أف عمى أطراؼ الحوار
حواري عاـ بيف المتكمـ والمخاطب ىو(مبدأ التعاوف)
()5
ِ
لتحصيؿ المطموب))
تتعاوف فيما بينيا
أف
ْ
َ

صدؽ َّ
أف يحاولوا تشويش أو
ويجب عمييـ
ُ
النوايا عند التَّحاور ،و((ال يفترض بيـ ْ
ُ
خداع أو إخفاء معمومات ذات صمة عف أحدىـ اآلخر ...ويمثّؿ ىذا النوع مف التعاوف
في معظـ األحياف مجرد نقطة بداية لفيـ ما يقاؿ))( )6ويقوـ التعاوف عمى أر ِ
بعة مبادئ
ُ
ُ
فرعية ( )7ىي :
إسيامؾ في الحوار بالقدر المطموب مف دوف زيادة أو نقص.
اجعؿ
 -1الكـ .
ْ
َ
تقؿ ما ليس عندؾ دلي ٌؿ عميو.
تقؿ ما
تعتقد أنو غير صحيح  ،وال ْ
 – 2الكيؼ  .ال ْ
ُ
كالمؾ ذا عالقة مناسبة بالموضوع.
 – 3المناسبة .
ْ
اجعؿ َ
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َّ
ب
ومحد ًدا  ،فتجنب
اضحا
 – 4الطر
بس  ،و ْ
أوجز  ،ورتّ ْ
يقة ْ .
َ
كف و ً
الغموض والمّ َ
استطالعية
دراسة
كالمؾ.
َ
فيتولّ ُد االستمزُاـ الحواري مف انتياؾ بعض مبادئ الحوارَّ .
فإف انتياؾ أحدىا
ِ
ظاىر كالمو( .)8فينشأُ االستمزُاـ عندما((ال ُيرضي
المستمزـ في
مؤشر إلى ىدؼ المتكمـ
َ
تـ التعبير عنو))(. )9
الجو ُ
اب بصفة معقولة ما جاء في السؤاؿ مف طمب ّ

الثانية ـ ظاىرة االستمزام الحواري
قدـ الباحثوف تعر ٍ
متعددةً تؤ ّك ُد َّ
أف االستمزاـ ظاىرةً لغويةً أبرزىا ما يأتي :
يفات ّ
ّ
تكوف فييا الجم ُؿ في بعض المقامات دالّةً عمى معنى التزامي
 - 1ىي ظاىرةٌ لغويةٌ
ُ
غير معناىا الحرفي المباشر كما في الحوار اآلتي :

ّّ
مستعد لمتابعة دراستو الجامعية في قسـ الفمسفة؟
 -األستاذ (أ)  :ىؿ الطالب(ج)

 األستاذ(ب) َّ :ممتاز.
العب كرٍة
إف الطالب(ج)
ٌ
ُ
فالمعنى الظاىر مف الجواب يستمزـ معنى آخر  ،وىو أنو ليس مستعداً لمتابعة لمدراسة

في ىذا القسـ

()12

.

(( - 1مف أبرز الظواىر التي تميز المغات الطبيعية عمى اعتبار أنو في الكثير مف
األحياف يالحظ في أثناء عممية التخاطب  ،أف معنى العديد مف الجمؿ إذا روعي
ارتباطيا بمقامات انجازىا  ،ال ينحصر في ما تدؿ عميو صيغيا الصورية  ...ثـ كيؼ

تتـ عممية االستمزاـ ىذه ؟ أي كيؼ يتـ االنتقاؿ مف المعنى الصريح إلى المعنى

المستمزـ حوارياً ؟))

()11

.

معاف صر ٍ
ٍ
تتحدد
(( - 3فكرة أف جمؿ المغة تدؿ في أغمبيا عمى
يحة وأخرى ضمنية ّ

داللتيا داخؿ السياؽ الذي وردت فيو  .ىذه الظاىرة سماىا غرايس االستمزاـ الحواري))

()11

.

الثالثة ـ المعنى الالزم لممعنى الظاىر

بعضيـ َّ
أف االستمز َاـ الحواري معنى مقصود كما في اآلراء اآلتية :
يرى ُ
(( - 1المعنى التابع لمداللة األصمية لمعبارة ))(. )13

(( - 2ما يرمي إليو المتكمـ بشكؿ غير مباشر  ،جاعالً مستعممو يتجاوز المعنى

الظاىري لكالمو إلى معنى آخر))

()14

.
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فيـ و ٍ
ٍ
ليذه اآلراء الثالثة تجمعيا في ٍ
منسجـ  ،وىو
احد
ُ
لساني َّ
ب من لفظين :االستمزام  ،وىو االسم ،
ٌّ
مرك ٌ

والحواري وىو صفة ىذا االسم يحم ُل معنى َّ
أن ىناك عممي ًة
مرك ًبا خالصتو ىيَّ :
ً
عقمي ًة تسعى إلى فيم معنى الحوار المضمر عن طريق العبور من المعنى الظاىر

إلى معنى ٍ
عدم االلتزام بقواعد
ثان مالزم لممعنى األول يقصده المتكمم .والدلي ُل عميو ُ
الحوار أو بإحداىا)) .فينالؾ معنياف :الزـ وممزوـ  ،وليس االستمزاـ معنى واحداً كما
ؽ االستمزُاـ إال بالمعنييف معاً  .وغايةُ االستمزاـ
في الرأي الثالث .إذ ال
أف يتحقّ َ
يمكف ْ
ُ
ىي السَّعي لإلمساؾ بذلؾ المعنى غير المباشر.

ووجود مجاالت
اء ىذه النظرية ،
ُ
فيذا التَّحمي ُؿ يش ّك ُؿ نظريةً لسانيةً تداوليةً  .واجر ُ
تطبيقيا في الحوار المساني  ،وتجمّي أفكارىا في النصوص المتداولة بكثرة يمثّ ُؿ ظاىرةً

ّْ
لغويةً  .فيناؾ انطباؽ ليذه النظرية عمى الظاىرة المغوية .والظاىرة المغوية ىي
الموجوُ
لممحمّؿ في اكتشاؼ نظريتو .فالنظريةُ مندمجةٌ في الخطاب التداولي لدى المتكمّـ
طب مف غير تركيز منيما عمى بعدىا النظري  .بؿ ىي متحدةٌ مع طبيعة الذىف
والمخا َ
عندما يمارس َّ
أف ىذه المبادئ الثانوية تمثّ ُؿ افتراضاتنا غير
فف الحوار(( ومف الميـ ّ

أف يوفر األشخاص كمية مناسبة مف
المفصح عنيا في المحادثات نفترض عادة ْ
أف
أف يحاولوا ْ
أف يكونوا ذوي صمة بالموضوع  ،و ْ
أف يقولوا الحقيقة ،و ْ
المعمومات  ...و ْ
يكونوا واضحيف قدر اإلمكاف .وقمما يذكر المتكمموف ىذه المبادئ لكونيا مفترضة في
التفاعؿ االعتيادي))( .)15والخالصة َّ
أف نظريةَ غرايس مندمجةٌ في المحاورات ثـ تُنتزع
موجز((ي ُّ
مقي ًدا بقواعد المحادثة أو
منيا  ،وبتعبير
عد منواؿ غرايس منواالً استدالليِّا ّ
ُ

صاد اًر عنيا))

()16

.
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استطالعية الحواري في بنية االستفيام
األول  :أدلة االستمزام
المبحث
دراسة

أقسام االستمزام الحواري

قسـ غرايس االستمز َاـ الحواري عمى قسميف :
ّ
تستمزـ
فبعض األلفاظ
قائـ عمى العرؼ المغوي عند أصحاب المغة ،
ُ
 1ػ استمزاـ عرفي ٌ
ُ
ٍ
مثؿ(لكف) تستمزـ َّ
مخالؼ لتوقع السامع .
أف ما بعدىا
تتأثر بالسياؽ ،
ٌ
ْ
دالالت ثابتةً ال ُ
بتغي ِر السياقات(. )17
متغيٌر ّ
 1ػ استمزاـ حواري ّ
يختص بدر ِ
يتجاوز المبادئَ الحواريةَ الغرايسيةَ ،
اسة االستمزِاـ الثاني الذي
البحث
ُّ
و ُ
ُ
ٍ
ٍ
فيـ مف طبيعة الحوار
ويؤس ُس
ّ
فيـ مف لغة الحوار مباشرةً .بؿ تُ ُ
لمعاف مستورة ال تُ ُ
ِ
ِ
الدليؿ
باكتشاؼ
ؼ عمى القصد في االستفياـ نبدأُ
نتعر َ
ومبادئو وسياقاتو.وقبؿ ْ
أف ّ
ِ
األمر قد
المطموب  .وىذا
اليادي إلى االستمزاـ ،فالدليؿ والقرينة ىما الكاشفاف لممعنى
ُ
ِ
التمييد وذلؾ بخر ِ
العاـ أو أكثر ،فيو
ؽ أحد مبادئ التعاوف
مرت اإلشارةُ إليو في
ّ
ّ
عالمةً فارقةً دالةً عمى المعاني الخفية  .وبالنظر إلى النص الخبري في البياف والتبييف
يتضح َّ
اؼ عممية الحوار لـ يمتزموا بما
لمجاحظ  ،وتحميؿ بنية االستفياـ فيو
أف أطر َ
ُ
يأتي مف المبادئ الحوارية اآلتية :

مبدأ التَّعاون

تظير ىذه الصورةُ مف عدـ االلتزاـ بالتّعاوف الحواري في التَّخاطب بيف
ُ
ِ
المخاطب"  .والطرؼ الثاني"المسؤوؿ" ىو مف يخرؽ ىذا التعاوف.
طب و
الطرفيف"المخا َ

فيحدث ف ارغٌ حواري
يجيب عف سؤالو .
يشارؾ المتكمّـ في الحوار  ،وال
أف
َ
ُ
فال ير ُ
يد ْ
ُ
الكالـ نظ ًار إلى حاؿ المخاطَب  ،ووعيو بالمعنى الالزـ لسؤاؿ المتكمّـ.
ينقطعُ عنده
ُ

مدعى غرايس إذ((برىف غرايس عمى التالحـ بيف
وىذا الشك ُؿ الجديد
يناقض ّ
ُ
أف االستمزاـ
مبدأ التعاوف والقواعد المتفرعة عنو وبيف االستمزاـ الحواري عمى اعتبار ّ

الحواري ينجـ عف خرؽ قاعدة مف القواعد األربع مع عدـ التخمي عف مبدأ
()16
اب عف ذلؾ السؤ ِ
يدىا
أمور ال ير ُ
اؿ البارز في الحوار تترتَّ ُ
التعاوف))  .فالجو ُ
ب عميو ٌ
ب  ،فتمنعو عف الجواب  .ومف األمثمة عمى ىذا االنتياؾ لممبدأ العاـ (التعاوف)
المخاطَ ُ
الحوارات اآلتية :
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بالرقة
 (( حدثني إبراىيـ بف السندي .قاؿ  :بينا الحسف المؤلؤي في بعض الميالي ّ
ٍ
المؤلؤي :
فقاؿ لو
نعس
يحدث
ُّ
المأموف َ .
ُ
َ
أمير  -إذ َ
المأموف  -والمأموف يومئذ ٌ
()17
نمت أييا األمير؟ ففتح المأموف عينو ،وقاؿ  :سوقي و ِ
غالـ بيده))
الل خ ْذ يا
ُ َ
َ
ُ
ُ
ُ
وذكر الخبر برواية ثانية ((حدثني إبراىيـ بف السندي قاؿ بينا الحسف المؤلؤي
ٍ
يومئذ ولي عيد ،وأطاؿ الحسف الحديث حتى
ليال وىو بالرقة وىو
يحدث المأموف ً

ورب
نعس المأموف  ،فقاؿ الحسف :
َ
نعست ُّأييا األمير .ففتح عينيو وقاؿ  :سوقي ّ
()12
الكعبة يا غالـ خذ بيده))

َّ
إف ىذا الحوار في سياؽ السمطة والمأموف يمثّ ُؿ قمةَ اليرـ فييا  ،ومعو
المؤلؤي((الحسف بف زياد العالمة فقيو العراؽ ...صاحب أبي حنيفة))(ُّ )11
ينص الجاحظُ
الحسف
الحديث طرفاه :
المأموف) وذلؾ
ث
ُ
يحد ُ
في الرواية عمى فعؿ الحوار( ّ
المأموف ،و ُ
ُ
َ
الرقة والزماف الميؿ بدليؿ القرينة " بعض الميالي" .السؤاؿ
العالمة القاضي في المكاف ّ

حقيقيا .فيتطمّب جو ًابا مف المأموف
األمير؟) قد يكوف
نمت أييا
الذي ش ّكؿ محور الخبر( َ
ً
ُ
ب"نعـ" أو ب"ال" .ولـ ُيجب عنو  .أو ُيراد بو التنبيو ؛ َّ
الحديث
ألف المأموف قد نعس  .و
ُ
بينيما لـ ِ
بعد .
ينتو ُ
رد المأموف بعبارة(سوقي و ِ
المثير في الخبر ُّ
َّ
القاضي إلى العامة
الل) إذ نسب
إف
ُ
َ
َ
أف العبارة نفسيا
مف الناس .وشدة تركيز المأموف عمى ىذه العبارة بالقسـ مع مالحظة ّ
ال تناسب مقاـ القاضي  ،فيو ليس مف الطبقة العامة ما يكشؼ عف معنى قصده

المأموف  ،وىو غضبو وانزعاجو مف ذلؾ السؤاؿ الذي ال يناسب شأن المأمون ػ
مقاـ األمير ،
ألنو ال
حرصا منو عمى إلغاء مبدأ التعاوف ػ وا ْف قالو القاضي ؛ ّ
ُ
ً
يناسب َ
لشدة
وال يميؽ بشأنو ومكانتو االجتماعية  .فبادر المأموف بقطع مبدأ التعاوف الحواري ؛ ّ
الغالـ بإخراجو مف مجمسو بدليؿ قولو(خ ْذ
أمر
انفعالو حتى َ
طرد القاضي َ
نفسو عندما َ
َ
بيده)!! .

خصما لو .وكاف الخصـ
فتقدـ
(( دخؿ ػ إياس بف معاوية ػ الشاـ وىو غالـ ّ ،
ً
شيخا
شيخا ًا
كبير إلى بعض قضاة عبد الممؾ بف مرواف  ،فقاؿ لو القاضي  :أتقدـ ً
ً

ُّ
اسكت  .قاؿ  :فمف ينطؽ بحجتي؟  .قاؿ :ال
أكبر منو .قاؿ :
كبير ؟ قاؿ:
ًا
ْ
الحؽ ُ
أظنؾ تقوؿ حقِّا حتى تقوـ .قاؿ :ال إلو إال الل  ،أحقاً ىذا أـ باطالً ؟ فقاـ القاضي
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ِ
اقض
فخبره بالخبر  ،فقاؿ عبد الممؾ :
دراسة عمى عبد الممؾ مف
 ،فدخؿ
استطالعية ساعتو ّ ،
الناس))(.)11
حاجتَو الساعةَ وأخرجو مف الشاـ  ،ال ُيفسد َّ
عمي َ

ٍ
قاض وغالـ .فكـ
شديدا بيف طرفيف متفاوتيف في المقاـ االجتماعي:
يبدو الحو ُار
ً
ولكف ذكاء إياس ّّ
فر ٍ
َّ
حاد .فأجاب جو ًابا
ؽ بينيما!!
محكما لـ يدع لمقاضي منفذاً
ً
َّ
يعمـ َّ
أكبر مف
أف
الحؽ ُ
لمؤاخذتو ومعاتبتو بعدـ مراعاتو األدب مع الشيخ .فالجميعُ ُ
الشيخ الكبير بؿ أكبر مف ّْ
ٍ
ّْ
الحؽ واقامتو،
شخص  ...وال قيمةَ لمعمر عند طمب
كؿ
ُ
َّ
أعرؼ بيذه الحقيقة مف الحاضريف في سياؽ الحوار التداولي .
اضي
ُ
والسيَّما أف الق َ
َّ
ولكف
إياس بالسكوت ؛ إلنياء الحوار والتَّخمص مف الحرج الذي وقع فيو .
فأمر َ

ينطؽ بحجتي؟) لمتَّخمص مف طمب السكوت
استمر مف إياس بسؤاؿ حقيقي(فمف
الحو َار
ُ
َ
طؽ الخصـ بحجتو
بخمؽ التناقض بيف فكرة السكوت المطموبة مف القاضي وبيف ُن ْ

أيضا .وىذا يعني َّ
القاضي
أف
المطموبة في القضاء ً
َ
بأف
بالقوة ،وبيف طمبو المضمر مف سياؽ القضاء ْ
َّ
الحؽ  ،وال يقو ُؿ حقِّا "ال
يعرؼ
بأنو ال
أف
ُ
يحتج عمى الصبي ّ
القاضي تارةً أخرى إلى ّ
َ
الحؽ .وىو كممة التوحيد" ال إلو إال
إياس أعمى مراتب
ّ
أظنؾ تقوؿ حقِّا حتى تقوـ" فذكر ُ
نفسو في طمب السكوت
ُ
يناقض َ
ُيدلي الخصـ بحجتو  .فاضطر

القاضي مرةً ثانيةً  ،فقطع القاضي الحوار ،ولـ يمتزـ بمبدأ التعاوف الحواري
الل" وأفحـ
َ
حتى يكتمؿ الحوار .ويتـ الفصؿ في المحكمة بيف الصبي والشيخ الكبير.
َّ
إف((الصمت كاستجابة حالة تطرؼ تشير غالباً إلى إعطاء االنطباع الخطير

المتمثؿ بعدـ المشاركة في البنية التحادثية))( .)11فيذا السكوت مف القاضي ،وترُكو

باطنا في نفس
الصبي  ،والتجاؤه إلى عبد الممؾ بف مرواف واالستعانة بو يكشؼ
معنى ً
ً
يجد إال
القاضي ،وىو عجزه وضعفو أماـ قوة الدليؿ .ورغبتو في إنياء الحوار .فمـ ْ
االستعانةَ بقوة السمطاف لمتخمص مف الوعي والفطنة والشجاعة لدى الصبي ما جعؿ
خرجو
يستشعر
عبد الممؾ نفسو
أف َ
َ
الخوؼ ،فطمب مف القاضي ْ
وي َ
ينجز حاجةَ الصبيُ ،
ُ
ينتشر الوعي والحقيقة بيف الناس حتى ال يسكتوا
أف
مف الشاـ خوفاً عمى سمطتو مف ْ
َ
عمى ٍ
باطؿ .ولو كاف الباط ُؿ في القضاء والسمطة الحاكمة .
مبدأ الكم
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اب
ىذا المبدأُ يتمثّ ُؿ بكمية المعمومات المشار إلييا في الحوار  .فقد
يكوف الجو ُ
ُ
عف سؤ ٍ
ٍ
المجيب بتركو ذلؾ المطموب
جانب مف السؤاؿ  ،ويحتاؿ
موجو بعدـ ذكر
اؿ ّ
ُ
كالحوار اآلتي :
الجبف .
جمبت
 آمؿ أنؾَ
َ
الخبز و َ
الخبز .
جمبت
َ
ُ

فالنقص الحاص ُؿ في الجواب دلي ٌؿ عمى معنى آخر .وىو َّ
أف المخاطَب لـ يجمب
ُ
الجبف( )12أو تكوف زيادة في المعمومة عمى المطموب مف السؤاؿ كما في الخبر :
صرت إلى العراؽ يا أبا
(( قاؿ طاىر بف الحسيف ألبي عبد الل المروزي .منذ كـ
َ
عبد الل ؟ قاؿ دخمت العراؽ منذ عشريف سنة وأنا أصوـ الدىر منذ ثالثيف سنة.
قاؿ يا أبا عبد الل سألناؾ عف مسألة  ،فأجبتنا عف مسألتيف))

()13

َّ
السائؿ أراد معرفةَ مقدار وقت صيرورتو إلى العراؽ بدليؿ اسـ االستفياـ(كـ)
إف
َ
ولكنو أضاؼ أم اًر آخر.
ألنو سأؿ بو عف العدد  ،فأجاب المروزي بتعييف المدة ّ ،
؛ ّ
وىو مدة صيامو التي لـ تكف مطموبة في السؤاؿ ما أثار ذىف طاىر بف الحسيف بسبب

ىذه الزيادة المفظية  .فعمّؽ عمى الجواب بقولو " سألناك عن مسألة فأجبتنا عن

مسألتين" وكاف ينبغي عميؾ تُجيب عمى قدر السؤاؿ  .وال تُجيب بأكثر منو  .وىذه
الزيادة تستمزـ معنى آخر غير المعنى الظاىر مف الجواب وىو إظيار التزامو بالعبادة ،
وتكشؼ الرياء الذي كاف يضمره المروزي.

(( قيؿ لطفيمي  :كـ اثناف في اثنيف ؟ قاؿ  :أربعة أرغفة))

()14

َّ
إف اإلجابةَ فييا زيادة كممة(أرغفة) التي لـ تُذكر في السؤاؿ  .فيي تُشير إلى تعمّؽ
اب
أف يقوؿ  :أعطني أربعة أرغفة  ،وال ير ُ
المجيب باألرغفة ورغبتو فييا  .فيريد ْ
يد الجو َ
عف السؤاؿ الموجو إليو.فقد استثمر السؤاؿ ووظؼ جوابو ؛ ليحصؿ عمى حاجتو.

مبدأ المناسبة لمموضوع

تكوف ىنالؾ عالقةٌ قويةٌ بيف السؤاؿ والجواب وىي "وحدة
أف
يوجب ىذا المبدأُ ْ
ُ
َ
أف تكوف
الموضوع" فإذا كاف الحوار بيف طرفيف حوؿ سفرة إلى حديقة جميمة ينبغي ْ
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الجميمة وتكوف الدالالت المتداولة عف جماليا وأشجارىا
االستفياـ عف تمؾ الحديقة
أبنية
استطالعية
دراسة
وأطيارىا وآثارىا في النفوس وغير ذلؾ مف األفكار المتصمة بيذا الموضوع المحوري.

ُّ
أف يخرجا مف موضوع الحوار إلى موضوع ال عالقة لو
وال
يحؽ لمسائؿ ولممجيب ْ
فإف لـ يمتزما
بالموضوع األوؿ حتى يتحقّؽ التَّعاوف الحواري عمى الوجو المطموبْ .

بوحدة الموضوع َّ
خفيا يمكف توضيحو فيما يأتي :
فإف وراء ىذا االنحراؼ
ً
قصدا ً
(( سأؿ رج ٌؿ بالالً مولى أبي بكر "رضي الل تعالى عنو"وقد أقبؿ مف الحمبة .فقاؿ
لو  :مف سبؽ؟ قاؿ  :سبؽ المقربوف قاؿ  :إنما أسألؾ عف الخيؿ .قاؿ  :وأنا
أجيبؾ عف الخير))

()15

.

ولكف الجواب ال
كاف الحو ُار عف سباؽ الخيؿ .والسؤاؿ عف الفائز األوؿ فيو ،
ّ
يرتبطُ بالموضوع مباشرةً  ،فيو عف جواب مضمر تقديرهَ :م ْف سبؽ في اآلخرة؟ وجوابو
 :سبؽ المقربوف  .لذلؾ
َّ
وظؿ بال ُؿ متمس ًكا
مبيًنا انحصار سؤالو بالخيؿ.
اعترض السائ ُؿ عمى المجيب ّ
كأنو يقوؿ  :ال تسألني عف الخيؿ .واسألني عف سباؽ الخير .وقد أجبتؾ
بجوابو ّ
عنو((فترؾ بالؿ جواب لفظو إلى خير ىو أنفع لو))( )16والغاية مف الجواب ىي

أف يسبؽ إليو المسمموف لمفوز
السباؽ الحقيقي الذي ينبغي ْ
الموعظة والتنبيو عمى ّ
األكبر بالنعيـ المقيـ .

 (( قاؿ خمؼ :قمت ألعرابي ألقي عميؾ بيتاً ساكناً ؟ قاؿ  :عمى نفسؾ فألقو))

()17

.

حذفت ىمزةُ االستفياـ
ابيا سؤ ًاال
خمؼ
يسأ ُؿ
ْ
ُ
األحمر ػ وىو مف رواة الشعرػ أعر ً
ُ
منو .والتقدير ":أألقي" والسؤاؿ موضوعو إلقاء ٍ
ابي.
بيت مف الشعر ؛ ليسمعو األعر ُّ

ابي بجوابو بجممة "عمى نفسؾ فألقو"
وكاف الجواب المتوقع ب"نعـ" أو "ال" وفاجأه األعر ُّ
فضال عف َّ
ابي
وىي ال ترتبطُ بموضوع الحوار "بيت الشعر" وال تناسب السؤاؿ.
ً
أف األعر َّ

ذكر الضمير"الياء" المتصؿ بالفعؿ "أل ِ
محوًال داللة الجممة مف إلقاء بيت الشعر
ؽ" ّ
بالمساف إلى إلقاء البيت الذي يسكنو اإلنساف .والمعنى المتواري لدى األعرابي ىو
إضحاؾ السائؿ ومالطفتو .ويمحظ ثمة مبدأ آخر يتعاوف مع مبدأ المناسبة في فيـ

المعنى وىو "الكيؼ"؛أل َّف األعرابي لجأ إلى الغموض في التعبير لغرض المغالطة بعدـ
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ذكر "بيت شعر" وتعويمو عمى المشترؾ المفظي "بيت" الذي ُّ
يدؿ عمى البيت وىو
المسكف والبيت الشعري إلثارة انفعاؿ المتمقي بإدخاؿ السرور عمى نفسو.

مبدأ طريقة الحوار التي تتضمن "الوضوح واإليجاز والترتيب"

نجاح الحوار ،
ؽ
جد في بعض أخبار الجاحظ خرقًا ليذا المبدأ الذي يحقّ ُ
ن ُ
َ
وتعمي المعنى كما
فيستعم ُؿ طرفا الحوار لغةً غامضةً وغريبةً تخمخ ُؿ داللةَ الحوار ،
ّ
في النص اآلتي :
فأتيت
لقس ،
آسي إني
(( قاؿ أبو عمقمة النحوي  :يا ُّ
رجعت إلى المنزؿ وأنا ٌ
ُ
ُ
سنؽ ٌ
ٍ
لوية ولكيؾ وقطع أقرف قد غدرف ىناؾ مف سمف ورقاؽ شرشصاف
بشنشنة مف ّ
الطبيب  :خ ْذ خرفقًا وسفمقًا
كأسا  .فقاؿ لو
وسقيط عطعط  ،ثـ
ُ
ُ
تناولت عمييا ً
قمت ؟))(.)12
أي شيء ىذا ؟ قاؿ  :و ُّ
وجرفقًا  ،فقاؿ  :ويمؾ ُّ
أي شيء ما َ
فأغمب ألفاظ ىذا الحوار ال تُفيـ حتى مف المتحاور ِ
يف أنفسيما  ،فمـ يكف استفياـ

يقصد بالسؤاؿ النيي  :ال
الشخص األوؿ لبياف المعنى بدليؿ قرينة "ويمؾ" ولعمو كاف
ُ
تبكيت األوؿ
يقصد بو المعنى المباشر .واّنما أراد
تقؿ ىذا .وسؤاؿ المحاور الثاني ال
ْ
ُ
َ

أثرت في إيقاؼ
ألنو كاف البادئ باستعماؿ المغة الغامضة التي
ْ
وافحامو واسكاتو ؛ ّ
الحوار بينيما .

المبحث الثاني  :المعاني المالزمة لبنية االستفيام

تتكاثر المعاني المستورةُ التي تُفيـ
في جدلية الحوار المتداوؿ بيف الشخصيات
ُ
َّ
مف معرفة محيط النص ومقامات األشخاص
و((إف االكتفاء بالقصد اإلخباري انطالقاً
مف المؤشرات المسانية غير ٍ
كاؼ ّ ،إنو بداية الطريؽ إلى قصد آخر أعمؽ  ...بؿ قد
تكوف ليذا القصد اإلخباري قيمة أخرى أو قصد آخر كالتيكـ أو النصيحة أو التحدي

إلخ  .وذلؾ حسب السياؽ الذي يرد فيو القوؿ))

()11

تتكشؼ دالالتُو الخفيةُ  .وىذه المقدمات
أف يربط الحوار بيا حتى
َ
وينبغي ْ
تخرؽ
يمتزـ بيا .فضالً عف التَّحوالت الفكرية واألسموبية التي
أف
ُ
والشروط ينبغي ْ
َ

المبادئَ المتعارؼ عمييا في منظومة الحوار ؛ َّ
ألف فيـ المعنى الناتج عف االستخفاؼ
تـ
بقواعد الحوار
يتوقؼ عمى سياؽ الكالـ وتأويؿ المخاطَب لما يسمعو( .)11وقد َّ
ُ
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المالزمة لمحوارػ بعد اإلحاطة ػ قدر اإلمكاف ػ بقرائف
عمى أبرز المعاني
عرؼ
التَّ ّ
استطالعية
دراسة

دت عمييا البنيةُ
النصوص التي رواىا الجاحظ  ،وتفكيؾ المبادئ الحوارية التي ُشّي ْ
االستفياميةُ وىي :

أوالً ـ الترىيب والتخويف

ىذا المعنى الالزـ يتداو ُؿ في سياؽ السمطة والمقامات االجتماعية العالية في
ؽ في تمؾ األوساط يقصد فيو األفراد ذوو
كتاب الجاحظ"البياف والتبييف" .فالحو ُار المتحقّ ُ

معاني القوة والشدة والترىيب لغيرىـ ،
كانت مألوفة ػ
السمطاف مف وراء االستفياـ ػ وا ْف
ْ
َ
أف يتجاوز
وكمّيا تُبنى لحماية السمطة وحفظ مقاـ السالطيف واألمراء ،وليس لممحاور ْ
عمى منازليـ ومقاماتيـ التي يشير إلييا النص اآلتي((:مسألة المموؾ عف حاليـ مف
صبح المَّوُ األمير
النوكى  ،فإذا
أردت أف تقوؿ  :كيؼ أصبح األمير؟ ْ
تحية ّ
َ
فقؿ ّ :
فقؿ:أنزؿ المَّو عمى األمير
بالكرامة! واذا
أردت أف تقوؿ  :كيؼ يجد األمير نفسو؟ ْ
َ

فإف لـ يجبؾ َّ
اشتد عميؾ .وا ْف أجابؾ
فإف المسألة توجب الجوابْ .
الشفاء والرحمة ّ ،
َّ
اشتد عميو))(. )11

َّاج يتحاور مع أعرابي  ،وينق ُؿ الجاحظُ حو َارىما.
ونجد فيو بنيةً استفياميةً
ُ
الحج ُ
و َ
الحجاج أعر ِّ
ابيا عف أخيو
مكونةً مف سؤاليف لمحجَّاج وجوابيف مف األعرابي .وقد(( سأؿ
ُ
ّ

محمد بف يوسؼ كيؼ تركتو ؟ فقاؿ :تركتو عظيماً سميناً .قاؿ :ليس عف ىذا أسألؾ.
مني
قاؿ تركتو ظموماً غشوماً قاؿ  :أو ما
عممت أَّنو أخي؟ قاؿ  :أتراه بؾ ّ
أعز ّ
َ
بالل))

()12

يمحظُ في ىذا الخبر مبدأيف يدالف عمى المعاني المالزمة وىما  :مبدأ طريقة
الحوار المتمثّؿ بالوضوح  .فالسؤاؿ األوؿ يخمو مف الوضوح المشترؾ بيف المتحاور ِ
يف ؛
َّ
ألف "كيؼ" ُيسأؿ بيا عف الحاؿ .واألحواؿ كثيرة عند صاحبيا .فالحاالف األوالف :
الحجاج بدليؿ النفي في قولو " ليس عف ىذا أسألؾ" فميس
يقصدىما
"عظيماً سميناً" لـ
ْ
ّ
السؤاؿ عف حاؿ صحتو بؿ عف حاؿ سموكو وتصرفو في الحكـ .وىو ما كشفو الجواب

الثاني " ظموماً غشوماً" وىما حاالف يدالف عمى المبالغة في الظمـ والقسوة في الحكـ.
اف في الحوار في
وىذه المعاني واضحة ال تحتاج إلى استدالؿ .
ولكف يبدأُ االنحر ُ
ْ
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السؤال الثاني "أو ما عممت أَّنو أخي؟ " وال َّ
شؾ في َّ
أف األعرابي
أف محمداً
ُ
يعرؼ ّ
أمر ال يخفى عمى العامة مف الناس؛ فإنيـ يعرفوف مثؿ ىذه
أخو
ّ
الحجاج .وىو ٌ
رد اعتراؼ األعرابي بمعرفة
العالقة بيف األمراء  .فماذا أراد الحجَّاج بسؤالو؟ إذ لـ ُي ْ
ٍ
بكممة
ينطؽ
ىيبو حتى ال
يقصد
أخوتو لمحمد بف يوسؼ بؿ كاف
َ
َ
ُ
تخويؼ األعرابي  ،وتر َ
خطر عمى سمطاف أخيو وتنزيالً لمرتبتو
ألنيا تشك ُؿ ًا
ال تُرضي الحجَّاج وا ْف
ْ
كانت حقِّا ؛ ّ
 .ومفتاحاً لمجرأة والوقوؼ بوجيو .

ثانيا ـ االستيزاء والسخرية

تتمحور حولَو بنيةٌ استفياميةٌ تشتغ ُؿ في خفاء ومخاتمة
المستمزُـ
ىذا المعنى
َ
ُ
مقصودة لإليقاع بالمحاور اآلخر  ،وتسعى إلنجاز ذلؾ المعنى لمحطّ مف شأنو ؛
معنى أخفى يتمثّؿ في زىو االنتصار والتعالي عمى اآلخر
ولتحطيـ مقامو  .وتستبطف
ً
كما في الحوار اآلتي :

الن ّخار بف أوس العذري الخطيب الناسؾ في عباءة في ناحية
(( نظر معاوية إلى ّ
الن ّخار :
مف مجمسو  ،فأنكره وأنكر مكانو زراية منو عميو  ،فقاؿ  :مف ىذا ؟ فقاؿ ّ

إف العباءة ال تكمّمؾ  ،وانما يكممؾ مف فييا))
يا أمير المؤمنيف ّ
َّ
الخطيب.
يعرؼ
ألنو كاف
ُ
إف السؤاؿ الصادر مف معاوية لـ يكف حقيقيِّا ؛ ّ
َ
يجبو بما يناسب ظاىر
و
اء الذي قصده معاوية .فمـ ْ
ُ
نفسو أدرؾ االستيز َ
الخطيب ُ
()13

.

الن ّخار بف أوس" .بؿ عدؿ عف الجواب المتوقّع إلى جواب
االستفياـ .فيقوؿ لو" :أنا ّ
عف المعنى الخفي ،فكاف ُّ
أف يقو َؿ
رده مناسباً لمقصد البعيد الذي رامو معاوية  .وما أراد ْ

انظر إلى
ئ بي  ،وال
تنظر إلى شكمي ومظيري  ،وال تستيز ْ
تسخر مني .و ْ
ْ
لمعاوية  :ال ْ
اعمـ َّ
أف حقيقة اإلنساف بذاتو وعقمو.
ذاتي وعقمي .و ْ

ثالثًا ـ اليقين

تقدـ
يتجاوز
االستفياـ عندما
يوحي بيذا المعنى
المجيب أحد مبادئ الحوار ػ كما ّ
ُ
ُ
ُ
ونجد ىذه الحالةَ الحواريةَ مستقرةً في النص اآلتي :
ػ
ُ
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استطالعيةرضي الل تعالى عنو" كـ بيف السماء واألرض؟ قاؿ:
دراسةلعمي بف أبي طالب "
(( قيؿ
دعوة مستجابة .فقالوا  :كـ بيف المشرؽ إلى المغرب؟ قاؿ  :مسيرة يوـ لمشمس.
ومف قاؿ غير ىذا فقد كذب))(.)14

السؤا ُؿ األو ُؿ كاف ب"كـ" وىي عف العدد .وىنا عف المسافة بيف األرض والسماء.
وجواب اإلماـ عمي "عميو السالـ" عف السؤاؿ لـ يكف ببياف المسافة  .بؿ ٍ
بأمر غير
تقصد معنى
مألوؼ إذ ال تقعُ "دعوة مستجابة" بيف مكانيف متباعديف .فيذه اإلجابةُ
ُ
تجدىا عالقةً
تأم ْؿ أيُّيا السائ ُؿ في العالقة بيف األرض والسماء ْ
أعمؽ  ...كأنيا تقو ُؿ ّ :
معنويةً قريبةً

الرب .والسؤاؿ الثاني كانت إجابتو
تتجمّى في دعوة العبد وسرعة إجابة ّ
فييا المعنى مع السؤاؿ إال َّ
تكف
أف اإلماـ أضاؼ إلى الجوابيف عبارةً لـ ْ

حد
واضحةً يتّ ُ
مطموبةً في بنيتي السؤاؿ وىي " ومن قال غير ىذا فقد كذب" وىذه الزيادة المقصودة

ليعرؼ عالقتَيا بسياقيا النصي
التأمؿ فييا ؛
َ
تدعو المتمقي إلى ّ
وبعالقتيا بقائميا وبالمخاطَب إذ َّ
يطمب المعرفةَ الواقعيةَ بالبعد بيف
إف السائ َؿ كاف
ُ

يصعب إد ار ُكو في
األرض والسماء .ومعرفة البعد بيف المشرؽ والمغرب  ،وىذا السؤا ُؿ
ُ
ذلؾ العصر غير َّ
النبي الذي عمّمو الل تعالى
أف اإلماـ العارؼ بذلؾ عف طريؽ
ّ
االطمئناف إلى قمب
اليقيف و
يوصؿ
أف
َ
بالوحي كاف عمى يقيف بالحقيقة العممية  ،فأراد ْ
َ
َ
السائؿ عف طريؽ تمؾ الزيادة المفظية التي تش ّكؿ عالمةً فارقةً لمداللة عمى المقصد
وكؿ ٍ
الحؽ فتيقّ ْف" ُّ
ُّ
ويفيـ منيا َّ
قوؿ غير قولي
":أف قولي ىذا ىو
المتواري في الحوارُ .

كذب  ،فمف تسمعو يقوؿ قوالً مخالفًا لقولي فيو كاذب ال محالة .
الحرث بف حوط الميثي إلى عمي بف أبي طالب "كرـ الل تعالى وجيو"
(( نيض
ُ
ٍ
أتظف َّأنا ُّ
ضالؿ ؟ قاؿ
نظف أ َّف طمحة والزبير كانا عمى
وىو عمى المنبر .فقاؿ :
ُ
َّ
َّ
 :يا ِ
تعرؼ
الحؽ
عرؼ بالرجاؿ  ،فاعرؼ
ممبوس عميؾ أ َّف
حار إّنو
ْ
الحؽ ال ُي ُ
ٌ
أىمَو))(.)15

االستفياـ  .فيقو ُؿ  :نعـ
يناسب
اب
المتوقعُ مف اإلماـ عمي "عميو السالـ" جو ٌ
ُ
َ
ذىف الحرث بالنداء" يا ِ
مفاجئا إياه
حار" الذي لـ يكف يحتم ُؿ ىذا النداء
ً
أوال .ولكنو أثار َ

"أف" َّ
صؼ بيا مؤ ّك ًدا ذلؾ بأداتي التوكيد َّ
و"إف" في قولو "
بحقيقة حالتو المعرفية التي اتّ َ
َّ
اقعو النفسي المتأثر
عرؼ بالرجاؿ" ؛
ممبوس عميؾ أ َّف
إّنو
َ
الحؽ ال ُي ُ
ٌ
ليعرؼ الرج ُؿ و َ
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َّ
اإلماـ
وكأف
تستر عنو حقيقةَ الوقائع  ،وحقيقةَ الناس ومواقفيـ.
بالمبس والضبابية التي ُ
َ
اخمع عف بصيرتؾ الشكوؾ  ،والتقميد األعمى آلراء الرجاؿ
نتبو يا
ُ
يقو ُؿ لو :ا ْ
حرث ،و ْ

َّ
ّْ
الحؽ
اطمئف بو .واعرض الرجاؿ عمى
جيدا ،واعرؼ
وتدب ْر ً
الحؽ بنفسؾ و ْ
الخاطئةّ ،
ٍ
تكشؼ لؾ الحقيقةَ.
تكوف عمى بصي ٍرة
الصادؽ و
تعرؼ
حتى
ُ
َ
َ
َ
الكاذب حينئذ ُ

ابعا ـ اإلخفاء والتحسين
ر ً

المتكمـ قدرتَو االستعمالية في تحويؿ أفؽ الحوار مف المعمومة المطموبة
ؼ
يوظّ ُ
ُ
مقتنعا َّ
بأف
يمتفت إلييا السائ ُؿ  ،ويبقى السائ ُؿ
في السؤاؿ إلى معرفة جديدة متوارية لـ
ْ
ً
جواب المسؤوؿ ىو الجواب الدقيؽ عف استفيامو في حيف َّ
أف اإلجابة تتضمف داللة

مستورة كما في الخبر اآلتي :

(( سئؿ ػ رج ٌؿ ػ عف رجؿ في تزويج امرأة  .فقاؿ " :رزيف المجمس  ،نافذ الطعنة"

كذبت ؛
خياطاً ! فسئؿ عف ذلؾ  .فقاؿ  :ما
ُ
سيداً فارساً  ،فنظروا فوجدوه ّ
فحسبوه ّ
جيد الطعف باإلبرة))(. )16
ّإنو لطويؿ الجموس ّ ،

َّ
تزويجو إذ ُيفيـ مف"رزيف
كماؿ الرجؿ المراد
تبي ُف
َ
إف داللة الجواب الظاىرة ّ
ُ
عالـ  .ومف "نافذ الطعنة" ّأنو شجاعٌ .ما يعني َّ
أف الداللةَ تضيؼ كماالً
المجمس" ّأنو ٌ
يتصؼ ػ في واقعو ػ بيذيف الوصفيف:العمـ والشجاعة.
وجماالً إلى الشخص الذي ال
ُ
المتحاور؛
يقصده
تضمر أكثر مف معنى  :معنى قريب
المتكمـ بالكناية التي
ويتوس ُؿ
ُ
ّ
ُ
ُ
ُ
ِ
فزوجوه  .وثمة
إلقناع الطرؼ اآلخر .و ّ
كأنو يقوؿ لو" :ىذا الخاط ُ
ب رج ٌؿ ٌ
عالـ وشجاعٌ ّ

معنى ٍ
خمؼ الداللة الظاىرة يقصده
ثاف يقبعُ َ
أصر عمى إخفائو؛
أف يوصمَو إلى اآلخر .وقد
َّ
المتكمـ في نفسو  ،وال ير ُ
يد ْ

إلنجاح الغاية الحوارية وىي فعؿ الزواج وانجازه في الخارج إال ّأنو صرح بالمعنى
فم ْف
أمر الرجؿ ،فأوضح ّ
"إنو لطويؿ الجموس ّ ،
الخفي عندما َ
باف ُ
جيد الطعف باإلبرة" َ
وحده  ،وليس مجمسو العممي الذي يحضره طالب العمـ،
جموسو َرُزَف
طاؿ
َ
مجمسو َ
ُ
ُ
ويصغوف لخطابو .ومف أجاد الخياطةَ باإلبرة كاف ناف َذ الطعف بيا في مواضع الثياب،

وليس نافذ الطعف بالسياـ في األعداء .و المعنى الثاني ىو الحقيقي المطابؽ لمواقع،

والمختبئ وراء المعنى الجمالي الظاىر في الكناية أعاله.
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استطالعية :رأيت أبا ىاشـ الصوفي مقبالً مف جية النير ،
دراسةأبو عقيؿ بف درست
(( قاؿ
فقمت لو  :في أي شيء كنت اليوـ ؟ قاؿ  :في تعميـ ما ليس ينسى  ،وليس
لشيء مف الحيواف عنو غنى  .قمت  :وما ذلؾ ؟ قاؿ  :السباحة))(.)17

خالف بمبدأ طريقة الحوار وىما:اإلطالة المخالفة
اب األو ُؿ
يتضمف أمريف ُي ّ
الجو ُ
ُ
"كنت في
المجيب بقولو:
أف يحقّقَو
ُ
لشرط نجاح الحوار المتمثّؿ في اإليجاز الذي ينبغي ْ
ُ

السباحة" والغموض والمبس باستعماؿ(ما) التي تد ّؿ عمى العموـ .ولـ
توضحيا صمةُ
ْ
أف ال تُنسى ،وال يغنى الحيواف عنيا ،.فكاف
الموصوؿ .فيناؾ أشياء كثيرة يمكف ْ
يفيمو عندما سأؿ عنو مرة أخرى  ،فكاف الجواب الثاني
اب لغ اًز أراد السائ ُؿ ْ
الجو ُ
أف َ
موجزا .إ ًذا كاف قصد الطرؼ األوؿ إخفاء حقيقة ما كاف فيو  ،وتعميتو عمى
اضحا
ً
و ً
قصده مخفيِّا ؛ َّ
اصؿ الحو َار باستفياـ جديد حتى
ألف
يدـ
السائؿ و َ
َ
ُ
الطرؼ الثاني .ولـ ْ

أنجز الطر ِ
عرؼ عمى الواقعة الماضية.
فاف
َ
َ
ىدؼ العممية الخطابية في التَّ ّ

خامسا ـ الموعظة والتيذيب
ً

تفرز البنيةُ الحواريةُ بخرو ِجيا عف دائرة قواعدىا المفصَّمة مف قب ُؿ داللةً جديدةً
ُ
أف تكوف ُم ْعمَنةً حتى
يمررىا
المجيب إلى السائؿ مف غير ْ
ُ
تفع ُؿ فعمَيا في إبالغ رسالة ّ
روحو في سيولة ويسر  ،وتحقّؽ ىدفًا أسمى مف اإلجابة المباشرة عف السؤاؿ
تالمس َ
َ

يقدميا
المؤسس لمنص الحواري  .وتتجمّى الوظيفة اإلبالغية بشكؿ حكمة مكثّفة ّ

المجيب كما في النص اآلتي :

 (( قالوا ونظر شاب وىو في دار ابف سيريف إلى فرش في داره .فقاؿ :ما با ُؿ تمؾ
اآلجرة أرفع مف تمؾ اآلجرة األخرى؟ فقاؿ ابف سيريف :يا ابف أخي َّ
إف فضو َؿ
فضوؿ ِ
ِ
ِ
القوؿ))(.)22
النظر يدعو إلى

َّ
أف يعرفَو .وكاف جو ُابو مختمفًا
يفسر
السبب الذي أراد الشاب ْ
َ
إف َ
ابف سيريف لـ ّ
نظاـ المناسبة الداللية والموضوعية بيف السؤاؿ والجواب.
كسر
عف داللة السؤاؿ .فقد َ
َ

السبب.
تبي ُف
اردا في مجمس عممي
ْ
ولو كاف ىذا السؤاؿ و ً
لكانت عنو إجابةٌ مناسبةٌ ّ
َ
َّ
مكاف الخبر وىو" دار ابف سيريف" فقصد ابف
أثبت
السياؽ النصي الخارجي
ولكف
َ
َ
َ
تنظر إلى ما
سيريف أم ًار آخر وىو" :ينبغي عميؾ أيُّيا الشاب ْ
أف تحترـ ىذا البيت  .وال ْ
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ال ُّ
ألنؾ في داري  .وسؤالؾ ىذا ط أر عميؾ مف نظرؾ في ما ال
يحؽ لؾ النظر إليو ؛ ّ
يعنيؾ.
شيخ
الشعبي
 (( قالوا :بينا
ُّ
جالس في مجمسو وأصحابو يناظرونو في الفقو واذا ٌ
ٌ
أجد في قفاي َّ
حكةً أفترى
طاؿ
بقربو قد أقبؿ عميو بعد أ ْف َ
جموسو .فقاؿ لو  :إّني ُ
َ
ُ
الحمد لل الذي حولنا مف الفقو إلى الحجامة))(.)21
الشعبي :
لي أ ْف أحتجـ؟ قاؿ
ُّ
ُ

أف يسأ َؿ
الشيخ بإقبالو عمى
في ىذا الخبر يفاجئنا موقؼ
ُ
المتوقَّع ْ
الشعبي وكاف َ
ّ
خاص بو ،ولـ
كالمو بأمر
الشعبي  .ولكنو
اب
َّ
َ
الشعبي أو يناظره كما يفع ُؿ أصح ُ
ّ
افتتح َ
ّ
أف يسأؿ ىذا السؤاؿ  .والجواب عنو ب"نعـ أو ال" .ولـ
يكف
متوقعا في مجمس عممي ْ
ً
الحمد يكوف في مواقؼ النعـ
الشعبي عمى الل تعالى وحمده .وىذا
نجد جو ًابا بؿ أثنى
ُ
ّ

لشعبي بمبدأ المناسبة الحواري ما يعني ّأنو
العبد .فمـ يمتزـ ا
َ
واآلالء التي ُيعطييا اللُ
ّ
أسس خطابو لمعنى جديد يخرج عف الجواب المطموب ،ويدخؿ في دائرة االستمزاـ التي
ّ

ؾ شفرتيا عند إدراؾ نقض مبدأ المناسبة مع مالحظة أجواء النص الحوارية .
يمكف ف ّ
تأم ْؿ ىذا المجمس واسأؿ عف الفقو  .فنحف
وكأف
ّ
الشعبي يقوؿ  :أيُّيا الشيخ الكبير ّ
ّ
أطباء حجامة.
عمماء فقو  ،ولسنا
َ

سادسا ـ القدرة
ً

يتضح معنى القدرة والقوة عمى الفعؿ في ّْ
ظؿ البنية االستفيامية بعد حدوث خرؽ
ُ
لمبدأ تداولي  ،يدفع المتمقي إلى مقاربة ذلؾ المعنى البعيد  .فنجد في الحوار تفاعؿ
الطرفيف المتحاور ِ
يف وىما يتبادالف السؤاؿ في الخبر اآلتي :
(( قاؿ قائؿ إلياس لـ تعجؿ بالقضاء ؟ فقاؿ لو إياس  :كـ لكفؾ مف إصبع ؟ قاؿ
عجمت؟  :قاؿ  :لـ يعجؿ مف قاؿ بعد ما قتؿ الشيء عمماً ويقيناً .
 :خمس .قاؿ
َ
قاؿ إياس  :فيذا ىو جوابي لؾ))(.)21
القائؿ األوؿ يمتمؾ معرفة واطالع عمى مسيرة القاضي إياس  ،ويصؼ حكمو
أف ُي ّبي َف
بالعجمة وىي صفة سيئة والسيما في الحكـ بيف
المتخاصميف  .والجواب ينبغي ْ
َ
السبب في ىذه العجمة .ولكف انحرؼ الكالـ إلى سؤاؿ مف إياس لمقائؿ وقد ترؾ جوابو.
استفياما" كم لكفك من إصبع ؟" وىذا السؤاؿ ال يرتبط في معناه الظاىر بالسؤاؿ
فأنشأ
ً
تمييدا لمجواب عنو .فأجاب القائؿ عنو بسرعة ؛ َّ
اضح.
السابؽ ولكنو ش ّكؿ
ً
أمر و ٌ
ألنو ٌ
145

فيم انحراف بنية االستفيام في "البيان والتبيين" في ضوء نظرية االستمزام الحواري

َعجمت؟"؛ ليخمؽ
استطالعيةبحذؼ ىمزة االستفياـ في األصؿ"أ
االستفياـ الثاني مف إياس
ثـ أتى
َ
دراسة
الرابطة الداللية بالسؤاؿ عف سبب العجمة في الحكـ .وليميّد لبياف السبب .وليتفاع َؿ
فيصؿ إلى معرفة السبب وىو َّ
قادر
أف إياس كاف ًا
السائ ُؿ مع بنية االستفياـ الكمية ،
َ
عمى الحكـ بسرعة ؛ لخبرتو بو  ،ولوضوحو عنده كوضوح عدد األصابع  ،فال عجمة
وضوحا يص ُؿ إلى درجة اليقيف.
في ىذا السياؽ الذي يتضح فيو الحكـ
ً
(( قاؿ مسممة بف عبد الممؾ لنصيب الشاعر  :ويحؾ يا أبا الحجناء أما تحسف
اليجاء ؟ قاؿ  :أما تراني أحسف مكاف عافاؾ الل ال عافاؾ الل))(.)21
يبدأ االستفياـ بقوؿ مسممة  ":أ َما تحسن اليجاء ؟" وجوابو  :نعـ أو ال .غير َّ
أف
مستفيما ،فعدؿ عف بنية االستفياـ النمطية التي تتألؼ مف سؤاؿ
الشاعر نصيب بدأ
ً
ِ
استفياميف ما يؤشر إلى وجود معنى خفي
تتكوف مف
وجواب .ودخؿ في بنية جديدة ّ
أف ُيدركو القارئ بالمقارنة بيف "اليجاء" وبيف قوؿ
مندرج في ىذه البنية الجديدة يمكف ْ
نصيب "عافاك اهلل ال عافاك اهلل" الذي يمثّؿ تطبيقًا لغويِّا لتحويؿ داللة المدح"عافاؾ"
َّ
المثبتة.فكأف
إلى داللة ىجاء"ال عافاؾ" بطريقة سيمة بإدخاؿ الحرؼ"ال" عمى الجممة
معا.
الشاعر يقوؿ ّ
قادر عمى اليجاء كقدرتي عمى المدح  ،وأنا أ ُ
ُحسف المعنييف ً
:إني ٌ

الخاتمة

أخبار كثيرةً تُنبئ عف قدرة الجاحظ في اقتطافيا مف
ًا
يقص
كتاب البياف والتبييف ُّ

تأمؿ الباحث فييا  ،فوجد جممة منيا تتمحور حوؿ بنية
واقعيا االجتماعي وقد ّ
االستفياـ"السؤاؿ والجواب" وامتازت تمؾ البنية االستفيامية بمفارقات أسموبية وداللية
تتنافر فييا الداللة العامة في ظواىرىا المفظية .ما أسيـ في إنتاج أسئمة لدى الباحث

ِّ
مقنعا
في تفسير ىذه المفارقات والمخالفات
النصية .فأراد ْ
ّ
أف يضع ليا جو ًابا ً
شافيا وحال ً
بمقاربة تمؾ األخبار عف طريؽ نظرية االستمزاـ الحواري .وقد أنتجت ىذه المقاربة في

مكونات البنية االستفيامية ما يأتي :
1ػ ثمة ثالث قراءات في فيـ االستمزاـ الحواري :
آػ ىو نظرية لسانية تداولية ؛ لفيـ المعنى الخفي في الحوار.
ب ػ ىو ظاىرة لغوية في الخطاب.
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ت ػ ىو معنى الزـ لمعنى ظاىر.
صير الباحث ىذه القراءات الثالث قراءةً واحدةً وىي"عممي ًة عقمي ًة تسعى إلى فيم
ّ
معنى الحوار المضمر عن طريق العبور من المعنى الظاىر إلى معنى ٍ
ثان مالزم

عدم االلتزام بقواعد الحوار أو بإحداىا".
لممعنى األول يقصده المتكمم .والدلي ُل عميو ُ
حدد الباحث األدلة والقرائف الموصمة إلى المعنى المتواري في أخبار البياف والتبييف
1ـ ّ
ذات البنية االستفيامية وىي :
آػ إلغاء مبدأ التعاوف مف أساسو في بعض األخبار؛ إلنياء الحوار الذي يؤثُّر استم ارره

في مقامات السمطة.

"الكـ" وذلؾ يظير في زيادة كمية األلفاظ في الجواب ؛ لتحقيؽ
ب ػ عدـ االلتزاـ بمبدأ ّ
رغبة لدى المجيب تتمثّؿ في  :الحصوؿ عمى الحاجة مثؿ الشخص الطفيمي الذي أراد
أف يحصؿ عمى األرغفة بزيادة كممة"أرغفة" في الجواب.
ْ

ت ػ خرؽ مبدأ المناسبة المعنوية بيف السؤاؿ والجواب ؛ لتحقيؽ النصيحة والمالطفة.
ث ػ الخروج عف مبدأ الوضوح واإليجاز لغاية النيي عف الكالـ.

تـ خرقيا جممةً مف معاني بنية االستفياـ
3ػ فيـ الباحث في ضوء المبادئ التي َّ
ينطؽ
الحجاج لألعرابي حتى ال
المخفية وىي  :الترىيب والتخويؼ كما في ترىيب
َ
ّ
ٍ
اآلخر"النخار الخطيب
تمس سمطاف أخيو وتحطُّ مف مقامو  .واالستيزاء بالطرؼ
بكممة ُّ
ّ
الزاىد" في استفياـ معاوية .واليقيف في أجوبة اإلماـ عمي لبعض األفراد الذيف يسألونو.

تزويجو في أحد
لتبييف جماؿ الرجؿ المراد
واخفاء الجواب الصحيح بوساطة الكناية ؛
ُ
ُ
األخبار .والموعظة في حوار ابف سيريف مع الشاب .والقدرة عمى الفعؿ في جواب إياس

القاضي ،وفي جواب نصيب الشاعر.
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اليوامش
( )1ينظر :آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر . 32:
( )1ال يريد الباحث مناقشة أصول نظرية االستمزام الحواري  .فيناك دراسات قارنت بين نظرية
غرايس والعموم االسالمية في البالغة وعمم أصول الفقو تناولت ىذه النظرية وتطبيقاتيا  .ومن تمك
الدراسات  :المسان والميزان أو التكوثر العقمي ـ د  .طو عبد الرحمن  ،المركز الثقافي .الدار
البيضاء ـ المغرب ط 1ـ  1224م  .واالستمزام الحواري في التداول المساني ـ العياشي أدراوي ،
منشورات االختالف ـالجزائر ط  1211 ، 1م  .واالستمزام الحواري في كتاب إرشاد الفحول إلى
تحقيق عمم األصول لمشوكاني ـ مقاربة غرايسية ـ زىوة عشور.رسالة ماجستير ،كمية المغات اآلداب
ـ الجزائر  1212م  ،وغيرىا .
*((ىربرت بول جرايس ) 13مارس  16 - 1711أغسطس1766م) ولد جرايس وتربى في
ىاربورن (إحدى ضواحي مدينة برمنغيام اآلن) ،في المممكة المتحدة ،ودرس في كمية كميفتون ،ثم
في كمية كوربوس كريستي ،جامعة أكسفورد وبعد فترة وجيزة من التدريس في مدرسة روسال عاد
مرة أخرى إلى جامعة أكسفورد حيث قام بالتدريس فييا حتى عام  .1745وفي تمك السنة ،انتقل
إلى الواليات المتحدة لمحصول عمى األستاذية من جامعة كاليفورنيا ،بيركيمي ،حيث استمر في
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التدريس حتى وافتو المنية في عام  .1766وقد عاد إلى المممكة المتحدة في عام  1757إللقاء
سمسمة محاضرات جون لوك عن سمات المنطق .وقد أعاد طباعة العديد من مقاالتو وأبحاثو في
كتابو الوداعي د راسات في الكممات )(Studies in the Way of Wordsفي عام 1767
إن واحدة من أكثر مساىمتين مؤثرتين لجرايس في دراسة المغة والتواصل ىي نظريتو عن المعنى،
والتي بدأ في تطويرىا في مقالو "المعنى )" (Meaningالذي كتبو في عام  1726ولكنو نشر فقط
في عام  1735بعد تشجيع من زميمو بي إف ستراوسون  .وطور جرايس نظريتو عن المعنى أكثر
في محاضرتو الخامسة والسادسة من سمسمة محاضرات ويميام جيمس والتي ألقاىا عن "المنطق
والمحادثة )" (Logic and Conversationفي ىارفارد في عام  .1745وتم نشر ىاتين
المحاضرتين في البداية بعنوان "مقاصد المتكمم ونواياه " (Utterer's Meaning and
) Intentionsفي عام  1747و"مقاصد المتكمم ومقاصد الجممة ومقاصد الكممة " (Utterer’s
)Meaning, Sentence Meaning, and Word Meaningفي عام  ،1746وتم
تجميعيما فيما بعد مع المحاضرات األخرى ليشكال الجزء األول من كتاب "دراسات في الكممات "
)(Studies in the Way of Wordsفي عام  )) .1767ويكيبيديا الموسوعة الحرة عمى
شبكة االنترنت.
( )1ينظر :آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر . 12-11 :
( )2ينظر :نفسو  . 11:قال المؤلف "ما يحممو من معنى متضمن" .وىذا التعبير متداول في كتب
أخرى مثل كتاب "عندما نتواص نغير" .قال المؤلف ص ((: 25مفيوم التضمين لقد الحظ كرايس
إن ىذا الجزء من
أن بعض األقوال تبمغ أكثر مما تدل عميو الكممات التي تتشكل منيا الجمل ّ .

ألن
داللة األقوال التي تنأى عن شروط حقيقة الجممة يطمق عمييا تضميناً)) وىو ليس صحيحاً ؛ ّ
االستمزام يبحث عن معنى آخر خارج المعنى الظاىر  ،وليس متضمناً فيو  ،فتكون الداللة إلتزامية
ال تضمنية .
( )3االستمزام الحواري في التداول المساني . 75 :
( )4التداولية . 43:
( )5ينظر :آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر . 12 :والتداولية  . 46 :وفيو جدول المبدأ
التعاوني لغرايس مفصالً  .وينظر  :التداولية اليوم – عمم جديد في التواصل  . 61 :واالستمزام
الحواري في التداول المساني . 122-75 :
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( )6ينظر :آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر. 11 :
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( )7السيميائية وفمسفة المغة . 153 :

( )12ينظر  :التداولية عند العرب . 11 :
( )11االستمزام الحواري في التداول المساني . 17-16 :
( )11ظاىرة االستمزام التخاطبي في التراث المساني العربي  123:مجمة عموم المغة العربية وآدابيا
ع1212 1ﮪ 1227/م .
( )11االستمزام الحواري في التداول المساني  :ىامش ص . 16
( )12نفسو  :ىامش ص .16
( )13التداولية . 45 :
( )14التداولية اليوم . 41 :
( )15ينظر :آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر . 11 :
( )16االستمزام الحواري في التداول المساني .121 :
( )17البيان والتبيين . 112/1 :
( )12نفسو . 156/1 :
( )11سير أعالم النبالء . 322/7 :
( )11البيان والتبيين . 121/1 :
( )11التداولية . 111 :
( )12ينظر  :نفسو . 51 :
( )13البيان والتبيين . 117/1 :
( )14نفسو . 153/1 :
( )15نفسو  . 161/1 :و. 142/1
( )16نفسو .161/1 :
( )17نفسو. 111/1 :
( )12نفسو . 152/1 :
( )11عندما نتواصل نغير . 32 :
( )11ينظر  :االستمزام الحوار في التداول المساني .111 :
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( )11البيان والتبيين . 134/1 :
( )12نفسو . 134/1 :
( )13نفسو. 115 /1:
( )14نفسو . 153-152/1 :
( )15نفسو. 111/1 :
( )16نفسو . 116/1 :
( )17نفسو .157/1 :
( )22نفسو . 171/1 :
( )21نفسو . 111/1 :
( )21نفسو . 122/1 :
( )21نفسو . 125/1 :

المصادر والمراجع

1ـ آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر ـ د .أحمد محمد نحمة .دار المعرفة الجامعية ـ
مصر1221،م.

1ـ البيان والتبيين ـ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(ت133ه)تحقيق وشرح عبد السالم محمد
ىارون .ط ،5مكتبة الخانجي لمطباعة والنشر والتوزيع ـ القاىرة ـ مصر 1216ىـ1776/م.

1ـ التداولية ـ جورج يول  .ترجمة د  .قصي العتّابي  ،ط  ،1الدار العربية لمعموم ناشرون1211 ،
ﮪ  1212/م.

2ـ التداولية اليوم عمم جديد في التواصل – آن روبول  ،وجاك موشالر  .ترجمة د  .سيف الدين و

د  .محمد الشيباني  ،ط  ، 1المنظمة العربية لمترجمة – دار الطميعة لمطباعة والنشر  ،بيروت –

لبنان  1221م .

3ـ سير أعالم النبالء ـ محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي(ت 526ىـ) أشرف عمى تحقيق الكتاب
وخرج أحاديثو شعيب األرنؤوط .ط ، 7مؤسسة الرسالة  ،بيروت ـ لبنان  1211 ،ىـ  1771م.

4ـ السيميائية وفمسفة المغة ـ أمبرتو إيكو  .ترجمة د .أحمد الصمعي  ،ط ، 1مركز دراسات الوحدة
العربية  .بيروت ـ لبنان 1223 ،م.

4ـ ظاىرة االستمزام التخاطبي في التراث المساني العربي ـ أ  .كادة ليمى .مجمة عموم المغة العربية
وآدابيا ع 1معيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي بالوادي ـ الجزائر 1212ﮪ ـ  1227م.
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 6ـ عندما نتواصل نغير "مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل والحجاج" د  .عبد السالم عشير.
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أفريقيا الشرق ـ المغرب  1224م .
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