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 كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة 

 تونس

 مفعول المقام في صناعة الخطاب وتأویله

 أنموذجا "باب األسد والثور" في "کلیلة ودمنة"
 

The effect of the setting in the production of discourse and its 
interpretation- The story of the “lion and the Ox” (Kalīlawa-

Dimna) as an example 
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 مفعول المقام في صناعة الخطاب وتأویله 

 أنموذجا  1"باب األسد والثور" في "کلیلة ودمنة" 

 

 

 الملّخص: 

وتلّقيا ع�� و�� م���� بأهّمّية املقام �� بناء ا�خطاب  تتأسس دراسة مسألة تأث�� املقام �� ا�خطاب إنتاجا  

ع��   م 
ّ
املت�ل حملھ   �� أو  ا�خطاب  صياغة   �� السياقّية  وعناصره  أنواعھ  بمختلف  تأث��ه   �� سواء  وتأو�لھ 

اختيارات مخصوصة دون أخرى �ستجيب لشرط املطابقة ب�ن املقام و��ن ا�خطاب. كما ي��ض هذا البحث  

ا�خار��. أّما املقام األول، فاتصل بال�خصيات ال�ي �انت تتحاور فيھ سواء    داخلّيو  ينال  مع�� االعتناء باملقا

 �عملّية ترجمة "باب األسد والثور"    �� القّصة اإلطار أو القصص املضّمنة.
ّ

وأما املقام الثا�ي فتضمن ما حف

صل  
ّ
ات ما  متداخلة  مقامّية  عناصر  من  ودمنة"  "�ليلة  كتاب  أبواب  بالسلطة  ومختلف  أو  بامل��جم  م��ا 

 وأسلو�ا و�س��اتيجّية.  عناصر أثرت تأث��ا بّينا �� خطاب ابن املقّفع بنية  السياسّية القائمة آنذاك. و��

 مقام، عناصر سياقية، خطاب سردي، تأو�ل مفعول،  ال�لمات املفاتيح: 

Abstract: 

The study of the influence of the setting in the discourse (as produced or perceived) is based 

on a systematic awareness of the importance of such a setting in constructing and interpreting 

the discourse, whether in its influence, in its various types and contextual elements. Through 

formulating the discourse, the speaker makes specific choices that respond to the condition of 

matching between setting and the discourse. This study deals with internal and external 

settings. As for the first one, it is linked with actors  of  frame story or inline stories. The second 

one accentuates the translation process of the “lion and the Ox” and all chapters of “Kalīlawa-

Dimna” in relationship to the settings related either to the translator or to the political 

authority of the time. All these elements impacted Ibn al-Muqaffa` speech at different levels: 

structure, style and strategy.  

interpretation.  discourse,narrative  context elements, context, Effect, :Keywords 

 
 .  2014، تحقيق عبد الوهاب عزام وطه حسين، مؤّسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، كليلة ودمنة عبد هللا بن المقّفع،  -1

 د. یسرى التمراوي

 



ويله
ٔ
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 : المقّدمة  -1

القديم البال�ّ�  التفك��   �� سواء  األلسن  ع��  دورانا  املصط�حات  أك��  من  "املقام"  مصط�ح  أو    1ُ�ّعّد 

.واق��نت بھ مصط�حات أخرى من قبيل "مقام ا�خطاب"  3. وقد تواتر استعمالھ وتلّونت �عر�فاتھ2ا�حديث

من   طبقة  ف�حقتھ  املقام".  و"سياق  و"املساق"  املوقف"  و"سياق  التلّفظ"  و"مقام  التواصل"  و"مقام 

جة إ�� جواره اللغوّي ملعرفة  الدالالت واملقاصد كثيفة، واع��اه من الغموض ما صار بھ قلقا، وأصبح �� حا

 املقصود بھ.  

وال �ستمّد املقام أهّميتھ من وجوده �� ذاتھ بقدر ما �ستمّدها من آثاره �� ا�خطاب ومفعولھ فيھ إ�شاء  

 بتن�يلھ �� املقام الذي قيل فيھ، ور�طھ بجميع العناصر املقامّية  
ّ

وتأو�ال. وا�خطاب بدوره ال يكشف داللتھ إال

ر �� اآلخر بطر�قة  4لتلّفظ بھ. فالعالقة ب�ن املقام و��ن ا�خطاب عالقة تالزمّيةال�ائنة زمن ا
ّ
، ف�ّل م��ما يؤث

أو بأخرى. ولعّل تأث�� املقام �� ا�خطاب ي�ون أشّد ألن املقام ي�ون عادة سابقا ل�خطاب. وال يكتسب ا�خطاب  

 م�ى استجاب �ختلف العناصر املقامّية ا�حاضرة أثناء 
ّ

   إنتاجھ.قيمتھ إال

 
 نشير على سبيل الذكر إلى:  -1

- Aristote, Rhétorique, trad. C-E Ruelle, le livre de poche, Librairie Générale Française, Paris, 1991, p. 261 
(1395 b). 

ّول،  البيان والتبيينالجاحظ،  -
ٔ
 . 112، ص 2009، موسوعة الشعر العربّي، اإلصدار اال

 ُينظر مثال:  -2
فريقيا الشرق، الدار  ولّي النّص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الداللّي والتدافان ديك،  -

ٔ
، ترجمة عبد القادر قنيني، ا

 .274-255، ص ص 2000البيضاء، 
دب العربّي محّمد بن عّياد، 

ٔ
 . 2004، مطبعة الّتسفير الفّنّي، صفاقس، المقام في اال

دبّية مكان القول -3
ٔ
غوّية والبالغّية واال

ّ
طرافه وظروف  ورد في معجم الّسرديات ما يلي: "ُيقصد بالمقام في البحوث الل

ٔ
ومناسبته وا

 إنشائه والعوامل المباشرة وغير المباشرة في إنجازه"  
فين، 

ّ
 . 403، ص 2010، 1، إشراف محّمد القاضي، نشر مشترك، ط معجم الّسردياتمجموعة من المؤل

وورد في معجم تحليل الخطاب ما يلي: "إّن سياق عنصر ّما "س" هو مبدئّيا كّل ما يحيط بهذا العنصر. وعندما تكون "س" وحدة 
ن نفسه من طبيعة لغوّية  

ٓ
لغوّية (من طبيعة وكّم متغّيرين: صوتم، صرفم، كلمة، جملة، ملفوظ)، فإّن محيط "س" يكون في اال

غوّي) وغير لغوّية 
ّ
فين لإلحالة خاّصة إّما إلى  (المحيط الل

ّ
(الّسياق المقامّي االجتماعّي الّثقافّي). ويستعمل لفظ "سياق" بحسب المؤل

 يعّم 
ٔ
خرون تسميته جريا على استعمال بدا

ٓ
 ) وإّما إلى مقام التخاطب. contexteالمحيط اللغوّي للوحدة (ويفّضل ا

عبد القادر المهيري وحمادي صّمود، دار سيناترا، تونس،  ، ترجمةمعجم تحليل الخطابباتريك شارودو، دومينيك منغنو،  
 133، ص 2008

 صاغ شكري المبخوت قاعدة قابلة للعكس والطرد، بحيث يكون لها صنو.  -4
و اإلنكار.  -

ٔ
 إذا كان في الكالم توكيد فمقامه المناسب هو الترّدد ا

و إنكار ناسبه كالم مؤّكد.  -
ٔ
 إذا كان المقام مقام ترّدد ا

داب والفنون واإلنسانّيات بجامعة منوبة االستدالل البالغّي مبخوت، شكري ال
ٓ
ّية اال

ّ
وحدة البحث في  -، دار المعرفة للنشر وكل

 . 26، ص 2006، 1"تحليل الخطاب"، ط 
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ي�ون من إ�شاء الراوّي   2: مقام داخ��ّ 1و�زداد املقام أهّمية م�ى ورد �� القّص التخيي�ّ�. فينقسم قسمْ�ن

خار�ّ�   ومقام  فيھ.  م 
ّ

و�تحك املتحاورة  ال�خصّيات  خطاب  فيوّجھ  تار�خّية.  ذات  هو  حيث  من  ال�اتب  أو 

رة خصوصا �� زمن الكتابة. في�ون لھ أش�ال  �شمل ال�اتب والقارئ التار�خّيْ�ن ومختلف العناصر ا�حاض

ل  
ّ
ل تأث�� املقام �� ا�خطاب؟ وما درجات ذلك التأث��؟ وكيف يتش�

ّ
مختلفة من التأث�� �� ا�خطاب. ففيم يتمث

 ا�خطاب �� تفاعل مع العناصر املقامّية؟ وما دور املقام �� بيان املضمر وتأو�ل ا�خطاب؟ 

نظر �� "باب األسد والثور" الوارد �� كتاب "�ليلة ودمنة" الذي ترجمھ  واخ��نا لإلجابة عن تلك األسئلة ال

عبد هللا بن املقّفع. و�رّد اختبارنا هذا الباب إ�� سببْ�ن: يّتصل السبب األّول بطبيعة املقام الداخ�ّ�. فهو ��  

ة معّينة.  هذا الباب مقامات عديدة ومتنّوعة ساهمت عناصرها ا�ختلفة �� توجيھ خطاب ال�خصّيات وجه

و�ّتصل السبب الثا�ي باملقام ا�خار�ّ�. فقد حّفت �عملّية ترجمة "باب األسد والثور" ومختلف أبواب كتاب  

صل م��ا بامل��جم أو السلطة السياسّية القائمة آنذاك،  
ّ
"�ليلة ودمنة" عناصر مقامّية متداخلة ال سّيما ما ات

را 
ّ
املؤث لتلك  خاضعة  ال��جمة  اختيارات  جعل  خطاب مّما   �� الداخ�ّ�  املقام  تأث��  �ان  فكيف  املقامّية.  ت 

   ال�خصّيات؟

 : المقام الداخلّي -2

�� "باب األسد والثور" مقامات عّدة وأنواع مختلفة. و�ان لتأث��ها �� ا�خطاب صناعة    3إّن املقام الداخ��ّ 

 وتقّبال وجوه متباينة. ونقف ع�� املقام الوارد �� القّصة اإلطار انطالقا من املثال التا��: 

لكذوب  لبيدبا رأس فالسفتھ: اضرب �� مثل الرجل�ن املتحاّب�ن يقطع بي��ما املك الهند   "قال د�شليم   -

ا�خئون (كذا) و�حملهما ع�� العداوة والشنآن. قال بيدبا الفيلسوف: إذا ابت�َ� الرجالن املتحاّبان بأن يدخل  

 . 4بي��ما ا�خئون الكذوب تقاطعا وتدابرا وفسد ما بي��ما من ا�حّبة"

فيھ،    هذا ت�ّون  ا�حوار  طرفا  اختفى  خفّي،  "مقام  أّولهما  اثنْ�ن:  مقامْ�ن  من  األّو�ّ�  املثال  الراوي  وهما 

)Narrateur primaire  املقام وعدم ظهور تلّفظ واحد. ورغم خفاء هذا  بي��ما مقام  ) والقارئ، ولم يجمع 

 
خذ تسمياتيقول شكري الطونسي:  -1

ٔ
و قسمين من السياق، سياق النّص وسياق المقام. وهي ثنائّية تا

ٔ
 "يمكن القول بوجود نوعين ا

 مختلفة لدى الدارسين".
د عالم الفكرشكري الطوانسي، المقام في البالغة العربّية دراسة تداولية،  

ّ
 66، ص 2013، سبتمبر 1، العدد 42، المجل

دبّي. والمقام   -2
ٔ
دبّيْين في قوله: "المقام الداخلّي بين الناس، تلك العالقات الماثلة داخل عمل ا

ٔ
مّيز كبدي فاركا بين مقامْين ا

دبّي والذي يوّجه إليه هذا العمل". ال
ٔ
ي العالقات بين العمل اال

ٔ
 خارجّي، ا

دبّية، ترجمة محّمد العمرّي، ضمن كـتاب 
ٔ
جناس اال

ٔ
جناس الخطابّية واال

ٔ
دب في القرن العشرينكبدي فاركا، المقام في اال

ٔ
،  نظرّية اال

فريقيا الشرق، الدار البيضاء، 
ٔ
 . 120ص   ،1996ترجمة وتقديم محّمد العمري، ا

صل  -3
ٔ
يقّسم محّمد بن عّياد المقام بحسب مستويات ثالثة مختلفة: المقام النّصّي والمقام التلّفظّي والمقام الكونّي. المقام النّصّي ا

صل تغييرّي.
ٔ
صل تبئيرّي والمقام الكونّي ا

ٔ
 تعبيرّي والمقام التلّفظّي ا

دب العربّي محّمد بن عّياد، 
ٔ
 10، ص المقام في اال

. 2014، تحقيق عبد الوهاب عزام وطه حسين، مؤّسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، كليلة ودمنة، )عبد هللا (بن المقّفع  -4
 .73ص 



ويله
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ٔ
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ھ حاضر أبدا بحضور فعل السرد. وُيستفاد نوع املقام من ا�خطاب، وهو مقام سرد  
ّ
عناصره السياقّية فإن

القدر الضرورّي ال�ا��   ، وتضّمن1�خطاب لقاعدة الكّم فقد استجاب ا  و�خبار. ولھ تأث�� مباشر �� ا�خطاب.

من املعلومات ال�ي يحتاجها املروّي لھ. فُعّ�ن طرفا ا�حوار اسما ووضعا مؤّسسّيا. وُرسمت العالقة بي��ما.  

م أو طرف ا�حوار األّول د�شليم، وهو ملك من ملوك الهند. والسامع أو طرف ا�حوار الثا�ي بيدبا،  
ّ
فاملت�ل

�� الفالسفة. فمدار اإلخبار ع�� تفاعل قو�ّ� ب�ن ملك، هو صاحب سلطة سياسّية �� مملكتھ والقائم  وهو كب

بأمر تصر�ف شؤو��ا، وفيلسوف، هو مرجع �� علمھ وصاحب سلطة علمّية. وتحّددت العالقة بي��ما بحاجة  

ا عناصر  ساهمت  ا�خطاب  من  معّ�ن  نوع  لتقّبل  لھ  املروّي  في��ّيأ  للعالم.  سماتھ  امللك  تحديد   �� ملقام 

 وخصائصھ.  

و�يدبا، وهما طرفا القّصة اإلطار. وقد انتفت   د�شليم2""طرفاه املعلنان  وأّما املقام الثا�ي فمقام صر�ح

م. ولهذه العناصر السياقّية تأث��    3عناصره السياقّية
ّ
 طر�ّ� التلّفظ ونوع املقام، وهو مقام �عل

ّ
فال نجد إال

خضوع موضوعا وأعماال لغوّ�ة. و�ظهر تأث�� املقام �� ا�خطاب �� مستوى البنية �� عميق �� ا�خطاب بنية و 

م �ستجيب.   ا�خطاب
ّ
م يطلب و�يدبا املعل

ّ
لثنائّية االستخبار واإلخبار أو الطلب واالستجابة. فد�شليم املتعل

د فكرة مفادها "أّن ا
ّ

لرجل�ن املتحاّب�ن يقطع  وأّما �� مستوى املوضوع فإّن د�شليم يطلب مثال ي�ون حّجة تؤك

. و�يدبا �ستجيب فيضرب لھ مثل األسد والثور  4بي��ما الكذوب ا�خؤون و�حملهما ع�� العداوة والشنآن"

  باعتبارهما متحاّب�ن، ودمنة باعتباره الكذوب ا�خؤون.

 
ن يفيد المتقّبل بكّم من المعلومات على قدر حاجته إليها. وتقوم على قاعدتين: -1

ٔ
م با

ّ
 تلزم مقولة الكّم المتكل

 المطلوب من المعلومات.لتكن إفادتك محتوية على الحّد   -
كـثر من الحّد المطلوب من المعلومات.   -

ٔ
 ال تجعل إفادتك تحتوي ا

Paul Grice, Logique et conversation, in Communications, No 30, Seuil, 1979. 
نموذجا، ضمن محّمد نجيب العمامي، مقاربة النّص السردّي التخييلّي من وجهة نظر تداولّية "المقامة البغدادّية" لل -2

ٔ
همذاني ا

 . 104، ص 2005، صفاقس، 1، دار نهى للطباعة والنشر والتوزيع، ط بحوث في النّص السردّي 
ث بروتون يقوم تصّور فيليب -3

ّ
). ويتكّون من العناصر Triangle argumentatifالحجاجّي ( للمقام على ما اصطلح عليه بالمثل

 السياقّية التالية:
طروحة بمثابة ).وهوVraisemblableبالحقيقة ( الشبيه مجال إلى الموقف هذا ينتميالخطيب:  موقف-

ٔ
النظر.  ووجهة  والفكرة اال

ن قبل موجود وهو
ٔ
ن للمرء ويمكنحجاجّيا.  موضوعا يصبح ا

ٔ
خرين إقناع إلى يسعى وال لنفسه به يحتفظ ا

ٓ
و به اال

ٔ
 به.  إعالمهم حتى ا

و لنفسه يحاجج الذي الخطيب: وهو -
ٔ
خرين ا

ٓ
 مثال.  كالمحامي لال

ي بها الحّجة: المقصود -
ٔ
ثناء الرا

ٔ
ن الحجاجّي. ويمكن االستدالل إطار في يجري  وهو به، اإلقناع ا

ٔ
 شكل في مكـتوبة الحّجة تكون ا

و كلمة
ٔ
و رسالة ا

ٔ
و كـتاب ا

ٔ
  إلكـترونّية إرسالّية ا

ٔ
و مباشرة مسموعة وا

ٔ
و لراديو مثال مباشرة غير ا

ٔ
ن الهاتف ويمكن  ا

ٔ
 صورة.  تكون ا

ي فيا باالنخراط إقناعه إلى الخطيب يسعى من السامع: وهو -
ٔ
ن عليه. ويمكن اقترحه الذي لرا

ٔ
و شخصا يكون ا

ٔ
و  جمهورا  ا

ٔ
  مجموعة ا

ن  ويمكن جمهور، من
ٔ
 الذاتّي. اإلقناع إطار في نفسه هو يكون ا

راء مجموع  به التقّبل: المقصود سياق  -
ٓ
حكام والقيم اال

ٔ
 لعمل سابقة وتكون مفترض مع الخطيب، سامع فيها يشترك التي واال

و الرف  بالموافقة سواء الحجاج فيتقّبل بدور  وتنهض المحاّجة
ٔ
 .  ضا

Philippe Breton, L'argumentation dans la communication, Editions La Découverte, Paris, 1996, pp. 17-18.  
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� تأث�� املقام �� ا�خطاب �� مستوى األعمال اللغوّ�ة �� ما أنجزتھ �ّل �خصّية. فد�شل
ّ

يم ملك.  و�تج�

ب. وظهر ذلك �� عمل األمر الوارد �� 
َ
ويسمح لھ وضعھ املؤّس�ىّي هذا أن يأمر ع�� وجھ االستعالء �ّل مخاط

بداية خطابھ "اضرب ��". وأّما د�شليم فرغم سلطتھ العلمّية فهو أد�ى من�لة من امللك، وملزم بإظهار الطاعة  

فوجد نفسھ ملزما بتكييف خطابھ مع إكراهات املقام.    والوالء للملك. وقد �ان د�شليم واعيا �سلطة املقام،

ولذلك جاء خطابھ تقر�را ملا ورد �� كالم امللك. و�ظهر التقر�ر �� جواب الشرط "تقاطعا وتدابرا وفسد ما  

 . 1بي��ما من ا�حّبة"

بناء ا�خطاب.  وأّما املقامات الواردة �� القصص املضّمنة فقد تنّوعت، وتباين تأث�� عناصرها السياقّية ��  

 ونذكر من تلك املقامات أبرزها وأشّدها تأث��ا �� �شكيل ا�خطاب.

 :مقام النصح -2-1
ة �� "باب األسد والثور" املقامات القائمة ع�� الن�ح. ونقف ع�� مدى تأث��ها  نتواترت �� القصص املضمّ 

 �� صناعة ا�خطاب اعتمادا ع�� املثال التا��:

 بأر�عة أشياء: أما  ي ن�ح تاجر مك�� أبناءه فقال: "  -
ّ

ا ب�ّي إّن صاحب الدنيا يطلب ثالثة أمور لن يدركها إال

الثالثة ال�ي يطلب، فالسعة �� الرزق واملن�لة �� الناس والزاد لآلخرة، وأّما األر�عة ال�ي يحتاج إل��ا �� درك  

م استثماره، ثم  هذه الثالثة، فاكتساب املال من أحسن وجھ ي�ون، ثم حسن القيام ع�� ما اكتسب منھ، ث

 .2إنفاقھ فيما يص�ح املعيشة و�ر�ىي األهل واإلخوان، فيعود عليھ نفعھ �� اآلخرة"

هذا املثال مقاما تفاعلّيا ت�ّونت عناصره السياقّية من أطراف التلّفظ، و�� األب واألبناء، ونوع    تضّمن

من املعلومات �عّرف بأطراف ا�حوار  املقام، وهو مقام ن�ح ولوم ووعظ. وقد زّود الراوي املروّي لھ بمقدار  

�ان بأرض دستابند تاجر مك��، و�ان لھ بنون. فلّما أدر�وا أسرعوا �� مال  قائال: "  وت�ّ�ر نوع املقام ومقاصده،

 ترّد عليھ وعل��م"
ً
فاألب تاجر ثرّي حسن التدب��، و�� سعة من املال. وأّما األبناء    3.أب��م، ولم يح��فوا حرفة

   فأغرار متالفون ملال أب��م، قعود عن تحصيل صناعة وطلب الرزق.

فجاء    و�ان لنوع املقام وعناصره السياقّية ا�ختلفة تأث�� عميق �� بناء ا�خطاب بناء تمّ�� �عّدة خصائص.

ح بنفس  ير�ح  النوع  حيث  استمِ◌ من  �ّي 
ْ

األمور  ك �عظائم  و�صره  ا�حياة   �� تجر�تھ  من  م 
ّ
املت�ل األب  ّده 

ودقائقها. وورد ا�خطاب من حيث الب�ى ال��كيبّية جمال اسمّية قص��ة. و�� اسمّية لتقّرر حقائق. و�� قص��ة  

لها وحفظها. واقتصر ا�خطاب من الناحية البالغّية ع�� حّجة التقسيم
ّ
 Argument( ليسهل ع�� األبناء تمث

division de(.سّد   و، 4فتؤّدي إ�� "تقو�ة حضوره �� األذهان" . و�� حّجة �ستق�ىي املقّسم و�س�� أجزاءه�"

 
 . 73، صالمصدر نفسه -1
 . 73نفسه، ص  المصدر -2
 . 73، ص نفسهالمصدر  -3

4- Chaim Perelmanet Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation: La nouvelle rhétorique, Éditions de 
l’université de Bruxelles, 6èmeédition, Bruxelles, 2008, pp. 316-317. 



ويله
ٔ
سد والثور" في "كليلة ودمنة"   مفعول المقام في صناعة الخطاب وتا

ٔ
نموذجا  "باب اال

ٔ
 د. يسرى التمراوي ـ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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ا �ان مقام التحر�ض يباين مقام الن�ح، فلعل وجوه تأث��ه ��  .1ع�� السامع �ّل منافذ املناورة وا�خاتلة"
ّ
ومل

 ا�خطاب ت�ون متباينة.

 :مقام التحریض -2-2
برز املقامات الواردة �� "باب األسد والثور" نظرا إ�� أّن دمنة قد اعتمد التحر�ض  �عّد مقام التحر�ض أ

لإليقاع ب�ن األسد والثور. وقد حملھ مقام التحر�ض ع�� صياغة خطابھ صياغة �ستجيب لشرط املطابقة  

 ب�ن املقام و��ن ا�خطاب. ونوّ�ح ذلك انطالقا من املثال التا��: 

األم�ن الصادق عندي أن ش��بة خال برؤوس جندك، فقال لهم: قد �جمت    قال دمنة لألسد: "حّدث�ي  -

ا بلغ�ي هذا  
ّ
ھ مل

ّ
ھ �ائن �� ولھ شأٌن، وأن

ّ
األسد، و�لوت رأيھ ومكيدتھ وقوتھ، فاستبان �� �� �ّل ذلك ضعف، و�ن

ها، وجعلتھ نظ�� نفسك، فهو يظّن    عرفت أّن ش��بة
ّ
ك أكرمتھ الكرامة �ل

ّ
ھ مثلك.  خئون غادر، وقد عرف أن

ّ
أن

ھ قد 
ّ
ھ �ان ُيقال: إذا عرف امللك من الرجل أن

ّ
. فإن

ً
ك م�ى ُزلت عن م�انك صار لھ ُملكك، فهو ال يدع جهدا

ّ
وأن

ھ إن لم يفعل �ان هو املصروع. وأنت أّ��ا امللك  
ّ
ساواه �� الرأي واملن�لة والهيبة واملال، والتبع، فليصرعھ، فإن

 .2أرى أن تحتال لألمر قبل أن يفوتك، ثّم ال �ستدركھ" أعلم باألمور وأبلغ ف��ا رأيا. وأنا

م وهو دمنة، والسامع وهو األسد،  
ّ
كرت من عناصره السياقّية ثالثة: املت�ل

ُ
تضّمن هذا املثال مقاما، ذ

. فقد ت�ّون  و�س��اتيجيةونوع املقام وهو مقام تحر�ض. ولهذه العناصر تأث�� عميق �� ا�خطاب بنية وأسلو�ا  

�ام بالواقعّية، فيصّدق السامع ما  خطاب دمنة من حيث البنية من سند وم�ن. ومن أبرز وظائف السند اإل�

قيل لھ. وت�ّون امل�ن من خ�� وحّجة ورأي. مدار ا�خ�� ع�� ما �ان من أمر ش��بة من تدب�� لإلطاحة باألسد.  

وجاءت حّجة الشاهد القو�ّ� تحف��ا لألسد ع�� املبادرة بالقضاء ع�� ش��بة قبل فوات األوان. وورد الرأي  

 وى التحف��.  نصيحة �عّزز ا�حّجة �� مست 

الراوي   إ��  سندت 
ُ
أ املوجبة. وقد  الصفات  األّول  ا�جدول  منھ: شمل  جدول�ن  باختيار  الوصف  ق 

ّ
و�تعل

الذي تحّمل منھ دمنة ا�خ��. فهو أم�ن وصادق. ومن شأن هاتْ�ن الصفتْ�ن أن توقعا التصديق �� ذهن األسد  

سن
ُ
دت إ�� ش��بة. فهو خائن وغادر. وهما صفتان  بما يقولھ دمنة. وشمل ا�جدول الثا�ي الصفات السالبة، وأ

تحمالن األسد ع�� تأديب ش��بة ع�� مقدار خيانتھ وغدره. واملقابلة ب�ن الصفات املتناقضة �� ذهن السامع  

خاذ موقف ّما، والعمل ع�� تحقيقھ. 
ّ
 �� الوقت نفسھ تز�د من درجة وضوحها، فتحّفز السامع ع�� ات

اتيجّية التضليل. فقد غالط دمنة األسد، ونقل إليھ ما لم يكن من أمر ش��بة.  اإلس��اتيجّية ف�ي إس��  وأّما

وأوغر قلب األسد، وعمل ع�� أن ين�ع من ذهنھ صورة ش��بة القائمة ع�� ا�حكمة وسداد الرأي، و�زرع م�ا��ا  

نجح �� صورة أخرى قوامها ا�خيانة والغدر. وقد حمل مقام التحر�ض دمنة ع�� مغالطة األسد وتضليلھ لي

ل �� اإليقاع �ش��بة. ولكّن دمنة يجد نفسھ أحيانا �� مقامات زجر ذات خطاب مختلف. 
ّ
 مسعاه املتمث

 
وراق" البن حّجة الحمويمحّمد الناصر كّحولي،  -1

ٔ
سسه وتقنّياته في "ثمرات اال

ٔ
، قليبية،  1، دار زينب، ط الحجاج الخطابّي ا

 . 140، ص 2017
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 :مقام الزجر  -2-3
�عّددت املقامات القائمة ع�� الزجر. واختلفت وجوه تأث��ها �� �شكيل ا�خطاب. وسنبّ�ن ذلك استنادا  

 إ�� ما ورد �� املثال التا��:

 �� م�انھ ال يتحّول وال ينشط كما �ان يفعل؟ قال  قال دمنة  -
ً
ل�ليلة: "ما ترى يا أ��؟ ما شأن امللك مقيما

�ليلة: ما شأنك أنت واملسألة عّما ليس لك وال �عنيك؟ أّما نحن فحالنا حال صدق، ونحن ع�� باب امللك  

ي�ون من أمورهم، فاسكت عن  واجدون ما نأ�ل، ولسنا من أهل املرتبة ال�ي يتناول أهلها كالم امللوك وما  

 .1هذا"

ت�ّون املقام �� هذا املثال من العناصر السياقّية التالية: طر�ْ� ا�حوار، وهما �ليلة ودمنة، ونوع املقام،  

وهو مقام زجر وردع. و�ان �ليلة واعيا �سمات أخيھ دمنة الذهنية وا�خلقّية واالجتماعّية. فهو داهية وشّر�ر  

غفل ال �عرفھ األسد. ف�ان لسمات دمنة واملقام الزاجر تأث�� قوّي �� خطاب �ليلة.  وطموح وقليل الهّمة و 

باملالءمة تتمّ��  لغوّ�ة  ألعمال  �ليلة  اختيار   �� التأث��  ذلك  خرج  2وظهر  وقد  باالستفهام.  خطابھ  فبدأ   .

ل �� تبكيت دمنة و�فحامھ حسب ب��مل
ّ
. وأردف �ليلة  3اناالستفهام عن معناه ا�حقيقّي إ�� مع�ى بال�ّ� تمث

االستفهام بالتأكيد. فرّ�خ فكرة �� ذهن دمنة مفادها الثبات ع�� الصدق والقناعة باملوجود. ثم دّعم ذلك  

مفادها أّ��ما لم يبلغا �عد مرتبة من يجوز لھ    4بالنفّي. فوّجھ امللفوظ وذهن دمنة قصرا إ�� نتيجة واحدة

يلة خطابھ باألمر. ومداره ع�� الزام دمنة باإلعراض عن موضوع الكالم �� أمور امللك وشؤونھ. ثّم عّزز �ل

ھ يجد نفسھ �� مقام تو�يخ ذي خطاب حاّد.
ّ
 كالمھ، وعدم ا�حديث �� شؤون امللك. وم�ى لم يرعو دمنة فإن

 :مقام التوبیخ -2-4
 ملقام التو�يخ دور كب�� �� بناء ا�خطاب و�شكيلھ. ونبّ�ن ذلك اعتمادا ع�� املثال التا��: 

ل �ليلة لدمنة: "أّ��ا الفسل، انظر إ�� حيلتك، ما أنكدها وأوخم عاقب��ا. فقد ف�حت األسد وأهلكت  قا  -

رقك فيما اّدعيت فيھ الرفق. أولست �علم أّن أ�جز  
ُ

ش��بة، وفّرقت �لمة ا�جند، مع ما استبان �� من خ

ف صاحبھ القتال، وهو �� غ�ى عنھ؟"
ّ
 .5الرأي ما �ل

 
 .75، صالمصدر نفسه -1
ّن الكلمة لن تكـ -2

ٔ
ساسّية للمالءمة في ا

ٔ
و  تتمّثل الفكرة اال

ٔ
تسب فعاليتها ما لم تكن متناسبة مع السمات الخاّصة للمتحّدث ا

و الوسيط. 
ٔ
و المناسبة ا

ٔ
و المتلّقي ا

ٔ
 الموضوع ا

 سلوان، 
ٔ
 . 610، ص 1، ج 2016، القاهرة، 1، ترجمة نخبة، المركز القومّي للترجمة، ط موسوعة البالغةتوماس ا

3- Chaim Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation: La nouvelle rhétorique, op. cit. p. 
214.  
4-Oswald Ducrot, Les échelles argumentatives, Editions de Minuit, Paris, 1989, p. 7. 

 .99، مصدر سابق، صكليلة ودمنة، )عبد هللا (بن المقّفع  -5
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م وهو �ليلة، والسامع وهو دمنة،    ت�ّون املقام الوارد ��
ّ
هذا املثال من العناصر السياقّية التالية: املت�ل

ل تأث�� تلك العناصر �� ا�خطاب �� االختيارات امل�جمّية
ّ
الواصفة    1ونوع املقام وهو مقام تو�يخ وتقريع. وتمث

رق، والفسل من الر 
ُ

جال الرذل. وُوصف فعلھ  للفاعل وفعلھ ونتائجھ. فقد نودي الفاعل دمنة بالفسل وا�خ

لت نتائجھ �� فضيحة امللك وهالك ال��يء وتفر�ق ا�جند. و�ش��ك  
ّ
بالنكد ووخامة العاقبة، وال�جز. وتمث

 من مروءتھ، والقدح �� رجاحة 
ّ
هذه االختيارات امل�جمّية �� إبراز عظيم الذنب الذي ارتكبھ دمنة، وا�حط

 عقلھ، واّ��امھ بالقصور �� التدب��.

ر �� صياغة ا�خطاب، و�حمل يّت�ح م
ّ
ّما تقّدم أّن املقام الداخ�ّ� بمختلف أنواعھ وعناصره السياقّية يؤث

م ع�� اختيارات معّينة دون أخرى، من أجل االستجابة لشرط املطابقة ب�ن املقام و��ن ا�خطاب. ولعل
ّ
  املت�ل

 اجا وتأو�ال. املقام ا�خار�ّ� ت�ون لھ مظاهر أخرى مختلفة من التأث�� �� ا�خطاب إنت

 : المقام الخارجيّ  -3

يخرجنا من وضعّيات تلّفظّية داخل ا�خطاب إ�� وضعّية  إّن االنتقال من املقام الداخ�ّ� إ�� املقام ا�خار�ّ�  

يا تلّفظّيا م�ّجال �� وضعّية تواصلّية"2تواصلّية ب�ن ال�اتب واملتلّقي
ّ

. ويشمل املقام  3. و�صبح النّص "تمش

�� باب    4بارات املقامّيةا�خار�ّ� جميع االعت  "�ليلة ودمنة".  أثناء ترجمة عبد هللا بن املقّفع كتاب  القائمة 

"األسد والثور". ونذكر من تلك االعتبارات أك��ها تأث��ا �� عبد هللا بن املقّفع الختياره ترجمة كتاب "�ليلة  

 ودمنة" دون غ��ه من الكتب األخرى سواء الفارسّية أو الهندّية. 

 
وكسفورد وفيتجنشتين–إّن التعابير  -1

ٔ
خذ معناه من المناسبة التي  ال مع -حسب فالسفة ا

ٔ
ي إّن اللفظ يا

ٔ
 في سياق محّدد، ا

ّ
نى لها إال

 استعمل فيها.
صيل وإالجراءمن النسق إلى السياق، ضمن  فيتجنشتينمصطفى بلبولة، لد -

ٔ
ن، ع  نظرّية السياق بين التوصيف والتا

ٓ
، سلسلة اال

 . 43، ص 2015، 1، نشر مشترك، ط 5
م من المتلّفظ،  -2

ّ
ّية مساعدة على تمييز المتكل

ٔ
دبّي ا

ٔ
يقول صالح بن رمضان: "إّن االستناد إلى مقولة التخاطب يساعد الدارس اال

ي التمييز بين الوضعّية التلّفظّية داخل الخطاب ووضعّية التواصل بي
ٔ
ن الذات الحقيقّية الكاتبة والذات  والمخاطب من المروي له، ا

 الحقيقّية المتلّقية".
دبّي من التداولّية ٕالى إالدراكّيةصالح بن رمضان،  -

ٔ
دبّي بالرياض، ط التواصل اال

ٔ
، ص 2015، 1، المركز الثقافّي العربّي والنادي اال

98 . 
3- Ligia Stela Florea, Pour une approche linguistique et pragmatique du texte littéraire, Editions eliteratura, 
Bucarest, 2015, p. 19. 

و المحيط الماّدّي الفيزيقّي، الّزمانّي والمكانّي الذي يقع فيه فعل   -4
ٔ
يقول شكري الطوانسيعن عناصر السياق المقامّي: "اإلطار ا

اعّية وما يكون بينهم من عالقات وروابط تسبق الّتلّفظ  الّتلّفظ والمشاركين في الحدث الكالمّي: هوّيتهم وهيئتهم ووضعيتهم االجتم
خذ صورة  

ٔ
ثناءه ورؤية بعضهم بعضا، وما يعتقده الواحد عن االخر وما يجمعهم من سنن لغوّية وثقافّية واجتماعّية مشتركة تا

ٔ
وا

حكام واعتقادات ومقاصد ونوايا وم
ٔ
و قيم، وما يصدرون عنه من معارف وا

ٔ
و معايير ا

ٔ
يول ورغبات ومصالح وما  مواضعات عاّمة ا

عرافه وتقاليده التي  
ٔ
و عالمه) وشكله الّتعبيرّي با

ٔ
يحدسون به من افتراضات واقتضاءات واحتماالت. هذا إلى جانب موضوع الّتلفظ (ا

 يعترف بها اجتماعّيا (وتاريخّيا) ضمن ثقافة ّما. ُينظر: 
  .64شكري الطوانسي، المقام في البالغة العربّية: دراسة تداولية، ص 



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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املن�ىئ: لم يكن عبد هللا بن املقّفع مجّرد م��جم ترجم كتاب "�ليلة ودمنة" من الفارسّية إ�� العر�ّي. بل   -

الن��   يتما�ىى وطبيعة  ف أسلو�ا 
ّ
�� األسلوب. فقد وظ التغي�� والتطويع  غّ�� فيھ وطّوعھ وزاد عليھ. يظهر 

ايا واقعھ. وتظهر الز�ادة �� إضافة باب ��  الفّ�ّي العر�ّي، ونفث فيھ من روحھ ما وفكره ما جعلھ ير�ح بقض

. ومن أبرز وظائف هذا الباب توجيھ القارئ  1"باب عرض الكتاب لعبد هللا بن املقّفع"  أّول الكتاب ُ�عرف بـ

 إ�� نوع معّ�ن من القراءة يقوم ع�� تجاوز املعا�ي الظاهرة إ�� املعا�ي الباطنة.  

ومجّرد ذكر اسم عبد هللا بن املقّفع أو قراءتھ �� سفر كتاب "�ليلة ودمنة" يرسم �� ذهن القارئ صورة  

ل�خطاب   الرج Éthos prédiscursif(2( سابقة  االنتماء  عن  األ�عاد. فمن جهة  الوجوه ومتعّددة  ل مختلفة 

لقّيا بالكرم واإليثار  
ُ

العر�ّ� والثقا�ّ� �شأ ابن املقّفع مجوسّيا من أتباع املذهب املانوّي. ثم أسلم. واش��ر خ

العلم. وارتفعت م�انتھ   الع وغزارة 
ّ
والفطنة وسعة االط بالذ�اء  الذهنّية ُعرف  السمات  والوفاء. ومن جهة 

ّبھ با�خليل بن أحمد الفراهيدّي.  
ُ

 العلمّية ب�ن معاصر�ھ ح�ى ش

أ�ي  العبا�ىّي وتحديدا ا�خليفة  وأّما من جهة أوضاعھ السياسّية واالجتماعّية فقد �ان خصما ل�حكم 

ا�خالفة   �� املعتمد  اإلدارّي  النظام  عيوب  كشف  العبا�ىّي  ل�حكم  نقده  مظاهر  ومن  املنصور.  جعفر 

لھ النظام اإلدارّي الفار�ىّي ع�� النظام اإلدارّي العر�ّي. و�ان �� خالف كب�� مع وا�� البصرة  العّباسّية، وتفضي

ب بن أ�ي صفرة. ودأب ع�� االس��انة بھ باستمرار.
ّ
  ُسفيان بن ُمعاو�ة بن يز�د بن املهل

ع السياسّي�ن  املتلّقي: �شمل املتلّقي القارئ العر�ّي عموما. و�مكن أن نخّص بالذكر خصوم ابن املقّف   -

تل ابن املقّفع    البصرةواالجتماعّي�ن، وتحديدا ا�خليفة العّبا�ىّي املنصور، ووا��  
ُ
سفيان بن معاو�ة. وقد ق

 بالزندقة. ع�� يد سفيان بن معاو�ة بإ�عاز من أ�ي جعفر املنصور، 
ً
 م��ما

ل الوجھ الظاهر �� التعليم وال��ذيب. فقد قال الفيلسوف   -
ّ
املقام: إّن للمقام وجه�ن ظاهرا و�اطنا: يتمث

�� صنع دمنة   باب "األسد والثور": "ف�ان  �� آخر  أرذل  –للملك    - السباع وأحقرها�� صغره وضعفھ وهو 

ب �ّل واحد م��ا ع�� صاحبھ، حّ�ى قطع وّدهما و�خاءهما من األعاجيب  
ّ
باألسد والثور ما شغب بي��ما، وأل

قاء وا�حذر ألهل النميمة والوهس، والنظر فيما يزّوقون من خد�ع��م ومكرهم  
ّ
والع�� لذوي األلباب �� االت

ك و�تجّنبوا عط��م، و�فحصوا عن هذه األشياء م��م، ثّم وسعاي��م. وذوو العقول أحّق أن يّتقوا كذب أولئ 

 عن تثّبت وضياء ونور، وأن يرفضوا �ّل ما عرفوا ذلك منھ"
ّ

 3ال يقدموا ع�� �ىيء من أقاو�لهم إال

ل الوجھ الثا�ي الباطن �� النقد واإلصالح
ّ
ل النقد �� قول ابن املقّفع: "فأّول ما ينب�� ملن طلب  4و�تمث

ّ
. يتمث

شيئا إ�� غ��ه ح�ى يحكمھ    تاب أن يبتدئ فيھ بجودة قراءتھ والتثّبت فيھ... فليس ينب�� أن يجاوز هذا الك

إ��   و�نسبھ  موضعھ  �ىيء  �ّل  يضع  ح�ى  واملعرفة  يقرأ  ملا  بالفهم  فعليھ  و�ح�امھ.  قراءتھ  و��  فيھ  و�تثّبت 

 
 . 51-45، مصدر سابق، ص ص كليلة ودمنة، )عبد هللا (بن المقّفع  -1

2-Ruth Amossy, L'argumentation dans le discours, Armand Colin, Paris, 2013, p. 94.  
 . 105، مصدر سابق، ص كليلة ودمنة، )عبد هللا (بن المقّفع  -3
ديب.  -4

ٔ
حمد حسين جار هللا على ثالثة مقاصد: مقصد تاريخّي ومقصد المتعة والتسلية ومقصد التعليم والتا

ٔ
 اقتصر ا

حمد حسين جار هللا، المقصدّية والتشكيل البنائّي في كـتاب كليلة ودمنة، 
ٔ
ّية التربيةا

ّ
ة كل

ّ
 .  19-18، ص ص 2001، 2، م  4، ع مجل
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ھ إذا أحكم القراءة لھ وعرف ظاهر القول فقد ف
ّ
أن رغ مّما ينب�� لھ أن �عرف معناه، وال �عرض �� نفسھ 

�ي أرجو أن  .1منھ
ّ
الباب. فإن �� هذا  بما  الكتاب فليقتد  ابن املقّفع: "فمن قرأ هذا  �� قول  ل اإلصالح 

ّ
و�تمث

 2يز�ده بصرا ومعرفة. فإذا عرفھ اكتفى واستغ�ى عن غ��ه، و�ن لم �عرفھ لم ينتفع بھ"

مت 
ّ

وتحك ا�خطاب  إنتاج   �� االعتبارات  تلك  �ّل  رت 
ّ
واس��اتيجّية  وأث وأسلو�ا  بنية  تأث��  3فيھ  يظهر   .

 االعتبارات املقامّية �� مستوى البنية �� تواتر البنية ا�حجاجّية. وننطلق �� بيان ذلك من األمثلة التالية:  

"قال بيدبا: إذا ابت�� املتحاّبان بأن يدخل بي��ما الكذوب ا�حتال، لم يلبثا أن يتقاطعا و�تدابرا.    :1املثال    -

ھ �ان بأرض دستابند
ّ
 4تاجر مك�� و�ان لھ بنون" ومن أمثال ذلك أن

"قال دمنة: من استصغر أمر عدوه و��اون بھ أصابھ ما أصاب وكيل البحر من الطيطوى. قال  :  2املثال    -

 .5ش��بة: وكيف �ان ذلك؟ قال دمنة: زعموا أّن"

ي:  3املثال    -
ّ
إذا �ان هذا رأيك فإ� أّما  رك �حبة السلطان، فإّن   "قال �ليلة: 

ّ
�� �حبة السلطان    أحذ

القليل: �حبة   إال   األهوج، وال �سلم منھ 
ّ

إال ثالثة ال يج��ئ عليھ  أمور  العلماء:  خطرا عظيما. وقد قالت 

 . 6السلطان، وائتمان النساء ع�� األسرار، وشرب السّم للتجر�ة"

طروحة وا�حّجة. و�ذا �انت األطروحة ال تز�د  ت�ّون كالم ال�خصّيات �� هذه األمثلة الثالثة من جزأين: األ 

ع�� �و��ا رأيا أو موقفا فإّن ا�حّجة تنّوعت. ف�ي تارة تمثيل ح�ائّي أو حّجة سردّية مثلما هو األمر �� املثالْ�ن  

إ��  “بـ  األّول والثا�ي، وترد مسبوقة   أّن"، و�� طورا ت�ون شاهدا قولّيا مسندا  أو "زعموا  ومن أمثال ذلك" 

 ماء وا�حكماء، مثلما هو األمر �� املثال الثالث.  العل

و�ظهر تأث�� االعتبارات املقامّية �� مستوى األسلوب �� تواتر التأكيد ع�� ألسنة ال�خصّيات و�� تتحاور.  

 و�مكن بيان ذلك انطالقا من األمثلة التالية:  

 .7قال األسد لدمنة: "لقد تركت�ي �ارها �جاورة ش��بة" : 1املثال  -

 ع�� قدر املروءة، فاملرء ترفعھ مروءتھ من املن�لة  :  2املثال    -
ٌ
 مش��كة

ٌ
قال دمنة ل�ليلة: "إن املنازل متنازعة

 .8الوضيعة إ�� املن�لة الرفيعة؛ ومن ال مروءة لھ يحط نفسھ من املن�لة الرفيعة إ�� املن�لة الوضيعة"

 
 .46، مصدر سابق، ص نةكليلة ودم، )عبد هللا (بن المقّفع  -1
 51نفسه، صالمصدر  -2
 يتطابق الخطاب كّل الحاالت مع السياق.  -3

Marie-France Grinschpoun, L'analyse de discours, Donner du sens aux dires, Entrick B. Éditions, 2ème 
édition, Paris, 2013, p. 11.  

 .73سابق، ص، مصدر كليلة ودمنة، )عبد هللا (بن المقّفع  -4
 . 96ص  ،هنفسالمصدر  -5
 .78، ص المصدر نفسه -6
 .90ص المصدر نفسه، -7
 . 76ص المصدر نفسه، -8
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 .1فاستلذذت، فأرا�ي قد ان��يت إ�� الذي فيھ املوت"قال ش��بة لدمنة: "لعمري لقد طمعت : 3املثال  -

ل �� إدخال أدا�ْي التأكيد "لقد"
ّ
"إّن" �� بداية الكالم    و  �جأت ال�خصّيات �� هذه األمثلة إ�� التأكيد. وتمث

الكال  و�رد  الثالث.  املثال   �� الكالم  بداية   �� و"لقد"  "لعمري"  دْين 
ّ

و�دخال مؤك والثا�ي،  األّول  املثال�ن  م  �� 

إن�ار   مقام  املقام  �ان  إذا  بأداتْ�ن  دا 
ّ

مؤك و�رد  وترّدد.  مقام شّك  املقام  �ان  إذا  واحدة  تأكيد  بأداة  دا 
ّ

مؤك

 وجحود. 

ھ موضع  
ّ
ول�ن ورد الكالم ع�� لسان ال�خصّيات فنحن نقّدر أّن التأكيد من صنع ابن املقّفع. فهو �علم أن

�� البصرة وا�خليفة العّبا�ىّي الثا�ّي و�ّل من ناصرهم. ولذلك  اشتباه ل�ونھ مناوئا لرأ�ىْي ا�حكم �� عصره: وا

وقد    فإّن هؤالء سي�ونون �� محّل شّك وترّدد �� قبول مقالتھ، وسيجحدون ا�حقائق ال�ي �عرضها عل��م.

د خطابھ بأدا�ْي تأكيد
ّ

د ابن املقّفع ا�خطاب بأداة التوكيد واحدة لدفع الشّك وال��ّدد من األذهان، ثم أك
ّ

  أك

وحكم   حقائق  من  ا�خطاب   �� ورد  بما  التسليم  ع��  حملها  أجل  من  األذهان،  من  وا�جحود  اإلن�ار  لدفع 

 ومواقف. 

و�ظهر تأث�� االعتبارات املقامّية �� ا�خطاب �� مستوى االس��اتيجّية. فقد آثر عبد هللا بن املقّفع ترجمة  

ا وجده قائما ع�� إس��اتيجّية التمث
ّ
� التمثيل �� مستو��ن: يظهر املستوى  2يلكتاب "�ليلة ودمنة" مل

ّ
. و�تج�

األّول �� مماثلة ا�جتمع اإل�سا�ّي با�جتمع ا�حيوا�ّي. و�ظهر املستوى الثا�ي �� تواتر حّجة التمثيل السردّي.  

نت إس��اتيجّية التمثيل ابن املقّفع من نقد واقعھ خاصة الواقع السيا�ىّي. ونوّ�ح ذلك انطالقا من  
ّ

وقد مك

 مثلة التالية:  األ 

 مكتفيا:  1املثال    -
ً
ا    برأيھ. "و�ان بقر�ھ أسد ُيقال لھ بن�لھ... و�ان مزهّوا متكّ��ا منفردا

ّ
و�ّن ذلك األسد مل

ُرعب منھ، وكره أن يفطن لذلك جنده، فلم ي��ح   الثور، ولم يكن رأى ثورا قط، وال سمع خواره، سمع خوار

 .3م�انھ"

� بكرامتھ أفضل من بحضرتھ، ولكّنھ يؤثر بذلك من قرب  قال �ليلة:  :  2املثال    -
ّ

"إّن السلطان ال يتو�

 . 4منھ"

قال دمنة: "إّن إرادة األسد ملا ير�د ليس ل�ىيء مّما ذكرت من تحميل األشرار وال غ�� ذلك،  :  3املثال    -

ھ جّبار غّدار، أّول طعامھ حالوى وآخره مرارة، بل أك��ه  
ّ
 .5سّم مميت"ولكّنھ الغدر والفجور، فإن

 
 . 93ص المصدر نفسه، -1
 التلميحّية.  ذكر عبد الهادي الشهري عّدة استراتيجّيات للخطاب، من بينها اإلستراتيجّية - 2

،  2004، بيروت، 1، دار الكـتاب الجديدة المّتحدة، ط الخطاب مقاربة لغوّية تداولّية ٕاستراتيجياتعبد الهادي بن ظافر الشهري، 
 .370ص 

 .75بن المقّفع (عبد هللا)، كليلة ودمنة، مصدر سابق، ص  -3
 . 77، ص المصدر نفسه -4
 93ص المصدر نفسه، -5
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، ووزراؤه  :  4املثال  -
ً
ھ يقال: إّن السلطان إذا �ان صا�حا

ّ
 سمعتھ، فإن

ً
قال دمنة: "قد أذكر�ي أمرك شيئا

 .1وزراء سوٍء، منعوا خ��ه، فال يقدر أحٌد أن يدنو منھ"

وا�ج�ن.  االستبداد  خصالھ  من  كرت 
ُ
وذ حاكم،  ل�ّل  تمثيل  األّول  املثال   �� عنھ  املتحّدث  األسد  إّن 

كرت من خصالھ ��  
ُ
والسلطان املتحّدث عنھ �� املثال�ن الثا�ي والثالث إطالق و�عميم ل�ّل حاكم كذلك. وذ

املثال الثا�ي إيثار قرابتھ وتجاهل الفضالء مّمن حولھ. وُوصف وزراء السلطان �� املثال الثالث ب�و��م وزراء  

 ھ.  سوء ألّ��م �ستأثرون بخ�� امللك، و�منعون وصول اآلخر�ن إلي

و�بدو أّن مقاصد ابن املقّفع تتجاوز مستوى ا�جتمع ا�حيوا�ي لتحيل إ�� ا�جتمع اإل�سا�ّي. فهو يقول:  

"ولم يول العقالء من أهل �ّل ومان يلتمسون أن ُ�عقل ع��م، و�حتالون لذلك بصنوف ا�حيل، و�طلبون 

فها ابن املقّفع إلبالغ موقفھ  ل  . فإس��اتيجّية التمثيل �� حيلة من ا�حي2إخراج ما عندهم من العلل"
ّ
ال�ي وظ

. فليس املقصود باألسد والسلطان والوزراء سوى أ�ي جعفر املنصور  3من رموز ا�خالفة العّباسّية �� عصره

ووزرائھ أّوال، وسفيان بن معاو�ة وأعوانھ ثانيا. و�� ذلك نقد الذع ل�خليفة العبا�ىّي و�شه�� بوزرائھ ووالتھ  

 . 4وأعوا��م

 : تمة الخا  -4

صناعة    �� مختلف  تأث��  م��ما  ل�ّل  كب��ان  مقامان  والثور"  األسد  "باب   �� املقام  أّن  إ��  نصل  وهكذا 

ا�خطاب. املقام األّول هو املقام الداخ�ّ� ، أو املقام الذي �انت ال�خصّيات تتحاور فيھ سواء �� القّصة  

عھ وتنّوعت عناصره السياقّية من مقام  اإلطار أو القصص املضّمنة. وقد ورد مقامات عّدة، فاختلفت أنوا 

إ�� آخر. وساهم نوع املقام ومختلف تلك العناصر املقامّية �� التأث�� �� خطاب �ّل �خصّية �� مستو�ات  

 مختلفة. فجاء ا�خطاب مستجيبا ملقت�ىى ا�حال ال�ائنة زمن التلّفظ بھ.  

باعتباره   املقفع  ابن  �شمل  خار�ّ�  فمقام  الثا�ي  املقام  عموما  وأّما  العر�ّي  والقارئ  الكتاب،  م��جم 

والسلطة العباسّية خصوصا. وساهمت جميع العناصر املقامّية القائمة زمن القيام بال��جمة �� التأث�� ��  

 خطاب ابن املقّفع بنية وأسلو�ا و�س��اتيجّية. 

 
 .72ص  المصدر نفسه، -1
 45ص المصدر نفسه، -2
يقول فرج بن رمضان عن خصائص الحكاية المثلّية: إّن السرد القصصّي غير مطلوب لذاته وال لغاية فّنّية خالصة، وإّنما ُيطلب في 3

ّول بوصفه مطّية لبلوغ الهدف الوعظّي التعليمّي".  
ٔ
 المقام اال

 . 268، ص 2002، 46، ع ات الجامعة التونسّيةحوليّ فرج بن رمضان، مكانة المعنى وصفاته في الحكاية المثلّية، 
ه، في تقديرنا، طرق الموضوع السياسّي باعتماد تقنية المثال والتمثيل".  -4

ّ
هّم من ذلك كل

ٔ
 يقول عبد هللا البهلول: "وا

نموذجا، عبد هللا البهلول،
ٔ
 بال ن“مؤمنو ضمنمصادر القّوة اإلقناعّية في المثال المخترع، مثال البوم والغربان ا

 ).23، في الساعة 7/11/2018، (تّمت زيارته يوم  www.mominoun.com, 03/02/2016،حدود"
  .32ص 
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مّية ا�حافة  و�مكن القول إّن ا�خطاب سواء �� ظاهره أو مضمره �شتمل بالضرورة ع�� العناصر املقا  

ره باملقام. فاملقام هو الذي  1�عملّية إنتاجھ
ّ
. وهو يكتسب خصائصھ البنائّية والفّنّية وأ�عاده الداللّية من تأث

  .2يصنع املقال أك�� مّما يصنعھ قائلھ. ولذلك ُعّرف الكالم البليغ قديما ب�ونھ الكالم املطابق ملقت�ىى ا�حال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ن نماثل بين  -1

ٔ
يقول محّمد مشبال عن نصوص الجاحظ السردّية: "تسمح لنا نصوص الجاحظ السردّية في ضوء التلّقي التداولّي ا

 خطابها وبين المقامات التواصلّية".
ويل في النّص السردّي عند الجاحظمحمد مشبال، 

ٔ
 . 40، ص 2015، 1، نشر مشترك، ط الحجاج والتا

ّول، لوم البالغةإاليضاح في عالقزويني،  -2
ٔ
  .9، ص 2009، موسوعة الشعر العربّي، اإلصدار اال
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 : المصدر والمراجع  -5

 :المصدر
، تحقيق عبد الوهاب عزام وطھ حس�ن، مؤّسسة هنداوي للتعليم  �ليلة ودمنة،  )عبد هللا(بن املقّفع   -1

 .  2014والثقافة، القاهرة، 

 :المراجع العربیّة
نظرّ�ة السياق ب�ن التوصيف  فيتجنشت�ن من النسق إ�� السياق، ضمن   بلبولة (مصطفى)، لدفيج  -1

 .2015، 1، �شر مش��ك، ط  5، سلسلة اآلن، ع والتأصيل واإلجراء

 . 2009، موسوعة الشعر العر�ّي، اإلصدار األّول، البيان والتبي�ن، (عمرو)ا�جاحظ  -2

ّية ال��بية، املقصدّية والتشكيل البنائّي �� كتاب �ليلة ودمنة،  )أحمد حس�ن(جار هللا   -3
ّ
ة �ل

ّ
، 4، ع  مجل

 .2001، 2م 

(فان)،   -4 والتداو��ّ ديك  الدال�ّ�  ا�خطاب   �� البحث  والسياق استقصاء  القادر  النّص  ترجمة عبد   ،

 .2000قني�ي، أفر�قيا الشرق، الدار البيضاء، 

، املركز الثقا�ّ� العر�ّي والنادي األد�ّي  التواصل األد�ّي من التداولّية إ�� اإلدراكّية،  )صا�ح(بن رمضان   -5

 .  2015، 1بالر�اض، ط 

 .  2002،  46، ع  حولّيات ا�جامعة التو�سّية)، م�انة املع�ى وصفاتھ �� ا�ح�اية املثلّية،  بن رمضان (فرج -6

 .  1، ج2016، القاهرة،  1، ترجمة نخبة، املركز القومّي لل��جمة، ط  موسوعة البالغة،  )توماس(  سلوان -7

ا�خطاب،  )دومينيك( ومنغنو)باتر�ك(  شارودو -8 تحليل  وحمم�جم  امله��ي  القادر  عبد  ترجمة  ادي  ، 

 . 2008صّمود، دار سيناترا، تو�س، 

، دار الكتاب ا�جديدة ا�خطاب مقار�ة لغوّ�ة تداولّية  اس��اتيجياتالشهري (عبد الهادي بن ظافر)،   -9

 . 2004، ب��وت، 1املّتحدة، ط 

تداولية،  )الطوا��ىي(شكري   -10 دراسة  العر�ّية  البالغة   �� املقام  الفكر،  د  عالم 
ّ
ا�جل العدد  42،   ،1 ،

 .  2013سبتم�� 

، مقار�ة النّص السردّي التخيي�ّ� من وجهة نظر تداولّية "املقامة البغدادّية"  )محّمد نجيب(العمامي -11

ضمن   أنموذجا،  السردّي للهمذا�ي  النّص   �� ط  بحوث  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  ن�ى  دار   ،1  ،

 .  2005صفاقس، 

سف�� الفّ�ّي، صفاقس، ، مطبعة املقام �� األدب العر�ّي ،  )محّمد(بن عّياد  -12
ّ
 .2004الت

كتاب   -13 ضمن  العمرّي،  محّمد  ترجمة  األدبّية،  واألجناس  ا�خطابّية  األجناس   �� املقام  (كبدي)،  فار�ا 

العشر�ن القرن   �� األدب  البيضاء،  نظرّ�ة  الدار  الشرق،  أفر�قيا  العمري،  محّمد  وتقديم  ترجمة   ،

1996 . 

 .  2009، موسوعة الشعر العر�ّي، اإلصدار األّول، البالغةاإليضاح �� علوم ، (جالل الدين)القزو��ي  -14
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، ا�حجاج ا�خطا�ّي أسسھ وتقنّياتھ �� "ثمرات األوراق" البن حّجة ا�حموي ، )محّمد الناصر(كّحو��  -15

 . 2017، قليبية، 1دار ز�نب، ط 

ّية اآلداب والفنون واإلاالستدالل البال��ّ ،  )شكري ( املبخوت   -16
ّ
�سانّيات بجامعة  ، دار املعرفة للنشر و�ل

 .  2006، 1وحدة البحث �� "تحليل ا�خطاب"، ط -منو�ة
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