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 الخبريردية النص س
 )البرج(ليندة بن عباس: جامعة محمد البشير اإلبراهيمي

يعتبر السرد العربي واحدا من القضايا والظواهر التي بدأت تشغل بال العديد من الدارسين العرب       
في الوقت الحاضر خاصة أمام تعدد المناهج واألدوات اإلجرائية الوافدة من الغرب ومحاولة تطبيقها على 

د العربي لم يكن محط اهتمام النصوص السردية العربية خاصة التراثية منها؛ لكن هذا ال ينفي أن السر 
الباحثين العرب قديما بل بالعكس والدليل غلى ذلك هو ما وصلنا من روائع القصص والحكم، واألخبار 

السرد العربي قديم قدم اإلنسان العربي، وأولى النصوص التي وصلتنا عن العرب دالة  »والمقامات ف
ن أي إنسان في أي مكان بأشكال وصور على ذلك فمارس العربي السرد والحكي شأنه في ذلك شأ

وقد كان العرب في القديم يمارسون السرد في معامالتهم وكالمهم إلى جانب الشعر ولكن  (1) «متعددة
نجد هناك استعماالت عديدة قديمة وحديثة  »تحت مسميات مختلفة كانت تصب في مفهومه حيث 

لفني، القصة عند العرب، الحكايات العربية لمصطلح السرد منها: األدب القصصي، أب القصة، النثر ا
، بل إن سعيد يقطين يذهب إلى (2)«ومفهوم السرد يشمل كل هذه االستعماالت ليوضع جامعا ودقيقا لها

أبعد من ذلك ليقول أن الحضارة العربية قامت غلى السرد وأنه أضخم ديوان للعرب ويستدل على ذلك 
ئم سردية، واألمثلة على ذلك كثيرة ولعل من أشهرها شعر بالقول أن جزءا من الشعر ينهض على دعا

األخبار عن طريقة عيشهم وحياتهم. من عديدال يحوي المعلقات، وشعر الصعاليك الذي  

ومما الشك فيه أن السرد العربي كان وليد المشافهة التي كانت تعتمد أساسا على اإلخبار ولعل ما     
يلفت االنتباه إلى ذلك هي عبارات االستهالل التي توحي بنقل األخبار و األحداث من مثل: كان يا 

ولعل من أبرزها  مكان، يروى، يحكى أن... وغيرها من الصيغ التي نجدها في كثير من األعمال السردية
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ألف ليلة وليلة التي وظفت عبارة " زعموا "، وكتاب )حكاية الكندي( للجاحظ الذي وظف فيه عبارة       
فالموروث الحكائي العربي قد شكل لنفسه بنية خاصة بعد تراكم  »"حدثني" واألمثلة على ذلك كثيرة 

فأفرزت مواضيع عدة ومتنوعة ظلت تتسع قرون تنوعت خاللها الثقافية العربية اإلسالمية  أسهمت فيه
وتتمايز إلى أن شكلت لنفسها مصنفات، وانتظمت فيما بعد في أغراض وأنواع محددة كالحكاية واألخبار 

واألساطير والخرافات، وقد نهضت األنواع القصصية الكبرى كالحكاية الخرافية والسيرة والمقامة على 
يات الجن، والسحرة وطائر العنقاء... ( على األخبار الموغلة فقامت الخرافات )كحكا( 3)«موروث إخباري

وحياته، والمقامة  بالنبي صلى اهلل عليه وسلمفي التاريخ، وقامت السيرة في البداية على األخبار الخاصة 
قامت على أخبار الشطار والعيارين)  كدليلة وعلى الزيبق(، وغيرها من األنواع القصصية التي صورت 

ربية بجغرافيتها وشخصياتها وعالقاتها وهذا ما يثبت فعال أن هناك أشكاال وأنواعا للسرد العربي الحياة الع
قامت أساسا على الخبر، وهذا ما يدفعنا لطرح اإلشكالية التالية: ما هي عالقة الخبر باألنواع القصصية؟ 

 وهل يعتبر هذا األخير نوعا من أنواع السرد كغيره من األنواع؟. 

ول في هذه المداخلة تقديم لمحة بسيطة عن هذا الجنس من حيث المفهوم والخصائص والعالقة سنحا    
السرد.بينه وبين   

أقدم األشكال السردية العربية فقد عرف العرب هذا يحتل الخبر مكانة هامة في التراث العربي، لكونه    
وينه، وقد كثرت األخبار وتنوعت في الفن قبل اإلسالم وكان ينقل شفاهة األمر الذي أدى إلى شيوعه وتد
 لغة ومنها ما هو داخل في التاريخآثار عدة متنوعة األغراض و متشعبة المواضيع؛ منها ما ارتبط بال

ومنها ماله عالقة بالدين) حديثا وسيرة( وهذا إن دل على شيء إنما يدل على اهتمام العرب باألخبار 
وقبل الشروع في الحديث عن هذا الجنس البد من الوقوف عند ثلها مثل أي نوع آخر من أنواع النثر. م

 مفهومه اللغوي واالصطالحي.

خبر:  »وردت هذا الكلمة في المعاجم العربية بمعان عدة ففي لسان العرب البن منظور الخبر لغة:     
الخبير من أسماء اهلل عز وجل بما كان وما يكون. وخبرت باألمر أي علمته، وخبرت األمر 

ِبْيًرا( )الفرقان، بره إذا عرفته على حقيقته وقوله تعالى) ف  أخ (: أي اسأل عنه خبيرا 59ْسأ ْل ِبِه خ 
عمن تستخبر. ابن سيده: الخبر: يخبر. والخبر بالتحريك واحد ألخبار والخبر ما أتاك من نبإ 

ِدثُ  ِئٍذ ُتح  ( 4أ ْخب ار ه ا() الزلزلة،  النبأ، والجمع أخبار، وأخابير جمع الجمع. فأما قوله تعالى)ي ْوم 
وعليه فالخبر هم العلم بالشيء ونقله مشافهة أو كتابة ( 4)«فمعناه يوم تزلزل تخبر بما عمل عليها



الخبريسردية النص   
 

3 
 

اثنتان منها في صيغة اإلفراد وثالث في صيغة  »وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم خمس مرات
الجمع وهي تعني النبأ والقصة كما في قوله تعالى) ُقْل ال  ت ْعت ِذُروا ل ْن ُنْؤِمن  ل ُكْم ق ْد ن ب أ ن ا اهلُل ِمْن 

ومن المعاني التي يحيل عليها هذا اللفظ أيضا األثر) أي ذكر ( 5)«(94أ ْخب ِرُكْم( )التوبة، 
ذا انتقلنا إلى رواة  »منه جاء القول المأثور الذي يعني تداول خبر معين بين الناسالحديث( و  وا 

األخبار وجدنا أن األقدمين لم يكونوا يفهمون من معنى اإلخباري إال أنه القاص يقول السمعاني 
(6) «يقال لمن يروي الحكايات والقصص والنوادر اإلخباري(في األنساب:)  

قال:  »أما الخبر اصطالحا فقد ارتبط عند القدامى وحتى المحدثين بالحديث  الخبر اصطالحا:    
 األخفش علي بن سليمان أنشدني سعيد السكري:

اِلس   ُون  الم ج  اِلس  ق ْوٍم ي ْمَل  ط ْيب ُه          م ج  اِن و  ذ ِكْرِني ُحْلو  الز م         او 

ِدْيثًا وأ ْشع اًرا وِفقْ  ن س ا    ًها وِحْكم ًة         ح  ْلًفا ُمؤ  ْعُروًفا واِ           (7)«وِبًرا وم 

ففي هذا البيت الشعري نالحظ أن الشاعر استعمل مصطلح )الحديث( بمعنى الخبر، وبمجيء اإلسالم 
صار الحديث في االصطالح يعني كل ما نسب إلى الرسول) صلى اهلل عليه وسلم( من قول أو 
فعل أو تقرير، وهناك من يقول أن الحديث مرادف للخبر، وهناك من يقول أنه مغاير له ويذهب 

إلى أن الحديث ما جاء عن النبي )صلى اهلل عليه وسلم( والخبر ما جاء الموقف الثاني  أصحاب
عن غيره، وهناك من يقول أنه أعم منه؛ فالحديث ما جاء عن )النبي صلى اهلل عليه وسلم( 

 والخبر ما جاء عنه وعن غيره.

حقيقة ويشير إلى سرد فن قصصي يغلب عليه قول ال »عرف) عبد اهلل أبو هيف( الخبر بأنهو        
. لقد أدرج عبد اهلل أبو هيف الخبر ضمن الفنون القصصية التي تنقل حقائق (8)«يء من التاريخش

وأحداث قريبة من الحقيقة ومادام الخبر فن قصصي فهو يندرج أيضا ضمن دائرة السرد. ويعرفه 
بالغرابة الطبيعية، وهو نص جنس سردي يتسم تارة بالهزل والفكاهة وتارة  »)محمد مشبال( بأنه 

ف ي. إن هذا التعريف يشترك مع تعر (9)«واقعي بسيط يتوجه إلى المتلقي برسالة تثقيفية وخلقية
هو اآلخر أن الخبر من المصطلحات المندرجة تحت السرد بل )عبد اهلل أبو هيف( في أنه يعتبر 

ا أن المقام هو الذي يحدد هو أكثر من ذلك فهو جنس سردي له غاية يرمي إيصالها للمتقي، كم
  طبيعته. 
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أحداث الماضين وأفعالهم وأقوالهم، وما يطرأ من  »ويذهب )إبراهيم صحراوي( إلى أن األخبار هي     
) األخبار( يتناقلها الرواة مع اختالف رواياتهم ويتحدث تغيرات على حياتهم وأوضاعهم، حسبما

فقد احتوت  (10)«بر أو سمعوه من الرواة بها الالحقون عن السابقين ممن شاهدوا ذلك الخ
مضامين اإلخباريين على مر العصور مالمح الحياة االجتماعية الخاصة بكل عصر والدليل على 

ذا يدل ذلك ما نجده في كتب المراجع الكبرى كالطبري، وابن األثير والمسعودي وغيرهم. وكل ه
على أن لفظة) النثر( ربما  »األدبية النثريةوضعه في دائرة األجناس على محاوالت المهتمين به 

ضمر استعمالها أحيانا وحلت محلها لفظة) الخبر( وهو ما نجده في كتاب) األمالي( ألبي علي 
ه( إذ يقول) أودعته فنونا من األخبار وضروبا من األشعار، وأنواعا من األمثال 356القالي)ت

ة إال أشبعته وال ضربا من الشعر إال اخترته لغوغرائب اللغات، على أني لم أذكر فيه بابا من ال
. من خالل مالحظتنا (11)«وال فنا من الخبر إال انتخلته وال نوعا من المعاني والمثل إال استجدته

لهذا القول نجد أن األخبار تعتبر فنا من فنون األدب إلى جانب الشعر، أما األمثال واللغات فهي 
واحد منهما، ولو عدنا لمصطلح الرواية التي أصبحت اآلن  عبارة عن أنواع يمكن أن توجدا في

من أقوى األنواع األدبية من حيث الحقيقة الكتابية الفنية لوجدنا أن هذا المصطلح) الرواية(      
مشتق من الري، ومدلولها الحسي كان نقل الماء من موضع إلى موضع لري األرض، أو  »

أصبح يدل على نقل الخبر أو الحديث من شخص إلى إشباع الظمأ عند الكائنات الحية، ثم 
وهناك من الدارسين العرب من جعل الخبر ضمن أقسام الكالم العربي في أجناسه  (12)«شخص
لى ن والمنطقيين والمتكلمين وغيرهم عوقد أطلق لفظ الخبر عند أهل البيان واألصوليي »وصيغه

النفسي يطلقه على الصيغة التي هي قسم من  الكالم التام الغير اإلنشائي، فمن لم يثبت الكالم
الكالم اللفظي اللساني ال غير وأما من أثبت الكالم النفسي فيطلقه على الصيغة وعلى المعنى 

ولتوضيح هذه  ( 13)«الذي هو قسم الكالم النفسي أيضا. فعلى هذا الخبر هو الكالم المخبر به 
لسرد العربي( الذي يقطين: الكالم والخبر مقدمة ليد كان البد من الوقوف عند كتاب) سع النقطة

قال معاوية: ليس ينبغي للرجل أن  »قال أن الكالم العربي تحكمه صيغتان هما القول واإلخبار
وقد ذهب  (14)« [من القول ]يستغرق شيئا من العلم إال علم األخبار، فأما غير ذلك فالنتف والشدو

القول: يبرز في انجاز الكالم بصدد ما  »واإلخبار( زمني )يقطين( إلى أن الفرق بينهما) القول 
القول يتحقق الكالم  »؛ أي احتمالية حدوثه أو العكس وقد أشار إلى أن في(15)«هو قيد الوقوع

من مثل المخاطبات والمحاورات و المراسالت ( 16)«متصال بذاتية المتكلم، وبالحالة التي يوجد فيها
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أي أن الكالم حدث فعال  (17)«في انجاز الكالم بصدد ما وقع »أما اإلخبار فيتمثل حسبه 
والمتكلم أو المخبر ينقل ما وقع وفي هذه الحالة قال أن العالقة بين المخبر والخبر والمخاطب 

قائمة على االنفصال كالحكايات والقصص وغيرها. أما من حيث األجناس فقال إنها إما أن تكون 
رض حديثه عن هذه النقطة أشار إلى مسألة تداخل األجناس شعرا أو نثرا أو خبرا، وفي مع

يتحققا من خالل القول، كما أن الشعر والخبر يمكن أن  فالشعر والحديث يمكن أن »األدبية
ل أو إخبار، يمكننا أن نميز بين    يتحققا من خالل اإلخبار كما يمكننا بالنظر إلى صاحب القو 

( 18)«خبر( -حديث( و) الراوي( الذي يتكلف باإلخبار)شعر -)المتكلم( الذي يضطلع بالقول)شعر

ا يقول الشعر، إلى فنجد جنس الشعر متداخال مع الخبر والحديث ، فالشاعر يمكن أن يكون شاعر 
ن يكون راو يروي الحديث بواسطة الشعر. أما الحديث عن جنسي) الحديث جانب إمكانية أ

فالحديث نجده قائما على السند والمتن؛ والسند في  والخبر( فنجد أن هناك تشابه وتداخل بينهما؛
، أما في اللغة)المعتمد( وسمي بذلك العتماد الحفاظ عليه في الحكم على الحديث صحة أو ضعفا

الحديث إلى قائله  االصطالح فهو الطريق الموصل إلى المتن واإلسناد في علوم الحديث هو رفع
ضافته إليه شتركة بين الخبر والحديث غير أن الوظيفة بالسند ولعل هذه ميزة أو خاصية م »وا 

تختلف فيهما، ألن وظيفة السند في الحديث النبوي هي التحقيق؛ أي البرهنة على مصداقيته من 
أنه صدر من الرسول فعال أما في الخبر فاإلسناد وسيلة للمشاكلة أي؛ إيهام المتلقي)القارئ أو 

إن  ة الواقعية إن كان مداره على األحداث وممكن الوقوعالسامع( أن الخبر ممكن الوقوع في الحيا
كان مداره على األحاديث ألن بعض األخبار تتكون من مشهد حواري ال غير وعلى المتلقي أن 

ومن النقاط المشتركة بينهما أيضا اعتمادهما على  (19)«يستنبط الحكمة أو الموعظة من ورائه
وتدخل ضمن صيغة األداء هاته  »صيغ األداء فعبارة "حدثنا" نجدها تحيل بكثرة على الحديث

مثل هذه الصيغ: قال... قيل... يقال... وهي تشير بشكل أو بآخر إلى جنس الحديث، سواء كان 
... سواء كان في صحابي أو لبليغ أو أعرابيهذا الحديث لخطيب أو لحكيم أو للرسول)ص( أو ل

أما في الخبر فيعتبر  (20)«قالب موعظة أو رسالة أو قول مأثور أو خطبة أو وصية أو دعاء... 
االستهالل عنصرا فعاال فيه ويشير إلى موضوعه فيعتمد صيغا من مثل: روى، حكى، قص 

لمقاماتيين يبتدؤن السرد في مقاماتهم كان معظم ا »زعموا أن، كان يا ما كان، قال الراوي... وقد
ما حدثني وهي أداة سردية كانت تصطنعها  ما بعبارة أخبر وا  ما بعبارة حدث، وا  إما بعبارة حدثنا وا 

د في ألف ليلة وليلة وهي التي اصطنعها ابن قانيا وكان الجاحظ اصطنعها قبل ذلك في شهرزا
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الكندي حيث افتتحها بهذه العبارة حدثني عمرو الحقيقة منذ القرن الثالث للهجرة في كتابه حكاية 
ما بعبارة أخبرنا . وبعد التمييز بين هذه األجناس انتقل )يقطين( إلى دراسة (21)«ين نهيوي قال: وا 

:األنواع السردية والتي صنفها إلى: ثابتة ومتحولة ومتغيرة وقد اعتمد في ذلك على مبدأين هما  

رة نجد أنفسنا نتدرج بناء على أساس تراكمي لَلحداث ولما يتعلق مبدأ التراكم: من الخبر إلى السي »
الخبر أصغر وحدة حكائية، فإن الحكاية تراكم لمجموعة من األخبار  بالشخصيات، فإذا كان

والمبدأ  (22)«المتصلة، والقصة تراكم لمجموعة من الحكايات، والسيرة تراكم لمجموعة من القصص
مبدأ التكامل: وذلك بناء على أن التراكم ال يمكن أن يتأسس إال على قاعدة تكامل  »الثاني هو

أساس  ارتباط النوعين األول والثاني علىالعوالم الخبرية المقدمة، ويتجلى هذا المبدأ من خالل   

)الحدث( في حين يتصل النوعان اآلخران بالشخصية فالخبر والحكاية يتركزان بشكل خاص حول أحداث 
شخصية معينة ومن خالل التراكم يتحقق عينة لكننا في القصة والسيرة نجد التركيز ينصب على م

فالخبر نوع من أنواع السرد ويستعمل)سعيد يقطين(  (23)«نوع من التكامل بين هذه األنواع األربعة
 مصطلح السرد ليكون جامعا لكل األلفاظ المتعلقة بالحكي أو القص أو اإلخبار.

يمكن تحديد عدة أنواع للخبر بحسب عالقته بالتجربة اإلنسانية على النحو التالي: الخبر: أنواع       

صدد األليف اليومي والواقعي الذي يتساوى ازي التجربة نكون بعندما يكون الخبر يو الخبر= التجربة أ.  »
وجدناه في  لربماولو حاولنا إسقاط هذا النوع في العصر الحالي  (24)«كل الناس في إدراكه وتمثله

اإلخبار باستشهاد العشرات من الفلسطينيين كل يوم على يد االحتالل الصهيوني والذي صار من 
 األخبار اليومية ويتساوى العرب في إدراكها وتمثلها دون تحريك ساكن.

وعندما يصبح ما يقدمه لنا الخبر يفوق أو يوازي التجربة نصبح أمام عوالم جديدة  التجربة <الخبرب.  »
 تتميز بغرابتها عما هو أليف وتنزاح عما هو متداول ويومي.

 عندما يتجاوز الخبر التجربة ويفوقها يتم خلق عوالم جديدة تقوم على التخييل وذلك التجربة >الخبرج. 
.(25)«من خالل اختراع أشياء ال حقيقة لها بخروجها عن عوالم التجربة الواقعية العادية.  
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نما بحسب        كما يمكن ذكر أنواع  أخرى للخبر ولكن هذه المرة ليس بحسب عالقته بالتجربة وا 
المرجعيات التي يستقي منها الكتاب أخبارهم أو بحسب نوعية الموضوع المعالج وهي على النحو 

 التالي:

(وأخبار األمم السالفةاألخبار الدينية) أخبار األنبياء، وأخبار الصالحين، _ 1 »  

_ األخبار التاريخية) األخبار السيرية "السيرة الذاتية"، وأخبار الحياة االجتماعية والسياسية والفكرية 2
، وأخبار الملوك واألمراء أو واألدبية التي عاشتها األمم السالفة غير المذكورة في القرآن والسنة

 أصحاب السلطة(

مان ومجالس اللهو واللعب، وأخبار الفكاهة، واألخبار _ األخبار الواقعية) أخبار العشاق والجواري والغل3
 الواردة عن حياة الناس عامة) أي الناس العاديين( مثل: الزواج، الطالق، الزهد...

_ األخبار التراثية)أخبار األدباء، واألخبار على لسان الحيوانات، األساطير، األخبار الخيالية أو 4
الغول والعنقاء مثل: ألف ليلة وليلة، وكليلة ودمنة الخرافية مثل: أخبار الجن واألشباح و 

ن اختلفت هذه األخبار في موضوعاتها فإنها تتقارب في بنيتها الفنية 26)«وغيرهما . وحتى وا 
 وطرائق تقديمها. 

يعتبر الخبر نوعا من أنواع السرد بحيث يمكن توظيف مفهوم السرد للداللة على  عالقة السرد بالخبر:  
األنواع الخبرية وذلك لكون مفهوم هذا األخير)السرد( أوسع وأشمل من الخبر فقد اعتبر مختلف 

فالسرد في أبسط تعريفاته الحديث أو اإلخبار ك)منتج وعملية  »)سعيد يقطين( الخبر نوع أولي
وهدف وفعل وبنية وعملية بنائية( لواحد أو أكثر من واقعة حقيقية أو خيالية من قبل واحد أو 

فالعالقة بينهما  (27)«أو أكثر من الساردين وذلك لواحد أو اثنين أو أكثر من المسرود لهم اثنين
عامة في الغالب ألن الخبر متصل بمعظم أنواع الحكي، فهو يدل على الحدث أو ما  هي عالقة

نستشف من هذا التعريف أن مجرد تصوير سارد يخبر  »خبر نفسه وموراءه مما قد يوحي به ال
( 28)«والواقع لمسرود له يؤكد حقيقة أن الخبر ليس نتاجا فحسب بل عملية نقل وتوصيلاألحداث 

خبار اآلخرين به  »ولعل هذه أهم ميزة يشترك فيها الخبر مع السرد فكالهما يفيد نقل الحديث وا 
ما، لما جهة و واستظهاره وتبيينه وتوضيحه وما إلى ذلك ويخرج به من احتكار شخص واحد أو 

، أما الميزة الثانية المشتركة  فتتمثل في المكونات؛ فمكونات (29)«رين شركاء فيه.يجعل اآلخ
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( والعمل الراوي)جد في السرد: السارد أو كونات نفسها التي تكون األخبار فنالسرد هي الم
المسرود، والمسرود له )المروي له( كما هي في النصوص السردية المعروفة نفس المكونات 

وهي: المخبر، والخبر، المخبر. وبما أننا بصدد الحديث عن سردية النص نجدها في الخبر 
علم يقوم  »الخبري ال بد من الوقوف عند مفهوم السردية التي تعددت تعريفاتها فتعرف بأنها

من السرد فهو كذلك جدير بالدراسة  الخبر نوع دام وما (30)«بدراسة طبيعة وشكل ووظيفة السرد
وحتى الوظيفة، مثله مثل أي نوع آخر من أنواع السرد ومادامت  من حيث الشكل والمضمون

باستنباط القواعد الداخلية لَلجناس األدبية واستخراج النظم التي تحكمها وتوجه  »السردية تهتم
فال بد من االعتماد عليها في دراسة مكوناته وتحليلها  (31)«أبنيتها وتحدد خصائصها وسماتها

ه عن بقية األنواع السردية األخرى.لمعرفة خصائصه التي تميز   

المحطات التي مررنا بها؛ بدءا من حديثنا  من عديداللقد تجلت لنا خصائص الخبر خالل  خصائصه:    
إلى عالقته بالسرد، وال بأس من التذكير بها ولعل  عن الكالم والخبر في كتاب) سعيد يقطين(

على غرار األجناس القديمة والشعبية، وجدنا األخبار األدبية  »أهمها ما يوجزه قول محمد القاضي
تنزع إلى تقديم الوظائف على الشخصيات، فما يقال أهم من القائل، وما يحدث أهم من 

الفاعل)...( وبما أن األخبار مدار التقاط الحدث الفذ والقول الطريف فقد رأيناها تنتزع إلى تغليب 
ومن خالل  (32)«ة الترتيب الذي تسكنه األحداث في مستوى البنيةالمشهد والقص اإلفرادي ومراعا

 هذا القول يتضح لنا أن خصائص الخبر هي:

 _ االعتماد على السند.

 _ التركيز على الحدث بدال من الشخصية.

_ القدرة على تناول عدة مواضيع في آن واحد)كالجد والطريف( كما يمكنه أيضا احتواء عدة أجناس 
أخرى كاألمثال والحكم وغيرها. وأنواع سردية  

 _ عدم االمتداد في الزمان والمكان.

 _  تغليب المشهد والقص اإلفرادي أي؛ االعتماد على األسلوب السردي التمثيلي مع قلة الشخصيات.

 _ بساطة األسلوب فهو أصغر وحدة حكائية تبنى عليها األنواع األخرى.
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أيا كان نوع الخبر البد له من مقاصد وغايات يرمي إيصالها إلى المتلقي أو المسرود له    فائدته:      
قال أبو الحسن علي بن الحسين قالوا: لوال تقييد العلماء خواطرهم باألخبار وكتبهم لآلثار لبطل  »

ر ، وكل حكمة منه تستنبط، والفقأول العلم وضاع آخره، إذ كان كل علم من األخبار يستخرج
الفصاحة منها تستفاد)...( وأمثال الحكماء فيها توجد، ومكارم األخالق ومعاليها و منها تستثار، 

ولذلك قال  »إن أول مقصد للخبر من خالل القول هو التعليم والتربية (33)«منها تقتبس)...(.
 (34)«هى عن ردىتعدمك كلمة تدل على هدى، وأخرى تنبعضهم لولده: عليك باألخبار فإنها ال 

وكذا الحفاظ على التراث ونقله لَلجيال الالحقة ولواله لضاعت العلوم، فهدفه األساسي هو 
توصيل المعرفة للمتلقي في كل عصر خاصة) قصص األنبياء والصالحين والقصص الدينية 

بن عائشة القرشي يقول: األخبار تصلح للدين والدنيا: قلنا الدنيا  كان عبيد اهلل محمد »والتاريخية
) الهزل وهناك نوع من األخبار (35)«...رفنا فما لآلخرة؟ قال: فيها العبر يعتبرها الرجالع

متاع المتلقي بما يسوقه الراوي في روايته معتمدا على  »والفكاهة( هدفها الترويح عن النفس وا 
عنصر المفاجأة في مجرى الحوادث أو سياق األفكار أو منطق الواقع. وكان الجاحظ إمام هذا 

. أما النوع األخير (36)«الفن وكتبه تحفل بهذه األخبار إلى جانب ما فيها من معارف متنوعة
ر العشاق والجواري.فيمس الروح والوجدان ويتمثل في أخبا  

وفي سياق الحديث عن الجاحظ واهتمامه باألخبار المتسمة بالفكاهة، ارتأيت تقديم مثال من األخبار      
التي كان يوردها في كتاباته والذي سنحاول من خالله استنباط بعض خصائص الخبر التي سبق 

 ذكرها وكذا القصد من ورائه.

بالمدينة رجل كثر عليه الدين حتى توارى عن غرمائه ولزم منزله   أبو الحسن عن أبي مريم قال: كان »
له عليه شيء يسير فتلطف حتى وصل إليه، فقال له: ما تجعل لي إن أنا دللتك على  فأتاه غريم

حيلة تصير بها إلى الظهور والسالمة من غرمائك؟ فقال: أقضيك حقك، وأزيدك مما عندي ما 
ان، فقال له: إذا كان غدا قبل الصالة مر خادمك بكنس بابك تقر به عينك، فتوثق منه باأليم

وفنائك ويرش ويبسط على دكانك حصرا ويضع لك متكأ، ثم أمثل حتى تصبح ويمر الناس، ثم 
تجلس، وكل من يمر عليك ويسلم انبح في وجهه، وال تزيدن على النباح أحدنا كائنا من كان ومن 

يم أو غيره، حتى تصير إلى الوالي فإذا كلمك فانبح كلمك من أهلك أو خدمك أو غيرهم، أو غر 
ي أو غيره على النباح، فإن الوالي إذا أيقن أن ذلك منك جد لم يشك أنه قد  اك أن تزيدهله، وا 



الخبريسردية النص   
 

10 
 

عرض لك عارض من مس فيخلي عنك، وال يغري عليك. قال: ففعل، فمر به جيرانه فسلم عليه 
سامع غرماؤه فأتاه بعضهم فسلم عليه فلم يزده فنبح في وجهه، ثم مر آخر ففعل مثل ذلك حتى ت

على النباح، ثم آخر فتعلقوا به فرفعوه إلى الوالي فلم يزده على النباح، فرفعه معهم إلى القاضي 
فلم يزده على ذلك فأمر بحبسه أيام وجعل عليه العيون وملك نفسه وجعل ال ينطق بحرف إال 

الكف عليه، وقال: هذا رجل به لمم، فمكث ما شاء النباح، فلما رأى القاضي ذلك أمر غرماءه ب
اهلل تعالى ثم إن غريمه الذي كان علمه الحيلة أتاه متقاضيا لعدته فلما كلمه جعل ال يزيده على 

(37)«، فلما يئس منه انصرف يائسا مما يطالبه به.النباح  

إن أهم خاصية تلفت االنتباه في هذا الخبر هو االرتكاز على اإلسناد أي؛ إسناد الخبر إلى قائله) أبو 
الحسن عن أبي مريم( والمصاحب بالمتن المتمثل في مضمون الخبر، التركيز على الحدث      
ه ) كيفية تخلص الرجل من غرمائه(، قلة الشخصيات والتي انحصرت في الرجل الذي ركب ديون

وغريمه الذي أراد استعادة حقه بالحيلة فوقع هو اآلخر ضحيتها، وأيضا القاضي الذي أمر 
الغرماء بتركه بعد تيقنه بأنه ممسوس، تغليب المشهد فقد تم تصوير مضمون الخبر وكأننا نراه 
ا بأعيننا. أما عن الفائدة من هذا النص الخبري المتسم بالطابع الفكاهي فهي إمتاع المتلقي وكذ

االعتبار وعدم الثقة في الناس غير المؤتمنين وعليه فالخبر الذي يرويه الجاحظ يقوم على       
نما حادثة  » طريفة أو نادرة، تدل داللة واضحة على خلق ثابت، فهو قصة شديدة البساطة،  وا 

احة يظهر فن الكاتب فيما يسوقه من حوار، فهو ال يضحي بالنبرة الطبيعية للكالم في سبيل فص
(38)«اللغة، وهو يجعل حديث المتكلم داال على شخصيته، حتى لتكاد ترسم منه صورة كاملة  

وفي الختام نقول أن الخبر نوع من األنواع السردية، بل إن كل نوع سردي ينبني عليه فهو أصغر       
الها وحدة حكائية  وأيا كان نوع الخبر ال بد له من فائدة ينطوي عليها يرمي المتكلم إيص

 للمخاطب. 
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