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 وتعالى:قال الله دبحانه 
 

ًنيفنا كىمىا كىافى ًمٍن اٍلميشٍ ﴿ . قيٍل قيٍل ًإنًٍَّت ىىدىآف رىّبًٌ ًإُفى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو ًديننا ًقيىمنا ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى رًًكُتى
ِت كىنيسيًكي كى٤تىٍيىام كى٦تىىاِت ّلِلًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى   [361-162]األنعاـ:  ﴾ًإفَّ صىَلى

ا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى أىفىحيٍكمى ﴿                                        [05]ا١تائدة:  ﴾اٞتٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمٍن اّلِلًَّ حيٍكمن

 [50]اإلسراء:  ﴾كىمىا أيكتًيتيٍم ًمٍن اٍلًعٍلًم ًإَّلَّ قىًليَلن ﴿

                               [4-1]النجم:  ﴾ييوحىىكىمىا يػىٍنًطقي عىٍن ا٢ٍتىوىل. ًإٍف ىيوى ًإَّلَّ كىٍحيه ﴿
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 وهلل َدرُّ القائل!

ـُ؟  مىت يبلغ البنياُف يوماً متامو   1 إذا كنَت تبنيو وغػَتُؾ يهػد
 

 فاألمر دائر بُت ا٢تدـ كالبناء، َّل يكلُّ البآف كَّل ٯتلُّ ا٢تادـ... أىكى ييطلىق ىذا "التناٌص" على النص القرآٓف!؟ 

 

 

 

 

                                                           

دمحم بن عبد هللا ا١توسوم الشهَت بػ الكربيت، حققها كقدمها كفهرسها دمحم سعيد الطنطاكم، ا١تكتب اإلسَلمي لػ ، 17رحلة الشتاء كالصيف:  -1
 ىػ.1385للطباعة كالنشر، دمشق/بَتكت، الطبعة الثانية 

 



 الإهداء

إىل من رَبػَّْتٍِتْ على اإلسالـ، وتظل تضمٍت إىل صدرىا الرحيب يف السراء والضراء قائلًة: ال ََتَْف 
 وال ََتَْزْف اي بُػٍَتَّ! ِإفَّ هللَا َمَعَك... إىل أمي احلنوف.  

إىل من كاف حيمل إصر أشواقي على أكتافو برحابة وابتسامة، إىل من ظل يدعو يل آانء الليل 
ار، إىل من كاف يرشدين إىل علـو الكتاب ومعارؼ احلكمة يُناُؿ هبا الشرُؼ والُسْؤُدُد... إىل وأطراؼ النه

 أيب الرحيم ... َجَعَل هللاُ الِفْرَدْوَس اأَلْعلى نُػُزالً لو. 
 إىل من ساندتٍت حِبْلِمها وآزرتٍت بصربىا... إىل زوجيت الودود، العزيزة على قليب.

 زويدي مبا كاف ينقصٍت... إىل األخوين الكرديُت.إىل من أخذوا على عاتقهم ت
 إىل من ُأِحبػُُّهنَّ ُحّبا ََجّا... إىل األختُت العزيزتُت. 

 إليهم وإىل األصدقاء َجيعا أىدي ىذا اجلهد ادلتواضع.
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إُف من أمدَّٓف بنصائحو كتوجيهاتو كإرشاداتو، كأفادٓف بعلمو كفيضو، ككرَّمٍت بقبوؿ اإلشراؼ على 
 ، فلو مٍت خالص الشكر كالوفاء. حسن إماـ األستاذ الدكتور مصطفىىذه الرسالة، إُف 

إُف من أكَّلٓف عنايتىو، كأكصآف ابلتفآف كاإلخَلص، كساىم يف سبيل رقي البحث هبذا الصرح 
 ، فلو مٍت كل ابة كالتقدير كاَّلمتناف. األستاذ الدكتور حممود حسن خملوؼالكياف، إُف ك 

إُف من َف يتوافى عن مد يد ا١تساعدة ِف قط، كبعث شعاع األمل كالرجاء يف فؤادم طواؿ ىذا 
 ، فلو مٍت كافر الشكر كعظيم اَّلمتناف. دمحم بشَت األستاذ الدكتورالبحث، إُف 

األستاذ  من ا١تضي ٓتطى بابتة، كساندٓف بتوفَت ا١تصادر لتحقيق آفاؽ ا١توووع، إُف إُف من مكَّنىٍت
 ، فلو مٍت فائق الشكر كاَّلحًتاـ.  الدكتور إنعاـ احلق غازي

األستاذ الدكتور حبيب إُف من وحَّى ِف كقتو كلما نزلت عنده، كأسعدٓف بنصحو ا١تخلصة، إُف 
األستاذ الدكتور ، كعادؿ األكرت واألستاذ الدكتور مؤيد فاضلاألستاذ الدكتور دمحم ، كالرمحن عاصم

 مٍت كل عبارات الثناء كالتقدير. ٚتيعهم فلهؤَّلء ،وغَتىم من األساتذة األعزاء فضل هللا
َّل أنسى ككيف أنسى!؟ ّتانب ىؤَّلء األساتذة األجَلء ٚتيعى أعضاء الكلية األعزاء الذين كما 

 ٤تيط جدراف الكلية، فلهم مٍت كل عبارات الشكر كاإلحساف.منحوٓف شخصية علمية كتربوية يف 
يف مناقشة ىذه "الرسالة" ا١تتواوعة، إهنا  ْتضورىم النافع فوٓفكأشكر كذلك األساتذة الذين شرَّ 

 ليست إَّل عبارة عن توجيهاهتم العلمية كنصائحهم القيمة.
ٙتار ىذه الرحلة العطرة فهو نتاج كاٟتق إف اعًتفت عجزم كقصورم يف فقو "التناص"، كما حىسينى من 

ما ك ت أزرم ألىًصلى إُف منتهى أملي، دعَّمت قلمي كشدَّ  إهنا نيصىح الكبار كًإٍرشاداهتم كآرائهم بُت فينة كأخرل،
 قىصيرى فيها فهو جيٍهدي ا١تًقلًٌ العاجًز.

 كصلى. حيثكرٛتتيو ١تا كصلى البحثي  يَّ لى كلوَّل فضلي هللا عى 

 فيقو أكَّلن كأخَتان.فاٟتمدي  على تو 
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اٟتمدي  الذم خلق اإلنسافى كعلمَّو البيافى كأنٍعمى عليو ابلعقل كالقلم كاللساف كالصَلةي كالسَلـي على النبًٌ 
  هللا كسَلمو عليو إُف يـو الدين.ا١تصطفى خًَت الربيًَّة كاألانـً صلوات 

منذ أف فيًتحىٍت آفاؽ "النصية"، فنػيقَّحىٍت سَلسلها، كىيذًٌبىٍت تصاريفها، كأيٍصًلحىٍت كجوىها، كديرًسىٍت 
رىٍت أصو٢تا، كشيرًحىٍت أركاهنا يف ٣تاؿ "النص" ك" بلمسات تلك النصية  بينص"، ظهر "التناص"الأطرافها، كفيسًٌ

من  norm إطار مادة "٨تو النص/علم النص"، كعيًرؼى فكننو لي  معيارا صرفا يف الفاعلة ،ا١تتطورة ،الراقية
" كٖتيىدًٌده من خَلؿ العملية الوظيفية/النصية  أقطاب علم النص لدل ا١تعايػَت السبعة اليت تيشىكًٌل "النصَّ

بُت الباحثُت منذ أكؿ  ةن حيَّةن إنو أصبح مادَّةن خصبةن كنظريَّةن جاًذبىةن كدراس فحسب بل أصحاب "٨تو النص"ك 
 كنشنتو على أيدل "ابختُت" Ferdinand de Saussure 1دم سوسور  عند فجر علم اللغة البنائي

 Derridaدريدا ك  Julia Kristeva 2كريستيفا   مث تنظَتىا يف كتاابت جوليا كتطوُّرىا ر فكرتوكتفجُّ 

Jacques 3 كابرث Roland Barthes 1  كغَتىم، فما لبثت أف دارت البحوث اٞتامعية حوؿ

                                                           

[ عاَف اللغوايت/األلسنيات )أبو اللسانيات اٟتديثة/ا١تعاصرة(، كيعترب كاحدا من آابء العقل ا١تعاصر 1913-1857د دم سوسور ]نفردينا 1-
ـ، كأصبح أستاذا لعلم 1880داخل فرنسا كخارجها، فحظي من التقدير كالتنثَت. كلد يف جنيف، كحصل على درجة الدكتوراه من َّليبزؾ عاـ 

 Course Inيف جامعة جنيف، كبقي يف ىذا ا١تنصب حىت كفاتو. ينظر: مقدمة ا١تًتجم على علم اللغة العاـ  1907 اللغة العاـ يف عاـ
General Linguistics فرديناند دم سوسور، ترٚتة الدكتور يوئيل يوسف عزيز، مراجعة 3: علم اللغة العاـ/٤تاورات يف علم اللغة العاـ .

ـ. كيف تفاصيل منهجو النظرم 1985بغداد، -النص العرّب: الدكتور مالك يوسف ا١تطلب، سلسلة كتب تصدر عن دار آفاؽ عربية، األعظمية
كما يليها. ركم ىاري  كتولبت جي تيلر،  1/255سوسَت:  كمنزعو النقدم اللغوم ينظر: أعَلـ الفكر اللغوم التقليد الغرّب من سقراط إُف

 ـ. 2004لبناف، الطبعة األكُف -(، دار الكتاب اٞتديد ا١تتحدة، بَتكت1950تعريب: الدكتور أٛتد شاكر الكَلّب )مواليد العراؽ 
استخدمت ىذه النظرية ٖتت مسماىا  [ النقدم ٝتيائيا. ىي ليست أكُف من أبدعت "التناص"، كلكنها أكُف من1941-كاف منزع جوليا ]  2-

ن سا٫توا ا٠تاص ومن كتابتها األكُف عن ابختُت يف ركسيا ككانت كقتئذ طالبةن يف بلغارية قبل كصو٢تا إُف فرنسا، كىي تعترب من أشهر النقاد الذي
جوليا كذلك بكتابة ا١تقاَّلت العديدة  (، أسهمت1960-1983) Tel Quelإببداعاهتم كابتكاراهتم النقدية كاألدبية كالنظرية يف ٣تلة تل كل 

 يف ٣تاؿ السميائية كالبنيوية )اٟتداثة( كاللسانية كٖتليَلهتا النفسية األدبية ا١تتنثرة بػ َّلكاف كغَتىا. كمن أىم مؤلفاهتا:
Revolution in Poetic Language ثورة يف اللغة الشعرية 
Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art  الرغبة يف اللغة: مقاربة ٝتيائية يف األدب
 كالفن
Powers of Horror: An Essay on Abjection سلطات الرعب: مقالة عن )أزمة( الصراع 
Tals of Love قصص اٟتب 
In the Beginning was Love يف البداية كاف اٟتب 

 ينظر: 
Fifty Key Literary Theorists: pp. 187-192. by Richard J. Lane, Routledge Taylor & Francis 
Group New York and London 2006. 

، كصار ٤تاورا يف جامعة 1959، ىاجر إُف فرنسا Algeria اٞتزائر( فيلسوؼ فرنسي تفكيكي من مواليد 2004-1930جاؾ دريدا ) 3-
، إنو Deconstruction(. كقد طور نظرية نقدية معركفة بػ إعادة الًتكيب/التفكيك/التقويض 1960-1964) Sorbonneالسوربوف 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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مداخَلت ىذه النظرية، ككشفت القراءةي فيها جوانبى عديدةن، فمنها ما جاءت ٖتت غزك فكرم َّل ينسجم 
٘تاما مع النص القرآٓف بل إهنا ٖتتاج مرة أخرل إُف إعادة التنظيم كالتنسيق نظران إُف حساسيتها بُت يدل كتاب 

ٍلًفو، كإنو لو ٟتافظ.هللا العلي العز    يز، الذم َّل أيتيو الباطلي من بُت يديو كَّل من خى
فنظران إُف ذلك عزمت على الكتابة حياؿ موووع علمي؛ أَّل كىو "النصية"، ك"التناصية"، ك"النص"، 

 .مفهوُمو وخطُر تطبيِقو على القرآِف الكرًِن" ؛"التناصُّ كاختَت ِف عنواف الرسالة: 

األسلوب كيَل يتجاكز القارئ  ا١تعٌت، متينةً  ا١تغزل، رصينةً  تقدٔفى فكرةو حصينةً  الةىذه الرسحاكلت يف 
ا كقوانينىها، كَّل يتعدل ابَّلعتماد على ا١تصطلح  الغرّب عند قراءة مضامُت "التناص" يف اللغة العربية أصو٢تى

  .غزيرو  كعلمو  يمو سل حدكدى كتاًب هللا تعاُف شرحان كتفسَتان كتوويحان، كَّل ٬تتهد فيو دكف عقلو 

 
                                                                                                                                                                                

كيعد كذلك  Post-structualismأبدع ىذه الكلمة يف استضاءات أعماؿ ىيدجر كىوسرؿ. ٭تسب دريدا من كبار نقاد ما بعد البنيوية 
ل مقوَّلتو النموذج األمثل للتداخل الكامل بُت الفلسفة كالنقد األدّب، يبدك من أعمالو كنتائجو أنو انقد يتعامل مع النقد كفيلسوؼ، كفيلسوؼ ينق

 الفلسفية إُف الدراسات األدبية. كمن أىم مؤلفاتو:
Speech and Phenomena, and Other Essays on Husserl’s Theory of Signs 

 الكَلـ كالظاىرة، كمقاَّلت أخرل حوؿ نظرية العَلمات ٢توسرؿ
Of Grammatology علم الكتابة 
Writing and Difference الكتابة كاَّلختَلؼ    
Positions ا١تواقف 

 ينظر: 
Fifty Key Literary Theorists: pp. 73-77.  

[ ىو قدكة اٟتداثيُت العرب، نشن يف ابيوف كابري . كاف حداثيا )بنيواي( مث ٖتوؿ إُف التفكيكية بعد 1980/1985 -1915ركَّلف ابرث ] -1
، كبعد اٟترب العا١تية مباشرة 1939أف شاىد تناقضات كمشاكل بنيوية أدبية. انؿ شهادة يف الدراسات الكَلسيكية من جامعة السوربوف سنة 

أصبح أستاذا يف علم  1976يف الكلية العملية العليا يف ابري ، كيف سنة  1960درس يف جامعيت بوخارست كاإلسكندرية. كدرس منذ عاـ 
 ؤلفاتو:  السميولوجيا األدبية يف كوليج دم فران . تويف ركَّلف بعد أف صدمتو سيارة كىو يعرب الشارع ا١تواجو للكوليج. كمن م

Writing Degree Zero الكتابة درجة الصفر 
Critical Essays مقاَّلت نقدية    
Elements of Semiology عناصر السميولوجيا 
Criticism and Truth النقد كاٟتقيقة 
Empire of Signs إمرباطورية العَلمات 
The Pleasure of the Text لذة النص 
Roland Barthes by Roland Barthes ركَّلف ابرث / ركَّلف ابرث 
Image, Music, Text الصورة، ا١توسيقى، النص 

 ينظر:
Fifty Key Literary Theorists: pp. 15-19. 
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 أمهية ادلوضوع
 ،أك تغَتت أبعاوها ،برمتها أك كادت ماتتفلم تبق على كجو األرض أيةي لغةو على حا٢تا األكؿ إَّل كقد 

عن  تزكدكَّل تزاؿ  ،منطوقةن كمكتوبةن على صورهتا األكُف ١تا تزؿأك ٘تلصت عن أصلها إَّل اللغة العربًيَّة، فإهنا 
اهتا البيانية، خصوصا بعد أف نزؿ من ٚتيع صفالبَلغة  قمةلبلوغها أقصى الفصاحة ك  عوادم الزمن؛ نفسها

ا، كىذا من فضل هللا كرٛتتو، كبذلك فليفرح  هبا ىافشيًغفى انطقو ا هبالقرآف الكرٔف  من ٬توؿ ببصره يف حيبا ٚتى
 .فضلى اللغة العربية على أخواهتا ات البشرية ليعرؼ٤تيط أكدية اللغ

كجدت التشابو كالتقارب  ،عن ا٠تصائص العامة كاآلبار ا١تشًتكة بُت اللغات البشريةعندما ْتثت 
اليت تتغذل منها اللغة، ك٘تضى مووع عناية عند علماء اللفظ/ا١تعجميُت،  كالتداخل كالتعالق كأشباىها

اَّلحتكاؾ كاٞتملة/النحويُت، كالنص ابَّلحتكاؾ األسلوّب/البَلغيُت، كاَّلحتكاؾ ا١تضموٓف/الدَّلليُت، ك 
 السياقي كالتداكِف/اَّلجتماعيُت، كاَّلحتكاؾ النفسي/النفسيُت كىكذا... مث أدت ىذه العوامل إُف تشكيل

ية السميائية  ٖتولت إُف التتابعية الواعية كالَلكاعيةكٕتسيدىا، مث  ة )النصوصية(العملية اللغوية الطبيع أك "النصًٌ
 التناص"تسمَّى بػ ىذه العملية اإلجرائية نخذتف ،كا١تعاصرة عند رحلتها إُف الدراسات اٟتديثةالتفكيكية" 

Intertextuality"تيل كل  . تقوؿ جوليا كريستيفا( يف إحدل مقاَّلهتا يف ٣تلة- Tel Quel)  أف
كيقوؿ لوراف جيٍت  1 "التقاطع داخل نص لتعبَت )قوؿ( منخوذ من نصوص أخرل" أك "لوحة فسيفسائية من اَّلقتباسات".التناص ىو 

Laurent Jenny 2  بويتيك( يف ٣تلة- Poetique الفرنسية، أف التناص ) ًليَّةي ٖتويًل ك٘تثيًل عدًة "ىو عىمى

أك عمليةى التحويل كالتمثيل َّل  4 كمن الطبع إف اللوحةى الفسيفسائًيَّةى  3 نصوصو يقـو هبا نصّّ مركزمّّ ٭تتفظ بزايدة ا١تعٌت".
تعٍت إَّل تداخلى نصٌو مع نصٌو آخىرى أك نصٌو جديدو مع نصٌو قدٔفو أك استحضارى عَلقة اٟتاور ابلغائب أك 
استجماعى األكصاؼ الفنية كالدقائق اللطيفة يف النص اٟتاور ابإلحالة على مصادرىا األكُف... كمن خَلؿ 

  يف األخَت إُف النص ا٢تجُت كا١تزيج.  اآلخر ما تنتهي غات ٢تا أكصاؼ بعضهاىذه العملية اإلجرائية تتخذ الل

                                                           

العدد  -24-. للدكتور إبراىيم ٪تر موسى. ٣تلة جامعة دمشق102صوت الًتاث كا٢توية "دراسة يف التناص الشعب يف شعر توفيق زايد":  -1
 .2008األكؿ+الثآف 

2-  
. ْتث مقدـ لنيل شهادة ا١تاجستَت يف األدب العرّب اٟتديث للطالبة كانسة صمادم، ٖتت إشراؼ 12( التناص يف ركاية اٞتازية كالدراكيش: 3)

 ـ.2003 – 2002الدكتور الطيب بودر ابلة، ّتامعة العقيد اٟتاج ٠تضر ابتنة سنة 
تػينىسَّقي يف لوحة فنية ٚتيلة. فالعملية الفسيفسائية تشبيو ١تعٌت "النص". ينظر: ا١تعجم ( فسيفساء: قطع صغَتة من األحجار كا١تعادف الكرٯتة 4)

. قاـ إبخراج تلك الطبعة الدكتور إبراىيم أني ، الدكتور عبد اٟتليم منتصر، عطية الصواٟتي، دمحم خلف هللا أٛتد، كأشرؼ على 688الوسيط: 
 ـ. 1972-ىػ1392الطبعة الثانية  الطبع حسن على عطية، دمحم شوقي أمُت. القاىرة،
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يعرؼ أف "النص" لي  أحادم القيمة بل إنو ٣تموعة أجزاء تسمَّى  كل عاقلىينا أسئلة ٗتطر بباؿ  
 ىذا مقتطفات شعورية كَّلشعورية، كمنو ٖتوؿ "النص" يف ذاتو إُف "التناص"، فما من مفر لو إَّل إليو، نظرا إُف

األساس اٟتقيق ماذا نقوؿ يف النص القرآٓف عند توجيو "النص" ابلنصية؟ اي تيرل! إنو لقرآف ٣تيد يف لوح 
يف جزئياتو كبياانتو كتفسَتاتو كمضامينو كمفرداتو  -كىو يف كتاب مكنوف  -٤تفوظ، ىل استفاد القرآف الكرٔف 

١تتناثرةي ٖتت ابب التنثر كالتنثَت؟ ىل يوجد أمُّ أتثرو من الكتب األخرل!؟ ىل تدخل مادَّتيو القصصيةي ا نظوموك 
كأتثَتو فيو؟ ماذا يػىٍعًٌت ذاؾ التشابو كالتماثل كالتَلحم بُت القصص بعضها مع بعض؟ ماذا يقاؿ عن ذاؾ 
التماثل النصي اللغوم؟ ماذا ييسىمٌَّى ذاؾ التَلحم الدَّلِف داخل النصوص القرآنية؟ ماذا يعٌت ذاؾ التشابو 

ىل القرآف الكرٔف امتداد  موٓف أك الشكلي بُت نصوص القرآف الكرٔف كغَته من الكتب ا١تقدسة األخرل؟ا١تض
 للماوي كاستجابة للحاور؟

إف ىذه ا١تماثَلت يف النصوص القرآنية كَّلسيما يف دكائر النصوص ا١تقدسة كعلى رأسها القرآف اجمليد َّل 
ـى تعٌت حتمان أمَّ أتثرو كأتثَتو، بل إهنا قد  نًيًَّة، فقيًصدى من كراء ىذه  ،تعٌت اإلكماؿى كاإل٘تا ًم الرَّابَّ ككَل٫تا من اًٟتكى

األساليب إبرازي إعجاًز النص كإظهاري بيانو، ألف هللاى تعاُف َّل يضع كَلما يف غَت مووعو دكف حكمة، فاألمر 
يتها كػ رمزو لإلعجاز البػيآف بُت يعود إُف عظمة القرآف الكرٔف اليت ظهرٍت يف كل منعرجاتو النصية، لتبقى قدس

 يدم النصوص البشرية.
 ، كقاسوا كَلـ ا٠تالقكمن ا١تدىش أف ديعاةى "التناص" ما لبثوا أف مالوا إُف تطبيقو على كَلـ هللا تعاُف

ّّ ، بناءن على أف اللغة حيثما كيًجدىٍت ىي ونيةم، الدَّللية كا١تضمن جهاتو اللفظية كا١تعنوية ا١تخلوؽعلى كَلـ  أ
كاحدةه، فقضوا على قداسة لغة القرآف الكرٔف كمضامينو، غافلُت عن كونو كتاابن لو حدكده ٬تب مراعاهتا عند 
تفسَت نصوصو إُف اليـو اآلخر، فمنهم من حصر دراساتو التحليليَّةى يف تنظَت "التناص"، كمنهم من جعل 

 إجرائيان لتطبيق مفاىيم "التناص" طبقا ١تنازع النصوص القرآنية كنصوص الكتب ا١تقدسة )ارفة حاَّلن( معمَلن 
 الفاسدة اليت َّل ٗتضع لقواعد ا١تنهج العلمي السديد. قائليها. ككصلوا من خَلؿ تطبيقاهتم السقيمة إُف النتائج

يف ا١تغالطة كظنوا أف كتابى هللا العزيز  )اللسانية( النصية اٟتديثة كلذلك قد كقع أصحاب ا١تعطيات اللغوية
، كصار أك حيطةو  ل مادَّتىو اللغوية أك الدَّللية بدرجة كبَتة ٦تا سبقو، فركعوا للتناص بَل قيدو كَّل حذرو قد هن

 .، كابألخص يف سياؽ توجيهو إُف النص القرآٓفالتناصُّ من حينو نقطةى البحث كرمزى الدراسة كرىنى السؤاؿ
 اإلبداعات كاَّلبتكارات. فتنثر بو كثَت فالتناص كإف َف يكن منهجان كلكنو قد كصل إُف درجة تنظَتية يف

من أفواهو أجنبيةو )غربية( إُف أفواهو عربيةو، كجعلوه مصطلحان  -ىي ىي كما كانت  -من العلماء كنقلوا شفراتو 
ّب، أفَّ التناصَّ كػ والًَّة تراثنا العر  يف شامَلن للنصوص كلًٌها يف اللغات كلًٌها، كَف يقفوا إُف ىذا اٟتد بل اسًتسلوا
" ذا األصالة صار "النص العرّب بل إف، فيجب قبوليو فيو، كمن ىينا حلَّ التناصي ٤تلَّ صورةو جديدةو لعيملةو قدٯتةو 
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اٟتاكمة، كمن مثىَّ فيًقدى ىذا النص ا١تبُت العظمة كاَّلعتبار يف كوع " النصوصيةك" رصيدى تلبي  نصية "التناص"
كاختبارىا عند كوعها إزاء عَلقات تقابلية بينها كبُت نصوص إنسانية ا١تعايَت كاألصوؿ لنصية النصوص، 

   أخرل.
 الدراسات السابقة

توالت الدراساتي ا١تتنوًٌعةي حوؿى مصطلح "التناص" على الساحة النقدية كالبَلغية كالدَّللية، كلّّ يف ووء 
عريف، َّلبد أف يتم من داخل إطار البناء خلفيتو الثقافية كالعلمية، فمصطلح "التناص" كيفما كاف نوعو ك٣تالو ا١ت

، تكشف عن حقيقتو بدقة متناىية  .النظرم، ألفَّ ا٠تلفيات اليت تؤثر على التعريف كأتصيل ا١تفهـو
فالباحثوف حينما التقوا حوؿ "التناص"، اختلفوا يف منطلقاهتم كتوسعوا يف تناكؿ ٤تاكره كعوالقو كمبادئو 

عها يف صورًة ْتثو علميٌو يف حينها بعدى التعرؼ على منابعها ٚتأحاكؿ  فرقة،متاتو  كآلياتو، كإليكم بعضى 
 كإتاىاًت مينشئيها، ٨تو:

يف  أمحد عفيفي دراسات حديثة حوؿ "التناص" كخلفياتو عند العرب ا١تعاصرين مثل ما ذىب الدكتور  
"كىكذا سيكوف للتناص هبذا ا١تفهـو دكر  قائَلن:  إُف أحد معانيو كتابو "٨تو النص إتاه جديد يف الدرس النحوم"

كبَت يف ٨تو النص، حيث سيؤكد كجود الركابط على مستول النص الواحد، كذلك إذا ما َّلحظنا عَلقة اٞتواب ابلسؤاؿ أك عَلقة ا١تفسر 
 (1). اب١تفسر، كذلك سيخدـ ا١تعٌت يف تقليل اَّلحتمالية الدَّللية، أك رٔتا ٖتديد ا١تعٌت الذم يغمض عن ا١تتلقي"

"كىكذا يكوف التناص كسيلة ربط بُت أجزاء النص الواحد مث يقوؿ يف هناية حديثو عن التناص حوؿ تطبيقات قرآنية: 
 . كبياان للمعآف ا١تتعالقة"

٨توية من خَلؿ التناص، فا١تعآف ٨تو التنكيد كا١تصدرية  ما يفيد إثبات قضااي لغوية كمعافو كيف كَلمو 
كاإلنكار كاَّلستنكار كالتعجب كاَّلستفهاـ كغَتىا قد ترجع كلها إُف "التناص"، كىذا األمر يوجب تطبيق 

ّتملة  دكف نقدو كعلَّةو، كلذلك ٬تب تدقيق ا١تسنلة عرب ٚتيع ىذه ا١تعآف "التناص" على القرآف الكرٔف
 على مستول التطبيق التناصي. عتناء هبا ليتحقق ما ىو الصوابكاَّل أطرافها

ككذلك الًتابط كالتضاـ اللغوم/اللفظي، كغَت اللغوم/الدَّلِف/السياقي صارا أداِت تفاعل "التناص" يف 
نصية "النص"، كالربط من األس  اليت تصف النص ابلوحدة ا١تتماسكة، كتكشف عن بلوغو حدَّ 

  مثل أعلى لذلك، فما القوؿ يف توجيهو إُف "التناص"؟!اإلعجاز، كالقرآف الكرٔف

                                                           

شارع، دمحم فريد، القاىرة،  116. مكتبة زىراء الشرؽ، 84-83( ٨تو النص إتاه جديد يف الدرس النحوم لألستاذ الدكتور أٛتد عفيفي: 1)
 ـ.2001الطبعة األكُف 
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"عَلقة تقـو بُت أجزاء النص بعضها يف معٌت "التناص" أنو يعٍت:  ـ[133-] متاـ حسافيقوؿ األستاذ الدكتور  
قة اتمل ٔتا ٭تدد كبعض، كما تقـو بُت النص كالنص: كعَلقة ا١تسودة ابلتبييض، كعَلقة ا١تنت ابلشرح، كعَلقة الغامض ٔتا يووحو، كعَل

  (1) معناه، كىذه العبارة األخَتة ىي ا١تقصودة بعبارة: القرآف يفسر بعضو بعضا".

كيف ىذا ما يفيد إمكانية تطبيق "التناص/النصوصية" على القرآف الكرٔف، كَّلسيما من إطار تفسَت اآلم 
كشرح عَلقة بعضها مع بعض. كفيو ما يوجب البحثى كالنظرى كالتقييمى، ألف كَلـ الدكتور ٘تاـ حساف 

  لو ٣تاؿ داخل النص لي  دقيقا أك َف يقع على كجو حسن؛ ألف "التناص" لي "النصية التناصية"حياؿ 
تعالق، كتداخل، الواحد بل كافة ما قيل كيقاؿ إنو يدؿ على أف "التناص" يبحث فيما بُت النصوص من 

 َّلشعورم...كتشارب عن طريق أتثر كأتثَت شعورم أك 
فإيضاح ا١تبهم كتفصيل اجململ مثَل مصطلحاف من مصطلحات أصوؿ الفقو كأصوؿ التفسَت، ك٢تما 

عنو، كذلك ا١تنهج يف أساسو منهج قرآٓف َّل يَلئم منهجا غَت قرآٓف، فقياس  ٯتكن اٟتيادَّل  كأمثا٢تما منهج
َّلنبناء أك٢تما؛ أَّل، كىو منهج نصي  مصطلح ذم منهج على مصطلح ذم منهج آخر قياس مع الفارؽ

 . من إقحاـ ألوىية مصدر القرآف الكرٔف كإقصاء قدسيتو أجنب...

(، كٕتعل  ىناؾ مقاَّلت أخرل تقارف بُت  مضامُت القرآف الكرٔف كالكتب ا١تقدسة األخرل )ارفة اليـو
كخلق السموات كاألرض  ،كخلق اإلنساف ،مضامينو كمعانيو اتبعة للكتاب ا١تقدس، مثل مسنلة يـو القيامة

ا موجودةه يف الكتاب ا١تقدس من  يف أايـ معدكدة كغَتىا، فيقوؿ أحد الباحثُت: إف ىذه ا١توووعاًت كأمثا٢تى
 ميزةه ٗتصو دكف الكتب األخرل: -كما رأل   -تبقى للقرآف الكرٔف قبلي، فَل 

“Initially, it is enough to say that in the Qur’an, as in the Bible, the statements about divine 
omnipotence and huamn responsibility are juxtaposed and nowhere balanced”. )2  (  

لية البشرية قد بػييًٌنٍت ر٭تات حوؿ القدرة الإلىية كا١تسئو بدائيا، كفاان أف نقوؿ إف يف القرآف ما ىو يف الكتاب ا١تقدس، فالتقريرات كالتص
  أبسلوب مرتب ككاوح.

الكتب ا١تقدسة ما جاء يف القرآف الكرٔف ك  كرد يفمث يكتب بعد أف أخلص بعض األمثلة مقاران بُت ما 
 األخرل:

“Considerisng the ideas of the intertextuality school such as Bakhtin, Kristeva among 
others, the above analysis shows that the Qur’an is also interwoven with different voices 
and it is not the production of one single voice. such an analysis has let some scholars to 
conclude that the Qur’an is a book like other holy books and can be subjected to 
interpretation”. )3( 

                                                           

-ىػ1429بة الثقافة الدينية، القاىرة. الطبعة األكُف . للدكتور أٛتد دمحم عبد الراوي، الناشر: مكت95( ٨تو النص بُت األصالة كاٟتداثة: 1)
 ـ.2008

)2( The Quran as Intertext: A Critical Reflection by S. M. Reza Adel, S. M. Hosseini 
Maasoum: pp  46-47. Canadian Social science, Vol. 7, No. 5, 2011. 
)3( The Quran as Intertext: A Critical Reflection: p 47. 
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اعتباران ١تا سبق من مفاىيم مدرسة "التناص" كٖتليَلهتا مثل مدرسة ابختُت ككريستيفا من بينها، فإهنا تووح أف القرآف الكرٔف متشابك 
بعض  أدتصوت كاحد. كمن إحدل ٖتليَلت تلك ا١تدارس التناصية قد تلفة كمتعددة أيضا كلي  ىو نتاج ات ٥تكمتَلحم أبصو 

إُف القوؿ: إف القرآف كتاب مثل الكتب ا١تقدسة األخرل، فيمكن أف يكوف خاوعا ألم  باحثُت/ا١تستشرقُت )ا١تتعسفُت كا١تتعصبُت(ال
 ./تفسَتأتكيل

بعنواف: "التنثَت السرايٓف  Alphonse Mingana 1 /منجاانمنغنا ألفون  ا١تستشرؽ كذلك مقالة 
"ك٦تا يلفت النظر يف عنواف مقالة منجاان أنو استعمل كلمة  1. 3211على أسلوب القرآف"، نشره رينالدز يف عاـ 

                                                                                                                                                                                

 كينظر كذلك: 
Islam Dayeh, Al-Hawamim: Intertextuality and Coherence in Meccan Surahs’ in Angelika 
Neuwirth, Nicolai Sinai and Michael Marx (eds), The Qur’an in Context: Historical and 
Literary Investigations into the Qur’anic Milieu (Leiden & Boston: Brill, 2010). 
إنو ٖتدث عن "النص القرآٓف" من إطار تناصي، كرأل سور القرآف الكرٔف من منظور تسلسل زمٍت حيث تكوف متماسكة كمتسقة كمًتابطة فيما 

يف اَّلعتبار عند قراءهتا  بينها. ككصل األمر لديو إُف أف ىذا التماسك ا١تتنلق يف سور القرآف ٢تا تَلؤمات متناسبة كمتماثلة تؤكد أخَتا أف يووع
 ابب اَّلعتبارات الدايكركنية، ٦تا توحي بعض الشيء إُف ثقافات معاصرة أك مداخَلت متزامنة يف ٕتسيد كوعها كترتيب نظامها. كاألمر ينتهي إُف

انيات إُف اإلبداعية يف النص عوامل "التنثر/التنثَت" يف النص القرآٓف الذم أشكل على قارئو بوجو من الوجوه، خصوصا عند إعادة تلك اإلمك
 كنصية النص كٖتوَّلتو اليت نتجت من صورة تفكيكو كتقويضو...

 كينظر كذلك:
Legislation and its Function in Two Qur’anic Passages, Q. 6: 136-153 and Q. 17: 22-39 by 
Joseph E. Lowry, University of Pennsylvania.   

  لعَلقات ا١تعقدة بُت القرآف الكرٔف كالكتاب ا١تقدس. إنو يسلط بعض الضوء على ا
 ـ.2003سبتمرب -ىػ1424، رجب 13، ـ 49. للمختار حسٍت، ٣تلة "عَلمات" ج 274-572كىنظر كذلك: التناص يف اإل٧تاز النقدم: 

د. دمحم بني  مع مَلحظات ىامة درس الباحث فيو دكرا مكثفا للتناص من خَلؿ عرض مثاؿ من قصيدة أدكني  "ىذا ىو اٝتي" كٖتليلو عند 
ف اٟتوار كتعليقات قيمة، إهنا تبلور عن ٤تاذير الووع التناصي يف إطار النص القرآٓف بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة، فنص الشاعر يتدخل فيو قانو 

 عرب عناصره من القلب، كاَّلجتَلب، كالنفي، كاإلزالة/اإلزاحة، كالتعارض أك او.
اليت تندرج ٖتت ٣تموعة مثل "آؿ حم"، أك "اَف"، أك "ا١تسبحات"...إٍف ينطبق عليها فرادل ك٣تتمعات ما للقرآف من نظم معجز، فالسور القرآنية 

و كقدسية ٘تنع لغو كثَت من ا١تعاصرين... كيف ذلك لو راجع الدارس/القارئ إُف دراسات شيخ شيوخنا د/دمحم أّب موسى عن "آؿ حم" يف ٣تلدات
 ( صفحة أليقن الفارؽ الواوح جدا بُت كَلـ علماء البَلغة القرآنية، كبُت ىوس ا١تفتونُت.  3500قاربت )األربعة، اليت 

ـ[ كاف َّلىوتيا كابحثا كمستشرقا كلدانيا، درس يف دير األابء الدكمنيكاف لغات شىت ٨تو العربية كالسراينية 1937-ـ1881ألفون  منغنا ]( 1)
ـ حيث التحق بوظيفة التدري  يف الدير 1902الفرنسية كغَتىا إُف جانب الَلىوت، كبعد ٗترجو رسم كاىنا عاـ كالًتكية كالعربية كالَلتينية ك 

ىاجر نفسو، إنو ٚتع العشرات من ا١تخطوطات السراينية القدٯتة، كما ألف كتبا يف النحو السرايٓف كعدة كتب عن أعماؿ آابء الكنيسة السرايف. 
كدرَّس  Woodbrooke Collegeـ حيث عمل ىناؾ كنستاذ للغات كالَلىوت يف كلية كدبركؾ 1913نة منغنا إُف ا١تملكة ا١تتحدة س

، زار Birminghamبعدة جامعات أخرل مثل كامربدج كمانشسًت، كعمل اب١تخطوطات العربية كالسراينية يف مكتبة جوف رايلند كبرمنجهاـ 
ن ٣تموعتو اليت أصبحت األكرب من نوعها يف العاَف، كَّل تزاؿ معركوة يف متحف منغنا ا١تشرؽ ابحثا عن ا١تخطوطات النادرة إلدراجها وم

 ". The Mingana Collectionبرمنجهاـ ٖتت اسم "
Alphonse Mingana 1878-1937 And His contribution to early Christian-Muslim Studies by 
Samir Khalil S.J, Selly Oak Colleges Birmingham B29 6LQ United Kingdom 1990.  
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أيضا أساليب غَت عربية؛  "أسلوب القرآف" بدَّل من ألفاظ القرآف، كىذا يعٍت أف القرآف َف يكتف فيو ابستخداـ ألفاظ غَت عربية بل دخلو
     2 كىذا الكَلـ َّل مربر لو كَّل شاىد عليو يؤيده، فالقرآف كَلـ هللا تعاُف، كلي  من صنع البشر كَّل من أساليبهم".

كىينا تظهر ا١تعضَلت العقدية كا١تثالب النصية دكف تطبيقاهتا على النص القرآٓف، إهنا تقضى على قداستو 
كإعجازه بتقصي ا١تداخَلت اللفظية كا١تضمونية، ماداـ األمر كذلك، فَلبد من البحث يف تدقيق جوانب 

 آٓف. "التناص" كٖتديد شكلو النهائي الذم َّل يصح أف ييطىبَّقى على النص القر 

" ا١تعاصرى ٔتا ذىبوا إليو يف  شتات كَلمهم؟ سؤاؿ ٬تب عنو أفهل أراد ىؤَّلء األعياف كأمثا٢تم "التناصَّ
" يف طيَّات الًتاث مكانية إطَلقو على تلك كابلذات إ اإلجابة بطريقة علمية، لندرؾ مدل كجود "التناصًٌ

 ا١تقوَّلت اليت تتسٌت لتفسَت القرآف الكرٔف. 
 :3 عنًتة شطر بيت شعرل يصح إطَلؽ ا١تقوَّلت ا١تًتددة على ألسنة السابقُت مثل ننظر إُف أم مد 

؟ىىٍل غىادىرى الشُّعىرىاءي ًمٍن ميتػىرىدَّ    4 ـو

"5 أك ما قالو على بن أّب طالب هنع هللا يضر حبىب بن أكس  أك ما ذكره أبو ٘تاـ 1 : "لىٍوَّلى أفَّ اٍلكىَلىـى يػيعىادي لىنىًفدى
ٍم تػىرىؾى األكَّؿي ًلٍْلًخًر؟" على "التناص" ا١تعاصر. 3 يف قولو 2الطائي     : "كى

                                                                                                                                                                                

لبناف، الطبعة الثالثة  -. لػ د. عبد الرٛتن بدكم، دار العلم للمَليُت مؤسسة ثقافية للتنليف كالًتٚتة كالنشر بَتكت 568موسوعة ا١تستشرقُت: 
 ـ.1993٘توز/يوليو 

 نظر مقدمة الكتاب.يلدار العا١تية للكتب كالنشر. ، ا. لػ د. عبد الرٛتن بدكم، ترٚتة: كماؿ جاد هللا147( دفاع عن القرآف ود منتقديو: 1)
. لألستاذ الدكتور دمحم دمحم أبو ليلة، دار النشر للجامعات مصر، الطبعة 274سة نقدية ٖتليلية: ار د-الكرٔف من ا١تنظور اَّلستشراقي ( القرآف2)

دٯتة اليت أبارىا خصـو اإلسَلـ األكلُت ود القرآف . فدعول العجمة من الدعاكم الق147ـ. كانظر: دفاع عن القرآف: 2003-ىػ1423األكُف 
ًميِّ  تيوي الكرٔف، كرموا بتفاىات يف عماية دكف علم كدليل، كسجلها القرآف الكرٔف مصحوبة ابلرد عليها: ﴿كىلىٍو جىعىٍلنىاهي قػيٍرآانن أىٍعجى لىٍت آايى ا لىقىاليوا لىٍوَّلى فيصًٌ

ًمٍن مىكىافو بىًعيدو﴾ ]فصلت: ينى آمىنيوا ىيدنل كىًشفىاءه كىالًَّذينى َّلى يػيٍؤًمنيوفى يف آذىاهًنًٍم كىقٍػره كىىيوى عىلىٍيًهٍم عىمنى أيٍكلىًئكى يػينىادىٍكفى أىأىٍعجىًميّّ كىعىرىّبّّ قيٍل ىيوى لًلَّذً 
44.] 
... كلد من جارية حبشية سوداء تدعى زبيبة، س3) باىا أبوه يف إحدل الغارات... لكن ( ىو عنًتة بن عمرك بن شداد بن عمرك بن قيراد بن ٥تزـك

ستعبده، أابه شدادا َف يعًتؼ بو ابنا لو بل عبدا، جراي على عادة عنصرية جاىلية، ككاف العرب يف اٞتاىلية إذا كاف للرجل منهم كلد من أىمىة ا
ن بٍت عب ، فنصابوا منهم، فتبعهم العبسيوف، كادَّعاه أبوه بعد الكرب، ككاف سبب ادعاء أّب عنًتة إايه أف بعض أحياء العرب أغاركا على قـو م

، إ٪تا ٭تسن اًٟتَلب كا لصَّرَّ )ربط ورع فلحقوىم فقاتلوىم عما معهم، كعنًتة فيهم، فقاؿ لو أبوه: كيرَّ اي عنًتة! فقاؿ عنًتة: العبد َّل ٭تسن الكىرَّ
. ككاف عنًتة من أشد أىل زمانو كأجودىم ٔتا ملكت يده. فكاف أكؿ ما الناقة برابط أك صرار عند إرسا٢تا إُف ا١ترعى(. فقاؿ: كيرَّ كأنت حر، فكىرَّ 

قاؿ قصيدة: "ىل غادر الشعراء من مًتدَّـ". ككاف عنًتة شهد حرب داح  كالغرباء )حرب السباؽ بُت عب  كذبياف(، فحسن فيها بَلؤىا، 
مسلم بن قتيبة الدينورم، حقق نصوصو كعلق حواشيو كقدـ لو . ألّب دمحم بن عبد هللا بن 166-163كٛتدت مشاىده. انظر: الشعر كالشعراء: 

 ـ. 1997-ىػ1418بَتكت، الطبعة األكُف -الدكتور عمر الطباع، شركة دار األرقم بن أّب األرقم للطباعة كالنشر كالتوزيع
و: األستاذ عبد السَلـ اٟتويف، ىػ[، وبطو كصحح502. لإلماـ ا٠تطيب أّب زكراي ٭تي بن علي التربيزم ]ت 210شرح القصائد العشر:  (4)

 ـ.  1997-ىػ1418لبناف،  -منشورات دمحم علي بيضوف دار الكتب العلمية بَتكت 
ىػ[ رٛتو هللا يف نسب علي بن أّب طالب هنع هللا يضر: "ٝتعت أٛتد بن حنبل يقوؿ: على بن أّب طالب، كاسم 217يقوؿ أبو القاسم البغوم ]ت  (5)

أّب طالب: عبد بن مناؼ بن عبد ا١تطلب، كاسم بن عبد ا١تطلب: شيبة بن ىاشم، كاسم ىاشم: عمرك بن عبد مناؼ، كاسم عبد مناؼ: ا١تغَتة 
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ىل عٌت ىؤَّلء الويجهاء كغَتىم من طرح ىذه ا١تقوَّلت كأمثا٢تا ما نرل اليـو يف سياج التناص ككانوا غَت 
ت مطلعُت على اٝتو ٘تامان أك قصدكا مصطلحان نقداي أك بَلغيا آخر ما يقارب مراميهم من التلميحا

 كاإل٭تاءات كغَتىا؟
 أسباب اختيار ادلوضوع

 تلكم بعض اٟتوافز اليت دفعتٍت إُف اختيار ىذا ا١توووع ا٢تاـ.
ما زالت مباحث التناص ْتاجة ماسة إُف دراسة متننية تؤصل اٟتدكد كاألصوؿ عند تطبيقها على كتاب  .3

 هللا تعاُف.

بعناصر يل كاحتجوا ٚتىىعىٍت أشتات "النص" يف النص ا١تتَلحق/غَت األص ديًرسى "التناص" يف الغرب دراسةن  .1
الباحثوف ادثوف العرب  مَّل ٘تيز بُت "النص" قدٯتا كاف أك حديثا كمعاصرا، فتَلىاليت التناص ا١تتماثلة 

بها يناس على التلفاز دكف نقدو  شاشةو  ضى رٍ على األجياؿ الصاعدة عى  واورى كغَتىم دكف نقد مَلئم بل عى 
، فلذلك أردت ٕتميع األفكار كإعادة صياغة اآلراء ا١تتناثرة يف تضاعيف ا١تؤلفات يقوًٌمها كتصحيحو 

 ووح لدارسها الصحيحى من السقيم.ٔتا ي كا١تصادر األجنبية كالعربية

ىذا ا١توووع كإف ديًرسى مطبَّقان على األدب العرّب شعران كنثران كلكنو َف يدرس دراسة منهجية يف ٣تاؿ  .1
 .تطبيقو على القرآف الكرٔف ما خَل لفتات غَت مقنعة بصدد تطبيقها عليو

                                                                                                                                                                                

، كاسم قصي: زيد بن كَلب بن مرة بن كعب بن لؤم بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزٯتة بن مدركة بن إلياس بن بن قصي
و َف مضر... إنو أكؿ الصبياف )الناس( إسَلما ككاف ابن ٜت  عشرة أك ست عشرة سنة... كيف ركاية إف عليا أسلم كىو ابن ٙتاف سنُت... كركم أن

، ألّب القاسم عبد هللا بن دمحم بن عبد العزيز 370-4/354يقوؿ: سلوٓف إَّل علي. انظر: معجم الصحابة:  حاب النب يكن من أص
 البغوم، دراسة كٖتقيق: دمحم األمُت بن دمحم ٤تمود أٛتد اٞتكٍت، مكتبة دار البياف دكلة الكويت.

الباحثُت شك يف نسبتو إليو كلو، ٚتع ىذا الكتاب الشريف الروي كٝتاه "هنج البَلغة". كديواف شعره، رأل  كمن آباره "هنج البَلغة"، كألكثر
 الزركلي أف معظمو أك كلو مدسوس عليو.

ـ[، حققو كوبط نصو الدكتور 395. ألّب ىَلؿ بن اٟتسن بن عبد هللا بن سهل العسكرم ]ت 217كتاب الصناعتُت الكتابة كالشعر:    (1)
 ـ.1981-ىػ1401لبناف، الطبعة األكُف -مفيد قميحة، دار الكتب العلمية بَتكت

من أىل جاسم، قرية من قرل دمشق، يقاؿ لو تدكس العطار،  ( أبو ٘تاـ حبيب بن أكس بن اٟتارث بن قي  بن األشج... كاف أبوه نصرانيا2)
 فجعلوه أكسا، كقد لفقت لو نسبة إُف طيء... كاف أكحد زمانو يف ديباجة لفظو كنصاعة شعره كحسن أسلوبو، كلو كتاب "اٟتماسة"، كلو ٣تموع

كاإلسَلميُت، كلو كتاب "اَّلختيارات من شعر الشعراء".  آخر ٝتاه "فحوؿ الشعراء"، ٚتع فيو بُت طائفة كبَتة من شعراء اٞتاىلية كا١تخضرمُت
زىده، جاب أبو ٘تاـ البَلد. كقاؿ العلماء خرج من قبيلة طيء ثَلثة، كل كاحد ٣تيد يف اببو: حامت الطائي يف جوده، كداكد بن نصَت الطائي يف 

ىػ[. ٖتقيق: د. 681-608. ألّب العباس ابن خلكاف ]26-2/11كأبو ٘تاـ حبيب بن أكس يف شعره. ينظر: كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف: 
 إحساف عباس، الناشر: دار صابر بَتكت.

بَتكت، الطبعة الثانية  –. للخطيب التربيزم. التقدٔف كا٢توامش كالفهارس: راجي األٝتر. دار الكتاب العرّب 1/315( شرح ديواف أّب ٘تاـ: 3)
 ـ.1994-ىػ 1414
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صار "التناص" مرصادان للتطرؼ، فمنهم من أنكر إايه ّتملتو كَّل يقبلوف مبادئو كآلياتو يف اللغة العربية بل  .4
 كأإمعافو و على القرآف الكرٔف بَل قى بػَّ ٭تسبونو دسيسةن علميةن ود اللغة العربية كآداهبا، كمنهم من طى 

 .  ٘تحيصو

لكل ما سبق، قمت بدراسة "التناص" كشظاايه ا١تتعددة ليتمكن الدارس أك الباحث بعد حصولو على 
القدرات ا١تعرفية الضركرية من اإلجابة عن األسئلة التالية: ماذا يعٍت "التناص"؟ ىل ٯتكن تطبيقو على القرآف 

 الكرٔف أـ َّل؟.
 سؤاؿ البحث ومشكلتو

سالفة الذكر كأمثا٢تا َّل ٕتيب عن سؤاؿ البحث الذم أعتـز كتابتو، ألف تلك ا١تسارات الدراسات إف 
ًج العلمية، فاٞتهود التناصية أك البينصية  َّلسيماالتناصية عند الباحثُت ك  منهم العرب، َّل تزاؿ ٗتلو من اٟتيجى

ا من مشاربى بعيدةو عن الدراسات ال قرآنية، إهنا تنظر إُف كل كَلـ مكتوب ا١تتنامية يومان بعدى يوـو تنهل مادَّهتى
بنظرةو سويَّةو، كتعتقد أف التناص كما يطبَّق على النصوص البشرية كذلك ٯتكن أف يطبَّق على القرآف الكرٔف. 

تداخل  أك عَلقة سورة بغَتىا، أك عليو مثل تفسَت آية آبية أخرل، عربيةو  مصطلحاتو  ككما يصح تطبيقي 
لعمليات من لفتات النصوصية، فيصح بناء عليها أف ٬تـز بصحة تطبيق مضموف قصص قرآنية... ىذه ا
 "التناص" على النص القرآٓف.

" يف ووء خلفياتو  ، كاألزمات العقَلنيةإُف مثل ىذه الكوارث الفكرية نظران  رأيت أف أدرس "التناصَّ
"  ،ا١تفاىيم لىب  يف الوقوعى  ك٬تتنبى  ،يف خلط ا١تباحث التارٮتية كالثقافية لئَل يقعى أحده  كيدرؾى مدل أثر "التناصًٌ

 "تناصية"التطبيقات  على عما يلي: ما ىي ااذير اليت تًتتب بكل الوعي كالشعور، ك٬تيبى ٔتا يثق بو القلبي 
  كما الفارؽ بُت تطبيق "التناص" على القرآف الكرٔف كالنصوص البشرية؟ ؟!على النص القرآٓف

 منهج البحث
 يف تقييم مفاىيم "التناص" كأفكاره.  ا١تناىج الثَلثة اآلتية أتبع يف دراسىتسوؼ 

 ا١تنهج التارٮتي .3

 ا١تنهج الوصفي .1

 ا١تنهج التحليلي .1

 خطة البحث
 سيتابع البحث مسَتتو على ا٠تطوات التالية:

 قدمةادل
 تمهيدال
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 ادلدخل
ابت النصُّ القرآٓفُّ ٬تذب قلوبى ا٠تَلئق   إُف النب ا١تصطفى  الكرٔفى  تعاُف القرآفى  منذما أكحى هللاي 

أك  دبية ذىب هبيبتها حتما، مث ما جاء أم عمل أدّب ٯتاثلواألدينية ك النماذج الكلها، ما سبقو من أركع 
كا إليو مىٍن أساؤ  أف من الباحثُت يف النص القرآٓف كقد ليٍوًحظى إَّل  ، رغم تلك الرباعة ا١تنبثقة من نظمويعاروو

وطيدة بُت نص كآخر، فيكوف ا١تتقدـ العَلقات الألجل  ؛خرلاألبشرية النصوص الظانُت أنو َّل فرؽ بينو كبُت 
إف النص القرآٓف يعتمد يف  :لقوؿ القائلُتصار مدعاة  األمر هبذا الشنف، فلعلو كاف  منتجا للمتنخر منها، إذ

 نصوصبُت  ا١تشًتكةى  نصوًص الكتب ا١تقدسة، كتؤكد ىذه الطبيعةى  منا١تزيج  اللفظي أك ا١تعنوم على مغزاه
اليت أثبتت أف النص َّل يعود فضلو على مؤلفو فحسب بل إنو ابعتباره  التناصيةي  تلك اللمحاتي  ةكَّلحق ةسابق

نصا ملفوظا كمكتواب كمفهوما ابللغة كالكَلـ يعود يف مادتو إُف "التناص" أم شباؾ النصوص كتداخلها، 
 "النص".  ر نصيةى مر ينتهي كذلك إُف إحاَّلت سياقية تؤطًٌ فاأل

أف أاتبع مسايرة "التناص" أًلىًصلى إُف  نصا إ٢تيا بصفتوجعلتٍت النظرة النصية يف كوع النص القرآٓف 
قصول للموووع يف ال٫تية األنظرا إُف ك مبتغام، كىو إُف أم مدل يصح إطَلؽ "التناص" على النص القرآٓف؟ 
ا١تختلفة كمعاٞتة اتو من خَلؿ  مساراتوإطار النص القرآٓف أحاكؿ أف أقـو بتبسيط مفهـو "التناص" عرب 

صة  مفاىيمو  "التناصيُت"بقدر ما ىنالك من  "تناصات"و لدل أقطابو. فهنالك حقيقتى الدقيقة كا١تبادئ ا١تشخًٌ
كا٢تا من انقد لناقد كمدرسة ألخرل، خصوصا بعد أف حيث تكاثرت معانيو كتعددت مفاىيمو ٔتختلف أش

ىاجرت كلمة "التناص" إُف كل مكاف. طا١تا اختلف "التناص" من ابحث إُف آخر، انتشارا كفهما، نتيجة 
"إف  Marc Angenot 1 " تىشيذُّ عن أم إٚتاع على حد تعبَت مارؾ أ٧تينوكسلوكا، حىت كلمة "تناصٌ 
ًف ظهورىا على ألهنا قد أصابتها تغَتات كطرأت عليها تبدَّلت   2 كل إٚتاع".  الكلمة )التناصية( تستعصي على منذ ًإابَّ

، كصارت لو مفاىيم عديدة لدل الدارسُت حسب مواقفهم  الساحة النقدية، فتػىغىيػَّرى ا١تصطلح من ابحثو آلخرى
  الفلسفية كمنازعهم النقدية كمشارهبم األدبية.

“The term Intertextuality was coined by Julia Kristeva in 1966, and since that time has 
come to have almost as many meanings as usuers, from those faithful to Kristeva’s original 
vision to those who simply use it as a stylish way of talking about allusion and influence”. 3 

                                                           

، McGill Universityـ[ الكندم بركفيسر لأللسنيات النصية اَّلجتماعية )األدب الفرنسي( يف جامعة ميجل 1941مارؾ أ٧تينو ] -1
 إنو منظًٌره اجتماعي، كاترٮتي للنظرايت كالنقد األدّب، لو مقاَّلت كْتوث قيًٌمة. 

و، ترٚتة كتقدٔف: دمحم خَت البقاعي، ومن "آفاؽ التناصية ا١تفهـو . لػ مارؾ أ٧تين79"التناصية" ْتث يف انبثاؽ حقل مفهومي كانتشاره:  -2
 .1998كا١تنظور"، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتب، 

3- Against Intertextuality: Philosophy and Literature by William Irwin, v28, Number 2, 
October 2004, p. 228. Published by The Johns Hopkins University Press. 
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، كمنذ ذلك زادت معانيو )مفاىيمو( بزايدة قائليو، ًمنػٍهيٍم مىٍن اقتنعوا اب١تفهـو األساسي 6611صطلح "التناص" يف عاـ صاغت جوليا م
ا١تنقوؿ عن كريستيفا )كما زادكه شيئا من ًقبىًل أنفسهم( كمنهم من استعملوه بكل بساطة كػ كسيلة متناسقة من اإلشارة )التلميح( 

  كالتنثَت.
بل ظهور مسماه عند جوليا كإف َف يكن هبذا الووع النقدم كما عاد إليو يف أايمو القابلة، فػ "التناص" ق

لكن مبادئو كمظاىره كانت قد كيًجدىٍت يف الفلسفات األدبية كالنقدية السابقة كاَّلٕتاىات الكَلسيكية حىت 
( يسيطر على العقوؿ بينما  هناية مطاؼ القركف الوسطى تقريبا. ظل الثالوث األساسي )ا١تؤلف، النص، القارئ

كانت ا١تدارس النقدية الكَلسيكية منذ أرسطو كأفَلطوف ٗتتلف فيما بينها يف درجة الًتكيز على الضلع األكؿ 
كىو ا١تؤلف دك٪تا الضلعُت األخَتين. حينما شرعت الثقافة الغربية تتفاعل مع مفردات نقدية فلسفية جديدة 

لَلهنائية كغَتىا... بدَّل من تعاملها مع ا١تفردات الكَلسيكية كػ ااكاة مثل عدـ األصالة، عدـ ثبات النص، ا
كالتقليد ألرسطو، فقد أدت تلك البذكر كاٞتذكر إُف صياغة الفكرة التناصية أك البينصية من منظور نقدم 

الفلسفية النقدية للبنيوية كما بعدىا خصوصا التفكيكية، كٖتولت الفكرة من صورهتا البدائية إُف كينونة "النظرية 
 اٞتديدة" على أيدل النقاد ا١تتنخرين.

تلك ا١تستندات النظرية بريمَّتها تؤكد بكل عياف أف ٙتة مفاىيم كنظرايت تبحث عن اٞتذكر كاألغراض اليت 
أخذ يبحث عنها "التناص أك البينصية" عند كَّلدهتا األكُف فيما بعد، كسينِت الكَلـ عنها ومن استبانة 

ةي الثوب أم خيوطو ا١تمتدة  تتمثلوفتهم النقدية كاألدبية، كَّل غبار على القوؿ إف "التناص" إتاىات فلس مى ٟتٍي
 أم خيوط نسيج الثوب اليت ٘تيىدُّ طوَّل، فكنف "النص" ذك أغشية نسيج غشائي مغزكؿ لدى السَّ عىٍروا يػيٍلحىمي هبا 

 لتشكًٌل طردان كعكسنا، كطوَّلن  عروان  من خيوط )مقتطفات شعورية كَّلشعورية، كمقتبسات كاعية كغَت كاعية(
ما "فيما ظهر من  اصةٓتة الغربية، ك اللغوية كاألدبية كالنقدية يف الفلسف ذاىبا١ت أصحاب حسب ريؤىل النصَّ 

 1. "بعد اٟتداثة/البنيوية
                                                           

 Michelكميشل فوكل  Roland Barthesكركَّلف ابرث  Jacques Derridaكجاؾ دريدا  Jacques Lacanجاؾ َّلكاف  -1
Foucault  كلوي  ألتسَتLouis Althusser  كغَتىم... حينما كتب ىؤَّلء النقاد عن فلسفة "التناص" أك عاٞتوىا أثناء حديثهم عن

سياؽ مدل اَّلنتقاؿ من البنيوية إُف ما بعدىا يف فرنسا...  أتثركا ابألحواؿ السياسية كاَّلجتماعية اليت عاشوىا،  األدب كالنقد كالفلسفة كغَتىا يف
ية نفخت تلك األحواؿ يف ركح فلسفة "التناص" كالتفكَت الباعث يف إ٬تاده مصبوغا بصبغة فلسفية متعددة األطراؼ خصوصا فلسفة ما بعد البنيو 

يك يف أمريكا. فمعطيات كلتا ا١تدرستُت متشاهبة لتحرر قائلي األخَتة من النقد اٞتديد ككانت معطياتو متماثلة بػ البنيوية يف فرنسا كفلسفة التفك
طلقوا على طرح لكنهم َف يقبلوىا بل انتقلوا إُف مدرسة دريدا التفكيكية ا١تتشابة يف معطياهتا بػ ما بعد البنيوية. كبعض نقاد اٞتامعات األمريكية أ

ية اختَلؼ يدا )التفكيك( ابلفكر الفلسفي األكرّب بدءا من نيتشو، إُف ىرسرؿ، إُف ىيد٬تر، انتهاء بػ دريدا. فلي  بُت التفكيكية كما بعد البنيو در 
صطلح منهجي كظيفي، إف كاف فإنو بيئي كسياسي. يعود اٟتديث عن "التناص" إُف ا١تراحل األكُف كاألحواؿ السياقية لدكرىا ا٢تاـ يف دعم ا١ت

 كأتسيسو.
... تطورت البنيوية  Poststructuralismكما بعد البنيوية school of Structuralismىنا اختَلفات ابرزة بُت ا١تدرسة البنيوية 

بناء على أس  لغوية لبنيوية فرديناند دم  Claude Levi-Strauss)اٟتداثة( يف فرنسا ٔتحاكَّلت كلود شًتاكس الفرنسي األنثركبوٞتي 
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كتعامل النص مع  ،تغَتات جذرية تتوالد من أفكار فلسفية حوؿ تعامل البشر مع النص عنو ٘تخضت ٙتيَّتٍ 
جنسو، كىي اليت أثػَّرىٍت على نظرة اإلنساف ا١تعاصر )ا١تثقف اللغوم( إُف اللغة كاألدب يف القرف التاسع عشر، 

، كاللغة األدبية أك النص إهنا ٘تثًٌل متغَتات ثقافية طرأت على نظرتنا كتعاملنا مع اللغة كاألدب بشكل عاـ
األدّب بشكل خاص. كمن تلك اللفتات النصية اليت كانت ترتكز على مفرداتو تيَلًم  مفاىيمى "التناص" ٨تو 
عَلقة ا١تعاكسة بُت النص اٟتاور كالغائب كبعبارة أكثر كووحا عَلقة التداخل بينهما تشكًٌل طريقةن من 

 إُف معناه عند النقاد ادىثُت.  طرائق ا١تصطلح كخطوةن من خطواتو للوصوؿ 
كاألحرل أف يووع ذاؾ ا١تربع يف اَّلعتبار الذم يتشكل من ملتقى األوَلع األربعة كىي: هللا كاإلنساف 
كالعاَف ا١تادم الفيزيقي من حولو )الطبيعة( كاللغة ابعتبارىا أداة التعبَت عن ا١تعرفة اليت تولًٌدىا تلك العَلقات 

دت ا١تذاىب الفلسفية من كاقعية أك ٕتريبية إُف مثالية إُف كجودية، كردكد ًفٍعلو على ا١تتشابكة، حىت تولَّ 
الكَلسيكية، مث تناسلت تلك ا١تذاىب الفكرية فتوالت كأحدثت تغَتات يف العَلقة بُت تلك األوَلع 

ات مقابلة يف استخداـ ًتتػَّبىٍت عنها تغَت فبدرجات متفاكتة حىت تػىفىتػَّتىت الوحدة الثقافية كالتارٮتية بينها، 
   1اإلنساف للغة كنظرتو إليها. 

ذكر "التناص" كػ مصطلح يف ووء دكائر خلفية، ٪تت فيها مَلمح ذاؾ ا١تصطلح، فلم تكن على نظاـ أ
تنبئ عن كجود فكرة التجاذب كالتعالق بُت الوحدات  كدَّلَّلتو  كرموزو  مصطلحو ما، بل إهنا قد كانت كػ ٝتاتو 

                                                                                                                                                                                

بنيوية ر، كمن مث تعود البنيوية اللغوية/اللسانية إُف النظاـ الرمزم اليت ٖتدث فيو ا١تعآف نتيجة اَّلختَلفات الطبعية بينها. كلذلك أس  السوسو 
رعاية تتنصل يف نظرية سوسور اللغوية، كىي أف اللغة ٢تا كياانت تتفاعل كتنفعل أساسا على نظامها اإلشارم كالرمزم كالدَّلِف، فدرسها سوسور 

 ٢تذه العملية اللسانية ا١تيكانكية يف اللغة من إطار السينكركنية... 
بَت على أما نظرية ما بعد البنيوية فقد طورىا الفيلسوؼ الفرنسي جاؾ دريدا، كللمحلل النفسي جاؾ َّلكاف كا١تنظر الثقايف ميخائيل فوكل أتثَت ك

ا١تركزية يف الفكر الغرّب، كنول بذلك أف ا١تعٌت يكوف موجودا دكف تقييد كتسجيل بُت نظاـ  ىذه ا١تدرسة النقدية اللسانية األدبية... اقًتح دريدا
ختَلفات اللغة، كالفرؽ الدقيق بُت موقف سوسور كدريدا ٕتاه "اللغة" ىو أف األكؿ يرل اللغة متحولة كمتغَتة من معٌت إُف معٌت آخر بناء على اَّل

أخذ ىذا الشطر كلكنو ذىب إُف حد بعيد قائَل: إف ا١تعآف َّل تقتصر على تلك الدَّلَّلت ا١تختلفة فتتوقف  الربطية بُت الدَّلَّلت، أما الثآف فإنو
األخرل النقدية  ٔتجئيها إُف اموَّلت كا١تدلوَّلت بل ىناؾ من ا١تركزية اليت ٕتعل تلك ا١تعآف جزءا من سلسلة َّل هناية ٢تا، كمن ىنا يبدأ دكر نظرتو

التحويل كالتمرير الَلهنائي... ىذاف ا١توقفاف عن "النص" أثَّرا أتثَتا كبَتا على ٕتسيد "النصية" ك"النصوصية" ك"التناصية" لدل  يف تفعيل اللغة كىو
" موقع بناء أك تقويض يف إواءة مفهـو النصية ذاهت ا. ينظر: علماء علم النص. كبذلك عادت نصية "النص" تتفرع إُف أىفٍػريعو كنيظيمو جعلت "النصَّ

كما يليو. لػ راماف سلدف، ترٚتة: د. جابر عصفور، ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة، آفاؽ الًتٚتة الطبعة  139كما يليو،  105النظرية األدبية ا١تعاصرة: 
 ـ. كينظر أيضا:1996الثانية 

Twentieth-Century Literary Theory A Reader: 83, 112. by K. M. Newton, Second 
Edition, Published in the United State of America 1997 by St. Martins Press, Inc.,      

و توالدت ىذه ا١تذاىب يف منتصف القرف السابع عشر، كمنذئذ أخذ التفتت يتسرب إُف أداة التعبَت كىي اللغة كظاىرة إنسانية ابعتبار تعامل -1
 ا١تعريف يف مرحلة متنخرة كثَتا على منتصف القرف السابع عشر.  Fragmentationمعها. كبعض ا١تفكرين كوعوا بداية التفتت 
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أيِت هبا الكاتب كيفهم هبا  معاصرةو  لغويةو  كانت فلم تكن إَّل يف شفراتو   ،أخرل ا إُف كحداتو ٢تً اللغوية كٖتوُّ 
يف أكواعها ا٠تاصة، فتمخضت  ٪تتشيئا فشيئا حىت  فتتشكل القارئ. منذ تلك اآلكنة عادت ا١تَلمح تتطور

ديثة على أيدم جوليا  كالتداخل بُت النصوص القدٯتة كاٟت ية جديدة تبحث عن التعالق كالتناصصعنها نظر 
  أصبحت تػيٍعتػىبػىري رائدةن ٢تذا ا١تصطلح ا١تعاصر. ٙتيَّتٍ كريستيفا، 

مث تَل جوليا عدده من الباحثُت كا١تلمًٌُت بػ ا١تصطح، فلم يعتربكا الوعي التارٮتي كالثقايف كالفٍت ا١تتواجد لدل 
، النقد كاألدب ساحاتا "ا١تصطلح" بُت عاية اليت كجدىرائديو أمثاؿ جوليا كابرث كدريدا كغَتىم مكافئا للد

 للتناص.  -ٟتدو مَّا أك غايةو مَّا  -ميائية التفكيكية خارجة عن دكائره التفكيكية، كالسفنحتوا مفاىيم موسعة، 
كا الوصوؿ إُف تعريف ٤تدد للتناص أمرا صعب ا١تناؿ ككعر ا١تلتم ، ألف اختَلؼ التعريفات   كمن ٙتة صَتَّ

استيفاء مَلمح عامة  -كباحث   -َلؼ يف ا١تفهـو األساسي، نظران إُف ذلك أحاكؿ كاف من نتائج اَّلخت
للمصطلح ذاتو من خَلؿ تعريفاتو ا١تتعددة ليتم استخَلص نبذتو من أغلفة "النواة" اليت تستقطب ٚتلة من 

 لنصوص ا١تاوية. اإلشعاعات الدَّللية كالتصويرية كالتعبَتية كا٠تطابية ا١تنبثقة من ا١تستوايت ا١تتفاكتة يف ا
 كأين يقف الًتاث الغرّب منها؟ ،فما قضية "التناص" ىذه

كأحدد معناه يف  ،لعلو ٭تسن ّب كأان بصدد اإلجابة عن ىذا السؤاؿ، أف أنبش ىذا ا١توووع من جذكره
اَّلٕتاىات األدبية َفَّ إ١تاما وركراي بتاريخ نشنتو كدكر كأي  ،اللغة ألقـو بدراسة مطالبو كمعانيو بكل كعي كشعور

على ٖتديد   كترََّّ يف ظَل٢تا. ذلك أعوف ِفيف نشوئو، ألف "ا١تصطلح" كاف قد عاش يف مىٍعًدهًنىا كابطنها سنُت
 موقف اآلداب الغربية كابلتاِف العربية يف ىذه القضية.

 1 دلسات التناص/البينصية يف عصور االزدىار الكالسيكية: أوال
كنصداءو متمازجةو ابإلشعاعات الدينية، كتستظل تلك الفكرةى من ايط البينصي تستشعر أصوؿي "التناص"  

، كعسى أف ينجلي ا١تصطلح ّتملة أساليبو ا١تنشودة من الذم ٭تسب األدب فيو جزءان من الدين كابلعك 
، اٟتاؿ خَلؿ اٟتديث عن طياتو الثقافية كتياراتو التارٮتية اليت تتمثل ٤تطات رئيسة تضبط شكلىو يف أحسن

ما ينطبق على معناه كدكائره َف ٮتيَّل إُف ابختُت أك من سبقو جزافا، كَف يبادر أكلئك ك  فمفهـو "التناص"
                                                           

كثقافتهم، لعل كلمة "الكَلسيكية" تدىش ا١تسامع إلطَلقها على اليواننيُت القدماء كالركمانيُت القدماء الذين كرثوا عن اليوانف دينهم كأرابهبم  -1
الصارمة اليت كوعت  ٔتا فيها من شعر كمسرح كأدب، كانوا َف يكونوا يعرفوف عن ىذه "الكلمة" ٔتدلو٢تا ا١تؤخَّر، حىت كَف ٗتطر ببا٢تم  تلك القوانُت

للمذىب الكَلسيكي... إَّل أنٍت أقوؿ إف أكلئك اليوانيُت كالركمانيُت يف ىذا أشبو بعرب اٞتاىلية بل بعرب صدر اإلسَلـ من حيث جهلهم 
ثآف ىو اخًتع ىذه الكلمة: "كَلسيكي" فهو كاتب َّلتيٍت من أىل القرف ال Aulus Gelliusٔتصطلحات النحو العرّب. فػ أكل  جليوس 

مة ا١تيَلدم، كمن مث أطلقت الكلمة على الركائع اليواننية خصوصا يف عصور ا٨تطاط األدب الَلتيٍت ... ك١تزيد من التفاصيل حوؿ مدلوؿ الكل
األكبرا،  . لػ دريٍت خشبة، ملتـز الطبع كالنشر، مكتبة اآلداب كمطبعتها، ميداف3-1ينظر: "أشهر ا١تذاىب ا١تسرحية ك٪تاذج من أشهر ا١تسرحيات" 

 القاىرة.
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الفَلسفة النقاد اللغويوف إُف إشعاعاتو دكف سببو قد دعاىم إليو، ألف ا١تمارسة دائما تسبق النظريةى، كبذلك 
فلسفة ب األدبية، كيف أحياف غَت قليلة تباديؿ تلك الفلسفاتدفعتهم تلك اللفتات الفكرية كالفلسفية كاللغوية ك 

للعقل كا١تنطق إُف اسًتجاًع مرجعياتو قادرةو على مكاشفة فكرة  التابعالدين أك ا١تذىب العقدم أك اَّلٕتاه 
 "البينصية" اليت تطورت كازدىرت بكل حركاهتا يف الستينات، كقبلها إثر أتثَت تلك ا١تذاىب الفلسفية.

“Unsurprisingly, therefore, we can find theories of intertextuality wherever there has 
been discourse about texts, from the classics, like Plato, Aristotle, Horace and Longinus, to 
Bakhtin, Kristeva and other twentieth-century theorists… 1 

"، عند وصغراب، نستطيع أف ٧تد مفاىيم )نظرايت( "التناص/البينصية" حيثما يكوف اٟتديث عن ٖتليل "النص... لذلك، دكف أمًٌ است
حىت ابختُت، كريستيفا كغَت٫تا من منظًٌرم القرف العشرين... )٨تو  5كلو٧تين ،  4 ىاري  3 أرسطاطالي ، 2 األكائل مثل أفَلطوف،

   ابرث، دريدا، جنيت، كريفاتَت، كغَتىم(. 
يل البنية النصية القدماء يف تناكؿ معٌت التعالق النصي كالتمازج النصي يف تشك أما ا١تنهج الذم سار بو

التشابو بُت عناصر كثرة ك يف ٖتويَلت التقويض كعينات التفكيك لشدة التَلـؤ  يتجلى ذلككالتعامل معها ف
التذكيب بُت النصُت التَلشي ك كا١تزج، كٖتقُّق عرب تفاعل الدمج  "النص" ها نصية"التناص" كمطالبو اليت تىًنمُّ عن

 يقوؿ كارتن كجوديث: أك النصوص،
“Neither Platonic nor Aristotelian imitation is to be understood as imitation of nature. In 
the case of Platonic, the ‘poet’ always copies an earlier act of creation, which is itself 
already a copy. Plato terms ‘poetry’ a realism which is partial and deceptive. Bakhtin 

                                                           

1- Intertextuality: Origins and Development of The Concept by Maria Jesus Martinez 
Alfaro. Universidad de Zaragoza: p. 269. Atlantis XVII (1-2) 1996. 

درس يف بستاف أكاذٯت  يف أثينا. ؽ.ـ[ من مشاىَت فَلسفة اليوانف. تلميذ سقراط كمعلم أرسطاطالي .  427-347] Platoأفَلطوف  -2
ٝتي ىذه أساس فلسفتو "نظرية األفكار" حيث قاؿ: اٟتقيقة ليست يف الظواىر العابرة كلكن يف األفكار السابقة لوجود الكائن كاليت ىي مثاؿ لو. أ

، ك"تيمو"، ك"الوليمة"، ك"الشرائع". كقد األفكار "فكرة ا٠تَت". من مؤلفاتو: "اٞتمهورية"، ك"السياسي"، ك"ااكرات"، ك"كريتوف"، ك"فيدكف"
 . دار ا١تشرؽ بَتكت، الطبعة الثانية عشرة.55كصلت نصوصها يف الغالب إُف العرب ملخصة أك ٣تزأة ماعدا "الشرائع". ينظر: ا١تنجد يف األعَلـ: 

اليت ترل أف العاَف صدر عن ثَلثة عناصر:  ونية احلديثةاألفالطفاٟتقبة اليت شهدت ميَلد الدين النصرآف رأتو ٯتوج بعقائد كأفكار متباينة، منها: 
ىي كحدة  ا١تنشئ األزِف األكؿ كالعقل كالركح، صدر العقل عن ا١تنشئ األكؿ كاجب الوجود، ك٢تذا العقل قوة اإلنتاج، كمن العقل تتولد الركح اليت

كما بعدىا. لإلماـ دمحم أبو زىرة، طبع كنشر الرائسة العامة  44ة: األركاح، كعن ىذا الثالوث يصدر كيتولد كل شيء. ينظر: ٤تاورات يف النصراني
 ىػ. 1404ا١تملكة العربية السعودية، الطبعة الرابعة  -إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد الرايض 

البشرية. أتثرت بوادر التفكَت  ؽ.ـ[ مرّب اإلسكندر. فيلسوؼ يوانٓف من كبار مفكرم 384-322]Aristote أرسطاطالي /أرسطو  -3
لطبيعيات، العرّب بتآليفو اليت نقلها إُف العربية النقلة السرايف، كأ٫تهم إسحاؽ بن حنُت، مؤس  مذىب "فلسفة ا١تشائُت". مؤلفاتو يف ا١تنطق، كا

الطبيعة"، ك"السياسة"، ك"النف " ك"ا١تواوع"  كاإل٢تيات، كاألخَلؽ: أ٫تها "ا١تقوَّلت"، ك"اٞتدؿ"، ك"ا٠تطابة/البَلغة/ريطوريقا"، ك"كتاب ما بعد
 .   340ك"التبكيتات السفسطائية". ينظر: ا١تنجد يف األعَلـ: 

4-  
[ كاتب كفيلسوؼ، مستشار ملكة تدمر زنوبيا/الزابء. كلد يف ٛتص كمات يف تدمر. أعدمو اَّلمرباطور أكرليان  -]Longinus لو٧تين   -5

 . 618لوصاية الركمانية. ينظر: ا١تنجد يف األعَلـ: لتشجيعو زنوبيا على التخلص من ا
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follows him, denigrating ‘poetry’ as monologism, a structure which dupes )the( people, 
presenting an artefact as the truth to be consumed whole…  
The form of the Socratic dialogue thus embodies a Bakhtinian intertextuality, as well as 
the striving of Plato the artist-philosopher against the influence of Homer. We would 
argue, in addition, that Plato’s theories of ‘poetry’ highlight intertextual relations. 
Certainly the work of art, for Plato, is not autonomous - it is crossed, for example, by 
various references to social knowledge… This glittering and promiscuous array of citations 
from various areas of expertise is one reason why Socrates, as a philosopher, must 
attempt to rival its seductive influence. Another reason is given in the very term 
seduction; poetry moves men, it takes them aside/apart, i. e. out of themselves with - 
disastrous consequences, according to Socrates. 
Aristole’s theory of imitation is rather different from Plato’s. For Aristotle dramatic 
creation is the reduction, and hense intensification, of a mass of texts knowen to the poet, 
and probably to the audience as well. These texts vary from other written works of 
literature, to the oral tradition of myths… Bakhtin argues forcefully that the whole 
discipline of poetics, based upon Aristotal’s source text, is permeated with the sense of 
organic and harmonious wholeness, and that Aristotal’s concept of poetic discourse is one 
of a system of unitray language spoken by an individual… Bakhtin and Kristeva use the 
strategy of arguing that, although all discourse is inherently dialogical/intertextual, there 
are ‘monologues’ which on one level succeed in repressing dialogism. This argument 
permits a binary opposition which is a useful instrument of exposition and analysis… With 
the benefit of a theory of intertextuality, we would argue, with Laurent Jenny, that the 
Poetics can now be re-read. The Aristotelian account of composition drawing from a 
variety of sources should make each voice indeed a polyphony, speaking subjects indeed 
constructed of alien languages”. 1 
َّل يؤخذ يف اَّلعتبار مفهـو نظرية "التشابو" األفَلطونية كاألرسطية ٔتثابة مفهـو "التشابو الفطرم" )بُت األشياء(. فمن منظور نظرية 

عمل سابق أيضا. يعترب أفَلطونية إف الشاعر يتابع دائما صورة )لفظا أك معٌت كدَّللة( سابقة عليو، كىي اليت تكوف يف ذاهتا نسخة 
صورة "الشعرية األفَلطونية" )يسمي( أفَلطوف مصطلح "الشعرية" الواقعيةى اليت تكوف متحيزة كخادعة. كيتلوه ابختُت )يَلحقو( مشٌوًىا 

 فكننو حقيقة ٤تضة . ،( بػ بنية خادعة للناس، مقدًٌمة للعمل الفٍت )كقطعة أثرية/فنية(حاداي/أحادم ا١ت ًٌ ا أي سٌ ارىا منولوجيا )مى ابعتب
د صورةي حوار سقراط تناصيةن ابختينيةن فضَل عن السعي ألفَلطوف الفيلسوؼ الفناف ود أتثَت ىومَتكس. كابإلوافة إُف  كابلتاِف ٕتسًٌ

العمل  كمن ا١تؤكد إف على العَلقات النصية )النصوصية/التناصية(. تلقي ووءان كافيان  ذلك نود أف نقوؿ إف نظرايت أفَلطوف الشعرية
 عديدة إشارات جُت ك٣تموعة مكوَّنة( من خَلؿبل إنو على سبيل ا١تثاؿ ميهىجَّنه )ى -الفٍت عند أفَلطوف لي  مستقَل بذاتو )تلقائيا( 

كمراجع إُف ا١تعرفة اٞتماعية... ىذه اجملموعة ا١تتنلقة )ا١تشَتة إُف مزج األصوؿ( كا١تختلطة )غَت ا١تقصورة على أصل كاحد( من 
هادات )اَّلقتباسات ا١تباشرة كغَت ا١تباشرة( من ٥تتلف ٣تاَّلت ا١تعرفة/ا٠تربة، ىي من إحدل األسباب اليت جعلت سقراط  اَّلستش

كفيلسوؼ أف يوِف األمرى عنايتو كينافسو قدر نفوذه ا١تغرم. كأيِت سبب آخر يف النفوذ/التنثَت للغاية: إنو ٭ترؾ الرجاؿ )خواطرىم 
 حىت من ذكات أنفسهم، مصحواب بكارثة )نتيجة( منطقية كفقا لسقراط.كمشاعرىم( إُف أبعد اٟتدكد 

، التنليف التمثيلي أك ا٠تلق الدرامي كعند أرسطونظرية "التشابو/التقليد" ألرسطو ٥تتلفة بشكل أكثر دقة كٖتديدا من نظرية أفَلطوف. 
ا١تنتجىة الشاعر ككذلك عند اٞتمهور. ىذه النصوص كابلتاِف عن التكثيف لنصوص متنوعة معركفة عند  /التخفيض،عبارة عن التخفيف

عبية(... يقوؿ ابختُت بكل أتكيد إُف التقليد الشفهي لألساطَت )كا٠ترافات الش تتحوؿ )يف تشكيَلهتا النمطية(أعماؿ أدبية أخرل  عن

                                                           

1  - Intertextuality: theories and practices by Michael Worton and Judith Still pp. 3-4. 
Published by Manchester University Press 1990. 
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كتناغمها )كإحساسها النافذ يف مغزكؿ من شعور تكامل العضوية  -ا١تبٍت على النص األصلي )ا١تركزم( ألرسطو  -ف نظاـ الشعرية إ
ا برغم  يقوؿ ابختُت ككريستيفنسيجو(، كىذا ا١تفهـو للخطاب الشعرم عند أرسطو كسيلة نظاـ اللغة ا١توحدة الذم يتحدث هبا الفرد... 

كىذا الرأم يسمح كل ا٠تطاب بطبيعتو اٟتوارية/التناصية ىناؾ اسًتاتيجية مونولوج، اليت تنجح يف قمع اٟتوارية على أحد ا١تستوايت. 
إعادة  تعاروا ثنائيا يشكًٌل أداةن تيًفٍيدي عروا كٖتليَل... مع اَّلستفادة من نظرية التناص فإننا َّل نوافق مع لوراف جيٍت أف الشعرية تعٍت

لدَّلَّلت( مشَتة القراءة. فنسخة الًتكيب كالتكوين األرسطية ا١تنخوذة من مراجع عديدة ٕتعل فعَلن كل صوت متآلفة األنغاـ )كمتعددة ا
   إُف ا١توووعات )ا١تواد( ا١تؤلَّفة ابلفعل من اللغات األخر.       

 Marcus Tullius" بُت الشيئُت، فسيسرك immitationيرل أرسطو أننا نتعلم عرب "التشابو 

Cicero 1  كوين اتلن كQuintilian 2  ركزا على أف "التشابو" َّل يعٍت ٣ترد استنساخ ا٠تطاب أك النص قد
 بل إنو يعٍت التطبيق التناصي ا١تنضبط الذم يصلح لتحديد النص على اَّلنفراد. 

“Aristotle holds that we learn )with great pleasure( through imitating others and that our 
instinct to enjoy works of imitation is an inborn instinct (Poetic, ch. 4); bothe Cicero and 
Quintilian emphasise that imitation is not only a means of forging one’s own discourse but 
is a consciously intertextual practice”. 3 

من تلك األعماؿ  إُف اَّلستمتاعطبيعتنا  ميوؿألشياء )كتقليد األمور(، ك يرل أرسطو أننا نتعلم )مع كل انبساط كفرح( من خَلؿ تشابو ا
اتلُت يؤكداف على أف التشابو كالتقليد َّل يعٍت أف يقـو  ني)الشعرية: الوحدة الرابعة(، فسيسرك ككو  فينا ا١تتشاهبة )التقليدية( غريزة فطرية

 أحد بصياغة عملو كخطابو من عند نفسو بل إنو ٦تارسة نصية كاعية.   

لشرح عمل نصي. كمن ٙتة يظهر أف "التشابو" لديهم َّل يعٍت ٣ترد اإلعادة بل إنو ٔتثابة تكملة كتتمة 
دان كمشكََّلن أك نصيان. فالتدريبات األسلوبية للتشابو يل على السالف الذم يكوف ٣تسَّ فنظرية "التشابو" ٖت

 التفريع كالتشفَت كالتفكيك.  كشف أبعادى ت
 فػ "التناص" ىو العَلقة بُت نصُت أك أكثر، كىي اليت تؤثر يف طريقة قراءة النص ا١تتناص.  

 التشابو   
 عَلقة التداخل                    

 كظيفة العَلقة                                           
 ًقطىع النص كشفراتو.                                                               

انت النص كنوعية تكثيفها فالتنقيب عن اآلبار كاألصداء ا١توجودة يف ذات النص، كالبحث عن مكوَّ 
٢تا نظرايت متعددة منذ ا٢تنود كاليوانيُت كتكييفها يؤدم إُف اكتشاؼ العَلقة النصية اليت تتمحور حو 

 كالركمانيُت كالكَلسيكيُت قبل القركف الوسطى كبعدىا حىت الفًتات اٟتديثة كا١تعاصرة. 

                                                           

 [ من أعظم خطباء الركماف ككيتَّاهبم، -106سيسرك ] -1
2-   

3  - Intertextuality: theories and practices: p. 6. 
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الوصوؿ إليها، كمن أمضى كسيلة من كسائل ك  ،منطق أرسطو صار كحدة رئيسة لدراسة ا١تعٌت/الدَّللة
 أ٫تها ما يلي: 

 )ا١تعٌت ا١تعجمي كالوظيفي( معٌت كلمة مفردة  -

 )ا١تعٌت الدَّلِف كالنصي(معٌت قضية   -

 معٌت نتيجة منطقية تؤخذ من مقدمات )ا١تعٌت السياقي كالتداكِف كاَّلجتماعي(  -

كاترة  (1) )السياؽ اللغوم كغَت اللغوم( فا١تعٌت يف نظر ا١تناطقة يبدك اترة يف صورة ا١تاجرم كا١تاصدؽ
تضمن كاللزـك كاترة بالثة يف صورة التعريف كرابعة يف صورة اٟتكم كخامسة يف صورة أخرل يف صورة ا١تطابقة كال

ة كلكنها صاٟتة للتحديد  دَّ هبا كميات أك مدلوَّلت غَت ٤تدى  دي صى قٍ عنها برموز جربية تػي  ري بػَّ عى عَلقات رايوية يػي 
 كرموز اٞترب ٘تاما.   

 الفكر الفردم كَّل ٖتدده عَلقة عرفية اعتباطية.كبذلك يكوف ا١تعٌت لديهم معٌت ذىنيا غَت عريف ٭تدده 
ٙتة فلسفة أخرل يف الفكر الفلسفي الغرّب، بيًنيىٍت عليها الفكرة التناصية كالتداخل كالتشابو، كىي الصراع 
بُت ثنائية الداخل أك ا٠تارج، انتقل ىذا الصراع إُف ا١تشاريع النقدية اٟتداثية بوساطة اللغة، ابعتبارىا أداة 

اح كأحد أوَلع ا١تربع األربعة )العاَف ا١تيتافيزيقي )هللا(، العاَف الفيزيقي )ا١تادم(، اإلنساف، اللغة(. إذ  اإلفص
٣ترد كسيط بُت اإلنساف كٕتربتو اإلبداعية، أـ إهنا مستقلة  ري بػى تػى عٍ التعبَت عن ا١تشاعر فهل تػي  أداةى  كانت اللغةي 

 للبيت الذم يبيت فيو اإلنساف قائَل:  بذاهتا، ٬تيب ىيدجر عنو من خَلؿ استعارة اللغة
“Language is the house of being. In its home human beings dwell. Those who think and 
those who create with words are the guardians of this home. Their guardianship 
accomplishes manifestation of being insofar as they bring this manifestation to language 
and preserve it in language through their saying”. 2 

                                                           

 Theسياؽ اٟتاؿ )ا١تاجرايت( يف ا١تلحق الذم دّتو يف كتاب  Context of Situationاستعمل مالينوفسكي مصطلح  -1
Meaning of Meaning  .معٌت ا١تعٌت لػ أكجدف كرتشاردز 

كانت متداكلة بُت اللغويُت قدٯتا كَّل تزاؿ متدكالة بينهم كلكن مالينوفسكي أوفى على ذاؾ   Contextكيقوؿ الدكتور ٤تمود السعراف إف كلمة 
د. ٤تمود السعراف. دار النهضة العربية، للطباعة كالنشر  . لػ311اَّلصطَلح )سياؽ اٟتاؿ( معٌت خاصا... ينظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العرّب: 

على أقَلـ الكثَتين من الكتاب يف دراسة ا١تعٌت ٔتعاف ٥تتلفة ابختَلؼ فرع ا١تعرفة الذم  Contextكإَّل فقد جرل مصطلح  بَتكت... -
د. . لػ 261يستخدـ فيو اَّلصطَلح، كأحياان ابختَلؼ الكتاب يف نف  الفرع حىت لقد ٟتقو بعض الغموض... ينظر: مناىج البحث يف اللغة: 

 . 1990٘تاـ حساف، مكتبة األ٧تلو ا١تصرية القاىرة، 
2- Letter on “Humanism”: p. 239. by Martin Heidegger. Transalted into English by Frank 
A. Gapuzzi. 
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"اللغة بيت الوجود يف بيتها يقيم اإلنساف. كىؤَّلء الذين يفكركف ابلكلمات كٮتلقوف هبا ىم حراس ذلك البيت، كحراستهم ٖتقق 
  1 ظونو يف اللغة من خَلؿ شفرهتم ككَلمهم(".الكشف عن الوجود )بقدر ما ٭تققوف الكشف عن اللغة ك٭تف

و، كتثبت استقَللية اللغة عن األشياء، كمن مث جود إُف اللغة، كحىت اإلنساف ذاتفاألشياء ٗترج من الو 
ابنفصاؿ اللغة عن عاَف األشياء تغيب اٟتقيقة كيغيب ا١تعٌت من الواقع )ا٠تارج( كتتحوؿ إُف اللغة )الداخل( 

 ابعتبارىا حاملة للحقيقة أك ا١تعٌت يف مستودعها. 
اٟتداثة كتحطيم ٢تا من كجو كتقؤًف  ىذا ىو اٞتو الفكرم الذم نشنت فيو اٟتداثة الغربية مث ظهرت ما بعد

ىيمنًة مشركًعها من كجو آخر، ىنا ينظر الباحث إُف النتائج اليت تًتتب عنها يف تشكيل "التناص"، إهنا ٕتعل 
 "النص" حامل آبار نص آخر كأصدائو كمقتطفاتو.

َّل ٮتلو من فإف إحَلؿ "التناص" ٤تل ا١تصطلحات اليت َّلقت ركاجا كبَتا بُت العصور الكَلسيكية 
" عن البَلغة كدكرىا يف النسج كالصياغة De Oratoreالتحكم ا١تشبوه، فكَلـ سيسرك يف مؤلفو "ا٠تطيب 

قد أ١تح إُف ا٠تصائص اليت ٬تب أف توجد يف اإلنساف ا١تنشئ كا١تتلقي، كخاصة ا٠تطيب الذم ٭تتاج إليها كلَّ 
نحى أفَلطوف الذم أقاـ أس  اٟتوارية ا بَلغيا مٟتظة لتعاملو مع الشعب، كقد ٨تى سيسرك يف اختياره مذىب

أم ا١تعٌت الذم يتعاُف )أك يتجاكز( على  Trnscendental signified"ما يسميو ىو بػ ا١تدلوؿ ا١تتعاِف ا١تفتعلة يف الشعر كالنثر أك 

قد ينم عنها تصور تناصي اٟتديث عن البَلغة )األسلوبية ا١تعاصرة( ك  2 نطاؽ اٟتواس، كنطاؽ اٟتياة ٔتفرداهتا اددة".
ىذا ا١تفهـو مهما َف ٮتطر ببا٢تم كلكن تصوره ما كاف غريبا  و،التداخل النصي كانسجامو مع تشابكلتناغمو مع 

 عنهم بل إهنم أدركوه ومن دراسات بَلغية. 
كشف عن يقاؿ إف مصطلح "ا٠تطابة" يشمل عناصر التمازج النصي، كي من كجهة رؤية ريطوريقية

إنتاج النص، فاإلنتاجية النصية عند ا٠تطيب يعٍت استفادتو من البيئة كاجملتمع. يقوؿ سيسرك إف مطالب 
ىذا الكَلـ يدؿ بصراحة على  3 ا٠تطيب اٞتيد ٬تب أف يكوف لديو علم غزير ابألشياء كا١توووعات ا١تتنوعة،

ٕتسيد صياغتها من ٚتيع أف ا٠تطبة تكوف عبارة عن مزج كتزاكج كىجن يستفيد ا٠تطيب يف تصوير نسجها ك 
   . الدكائر حولو

 
 

                                                           

. لػ عبد الغٍت ابره. ا٢تيئة ا١تصرية العامة 24إشكالية أتصيل اٟتداثة يف ا٠تطاب النقدم العرّب ا١تعاصر مقاربة حوارية يف األصوؿ ا١تعرفية:  -1
 .2005للكتاب. 

لو٧تماف.  –. لػ د. دمحم عنآف، الشركة ا١تصرية العا١تية للنشر 135عرّب: الفصل التاسع  -طلحات األدبية اٟتديثة دراسة كمعجم إ٧تليزم ا١تص (2)
 .1996الطبعة األكُف 

(3) Intertextuality: theories and practices: p. 6. 
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 عصر النهضة  بعد متهيدات مبكرة للبينصية: اثنيا
َّلنصياعها كخضوعها للفلسفات الكَلسيكية، ٙتة  القركف الوسطى تغلبت نظرية "التماثل كالتشابو" على

منطوؽ كمكتوب حىت  ـف كل كَلأب ما كاف يلقي ووءا كافيا على أف ذاؾ التصور قد بلغ أقصاه كىو اَّلعتقاد
. لفظا كمضموانالتشابو ك  َف ٮتل من ا١تماثلة (؛ اإل٧تيل كالتوراة كغَت٫تا )الكَلـ ا١تقدس Bibleأكؿ كَلـ إ٢تي 

، كاف نتيجة "كتاب الفطرة  "، كىي اليت  the book of natureفًلمى أف كاف الكتابي اإل٢تيُّ أكؿَّ نصٌو
 .(الكتاب ا١تقدسقبل، فجعلها اإللو يف صورة التوراة )كانت قد كيًجدىٍت يف العلم اإل٢تي من 

“We might remember here the opening of the Gospel of John: ‘In the beginning was the 
Word, and the Word was with God, and the Word was God’. In the religious traditions of 
the West, God is viewed as the originaly author of two books: the Bible and the Book of 
Nature. In a compareable manner, the human author has traditionally been seen as the 
origin of the meaning of the work. Saussure’s work allows us to question the 
understanding of the Word, or the sign, implied by such traditions… 1  

ترل التقاليد  2 )ىذا كاف يف البدء عند هللا(. نذكر ىنا بداية إ٧تيل يوحنا: يف البدء كاف الكلمة، كالكلمة كاف عند هللا، ككاف الكلمة هللا
 الدينية الغربية أف اإللو )هللا( مؤلف كتابُت: الكتاب ا١تقدس ككتاب الطبيعة. كمن طريق ا١تقارنة، جرت العادة على النظر إُف اإلنساف

 تسمح لنا أف نستجوب )كنستفهم( معٌت الكلمة، أك العَلمة، اليت )اللسانية( ا١تؤلف أصَل ١تعٌت العمل )األدّب(. ٤تاكَّلت سوسور
 تتمثلها مثل تلك التقاليد...  

                                                           

1- Intertextuality: pp. 13-14. by Graham Allen. Routledge Taylor and Francis Group 
London and New York, 2nd Edition 2011. 

ا"، هبذه العبارة يبدأ يوحنا إ٧تيلو كحديثو عن ا١تسيح كحياتو كمعجزاتو مث يقوؿ بعد قليل: "كالكلمة صار جسدا كحل بيننا كرأينا ٣تده ٣تد -2
ستقل برأسو، كمعٌت عبارة يوحنا ىذه أف صفة الكَلـ اإل٢تية ٕتسدت يف جسم كالكلمة عند ا١تسيحية ا١تعاصرة عبارة عن "ابن هللا"، كىو إلو م

كما بعد٫تا. دار حراء للنشر  32-31ا١تسيح البشرم لتظهر ٤تبتها لبٍت اإلنساف كتنقذىم من العذاب األزِف. ينظر: اتريخ اإل٧تيل كالكنيسة: 
 كالتوزيع، العزيزية، مدخل جامعة أـ القرل مكة ا١تكرمة. 

ب كاحد": ىم تلبثت الذات اإل٢تية ابلزماف كا١تكاف ٦تا توحي إُف اجتماع األلوىية كالبشرية يف ا١تسيح استنادا إُف ما جاء بو يوحنا: "أان كاألفعند
دة من أكتوبر سنة ألفُت كثَلث عشرة يف الساعة الواح 26. ينظر موقع الكنيسة ا١تغربية اليت راجعتو 30إ٧تيل يوحنا )األصحاح العاشر(: 

 : October 2013 at 1 am 26مساء
http://www.moroccanchurch.org/download-holy-bible/download-new-testament/110-
gospel-john.html  

لإلطَلؽ تسربت ىذه ا١تعتقدات الفاسدة ا١تنحرفة إُف النص ا١تقدس، كمنو إُف النص األدّب، فظنوا أف "النص" هبذا ا١تعٌت كا١تفهـو ا٠تاطئ يصلح 
وف على النص القرآٓف، كاستدلوا على مظنتهم الفاسدة بػ "التناص"، فكما يوجد النص ابَّلعتماد على غَته، كذلك يوجد النص ا١تقدس مهما يك

نتاج نص القرآف تبيعا لغَته. كمن الطبع إذا كاف األمر هبذا الشكل، فتنِت الشكوؾ الثائرة حوؿ النص القرآٓف، ألنو كفق ىذا البحث النصي يصَت 
 مقدس سابق كىو اإل٧تيل كالتوراة... إٍف. كعلى األقل يصَت نصا حادبا، يصلح لقبوؿ أم أتثَت إ٬تابيا كاف أك سلبيا. 

http://www.moroccanchurch.org/download-holy-bible/download-new-testament/110-gospel-john.html
http://www.moroccanchurch.org/download-holy-bible/download-new-testament/110-gospel-john.html
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فػ "التناص" يتجذر من ىذه األصوؿ الفلسفية اليت ظلت ٖتاكم العقوؿ طيل زماف اٟتداثة كما بعدىا، 
من ىذه الًبٌتى النظرية اليت تدكر حوؿ اَّلٕتاىات الفلسفية  كتتمخض وركرةي إرجاء النص إُف نظاـ لغوم

 كا١تذىبية كالنقدية كاألدبية.
" دى جً كي  الوجهة النقدية النصية تنفي األصالة كا١ترجعية للنص، كتوجب أف كل ماىذه   عن "نىصٌو
، الكتاب ا١تقدس كىو -النص األكرب  حىت متقدـو  نصٌو  نتيجةي ىو  متنخرو  نصٌو  كلك ، سالفو  عملو  ىو نسخةي 

 -لعاَف من منظور معتقديو من حيث كجوده كنزكلو يف ا أكؿ كَلـ إ٢تي إنو كإف َف يتنثر ابلكَلـ البشرم لكونو
 حظي ابسم "النص" َّلستشفاؼ مادتو من كتاب "الفطرة" ا١تسبق عليو. قد كلكنو

 -اللغوية كاألدبية  -حينما يكوف اٟتديث عن تشفَت ىذه الفكرة العقدية ا١تمزكجة ابلفلسفة القركئية 
للنص اليت انتشرت كفق مستوايهتا ينبغي أف يضع القارئ بعُت اَّلعتبار أف كانت ىنا عدة تعريفات كتفسَتات 

 ا١تتميزة.  ركحيةال انبضاهتا١تتعددة كتفاكتت طبقا ل
“The middle Ages, with their multi-levelled interpretation of texts, also show a similar 
belief in the possibility to expand the meanings of a work, even if such meanings should fit 
into limited and predetermined categories. Church fathers and medieval theologians 
made as God’s symbolic book. If this was true, the objects which composed the world 
were a kind of dictionary of God’s meanings. Thus, when God himself wrote a verbal book 
(the Bible) the words in it pointed, at a literal level, to the objects in His other book, the 
Book of Nature, but, in addition, the things signified by those words had a spiritual sense 
as well, since they had been invested with God’s meanings. Somehow, the interpretation 
of the Bible already depended on an intertextual practice and, at a time in which literature 
was subordinated to Theology, what was true of religious texts was also made extensible 
to secular ones. All literary works were seen as going back to the Bible and all could be 
read like it, a view that can be regarded as a medieval version of what contemporary 
authors like Borges have conceived as the Great Book of Literature and the circular 
memory of reading”. (1)  
تبُت العصور الوسطى إمكانية توسيع معآف العمل مع تفسَتىا للنصوص ٔتستوايهتا ا١تتعددة، حىت كإف كانت بعضها يندرج يف فئة 
٤تددة سلفا. جعل )الناس( آابء الكنيسة كالَلىوتيُت )رجاؿ الدين( يف القركف الوسطى كػ رمز كشعار لكتاب إ٢تي. إذ كاف األمر  

يتكوف منها العاَف تكوف شفرات معجمية لقاموس إ٢تي. كىكذا، حينما كتب اإللو نفسو أكؿ كتاب ملفوظ كذلك، فإف األشياء اليت 
)الكتاب ا١تقدس(، فالكلمات كاأللفاظ اليت كردت فيها تشَت، على مستول أدّب، إُف أشياء )معآف( أخرل، جاءت يف كتابو اآلخر،  

ُف ذلك، فإف األشياء اليت تدؿ عليها ىذه الكلمات، كاف ٢تا شعور ، كلكن ابإلوافة إthe Book of natureكتاب الفطرة 
كإحساس ركحي. منذئذ، قد مت استثمارىا يف ا١تعآف ا١تنتمية إُف اإللو. بطريقة أك أبخرل، فإف تفسَت الكتاب ا١تقدس كاف استشفافا من 

صحيحا من النصوص الدينية قد مت توسيعها انتماء إُف ا١تمارسة النصية من قبل. كيف الوقت كاف األدب ٮتضع لعلم الَلىوت. فما كاف 
تلك العلمانية. كقد ٘تت مَلحظة ٚتيع األعماؿ األدبية يف ووء إرجاعها إُف الكتاب ا١تقدس، كٯتكن قراءة ٚتيعها مثل ذلك، ككذلك 

فوف ا١تعاصركف مثل بورخي  ٘تت مَلحظة كجهة النظر اليت ٯتكن اعتبارىا نسخة من القركف الوسطى )كنتيجتها( ما صممها ا١تؤل
Borges  .كػ كتاب أكرب لألدب، ك٤تور ذاكرة القراءة 

                                                           

1- Intertextuality: Origins and Development of The Concept: pp.269-270.  
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 نظرية التلقي والقراءة
 1 رتشاردكمن أبرز إ٧تازات "النقد اٞتديد" القراءة اللصيقة كالعميقة، كاعتيًمدى يف الباب ذاتو على مقوَّلت 

عندما  منتصف السبعينات على كجو التحديد. َف تزدىر نظرية التلقي إَّل يفالتلقي، ك  ابلذات، كاف رائد فكرة
 .رستُت اىتمامىهما ابلقارئ كقراءاتو السابقة كالَلحقةفخصَّصت كلتا ا١تدكالتفكيكية  2ظهرت ٕتليات البنيوية 

فكلتا النظريتُت: التفكيك كالتلقي متداخلتاف إُف درجة أف الثانية جزء من األكُف، فقدر التداخل بينهما أعمق 
مًٌ اَّلختَلؼ، كقد بدت مرتكزات نظرية "التلقي كالقراءة" مثل دكر القارئ يف ٖتديد معٌت النص بكثَت من كى 

نقد األفق، كذاؾ النقد موجو إُف معطيات نظرية التلقي اليت ٖتدث من خَلؿ تَلقي البنيتُت  كتفسَته من رقى
 ا١تعٌت كالبناء يف العمل األدّب، ألهنما كما قاؿ آرت بَتماف: 

“The major premise of such a theory is that both meaning and structure in a literary work 
result from the interaction with the text of the reader, who brings to the work 
expectations, derived from having learned the functions, purposes, and operations of 
literature, together with a range of predispositions and beliefs shared with other 
members of the society. Meaning and structure are not exclusively properties of the text, 
which are then objectively discovered by the reader; the reader is, to an extent, the co-
creator not of the text itself but of its meaning, import, and value”.  3  

ينتجاف عن التفاعل مع نص القارئ، الذم ٬تئ إُف العمل أبرز معطيات ىذه النظرية ىو أف كَل من ا١تعٌت كالبناء يف العمل األدّب "
ابإلوافة إُف عدد من ا١تيوؿ كا١تعتقدات اليت يشًتؾ فيها مع بتوقعات مستمدة من أنو قد تعلم كظائف كأىداؼ كعمليات األدب، 

خصائص مقتصرة على النص، خصائص يقـو القارئ ابكتشافها، فالقارئ ىو، إُف  تمع. ا١تعٌت كالبناء إذف ليسااألعضاء اآلخرين يف اجمل
       4 حد ما، ا١تبدع ا١تشارؾ، َّل للنص نفسو، بل ١تعناه كأ٫تيتو كقيمتو".

                                                           

1-  
يف كتاابت ركَّلف ابرث،   -كما ىو معركؼ   -كصلت البنيوية إُف ذركهتا ابعتبارىا منهجا للتحليل كنظرية لألدب يف فرنسا إابف الستينات  -2

مث انتقلت إُف النقد األمريكي. كمن العسَت كوع حدكد للصورة اليت كجَتار جنيت، كآ. ج. جرٯتاس، كركماف جاكبسوف، كتزفيتاف تودكركؼ، 
فكثَت من يعتربكهنا  اٗتذهتا البنيوية يف الغرب ابعتبارىا امتدادا للتفكَت النقدم األكرّب، ألهنا سرعاف ما ٖتولت إُف ما يسمى ْتركة "ما بعد البنيوية"،

ويرا طبيعيا ألفكار تلك ا١تدرسة النقدية األكربية كتنقيحا لكثَت من مفاىيمها اليت َف تكن قد معاروا للبنيوية األكُف، كلكنها يف اٟتقيقة كانت تط
 تبلورت بعد خصوصا يف كتاابت ابرث كجوليا كريستيفا كجاؾ دريدا.

، Michel foucault، كميشل فوكوه Claude Levi-Straussكمن خارج ٣تاؿ النقد األدّب فنىم أعَلـ البنيوية ىم كلود ليفي شًتاكس 
. ينظر: البنيوية كما بعدىا من ليفي شًتاكس إُف دريدا. لػ جوف سًتكؾ، ترٚتة د. دمحم عصفور. عاَف ا١تعرفة، Jacques Lacanكجاؾ َّلكاف 

عرّب:  -ـ. كينظر أيضا: ا١تصطلحات األدبية اٟتديثة دراسة كمعجم إ٧تليزم 1996-ىػ1416الكويت  -اجملل  الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب 
 كما بعدىا.  131كما بعدىا، كالفصل التاسع )التفكيكية(/ 101الفصل السابع )البنيوية يف الغرب(/

3- From the New Criticism to Deconstruction: p. 145. by Art Berman. (Reception and 
Critique). Illini Books edition 1988, by the Board of Trustees of the University of Illinois. 
Manufactured in the United State of America.    

 ـ.1998-ىػ1418. لػ د. عبد العزيز ٛتودة، عاَف ا١تعرفة، الكويت. الطبعة 323التفكيك:  ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف -4
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تمحور حوؿ ىذه النظرية ىو أفق توقع القارئ الذم يتجسد كيتشكل من خَلؿ ثقافة القارئ كالذم ت
نف  الفكرة  و األدبية كالفنية. تناكؿ رتشاردكإطَلعو كخربتو ك٦تارستو كتعليمو كقراءاتو السابقة كالَلحقة كتربيت

يف كتابو معٌت ا١تعٌت من خَلؿ تفجَت ىذه العملية ا١تهجنة كا١تركبة ٖتت منظومة "السياؽ" الذم يقـو بدكر 
 فعاؿ يف قراءة "النص" كتفسَته. 

"كل ما ٬تئ بو القارئ إُف النص ك٭تدد اسًتاتيجيات القراءة مقدما قبل تعاملو مع النص، أم تعليم يعٍت  اردكالسياؽ عند رتش

يعٍت ارتباط توقع القارئ بثقافتو كتعليمو كقراءاتو السابقة كخربتو  كىذا التعريف للسياؽ لدل رتشارد 1 القارئ".
 األدبية كدربتو الفنية كىلم جرا. 

فَل تًتؾ ىذه العناصر ابلذات ألَّ شك يف كوف القراءة إطارا مركبا يلعب "السياؽ" دكرا ىاما يف تركيبتها 
ياؽ رتشاردز يرتبط هبذه العملية ا١تكثفة يف تفسَت القراءة لدل القارئ فَل حرج يف إطَلؽ كتفسَتىا، ما داـ س

 القوؿ إنو كاف استجابة تيار التلقي أخَتا إُف حد ما. 
" ما Literary work of Artكيسمى الناقد األ١تآف ركماف إ٧تاردف يف دراسة "العمل األدّب الفٍت 

. فاألبعاد النصية اليت ٘تأل concretizationsأفق توقعاتو بػ ٕتسيدات أيِت القارئ )ا١تتلقي( من خَلؿ 
 : Gadamer 2مواوع الفراغ منو تعود إُف آفاؽ اترٮتية معاصرة للقارئ، يقوؿ جادامر 

“In fact the horizon of the present is continually in the process of being formed because 
we are continually having to test all our prejudices. An important part of this testing 
occurs in encountering the past and in understanding the tradition from which we come. 
Hence the horizon of the present cannot be formed without the past. There is no more an 
isolated horizon of the present in itself than there are historical horizons which have to be 
acquired. Rather, understanding is always the fusion of these horizons supposedly existing 
by themselves”.  3   

"إف أفق اٟتاور يف الواقع يف حالة تكٌوف مستمرة، ألننا نضطر دائما َّلختبار أىوائنا، كجزء مهم من عملية اَّلختيار ىذه ٖتدث عند 
ا١تاوي، فلم يعد ىناؾ أفق حاور منعزؿ  التقائنا مع ا١تاوي كيف فهم التقاليد اليت ا٨تدران منها. من مث َّل ٯتكن تكوين أفق اٟتاور دكف

إف الفهم دائما عملية مزج ٢تذه اآلفاؽ اليت يفًتض كجودىا يف  د بو آفاؽ اترٮتية ٬تب أف تكتب.يف حد ذاتو بنف  القدر الذم توج
        4عزلة". 

٭تتاج يف تلقي ا١تضموف كالدَّللة  ألنوٗتتص ابستجابة القارئ،  Reception theoryكنظرية التلقي 
نو يتلقى خَلؿ ا١تتحركات العائمة. طا١تا أ إُف مدلوؿ غائي القارئ إُف الوعي الكايف كاليقظة التامة ليصل

                                                           

 .323ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -1
2-   

3- Truth and Method: p. 305. by Hans-Georg Gadamer. Second, Revised Edition. 
Translation revised by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. Continuum London, 
New York. This Edition 2004, Reprinted 2006.  

 .325ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -4
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الدَّللة من معدف "النص"، فَتاىن األحواؿ كالظركؼ كا١تَلبسات التارٮتية كالثقافية ما عاشها ا١تؤلف أك ا١تبدع 
 األكؿ لذاؾ النص.

قلة النهائية إُف القارئ اليت أصبحت يف األخَت ٤تور اىتماـ كبار نقاد التلقي مثل ستانلي فيش فالن
Stanley Fish " يف كتابوIs There a Text in This Class?  ىل يوجد نص داخل قاعة

كتشيًٌد حريةى التلقي كحرية القراءة كالتفسَت.  ،ترل استحالةى ٖتقيق أحادية النص 1 كلفجانج إسرالدرس؟" ك 
فالقضية َف تتوقف عند قصارل النقلة إُف القارئ بل تعدت ذلك إُف عتبات َّلهنائية التفسَت كفووى القراءة، 

رب كجود ا١تؤلف بينما التلقي كقد كشفت النظرية عن سلطة القارئ بدَّل من سلطة النص، ألف سلطة النص تعت
  موت ا١تؤلف كتقطيع صلتو ابلنص.هم يف تثبيط فيس

تشفَت منوطةن ب التفكيكية جعلتهاالعَلقة اٞتديدة بُت القارئ كالنص، مث  دراسة يهم أرابب نظرية التلقي
  .. إٍف..كاستحالة ا١تعرفة اليقينية ،لنص الواحدَّلهنائية ل قراءات ٨تو ٖتويلهاك  ،تلك العَلقة

 "النص ادلغلق" و"النص ادلفتوح": التناقض والتطرؼ  -العودة إىل الداخل : اثلثا
أصيَل يف ما بعد يصبح النص َّل ٮتلو من حالُت: األصالة كا١تعاصرة، كل نص يكوف معاصرا يف اٟتاؿ ك 

اٟتاؿ. للوصوؿ بدقة متناىية إُف صلب "ا١تصطلح"، ٬تب العودة إُف األصالة كىي تعٍت العودة إُف الًتاث 
كالداخل لسيطرهتا كسلطتها على الساحة النقدية الغربية ١تدة ثَلثة عقود، من الثَلثينات إُف هناية ا٠تمسينات 
على كجو التحديد، ىذا العمق النظرم كالتطبيقي لو دكره فعَّاؿه يف صياغة العناصر كحشًد ا١تبادئ كأتثَتىا يف 

 ٨تت مصطلح "التناص/البينصية".
داخل تعٌت العودةى إُف داخل النص األدّب مستقَل عن ذات ا١تبدع كا١تتلقي، كاف ىذا كالدعوة للعودة إُف ال

كجود النص  علبل أخذ األمر ينسحب منها إُف شعار ٬ت ،شعار مدرسة "النقد اٞتديد"، كلكنو َف يستقر بعد
بب تطويرات يف تلك ا١تدرسة كبس كتضادات تناقضاتا١تتلقي" أك أبحد٫تا بسبب مربوطا بػ كجود "ا١تبدع ك 

 لغة كالدَّللة.ة الجديدة جاء هبا فرديناند دم سوسور ٕتاه نظري
رغم فشل نظرية "النقد اٞتديد" أك "العودة إُف الداخل" يف تطوير نظرية متكاملة للغة كانت كفيلة يف 

  كيوف.النهاية لتنسي  جذكر النص ا١تغلق كما رفعو البنيويوف كالوظيفيوف كالنص ا١تفتوح كما أعلنو التفكي
طا١تا أف ىذه النظرية مستمرة، فإهنا َّل تصلح أبكملها أف تتوافق مع طبيعة النص القرآٓف، ألف النص 
)الشيء( سرعاف ما يتحوؿ إُف النص العائم )الَلشيء(، كالقرآف الكرٔف )النص القرآٓف( نص بابت َّل يلحقو 

 ١تفهـو النصي عليو للمفارقات اٞتذرية بينهما. تبديل كَّل ٖتويل، فَل يػيتىصىوَّري أبدان/قطعان أف ينطبق ىذا ا

                                                           

1-  
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 ادلمارسات التناصية قبل ظهور مصطلح "التناص" كظاىرة نقدية: رابعا
١تا أيت اٟتديث عن قضية "التناص" ينصرؼ الكَلـ إُف ا١تمارسات األدبية كالنقدية اليت لقيت ركاجا كبَتا 

 ك "البينصية" يف ظلها. قبل ظهوره كػ نظرية، كاليت تطول أطراؼى "التناصية" أ
َّل ٯتكن سرب أغوار "التناص" كدرؾ مقاصده دكف إجالة النظر الدقيق يف منازع قائليو النقدية كاألدبية 

 كاستيعاب أفكارىم النصية بذاهتا.
 تُت أساسيتُت:يمفهـو نقدم حديث ينتمي إُف نزعتُت أدبيتُت نقد التناص

 اٟتداثة/البنيوية          ما بعد اٟتداثة/ما بعد البنيوية        
 كمشًتكة بُت طريف السهم، كقع بُت صراع اٟتداثة كما بعد اٟتداثة! ٙتة عناصر متعددة "تػيرىل، ىل "التناص
ما بػ " غتصبَّ فنخذ "التناص" ي ،نزعة ما بعد اٟتداثة عليها ، إَّل كقد تغلبتةفكر الا جوىرى مأخذ "التناص" منه

  .   "/ما بعد البنيويةبعد اٟتداثة
 1/السميولوجيا )علم العالمات/الرموز( األلسنية احلديثة

 Ferdinand de Saussureفرديناند دي سوسور 
  Signنظرية العالمة )اللغوية( 

منطلقات ائية يف إطارىا أكثر من مدلوؿ ٦تا يعٍت التعددية كالكثرة يف يٖتمل العَلمة السوسرية أك السم
دَّللتو، كأصبحت ىذه التعددية مركزا يتمحور حو٢تا "التناص" كيعود يف أبعاده إُف النظرية اللغوية أك قاموس 
سىٍت عليها ا١تدرسة الًتكيبية/البنيوية، أك ا١توووعات اليت يتطرؽ إليها  الدَّللة لػ فرديناند دم سوسور اليت أيسًٌ

   2 دم سوسور من علم الدَّللة.

                                                           

اـ علم يدرس ىذا اَّلٕتاه يرتبط بػ علم العَلمات )علم السميولوجيا( يف جوىره كيرجع إُف تقاليد دم سوسور الذم قاؿ: "من ا١تمكن تصور قي -1
الكلمة حياة العَلمات داخل اجملتمع، كيغدك جزءان من علم النف  اَّلجتماعي كمن مث علم النف  العاـ. كسنٝتي ىذا العلم ابسم السميولوجيا )من 

. لػ إديث كريزكيل، 409 اليواننية... اليت تعٍت عَلمة(. كيكشف ىذا العلم عما يكوًٌف العَلمات كعن القوانُت اليت ٖتكمو". ينظر: عصر البنيوية:
 ـ. 1996القاىرة، الطبعة الثالثة  -ترٚتة: د. جابر عصفور، ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة، آفاؽ الًتٚتة 

ور" سبق الفرنسيوف إُف تطوير ذاؾ العلم يف مواجهة الشكَلنية السطحية الركس...  إتو الفرنسيوف إُف النموذج اللغوم كما قدمو كل من "سوس
 بسوف"... ك"ايكو 

 Albert Sechehaye [1870-1946]كألربت سيكاىي/سيشهام  Charles Bally [1865-1947]أس  شارؿ ابِف  -2
اورات مدرسة يف األلسنيات اٟتديثة/فقو اللغة/ا١تقارف اليت قامت على تعاليم دم سوسور كمبادئو كطرائقو يف التحليل النصي، كقد قاما ّتمع ٤ت

 . )مقدمة( سوسور بعد كفاتو بعامُت تقريبا. عرفت تلك ا١تدرسة اليت أنشآىا فيما بعد بػ مدرسة جنيف. ينظر: علم اللغة العاـ
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إُف  ، حلل سوسور تلك العملةعيملة ذات كجهُت تكوف signرمز /سوسور أف ىنا عَلمة لغويةرأل 

، كا١تكوف الذىٍت أك signifier (sound-image)مكونُت: الصوت أك ا١تكوف الصوِت )الداؿ( 
كمن مث صار ا١تدلوؿ فكرة عن شيء كلي  شيئا ذاتو يف ، signified (concept)الفكرم )ا١تدلوؿ( 

"كىو يف حالة اللغة اكية أم صوت الذم يشَت إليو حولنا. كىذا يعٍت أف الداؿ يشكل اٞتانب ا١تادم من اللغة  العاَف
 1 ذم معٌت يلفظ أك يسمع، كىو يف حالة اللغة ا١تكتوبة أم عَلمة ذات معٌت تكتب على الصفحة".

ط بُت الفكرة/الداؿ كالصورة إذف، فاإلشارة اللغوية تربأما ا١تدلوؿ فهو اٞتانب الذىٍت يف اللغة، 
 السايكلوجية للصوت )اَّلنطباع أك األثر الذم تًتكو يف اٟتواس(/ا١تدلوؿ.    

توجد ا١تعآف كلها يف النظاـ اللغوم يف صورة بػيٌتى اَّلنفصاَّلت كاَّلنزايحات ما تعٍت عَلقات التَلحم 
كالتناغم بينها ٔتختلف أشكا٢تا أساسا على العَلمات الدالة عليها. كَّل تتخلى األصوات كا١تفاىيم عن ذاؾ 

 النظاـ اللغوم أبدا. 

“Signs are not ‘positive terms’; they are not referential, they only possess what meaning 
they do possess because of their combinatory and associative relation to other signs. No 
sign has a meaning of its own. Signs exist within a system and produce meaning through 
their similarity to and difference from other signs”. 2  

                                                           

 . 14وية كما بعدىا من ليفي شًتاكس إُف دريدا: البني -1
2- Intertextuality: p. 10.  
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ػ العَلمات )الرموز( َّل تكوف مفاىيم إ٬تابية، كَّل مرجعية، إهنا ٘تتلك من ا١تعآف بسبب العَلقات اَّلعتباطية )التوفيقية( كالًتابطية ب
عٌت من خَلؿ معٌت. إف العَلمات )اإلشارات( توجد داخل النظاـ فتنتج ا١ت عَلمات أك رموز أخرل. فَل ٘تتلك العَلمة كحدىا أمَّ 
 كحدِت التعارض أك التشابو )يف العَلمات األخرل(. 

كٝتى  ’the life of signs within society‘بدأ سوسور يتحدث عن "حياة العَلمة يف البيئة 
. فالبنيوية من حيث النقد كالفلسفة كالثقافة تنبٍت على اإلشارات semiologyولوجيا يمتلك الوظيفة بػ الس

. كاتفق النقاد على أف ىذا ا١تنحى ىو ٤تور 6691للعَلمة منذ  Saussurean modelsالسوسورية 
التحوؿ اللغوم للسانيات اٟتديثة يف العلـو اإلنسانية، كىذا من أحد األصوؿ اليت يػيعىدُّ من نتائجها مصطلحي 

 "التناص" خصوصا عند نسف العَلمة كتفتيتها من النظاـ اللغوم.
يت تدكر حوؿ مفهـو "التناص" من قريب أك بعيد، قد تعود إُف مفهـو اختَلؼ فا١تصطلحات العديدة ال

العَلمة عند دم سوسور، كاختَلؼ العَلمة يتحقق من تعددية العَلقات كتنوعها، كمن أجل ذلك تكوف 
لسينكركٓف العَلمة اللغوية ملتقى العَلقات اللغوية ا١تتماثلة كا١تتخالفة، ا١تتوافقة كا١تتعاروة يشكًٌلو النظاـ ا

يف العَلمات أك  ٭تدث اللغوم، كىذا كما ٭تدث يف العَلمات )العَلقات اللغوية( أك النظاـ اللغوم، كذلك
العَلقات األدبية أيضا. كالسبب يف ذلك أف كيتَّاب األعماؿ األدبية كمؤلفيها كما ٮتتاركف الكلمات دكما من 

الكلمات كالًتكيبات كاألساليب كالصور كغَتىا من كذلك ٮتتاركف   -الًتكيب كا١تعجمي  -النظاـ اللغوم 
 األدبية أيضا. فَل شك يف تعامل األدابء -التارٮتية كالثقافية  -النصوص األدبية السابقة كاَّلٕتاىات الدينية 

  1 كاحد. آفمع النظامُت: النظاـ اللغوم كالنظاـ األدّب يف  كالكيتَّاب
 قي اللغة والكالـ بُت اخلطُت: الرأسي واألف

ذلك تيَلًم ي بينصيةي جوليا ١تسات قريبة  البينصية" يف فلسفتو اللغوية، كمعَف يتعرض دم سوسور لفكرة "
من فلسفة دم سوسور كأخذت مكاهنا البارز فيها، كوع دم سوسور اٟتدكدى بُت كحدِت "اللغة" ك"الكَلـ". 
فاللغة لديو تعٍت ظاىرة ٚتاعية بينما الكَلـ فإنو جزء من الوعي اٞتمعي كنتاج ٚتاعي ١تلكة اللغة ك٣تموع 

ع ليسمح ٢تذه الكلمات الفردية ابلعمل، فاللغة إذان ملكة أك طاقة أك تمها اجملحاَّلت عرفية وركرية يكيف
      2 استعداد، أما الكَلـ فإنو أداء فردم يف إطار اجتماعي ما، كىذا اإلطار اَّلجتماعي ىو اللغة.

ا١تعٌت كأتثَت ينظر القارئ/ا١تتلقي إُف ٣تارم توليد اللغة اليت تتلخص يف نظرات اترٮتية أك كصفية يف أتطَت 
إُف تنميط ا١تلكات ا١تتوارثة من قـو لقـو كفرد  بعُت اَّلعتبار ينظر أف الدَّللة. فالنظرة الدايكركنية ٕتعل الدارس

 لفرد، كمن ىذا التذكيب الكلي يتكوف اجملتمع، كمن مثىَّ صار منػزع دم سوسور اتبعا ١تنزع دكركأف اَّلجتماعي. 
                                                           

1- Intertextuality: p. 11.  
. لػ د. ٘تاـ حساف. دار الثقافة، شارع فكتور ىيكو، 46-32كما بعدىا. كينظر: اللغة العربية معناىا كمبناىا:  30مناىج البحث يف اللغة:  -2

 الدار البيضاء، ا١تغرب.  
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ددية اللغة كتثبت ما قالو ابختُت إف اللغة َّل ٯتكن أف تتخلى عن التعددية ىذه ركائز أساسية تشَت إُف تع

كإَّل فتموت، كىذه التعددية تصدر عن طبيعة اللغة عند دكراهنا بُت ٚتاعة كأخرل ابلتنقل من لساف آلخر، 
راد كالًتدد بُت قـو كآخر. كبذلك تصبح العَلمة اللغوية مثَل "شجرة" كاحدة، كلكن ٞتوَّلهنا عرب األف

١تدلوَّلت من أين أتِت كأين  عن التعددية كالَلهنائية، ىذه اتعربًٌ  مكثفة كمتزايدة كاجملتمعات صارت ٢تا مدلوَّلت
ري أف الكَلـ يكوف ٣تموعة من  تعود؟ يووح ذاؾ األمر دم سوسور عرب ا١تعادلة اَّلجتماعية اليت تفسًٌ

العَلمات ا١تختزنة يف العقل اٞتمعي، كىو يف نظر دم سوسور مثل القاموس الذم توجد فيو الكلمات صامتة 
ها أك ْتسب اَّلختيار، حسب اٟتاجة إليعماؿ، كإ٪تا تستخرج منو أفذاذان غَت منطوقة صاٟتة للنطق كاَّلست

 هاثلاٟتسابية اليت ٘ت كاللغة ا١تعينة َّل تكتمل إَّل يف الوعي العاـ. ٯتثل دم سوسور لذلك ٣تموعة من اآلحاد
   1 :أفراد اجملتمع

                                                           

 يقوؿ دم سوسور عند اٟتديث عن الفركؽ كاَّلرتباطات بُت ثنائية اللغة كالكَلـ إف أحد٫تا يعتمد على اآلخر... مث يتعرض للقاعدة/القانوف -1
 الذم يبلور عن أبعاض الرمز/السميائية لديو يف اللغة اإلنسانية:

“Language exists in each individual, yet is common to all. Nor is it affected by the will of the 
depositaries. Its mode of existence is expressed by the formula:  

1+1+1+1… = 1 (collective pattern)”. 
What part does speaking play in the same community? It is the sum of what people say and 
includes: (a) individual combinations that depend on the will of speakers, and (b) equally 
willful phonational acts that are necessary for the execution of these combinations.  
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 )النمط اٞتماعي( 1=  ...3+3+3+3
يشمل ٚتيع األحاد قبلو ك٭توم فحول التعددية كالنصوصية،  )ابللوف الغامق( كىذا الواحد األخَت

فالنصوص من إطار ما بعد اٟتداثة أصبحت متداخلة كمتناصة، فإف َف تكن ركائع أدبية حديثة أك نصوص 
 جديدة مسبقة األمثاؿ ١تا كيًجدىٍت أصَل. 

أسي، كبذلك أتخذ العَلمة ىذه التعددية َّل ٖتدث عفواي بل تنشئو احتكاكات أفقية عرب مركرىا اب٠تط الر 
اللغوية ٝتات اتلية: التقاطع كالتداخل كالتشابك كالتَلقي كالتوالد كالتعددية اليت تعود مقصورة على 

  "التناص/البينصية" يف األخَت.
كالنظاـ السينكركٓف يعيد توزيع أصوات كأصداء يف نظاـ ينتظمو عدد ىائل من الرأس التارٮتي، كىذه النظيم 

َّل تتجاكز دائرة الدايكركنية كالرأسية. ما ٭تدث يف إطار اللغة يعود يف أصالتو إُف ذاؾ ا٠تط أك  ا١تًتاكبة
، كما "أيديولوجيمية النص" جوليا من مصطلح االذم قصدهت "التقاطع" أداة ا٠تطُت، كمن مثىَّ ٭تدث التوالد عرب

مع ا١تقتبسات التارٮتية ا١تقركءة  "النص"كذلك تداخل ك  و،تتفاعل من شظااي الشعارات ا١تتناقضة يف كيان
 .  مرة، كبػ "التنقيل/ا١تناقلة" مرة أخرل "التناص" اليت عربت عنها بػ النصيةا١تنتجة إُف  ا١تقدَّمة

                                                                                                                                                                                

Speaking is thus not a collective instrument; its manifestations are individual and momentary. 
In speakin there is only the sum of particular acts, as in the formula: 

(1+1’+l’’ +1’’’…) 
For all the forgoing reasons, to consider language and speaking from the same viewpoint 
would be fanciful”.   

كٯتكن التعبَت "فاللغة ٢تا كجود يف كل فرد/األفراد كىم ٯتثلوف اآلحادى، بل ىي موجودة لدل اٞتميع، كىي َّل تتنثر برغبة األفراد الذين ٗتزف عندىم، 
 عن أسلوب كجودىا ابلصيغة اٟتسابية اآلتية:  

 ماعي()النمط اٞت 1... = 1+1+1+1
يف اجملتمع )السالف الذكر(؟ فالكَلـ يعٍت اجملموع الذم يقولو الناس كيضم ذلك: )أ( اَّلنطباعات  speakingما الدكر الذم يقـو بو الكَلـ 

 الفردية ا١تذكورة. الفردية اليت تعتمد على رغبة ا١تتكلمُت، )ب( األفعاؿ الصوتية ا١تنبعثة من إرادة ا١تتكلمُت اليت ٭تب اعتبارىا لتحقيق الفعاليات 
الصيغة  فالكَلـ، إذف، لي  كسيلة/آلة ٚتاعية؛ بل إف مظاىره فردية كقصَتة الزمن. فَل توجد يف الكَلـ إَّل ٣تموعة من األفعاؿ ا١تعينة، كما يف

 اآلتية: 
(1+1+1+1)... 

 كل ىذه األسباب تؤدم إُف أف النظر إُف اللغة كالكَلـ من كجهة نظرة كاحدة أمر بعيد عن اٟتقيقة. 
 . )سوسور(. نقلت ترٚتةى ىذا النص بتصرؼ يسَت. كينظر أيضا:  38ينظر: علم اللغة العاـ: 

Course in General Linguistics: p. 19. by Ferdinand de Saussure, Edited by Charles Bally and 
Albert Sechehaye in collaboration with Albert Riedlinger, Translated with an introduction 
and notes by Wade Baskin, McGraw-Hill Book Company New York, Toronto London 
London 1966.   
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 النفسية
  Sigmund Freud 1سغمند فرويد 

عن الوعي )الشعورم( كالَلكعي  ثنائية فركيد ٢تا أثر ابلغ األ٫تية يف تطوير الفكرة التناصية لػ كريستيفا
)الَلشعورم(، كاليت أثَّرت بصورة مباشرة يف اسًتاتيجية التفكيك عند دريدا. فكتاب فركيد "تفسَت األحَلـ 

Interpretation of Dreams أصبح ٤تور دَّلَّلًت مصطلحاتو ابتت معركفة لدل كل مهتم "
سي كما قدَّمو فركيد على دريدا فيما يتصل ٔتفهـو ابلدراسات النفسية، كمن ىنا قد جاء أتثَت التحليل النف

 النص كا١تعٌت. 
" أما لفظ "الَلكعي consciousفاللفظ الذم كاف معركفا يف بداية القرف العشرين ىو كاف "الوعي 

unconsciousكمن ىنا بدأت الثنائية اورية  ،" فقد ٨تتو فركيد أثناء تركيزه على دراسات التحليل النفسي
 ليل النفسي كىي ثنائية الوعي كالَلكعي. يف التح

                                                           

اليت تعرؼ اآلف بػ تشيكوسلوفاكيا. مث انتقل مع  Moraviaيا ٔتوراف Freiberg[ يف مدينة فرايربج 1939 -1856]كلد سغمند فركيد  -1
كدرس الطب فيها. اشتغل فركيد طواؿ ست سنوات  1873عاـ  The University of Viennaأسرتو إُف مدينة فيينا كالتحق ّتامعتها 

 .Physiological laboratory of Ernst Bruckeابألْتاث الفسيولوجية كالتشر٭تية يف معمل إرنست بركؾ النفسي/السيكولوجي 
 كمن أىم أعمالو: 

Studies on Hysteria 
The Interpretation of Dreams تفسَت األحَلـ 
The Psychopathology of Everyday life 
Jokes and their Relation to the Unconscious  
The Future of an Illusion 

سيجموند/سغمند فركيد، تقدٔف د. دمحم عثماف ٧تاِت، ترٚتة سامي ٤تمود على كعبد السَلـ القفاش، ينظر مقدمة "ا١توجز يف التحليل النفسي". لػ 
 ككذلك: .2000مراجعة مصطفى زيوار، إعداد كٖترير د. ٝتَت سرحاف كد. دمحم عنآف. ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، مكتبة األسرة 

Fifty Key Literary Theorists: pp. 106-110.  
خاوع ٞتربية استمد فركيد نظريتو يف السلوؾ اإلنسآف من نظرية حيوانية اإلنساف لػ دكركأف )العقل اٞتمعي( الذم كاف ينظر إُف اإلنساف أنو حيواف 

ار ا١تعرفة . لػ إميل دكر كأف، ترٚتة أ. د. ٤تمود قاسم، أ. د. السيد دمحم بدكم، د55-50اجتماعية. ينظر: قواعد ا١تنهج يف علم اَّلجتماع: 
ـ. رأل فركيد يف ىذا السياؽ أف ىناؾ دافع جنسي ٬تعل اإلنساف يتعامل مع اآلخرين بناء عليو، فالدين كاألخَلؽ 1988إسكندرية،  -اٞتامعية 

كما بعدىا. كقبل  36كا١تثل العليا كلها انبعة من ىذا الدافع. فاإلنساف لديو لي  حيواان بل إنو حيواف جنسي. ينظر: ا١توجز يف التحليل النفسي: 
د نظرية دكركأف ظهرت نظرية داركين الذم رأل أف تطور اإلنساف مظهر ٠تضوعو ا١تطلق للبنية الطبعية أم لعوامل خارجية حتمية، فزلزؿ القص

 ـ. 1992 -ىػ 1413. دمحم قطب، دار الشركؽ، الطبعة السادسة عشرة 15كاإلرادة من منبتو. ينظر: معركة التقاليد: 
ق لوؼ كفركيد متعاصراف كبينهما أكجو شبو كَّلسيما يف النتائج كا١تقاصد اليت كصَل إليها إَّل أف ا٠تَلؼ يظهر بينهما يف ا١تنهج حيث انطلٙتة ابف

 ابفلوؼ من الشعور يف حُت انطلق فركيد من الَلشعور. 
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قاـ فركيد مبكرا بقلب التتابع الزمٍت للثنائية كإعادة ترتيب األكلوايت اليت تعنيها حيث يعطي ا١تفسركف 
التقليديوف أكلوية أك ميزة يف تلك الثنائية للطرؼ األكؿ )الوعي( على الطرؼ الثآف )الَلكعي(، بينما يقـو 

 كاألكلوية، فيعطي األ٫تية لَلكعي:  فركيد بقلب الًتتيب
“It is essential to abandon to overvaluation of the property of being conscious before it 
becomes possible to form any correct view of the origin of what is mental… The 
unconscious is the larger sphere, which includes within it the smaller sphere of the 
conscious. Everything conscious has an unconscious preliminary stage… The unconscious 

is the true psychical reality”.
1     

ما ىو عقلي... إف  "من الضركرم التخلي عن ا١تبالغة الزائدة يف أ٫تية أف نكوف كاعُت قبل أف نستطيع ٖتديد رأم سليم عن أصل
الَلكعي ىو اجملاؿ األكسع الذم يضم داخلو اجملاؿ األصغر للوعي. ككل شيء يف الوعي لو مرحلة ٘تهيدية داخل الَلكعي... إف 

  2 .الَلكعي ىو الواقع ا١تادم الصحيح"
كمستودع ، Iibido/اللبيدك /الغريزيةىو منطقة الطاقة اٟتيوية من النف   الَلكعي " اٞتانبId"ا٢تو  فػ

       3 ة النصية.يَّ وً الذكرايت كالتجارب اليت تدَّخر يف تلك الذاكرة، إنو مفتاح حقيقي للهي 
" Super ego" ك٘تثل الوعي كاإلدراؾ كالشعور، ك"األان العليا Ego"ىي "األان تتوزع على ثَلث مناطق،  ةفالنف  اإلنساني

و، أك ا٢تي: ك٘تثل الرقيب أك الضمَت الذم ٭تاسب "األان" كيصدر إليها األكامر كالتعليمات، كيقف َّل٨ترافاهتا اب١ترصاد، كمنطقة بالثة تدعى الػ "ى
Id."دية جعل األدب )النص( يَلم  ١تسات يىذه الفلسفة الفرك  (4) " ك٘تثل عاَف الَلشعور، أك العقل الباطن، أك الَلكاعي

ور كيلغي قدرة الواقع على استكناه حقائق األشياء أساسا على الوعي كالشعور. فالفن يف رأيو يصدر الَلشع
 عن الَلشعور كالعقل الباطن. 

  Thomas Stearns Eliot 5توماس سًتنس إليوت 
ما يصوغو الشاعر يكوف تصويرا ١تا ٗتتزف ذاكرتو من اتريخ كثقافة، فتصبح طبيعتو على قواعدىا، ك٘تنحو 
فرصةى اَّلختيار اليت ٕتلب يف عملو التقليد كاَّلبتكار متعاقبُت، ما جاء بو الشاعر/الكاتب إنو لي  إبداعا 

دابء إُف ذلك من خَلؿ "النظاـ ا١تتزامن صرفا بل يكوف نتيجة ما سبقو عرب اتريخ كثقافة. انتبو النقاد كاأل
                                                           

(1) The Interpretation of Dreams, p. 607. by Sigmund Freud.Translated From the German 
and edited by James Strachey. Basic Group, a Member of the Perseus Books Group New 
York, 2010. 

 . لػ د. عبد العزيز ٛتودة، عاَف ا١تعرفة، الكويت. 169( ا٠تركج من التيو دراسة يف سلطة النص: 2)
الرغبة اٞتنسية لدل فركيد، إنو يراىا مركز طاقة جنسية/غريزة تتضمن ٣تموع . كاللبيدك يعٍت اَّلشتهاء ك 32-31ا١توجز يف التحليل النفسي:  (3)

 .394اٟتياة الوجدانية. ينظر: عصر البنيوية: 
ـ. 2005 -ىػ  1426لبناف، الطبعة األكُف  -. لػ د. كليد قصاب، مؤسسة الرسالة بَتكت 109ا١تذاىب األدبية الغربية رؤية فكرية كفنية:  -4

 . 49. كينظر كذلك منو: 27-26ألدبية اٟتديثة: . كا١توجز يف التحليل النفسي: كينظر: النظرية ا
[ كاتب جشع إنكليزم، كشاعر فطن أمَتكي ا١تولد، كانقد حذؽ . لو قصائد ك٤تاكَّلت كمسرحيات، 1965-1888توماس سًتن  إليوت ] -5

 (.63ألعَلـ: . )ينظر: ا١تنجد يف ا1948منها "اغتياؿ يف كاتدرائية". انؿ جائزة نوبل 
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Simultaneous order يقوؿ إليوت يف كجود أتثَت أدب متزامن ىومَتم كغَته من اآلداب الية يف ،"
 صياغة أدب حديث: 

“The historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its 
presence; the historical sense compels a man to write not merely with his own generation 
in his bones, but with a feeling that the whole literature of Europe from Homer and within 
it the whole of the literature of his own country has a simultaneous existence and 
composes a simultaneous order. The historical sense, which is a sense of the timeless as 
well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes 
the writer traditional”.   1  

يشمل ا١تعٌت التارٮتي اإلدراؾ، كلكن لي  )إدراؾ( ماووية ا١تاوي فقط بل ٭تتول على )إدراؾ أحواؿ( اٟتاؿ )اٞتارم( للماوي 
)أيضا(، كىذا ا١تعٌت التارٮتي )العنصر التارٮتي( يدفع اإلنساف إُف الكتابة كلي  ذلك ٔتجرد الشعور )ا١تعاصر الذم يتحرؾ( يف عظامو، 

ب األكرّب كلو من ىومَتكس، كيف ووء شعور كجود متزامن كنظاـ متزامن لألدب الوطٍت كلو. فا١تعٌت التارٮتي الذم بل بشعور يعم األد
أصبح رمزا للبقاء ككذلك رمزا للثبوت، كالذم ابت ٬تمع الشعور كالبقاء )يف الوقت نفسو لتجسيد األدب ا٢تجُت(، ىو ما ٬تعل 

 الكاتب )ا١تؤلف( تقليداي.    
، األمر intertextuality"ىذا ا١تفهـو يعترب ٘تهيدا مبكرا للبينصية ذلك رأل الدكتور عبد العزيز ٛتودة أف  كبناء على

فاألعماؿ األدبية كالفنية برمتها تتحقق عرب  2 الذم سيباىي بو التفكيكيوف كل من سبقوىم من النقاد اٟتداثيُت كغَت اٟتداثيُت".
بعض آخر ٦تا يعٍت أهنا تعود أبسرىا إُف األعماؿ األدبية كالفنية  تَلقح حاورىا ٔتاويها كتداخل بعضو مع

األخرل، كيف الوقت ذاتو تكوف ٔتثابة ا١تؤثرات ا٠تارجية اليت تسهم يف تكوين ذاؾ العمل األدّب )النصي(، كمنو 
ة ٯتر كل نص/عمل أدّب كفٍت بنظاـ متزامن من حيث ٯتتص حظوتو كأيخذ كجوده َّلصطداـ العَلقات اللفظي

 :فيو كا١تعنوية
“What happens when a new work of art is created is something that happens 
simultaneously to all the works of art which preceded it”. 3  

كالذم ٭تدث عند صياغة عمل فٍت جديد ىو بعينو الشيء )كيشبهو( الذم ٭تدث على سبيل التزامن يف أعماؿ فنية أخرل سابقة 
 عليو. 

“The poet’s mind is in fact a receptacle for seizing and storing up numberless feelings, 
phrases, images, which remain there until all the particles which can unite to form a new 
compound are present together”. 4   

اؿ يبقى فعقل الشاعر ىو يف الواقع كعاء لضبط ا١تشاعر )ا٠تواطر(، كاٞتمل )التعبَتات(، كالصور كٗتزينها اليت َّل تػيعىدُّ كَّل ٖتيٍصىى، فَل يز 
 ا١تركَّب اٞتديد.ىناؾ حىت توجد ٚتيع اٞتزئيات اليت تتحد لتشكًٌل 

                                                           

1- The Sacred Wood (Tradition and the Individual Talent): p. 44. by T. S. Eliot. Essays on 
poetry and criticism, New York Alfred A. Knopf 1921. 

 . 139ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -2
3- The Sacred Wood (Tradition and the Individual Talent): p. 44. 
4- The Sacred Wood (Tradition and the Individual Talent): p. 49. 
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فالقراءة الدقيقة تكشف عن مطالب التقاليد النصية بُت النصوص اليت تتَلقى فتتَلشى مث تنتهي إُف نص 
 مزيج األبعاد من عا١تو الداخل كا٠تارج، من الَلشعور كالشعور. 

“No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his 
appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists”. 1  

د فلي  بشاعر كَّل فناف يعود الفضل إليو يف صياغة ا١تعٌت )أك الدَّللة(. فػ )إحالتو األلفاظ/اٞتمل/النصوص إُف( الدَّللة )فيما ىي ا١تقص
 راء كالفنانُت السابقُت. منها(، كالتقدير ىو يف الواقع تقدير صلتو ابلشع

ما داـ النص َف يبق جديدا فإنو ٯتثل تسويغ صياغة جديدة لعيٍملىةو قدٯتةو، فالقوؿ بعدـ إمكانية قراءة شاعر 
كغَته من أفذاذ أدابء اإلغريق حىت اليـو كأف النص اٟتاور لو  Homerما ٔتعزؿ عن الشعراء منذ ىومَتكس 

كجود متزامن مع النصوص السالفة... كلها تقريباتي مفرداًت إليوت كىو من أبرز شعراء عصر النهضة كنقاده، 
ىناؾ "لي  فالتقاليد كارتباط اٟتاور اب١تاوي كقدرتو على التنثَت فيو بقدر أتثره بو إشارات نقدية ١تقوَّلت مثل 

 2 ، ككنف النص اٞتديد ٖتوؿ إُف ٣ترد أصداء  للماوي كترديد لنغماتو كأصواتو".نص، بل بينص" ك "ليست ىناؾ قصيدة، بل بينقصيدة"
فػ التناص يف صورة تعدد التفسَتات للنص بصورة َّلهنائية على أم نص من النصوص يستلـز تفتت 

الثابتة كا١توثوقة... كيطلق زماـ التداخل ا١تمتد إُف النصوص كتشرذمها... كيوجب إلغاء اإلحاَّلت النصية 
 ...ةإُف الَلهنائي -الَلحدكدية 

 Hermeneticsىَتومينوطيقا 
  Martin Heidegger 3مارتن ىيدجر 

                                                           

1- The Sacred Wood (Tradition and the Individual Talent): p. 44.  
 .400ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيكية:  -2
 [ ىَتكمينوطيقي، كمن أىم أعمالو: 1976-1889ؼ أ١تآف ]ىو فيلسو  -3

Being and Time الوجود كالزماف 
Basic Writings الكتاابت األساسية 
Poetry, Language, Thought الشعر، اللغة، الفكرة 
What Is Called Thinking? 
On the Way to Language الطريق إُف اللغة يف   
Discourse on Thinking الفكرة  ٖتليل  
The Basic Problems of Phenomenology (Studies in Phenomenology and Existential 
Philosophy) )ا١تشكَلت األساسية للظاىراتية/الفينومينولوجية )دراسات يف الفينومينولوجي كالفلسفة الوجودية 

تو، مث اتسع مدلولو مع فلسفة الظواىر/الظاىراتية/الفينومينولوجي كمصطلح ىَتكمينوطيقا مرتبط بعلم تفسَت النصوص الدينية كأتكيلها يف نشن
Phenomenology[ تتَلقى فيما بينها حوؿ 1938-1869، لػ ادموند ىوسرؿ ، [ كأصبح اآلف ٣تاَّل معرفيا يصل بُت عدة علـو

ر )كْترؼ  جنيت "النص ا١تتسع" ك"النص ا١تنحسر"(، كاألنظمة مشكَلت التفسَت، من منظور العَلقة التنكيلية اليت تصل بُت النص ا١تفسَّر كا١تفسًٌ
. كَّل حرج فيما يقاؿ إف جذكر ىَتكمينوطيقا تعود إُف أعماؿ نقاد القرف 288اليت تقـو عليها عملية التفسَت كالتنكيل. ينظر: عصر البنيوية: 

-١Friedrich [1768تآف الركمانسي ا١تنزع براٮتت السادس عشر، كمعظم النقاد أعادكا ابتكار ىذه النظرية النقدية األدبية إُف الناقد األ
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َف يتحدث مارتن ىيدجر الفيلسوؼ األ١تآف عن "التناص/البينصية" كلكن حديثو عن التقاليد كالتدمَت يف  
" صار عمَل أصيَل كذا أثر عميق يف فلسفات القرف Being and Timeكتابو: "الوجود كالزماف 

ُت التقليد )التاريخ( كاللغة العشرين، كَّلسيما الوجودية كالتنكيلية كالتفكيكية. إذ ٙتة صلة التدمَت كالتهدٔف ب
)الدمار  zerstorung" يف كَلمو، كَّل يعٍت ىذا التدمَت de-constructionتتمثلها "إعادة الًتكيب 

الصرؼ/التهدٔف الصرؼ(، فتدمَت اتول التقليدم َّل يتناقض مع دعوتو نفسو للبينصية. فهو ٖتت فلسفتو 
يف ا١تراحل Intertextuality "كرغم أف ىيدجر َف يتحدث صراحة عن التناص أك البينصية "التنكيلية" يقودان إُف "ا١تصطلح ذاتو". 

 1و التناص".ا١تختلفة لتطور فكره الفلسفي، فإف آراءه حوؿ التقاليد، كالتدمَت، كاللغة، كالكينونة، كالتاريخ تشَت يف إتاه كاحد ٤تدد ا١تعاَف كى

ركز ا١تككذلك  ، كىي ٘تثل األرويةى الثابتةى على ىذا األساس،ك"الكينونة" تكوف يف حالة ثباتو عند ىيدجر
" لإلشارة إُف logocentrism"اإلحالة إُف معٌت خارجى النص  ىيدجر استخدـا١ترجعي ٔتسمياتو ا١تختلفة، 

. كىذا ا١تركز الثابت يكشف عن نفسو من خَلؿ metaphysics of presenceميتافيزيقا اٟتضور 
يف نسف اٟتجب كإزالة اٟتواجز اليت ٘تنع الوصوؿ إُف  حسبما يراه ٙتة أيِت دكر الناقد"حضوره" يف اللغة، 

                                                                                                                                                                                

[، طرح براٮتت الفكرة حوؿ إعادة كٖتويل استخدامات األلفاظ ا١تقدسة إُف السياؽ الذم استخدمت فيها سابقا، كىذا يعٍت لديو استعادة 1834
ثور على ا١تراد منها، كىذه النظرية اليت جاء هبا براٮتت ذاؾ السياؽ، ألف بدكف العودة إُف داخل السياؽ السالف َّل ٯتكن أخذ ا١تعٌت منها، أك الع

جادامر   نواحيو بنظرية ىيدجر اليت أخذ[، كيف األخَت بكثَت يف1833-1911] Wilhelm Diltheyطورىا يف القرف التاسع عشر 
Gadamer   فيما يلينيوتن  ما نىصَّ عليو كىذا كأتثر هبا أتثرا مباشرا كغَت مباشر، ىَتكمينوطيقاكثَتا من جوانب: 

“Gadamer developed Heidegger’s contention that the historical and temporal situation of the 
interpreter can never be excluded from hermeneutics, and thus is no escape from the 
hermeneutic circle. In his major work, Truth and Method, he argues that the past can be 
grasped only through relating it to the present. Understanding the past, therefore, involves a 
‘fusion of horizon’ between the text as the embodiment of past experiences and the 
interectes and even prejudices of it interpreter in the present and not’ as...”.  

َتكمينوطيقا. طور جادامر نظرية )موقف( ىيدجر أبف الووع التاريخ كالزمٍت للمًتجم َّل ٯتكن استبعاده من التنكيلية، كابلتاِف فَل مفر لو من دائرة ى
ا ربطو ابٟتاور. كمن أجل ذلك أنو َّل ٯتكن استيعاب ا١تاوي دك٪ت Truth and Methodإنو يرل يف عملو البارع: اٟتقيقة كاألسلوب 

و يف يشمل فهم ا١تاوي انصهار األفق كاندماجو بُت النص بوصفو ٕتسيدا للتجارب ا١تاووية كتقاطع الشفرات، حىت آراء كأفكار للمًتجم/ا١تفسر ل
 الزمن اٟتاور، كلي  بوصفو...  

Twentieth-Century Literary Theory A Reader: 45-46.  
 كمن مبادئ الظاىراتية عند ىوسرؿ "القصدية" أم النزعة الفلسفية اليت تؤكد أف كل شيء لو مقصد كغرض، كأف ا١تعرفة َّل توجد إَّل من خَلؿ
َّلت عَلقة بُت ذات كموووع، كأف اٟتاَّلت العقلية كلها تشَت دائما إُف مضموف خاص هبا، فالظاىراتية فلسفة تكشف عن األبنية األساسية/ا١تقو 

. كينظر كذلك: ا١تنهج 401لدائمة للوعي نفسو، إهنا توحي أيضا إُف فاعلية الوعي إزاء موووعو الذم ٭تتويو. ينظر: عصر البنيوية: ا
ابكستاف، -. لػ د. أٛتد دمحم جاد، حولية اٞتامعة اإلسَلمية العا١تية إسَلـ آابد349-249الفينومينولوجي يف دراسة الدين دراسة نقدية مقارنة: 

 ـ. 10-2009-ىػ31-1430دد السابع عشر كالثامن عشر الع
 .304من البنيوية إُف التفكيك:  ا١ترااي ادبة -1
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ي إُف خارج النص أك خارج اللغة. "اٟتضور األصيل كاألكؿ" لػلكينونة، كبذلك يتحوؿ ذاؾ اٟتضور ا١تيتافيزيق
، كيف نف  دٔف األصلكهت ىذا النسف كإزالة الغشاء التقليدم عن ذاؾ اٟتضور التارٮتي يعٍت تدمَت التقليد

ففي ظل ثبات الكينونة، كزمانية الوجود كاستحالة الفصل بُت الوقت ٯتضى التقليد مركزا بابتا َّل ٯتكن ٖتاشيو، 
خاصة إذا كاف القارئ صاحب ك التقاليد،  معطيات من ا٢تركبى  اإلنسافي  الكينونة كالزمن )التاريخ(، َّل يستطيع

 جد شىء خارج تلك التقاليد، حىت كَّل يوجد "خارج" أصَل.َّل يو  ا ترل أنوهنة، ألتفكيكي نزعة
جر يعود إُف انفصاؿ اللغة عن عاَف األشياء ليتحقق بو غياب اٟتقيقة أك ا١تعٌت من الواقع كتدمَت ىيد

)ا٠تارج(، إذ ابنفصاؿ اللغة عن عاَف األشياء تغيب اٟتقيقة )ا١تعٌت( من الواقع )ا٠تارج(، كتتحوؿ إُف اللغة 
جر تتمثل بيتا يقيم اإلنساف  مستودعها، ألف "اللغة" عند ىيدابعتبارىا حاملة للحقيقة أك ا١تعٌت يف )الداخل(

 فيو، فيتفكر كٮتلق ما يكشف عن الوجود )اللغوم كالكَلمي كالنصي(.
لك ك١تا كانت اللغة ابعتبارىا مقر الكينونة كأداة التعبَت عن التقاليد، تقـو بتثبيت الوجود كالزمن، فمعٌت ذ

 ، يقوؿ الدكتور عبد العزيز ٛتودة:ا١تناؿ أف ىركهبا من التقاليد أك التاريخ أمر مستحيل
أك  "ك١تا كانت اللغة، ابعتبارىا مقر الكينونة كأداة التعبَت عن التقاليد، تقـو بتثبيت الوجود كالزمن، فمعٌت ذلك أف ىركهبا من التاريخ

األخَت أسَتةى سجًن التقاليًد كىذا ما دفع ىيد٬تر إُف أتكيد إ٬تابية كسلبية التدمَت معا،  التقاليد أمر مستحيل. إهنا تصبح يف التحليل
على أساس أف التدمَت ينسف كل ما ٭تجب الكينونة كما يبعدان عن اإلنشاء األكؿ لألشياء، ك٭تتفظ يف نف  الوقت بكل ما لو قيمة 

 الصورة النهائية للغة ابعتبارىا حبيسة سجن التقاليد. ماذا يعٌت ذلك نقداي؟فيها. كاف ذلك ىو اٟتل الوسيط الذم يصوره كإف َف يغَت 
يعٌت البينصية الذي مل يتحدث عنها ىيدجير صراحة وإف كانت نتيجًة يقرأىا اجلميع بُت سطور فلسفتو: جيئ كل نص جديد إذف 

 1 إىل الوجود ابعتباره بينصيا، سجُت اعتماده على نصوص وشفرات ولغات سابقة".
مادامت العودة إُف ا١تصادر األكُف كالينابيع األصيلة وركرية كمنطقية، فإف "التدمَت" يعٍت عند ىيد٬تر 
عملية للكشف عما حجبتو التقاليد بطريق عملية تصفية كتنقية عناصر تلك التقاليد لتحديد العناصر األصيلة 

 يقوؿ ىيدجر: اور... ساس أصالتها خدمة للنص اٟتاليت ٯتكن اسًتجاعها كاستعادهتا على أ
“If the question of being is to achieve clarity regarding its own history, a loosening of the 
sclerotic tradition and a dissolving of the concealments produced by it is necessary. We 
understand this task as the destructuring of the traditional content of ancient ontology 
which is to be carried out along the guidelines of the question of being. This destructuring 
is based upon the original experiences in which the first and subsequently guinding 
determinations of being were gained”. 2  

                                                           

 .306ا١ترااي ادبة  من البنيوية إُف التفكيك:  -1
2- Being and Time: p. 20. Translated by Joan Stambaugh, Published by State University of 
New York Press, Albany. 1996. 
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 "إذا كاف لتاريخ الكينونة أف يصبح شفافا، فإنو ٬تب علينا تليُت تلك التقاليد اٞتامعة ككوع هناية لعمليات اإلخفاء اليت تسببت فيها.
 ل إُف٨تن نفهم ذلك ٔتعٌت أننا إذا كنا سنعترب مسنلة الكينونة مدخَل لنا، فإف علينا أف ندمر اتول التقليدم للمعرفة القدٯتة إُف أف نص

 1 تلك التجارب األكُف اليت حققنا فيها أدكاتنا األكُف لتحديد طبيعة الوجود".
طا١تا تلك "التقاليد" من أس  بنية النص، كَّل يصح عدـ تواجدىا يف تشكيل تلك البنية كإَّل فلـز فوات 

قلَّد لتوفَت نص حاور كىو نسيج نص قدٔف، فيجب من اَّلعتماد على "العَلقة" بُت النصُت: النص ا١تقلًٌد كا١ت
أسباب الكشف عن ا١تنابع األكُف للكينونة كالتجربة البشرية. فاٟتديث عن ا١توووع قد ينتهي ابَّلعتماد على 

 دكر فعَّاؿ للتناص/البينصية. 
نشن عن نصوص يجر يف حقيقتو تناص، كأف النصية ىي أيضا بينصية، فالنص اٞتديد ذلك أف كل نص جديد ابلنسبة ٢تيد "معٌت
 2 ك٭تمل يف داخلو بقااي الًتاث الثقايف...".سابقة، 

 

                                                           

 .204ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -1
 .175ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -2



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 الباب الأول

 

 التناص يف الدراسات احلديثة/األجنبية
            

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول

 مفهوم التناص
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  كلمة "التناص" يف ادلعجم:
" ك"النصية Interمن كلمتُت: "الداخل  (Intertextuality)تتكوف ا١تادة األساسية للمصطلح 

Textuality حسبما كرد يف معجم آكسفورد "(Oxford): 
“Inter: verb [usually passive] )formal( to bury a dead person… prefix )in verbs, nouns, 
adjectives and adverbs) between; from one to another: interface"… 1 

قد يكوف "فعَل" يف الكَلـ، ككثَتا ما تستخدـ ىذه الصيغة ابللغة اإل٧تليزية يف صورة فعل ٣تهوؿ )حيث يتحوؿ  ”Inter“كلمة 
ٔتعٌت )اإلدخاؿ كالتسجيل( تدفُت  (Passive voice)ا١تفعوؿ يف اٞتملة ا١تعركفة إُف الفاعل يف اٞتملة اجملهولة كىذا ما يسمى بػ 

ميت... كقد يكوف "سابقة" يف األفعاؿ كاألٝتاء كالصفات كاألحواؿ، ٔتعٌت "بُت" لربط كلمة إُف كلمة أخرل، )حيث تصبح كلمتاف كػ  
 ا١تواجهة.كمعناه:  ”Interface“كلمة، فتعطي دَّللة كاحدة، فكنف تلك "السابقة" ٖتل ٤تل جزء يف الكلمة ا١ترادة( مثل كلمة: 

“Textual: adj. [usually before noun] connected with or contained in a text: textual 
analysis, textual errors”. 2 

تستعمل "صفة" ككثَتا ما تكوف صفة لألٝتاء حيث أتِت قبلها، ٔتعٌت ما يرتبط ابلنص أك يشتمل عليو، مثل:  ”Textual“كلمة 
“textual analysis” ليل النصوص( ك)ٖت“textual errors” .)أخطاء نصية( 

يشتمل على جزأين رئيسُت  ”Inter-textuality“اتضح من ىذا الًتكيب ا١تعجمي أف مصطلح 
مستقلُت يف ا١تعٌت كالدَّللة، كعند اجتماعهما ٭تدث مسار كشائج فكرية كخلفية معرفية تشًتؾ مبادئها اليت 

 تكوف انتقائية كسوسولوجية، فتنتج معٌت مصطلح "التناص" من التداخل كالتَلحم بُت النصُت/النصوص. 
، تولَّدت منو كلمة Adjectiveصفة/نسبة تستعمل  ”Intertextual“صيغة 

"Intertextualism  التناصية/ا١تتناصية"، كىي اَّلىتماـ ابلنص أم اب١تظاىر النصية اليت تفيد العملية
أما  ،لبياف اٟتاؿ كالووع ”Adverb“تستعمل حاَّل  ”Intertextually“الوصفية يف "التناص" ككلمة 

 فصارت علىمان للمصطلح. ”Intertextuality“صيغة 
قد تكوف بػ "البينصية" ابلضبط التزاما أبمانة نقل ا١تصطلح  ”Intertextuality“فًتٚتة مصطلح: 
 كا ىذا الًتكيب العرّب إُفأألنو من أقرب الًتٚتات دَّللة على ا١تقصود، فالقائلوف بذلك جزَّ ابللغة اإل٧تليزية، 

من ا٠تلط ىو  كامتناعان  فيكوف التعبَتي األكثرى دقةن  ،"Text" ك "نص Inter"بُت  تشفَته اإل٧تليزم، أم إُف
" ألف اٟتداثيُت بعضهم استخدموا Textualityنص"، كىو يف ذلك ٮتتلف عن مصطلح "النصية -"بُت

ىذا ا١تصطلح لإلشارة إُف "التناص" أك "البينصية"، كىذا ٦تا يتطلب يقظة كافية كدقة متناىية من القارئ لئَل 

                                                           

1- Oxford Advanced Learner’s Dictionary: p  : 809. by A S Hornby, Chief Editor: Sally 
Wehmeier, Editors: Colin Mclntosh, Joanna Turnbull, Phonetics Editor: Michael Ashby. 
7th edition 2005.Oxford University Press. 
2- Oxford Advanced Learner’s Dictionary: p: 1587. 
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كيستطيع أف يعرؼ أف "البينصية" ىي ا١تقصودة بػ  ،عليو لبنيوم بػ نصية "التفكيك""النص" ا أمريلتب  
 يف السياؽ، كخاصة إذا كاف اجملاؿ ٣تاَّل تفكيكيا. "النصية"

بػ "التناص" فإنو َف يقم مقاـ الًتٚتة األكُف ٠تلوه من خصوصية ترٚتة حرفُت  ا١تصطلح اإل٧تليزم كقد يًتجم
، ألف كلمة "التناص" فيو إ٭تاء إُف التداخل ما يعٍت أف ىناؾ صوصية يف "البينصية"بعينهما مثلما ٧تد تلك ا٠ت

كجود للنص الغائب/السالف/الَلحق، كىذا ما يعربَّ عنو حينا اب١تصدر كا١تنبع األصيل للنص، كمن مث التب  
ء على سبيل على معظم البحاثة العرب أف "التناص" يعٍت التداخل أم تداخل النصوص بعضها مع بعض سوا

سمات التداخل كالتعالق... باألصالة أك التنثر كالتنثَت، فجركا ىذا ا١تصطلح إُف ا١تصطلحات العربية اليت توحي 
 كهبذا ا١تعٌت جرل "التناص" ٣ترل التوسعة إُف مدل كبَت. 

البينصية" تعٍت بينما يف ترٚتة ا١تصطلح اإل٧تليزم بػ "البينصية" فَل يوجد فيو مثل ىذا اإل٭تاء، ألف كلمة "
عدـ استقَللية النص، كبطريقة آلية منطقية َّل يوجد ىناؾ نص سالف ترجع إليو النصوص الَلحقة، ألف 
السابق كذلك منخوذ من سابقو، فكما َّل كجود للسابق ابلتحديد كذلك َّل كجود لَلحق ابلضبط، ما يوجد 

   يف األخَت ىو الفضاء ا١تتسع للنصوص القدٯتة كاٟتديثة كلها...
تداخل  مثل ُت، توصلوا إُف أقرب ا١تراد منو. أما الًتٚتات األخرلتفالذين ترٚتوا ىذا ا١تصطلح هباتُت الًتٚت

النصوص، كتعالق النصوص، كتَلحم النصوص، كظل النص، كالنصوصية كالنص الظل أك النص الغائب كىلم 
كمساعدات كتفسَتات تدكر يف ٤تيط دائرة  ًتٚتات ٣ترد دَّلَّلت كإ٭تاءات كإشاراتالىذه إذ تعٍت  1 جرا.

 .النص، فتخلو من الدقة ا١تتناىية كالعمق ا١تطلوب يف تشر٭تية ا١تصطلح
انلت دعاية كربل  ف ترٚتة ا١تصطلح بػ "التناص" مهماقوؿ إتفكيك ا١تعٌت اللغوم للمصطلح أ كمن إطار

صية، اللذاف َّل ينتهياف إُف جذر كاحد بل إهنما التناصية كالبين :ك٫تا ،فاباحثُت، إَّل أنو كاف ىناؾ مسار بُت ال
 Textualityإُف  Intertextualityكما أنو من األىٍكُف أف يعاد ف مقابلُت...يتفرعاف إُف خيطُت 

لتضمن األكؿ مفهـو األخَت، كذلك من األىٍكُف أف يعاد "التناص" إُف "البينصية" َّلشتماؿ األخَت على النص 
 كالنصية. 

Text + Textuality + Inter = Intertextuality = (nothing) 

 نص + نصية + تداخل النصوص = التناص = )النص(    

 
                                                           

ي "النصوص ا١تتداخلة أك تداخل النصوص" على ىذا ا١تصطلح قائَل: "ىذا التفاعل بُت النصوص يف توارثها أطلق الدكتور عبد هللا دمحم الغذام -1
(". ينظر: Intertextuality( بتداخل النصوص )Deconstructive criticismكتداخلها ىو ما يسميو ريكَّادي مدرسة النقد التشر٭تي )

 ـ. 1998. ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة 15للدكتور عبد هللا دمحم الغذامي: ا٠تطيئة كالتكفَت من البنيوية إُف التشر٭تية 
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Text + Textuality + Inter = Intertextuality = (nothing) 
 

 نص + نصية + تداخل = البينصية = )الصفر( 

 
 

"تناص/تناصص" اليت ذكرهتا كلها من صلب مادة "نص/نصص" كآف  فا١تعجم العرّب يستكشف ىذه ا١تع
    1العرب. 

 "التناص" من ادلنظور االصطالحي 
 الشكالنية 

 Mikael Mikhailovich Bakhtin 2 ابختُت ميخائيل ميخائلوش
يػيعىدُّ مصطلح "التناص" من كَّلئد األفكار اليت ظهرت على مدل انتقاؿ الفلسفة األدبية كالنقدية من 

أفضل ا١تمارسات "، كمن poststructuralism" إُف "ما بعد البنيوية structuralism"البنيوية 

                                                           

. انتص أم: ارتفع كانتصب. كمن اجملاز: نىصَّ اٟتديثى إُف صاحبو أم رفعو. كبلغ الشيء نصو أم منتهاه. لػ أّب 2/275أساس البَلغة:  -1
ىػ[، ٖتقيق: دمحم ابسل عيوف السود، منشورات دمحم علي بيضوف دار الكتب العلمية 538رم ]ت القاسم جار هللا ٤تمود بن عمر بن أٛتد الز٥تش

. كالنص أم الرفع كالتحريك كجعل بعض الشيء فوؽ بعض، 179-18/178ـ. اتج العركس: 1998-ىػ1419لبناف. الطبعة األكُف -بَتكت
. للسيد دمحم م رتضى اٟتسيٍت الزبيدم، ٖتقيق: عبد الكرٔف العزابكم، راجعو: عبد الستار أٛتد كنص الشيء أم أظهره، ككل ما أيٍظًهرى فهو نيصَّ

ـ. فبناء على اٞتذكر اللغوية كإمكانية التعامل معها لصَلحيتها للتذكيب كالتنميط، ظل "التناص" 1979-ىػ1399فراج، مطبعة حكومة الكويت 
 ة"، ك"النصوصية"، ك"تداخل النصوص"، كغَتىا. أكثر شيوعان كانتشاران رغم شفراتو لغويةو أخرى مثل "التناصي

، كدرس يف جامعة أككرانية تقع يف مدينة Russiaيف الركسيا  Oryol/Orel[ يف مدينة أكريوؿ 1975-1895كلد ميخائيل ابختُت ] -2
 Petrograd (St، مث التحق ّتامعة سانت بطر سبورغ اٟتكومية Odessa Universityأكديسا، ا١تعركفة بػ جامعة أكديسا 

Petersburg) University  كدرس فيها اآلداب القدٯتة كالفيلولوجيا. كاف تفكيكيا مبكرا كإف أتخر اكتشافو بعد أف نشرت كتاابتو كترٚتت
 إُف اللغة اإل٧تليزية. كمن أىم أعمالو اليت نشرت ابٝتو أك األٝتاء ا١تستعارة: 

Problems in Dostoevsky’s Poetics دكيفستكي مشاكل يف شعرية  
Freudianism: A Marxist Critique (V.N. Voloshinov, 1927) الفركيدية: الناقد ا١تاركسي    
The Formal Method in Literary Scholarship (P.N. Medvedev, 1928) ا١تنهج الشكلي يف نظرية األدب     
Marxism and the Philosophy of Language (V.N. Voloshinov, 1929) ا١تاركسية كفلسفة اللغة 

 Volosinovك  Medvedev (Bakhtin/Medvedev)نشر ابختُت بعض مؤلفاتو/أعمالو هبذين اَّلٝتُت ا١تستعارين: ميدفيدؼ 
(Bakhtin/Volosinov) !يقوؿ تودكركؼ عن ذلك: "كنكتشف اليـو أف عددا من كتب ابختُت طبعت مصدرة أبٝتاء ا١تساعدين .

. ومن مقاَّلت "آفاؽ التناصية" ا١تفهـو كا١تنظور لػ د. دمحم خَت البقاعي. 105ليوف ٝتفيل: -ينظر: آفاؽ التناصية". كاَّلسيناؼ)ميدفيدؼ ك 
 ينظر:

Fifty Key Literary Theorists: pp. 9-14.  
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ه إُف مصطلح نقدم ىو قبل مسَت  -األدبية كاللغوية  -اليت تعاًف قضية "التناص" كتدؿ على جوانبو النقدية 
يف العشرينات من  Dostoevsky يف دراساتو ا١تتنوعة عن دكستويفسكي ما قدَّمو الناقد الركسي ابختُت

ذم نيًشرى كعيًرؼى ابسم كما بعده. كخاصة يف كتابو عن التحليل العلمي للنظرية األدبية الركسية ال العشرين القرف
  ا١تؤلف اآلخر )ا١تستعار ا٠تياِف(. 

مصطلحات كثَتة استعملها ا١تنظًٌر الركسي ابختُت يف طيَّات كتاابتو للتعبَت عن ٝتة أساسية متفاعلة يف  ٙتة
" التعددية الصوتية/ تعددية األصوات/النغمات polyphonyتشكيل كجود "التناص أك البينصية" مثل "

ٖتليل  double-voiced discourse ك" 1 التعددية اللسانية اَّلجتماعية" heteroglossiaك"
 dialogismك"/الثانوية" الغَتية othernessك" 2ا٢تجُت"  hybridizationا٠تطاب ا١تزدكج" ك"

    3 .كرنفالية/اَّلحتفالية الشعبية/الواقعية البشعة"ال carnivalك"وارية" اٟت
 تكمن التعددية الباختينية يف ٘تازج األصوات اَّلجتماعية، كالصَلت ا١تتداخلة اليت تظهر عن طريق اٟتوار. 

                                                           

، بناء على 'tongue' or 'voice'أيضا يف اللغة اليواننية تستخدـ يف معٌت  'glot'ك  'other'كلمة يواننية كمعناىا  'hetero'فػ  -1
 ْترؼ جراـ: 'heteroglossia'ذلك ٯتكن أف يعرَّؼ مصطلح 

'heteroglossia as language's ability to contain within it many voices, one's own and other 
voices'. (Intertextuality, p. 28). 

 صوات يف داخلها، صوت الفاعل كأصوات غَته.ىيًتكجلوسيا ىو قدرة اللغة على اَّلحتواء كاَّلنطواء عديدا من األ
كتنوع األصوات  diversity of languages/heteroglossiaىذا ا١تصطلح مكوف من تغاير لغوم كصوِت )ففيو تنوع اللغات 

diversity of voices/heterophony داف مصطلح  (. heterology، كىذاف اٞتانباف ٬تيىسًٌ
Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle: pp. 56-57. Translated by Wlad Godzich, 
Published in the United Kingdom by Manchester University Press, copyright 1984 by the 
University of Minnesota. 

انس ذكم لغات ٥تتلفة للتفاىم فيما بينهم. أك اللغة ا١تولدة ىي لغة مؤلفة من عدة لغات، نشنت بفضل اتصاؿ أ hybridلغة ىجُت/مهجن  -2
كمنو اللغة ا١تولدة ىي ا١تؤلفة من كلمات مقتبسة من عدة لغات بفضل اَّلحتكاؾ كالتماس، كيسمى أيضا اللغة ا٢تجُت. قصد ابختُت هبذا 

د الفقرات الساخرة، أك اليت تعتمد على ا١تصطلح ما يتعايش فيو كعياف لغوايف ٥تتلفاف مثل ركاية دكريت الصغَتة لتشارلز ديكنز، حيث يكثر كجو 
-. كا١تصطلحات األدبية اٟتديثة دراسة كمعجم إ٧تليزم1/523ااكاة للسخرية مع التورية معا. ينظر: ا١تعجم ا١تفصل يف علـو اللغة كاأللسنيات: 

 . 41عرّب: 
؛ ٦تلوءة اب٠توؼ يرل ابختُت أف إنساف العصور الوسطى قد عاش حياتُت: "األكُف رٝتية كداكنة مع -3 تمة؛ حياة مدينة للنظاـ ا١تراتب الصاـر

ع كتدني  كالعقيدة ا١تتصلبة كالتقول كالطاعة، كأما اٟتياة األخرل فهي حياة احتفالية كشعبية كحرة؛ حياة مليئة ابلضحك ا١تتناقض ا١تزدكج الطاب
اعية كالكنسية(... ٯتحض ابختُت )منها( اىتماما خاصا للكرنفاؿ ألنو ا١تقدسات كالتجديف على ٚتيع األشياء ا١تقدسة )التعارض بُت اٟتياة اإلقط

ا١تادم يركز كيكشف عن ٚتيع مظاىر الثقافة الشعبية الضاحكة... يوفر كتاب رابليو قائمة اب١تظاىر ا١تميزة للثقافة الشعبية كالضاحكة: ا١تبدأ 
اخرة، كمن مث؛ اَّلزدكاج: خلط ا١توت مع الوَّلدة الثانية كعدـ التمييز بينهما، كاٞتسدم للحياة، ذـ األشياء كاَّلنتقاص من قدرىا، كااكاة الس

صاٌف، ا١تؤسسة  ے. لػ تزفيتاف تودكركؼ، ترٚتة فخر153-150العَلقة الضركرية مع الزمن كالصَتكرة"... ينظر: ميخائيل ابختُت: ا١تبدأ اٟتوارم: 
 . 1996عماف، الطبعة الثانية -لتوزيعبَتكت، دار الفارس للنشر كا-العربية للدراسات كالنشر
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 يقوؿ ابختُت:
“Thus at any given moment of its historical existence, language is heteroglot from top to 
bottom: it represents the co-existence of socio-ideological contradictions between the 
present and the past, between differing epochs of the past, between different socio-
ideological groups in the present, between tendencies, schools, cercles and so forth, all 
given a bodily form. These “languages” of heteroglossia intersect each other in variety of 
ways, forming new socially typifying “languages”. 1  

ٟتظة من كجودىا )الركاية( التارٮتي، فاللغة تكوف ذات التعددية )ىيًتكجلوسيا( من أعَلىا إُف أسفلها: إهنا ٘تثل التعايش  يف أمكلذلك 
ة كاأليديولوجية بُت اٟتاور كا١تاوي، بُت اٟتقب )الفًتات( ا١تختلفة من ا١تاوي، بُت الفئات اَّلجتماعية بُت ا١تتناقضات اَّلجتماعي

وانب  كاأليديولوجية ا١تختلفة يف اٟتاور، بُت اَّلٕتاىات، ا١تدارس )األدبية كا١تنازع النقدية(، الدكائر، كىلم جرا، قد متىَّ ٕتسيد ىذه اٞت
 لغة ىيًتكجلوسيا تتقاطع كتتناىف يف ٣تموعًة طرؽو متنوعةو مشكًٌلىةن للغات جديدة. كلها. ىذه العناصر ابعتبارىا

َّل ٯتكن أف تتحرر الكلمات يف استشفاؼ دَّلَّلهتا كللتدليل على صورهتا اَّلجتماعية من العَلقات 
ب لتحوُّؿ كالتسرُّ ا١تاوية، إهنا ٖتتاج يف تشكيل كجودىا يف النص ا١تتبادؿ إُف العَلقة اليت تبعث فيها معنويةى ا

 كمن أثنائهما ا١تزج بُت مدلوَّلت قدٯتة كجديدة عرب التَلقح كالتوالد كالتداخل.
“Orientation of the word toward the addressee has an extremely high significance. In 
point of fact, word is  a two-sided act. It is determined equally by whose word it is and for 
whom it is meant. As word, it is precisely the product of the reciprocal relationship 
between speaker and listener, addresser and addressee. Each and every word expresses 
‘one’ in relation to the ‘other’. I give myself verbal shape from another’s point of view, 
ultimately, from the point of view of the community to which I belong. A word is a bridge 
thrown between myself and another. If one end of the bridge depends on me, then the 
other depends upon by addressee, by the speaker and his interlocutor”. 2  

كجهتُت. كيتم ٖتديده متساكاي من قبل  ن منظور الواقع، يكوف ا١تلفوظ ذافلتوجيو الكلمة )ا١تلفوظ( إُف ا١ترسل إليو أ٫تية ابلغة. فم
( يكشف ا١تتكلم كا١تخاطب. فػ ا١تلفوظ، ابلضبط نتاج العَلقة ا١تتبادلة بُت ا١تتكلم كا١تستمع، ا١ترسل كا١ترسل إليو. كل كلمة )ملفوظ

"كاحدا" ٦تا يتعلق بو "اآلخر". أعطي نفسي الشكل اللفظي من كجهة نظر اآلخر، كيف هناية األمر، من كجهة نظر اجملتمع الذم انتمي 
، إليو. فا١تلفوظ )من إطار عَلقتو ابآلخر( ٯتثل جسرا )على ورب من التمثيل( بيٍت كبُت اآلخر. إف اعتمد عىلىيَّ أىحىده يف منتهى اٞتسر

 ة آخر يعتمد على ا١تخاطب، ا١تتكلم كا١تتحاكر )اادث(.ٙت
كقد توجد خصيصة اَّلختَلؼ كالتشتت كاآلخر كالغَت يف الكلمات/اٞتمل/النصوص، فتتحقق من خَلؿ 

د   tracesترابطها أساليب أخر، ٖتمل يف طياهتا آبارا أخرل  كإشعاعات لألساليب ا١تتقدمة، إهنا ٕتسًٌ

                                                           

1- The Dialogic Imagination four essays: p. 91. (Discourse in the novel) by M. M. Bakhtin. 
Edited by Michael Holquist, Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist, prindted 
by the University of Taxas Press, United State of America, 2004.  
2- Marxism and the Philosophy of Language: p. 86. (Verbal Interaction) by M. M. Bakhtin/ 
V. N. Volosinov, Translated by Ladislav Matejka and I. R. Titunik. Harvard University 
Press, United State of America.  
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الذم عرَّج  othernessكينوانت تشَت إُف كينوانت عائمة يف ٖتييز كجودىا. تلك األساليب تتوجو ٨تو 
 إليو جراـ حُت قولو: 

“It is this sense of the otherness of language which explains Bakhtin’s most important 
concept, dialogism, and begins to demonstrate that concept’s intertextual nature”. 1  

تعود تشرح طبيعة  للغة اليت تتبُت نظرية ىامة لباختُت كىي "اٟتوارية" كمن مثىَّ  othernessىذا ىو مغزل )نظرية( الغَتية كاَّلختَلؼ  
   تناصية ٢تذه النظرية.

اليت تتمثل مركبات  speech genresتناكؿ ابختُت ذاؾ األمر عند اٟتديث عن أساليب ا٠تطاب 
 ٤توَّلة ك٤توَّرة من أشعة نصية أخرل:

“The speaker is not the biblical Adam, dealing only with virgin and still unnamed objects, 
giving them names for the first time. … In  reality… any utterance, in addition to its one 
form or another to others’ utterances that precede it the speaker is not Adam, and 
therefore the subject of his speech itself inevitably becomes the arena where his opinions 
meet those of his partners (in a conversation or dispute about some everyday event) or 
other viewpoints, world views, trends, theories, and so forth (in the sphere of cultural 
communication). World views, trends, viewpoints, and opinions always have verbal 
expression. All this is others’ speech )in personal or impersonal form(, and cannot but be 
reflected in the utterance. The utterance is addressed not only to its object, but also to 
others’ speech about it”.  2  
لي  ا١تتكلم آدـ التوراِت، يتعامل مع )األشياء( غَت ا١تستخدمة من قبل، ك)يتفاعل مع األشياء( غَت ا١تسماة حىت اآلف، فيعطي 

رة األكُف. ... يف الواقع... َّل يكوف ا١تتكلم آدـ )أبف يكوف أكؿ إنساف يقـو ابلتعبَت عن الشيء غَت األٝتاء/ا١تسميات لألشياء للم
ا١تسبوؽ( نظرا إُف أم شكل للملفوظ للمعآف )كالتعبَتات كالصياغات( ا١تسبوقة منو، فإف موووع خطابو ابلذات يصبح ساحة َّل ٤تالة 

زاع حوؿ األحداث اليومية( أك كجهات النظر األخرل، كجهات النظر العا١تية، اَّلٕتاىات، حيث ٕتتمع آراؤه مع شركائو )يف ٤تادثة أك ن
النظرايت، كغَتىا )يف نطاؽ التواصل الثقايف(. فػ آراء العاَفى، اَّلٕتاىات، كجهات النظر، اآلراء تعرب دكما من طريق ملفوظ )شفوم(.  

كَّل يعاك  إَّل يف ا١تلفوظ. فا١تلفوظ )الكَلـ( َّل يقتصر على موووعو كل ىذا يعٍت الغَت، )يف ٪توذج أك شكل ٤تدد أك مطلق(، 
 فحسب بل يشمل تعبَتات اآلخرين أيضا حوؿ ذاؾ ا١توووع. 

كمن ىذا ا١تنحى راح مدلوؿ "اٟتوارية" يعم مفهـو "التناص" بناء على التمازج كالتقارب كالتَلحم بُت 
     ولوجية. يمكالس 3 ا١تفاىيم يف كلتا ا١تدرستُت الشكَلنية الركسية

                                                           

1- Intertextuality: p. 21. 
2- Speech Genres and Other Late Essays: pp. 93-94. by Mihail Bakhtin, Translated by Vern 
W. Mcgee, Edited by Caryl Emerson and Michael Holquist, University of Texas Press, 
United State of America 2004. and also: Intertextuality: pp. 20-21.  

نية الركسية ابلًتكيز على ا١تظاىر الًتكيبية/الشكلية/الصورية دك٪تا ا١تعٌت كا١تضموف. ٘تخضت نظرية الفن للفن من أس  الشكَلنية تقـو الشكَل -3
-66عرّب: -يف علم اٞتماؿ األدّب، ك١تزيد من اَّلطَلع على منزع الشكلية الركسية. ينظر: ا١تصطلحات األدبية اٟتديثة دراسة كمعجم إ٧تليزم

-ىػ1403القاىرة، -. ٣تمع اللغة العربية، ٚتهورية مصر العربية. ا٢تيئة العامة لشؤكف ا١تطابع األمَتية108-107عجم الفلسفي: . ا١ت75
 ـ. 1983
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تتكوف شرعية "التناص" من خَلؿ مكمًٌَلت "التعددية". فَل يوجد أم تفسَت متكامَل يف ذاتو، بل كل  
 Tzvetan Todorov: 1تودركؼ  تزفيتاف كلمة تكوف نتيجةى كلماتو سالفةو كإبارةى ردكدو متزايدةو، يقوؿ

“The most important feature of the utterance, or at least the most neglected, is its 
dialogism, that is, its intertextual dimension. After Adam, there are no nameless objects, 
nor an unused  words”. 2 

تعٍت بعدا تناصيا لو(. فَل اٟتوارية ىي أىم ميزة يف الكَلـ/ا١تلفوظ، أك على األقل، ىي ٝتة أكثر إ٫تاَّل فيو، كىذا ىو بػيٍعديىا اٟتريف )أك 
 يوجد شيء ٣تهوؿ اَّلسم أك كلمة غَت مستخدمة بعد آدـ )ألنو َف يبق شيء بعد آدـ َف يووع لو اسم أك ملفوظ غَت مستخدـ(.

يقوؿ ابختُت ىنا حركة عائمة/متحركة/متواصلة/مستمرة بُت الطاقات اللغوية اٞتاذبة ٨تو ا١تركز، كالنابذة أك 
اليت يكتشفها القارئ عن طريق معاروة  centripetal and centrifugal forces 3الطاردة منو 

                                                           

(، سافر تودكركؼ إُف Sofia[ كاف فيلسوفا فرنسيا )مواليد البلغاراي يف مدينة صوفيا 1939] Tzvetan Todorovتزفيتاف تودكركؼ  -1
اتو معظم ابري  للدراسات العليا يف ٣تاؿ نظرية األدب، كمن ىنا ذاع صيتو يف أقطار األرض ابعتباره فيلسوفا بنيواي، كقد عرَّؼ يف كتاابتو/مؤلف

كبَتا من األطركحات النظرية   ا١تنظرين اللغويُت كالنقاد أمثاؿ ميخائيل ابختُت الركسي كركماف جاكبسوف... كابإلوافة إُف ذلك إنو قدـ عددا
 إُف ٣تاؿ التاريخ كالفكر السياسي... كمن أىم مؤلفاتو: 1980كالفكرية حوؿ األس  النظرية لنظاـ الشعراء. كٖتولت كتاابت تودركؼ حواِف 

Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle ميخائيل ابختُت: مبدأ اٟتوارية 
Literature and its theorists األدب كمنظركه   
Theories of the symbol نظرايت العَلمة   
Genres in discourse أ٪تاط التحليل 
Hope and Memory: Lessons from the Twentieth Century  األمل كالذاكرة: دركس من القرف العشرين 
Symbolism and Interpretaiton الرمزية كالتنكيل 

 ينظر: 
Frail Hapiness An Essay On Rousseau: p. xi-xiii (Translators’ introduction) by Tzvetan 
Todorov, Translated by John T. Scott and Robert D. Zaretsky, Published by The 
Pennsylvania State University Press, United States of America 2001.   
2- Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle: p. by Tzvetan Todorov. and also: 
Intertextuality: p. 27. 

3- centripetal  .القوة ا١تركزية اٞتاذبة/ا١تتقاربة/القوة اٞتاذبة ٨تو ا١تركز كىي القوة اليت ٖتاكؿ أف تتحرؾ ٨تو ا١تركزcentrifugal  القوة ا١تركزية
  ليت تتسبب لوقوع شىء يتحرؾ حوؿ ا١تركز ليذىب من ا١تركز كيعود إليو. الطاردة/ا١تتباعدة/القوة الطاردة من ا١تركز كىي القوة ا

Northrop Fry writes:  
“in which we keep going outside, our reading, from the individual words to the things they 
mean, or, in practice, to our memory of the conventional association between them. The 
other direction is inward or centripetal, in which we try to develop from the words a sense 
of the larger verbal pattern they make”.  
Anatomy of Criticism Four Essays: p. 73. (Theory of Symbols), by Northrop Fry. With the 
Foreword by Harold Bloom, published by Princeton University Press in the United 
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٪تطية منولوجية كحوارية، فَل تقعد بو عن متابعة تلك اٟتركات بُت ٣تموعات من ا١تقابَلت/التعاروات 
 الصوتية كالدَّللية كالنحوية.

 Viktor Borisovich Shklovskyفيكتور بوريسوفيتش شكلوفسكي ذكر تودكركؼ كجهة نظر 
األخرل، كابَّلستناد إُف  الفنية "إف العمل الفٍت يدرؾ يف عَلقتو ابألعماؿ 1 عن النص الغائب الداؿ على ىوية "التناص" عنده:

ا الًتابطات اليت نقيمها فيما بينها، كلي  النص ا١تعارض كحده الذم يبدع يف تواز كتقابل مع ٪توذج معُت، بل إف كل عمل فٍت يبدع على ىذ
اليت توحي إُف عدـ  يرل أف ابختُت أكؿ من صاغ نظرية حوؿ تعدد القيم النصية ا١تتداخلةكذلك ك  2 نحو".ال

 .( َّل هناية ٢تاسابقةحرية النص، كتقييده بسلسلة )
 carnivalالتُت: النص األدّب كحالة ا١تهرجاف أك الكرنفاؿ اٟتكمن ا١تقارانت اليت ورب هبا ابختُت بُت 

األعلى للتنوع كالتعدد حيث ٮتتلط فيها كل شىء من الثقافة العليا كالثقافة الدنيا، الثقافة الرٝتية  صارت ا١تثل
كالثقافة الشعبية. كىذا التعدد عاد ييعرىؼ يف الفًتات التالية يف ا١تدرسة األدبية النقدية بػ "الفكرة التناصية". 

تبُت العاَفى اليت تدكر يف فلكو خطاابت polyphonic novel فالركاية اٟتوارية/متعددة األوَلع كالزكااي 
 تشرحها كتفسرىا ابعتبارىا ردكد خطاابت أخر.

كىي َّل تعٍت كجود ٣ترد ا١تقاكمة  ،فالركاية ذات األبعاد ا١تتعددة تعرض أمامنا العاَفى يف صورة "اٟتوارية"
ل شخص يف الركاية كخطابو كالتقاطع بُت ا٠تطاابت الرئيسة كاختَلفها فحسب، بل إهنا عنصر أساسي لك

 :، كىذا ما قصده ابختُت قائَلا٠تاص بو
“dialogic relationships can permeate inside the utterance, even inside the individual word, 

as long as two voices collide within it dialogically”. 3  

ا١تلفوظ(، حىت داخل كتنفذ يف ٯتكن أف تتسرب العَلقات اٟتوارية إُف الكَلـ )اخل )الكَلـ( على سبيل اٟتوارية ماداـ يتصادـ صواتف د
 ٣ترد كلمة مفردة. 

                                                                                                                                                                                

Kingdom of America, Fifteenth Printing, with a new Foreword 2000. and also: 
Intertextuality: p. 21.  

ـ بعض ا١تفاىيم األساسية 1984-1893شكلوفسكي ] بوريسوفيتش كاف فيكتور  -1 ـ[ الناقد األديب من زعماء الشكَلنية الركسية، كقدَّ
 . . ينظر:  ٨تويف مسَتة األدب الركسي  للنظرية الشكلية

ا يف جامعة النجاح . إعداد: نداء علي يوسف إٝتاعيل، إشراؼ: د. اندر ٚتعة قاسم، كلية الدراسات العلي24التناص يف شعر دمحم القيسي:  -2
 . 2012الوطنية انبل ، فلسطُت 

3- Re/Structuring Science Education ReUniting Sociological and Psychological 
Perspectives: p. 157. by Wolff-Michael Roth (Editor), Springer Science + Business Media B. 
V. University of Victoria, London New York 2010. and also: Rethinking Egocentirc Speech 
Towards a New Hypothesis: p. 53. by Karen Junefelt, Nova Science Publishers, Inc. New 
York 2007. 
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 يقوؿ جراـ بصدد شرح فلسفة ابختُت عن "الركاية":
“This is what Bakhtin means by double-voiced discourse and is what he eventually studies 
in terms of the concepts of heteroglossia and hybridization”. 1 

يف ووء مفاىيم ا١تصطلحات من ىيًتكجلوسيا كالتهجُت )خلط  أخَتاىذا ما يقصده ابختُت بػ ا٠تطاب ا١تزدكج الصوت، كىو ما يدرسو 
 األجناس(. 

كالتعبَتات اللسانية بدرجات متفاكتة يتحقق فمن خَلؿ ىذه الثقافات ا١تتنوعة، ا١تمزكجة ابلشفرات اللغوية 
 معٌت "الصوت ا١تتعدد" ما يقرره ابختُت فيما يلي:

"إف الكلمة كىي تتجو ٨تو ىدفها تدخل كل بيئة حوار مضطرب مليئة ابلتوترات، بيئة من كلمات غريبة، من أحكاـ القيمة 
 2 ابلبعض كتنفر من البعض اآلخر كتتقاطع مع ٣تموعة بالثة".كالتنكيدات. كتتداخل مع عَلقات معقدة كتتملص من أخرل، ٗتتلط 

كالذم بدا من قولو ىو أف صورة كلمات متعددة األطراؼ كمتنوعة الغاايت تعٍت اَّلنفتاح الكلي حيث 
تتمركز حوؿ نظرة كلية شاملة، فَل تكوف مغلقة َّلختَلؼ األشياء كتداخل بعضها بعضا. ففي ظل صورة 

 النص ا١تغلق ٘تاما. الكرنفاؿ تنتفي فكرة 

ٙتة ينبغي للقارئ أف يلقي نظرة على كجهة نظر ابختُت يف "اللغة" َّلنبناء "التحليل األدّب" منها. إنو رأل 
 metalinguistics" 3( /اللغة الواصفةاللغة يف لوحة اجتماعية كاترٮتية كٝتاىا بػ "ا١تيتالغة )اللغة الشارحة

طاب الناطق يف سياؽ مداخلة القيم اَّلجتماعية كالثقافية يف أتطَت بناء العملية النطقية، كأتشَت سَلمة خ
من مصطلحو "ىيًتكجولوسيا" للتدليل على التعدد الصوِت الناجم عن ٪تط  ذلك ابختُت )الفاعل(، قصد
 ٚتاعي للحوارية. 

“Dialogism is the name not just for a dualism, but for a necessary multiplicity in human 
perception. We are in dialogue not only with other human beings and with ourselves, but 
also with the natural and the cultural configurations we lump together as “the world”. 4 

ة" فقط، كلكنو اسم للتعددية الَلزمة يف اإلدراؾ البشرم. ٨تن َّل نقـو ابٟتوار مع اآلخرين كذكات اٟتوارية لي  اٝتا لػ "الثنائية/اَّلزدكاجي
 أنفسنا )فحسب(، بل نكىوًٌف )نشكًٌل( العاَفى )النص( مع ٣تموعة من تكوينات/تشكيَلت طبيعة كثقافية.

 التبادؿ والتفاعل يف صيغة "احلوارية"

                                                           

1- Intertextuality: p. 24. 
 .362ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -2
الشارحة/ا١تيتالغة" إُف استخداـ اللغة يف اٟتديث عن اللغة ذاهتا، كما نستخدـ مثَل اللغة العربية للحديث عن اللغة يشَت مصطلح "اللغة  -3

وعي العربية نفسها، فتصبح اللغة ا١تتحدث هبا لغة شارحة للغة اليت نتحدث عنها، كانتقل ىذا ا١تصطلح على يدم ركماف ايكبسوف من ا١تنطق الو 
تبط ابلوظيفة اليت ٘تيل إليها اللغة، كتتضمن اللغة الشارحة الكلمات كالشفرات اليت تووحها كا١تصطلحات اليت تصف العَلقات إُف علم اللغة، كار 

. كللتفاصيل حوؿ مفهـو اللغة الواصفة/اللوغوس/النحو/ا١تنطق عند 396بُت ىذه العناصر اللغوية... فتصف اللغة نفسها. ينظر: عصر البنيوية: 
ينظر: اللغة الواصفة يف نقد عبد ا١تلك مراتض )مذكرة لنيل شهادة ا١تاجستَت( للطالبة رشيدة غاّف، اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية  العرب كالغرب

 .2012-2011الشعبية، كزارة التعليم العاِف كالبحث العلمي، جامعة مولود معمرم تيزم كزك، كلية اآلداب كاللغات، قسم اللغة كاألدب العرّب، 
4- Intertextuality: Origins and Development of The Concept: p. 272. 
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"التناص/البينصية" كلكنو عاًف أفكاره خَلؿ اإلشارات اليت ٖتدد معاَف البيعد َف يصرح ابختُت ٔتصطلح 
ان كملهىمان عند ابختُت أيضا. فا١تبدأ  التناصي إُف درجة كافية حيث ٕتعل القارئ يعتقد أف ا١تصطلح كاف مٍدركى

 ٤تاًكرىٍيًن ليكوف ك٬تب أف يتحقق عرب اصطداـ صوتُت ،اٟتوارم الباختيٍت يكوف من مكوًٌانت النصوص األدبية
تنتجو قراءة ا١تتلقي أك  -من الطبعي  -مركزى دَّللةو جديدةو، كمعٌت جديد، كنص جديد. ىذا النتاج اٞتديد 

ا١تؤلف ابعتباره قارائ قبل أف صار مؤلفا. كمن ىذا ا١تنظور يكوف ا١تبدأ اٟتوارم مفتاحا لتحقيق اَّلصطداـ بُت 
"كىذاف الصواتف كالغائبة )ا١تعآف ا١تختفية العريضة يف بيسيط ا١تاوي(،  األصوات اٟتاورة )من القارئ/ا١تتلقي(

 1 يدخَلف يف عَلقة جدلية من نوع خاص إلنتاج دَّللة جديدة".
 فكلمة "شجرة" مكتوبة أك منطوقة، ما حقيقتها كما دَّللتها؟ 

يف  -اآلف  -كحضورىا إف العَلقة/العَلمة )العَلماتية( اليت أريدىا يف ىذه اللحظة تعتمد على تسرهبا 
الزمن اٟتاور لكنها تتحدد اب١تعآف الغائبة لدَّللتها عليها. إف ذلك الغياب اٟتاور أك حضور الغياب يف 
اٟتاور يفسَّر ما يسمى بتعدد أصوات النص، ككنف الوحدة اللغوية )الكلمة ا١تكتوبة/ا١تنطوقة( أك العَلمة مرآة 

 ذات كجهُت.
اٟتاور أك حضور الغياب يف اٟتاور يفسَّر ما يسمى بػ تعدد  فالتعددية تعٍت ذلك الغياب

 األصوات/أصوات النص. 
كجو منو ما يعك  اٟتضورى يف ا١ترآة ا٠تيالية، ككجو آخر فهو شفاؼ ينقلنا إُف ٦تالك أخرل من الغياب، 

 يف ٟتظة كاحدة.إُف حضوًر ما ىو غائب. فإف ازدكاجية كظيفة ا١ترآة ٖتقًٌقي غيابى اٟتاور كحضورى الغائب 
الذم ٯتكن مساسو  فكلمة "شجرة" ٕتمعها حركؼ أربعة )ش/ج/ر/ة(، ليست ىي ذلك الشىء ا٠تشب

كالبصر إليو، ىذه اٟتركؼ يف ذكاهتا ٤تاَّلت ٟتركؼ أخرل، كبرابط ىذه األحرؼ األربعة ٖتدث دَّللة ٗتتلف 
 ء، ماذا ىو؟تدؿ على غياب الشي ، إف ىذه العَلمةمن شخص/قارئ إُف شخص/قارئ آخر

تكفي ىذه اَّلزدكاجية ألف يقاؿ إف فلسفيت اٟتوارية لباختُت كالعَلمة لسوسور تلتقياف يف "تعددية ا١تعٌت 
، فمن كجهة ابختُت يكوف النص/الًتكيب جديلة ثقافات متعددة كأ٪تاط عديدة، يتَلحق بعضها أك الدَّللة"

 ا١تؤلف اترة، كغَت كعيو أخرل.بعضا على سبيل التوليد كالتحديث كالتجديد بوعي القارئ/
ٮتلص ابختُت بذلك إُف استحالة كجود نص نقي. فكل نص صىدل لنص آخر إُف الَلهناية، إنو يصر 
على أف األدب )نصوص األدب( َّلبد أف يػيٍقرأ يف ووء سياقاتو الثقافية كالتارٮتية، ألف األدب لو عَلقات 

 ارض، كيف كَل اٟتالُت إنو جديلة نسيج الثقافة ذاهتا.عريضة ابلفحول الثقايف كالتارٮتي، ا١تؤيد كا١تع

                                                           

 . 100صوت الًتاث كا٢توية )دراسة يف التناص الشعب يف شعر توفيق زايد( لػ د. إبراىيم ٪تر موسى:  -1
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أم يف ٕتسيد كيانو كتغذية صورتو ٭تتاج  كيعتقد كذلك أف كل خطاب إنسآف َّل ٮتلو من التداخل النصي
 مث ذكر نوعي التداخل: إُف مثلو،

 األسلوب ا٠تطي كاألسلوب التصويرم.
ف إوافة مفيدة ٕتعل اإلبداعية أشد صلة بو، فاألسلوب ا٠تطي يعٌت أف ٮتطو األديب بسمات اآلخر دك 

ي حدكده، كيضفي عليو ٝتات فردية ٦تيزة  أما األسلوب التصويرم، فيبدد األديب كثافة خطاب اآلخر كٯتحًٌ
ٕتعل اإلبداعية كاوحة يبدك متفردا هبا كمنتجا لدَّلَّلت جديدة تعيد اكتشاؼ ا١تاوي، كتعرب يف نف  الساعة 

كقضاايه. إنو يقود خَلؿ كل التعرجات كاَّلنعطافات كشف األسرار اليت تنبئ عن  عن أحداث العصر ككقائعو
 منابعها األكُف.

، كخاصة ركايتو الشهَتة بػ "اٞترٯتة استطلع ابختُت فلسفة "تعددية األصوات" من كتاابت دكستويفسكي
، األصوات ا١تعاروة جيةابختُت أف ركاية دكستويفسكي ىي األكُف اليت تناكلت تعددية/ازدكا رألكالعقاب". 

صنعها حبك اَّلتساؽ كسبك الوحدة الفنية كرغم اختَلؼ شديد كتشتت كبَت بُت أبعاوها تيرل فيها من 
 اَّلتزاف.

“foreign materials of unequal value. This why the Book of Job, the Revelation of St. John, 
the New Testament texts, St. Simeon the New Theologian, and every thing that feeds the 
pages of Dostovesky’s novels and lends the tone to one or another of their chapters is 
combined here in a unique way with the newspaper page, the anecdote, the parody, the 
street scene, the more elements, knowing and believing that in the heat of his creative 
work the raw chunks of everyday reality, the sensations of cheap boulevard stories and 
the divinely inspired pages of holy writ will melt and fuse in a new substance and take on 
the profound stamp of his personal style and tone”. 1  

"...يقـو دكستويفسكي بصهر كدمج العناصر ا١تتعاروة. إنو يتحدل بقوة القانوف األساسي لنظرية الفن. كتنحصر مهمتو يف تذليل 
أعظم عقبة تعًتض طريق الفناف: خلق كياف فٍت موحد متكامل من مواد متنوعة كمتنافرة كغريبة عن بعضها بعمق. ك٢تذا ٧تد سفر 

ب، كإ٢تاـ القدي  يوحنا، كاألانجيل ككلمة سيموف الَلىوتية اٞتديد، ككل ما يغذم ركاايتو كيسبغ النغمة ا٠تاصة على ىذا اٞتزء أك أيو 
، كا١تشاىدة السوقية ا١تبتذلة، كا١تبالغة parodyذاؾ من أعمالو، ٧تدىا تندمج بصورة فريدة ىنا مع اٞتريدة كالنكتة كااكاة الساخرة 

( كل العناصر اٞتديدة عارفا ككاثقا من أف ا١تنابع ا٠تاـ للواقع الفج أكعيتو كمظركفاتوحىت األىجية. إنو يرمي ّترأة يف بودقاتو ) الفنية أك
كمفاجآت القصص السوقية كالصفحات ا١تلهمة للكتب ا١تقدسة كل ذلك سينصهر يف ٛتنة عملو اإلبداعي كيندمج يف مركب جديد 

 2 و كأسلوبو الشخصيُت".٭تمل الطابع العميق لنغمت

 الدمج/الدمغ بُت األان واآلخر أو بُت ادلؤلف/الذات وادلتلقي/القارئ
                                                           

1- Problems of Dostoevsky’s Poetics: p. 11. by Mikhal Bakhtin, Edited and Translated by 
Caryl Emerson, Introduction by Wayne C. Booth, Published by Manchester University 
Press, 1984.  

. ترٚتة: الدكتور ٚتيل نصيف التكرييت، مراجعة: الدكتورة حياة شرارة. ا١تعرفة األدبية، دار توبقاؿ 22شعرية دستويفسكي ١تيخائيل ابختُت:  -2
 .1986الطبعة األكُف للنشر )الدار البيضاء(، بغداد. 
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 استولت نظرة تذكيب الفوارؽ بُت األان كاآلخر على حقل فلسفتو الكامل. كقد يشهد لذلك كَلمو التاِف:
“The self, then, may be conceived as a multiple phenomenon of essentially three 
elements: a centre (I-for-itself), a not-centre (the-not-I-in-me), and the relation between 
them (Holquest 1990, 29)”. 1 

عدـ  -، ب (I-for-itself)ا١تركز  -فػ "األان" إذف، رٔتا ييعترب كػ مظهر مشًتؾ )كحدة مضركبة الشكل( لثَلثة أبنية أساسية: أ
 (.12، 3225العَلقة بينهما )ىولو  -، جػ (the-not-I-in-me) ا١تركز/الوسط

َف يستخدـ ابختُت مصطلحى "التناص" كمعادَّلتو، كإ٪تا استخدـ كلمة "تفاعلية سياقية أك سيميائية أك 
مات صارت ًمدعاة َّلستجابة ذكية حىت تشكلت يف األخَت بووعية اكىذه اَّلستخد 2 لفظية"، -اجتماعية 
  3 اللفظية" أتخذ بشكل أك آبخر كوعية "التناص" عند كريستيفا جوليا. -اَّلجتماعية "التفاعلية 

 ادلمارسات التناصية بعد والدة مصطلح "التناص"
    السميائية البنيوية
 Julia Kristevaجوليا كريستيفا 

" على أيدم جوليا كريستيفا من خَلؿ عمليتها Intertextualityظهر مصطلح "التناص أك البينصية 
كأعيد نشرىا يف كتابيها  6611، كسنة 6611السميائية يف كتاابهتا ا١تتنوعة للمرة األكُف اليت كتبت بُت سنة 

 اثنتاف، ٫تا: قضااي "التناصية" انلت شهرة قصول يف تناكؿ"سيميوتيك" ك"نص الركاية"، كمن مقاَّلهتا اليت 
“Word, Dialogue and Novel” ك“The Bounded Text”ىذين ا١تقالُت  جوليا . كتبت

 . Bulgariaبيلغاراي  مسقط رأسهاحينما جاءت إُف ابري  من 
تدرس منهجيةي "السميائية" النصَّ كػ نص متداخل مع غَته إبحالتو على النص العاـ أم نص ٚتاعي 

 " ك"األيديولوجيم النصيtextual productivityاترٮتي كثقايف عرب ٝتة "اإلنتاجية النصية 

Ideologeme textual:" 
“In this perspective, the text is defined as a trans-linguistic apparatus that redistributes 
the order of language by relating communicative speech, which aims to inform directly, to 
different kinds of anterior or synchronic utterances. The text is therefore a productivity, 
and this means: first, that its relationship to the language in which it is situated is 
redistributive (distructive-constructive), and hence can be better approached through 
logical categories rather than linguistic ones; and second, that it is a permutation of texts, 

                                                           

(1) Intertextuality: Origins and Development of The Concept: p. 272. 
( ىذا ا١تصطلح من مصطلحات الفلسفة ا١تاركسية يف اللغة اليت تَلئم مصطلح "التناص" يف معنوايتو، كاستخدمت ىف ىذه األنساؽ 2)

لفظية"... فباختُت كإف َف يستخدـ مصطلح "التناص" -ائية" ك"تفاعلية اجتماعيةمصطلحات أخرل مثل "تفاعلية السياقات"، ك"تفاعلية سيم
 كلكنو استعمل ىذه ا١تصطلحات يف شىت السياقات للتدليل على الفكرة اليت دىرىسىٍت "التناص" فيما بعد.

 اصية" ا١تفهـو كا١تنظور.. لػ مارؾ أ٧تينو ومن مقاَّلت "آفاؽ التن67( التناصية ْتث يف انبثاؽ حقل مفهمومي كانتشاره: 3)
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and intertextuality: in the space of a given text, several utterances, taken from other texts, 
intersect and neutralize one another”. 1  

عرب لسآف )لغوم( يعيد توزيع نظاـ اللساف عن طريق الربط بُت كَلـ تواصلي يهدؼ إُف اإلخبار  "من ىذا ا١تنظور، ٨تدد النص كجهاز
 ا١تباشر كبُت أ٪تاط عديدة من ا١تلفوظات السابقة عليو أك ا١تتزامنة معو. فالنص إذان إنتاجية، كىو ما يعٍت:

صادمة/ىدامة بناءة(، كلذلك فهو قابل للتناكؿ عرب ا١تقوَّلت أف عَلقتو ابللساف )اللغة( الذم يتموقع داخلو ىي عَلقة إعادة توزيع ) . أ
 ا١تنطقية أكثر من تناكلو عرب ا١تقوَّلت اللسانية ا٠تالصة.

إنو ترحاؿ )ٖتوير( للنصوص األخر كتداخل نصي )أم التناص(، ففى فضاء نص معُت تتقاطع كتتناىف ملفوظات عديدة مقتطعة  . ب
 2 )منخوذة( من نصوص أخرل".

للتوالد النصي  مفهـو "التناص/البينصية" من خَلؿ دراستها لإلنتاجية الباعثة كريستيفا  اتستخلص جولي
" pheno-textكتستخرج من مفهـو اإلنتاجية ٘تفصَل ثنائيا أساسيا: "النص الظواىرم " كا١تؤدية إُف إعادة صيٍنًع ما ٭تتملو النص،

 geno-text." 3ك"النص التكويٍت 
مستول القوؿ ا١تلموس، كابلثآف ٚتيع ما ٭تدث ٖتت ىذه البنية الظاىرية. عندئذ يصبح النص نقطة اَّللتقاء لي  إذ تقصد اب١تصطلح األكؿ 

  4 لية".فقط بُت منتجو كمتلقيو، بل كأيضا بينو كبُت النصوص ا١تتعددة اليت سبقتو أك القريبة منو كاليت تربطها بو عَلقات غَت متوقعة كلكن فع
 ـ التناصي عرب مفهـو "النص" قائلة:كذلك عروت ذاؾ ا١تفهو 

"كالنص ىو قبل كل شىء نص غريب كنص غرابة كآخر ك٥تالف للساف ا٠تاص كللمبدء الطبيعى كىو غَت قابل للقراءة كمتميز كَّل 
أف  عَلقة لو ابتمل... النص أيضا حركة إعادة تنظيم، إنو مركر ٤تمـو ينتج عرب ا٢تدـ، فآلة لويز تشكل الصورة ا١تثلى ٢تذه الوظيفة، إذ

                                                           

1- Desire In Language: p. 36. A Semiotic Approach to Literature and Art, (The Bounded 
Text). by Julia Kristeva, Edited by Leon S. Roudiez, Columbia University Press, New York 
1980. 

لػ فريد الزاىي كمراجعة لػ عبد اٞتليل انظم. دار توبقاؿ للنشر، عمارة معهد التسيَت . لػ جوليا كريسطيفا/كريستيفا، ترٚتة 21علم النص:  -2
 .1997ا١تغرب. الطبعة الثانية  -05التطبيقي، ساحة ٤تطة القطار، بلفدير، الدرا البيضاء 

Intertextuality An Introduction: p. 148. by Elaine Martin. The Comparatist, Volume 35, 
May 2011, pp. 148-151. (Article) Published by The University of North Carolina Press. For 
additional informational about this article: 
http://muse.jhu.edu/journals/com/summary/v035/35.martin01.html 

كُف، كٯتكن أف ينظر إليو كنساس للغة الكامنة. أما النص الفيٍت/الظواىرم كالنص اٞتيٍت/التوليدم/التكويٍت يتخذ لو الوجودى من ا١تراحل األ -3
ووعا فيصف علمى اللغة من حيث األداء كالكفاءة. إنو بنية ٯتكن توليدىا )من منظور النحو التوليدم(، كىي ٗتضع ١تعايَت اادثة، كيفًتض مو 

 للملفوظ كا١ترسل إليو. ينظر:
Revolution in Poetic Language: p. 87. by Julia Kristeva, Translated by Margaret Waller with 
and introduction by Leon S. Roudiez, Clumbia University Press New York, 1984). 
(Genotext and Phenotext). 

ى. آفاؽ الًتٚتة، ا٢تيئة العامة لقصور . لػ بركنل/ د. ماديلينا/ ك.د. كوِت/ ج.ـ. جليكسوف. ترٚتة: د. ىدل مصطف129النقد األدّب:  -4
 .1997الثقافة. الطبعة الثانية 
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ع أكَّل من الكتب اليت قرأهتا لويز. إهنا هبذا ا١تعٌت ىجرة للنصوص. كفيما بعد يكمن عملها يف إعادة صنع ما قامت بو ىذا اَّلخًتاع انب
  1 ".سابقا

" يف الفضاء كالفراغ، يتحقق فيو permutation of textsفالنص يعٍت "تقليب النصوص كترتيبها 
 .من خَلؿ إعماؿ عملية ا٢تجرة النصية ةمن تبادؿ كتَلقح كتداخل ١تلء الفراغات الفضائية/النصي

كالتسريب كالتحوؿ  تحويلالاَّلقتطاع ك  ىويتو ا١تنلوفة يف توظيف عملية يشَت "العمل التناصي/البينصي" إُف
 ما تسمى بػ "أيديولوجيمكىي  ،إَّل يف تركيبةو تتكوف من مونيم كمورفيم كفونيم ىذه العناصرَّل ك  كالتسرب،

Ideologeme،" 2  أخذت كريستيفا ىذا ا١تصطلح من ميدفيديفMedvedev . 
ر جوليا األيديولوجيم قائلةن: ىو عينة تركيبية، ٕتمع لتنظيم نصيٌو معلـو مع ا١تؤدايت الىت يستوعبها  ٙتة تػيفىسًٌ

أك ٭تيل إليها. كبناء على ىذا التعريف لأليديولوجيم، تعرب كريستيفا "التناص/البينصية" بػ نقل ا١تؤدايت 
" قد استول على الساحات النقدية الداخلية أك ا١تتزامنة كالتقاءىا يف حضن النص. فمصطلح "التناص/البينصية

ىو التقاطع داخل نص لتعبَت مأخوذ من نصوص أخرى،  "التناص"يف أوواء األيديولوجيمات. كبذا يكوف 
 ْترؼ كريستيفا. ، فهو اقتطاع وَتويلت سابقة أو متزامن أو زمنيةأي أنو عملية نقل لتعبَتا

يف الواقع عملية  يعٍتلفظي(   -اخل )السوسيو كتاابت جوليا الرئيسة عن اإلنتاج النصي أف التد  تؤكد
، كا١تلفوظ عناصر "النص" يٍ كتلقًٌ  عرضً  من طبيعةً  افيغَتًٌ  نذيلكخلق اٞتو اٞتماعي كالنفسي ال 3 "التناص".
َّل ينشن من فراغ بل يكوف نتيجة الًتسيب أك اإلزاحة ٟتلولو بُت عاَفى النصوص، ٙتة تتحقق ٝتة  النصي
٘تاىي األصوؿ/النصوص األكُف يف النص اٟتاور اليت ٕتعل "التناص" خطوة لتحديد كوعية  من "النصية"

  "أيديولوجيم". 
فالتناص/البينصية يركز على "اإلنتاجية النصية" اليت تتحقق يف عينات تركيبية أيديولوجيمية ٖتيىقًٌقي كىًظيػٍفىتىها 

تلك  ية اإلجرائية بػ "التناص/البينصية" ٞتذهبايف صورة عملو نصيٌو )دَّلئلية(، كتسمى ىذه العملية النص
التفاعَلت من حٍلقات اآلبار ا١تتوافقة كااكر ا١تتعاقبة، كسلسلة من اَّلنفعاَّلت ا١تتتابعة كالتحوَّلت ا١تتتالية 
نتيجةى اٟتوار الواقع بُت عدة نصوص أخر َّل يدركها إَّل القارئ النموذجي األمثل/القارئ ا١تطلع/القارئ 

  .لقارئ ا٠تارؽالكفء/ا

“The ideologeme is the intersection of a given textual arrangement )a semiotic practice( 
with the utterances (sequences) that it either assimilates into its own space or to which it 
refers in the space of exterior texts (semiotic practices). The ideologeme is that 

                                                           

 .65-64علم النص:  -1
ىي أصغر كحدة عقائدية ذات معٌت. كيًوعى ىذا ا١تصطلحي قياسا على مصطلحات علـو اللغة، مثل الفونيم الذم يعٍت أصغر كحدة ذات دَّللة  -2

 .42عرّب: -ٟتديثة دراسة كمعجم إ٧تليزممفهومة يف لغة ما. ينظر: ا١تصطلحات األدبية ا
  .. لػ تودكركؼ، ترٚتة لػ د. أٛتد ا١تديٍت195-103يف أصوؿ ا٠تطاب النقدم اٞتديد:  -3
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intertextual function read as “materialized” at the different structural levels of each text, 
and which stretches along the entire length of its trajectory, giving it its historical and 
social coordinates…. The concept of text as ideologeme determines the very procedure of 
a semiotics that, by studying the text as intertextuality, considers it as such within (the 
text of) society and history. The ideologme of a text is the focus where knowing rationality 
grasps the transformation of utterances (to which the text is irreducible) into a totality 
(the text) as well as the insertions of this totality into the historical and social text”. 1 

يائية معينة( مع ا١تلفوظات )ا١تقاطع( اليت سيق عربىا يف فضائو، أك اليت ٭تيل إليها و تقاطع نظاـ نصي معُت )٦تارسة ٝتاأليديولوجيم ى
يف فضاء النصوص )ا١تمارسات السميائية( ا٠تارجية. فاأليديولوجيم يعٍت كظيفة التداخل النصي اليت ٯتكن قراءهتا "ماداي" على ٥تتلف 

 ه معطياتو التارٮتية كاَّلجتماعية. مستوايت بناء كل نص، كاليت ٘تتد على طوؿ مساره ما٨تة إاي
إف مفهـو النص كنيديولوجيم ٭تدد منهجية السميائيات عرب دراسة النص كػ تداخل نصي، حيث أتخذ )تلك ا١تنهجية دراسة( ذاؾ 

توعب )كٖتوز( النص بعُت اَّلعتبار داخل نص اجملتمع كالتاريخ. إف أيديولوجيم نصٌو ما ىو البؤرة )كالتمركز كنقطة التَلقي( اليت تس
داخلها العقَلنية العارفة ٕتوُّؿى ا١تلفوظات )اليت َّل ٯتكن اختزاؿ النص فيها( يف كلية )النص( ككذلك ابندماج تلك الوحدة اٞتامعة 

                                                                                       )النصية( يف النص التارٮتي كاَّلجتماعي.
 ٭تتضن مداخَلت نصية أخرل يف تكوين كجوده كإعطاءيتم ا١تعطىى اإلنتاجي من حيث أنو  كبذلك
 ىذه العملية عند جوليا عرب كحدات ٝتيائية.  كٖتديث كيانو.ل الوجود

منذ أف انتشرت أكجو التشابو كالتَلحم بُت فلسفات نصية متضاربة حينا كمتخالفة حينا آخر أخذت تلك 
كل حوؿ مفهـو أليف لدل كثَت من النقاد كىو "نصية النص". طفقت نصية "النص" تتناكؿ الفلسفات تتش

ٕتاذيبى النصوًص كتَلشيها كانصهارىا كذكابهنا عرب صَلت متداخلة كمتشابكة بُت النصوص، كبذلك صارت 
بػ  السميائية تستطلع ٝتات "تناصص النصوص" من ثنائية طريف النص: القدٔف كاٞتديد كٝتتها جوليا

لغوية لسوسور كأعماؿ ابختُت  "التناص/البينصية". إهنا وبطت أس  ىذه النظرية ا١تعاصرة يف أوواء دراسات
 دعائم أساسية ٢تا. اليت ٘تثل 

“Kristeva developed the notion of intertextuality as a synthesis of what she found useful in 
the already influential structuralist linguistics of Ferdinand de Saussure and the relatively 
unknown )to Western Europe( literary theory of Mikael Bakhtin”. 2 

كػ خَلصة )أتليف كتقنُت كتنظَت(، ما كجدتو من ا١تفيد يف الدراسات اللسانية البنيوية   ”Intertextuality“طورت كريستيفا فكرة
 فرديناند دم سوسور ك)ما كجدتو من ا١تفيد( يف النظرية األدبية غَت ا١تعركفة نسبيا يف )أكراب الغربية( ١تيخائيل ابختُت. ا١تؤثرة عند

فالسياقات ا١تقامية ا١تتعددة األصوات كاألصداء تشكًٌل كينونةى "التناص" كٕتعلو نتيجةى مسكوكاتو 
 دٯتةو.كعمَلتو جديدةو ٘تت صياغتيها من مسكوكاتو كعمَلتو ق

 
 

                                                           

1- Desire in Language: pp: 36-37. (The Bounded Text).  
2- Against Intertextuality: Philosophy and Literature: p. 228. 
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 من "النص" إىل "التناص"
يتكوف "التناص" من "ا١تمارسات النصية" اليت تتلخص يف تواصل عناصر الًتكيب كالتنليف كالتكوين 
النصي، قرأت جوليا "التناص" بوساطة النص، فجعلٍتو فاٖتةى ترابطاتو تكرًٌس أحاديةى اٞتانب بُت ٚتيع 

أبنو جهاز نقل لسآف يعيد توزيع نظاـ اللغة كاوعا اٟتديث التواصلي، كنقصد ا١تعلومات "نعرؼ النص التحوَّلت النصية، إذ قالت: 
  1 .ا١تباشرة، يف عَلقة مع ملفوظات ٥تتلفة سابقة أك متزامنة"

ىذا التعريف يشمل يف ومنو نظرايت رئيسة أخرل ٨تو ٦تارسات دَّللية، خلقة النص، ٗتلق النص، 
 التناص.  ك 

حدكدية يف ذاتو ك٭تتاج يف كيانو اورم إُف نصوص أخرليتمركز "النص" عند جو  هنائية كالَلَّ  ،ليا حوؿ الَلَّ
قو فتشكًٌلو. ىذا ان ل أجزاء٘تثًٌ  إهنا  دَّلَّلت عائمة َّلهنائية.  التحويل كالتحوير جعل "النص" ذات تنسًٌ

يكوف "النص" نتيجةى نصوص ماوية فَل يتخلق النص من ذاتو بل يتم بناؤه من عناصر سياقية كثقافية 
كاترٮتية كاجتماعية. كمن مث يتحقق معٌت التعالق كالتزامن كالتبادؿ كالتَلقي بُت طريف النص السابق كالَلحق 

صي نتيجةى توالد نصُت ماض يف صورة نص حاور/تعبَت جديد. كبذلك ابت التعبَت اٞتديد/اإلدماج الن
كحاور، ينفي النص اٞتديد فكرةى مركزيًة النص كانغَلقىو على ذاتو ابعتباره بنية مكتفية بذاهتا، ألف النص 
اٟتاور يتحقق يف فراغ تلتقي فيو عَلقات قدٯتة كجديدة، ماوية كحاورة، منخوذة من شظااي النص لتوليد 

العَلقة الثنائية )النصية( ابلعناصر التالية: السياؽ كالثقافة كالتاريخ، نص متكامل... يكمن ىذا األمر يف ٘تازج 
 مع كوهنا ٤تملة بدَّلَّلت معاصرة كمستحضرة بصورة تعرب عن الواقع. 

يكوف كلُّ نص مزيجى نصوصو أخرى حيث يكوف "النص" آخذا ابعتبار كمنخوذا ٔتقتطفات أخر ابعتبار 
 آخر.

" كىو يعٍت إحالة ا١تدلوؿ الشعرم على مدلوَّلت خطابية مغايرة تتحقق يرتبط "التناص" بػ "الفضاء النصي
بشكل ٯتكن معو قراءة خطاابت عديدة داخل القوؿ الشعرم. ىكذا يتم خلق فضاء نصي متعدد حوؿ ا١تدلوؿ الشعرم "يف فضاء نصي 

 2 تداخَل نصيا".تكوف عناصره قابلة للتطبيق يف النص الشعرم ا١تلموس. ىذا الفضاء النصي سنسميو فضاء م

انربت جوليا تقوؿ إف معآف النصوص َّل أتِت إَّل من خَلؿ العَلقات بينها كبُت نصوص أخرل، كىذه 
العَلقات تعود يف ذاهتا إُف صَلت القرب أك البعد بُت النصُت فنكثر ما ٕتعل أطراؼ النص متشابكة 

 كمنو تتحقق اَّلستمرارية السائرة ٨تو الَلهنائية كالتقويضية.  ،األطراؼ كمتمازجة اٞتوانب

                                                           

 )النص ا١تغلق(.. 22علم النص:  -1
 .78علم النص:  -2
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يعيها القارئ  اليت تموت ا١تؤلف كجعلو سببا لوَّلدة القارئ ما يعٍت الًتاكم الكمي للمدلوَّل" ابرث"أعلن 
 ابستحضاره النصوص ا١تاوية كالشفرات السابقة.

ا تعٍت عدـ األصالة كاٞتدة، ك٘تثل ذركة فكرة كىا ىي نف  الفكرة اليت عيًنيىٍت بػ "انتفاء القصدية"، إهن
ة" قبل ظهور البنيوية ببضع سنوات كقبل يد، كقد شاع استخداـ "خرافة القصالنقاد اٞتدد )إليوت كمدرستو(

ظهور التفكيك بسنوات أكثر. فنفي القصدية يتسق مع فكر النقد اٞتديد ا١تنادم بتحليل النص بعيدا عن كل 
م بعيدا عن قصدية الشاعر كعن أىواء ا١تتلقي كقيمها كميو٢تا ا١تسبقة. فقصد ا١تؤلف غَت من الشاعر كا١تتلقي أ
ؾ الفراغ اٞتديد الذم جاء مع موت ا١تؤلف كغياب النص ، كيف ذاكالنص نفسو َّل كجود لو ،موجود يف النص

بل توجد نصوص  تصبح قراءة القارئ ىي اٟتضور الوحيد. َّل يوجد نص مغلق كهنائي، َّل توجد قراءة هنائية
 بعدد قراء النص الواحد. فَل يوجد أم نص بابت ٯتكن الرجوع إليو لتفتيت ا١تركزية كعدـ أتكدىا.

)موت ا١تؤلف، لتطرؼ أصو٢تا الكربل بل كمصطلحاهتا الشائعة  ىذه النظرات النقدية قد ثبت وعفها
للمواىب العبقرية  إ٫تاَّلن اإلبداع، ك  كات يفلقيمة ا١تل ان إذ إف فيها إىدار  ح، انغَلؽ، إعادة بناء النص...(انفتا 

  .أك اآلداب يف اَّلبتكار، كإقحامنا لألدب
ترل جوليا أف النص كمعناه الظاىر يصَت ًمٍلكان للقارئ، حينما يكتب الكاتب رقعة تنتقل قوة ىذا الكاتب 

كما يشاء كيفهم النص كما يحسبو من امتَلكو كيتصرؼ فيو  كفعاليتو اليت تكوف يف ذاتو إُف القارئ كا١تتلقي، ف
ه غى تػى مي  قه ٭تلو لو، ألف أفق التوقعات اليت ٬تئ بو القارئ إُف النص ىو أفي   ٚتاعةً  قيمً  رى يػُّ غى ، كتػى كالتاريخً  الزمنً  رى يػُّ غى تػى  َتًٌ

التفسَت الذم ينتمي إليها ذاؾ القارئ. أما العوامل اليت تشكًٌل ذاؾ األفيقى فهي تفتح آفاؽى قراءاتو ذات 
مدلوَّلت حرة، كىذا من أجل معرفتو ابألدب أم النصوص اليت سبقت النص اٟتاِف. كاتضح من ذلك أنو 

بدأ عند القارئ أثناء عملية التلقي. صحيح أف النص ىو "كنضيف ىنا أف البينصية أك التناص تأحد جوانب "التناص أك البينصية"، 
 1 التجسيد اٟتي ٢تذا التناص، لكن التناص كا١تؤلف ٘تاما َّل يكتسب كجوده إَّل مع كعي ا١تتلقي بو".

إذا ظل ا١تركز الثابت ا٠تارجي يغيب كىو ذات إلو/العقل/اإلنساف/ذات الكاتب، الذم ٭تاؿ إليو النص، 
عندئذ ىو اللعب اٟتر للمدلوَّلت داخل نسق لغوم مغلق. كاَّلنغَلؽ يعٌت ما  subtitute يكوف البديل

يًتتب على اختفاء أك مراكغة ا١تدلوَّلت للدكاؿ، كالذم ٬تعل الدكاؿ تشَت إُف مدلوَّلت عائمة متحركة دكف 
د دريدا يف قولو إننا َّل مثبتات ٦تا ٭تو٢تا يف هناية األمر إُف دكاؿ ١تدلوَّلت أخرل إُف ما َّل هناية. كىذا مقص

نستطيع شرعيا ا٠تركج من النص حيث َّل يوجد شئ خارجو يف ظل ىذا النسق ا١تغلق. ما تستطيع اللغة ىو 
 اإلشارة إُف خارج النص كىو لغة النصوص األخرل... كعيًرؼى ذلك عنده بػ ة تناصية كثيفة يف دراساتو.

 
                                                           

 .342ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -1
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  ماذا قصدت جوليا بػ "التناص"؟ 
/البينصية" أ٫تية قصول يف بواكَت كتاابت جوليا كجهودىا النصية اليت دارت حوؿ نتاج انؿ "التناص

انصهار البذكر البدائية التارٮتية كالثقافية كحضور كاع أك غَت كاع يف حضن النصوص اٟتاورة، كمن مثىَّ صارت 
بَّةو أيٍكُف "اإلنتاجية" مركز تشكيل مفهـو "التناص". مث تشكَّل ا١تصطلح كتكامل يف صورة مفه ـو يعترب كػ حى

كبذرة أساسية يف دراسة ٖتليل النص كتصنيفو كأتليفو من تقاطعات نصية كشظااي لغوية كشفرات لفظية 
كمضمونية، فػ "اإلنتاجية" تعٍت عمليةى استعادةو جملموعات من النصوص القدٯتة، اترة يف شكل جلي كاترة يف 

  قائلة:شكل خفي. تشرح جوليا تلك العملية النصية 
“Any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the absorption and 
transformation of another. The notion of intertextuality replaces that of intersubjectivity, 
and poetic language is read as at least double”. 1 

)مركٌَّب من عناصر خمتلفة( من االقتباسات )السابقة، النصوص السابقة(، فكل  وُيصَنع( مثل فسيفساءاغ )يكوَّف كل نص يص
" يكوف بديَل لػ Intertextualityفػ نظرية/تصور " .مستعار( من )النص( اآلخر)َتوؿ/نص )ال يعٌت إال أنو( امتصاص 

كتفسَّر( تػيٍقرىأي )أم: تينطىق  الذاتية( كلغة الشعر -اٞتماعية/ركابط الذات )بُت نظرية الذاتية  "Intersubjectivity)نظرية/تصور( "
 على األقل مرتُت )تفهم أكثر من معٌت عند قراءة ىذه اللغة الشعرية(. 

إذا كانت "جوليا" ىي مبتكرة ا١تصطلح: "التناص" أك "البينصية"، كإذا كاف كَلمها ىو األقول صدلن يف 
 ا، فَل ٣تاؿ لقبوؿ كَلـ د/٘تاـ حساف بوجود مفهوميو للتناص... حيث يقوؿ عنهما: دراسات الَلحقُت هب

"عَلقة تقـو بُت أجزاء النص بعضها كبعض، كما تقـو بُت النص كالنص: كعَلقة ا١تسودة ابلتبييض، كعَلقة ا١تنت ابلشرح، كعَلقة 
   2 األخَتة ىي ا١تقصودة بعبارة: القرآف يفسر بعضو بعضا".الغامض ٔتا يووحو، كعَلقة اتمل ٔتا ٭تدد معناه، كىذه العبارة 

 اليت من السمـو الفكرية التنصَتية كثَتو  كخاصة من أجل تسرُّبً فيو ما يوجب البحثى كالنظرى كالتقييمى، ف
تبدأ ٔتثل ىذه األفكار "ا١تغلفة" مث تنكشف حقائقها كقت استحالة عَلجها... فإيضاح ا١تبهم، كتفصيل 
اجململ كما رأل الدكتور ٘تاـ حساف أهنما من أشكاؿ "التناص" لي  موقفا دقيقا، ألف "التناص" لدل علمائو 

ا بُت النصوص من تعالق، كتداخل، إنو يبحث فيم ٚتلة ما قيل كيقاؿ:لي  لو ٣تاؿ داخل النص الواحد، بل 
     كل نص ينبع من ىذا اَّلحتكاؾ الثنائي.  ...تعاقب كتزامن  كتشارب عن طريق

 التناص يعٌت نسيجا من االقتباسات ادلمزوجة بثقافات عديدة وعالقات عريضةبىدا ٦تا سبق أف 
رؤية القارئ للنص تعتمد على خصوصان من إطار نظرية الذاتية اٞتماعية، كىي نظرية أدبية حديثة ترل أف 

استيعابو لو يف ذاتو من خَلؿ تلك القول ا١تشًتكة، ٦تا يعٍت أف للقارئ دكرا إ٬تابيا كبَتا يف "التعامل" مع 

                                                           

1- Against Intertextuality: Philosophy and Literature: p. 228. and Desire in Language: A 
Semiotic Approach to Literature and Art: p. 66.  

 .95ة كاٟتداثة: ٨تو النص بُت األصال -2
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سيسرك عن ا٠تطيب البارز أف يكوف على علم اتـ ٔتا الالنص... كنًٍعمى إف ٘تت دراسة "النص" يف سياؽ موقف 
 .  ٔتختلف أحجامها خطبتو بُت يدم الشعب، كيصلح إ٘تاـ حاجاتو نص جيسيدكر يف عا١تو كيَل يتخبط يف ن

يصبح عمل "التناص" عبارة عن عالقة "اقتطاع وَتويل"، فػ "االقتطاع" يعٌت اعتماد النص اجلديد على نصوص أخرى "كعلى ىذا 
مز٬تا متفاعَل لتوليد ، كاستخدامها يف بنيتو كفق قوانُت كآليات خاصة. أما "التحويل" فهو توظيف النصوص السابقة كجعلها سابقة

 1 دَّلَّلت جديدة منها".
كريستيفا أف النص َّل يوصف أبنو جديد غَت مسبوؽ إذا صدر عن قلم صاحبو، إنو عبارة عن   رأت

ؿ من نصوص متقدمة، كىذا يعٌت رفضى ملكات اإلبداع كمواىب خَلصة نصوص سابقة كامتصاص كٖتوُّ 
١تؤلف ١تا يكتبو/يصوغو، فالكاتب َّل أيِت ّتديد بل إف ىناؾ اَّلبتكار على اإلطَلؽ كإنكارى امتَلؾ الكاتب/ا

ت كأس  كأعماؿ كقصص كىهنا يف األدب أشخاص كأحواؿ كنظراي ،أكثر من لغة ٗتص الناطقُت هبا
فإف ٚتيعها كسائر دكهنا تبٍت "النص" ما يعٍت أنو كحكاايت كشىت األلواف منو اليت يقـو بتقييم األدب كإهناوو، 

يػٍفىسىاءه  من اَّلقتباسات الشعورية كا١تقتطفات الَلشعورية"، ىذه النتيجة َّل تظهر من خَلؿ إطار اللغة  "فيسى
كشظية األدب فحسب بل ٖتتاج يف إفراز البنية كتطوير ا١تعٌت إُف ما يلوذ بو اجملتمع كالثقافة كمنو يصَت "النص" 

ااي بنيةى "النص". كٝتت كريستيفا ىذه ٣تموعة لغة ثقافية كٚتاعية كفكر كنص ثقايف كٚتاعي، فتنسج ىذه الشظ
اإلحاَّلت النصية بػ النص الكلي )الثقايف/التارٮتي( ٔتا أف النصَّ ا١تنتىج َّل يكوف إَّل نتاجى نصٌو متشابكو يتوالد 

 .  عرب نسيًج نصٌو كليٌو
نصية يصل "النص" إُف ذاتو من خَلؿ كسائل ا١تمارسة التوليدية اليت تتحقق عرب مقارابت كمباعدات 

مستمدة من آداب كشعوب كثقافات أخر، فاللغة ابعتبارىا كسيلةى توحيدو بُت ىذه الوحدات اٞتماعية كالبيئية 
ٯتارسها الكاتب ابستمداد ا١تعٌت كاستخراجو من خَلؿ أوواء تثقفو كمهارتو كمطالع ٕتربتو، فيختار صاحب 

قابلة ألداء ا١تعٌت من خَلؿ مَل٤تو  تصَت حيث "النص" كلمات يراىا مناسبة للمعٌت فَتتبها كينظمها كينسقها
 aمالينوفسكي إف اللغة "أسلوب عمل كىنا أذكر ما قالو  .)ا١تتكلم( وفعالياتك  القائل ٣تموعة أنشطةمع 

mode of action كليست "توثيق فكر "countersign of thought ك"٣ترد عرض "
 a mirror of reflected thought." 2 للمعلومات

                                                           

 .103صوت الًتاث كا٢توية )دراسة يف التناص الشعب يف شعر توفيق زايد(:  -1
2- Semantics: p. 51. by F. R. Palmer, Second Edition Cambridge University Press. 
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ترابطات التحوؿ كالتحويل كالتغَت كالتغيَت كاَّلقتباس ابعتباره آخذا  ٝتات إدراؾىو  ٍت ىهنايهمما 
، فالنص النصوص األخر. إذان كمنخوذا كالتشرب كالًتسب كاإلزالة الكلية كا١تتوازية كاٞتزئية كىكذا، بُت النص ك 

 .رات اللغويةيتم دكف ا١تضغ كالنضج كاَّلتصاؿ بُت الشف َّل يكوف كحدة حرة حىت إنو
أف ٙتة عَلقات مضمونية كثقافية كاجتماعية تضبط النصوص بعضها ببعض عرب  كريستيفا  ترل جوليا

عَلقة جذرية تبلور عن اَّلنسجاـ كتكشف عن مطالب اَّلئتَلؼ كمقاصد اَّلتفاؽ بُت النصُت اٟتاور 
نصوصو حاورةو، كٖتيط هبا كالغائب، كتتسع دكائر النص اٞتديد إُف أبعد نصوص ماوية، فهي تكوف كبائقى 

من كل األطراؼ، كل نص ىو فسيفساء من اقتباسات لفظية كمضمونية ابعتبارىا نتاج صَلت تعالق 
 النصوص كتَلٛتها ٦تا يتم بو تصوير "النص". 

مث ترل أف النصُت/النصوص تتوازل فيما بينها ابلنفي الكلي أك النفي ا١تتوازم أك النفي اٞتزئي، فتحدث 
ت متتابعة يتم خلقها عرب اَّلمتصاص كا٢تدـ داخل التداخل النصي، فسمتها بػ "الًتابطات ا١تتناظره" فيها ٖتوَّل

لكوهنا موزعة على طريف نظاـ نصي ٭تتوم على عدد من ا١تلفوظات السابقة عليو أك ا١تتزامنة معو، ىذه العملية 
 عة من نصوص أخر. ها ملفوظات عديدة مقتطيتتحقق عرب تداخلو يف فضاء نص معُت ٕتتمع ف

أف ا١تصنف/ا١تؤلف َّل ٮتلق أم نص من عنده بل ٮتتارىا من نصوص كلية/نصوص  كريستيفا  جوليا تعتقد
ثقافية أخرل، كمن مث صار ا١تؤلف عند ابرث كدريدا ٣ترد كاتب، َّل تبقى صياغتو ملكا لو، كعند كريستيفا  

 كذلك كإف َف تر موت ا١تؤلف مثليهما:
“Texts are made up of what is at times styled ‘the cultural )or social( text’, all different 
discourses, ways of speaking and saying, institutionally sanctioned structures and systems 
which make up what we call culture. In this sense, the text is not an individual, isolated 
object but, rather, a compilation of cultural textuality. Individual text and the cultural text 
are made from the same textual material and cannot be separated from each other”. 1 

تتنلف النصوص ٦تا يسمى بػ "النص الثقايف )أك اَّلجتماعي(", ٚتيع ا٠تطاابت ا١تختلفة، طرؽ التحدث كالقوؿ، كاألبنية كالنظم اليت 
تركًٌب )تكوًٌف( ما نسميو الثقافة. من ىذه الناحية، َّل يكوف النص كحدة حرة، أك مفصولة عن غَته، كلكنو شيء يكوَّف من النصية 

لنصوص مع غَتىا عرب الًتسيب أك اإلزاحة مثَل( الثقافية. فالنص ا١توحد )اٟتر أك ا١تفصوؿ عن غَته(  كالنص )النصوصية/تداخل ا
 الثقايف يتم ٕتسيده من نف  ا١تادية النصية، كَّل ٯتكن انفصاؿ بعضو عن بعض آخر. 

مو إُف تداخل العَلقات اَّلجتماعية كالثقافية ا١تتزامنة، كمنو ض"النص" ب ةى يَّ وً كريستيفا ىي   جوليا كشفت
طفقت "البينصية" تعٍت التقاطعات ا١تتنوعة كالشظااي النصية ا١تختلفة ومن كجود "النص اٟتاور"، فتتلخص 
فيو نظرا إُف أنو صىدلن للنصوص ا١تتقدمة كمكوَّف من النظاـ اَّلجتماعي، عندما أخذ اآلخركف يطلقوف ىذا 

طلح على مفاىيم أخر/مصطلحات أخر متقاربة لو من "اَّلقتباس" أك "ا١ترجعية كاإلحالة" أك "التضمُت" ا١تص

                                                           

1- Intertextuality: p. 35.  
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كغَتىا، كبدأ يتوسع مفهومو لدل انظريو إليو، تراجعت جوليا عن مصطلحها التناصي، كاستخدمت مصطلحا 
 النقل/التنقيل". Transpositionبديَل لو، كىو "

يعٍت ما عٍت بو اآلخركف، فإف أيديولوجيتو تستخلص نتاج عَلقات  ماداـ "التناص" عند جوليا َّل
اجتماعية ملموسة تقـو بُت النصوص القدٯتة )ا١تاوية( كاٟتديثة )اٟتاورة(. تشَت ىذه العَلقات إُف أف النص 

 اٟتاور ينتجو النص الغائب للتخالف أك التماثل بينهما نسبيا. 
  "النقل/التنقيل"تراُجُع جوليا كريستيفا من "التناص" إىل

يف  اترٮتانية ا٠تطاب اٞتماعي إُف اىتماماهتا ٖتولتبل  ،على نظريتها "البينصية" كريستيفا  َف تستقر جوليا
كَف ٭تدث ذلك إَّل بعد مَلحظتها بعض اَّلستعماَّلت ا٠تاطئة  "التنقيل/النقلية"،تشكيل متسلسل كىو 

كا١ترجعية ككجود النص كحضوره الفعلي داخل النص... حينئذ للتناص من التنثر كالتنثَت كالبحث عن ا١تصدرية 
"التناص" ذاتو كأحلت ٤تلها  مصطلح ٗتلت عنك  ،أكجدت أسلواب حكيما للرد على سوء فهم ا١تصطلح

  Transposition". 1ية/ا١تناقلة لنقالتمصطلح "التحويل/
 هالغرواب١تصطلح ا١تَلئم  وتٍ رى كغيػَّ ، فهجرتو تناصَّلستخداـ ا١تبتذؿ للاب كريستيفا  فما أيٍعًجبىٍت جوليا

مووحة أهنا َّل تعٍت إَّل تقاطعى ٖتويَلت متفاعلة/متبادلة لوحدات منتسبة/منتمية لنصوص 
ا يف "ا١تتناص" تتولد فيو تلك العَلقات كالصَلت ا١تتبادلة مَّ  متعددة/٥تتلفة/متنوعة. فكنف ىنا فضاء افًتاويّّ 

 لػلتناص.
"ثورة يف اللغة الشعرية كتاب جوليا:   يف مقدمة Leon S. Roudiezليوف س. ركدييو يقوؿ 

Revolution in Poetic Language":  أف ربط التنثَت بُت ا١تؤلًٌفىٍُتً أك الكاتًبػىٍُتً أك القائلىٍُتً أك
البحث عن مصادر العمل األدّب صار من ا١تعآف اليت َف ترتض كريستيفا هبا بل رأت إطَلؽ "التناص" على 

"تبادؿ مواقع نظم العَلمات فيما بُت : عندىا أف ا١تقصود بػ "التناص" ليوف عآف من قبيل اَّلبتذاؿ، مث أكَّدىذه ا١ت

 .النصوص"
“The new signifying system )the passage from one sign system to another( may be 
produced with the same signifying material; in language for example, the passage may be 
made from narrative to text. Or it may be borrowed from different signifying materials: 
the transposition from a carnival scene to the written text, for instance”. 2  

كن أف يكوف نتاج نف  ا١تادة الدَّللية: ففي اللغة مثَل قد يتم نظاـ اإلشارة/الدَّللة اٞتديد )اَّلنتقاؿ من نظاـ اإلشارة إُف اآلخر( ٯت
اَّلنتقاؿ من السرد إُف النص. أك قد يكوف منخوذا من ا١تواد الدَّللية ا١تختلفة/ا١تتنوعة: مثل التحوؿ/التحويل من مشهد )صورة( 

 الكرنفاؿ إُف النص ا١تكتوب. 

                                                           

1- Intertextuality: p. 52.  
2- Revolution in Poetic Language: p. 59. (The Semiotic and the Symbolic). 
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ابعتباره ترابطا معرفيا مكوان من ٤تتوايت اٞتمل ا١تفردة )البٌت كهبذا ا١تعٌت ٯتكن أف ينظر إُف النص )الركاية( 
الصغرل( كا١تركبات النصية )البٌت الكربل( اليت تضعها اَّلستمرارية يف عاَفى "النص"، فتصل عَلقات اتصاؿ أك 

 انفصاؿ بينها. كألجل ذلك قالت جوليا:
“In this connection we examined the formation of a specific signifying system - the novel - 
as the result of a redistribution of several different sign systems: carnival, courtly poetry, 
scholastic discourse”. 1  

يًع عدة أنظمة ٥تتلفة: )٨تو( الكرنفاؿ ابعتبارىا نتاجى إعادًة توز  -الركاية  -كفيما يتعلق بو، قد درسنا تشكيل/تكوين نظاـ الدَّللة ادد 
 )األدّب(، الشعر ا١تدٓف، كا٠تطاب )اٟتوار( ا١تدرسي.

٦تا يعٍت أف الطاقة األدبية لدل الكاتب كرغبتو ا١تستمرة يف اإلبداع تتوقف على كعيو للًتاث الثقايف الذم 
ايف كأدّب طويل. فالكاتب/ا١تؤلف يساىم يف تشكيل البناء كأتثَته يف ٕتديد النص عرب إطار معرفتو لتاريخ ثق

   2 يستفيد من عدة أنواع )شعر كحكاية( يف نسج نصو.
“The term inter-textuality denotes this transposition of one (or several) sign system(s) into 
another; but since this term has often been understood in the banal sense of “study of 
sources,” we prefer the term transposition because it specifies that the passage from one 
signifying system to another demands a new articulation of the thetic - of enunciative and 
denotative positionality. If one grants that every signifying practice is a field of 
transpositions of various signifying systems (an inter-textuatlity), one then understands 
that its “place” of enunciation and its denoted “object” are never single, complete, and 
identical to themselves, but always plural, shattered, capable of being tabulated. In this 
way polysemy can also be seen as the result of a semiotic polyvalence - an adherence to 
different sign system”.  3  

يشَت مصطلح "التناص" إُف ٖتوؿ/ٖتويل نظاـ كاحد أك عدة أنظمة )عَلماتية( إُف اآلخر: كلكن منذ أف استػيٍعًملى ىذا ا١تصطلح يف 
ل مصطلح "التحويل/التنقيل" لدَّللتو على أف اَّلنتقاؿ/النقل من نظاـ إشارة/دَّل لة ا١تعٌت ا١تبتذؿ )ٔتعٌت( "دراسة ا١تصادر/ا١تراجع"، نفضًٌ

أم للووعية النطقية كالدَّللية. إف رأل أحد أف كل ٦تارسة دَّللية ىي ٣تاؿ أنظمة دَّللية  -يتطلب صياغة جديدة لػ   إُف اآلخر
 للتنقيل/التحويل ٔتختلف األشكاؿ )النصية( ير اآلخر )نتيجة ١تا سبق( أف مووع ا١تلفوظ لػ )تلك ا١تمارسة الدَّللية( ككائنها الرمزم َّل

ك٦تاثلُت لذكاهتما،ف كلكنهما )يقعاف( بصيغة اٞتمع، مدمَّرىٍين/٤تطَّمىٍُت، قابَل للجدكلة )التعددية(، كهبذه يكوانف مفردين، كاملُت، 
)كىي( خضوع )ا١تواد اللغوية/العَلمات/الداَّلت/ا١تدلوَّلت( لنظاـ  -الطريقة ٯتكن أف يَلحىظ تعددية ا١تعٌت كنتيجة التعددية السميائية 

 اإلشارة ا١تختلف.   

ذاتو النص من ذاتو من كجو كتقييده يف يف "أداة ٖترير "التناصية/البينصية"  دلسات حاؿ ٕتتمع على أم
من كجو آخر" يف ووء تناغمات اجتماعية متجانسة. كمنها تتولد إشارات تقليدية، كتلميحات متوارثة 

 متصاعدة من جيل آلخر، كمنها أيِت دكر ا١ترجعية كاإلحالة كالتنثر يف إبرازىا. 
                                                           

1- Revolution in Poetic Language: p. 59. (The Semiotic and the Symbolic). 
. لػ د. حساـ أٛتد فرج. تقدٔف: أ. د. سليماف العطار كأ. د. ٤تمود فهمي حجازم. 74نظرية علم النص رؤية منهجية يف بناء النص النثرم:  -2

 ـ.2009-ىػ1430الثانية مكتبة اآلداب. الطبعة 
3- Revolution in Poetic Language: pp. 59-60. (The Semiotic and the Symbolic). 
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الركاية ابعتبارىا نصا كحيدا تعٍت ٦تارسة سيميائية ٯتكن فيها قراءة مسارات مركبة لعدة ملفوظات. ىذه فػ 
النظرة إف نضعها يف عُت نصاهبا األيديولوجيمي لندرؾ أف "الركاية" تتمركز حوؿ ملفوظات قابلة للممارسات 

" إُف semioticريستيفا ٖتويل "السميائية السميائية اليت تدكر يف ا١تعطيات التارٮتية كاَّلجتماعية. حاكلت ك
كىو من كسائل التحليل اليت تسمح دراسة عمل  احتذاء لباختُت، "translinguistic"عرب اللسانيات 

  أدّب على ا١تستوايت الرٝتية كاَّلجتماعية.
" ٔتعٌت "تقاطع السطوح literary wordكريستيفا مصطلح ابختُت "الكلمة األدبية   جوليا استخدمت

" fixed meaning" بدَّل من "ا١تعٌت الثابت intertext of textual surfacesالنصية 
كعاٞتتها كػ رمز حوارم بُت كتاابت عديدة. كَّل يقتصر "تقاطع السطوح النصية" لديها على دائرة ما بل إنو 

ص يف ذاتو نص َّلهنائي، كٝتت يكوف مفتوحا َّلهنائيا حيث تتمحور نصوص عديدة حوؿ "النص"، فكل ن
 كشرحتها قائلة:  agreement of deviations جوليا ىذه العملية بػ اَّلنزايحات ا١تتناغمة

فَل ييٍدرىس "النص" ابعتباره نظاما مفصوَّل عن غَته بل إنو ييٍدرىسي كوباؽ اترٮتي أك اقتفاء أثر ثقايف ألنو 
تشرب كجوده من ٖتويًل نصوصو ماويةو ليشكًٌل كجودىه، عبارة عن فسيفساء/موزاييك من اَّلقتباسات حيث ي

هناية، ٙتة أيِت  فستكوفماداـ النص كذلك  يف كل نصٌو ٦تارسةه نصيةه، تبنيو ٦تارساته نصيةه أخرل... إُف الَلَّ
تفعيل إنتاجية النص يف ملتقى تواصل نص بنصوص أخر حيث يكوف النص مركزا ٢تا، كَّل تعٍت ىذه ا١تركزية أف 

خصوصية التناسل  -كفق جسدية اللذة عند ابرث  -" ىو ٣ترد كعاء تلقى فيو النصوص، بل تعٍت "النص
كصَلحية اإلخصاب عرب تفاعل النصُت القدٔف كاٞتديد نظرا إُف اكتشاؼ مواطن التشابو كاَّلختَلؼ كمواوع 

زايح النص الثآف درجات التحويل كاَّلمتصاص كاَّلجًتار يف كل عنصر على حدة، كىذه العملية ٗترب عن ان
 من األكؿ بدرجات متفاكتة.

“Intertextuality, here, concerns a text’s emergence from the ‘social text’ but also its 
continued existence within society and history. A text’s structures and meanings are not 
specific to itself, and to emphasize this point Kristeva views the text, or at least each of its 
constituent parts, as an ideologeme… we must give up the notion that texts present a 
unified meaning and begin to view them as the combination and compilation of sections 
of the social text. As such, texts have no unity or unified meaning on their own, they are 
thoroughly connected to on-going cultural and social processes”. 1 

يتعلق بظهور فػ التناص، ىنا )يف مساؽ حفظ النص )األلفاظ/التعبَتات( ٝتة ا١تغايرة كاايدة يف دَّلَّلتو كيف إواءاتو اللغوية كالدَّللية(، 
نص من خَلؿ النص اٞتماعي، بل يتفاعل بوجوده ا١تستمر داخل اجملتمع كالتاريخ. فبػيٌتى النص كمعانيو َّل تكوف ٤تددة يف ذاهتا، 

٬تب علينا أف نتخلى  كلتنكيد ىذه النقطة، ترل كريستيفا أف النص أك على األقل أم جزء من أجزائو األساسية يتمثل األيديولوجيميةى.
أبف النصوص تقدـ معٌت موحدا )دكف ا١تزج كاَّلتصاؿ بدكائر أخرل( ك)٬تب علينا أف( ننظر إُف ٣تموعة كحدات  لفكرة القائلة(عن )ا

                                                           

1- Intertextuality: p 36. (Graham Allen). Desire In Language: p. 37. (The Bounded Text).  
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)شفرات( النص الثقايف كاٞتماعي كائتَلفو )كانصهاره بعضو ببعض(. على ىذا النحو، فالنصوص َّل تكوف ٢تا كحدية مطلقة أك معاف 
 رتبطة يف إفراز دَّللتها ابآلخر(، إهنا )ا١تعآف( تكوف مرتبطة بعمليات متواصلة ثقافية كاجتماعية.تستقل برأسها )دكف أف تكوف م

فالعمل النصى يعٍت اخًتاؽ الكَلـ ابمتصاصو كتشرُّبو كٖتوُّلًو ٔتا يلغيو يف حركة ٤تمومة ليتجمد بدكره يف 
تمر كا١تستقل عن مؤلفو بػ "الدَّلئلية ت كريستيفا عمل النص ا١تسانطباع جديد مشابو كلو كاف مغايرا. ٝتَّ 

signifiance" 1  و من اللغة على اإلنتاج الَلهنائي للمعآف. تدرس جوليا كىي تعٍت قدرةى حقلو معُتَّ
العَلقة/العَلقات النصية بُت ا١تلفوظات الشعرية أك الركائية، كمن مثىَّ يدخل "األدب" يف إطار السياؽ 

ؿ ذاؾ السياؽ اَّلجتماعي إُف ٣تموعة نصوصو تتقاطع مع نصوص أخر، ٙتة يتحقق اَّلجتماعي العاـ، مثيَّ يتحوَّ 
إرجاع النص إُف مصادره األكُف التارٮتية كالثقافية كاَّلجتماعية يف األوواء ا١تعاصرة كألواهنا على مستول 

بتو من دَّلَّلت "النص اٟتاون" ك"النصوص اتضنة" على السواء. فَل ٯتكن ألم كاتب أف يدعى صفاء كتا
قطب التنثر كالتنثَت اللذين يتم ٖتققهما عرب التزامن كالتتابع كالتداخل كالتعالق بُت النصوص القدٯتة كاٟتديثة، 
 فالكتابة ا١تستساغة تنضبط بػ كحدة "التقاطع"، الذم يكمل بنوعيو: التقاطع ا١تباشر كالتقاطع غَت ا١تباشر. 

عدمو ٟتدكثو من خَلؿ "التنثر كالتنثَت" ا١تباشر كغَت ا١تباشر يف فػ "التناص/البينصية" يعٍت تقاطع "النص" ك 
آف كاحد. كيناؿ إرجاعى النص إُف أصلو كيف اٟتُت نفسو ينسى ماذا أصلو، فكل نص يكوف آخذا النصوص 
اٞتديدة كمنخوذا ابلنصوص القدٯتة، فنظرا إُف طبيعة تقليبو بُت السابق كالَلحق يكوف قدٯتا كيف الوقت ذاتو 

عىدُّ جديدا، لكن ىذه العملية ا١تتناصية َّل تستطيع التمييز بُت تلك الشظااي أبهنا قدٯتة أك جديدة بل إهنا يػي 
/اليقيٍت باشرا١تباشر كغَت ا١تتقاطع التعٍت أف النص ا١تعاصر/النصوص ا١تعاصرة تتجدد، فتستحدث دَّلَّلهتا عرب 

 .كغَت اليقيٍت
كريستيفا يف أتسي  تيار تناصي حذك دم سوسور يف نطاؽ التحوؿ كالتطور النصي حيث   جوليا احتذت

يرتبط اللفظ يف ا٠تط األفقي بكتابة ا١توووع كا١ترسل إليو معا كيتجو يف ا٠تط الرأسي ٨تو ا١تادة األدبية السالفة 
عددية ا١تعٌت/ا١تعٌت ا١تتعدد يف يف الركاية ابعتباره مصدر ت "اٟتوارية"كا١تتزامنة. كقصد ذلك ابختُت من صيغة 

 النص. مث اتبعتو كريستيفا بشنف ٖتليل قضييت اٟتوارية كا١تنولوجية.
“horizontal axis (subject-addressee) and vertical axis (text-context) coincide, bringing to 
light an important fact: each word (text) is an intersection of word (texts) where at least 
one other word can be read. In Bakhtin’s work, these two axes, which he calls dialogue 
and ambivalence, 2 are not clearly distinguished. Yet, what appears as a lack of rigour is in 

                                                           

ألف الثانية تعٍت الدَّللة أك ا١تعٌت ا١تباشر، كىو ما يبحث عنو يف علم   Singnificationككلمة Signifianceىنا ٬تب التمييز بُت كلمة  -1
اتب، الدَّللة/السيمانتيك. أما األكُف فمعناىا اإلدَّلؿ أك التمعٍت، كىو ما يبحث عنو يف فقو اللغة كغَته، أراد ابرث بذلك عمل الفاعل )الك

 ، ومن آفاؽ التناصية ا١تفهـو كا١تنظور. . )ركَّلف ابرث(41-40القارئ( داخل النص... ينظر: نظرية النص: 
 :ambivalenceتقوؿ جوليا يف تفسَت مصطلح  -2
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fact an insight first introduced into literary theory by Bakhtin: any text is constructed as a 
mosaic of quotations; any text is the absorption and transformation of another. The 
notion of intertextuality replaces that of intersubjectivity, and poetic language is read as at 
least double”. 1 

سياؽ( يصطحباف )متزامنُت( يف تسليط الضوء على حقيقة مهمة: كل  -مرسل( كاور الرأسي/العمودم )نص-اور األفقي )موووع
ا٫تا بػ كلمة )نص( ىو تقاطع كلمة )نصوص( حيث ٯتكن قراءة كلمة أخرل على األقل. ففي أعماؿ ابختُت، ىذاف اوراف اللذين ٝت

، َف يتضحا بكل كووح. فما يظهر حىت اآلف من عدـ الدقة، ىو يف اٟتقيقة فكرة مت )اَّلزدكاجية/التضارب/التعددية( اٟتوار كالتناقض
ىو امتداد لنص  من قطعة موزاييك من الشواىد. وكل نصٍّ  ىو تشكيل كل نصٍّ التعارؼ عليها يف النظرية األدبية عند ابختُت: 

"، كتتم قراءة اللغة الشعرية على )الفاعلية/بُت الفاعلية( )مصطلح( "بُت ا١توووعية بػمفهـو "التناص"  كيتبدؿ. آخر، أو َتويل عنو
 األقل بػ "التعددية".

كىو نص/ملفوظ/كَلـ،  لفظة "كلمة" من إهنا كوعت لفظة "نص" كىو تقاطع الكلمات/النصوص بدَّل
عشوائيا/تلقائيا، ككذلك لي  ٔتثابة كوع مرادؼ أك شيء من توسع/توسيع مفهـو ٤تايد  كىذا الووع لي 

                                                                                                                                                                                

“The term “ambivalence” implies the insertion of history (society) into a text and of this text 
into history; for the writer, they are one and the same. When he speaks of “two paths 
merging within the narrative,” Bakhtin considers writing as a reading of the anterior literary 
corpus and the text as an absorption of and a reply to another text”. He studies the 
polyphonic novel as an absorption of the carnival and the monological novel as a stifling of 
this literary structure, which he calls “Menippean” because of its dialogism. In this 
perspective, a text cannot be grasped through linguistics alone. Bakhtin postulates the 
necessity for what he calls a translinguistic  science, which, developed on the basis of 
language’s dialogism, would enable us to understand intertextual relationships; relationships 
that the nineteenth century labeled “social value” or literature’s moral “message”. 

تداخل التاريخ )اجملتمع( مع النص ك)كذلك إُف تداخل( ىذا النص مع التاريخ؛ كابلنسبة إف مصطلح "التناقض/اَّلزدكاجية/التضارب" يوحي إُف 
للكاتب، فإف كليهما كاحد كنف  الشيء )كَّل فرؽ بُت عملييت التداخل من جهة الوظيفة(. عندما يتحدث عن "مسارم الدمج داخل السرد 

١تكثفة( من ٣تموعة متمركزة حوؿ األدب، ك)يرل( النص بصفتو امتصاصا )من نصوص )كومن الركاية( "ييًعدُّ ابختُت تلك الكتابة مثل القراءة )ا
ونولوجية أخر( كردا على نص آخر". يدرس ابختُت الركاية ا١تكثفة/اجملسدة بوصفها ٤توََّّل )كمشرَّاب كمنخوذا( من الكرنفالية ك)يدرس( الركاية ا١ت

" لصفة اٟتوارية فيها. من ىذا ا١تنظور، َّل ٯتكن أف يؤخذ النص من خَلؿ علم Menippean"ابعتبارىا خانقة ىذه البنية األدبية اليت ٝتاىا بػ 
الذم يتنس  على  translinguisticاللغة كحدىا. )نظرا إُف ذلك( فما يقًتح ابختُت من وركرة )دراسة( ما يسميو بػ علم عرب اللسانيات 

؛ العَلقات اليت ٝتاىا القرف التاسع عشر "قيمة اجتماعية" أك رسالة األدب intertextualحوارية اللغة، ٯتكًٌننا من فهم العَلقات النصية 
 "األخَلقية". ينظر: 

Desir in Langauge: pp. 68-69. (Word, Dialogue and Novel).  
لنص ٦تا ٭تقق بدا لنا من ىذا الكَلـ أف التناقض/التناقد يعٍت ا١تشاركة اليت ترتبط ّتانب النص سابقو كَّلحقو، كمنو أيِت معٌت التعددية يف شفرة ا

 الغاية النصية أخَتان. 
1 - Desire in Language: p. 66. (Word, Dialogue and Novel). 
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" textualizationنصية "على قاعدة "التناصية" اليت قصدهتا جوليا من  لنظرية ابختُت، بل إنو مبٍت
 ابختُت. 

“The dialogic word or utterance is double-voiced, heteroglot, and possesses a meaning (A) 
at the same moment that it possesses an alternative meaning or meanings (not-A(”. 1 

، كٯتتلك ا١تعٌت األكؿ heteroglotا١تلفوظ اٟتوارم يعٍت كَلما متغاير ا١تعنيُت )الصوتُت: القدٔف كاٟتديث(، ٣تموعة أصوات مغايرة 
(A) الثانوم( أك ا١تعآف األخرل غَت ا١تعٌت األكؿ )األساسي(  كيف نف  الساعة ٯتتلك ا١تعٌت البديل((not-A).  

ٕتتمع الوظيفتاف ا١تتناكبتاف "اَّلنفصالية " ك"الَل انفصالية " ليتم خلق مسار خطاَّ للركاية، كىنا انزايحات 
 متناغمة كثَتة، ٕتلب الفكرة إُف إيقاع كلى ٦تثًٌلىةن يف الوصف التقريظي يف ا١تسار الركائى كالشاىد. 

تها فيما سبق  -فالنص األدّب  للنصوص السابقة أك ا١تعاصرة، كدخوؿ يكوف أداة ٖتويل  -حسب كيٍجهى
ىذه النصوص إُف نص جديد ينتج عنو ابلضركرة ٖتويل يف دكا٢تا كمدلوَّللتها، كبذلك يعود "النص" يتضمن 
طابعا مزدكجا ٦تا يعٍت أنو يعود يف أتطَت شبحو كٕتسيد شكلو إُف إرجاعات تشَت إُف كحدات داخل البنية 

  كخارجها.
١تاركسي كالسميائي فضَل عن مفادىا اآلخر من أطوار أخر، فَل ٭تيل "التناص" إُف نظرا إُف منػزع جوليا ا

نصوص معينة أك بعض أ٪تاطها اددة أبم طريق من الطرائق، بل إنو يدرس عَلقة النص الشعرم ابلنص 
 2 اٟتاور من خَلؿ عَلقات ترابطية بُت مظهرين )الوصف التقريظي كالشاىد( كالتداخل النصي.

"كلذلك نظرت إُف ريستيفا جوانب نظرييت انقدين أ١تعيُت ابختُت كدم سوسور عند دراستها لػلتناص راعت ك
دلوَّلهتا النص األدّب ابعتباره أداة ٖتويل للنصوص السابقة أك ا١تعاصرة، فدخوؿ ىذه النصوص إُف نص جديد ينتج عنو ابلضركرة ٖتويل يف دكا٢تا كم

 3 دخلت يف نطاقو كيقـو بتحويلها لفائدتو ا٠تاصة".ككنف النص يعيد قراءة النصوص اليت 
 احلداثة )ما بعد(: تفكيك البنيوية 

 Roland Barthesروالف ابرث 
 جسدية النص -النص 

                                                           

1- Intertextuality: p. 42.  
عند جوليا يعٍت ما ينبع من ا٠تارج )ا١تعرض الربجوازم( تلك التقريظات قد عرفت بػ  laudative descriptionالتقريظي الوصف  -2

يعٍت ما يصدر من النص ا١تكتوب مثل اللغة الَلتينية كالكتب األخرل ا١تقركءة مسبقا، فإهنا تظهر  citation، كالشاىد blazonsالشعارات 
 . كينظر: 38-36نص الركاية بشكل مباشر أك غَت مباشر. ينظر: علم النص: عرب السرقات/الشواىد يف 

Desire In Language: pp. 52-54. (The Bounded Text).  
-ىػ1422، النادل األدَّ الثقاىف ّتدة، ربيع اآلخر 10، ـ 40. لػ ٛتيد ٟتمداْف. ٣تلة عَلمات ىف النقد. ج 69التناص كإنتاجية ا١تعآف:  -3

 ـ.2001يونيو 
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تناكؿ ابرث أسسان )أبعادان نصية( تشكًٌل نظريةى "النص" كمادة لغوية منسوجة من اقتباساتو كأصداءو 
د مصطلحى "التناص" ابعتباره تبيعة "النص" لكونو نتاج هتجُت شذرات كلغاتو ثقافيةو سابقةو كمعاصرةو، إهنا  ٕتسًٌ

 : فاٟتديث عن التناص أك البينصية َّل يعٍت دراسة يف البحث عن "ا١تصادر" ك"ا١تؤثرات" ماوية كحاورة
“The intertextual in which every text is held, it itself being the text-between of another 
text, is not to be confused with some origin of the text: to try to find ‘sources’, the 
‘influences’ of a work, is to fall in with the myth of filiation; 1 the citations which go to 
make up a text are anonymous, untraceable, and yet already  read: they are quotations 

without inverteds commas”. 2 
 

"إف كل نص، حيث إنو ىو نفسو بينص لنص آخر، جزء من التناص الذم َّل ٬تب ا٠تلط بينو كبُت "أصوؿ" النص: إف البحث عن 
ن استعادهتا، كمع "ا١تصادر" ك"ا١تؤثرات" لعمل ما إشباع ألسطورة البنوة. إف ا١تقتطفات اليت يبٌت منها النص مقتطفات ٣تهولة كَّل ٯتك

  3 .ذلك فهي مقتطفات جرت قراءهتا ابلفعل: إهنا مقتطفات لي  ٢تا عَلمات اَّلقتطاؼ"
 :  أك كما ترجم الدكتور دمحم خَت البقاعى ىذا النصَّ

الذم ٬تد نفسو فيو كل نص لي  إَّل تناصا لنص آخر َّل يستطيع أف ٮتتلط أبم أصل للنص:  L’intertextuel"إف التناصي 
البحث عن "ينابيع" عمل ما أك "عما أثر فيو" ىو استجابة ألسطورة النسب، فاَّلقتباسات الىت يتكوف منها نص ما ٣تهولة، عدٯتة 

 4 .السمة كمع ذلك فهي مقركءة من قبل: إهنا اقتباسات بَل قوسُت"
"السطح الظاىرم للنتاج األدّب، نسيج الكلمات ا١تنظومة يف التنليف، كا١تنسقة ْتيث تفرض شكَل بابتا فالنص يف رؤية ابرث يعٍت 

كتتجلى ىذه الفكرة يف كجهة نظره يف كتابة الكاتب/ا١تؤلف الذم يستمد لغة  5 ككحيدا ما استطاعت إُف ذلك سبيَل"
ىذه النصوص متضاعفة التعاقب على ذىنو بسبب تداخل ثقافاتو  صياغتو من ٥تزكنو ا١تعجمي حيث تكوف

متعددةو، كتشابك عَلقات متنوعة، كٝتى ابرث ذلك بػ ا١تعجم ا١تتباين العناصر للنصوص ا١تتداخلة 
heterogeneous dictionary of intertextuality  .كمنو يصَت "النص" جسما مدركا عنده 

فتنثر مفهـو "النص" البارثي بكثَت من قفزات ىائلة بنيوية، كصار النص يف تلك ا١ترحلة ٝتة ٦تيزة للقارئ 
 حيث يتفاعل معو ٔتسا٫تتو يف إنتاجو عن طريق اَّلقتباسات التقريظية كالشواىد. 
 كسَّعى ابرث يف فكرة جسدية "النص" من خَلؿ كتابو "لذة النص " قائَل: 

                                                           

1- Intertextuality: p. 72. («myth of filiation» means the idea that meaning comes from and is 
metaphorically at least, the property of the individual authorial consciousness).   
2- Image Music Text: (From Work to Text) p. 160. By Roland Barthes. Translated by 
Stephen Heath, Fontana Press London 1977.  

 .204ا٠تركج من التيو دراسة يف سلطة النص دراسة يف سلطة النص:  -3
 «.آفاؽ التناصية». ومن De L’ oeuvre au text :18من العمل إُف النص  -4
. 268. ركَّلف ابرث، ترٚتة: الدكتور دمحم خَت البقاعي، ومن "آفاؽ التناصية". كينظر: التناص..ا١تصطلح كالقيمة: ص: 30نظرية النص:  -5

 .2004مارس -ىػ 1425، ٤تـر 13، ـ 51حافظ دمحم ٚتاؿ الدين ا١تغرّب. ٣تلة "عَلمات" ج 
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“I love the text because for me it is that rare locus of language from which any “scene” )in 
the household, conjugal sense of the term), any logomachy is absent. The text is never a 
“dialogue”: no risk of fient, of aggression, of blackmail, no rivalry of ideolects: the text 
establishes a sort of islet within the human - the common - relation, manifests the social 

nature of pleasure”.
 1

     

"كأان أحب النص، ألنو ٯتثل ابلنسبة إِف فضاءا اندرا من فضاءات اللغة. أحبو ألنو تغيب عنو كل "خصومة" )ٔتعٌت خصومة ا١تتزكجُت 
 الدقة(، ككل جدؿ لفظي. كإف النص َف يكن قط "حوارا": فَل خطر من التظاىر، كَّل من اَّلعتداء، كَّل من اَّلبتزاز كاألزكاج على كجو

جزيرة،  -ا١تنلوفة  -، كما أنو ليست فيو أية منافسة بُت اللهجات. كإنو لينشئ يف قلب العَلقة اإلنسانية )النزع كاألخذ ّتفاء كقهر(
  2 للذة..." فيظهر الطبيعة غَت اَّلجتماعية

 مبا يوصف بو النص البارثي
 فالنص لدل ابرث فضاء لغوم اندر. -
 َّل يعرؼ النص أمَّ عنادو، كشجارو، كخصومةو، تغيب ىذه األشياء يف ذاتو. -
 تغيب ا١تماحكات اللفظية فيو. -
 النص َّل يكوف حوارا.  -
 النص يشبو جزيرة. -
 يبصر النص أف اللذة ليست ذات طبيعة اجتماعية. -
 مفتوحا، كَّل يكوف مغلقا مثلما يكوف عند الشكَلنيُت/البنيويُت. النص يكوف -
 النص اٟتداثي كما بعده يعٍت ٣تموعة أصداء متعاروة كمتماثلة.  -
 اإلنتاجية النصية كٚتاعية النص. -
 قارئ النص كػ ٤تلل النص. -
 قراءة النص كػ كتابتو بانية كبالثة إُف الَلهناية. -
 اَّلبتكار فيو.موت ا١تؤلف كعدـ صَلحية اإلبداع ك  -
 دكر الكاتب كػ دكر ا١تًتجم/ا١ترتًٌب.  -
 كل ما بداخل النص من اَّلحتماَّلت كا١تعآف كالدَّلَّلت، فَل أتِت من ًقبىًل ا١تؤلف/الكاتب. -
 انتفاء امتَلؾ ا١تؤلف للنص بتمامو. -

                                                           

1- The Pleasure of the Text: p. 15-16. by Roland Barthes, Translated by Richard Miller 
With a note on the text by Richard Howard, Hill and Wang New York, A division of 
Farrar. Straus and Giroux Inc (copy right, First American edition) 1975. Published in Canada 
by HarperCollinsCanadaLtd, Printed in the United State of America. Twenty-third printing 
1998.    

 ـ.1992. لػ ركَّلف ابرث. ترٚتة: د. منذر عياشي. الطبعة األكُف 42-41لذة النص:  -2
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لغوية مثل سلطة "النص" مثل "أان" دكف قائلو، فَل اعتبار للقائل/ا١تؤلف، ما يعترب ىو تركيب أحرؼ  -
 أ+ف+ا، فهو موجود، ك"أان" موجود منو دكف غَته.

ا يصَت "النص" من كجهة نظره جسدا خاليا من السياقات ا٠تارجية ٘تاما، إنو كجزيرة منعزلة تقتات ذاهتى 
كفكرىا كلغتها شكَل كمضموان، ىذه العزلة النصية تعود إُف فكرة موت ا١تؤلف، ألف جسدية "النص" فكران 

ة ذاتية/داخلية( ٥تتلفة عن جسدية "النص" مؤلَّفان )مسارات نصية خارجية( على ٨تو اجتماعي )مسارات نصي
...  كأخَلقي كًسَتىًلٌو

ذىب ابرث إُف ذكابف ا١تؤلف/األان/الذات داخل النص، فتكوف حياةي "النص" مفادى موت ا١تؤلف، لذا 
 ص" ىو السيد الذم يصنع "ا١تؤلف":٬تب أف يكوف "الن

ؤلف، كيف ا١تقابل حياتو مرىوانف ٔتدل تسلطو على سياؽ "النص" ٔتا يفرض عليو من سياقات َّل ٖتفظ لو ذاتيتو، فيموت، "إف موت ا١ت
أك ٔتدل اكتفائو ابلظهور كشريك فاعل يف صياغة "النص" كفق تضافر بنيتو النصية اللغوية اليت ٖتكمها موركباتو مع غَته من لغتو 

 1 ُف صورتو )مؤلفا(، كما ٭تتاج إُف صورِت قارائ، كمؤكَّل، كشريكا آخر لصنع نصية "النص".كأسلوبو فيحيا، كمن مث أحتاج إ
ترفض ىذه اإلواءات النصية ا٠تضوعى للحركة التطويرية ا١تتولدة من اٟتالة ا١تدنية كالتارٮتية كالعاطفية 

  :كلمة "النص"  يشرح ابرث كتكوف للنص حرية اٟتركة يتحرؾ حيث يشاء، ،للمؤلف
“Text means tissue; but whereas hitherto we have always taken this tissue as a product, a 
ready-made veil, hehind which lies, more or less hidden, meaning (truth), we are now 
emphasizing, in the tissue, the generative idea that the text is made, is worked out in a 
perpetual interweaving; lost in this tissue-this texture-the subject unmakes himself, like a 
spider dissolving in the constructive secretions of its web”. 2  

)اٟتقيقة( كراءه بطريقة حية، فإننا نشدد اآلف نسيجا، كلكننا ما دمنا نعد ىذا النسيج منتوجا، كحجااب جاىزا، ٮتتبئ ا١تعٌت "يعٍت النص 
داخل النسيج على الفكرة التوليدية القائلة: إف "النص" يتكوف كيصنع نفسو من خَلؿ تشابك مستمر، كتنحل الذات يف ىذا النسيج 

  3 مثل عنكبوت يذكب من تلقاء نفسو يف اإلفرازات البنائية لعكاشو".

 ل اجتماعية كفكرية كعاطفية كاترٮتية. ٦تا يعٍت أف "النص" يكوف منتىج رؤ 
كتوصل من خَلؿ  عند غَته من نقاد العرب كالغرب، ابرث نبضات جسدية "النص" كمفهومها تلم 

تشكيل تلك النمطية اٞتسدية أف ا١تتعة كاللذة كما َّل ٗتتزؿ إُف اٟتاجة العضوية لإلنساف، كذلك لن ٗتتزؿ 
 :/كائنة لغوية أف للنص صيغة إنسانيةتلك ا١تتعة/اللذة ابلنص الظاىر، ٦تا يعٍت

“The pleasure of the text is that moment when my body pursues its own ideas-for my 
body does not have the same ideas I do”. 1 

                                                           

 . 270التناص..ا١تصطلح كالقيمة:  -1
2- The Pleasure of the Text: p. 64. 

ة د. دمحم خَت البقاعي، اجملل  األعلى للثقافة، ا١تشركع القومي للًتٚتة، . ترٚت65.  كينظر: لذة النص: 271التناص..ا١تصطلح كالقيمة:  -3
. )ترٚتة د. دمحم خَت البقاعي( ومن آفاؽ التناصية 43. )ترٚتة منذر عياشي(. كنظرية النص: 109-108ـ. كلذة النص: 1998دمشق 

 ا١تفهـو كا١تنظور. 
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    2 ذلك ألف أفكار جسدم ليست كنفكارم".-إف لذة النص ىي تلك اللحظة اليت يتبع فيها جسدم أفكاره ا٠تاصة"
   اآلخرين: "النص" بوصفو جسدا عند فيتبُت

“Apparently Arab scholars, when speaking of the text, use this admirable expression: the 
certain body. What body? We have several of them; the body of anatomists and 
physiologists, the one science sees or discusses: this is the text of grammarians, critics, 
commentators, philologists (the phenol-text). But we also have a body of bliss, consisting 
solely of erotic relations, utterly distinct from the first body: it is another contour, another 
nomination; thus with the text: it is no more than the open list of the fires of language 
)those living fires, intermittent lights, wandering features strewn in the text like seeds”. 3  

يٍت". أم جسد؟ إف لدينا أجسادا "يبدك أف العلماء العرب، حُت يتحدثوف عن النص، يستخدموف ىذا التعبَت الرائع: "اٞتسد اليق
عديدة. فلدينا جسد لعلماء التشريح )أجساد ا١تشرحُت(، كجسد لعلماء كظائف األعضاء. كإف ىذا اٞتسد الذم يراه العلم كيتكلم 

ا١تتعة.  (نص) جسد عنو، ٢تو نص النحاة، كالنقاد، كا١تفسرين )الشراح(، كفقهاء اللغة )إف النص الظاىر/خلقة النص(. كلكن لدينا أيضا
كىو مصنوع، فقط، من العَلقات اٞتنسية )مكوان من العَلقات العاطفية حصرا(. كىو جسد َّل تربطو ابألكؿ أية صلة: إنو مكوف من 

، تلك الومضات اٟتيوية، تلك )نَتاف اللغة( )إنو( "لي  إَّل كشفا مفتوحا ٭تتول كمضات اٟتديث 4 أجزاء أخر، كلو تسمية أخرل"
  5 يف النص كالبذكر". )ا١تنظمة( كا١تنضدة )السمات ا١تتنقلة( ، كتلك ا١تَلمح ا١تنساحة)ا١تتناكبة( ا١تتقطعةاألنوار 

دمحم بن اٟتسن بن  يشَت ابرث بػ "اٞتسد اٟتقيقي/اليقيٍت" كوصف للنص يف استعماَّلت العرب إُف كصف
 القائل:  ]هـ155 ت[ اٟتا٘تيا١تظفر البغدادم 

بو، غَت منفصل عنو، فإف القصيدة  عر كَلمو أف يكوف ٦تزكجا ٔتا بعده من مدح أك ذـ، متصَلايفتتح بو الش"من حكم النسيب الذم 
غادر ابٞتسم عاىة  صحة الًتكيبكابينو يف  ببعض، فمىت انفصل كاحد عن اآلخر مثلها مثل خلق اإلنساف يف اتصاؿ بعض أعضائو

 6 مو".ى معاَف جسفًٌ عى ، كتػي )تنقصها( ٤تاسنو في وَّ خى تى تػى 
"اٞتسد"، ألف "النص" يظل بابتا  عند ابرث اب١تفهـو الفسيولوجي ٞتسدية فَل يتم تشكيل نصية "النص"

هبذا ا١تعٌت، غَت قابل للتوالد، كىذا ا١تفهـو مقابل للنص الذم يهتم بو النحاة كفقهاء اللغة بوصفو خلقة 
" ٦تا ٬تعلو نصا "النصًٌ  توالدً  كوعية، صاٟتة للشرح، أما ا١تفهـو اآلخر للجسدية فإنو حامل يف حضنو بذكرى 

                                                                                                                                                                                

1- The Pleasure of the Text: p. 17. 
الذم ينحدر من الثقافة/التاريخ، "كيرتبط ٔتمارسة مر٭تة  text of pleasure. يرل ابرث أف ٙتة نصاف نص اللذة 43لذة النص:  -2

الذم ينسف األس  التارٮتية كالثقافية كالنفسية كاَّلجتماعية للقارئ نسفا "مث أيِت إُف قوة أذكاقو، كقيمو،   text of blissللقراءة"، كنص ا١تتعة
ىباء منثورا"، كمن كليهما ٖتدث ذات ٘تسك زماـ ىذين النصُت يف يدىا كٖتجز٫تا يف حقلها. فاللذة ىي اليت أكجدت عند كذكرايتو، فيجعلها 

حضور  ابرث "التناص" ابعبتاره ٝتةى نصوصيًة "النص" كنصيتو كتناصيتو، فليست اللذة إَّل ترابا ٦تتدا إُف ما َّل هناية، كمنو يشهد "النص" على
 . 40-39تحقق "النص" إَّل بتحقيق التاريخ إايه عرب ٖتوَّلت كتغَتات. ينظر: لذة النص: الًتاث فيو، فَل ي

The Pleasure of the Text: p. 14.  
3- The Pleasure of the Text: pp. 16-17.  

 . 42لذة النص:  -4
 . 272التناص..ا١تصطلح كالقيمة:  -5
٤تي الدين عبد حققو كفصلو كعلق حواشيو دمحم  ،اٟتسن بن رشيق القَتكآف، األزدم. ألّب علي 2/117العمدة يف ٤تاسن الشعر كآدابو:  -6

 ـ.   1981-ىػ1401الطبعة ا٠تامسة  سوراي، -للنشر كالتوزيع كالطباعة  اٟتميد. دار اٞتيل
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نكماش، صاٟتا للكشف كاَّلستزادة، تتقاطع فيو كمضات اللغة اليت ىي قابلة مفتوحا، قابَل لَلمتداد كاَّل
 لَلنعكاس.

 ثغرات نصية 

اؼ الذم ٭تدد الطبيعة ا١تراكغة يضع ركَّلف ابرث الفكر الواعي حوؿ عناصر التفكيك خَلؿ العرَّ 
ا ىجرة ا١تعآف من نص إُف نص يف بينصية "ك٭تدد أيضا فجوات النص كثغراتو اليت ٗتلقهللمدلوَّلت، كمن مث للمعٌت أك الدَّللة، 

وف األكؿ مستمرة دائمة. كتصور القارئ الذم ٭تاكؿ، برغم إدراكو عبثية خطوط الو٫تية، كاٟتركة ا١تستمرة داخل النص، أف يقرأ معٌت يف النص لن يك
 1 أك األخَت. كالقارئ يستمد من ٕتربتو لذة كهبجة..."

الفجوات النصية،  توليد يف ٣تاؿ اليت يتخذىا "النص" لنفسو الفلذات الغالية منابرث  غرض فلتوويح
 ىنا ذاؾ التشبيو ا١تبدئي الذم كوعو ابرث كػ أساس لقراءة النص األدّب: ري ٭ترَّ 

م "إف النص يف كليتو يشبو صفحة السماء، فهي منبسطة كانعمة كعميقة يف نف  الوقت، من دكف حواؼ أك عَلمات. كالعراؼ الذ
يرسم عليها بطرؼ عصاه مربعا ك٫تيا يستطيع أف يستقرئ منو، حسب قواعد معينة، حركة طَتاف الطيور، يتتبع ا١تعلق يف النص مناطق 

 2معينة للقراءة لكي يستطيع أف يرصد فيها ىجرة ا١تعآف كنشوء الثغرات، كانتقاؿ ا١تقتطفات". 
 يقوؿ الدكتور عبد العزيز ٛتودة شارحا قولو:

ابلنص األدّب ك٤تاكلة قراءة معناه. إف تتبع دقائق ا١تقارنة -كل قارئ-الصورة البدائية اجملنونة يصور ركَّلف ابرث عَلقة القارئ"بتلك 
٭تدد اسًتاتيجية التفكيك بكامل عناصرىا: السماء انعمة ملساء منبسطة. لكن ىذا مظهر ٥تادع، فهي عميقة َّل يعرؼ ٢تا قرار، ٘تاما 

راكغة دائما لدكا٢تا يف النص. كىذا العراؼ/القارئ يرسم حدكدا يف ا٢تواء، حدكدا َّل تًتؾ عَلمات أك آبارا، ٭تاكؿ عن مثل ا١تدلوَّلت ا١ت
طريقها ٖتديد حركة الطيور يف النص اليت ٭تاكؿ ا١تعلق/القارئ أف يرصد فيها ىجرة ا١تعآف كا١تقتطفات من نص إُف آخر يف حركة تناص 

 3 َّل تنتهي".
القارئ حدكدان يف السماء/ا٢تواء/النص إهنا ٗتتفي حيث َّل تثبت خطوطها يف أماكنها  يصف العراؼ/

كوحدات/مدلوَّلت تنتهي ٔتجرد الفراغ من صنعتها، عدـ ثبات الطيور كبقاؤىا يف فضاء السماء/ا٢تواء تتمثل 
جهده عرافا آخر/قارائ  ىجرة ا١تعآف الدائمة، َّل ٯتتنع العراؼ/القارئ من ااكلة مرات كمرات كَّل ٘تنع عبثية

آخر عن الرسم/القراءة يف فضاء السماء/النص ليقرأ معٌت جديدا إَّل أهنما يتمتعاف كيشعراف ابللذة كالنشوة 
 فيقوماف بنشاط متكرر.

 أمور يدؿ ىذا التشبيو البارثي عليها:
 ، غياب ا١تعٌت األكؿ كحلوؿ ا١تعٌت الثآف.َّلهنائية الدَّللة -
 ا١توثوقة أك ا١تعتمدة لعدـ التحديد.نفي كجود التفسَتات  -

                                                           

 .338ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -1
 .337ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -2
 . 338ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -3
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 إطَلؽ ا١تعٌت كتسر٭تو من القيود اليت ٕتعلو مغلقا. -
 استحالة ا١ترجعية َّلنتفاء ا١تركزية الثابتة. -
 الطبيعة ا١تراكغة للمدلوَّلت، كمنو للمعٌت أك الدَّللة. -
 مرة.فجوات النص كثغراتو اليت ٗتلقها ىجرة ا١تعآف من نص إُف آخر يف بينصية دائمة مست -
 تصور ٤تاكلة القارئ عبثا. -
 اٟتركة ا١تستمرة داخل النص. -
 قراءة ا١تعٌت يف النص لن يكوف األكؿ كَّل األخَت. -
 صَتكرة القراءة ٣ترد لذة كهبجة كسركر كمتعة.  -
 ٖتطيم قراءة صحيحة كنفي خربة كٕتربة كهتدٔف معرفة يقينية.    -

إُف ا١تعٌت ابعتبارىا معمَل إجرائيا لعدة عوامل  بقةيف ووء ا١تعطيات السا توصلت اَّلسًتاتيجية التفكيكية
 Intentionalismنصية سابقة من خَلؿ عرض ريؤىل نقدية مثل إعَلف موت ا١تؤلف كانتفاء القصدية 
 كغياب مركز بابت لإلحالة كاللعب اٟتر للدكاؿ كالتفسَتات الَل هنائية كاَّلنتشار كالتناص.

اللغة إُف مرحلة ٖترير الداؿ من سجن ا١تدلوؿ بل من كل طاقات لغوية تقـو  ؿً وُّ بدأ ابرث يردد مقولة ٖتىى 
 على فصل الداؿ عن ا١تدلوؿ كعلى تدمَت العَلقة بُت الكتابة كالقراءة كبُت مرسل النص كمستقبلو.

َّل يتوقف األمر عند تقويض سلطة النص أك سلطة مؤلفو يف إحداث دَّللة أك ٖتقيق معٌت بل إف النص 
شظية مركبة من شفرات تتكوف من داَّلت عائمة متحركة إُف غَت هناية. كعلى ىذا األساس، َّل قد صار 

"إف نسياف ا١تعآف يصبح ىدؼ القراءة التفسَتية ىو البحث عن ا١تعٌت أصَل، النص اٞتديد َّل ٭تاكؿ ٖتديد معٌت: 
 1 لي  عمليات الوصوؿ إليو. إف ما يقيم النص لي  ...جزء من القراءة ٔتعٌت ما، إف ا١تهم ىو أتكيد عمليات اَّلرٖتاؿ عن ا١تعٌت ك 

فيقـو القارئ عند ابرث ْتل شفرات النص كفكًٌها بناء على "التناص" غَت ا١ترئي لديو. كالنص اب١تفهـو 
كنتاج ٣تموعة متعددة من ا٠تطاابت الثقافية اليت يتوقف فهم  ،البارثي يكوف نسيجا مركبا من نصوص أخرل

ها، يقوؿ ابرث عن ٖتقق تلك القراءة كالتصاقها ٔتفهـو التشفَت النصي كتفكيكو كتنويعو النص ككل على فهم
  :Image Music Textيف ووء سابقة اإلصدارات التارٮتية كالثقافية يف كتابو 

“We know now that a text is not a line of words releasing a single ‘theological’ meaning 
)the ‘message’ of the Author-God) but a multidimensional space in which a variety of 
writings, none of them original, blend and clash. The text is a tissue of quotations drawn 
from the innumerable centres of culture… the writer can only imitate a gesture that is 
always anterior never original. His only power is to mix writings, to counter the ones with 
the others, in such a way as never to rest on any one of them. Did he wish to express 
himself, he ought at least to know that the inner ‘thing’ he thinks to ‘translate’ is only a 

                                                           

.   203ا٠تركج من التيو دراسة يف سلطة النص:    -1 
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ready-formed dictionary, its words only explainable through other words and so on 
indefinitely”. 1  

اإللو( بل إنو فراغ متعدد  -ف النص لي  ٣تموعةى كلمات تقدًٌـ معٌت َّلىوتيا مفردا )]فيكوف ذاؾ ا١تعٌت[ رسالة ا١تؤلف ٨تن نعرؼ اآلف أ
. إف النص نسيج من (َّل يوجد بينها نص أصلي/مرجعي) غَت األصيلة داخلو ٣تموعة متنوعة من الكتاابت تتمازج كتتصارعاألبعاد، 
فَل ٯتكن للكاتب سول تقليد/٤تاكاة لفتةو  من مراكز ثقافية عديدة. /ا١تستمدةا١تنخوذة )اَّلقتباسات ا١تباشرة كغَت ا١تباشرة( ا١تقتطفات

)نصيةو( مسبقةو غًَت أصيلةو )يف ذاهتا لكوف كياهنا منخوذا من غَته أيضا(. إنو َّل يقدر على شيء سول مزج الكتاابت/الصياغات 
كالتفسَت ا١توثوؽ الذم )كهتجينها(، كاعتبار بعضها لوجود بعض آخر، كعلى ىذا النحو َّل ٯتكن اعتماده على أحد منها )لعدـ األصالة 

سبقت اإلشارة إليو(. ىل رغب )الكاتب/ا١تؤلف( يف التعبَت عن مشاعره/أحاسيسو )!؟(، على األقل ٬تب عليو أف يعرؼ أف "الشيء 
األساسي/الداخلي" الذم يريد "ترٚتتو" ىو قاموس جاىز، كَّل ٯتكن ترٚتة كلماهتا إَّل من خَلؿ كلمات أخر كىكذا أتِت الكلمات 

 ل )إُف ما َّل هناية(.  تػىًتٍ 

نص ابرث ٬تد سبيَل ليدخل حوارى النصوص كيصل بو إُف "التناص" أك تَلقح نص بػ نصوص أخر من 
 شظااي معظميرل أف ، إنو كا١تؤلف الذائب يف صياغة "النص" لنص،خَلؿ تذكيب الفوارؽ بُت القارئ ا١تنتج ل

 ،صور بانوية ٖتيل إُف /النصوص اٞتديدة اليترموزالءهتا، إهنا تتمثل سبقت قرا لغوية كشفرات معجمية قد
ا١تسبق يعٍت كتااب ثقافيا عند جوليا  . ذاؾالنصوص( )الذم تتكوف منو كإشعاعيات تًتتب عن ا١تقركء ا١تسبق

كتستوعب ٚتيعها  النصوص ه الرموز كلها مسوغات كطاقات تتعايشرجاان/كرنفاليا عند ابختُت... ىذهٍ كمً 
 كيف الواقع إهنا ٘تثل مرااي تنعك  فيها أشكاؿ متعاقبة النصوص. ،ىا البالغ١تدل أثر 

“there are so many fragments of something that has always been already read, done, 
experienced; the code is the wake of that already. Referring to what has been written, i.e., 
to the Book (of culture, of life, of life as culture), it makes the text into a prospectus of this 
Book. Or again: each code is one of the forces that can take over the text (of which the 
text is the network), one of the voices out of which the text is woven. Alongside each 
utterance, one might say that off-stage voices )whose origin is ‘lost’ in the vast perspective 
of the already-written) de-originate the utterance: the convergence of voices (of the 
codes) becomes writing, a stereographic space where the five codes, the five voices, 
intersect”. 2   
ىناؾ كثَت من شظااي )لغوية/قطعات نصية( لشيء )نص( سبقت قراءتو، كمت إ٧تازه كاختباره: فالشفرة الرمزية ىي نتيجة ذاؾ ا١تقركء. 

ٟتياة، حياة الثقافة(، إنو ٬تعل النص يف النشرة التمهيدية ٢تذا الكتاب )الثقايف(. مرة نظرا إُف ما سبقت قراءتو أم إُف كتاب )الثقافة، ا
أخرل، كل رمز ىي كاحدة من القول اليت تستطيع أف أتخذ من النص )الذم ىو الشبكة(، ككاحدة من األصوات اليت ٖتوؾ النص 

كَلـ ٯتكن ألحد أف يقوؿ إف األصوات )الرموز( بَل )كتنسجو حيث يكوف النص مفرغا كنسيجا غشائيا(. كإُف جانب كل ملفوظ/
مسرح )الىت فقدت أصلىها بُت مشهد كاسع )الغاايت كاألطراؼ( للمكتوب ا١تسبق( يهلك )ٯتيت( األصل: كيصبح تَلقي األصوات 

ع )كتتَلقى( رموز ٜتسة، )لألصداء كالرموز( كتابة، )كيتحوؿ إليها(، )ككذلك يصبح( فضاءا ٣تساميا/٣تسما )اسًتيوغرافيا( حيث تتقاط
 أصوات ٜتسة. 

                                                           

1 - Image Music Text: pp. 146-147. (The Death of the Author).   
 . 122دراسة يف سلطة النص:  ركج من التيوا٠ت

2- Theory of the Text: p.  Barthes: p.20-21.   
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 ادلؤلف والقارئ -النص: اإلنتاجية 
اعتمد ابرث على "نص" جوليا ليستووح بو نصية "النص" كٝتة اإلنتاجية فيو من خَلؿ عَلقات نصوص 

 مع نصوص أخر من كجهة نظر ا١تاركسية كالتفكيك صرفا عن مفهـو النص ا١تغلق الشكَلٓف: 
أعدت مبدئيا تعريفا جامعا كأصوليا للنص إذ قالت: )نعرؼ النص أبنو جهاز نقل لسآف يعيد توزيع نظاـ اللغة "كانت كريستيفا قد 

كاوعا اٟتديث التواصلي، كنقصد ا١تعلومات ا١تباشرة، يف عَلقة مع ملفوظات ٥تتلفة سابقة أك متزامنة( ىذا تعريف جوليا كريستيفا اليت 
الرئيسة ا١تاثلة ومنيا يف ىذا التعريف: ٦تارسات دَّللية، اإلبداعية، التمعٍت، خلقة النص، ٗتلق النص، ندين ٢تا أيضا اب١تفاىيم النظرية 

 1 التناص".
 كما يرل ابرث يعٍت:   فػ "النص"

 اهتا اليت يتصل"إنتاجية، كلكن ذلك َّل يعٍت أنو منتوج عمل )كذلك الذم تتطلبو تقنية النص كالتصرؼ يف األسلوب(، كلكنو الساحة ذ
صاحب النص كقارئو: النص يعتمل طواؿ الوقت، كمن أْف تناكلناه: كلو كاف مكتواب "مثبتا" َّل يقف عن اَّلعتماؿ كعن تعهد فيها 

بناء لغة أخرل   -النص  -مدارج اإلنتاج، ماذا يعتمل النص؟ اللغة. إنو يفكك لغة اَّلتصاؿ، لغة التمثيل أك لغة التعبَت،... كيعيد 
 سطح، ألف اتساعها لي  اتساع الشكل، أك اللوحة الفنية، أك اإلطار، كلكنو اتساع ٣تسامي. اتساع اٟتركة ذات حجم دكف عمق كَّل

   2 الًتكيبية، َّل حدكد لو منذ أف ٩ترج من حدكد اَّلتصاؿ اٞتارم،... كمن حدكد ا١تشاهبة القصية أك ا٠تطابية".
ألف النص َّل يوجد دكف اتصالو اب١ترسل، كا١تتلقي، كاتول/ا١تضموف، كا١توقف، كا٢تدؼ/القصد، الظركؼ 
الزمانية كا١تكانية، كالتوافق الزمٍت كالتتابع الزمٍت، كاألحداث/األحواؿ/األكواع، كالدكر اَّلجتماعي 

يتمكن الكاتب من خلق نصية  كاَّلقتصادم، كالتكوين الثقايف كالتارٮتي، كبتفعيل ىذه اَّلسًتاتيجيات
"النص". ىذه ا١تقاطع بوصفها عناصر "النص" تستطيع أف ٖتقق بذكرا تتناكؿ خصائص َّلزمة لتنظيم رؤل 
مساندة لنصية "النص"، كىذا يعٍت "التناص" أك "إعادة كتابة النص" عرب قوانُت كريستيفا جوليا اليت ابتت 

، يقي  هب-نصيَّةً -معايَتى تثبيًت بُتى  ا القارئ مدل الوعى بشطريو الوعي ا١تتكامل كالوعي غَت ا١تتكامل من نصٌو
 خَلؿ اَّلجًتار )جذب كإرداؼ متتابع(، كاَّلمتصاص )تشرب كتسرب(، كاٟتوار )تسريب كإزاحة(. 

فالكاتب/ا١تؤلف يف رأيو حينما يكتب/يؤلف َّل يىٍسًبقي إُف ا١تعآف غَت ا١تسبقة أك ا١تتناكلة بل أتِت ا١تعآف يف 
ورة شظااي "النص اٞتديد"، كىنا يلتحم نصا ا١تؤلف كالقارئ حيث يكمل أحد٫تا عمل اآلخر سعيا ص

نص" بتعدد دَّلَّلت كتتعدد دَّلَّلت "ال 3 "أبف يبصر القارئي ا١تؤلفى بتنكيلو، كٔتا َف يكن يراه ٦تكنا من الناحية التارٮتية"إلنتاجيتو، 
 متلقيو/قارئيو.

كائر إعادة التوزيع كيبزغ النص عندما يباشر ا١تدكف أك القارئ أك كَل٫تا مداعبة الداؿ، إما )أف نعٍت ا١تؤلف( "اإلنتاجية تنطلق، كتدكر دفػ 
يلها عندما يضمن نصو كبَل انقطاع "جناسات"، كإما )أف نعٍت القارئ( يف اخًتاعو معآف متلهية، كإف َف يكن ا١تؤلف قد رصدىا. حىت لو كاف ٗت

ناحية التارٮتية: أم أف الداؿ ملك لكل الناس، كالنص يف اٟتقيقة ىو الذم يعتمل بَل كلل كَّل ملل، كلي  الفناف أك )تصورىا( مستحيَل من ال
                                                           

 . )ركَّلف ابرث( ترٚتة: دمحم خَت البقاعي.37ية النص: نظر  -1
 . )ركَّلف ابرث( ترٚتة: دمحم خَت البقاعي.39-38نظرية النص:  -2
 .273التناص..ا١تصطلح كالقيمة:  -3
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فانتقاؿ ا١تعٌت من الَلكعي الفردم/اٞتماعي إُف الوعي الفردم/اٞتماعي يثبت أف ذاؾ ا١تعٌت كاف َف  1 ا١تستهلك".
ٖتت مسمى  على شكل من األشكاؿية مث يعود يكن منعدـ الوجود بل كاف لو كجود بُت نصوص ماو

اَّلنتهاءي ٣تردى انقطاع صلة  ىذا كَّل يعٍت ،لمعٌته لفينتهي دكر ا١تؤلف/الكاتب عند إ٬تاد ،"النص اٟتاور"
 الكاتب/ا١تؤلف من النص بل يعٍت عدـ خضوع النص لوجهة نظر قائلو يف إفراز دَّللتو.

 مدلوَّلت مكونة من متقاطعات نصية للنص ف يف حيزىايتجسد من ا١تقتطفات العديدة اليت تكو فالنص 
حيث َّل ٯتكن تشكيلها كػ مدلوَّلت مقصودة لػ دكاؿ نصية، ألف ىذه الشظااي  اآلخر )النص الغائب(

 ،ا١تتقاطعة اليت ٕتعل صورة "النص" ىي يف ذاهتا تكوف دكاؿ ١تدلوَّلت أخر، فَل تكوف أكثر من كوهنا دكاؿ
 Nothing exists outsideكهبذا ا١تعٌت يتحوؿ "التناص" لدل ابرث إُف "يوجد الَلشىء خارج النص 

the text ."  
يعود كل نص إُف "تناص" فَل يوجد كجوده لشيءو خارجى الفضاء النصي أك الفراغ النصي، فكل مؤلًٌف 

لنص" من خَلؿ "الفضاء/الفراغ متعدد النص َّل ٮتلق معٌت لي  لو كجود يف ذاؾ الفضاء ا١تعهود، إنو ينسج "ا
  كبذلك يكوف "النص" نتيجة تَلقح نص بػ نصوص أخر. ،"multi-dimensional spaceاألبعاد 

 The Pleasure of theَف يظهر مصطلح "التناص" على قلم ابرث إَّل ىف كتابيو "لذة النص 

Text ك"موت ا١تؤلف "The death of The Auther" ص" بوصفو "جيولوجيا  رغم حديثو عن "الن
استحالة العيش خارج النص الَلمتناىى أاي   كتاابت" كأتمَلتو العديدة للمقركءات. إنو يف حقيقتو لي  سول

كاف ذاؾ النوع من النص ما بعد البنيوم/اٟتداثي. تناكؿ ابرث فيو كلمة "التناص" كفق فهمو ا٠تاص لطبيعة 
اٟتاور للغائب يف جانب الَلكعي مؤكًٌدان فكرة النص السابق كالَلحق كاشفا عن طبيعة استحضار 

  اَّلستجَلابت الَلشعورية كالعفوية.
اعترب ابرث كجود "النص" كسلعة رخيصة ليست ٢تا قيمة بل إهنا تتميز ٓتصائص ا١تزج كا٢تدـ كالتبدم 

 اَّلستهَلؾى ٢تا.   ى كالتمى 
“Hence no vital ‘respect’ is due to the Text: it can be broken (which is just what the Middle 
Ages did with two nevertheless authoritative texts- Holy Scriptures and Aristotle); it can 
be read without the guarantee of its father, the restitution of the inter-text paradoxically 
abolishing any legacy”. 2  

ٯتكن أف ٮتًتؽ )كىذا يف الواقع ما فعلتو القركف الوسطى  )ألنو( :ليست )ىناؾ( حيوية يف تقدير )الشنف( الذم يرجع إُف النص كابلتاِف
، إف )أم: دكف اللجوء إُف أصلو( مسيطراف: الكتاب ا١تقدس كأرسطو(، كٯتكن للنص أف يقرأ دكف كصاية أبيو بنصُت مع أهنما نصاف 
 أاي كاف ذلك. وركثاإلقرار ابلتناص يلغي ا١ت

                                                           

 . )ركَّلف ابرت( ترٚتة: دمحم خَت البقاعي.39نظرية النص:  -1
2- Image Music Text (From Work to Text): p. 161. 
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"فكل نص لي  إَّل نسيجا فػ "التناص" يف رأم ابرث يعٍت ٣تموعة اَّلستجَلابت الَلشعورية السالفة كاٟتاورة، 
الكَلـ  إٍف، ألف -قطع مدكانت، صيغ، ٪تاذج إيقاعية، كنبذ من الكَلـ اَّلجتماعي  -يف النص  -جديدا من استشهادات سابقة، كتعرض موزعة 

 1ص كحولو". موجود قبل الن
٤تتوايتو من حقًل تبادًؿ النصوص فًلمىا ٖتىىدَّدى أف "التناصية" ليست سول قدرو من كل نص حيث تستمد 

حقل "التبادؿ  صدر أك التنثَت بل إنو يتمركز حوؿأٍنكىرى ابرث إطَلقها على مدارؾ ا١تنبع أك ا١ترجع أك ا١ت
 بػيٍغيىة ٚتاعيتو. الَلمتناىي للشفرات" ل

قدر كل نص، مهما كاف جنسو، َّل تقتصر حتما على قضية ا١تنبع أك التنثَت: فالتناص ٣تاؿ عاـ للصيغ اجملهولة اليت يندر "التناصية 
نظرية النص جانبها اَّلجتماعى. فالكَلـ   -أصوليا  -معرفة أصلها، استجَلابت َّل شعورية عفوية... كمتصور التناص ىو الذم يعطي 

صورة ٘تنح  -كلكن لي  كفق طريق متدرجة معلومة، كَّل ٔتحاكاة إرادية، كإ٪تا كفق طرؽ متشعبة كلو سالفو كحاوره يصب ىف النص،
 2 النص كوع اإلنتاجية كلي  إعادة اإلنتاج".

 لئبداية دور القا موت ادلؤلف...
“Barthes announces the death of the Author on the basis of a recognition of the relational 
nature of the word. Barthe refers to that traditional notion of the author in theological 
terms”. 3   

إُف   )كذلك( يشَتك يعلن ابرث عن موت الكاتب/ا١تؤلف على أساس اَّلعًتاؼ ابلطبيعة العَلئقية )الًتابطية كاَّلرتباطية( للكلمة. 
  4 ا١تفهـو التقليدم للمؤلف يف ا١تصطلحات الَلىوتية.

 على أف النصوص َّل تعطي من ا١تعٌت كَّل تستعيدىا إَّل من فكرتو  ى كأسَّ  ،ألغى ابرث دكر ا١تؤلف ٘تاما
ىذه ا١تسؤكلية ترجع إُف القارئ أكثر ٦تا ترجع إُف ا١تؤلف، فا١تؤلف يتنثر خَلؿ العَلقات ابلنصوص األخرل، 

 ابلنص القدٔف قدر ما يتنثر القارئ بو، عندئذ تصبح عَلقتو هبا أشدَّ دَّللةن من عَلقة ا١تؤلف أك الكاتب.
كلكفاءة  كتَلقيهما، يف أداء دكر بناء ا١تعٌت كإنتاجو عرب اجتماعهما متعاقبتُتبت اللغة كالثقافة تناك 

الوحداتف رمادا كليا يًتكب منو اٞتزء األساسي )النص/اللغة(،  ىااتف أصبحت اَّلتصاؿ كالتذكيب بينهما
 كيصَت ذاؾ ا١تعٌت يف ًغٌتن عن ا١تؤلف يف دَّللتو ابرتباط دكائر اجتماعية كثقافية.

َّل يقـو ا١تؤلف بصياغة النص اٞتديد/إبداع النص دكف إسناده إُف أصل من  ؟ماذا يعٌت موت ا١تؤلف
فيمزج كٮتلط ما يكتبو بغَته. كمن أجل  -طريقة شعورية كَّلشعورية ب -األصوؿ، إنو يوظف نصوصا أخر 

ذلك تنتقل قوة ا١تؤلف/سلطتو على النص إُف القارئ، كيتحوؿ ا١تؤلف إُف الكاتب ا١تعاصر الذم َّل يصوغ كَّل 
يبدع بل يقـو ّتمع ا١تعلومات كتنظيمها كترتيبها، كلذلك يرل ابرث أف الوصوؿ إُف أصوؿ نصية النص 

                                                           

 .274ناص..ا١تصطلح كالقيمة: الت -1
 .275. ومن "آفاؽ التناصية". كينظر: التناص..ا١تصطلح كالقيمة: La theorie du texte :34نظرية النص  -2

3- Intertextuality: p. 13.  
 .161-160ا١تعجم الفلسفي:  -4
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ليمَّ جرا. تلك الًقطىع مستحيل ، ألف نصيتو )نصوصيتو كتناصيتو( يف ذاهتا نتاج نصية أخرل كىي ألخراىا، كىى
    1النصية داخل النص ليست إَّل دكاؿ لًقطىعو نصيَّةو أخرل، إُف الَلهناية. 

فهمو مث يبقى من كظيفة ا١تؤلف دكف أف ٬تد ا١تعٌت/الدَّللة يف التصنيفات القدٯتة اجملهولة النسب، فيَّل 
تتجدد  إهنا فكما َّل تنتهي قراءة النص كذلك َّل تنتهي معانيو بل يصوغو على ووء سياقات سوابقو كلواحقو،

ئيا على أس  اإلبداعية كاَّلبتكار، كمنو من ًقبىًل القارئ نفسو يف ووء أفق توقعاتو. ىذا ا١تفهـو يقضي هنا
يف ذاتو يعود أكَّل كأخَتا إُف القارئ، كَّل يوجد يصبح "النص" ٦تارسة يسًتجعو القارئ من خَل٢تا. فالنص 

 القارئ دكف شطب تصور ا١تؤلف، كىنا ٯتكن القوؿ إف النص يصبح لعب الدكاؿ. 
“…the birth of the reader m u s t  b e  a t  t h e  c o s t  o f  t h e  d e a t h  o f  t h e  
A u t h o r ” .   2  

 ( موت ا١تؤلف.مًتتبة عن فروية٬تب أف يكوف نتيجة )إف مولد القارئ )كػ متصرؼ يف الدَّلَّلت بُت الداَّلت كا١تدلوَّلت( 
، يلتحم بعضها ببعض أبخراىا كمتبدلةو  يكوف "النص" مصنوعان من كتاابتو متعددةو نتيجةى ثقافاتو متغَتةو 

كمكاهنا ًطٍبقا لعادات القارئ  كفق زماف القراءة من التَلحم النصي ا١تتعاقب كا١تتزامن ا١تعٌت كأيِت ،آخر
كذلك على كثرة األشخاص كالركاة، كتنوع الصيغ،   النإتة عن تعدد القراءات ا١تعآفرتكز كطبيعتو، كت

كاألساليب، كاللغات، كا١تواقف، فكل قارئ مفًتض يشارؾ سرد الركاية/النص برأيو... أخذ ىذا النص 
  شعرا أك ركاية.   كَلـ البشريتمثل يف ٚتيع   البوليفوٓف ا١تتعدد األصوات

لي   دة على موت مؤلف النصالقراءة الَلمتناىية ا١تعتمى اعًتض بعض النقاد ادثُت أف إعادة مسارات 
 بدقيق: 

“In declaring the author a scriptor, Barthes should declare the reader a lector… The reader 
can no more create meaning than the author can; the reader is just a vessel or empty 
space in which language speaks. All the reader can do is discover relations among texts, 
since that is all meaning really is according to intertextuality”. 3 
يف اعتبار ا١تؤلف كػ كاتب، ٬تب على ابرث أف يعلن عن القارئ أنو متلق )فحسب(... فالقارئ َّل يستطيع صياغة ا١تعآف أكثر ٦تا 
يستطيع ا١تؤلف )ابلذات(، فالقارئ يكوف كػ إانء )كعاء( أك مكاف فارغ حيثما تنطق اللغة فيو. فكل ما يستطيع القارئ أف يفعلو ىو 

  النصوص، كمنو يصَت ا١تعٌت يف الواقع موافقا )١تا يقتضيو( التناص. إ٬تاد العَلقات بُت 
فكما قرر ابرث أف ا١تؤلف يتحوؿ إُف الكاتب، كذلك عليو أف يقوؿ إف القارئ يتحوؿ إُف ا١تتلقي، ألف 

 دكر أحد٫تا يعادؿ دكر اآلخر يف التعامل مع "النص" كنصية "النص". 

                                                           

1- Intertextuality: p. 71-73.  
2- Image Music Text )The Death of the Author(: p. 148.  
3- Against Intertextuality: Philosophy and Literature, p. 234. 
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كالواقع إف ابرث َف يقصد بػ النص إَّل "التناص" أم تناصية النص/نصية النص، كأثبت بذلك تفكيكية 
النص كتقويضيتو إُف الَلهناية، كىذا األمر يعٍت لديو أف النص َّل يعتمد ا١تؤلًٌفى من منظور إبداعية النص، بل 

فو. َّل ٭تدث أتليف النص دكف إرجاعو إُف إنو يعتمده من إطار أنو قارئو بل كاف قارئو قبل أف صار كاتبو/مؤل
لغات ثقافية، إهنا تػينىصًٌصي على أف النص َّل يكوف إَّل ٤تنَّطا هبا، فَل يػيتىصىوَّري الكاتب/القارئ دكف تصور ا١تقركء 

 ا١تسبق. 
 تفكيكية: من موت "ادلؤلف" واختفاء النص إىل شبحات تناصية

 Derrida Jacquesجاؾ دريدا 
خَلؿ نقطتُت  ”Intertextuality“٤تطة التفكيك الدريدم تتكفل ابإلابنة عن مسَتة مصطلح 

جوىر  ظلت مد مدرسة "التناص" ك٫تا: إلغاء النص كقتل ا١تؤلف... ىناؾ خطوط عديدة كعريضةأصبحتا عي 
 اسًتاتيجية التفكيك كمدخَل رئيسا لقضاايىا.

      اإلحالة إىل معٌت خارج النص

   النص 
  )متحرؾ(النص التارٮتي كالثقايف  /النص التارٮتي كالثقايف )بابت(                           

 القارئ                               ا١تؤلف                                            
 النص ا١تتحرؾ النص الثابت                                           

 اإلحالة العائمة                                        اإلحالة التقليدم                   
 حضور اإلحالة التقليدم                                      غياب ا١تركز الثابت ا٠تارجي          

 : التاليةاسًتاتيجية التفكيك  ٯتارس ظىلَّ غياب ا١تركز الثابت ا٠تارجي
 غلقا١تلغوم النسق الاللعب اٟتر للمدلوَّلت داخل  -
 اختفاء ا١تدلوَّلت كمراكغتها  -

 سواء كاف  logocentrism 1 اإلحالة إُف معٌت خارج النص )اإلحالة التقليدم( عمَلن ٔتبدء كذلك
 logos/ا١تؤلف. كنَلحظ مفهـو ىذه العَلمات أك حىت الكاتب (هللا) إ٢تا أك /منطقا/حكمةعقَل أك إنساان

"كلمة يواننية ٕتمع يف مفهـو ٢تذا ا١تصطلح عند دريدا:  Richard Harlandيف ووء تفسَت ريتشارد ىارَّلند 
الضوء عليها  كاحد، ا١تبدأ العقَلٓف الداخلي للنصوص اللغوية، كا١تبدأ العقَلٓف الداخلي للبشر، كا١تبدأ العقَلٓف الداخلي لكوف الطبيعي، ٦تا يلقي

 ٚتيعا. 

                                                           

-مكاف ىذا ا١تصطلح. ينظر: ا١تصطلحات األدبية اٟتديثة دراسة كمعجم إ٧تليزم Phonocentrismأحياان يستخدـ ا١تصطلح اآلخر  -1
 .51عرّب: 
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كل ىذه ا١تعآف مع معٌت آخر ىو "القانوف"، فا١تنطق ابعتباره مبدأ عقَلنيا داخليا   logos لقي ا١تزيد من الضوء أف ٕتمع كلمةك٦تا ي 
     1 يسود كيسيطر على األشياء ا١تادية ا٠تارجية".

تافيزيقا ىذا ا١تبدأ يشَت إُف أنظمة فكرية، كالركح اليت يدكر حو٢تا ذاؾ ا١تصطلح تستند إُف ما يسميو ٔتي
، كقد كىجىدى ذاؾ التعبَتى عند ىيدجر، كيعٍت بو اَّلعتقاد metaphysics of presenceاٟتضور 

كىي ما يعنيو ابٟتضور أم حضور ا١تركز خارج النص، أك خارج اللغة، يكفل  centrismبوجود ا١تركزية 
 بصحة ا١تعٌت/الدَّللة دكف أف يكوف ىو قابَل للتغَت كالتبديل. 

"إف عبارة دريدا الشهَتة "َّل يوجد شيء خارج النص" ٯتكن أف ىوثورف:  Howthorneكمن أجل ذلك يقوؿ  
       2تًتجم أيضا على النحو التاِف "َّل يوجد نص خارجي"، كيؤكد أهنا ينبغي أف تفهم على ووء ىذا ا١تصطلح". 

كبذلك  ،مر إُف دكاؿ ١تدلوَّلت أخرا يف هناية األ٢تي وًٌ ٖت ىذه الدكاؿ تشَت إُف مدلوَّلت عائمة متحركة
قصد دريدا ىذا اَّلنغَلؽ التفكيكي للغة على نفسها ، كىي تشَت إُف دكاؿ أخر، تتحوؿ اللغة إُف دكاؿ فقط

 يقوؿ ابرث: )علم الكتابة(.  Garamtologyيف دراستو ا١تبكرة عن اٞتراماطولوجيا 
“A text is made of multiple writings, drawn from many cultures and entering into mutual 
relations of dialogue, parody, contestation, but there is tane place where this multiplicity 
is focused and that place is the reader, not, as was hitherto said, the author”. 3 

ة من ثقافات النص من كتاابت متعددة، يصاغ  كا١تسابقة، كلكن  ،)الساخرة( ، ااكاةداخل عَلقات متبادلة للحوار ،متنوعةمستمىدَّ
  ىنا مكاف تعود إليو تلك التعددية، كذاؾ ا١تكاف ىو القارئ، كلي  كما كاف يقاؿ حىت اآلف: ا١تؤلف. 

يف استنتاج ا١تعٌت كفق منزعو الفكرم مهما  كلو سلطة ،النصكيقصد بذلك أف للقارئ حرية يف فهم 
كبناء على ىذا يعترب التغاير كاَّلختَلؼ يف إعادة بناء القارئ  من قائل النص )كاتبو/مؤلفو(، مضمونو ٮتتلف
د تصبح قراءة النص مرتبطة ابلتحرر كالتجد كمن أجل دينامية التلقي 4 النص نتيجة طبعية لعملية القراءة،١تعٌت 

 : ابرث كالَلهنائية كا١تدلوَّلت ا١تتحولة كا١تتطورة كالَلصورية كالَلبرىانية. يقوؿ
“By degrees, a text can come into contact with any other system: the inter-text is subject 
to no law but the infinitude of its reprises”. 5 

نظاما خاوعا نص( -)بُت تقاطع النص لي نظاـ آخر: ف أمَّ  يدخلأف  يستطيع النصمتفاكتة(، درجات ) مستوايت من خَلؿ
                                       ١توووع )قانوف/حد( بل إنو )نظاـ اتبع( لَلهنائية اإلعادة )النصية كاستعادتو(.

حاورة فيو، على مستوايت ٥تتلفة، كيف "إف كل نص ىو بينص، فالنصوص األخرل ردَّدى ابرث نف  الفكرة يف مووع آخر: 
 1 أشكاؿ ٯتكن التعرؼ عليها تقريبا: نصوص الثقافات السابقة كايطة. إف أم نص نسيج جديد من مقتطفات سابقة".

                                                           

 .51عرّب: -ا١تصطلحات األدبية اٟتديثة دراسة كمعجم إ٧تليزم -1
 .51عرّب: -ا١تصطلحات األدبية اٟتديثة دراسة كمعجم إ٧تليزم  -2

3- Image Music Text (The Death of the Author): p. 148. 
 ـ.1992ىػ  1412. لػ د. دمحم خضر عريف. تقدٔف لػ أٛتد الشيبآف. الطبعة األكُف 69اٟتداثة مناقشة ىادئة لقضية ساخنة:  -4

5- Theory of the Text,” in Untying the Text: A Post-Structuralist Reader, by Roland 
Barthes. ed. Robert Young (London: Routledge and Kegan Paul, 1981) 
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ترل التفكيكية أف األديب يظل يصطدـ ٔتا يف الوجداف ا١تعاصر من تراث ماويو كاتريخ أمتو، ما أيِت إنو 
اجتماعي كىذا ما دفع ابلتفكيكيُت ٔتناداة "النص ا١تفتوح كالَلهنائية للمعٌت" كأفنوا دكر تعبَت عن كجداف 
كقطعوا صلتو من دَّلَّلت كتاابتو لتكوف للمتلقي سلطة مطلقة يف استخراج ا١تعآف  قاطبا، ا١تؤلف/الكاتب

قبل التفكيكيوف "النصية كٖتويل النص حيث يريده بناء على أف مؤلف النص لي  إَّل أنو قارئ/متلق أكَّل. َف ي
textuality ٕتعل النص األدّب  البنيوم كىو اَّلنغَلؽ التاـ، فػ "النصية" لدل البنيويُت -الشائع  -" اب١تعٌت

نسقا هنائيا كمغلقا ٯتكن ٖتليلو كتفسَته يف ووء عَلقات كحداتو داخل نسقو األصغر كىو النص، بعضها 
 ألكرب أك نظاـ النوع الذم ينتمي إليو ك٭تدد قواعد تشكيلو.ابلبعض، كيف ووء عَلقتو كػ نسق ابلنسق ا

َّل ٭تتاج ذاؾ النسق األصغر )النص( إُف كينوانت خارجة عن ذاتو ما حجبتو 
لكن كذلك،   ا١تاكرائيات/ا١تاويات/التقاليد. فكل ما سبق انتهى ككل ما أيِت يوجد. نعم! فاألمر كإف كاف

يػيٍعٌتى بو ما يػيٍعٌتى يف السياؽ التفكيكي. كمن ىنا ٗتتلف كيجهة نظر الكَلـ/ا١تلفوظ يف السياؽ البنيوم َّل 
 ا١تدرستُت )البنيوية كما بعد البنيوية( يف مفهـو "التناص/البينصية". يقوؿ الدكتور عبد العزيز ٛتودة:

ة، َّلهنائية القراءات، مث اَّلنتشار. "فاَّلنتشار ىو اآلخر نقيض اإلغَلؽ الذم ترفضو التفكيكية كنقطة ارتكاز أساسية ٨تو َّلهنائية الدَّلل
إف التفكيك يرفض كحدة ا١تعٌت كاكتماؿ الدَّللة كيستبدؿ هبما اَّلنتشار، حيث َّل يوجد معٌت بابت أك مكتمل، كحيث يؤدم اللعب 

ديد النص ا١تستمر للمدلوَّلت إُف انتشار ا١تعٌت كانفجاره. فعل ذلك ركَّلف ابرت يف تفكيكو لقصة بلزاؾ حيث يعيد النظر يف ٖت
كإغَلقو، ليؤكد أف كظيفة الناقد التفكيكي أف ٭تقق تشتيت ا١تعٌت كانتشاره ا١تستمر. كفعل ذلك ىيلي  مللر يف قراءتو لركاية ىاردم 
حيث يبحث عن كلمة مفتاح ليبحث يف جذكرىا اإلتيمولوجية، ٦تا يؤدم إُف فتح النسق ا١تغلق للغة أماـ متاىة التشعيب الَلهنائي 

  2حتواء النص داخل صيغة دَّللية كحيدة، بل يصبح كل تفسَت إعادة تشكيل للنص داخل ىوة ٮتلقها القارئ". كصعوبة ا
"النص ا١تغلق" حيث َّل تسمح حضورى صَلتو ٕتعلو جزءا من النص اآلخر  تنِت "النصية" على غرارف

يكي َّل يعٍت أنو تشكيل مغلق أك بينما "البينصية" فإهنا نقيض ذلك ٘تاما، ألف النص من ا١تنظور التناصي التفك
ت "النص ا١تفتوح"  هنائي ألنو ٭تمل آبار نصوص سابقة أك رمادا ثقافيا/اترٮتيا، فتنِت "البينصية" على عَلَّ

ىذه اٟتموَّلت كاآلبار ىي اليت يصل إليها اآلخر، أَّل  )النص غَت ا١تغلق( ٟتملو ٛتوَّلت كآبار نصوص أخر.
. فػ "البينصية" تبدأ عند القارئ أثناء ئ أبفق توقعات تشكلو يف جزء منو٬تكىو القارئ، ٪توذج دٯتقراطي، 

 عملية التلقي.
نص" فقط، إنو كائن متغَت ينتجو -ىو يف الواقع "بُت -النص  -يظهر من ذلك أف كل ما يوجد من 

ساسى األكَّؿى لػ حوار يدكر بُت ا١تنتج األكؿ كىو الكاتب كا١تنتج الثآف كىو القارئ. كهبذا يصبح التناصي األ

                                                                                                                                                                                

 .  204ا٠تركج من التيو دراسة يف سلطة النص:  -1
Theory of the Text: p. 39. 

 . 390ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -2
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حي لنا الفكرةى أكثر ٦تا سبق كىي:  تفكيكية "َّلهنائية" ا١تعٌت يف اسًتاتيجية التفكيك. كىنا مقولةه   "كل قراءةو تػيوىوًٌ

للقراءات التقليدية حىت الوصوؿ إُف  للقراءات السابقة كتدمَته  تفكيكه  فػ كل قراءةو  2، "أك خطن قراءة"  1 "قراءةو  إساءةي 
يل اليت تتحقق فيو حيوية اللغة كاملة، فمن ا١تنظور التفكيكي كما قبلو من ا١تنظور ا٢تيدجرم النموذج األص

حيث يقـو اآلخركف بتفكيكها  كتفجَّر كىي ساعتئذو تفكَّك سابقةو  قراءاتو  تكوف القراءات اٟتالية كلها إساءةى 
  !.هنائيةإُف غَت هناية... فَل قراءة موثوقة، معتمدة، 

يكوف غامضا يف جوىره، كلذلك يكوف يف  Transcendental signifiedفا١تدلوؿ ا١تتعاِف 
حاجة إُف التوويح كالتفسَت، كابلتاِف يرل دريدا أنو َّلبد منو بشكل غَت قابل لَلختزاؿ للتمييز بُت الداؿ 

  ا١تدلوؿ، مث يعرًٌفو قائَل:
)A transcendental signified is that( “which in and of itself, in its essence, would refer to no 
signifier, would exceed the chain of signs, and would no longer itself function as a 
signifier”. 3 

)كمن شننو أف( يتجاكز سلسلة اإلشارات/الدَّلَّلت،  ،/ماىيتوجوىره)ا١تدلوؿ ا١تتعاِف ىو( الذم ٭تيل إُف عدـ الداؿ من منظور ذاتو، ك 
 . كيكاد أف يعمل بوصفو داَّل
 يقوؿ جراـ علن:

“God, for example, functions as a transcendental signified in most dominant religions; the 
role of this signifier is to refer only and always to itself, to the signified, the concept of the 
deity. To view the signified ‘God’ as a signifier in a  chain of signifiers is highly unsettling 
for dominant religions. To ask the question what does the sign “God” refer?, is to 
undermine the position of ‘God’ as a transcendental signified. Yet, religions inevitably do 

                                                           

  .195ركج من التيو دراسة يف سلطة النص دراسة يف سلطة النص: ا٠ت -1
Graham Allen writes: “Meaning in the text, according to Derrida’s account of writing, is an 
‘explosion, a dissemination’ of already existent meaning”.  

 و تفيجَت كتوزيع معٌت موجود مسبقا.ا١تعٌت يف النص كفقا ١تا رآه دريدا من الكتابة ى
Intertextuality: p. 65.  

  .315ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -2
3- Positions: p. . by Jacques Derrida. Translated by Alan Bass, Published by Continuum 
London, 2004.  

 thing orأك شيء لو ىوية  conceptكا١تشكلة الرئيسة يف مفهـو ىذا ا١تدلوؿ أنو غامض ك٣تهوؿ ا٢توية، فَل يدرم ىو فكرة/نظرية 
object فالعَلقة بُت معنيي ىذا ا١تدلوؿ ٕتعلو أشد غمووا كإهباما، كعلى كل حاؿ، فإف ا١تدلوؿ مهما فكرة أك شيئا ماداي إنو لي  بداؿ يف .
 وىر الواقعي/الرٝتي للمدلوؿ ىو "الوجود". ينظر:ذاتو، فاٞت

Semiological Reductionism: a critique of the deconstructionist movement in postmodern 
thought: p. 194. by Martin. C. Dillon, State University New York, America 1995. 
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provide answers to such a question and so undermine the transcendental - central, single, 
ultimate, unquestionable - position of the sign ‘God’”. 1 

ا١تتعاِف/ا١تتسامي يف ا١تذاىب الرئيسة )الدايانت السائدة(، كيكوف دكر ىذا الداؿ  ا١تدلوؿ وتصفبعلى سبيل ا١تثاؿ، يعمل اإللو )هللا( 
ذات تتصف ابأللوىية. فتقدير ا١تدلوؿ كىو ذات اإللو )هللا( داَّل يف سلسلة من  )كىو( )هللا( دكما ىو اإلحالة على نفسو، إُف ا١تدلوؿ

داَّل؟ يعٍت  صفتوم اإلسَلـ(. فطرح السؤاؿ: إُف أين تشَت عَلمة "هللا" بالداَّلت أمر مزعج لألدايف ا١تهيمنة )كخاصة من منظار تعلي
ٗتفيض شنف ذات هللا سبحانو كتعاُف بصفتو ا١تدلوؿ ا١تتعاِف. كمع ذلك، األدايف/ا١تذاىب ٕتيب حتما عن مثل ىذه األسئلة ا١تطركحة 

، الوحدة، اورية )ما َّل بد منها(، غَت قابل للشيء )من الريب ا١تركزية -)هللا(" ككىٍوًعها التعاِف  Godشنف العَلمة "اإللو  كٗتفض من
 .-كالسؤاؿ كالتخمُت أك اٟتدس( 

 عمليات التمهيد إللغاء ادلشار إليو/ادلدلوؿ
كاف الفرنسيوف سباقُت إُف نسف التوحد بُت الداؿ كا١تدلوؿ ابلتعريف السوسورم الذم أكد على تكوين 

 العَلمة بشطريها: الداؿ كا١تدلوؿ، ألف توحد٫تا ٭تيًٍدثي الدَّللة أك ا١تعٌت. 
ولوجية لسوسور كانتهت بوَّلدة نظرية يحدثت اَّلختَلفات بُت النقاد كالفَلسفة صوب نظرية لغوية/ٝت

دريدية كىي مسارقة ااؿ إليو/ا١تشار إليو/ا١تدلوؿ... بدأ ىذا اَّلٕتاه الفرنسي قبل الناقد الفرنسي جاؾ دريدا 
اه فرنسيوف آخركف مثل جاؾ َّلكاف كفوكوه كابرث... قاـ جاف َّلكاف يفتت  اللغوية يف  العَلمةبسنوات، غذَّ

ولوجية، كقد حدث ذلك أثناء ا١تؤ٘تر للمحللُت النفسيُت عيًقدى يف ركما يف خريف يظل تلك ا١تعطيات السم
، كإف كاف َف ينشر إَّل بعد ذلك بثَلث Discourse of Romeـ، حيث قدَّـ ْتثا بػ عنواف: 6691

سي سنوات مث ترجم إُف اإل٧تليزية بعد ذلك بسنوات كنشر بعنواف: "لغة الذات، كظيفة اللغة يف التحليل النف
The language of the Self: the Function of Language in 

Psychoanalysis :كبعنواف آخر يف كتابو "Ecrits ففي ذاؾ البحث قدَّـ َّلكاف السطوى النهائيَّ على .
ا١تشار إليو عند التفكيكي األكرب جاؾ دريدا، آنذاؾ َف يكن ا١تشركع البنيوم قد بدأ بعد، حوَّؿ َّلكاف ا١تعادلة 

لسوسورية اليت كانت نقطة التوحد أساسا على الشرطة الفاصلة بُت الداؿ كا١تدلوؿ بقدر ما كانت نقطة ا
اَّلنفصاؿ بينهما إُف معادلة جديدة يقلل فيها من شنف ا١تدلوؿ بعملية تكبَت اٟترؼ العلوم كىو الداؿ 

 صورة شكليٌو أك ىامشيٌو يف ٣تردكتصغَت اٟترؼ السفلي كىو ا١تدلوؿ، ىذه العملية ليست ٣ترد عمليًة تغيَتو 
عادلة بل إنو بداية الًتكيز على اللغة/الدكاؿ يف ٕتاىل كاوح للمدلوَّلت، كابلتاِف كبت ا١تعٌت كاستبعاد ا١ت

 Heleneكىذا أيضا ما تؤكده ا١تفكرة الفرنسية ىيلُت سيزك  ،الدَّللة كٖترير النص من عبء ا١تعٌت كالدَّللة

Cixous لقد أصبحنا نعيش عصر  عَلمة اللغوية إلنشاء شيء يف الواقع خارج اللغة قائلة:اليت رفضت صَلحية ال"

                                                           

1- Intertextuality: pp. 31-32.   
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َّلكاف للمرة األكُف العَلقة بُت الداؿ كا١تدلوؿ   ى كمن ىذا ا١تنطلق أسَّ   1 معٌت، عصر أتجيل الرسالة كاستبعادىا". -الَل 
 لة".بينهما حاجز يقاـك حدكث الدَّل "الووع ا١تبدئي للداؿ كا١تدلوؿ أهنما نظاماف ٥تتلفاف يفصلابعتبار أف 

"إف ذلك الصدع أك الشرخ الذم ٭تدثو "َّلكاف" بُت طريف العَلمة ىو الذم يؤدم يف هناية األمر إُف ٖترير الدكاؿ من سلطة أك قيد 
اٟتداثية على تسميتو  ا١تدلوَّلت... ٖترير الدكاؿ من قيد ا١تدلوَّلت كمن مسؤكلية إحداث دَّللة ىو ما اتفقت اَّلٕتاىات النقدية ما بعد

 2 بػ "ٖترير اللغة"...
ستمرة. مث أدَّت عمليات ا١تراكغة ا١تعائم ك الداؿ الىذا التحرير َّل يعٌت أكثر من ٖتوُّؿ الطرؼ العلوم إُف 

ائية اإلحالة كإلغاء سلطة ا١ترجعية. نسف العَلقة القائمة على التوحد بُت الداؿ كا١تدلوؿ إُف فووى الدَّللة كهن
العناصر ٖتتشد ّتملتها يف ٝتة التعددية للمعٌت/الدَّللة، كىذه التعددية تكوف انطباعية يف ذات ىذه 

الكلمة/النص على مذىب دم سوسور، ألنو عندما حدد ا٠تط الرأسي كا٠تطوط األفقية ا١تتبادلة رأل أف 
 ابإلحالة إُف داخل اللغة إحالة الداؿ َّل تعٍت الشيء ا١توجود خارج اللغة، بل الكلمة َّل تدؿ على ا١تعٌت إَّل

 على طراز اإلحالة إُف خارج اللغة، فكل كلمة/عَلمة/رمز ٝتيائي لو جانباف:
 Referentialاإلحالة إُف ا٠تارج 
 Self-referentialاإلحالة إُف الداخل 

 فا١تعآف أتِت من خَلؿ عمليتُت متعاقبتُت: 
 عملية اإلحالة إُف ا٠تارج

 الداخل عملية اَّلختَلؼ/اإلحالة إُف
، bookفكلمة "كتاب" َّل يفهم معناىا ٔتجرد ا١تعرفة ذاؾ الشيء ا١توجود يف الواقع ا١تسمى بػ الكتاب 

 بل َّلختَلفها من األشياء األخرل غَت الكرسي مثل الطاكلة، ا١تمسحة، السبورة، القلم، الكتيب، كىلم جرا. 
“This view of language implies that in each linguistic unit present there are traces of units 
that are absent”. 3  

 كىذا ا١تظهر اللسآف/اللغوم يدؿ على أف ىناؾ آبار عديدة لوحدات عدٯتة الوجود اآلف يف كل كحدة حاورة للغة.

ِِنائية...  تعدد الداللة إىل الالَّ
كانت ٘تثل مركزية متاىات نقدية   فمن أفكار دريدا مثل "اٟتضور كالغياب" ك"اإلرجاء كاَّلختَلؼ" كإف

"بل إف دريدا يؤكد يف اختَلفو يف مواوع غَت قليلة مع لكنها َف تكن غريبة ابلكامل عن فكر اللغوم ا١تبكر دم سوسور 

                                                           

 .57ن التيو دراسة يف سلطة النص دراسة يف سلطة النص: ا٠تركج م -1
 .59ا٠تركج من التيو دراسة يف سلطة النص دراسة يف سلطة النص:  -2

3- Twenty-Century Literary Criticism: p. 208. by Bijay Kumar Das. Published by tlantic, 
Publishers and Distributers (P) LTD New Delhi, Fifth edition 2005-2007. 
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ة، يؤكد سبق بعض مقوَّلت سوسور اٞتوىرية حوؿ العَلقة بُت العَلمة اللغوية كا١تشار إليو، كبُت الداؿ كا١تدلوؿ اللذين يشكَلف كجهي العَلم
  1 سوسَت إُف بعض أفكاره ىو دكف أف يقصد إُف ذلك".

ىنا ىو ذلك التوحد بُت العَلمة كا١تشار إليو/الداؿ كا١تدلوؿ حيثما كاف النص قادرا على ٖتقيق  ما يهمٍت
دَّللة كإنتاج معٌت. كيـو نسفت العَلقة بُت الداؿ كا١تدلوؿ، بُت العَلمة اللغوية كا١تشار إليو، وربت سلطة 

 هنائية الدَّللة إُف الَلهنائية كفوواىا. التحوؿ من "ا١تعٌت" إُف "الَلمعٌت"، من النص يف الصميم، يومها متىَّ 
سبقت ىذه ا١تفردات ا١تشركعى البنيومَّ الذم جاء يف جوىره أتكيدا لعَلقة التوحد بُت الداؿ كا١تدلوؿ، 
فعملية التحليل البنيوم للغة النص األدّب تعتمد أساسا على ثوابت مرجعية، كالقوؿ بتوحد الداؿ كا١تدلوؿ 

 البنيوية كما بعد البنيوية، كمن مثىَّ فإف اسًتاتيجية التفكيك ىي ا١ترحلة األخَتة يف يعترب أساس اَّلختَلؼ بُت
التطور ا١تنطقي ١تقوَّلت َّلكاف ا١تبكرة كيرتبط ابستحالة ٖتديد ا١تعٌت كتطوراتو كٖتوَّلتو ا١تستمرة كبصورة 

 الَلهنائية. 
 .من "النص ادلفتوح" إىل "النص ادلغلق" إىل "التحليل البينصي"..

النص ا١تفتوح كما ذكر ىاليدام ىو مثل الوصفات الطبية ا١تطولة، كاللغة اليت تدكر بُت الطَلب، كلغة 
 الفصوؿ يف ا١تدارس بُت األساتذة كالطَلب.

أما النص ا١تغلق فهو مثل الرسائل ا١تستعملة يف خدمة اٞتنود ابلقوات ا١تسلحة، كاليت ترسل خَلؿ األجهزة 
  2 الَلسلكية.

يعتمد النص ا١تفتوح على البينصية/التناص بينما النص ا١تغلق فَل يدخلو التناص أبدا، ألف النص ا١تغلق 
٭تمل مفهوما ٤تددا أك دَّللة كاحدة َّل ٯتكن للقارئ أف يتصرؼ فيها. أما النص ا١تفتوح فلو دَّلَّلت عديدة 

 كمعاف كفَتة. 
 ألثرو  أثرو  كجعلتو يتحوؿ إُف "أثرً  ود "النص اٟتر"نظرية التفكيك كالتلقي النص ا١تفتوح بنفي كجأصَّلت 

اجتياح حدكد ترجع جذكر ٦تا يعٍت "اجتياح حدكد النص"،  " أك أنو "شيء" يف حالة صَتكرة دائمةسابقو 
"كىم، برغم اختَلفهم الواوح حوؿ بعض مبادئ التفكيك اليت ٭تددىا  3النص إُف "ا١تانفستو" )نقاد مدرسة ييل ا٠تمسة( 

دا، لكن فكرة ا١تانفستو... يتفقوف حوؿ مبدأ اجتياح حدكد النص. رٔتا َّل يعرب اٞتميع عن فكرة التناص بنف  الصيغة ا١تيلودرامية اليت ٞتن إليها دري

                                                           

 .54: النص سلطة يف دراسة ا٠تركج من التيو دراسة يف سلطة النص -1
 .1/57طبيق علم اللغة النصي بُت النظرية كالت  -2
 حينما يقاؿ إف مدرسة ييل تضم أربعة نقاد تفكيكيُت فا١تقصود ىنا أعضاء ا١تدرسة من األمريكيُت كىم بلـو كدريدا كىار٘تاف كميللر. أما -3

 .التفكيك والنقدا٠تام  ىنا فهو دريدا الفرنسي. كقد نشرت مقاَّلهتم بعنواف: 
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الذم َف يكًتث كثَتا للتناص،  Paul de Manبوؿ دم ماف و )ابستثناء نص ابلضركرة كانت موووع اتفاؽ َّل خَلؼ علي -أف النص ىو بُت 
 1 كاندرا ما تعرض للحديث عن أتثَت السلف( بل إهنا كانت من بُت مفردات ا١تانفستو الذم حدده ىار٘تاف يف مقدمة الدراسات التفكيكية:".

 "التفكيك كالنقدبعنواف:  6616يقوؿ ىار٘تاف يف مقدمة ٣تموعة مقاَّلت نشرت ألكؿ مرة عاـ 
Deconstruction and Criticism  ." 

“Eech text is shown to imbed other texts by a most cunning assimilation whos form is the 
subject both of psychoanalytic and of purely rhetorical criticism. Everything we thought of 
as spirit, or meaning separable from the letter of the text, remains within an “intertextual” 
sphere;… Commentary,… literary-critical activity, has always shown that a received text 
means more than it says )it is “allegorical”(, or that is subverts all possible meanings by its 
“irony”-a rhetorical or structural limit that prevents the dissolution of art into positive and 
exploitative truth”. 2 

"يتضح أف كل نص ىو مستقر لنصوص أخرل من خَلؿ عملية استيعاب ابلغة الذكاء شكلها موووع دراسة التحليل النفسي كالنقد 
ركح النص، أك معٌت، ٯتكن فصلو عن حرؼ النص يظل داخل "٣تاؿ بينصي"... لقد أظهر النقد )األدّب( البَلغي. إف كل ما اعتربانه 

 irony." 3دائما أف النص ا١تقركء يعٍت أكثر ٦تا يقوؿ... أك أنو ينسف كل ا١تعآف ا١تمكنة عن طريق ا١تعاروة 
 الِنائية الداللة أو ادلعٌت عند دريدا

كل نص لصيقه ابإلحالة كا١ترجعية رغم غياب ا١تركز الثابت ا٠تارجي الذم ٯتكن أف ٭تاؿ عليو النص 
"يكوف البديل يف اسًتاتيجية التفكيك ىو اللعب اٟتر للمدلوَّلت داخل نسق لغوم مغلق. كَّل نقصد ابلنسق اللغوم ا١تغلق لتحقيق ا١تعٌت. فػ 

و. بل نقصد اَّلنغَلؽ الذم يًتتب على اختفاء أك مراكغة ا١تدلوَّلت للدكاؿ، كالذم ٬تعل الدكاؿ تشَت إُف ىنا ذاتية النسق اللغوم البنيوم كاستقَلل
خرل. مدلوَّلت عائمة متحركة دكف مثبتات، ٦تا ٭تو٢تا يف هناية األمر إُف دكاؿ ١تدلوَّلت أخرل، أم ٖتوؿ اللغة إُف دكاؿ فقط تشَت إُف دكاؿ أ

 4 كشتاف بُت ا١تفهومُت".
تطيع شرعيا ا٠تركج عن النص يف إتاه أم شئ آخر، يف إتاه مرجع... أك مدلوؿ خارج النص... َّل نس

 )مث( َّل يوجد ىهنا شئ خارج النص أم َّل يوحد نص خارجي. 
ة "يف ظل ىذا النسق ا١تغلق فإف ما تستطيع اللغةي اإلشارةى إليو خارج النص ىو لغة النصوص األخرل. اللغة تشَت إُف اللغة فقط مر 

 5أخرل. كىذا ما نقصده ابلتناص..." 

                                                           

 .367ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -1
2- Deconstruction and Criticism (Bloom, De Man, Derrida, Hartman, Miller), p. vii. 
Preface by Goeffrey Hartman. Edition 2004. Published by The Continuum Publishing 
Company, New York & London.   

 . 367ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -3
 .348ااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك: ا١تر  -4
 . 348ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -5
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أحد٫تا قدٔف كاآلخر جديد. أما القدٔف فهو الذم يرل النص كاوح  ،يرل جاؾ دريدا مفهومُت للنص
ا١تعاَف كاٟتدكد، لو بداية كهناية ككحدة كلية كمضموف ٯتكن قراءتو داخل النص، لو عنواف كمؤلف كىوامش، كلو 

  قيمة مرجعية حىت أف َف يكن ٤تاكاة للواقع ا٠تارجي.
مفهـو "النص" يف الستينات أم مع بداية  حوؿ٘تثل حدكد النص، مث حدث اختَلؼ  كل ىذه العناصر

كنهنا نسيج من النص شبكة ٥تتلفة شاملة لْلبار  فصار  ،اسًتاتيجية التفكيك، كألغيت ىذه اٟتدكد كلها
 . َّلهنائية األشياء اليت تشَت إُف آبار اختَلفات أخرل

و قارائ أك مؤلفا صفتب ، كاإلنسافالنصيَّ  الفضاءى  ات تعٍت إشعاعات أك انعكاسات تعيشىذه اَّلختَلف
فبدأ التفكيكوف ، عرب ٥تزكانت ذاكرتو الواعية كغَت الواعية يصل إليها ابألفكار كالدَّلَّلت كا١تعآف كاألغراض

كأتباع مدرسة التلقي نفي كجود النص، كَّل يعنوف ابلنفي اٟترفية ا١تطلقة كنفي مسرحية لولياـ شيكسبَت بعنواف 
النص اليت  سلطةى  "نص"ا كجود مادم ٤تسوس بل إهنم قصدكا بعدـ كجود "ا١تلك لَت" كغَتىا من نصوص ٢ت

فنظرية التلقي تقـو بدكر رئيسي يف تنميط  يفروها النص على قرائو لتفسَته أك قراءتو هبذه الطريقة أك تلك،
ه  ىوية النص كتذكيب جسديتو ا١تشخَّصة يف توليد دكر القارئ/ا١تتلقي، كالقضاء على ماىيتو كإهناء فحوا
كمدلوؿ بُت النصوص، عندما يكوف النص رىُت قراءة القارئ، عاد القارئ يلعب دكرا أساسيا يف تشخيص 
٪تطيتو من خَلؿ اَّلحتكاؾ الثقايف كاٞتماعي ما يعٍت أنو نص لي  بثابت بل إنو نص قابل للتحويل كالتبادؿ 

 :" Living on: Border lines"اٟتياة على اٟتدكد كلذلك يكتب دريدا يف ْتث لو بعنواف:كالتشابك. 
“What has happened, if it has happened, is a sort of overrun )debordement( that spoils all 
these boundries and divisions and forces us to extend the accredited concept, the 
dominat notion of a “text” for strategic reasons, in part-a “text” that is henceforth no 
longer a finished corpus of writing, some content enclosed in a book or its margins, but a 
differential network, a fabric of traces reffering endlessly to something other than itself, 

to other differential traces. Thus the text overruns all the limits assigned to it so far…”. 
1
   

( أبطلت كل ىذه اٟتدكد كالتقسيمات كأرغمتنا على توسيع debordementا كاف قد حدث، ىو عملية اجتياح )"ما حدث، إذ
ا كتابيا مكتمَل أك مضموان "نص" َف يعد منذ اآلف جسم -ا١تفهـو ا١تتفق عليو... ظل يسمى يف تسمية "نصا" ألسباب اسًتاتيجية 

٭تده كتاب أك ىوامشو، بل شبكة اختَلفات، نسيج من اآلبار اليت تشَت بصورة َّلهنائية إُف أشياء غَت نفسها، إُف آبار اختَلفات 
 2 أخرل. كىكذا ٬تتاح النص كل اٟتدكد ا١تعينة لو حىت اآلف...".

كهبذا القوؿ يذىب دريدا إُف اجتثاث تصور "النص ا١تغلق" ابعتباره كياان مغلقا على ذاتو، َّل ٭تتاج يف 
دراستو إُف خارجو، كيصل من خَلؿ ىذه النتيجة إُف أف "النص" َّل يكوف إَّل مفتوحا، ٦تا َّل حدكد لو. 

                                                           

1- Deconstruction and Criticsim: pp. 69, 83-84. by Harld Bloom. (Living on: Border lines: 
by Jacques Derrida, Translated by James Hulbert) Continum Publishing Cmpany Edition 
2004.  

 .176ا٠تركج من التيو دراسة يف سلطة النص دراسة يف سلطة النص:  -2
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، من داخل إُف ا٠تارج، كمعاكسو، كا١تشكلة اليت كاجهها نقد دريدم للنص ىو أنو يعود إُف اَّلجتياح ا١تطلق
٦تا يدؿ على أف "النص" َّل كجود لو أصَل. كصار األمر لديو ٤تمل دَّلَّلت "التناص/البينصية"، ألنو ما يتبادر 
إُف الذىن ٔتجرد ٝتاع كلمة "التناص" ىو التداخل )دكف قيود كَّل حدكد( مهما يكوف ذلك ابلوعي أـ بغَته، 

الغائب إُف اٟتاور/اَّلرتداد من اٟتاور إُف الغائب، كبتوزيع حركة ىذين ففيو إذ ذاؾ يكوف التسرب من 
اَّلٕتاىُت ا١تعاكسُت على الوعي كغَت الوعي تصبح ٢تا أربعة أقساـ: التسرب الواعي كغَت الواعي، اَّلرتداد 

 الواعي كغَت الواعي. ك"التناص" هبذا ا١تعٌت الدريدم صار مركزى دَّلَّلت "النص ا١تهدَّـ".   
ا١توقف اٞتديد من النص يف مقارنة ابلغة التبسيط بُت  Vincent B. Leitchفنسنت ليتش  ذكر

  النص القدٔف كالنص اٞتديد:
 1 "النص القدٔف لو عنواف كىوامش كتوقيع كبداية كهناية ككحدة عامة كمضموف ٤تدد. خارج إطاره يوجد عاَف إحالة. ىذا العمل...

 عن تلك السلطة يف ظل التفسَت التفكيكي للنص: مث يقوؿ
كل اٟتدكد كاألطر كالتقسيمات   -يغَت كيبطل  -"منذ ستينات القرف العشرين َّلحظنا ظهور نص جديد. نص يَلم  كيعابث 

 2 كاددات القدٯتة. لقد بدأت ىوية "النص" يف التغَت. كقد أرغمنا...
ر اختَلؼ تشَت إُف آبار يعًتؼ هبا، فإنو لي  أكثر من آبا فالنص ٔتفهومو اٞتديد َّل يعرؼ اٟتدكد كَّل

، نص اللعب اٟتر كاختفاء السلطة الداخلية أك سلطة اإلحالة ا٠تارجية. فكل نص ىو أثر ألثر اختَلؼ آخر
عن طريق حركة تبادؿ مع )َّل كأنو َف يتم تكوينو إَّل  األصل... لكنو يعٌت أيضا أف األصل َف ٮتتف، )غياب( "إف األثر َّل ٯتثل فقط اختفاءآخر: 

  3 أصل(، مع أثر يصبح هبذه الطريقة اصَل لألصل".
  االختالؼ واإلرجاء ابدلفهـو الفرويدي والدريدي

يعود قضية "اإلرجاء كاَّلنتشار" عند دريدا الذم بٌت أساسو على نظرية سوسور "اَّلختَلؼ"، كىذا 
مذىب سوسور الذم قصد بو أف أىم ٝتة لغوية ىي اَّلختَلؼ الدَّلِف، كىذا ما جعل أساسا لعلم 

عليو دريدا مفهـو  الدَّللة/ا١تعٌت... انتماء إُف اَّلختَلؼ النحوم كالنظاـ الصوِت... ىذا ىو األصل الذم بٌت
حيث أصر على ربط اَّلختَلؼ ابَّلختَلؼ الًتكيب كدفاعو عن  Ellisاَّلختَلؼ لديو، كعارض جوف إل  

 نظرية سوسور بربطو بػ علم دَّللة األلفاظ ابلنحو...
 differance, disseminationاإلرجاء أك اَّلنتشار  -

                                                           

1- Deconstructive Critism by Vincent B. Leitch: p 
2- Deconstructive Critism by Vincent B. Leitch: p 118.  

 .186ا٠تركج من التيو دراسة يف سلطة النص دراسة يف سلطة النص: 
3- Derrida’s Of Grammatology: (An Edinburgh Philosophical Guide) p. 70. by Arthur 
Bradley, Edinburgh University Press Ltd, 2008.  

 .187تيو دراسة يف سلطة النص دراسة يف سلطة النص: ا٠تركج من ال
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ف الكلمات َّل توجد ٢تا معاف ٤تددة، كاف " اليت تزعم أPositionsىذه نظرية دريدا يف كتابو "مواقف 
أقصى ما نستطيع إدراكو ىو اَّلختَلؼ فيما بينها كإرجاء ا١تعٌت إُف غَت أجل مسمى. كبذلك صار 

 ".gram" مًتادفا عنده ١تصطلح آخر ىو "الكتابة /اإلرجاء"اَّلختَلؼ
إف أىم ٝتة لغوية ىي اَّلختَلؼ الدَّلِف،  أخذه دريدا من مذىب دم سوسور القائل: differenceاَّلختَلؼ 

 كبٌت عليو مفهـو اَّلختَلؼ لديو.  1 كىو ٬تعل ذلك ينسحب على اَّلختَلؼ النحوم كالنظاـ الصوِت كذلك.
“a neologism that contains two overlayered meanings: difference (to differ) and differer 

)to delay, to defer(”. 
2  

  جديدة ٖتتوم معنيُت متعاقبُت: اَّلختَلؼ )الذم ٮتتلف عن غَته(، ك )اإلرجاء كالتنجيل(.لفظة 
  phonocentrismاإلحالة اللفظية  -

عندما نتنمل معٌت "التناص" فنجد فيو معٌت تفكيك األصل كتشفَته كىذا قد درسو دريدا عند ْتثو عن 
 "األصل"

فػ "التفكيك" اب١تقابل، يعتمد على "حزمة" من الكلمات ا١تفاتيح اليت يردد بعضها صدل بعض، كمنها: 
"، ك"الطيف pharmakon"، ك"الفارماكوف trace"، ك"األثر dissemination"التناثر كالتشتيت 

 أساسا "، إُف آخر ىذه الكلمات. كىو معًٍتّّ difference"، ك"كالكتابة كاَّلختَلؼ specterأك الشبح 
 " حسب تعبَت دريدا.metaphysics westernبتفكيك "ا١تيتافيزيقيا الغربية 

"ا١تيتافيزيقيا ىي النظر إُف الوجود أك ": Writing and Differenceيقوؿ دريدا يف "الكتابة كاَّلختَلؼ 
  ، الوعي، هللا، اإلنساف". الكينونة" يف )حضور( مبادئ أكلية أك مراكز رجعية مثل: اٞتوىر، الوجود، ا١تادة، الذات

كىذه ا١تراكز ا١ترجعية. كا١تدخل إُف ىذا  presenceفتصبح مهمة "التفكيك" ىي تفكيك ىذا اٟتضور 
الكلمة   - signifier -بفضل الداؿ  - sign -التفكيك ىو تفكيك اللغة عن طريق تقويض بنية العَلقة 

ٌت أك ا١تفهـو )أم اٟتضور ا١تيتافيزيقي يف اللغة(. مث ا١تعٌت كالتخلص من ا١تع - singnified -عن ا١تدلوؿ 
اللغة ىو أداة التفكَت ككسيلة تبادؿ ا١تعرفة. فنقل ما كعي ا١تتحدث إُف عقل السامع ىي ابلضبط "ا١تيتافيزيقيا 
اليت يعنيها دريدا كمن مث يصبح ىدؼ التفكيك ىو التخليص يف ىذه ا١تيتافيزيقيا كذلك بتقويض مركزية العقل 

 ك اللوغوس كحىت يتم ذلك يبدأ التفكيك بتقويض الطريقة اليت يفكر هبا العقل.أ
كىذا اَّلختَلؼ كاإلرجاء اب١تفهـو الفركيدم عن تبادؿ األدكار يرتبط ٔتفهـو دريدا عن النص كمدل هنايتو 

صلي لي  ىو األصل. إنو ٣ترد إعادة إنتاج لنص أ -الذم ينتج يف حالة كعي  -أك عدـ هنايتو. فالنص 

                                                           

 . 19عرّب: -ا١تصطلحات األدبية اٟتديثة دراسة كمعجم إ٧تليزم -1
2 - Fifty Key Literary Theorists: p. 73.  
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داخل الَلكعي كطبعا بعملية متابعة بسيطة، سوؼ يتضح أف األصل لي  أكثر من "أثر" ألصل آخر سرعاف 
 ما يكتشف أنو أيضا أثر. كىكذا إُف ما َّل هناية أك إُف نقطة َّل نعرفها كَّل نستطيع ٖتديدىا. يقوؿ دريدا:

نص َّل كجود لو يف أم مكاف يتكوف  –"إف النص غَت الواعي ىو ابلفعل نسيج من آبار خالصة، اختَلفات يتحد داخلها ا١تعٌت كالقوة 
من أرشيفات ىي كتاابت ابلفعل. مطبوعات أصيلة. إف كل شيء يبدأ ٔتنتج معاد دائما ابلفعل... تتم بصفة دائمة عن طريق 

 يًتتب عنو ىو كما يلي:كما   1 اإلرجاء... كاإلكماؿ".
 اعتبار كل قراءة للنص ٔتثابة تفسَت جديد لو -
 استحالة الوصوؿ إُف معٌت هنائي ككامل ألم نص -
 التحرر من اعتبار النص كائنا مغلقا كمستقَل بعالىًمو -

 معطيات مصطلح "التناص" عند دريدا 
 التنجيل الَلهنائي -
 اإلرجاء الَلهنائي -
 إساءة قراءة للنص -
 خارج النصعدـ كجود  -
 عدـ إمكانية ا٠تركج خارج النص -
 تقويض سلطة النص  -
 غياب ا١تركز الثابت -
 ا١تًتتب عن اَّلختفاء كا١تركاغة اَّلنغَلؽ النصي -
 ا١تفهـو اٞتديد للنص -
 فكرة اَّلنفصاؿ بُت النص كالكاتب -
 هتدٔف ا١تفهـو القدٔف للنص -

 ثنائية "التناص" و"تقاطع النص"
 ن "التناص"ع Michel Riffaterreيل ريفاتَت موقف ميش
أف التناص َّل يعٌت إمكانية ٣تموعة العَلقات النصية فحسب، بل يعٌت معيارا ككصفا جوىراي  رأل ريفاتَت

  2 للقراءة األدبية. أما ا١تظهر األدّب فَل يقف عند "نص" فحسب بل إنو يشمل القارئ كردكد قراءتو للنص.

                                                           

 . 172ا٠تركج من التيو دراسة يف سلطة النص دراسة يف سلطة النص:  -1
 Writing and Difference by Jausq pp. 212. 
2- Intertextuality: Origins and Development of The Concept: p. 279. 
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 1 السابقة إ٪تا ىو الصورة الوحيدة ألصل الشعريقوؿ ريفاتَت إف كل نص انبثق من النصوص 
رأل ريفاتَت أف "النص" َّل كجود لو دك٪تا التقاطع النصي، فَل أتِت دَّللة كلمات "النص" إَّل إبرجاعو إُف 

 نصوص أخرل سبقت النص اٟتاور. 
 اف إلدراؾ معٌت "التناصية" عند ريفاتَت. ي" مصطلحاف أساسhypogram" ك"intertextفػ "
ك"التناص  "Inter-textبُت ا١تصطلحُت: "تقاطع النصوص/ا١تتناص  بناء على ذلكز ميَّ ك 

Intertextuality". 
“the ‘letter,’ he writes, ‘is the web of functions that constitutes and regulates the 

relationship between text and intertext’ )3225a: 01(”. 
2  

 "التناص"(، يقوؿ ريفاتَت، فهو شبكة من الوظائف اليت تشكًٌل كتنظًٌم  العَلقةى بُت "النص" ك"ا١تتناص".أما الثآف )أم: 
بينما مصطلح "ا١تتناص" فَل يعٌت العمليةى اليت نقـو هبا عندما نقرًٌب عددا من النصوص إُف نص معُت، 

 كالتماثَلت العودةى إُف البحث عن ا١تنابع كا١ترجعيات كالتشاهبات كذلك  نكوف بصدد دراستو أك أتملو، َّل تعٍت
 :Inter-text مصطلح إذ إفَّ  نص كآخر. بُت

“is a corpus of texts, textual fragments, or text-like segments of the sociolect that shares a 
lexicon and, to a lesser extent, a syntax with the text we are reading (directly or indirectly) 
in the form of synonyms, or even conversely, in the form of antonyms. In addition, each 

member of this corpus is a structural homologue of the text”. 
3  

تساىم يف توليد ا١تعٌت )ا١تعجمي(، كبقدر أقل، ا١تعٌت  )ا١تكوف من( شرائح اجتماعية، ىو ٣تموعة نصوص، شظااي نصية، أك النص
النحوم يف النص الذم ندرسو )بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة(  يف صورة معٌت مرادؼ أك حىت ابلعك  )أم( معٌت مضادا. كابإلوافة 

 إُف ذلك، فكل جزء من ىذه اجملموعة ىو نظَت بنيوم للنص. 
" بػ قراءة النص قراءةن خطيةن/سطريةن حيث َّل تستطيع ىذه القراءة تعتٍت ظاىرة "تقاطع النصوص/ا١تتناص

السطرية ا١تشًتكة بُت ٚتيع النصوص األدبية/غَت األدبية أف تنتج غَت ا١تعٌت، بينما "التناص" فهي آلية كحيدة 
 4تكمن فيها صَلحية إنتاج الدَّللة. 

 
 
 

                                                           

 . لػ ركبرت شولز، ترٚتة سعيد الغا٪تي. 190السيمياء كالتنكيل:  -1
2- Intertextuality: p. 117.  
3- Intertextuality: p. 117.  

كإيلوار  Du Bellayكدم بيلَلم  Desnosكديسنوس  Bretonكبركتوف  Baudelaireإف األْتاث الوفَتة لػ ريفاتَت حوؿ بودلَت  -4
Eluard  كجوتييGautier  ككراؾCracq  كىوجوHugo   كلَتيLeiris  كماَّلرميMallarmé  كبونجPonge تتميز إباتحة ...

 استعماؿ جهاز ٝتيائي.
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 عن "التناص" Roland Jenny روالف جيٍتموقف 

" يف كتابو "اسًتاتيجية األشكاؿ  جيٍتعرَّؼ  بوصفو ٖتويَلن  "The Strategy of Forms"التناصَّ
دٍ  ،ة نصوص يقـو بو نص مركزم ٭تتفظ برايدة ا١تعٌتك٘تثيَلن لعدَّ  يف دراستو األخرل "بياف التحليل  جيٍت َف ٭تًى
 عن ٪تط تناصي لػ "ما بعد اٟتداثيُت".  "Status of Intertextual Discourseالتناصي 

“What is characteristic of intertextuality, is that it introduces a new way of reading which 
destroys the linearity of the text. Each intertextual reference is the occasion for an 
alternative: either one continues reading, taking it only as a segment like any other, or 
else one turns to the source text, carrying out a sort of intellectual anamnesis where the 
intertextual reference appears like a paradigmatic element that has been displaced, 
deriving from a forgotten structure. But in fact the alternative is only present for the 
analyst. These two processes really operate simultaneously in intertrextual reading - and 
in discourse - studding the text with bifurcations that gradually expand in semantic space”. 
1
 

)يف الواقع( ٣ترل  يى إشارة حرفيةا٠تطيةى النصيةى. كل  تػيٍنًهي "التناص" اليت يتميز هبا، ىو تقدٔف طريقة جديدة للقراءة اليتفمن ٝتات 
، مبينا النوع من صلياألنص الإُف  آخرأك يعود ، حيث يعاملها كنجزاء أخرل حد يف القراءةأيستمر  مهماالسابق:  حدكث البديل

حيث يبدك أف اإلشارة اٟترفية عنصر ٪تطي/٪توذجي ما نيزًحى، كاستيًمدَّ من بنية النسياف )البنيات ا١تنسية ٘تاما(. الفكر ا١تدخر )السابق( 
تناصية/متناصية )ما يفيد لكن يف اٟتقيقة إف البديل يكوف موجودا للمحلل. ىااتف العمليتاف تعمَلف ابلفعل يف كقت كاحد يف قراءة 

يتم ترصيع النص ابلتشعبات )الفركع كاَّلنقسامات( اليت تتسع شيئان فشيئان يف الفضاء  -يف ا٠تطاب  -( )ك العملية الوصفية يف التناص
 الدَّلِف.

إذان، كل خطاب/نص يتكوف بصفة أساسية من خطاابت أخرل سابقة كيتقاطع معها بصورة ظاىرة أك 
شاع مصطلح "ا١تتناص"، كمن خفية. فَل كجود لػ خطاب/نص خاؿ من آخر. كيف الفًتة اليت عاشها جيٍت قد 

أجل تػىغىَتًُّ مفهوًمو عند الباحثُت تىطىوَّرى مصطلحي "التناص" كاستظل يف ٪تو إشعاعياتو، مث اتسع ذلك بسبب 
  اَّلوطراابت اَّلصطَلحية ا١تتعلقة بو.

 تعالية النص -البنيوية 
  Gerard Genette 2جَتار جنيت 

                                                           

1- Intertextuality: p. 110. (Jenny, 1982: 44-45)  
[، ككاف منظًٌرا بنيواي لألدب الفرنسي، كمدير الدراسات يف ا١تعهد العاِف للعلـو -1930ري  سنة ]كاف جَتار جنيت من مواليد اب  -2

 " ا١تشهورة. كمن مؤلفاتو: Poetiqueاَّلجتماعية، كهبا ينظم حلقة دراسية حوؿ علم اٞتماؿ كالشعرية كما يدير ٣تلة "الشعرية 
Figures 
Mimologics 
The Architext: An Introduction 
Narrrative Discourse 
Figures of Literary Discourse 
The Work of Art 
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ا١تاكرائية النصية" إلبراز التفاعلية  transtextualityجاء جنيت ٔتصطلح "التعاِف النصي" أك "
ددة كىي ٝتو النص عن نفسو ٦تا يشَت إُف كل ما ا كفق رؤيتوالنصية أك العَلقة النصية ا١تتعالية/ا١تتسامية 

انطَلقا من ذلك أمسى "التناص" عنده عَلقةن من  1 ،٬تعل النص يف عَلقة ظاىرة أك خفية مع نصوص أخر
العَلقات تكوف استجابةى فكرًة تداخًل النصوًص بعضها مع بعض. كبرغم كل ذلك إف جنيت َف يرتض ما 

 اقًتح من "ا١تتعاليات النصية" للتناص بل عدؿ عنو يف كتابو األخَت. 
 ي:النص وكىاكم تلك األ٪تاط ا٠تم  اليت صارت ٤تمل دَّلَّلت موقف

1. “Intertextuality: the relation of co-presence between two or more texts, that is, the 
effective presence of one text in another which takes place by means of plagiarism, 
quotation or allusion. 

2. Paratextuality: the relation between the body of a text and its title, subtitle, 
epigraphs, illustrations, notes, first drafts, and other kind of accessory signals which 
surround the text and sometimes comment on it. 

3. Metatextuality: the relation, usually called “commentary”, which links one text with 
another that comments on it without quoting it or, even, without mentioning it at all... 

4. Archtextuality: the generic category a text belongs to. The text may not recognize its 
generic perception determines to a great extent the reader’s “horizons of 
expectations”, and, therefore, the work’s reception. 

5. Hypertextuality: the relation between the latecome text (hypertext) and its pre-text 
)hypotext(…”. 2 

التناصية: ىي عَلقة حضور مشًتؾ بُت نصُت أك عدد من النصوص، كىي اٟتضور الفعلي للنص يف نص آخر )بطريقة  .3
استحضارية حيث يتفاعل اٟتضور الفعلي بذلك( الذم يستحضر )مكانو يف النص( بػ السرقة )اَّلنتحاؿ مع اإلحالة أك عدـ 

 باشرة(.ا١تسة على سبيل اَّلستشهاد( أك اإل١تاع )اإلشارة الضمنية أك غَت اإلحالة إُف مرجع ٤تدد(، اَّلقتباس )ٚتلة أك فقرة مقتب
ا١تلحق النصي/النص ا١توازم: ىي العَلقة بُت جسد النص كعنوانو األصلي، العناكين الفرعية، ا١تدخل )عبارة مقتبسة ييصدَّر هبا   .1

اإلشارات )ا١تَلحظات(، ا١تخططات البدائية كتاب أك فصل من كتاب لتوحي بفكرتو العامة(، األمثاؿ ا١تووحة، ا١تلحقات، 
   3 ا١تمهدة )التمهيد(، كمساعدات بانوية كملحقات أخرل ٖتيط النص كأحياان تعلًٌق عليو )تضيف إليو شيئا(.

َّل النصية الواصفة: ىي العَلقة اليت تػيٍعرىؼ بػ "الشرح/التفسَت" يربط نصا بنص آخر دكف اَّلسشهاد بو أك استدعائو، بل ٯتكن أف  .1
 يذكر حتما. 

 النصية اٞتامعة: ىي ٣تموعة شاملة )جامعة( يتصل هبا النص. كالنص "أفق التوقعات" كابلتاِف، استقباؿ لعمل ما. .4
 اَّلتساعية النصية/ا١تَلبسة النصية/النصية ا١تتفرعة: ىو العَلقة بُت النص اٟتاور )ا١تتسع( كالنص الغائب )ا١تنحسر(.  .0

                                                                                                                                                                                

The Aesthetic Relation   
  ينظر: 

Fifty Key Literary Theorists: 126-131.  
1- Intertextuality: Origins and Development of The Concept: p. 280. 
2- Intertextuality: Origins and Development of The Concept: p. 280-281. 

 ا١تصاحبة النصية، ا١تناص، التناص، ا١تيتاانص، النص الَلحق، معمارية النص. -3
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توصَّل إليها جنيت كلها متداخلة كمتَلحقة يف العملية التطبيقية، كمتَلٛتة ىذه الفركع ا٠تم  اليت 
اليت ٖتيط النصَّ أبكملو  كمتَلشية يف العملية اإلجرائية. إهنا تتآلف كتتآزر ٖتت التعددية النصية/التعالية النصية

ذه األبعاد . حاكؿ جنيت رصد عَلقات نصية بعضها مع بعض من خَلؿ شرح ىدكف ٕتزئتو إُف األجزاء
 ا٠تم  َّلحتوائها عليها. 

 شاعرية-قصيدة/بُت-بُت
 من "التناص" Harold Bloom بلـو ىارولدموقف 
َّل يوجد شاعر بل ما يوجد -أنو َّل كجود ١تا ٯتكن أف نسميو قصائد، ا١توجود ىو بينقصائد فقط رأل بلـو
ا١تتبادؿ بُت الكاتب كالشاعر، كانتهائها زعم كحدة التنثر ك كاف بلـو أكثر ٛتاسا للتناص،  شاعر".-ىو "بُت

بتنكيد حضور السلف القوم من الشعراء يف النص اٞتديد، ىذه ا١تفردات األساسية لدل بلـو اليت ٕتعل النص 
مىو ىيد منبطحا لغَته تَلءمت "ا١تهم أف كل إساءة قراءة جر من معركة ا١تبدع مع التقاليد ك٤تاكلة نسفها... ٔتا قىدَّ

، ٖتدد أ٪تاطا نصية يف عَلقتها مع للنص، من كج ىو الذم  التناص، بل إف بُت بينصوص. فالنص َّل كجود لو إَّل بينصوص أخرىهة نظر بلـو
" سببا يف النص، أك القوؿ بضركرة ٖتقق البينصية حىت يتحقق قياـ "البينصيةك النصيضع األس  لقياـ النص. كرٔتا تكوف تلك العَلقة بُت 

" فقط. َّل يوجد بينقصائد". إف بلـو يرل أنو َّل كجود ١تا ٯتكن أف نسميو قصائد، ا١توجود ىو "بينص" ٔتعٌت "نصلكلمة "اَّلستخداـ ا١تتنخر 
ما ىو موجود لي  إَّل كلالنتيجة اليت كصلت إليها دراسات تفكيكية أف  ىا ىي ك  1 ".شاعر -بُت "شاعر" بل "
:. أك منتىج تناص يف األخَت تناصا  يقوؿ ىاركلد بلـو

“Few notions are more difficult to dispel than the “commonsensical” one that a poetic 
text is self-contained, that it has an ascertainable meaning or meanings without reference 
to other poetic texts. Something in nearly every reader wants to say: “Here is a poem and 
there is a meaning, and I am reasonably certain that the two can be brought together”. 
Unfortunately, poems are not things but only words that refer to other words, and those 
words to still other words, and so on, into the densely overpopulated world of literary 
language. Any poem is an inter-poem, and any reading of a poem is an inter-reading. A 
poem is not writing, but rewriting, and though a strong poem is a fresh start, such a start 

is a starting-again”. 2     

فكرة أف النص الشعرم مكتف ذاتيا كأف لو معٌت ٯتكن التنكد منو، أك "َّل توجد أفكار كثَتة ٯتكن أف تكوف أصعب يف دحضها من 
معٌت َّل ٭تتاج لإلشارة إُف نصوص شعرية أخرل. ففي داخل كل قارئ شيء يريد أف يقوؿ: "ىنا قصيدة كىناؾ معٌت، كأان على يقُت 

مع بُت اإلثنُت".لكن، لسوء اٟتظ، القصائد ليست أشياء بل كلمات ٖتيل إُف كلمات أخرل، كتلك إُف حد معقوؿ من أنو ٯتكن اٞت

                                                           

 .368ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -1
2 - Poetry, Revisionism, Repression: p. 234. by Harold Bloom, Chicago Journals, Critical 
Inquiry, Vol. 2, No. 2, (Winter, 1975), pp. 233-251. Published by The University of 
Chicago Press, http://www.jstor.org.   

 

http://www.jstor.org/
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قراءة. إف القصيدة -قصيدة، كأم قراءة لقصيدة ىي بُت-الكلمات األخرل ٖتيل إُف كلمات أخرل، كىكذا... إف أم قصيدة، ىي بُت
  1 .بداية جديدة، فإف تلك البداية ىي تكرار لبداية" ليست كتابة، بل إعادة كتابة، كعلى رغم أف القصيدة اٞتديدة

فالنص َّل فكاؾ لو من سلفو بل إنو دائم اٟتركة كالوجود يف النص اٟتاور حيث َّل كجود لو إَّل بُت 
 Allمن مقدمة قطب التفكيك الذين استخدموا مصطلح "كل قراءة ىي إساءة قراءة إف بلـو"بينصوص"، 

Readings are misreadings بوؿ دي ماف" لنفي قدرة النص على إنتاج معٌت. فػػ Paul de 

Man  كبلـو كغَت٫تا جاؤكا هبذا ا١تصطلح يف معسكر التفكيك أثناء بياف قراءة استهَلكية، إهنم قصدكا هبذا
ا١تصطلح أف كل قراءة للنص تنتج معٌت َّل يتم تثبيتو إَّل إُف حُت، إُف أف ٕتيء قراءة جديدة تقـو بتشفَت 

من جديد عرب تفكيك القراءة السابقة كىكذا إُف الَلهناية. كصل دم ماف يف ٖتمسو لفكرة إساءة قراءة  النص
 : النص إُف القوؿ

“the specificity of literary language resides in the possibility of misreading and 
misinterpretation”. 2   

 3 .إساءة القراءة كإساءة التفسَت""خصوصية اللغة األدبية تكمن يف إمكاف 
، يف أف كل نص ىو "بينص" أك "بينػػػنص" الشعب التفكيكي يتفق بلـو يف تعريفو البسيط للتناص مع

، فكما ٔتعٌت أنو مسبوؽ الكتابة/الوجود قصيدة"،-شعر"، كالقصيدة بػ "بُت-كقياسا عليو يسمى الشعر بػ "بُت
يم القصيدة، بل النص كالقصيدة كَل٫تا مفضياف إُف ىياـ نصي يهيم النص يف الفضاء ا١تركاغ، كذلك هت

" rewritingمثل "إعادة كتابة  كتَلشٍي حدكدو كبناًء مفارقاتو بُت كتابة/كتاابت تتمثلها مقوَّلت بلومية
 starting" ك"تكرار لبداية fresh start" ك"بداية جديدة inter-readingك"بػُت قراءة 

againعلى األصل الذم سرعاف ما  مبنية أهنا دية كابرثية، بل أعتقدقوَّلت دري"... َّل ٗتتلف عن م
 كاف ابلفعل موجودا  ألثرو  أثره  اأهن الناقدي الفذُّ عند قراءتو لألدب/اللغة/النص ك٤تاكلة اَّلبتكار فيو يكتشف
يكوف . كلذلك اتفق كبار التفكيكيُت مثل ريفاتَت كأمثالو على أف "النص"  already readكمقركءا 

   شبكةن لغويةن، كَّل يكوف نسيجى أشياءو كأفكارو.
 
 

                                                           

 .201ا٠تركج من التيو دراسة يف سلطة النص:  -1
2 - Literature and Language: A Commentary, p. 184. by Paul de Man, New Literary History, 
Vol. 4, No. 1, The Language of Literature (Autumn, 1972), pp. 181-192. Published by The 
Johns Hopkins University Press, http://www.jstor.org.    

اؿ ليتش: "كل القراءات خطن قراءات ابلضركرة". ينظر: ا١ترااي اٟتدبة من البنيوية إُف . أك كما ق195ا٠تركج من التيو دراسة يف سلطة النص:  -3
 . 339التفكيك: 

http://www.jstor.org/
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 Leitchليتش شجرة النص عند و  Riddelالنص عند ريدؿ مراوغة 
أف "النص السابق" يصبح مدلوَّل مراكغا  ْتيث رأل Josepn. N. Riddelريدؿ  كىذا ما ذىب إليو

البينص" ٯتثل اٟتاجز بُت النص كنفسو، ىي "النص اٟتاور"، فالنص يتحوؿ عنده إُف "النص ك عَلمة ليف ذاتو ل
ٌوًلىو إُف بينص، تلعب فيو اَّلختَلفات "فإف النصوص السابقة ٕتتاح حدكد النص اٟتاور لتي  ٦تا يسمح ابللعب اٟتر للنص/العَلمة، حى

نص أصل عزتو نصوص ْترية كاملة. لكن تلك النصوص السابقة ليست يف اٟتقيقة نصوصا بل بينصوص، أم َّل يوجد يف الواقع نص أكؿ أك 
بعض ا١تَلحظات عن ٖتقيق "ا١تعٌت" ا١تفقود  Vincent B. Leitchفنسنت ليتش تناكؿ ككذلك  (1) سابقة".

هًنائيَّة  )النصية( قائَل: يف متاىة الَلَّ
"يف التناص. إف النص لي  شيئا موحدا أك مستقَل، لكنو ٣تموعة من العَلقات مع نصوص أخرل. إف نظامو اللغوم، ك٨توه كقواعده، 

 Cultural Salvationمن التاريخ، ْتيث يشبو النص مركز توزيع ٞتيش خَلص ثقايف tracesآبارا -كمعجمو ٕتر معها شذرات

Armyمن األفكار كالعقائد ا١تتنافرة. إف شجرة النص ىي ابلضركرة شبكة غَت مكتملة من  ، يضم ٣تموعات َّل ٯتكن تفسَتىا
2(".Intertextبينص )نص متداخل  )حتما(مقتطفات كاعية كغَت كاعية مستعارة... )كا١توركث يربز يف حالة هتييج ك( كل نص ىو 

 

 كيانو، فكل نص يكوف يف  يةكا١تقتطفات التارٮت الثقافية ٙتة َّل كجود للنص الربئ الذم ٮتلو من اآلبار
من األفكار كا١تعتقدات كاإلرجاعات الشعورية كالَلشعورية، ىذا ا١تفهـو النصي يشمل نيظيمى  متآلفةن  ٣تموعةن 

 األدًب برمتها.
“The central element of intertextual interpretation is to note and make connections 
between and among texts. Every text is potentially the intertext of every other text, and 
so reading becomes an infinite process. Whereas the traditional notions of allusion and 
source study direct us to the intentions of the authors under consideration, intertextual 
theory declares those intentions unnecessary, unavailable, and irrelevant”. 3 

ىو مَلحظة اَّلرتباطات )العَلقات( كمراعاهتا بُت النصُت فنكثر.  (النصي كاٟتريف -بُت) intertextual إف العنصر ا١تركزم لتفسَت
/تناصَّ  ، ك٢تذا تصبح القراءة عملية غَت كبقاايه( رماد النص القدٔف من )جزءنصٌو آخرى  من ا١تؤكد أف يكوف كل نص )جديد( بػىيػٍنىصَّ

لتلميح )اإل١تاع ا١تباشر أك غَت ا١تباشر( كا١ترجعية )مصدر اإلشارات ا١تتوارثة من نص آلخر( من امتناىية. على أف ا١تفاىيم التقليدية )
غَت موجودة )غَت " تقرر كتوجب تلك النوااي غَت وركرية، النص -ة "بُتإبمعاف كدقة، فنظري ا١تؤلفُت انتباىات كنواايالدراسة( ٖتٌوًلنا إُف 

 كغَت مَلئمة )يف غَت ٤تلها(. متوفرة(
ا١تنظور اَّلسًتاتيجي ١تا بعد اٟتداثة/البنيوية يتمثل يف أتصيل انفتاح النص كٖتولو إُف َّلهنائية الدَّللة 

دكدية ا١تعٌت كتعدد اٟتقائق كالعواَف ابختَلؼ ما ليست لو بداية كَّل هناية( كَّل ٤ت infinite)الَلمتناىية 

                                                           

 .369ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -1
 . كينظر:340-339ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك: -2

A Dictionary of Literary and Thematic Terms: pp. 218-219. by Edward Quinn, Second 
Edition, Facts On File An Imprint of Infobase Publishing, United State of America 2006. 
3- Against Intertextuality: Philosophy and Literature: p. 235. 
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القراءة كاإلساءة إليها. فالقارئ/ا١تتلقي يقرأ القصيدة اٞتديدة يف ووء أتثَت السلف ٔتعٌت كيعيد تقييم السلف 
 يف ووء اٟتاور ٔتعٌت آخر.

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الثاني

 
 

  ”أذكال "التناص
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إف رحلة القارئ عرب معايشتو نظرايت ٥تتلفة للتناص ىي طريق ا١تعرفة من خَلؿ استكشاؼ ظواىر النص 
ا١تتعاقبة اليت ىي حصيلة التفاعل كمدار التداخل يف إتاىات األدب كالنقد، كيتجسم مدلوؿ 

تناص"، فَل يتم "التناص/البينصية" أماـ القارئ، ألف "النص" كاف ىو ىاج  الفكر النقدم الغرّب قبل "ال
عرض الرؤل التناصية إَّل ابَّلستناد إُف رؤل األعَلـ أنفسهم ١تفهـو "النص" ا١تهين للدخوؿ مع غَته يف 

 العَلقات التناصية. 
 من خَلؿ األفذاذ ٕتاه اللغة كعَلقتها ابإلنساف كالعاَفى، كعَلقة األدب بغَته َلحظ نظرايت ىؤَّلءيحينما 

األيقوانت اليت انتشرت يف الًتاث الغرّب، كانبهرت هبا عقوؿ القركف الوسطى، أجد أهنا َف تكن إَّل كقد 
ا جاءت بو نظرات دقيقة ٨تو اللغة كالكَلـ كاألدب عند سوسور ٖتت فكره ٔت ريؤىلن تتشابوتكوَّنت منها 
ية كا١تنولوجية عند ابختُت، مث انبعثت منها الدَّللة"... كتنويع لغة الركاية ٨تو اٟتوار -ا١تدلوؿ-اللماح: "الداؿ

 أفكار تناظرىا اترة كتشاطرىا اترة أخرل، إُف أف ٘تت تسميتها بػ نظرية "التناص/البينصية" عند كريستيفا.
مث تلتها مدارس عديدة يف تشكيل بنية "التناص" كػ نظرية ٖتليلية للغة الشعرية أك األدبية بناء على كجوه 

.. كعلى رأسها مدرسة التفكيك اليت ىضمت مصطلح "التناص" ٘تاما، كأوفى عليو ىوية "النص" ا١تختلفة.
خاصة ٘تيزه من غَته. كيف ذاؾ السياؽ قد ظهرت إتاىات أخرل استجابةن لتطلعات توسيع مفهـو ا١تصطلح 

ع مفهـو ذاتو ليشمل كلَّ شيءو يقـو بربط العَلقة بُت النصُت السابق كالَلحق... كمن ىذا ا١تنطلق توس
 كشرع يدرس العَلقات غَت األدبية. ،"التناص" لغاية ما حىت ٕتاكىزى دائرةى األدب

 Socraticات سقراط" خَلؿ قراءتو "حوار Dialogueمصطلح "اٟتوارية  وبط ابختُت

dialogues كحسب "اٟتوارية" من مقومات الركاية لكوهنا ٤تمل دَّلَّلت متعددة، كعينات كثَتة، عندما "
يستيفا ىذه السمة يف عمل أدّب فسمتها بػ "التناص" موحية إُف صفة التداخل كالتثاقف بُت تناكلت كر 

  النصُت/النصوص السابقة كالَلحقة.
ة كما بعد اٟتداثيعٍت الفلذاًت النصية اليت تعود إُف مسارات  -يف ووء ما مضى عنو  -فػ "التناص" 

اٟتداثة، يستحضرىا الفاعل )مؤلف النص( حا١تا أنو شاعر، كاتب أك قارئ، من خَلؿ اَّلقتطاع كالتحويل، 
اَّلمتصاص كالتشرب، التفاعل كالتبادؿ، التغاير كالتمازج، الًتاص كالتَلحم، التَلحق كالتداخل أساسا على 

 " حصيلةى تفاعًل نصوصو َّلهًنىائيَّةو يف نصٌو جديدو. ا١تخزكف اَّلجتماعي كالثقايف كالتارٮتي. كمنو صار "التناص
أجل! إف النصوص اٟتاورة أتِت اقتفاءى آباًر نصوصو قدٯتةو، كمنو قد أمضت النصوص اٞتديدة نتاج تلك 
البقااي القدٯتة اليت ٕتعل القارئ يتفكر أف "التناص" أمضى سىًوايِّ يف ٚتيع دكائره السابقة قبل نشنتو كػ مصطلح 

كنتاج هنائي لألفكار ا١تبثوثة يف كتاابت النقاد السابقُت. إف كانت اإلجابة بػ نعم! فيتبادر للذىن تلقائيا:  نقدم
 ىل اَّلمتصاص كالتحوُّؿ كالتحويل كحداته متساكيةه لدل ٚتيع النقاد؟



                                                                                "التناص"أشكاؿ  ين؛الفصل الثا

  

88 

فاإلجابة عن ىذا السؤاؿ عبارة عن أشكاؿ "التناص" يف الواقع العلمي كالتجريب. كاختلف علماء 
اَّلٕتاىات النقدية يف تناكؿ ىذا ا١توووع ابختَلؼ منازعهم النقدية، فنخذ "التناص" َّلستيعابو نفسو يف 

ولوجية كتفكيكية يتنَّ أف ٮتضع ١تنهج بعينو، كىذا ما يداخلو من مناىج متمايزة من بنيوية كأسلوبية كٝت
م أكلئك النقاد يف حضن يضبطو ٔتحاكر متعددة يف سياؽ مطالب متنوعة بدت ابدئ األمر على أيد

"النص"، ٙتة صارت لو إشكاليات متعددة األطراؼ كمتفاقمة الغاايت َّلختَلؼ كجهة تناك٢تا من ابحث 
 آلخر.

طا١تا كاف النصُّ نتيجةى فعالية التحويل كالتوليد، فيعود النصُّ إُف الشفرات النصية األكُف اليت يتناهبا ا٢تدـ 
 إ٧تاز للنص القدٔف. كالبناء لتشكيل "النص اٞتديد" كػ

إذف، ما دكر كحدتى "ا٢تدـ" ك"البناء" يف بنية نصية؟ ىااتف الكلمتاف تشَتاف إُف نزعاتو يدكر حو٢تا 
"النص"، كبذلك تتحقق ٝتات التداخل كالتشابك كالتماسك كالتوافق كالتعالق كالتثاقف كالتَلقح... ٦تا تؤدم 

ػ "التقاطعات النصية"، ىذه ا١تداخَلت النصية َّل تربح تتَلقى إُف "ا١تداخَلت النصية" أك ما ٯتكن تسميتها ب
مع اإلرجاع كاإلرجاء كاَّلختَلؼ كالتقاطع، كبذلك تطرأ على ىذا التداخل ما ٝتي بػ البينصية/العَلقة النصية 

 بُت النصوص القدٯتة كا١تعاصرة ٔتختلف أشكا٢تا. 
يدكر حوؿ حٍلقة اَّلجًتار كاَّلمتصاص كالتشرب فػ مصطلح "التناص" يف ووء مفهومو العاـ يشمل كلَّ ما 

كالتحوؿ كغَتىا من العناصر اليت تدؿ على التعالق بُت النصُت... كقد أمست ىذه التقنيات التناصية كآلياهتا 
 ٦تهًٌدة لظهور ىذا ا١تصطلح ّتملة أبعادىا.

أدبية كنقدية. ٙتة نقاد  فيما يلى أتناكؿ أشكاَّلن تناصيةن، ىي أكواع ٥تتلفة تنبعث من إواءات لغوية ك 
كثَتكف يف الًتاث الغرّب )الفرنسي كاإل٧تليزم( قاموا بدكرىم الرئي  يف أداء مفهـو "التناص" كتشكيلو كفق 

 إتاىات سائدة يف النص كالنصوصية. 
مهما اختلف الباحثوف/النقاد إُف مفهـو "التناص" حسب رؤيتهم النقدية ا١تختلفة، كمنػزعهم األدّب ا١تتنوع 
إَّل أهنم على الرغم من كثرة تلك األيديولوجيات كاأليديولوجيمات الفكرية ابلساحة النصية سعوا إُف ٖتصيل 
القاعدة ا١تعرفية التناصية كاستعادهتم مكانتها بقفزات متسارعة صوب مفاىيم موسعة تشمل كثَتا من جوانب 

 البَلغة. 
 دواعي "التناص" ومظاىره

ار من ا١تفاىيم السابقة ينبغي من استعادة مظاىر "التناص" كدكاعيو، إهنا ٖتدد ترجيح كاختياعتبارا ١تعايَت 
 :مفهوما سائدا )تفكيكيا( للتناص/البينصية

 التعددية الناشئة عن التقاطع
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ِِنائية للداللة/ادلعٌت  الالَّ
 الرماد التارخيي
 الرماد الثقايف
 تدمَت التقاليد

 تشرب النص اجلديد من القدًن
  واذلدـ بُت النص ادلقلِّد وادلقلَّدعالقة ادلزج 

 عالقة الرفض والقبوؿ بُت النص ادلغلق وادلفتوح
 الصراع بُت الداخل واخلارج

نظرا إُف ىذه ا١تكوانت كاألس  ٙتة عناصر تبعث بصمات التداخل كالتشابك يف "النص" ذاتو، خصوصا 
 ، فنوحت ٝتاتو جوىريةن للتناص.  من إطار النص الركائي

 شبيو النص يف صورة الكرنفاؿ/ادلهرجاف       
 احلوارية                                                               

 التعددية                                                                                  
 التناص                                                                                                    

 ٭تتوم الكرنفاؿ عناصر اتلية:
 الصَتكرة  -

 اَّلستمرار  -

 اٟتركة  -

 التبادؿ كالتفاعل  -

 انبناء الَلحق ابلسابق  -

 الَلهنائية  -

 اإلغَلؽ  -

ختلفة ىينت ظركفا مَلئمة لوَّلدة "التناص" كػ مصطلح نقدم، كنتاًج فالفلسفات ا١تتقدمة كالنظرات ا١ت
، خصوصا بعد أف شرع مفهـو "النصية" َّل يتوقف عند حدكد كلمات متعاقبة أك متتاليات ٚتلية  نصوصو
٤تددة بل كجب ارتداد النص إُف ا١تاوي لتوليًد عَلقًة اٟتوارية بُت النص اٞتديد كالنص القدٔف، كبذلك 

 كلمات قابلة للدخوؿ يف سياقات أدبية َّلهنائية. أصبحت ال
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َف ينشن "التناص" من فراغ بل إنو امتداد للشكليات النقدية اآلنفة الذكر، مث سرعاف ما امتدت ىذه 
اٞتذكر كػ أس  كمكوَّانتو للمصطلح" ابٍسمو جديدو كفكرو قدٔفو يف مدرسة جوليا حيث استفادت من 

  ىا يف صياغة ىذه الفكرة.اللمحات ا١تاوية الفلسفية كغَت 
 عناصر "التناص/البينصية"

ٍيصنا مثل مقوًٌمات لغوية كأس و فنًٌيَّةو، يقـو بربط النص الظاىر  فػ "التناص" ٤تفوؼ ٔتظاىر ما تعٍت لو خصًٌ
 ابلنص الباطن، كإظهار عَلقتو ابألنساؽ األخرل اليت تشكًٌل قواـ البنية اإلبداعية.

التقاليد كالتدمَت كاللغة كالكينونة كالتاريخ كالثقافة، كمن ا١تستحيل انصراؼ  يستمد "التناص" كجودىه من
"ا١تصطلح" عن ىذه األطر التفكيكية كٚتاليات معاَف ٣تالة كحدكده، إهنا من مقوماتو، كَّل يقاس كجود 
 "التناص" دكف فروية ىذه الدكائر، كبذلك يتنكد حضور السلف يف النص اٞتديد، فالتناص ىو األساس
الوحيد الذم يقـو بتكوين النص كتصويره، إنو ابعث كمسبب إل٬تاد النص، كمن مثىَّ تتنكد وركرة ٖتقق 

 البينصية لتحقيق النص ذاتو.
كلييٍدرىؾ مدل أ٫تية ىذه ا١تلزمات يف تكوين "التناص"، ٬تب أف يووع األمر يف نصاب مقادير ا١تكوانت 

 التالية.
 بُت-النص يف منطقة البُت -

)يف اٟتداثة كاف التمركز كفيما بعد اٟتداثة كاف التبعثر كفيما بعد البنيوية صار  -الَلمرجعية/الَل٘تركز  -
  الَل٘تركز(.

 تقويض األصالة كهتدٔف الثبات -

 إنتاج اٞتديد من القدٔف )التحليل النصي( -

 ا١تزج بُت القدٔف كاٞتديد -

 الرماد الثقايف كالتارٮتي -

يف اٟتداثة كاف الغرض كفيما بعد اٟتداثة/ما بعد البنيوية  -َّلت )الدَّللة( اللعب اٟتر للداَّلت كا١تدلو  -
ككذلك كاف يف اٟتداثة ا١تدلوؿ كفيما بعد اٟتداثة الداؿ كفيما بعد  -صار اللعب كنظرية اللعب 

 البنيوية لعبة الدكاؿ. 

 التقاليد كالوعي هبا -

 التحوَّلت العائمة -

 اف ذلك )الفووى( فيما بعد اٟتداثة ك)ا٢ترمية( يف اٟتداثة.ىذا فيما بعد البنيوية كك -الَلهنائية  -

 انتفاء التفسَت ا١توثوؽ -
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ىذا فيما بعد البنيوية ككاف فيما بعد اٟتداثة ٣ترد الغياب ككاف يف اٟتداثة ٣ترد  -اٟتضور كالغياب  -
 اٟتضور. 

 اَّلختَلؼ كاإلرجاء -

 أثر أثر ألثر آخر... -

اٟتداثة/ما بعد البنيوية( كيف اٟتداثة كاف الشكل مًتكبا  الَلشكل متقطع )ما بعد –النص ا١تفتوح  -
 كمغلقا.

 الَلإبداع/التفكيك )فيما بعد اٟتداثة/ما بعد البنيوية( ككاف )اإلبداع( يف اٟتداثة. -

 يف اٟتداثة كاف التحوؿ كفيما بعد اٟتداثة ا١تَلزمة كفيما بعد البنيوية ا١تراكغة. -ا١تراكغة  -

 البنيوية ككاف فيما بعد اٟتداثة ا١تفارقة ككاف يف اٟتداثة ا١تيتافيزيقيا. ميتامفارقة كاف فيما بعد  -
" مفاد عدة إنتاجات نقدية كمشارب منهجية مثل بنيوية، كتفكيكية، كٝتيائية كغَتىا،  أوحى "التناصُّ
دل كمن أجل صلة متوطدة بُت اإلنتاج الذم اكتسب شرعية "التناص" لدل جوليا كبُت تفكيك ا١تيتافيزيقا ل

 دريدا تعترب مدرسة "التناص" من إنتاجات أبعاد ا١تدرسة التفكيكية أخَتا. 
العقلية الصرفة، إهنا تصَت مقصد  -ما دامت ىذه ا١تفردات السابقة رمزا للتجربة التناصية 

"التناص/البينصية"، ىذه العناصر هتمنا يف ىذه الدراسة، ألف "التناص" َّل ٯتكن أف يكوف معزكَّل عن ىذه 
رتباطات القائمة حولو، فَل يتم مفهومو إَّل عند اكتماؿ عناصره حيث إذا اختل بعضها فىًقدى "التناص" اَّل

كجودىه، فصارت للتناص أشكاؿ عديدة بُت األنساؽ النقدية كاألدبية كىٍفقى اختَلًؼ ريؤىل أصحاهًبا فتعود 
 مصائر ا١تصطلح إُف منازع قائليو. 

 َّل يعٍت ذلك إَّل لعب اَّلختَلفات كالتعاروات بُت ا١تدلوَّلت حينما يكوف اٟتديث عن مصدر ا١تعٌت
خارج النص كىذا اللعب َف يعد ٣ترد تعاروات معينة، لكنو أصبح دكف حدكد كمن ىنا أصبح ا١تعٌت َّلهنائيا 

. ماداـ األمر كذلك، فيعود اٟتديث إُف "التناص" أخَتا، ألف التصور كػ ىذا يعٌت عند خركجو من منابعو
"النص" حدكده، فكننو يتصور لنفسو مقرا، لو حدكد جغرافية، ٬تتازىا دكف عناء، فقد كوع أصحاب اجتياح 

نص ابلضركرة، لعدـ كجود نص مغلق كهنائي، فانطَلؽ النص كػ ىذا  -الفكرة البينصية أف "النص" ىو بُت 
خَت أف "النص" َّل كجود لو يعٌت كجوده بُت نص آخر كاآلخر يف غَته إُف ما َّل هنايتو لو، فاألمر يؤكؿ يف األ

"إف التناص ىو الذم يضع األس  لقياـ النص كرٔتا تكوف تلك العَلقة بُت  إَّل بُت "بينصوص"... كىذا ٦تا يؤدم إُف القوؿ:
 1النص كالبينصية، أك القوؿ بضركرة ٖتقق البينصية حىت يتحقق قياـ النص، سببا يف اَّلستخداـ ا١تتنخر لكلمة "نص" ٔتعٌت "بينص". 

                                                           

 .368ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -1
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ٖتاكؿ الدراسةي رصدى ٣تموعةو من األشكاؿ كاأل٪تاط اليت ابتت شنان بُت األكساط النصية/اللغوية كاألدبية 
 نقدا كأصالة. كبذلك تصَت معاٞتة بنية "التناص" فيها تتمة كتكملة ١تا تقدـ عن مفهومو.     

 أشكاؿ "التناص" 
 كقد تنوعت عند علمائو إُف:  -من منظور النقد الغرّب  -ىذا بياف ألشكاؿ "التناص" 

 العالمة -
 العالقة النفسية/ النص ليس سوى أثر  -
  شبو احلرفية -
 تدمَت اللغة سلبا وإجيااب  -
 احلوارية  -
  –جسدية النص  -االكتناه النصي الالمتناىي  -
 االقتطاع والتحويل/التداخل النصي الظاىر  -
 قبل النصما  -
 /البينصية/التنقيلالتناص -
 "النص" ىو "التناص" ابعتباره إعادة قراءتو وتكثيفو عرب اختزاؿ عالقتو النصية -
 التقويضية  -شطب العالمة/التفكيكية  -
 التداخل النصي عرب االقتباس/السرقة/التلميح واإلدلاع... ادلناصُّ عالمة متازج كبَت -

 Hypertextualityادلناص 
 داخلية حلضور التاريخ اإلشارات ال -
 أتصيل التأثر -إلغاء النصية األوىل )ادلرجعية/األصالة( -
 التأجيلية  -
 االفًتاض ادلقدـ  -

 ىذه الصور كلها تتفرع إُف ٪تطُت رئيسُت: 
 يعٍت صياغة جديدة لنص قدٔف، كىذا مذىب ابختُت كجوليا كأتباعهما. منط احلضور التقديري

 no limitation of textsالَلحدكدية للمعٌت )النص(  -
 ending of new meaningهنائية مهارة اإلبداعية كاَّلبتكار/القضاء على ا١تعٌت اٞتديد   -
 every meaning (signification) is oldكل معٌت )دَّللة( قدٔف  -
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 every text is aكل نص )جديد( يكوف صياغة نص قدٔف )بطريقة شعورية كَّل شعورية(  -

reforming of a previous text 

 the text is not a property of writerالنص َّل يكوف ملك ا١تؤلف  -
 the text is a totally freeالنص كحدة حرة متكاملة، ك٢تا سلطة اتمة على ذاهتا  -

phenomenon 
  texts are used in newly استخداـ النصوص يف صور جديدة/٤تدثة -
 إزالة طابع القداسة عن النص  -

يعٍت تسجيل نصوص أخر على سبيل السرقة الظاىرة، كاَّلقتباس كالتضمُت مثَل،  ليمنط احلضور الفع
 كىذا مذىب جَتار جنيت كركَّلف جيٍت كأتباعهما. 

 limitation of textsاٟتدكدية يف ا١تعٌت )النص(  -
 possibility of newإمكانية إ٬تاد/خلق ا١تعٌت اٞتديد/صياغة الدَّللة اٞتديدة  -

meaning/text/signification 

ٮترج "التناص" من أنظمة النصوص كا٠تطاابت إُف أنساؽ فكرية كبيٌتن نصية تستند يف ٦تارساهتا إُف 
 استقراء ظواىره: 

 دمارسات لإلشكاليات التناصية قبل ظهور ادلصطلح
 افو كصوره. ا١تخطط التاِف لعلو يووح مستوايت "التناص/البينصية" من أكائل ظهوره إُف نضج أطر 

 
 العالقة النصية                                                             

 العَلمة                                      
 شبو اٟترفية                                            

 تدمَت اللغة                                                                        
 اٟتوارية                                                                                       
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 العالمة

"التناص" عند دم سوسور، تلك عناصر فلسفة "التعالق" بُت ثنائية اللغة كالكَلـ تكشف عن أبعاد فكرة 
 العناصر اليت تتحدث عن التداخل كالتَلقح ٕتتمع يف "العَلمة اللغوية":

 العَلمة  -
 الداؿ كتصور ا١تدلوؿ -
 تعددية الدَّللة -
 اللغة كالكَلـ -
 التقاطع كالتَلقي عرب ا٠تطُت الرأسي كاألفقي -
 نظرة اترٮتية -
 نظرة كصفية -
 نظرة اجتماعية -
 اَّلختَلؼ كاإلرجاء  -

ك٦تا مضى عن "التناص" يشَت كلو إُف التداخل النصي أك تداخل النصوص، فالنص يستحدث كجوده ٦تا 
سبقو. كما رآه دم سوسور عن الفركؽ بُت اللغة كالكَلـ تشَت أبسرىا إُف دَّللة ٚتاعية، ك٪تطية ٚتاعية، 

ا نبذة عن اللمحات اليت كطبيعة ٚتاعية للنص. فالعناصر اليت ذكرهتا َّل تعٍت اٟتصر على اإلطَلؽ بل إهن
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تدرس عَلقة النص بغَته، أك توظيف نص يف نص آخر، أك قطعات نصية بُت نص/نصوص أخر. كلعل األمر 
يصَت أكثر كووحا كانسيااب عند كوع مقارنة بسيطة بُت أداِت النص: اللغة كالكَلـ. ىذا التكوين لي  انشئا 

كسينكركنية، فيحدث  دايكركنيةددية انشئة عن تقاطع نظرات عفواي بل إنو نتاج العَلمة اليت تتَلقى فيها تع
 فيها اَّلختَلؼ كاإلرجاء، كمن مَلقاة ىذه الثنائية  تنشن التعددية.

 بُت اللغة والكالـ/نصية النص

 
اللغة = الكالـ                                                   

ٙتو تداخل بُت اللغة كالكَلـ، فَل كجود ألحد٫تا دك٪تا اآلخر، ألف اللغة أداة إنسانية كتعبَت عن مشاعر 
إنسانية، فاللغة يف حاجة ليقـو أحد ابلتعبَت )األداء الفعلي( عنها، كمن مث تتَلحم كحدات اللغة كالكَلـ عرب 

ب كىكذا، من النظم ا١تكونة ٢تا... عرب أشكاؿ ا١تتلقي الذم َّل يستطيع التخلص من التاريخ كالثقافة كالشع
 )نصوص( لغوية/سياقية كغَت لغوية/مقامية... 

كتداخل النص يعٍت استفادتو من النصوص السابقة، كمن ىذه العملية ظهر مسمى "النصوصية" كًتٚتة 
 ، كىذه اَّلستفادة تتحقق عرب دينامية ا١تقاؿ كا١تقاـ.Intertextualityللمصطلح اإل٧تليزم 

 التناص
 السياؽ اللغوم كعناصره                          السياؽ غَت اللغوم كعناصره                   

 ككَل٫تا تتفاعل يف ا١تتلقي )الكاتب كالقارئ( على حد سواء.                                                                  
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ة، ككذلك التداخل بُت طرفيها ما َّل ينشن عفواي بل يكوف نتاج افًتاض أيخذ "التناص" التعددية يف الدَّلل
 التمازج الشعورم كالَلشعورم، 

 العالقة النفسية، النص ليس سوى أثر 
كاف فركيد قد تتبع سلوؾ "إٯتا" بطلة ركاية "فلوبَت" الشهَتة مداـ يوفارم، مؤكدا طبيعة اَّلختَلؼ 

سنوات نضجها هتاب الدخوؿ إُف اَلت التجارية فيما يشبو اٟتالة كالتنجيل ا١تستمرين. كانت "إٯتا" يف 
ا١تروية النفسية ا١تزمنة. كيف تتبعها لذلك "األثر" ادد داخل الوعي يف الوقت اٟتاور، تعود إٯتا إُف ٕتربة ذاتية 

كعي عن كاقعة بسيطة حدثت ٢تا عندما كانت يف الثانية عشرة من عم رىا، يـو دخلت أك ذكرل ٥تتزنة يف الَلَّ
 أحد ااؿ التجارية ككجهت فجنة بعاملُت يضحكاف كاندفعت ٕترم ىاربة يف ذعر كخوؼ.

ىف القراءة التقليدية أك ا٠تطية فإف اٟتادثة األكُف ىي "أصل" "األثر" اٟتاِف، لكن قراءة فركيد اٞتديدة 
وؼ "إٯتا" إُف كاقعة سابقة للنص، كىي قراءة تقـو على آلية التنجيل كاَّلختَلؼ بشكل ٤تدد، ترجع خ

حدثت ٢تا عندما كانت يف الثامنة من عمرىا. يومها ١ت  صاحب أحد اَلت مووع العفة منها. كحىت اآلف 
يف قراءة فركيد ٖتوؿ األصل السابق، كاقعة العاملُت ك٫تا يضحكاف، إُف "أثر" ألصل جديد، ىو كاقعة ٖتس  

نا إُف التذكَت اب١تقولة الدريدية اورية من أف كل أصل ألثر يف مووع العفة يف جسمها. "ىل ٭تتاج األمر ى
النص ىو أثر؟". لكننا َّل نفلت من الَلهًنائيًَّة الدَّللة كٖتوُّؿ ا١تدلوؿ إُف الداؿ بصفة مستمرة هبذه السهولة. 

لبلوغ يف الثانية كمن مثىَّ نعود إُف ا١تواقف الثَلثة يف حياة "إٯتا" مرة أخرل: موقف النضج اٟتاِف، كموقف ا
عشرة، كموقف الطفولة من الثامنة. ما بُت ا١ترحلتُت ا١تبكرتُت، فالدَّللة اٞتنسية َف تكن موجودة يف الواقعة 
األكُف، فقد كانت البطلة طفلة يف الثامنة، كَّل ٯتكن أف تكوف قد مرت بتجربة اَّلستجابة اٞتنسية ١تداعبة 

إف اٞتنسية َف تكن موجودة يف التجرية الثانية، فقد شاىدت رجلُت  مووع العفة منها يف تلك السن ا١تبكرة. مث
يضحكاف كَف يقم أم منهما بلمسها. كمع ذلك فإف "إٯتا" تعطي ا١تواقف الثَلثة دَّللة جنسية رغم أهنا َف تكن 
كعي موجودة يف التجربتُت األصليتُت. مىت بدأت الدَّللة اٞتنسية داخل الَلكعي ْتيث يتم اسًتجاعها من الَل

لسحبها على أم ٕتارب كاعية، حاورة كمستقبلية، بل حىت على ٕتارب ماوية ٦تاثلة بُت سن الثانية عشرة 
كالسن حاليا؟ َّل أحد يعرؼ. كىكذا يتحوؿ األصل األخَت، ٖتربة مَلمسة مووع العفة، إُف أثر ىو اآلخر 

ثًر أثرو". فكل أصل يتحوؿ إُف أثر ألصل َّل نعرفو كَّل نستطيع ٖتديده، كىكذا تصبح النتيجة "أصل أثرو أل
 يشَت إُف أصل آخر ٙتة سرعاف ما يكتشف أنو اآلخر لي  سول أثر. 

ىذه القصة كإف كانت اكتناىا ٗتييليا إَّل أهنا تكشف عن البٌت الذىنية )ا١تعاصرة( كالنصية )النص األدّب( 
صل ١تا يتلوه بل تتحرؾ القصيدة داخل عند فركيد حيث َف يقر أف ٙتة شيئا لو كجود يف الواقع أك شيء إنو أ

 ثنائية التفكيك )أثر ألثر( كثنائية األلسنية اللغوية )دَّللة تلو دَّللة( كغَت٫تا. 
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كىنا يلتقي تقويض األصالة كهتدٔف جذكرىا يف الواقع مع نظرات مثالية أرسطية، كقد أشرت سلفا إُف مثل 
ُف فكرة قدٯتة انزحة من فيلسوؼ يوانٓف إُف فيلسوؼ يرثو ىذه اإل٭تاءات اليت تؤكد بل تعيد أصوؿ "التناص" إ

مث توارثت األمم فدخل ذاؾ اإلرث يف ثقافتها، كمنو ا٨تدرت إُف الثقافة العربية اليت اٗتذت منها عهدا جديدا 
 يف أدهبا الرقي. 
  شبو احلرفية

قرر إليوت أف الشاعر أك األديب َّل يصوغ القصة أك الرساـ َّل يرسم صورة إَّل كما ترتسم من ا١تعآف تكوف 
٢تا صَلت عميقة ابلتاريخ كالثقافة السابقة كا١تعاصرة اليت ٘تنح فرصة اَّلختيار كٕتلب التقليد كاَّلبتكار معا يف 

 ذاؾ العمل األدّب. 
 كل ما ٯتر بو من ا١تعٌت كالصورة كاألسلوب كغَتىا.   فعقل الشاعر يتمثل عنده كعاءان ٭تفظ

 تدمَت اللغة سلبا وإجيااب 
إذ تقـو اللغة بتثبيت الزمن كالوجود ابعتبارىا مقر الكينونة كأداة التعبَت عن التقاليد عند ىيدجر، فَل 

ت كمتخفيا كسطها يف تستطيع اللغةي ا٢تركبى منها، ٯتكن معرفة الوجود يف اللغة، فإنو يصبح حاورا يف الكلما
 نف  الوقت، كبذلك تكوف اللغة بُت حىرىكىًة كىٍشفو كٗتىىفٌو ميتىزاًمنو. 

" عن وركة تدمَت اتول التقليدم Being and Timeٖتدث ىيدجر يف كتابو "الوجود كالوقت 
اليد كالتدمَت كاللغة للمعرفة القدٯتة، َف يتطرؽ إُف مصطلح التناص/البينصية بطريقة مباشرة كلكن آراءه حوؿ التق

كالكينونة كالتاريخ تؤدم إُف إتاه سائد يف نظرية "التناص"، كىو التداخل أك النصوصية. جاء ىيدجر أبمثلة 
عديدة كاشفا عن مطالب فكرة ترابط الوجود كالزماف/الوقت، ففلسفة "التدمَت" عند ىيد٬تر ىو أساس مفهـو 

 "البينصية":"التناص" عند جوليا، ألف "التدمَت" يعٍت 
"٬تيء كل نص جديد إذف إُف الوجود ابعتباره بينصيا، سجُت اعتماده على نصوص كشفرات كلغات سابقة. إف مسنلة الكينونة تعيد 
ىيد٬تر إُف شعر ابرمنيدي  كىَتاكليتاس كأانكزٯتنادر. إف النص التفكيكي ا١تعاصر يعود إُف نصوص أخرل سابقة كيبدأ هبا. النص 

 1 ول على رماد ثقايف.ا٢تيد٬ترم ٭تت

 احلوارية 

" عند polyphonyمثاَّل لػ "تعددية األصوات  Dostoevskyصارت ركاايت دكستويفسكي 
 ابختُت:

                                                           

 .305البنيوية إُف التفكيك: ا١ترااي ادبة من  -1
Deconstructive critisim: p. 60 
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عنصر اٟتوارية يف ركاايت دكستويفسكي َّل تعٍت اٟتوارات العامة بُت األشخاص يف الركاية إهنا تعٍت ٝتات 
٘تتاز هبا عن غَته نظرا إُف أساليب خطابو الرمزية كالنموذجية كأكصافا ٗتص شخصيَّةن ٦تثًٌلىةن يف الركاية حيث 

كا١تثالية كا١تنطقية كاَّلجتماعية، ىذه اٟتوارية تعود يف ذاهتا إُف التعددية اليت تتحقق يف جوانب مكوانت النص 
فات متعددة كٝتاتو كأطرافو نتيجةى حوارًيَّةو متعددًة األطراؼ، كمن ىذا ا١تنطلق أصبح "النص" لديو ملتقى ثقا

"كالواقع أف اٟتديث عن تعددية الثقافات كاأليديولوجيات ككذا األصوات يف النص األدَّ، قد مت تفصيلو بكثَت من العناية منذ  كمواقفى متنوعة
 1 العشرينات من ىذا القرف على يد الناقد الركسى ابختُت".

رية" على ا١تستوايت اللغوية بل إهنا تتضمن َّل تقتصر ىذه التعددية ابعتبارىا ٝتة ابرزة يف "الركاية اٟتوا
اَّلنتماءات العقائدية كسلطات اجملتمع كآبار الثقافة، كهبذا ا١تزج ا١تتفاعل بُت لغتُت اجتماعيتُت داخل ملفوظ 
كاحد )النص الركائي( مع انتمائهما إُف حقبتُت ٥تتلفتُت أك كسطُت اجتماعيُت متباينُت خصوصا يف ٣تاِف 

 لشعبيُت أك ما يسمى بػ الكرنفاؿ تتحقق التعددية يف الدَّللة/ا١تعٌت. السخر كا٢تجاء ا
رأل ابختُت أف ىذه اَّلزدكاجية تظهر يف الركاية أساسا على اجتماع كعيُت لغويُت ٥تتلفُت، كبذلك يصَت 
ية النص الركائي نصا ىجينا، طا١تا يكوف ىذا التهجُت نتيجة التعارض أك اَّلنفصاؿ بُت النصُت سواء من انح

 ا١توووع أك األيديولوجيا إنو يكشف عن كجود التعددية فيو.
َّل تكوف إَّل ٣تموعة من  pholyphonic novelكذلك َّلحظ أف الركاية ذات األلواف ا١تتعددة 

األساليب ا١توجودة سلفا يف اٟتقل اَّلجتماعي ومن البنية األسلوبية العامة للركاية... تقوؿ كريستيفا عند 
" يف "النص" لدل ابختُت بوصفو امتصاصا أك كرد ambivalenceاٟتديث عن "اَّلزدكاجية كالتضارب 

حاكؿ ابختُت " ابعتبارىا امتصاصا من الكرنفاؿ. فعل على آخر أف ابختُت يدرس "الركاية ذات التعددية
لتحقيق معٌت التعددية يف اٟتوارية بوسيلة "صورة الكرنفاؿ" كتطبيقها على  -نتيجة  -إثبات التبادؿ كالتفاعل 

 نظرية "اٟتوارية" كتنقيلها إُف حشد صوتُت كمزجهما: الصوت القدٔف كالصوت اٟتديث. 
اليت ٮتتلط فيها كل  carnivalلنص األدّب كحالة ا١تهرجاف/الكرنفاؿ عقد ابختُت ا١تقارانت بُت حالة ا

 شيء: الثقافة العليا كالدنيا، الثقافة الرٝتية كالشعبية، كىذا ابلضبط "التناص"، يقوؿ الدكتور عبد العزيز ٛتودة:
بة، من أحكاـ القيمة كالتنكيدات. "إف الكلمة كىي تتجو ٨تو ىدفها تدخل بيئة حوار مضطرب مليئة ابلتوترات، بيئة يف كلمات غري

       (2)كتتداخل مع مَلقات معقدة كتتملص من أخرل، ٗتتلط ابلبعض كتنفر من البعض اآلخر كتتقاطع مع ٣تموعة بالثة". 
تعتمد الركاية من كيجهة نظر ابختُت على الوحدات الًتكيبية كتنقلب إُف ميداف تلتقي فيو ٣تموعة من 

تصبح بنيتها األسلوبية العامة متولدةن عن تفاعًل عددو من األساليب كا٠تطاابت  النصوص ا١تتعاروة ْتيث

                                                           

 . 65التناص كإنتاجية ا١تعاْف:  -1
 . 362ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -2
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ا١تتفاعلة يف النص ٔتختلف أشكا٢تا، من الكتاابت الصحفية كالرسائل ا٠تاصة كالكتاابت األخَلقية كالفلسفية 
١تتابعة ٠تطاابت كالعلمية كأ٪تاط الوصف األثنوغرايف كالتقارير كغَتىا، ككذلك من الكتاابت التقليدية ا

 الشخصيات اَّلجتماعية ابختَلؼ أنواعها.
فا٠تطاب الفردم للشخص ا١تمثل يف الركاايت ذات التعددية يتمازج دائما بصوت مغاير، ٦تزكج، ىذا 
ل النمط للركاية ٮتدـ انطقىٍُتً يف آفو كاحدو كيلفت اَّلنتباهى إُف مىٍلحىظىٍُتً كرؤيتُت ٥تتلفتُت، الرؤية ا١تباشرة للمرسً 

 )الناطق( كالرؤية غَت ا١تباشرة للمؤلف )الكاتب( اليت تنعك  يف نصوص القارئ. 
ـ مفاىيم شىت ومن أسلوب حوارم للركاية اليت تقدًٌـ  َف يستخدـ ابختُت مصطلح "التناص" كلكنو استخدى

دي ألقصى اٟتد مفهوـى تناصًٌ جوليا.   توصيفاتو كأتمَلتو ٕتيىسًٌ
الركاية: "اٟتوارية" ك"ا١تونولوجية"، فالتعددية اليت تعٍت كجود الشظااي النصية ميَّز ابختُت بُت صفيت نص 

ا١تختلفة يف نصٌو كاحدو تػىٍنصىبُّ ٘تاما على الركاية ذات طابع حوارم عند كثَت من النقاد، بينما الركاية ذات 
 طابع منولوجي فإهنا ٗتلو من كصف تعددية األصوات كاألصداء.

ا١تونولوجية يف الركاية، ندركها من خَلؿ نوعية العَلقة بُت الكاتب كالشخصية  رأل ابختُت أف الرؤية
الركائية، كخاصة الشخصية اورية. تشَت ىذه العَلقة إُف أف الكاتب متحكم يف الصورة اليت يريد أف يرٝتها 

ة منغلقا كمقتصرا على لبطلو، كَّل يًتؾ بعد ذلك أمَّ ٣تاؿ للتنكيل بُت يدم القارئ كيكوف البطل يف ىذه اٟتال
 ذاتو كما أف الدَّلَّلت ايطة بو تكوف ٤تددة النوعية...

بينما تشَت الرؤية اٟتوارية إُف الوعي ابلذات كتغَتو َّلهًنائيٌو ككظيفةو َّلهنائًيَّةو، فانعكاسات معآف النصوص َّل 
فسو. فالركاية اٟتوارية تقدًٌـ عا١تا حدكد ٢تا، كنهنا تنعك  يف مرااي متقابلة، فالبطل فيها َّل يتوافق أبدا مع ن

 مفتوحا على التطور كالتنكيل لعدـ مطابقة البطل لنفسو، كلذلك َّل ٯتثل حقيقة منتهية. 
ىنا ٘تالئ كتطابق رؤيةه ىيدجريةه رؤيةن ابختينيةن حيث تعود الثانية يف شرح كينونة اٟتوارية يف الركاية إُف 

 يف فلسفتو "تدمَت اللغة" إ٬تااب كسلبا. ا٢ترمينوطيقية كالتنكيل قصدهتا األكُف

 حملة تناصية يف "ادلونولوجية" عند ابختُت 
إطَلقو  يصحكذلك   "اٟتوارية"إطَلقو على مصطلح  يصحكما   "التناص"أف  ٙتة من الباحثُت الذين رأكا

 ،الركاية ا١تنولوجيةكما توجد التعددية يف الركاية اٟتوارية كذلك توجد التعددية يف ك ، "ا١تنولوجية"على مصطلح 
ألف  ،يف اٟتوارية اليت توجدمستوايت التعددية  تصحب كلكاستدؿ القائل بذلك إف الركاية ا١تنولوجية 

كإف كانت تبدك مطابقة لذاهتا بسبب ٘تحور كعيها حوؿ نفسها، فإهنا غَت قادرة أبدا إُف اَّلنفراد بفضاء العاَف "الشخصية الرئيسة فيها 
د لذاهتا يف الركائي، فَلبد أف ييدرج الكاتب يف ٤تيطها عددا من الشخصيات األخرل النقيضة أك ا١تماثلة أك اايدة، ٦تا يؤدم إُف نوع من اَّلمتدا

ات، ْتيث َّل تبقى ىي ما ىي عليو، بل أيضا ىي ما يقاؿ عنها أك يتصور بشنهنا يف كعي ىذه الشخصيات. كبذلك تتعدد مرااي ىذه الشخصي
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رز يف صورهتا رغم ااكلة اٞتاىدة اليت ٯتضي ٨توىا الكاتب ٞتعلها تبدك أحادية الصورة. فإذا كانت الصورة ا١تركزية للبطل فعَل ذات حضور اب
، فإف الظَلؿ النقيضة أك ا١تعدلة ٟتقيقتها َّل ٯتكن إلغاؤىا ٘تاـ اإللغاء يف كعي القارئ، كبذلك ٯتتلك القارئ على األقل حد أدْف الركاية ا١تونولوجية

من اٟترية ٯتكنو، إذا شاء، أف َّل ينظر إُف الشخصية من ذلك ا١تنظور ا١توجو يف النص من قبل الكاتب بل من منظور الظَلؿ النقيضة أك 
  1 ..."ا١تعدلة

 "التناص"نولوجية يف ووء دراستو ا٠تصيصة بػ و ٗتتلف عن الركاية ا١ت فيما أرل فالركاية اٟتوارية عند ابختُت
  حسب نقاط آتية: 

يعٌت اَّلنفتاح الكلي كالسلطة ا١تطلقة كالتقاطع اليقيٍت غَت ا١تباشر، ىذه  "التناص"ف أفيما سبق  -
ا٠تصوصيات َّل تَلئم الرؤية ا١تنولوجية بتمامها َّلنغَلؽ النص فيها من قبل الكاتب كسلطة الكاتب فيها 

 متحكمة أبدا.
ية ا١تنولوجية فإهنا إطَلؽ قبوؿ ا١تعٌت كرفضو سواسيا عرب النص التفكيكي، بينما الركا يعٍت "التناص" -

بل ٬تب أف يظل  ٭تلو لوكما   كيفسر تسيطر على ا١تعٌت من جانب الكاتب حيث َّل يسمح للقارئ أف يؤكؿ
 كاتب الركاية.  لً بى ٖتت سيطرة ا١تعٌت ا١توجو إليو من قً 

وارية فهي يف الركاية ا١تنولوجية َّل ٯتكن للقارئ أف يتجاكز الصورة اليت يرٝتها الكاتب بينما الركاية اٟت -
ه مناسبا كإَّل فإنو َّل يقف عنده بل آا١تعٌت ا١تقصودم لدل الكاتب إذا ر  عنالقارئ أك ا١تتلقي  تنقيب تعٍت

 يعرج إُف الدَّلَّلت ايطة بو دكف مكابدة اَّلنفعاَّلت كالتفكَت كالوعي يف حدكد ما ىو عليو.
الرؤية اٟتوارية فإهنا متفاعلة بو كمنتهية فالرؤية ا١تنولوجية تكوف غَت قابلة للتغيَت كاَّلنسحاب بينما  -

 بوجود موقف بابت ابلنسبة للعاَف ا٠تارجي.
كعي الذات عند البطل يكوف ٤تصورا يف اإلطار الثابت لوعي ا١تؤلف الذم ٭تدده كيصوغو استنادا إُف  -

ه لدل ا١تؤلف يف عاَف خارجي بابت ك٤تكم كابلعك  يف الركاية اٟتوارية َّل يتحدد كعي الذات كَّل يثبت كجود
 األكواع اليت كوعها للبطل بل إنو دائم التحرؾ كالتغَت.

الركاية ا١تنولوجية تقدـ عا١تا بابتا أحاداي منتهيا، بينما تقدـ الركاية اٟتوارية عا١تا مفتوحا على التطور  -
 كالتنكيل.

 ومو السميائي كالتفكيكي" ٔتفهالتناص"أف يظل  ينبغيأساسا على ىذه الفواصل الفنية بُت نوعي الركاية 
 فقط. "اٟتوارية"الركاية ذات ٤تصورا يف 

فإنو  "الشعر" فػ صفة "التعددية" يف صورة "اٟتوارية" من كجهة نظر ابختُت تقتصر على "نص الركاية"، أما
 .فقط إَّل مونولوجيا َّل يكوف

                                                           

 .89التناص كإنتاجية ا١تعآف:  -1
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“Bakhtin tends to argue that poetic forms like the epic and kinds of lyric are essentially 
monologic, they enforce a singular, authoritative voice upon the world. Only the novel, 
and indeed only certain kinds of novel, are, according to Bakhtin, truly dialogic”. 1 

الشعر الغنائي تكوف منولوجيا بصفة أساسية، ألهنا تنفًٌذ النربةى ا١توحدةى  ٯتيل ابختُت إُف القوؿ إبف األشكاؿ الشعرية مثل ا١تلحمة كأ٪تاط
 ىف األرض. فالركاية، بل بعض أنواعها )اددة( تكوف ذات التعددية/اٟتوارية يف الواقع من منظور ابختُت. 

مووحا  double voiced discourse جاء علن ٔتثاؿ من تعددية الصوت يف ا٠تطاب الشعرم 
أف التعددية اليت قصدىا ابختُت من مصطلح "اٟتوارية"، فكما توجد يف خطاب الركاية، كذلك توجد يف 

نرل ذلك يف شعرية ٚتيلة من قصيدة  lyricكالنشيد/الشعر الغنائي  epicخطاب الشعر القصصي/ا١تلحمة 
 :"A Red, Red Roseاليت ٝتاىا بػ " ٛتراء، كردة ٛتراء  Robert Burnsركبرت ابرنز 

O my Luve’slike a red, red rose,  
That’s newly sprung in June; 
O my Luve’s like the melodie 
That’s sweetly play’d in tune. 
As fair art thou, my bonie lass, 
So deep in luve am I; 
And I will love thee still, my Dear, 
Till a’ the seas gang dry. 

"لدينا ىنا صوت غنائي )كلمات أغنية شعبية، عاطفية( كاحد، كمن أجلو استماؿ ابختُت إُف أف ٝتى ىذا النمط الشعرم بػ ا١تونولوجي 
monologic. كرغم ذلك، نكتشف ومن ىذا الصوت اَّلشتباؾ ا١تتميز بُت اللغة اإل٧تليزية الرٝتية كاللهجة اَّلسكتلندية 

dialect Scottish .-  بعض سطور أك عبارات تبلور عن اللغة األدبية كوهنا رٝتيا، ابلوعي الذاِت جملتمع أدنربغ  -بكل أتكيد
Edinburgh society  :مثل  -يف أكاخر القرف الثامن عشر كأكائل القرف التاسع عشر-  

‘As fair art thou’ 
‘And I will love thee still, my Dear’. 

  -مثل  -)يف القصيدة( تسحب ود تلك اللغة األدبية الرٝتية، حيث يضعها ّتوار ٢تجة بديلة:  بينما ا٠تطاابت األخرل
‘my bonie lass’ 
‘Till a’ the seas gang dry’. 

 قصيدة ابرنز تبدك من ىذا ا١تنظور مراحل توتر اجتماعي يف كطنو اسكتلندا بُت ٣تتمع رٝتي، حريصةن على تنويًع تقليدو أدّبٌو اسكتلندمٌو 
ة كاىتماما متزايدا يف اللهجات الية كالتقاليد األدبية متآكلة/متفاعلة ابلتحديد ود ثقافة إ٧تليزية كىيمنة لغوية على حد سواء، كأي

 2 فكرة متجانسة، ثقافة مونولوجية.
يرل علن أف قصيدة ابرنز مثاؿ جدير ألف يلحق بػ "التناص" َّلشتما٢تا على تعددية األصوات، كتػيٍعٌتى هبذه 
التعددية ما عيًنيىٍت هبا يف اٟتوارية على كجو التحديد، فاٟتوارية تعٍت كل تعبَت/كَلـ يكوف إثر كَلـ آخر متفرعا 

بل كل ىذه التعابَت تنتجها آبار، كىي تكوف آبارا منو، أك متنصَل لو، فَل يصلح أم تعبَت أف يعيش كحده 
ألخراىا إُف الَلهناية. فػ الكلمة يف رأم ابختُت ليست شيئا بابتا، بل إهنا مادة ٤تمولة إُف األبد، متقلبة، 

 كمتفاعلة مع أصوات أخرل، فَل تنجذب إُف صوت كاحد أك كعي كشعور موحد.   
                                                           

1- Intertextuality: p. 25. and also: “Intertextuality in Theory and Practice” by , p. 57.  
2- Intertextuality: p. 26. 
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“The life of the word is contained in its transfer from one mouth to another, from one 
context to another context, from one social collective to another, from one generation to 
another generation. In this process the word does not forget its own path and cannot 
completely free itself from the power of those concrete contexts into which it has 
entered”. 1 

حياة الكلمة تكوف يف نقلها من فم إُف فم آخر، من سياؽ إُف سياؽ آخر، من إطار ٚتاعي إُف إطار ٚتاعي آخر، من جيل إُف جيل 
 ن قوة السياقات ا١تلموسة اليت دخلتها.آخر. َّل تنسى الكلمة يف ىذه العملية مسارىا ا٠تاص، كَّل ٯتكن أف هترب ْتذافَتىا م

 Rabelais And Hisيف دراستو ا١تهمة عن "رابليو كعا١تو صورة "النص" اليت قدَّمىها ابختُت

World َّل تًقلُّ يف غرابتها عن صورة ذلك ا١تخلوؽ الشائو داخل ا١تتاىة، فالنص يف صورة كحش يقاـك "
كلو. إنو ٥تلوؽ مسخ يعيش حبيسة ا١تتاىات النقدية ا١تعاصرة أك التثبيت كيبتلع النصوص األخرل بل العاَف  

 القدٯتة.
يستكشف ابختُت عن تعددية األصوات كدكائرىا الدَّللية من خَلؿ كوع مقارنة بسيطة بُت طبيعة 
ا١تهرجاف الرٝتي كالكرنفاؿ يف العصور الوسطى. ففي الوقت الذم كاف يسيطر النظاـ كالًتاتب على ركح 

الرٝتية فنصبحت متاىات للسادة اإلقطاعيُت كالفرساف، كانوا يطربوف كيتبخًتكف يف أزايئهم الرٝتية  ا١تهرجاانت
كمَلبسهم الرباقة مقارنة بعامة الشعب، كىنا يصبح الكرنفاؿ يف القركف الوسطى ٕتسيدا لركح التمرد كاٟترية 

ليا يف الفًتة ذاهتا. فالكرنفاؿ كانت مناسبة، كاختفاء الفوارؽ الطبقية مقابَل للتعبَت الرٝتي ا٠تاص ابلطبقة الع
يلعب فيها اٞتميع يف حرية كاملة، بعيدا عن العَلقات الرٝتية كمراعاهتا. كىذه الفكرة ىي ركح ركاية ابختُت، 

 كعا١تو.  Pantagruelيدرس يف ووئها ركاية رابليو ابنتا جركيل
 "اٞتسم الغريبك carnivalesqueاستخدـ ابختُت مصطلحُت يف كتابو عند ٖتليل ركاية 

grotesque body كيشيًٌد فرانسكو رابليو "Francos Rabelais  َّلستخدامو ىذين ا١تصطلحُت
" عند رابليو يعٌت اَّلستمرارية كالصَتكرة، grotesque bodyيف سياؽ الثقافة اٟتديثة. فػ "اٞتسم الغريب 

مستمرة، كىو يقـو بتشكيل كخلق جسم آخر  عدـ التناىى كاَّلكتماؿ، إذ تتم عملية تشكيلو كخلقو بصفة
يبتلع أحد٫تا اآلخر، فيشكًٌل كيشكَّل النص األدّب من خَلؿ ىذه الصورة الشائهة. ما جاء بو ابختُت ىو 
أداء اسًتاتيجية التفكيك، إنو كإف َف يكن تفكيكيا، كلكن فكرة عدـ قابلية النص األدّب لَلنغَلؽ لديو تتكفل 

 2 ات تناقض األصوات يف النص الركائي.ابإلابنة عن دكر مسار 

فرؤية ابختُت ما ٝتاىا تودكرؼ على ٨تو مَلئم بػ التناصية، ىي اجتماعية. فحوارية الوعي اإلنسآف، 
كالذاِت، كاَّلتصاِف عند ابختُت تستند يف كجودىا إُف لغة ٕتسد اشتباكا مستمرا بُت صراع األيديولوجيات، 

                                                           

1- Intertextuality: p. 27. 
2- Rabelais and His World: p. 317… 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carnivalesque
http://en.wikipedia.org/wiki/Grotesque_body
http://en.wikipedia.org/wiki/Grotesque_body
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ء، كالتفسَتات كما إُف ذلك. ىذه ا١تكوانت كلها تتحلق يف لغة الركاية كمن مث ككجهات النظر العا١تية، كاآلرا
يىٍت بػ اللغة اٟتوارية.   ٝتيًٌ

ما داـ تناص جوليا منبعث من مدرسة "اٟتوارية الباختينية" َّلعتمادىا عليها يف كتاابهتا العديدة، كإصرارىا 
يف مرآة "اٟتوارية"، فإف ركائز مدرسة جوليا تعود الشديد على عَلج ىذه الفكرة كا١تعٌت الذم قصده ابختُت 

إُف كحدة الكرنفاؿ/ا١تهرجاف الباختيٍت، ذكرت جوليا صورة "الكرنفاؿ" كمحور الفكرة التناصية/البينصية يف 
 صدد تشكيلها شرحا للعَلقات النصية، كا١تداخَلت الثقافية، كاأل٪تاط اَّلجتماعية، كاألبعاد التارٮتية. 

  -جسدية النص  -ي الالمتناىي االكتناه النص
قدـ ابرث تصورا مبكرا للكتابة ا١تفتوحة اليت َّل تعٌت سول جىسىدو َّل تػيٍعرىؼي لو حدكدي بدايةو أك هنايةو. إنو 

 1 "مدخَل إُف شبكة ذات ألف مدخل...أف كل نص جديد يصبح:  S/Zيرل يف 
 -ابلفعل  -نظره أعماؿ بركست ٘تثل اعًتؼ ابرث أنو يتذكؽ سيطرة الصيغ، كانقَلب األصوؿ... ففي 

مفهـو ٛتوَّلت تناصية َّلمتناىية يستحيل العيش دكهنا لكوهنا معرفة علمية كخارطة كونية لنشنة الكوف األدّب 
 برمتو...

فمن كجهة نظره َّل أيِت ا١تعٌت من ًقبىًل ا١تؤلف/الكاتب، بل إنو أيِت من جانب القارئ/ا١تتلقي عرب ٖتليَلتو 
 Lisibleقد يكوف مقركءا " -كىو نص يف ذاتو بوصفو َّل يوجد شيء خارج النص  -كل شيء النصية، ألف  

text( "Readerely/Readable" أك مكتواب من قبل )Scriptible text "
(Writerely/Writeable " فػ )Lisible text.يعٍت قراءة النص يف ووء النصوص السالفة " 

“A lisible or ‘readerly text’ encourages readers to view themselves as decipheres of 
meanings already existent in the text itself”. 2

 

(Lisible text) .يعٍت تشجيع القراء على اعتبار أنفسهم كمكتشفي ا١تعآف ا٠تفية ا١توجودة يف النص من قبل 

                                                           

-363. كأيضا: ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك: 272-269. كينظر: عصر البنيوية: 202: دراسة يف سلطة النص ا٠تركج من التيو -1
364. 

Barthes writes: “the one text is not an (inductive) access to a Model, but entrance into a 
network with a thousand entrances; to take this enrance is to aim, ultimately, not at a legal 
structure of norms and departures, a narrative or poetic Law, but at a perspective (of 
fragements, of voices from other texts, other codes,) whose vanishing point is… mysteriously 
opened…”. S/Z: p. 12.  
النص الواحد َّل يكوف سبب الوصوؿ اَّلستقرائي إُف ا١توديل/النموذج، كلكنو مدخل إُف شبكة ألف مدخل، كيف األخَت لي  ا٢تدؼ منو البنية 

ذة ة منخو القانونية/القاعدية/النحوية للمعايَت كالرحَلت )النصية(، السرد الركائي أك الشعرم القانوٓف، كلكن )ا٢تدؼ منو( من منظور شظااي صوتي
 من نصوص أخر، )من( رموز أك إشارات أخرل، تكوف نقطة تَلشيها... مفتوحة بشكل غامض.    

2- Intertextuality: p. 222.  
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 نقاط رئيسة تتمحور حوذلا نظرية النصية )التناصية( البارثية
 ٯتكن حصر ىذه ا١تَلمح يف أربع نقاط آتية:

يتجلي فهم النظرية النصية لدل ابرث يف موازنتو بُت األثر كالنص األدّب، فاألثر ينحصر يف مدلوؿ  -
جلي كىو موووع الفيلولوجيا )فقو اللغة(، أك خفي كىو موووع التنكيل. أما "النص" فمجالو الداؿ 

 غَت خاوع لنص تفهمي.الذم ٭تيل على فكرة اللعب ليجعل النص 
يقيم ابرث موازنة يسَتة بُت األثر كالنص من إطار ٝتة التعددية يف ا١تعٌت كالدَّللة، إنو يرل أف "األثر"  -

 أحادم، أما "النص" فإنو تعددم لنفوره من أحادية ا١تعٌت كمطالبتو بتفجَت ا١تعآف.
ليت كاف يتمتع هبا يف النقد التقليدم بل َف يعد ا١تؤلف يف التحليل البارثي يتمتع ابلسلطة أك السيادة ا -

 قد حل ٤تلو ا١تتلقي/القارئ. يقوؿ ابرث يف ىذا الصدد: 
 "إف نسبة النص إُف ا١تؤلف معناىا إيقاؼ النص كحصره كإعطاؤه مدلوَّل هنائيا. إهنا إغَلؽ الكتابة... 

فالنص يثور على األدب كذلك ألنو َّل اللغة: "كما قاؿ ابرث بػ ثنائية ا٢تدـ كالبناء، كىذا ٦تا اصطلح عليو بتهشيم 
كيعيد تركيبو يوحي بصورة الكائن العضوم كإ٪تا بصورة الشبكة )التناص(. إنو يهشم لغة ا١تؤلف كيعيد توزيعها )تركيبها( مثلما يهشم ا١تؤلف العاَفى، 

 بطريقتو ا٠تاصة". 
أطركحات الكاتب/دَّلَّلت ا١تؤلف يف بعض عادت السميائية البارثية ٘تثل رًدَّةى ًفٍعلو بل قلبان لبعض  -

األحياف للتباين الفكرم كاختَلؼ التقاليد بُت قارئ كآخر ٦تا يثَت ابلضركرة تساؤَّلت سياسية 
كعقدية، كبذلك تصَت قراءة ماركسية ألم نص )يعيد بناءه القارئ( عملية شرعية جدا كمظهرا أدبيا 

  عاداي. 
 اىر االقتطاع والتحويل/التداخل النصي الظ

 )السرقة/ااكاة الساخرة/ا٢تجاء/ا١تونتاج/الفصل/السخرية/اإللصاؽ/ا٠تطية/ا١تقطعية(
تناكؿ أ٧تينو مادة ملموسة للتناص من خَلؿ معاٞتتو مصطلحات كريستيفا من اإلنتاجية كاأليديولوجية، 

 كأطلق على تناص جوليا "التفاعلية". 
امن يف نصوص أخرل، كأنكر تسمية مصطلحات ٨تو "ٗتلق إنو يرل أف "التناص" ىو ا١تؤدل ا١تنخوذ/ا١تتز 

" بػ "التناص" رغم infratexte" ك"ما فوؽ النص metatexte" ك"ماكراء النص genotexteالنص 
 تطرؽ الشراح كالنقاد إُف الغوص يف مغزاىا َّلختَلؼ طبيعتها من طبيعة "التناص".
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"إهنا نقل... ا١تؤدايت الداخلية أك ا١تتزامنة... إف العمل التناصي ىو "اقتطاع" ك"ٖتويل" كيولد تلك شرح أ٧تينو "التناص" قائَل: 
"حوارية" كتعددية األصوات  6611الظواىر اليت تنتمي إُف بديهيات الكَلـ انتماءىا إُف اختيار ٚتالية تسميها كريستيفا اعتمادا على ابختُت 

Polyphonic-Dialogisme." 1 
 إُف اتساع مفهـو "التناص" يقوؿ أ٧تينو: نظرا 

احملاكاة ، كPlagiat السرقة"كإف التنمل فيما ىو تناص سيسمح إبيضاح تلك األشكاؿ اليت أ٫تلتها ا١تمارسة األدبية، كاليت تسمى 
 اإللصاؽ، كburlesqueالسخرية ، كups-Cut الفصل، كMontage ادلونتاج، كSatire اذلجاء، كParodie الساخرة

Collageاخلطية، ك doxographieادلقطعية، ك Fragment." 2 
 أهنى أ٧تينو الرؤية إُف النص على أنو بنية مغلقة. 

  ما قبل النص
مفهـو التناصية الذم يفتت يف نظره  Jean Bellemin – Noelنويل  -رفض جاف بيلمُت 

ما كوعتها جوليا كلكنو انتقد مضموف حلل تعريفات "التناص"  إنو مكوانت الكتابة يف الَلٖتديدية اجملهولة.
 ألقاىا ىف مؤ٘تر التناصية الذم عيًقدى ىف جامعة كولومبيا يف شهر نوفمرب -َف تطبع -منهجها ىف مقالة 

6616. 
فإف  avant -texte،" 3النص-إف بيلمُت مهما رفض "تناصية" جوليا، كاستبد٢تا ٔتصطلح "ما قبل

النص" تكتشف أبعاد "النص" التارٮتية )ا١تاووية(، كٕتعل "النص" مركز النظرة الدقيقة حوؿ مصطلح "ما قبل 
 تفعيل اإلنتاجية النصية على شاكلة أدكار اَّلستشرافات اٟتاورة كا١تستقبلة فيو.

 .فػ "التناص" عند أ٧تينو كجيٍت ينقض ريؤل نويل الذم جعل "ما قبل النص" مصطلحا بديَل للتناص
  /البينصية/التنقيلالتناص

درست كريستيفا مصطلح "التناص/البينصية" من خَلؿ "النص" على ووء اىتماماهتا السميائية كٖتليَلهتا 
اَّلشتقاقية ا١تادية ا١تاركسية ٯتثلها ألتوسَت... كالنفسية ٯتثلها جاؾ َّلكاف... طرحت جوليا تلك ا١تعاَف النصية 

ليت "تيل كيل" ك"كريتيك" مث أعادت نشرىا يف  يف كتاابهتا ا١تتنوعة كاألْتاث ا١تتعددة اليت صدرت ٢تا يف ٣ت
كتابيها "سيميوتيك" ك"نص الركاية" كيف مقدمة كتاب "دكستويفسكي" لباختُت. ك٢تا فضل الرايدة يف كصف 

 ٥تتلف أشكاؿ التداخل كالتفاعل بُت نص كغَته من النصوص.
ة كالتعددات، كأخذت ٘تظهرا ٦تيزا صارت ركاية أنطواف مليئة هبذه الشعارات كالنبضات كا١تلفوظات التكراري

 Jehanلأليديولوجيم )تسلسل اَّلنزايحات( كقامت بتحليلها من خَلؿ دراسة ركاية "جيهاف دك سانًتيو 

                                                           

 «. آفاؽ التناصية»ومن   .. مارؾ أ٧تينوL, intertextualite :66"التناصية" ْتث ىف انبثاؽ حقل مفهومى كانتشاره -1
 .L, intertextualite :75ومى كانتشاره "التناصية" ْتث ىف انبثاؽ حقل مفه -2
 . L, intertextualite :66"التناصية" ْتث ىف انبثاؽ حقل مفهومى كانتشاره  -3
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de Saintreَّلساؿ  " للكاتب الفرنسي أنطواف دكAntoine de La Sale 1 تناكلت فيو تعدديةى  .
 كاألسلوبية اليت كانت سائدة يف عصر الكاتب أك قبلو.صوًر الكتابة إُف جانبو ٥تتلًف ا١تشارب الثقافية 

ًويَّة "التناص" من خَلؿ ٪تطُت اَّلستشهاد كاَّلنتحاؿ َّلستقطاهبما عددا كبَتا  اكتشفت كريستيفا ٖتىىقُّقى ىى
من النصوص يف ٣تاؿ ركاية أنطواف اليت تشربت ٣تموعةن من ا١تلفوظات كالشعارات التقريظية اليت شاعت يف 

 بُت القرنُت الرابع عشر كا٠تام  عشر مثل فرنسا ما 
كابإلوافة إُف ىذه األكصاؼ كالشعارات التقريظية ٗتلل الركاية ٣تموعة من الشواىد الَلتينية كالتعاليم 

"فننطواف دكَّلساؿ يستشهد أبقواؿ طولي   إهنا كذلك تعود إُف اَّلنزايحات ا١تتناغمة داخل الَل انفصاؿ، األخَلقية،
، Pitacus. de Misselene، كبيتاك  دكميسيلُت Trimidesكترٯتيدي  ، Socrate، كسقراط Tules de Milesieدكميليزم 

، كابن سينا Saint Paul، كسانت بوؿ Saint Bernard، كسانت برانر Epicureكأبيقور  Saint Auguistinكسانت أكغسطُت 
Avicenne 2 هبا، على سرقات أدبية".، كقد استطعنا العثور إوافة إُف اَّلستشهادات ا١تعًتؼ    

يف ىذه الركاية صارت ٪تذجة  هبا كبذلك كصل علماء "التناص" كنقاد مدرستو أف اَّلستشهادات ا١تعًتفة
قاطع شفرات نصية كملتقى عدة نصوص، كمن ىذه ا١تنظومة النصية صارت الركاية عند كريستيفا نصا مز٬تا لت

 3النص الركائي الذم يعتمد على أيديولوجيمية اإلشارة.ابألصوات اليت تؤدم دكرا رائدا يف تشكيل 

فركاية دكَّلساؿ ٣تموعة انزايحات متناغمة عند جوليا، إهنا تتكوف من الوصف تقريظي كالشاىد، كالوصف 
 اتصالية... تقوؿ جوليا بصدد شرح صنفي اَّلنزايحات: -انفصالية كالَل-التقريظي ينتج الَل

“It is not difficult to find the extranovelistic sources of these two kinds of deviations: the 
laudative description and the citation.  
The first comes from the fair, marketplace, or public square. It is the utterance of the 
merchant vaunting his wares or of the herald announcing combat. Phonetic speech, oral 
utterance, sound itself, become tedt: less than writing, the novel is thus the transcription 
of vocal communication. An arbitrary signifier (the word as phone) is transcribed onto 
paper and presented as adequate to its signified  and referent. It represents a “reality” 
that is already there, preexistent to the signifier, dublicated so as to be integrated into the 
circuit of excahange; it is therefore reduced to a representamen (sign) that is manageable 
and can be circulated as an element assuring the cohesion of a communicative 
(commercial) structure endowed with meaning )value(”. 4 

 السهل التوصل إُف األصل ا٠تارجي ٢تذين الصنفُت من اَّلنزايحات؛ أم الوصف التقريظي كالشاىد. "من

                                                           

 ـ ألىداؼ تربوية.1456سنة « جيهاف دكسانًتيو»أمضى أنطواف دكَّلساؿ حياة طويلة يف الكتابة كالقتاؿ كجباية الضرائب مث كتب ركاية  -1
 ر: .  كينظ36علم النص:  -2

Desire in Language A Semiotic Approach to Literature and Art: 52. (The Bounded Text). 
3- Desire in Language A Semiotic Approach to Literature and Art: 41-47. (The Bounded 
Text). 
4- Desire in Language A Semiotic Approach to Literature and Art: 53. (The Bounded Text). 
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فاألكؿ ينبع من ا١تعرض. إنو ملفوظ البائع الذم ٯتتدح بضاعتو، أك ا١تنذر الذم يعلن القتاؿ. كتصبح الكلمة الصوتية كا١تلفوظ الشفوم 
ل شفوم أكثر منو كتابة. فما ينقل إُف الورقة ىو داؿ اعتباطي )كل كلمة تساكم كالصوت نفسو كتااب، إذ الركاية عملة نسخ لتواص

صوات( يريد لنفسو أف يكوف متَلئما مع مدلولو كمرجعو. كٯتثل ابلتاِف "كاقعا" موجودا مسبقا كسالفا على ذلك الداؿ. إنو يقـو ٔتضاعفة 
إُف ماثوؿ )دليل( قابلة للتحوير كالتمرير كعنصر ٥تصص لتنمُت انسجاـ  ذاؾ "الواقع" كي يد٣تو يف مسار تبادؿ معُت. كىو ابلتاِف ٭تيل

  1 بنية تواصلية )ٕتارية( ذات معٌت )ذات قيمة(".
فنحادية ا١تلفوظات تتحوؿ إُف ثنائية ملتبسة، مثلما يتحوؿ اٟتماس إُف أسى قبل أف ٬تر صاحبو إُف 

 جة كمتناصة، كىذه الظاىر ٗتتص ٔتا ىو شفوم.  ا١توت... كمن مث تصبح ىذه الشعارات نسبية كغامضة كمزدك 
  مث تقوؿ جوليا عن مصدر الصنف الثآف من اَّلنزايح كىو الشاىد:

“The second kind of deviation-the citation-comes from a written text. Latin as well as 
other books )already read( penetrate the novel’s text either as directly copied )citations( 
or as mnesic traces (memories). They are carried intact from their own space into the 
space of the novel being written; they are transcribed within quotation marks or are 
plagiarized”. 2 

"فإف مصدره النص ا١تكتوب. فاللغة الَلتينية كالكتب األخرل )ا١تقركءة( تلج نص الركاية منسوخة بشكل مباشر على شكل شواىد أك 
ٝتات ذاكرة )على شكل ذكرايت(. كىي تنقل كما كانت عليو يف فضائها ا٠تاص إُف فضاء الركاية اليت تكوف يف طور الكتابة سواء عرب 

 3 عها بُت مزدكجتُت أك عرب السرقة األدبية".كو
إهنا ترل أف عاَف الركاية تلتقي فيو ثَلث عواَف سابقة، كل كاحد منها ينتمي إُف ذىنية ٤تددة نَلحظها يف 

 ركاية أنطواف دك َّلساؿ فيما يلي:
، )ا٠تطاب ا١تدرسي الفلسفي الَلىوِت للعصر Scolastiqueالنص ا١تدرسي )السكوَّلئي(  -

الوسيط( ىذه ا١تدرسة السكوَّلئية تعٍت إدراؾ أبعاد ما فوؽ الطبيعة كالتواصل مع اإل٢تاـ ا١تسيحى، 
 حا١تا أهنا قد ٘تيزت كحركة فلسفية كَّلىوتية تعليمية انشغلت ابتباع الفكر األرسطى. 

 ساؿ.النصوص الًتاثية ا١تقركءة من طرؼ أنطواف دك َّل -
 ا٠تطاب الشفوم للمدينة الربجوازية يف القركف الوسطى )األسواؽ الشعبية، ا١تعارض، الفولكور(.  -
شعر الغزؿ/النص الشعرم الرقيق كىو نص غنائي اىتم ٔتوووع اٟتب كالعواطف النسائية يف ٣تتمع  -

 رجاِف خَلؿ القركف الوسطى.
ٝتي أم للقانوف بكل ما ٯتيزه من تورية حضور ا٠تطاب الكرنفاِف كىو إىانة ١تدلوؿ ا٠تطاب الر  -

كمواقف اَّللتباس كسوء التفاىم كاإلوحاؾ كما يتصل بكل ذلك من أكواع جسدية كتوظيف 
 لألقنعة.   

                                                           

 . 36علم النص:  -1
2- Desire in Language A Semiotic Approach to Literature and Art: 54. (The Bounded Text). 

 . 36علم النص:  -3
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تغَت ف بكل أبعادىا الكَلسيكية النصوصى اٞتديدةى  عندما تدخل ىذه النصوصي  من كجهة نظر جوليا
جديدة، كىذا األمر يئوؿ إُف عددو َّلهنائيٌو نتيجةى قراءاتو  كظائفها القبلية كٕتعلها يف خدمة توليد كظائف

دة لو ، كمن مثىَّ يصَت النص اٞتديد ٣تموعة ىذه ا١تعطيات اجملسًٌ  كيف الوقت ذاتو إنو ،َّلهنائيةو يف كلًٌ عصرو كزمافو
 سلفا. اموجود امعرفي ارصيد يصَت

 بُت النصوص احلاضرة السابقة )التداخل النصي( أمناط الًتابطية
عاٞتت جوليا بعض مقاطع قضية "التناص" عرب الفضاء النصي كالتداخل النصى عند تطبيقهما يف الشعر 
حيث تتقارب ا١تفاىيم كتتَلحم األشكاؿ يف ملتقاه، كذكرت مصطلح "التصحيفية 

paragrammatisme ،أم امتصاص نصوص متعددة داخل النص الشعرل كتقارب بعضها بعضا "
الذم استعملو دم سوسور حيث يتم تسجيل تقاطع عدة خطاابت دخيلة يف اللغة الشعرية ٖتت 

كمثاؿ كجيو على ىذا الفضاء ا١تتداخل نصيا ابعتباره ٣تاَّل   Lautreamont"كسنقدـ ىنا أشعار لوترايموف التصحيفات، فهي تقوؿ: 
  1لوَّلدة الشعر ك/أك مثاَّل للتصحيفية األساسية للمدلوؿ الشعرم". 

ذكرت كريستيفا ثَلثة أ٪تاط من الًتابطات اليت تصوغ صلة ا٢تدـ كالبناء كعَلقة الفضاء كالتداخل بُت 
 " التقاطعات الشعرية أك األشعار لػ لوترايموف كالنصوص الشعرية ا١تسبقة لشعراء سابقُت على أساس "التَلـز

، أك "التشارؾ" كىو النفي ا١تتوازم كفيو ص ا١ترجعي مقلواب""يكوف ا١تقطع الدخيل منفيا ٘تاما، كمعٌت النكىو النفي الكلي كفيو 
، أك النفي اٞتزئي "يبقى ا١تعٌت ا١تنطقي العاـ للمقطعُت كما ىو، كلكن ىذا َّل ٯتنع من أف ٯتنح اقتباس لوترايموف للنص ا١ترجعي معٌت جديدا"

 ."يكوف جزء كاحد من النص ا١ترجعي منفيا"كفيو 
منفيا كليا، كمعٌت النص ا١ترجعى مقلواب. فجاءت  فيو يكوف ا١تقطع الدخيل: النمط األوؿ/النفي الكلي

  Pascal :2ٔتثاؿ من بسكاؿ 
"كأان أكتب خواطرل، تنفلت مٌت أحياان، إَّل أف ىذا يذكرٓف بضعفى الذم أسهو عنو طواؿ الوقت، كالشىء الذل يلقنٌت درسا ابلقدر 

 وؽ سول إُف معرفة عدمى".الذل يلقنٌت إايه وعفى ا١تنسى، ذلك أنٌت َّل أت
 كىو ما يصبح عند لوترايموف:

"حُت أكتب خواطرل، فإهنا َّل تنفلت مٌت. ىذا الفعل يذكرْف بقوة اليت أسهو عنها طواؿ الوقت. فنان أتعلم ٔتقدار ما يتيحو ُف فكرل 
 3 ا١تقيد، كَّل أتوؽ إَّل إُف معرفة تناقض ركحى مع العدـ".

                                                           

 .78علم النص:  -1
[ فيلسوؼ كرايوي كأديب كفيزايئي فرنسي. لو اكتشافات كاآللة اٟتاسبة كنوامي  وغط ا٢تواء كا١تاء 1623 - 1662] Pascalبسكاؿ  -2

يف كتوازف السوائل. كوع ا٠تطوط الرئيسة لكتاب يف الدفاع عن الدين ا١تسيحي نشرت بعنواف "ا٠تواطر"، فكاف ٢تا أتثَت كاسع. ينظر: ا١تنجد 
 .112األعَلـ: 

 .78ص: علم الن -3
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للمقعطُت ىو نفسو، إَّل أف ىذا َّل ٯتنع من أف ٯتنح  فيو يظل ا١تعٌت ا١تنطقى :ادلتوازيالنمط الثاىن/النفي 
 اقتباس لوترايموف للنص ا١ترجعى معٌت جديدا معاداي لإلنسية كالعاطفية كالركمانسية اليت تطبع األكؿ.

 :Rochefoucauldمثَل ىذا ا١تقطع لألركشفوكو 
 صداقة أصدقائنا". "إنو لدليل على كىن الصداقة عدـ اَّلنتباه َّلنطفاء
 كاٟتاؿ أنو يصبح لدل لوترايموف:

 1"إنو لدليل على الصداقة عدـ اَّلنتباه لتنامى صداقة أصدقائنا". 
 ىكذا تفًتض القراءة اَّلقتباسية من جديد ٕتميعا غَت تركيىب للمعنيُت معا.

 رجعى.: النفى اٞتزئى كفيو ينتفى جزء كاحد فقط من النص ا١تالنمط الثالث/النفي اجلزئي
 مثَل ىذا ا١تقطع لباسكاؿ:

 "٨تن نضيع حياتنا، فقط لو نتحدث عن ذلك".
 كيقوؿ لوترايموف:

 2"٨تن نضيع حياتنا ببهجة، ا١تهم أَّل نتحدث عن ذلك قط". 
 ىكذا يفًتض ا١تعٌت اَّلقتباسى القراءة ا١تتزامنة للجملتُت معا. 

 تقوؿ جوليا بعد نقلها ىذه اإلجرائية ا١تتناصية:
كإذا كاف أسلوب اٟتوار بُت النصوص ىذا لدل لوترايموف يندمج كل اَّلندماج ابلنص الشعرم إُف درجة يغدك معها اجملاؿ الضركرم 
لوَّلدة معٌت النص، فإنو ظاىرة معتادة على طوؿ التاريخ األدّب. أما ابلنسبة للنصوص الشعرية اٟتداثية فإننا نستطيع القوؿ، بدكف 

جوىرل، إذ ىى نصوص تتم صناعتها عرب امتصاص، كيف نف  اآلف عرب ىدـ النصوص األخرل للفضاء ا١تتداخل مبالغة، أبنو قانوف 
 3ذات طابع خطاَّ".  alter jonctionsنصيا، كٯتكن التعبَت عن ذلك أبهنا ترابطات متناظرة 

نصوص إدغار أَّلف بو ككتب ماَّلرمى أنو سيتكفل اب١تهمة الشعرية   Baudelaireفقد ترجم بودلَت 
كإرث بودلَتل كحذت كتاابتيو األكُف حذكى بودلَت كما سار ماَّلرمى على هنج إدغار أَّلف بو يف ترٚتة 
هًنىائيَّة، فالنص الشعرل ينتىج  نصوصو كمن جهتو انطلق بو من دككينسى كىكذا تتضاعف الشبكة إُف الَلَّ

ركة ا١تعقدة إلثبات كنفى متزامنُت لنص آخر كليا كاف جزئيا من خَلؿ قوانُت اَّلجًتار كاَّلمتصاص داخل اٟت
 كاٟتوار.

اعتربت جوليا "النص الركائي" ٣تموعة من ا١توووعات العاطفية كاٟتب كغَتىا من اللوف الكرنفاُف مثل 
ية كغَتىا كحسبت "الركاية" ٣تموعة التورية كمواقف اَّللتباس كسوء التفاىم كاإلوحاؾ كاَّلستهزاء كالسخر 

حضورين حضورا للنص الشعرل الرقيق كحضورا للخطاب الكرنفاُف، فوجود الشخصيات يف "الركاية" يعرب عن 
                                                           

 .79علم النص:  -1
 .79علم النص:  -2
 .78علم النص:  -3
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ذىنيات معينة بنصوص ٤تددة، كىذا ما يؤكد العَلقة القائمة بُت الذات كاللغة ا١تعربة عنها يف النص، ك٢تذا 
مفهـو "اٟتوارية" الذم يقصد حوارية الذكات كالنصوص معا، كىنا يلتقى  السبب يتصادل مفهـو "التناص" مع

قانوف اٟتوارية كالتناص حيث تستفيد الركاية عرب ذلك من ٚتيع ا١تعطيات الثقافية كا١تعرفية اإلنسانية ا١توجودة 
 سلفا ىف الواقع اَّلجتماعى. 

 Revolution In"ثورة اللغة الشعرية  تقدـ كريستيفا دراسة مفصلة عن طبيعة اللغة الشعرية يف كتاهبا

Poetic Language عند شاعرين كبَتين لوترايموف كماَّلرميو من شعراء هناية القرف التاسع عشر "
بفرنسا، كما ٯتيز ىذه اللغة عند٫تا ىو ما حدث من ثورة كانقَلب على األحواؿ الصوتية، كا١تعجمية، 

ائدة من قبل. كتصادؼ ىذه الثورة على ا١تستول التارٮتي، ثورة كالًتكيبية، كالعَلقات ا١تنطقية اليت كانت س
 موازنة ىي الثورة الربجوازية يف فرنسا هناية القرف التاسع عشر. 

درست كريستيفا كذلك بعض مظاىر "التناص" يف كتاهبا يف أشعار لوترايموف من خَلؿ مصطلح 
نيا فدرستها يف كتاهبا الثآف )ثورة اللغة "التصحيفية" الذم استعارتو من دم سوسور، مث عادت إليها با

الشعرية( من خَلؿ مصطلح آخر كىو "التحويل" حيث اكتشف أف لوترايموف ٯتارس التحويل على نصوص 
 Ducasse، كدككاس Vauvernarguesسابقيو من الشعراء، خاصة بسكاؿ، كأركشفوكو، كفوفنارغ 
مع ذكر أشكاؿ كل طريقة كالتمثيل ٢تا بنماذج من بطريقتُت ٫تا: ٖتويَلت التعارض كٖتويَلت التحوير 

 نصوص الشعراء ا١تذكورين.
تناكلت كريستيفا بعض ات "التناص" كمظاىره عند كَل الشاعرين لوترايموف كماَّلرميو من خَلؿ 

 ". Transpositionالتحويل/التنقلية /مصطلح آخر، ىو "التبديل
  عناصر شبكة "التناص" عند جوليا من مدى حدود "النص الشعري" إىل... 

يتجلى التفاعل كالتداخل بُت نص كنصوص أخر يف شبكة من األلفاظ كالتعبَتات اليت أمضت مدلوَّلت 
 "التناص" كتكوًٌف أبعادى ىالة ٝتاتو كخصائصو، كٯتكن مَلحظتها فيما يلي:  

نصية"، فهو يعٍت التخلي عن فكرة بناء مغلق كانت ركح نبضات ارتباط "التناص" بػ "اإلنتاجية ال -
 البنيوية.

اعتبار "التناص" كػ ٣تاًؿ إنتاجو كتوالدو مستمرو، مًتاكبو كمتزامنو يتحقق عرب القراءات ا١تتوالية للقراء  -
 ا١توىوبُت.

النصوص  تفعيل "التناص" كػ ٣تاؿ تقاطع، كتَلؽ، كتداخل، كتفاعل، كاندماج، كٖتاكر ٣تموعة من -
 كعلى األقل نصُت.
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أتشَت "التناص" كػ شرط وركرم لكل كياف نصي/نص ْتيث َّل ٮتلو أم نص من استدعاء نصوص  -
 أخرل سابقة عليو أك متزامنة معو.

انفعاؿ "ا٢تدـ كالبناء" أك "النفي كاإلثبات" ا١تتزامنُت عندما يقـو نص ما ابستدعاء نصوص أخر  -
لتنقيل ينقل "التناص" تلك النصوص من سياقاهتا األصلية كاستحضارىا. ألف هبذا التشفَت كا

 كيطرحها يف سياقات جديدة. فَل يبقى ىنا ٣تاؿ للحديث عن أم تناص اعتباطي.
 مصادر النصوص ا١ترجعية شفوية أك مكتوبة، كمن أجناس معرفية ٥تتلفة. -
هاد، اَّلنتحاؿ، حضور النص ا١ترجعي يف النص ا١تركزم أبية طريقة من الطرائق اآلتية: اَّلستش -

 اَّلقتباس، اَّلمتصاص، التصحيف، التحوير، اَّلستبداؿ، التحويل، التنقيل.
 تناص الركاية يتميز ابستحضار كبَت للخطاب الشفوم. -
تناص الشعر يتميز ابمتداد اترٮتي أدّب، لكن نصوص الشعرية اٟتداثية، تتم صناعتها عرب اَّلمتصاص  -

 صيا.كىدـ النصوص األخرل للفضاء ا١تتداخل ن
 "التناص" ىي ظاىرة ٚتالية يف النص، إ٪تا ىو "فسيفساء خطاابت" أك "فسيفساء استشهادات". -
 العَلقات الَلٛتة بُت النصُت اٟتاور كالغائب. -
إعادة  -بناء على أف "النص" جهاز تراسلي  -عَلقة "النص" بػ "اللغة" اليت تتموقع فيها ىي عَلقة  -

 توزيع )ىدـ/بناء(.
النصوص، يف فضاء نصي، تلتقي فيو ٣تموعة من ا١تلفوظات ا١تنخوذة من نصوص "النص" ىو بناء  -

 أخر.
: معناىا أف السميولوجيا ابستطاعتها إدراؾ األنساؽ، فتعترب ا١تمارسات السوسو ادلمارسة الدالة -

 اترٮتية.
لفلسفة : ىذا مفاد اتكائها على الفلسفة ا١تاركسية كا١توركث الفركيدم مع استفادهتا من ااإلنتاجية -

 الظاىراتية ٢توسلر كىيدجر.
 النص الظاىر كالنص ا١تولد. -
: تَلقي النصوص حيث ٯتكن على األقل قراءة نص آخر، كمن ٙتة يلـز أف كل نص ىو التناص -

 امتصاص كٖتويل نص آخر.  
يتحدد تصور التناص من خَلؿ انكشاؼ التصور السميائي كٖتدده يف فضاء ىذه النقاط اليت تلعب دكرا 

  يف تشكيلو. ىاما
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 "النص" ىو "التناص" ابعتباره إعادة قراءتو وتكثيفو عرب اختزاؿ عالقتو النصية

أف عَلقة "النص" قد انقطعت اآلف ّتملتها. ففي النقد التقليدم   Philippe Sollers 1يعتقد سولرس 
أصَل كَّل قدرة على كاف النص يرتبط بػ كحدة الذات )ا١تؤلف(، بينما اآلف، فلم تبق ٢تا سلطة على النص 

 تثبيتو كالتحكم عليو يف أ٪تاط القراءات التنكيلية.
"كل نص يقع يف ملتقى ٣تموعة من النصوص ْتيث يكوف ىو اٞتامع بينها كا١تشكًٌل ٢تا فػ "التناص" إذف حسب سولرس ىو 

 2 كمكثًٌفها ك٤تو٢ًٌتا كمعمًٌقها على السواء".
مسماىا "التناصي" كاعترب "النص" نفسو "تناصا" لتجسده من تلقف سولرس فكرة تناصية دكف نصَّو على 

النصوص ا١تتعددة، فالنص كالتناص كَل٫تا من لواـز إعادة قراءة كتثبيت كتكثيف كانتقاؿ كتعميق ٢تا. يعٍت 
جوزيف  -أك كما ذكر جاف  J. Starrobinski ذلك أف كل نص ىو إنتاج منتج كفق رأم ستاركبنسكي

أف الكتابة/الكَلـ َّل تربط ٔترجع كلكنها تربط بكتابة أخرل كىي كتابة   Jean -  Joseph Gouxغو 
 العَلمات اَّلجتماعية الكلية اليت ليست إَّل استشهادا منها.

 التقويضية  -شطب العالمة/التفكيكية 

شظااي قدَّـ دريدا صورة "التناصية" ٔتا ٖتمل ٚتلة األنساؽ اللغوية اللفظية كا١تعنوية القدٯتة يف صورة ال
اٞتديدة عرب نظريتو "شطب العَلمة" كٖتررىا من قيد الداؿ كا١تدلوؿ كتفتيتها بُت الدكاؿ ا١تراكغة كالداَّلت 

 ا١تستمرة. 
" كلكنو طوره كجعل منو destructionاعًتؼ دريدا بسبق ىيدجر يف استخداـ مفهـو "التدمَت كا٢تدـ 

 ".decontructionمفهوما فلسفيا أطلق عليو "التفكيكية/التقويضية 
 فػ نظرية "التناص" قد أتثرت أتثرا عميقا بػ نظريتو "التفكيكية" َّلشتما٢تا على أس  التفكيك التالية: 

 logocentrism, centre, presenceاإلحالة إُف مركز أك حضور خارجي  -

 transcendental signifierا١تدلوؿ ا١تتعاُف  -
 differenceاَّلختَلؼ  -

 "التناص" ابلضركرة يف الواقع.إهنا ٖتدد مدلوؿ 

                                                           

. كيف 1982، كاستمر نشره إُف avant gardeقد نشر ٣تلة  1960. كاف كاتبا كانقدا فرنسيا. ففي عاـ 1967تزكج سولرس جوليا عاـ  -1
 Aف... كتب سولرس عدة ركاايت منها مثَل  . كمن أصدقائو مثَل ركَّلف ابرث كجاؾ َّلكاL’Infini ىذه السنة ىو بدأ ينشر ٣تلة أخرل

Strange Solitude   
 . 69التناص كإنتاجية ا١تعاْف:  -2

 



                                                                                "التناص"أشكاؿ  ين؛الفصل الثا

  

113 

يرل دريدا أف التسليم بػ أصل ما ىو نتيجة مفهـو خاطئ، مفاده "أف إبمكاف ا١ترء أف ينشئ أصَل َف 
 يسبقو شيء"، فالتاريخ الذم ٭تاكؿ اقتفاءى أثًر أصلو مَّا َّل ينتهي إُف نتيجة هنائية عن الفلسفة األكُف. 

ُف النسخة الثانية اليت يسود الزعمي أهنا تكرره كتنسخو، كاألكؿ َّل فاألصل َّل يكوف أصَل إَّل ابَّلستناد إ
"أكؿ/باف، يكوف أكَّل إَّل ابَّلستناد إُف الثآف الذم يدعم األكؿ يف أكليتو. كمن ىنا فإف األكؿ يف نظر دريدا: 

جرد أف يتشكل كنصل، ك٬تد نفسو ٣تربا على كالثآف ىو باف/باف أم لي  ٖتتو أصل ٤تض. أك قل إف األصل يبتعد عن مقاـ األصلية كاألصالة ٔت
 1 أف ٯتهد ١تسار أتِت فيو "اآلبار" ا١تتتابعة لتعدلو يف أصليتو".

" logocentrisimفػ القضاء على فكرة "األصل" ىو قضاء على ا١تركزية: "مركزية العقل أك اللوغوس 
 أم لعبة تباين كاختَلؼ. كالكلمة... كىذا يتوافق مع نظرتو إُف اللغة ابعتبارىا لعبة بَل قائد

فػ التفكيك عند دريدا يعٍت عدـ التحليل كعدـ إرجاع "البنية" إُف أصلها، كيؤكد دريدا على ىذا ا١تعٌت يف 
"لي  التفكيك ىو التحليل، كإ٪تا التفكيك ىو نقيض التحليل. التحليل ىو إرجاع الشىء إُف عناصره رسالتو لصديقو الياابٓف إذ يقوؿ: 

 ُف أصلو، كرده إُف مرجعية أك بنية ٤تددة، كفق معايَت ا١تنطق كأس  العقل".األكلية، كإ
" أك األصوؿ األكلية كالبٌت الثابتة لألشياء كالظواىر أك originفالتفكيك ينطلق من نفي فكرة "األصل 

 . كىو يهدؼ أساسا إُف تقويض ا١تفاىيم كتبديد التصورات الكلية كهتدٔف األس signifiers -الدكاؿ 
 العقَلنية كقوانينها.

 التداخل النصي عرب االقتباس/السرقة/التلميح واإلدلاع... 
 ادلناصُّ عالمُة متازٍج كبَتٍ 

" أك "تعاِف transtextualityارتكز جَتار جنيت على مصطلح "النص ا١تتعاِف/اَّلستعَلء النصي 
اص/البينصية" كػ ٪تط كاحد " من ا١تنظور البنيول. كدرس "التنtextual transcendenceالنص كرفعتو 

 من أ٪تاطو ا٠تمسة.
فا١تصطلح الذم تصداه جَتار لبياف كيٍصَلت النص/النصوص بُت بعضها ببعض َّل يعٍت سول ٝتيوًٌ النص 
عن نفسو بػ عملية إدماج النصوص كاندماجها يف دائرة العَلقات النصية ًدقًٌها كًجلًٌها، عَلنيتها كسرىا. كمنو 

 إجرائية "النص ا١تتعاِف/اَّلستعَلء النصي". أمسى كل نصٌو نتيجةى 

"، جعلو جنيت يتنس  على Intertextualityالتناص/البينصية "من أكُف تلك األ٪تاط ا٠تمسة ك 
عَلقة نصية انبعة عن عَلقة مشًتكة متنصلة بُت نصُت فنكثر أك بوجود نص بذاتو يف نص آخر، كمن ىذا 
ا١تنطلق صار "تناص" جنيت مدخَل لعدة مساقطى أخرل توصل تلك العَلقاًت النصيةى كٕتعلها رمزا كاحدا 

                                                           

. د. عصاـ عبد هللا. مركز زايد للتنسيق كا١تتابعة دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة، الطبعة األكُف 72جاؾ دريدا ثورة اَّلختَلؼ كالتفكيك:  -1
2003 . 
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" ك"اَّلنتحاؿ/السرقة quotationأك اَّلقتباس  citationلشفرات نصية أخرل مثل "اَّلستشهاد 
plagiarism ك"التلميح أك اإل١تاع "allusion." 1   

ل عملية التفاعل كالتبادؿ بُت الطرفُت السابق كالَلحق، إذ إف ىذه العناصر تشمل عتبات أساسية ٕتع
األعماؿ األدبية كلها لدل جنيت َّل تكوف أصلية، أك أحادية اٞتانب، بل إهنا ترتبط بنظاـ متساكؽ 

 كمتماسك كمتَلحم حيث َّل تكوف النصوص فيو إَّل اختياراتو كٖتديداتو كتركيباتو داخل نظاـ مغلق.
" كنمط من أ٪تاط "التعاِف النصي" لتداخل األبعاد الدَّللية كتَلٛتها ك٘تاىيها عرب أعىدَّ جَتار "التن اصَّ

إنو أكؿ من فػىتىحى اببىو ليضمَّ إليو ٦تا َّل ٭تصى من اإلحاَّلت كاإلشارات كالشواىد  2 الوسائل ا١تقالية كا١تقامية.
 ا١تباشرة كغَت ا١تباشرة.

، كىى ىف أغلب األحياف اٟتضور eidetiquementلنصوص بطريقة استحضارية "إهنا عَلقة حضور مشًتؾ بُت نصُت كعدد من ا
 الفعلي لنص ىف نص آخر. 

                                                           

: يكوف "يف ملفوظ َّل يستطيع إَّل الذكاء allusion: "ىو اقًتاض غَت مصرَّح بو، كلكنو أيضا حريف". كالتلميح plagiatكالسرقة األدبية  -1
، ٚتادل األكُف 7، ـ 25. للمختار اٟتسٍت، ٣تلة عَلمات ج 180اٟتاد تقدير العَلقة بينو كبُت ملفوظ آخر". ينظر: من التناص إُف األطراس: 

 شارة كالتلميح صارا من معطيات "التناص/البينصية" لدل الباحثُت: يقوؿ اركين:ـ.  فاإل1997ستمرب  -ىػ 1418
“From a theoretical standpoint, allusion is closely linked with, and must be accounted for by, 
theory of interpretation, and is particularly crucial to any discussion of intentionalist and anti-
intentionalist theories. Why such neglect of this topic? Could it be that allusion is dead, 
dépassé? If so, what killed allusion? And “what festivals of atonement, what sacred games 
shall we have to invent” to replace it? As some would tell the story, allusion died along with 
the author. It is now naïve and reactionary to speak of allusion, as it has been displaced by 
intertextuality”. 

٢تا صلة كثيقة بل ٬تب أف يكوف ٢تا اعتبار لػ نظرية "التوويح كالتفسَت  )اإل١تاع كاإل١تاح( كانت allusionمن الناحية النظرية، إف "اإلشارة" 
"، كخاصة إنو ىاـ جدا )كمفتاح كأساس( ألم نقاش )كحديث( عن النظرايت القصدية كغَتىا. )إذ كاف األمر  interpretationكالتنكيل 

. إف كاف كذلك، فماذا أقصاه كقضى عليو؟ فما موقفنا ابلنسبة allusionكذلك( فػًلمى ذاؾ التقصَت يف ىذا ا١توووع؟ لعلو كاف من أجل انقضاء 
إُف التعويضات/التعديَلت ا١تناسبة ٬تب علينا أف ٩تًتعها، إلحَلؿ )مصطلح جديد( ٤تلو؟ ك٦تا ٯتكن أف يقوؿ أحد كحكاية القصة إف 

allusion لميح" بعد أف مت ٖتويلو إُف مصطلح آخر كىو قد مات مع موت ا١تؤلف. فمن السذاجة كالرجعية اآلف اٟتديث عن "اإلشارة/الت
intertextuality. 

ىنا من الباحثُت من اعًتض على صنيع جَتار لعدكلو عن الصنيع التقليدم كترشيحو ابلفعل َّلحتَلؿ "التعاِف النصي" بدَّل من التناص...  -2
ة كاستقرأىا بكل يقظة، كاعترب الصلة الظاىرة كا٠تفية بُت النصُت اٟتقيقة إف جَتار قد أدرؾ ما ٭تدث يف "النص" فقد استوعب ٚتلة القراءة النصي

ظاىرا أـ فنكثر نقطة اَّلتصاؿ كاَّلنبثاؽ بينها كبانيا إنو َّل ينظر إُف "التناص" من كجهة نظر كريستيفا كابختُت بل ٭تسب كل التداخل سواء أكاف 
فرؽ بُت تلك األبعاد ا١تماثلة بػ "التناص" كغَته كيَل تلتب  ىذه ا١تفاىيم النقدية خفيا من منطوايت "التناص" كمن مثىَّ جاء جَتار هبذا التقسيم لي

ىا، على الدارس. كليؤكد أف "التناص" يشمل كل الظواىر ا١تبسوطة يف النصوص ٔتختلف مستوايهتا من السرقة كاَّلنتحاؿ كاإل١تاع كالتلميح كغَت 
 ة.كالنصوص األدبية ّتملتها َّل ٗتلو من أف تكوف تناصي
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)بُت قوسُت، مع اإلحالة أك عدـ اإلحالة إُف  Citationإف أكثر أشكاؿ ىذه العَلقة كووحا كحرفية ىى ا١تمارسة العادية لَلقتباس 
 )عند لوترايموف مثَل(، كىى افًتاض غَت معلن كلكنو حرىف.  Plagiatمرجع ٤تدد(، كإف أقل أشكا٢تا كووحا كشرعية ىى السرقة 

مَلحظة العَلقة بُت ، enonceكىو أف يقتضى الفهم العميق ١تؤدل ما  Alluionكإف أقل أشكا٢تا كووحا كحرفية ىو اإل١تاع 
 1مؤدل آخر ٖتيل إليو ابلضركرة ىذه أك تلك من تبدَّلتو، كىو بغَت ذلك َّل ٯتكن فهمو". 

 ذكر جنيت معٌت أكوح للتناص قائَل: 
“a relationship of copresence between two texts or among several texts’ and as ‘the 

actual presence of one text within another’ )ibd.: 3-1(”.
2 
 

 عَلقة حضور متزامن بُت نصُت أك عدة نصوص، كيف غالب األحياف ابٟتضور الفعاؿ لنص آخر.
" َّل يعٍت إَّل العَلقات التارٮتية كالثقافية كاَّلجتماعية اليت تسيطر على صغَت النص ككبَته.  فًلمى أف "التناصَّ
نظرا إُف تلك العَلقات الداخلة بُت النص ذاتو فإف جنيت كإف َف يصرح بػ ثنائية العَلقة )ا١تاوي كاٟتاور( 

حيث يوجد ومنو تداخل صريح )اقتباس( أك شيء ٦تا  للتناص إَّل أنو قد قصد بػ "النص" النص الثابت/ا١تغلق
يوحي إليو )السرقة( أك ٣ترد إشارة أك تلميح بسيط )تلميح/إ١تاع(، فصار "التناص" ٣تموعةى متقاطعاتو نصيَّةو، 

 يتم عرب ٟتاقها كسباقها إ٬تادي نصٌو جديدو. 
فإنو قد كتب إُف  Nicolas Boileau، 3عاد جنيت يطبق ىذه التناصية على أبيات نيكوَّل بوالو 

 "لوي  الرابع عشر":
 ][خىلىت الصخوري كقد كافت ميهىٍركىلىة     أتتى  لًتىٍسمىعى  ما   أٍرًكٍيو   للمىلك 

 " كعىرَّفىها قائَل: hypertextualiteذكر جنيت ومن ىذه األ٪تاط "اَّلتساعية النصية 
)أٝتيو طبعا النص ا١تنحسر(، كالنص ا١تتسع ينشب أظفاره ىف  A)أٝتيو النص ا١تتسع( بنص سابق  B"كأقصد هبذا كل عَلقة توحد نصا 

 4 النص ا١تنحسر دكف أف تكوف العَلقة وراب من الشرح".
 ، فقاؿ عنهما: Ulysess" 5" ك"عولي  I’Eneideكذكر جَتار على سبيل ا١تثاؿ نصوص "اإلنيادة 

نصاف )عمَلف( متفرعاف )متسعاف( لنص كاحد  -كأكيد بعنوانُت ٥تتلفُت  -بدرجات متفاكتة  )اإلنيادة كعولي ( "٫تا ، بدكف شك،
 6)منحسر( أصل ىو "األكديسا" طبعا". 

                                                           

 . 180-179. ومن "آفاؽ التناصية". كينظر: من التناص إُف األطراس: 132طركس: األدب على األدب  -1
2- Intertextuality: p. 98.  

ـ اشتهر اب٢تجاء، كىو انقد أيضا عيًرؼى بثورتو على 1711ـ ىف ابري  كمات فيها عاـ 1636بوالو كاف كاتبا كشاعرا فرنسيا. كلد حواُف  -3
 األخَلؽ السائدة ىف عصره. 

 ومن "آفاؽ التناصية".  .139طركس األدب على األدب:  -4
ركاية "عولي " ترٚتو إُف العربية حديثا الدكتور طو ٤تمود طو، ىى للكاتب اإليرالندل ا١تبدع جيم  جوي  كٖتكى قصة أربع كعشرين ساعة  -5

على ركاية يقضيها بطل الركاية متسكعا ىف مدينة "دبلن". كقاؿ نقاد الركاية: إنو لوقدر ١تدينة "دبلن" أف تزكؿ من الوجود ألمكن بناؤىا اعتمادا 
 ـ.1922جوي ، ألهنا َف تغادر من مَل٤تها كبَتة كَّل صغَتة بل أحاطتها أبدؽ التفاصيل. كقد نشرت ىذه الركاية يف 

 ومن "آفاؽ التناصية".  .139ى األدب: طركس األدب عل -6
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كبعد أف أكردا عدة ٪تاذج لشرح اَّلتساعية النصية، ذكر جَتار أف اَّلتساعية النصية أك النص ا١تتفرع يؤدم 
ص آخر دكف التحدث عنو أك اَّلستشهاد بو ابلضركرة، إُف مصطلح آخر، كىو أف كل نص مستمَّده من ن

" إذ تتحقق عملية التحوؿ كالتشرب كالتحويل بُت نص transformationكٝتاه جنيت بػ "التحويل 
 1 "ب" كنص "أ" عن طريق غَت مباشر.

"اإلنيادة" ك"عولي " منخوذاف من "األكديسا" بعملية ٖتويلية، إف ىذين العملُت يتمايزاف َّلختَلؼ نوعية 
التحويل يف كليهما. فالتحويل الذم يقود من األكديسا إُف عولي  ٯتكن كصفو بتحويل مباشر حيث ٭تصر 

لعشرين. كالتحويل الذم يقود من " القرف ا٫Dublinتو يف نقل الفعل أك اٟتادثة من "األكديسا" إُف "دبلن 
" َّل ينقل من Virgile"األكديسا" إُف "اإلنيادة" أكثر تعقيدا كالتواء رغم قرب اترٮتي. ألف "فرجيل 

" ًفٍعلى Latium" إُف "َّلتيـو Ithaque"، كمن "إيتاؾ Carthage" إُف "قرطاج Ogygie"أكجيجي 
"( عرب استلهاـ "األكديسا" Eneeاما )مغامرات "إيٍت أك حاًدثىةى األكديسا، إنو ٭تكي قصة أخرل مغايرة ٘ت

" Homereليجعل اإلنيادة من نف  الطراز األدّب من حيث الشكل كا١توووع الذم صاغ بو "ىومَت 
   2 "األكديسا" ك"اإللياذة". أك كما يقاؿ منذ قركف أنو قد قاـ ٔتحاكاة ىومَت.

٭تيط بػ ا١تقدمات، عتبات النص، النصوص فالنص ايط/التعاِف النصي عند جنيت حقل معريف 
ا١تصاحبة، ا١تكمَلت، النصوص ا١توازية، السياجات... أم كل ما يوجد حوؿ النص. كىذا النص ايط 
يتضمن العنواف، كا١تقدمة، كالعناكين الفرعية، كمَلحظات الكاتب، كاإلىداءات، حىت كل ما يتعلق اب١تظهر 

 ك كلمة الناشر ككذلك يشمل ا١تراسَلت كاَّلستجواابت كالتعليقات. ا٠تارجي للكتاب كالغَلؼ كالصورة أ
كمن ىذا ا١تنحى َف يبق النص ا١تقتب  نصا متكامَل أك نصا صاٟتا ليطلق عليو "التناص" بل إنو جزء ٬تعل 

 التداخل النصي كيضبطو. 

 Hypertextualityادلناصُّ 

دي بُت نصُت   hypertext (A)ىذا ٪تط رابع من أ٪تاط "التعاِف النصي"، إنو يشمل كلَّ عَلقةو تػيوىحًٌ
)النص ا١تتفرع( ٝتاه  hypotext (B)فتجعلهما نصا كاحدا. ىنا ما ٝتاه جينيت بػ  hypotext (B)ك

ي يف تشكيل معٌتن . جاء جراـ علن أبمثلة شىت لتبياف دكر ىذا النمط النصinter-textنقاد آخركف بػ 
، يقوؿ:  تناصيٌو

                                                           

 .186من التناص إُف األطراس:  -1
 . 188-186من التناص إُف األطراس:  -2
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“In this sense, Homer’s Odyssey is a major inter-text, or in Genette’s terms hypotext, for 
Joyce’s Ulysses. In his use of hypertextuality Genette particularly refers to forms of 

literature which are intentionally inter-textual”. 1  
(، كحسب كجهة نظر جنيت إنو نص متفرع inter-textكمن ىذا ا١تنظور، األكديسا ٢تومَتكس نص مركزم متداخل )متناص 

( لنص عوليسا ٞتوي . كخاصة يشَت جنيت من خَلؿ استخدامو )مصطلح( ا١تناص/النص ا١تتفرع hypotext)منحسر من نص آخر 
 إُف إشكاليات األدب اليت تكوف متناصَّة )متداخلة كمتقاطعة( بطريقة َّلشعورية. 

“Above all, hypertextuality, as a category of works, is in itself a generic or, more precisely, 
transgeneric architext: I mean a category of texts which wholly encompasses certain 
canonical (though minor) genres such as pastiche, parody, travesty, and which also 

touches upon other genres - probably all genres”. 2  

بوصفو جنسا/عاما بوصفو ٣تموعة من األعماؿ )األدبية(، أك بتعبَت أدؽ، يكوف نصا  -يف حد ذاتو  -كفوؽ كل ذلك، يكوف ا١تناصُّ 
جامعا عرب العمـو )اٞتن (: أان أقصد بذلك ٣تموعة من النصوص اليت تشمل كليا بعض األنواع )األدبية( ا١تتعارفة عليها )كإف كاف 

)ك( رٔتا يشمل   -)الصورة الزائفة(، كالذم يتناكؿ أيضا األنواع األخرل  ذلك بدرجة قليلة( مثل اللحن )أتثَت الكاتب(، ااكاة، ا١تهزلة
 كل األنواع. 

 the already" يف دراسة ريفاتَت يشَت إُف ما يدؿُّ عليو مصطلحي "hypogramفػ مصطلح "

read :عند ابرث.  يقوؿ جوانباف كاللر " 
“the hypogram is not located in the text itself but is the product of past semiotic and 
literary practice, and it is in perceiving a sign’s reference to this pre-existing phrase or 
complex that the reader identifies the sign as ‘poetic’. The apparently mimetic sign is seen 
as a transformation of past poetic discourse. But ‘for the poeticity to be activated in the 
text, the sign referring to a hypogram must also be a variant of that text’s matrix’ [3215: 
23]. In other words, poetic signs in a text are powerfully overdetermined: they both refer 
to a pre-existing hypogram and are variants or transformations of a matrix’ [culler, 3253: 

83]. 
3 

َّل يكوف يف النص ذاتو كلكنو يكوف نتاج ا١تمارسة السميائية كاألدبية ا١تاووية، كيكوف )كذلك( فيما يبدك  hypogramفػ مصطلح 
فتة يعثر القارئ عليها ابسم "الشعرية". كيعترب فيما يبدك اإلشارة التمثيلية مرجعية اإلشارة إُف الشفرة األكُف )السابقة( أك )اإلشارة( الَل

)التمثيل الصامت/ااكاة( ٖتوؿ ا٠تطاب الشعرم ا١تاوي. كلكن ليتم تفعيل الشعرية يف النص ٬تب أف تكوف اإلشارة اليت ٖتيل على 
hypogram  ،كبعبارة أخرل، إف اإلشارات الشعرية يتم ٖتديدىا يف النص بكل قوة )كسلطة(، [23: 1978]بديل قالىب النص .

النسيج الغشائي/القالب )النسيج  matrixا١تسبق، ككَل٫تا متغَتاف أك متحوَّلف من  hypogramألف كليهما يشَتاف إُف 
 .     [83: 1981 لر،الك]البيخلوية(، 

" كسائر ا١تصطلحات اليت استعملها ريفاتَت عند hypogram"ىنا ٦تا ينبغي أف نفهم معٌت مصطلح 
 اٟتديث عن نظريتو اللغوية كاألدبية. 

                                                           

1- Tradition and the Individual Talent by T. S. Eliot, p. Selected Essays (London: Faber, 
1951)  
2  - Intertextuality: p. 109.   
3- Intertextuality: p. 120. 
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ألجزاء صغَتة/كحدات صغرل للمعٌت،  transformationsقصد ريفاتَت أف النصوص كلها ٖتوَّلت 
 pretransformational" صورة "النص" يف ما قبل التحويلية hypogramكمن ٙتة يكوف "

state  
" فيعٍت الكلمةى أك اٞتملةى يىًتمُّ بناءي النصًٌ كلو عليها matrixبينما مصطلح "النسيج الغشائي/القالىب 

" إ٪تا يظهر يف النص عرب hypogram"معٌتن كدَّللةن. فالفرؽ بُت ىذين ا١تصطلحُت ىو أف 
يتشكل بػ نظاـ أك  quotationsأك اَّلقتباسات  clichésالكليشيهات/العبارات ا١تبتذلة أك الشائعة 

 ، إب٬تاز إنو ٭تضر يف النص لغواي.descriptive systemكصفي 
فَل ٭تضر يف  أم البيخلوية )الواقعة بُت ا٠تَلاي النصية اليت عنها تؤخذ النسخ ا١تتعددة( "matrix"أما 

النص لغواي كلكن شظااي "النص" تتنس  عليو كتنبثق منو. استخدـ ريفاتَت مصطلح "٪توذجي/مثاِف 
model أتخذ كجودىا من ذلك" أيضا للدَّللة على ىذا ا١تصطلح. فاألشكاؿ كاألساليب النصية كلها . 

ربط ريفاتَت "التناص" برؤل أسلوبية كٝتيولوجية حيث تتخذ النصوص عنده يف مستول نظاـ العَلمات 
نصوصا أخر كمرجعيات أساسية، كاألثر التناصي يتمثل عنده يف التلميح كاإل١تاع، ما يعٍت "مَلحظة القارئ 

   1لعَلقات ما بُت عمل أدّب كأعماؿ أخرل سابقة أك َّلحقة". 
 خلية حلضور التاريخاإلشارات الدا
ولوجية التارٮتية بػ ي"التناص" بطريق مباشر من منظور رؤيتو السم Paul Zamthorربط بوؿ زمتور 

. ذىب زمتور إُف colonialism "اإلشارات الداخلية ٟتضور التاريخ" اليت تشكًٌل يف اٟتقيقة التارٮتانية
الساخرة، كالتورايت، كالتهكم اليت يهتم هبا لدل  تقعيد بعض ا١تمارسات النصية األخرل ٨تو ٦تارسة ااكاة

 قراءة النصوص القركسطية )القركف الوسطى(. 
استعمل زمتور كريفاتَت "التناص" بطريقة دقيقة صارمة. فزمتور يربط "التناص" ابددات الداخلية ٟتضور 
التاريخ، فجدلية التذكر ىي اليت تنتج النص كىي حاملة آبار نصوص أخرل متتابعة تيٍدعىى بػ "التناص"، فالنص 

 بة من مراتب التنكيل. لي  إَّل نقطة التقاء نصوص أخرل، أما ريفاتَت فقد جعلو كػ مرت
 أتصيل التأثر -إلغاء النصية األوىل )ادلرجعية/األصالة(

يرل ريدؿ أف النص األدّب عبارة عن لعب تناص لي  فقط اب١تعٌت البسيط القائم على أف العمل نشن 
٘تلكها دائما داخل اجملاؿ التارٮتي لألسَلؼ. إف لعب اختَلفاتو ذاهتا يعك  إزاحتو لنصوص أخر كإعادة 

 2 كعهد الطريق أماـ النص النقدم الضركرم الذم ٬تب أف يكملو...

                                                           

 . 181من التناص إُف األطراس:  -1
 .369ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -2
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يطور ريدؿ مفهـو البينصية على أف النص اٟتاور مفتوح ٘تاما أماـ أتثَتات النصوص السابقة يف استخداـ 
 اللغة كاألصداء... 

الفصل بُت الداؿ كمدلولو(  ٙتة يستمد ريدؿ مقولة التفكيك )َّلهنائية الدَّللة كمراكغة ا١تعٌت اليت تقـو على
يف دراسة ٝتة اللعب اٟتر بُت النص/البينص، كبصورة أكثر تفصيَل، إف النصوص السالفة/السابقة ٕتتاح 
حدكد النص اٟتاور لتحولو إُف بينص تلعب فيو اَّلختَلؼ ْترية كاملة، لكن تلك النصوص السابقة يف 

 ص أكؿ أك نص أصل غزتو نصوص سابقة. اٟتقيقة نصوصا، بل بينصوص أم َّل يوجد يف الواقع ن
فالنص بينص كالعَلمة بينعَلمة بنف  ا١تنطق.  النص اٞتديد إذف داؿ ٕتتاح حدكده نصوص أك دكاؿ 

 ١تدلوَّلت سابقة إُف ما َّلهناية.
 التأجيلية

 ىارولد بلـو 
سية كمدل تفردىا بٌت بلـو نظريتو التناصية بصفة أساسية على السؤاؿ اآلِت: رغم أانقة الشعرية الركمان

، Wordsworth، ككرزكرث Blakeكصياغتها يف الفن كاٞتماؿ لدل الشعراء الركمانسيُت أمثاؿ بليك 
بطريق  Milton، فًلمى يعود ىؤَّلء الشعراء إُف ميلتوف P. B. Shelly، كؼ. ب. شيلي Keatsككيتش 

 مباشر أك غَت مباشر، حيث إنو صار معيارا لشعرية أكلئك؟
" كاستعملها يف سياًؽ أثرو سبقىو حىدىثه من belatednessكوح ذلك بلـو بكلمة "التنجيلية 

األحداث، قصد بلـو بذاؾ األثر الناتج عن أم حدث من األحداث كاألحواؿ شعرية الشعراء ا١تتنخرين بينما 
متنثركف بشعرية ميلتوف أتثرا  اٟتدث فإنو يعٍت لديو الشاعر ميلتوف، كأعده أمرا طبعيا. فالشعراء ا١تتنخركف كلهم

مباشرا أك غَت مباشر. كافًتض بلـو العَلقة بُت الشعراء ا١تتنخرين كالشاعر السالف ميلتوف عَلقة األبوة كالبنوة 
 حسب انتقاؿ أثر جيٍت آلخر. 

رأل بلـو أف الشعرية ا١تتنخرة من األحرل أف ٖتسب ٤تاكاة كتقليدا. كمن ىذا ا١تنحى صارت نظرية 
 رية" لػ بلـو تناصية. ألف جيلَّ األدب من الشعر كالنثر ٮتضع للنصوص السابقة بشكل عاـ. "الشع

“For Bloom, poets employ the central figures of previous poetry but they transform, 
redirect, reinterpret those already written figures in new ways and hence generate the 
illusion that their poetry is not influenced by, and not therefore a misreading of, the 

precursor poem”. 1   
، كلكنهم يقوموف بتحويل تلك الشظااي/اآلبار سبقت كتابتها  يوظف الشعراء ا١تعطيات )البياانت( الرئيسة للشعرية السالفة عند بلـو

جديدة، كمن مث يو٫توف أف شعريتهم َف تتنثر أبم رائد/سالف كمن أجل ذلك فإهنا ليست قراءةن خاطئةن  كإعادة توجيهها كتفسَتىا بطرؽ
 )قراءة ٖتليل )أم نتيجةى قراءةو أخرل(.

                                                           

1- Intertextuality: p. 132. 
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تناصُّ بلـو نتاج بعض األس  اليت رآىا من أبنية الشعر، كاستخدمها عند اٟتديث عن إثبات مدل 
ما يشَت إُف  facticityاإلنتاجية يف البوابة الشعرية. كاعترب النصوص كلها متناصية/بينصية. منها مصطلح 

الَلحقة ابلشعرية السابقة ما َّل  أتثَت بعض الشعراء األ١تعيُت الرائدين على الشعراء الَلحقُت كأتثر الشعرية
 ٯتكن ٕتنبو.

1  

. فكل نص يكوف  anxiety of influenceكمنها مصطلح  ما أنتج مفهـو "التناص" عند بلـو
كليدةى قراءةو َّل تنفرد بوجودىا بل ٭تتاج إُف عناصر بَلغية كنفسية يف الكَلـ )الشعر(، ما يتكوف منها. كمن مث 

كىذه التناصيات تعٍت عند أصحاب مدرسة ما ، inter-textsيتَلحم بػ  textينظر بلـو إُف أف كل نص 
بعد البنيوية ما تستشف من أبنية اترٮتية كاجتماعية، بينما رآل بلـو أف النصوص األدبية ٢تا تناصيات، كىي َّل 

 تكوف إَّل ٣ترد أبنية أدبية، يقوؿ جراـ علن:
“Bloom’s vision refuses to accept social and cultural contexts as relevant intertextual fields 
of meanings for literary texts. For Bloom, literary texts can only have other specific literary 

texts as inter-texts”. 2  
ترفض رؤية بلـو لقبوؿ السياقات اَّلجتماعية كالثقافية ذات الصلة ٔتجاَّلت تناصية للمعآف يف النصوص األدبية. يرل بلـو ٯتكن أف 

 تكوف لدل النصوص نصوص أدبية معينة أخرل على سبيل البينصية/التناصية. 
 صوت...(  النص ٣تموعة خطاابت، ملفوظات شفوية كانت أك كتابية، عَلمات )صورة، حركة،

 االفًتاض ادلقدَّـ
 Jonathan Cullerجواناثف كاللر 

أف فلسفة النحو/النص كنصية النص تتمحور حوؿ نقطة  Jonathan Cullerرأل جوانباف كاللر 
Presupposition  اَّلفًتاض ا١تقدَّـ، فهو يرل أف نبدأ دراسة "التناص" ٔتساعدة أبعاده اللغوية كاعتبار

كاَّلفًتاض الواقعي أك  )اٟتضور النصي اإل٭تائي( ٪تطي "اَّلفًتاض ا١تقدـ" يف آف كاحد، ك٫تا: اَّلفًتاض العقلي
 ر:لكالنقدم لػ   كىذا اَّلفًتاض يقتضي كجهُت للتناص من منظار. )اٟتضور النصي الفعلي( اٟتقيقي

“The first is to look at the specific presupposition of a given text, the way in which it 
produces a pre-text, an intertextual space whos accupants may or may not correspond to 
other actual texts… The second enterprise, the study of rhetorical or pragmatic 
supposition, leads to a poetics which is less interested in the accupants of that intertextual 

                                                           

1- Graham Allen writes: (facticity term) “Refers to the unavoidable influence of certain 
canonical writers. Shakespeare’s plays may have been fictitious, but their influence on every 
subsewuent writer gives them the status of facts, or facticity”. Intertextuality: pp. 219-220.  

الكنسية(،  يشَت إُف التنثَت اتـو لبعض الكتاب التارٮتانيُت )القدسُت/الكنسيُت/ذككا عَلقة ابلقوانُت facticityيقوؿ جراـ علن: إف مصطلح 
 )فيو(. facticityمسرحيات شيكسبَت كإف صارت خيالية/مفًتوة كلكن أتثَتىا يف كل كاتب  يعطيو كوعية اٟتقائق أك )صَلحية إدراؾ( 

2- Intertextuality: p. 137. 
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space which makes a work intelligible than in the conventions which underlie that 
discursive activity or space”. 1 

دث( فيو نصا مسبقا )مقدما(،  فنك٢تما أف يينظر إُف اَّلفًتاض ا١تسبىق ا١تعُتَّ )ادد( للنص، فالووع ا١تعُت )اَّلٕتاه ا٠تاص(، ينتج )٭تي
ىو فضاءي تداخلو نصيٌو )فراغ بينصي( الذم  لعلو يًتاسل )يتبادؿ الرسالة( النصوص اٟتقيقية )ا١توجودة فعَل(... كبانيهما ىو دراسة 

ة، اليت تقود إُف األحاسي  الشعرية )بينما تكوف تلك الدراسة( غَت مرغوبة يف ذاؾ الفضاء بينصي، البياف ا١تفًتض أك اٟتقيقة ا١تفًتو
ٕتعل العمل أكثر جَلء من )صورهتا ا١تفًتوة( يف العادات ا١تتبعة )التقاليد اٞتارية( اليت تشكًٌل ذاؾ العمل اَّلستطرادم )ا١تتنقل من 

 موووع إُف آخر( أك الفضاء.
 من خالؿ تطورات مفاىيم التعبَت والتواصل  التناص  -النص 

 مدى عصرنة "التناصية"
ساعة أف انتشرت األفكار النقدية كاللغوية كاألدبية حوؿ الفكر التناصي، كَف يعد التناص يتوقف عند 
حدكد اللغة كاألدب بل ٕتاكزىا إُف أقصى اٟتدكد اليت تتضمن بصفة عامة كل دكائر التحليل اللغوم كغَته. 

 فصار ملتقى 
“In the modernist era, intertextuality is apparent in every section of culture: literature 
(Eliot, Joyce), art (Picasso, Ernst), music (Stravinsky, Mahler), photography (Heartfield, 
Haussmann(, etc., even if it is interpreteted in different ways”… anyway the production of 
art and literature during our century has become an act of creation based on a re-cycling 
of previously existing works. This development has not occurred in a theoretical vacuum; 
it has actualy been accompanied by a particularly theory legitimizing and re-defining the 

status of texts and their producers: the theory of intertextuality”. 2   
)بيكاسو، ارنست(،  الفناألدب )إليوت، جوي (،  )على سبيل ا١تثاؿ( عصر اٟتداثة، التناص كاوح يف كل قسم من الثقافة: "يف

... على يفسر أبساليب شىت" كا١توسيقى )سًتافينسكي، ماىلر(، كالتصوير الفوتوغرايف )ىارتفيلد، ىوٝتاف(، كما إُف ذلك، حىت لو كاف
الذم نعيشو قد أصبح عملية اإلبداع ا١توقوفة على ترسيب األعماؿ ا١توجودة السابقة إنتاج الفن كاألدب خَلؿ القرف  فإف ،أم حاؿ
يف فراغ النظرية )ا١تطلقة(، بل إنو رافق نظرية خاصة تقـو بتنظَت )تقنُت( كٖتديد كوعية النصوص  َف ٭تدث ىذا التطور )القدٯتة(.

 كمنتجيها: )أم( نظرية التناص.

ستخلص ٦تا سبق أف ىناؾ فركؽ كبَتة بُت التصورين للنص التقليدم/ما قبل اٟتداثي كاٞتديدم/ ما بعد ا
اٟتداثي ٟتصوؿ ٖتوَّلت كبَتة/كثَتة على صيعيًد ًإنٍتاج النص نفسو. كلظهور فنوف جديدة للتعبَت كالتواصل 

لفزيوف ك٥تتلف الوسائط األخرل اليت حققت قفزات ىائلة "مثل السينما كالتكالصياغة من ا١تعآف كالدَّلَّلت على ٨تو من األ٨تاء 
ا يف يف ٣تاؿ الصناعة كاإلنتاج. كما أف العلـو ا١تختلفة عرفت ا١تسار نفسو، كعلى رأسها اللسانيات كالسيميوطيقا اليت قطعت أشواطا مهمة جد

فاستفادت النظرايت اٟتديثة من تلك  3 ٖتديد مستوايت اللغة كأنواع العَلمات ككيفيات تشكلها كتواصل الناس بوساطتها".
التطورات يف كسائل اَّلتصاؿ اٟتديثة من شاشة اٟتاسوب كا٢تاتف كالفاك ... كبذلك اتسعت دائرة النص 

                                                           

1- Intertextuality: Origins and Development of The Concept: p. 280. 
2- Intertextuality: Origins and Development of The Concept: p. 271. 

. 2003ديسيمرب  -أكتوبر  32اجمللد  2. لػ د. سعيد يقطُت. عاَف الفكر العدد 79من النص إُف النص ا١تًتابط مفاىيم، أشكاؿ، ٕتليات:  -3
 الكويت.  -للمجل  الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب 



                                                                                "التناص"أشكاؿ  ين؛الفصل الثا

  

122 

لتشمل الكلمة كالصورة الثابتة كا١تتحركة كالصوت. فخلق أدكات اَّلتصاؿ اٞتديدة )اإللكًتكنية( تعٍت مفاىيم 
ة النص اإللكًتكٓف على شبكة اإلنًتنت/اٟتاسب اآلِف/قرص مدمج ٬تعل جديدة للنص/التواصل. ألف مَلحظ

التعامل معو ٥تتلفا اختَلفا كبَتا عن التعامل مع الكتاب الورقي/اآللة الورقية. ىذه األدكات اٟتديثة تسمح 
وحة للمتلقي بلمسة كاحدة اَّلنتقاؿ إُف أم صفحة/٣تلد من النص/العمل كبوساطة النقر على الفنرة/تشغيل ل

ا١تفاتيح كغَتىا تيسر لو عمليات التكبَت/التحبَت/التصغَت/التخفيف/التكثيف... كىا ىي ذات ا١تتعة/اللذة اليت 
 ٖتدث عنها البنيويوف/البارثيوف.

كمن مث صارت ٝتة ا١تثالية، ككونو شبكة متعددة، كنسقا بَلهناية، كالَلمركزية، كالركابط، كانفتاح النص 
 ركزية للنص اإللكًتكٓف. كغَتىا من ا١تميزات ا١ت

 إشكالية "التناص" من خالؿ التوظيف النصي
ىنا تقسيم آخر َّلح ِف أثناء قراءة ىذه الدراسة، كبصفة أساسية على أنو َّل ٯتكن استعماؿ مفهـو تناصي 

 ما منقطعا عن الكتلة التارٮتية كالثقافية، كىاكم:
 التناص التارٮتي                                 

 التناص الثقايف                         التداخل الشعورم/الَلشعورم = القارئ + الكاتب = القارئ
 التناص اَّلجتماعي

  التناص النفسي                                                                                               
كلذلك يعترب القارئ الفعلي ما يقـو إبوفاء معآف كدَّلَّلت جديدة على النص كإبحياء مركزيتو من خَلؿ 

 بث اٟتيوية الدَّللية/ا١تضمونية كذلك.
 التناص ا١تضموٓف
 التناص اللفظي 

 توزيع "التناص" على التداخل )الثقايف(
 ل:ككذلك ٯتكن أف يتوزع "التناص" على التداخ

 التداخل ا١ترئي      التداخل غَت ا١ترئي                
 اَّلقتباس                                                      التناص اٟتوارم الباختيٍت      
 التضمُت                      الَلشعورم = الشعورم        التناص التفكيكي الدريدم     

 اض                       التداخل                      التناص النفسي الفركيدم اَّلعًت 
 اَّلقتصاص       الشعورم = الَلشعورم                     التناص التنكيلي/الظاىرم ا٢تيدجرم/ا٢توسرِف
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 ويسرم  السرقات                                                      التناص البنيوم الس
 العَلقات ا١تباشرة/التناص ا١تباشر 

 العَلقات غَت ا١تباشرة/التناص غَت ا١تباشر
 ككما يذكر أحد الباحثُت نبيل علوم نوعي "التناص" يف مقالو:

“Internrtextuality can be both intentional and unintentional. Intentional intertextual 
relations are somewhat visible and can be easily cited such as allusions, plagiarism, the 
use of conventional symbols and images, the use of poetic and other literary forms, the 
use of proverbs, patterns of structure and figures of speech. Unintentional intertextuality 
is invisible and needs a good amount of awareness of the culture of the language to be 
discerned by a scrutinizing eye of a reader”. 1 

تكوف مرئية إُف حد ما، كٯتكن  )التناص ا١تباشر( التناص قد يكوف مباشرا كمقصودا كقد يكوف غَت مباشر. العَلقات النصية ا١تباشرة
، استخداـ األشكاؿ الشعرية اَّلستشهاد هبا بسهولة مثل التلميحات، اَّلنتحاؿ، استخداـ الرموز كالصور العيرفية )ا١تعركفة لدل العامة كا٠تاصة(

َّل تكوف مرئية بل إهنا ٖتتاج إُف كمية كافية  ا١تباشر()التناص غَت  كاألدبية، استخداـ األمثاؿ، األ٪تاط النصية كالبنيوية للتعبَت. العَلقات غَت ا١تباشرة
 من الوعي لثقافة اللغة ليدركها القارئ بعُت فاحصة )نظرة دقيقة(.

 ىذه اإلشكاليات تعيد النص إُف ما بعد البنيوية، كتتعاملو كفق مقتضيات ىذا اَّلٕتاه. 
“Intertextuality a term associated with poststructuralism, which rejects the idea of a TEXT 
as a single, autonomous entity created by a single author. Any given text is, … in the words 

of Vincent Leitch, "a set of relations with other texts”.
 2  

. كاحد كاتب ًقبىل من ٘تت كَّلدتو كمستقل كياف كاحد  أنو على "نص" كجود فكرة ترفض اليت البنيوية، يرتبط بػ ما بعد مصطلح التناص
 .أخرل" نصوص مع العَلقات من ٣تموعة" ليتش فنسنت حد قوؿ على ق... معُت نص أم

أخذت جوليا كريستيفا الفكرة التناصية من مصطلح اٟتوارية لباختُت، كاٟتوارية تشَت إُف ٣تموعة من 
يف النص، كىذه األصوات ٕتعل  ”variety of “voicesاألصوات/ازدكاجية األصوات/تعددية األصوات 

  كىوية مشًتكة مع نصوص أخرل.  prulalist natureالنص ذا طابع ٚتاعي 
 ثنائية االقتباس )احلضور الفعلي/غَت الفعلي( واالفًتاض ادلسبق )اخليايل/اجلماعي(

 كمن ىنا يتجلى قسماف آخراف للتناص:
 Citationالتناص اَّلقتباسي/اَّلقتباس/اَّلستجَلب اٞتلي 

 Presuppositionاَّلفًتاض ا١تسبق 
“Citation includes not only direct quotation and allusion, but also literary conventions, 
imitation, parody, and unconscious sources. Presupposition involves assumptions 
regarding the reader, the situation being referred to, and its context”. 1 

                                                           

1- Intertextuality and Literary Translation between Arabic and English  التناص كالًتٚتة األدبية بُت العربية
 .Dept. of English, College of Art, (Humanities), Vol .2446 :نبيل علوم by Nabil Alawi كاإل٧تليزية     
24(8) 2010. An-Najah N.University, Nablus, Palestine.  
2  - A Dictionary of Literary and Thematic Terms: pp. 218. 
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كا١تصادر  الساخرة، كااكاة كالتقليد، األدبية، اَّلتفاقيات أيضا كلكنو )يتضمن( كالتلميح، ا١تباشر اَّلقتباس فقط اَّلقتباس َّل يتضمن
 .كسياقو إليو، ١تشارالووعى ا ابلقارئ اَّلفًتاوات اليت ترتبط تشمل .الَلشعورية

ٝتة ابرزة من ٝتات األدب ما بعد  citational intertextualityكالتناص اَّلقتباسي 
اٟتداثة/البنيوية اليت تعتمد بشكل ىائل على إشارات/رموز إُف األساليب كاَّلتفاقيات السابقة كالتلميحات، 

، كمن as being made up of other textsإهنا أتخذ اىتماـ ا١تتلقي كانتباىو إُف كيانو التنليفي 
  مت فعَل. أك مقدَّماأبف كل شيء قد قيل الشعور الثقايف ىذه الناحية يتسم التناص بػ 

 كمن ىذا ا١تلتقى تبدأ ا١تشكلة يف مبادئ "التناص" كتطبيقو على النص القرآٓف بشكل خاص.  
 تقسيم غَت دقيق للتناص

 األنواع اآلتية:ٙتة من الباحثُت قسموا "التناص" إُف 
 التناص الديٍت -
 التناص األسطورم -
 التناص األدّب  -
 التناص التارٮتي -
 التناص الشعب -

يف  ةىذا التقسيم غَت دقيق، ألف الدين كاألسطورة كاألدب كالتاريخ كالشعب كغَتىا من العناصر ا١تؤثر 
بك، كتعالق، كتَلحق، أدبية النص تتكاتف كتتآزر كتتآلف عند نسج بنيوية البنية النصية، ففيها تشا

كتَلقح... فلي  ٙتة أم نص إنسآف/بشرم َف يستفد من سوابقو كلواحقو، ٮتلو من اٟتضور كالغياب، 
 يتخلى عن كونو داَّل كمدلوَّل... 

  الدائرية: كلعل النص التاِف يلخص لنا الفكرة التناصية كاشفا عن أبعادىا
الصغَتة من عمل قدٔف حينما ٕتد طريقها إُف نص معاصر تبدك كمصدر أك أتثَت أك إشارة أك ٤تاكاة أك ٪توذج أكِف  chip"إف السلخة 

archetype  أك معاروةirony حينما نقرأ سونيتا معاصرة، على سبيل ا١تثاؿ، نتعرؼ على ٪تط الػ .stanza  كالقافية كالتيمات
ت" أك "ركنسار" أك "سبنسر" أك "ميلتوف". إف شعراءان، ابعتبارىم كتااب ٤تًتفُت كأركاحا حرة التقليدية. كرٔتا نتذكر "بًتارخ" أك "كااي

مبدعة، يستخدموف تلك ا١تصادر كاألشكاؿ التارٮتية إلحداث أتثَت أدّب. كالقارئ ا١تثقف أك الناقد )القارئ النادر( يتعرؼ على أتثَتات 
معرفتو بقواعد النحو كالبَلغة كا١تعجم اللغوم كأشكاؿ األدب كتقاليده، يعيد دراسة التاريخ كالتقاليد تلك كيهتم هبا، كىو، ْتكم 

"بًتارخ" أك "كاايت" أك "ركنسار" أك اآلخرين، حىت يستطيع يف النهاية أف ٬تد للنص اٞتديد مكاان ك٭تل شفراتو كيقومو. إف ذلك 
جية. كحينما ٯتتد النص ليغطي مصادر متعددة يصبح اترٮتا العمل النقدم، العمل الدؤكب الذم ينكر الذات، ىو الدراسة ا١تنه

                                                                                                                                                                                

1- A Dictionary of Literary and Thematic Terms: pp. 219. 
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أك النشر كاقتصادايت الطباعة كَّلىوت البويطيقا كٚتاليات الفنوف  patronageلألدب. إف توسيع الدائرة لتشمل سياسات الرعاية 
   1 نص تبدك ككنهنا تتسع بَلهناية".أم إنتاج اتريخ ثقايف. إف دكائر السياؽ اليت ٖتيط ابل -اٞتميلة يعٍت الكتابة على نطاؽ أكرب

                                                           

 . 365-364ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  1-
Deconstructive Criticism: p. 123. 
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أداة  صارمذ أف ابت "التناص" شنان للبحث عن طوالع أعماؿ أدبية من سياؽ ما بعد اٟتداثة/البنيوية 
خصائصى ا١تظاىر الًتكيبية كالعينات الدَّللية للعمل  َّلستيعاهبا"التفاعلية/التناصية"، ككسيلة "التنثَت ا١تتبادؿ" 

األدّب اليت ٕتعلها تتوافق مع كثَت من مصطلحات عربية نظرا إُف جوانب التشابو كالتضارب كالتداخل 
ٕتعل نصُت يتمركزاف حوؿ  كفعالية ٔتا فيها من قوةكالتَلم  كالتماس كالًتابط كالتعادؿ كالتخالف كالتناقض... 

كعرفت مدل تسرهبا فيو على ٨تو من  ،ذاؾ التداخلى  عربيةه  لي أك اٞتزئي فواجهت مصطلحاته التَلقي الك
األ٨تاء. كبذلك غدا مفهـو "التناص" يتوسع كيشمل بعُت اَّلعتبار ا٠تطاابت التارٮتية كاَّلجتماعية عرب 

  ية... األيديولوجيمات النصية كاَّلسًتاتيجيات ا٠تطابية ا١تتناغمة يف التفاعلية كالَلتفاعل
كَّل أجد للتناص تعريفا جامعا مانعا َّلختَلؼ دَّللتو كمفهومو من مينىظًٌرو لغَته، حىت كلمة "تناص" تشذ 

تيًفٍيدي َّلجتماعها كآتزرىا  ااكَّلتي التناصيةي  كمع ىذا فقد بىدىأىت 1 عن أم إٚتاع على حد تعبَت مارؾ أ٧تينو...
" َّل يتلخص إَّل يف ٖتل كآتلفها يَلت نصية متعاقبة كمتزامنة يف دائرة ٤تورية، فكننو أيخذ مسارا أف "التناصَّ

َّلحق َّل ينطلق إَّل من مبدأ عَلقة التماثل كالتجان  بُت النصُت  نص دائراي يف عملية مستمرة متجددة. فكل
كقد أمضى ذلك ابعثا لظهور "التناص" كػ  األثر بينهما. بقدر تفاكت /السابقكالغائب ،/الَلحقاٟتاور
ذم تفاعل كانفعاؿ بُت نصوص مؤثرة كمتنثرة، كمنو صار "النص" مبدأ اٟتديث كمنتهاه، ك٘تخضت  مصطلح

من بينو دراسات عربية يف سياؽ تكثيف نصية النص كتناصيتو اليت تشمل كثَتا من مصطلحات تراثية تتآلف 
 "التناص" الغرّب ٔتختلف أشكالو. 

ز "التناص" خيطى مصطلحاتو عربيةو أساسا على أنو ٙتة إشعاعات خطابية ك٦تارسات نصية تستدعى ٕتاك 
، كلَّدهتا حاَّلته نفسيةه كمَلبساته ٥تتلفةه كفلسفاته فكريةه كتصوراته عقديةه عن الكوف  نتيجةي نشاطو معريفٌو
كاإلنساف كاٟتياة بل عن األدايف كاأللوىية يف أحياف غَت قليلة. ىنا مصطلحات عرفها العرب قدٯتا، كقد كصل 

يف ٣تاؿ قراءة النصوص كدراسة ا٠تطاابت التارٮتية كٖتليلها أف ىنا أثر التَلقح كالتفاعل  -اليـو  -وف الباحث
كالتَلحق كالتبادؿ بُت نظرية "التناص" ك"الثقافات العربية" الناٚتة عنها آداهبا، تستقوم هبا ا١تعرفية أف العرب 

ا١تصطلح ذاتو. إهنم استخدموا كلمة "النص" يف   قد مارسوا "التناص" يف تضاعيف كَلمهم كإف َف يقعوا على
عن آليات "التناصية/البينصية" يف الًتاث العرّب. كمن مثىَّ َف  في شً كٍ تى  كثَت من األحايُت اليت ٖتمل من دَّلَّلتو 

يتناكؿ النقاد العرب تسميةن معاصرةن تناصيةن بل عاٞتوا مفهومو يف ثنااي إنتاجاهتم حيث استمدكا ٢تا تعبَتات 
 منلوفة لديهم من اتريخ أدهبم كثقافتهم كلغتهم.

                                                           

ٮتتلف "التناص" من ابحث آلخر حسب اختَلفهم يف فهم النص كفق أ٧تينو، إنو يعود إُف شعرية توليدية، كينتمي عند آخرين إُف ٚتالية  -1
ومي التلقي، كيتمركز لدل بعضو حوؿ اَّلجتماعية التارٮتية، كعند أتباع فركيد يقتصر على أتكيلية. ينظر: "التناصية" ْتث يف انبثاؽ حقل مفه

 شاره، ١تارؾ أ٧تينو، مقاؿ منشور )مًتجم( ومن "آفاؽ التناصية ا١تفهـو كا١تنظور".  كانت
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ىنا تيارات كمدارس قد ظهرت فعليِّا يف عصور ما فنحن كقد نعيش يف عصر ما بعد اٟتداثة... نعرؼ أف 
ما  عليها فلسفةي  تٍ بعد اٟتداثة، كابتت شنان ٢تا. فمنها نظرية "التناص" أك الَلنظاـ كالَلانسجاـ اليت اعتمدى 

بعد اٟتداثة، ألف "التناصية" تعطيو قوةى إعادة صياغة األعماؿ ا١تبكرة أك الًتابط بُت النصوص األدبية. كمنو 
 م كالتشريح كالتشتيت كالتفكيك.  دت "ما بعد اٟتداثة" اللوغوس كالتقليد عرب آليات التشكيك كالتحطيانتق

ك٦تا ٬تب على الدارس أف يعي أف ا١تصطلحات اليت تصل إُف ذركهتا، َّل تتطور انطباعيا بل إهنا ٘تر عرب 
فتعيشها، إهنا تًنمُّ عن ا١تسئػيٍولًيًٌات اليت  األكساط كاجملتمعات، فتلحقها تغيَتاته تَلئم تلك البيئآت اليت عاشتها،

شبَّت  -من أجلها قد كيًوعىٍت. كيلـز منو أف يضع كل دارس بُت يديو تلك ا١تواقع كاألحواؿ كالسياقات 
 عند دراسة تلك ا١تصطلحات. -ا١تصطلحات فيها فكبػيرىٍت 

صية معاصرة على أهنا تنوعت َّل جـر يف كجود تَلـؤ عميق بُت لفتات تراثية متطورة كاستعماَّلت تنا
كتشعبت ٨تو مصب كاحد كىو التداخل كالتمازج بُت النصُت. ىنا فصوؿ مستفيضة يف كتب القدماء عن 
ىذه ا١تصطلحات كلكن ْتوث ادثُت يف ىذا الشنف على استفاوتها كتقصيها نواحي البحث كمواقع الربط 

 من اَّلوطراب حينا آخر.ا ك حينبينها كبُت ظاىرة "التناص" َف تسلم من ا١تغاَّلة 
ففي ما يلي أتناكؿ بعض تلك اإلشعاعات الًتاثية كاللفتات ا١تتميزة كا١تقوَّلت الًتاثية اليت تشَت إُف التقارب 

 النصي ا١تتوارث بُت النصوص...   
صار "النص" ٔتجملو خَلصة ١تا َّل ٭تصى من النصوص أك ا١تقتطفات النصية الَلهنائية نظران إُف 

حدكد للنص  َّل، كىذا ما ّفىَّ عنو أتوالًد نصٌو من نصوص أخر كتداخل نصٌو مع غَته أساسياتً 
)التناص/التناصص( كَّل حدكد بُت نص كآخر )البينصية(، ففي آف كاحد يكوف النص آخذا كمنخوذا كمعًطيا 

تىجان عرب شظااي اترٮتية كاجتماعية، بيئية كثقافية، معاصرة كماو "التناص" ينضبط  خذوية. أكمٍعطىى كميٍنًتجان كمينػٍ
من خَلؿ معايشتو بُت ا١تنظورات النقدية الغربية الصرفة كظاىرة نصية ٢تا عَلئق كآبار تعٍت أثرى نصٌو بُت نصٌو 
. ٙتة توجد تقريبات عديدة بُت "التناص" كبعض ا١تصطلحات العربية النقدية كالبَلغية اليت تشَت إُف  آخرى

ُت ٦تا يبلور عن تنبو القدماء العرب إُف ظاىرة التداخل كالتفاعل كعملية حضور شعر القدماء يف شعر ادث
اَّلستمداد كاَّلستعانة... كالفرؽ الدقيق بُت اٞتانبُت ىو أف "التناص" رمى اآلداب الغربية برمتها يف متاىات 

اىج الباعثة على قبوؿ الَلقيمة يف طىرىؼو كبػىعىثى يف فؤاد القارئ ٛتاسة التلقي يف طىرىؼو آخىرى أساسا على ا١تن
تلقي معانيو كمفاىيمو عند أقطاب بعض مدارسو، على حُت تلوذ ا١تصطلحات العربية ابلنص العرّب لتحفظو 
٦تا ٬تعلو يف كوعية سلبية. ٙتة إرىاصات تناصية يف ٤تيط النقد العرّب ٯتثلها شباؾ التداخل/التنثَت ا١تتبادؿ يف 

ة ٕتعل "التناص" يقتصر على التداخل بُت النصُت من خَلؿ صورة مصطلحات عربية أصيلة، ىذه اللفت
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ٍي كاتبٍُتً  ،التصرؼ يف كَلـ الغَت كدمج بعضهما بعضا عرب ترابطات متَلقية أك متعاروة،  ،كتشابك نىصًٌ
 متماثلة أك متباينة يف مركَّباتو مشكًٌلىةو للنص، كيتحقق ذاؾ الدمج من كسائل ٨توية كدَّللية، سياقية كتداكلية. 

 شباؾ التداخل/التأثَت ادلتبادؿ
سار علماء العربية يتلمسوف كجود "التناص" يف أطر نقدية كبَلغية عربية أساسا على ٣ترد التداخل 

؟  ؟ عىَلـى أي لدارسات الغربيةكالتشابو... ماذا قيًصدى بػ "التناص" يف ا  طًلقى
رى عرب "اَّلقتطاع كالتحويل/التداخل ٦تا مضى عن "التناص" أنو يتمثل حضورى نصٌو داخلى نصِّ آخ عيًلمى 

كالتَلقي...". أك يشَت إُف مَلحظة القارئ لعَلقات ما بُت عمل أدّب كأعماؿ أخر سابقة كَّلحقة ٦تا يتحقق 
ا١تفاىيم على  قي لى طٍ " يي "التناصُّ  بدأالتقاطع النصي الذم بنيت عليو مفاىيم تناصية كثَتة... كمن ىذا ا١تنظور 

 تتجسد عرب نظاـً حضوًر نصٌو بُت نصٌو آخرى من خَلؿ أكجهو ا١تختلفة. كاألفكار اليت
فالتماثل الشعورم أك الَلشعورم بُت ا١تعآف قد دفع ابلنقاد العرب لبحث موووع التداخل كاٟتضور 
كقضااي اَّلنفعاؿ كالتفعيل ومن أطر مؤدايت "التناص"، فوجهوا عناايهتم إُف اكتشاؼ عَلقة حضور نصٌو بُت 

آخرى عرب اَّلصطداـ كاإلزالة أك الًتسيب كاإلزاحة. فذكر البكاء كتشبيهو ببكاء ابن خذاـ يف شعر امرئ  نصٌو 
القي  ة رائعة يف تدليل مضموف تشابك نصُت/مضمونُت أك توليد معٌت من معٌت آخر يف إواءات النص 

 ]الكامل[ 1 يف ىذا ا١تعٌت.اآلخر، ىذا البيت ٔتثابة اعًتاؼ من ًقبىًل امرئ القي  أنو مسبوؽ إليو 
ـً   عيٍوجػػػػػػػا على الطَّلىًل اًٍيػػػػػػػػػػػػػػػًل ألننػػا ايرى كما بىكىى ابني ًخذا

  نػىٍبكي الدًٌ
ىذا الشعر يَلم  مفهـو ا١تزج كا٢تدـ كالبناء من حيث ا١تضموف كالدَّللة كاألسلوب كالشكل بل تتعدل 

اٞتمل نفسها داخل النص كترتيب النصوص بعضها على بعض كظيفتو إُف تنسيق أجزاء اٞتمل كتنظيم 
ابن خذاـ من شعراء  ا١تاوي كا١تستقبل، ك ٌتى بػي  لتشكيل ا٠تطاب ا١تتزف الوايف الغرض ا١تسوؽ لو عرب هتدٔفً 

 كقاؿ ابن قتيبة:  2 معركفُت قبل امرئ القي ...
  3 امرؤ القي  بقولو: ٌتى اٟتيماـ بن معاكية، كإايه عى "قاؿ ابن الكلب: أكؿ من بكى يف الداير امرؤ القي  بن حارثة بن 

اـً   اي صاًحبىَّ ًقفػػػػػا النَّواًعػػػجى سػػػػػاعىػػػػػةن  ايرى كما بىكىى ابني ٛتي
 نػىٍبكي الدًٌ

                                                                                         كقاؿ أبو عبيدة: ىو ابن خذاـ، كأنشد: 
"  ػػػػا على الطَّلىًل اًٍيػػػػػػػػػػػػػػػًل لعلنػػػاػعيٍوج ايرى كما بىكىى ابني ًخذاـً

 نػىٍبكي الدًٌ

                                                           

 ايل: الذم أتت عليو أحواؿ كغَتتو. -1
 ىػ. 1402-ـ1982لبناف، الطبعة األكُف -ىػ[، دار الكتب العلمية بَتكت466-423. َّلبن سناف ا٠تفاجي اٟتلب ]279سر الفصاحة:  -2
. ألّب دمحم عبد هللا بن مسلم ابن قتيبة الدينورم. ٖتقيق كشرح: أٛتد دمحم شاكر، دار ا١تعارؼ، القاىرة. النواعج 1/128الشعر كالشعراء:  -3

 كالناعجات من اإلبل: البيض الكرٯتة.
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اـ الشاعر القدٔف، الذم رأل ابن حـز أف امرأ القي  بن اٟتيماـ بن مالك بن عبيدة بن ىيبىل من كلب ىو  "ابن ٛتي
 يل إنو من بكر بن كائل، كىو الذم قاؿ فيو امرؤ القي : يقوؿ فيو بعض الناس: ابن خذاـ، كقد ق

اـً  ايرى كما بىكىى ابني ٛتي
 نػىٍبكي الدًٌ

اـ الداير؟ أنشدكا ٜتسة أبيات متصلة من أكؿ: )ًقفىا نػىٍبًك ًمٍن ًذكٍ  ًبٍيبو قاؿ ىشاـ بن السائب: فنعراب كلب، إذا سئلوا ٔتاذا بكى ابن ٛتي رىل حى
يتها َّلمرئ القي . كقد أنشد لو )ابن اٟتيماـ( اٟتا٘تي أبياات يف حلية ااورة، كىو شاعر قدٔف دثر شعره، ألنو َف يكن كىمىٍنزًًؿ(، كيقولوف إف بق

  1 للعرب كتاب"...
فنغراض الكَلـ/النص تتحقق عندما تنتظم من كجهتيو الشفرة اللغوية/ا١تقاؿ كالشفرة غَت اللغوية/ا١تقاـ. 

ـه" كماكَّل حرج يف القوؿ إف مقولة  العربية كلها، كذلك  البَلغة تػيٍلًقى الضوء على البلغاء: "لكل مقاؿو مقا
إلماـ عبد القاىر مىنػٍزىعىي ا يف سياؽ قضية "النظم"٨تو النص كلو خصوصا عند دراسة  تػيٍلًقى الضوء على

عَلقة اٞتملة مع ٭تول ... ألف ٨تو اٞتملة َّل يتم إَّل بػنحو الكَلـ/النص، كالذم النحوم كالبَلغي اٞترجآف
ىذه  تستذكر ،التحويلالتحوؿ ك ك  كالتقاطع إُف البحث عن عَلقات اَّلقتطاع لتنديتو غَتىا ىو "التناص"

العَلقات اللغوية كالثقافية كالًتابطية كالتداكلية كالدَّللية كاَّلجتماعية بُت نص كآخر/بُت النصوص 
 العناصر ما يشتمل عليها "التناص" نفسو.   ٚتيعى  عليهااآلخذة/اآلكلة كا١تنخوذة/ا١تنكولة، ا١تتطفلة كا١تتطفلة 

عربية عند تبياف حالة هتييج  مفاىيمحينما شهدت اٟتقبي األخَتةي خصائص "التناص" ٘تثلها 
الكَلـ/النص، استحكم العلماء أف "التناص" لي  ّتديد على الًتاث العرّب، بل إنو من ا١تؤدايت اليت درسها 

 بُت الطرفُت. كدمج بعضها يف بعض آخر علماء العربية ٖتت مسميات أخر لتضارب دقائق العناصر
يز شعره بعدة ٝتات مع أف معظمها من كووح ا١تعآف فمن أسبق الشعراء حيٍنديج )امرؤ القي ( لقد ٘ت

ه ابلبيئة اٟتضرية، كا١تواد كانسياهبا كٚتاؿ التصوير كاعتزازه كرقة األسلوب كزىوه تعود لدل علماء العربية إُف أتثر 
... ىذا التنثر كإف قل أك زاد،يعالطب لو  ة كا١تصنوعة اليت كانت تَلم  حواسَّو كتتيح لو أف يرسم منها الصورى

ا١تعلقات غَته من أصحاب  اعتبار يف األدب العرّب كنقده، كإذا كاف حاؿ ا١تلك الضليل ىكذا فما حاؿ
 العشر كغَتىم ٦تن جاؤكا بعدىم...!!! ىذا التنثر لي  من مفاجئات األدب بل كل أدب ٭تتاج يف تشكيل

 تزامنا كتبقى لو حيوية يف قرائو.ه ا١تختلفة إُف عناصر تضبط صَلتو بغَته ليتجدد مستمرا معادً أبٍ  أٍبعاضً 
ولوجي ينظر إُف ذاؾ التنثر ا١تتبادؿ بُت الطرفُت على أساس النص حيث يمفػ "التناص" من منظوره الس
 نصا اترٮتيا/ثقافيا... انطَلقا من ذلك يعود اٟتديث عن التناص إُف كيسمَّى يعترب األكؿ منهما نصا عاما

يف   ةه /َّلٖتديديةه َّلهنائي عينةه  نصال أف فلسفة ابرث كدريدا كىي ... كإُفيٌو سً فٍ نػى  أىثىرو  رً ثى ألى  ره ثػى أى  فلسفة فركيد كىي
حضور شيء ٦تا ىو تلميح أك تنصيص يف اٞتديد  فلسفة جَتار/زمتور كريفاتَت كغَتىم كىي ... كإُفكيانو

                                                           

دمحم ىاركف، [، ٖتقيق كتعليق: عبد السَلـ 456-384. ألّب دمحم علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز األندلسي ]456ٚتهرة أنساب العرب:  -1
 .87-1/86القاىرة، الطبعة ا٠تامسة. كينظر: العمدة يف ٤تاسن الشعر كآدابو: -دار ا١تعارؼ
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إُف اَّلعًتاؼ ابدعاء  ... ىذه ا١تعآف كلها تشَتأك ما رآه جنيت من تعالية النص مثَل لإلشارة إُف القدٔف
 اٟتضور الكلي أك انتماء اٞتديد برمتو إُف القدٔف... فالنص ىو نتاج نص مسبوؽ، كنًًعمَّا ما قالو ابن فارس: 

ابب القوؿ على أف لغة العرب مل تنتو إلينا بكليتها، وأف الذي جاءان عن العرب قليل من كثَت، وأف كثَتا من الكالـ ذىب "
اؤان أك أكثرىم إُف أف الذم انتهى إلينا من كَلـ العرب ىو األقل، كلو جاءان ٚتيع ما قالوه ٞتاءان شعر كثَت ذىب علم :بذىاب أىلو

ي   عن ككَلـ كثَت، كأىٍحًر هبذا القوؿ أف يكوف صحيحا، ألان نرل علماء اللغة ٮتتلفوف يف كثَت ٦تا قالتو العرب، فَل يكاد كاحد منهم ٮتيىربًٌ
  1 يسلك طريق اَّلحتماؿ كاإلمكاف". حقيقة ما خولف فيو، بل

ىذه العناصر البيئية كاٟتضرية كالعوامل البدكية كالبواعث اٞتغرافية كغَتىا تتمثل يف تيارات األثر النصي 
ٔتعٌت أف "النص" ا١تكوف منها لي  إَّل صورة منها كيعتٍت بو عناية كبَتة حيث ٭تسبو شفرة نصية موجودة يف 

ات أخرل انتماء إُف شفرات سابقة، ألف كل شيء يف العاَف َّل يعود إَّل إُف السابق، الفضاء اليت تتقاطعها شفر 
"فعلينا أف نتذكر  سوسور عنها: وقال ما كسينكركنية، حىت دايكركنيةكذلك ألف اللغة نظران إُف أتليفها من أنظمة 

 عبارة عن نتاج ٚتاعي، يػىعيمُّ ٚتيعى أ٪تاطها.      2 دائما أهنا مَتاث العصور السابقة".
ـٍ السياؽ )  (مقاؿٌ  لكل مقا
، Semanticبل َّل تفتن تػيعىدُّ نظرية بناىا اب١تر كفَتث كغَت٫تا من نقاد كعلماء الدَّللة  فكرة السياؽ

عند اٟتديث عن "التناص"، كالًتاث العرّب مليء بذلك، يوجد "التناص" حيثما  عرض نبضاهتاَّلبد من ك 
ر اليت تستلهم النص داخل النصوص نتيجة التجربة أك األحواؿ أك األفكار طي يوجد "السياؽ" نظرا إُف األي 

 نطاؽ "السياؽ" يف ا١تتداكلة/ا١تبثوثة، ا١تتنثرة كا١تؤثرة، الداخلة كا٠تارجة... كمن ىنا ٭تدث اَّلصطداـ النصي
 .   عند تشكيل ىيًويًَّتو الذم َّل ٬تانبو أم نص

 يةالسياق الفكرة تدكر حوؿ ٣تارم عن السياؽ، إهناىنا ْتوث/دراسات مستفيضة يف كتاابت األصوليُت 
 هاعلى الثنائيات الدَّللية اليت كوعكموارد النص )اللفظ كا١تعٌت( يف استخراج ا١تسائل الشرعية أساسا 

                                                           

كما بعدىا. ألّب اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكراي. التعليق كاٟتواشي لػ  36الصاحب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كَلمها:  -1
 ـ. 1997-ىػ1418لبناف، الطبعة األكُف -ي بيضوف، دار الكتب العلمية بَتكتأٛتد حسن بسج. منشورات دمحم عل

. لإلماـ جَلؿ الدين عبد الرٛتن بن أّب بكر السيوطي. وبطو 55-1/53كجاء ىذا الكَلـ بشرح كاؼ يف: ا١تزىر يف علـو اللغة العربية: 
. كمن األمثلة اليت ذكرىا السيوطي قوؿ العرب: 2009الثانية  بَتكت، الطبعة-كصححو ككوع حواشيو فؤاد على منصور، دار الكتب العلمية

بىك كذا" يف اإلغراء، ك٨تن نعلم أف قوؿ: "كذب" يبعد ظاىره عن ابب اإلغراء. كقو٢تم: "عىٍنكى يف األرض" ك"عىٍنكى شيئا"، كمن ذل ك قو٢تم: "كىذى
"، كمن ىذا الباب قو٢تم: "أٍعمىدي من سىيًٌدو قػىتػىلىو قػىٍوميو"، أم ىل زاد على ىذا؟ فهذا من  مشكل الكَلـ الذم َف يفسَّر بعد. كقو٢تم: "اي عىٍيدى مالىكى

"، كلمة تعجب، كغَتىا...  "، كلمة أتسف كتلهف أك تعجب. ك"اي شىٍيءى مالىكى ". ك"اي ىىٍيء مالىكى  "اي ًعٍيدى مالىكى
 . 92علم اللغة العاـ:  -2
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اكم ك اجململ كا١تفصل، ك ا١تطلق كا١تقيد، ك العاـ كا٠تاص،  عند ٖتليلهم للخطاب/النص القرآٓف، ٨تو األصوليوف
  1 كا١تتشابو...

"فهو أكؿ من  سىٍبقى اإلماـ الشافعي يف ابب "السياؽ" من بُت الفقهاء، قائَل: ]هـ 653: ت[نقل ابن خلكاف 
 2 كصرح بو من األصوليُت عند استخراج ا١تسائل من النصوص الشرعية". السياؽأشار إُف 
تداخل النصوص بعضها مع بعض، كعَلقاهتا ا١تبتغية إُف  يدؿ على ماكرد يف الرسالة لإلماـ الشافعي كقد 

التلقي ا١تباشر كغَت ا١تباشر بُت النصوص، كْترؼ يسَت يشَت اإلماـ إُف ٝتىًٍت اٟتوارية بينها، إَّل أنٍت أزيد ىنا 
كما أف ذاؾ التداخل أاي كاف مضمونيا أك ملفوظيا َّل يعٍت التناصَّ الشكَلٓف كا١تاركسي كالسميائي كاٟتداثي 

بعد اٟتداثي/التفكيكي، كقد سبقت اإلشارات إُف مفاىيم النص ومن الكَلـ عن النص البارثي كالدريدم، 
فما تتناكلو العرب من التداخل النصي يعود برمتو إُف النص العرّب لو حدكد كقوانُت، كما تتناكلو الغرب يعود 

ي، على أم حاؿ، ما كاف تصور "البينصية" غريبا ّتملتو إُف النص اٟتداثي/البنيوم أك ما بعد اٟتداثي/التفكيك
من معانيها ككاف  ؼي رً عٍ بلساهنا على ما تػى  بكتابو العربى  فإ٪تا خاطب هللاي بلساهنا  بكتابو العربى  "فإ٪تا خاطب هللاي  يقوؿ اإلماـ: عن العرب.

 أبكؿ ىذا منو عن آخره كعاما ظاىرا ٌتى غٍ تػى سٍ يراد بو العاـ الظاىر كيي  و أف ٮتاطب ابلشئ منو عاما ظاىرالساهنا كأف فطرتى  من معانيها اتساعي  ؼي رً عٍ ٦تا تػى 
ظاىره  يف سياقو أنو يراد بو غَتي  ؼي رى عٍ بو فيو كعاما ظاىرا يراد يو ا٠تاص كظاىرا يػي  بى طً وٍ على ىذا ببعض ما خي  ؿُّ دى تى سٍ و ا٠تاص، فيي لي خي دٍ يراد بو العاـ كيى 
  3. "يف أكؿ الكَلـ أك كسطو أك آخره فكل ىذا موجوده 

ىذه ا١تصطلحات كلها تدؿ على صَلت الدَّللة كالفحول كا١تضموف كامتصاص النص كتشربو من غَته 
كتَلقح اٟتكم )النص( من اٟتكم )النص( اآلخر ككجود النص ا١تغلق كا١تفتوح كالنص اٟتاور كالغائب... 

 بعض آخر. بعضها من  ثل شبكة ٘تتص النصوص كجودفالنصوص الشرعية ٘ت
يتَلقى "التناص" مع كظيفة "السياؽ" يف أتدية ا١تعٌت كترميز الدَّللة ا١ترادة إبحالة النص على غَته كربطو 
بقائلو كأتثَت حضور الشخصيات كالعَلقات اٞتدلية يف اللغة الوصفية كالسردية كاٟتوارية كا١تنولوجية كأتثر النص 

ما ٕتعلو  كاأل٪تاط التارٮتية كالثقافية... ىذه العناصر تتجمع يف توحيد نصية "النص"اب١تواقف ا١تقالية كا١تقامية 
ي مرام قامية أساسى البواعث ا١تقالية ك ا١توافز اٟتسياقية ك الدكافع الكبذلك صارت  نتاج مقتضيات "السياؽ"،

  "التناص" كإجراءاتو يف "النص".

                                                           

يق: د. دمحم اإلسكندرآف.  كعدانف دركيش. ا١تسنلة الثالثة عشرة، "َّلبد من رد الكَلـ ليعلم . ٖتق3/663"ا١توافقات يف أصوؿ الشريعة":  -1
ـ. فالعنواف بعينو يدؿ على الغرض كيفيد ا١تقصود منو كىو تداخل النص )اٟتكم الشرعي ا١تنصوص( مع 2006-ىػ1427ا١تقصود". سنة الطبعة 

 لَلحق عند استخراج اٟتكم/األمر الشرعي.غَته حيث َّل ٯتكن اَّلفًتاؽ بُت النصُت السابق كا
 . 4/165كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف:  -2
 . مد بن إدري  الشافعي. ٖتقيق: د. أٛتد دمحم شاكر، دار الكتب العلمية. 51الرسالة:  -3
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ْتد أدْف الدَّللة، ك  كتغذيتو من من ا١تعٌت لتكثيفو النصَّ  فالسياؽ كإف َف يكن تناصا بعينو كلكنو من بوادره
 .عرب سياقات لفظية كمعنوية الشكل الذم ٭تمل إشعاعياًت مداخَلتو لغويةو/غًَت لغويةو  إنو يتمثل

، إهنا تتماىي يف عَلقات غَت اليت تتَلقى مع مصطلح "النصوصية" العربية ا١تفاىيمىذه ا١تعآف أجدىا يف 
أك  مع نصوص أخر، كتتوارل يف بػيٌتن تنمو يف ٤تيط التَلحم ا١تتشابك من خَلؿ عَلقة ٖتويلو أحادية السمة 

فالًتاث العرّب مليء اب١تفاىيم اليت تسلط األوواء على تناص النص، ٦تا  كىلم جرا. أك اخًتاؽو  أك تبديلو  تقاطعو 
 . يعٍت اَّلٕتاه العائد إُف الًتاث ابستحضار كثافة الشكل/ا١تضموف/الدَّللة

 "لكل مقاـ مقاؿ" ك "لكل كلمة مع صاحبتها مقاـ" إُف د فطن البَلغيوف من خَلؿ تنصيصهم على:كق
اَّلجتماعية )ا١تقامية(، فمقاـ ا١تدح غَت  هامواقفالتطلع على ٖتليلها دكف مظهر ٚتاعي للغة، كعدـ إمكانية 

، كمقاـ الكراىية غَت مقاـ اٟتب مقاـ ا٢تجاء، كمقاـ اَّلستعطاؼ غَت مقاـ الدعاء، كمقاـ اٞتزلة غَت مقاـ الرقة
د ا٠ترب لدل ا١ترسل ليتلقاىا ا١تخاطىب اٞتاحظ  صرَّح... كاٟتناف، كاللغة ىي الوسيلة الوحيدة اليت تتبينها، كٕتسًٌ

األحواؿ كالظركؼ اليت تؤثر يف اختيار ا١تقاؿ للمقاـ كمراعاة ا١تقاـ يف ا١تقاؿ بنقل كَلـ بشر بن ا١تعتمر يف  تلك 
"كينبغي للمتكلم أف يعرؼ أقدار ا١تعآف كيوازف بينها كبُت أقدار ا١تستمعُت كبُت أقدار اٟتاَّلت، فيجعل لكل كتابو البياف كالتبُت. يقوؿ: 

حالة من ذلك مقاما حىت يقسم أقدار الكَلـ على أقدار ا١تعآف، كيقسم أقدار ا١تعآف على أقدار ا١تقامات كأقدار طبقة من ذلك كَلما كلكل 
 1 ا١تستمعُت على أقدار تلك اٟتاَّلت".

ىذا الكَلـ صريح يف استبانة عَلقات الكَلـ/النص بدكائر غَت لغوية ما يسمى بػ اترٮتية كثقافية 
اَّل يف اعتبار ا١تعٌت أساسا للفظة كالتعبَت عنو من خَلؿ دكر فعاؿ للمخاطب أك كاجتماعية، كَّل يدع للشك ٣ت

ا١تتلقي، فتفسَت الكَلـ )النص اٞتديد( َّل أيِت دكف استكشاؼ دَّللتو من خَلؿ عَلقتو بػ 
السامع/ا١تخاطب/ا١تتلقي/القارئ... ككل ذلك لتوطيد العَلقة بُت بنية الكَلـ/النص كمكوانتو من ا١تنشئ 

تلقي كاَّلنسجاـ كاٟتبك كالسبك كالقصد كالقبوؿ كاَّلتساؽ كغَتىا، ىذه العناصر كلها ٕتتمع يف التماسك كا١ت
السياقي كالتوافق السياقي كالتنثَت السياقي بُت أجزاء اٞتملة/النص، إذا ٗتلت اٞتملة/النص عنها ٘توت حيويتها 

 2 ا١تًتابطة، فَل تبقى حينئذ إَّل كلمات متقطعة ىرائية.
   غادر الشعراء من مًتدـ؟ىل 

 ]الكامل[يقوؿ عنًتة بن شداد: 
                                                           

 1395مكتبة ا٠تا٧تي ٔتصر. الطبعة الرابعة . ألّب عثماف ْتر بن جاحظ. ٖتقيق كشرح: عبد السَلـ دمحم ىاركف، 1/139البياف كالتبيُت:  -1
 ـ.1975-ىػ
يف ينظر يف العَلقات السياقية كدكرىا البارز يف تشكيل الكَلـ كتكوين ا١تعٌت كٕتسيد الدَّللة ْتث ماجستَت الفلسفة: "اإلشارات السياقية  -2

ك أ. د. دمحم بشَت، اٞتامعة اإلسَلمية العا١تية إسَلـ آابد،  ركاايت على أٛتد ابكثَت"، الطالب دمحم زبَت عباسي، إشراؼ أ. د. دمحم أٛتد ٛتاد
 ـ.2011-ىػ1431ابكستاف، العاـ اٞتامعي 
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ارى بػىٍعدى تػىوىىُّمو   ـو رىدَّ ىىٍل غىػػادىرى الشُّعىػػػػػػػراءي ًمٍن ميتىػػػػػػ ـٍ ىىٍل عىرىٍفتى الدَّ  أ
فالًتدـ يعٍت الذم يسًتقع كيستصلح ١تا اعًتاه كٟتقو من الوىن. يرل الزكزٓف أف اَّلستفهاـ ىنا يتضمن 

"ىل تركت الشعراء مووعا مسًتقعا إَّل كرقعوه كأصلحوه؟... أم َف يًتؾ الشعراء شيئا يصاغ فيو شعر إَّل كقد صاغوه معٌت اإلنكار يقوؿ: 

َّللة تناصية كانت متقررة يف النفوس الفذة كمتصورة يف العقوؿ الفطنة، فيتبُت للقارئ أف الشعر ٭تمل د 1 فيو".
مث طبيعة شعر عنًتة توحي إُف ذلك، ألننا لو استبدلنا "ىل" اَّلستفهامية بػ "ما" النافية لبقى كزف الشعر على 

ء من ، كَّل أبس بو إذ صار صدر البيت: "ما غادر الشعرايف معٌت الشعر كدَّللتو حالو دكف تغَت كتبدؿ
 مًتدـ"... 

كإبقاء ىذا ا١تعٌت للتصور ٯتكن القوؿ إف ا١تعٌت األكؿ/األساسي للتناص ما كاف غريبا عن أىل اللساف 
العرّب، كانوا كاعُت بو، إذا اشتكى الشاعر أف ما يقولو لي  ٔتبدع لو بل إنو منخوذ من السابقُت، إنو َّل 

إُف األكائل بل يصدر حكما عاما يشمل ٚتيع  يدعي َّلقتباس ا١تقتطفات ا٠تاصة أهنا ىي اليت تعود
الكَلـ/النصوص ا١تاوية، أما اٞتديدة منها فإهنا نتاج تلك اللمسات النصية الَلشعورية ترتقي إُف الشاعر 

 ركيدا ركيدا كفق عمق فكره كرؤيتو كقراءتو كثقافتو.
د نفسو ٤تدبا، قد أدرؾ الشعر بعد أف فرغ الناس منو كَف "كقوؿ عنًتة "ىل غادر الشعراء من مًتدـ" يدؿ على أنو يعيقوؿ ابن رشيق: 

"اعلم حفظك هللا أف حكم  ، أك كما قاؿ اٞتاحظ:فا١تعآف كما اتفق أىل النظر تكوف غَت متناىية 2 يغادركا لو شيئا".

تكوف  3 مقصورة معدكدة ك٤تصلة ٤تدكدة".ا١تعآف خَلؼ حكم األلفاظ، ألف ا١تعآف مبسوطة إُف غَت غاية ك٦تتدة إُف غَت هناية، كأٝتاء ا١تعآف 
غَت مباشر. كقد أبرز لتكريرىا كإعادهتا بطريق مباشر ك  تكوف متناىيةا١تعآف مطركحة يف الطريق، بينما األلفاظ ف

  زاد مينىجَّمان يف عصر ما بعد اٟتداثة. الذم التداخل مة كنقادىا أراءىم ٕتاه نوعية ىذاجهابذة األ
فالشاعر عنًتة لي  بربمء فيما يقولو من النص العاـ )النص التارٮتي كالثقايف كاَّلجتماعي كالبيئي 
عى لو الذم ٬تعل الشاعر يهش األٝتاع كتراتح لو القلوب كيشيع يف اآلفاؽ  كالنفسي...(، ألف اٟتظ قد ٚتًي

أتتيو سهَلن كرىوان كتنثاؿ عليو ذكريه. كمع أنو شاعر مطبوع َّل يستطيع اَّلنفَلت من ذاؾ النص، فا١تعآف 
 األلفاظ انثياَّل اتما كفق قدرتو على إكساب األلفاظ من ا١تعآف الشريفة الكرٯتة.   

"من مًتدـ" من قو٢تم: ردمت الشيء إذا أصلحتو كقويت ما كىىىى )وعف( منو. كمن ىذه الناحية صار معٌت البيت: "ىل أبقى  كقولو:
بقوا إليو؟" كىذ كقو٢تم: ىل ترؾ األكؿ لْلخر شيئا؟ كقولو: "أـ ىل عرفت الدار" أورب عما كاف فيو، مث استننف الشعراء ألحد معٌت كإَّل كقد س

ابلداير كقد  السؤاؿ عن معرفتو هبا بعد أف تو٫تها. كالتوىُّم اإلنكار، يقاؿ: تو٫تت الشيء إذا أنكرتو فتثبت منو كطلبت حقيقتو، كإ٪تا يريد أنو مر
                                                           

لبناف. الطبعة الثالثة -. معلقة عنًتة بن شداد. ألّب عبد هللا اٟتسُت ابن أٛتد الزكزٓف. دار اٞتيل بَتكت129شرح ا١تعلقات السبع:  -1
 ـ.1979-ىػ1399

 . 1/91لشعر كآدابو: العمدة يف ٤تاسن ا -2
 لبناف.-. دار الكتب العلمية، بَتكت1/43البياف كالتبيُت:  -3
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ففي ىذا الشعر ة رائعة توحي إُف نوع من  1 درست رسومها فلم يعرفها إَّل بعد إنكاره ٢تا كتثبتو فيها".خلت من أىلها، ك 
         ، عرب التوالد ا١تباشر كغَت ا١تباشر اَّلستمداد كاَّلستكماؿ

فالسؤاؿ الذم جاء بو عنًتة ٘تهيدا للغرض "ىل أبقى الشعراء ألحد من معٌت إَّل كقد سبقوا إليو؟" ك"ىل 
 يتهين ألحد أف يصلح معٌت َف يسبق إليو؟" يتضمن اَّلستفهاـ اإلنكارم. 

آف ما جاء بو يف البيت الثك  "أـ ىل عرفت الدار بعد توىم؟"من قصيدتو ا١تذىَّبىة: َّلحظنا عجز البيت إف ك 
  ]الكامل[ بكاملو:

لَّػمً  ػػػػ  أعيػاؾ رىٍسػمي الػداًر َف يػىتىكى  ػمً حىت تىكىلَّمى كاألصػػػػػمًٌ األٍعجى
"أم: خفي رسم الدار عليك لدركسو فلم تستنب بو الدار إَّل بعد إنكار كتثبت، كورب لذلك مثَل بقولو: "َف يتكلم حىت تكلم كاألصم 

ـى  كذلك  يؤكدأدركنا أنو  2 ي الدار اليت عهدت، أـ َّل حىت تبينها آخرا بعد جهد".األعجم"، أم: َّل يبُت لك أكَّل، أى  اَّلستفها
يف ٤تاكلة كشف داير  استمرارىهلإلنكار، ألف الشاعر يقصد ٔتطلع القصيدة كما يليها من اللمسات الرقيقة 

اٟتبيب حىت يصل مراده ٦تا يعٍت أف كل صياغة قدٯتة/جديدة تًتتب عن آبار صياغة سالفة كتًتتب عنها ٦تا 
يػيٍعٌتى ابندبار داير األحبة كا٪تحاء رسومها حيث َّل ٯتكن الوصوؿ إليها دكف ا١تتابعة كا١تمارسة الدائمة فيما 

 سول السابق فتبع لو كفركع عنو. ، كما غادر الشعراء من ا١تعآف كالصور
"أم َف يًتؾ الشعراء شيئا يصاغ فيو شعر إَّل كقد صاغوه الشعر يتضمن معٌت اإلنكار،  ىذا اَّلستفهاـ يف أفالزكزٓف  يرل

  3 .فيو، )كٖترير ا١تعٌت( َف يًتؾ األكؿ لْلخر شيئا، أم سبقٍت من الشعراء قـو َف يًتكوا ِف مسًتقعان أرقعو كمستصلحان أصلحو"

"كإف ٛتلتو على الوجو الثآف كاف ا١تعٌت: أهنم َف يًتكوا شيئان إَّل رجَّعوا نغماهتم إبنشاء الشعر كإنشاده يف كصفو كرصفو، مث أورب مث يقوؿ: 
بل ك٫تزة عن ىذا الكَلـ كأخذ يف فن آخر فقاؿ ٥تاطبا نفسو: ىل عرفت دار عشيقتك بعد شكك فيها، كأـ ىهنا معناه بل عرفت: كقد أـ ٔتعٌت 

 فػ "أـ" ىنا منقطعة كليست متصلة.  4 اَّلستفهاـ..."
فمطلع القصيد بػ ا٢تمزة يشَت إُف ا١تعٌت التقريرم كإَّل كاف من ا١تمكن أف الشاعر بدأ القصيدة بػ ما النافية، 

 ألف الوزف ابؽ يف كلتا الصورتُت.
إُف ا١تنحى التقريرم، كأبدل رأيو أف عنًتة جاء يف القصيدة ٔتا َف يسبقو  5 ]406 - 125[ ابن رشيقاستماؿ 

 :  -ككاف إماما يف ىذه الصناعة غَت مدافع  -"كعلى ىذا القياس ٭تمل قوؿ أّب ٘تاـ إليو متقدـ. مث يقوؿ عن قوؿ أّب ٘تاـ: 
                                                           

بَتكت. الطبعة -. ا٠تطيب التربيزم. التقدٔف ككوع ا٢توامش كالفهارس: دمحم ٣تيد طراد. دار الكتاب العرّب147-148شرح ديواف عنًتة:  -1
 ـ.  1992-ىػ1412األكُف 

 . 148شرح ديواف عنًتة:  -2
 . 129رح ا١تعلقات السبع: ش -3
 . 129شرح ا١تعلقات السبع:  -4
. للحافظ جَلؿ عبد الرٛتن السيوطي، ٖتقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم. دار الفكر، 1/504ينظر: بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت كالنحاة:  -5

 ـ.  1979-ىػ 1399الطبعة الثانية 
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ٍم تىػػرىؾ األكَّؿي لْلخػػػػرً   يػىقيٍوؿي مىٍن تػىٍقرىعي أٍٝتاعىو  كى
شَت إُف معٌت ا٠ترب ة على التقرير، أك تفػ "كم" عنده يف عجز البيت دال 1 و٢تم: "ما ترؾ األكؿ لْلخر شيئا".فنقض ق

 كالتعجب أم: ما أكثر الكَلـ/الصور/ا١تعآف/الدَّلَّلت اليت تركها ا١تتقدموف للمتنخرين. 

 ]الطويل[ 2شفا للمراد": "فزاده بياان كككقاؿ أبو ٘تاـ عند مدحو أاب ديٍلف القاسم بن عيسى العجلي، 
ٍعري أٍفناه  ما قػىرىتٍ   ًحياويك ًمٍنو يف العيصيٍوًر الذَّكاًىبً   كىلىٍو كىافى يػىٍفٌتى الشًٌ
  سىحاًئبي  ًمٍنو  أيٍعًقبىٍت  بسىحاًئبً   كىلًكنَّو  صىٍوبي  العيقيٍوًؿ  إذا  ا٧ٍتىلىتٍ 

"ما ٚتعت، يقاؿ قرل ا١تاء يف اٟتوض إذا ٚتعو. أم:  حياوك""ما قرت تقع موقعها. "كم ترؾ األكؿ لْلخر؟" ك٬تعل مقولتو 
ا ىو كا١تعٌت: أنك رجل ملك شريف اآلابء، قد ميًدحى أجدادؾ بشعر كثَت، فلو كاف الشعر يفٌت لفٍت من أجل ما مدحتم بو يف الدىر القدٔف، فهذ

  3 أجود كأبلغ يف ا١تدح".الوجو، كقيل: إ٪تا أراد أف أاب دلف كاف شاعرا، كقد ٭تتمل ىذا، كلكن األكؿ 
  4 "الشعر ينهمر من ينبوع العقل اهنمارا متتابعا".كيف البيت الثآف أكد أف 

على كل حاؿ، فإف منحى ابن رشيق ٯتيل إُف اَّلفتعاؿ كاَّلبتداع يف األدب )الشعر كالنثر( بينما غَته 
يها على اختَلؼ األ٪تاط كاألساليب. فيميل إُف منحى التداخل، كل ا١تعآف كالتعبَتات أتِت نتيجة آبار ماو

فكل نص لو ماض كغَت ماض. ككل نص لو كجو قدٔف كجديد. َّل يصلح النص للحياد عن تداخل النصوص 
ألف الشاعر ا١تطبوع أاي كاف فحَل خنذيذا أك شاعرا مفلقا أك شاعرا أك شعركرا َّل يستغٍت من عناصر  ا١تاوية،

كىذا ما قصدتو  ة مَل٤تها إذا َّلحظناىا يف ووء النظرية التوليدية،الطبيعة، كلعل تلك العناصر تتضح ّتمل
 جوليا يف قو٢تا اآلِت:

“ it is a permutation of texts…taken from other texts, intersect and neutralize one 

another”. 5.  

كالتحويل( اترة كبدكف اإلحالة )التقاطع( اترة أف كل نص ىو فسيفساء من اَّلقتباسات/ا١تقتطفات... ابإلحالة )اَّلقتطاع كالتحوؿ 
   أخرل...

 معارا أو معادا من قولنا مكرورا
  ]ا٠تفيف[ 6يقوؿ كعب بن زىَت بن أّب سيٍلمىى: 

                                                           

 . 91العمدة يف ٤تاسن الشعر كآدابو:  -1
 .91العمدة يف ٤تاسن الشعر كآدابو:  -2
 .1118/شرح ديواف أّب ٘تاـ:  -3
 .1118/شرح ديواف أّب ٘تاـ:  -4

5- Desire In Language: (The Bounded Text). p. 36. 
، عاصر اٞتاىلية كاإلسَلـ، كعايش يف كل منهما ردحا من الزمن، ىو الصحاّب اٞتليل  -6 ىو كعب بن زىَت بن أّب سلمى الشاعر ا١تخضـر

ما َف يكن  ا١تشهور أبّب عقبة كعب بن زىَت... كقد جاء يف اللساف: كلي  يف العرب سيٍلمىى ابلضم غَته. يقوؿ ابن األعراّب: كاف لػ زىَت يف الشعر
 لغَته، كاف أبوه شاعرا كخالو شاعرا، كأختو سلمى شاعرة، كابناه كعب كّتَت شاعرين، كأختو ا٠تنساء شاعرة. 
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 أك ميعادان ًمٍن قػىٍولًنا مىٍكريٍكران   مػػا أرانػا  نػىقيػٍوؿي  ًإَّل ميعىػػاران 
، كيتناكؿ أبرز ٝتاهتىذا الشعر يدؿ على ٝتات ا١تمارسة النصية اليت  من  اتؤكد حضورى نصٌو بُت نصٌو آخرى

اَّلمتصاص كاَّلمتداد كالفضاء ا١تتداخل/ا١تتقاطع... فا١تعاكدة كالتكرير كالًتاجع كالًتداد... ىذه األكصاؼ كلها 
" بُت ا  لنصوص اٟتديثة كالقدٯتة.تَلـز ٝتةى "التداخل كالتَلـز

صور، يقصد بو البياف/ال إنو كركرا كمعادا،بشعره أف كل كَلـ َّل يكوف إَّل م كعبقصد  
ب النصُت كاإلرجاء كاإلخَلؼ كاَّلسًتجاع ينقب عن آبار تضاري  أف الشعر يف ا١تعآف/ا١تلفوظات، فَل ريب

كاَّلستحضار كاَّلستخراج كاَّلستنباط كاَّلستنتاج... عرب توالد نصي كتَلقح ثنائية اللفظ كا١تعٌت ومن 
 مداخَلت اإلبداع.
كالتماس ا٠تصب كاخًتاؽ النصوص السابقة كاَّلستكشاؼ كإعادة البناء )اللفظ فاَّلستدعاء 

كا١تعٌت/النص( كاَّلتساؽ كاَّلنسجاـ كالتماسك كالتجان ... كلها آليات تشغيل العَلقة كتنميطها بُت النصُت 
التناص" بوساطة "التداخل" اليت ترتسم يف جسدية " مكوانتً  دي هًٌ اٞتديد كالقدٔف لتتنلف منها اللغة، إهنا ٘تيى 
كىي عبارة  ،لغويةن  تعٍت شظيةن  فالكلمة عنده 1. "َّل أتِت الكلمة كحدىا أبدا""النص"، ىنا يصدؽ ما قالو سوسور: 

عن منظومة تتكوف من عَلمات، تلك العَلمات ٕتعل الكلمة/اللغة/اٞتملة/الكَلـ/النص ذات تعددية دَّللية 
 فيما يفيد اَّلزدكاجية يف حد ذاتو.  

 ُف ىذا التكرير كاإلعادة قدـ القاوي اٞترجآف العذر ألىل عصره كما يليو معلًٌَلن: نظرا إ
مىنا قد استغرؽ ا١تعآف كسبق إليها، كأتى على معظمها، كإ٪تا ٭تصل على بقااي: إما أف تكوف تركت رغبة عنها، كاستهانة  "ألف من تقدَّ

  2 إليها".هبا، أك لبعد مطلبها، كاعتياص مرامها، كتعذر الوصوؿ 
ككيف يبلغ النص الَلحق ابلنص السابق؟ ٙتة من العناصر اليت تؤيد العَلقة الوثيقة بُت مبدع النص 
كمتلقيو، تلك العَلقة تظهر يف النص عند ٖتليلو بنظرة سوسيولوجيا النص، فَل ٯتكن ألحد أف ٬تهل عَلقة 

٨تو الشفرات اللغوية كا١تعجمية كالنحوية كالصرفية األدب ابجملتمع سواء تعلق األمر ٔتنظور زكااي النص الداخلية 
 كاَّلشتقاقية كما إُف ذلك، أك بنيظيًمو ا٠تارجية ٨تو اٟتالة اَّلجتماعية كالتارٮتية كالثقافية كغَتىا. 

فسوسيولوجيا النص ٬تمع ىذين الطرفُت عند معاٞتتو مشاكل اجتماعية اترٮتية تطرأ على النص على 
  1مستول اللغة، ٙتة يتخذ فضاء "النص" بػيٍعدا آخر كىو الطابع اٞتماعي. 

                                                                                                                                                                                

. صنعة أّب سعيد 66فالشعر ا١تذكور يف ديوانو كالتاِف: "ما أراان نقوؿ إَّل رجيعا     كمعادا من قولنا مكركرا". ينظر: ديواف كعب بن زىَت: 
 ـ.       1989-ىػ1410الرايض، الطبعة األكُف -يد قميحة. دار الشواؼ للطباعة كالنشرالسكرم، شرح كدراسة: د. مف

 ومن آفاؽ التناصية ا١تفهـو كا١تنظور.       Marc Angenot. لػ مارؾ أ٧تينو 66"التناصية":  -1
أبو الفضل إبراىيم كعلى دمحم البجاكم. ا١تكتبة . للقاوي على بن عبد العزيز اٞترجآف. ٖتقيق كشرح: دمحم 185الوساطة بُت ا١تتنب كخصومو:  -2

 ـ.2006-ىػ 1427بَتكت. الطبعة األكُف -العصرية صيدا
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 رمن معاشر الشعراء أسرؽ من الصاغة
أمر َّل ٮتص  (2) راء أسرؽ من الصاغة"."٨تن معاشر الشع عن نفسو كعن غَته من الشعراء: التغلب ما قالو األخطل

، إ٪تا يعمد إليو شاعر كل قـو حُت إعجابو آبخر فينتحلو لنفسو أك يتبُت أىثػىري تداخلو يف صياغتو   قوما دكف قـو
بوجو من الوجوه. ٙتة مقوَّلت عديدة تستثبت ىذه اٟتقيقة، كمنها مقولة أك٬تن برتولد فريدرٮتت برٮتت 

Eugen Berthold Friedrich Brecht :كعلق الدكتور عبد هللا الغذامي 3 أيضا كاف سارقا" "كشكسبَت 
٦تا يعٍت أف  4 "كَّل ٮتفي ما يف كلمة )أيضا( من تضمُت يدخل فيو آخركف من بينهم براٮتت نفسو".قائَل:  على مقولة براٮتت

السرقة ظاىرة عا١تية، َّل ٯتكن ألحد أف يتربأ منو، ألف التربأ يعٍت إعداـ القراءة، كأتليف الشيء دكف قراءة 
مسبوقة عنو ٦تا َّل يػيٍعقىل يف العاَفى اإلنسآف، ألف كل إنساف قارائ/متلقيا، كاتبا/مؤلفا ينتزع الفكرة من العاَف 

 و دَّللة على الغرض كا١تطلوب، كيغلفو ابأللفاظ كاألصوات الدائرية، كىذا ماا١تاووم كيلبسها ا١تضموف/ا١تعٌت ل
 العمل األدّب: مفهـو يقوؿ عن Paul Valery فالَتم بوؿ جعل

“Every work’, wrote Valery ‘is the work of many things besides an author”. 5  

  6 .""إف كل عمل ىو نتيجة ألمور متعددة إوافة إُف ا١تؤلف
كىذا ا١تفهـو للعمل األدّب يدؿ على تطعيم الركاية )النص( إبحاَّلت شعورية ثقافية ٖتتوم حضور ٚتلة 

 ا١تعارؼ كغياهبا، كالنتيجة القائلة هبذه الفكرًة النصيًة اٟتضوري النصيُّ كالغيابي النصيُّ. 
وص نظرا إُف طبيعتها إنو درس الطبيعة البينصية خَلؿ سلوؾ اجتماعي كثقايف لدَّلَّلت النص أك النص

"كمن ىنا فإنو َّل يًتدد يف أف ٮتلص صراحة إُف التنكيد أبف "أم قصيدة ٦تكن النصية اليت تتجسد يف ووء نصوص سابقة 

٢تا حٍلقات تنتظم يف غيبو  ككلها ٢تا أتثَت كأتثر، فالنصوص تكوف 7فحصها... على أساس أهنا ٤تاكاة لقصائد أخرل". 
 . ا١تتخللة بر٣تية الفضاء النصية تصويرلرئي  يف دكرىا االوعي عند أداء 

                                                                                                                                                                                

. مذكرة مقدمة لنيل درجة ا١تاجستَت يف األدب العرّب شعبة النقد األدّب ا١تعاصر، إعداد 60-55سوسيولوجيا النص اتريخ ا١تنهج كإجراءاتو:  -1
 .2011-2010األستاذ الدكتور عبد هللا العشي، السنة اٞتامعية  الباحثة: نعيمة بولكعيبات، إشراؼ

. ألّب عبيد هللا دمحم بن عمراف ا١ترزابٓف، عنيت بنشره ٚتعية نشر الكتب العربية، ا١تطبعة السلفية 141ا١توشح يف مآخذ العلماء على الشعراء:  -2
 ىػ.1343كمكتبتها، 

. نقَل عن "اجمللة العربية للعلـو اإلنسانية"، جامعة الكويت، العدد السابع، 286ية، نظرية كتطبيق: ا٠تطيئة كالتكفَت من البنيوية إُف التشر٭ت -3
 ـ.     1982اجمللد الثآف 

 .    286ا٠تطيئة كالتكفَت من البنيوية إُف التشر٭تية، نظرية كتطبيق:  -4
5- Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and The Study of Literature: p. 117. by 
Jonathan D Culler. Cornell University, the University of Michigan, 1977.  

 . 286ا٠تطيئة كالتكفَت من البنيوية إُف التشر٭تية، نظرية كتطبيق:  -6
 .159ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك:  -7
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أف من مدعاة "عملية التداخل" ىو اٟتضور الفعلي لألساطَت  Northrop Frye ثركب فرامنور  لأر 
 سواء ٭تدث ذاؾ التعالق النصي يف النص اجًتاران أك امتصاصنا أك حواران:  ا١تكثفة يف النصوص اٟتاورة،

“The structural principles of literature, similarly, are to be drived from archetypal and 
anagogic criticism, the only kinds that assume a larger context of literature as a whole. But 
we saw in the first essay that, as the modes of fiction move from the mythical to the low 
mimetic and ironic, they approach a point of extreme “realism” or representative likeness 
to life. It follows that the mythical mode, the stories about gods, in which characters have 
the greatest possible power of action, is the most abstract and conventionalized of all 
literary modes, just as the corresponding modes in other arts-religious Byzntine painting, 
for example-show the highest degree of stylization in their structure. Hence the structural 
principles of literature are as closely related to mythology and comparative religion as 
those of painting are to geometry…”. 1 

إهنا من األ٪تاط الوحيدة اليت تفًتض  النف ، كأمثولة التوراتية اَّلنتقادات منينبغي أف تكوف منخوذة  كاب١تثل، ألدب،ل البنيوية ا١تبادئ إف
أف كسائل ا٠تياؿ كما تتحرؾ من األسطورة إُف ىبوط/أدْف ااكاة كالسخرية،   األكؿ ا١تقاؿ يف َّلحظنا كلكن أكسع نطاؽ لألدب ككل.

تكوف فيو لدل  اليت اآل٢تة، قصص ،األسطورم ووعال يتلوهك  كذلك تقـو بتقريب نقطة "الواقعية" الشديدة أك شبيهها ا١تمثل إُف اٟتياة.
 ،األخرل األدبية األ٪تاط/األساليب ٚتيع من كاصطَلحا ٕتريدا أكثر الذم يكوف( ىو)ك  األشخاص كربل القوة ا١تمكنة للعمل/الفعل،
 من درجة أعلى تظهر-الرسم البيزنطيٍت الديٍت على سبيل ا١تثاؿ-األخرل الفنوفمثلما تكوف الوسائط ا١تتناظرة يف 

كمن مث ترتبط ا١تبادئ/األس  البنيوية/اٟتداثية ارتباطا كثيقا اب١تيثولوجيا/األسطورة كا١تقارنة  .بنيتها/شكلها يف /األسلوب/البَلغةالتنميق
 الدينية مثلما ترتبط )األسلبة/األساليب األخرل( للرسم )ارتباطا كثيقا( بػ ا٢تندسة.

ت عن التزاماهتا من خَلؿ ٣تموعة كاسعة" من األساطَت، كَّل زاؿ ٢تذه األساطَت  أكراب الغربية خَلؿ ما يقرب من ألفي عاـ قد عربَّ
حضورىا يف أايمنا ىذه، حىت كإف أتى ركسو كالركمنطيقيوف، كمارك  كفركيد بعناصر أسطورية جديدة، فكل ىذه اجملموعات ٢تا أصو٢تا 

ٯتثل نظاما للرمز الفٍت، كيقًتح فكثَت ٦تا حوتو الكتب ا١تقدسة  طَت اليت ٮتتزهنا العقل اٞتماعي،يف ا١تنثورات الدينية، ابإلوافة إُف األسا
ء األكربيُت فرام ٪توذجا فضائيا من السماء حىت جهنم، يوازم اتساع الزماف منذ بداية التكوين حىت هناية العاَف، كقد استعاف ٚتيع الشعرا

  2 الشعرم األكرّب".كاف ذلك بوعي منهم، أـ بغَت كعي، ا١تهم أف اٟتضور األسطورم كاف مشوليا يف ا٠تطاب هبذا التصور، سواء أ

 : فرام ا١تعاصر الناقد قاؿ
“Myth thus provides the main outlines and the circumference of a verbal universe which is 
later occupied by literature as well”. 3 

 ك٤تيطى الكوف اللفظي الذم ٭تتلو األدب أيضا يف كقت َّلحق. ىكذا توفر األساطَتي ا٠تطوطى الرئيسةى 

                                                           

1- Anatomy of Criticism: four essays: p. 134-135 by Northrop Frye. Princeton University 
Press, New Jersey, USA. Third printing 1973.  

 . 100نقد النقد لػ تودركؼ، ترٚتة سامي سويداف:  2-
3- Fables of Identity: Studies in Poetic Mythology: p. 33 by Northrop Frye. Publisher 
Harcourt, Brace & World, the University of Michigan New York 1963.   
عند فرام: "يتم خلق األدب ابتداء من األدب نفسو، أم دكف اَّلعتماد على الواقع ا١تادم أك النفسي، ككل عمل أدّب إ٪تا ىو مصطلح متفق 

، كَّل تتنتى الرغبة يف الكتابة إَّل من خَلؿ عليو، فَل ٯتكن صياغة قصيدة إَّل ابَّلعتماد على قصائد أخرل، كَّل قصة إَّل ابلنظر إُف قصص أخرل
 ٕتربة سابقة مع األدب، فاألدب َّل يستمد قوتو إَّل من نفسو، ككل ما ىو جديد يف األدب لي  إَّل مادة قدٯتة صيغت مرة أخرل بطريقة تقتضي

 ـ. 1998-ىػ1419اىرة، الطبعة األكُف الق-. لػ د. صَلح فضل. دار الشركؽ225تصنيفا جديدا". ينظر: نظرية البنائية يف النقد األدّب: 
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من منظور عودتو " Intertextualityكاتضح لنا ٦تا تقدـ أف "النصوص ا١تتداخلة أك النص ا١تتداخل 
ولوجي )تشر٭تي( يعٍت أنو ىو نصّّ يتسرب إُف داخل نص آخر لتجسيد ا١تدلوَّلت سواء كىعىى يإُف إطار ٝت

ًة موحياتو غًَت متناىيةو لإلشارة أك ارتداداتو غًَت لالنصوص كاإلشارات تشَت إُف سلسف 1.الكاتب أك َف يىعً 
، ما يعٍت أف كل نصٌو َّل ٮتلو من تَلم  لفظة أخرل/فكرة أخرل أك دَّللتها. كقد أدرؾ  متناىيةو للنصًٌ

"كمىت أجهد أحدان نفسو، كأعمل فكره، كأتعب خاطره كذىنو يف ٖتصيل معٌت يظنو غريبا فقاؿ:  ،القاوي اٞترجآف ىذه اٟتقيقة
ر على مبتدعا، كنظم بيت ٭تسبو فردا ٥تًتعا، مث تصفح عنو الدكاكين َف ٮتطئو أف ٬تده بعينو، أك ٬تد لو مثاَّل يغض من حسنو، ك٢تذا السبب أحظ

  2 نفسي، كَّل أرل لغَتم بت اٟتكم على شاعر ابلسرقة".
   لوال الكالـ يعاد لنفد

كمعناه "لوَّل أف الكَلـ عن  3"لوَّل الكَلـ يعاد لنفد"  قد قاؿ: -هنع هللا يضر  - فالصحاّب اٞتليل علي بن أّب طالب
  .ا١تعٌت الواحد يًتدد على ألسنة البلغاء بصور ٥تتلفة ١تا كجد الناس ما يقولوف

نقل أبو علي اٟتسن ابن رشيق القَتكآف ىذه ا١تقولة يف العمدة أتكيدا ٟتقيقة فنية تشَت إُف إشعاعات 
تناصية يف أعماؿ القدماء ا١تبكرة من الشعر كالنثر كمَلحظاهتم الدقيقة حوؿ تداخل اللفظ كا١تعٌت كتدؿ على 

يف مسنلة "حسن  (4)ؿ العسكرم كجود اإلحساس كرصانة الشعور لدل الدارسُت القدماء. يقوؿ أبو ىَل
 األخذ": 

طالب  "لوَّل أف القائل يؤدم ما ٝتع ١تا كاف يف طاقتو أف يقوؿ، كإ٪تا ينطق الطفل بعد استماعو من البالغُت. كقاؿ أمَت ا١تؤمنُت علي بن أّب
ى ىذه الوظيفة السائدة عند ا١تلمُت بص 5 هنع هللا يضر: لوَّل أف الكَلـ يعاد لنفد". ناعيت الشعر كالنثر من خَلؿ ٕتربتو مث بػىُتَّ

 قائَل: 
"كقد يقع للمتنخر معٌت سبقو إليو ا١تتقدـ من غَت أف يلمَّ بو، كلكن كما كقع لألكَّؿ كقع لْلخر. كىذا أمر عرفتو من 

  نفسي، فلست أمًتم فيو، كذلك أٓف عملت شيئا يف صفة النساء:

                                                           

 . 288ا٠تطيئة كالتكفَت من البنيوية إُف التشر٭تية:  -1
 .185الوساطة بُت ا١تتنب كخصومو:  -2
ل ما بعد ٖتت مسمى "البياف" كاصطلح عليو بػ "علم البياف" على أنو التعبَت عن ا١تعٌت الواحد بصور ٥تتل -3  فة يفتعد ىذه اٞتملة أصَل ١تا أصًٌ

 . 1/91كووح  الدَّللة عليو... يقوؿ ابن رشيق: "فلي  أحدان أحق ابلكَلـ من أحد". ينظر: العمدة يف ٤تاسن الشعر كآدابو كنقده: 
ىو اٟتسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد ين ٭تِت بن مهراف أبو ىَلؿ العسكرم تلميذ أّب أٛتد اٟتسن بن عبد هللا بن سعيد بن إٝتاعيل بن  -4

حكيم العسكرم يف رأم السيوطي على قوؿ أّب طاىر السلفي. توافقا يف اَّلسم كاسم األب كالنسبة. ينظر: بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت زيد بن 
. كقاؿ ايقوت: ذكر غَت أّب طاىر أنو ابن أخت أّب أٛتد العسكرم السابق. كقاؿ: كَف يبلغٍت شيء يف كفاتو إَّل أنو فرغ 507-1/506كالنحاة: 
مَلء "األكائل" يـو األربعاء لعشر خلت من شعباف سنة ٜت  كتسعُت كثَلٙتائة. ينظر: معجم األدابء إرشاد األريب إُف معرفة األديب: من إ
 .1993لبناف، الطبعة األكُف -. لػ ايقوت اٟتموم الركمي. ٖتقيق: الدكتور إحساف عباس، دار الغرب اإلسَلمي بَتكت1/918-922
( ألّب ىَلؿ العسكرم. ٖتقيق: على دمحم البجاكم 202كتابة كالشعر: كتاب الصناعتُت ال  -5 . )الباب السادس يف حسن األخذ كحل ا١تنظـو

 كدمحم أبو الفضل إبراىيم. الناشر: عيسى الباّب اٟتلب كشركاؤه. 
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 سىفىٍرفى بيديٍكران كىانٍػتػىقىنٍبى أىًىلَّةن 
كظننت أٓف سبقت إُف ٚتع ىذين التشبيهُت يف نصف بيت، إُف أف كجدتو بعينو لبعض البغداديُت، فكثر تعجب، كعزمت 

 1 على أَّل أحكم على ا١تتنخر ابلسرؽ من ا١تتقدـ حكما حتما".
كتناسخ  ،كتداخل ا١تضامُت ،كتوافق ا٠تواطر ،توارد األفكار بدءىذا القوؿ إشارة دقيقة كلطيفة إُف مففي 

ن ع كييثبت اٟتكم لنفسو ،كنىفَّ كل نصٌو ينسخ كجود ما قبلو  ،النصوص أم األزمنة كالقركف كتتابعها كتداك٢تا
طريق الَلشعور كاَّلنطباعات ا١تتقابلة كا١تتماثلة. إنو يشَت إُف ٚتيع اجملارم اليت عيًنيىٍت بػ "التناص" يف القرف 

 .العشرين
دا كمشكََّل من نصوص أخر يعٍت امتدادا لنص آخر أك ٖتويَل عنو أك ٖتويرا فػ "التناص" ابعتباره نصا ٣تسَّ 

كىذه  اللفظي أك ا١تضموٓف أك على كجو التضييق أك اإل٭تاز. التوسيعذلك على سبيل كيكوف  إليو، كتغيَتا
تتكثف يف أ٪تاط العَلقات من اَّلمتداد كالتحويل كالتحوير كالتغيَت كالتوسيع كاإل٬تاز كغَتىا بُت النصُت فنكثر 

متناغمة مع "التناص" كٖتتفظ برايدة مفاد نصية الزماف كا١تكاف كالبيئة كالثقافة كالتاريخ، ىذه العناصر تتلخص 
يف مدخل التنثر كالتنثَت ا١تتبادؿ بُت النصُت اٟتاور كالغائب/النصوص اٟتاورة كالغائبة، نظرا إُف ىذا ا١تدخل 

ٞتديدة/ا١تعآف اٟتديثة/الًتاكيب ا١تعاصرة ليست سول إعادة تسويغ أرل َّل أبس يف القوؿ إف الصياغات ا
 األنساؽ النصية القدٯتة. 

 الشعر ديواف العرب، الشعراء أمراء الكالـ
"كالشعر ديواف العرب، كبو حيًفظىت األنساب، كعيرًفىت ا١تآثر، كمنو تػيعيلًٌمىت اللغة... كالشعراء أمراء الكَلـ، يقصركف يقوؿ ابن فارس: 

يوحي ىذا القوؿ إُف أف الشعر نص متناص كمتداخل   2 وف كيشَتكف".ا١تقصور، كيقدموف كيؤخركف، كيؤمئ ا١تممدكد، كَّل ٯتدكف
حيث يكوف نتاج تقليبات لفظية كمضمونية، فَل يتمكن الشاعر من ٣تانبة شعورية كَّلشعورية لنصوص أخر، 
سيما تكوف عيرىل الكَلـ الشعرم ٤تكومةن بقواعد التعددية كالتنويع كالتهدٔف كالتداخل مثل الظركؼ كا١تناسبات 

قافات كالسياقات الداخلية كا٠تارجية اليت تتمثل إرىاصات دقيقة لوصف العَلقات كالتقاليد كالث
اللغوية/اللسانية كالًتكيبية كا١تعجمية كالدَّللية بُت شطرم اٞتملة كالكَلـ كالنص شعرا كاف أك نثرا على 

 ا١تستويُت؛ السطحي/البنية السطحية كالعميق/البنية العميقة.  
فارس تكشف عن مواطن كوف الشعر ديواف العرب حيث لوَّله لضاع تراث كلعل أتمَلت يف كَلـ ابن 

العرب ٚتيعا. فالشعر استجابة للواقع ا١تتغَت من حولو بناء على ريؤلن كونية تنتمي إُف ٚتاعات قائمة على 
 اٞتدؿ كالتفاعل.      

                                                           

 .203-202كتاب الصناعتُت الكتابة كالشعر:   -1
. كينظر: ا٠تطيئة كالتكفَت من البنيوية إُف التشر٭تية، نظرية 213-212رب يف كَلمها: الصاحب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن الع -2

 .292. كمنو أيضا: 287كتطبيق: 
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 احلافر على احلافر عُ قْ وَ 
إُف  أشار القدماءك عآف كتَلقي البػيٌتى الذىنية كالنصية، يشَت "التناص" إُف التقاء نصُت عرب دكائر تقاطع ا١ت

كأيًشيػٍرى إُف ٪تط   2 ،أم اتفاؽ اللفظ كا١تعٌت بُت شاعرين على اتول النصي 1 "كقع اٟتافر على اٟتافر"بقو٢تم:  ذلك
ف ك٘تاثل كقع اٟتافر... بػ "النسخ" عند نقاد السرقة البَلغية حُت دراستهم لتداخل الرؤل كالتباس ا١تواق

ما يلم  دَّللة ٚتاعية  ا١تفاىيم كتشابو ا١تعآف كتقارب الدَّلَّلت بُت شاعرين فنكثر. مثىَّ ذكر أسامة بن منقذ
"إذا تقاربت الداير ا١تعآف قائَل:  كالتقريب بُت النص كيدؿ على إحدل حوافز ٘تاثل األفكار كبواعث التقارب

كبناء على ىذا أتكَّد األمر لدل قائلي "النص"  3 على اٟتافر". ٤تجة يقع فيها اٟتافري تقاربت األفكار، ك٢تذا قالت الشعراء: الشعر 
ا١تمزكج بغَته أف "التناص/كقع اٟتافر على اٟتافر" ينطبع يف كل كينونة نصية إلكساهبا كجودا منخوذا من 

كاتب يف أصلو قارئ مؤدايت اترٮتية/ماووية ابإلوافة إُف إشارات منخوذة من كاقع استخدامها اٟتاور. فال
 ،ظل ٯتارس القراءة كيصوغ يف إواءة دَّلَّلت ٖتتضن يف ذاكرتو فتنتج من معاف يستحضرىا الكاتب/ا١تؤلف
كعند إعادة أتليفو للنص ٭تاكؿ إبداع صياغة شكلية ك٪تطية اترة كصياغة مضمونية كدَّللية اترة أخرل، كمن 

غَته، كمنو يصَت نصو نصا ٚتاعيا كَّل يبقى فرداي ألنو خَلؿ ٤تاكلة اَّلستحضار كاَّلستمداد تتَلقى صياغتو ب
لي  لو غٌت عن غَته يف استساغة نصو بطريقة كاعية أك غَت كاعية، كمنو يصَت النص األدّب نتيجة مدل أتثَت 

 التطور يف فكر ا١تتلقي كشعوره. 
كنية، كَّل ٮترج أم أك سينكر  دايكركنيةأما عدـ ًغٌتى النص عن غَته يعٍت أف كل نص يكوف نتاج شبكات 

ٍلقا ٔتعٌت اإل٬تاد كاإلبداع من العدـ بل إنو  نص من دائرهتما يف تشخيص كجوده. ما يقولو اإلنساف إنو لي  خى
 تصنيع ٔتعٌت إعادة التصوير أك تطريز الصورة.    

يف إشعاعية تقاطع ا١تعٌت/النص يف كعي  على اٟتافرً  اٟتافرً  عً قٍ فػ "التناص" يكثف عَلقتو بػ كى 
ا١تتلقي/ا١تؤلف/القارئ من خَلؿ كونو نسيجا من نصوص سابقة كحاورة َّلرتكازه على كحدِت التداخل 

رأل ابختُت أف للغة طبيعة متعددة الطبقات كا١تستوايت كا١تراحل حيث َّل هتيمن على اللغة كالتقاطع. 

                                                           

القوؿ  يقاؿ إف ا١تتنب عندما كاجو هتمة السرقة يف شعره فرد عليو بكلمتو ا١تشهورة )ذاؾ من كقع اٟتافر على اٟتافر يف الصحراء(... نسبة ىذا -1
 .  130خطن. ينظر: ا٠تطيئة كالتكفَت من البنيوية إُف التشر٭تية، نظرية كتطبيق: إُف ا١تتنب 

. لضياء الدين ابن األثَت. 3/230رأل ابن األثَت أف كقوع اٟتافر على اٟتافر نوع من "النسخ". ينظر: ا١تثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر: 
 القاىرة.-هنضة مصر للطباعة كالنشر، الفجالة قدمو كعلق عليو: د. أٛتد اٟتويف كد. بدكم طبانة. دار

. ديسمرب 32، اجمللد 2. لػ د. توفيق قريرة. ٣تلة عاَف الفكر، العدد 192-191التعامل بُت بنية ا٠تطاب كبنية النص يف النص األدّب:  -2
2003 . 

يد، مَتاجعة األستاذ إبراىيم مصطفى. اإلدارة العامة . بتحقيق الدكتور أٛتد أٛتد بدكم كالدكتور حامد عبد اجمل296البديع يف نقد الشعر:  -3
 للثقافة. 
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ة بل يتم ترحيل تناقضات اجتماعية لغوية من ا١تراحل األكُف )ا١تاوية( اللهجات اَّلجتماعية كا١تفردات ا١تتجانس
يف كل ٟتظة اترٮتية من حياة  يف كل فئة اجتماعية جيلكلكل "إُف الكياانت اللغوية اٟتاورة اليت تصف اللغة بشكل طبقي، 

كللمنشنة  اـ نرباتو ا٠تاص اليت تتغَت تبعا للشر٭تة اَّلجتماعيةلغتو كمفرداتو كنظ ،يف الواقع ،و. زد على ذلك أف لكل عمرو يديولوجية لغتي لمة األالك
ليست اللغة كسيطا ٤تايدا يرتَّب كينسَّق من قبل ا١تتكلم )كنهنا تتشكل بذاهتا دكف حاجة إُف غَت  1 ".التعليمية...

فعما بنوااي فعالية ا١تتكلم(، كلكن شيئان مػا )من معٌت كدَّللة( نفهمو )ٔتجرد اَّلستماع إُف اللغة( يكوف م
كىكذا  "، اآلخرين. كل كلمة )نص( )عند استخدامها( تذكؽ طعم السياقات اليت عاشتها يف حياهتا اَّلجتماعية

يديولوجية، بُت األ يف كل ٟتظة من ٟتظات كجودىا التارٮتي متنوعة كَلميا: إهنا التعايش ٣تسدا بُت تناقضات اٟتاور كا١تاوي اَّلجتماعيةفاللغة 
، بُت اَّلٕتاىات كا١تدارس كاٟتلقات. "كلغات" التنوع الكَلمي ىذه يديولوجية اَّلجتماعيةاأل ا١تاوي، كبُت ٥تتلف فئات اٟتاور٥تتلف حقب 

  2 ".تتَلقح أبشكاؿ ٥تتلفة مشكلة "لغات" جديدة ٪تطية اجتماعيان 
ا كترتبط بنظاـ كوٓف فاللغة َّل تعٍت مفهـو عقَلنيا خالصا بل إهنا ٘تثيل عدة مفردات كمعاف تنطبع يف ذاهت

سياقي يشمل كَل قطب النص ا١تنشئ كما يدكر يف خاطره كا١تتلقي كما ٮتطر ببالو. ما يعرب عنو ا١تتكلم لي  
 كقد أكده أبو ىَلؿ العسكرم قائَل: من إ٧تازه بل إنو منخوذ من غَته 

أف  -إذا أخذكىا  -كالصبُّ على قوالب من سبقهم، كلكن عليهم "لي  ألحد من أصناؼ القائًًلٍُتى ًغٌتن عن تناكؿ ا١تعآف ٦تن تقدمهم 
  3 يكسوىا ألفاظان من عندىم كيربزكىا يف معارض من أتليفهم كيوردكىا يف غَت حليتها األكُف...".

"ألف ا٠تواطر )األفكار كا١تعآف كالدَّلَّلت كا١تضامُت( أتِت بو من غَت حاجة إُف فلم يبق معٌت من ا١تعآف إَّل كقد طرؽ مرارا، 
 تباع اآلخر األكؿ كقو٢تم يف الغزؿ: 

 آثػػػػػاريىيػػنَّ ًمػػػػػػنى اٍلقيػػػػليػػػػػػػػػػٍوبً   عىفىًت الدًٌايىير كىمىا عىفىتٍ 
 4ا٠تواطر عليها من غَت كلفة، كتستوم يف إيراده"... ككذلك ٬ترم األمر يف غَت ما أشرت إليو من معاف ظاىرة تتوارد 

يصَت ا١تتكلم مستعَتا، ألف كَلمو لي  من إبداعو بل إنو يكوف منخوذان أك مستفادان أك مستعاران من عصور 
سابقة كأزمنة ماوية، فكل نص يكوف ٣تموعة خربات كمشاعر كأحاسي  كنوااي حيث َّل ٗترج على النص بل 

باره النص األكرب، ٭تمل النص دَّلَّلت متفاقمة كٕتارب متضافرة من كياانت اترٮتية النص يتضمنها ابعت
 : ابرث كما قاؿ"األان" أك   كثقافية كبيئية، خصوصا إذا كاف النص يػيٍعٌتى من إطار تفكيكي كىو ذكابف

“To read, in fact, is a labour of language. To read is to find meanings, and to find meanings 
is to name them; but these named meanings are swept toward other names; names call to 
each other, reassemble, and their grouping calls for further naming: I name, I unname, I 
rename… Forgetting meanings is not a matter for excuses… it is an affirmative value, a 

                                                           

.  1988. لػ ميخائيل ابختُت، ترٚتة: يوسف حَلؽ، منشورات كزارة الثقافة يف اٞتمهورية العربية السورية، دمشق 48الكلمة يف الركاية:  -1
 . 74كينظر: سوسيولوجيا النص اتريخ ا١تنهج كإجراءاتو: 

 . 73. كينظر: سوسيولوجيا النص اتريخ ا١تنهج كإجراءاتو: 49الكلمة يف الركاية:  -2
 . 3/218. كينظر: ا١تثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر: 202كتاب الصناعتُت الكتابة كالشعر:   -3
 .220-3/219ا١تثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر:  -4
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way of asserting the irresponsibility of the text, the pluralism of systems… it is 

precisely because I forget that I read”.  1  
اٟتقيقة. كلكي أقرأ فنان أكجد معآف، كلكي أكجد معآف فنان أعطيها أٝتاء. لكن ىذه ا١تعآف ا١تسماة  كلكي أقرأ فذلك معاانة لغة يف"

تندفع متجهة ٨تو أٝتاء أخر، فاألٝتاء يدعو بعضو بعضا كتتجمع. كٕتمُّعها يستدعي تسميات أخرل: أان أٝتي، أان أنقض التسمية، أان 
 ٯتكن أف نرل( نسياف ا١تعٌت فيو خطن. )كنسياف ا١تعآف لي  سببا لَلعتذار( كلكنو قيمة أعيدىا... )كابلنسبة للنص اٞتماعي فإنو َّل

   2 . نسيت"ٍتإنٍت أقرأ ألنإثبات كطريقة أتكيد على )َّل مسئولية( النص، أم ٚتاعية األنظمة. كابلضبط أقوؿ: 
كىذه الفكرة من أكُف البذكر اليت ٕتعل القارئ/الكاتب يستلذ كيستمتع من قراءة األدب أساسا على 

"إهنا )مقولة ابرث/فكرة ٚتاعية اللغة( ٨تن معكوسة أمامنا يف أبيات شعرية أك حبكة ركائية أك خطوط على لوحة، أك انعكاسات ذاتو فيو 
ماقنا، كجاء النص ليذكران هبذا ا١تنسي منا. أك أهنا صدل ألمور عرفناىا من قبل فنسيناىا كجاء نغمة موٌقعة. كنهنا شيء منا ظل مطموسا يف أع

فزايدةي اٟتيوية يف النص كتعدُّدي صور موحياتو يعتمد زايدةى ٚتاعيتو، كل نص أدّب  3 النص ليذكران هبا كيقربنا إليها".
هنا تزيد كفق تفسَتات القارئ حيث َّل ٭تمل معٌت ينتعش بنشوتو اَّلستزادة، كَّل تنتهي تلك النشوة أبدا بل إ

٤تددا بل إنو كينونة من اإلشارات كاألصداء، لي  ٢تا إَّل أف تشَت، كالقارئ/ا١تتلقي يفسر بناء على ا٢توية 
"علينا أف نقوؿ، كعليكم  :ىػ[117 -]الشهَتة لعبد هللا ابن أّب إسحاؽ اٟتضرمي  ىػ[110 -]األساسية ١تقولة الفرزدؽ 

  لكثرة رد ا٠تضرمي عليو كالتعنت لو. 4 تعربوا".أف 
تفاعَلت تعود إُف تصَت ٚتاعية النص ٤تور فكرة "تداخل النصوص" اليت تئوؿ إُف موحيات القارئ ك 

تكاد أف تكوف منسية، فتيذىكًٌريىا النصوص اٟتاورة للكاتب مرة لكونو قارائ يف أصلو ١تمارستو  اليت الكاتب
 . "إننا نقرأ ألننا نسينا"القراءة/القراءات، كٕتعلو يستحضرىا أساسا على مقولة: 

                                                           

1- S/Z: p. 11. by Roland Barthes, Translated by Richard Miller, Preface by Richard 
Howard. Blackwell Publishing Ltd United kindom 1990, Reprinted 2002.  

 األان: -"Iيقوؿ ابرث عن كظيفية "
“This “I” which approaches the text is already itself is plurality of other texts, of codes which 
are infinite or, more precisely, lost (whos origin is lost)”. (S/Z: p. 10). 
إف ىذه "األان" اليت تتقدـ ٨تو النص ىي نفسها )ٚتاعية( تكونت من نصوص أخرل، كمن شفرات غَت متناىية، أك بقوؿ أدؽ: من شفرات منسية 

 )أم أف أصو٢تا منطمسة(. 
 .128ة، نظرية كتطبيق: ا٠تطيئة كالتكفَت من البنيوية إُف التشر٭تي -2
 .129ا٠تطيئة كالتكفَت من البنيوية إُف التشر٭تية، نظرية كتطبيق:  -3
ـ. اعتمد صاحب 2005العدد الرابع، مام -اٞتزائر-جامعة كرقلة-٣تلة اآلداب كاللغات-. لػ د. أٛتد جَليلي. األثر301السليقة اللغوية:  -4

لألنبارم يف حكاية القصة اليت دارت بُت ابن أّب إسحاؽ كالفرزدؽ، كلكنٍت َف أجد عند األنبارم من  ا١تقاؿ على "نزىة األلباء يف طبقات األدابء"
. ٖتقيق دمحم 28-27مقولة الفرزدؽ: "علينا أف نقوؿ كعليكم أف تعربوا" ما خَل قولو: "على ما يسوءؾ كينوءؾ"... للمزيد يراجع: نزىة األلباء: 

 1/217ـ. كينظر يف ترٚتة الفرزدؽ: "خزانة األدب كلب لباب لساف العرب": 1998-ىػ1418القاىرة، -لعرّبأبو الفضل إبراىيم،  دار الفكر ا
 ـ.  1997-ىػ1418كما بعده. لػ عبد القادر بن عمر البغدادم. ٖتقيق كشرح: عبد السَلـ دمحم ىاركف. مكتبة ا٠تا٧تي ابلقاىرة، الطبعة الرابعة 
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انتزاع ٙتة يتطابق "النسخ" بػ "تداخل النصوص/التناص" لدَّللتو على معاف تدكر بُت نقل كإزالة كاجتَلب ك 
كغَتىا بُت نصُت فنكثر، كمن أجلو حينما يقع "النسخ" يف النص فَل يتحقق إَّل أبخذ نص آخر/جديد يف 

 "كما عيًلمى يف ىذا البابن طريق الشعور أك الَلشعور، ا أك يف أخذ ا١تعٌت كأكثر اللفظ عا١تعٌت كاللفظ ٚتيع
تعملوف النسخ إبزاء ا١تعٌت اللغوم الذم ىو "إزالة من استقراء كَلـ الصحابة كالتابعُت أهنم كانوا يس )النسخ(

شيء بشيء"، َّل إبزاء مصطلح األصوليُت، فمعٌت النسخ عندىم إزالة بعض األكصاؼ من اآلية آبية أخرل، 
إٌما ابنتهاء مدة العمل، أك بصرؼ الكَلـ عن ا١تعٌت ا١تتبادر إُف غَت ا١تتبادر، أك بياف كوف قيد من القيود 

صيص عاـ، أك بياف الفارؽ بُت ا١تنصوص، كما قي  عليو ظاىران، أك إزالة عادة اٞتاىلية أك إتفاقيا، أك ٗت
  1الشريعة السابقة"... 

 تلك عقوؿ رجاؿ توافت على ألسنتها
أم احتذاء الثآف لألكؿ، كيدؿ ذلك على مَلمح ااكاة كالتقليد  كقوع حافر الَلحق على حافر السابقك 

يف أدب القدماء، كٝتات تىكرار ا١تعآف كسٍطو الَلحق على كَلـ السابق ابعتباره ميعادان كميعاران. ك٣ترد ا١تشاهبة 
ا قالو أبو ٔت ا٘تيما جاء أبو ا١تظفر اٟتكىذا  بُت الَلحق كالسابق َّل يػيعىدُّ سرقة لعدـ حكر األلفاظ على أحد.

عندما سئل عن الشاعرين أبهنما اتفقا يف ا١تعٌت كتواردا يف اللفظ دكف لقاء أحد٫تا اآلخر،  2 عمرك بن العَلء
 . كقد ٝتي التنثر بُت الشعراء القدماء بػ إعجاب بعضهم ببعض. "تلك عقوؿ رجاؿ توافت على ألسنتها"فقاؿ: 

 ]الطويل[كقوؿ امرئ القي : 
 يقولوف  َّل تػىٍهًلٍك أىسىن  كىٕتىىمَّلً   صىٍحًبٍ عىلىيَّ مىًطيػَّهيمٍ ا هبا كقوفن 

 فػىهىٍل ًعٍندى رىٍسمو داًرسو ًمٍن ميعىوَّؿً   ميٍهراقىةه   كىًإفَّ   ًشفاًئٍي   عىبػٍرىةه 

  ]الطويل[  3 ككقوؿ طرفة:
  ػػػػًد  ػكىٕتىىلَّػػػػػػيقػػولػػوف َّل تػىٍهػلًػٍك أىسىن   مٍ ػػا صىٍحًبٍ عىلىيَّ مىًطيػَّهي ػكقوفا هب

فمتصوَّرات التداخل كأنساؽ التثاقف كعوامل التَلحق ابعتبارىا نشاطا فكراي نوعيا تتمثل بذرة جينية أكُف 
 تعود إليها جهود العرب القدامى األدبية كالبَلغية. 

                                                           

. كيليو فتح ا٠تبَت ٔتا َّلبد من حفظو يف علم التفسَت كَل٫تا لإلماـ الشاه كِف هللا أٛتد بن عبد الرحيم 40التفسَت: الفوز الكبَت يف أصوؿ  -1
 –ىػ[، قدٯتي كتب خانو 502ىػ[ مع مقدمة التفسَت للعَلمة اٟتسُت بن دمحم بن ا١تفضل ا١تلقب ابلراغب األصفهآف ]1176العمرم الدىلوم ]
 .1آراـ ابغ ٪ترب 

يت ذىب و أبو العَلء أٛتد بن عبد هللا بن سليماف بن داؤد... ا١تعرم. كلد ٔتعرة النعماف سنة ثَلث كستُت كثَلٙتائة. اعتل علة اٞتدىرىمًٌ الى -2
 كما بعده(.   1/295فيها بصره سنة سبع كستُت كثَلٙتائة. توُف القضاء ْتمص كهبا مات يف سنة تسعُت كمائتُت. )ينظر: معجم األدابء: 

لبناف، الطبعة -. شرحو كقدـ لو مهدم دمحم انصر الدين. منشورات دمحم علي بيضوف، دار الكتب العلمية بَتكت19ديواف طرفة بن العبد:  -3
 ـ. ا١تطي مفردىا ا١تطية: الناقة. األسى: اٟتزف. التجلد: الصرب.2002-ىػ1423الثالثة 
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 شباؾ التداخل ونسج التعالق
٣تاؿ تناصص النصوص كتداخل بعضها  ٖتمل يف طياهتا إشعاعات كثيفة تفتح أخرل ىنا مقوَّلت نقدية

 أّب طاىر يقوؿ: كَلـ العرب ملتب "ٝتعت أاب اٟتسن علي بن أٛتد النوفلي يقوؿ: ٝتعت أٛتد بن يقوؿ اٟتا٘تي:  ،بعض آخر مع
غة كشعرا من ا١تتقدمُت ا١تطبوع بَل ا١تتحفظ كاًتس خًتع قليل، إذا تصفحتو كامتحنتو،آخذ أكاخره من أكائلو. كا١تبتدع منو كا١تك بعضو ببعض، 

أفلت كٗتلل طريق الكَلـ، كابعد يف ا١تعٌت، كأقرب يف اللفظ، ك ،كإف اجتهد يف اَّلحًتاس ،كا١تتنخرين َّل يسلم أف يكوف كَلمو آخذا من كَلـ غَته
  1، فكيف يكوف ذلك مع ا١تتكلف ا١تتصنع كا١تعتمد القاصد".من شباؾ التداخل

كَّل  كقد رأينا األعراّب أعـر َّل يقرأ كَّل يكتب، كَّل يركم كَّل ٭تفظ، كَّل يتمثل"كيورد نصا آخر يزيد سابقو نصاعة فيقوؿ: 
، كَّل يسلك إَّل طريقة قد ذللت لو. كمن ظن أف كَلمو َّل يلتب  بكَلـ غَته، فقد كذب ظنو، وال يكاد خيرج كالمو عن كالـ من قبلو٭تذك، 

 2كفضحو امتحانو". 

إف نظرة مستوعبة ١تا أكرده اٟتا٘تي تكشف لنا عن حدكد التَلـؤ كالتشابو يف بعض مناحي متصورات نقاد 
اٟتداثة حوؿ قضااي "تداخل النصوص كتَلقحها كتثاقف بعضها بعضا" كما ذكره يف النص األكؿ ك"تناصص 

 النصوص بوعي كبدكف كعي" كما جاء بو يف النص الثآف.
رل بكل كووح أف النصُت يف قوؿ أّب طاىر يعٍت النص اٟتاور كالنص الغائب، فحوؿ القضية األكُف، ن

كىذا يكفى للدَّللة على التشابك كالتعالق بُت نصُت فنكثر. ىنا تتوافق ىذه القضية بقضية "اَّلتساعية 
 النصية" اليت تقتضي لدل جنيت أية عَلقة دكف أف تكوف وراب من الشرح. 

تذكًٌران ٔتا قالو ابرث عن ذات ا١تبدع عند كصف متصوره للنص نسيجا  أما حوؿ القضية الثانية، فهي
منتجا تذكب فيو ذات ا١تبدع كالعنكبوت يذكب يف شباكو، فكما أف قدر األديب َّل يفلت يف نصو شكَل 
كمضموان من شباؾ تداخل بنصوص أخر، فكذلك قدر ا١تبدع عند ابرث، حيث تنحل ذاتو يف نسيج صياغتو 

 دُّ بو نصو قابَل للتداخل مع أنسجة أخر.على ٨توو يػيعى 
كىنا كَلـ ابن أّب طاىر يفرًٌع التداخلى إُف الوعي كغَت الوعي، كىذا يكشف عن كعي سايكولوجي مبكر 
لفكرة الَلكعي اٞتمعي اليت ٖتدث عنها اينج تلميذ فركيد، كفكرة الَلكعي يف "التناص" طرحها جنيت نفسو 

  اليت تضع نصا يف عَلقة مع نصوص أخر، بطريقة كاعية كغَت كاعية. كىو يتحدث عن التعددية النصية
أكرد اٟتا٘تي ىذين النصُت ٖتت عنواف "السرقات كااذات"، ك٢تذا كفق ما أطلق عليو جنيت "ا١تلحق 
النصي/النص ا١تتوازم" الذم يشمل العناكين كا٢توامش كغَتىا دَّللتو ا٠تاصة، فيمكن ٔتقارنة ما قالو ٖتت ىذا 

رؤية شباؾ  -عالية  -"...إٍف كالنصُت اآلخرين ذكران٫تا "ىذا فصل أكدعتو فقرا من أنواع اَّلنتحاؿ كاَّلختزاؿلعنواف ا
 التداخل، كنسج التعالق.

                                                           

 . 125حلية ااورة يف صناعة الشعر كأنواعو:  -1
 .126ية ااورة يف صناعة الشعر كأنواعو: حل -2
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صار تداخلي النصوص أمرا حتميا كمبدأ هنائيا يف إنشاء النص حيث َّل ٯتكن اٟتديث عن نشوء أم نىصٌو 
فر، إذ َّلبد من    .أتثر كأتثَت تستقول هبما العَلقات بُت النصُت/النصوصبىشىرًمٌو من الصًٌ

كإف كيًوعى  -كاألمر الباعث كراء ىذه التفاصيل الدائرة حوؿ اجتياح النص كاجتيازه للحدكد التقليدية 
فكرة انتفاء نسق اللغة على نفسها ْتملو على  -النصُّ اإللكًتكٓف يف اَّلعتبار لصار األمر أكثر كووحا 

ثبتات، كسلب دكر ا١تنشئ يف ٖتديد دَّللتو، كٖتوؿ النص ا١تتحركة دكف ا١تعائمة ك الدلوَّلت ا١تؿ إُف مراكغة الدكا
اورة. رأل ريدؿ أف كل نص سالف اٟتنصوص لسالفة ابالنصوص الاٟتداثي إُف التمرد، كانصرافو إُف استبداؿ 

كمتحوَّل، فَل توجد أصالة يعود يف ذاتو إُف نص حاور، ٬تتاح النص اٟتاور حدكد النص السابق متسراب 
"األصل" أصَل، فالنص األدّب لي  إَّل أنو جديلة نسيج غشائي، خصوصا من إطار معٌت النص البارثي الذم 

كىو قطعة منسوجة من قماش تتمثلو خيوط مًتاصة أك ما يسمَّى بػ  textكوحو من خَلؿ معناه ا١تعجمي 
،  وجد لي  إَّل "البينصوص" يف النهاية.مؤشرات الًتابط، تتجسد ىذه اَّلستعارة أف ٙتة ما ي فالنص فيتاته

   قطعة تكسرت كتساقطت من اٞتملة/النص ٖتتاج يف كياهنا إُف تشكيل ربط جديد بُت أدكار ملفوظاتو.  
عاد "النص" يتشكل عند بلـو بوصفو صيغةى  كفاءتُت اللغوية كغَت اللغوية بػ نقوَّلتو كإشاراتو كأصداءو 

" يف إطار خريطة التعدد الدَّلِفتض ماووية كثقافاتو  كأخذت تتحوؿ  ،صار "النص" ٝتة مفتوحةف ،عي "النصَّ
ميولوجية إُف ما بعد البنيوية/البارثية كالدريدية/التفكيكية. فَل أبس فيما أرل /السويسرية/السمن مدرسة البنيوية

بذلك ٝتىٍتى انتحاءاًت مصطلحاتو أف "النص" لو قواعد دينامية تيشىكًٌليو من داخلو كخارجو، كصار "التناص" 
عربيةو ٢تا دكر أساسي تلعب ذلك يف ٘تويو ا١تعٌت كٖتويلو ٨تو قابلية النص لنوعية القراءة كاختَلفها سواء كاف 
من منفذ "التناص" عينو أك تقاطع النصوص كفق معطيات معرفية نصية عند ريفاتَت أك أبم شكل من 

 عند اآلخرين. ياتشكالاإل

 و ادلعارضةادلقابلة أ
عملية التداخل النصي تؤكد منطقةى ا١تواوعًة بُت ا١تؤلًٌفىٍُتً  و مفهـوكَّل أعٍت بو مصطلحا بديعيا بل أقصد من

 ،أك الشَّاًعرىٍيًن بوجو من الوجوه ا١تشًتكة بُت اللفظ أك ا١تعٌت أك يف كليهما، فتصَت صياغتهما مدعاة للتداخل
ألحد٫تا  كالزايدة ،كفضل السبق ،كا١تقابلة ،حتذاء عرب مرااي ا١تعاروةكاَّل ،كاَّلقتطاع ،كاَّلسًتاؽ ،كالتشابك

 1: ]هـ 155 -[على غَته. يقوؿ ا٠تطاّب 

                                                           

 اإلماـ أبو سليماف ٛتد بن دمحم بن إبراىيم بن خطاب البسيت ا٠تطاّب كاف فقيها، ٤تدبا، أديبا. تلقى اٟتديث يف العراؽ على يد أّب علي -1
 388يٍت كأبو ذر ا٢تركم كغَتىم. قيل إنو تويف سنة الصفار كأّب جعفر الرزاز كغَت٫تا. حدث عنو أبو عبد هللا اٟتاكم كاإلماـ أبو حامد اإلسفراي

ن يف ٔتدينة بست. كمن أىم مؤلفاتو: كتاب غريب اٟتديث. معاَف السنن شرح سنن أّب داؤد. أعَلـ اٟتديث. الغنية عن الكَلـ كأىلو. أعَلـ السن
 شرح البخارم. كتاب شنف الدعاء. كتاب اصطَلح غلط ادثُت. ينظر: 
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"كىاىنا كجو آخر يدخل يف ىذا الباب، )ارتقاء أحد الشاعرين إُف ذركتو كقصر شنك اآلخر عن مساكاتو يف درجتو( كلي  ٔتحض 
، كىو أف ٬ترم أحد الشاعرين يف أسلوب من أساليب الكَلـ ككاد من أكديتو، ادلقابلةك ادلعارضةا١تعاروة، كلكنو نوع من ا١توازنة بُت 

فيكوف أحد٫تا أبلغ يف كصف ما كاف من ابلو من اآلخر يف نعت ما ىو إبزائو، كذلك مثل أف ييتنمل شعر أّب دؤاد اإلايدم كالنابغة 
مر، كشعر الشماخ يف كصف اٟتيمير، كشعر ذم الرمة يف صفة األطَلؿ اٞتعدم يف صفة ا٠تيل، كشعر األعشى كاألخطل يف نعت ا٠ت

كالدمن، كنعوت الربارم كالقفار، فإف كل كاحد منهم كصَّاؼه ١تا يضاؼ إليو من أنواع األمور، فيقاؿ: فَلف أشعر يف اببو كمذىبو من 
عٌت بو كيصفو، كتنظر فيما يقع ٖتتو من النعوت فَلف يف طريقتو اليت يذىبها يف شعره، كذلك أبف تتنمل ٪تط كَلمو يف نوع ما ي

كاألكصاؼ، فإذا كجدت أحد٫تا أشد تقصيا ٢تا، كأحسن ٗتلصا إُف دقائق معانيها، كأكثر إصابة فيها، حكمت لقولو ابلسبق، 
   1 كقضيت لو ابلتربيز على صاحبو...".

األكؿ ألسلوبو الرائع ا١تضبوط، كمن فاإلبداعية تعٍت أف ىذا الشاعر أك ذاؾ قد عىًملى شيئا، ففاؽ صاحبىو 
مثىَّ تتحقق نواح فنية كنقدية كبيانية عرب تَلص النصُت كالتقاء نزعات فردية ابنزايحات ٚتاعية، كىذا األمر 
يقطع دابر الشك أف النص اٞتديد/الَلحق قبل ظهوره كاف موجودا يف الوعي الغيب كىو النص الكلي/العاـ،  

النصي، مث قاـ ا١تتنخر بنقلو كصرفو من الكياانت النصية العائمة/الغائبة إُف  كدكالو موجودة يف الفضاء
، إذا أتملنا ىذا األمر نىًعمَّا علمنا أف لَلحتكاؾ الشعورم كالَلشعورم الكياانت النصية اٟتاورة/ا١توجودة

فضيلة الزايدة كإف نقلو الشاعر/الكاتب َّل أيِت اب١تعٌت ماَف يتقدمو أحد إُف استخراجو إَّل أنو زاد عليها فلو 
  2 ْتالو فَل يستحق عليو ٛتدا كَّل ذما، كإف نقصو فا١تتقدـ أفضل منو فيو.

ىذا اإلحساس يتجلى عند ا٠تفاجي بشكل أكثر كووحا كحرفية عندما يتعرض ٟتضور شعر القدماء يف 
نصوص أخر، ىذا  نصوص ادثُت، كيؤكد أَّل حدكد للنص بل بُت نص كآخر، إ٪تا أيخذ النصُّ كجودىه من

مفهـو إجرائي يؤكد تفكيكى نصٌو كتقاطعو بنص آخر كنتاج ظاىرة اَّلزدكاجية اليت تشكًٌل عمليةى التداخل 
الدَّلِف بشكل مطلق. يرل ا٠تفاجي أف ٚتيع معآف ادثُت تػىٍنصىبُّ أخَتان فيما قدمو السابقوف أم أف ادثُت 

سواء كاف حضور القدٔف يف اٞتديد حضورى تَلقح كلي أك تداخل  استعادكا ٚتلة ا١تعآف يف أنساقهم الشعرية
داء قدٔف كعيب  -أيدؾ هللا  - السرؽك " جزئي، فالنص ٭تمل يف مضمونو نصا آخر كىو قدٔف. يقوؿ القاوي اٞترجآف:

را كالتوارد... كإف ٕتاكز ذلك قليَل يف ، ككاف أكثره ظاىد على معناه كلفظومكيعت، عتيق، كمازاؿ الشاعر يستعُت ٓتاطر اآلخر، كيستمد من قر٭تتو
  3الغموض َف يكن فيو غَت اختَلؼ األلفاظ...". 

عبد القاىر اٞترجآف عند كَلمو عن أجناس اللفظ كا١تعٌت من اَّلستعارة كاجملاز كالتشبيو يقوؿ اإلماـ 
ا١تعآف  ٚتيعومة بُت قسم ، إ٪تا ىييف ا١تعٌت نفسو تكوفكالكناية كالتعريض كا١تبالغة كغَتىا أف ا١تزية َّل 

                                                           

ىػ[ كا٠تطاّب 386. ألّب سليماف ٛتد بن إبراىيم ا٠تطاّب، )ومن "ثَلث رسائل يف إعجاز القرآف" للرمآف ]66-65لقرآف: بياف إعجاز ا -1
ىػ[ يف الدراسات القرآنية كالنقد األدّب( ٖتقيق كتعليق: دمحم خلف هللا أٛتد كدكتور دمحم زغلوؿ سَلـ. دار ا١تعارؼ 471ىػ[ كعبد القاىر ]388]

 الطبعة الثالثة. القاىرة ٔتصر، 
 .283-280سر الفصاحة:  -2
 .185الوساطة بُت ا١تتنب كخصومو:  -3
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َّل شغل للمحدث إَّل  و٦تا يعٍت أن 1 "تقع يف طريق إثبات ا١تعٌت دكف ا١تعٌت نفسو". كالدَّلَّلت كا١تضامُت، كلذلك إهنا
التنليف كالتنظيم، فَل يفوؽ صاحبىو )القدٔف( إَّل ابَّلبتكار كاإلبداع يف أتليف نصو/شعرا أك نثرا، فلم يذىب 
اإلماـ عبد القاىر يف مسلك ا١تزية إُف كوف الشاعر قدٯتا أك حديثا، بل إنو رأل أف ا١تزية توجد يف حسن 

 ه. التنليف كالًتكيب، ىذا مذىب ا٠تفاجي كغَت 
"كإذ قد عرفت مكاف ىذه ا١تزية كا١تبالغة اليت َّل تزاؿ تسمع هبا كأهنا يف اإلثبات، فإف ٢تا يف كل كاحد من يقوؿ اإلماـ عبد القاىر: 

 كمنو تعود ا١تزية إُف اإلثبات دكف ا١تثبت.  2 ىذه األجناس سببا كعلة".
هنا طريقى القوؿ كمنخذى الكَلـ، ىذا فاٟتقل البَلغي مليء بشعارات تصلح َّلجتَلب ا١تعآف كالصور، إ

على ذلك  [هـ 111 -]موركث كمقسـو بُت الشعوب كاجملتمعات. كقد نىصَّ أبو اٟتسن أٛتد بن طباطبا العلوم 
"فإذا اتفق لك يف حينما نصح الناسى للنقر يف أشعار الشعراء للبحث عن ا١تعآف ا١تستحدثة لدل ادثُت قائَل: 

ج هبا تشبيوه َّل تتلقاه بقبوؿ، أك حكاية تستغرهبا فاْتث عنو كنقر عن معناه فإنك َّل تعدـ أف ٕتد ٖتتو خبيئة إذا أىثػىٍرتػىهىا عرفتى أشعار العرب اليت ٭تت
قصد ابن طباطبا بو إيصاؿ الباحث إُف ا٠تبااي  3 فضل القـو هبا، كعلمت أنك أهنم أرؽ طبعا من أف يلفظوا بكَلـ َّل معٌت ٖتتو"

ا الشاعر تلك الصور البارعة الدقيقة بناء على صفاء قر٭تتو كحدة ذكائو كفرط عقلو كجودة اليت ٬تتلب منه
  .مقاصده كبذلك يفوؽ ا١تتنخري ا١تتقدـى يف صياغة ا١تعٌت

ىذه األكصاؼ كلها أتِت بدربة كافية ك٦تارسة طويلة كمزاكلة متينة، كلكل أحد ذكؽ حاد إَّل أنو يتفاكت 
الطبيعة كالسجية، ٬توؿ صاحبها حسب مقدار نصيب منها يف تصوير األغراض بتفاكت الفطرة كالسليقة ك 

  ة موىبتو كاكتسابو.كاقتضاب كجوىهم من الصنعة الَلئقة بو كٯتأل كؤكس األلفاظ الفارغة قدر ًمنَّ 
ىذه األشياء/األمور َّل تعٍت سول حواش كزايدات ما برئ منها شعر القدماء بل إهنا غابت يف أوعافو. 

لتفآف يف تنقيب اآلبار ا١تتَلحقة كاألكواع ا١تتماثلة كاٟترص على إذاعة ثركة تستكشف عن مداخَلت كعند ا
ا  بَّذى مكثفة بُت الشاعرين ا١تتقدـ كا١تتنخر تفيد أف َّل غٌت للمتنخر عن ا١تتقدـ كَّل للمتقدـ عما سبقو... كحى

"إف من أدرؾ من أىل العلم ابلشعر َف يكونوا يركف سرقات ا١تعآف من كبَت مساكئ الشعراء كخاصة  النقل برأم اآلمدم ىنا يف تقديران:

، طائفة من الشعراء   4 ا١تتنخرين منهم إذ كاف ىذا اباب ما برئ منو متقدـ كَّل متنخر". كَلـ اآلمدم َّل ٮتص قوما دكف قـو
لة أبعاد النص ا١تزيج بشيء من ا١تتقدـ كا١تتنخر، دكف أخراىا، ٚتاعة من ا١تبدعُت دكف غَتىا بل إنو يشمل ٚت

                                                           

. لإلماـ عبد القاىر اٞترجآف. صحح أصلو الشيخ دمحم عبده، كالشيخ دمحم ٤تمود الًتكزم، علق عليو السيد 64دَّلئل اإلعجاز يف علم ا١تعآف:  -1
 ـ.2001-ىػ1422الثالثة  لبناف. الطبعة-دمحم رشيد روا، دار ا١تعرفة بَتكت

 .64دَّلئل اإلعجاز يف علم ا١تعآف:  -2
. ألّب اٟتسن دمحم بن أٛتد بن طباطبا العلوم. ٖتقيق: د. عبد العزيز بن انصر ا١تانع. دار العلـو للطباعة كالنشر، ا١تملكة 16عيار الشعر:  -3

 ـ.1985-ىػ1405العربية السعودية، 
 .135كنقده:  العمدة يف ٤تاسن الشعر كآدابو -4
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فكل متقدـ يكوف ٤تدبا يف عصره كما ذكره ابن رشيق كغَته من النقاد. فآراء النقاد القدماء قد تدؿ نصا على 
  ا١تداخَلت اللفظية كا١تعنوية كالدَّللية. 

ن علـو العرب يشًتؾ فيو الطبع كالركاية كالذكاء "الشعر علم مكَّل أنسى ىنا ما قالو القاوي علي بن عبد العزيز اٞترجآف: 
مث تكن الدربة مادة لو، كقوة لكل كاحد من أسبابو، فمن اجتمعت لو ىذه ا٠تصاؿ فهو اسن ا١تربز كبقدر نصيبو منها تكوف مرتبتو من 

كا١تولَّد إَّل أنٍت أرل حاجة ادث إُف الركاية  : "كلست أفضل يف ىذه القضية بُت القدٔف كادث كاٞتاىلي كا١تخضرًـ كاألعراّبكقاؿاإلحساف" 
 إَّل أم ، كأجده إُف كثرة اٟتفظ أفقر، فإذا استكشفت عن ىذه اٟتالة كجدت سببها كالعلة فيها أف ا١تطبوع الذكي َّل ٯتكنو تناكؿ ألفاظ العرّب

   1". احلفظكمَلؾ السمع  السمعكَّل طريق إُف الركاية إَّل  رواية
. كما قالو "ثَلثة أرابع ا١تبدع مكوف من غَت ذاتو": Lansonحقيقة مقولة َّلنسوف  لككذ  ىذا النص يثبت

تودكركؼ عن ا٠تطاب أنو يكوف متعدد القيمة إذا استحضر ٦تا سبقو، كإذا َف يعتمد يف بنائو على ىذا 
قتها اَّلستحضار فيكوف أحادم القيمة، أك ما ذكرىا شكلوفسكي أف األعماؿ الفنية َّل تدرؾ إَّل يف عَل

ابألعماؿ األخرل... ككل ذلك يتمثل يف تعالق نص مع آخر، كتداخلو معو... كىذا ىو عُت "التناص"  
الذم ساد يف الًتاث العرّب. درس العرب نف  التعددية كاَّلزدكاجية يف ا٠تطاب/النص ٖتت نظرية "الركاية" 

يف تركيبو، كمَلؾ السمع اٟتفظ، أم كل اليت تتحقق ابلسمع، كىو عائد إُف ا١تاوي ك٦تتزج ًٓتلقتو، كمؤثَّل 
 نص ٯتىيتُّ إليو ٔتا ىو حظو من األخذ كا١تقاٝتة/ا١تشاركة.

"كا١تتنخر من الشعراء يف الزماف َّل يضره أتخره إذا أجاد كما َّل ينفع ا١تتقدـ تقدمو إذا أقصر، كإف كاف لو كيقوؿ ابن رشيق القَتكآف: 
يسقط فضل السبق فعليو درؾ التقصَت كما أف للمتنخر فضل اإلجادة أك الزايدة كَّل يكوف الشاعر حاذقا ٣تودا حىت يتفقد شعره كيعيد فيو نظره ف

كيوحي إليو مقاؿ ابن األثَت:  2ا ابلركيك منو ، مطرحا لو، راغبا عنو، فإف بيتا جيدا يقاـك ألفي ردم". رديو كيثبت جيده كيكوف ٝتح
فا١تزية ترجع إُف تركيب  3 "كاعلم أف تفاكت التفاول يقع يف تركيب األلفاظ أكثر ٦تا يقع يف مفرداهتا، ألف الًتكيب أعسر كأشق".

اىا يف كَلـ آخر، فنكرىها... ىذا دليل على أف كل كَلـ/تركيب األلفاظ حيث تركقنا لفظة يف كَلـ، مث نر 
يكوف متعدد القيمة َّلحتوائو ٣تموعة من الكلمات ا١تتماثلة كالًتاكيب ا١تتضاربة، فتشابك األلفاظ كتَلحق 
الشفرات كتضارب الدَّلَّلت كتفاقم ا١تعآف كا١تقاصد يصَت مؤدل التضارب كالتشابو بُت النصُت/النصوص مثل 

]األحزاب:  ﴾ كىاّلِلَّي َّلى يىٍستىٍحًي ًمٍن اٟتٍىقًٌ فىًإذىا طىًعٍمتيٍم فىانٍػتىًشريكا كىَّلى ميٍستىٍنًنًسُتى ًٟتىًديثو ًإفَّ ذىًلكيٍم كىافى يػيٍؤًذم النًَّبَّ فػىيىٍستىٍحًي ًمٍنكيمٍ ﴿لو تعاُف: "قو 
01 .] 

  كأما بيت الشعر فقوؿ أّب الطيب ا١تتنب:
 كىمىٍن يػىٍعشىٍق يػىلىذُّ لىوي اٍلغىػػػرىاـ  ءىةي كىىيى تػيٍؤًذمٍ تػىلىذُّ لىوي اٍلميريكٍ 

                                                           

 . 23الوساطة بُت ا١تتنب كخصومو:  -1
 . 120العمدة يف ٤تاسن الشعر كآدابو كنقده:  -2
 . 1/166ا١تثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر:  -3
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"كىذا البيت من أبيات ا١تعآف الشريفة إَّل أف لفظة "تؤذم" قد جاءت فيو كيف اآلية من القرآف، فحطت من قدر البيت، لضعف تركيبها 
ا جاءت يف الكَلـ فينبغي أف تكوف مندرجا مع ما أيِت )نصها(، كحسن موقعها يف تركيب )نص( اآلية... كىذه اللفظة اليت ىي "تؤذم" إذ

كقد جاءت يف قوؿ ا١تتنب منقطعة. أَّل ترل أنو قاؿ: "تػىلىذُّ لىوي  [01]األحزاب:  ﴾ًإفَّ ذىًلكيٍم كىافى يػيٍؤًذم النًَّبَّ ﴿بعدىا، متعلقة بو، كقولو تعاُف: 
 1 لىذُّ لىوي اٍلغىػػرىاـ" فجاء بكَلـ مستننىف".اٍلميريٍكءىةي كىىيى تػيٍؤًذٍم" مث قاؿ: "كىمىٍن يػىٍعشىٍق يػى 

اف النظر يف مواوع عَلقة كإمع 2 إُف الًتكيب كالتنمل يف مواقع النظم/الًتكيب راتبةفإرجاع الضعف كال 
غَتىا، مث ٖتوير تلك العَلقة من حدكد الكلمة/اٞتملة إُف النص/الًتكيب بكاملو... ككوع ا١تقارنة اللفظة مع 

التداخل النصي ا١تكوَّف  دكاعيبُت نصُت إلثبات التوازم يف طرؼ كعدمو يف طرؼ آخر... ىذه العناصر كلها 
كا١تتسقة. كىذا ٦تا يشهد لو كَلـ عبد من اٞتمل ا١تتماسكة كا١تتتابعة كا١تتوافقو كالنصوص ا١تنتظمة كا١تتنلفة 

        3 "أنك ترل الكلمة تركقك كتؤنسك يف مووع، مث تراىا بعينها تثقل عليك كتوحشك يف مووع آخر".القاىر 
"أف األلفاظ َّل تتفاول من حيث ىي ألفاظ ٣تردة، كَّل من ىذا الكَلـ ك٣تانسو لدل القدماء ٦تا َّل يدع للشك ٣تاَّل 

دة، كأف األلفاظ تػىثٍػبيتي ٢تا الفضيلة كخَلفها يف مَلئمة معٌت اللفظة ١تعٌت اليت تليها أك ما أشبو ذلك ٦تا َّل تعلق لو بصريح حيث ىي كلم مفر 
كما أكوحو إبيصاؿ ىذا ا١تعٌت ٔتا دار حوؿ نظم الكَلـ كترتيبو، كأتليفو كتركيبو، كصياغتو كتصويره،  4 اللفظ".

و رأل أف إعجاز النظم القرآٓف/النص القرآٓف رغم عودتو إُف تشكيَلت كنسجو كٖتيربه لدل عبد القاىر! إن
لغوية كٕتسيدات نصية كتركيبات/شظااي دَّللية... عبارة عن عينات تركيبة تتمايز ٔتا فيها من رمز عميق كدَّللة 

ط كل لفظة صافية كمعٌت لطيف كبنية رصينة، فلطف موقع كل كلمة فيو يف دكائره اٞتملية كمواقعو النصية كارتب
فيو ٔتا سبقها كٟتقها من معٌت كدَّللة، فَل ٮتلو النظم عن صَلت دقيقة ٕتعلو يعتمد أكلو على كسطو ككسطو 
على آخره كابلعك ، كبذلك أصبح النص القرآٓف منوطا ابلتحدم كدخيَل فيو عىًجزى البشري عن اإلتياف ٔتثلو، 

ص أخر توحي إليها صَلت الكلمات بعضها ببعض فالتناص ٔتفهومو الدقيق يعٍت أف كل نص يتكوف من نصو 
كركابط اٞتمل فيما بينها، فالنص يتشكل من خَلؿ ىذه العملية البسيطة اليت تتجسد منها كحدة النص، 
مهما قويت تلك الركابط اللفظية كالدَّللية قوم ا١تعٌت هبا، إذا ٗتلى ٙتة شيء منو ٗتلت نصية النص، فالنص 

سجو كأتليفو من كلمات منسجمة كٚتل متسقة يقتضي أف يكوف نصا َّل يستغٍت أكلو القرآٓف نظرا إُف طبيعة ن
 عن آخره كآخره عن أكلو ٦تا جعل البشر قاصرا عن اإلبداع ٔتثلو.

يعظم "كأنو كما يفضل ىناؾ النظمي النظمى كالتنليفي التنليفى كالنسجي النسجى كالصياغةي الصياغةى، مث  عبد القاىر اٞترجآف: اإلماـ يقوؿ
بعضا.  الفضل كتكثر ا١تزية حىت يفوؽ الشيءي نظَتىه كاجملان  لو درجات كثَتة. كحىت تتفاكت القيمي التفاكتى الشديدى. كذلك يفضل بعضي الكَلـ
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ينتهي إُف حيث  كيتقدـ منو الشيءي الشيءى مث يزاد من فضلو ذلك كيًتقى منزلةن فوؽ منزلةو كيعلو مرقبا بعد مرقب كيستننف لو غاية بعد غاية حىت
 أف أداة ك٦تا ٬تب إحكامو بعقب ىذا الكَلـ ىو 1 تنقطع األطماع كٖتسر الظنوف كتسقط القول كتستوم األقداـ يف العجز".

د "النظم/النص/الشعرية" كالدَّلَّلت التناسق كالتَلقي يف ترتيب ا١تعآفك التواِف كالتتابع  كىذه العملية  ،اليت ٕتسًٌ
و ألجل ا١تعٌت كاصوؿ... ىذه ألجل ا١تعٌت كاصوؿ يف مووع يَلئم صاحبى اء التعليق كالبن ومنأتِت 

يعتٍت هبا  ح أدكات كثَتة للتواصل النصي الذمالعناصر ا١تتناثرة يف دَّلئل اإلعجاز تبلور مستوايت عديدة كتوو
الوصوؿ إُف ا١تبتغى،  بغية ألف "النص" يتفكك اب٨تَلؿ ٝتة تناصيتو كأيديولوجيتو،"التناص" كاسًتاتيجية النص 

  كَّل يتحقق ذلك دك٪تا الدكافع كاألس  ا١تشارة إليها.
 دقائق مناسبة )نص/نصية/تناص( يف فلسفة عبد القاىر العربية 

 التداخل كالتعالق كالتَلحق كالتَلحم.

 انفتاح النص ألجل تعدد دَّلَّلتو.

 تفاعل النص مع غَته من النصوص السابقة/ا١تعاصرة.

وطيقا كامتدادىا إُف العَلقات غَت اللسانية، فصار إُف جانب ا١تلفوظ يمالنص يف إواءات الساتساع دائرة 
 ا١تسموع كا١ترئي، كبذلك ٕتاكز النص حدكد نصوص شفاىية/مكتوبة إُف أنظمة عَلماتية.

 الَلهنائية للنص من زكاايىا ا١تتعددة: دَّللية كقرائية كعَلماتية.  

ِت من فراغ بل إنو يكوف متطلَّب/مقتضىى تصور مسبق كٕتربة سابقة النص الذم يكتبو الكاتب َّل أي
كنتيجة نظر دقيق كح  مرىف متىَّ اَّلنتهاء إليو يف ووء معرفة تراكمية أساسا على ٕتليات نصية كقدٯتها 

 كحديثها.

 النص/التناص َف تلتفت إليها التنظَتات القدٯتة، إهنا بعض الوجوه للًتابطات النصية فيها.

ة تشَت عند سوسور إُف شبكة العَلقات بُت العناصر اللغوية ما ٕتعل ا١تتلقي ينظر إُف عناصر اللغة يف البني
ىكذا رأل علماء العربية أف البنية/النص ٭تافظ على شرفو كبراعتو إبحاطتو القصيدة أك القطعة   تعالق كتضاـ...

 كلها.

َّل تقتصر على صناعة تناسق النص كانسجامو   كَلـ عبد القاىر اٞترجآف عن اٞتوانب النحوية كالدَّللية
على صحة ا١تلفوظات من اٞتهة النحوية، بل يقصد عبد القاىر  اقتصر بيانوكما شاع يف التصور القدٔف حيث 

إعادة ا١تعلومات السابقة/ما يتعدل إُف كحدات النص، أصناؼ الركابط فيو كإُف الربط كما يقتضيو من بٌت 
 ة،٨توية كتركيب
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ت يف فلسفة عبد القاىر اٞترجآف اليت كربت يف ظل إعجاز نظم القرآف الكرٔف تشَت إُف تصور ىذه السما
ا٠تطاب )بنية لسانية كربل( مقابل النص )بنية لسانية صغرل( اليت يتفاعل فيها نظاـ العَلمات. فبنية النص 

بػ "النص" ككل أك ٖتت تربط ٚتل النص ّتمل كربل ٣تردة جوىرية، كىذا ما يوجد يف اىتمامات ا١تفسرين 
مصطلح الكَلـ/الًتكيبة لدل القدماء حيث تلك البنية )النص/ا٠تطاب( عن أية منافرة كابتذاؿ إُف أف تػىقىرَّ 

 1 قرارىىا كتووىعى موًوعىها.
ٙتة يكوف التعامل بُت بنية خطاب كنص إذا كاف عموداي كبُت بنية نص كبنية نص إذا كاف أفقيا على 

عبد القاىر  يتحدث وجيو ما يوًلد يف طريف البنية )ا٠تطاب كالنص( وراب من التنثر كالتنثَت.سبيل التجاكر كالت
عن ىذا اَّللتقاء يف اإلطار النصي اٞتديد، ألف قضية التفاول يف اإلنتاج األدّب ينبٍت على اَّللتئاـ كاَّلنسجاـ 

 رات غَت لغوية/عميقة.على كجهُت للبنية النصية الصغرل كالكربل كفق ٖتوَّلت لغوية/سطحية كتطو 
مث دراسات نقدية حوؿ الشعر َّل ٗتلو من أثر التحضر فيو خصوصا عندما ننظر فيو من حيث تسرب 
الرقة يف أطرافو، ألف شفرات لغوية )األلفاظ كا١تعآف كاألساليب( للنص صوات كنغمة كجرسا ك٢تجة تنضاؼ إُف 

ألعراب، كتنساب إُف حاورة القرية تعطيو فشو التندب بداكة الريف/البادية حينا تعطيو جَلفة البدك كجفوة ا
 كالتظرؼ، فلي  ذلك سول نص عاـ يستجمع يف داخلو ٣تموعةى مقتبسات شعورية أك َّلشعورية.  

"كل قدٔف من الشعراء فهو ٤تدث يف زمانو ابإلوافة إُف من كاف قبلو، ككاف أبو عمرك بن العَلء يقوؿ: لقد أحسن يقوؿ ابن رشيق: 
يعد ولد حىت ٫تمت أف آمر صبياننا بركايتو، يعٍت بذلك شعر جرير كالفرزدؽ، فجعلو مولدا ابإلوافة إُف شعر اٞتاىلية كا١تخضرمُت، ككاف َّل ىذا ا١ت

أعٌت أف كل كاحد منهم يذىب يف  -"ىذا مذىب أّب عمرك كأصحابو: كاألصمعي، كابن األعراّب مث يقوؿ:  2 الشعر إَّل ما كاف للمتقدمُت".
كلي  ذلك الشيء إَّل ٟتاجتهم يف الشعر إُف الشاىد، كقلة ثقتهم ٔتا أيِت بو ا١تولدكف، مث صارت  -عصره ىذا ا١تذىب، كيقدـ من قبلهم أىل 

 3 ٞتاجة".
إُف ىنا ذكر ابن رشيق مذىب اَّلحتجاج بػ الشعر العرّب يف تقعيد القواعد النحوية لتطريز اللغة على 

قرآٓف كفهم دَّلَّلتو ا١تكنونة فيو. كاٟتديث عن علة ا١تطركحات الشعرية لػ جرير ا١تنحى األصيل يف قراءة النص ال
كالفرزدؽ كأمثا٢تما عند األقدمُت يف سياؽ اَّلحتجاج يقصر صَلحيتها على البَلغة دكف النحو. كىذا ا١تذىب 

تقدمُت كأتثَت ٨تا جلُّ النقاد ٨توىه، فيؤكد على ٖتقيق اإلبداعية كالفضل للمتنخرين مثلما يكوف ذلك للم
، بل جعل قوؿ ابن قتيبة: . ياألكلُت على اآلخرين "كَف يقصر هللا العلم كالشعر كالبَلغة على زمن دكف زمن، كَّل خص بو قوما دكف قـو
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"لوال أف الكالـ  ك٦تا يؤيد كَلـى ابن قتيبة كَلـي علي هنع هللا يضر 1 هللا ذلك مشًتكا مقسوما بُت عباده يف كل دىر، كجعل كل قدٔف حديثا يف عصره".
  2 فلي  أحدان أحق ابلكَلـ من أحد، كإ٪تا السبق كالشرؼ معا يف ا١تعٌت". يعاد لنفد"

فالسبق كالشرؼ كالفضل يتحقق من خَلؿ استخداـ األلفاظ يف ا١تواوع اليت ٭تسن استعما٢تا فيو، مثَل 
كمسالك التحذير كأشباه ذلك، على األلفاظ اٞتزلة تستخدـ يف مواقف اٟتركب كقوارع التهديد كالتخويف 

حُت تستعمل األلفاظ الرقيقة يف كصف األشواؽ كاستجَلب معآف ا١تودة كا١تَلطفات كغَتىا... فَل ٥تلص 
: اي أاب صخر كيف  للبنية األساسية النصية من الواقع كأتثَته يف نسج ا١تعٌت كصياغة التعبَت عنو. قيل لكيثػىَتًٌ

"أطوؼ يف الرابع ا١تخلية كالرايض ا١تعشبة، فيسهل علي أرصىنيو، كييٍسرًعي  ناعتو/صياغتو؟ قاؿ:تصنع الشعر إذا عسرت عليك ص

إِف أحسىنيو".
فالتسهيل كاإلسراع إُف األحسن فاألحسن يف صياغة ا١تعٌت/ترتيب لفظة النص كتنظيمها تشَت إُف  3 

عود إُف مقاطع النظم/الكَلـ/الًتكيب/النص أف ا١تزااي اليت تظهر يف األلفاظ، ا٠تصائص اليت تصادفها ا١تعآف، ت
ك٣تاريو كمواقعو، فالنص الشعرم عندما يتفاول غَته يرجع فضلو إُف ترتيب كياانتو اللغوية كنبذ شوارده 

نبو هبا لو أتملها أحد لفظا لفظا، ٚتلة ٚتلة، تركيبا تركيبا، فَل ٬تد يف ٚتيعو كلمة يالتارٮتية كالثقافية اَّلجتماعية )الواقعية( حيث 

كٔتثل ىذا َّل  4 ...مكاهنا أك لفظة ينكر شنهنا أك يرل أنو أصلح ىناؾ كذاؾ أحرل ىهنا، بل ٙتة كجد اتساؽ كنظاـ كالتئاـ كإتقاف كإحكاـ
يوجد ما خَل النص القرآٓف، أما النص البشرم مهما صار ٤تكم البناء كلكنو يبقى مووع طمع لتفاكت نفوس 

النص الذم يتفاكت بتفاكت كجهات اَّلستحساف كاَّلستجادة يعٍت ارتباطو بليغة من كجو آلخر. فالكَلـ/
ابلواقع ا٠تارجي عن النص، ألف مؤلف النص يطلع على فوائد جسيمة كمعاف شريفة إلصَلح ا٠تلل يف كَلمو 
حسب دكافع ذكقو اليت ٕتعلو ٮتتار كلمة كيهجر أخراىا، يضعها يف مووع يكسب كَلمىو نػيٍبَل، كينكر أخراىا 

 يف مكاف لكوهنا انبية كمستكرىة.   
كقد صار ذلك معيارا لدل علماء العربية يف كثَت من األحياف عند ا١توازنة بُت الشاعرين فنكثر، قاؿ ابن 

!".األثَت:  كىذه الفركؽ ٖتدث يف الكَلـ البشرم لعجزه من التسلط على  5 "فإف خَت الكَلـ ما دخل األيذيفى بغَت ًإٍذفو
كفق كل مطالبها، فالبنية لدل الشاعر/الكاتب إذا كانت مبتذلة أك كقع عليو لب  يف إيراد استخداـ اللغة 

  اللفظة يف مووع صحيح دكف قرينة، تعٍت التنثرى بغَته الذم يسمَّى بػ البنية الكربل/ا٠تطاب. 
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عٌت" الذم يعود إُف كإف كيًوعى ٙتة يف اَّلعتبار نظاـ ا١تعٌت كما ذكره أكجدف كريتشاردز يف كتاهبما "معٌت ا١ت
٦تا يكشف عن أثر اجملتمع ما يظهر يف تطور الدَّللة  1القصدية، القيمة كا١تدلوؿ عليو، كاَّلنفعاؿ أك العاطفة 

يف معرفة ا١تعٌت... لكانت مداخَلت اٟتسن كالقبح أكثر إيناسا للعقل، ألف تغَتات ا١تعٌت التارٮتي )النص 
 توسيع، اٟتصر، التعميم، التخصيص، اجملاز، التنثَت، التنثر...  العاـ( أتِت ٖتت التصنيفات التالية: ال

 ]الكامل[ 2 قاؿ النابغة الذبيآف:
ػػػػػػػػًد   أىٍك ديٍميىةو ًمٍن مىٍرمىرو مىٍرفػيٍوعىةو   بيًنيىٍت آًبجيرٌو ييشػػػادي كًقٍرمى

 "فلفظة "آجر" مبتذلة جدا. 
 ]الطويل[ 3قاؿ الفرزدؽ: 

 عىلىى سىرىكىاًت النًٌٍيًب قيٍطنه مينىدَّؼي   ميبػٍيىضُّ الصًَّقٍيًع كنىنَّػػوي كأىٍصبىػػػػػػػحى 
 "فقولو: "مندؼ" من األلفاظ العامية، كمن ىذا القسم قوؿ البحًتم: 

 أىـٍ صيًبغىٍت بػىٍعًدٍم اًبلزَّاجً   كيجيٍوهي حيسَّاًدؾى ميٍسوىدَّةه 
 4فلفظة "الزاج" من أشد ألفاظ العامة ابتذاَّل". 

ٟتسن كالقبح يقعاف يف ا١تعآف اليت تًتتب عنها األلفاظ، ألف ا١تعآف متبوعة كاأللفاظ اتبعة... يقوؿ عبد فا
"َّل يتصور أف تعرؼ للفظ مووعا من غَت أف تعرؼ معناه، كَّل أف تتوخى يف األلفاظ من حيث ىي ألفاظ ترتيبا كنظما، القاىر اٞترجآف: 

ل الفكر ىناؾ، فإذا مت لك ذلك أتبعتها األلفاظ كقفوت هبا آبارىا، كإنك إذا فرغت من ترتيب ا١تعآف يف كأنك تتوخى الًتتيب يف ا١تعآف كتعم
اقع ا١تعآف نفسك َف ٖتتج إُف أف تستننف فكرا يف ترتيب األلفاظ بل ٕتدىا تًتتب لك ْتكم أهنا خدـ للمعآف كاتبعة ٢تا كَّلحقة هبا، كأف العلم ٔتو 

كقد مهد عبد القاىر لكَلمو السابق ببياف ثبوت الفضيلة لأللفاظ  5 أللفاظ الدالة عليها يف النطق".يف النف ، علم ٔتواقع ا
"إف ا١تعآف َّل تتزايد ليها... نظرا إُف ما قالو أىل النظر: ذم يلمعٌت اللأساسا على ٣تيئها يف مَلئمة معٌت اللفظة 

لفاظ كوعها من جديد كما َف يقصد بعدـ زايدة ا١تعآف قلتها فعبد القاىر َف يقصد بتزايد األ 6 كإ٪تا تتزايد األلفاظ"
بل إ٪تا الغرض من كَلمو أف الفضيلة/الزايدة يف ا١تعٌت َّل أتِت من العاطفة/من اللفظة اجملردة بل الزايدة كالفضل 
وؿ: أيِت يف الكَلـ/النص عن طريق استعمالو كفقا ١تقامو ما ىو أكثر أبلغ كآكد كأشد من عكسو... كما يق

                                                           

 . 294علم اللغة مقدمة للقارئ العرّب:  -1
جة الدمية: الصورة كالتمثاؿ. ا١ترمر: نوع من الرخاـ أبيض اللوف أك أٛتر. القرمد: ا٠تزؼ ا١تشوم. قاؿ النابغة ىذه القصيدة عندما رأل زك  -2

طباعة . اعتٌت بو كشرحو ٛتدك طماس. دار ا١تعرفة لل40النعماف سقط نصيفها كٜتارىا فاستًتت بيدىا كذراعها... ينظر: ديواف النابغة الذبيآف: 
 ـ. 2005-ىػ1426لبناف، الطبعة الثانية  –كالنشر كالتوزيع. بَتكت 

كيف ديواف الفرزدؽ جاء الشطر األكؿ من البيت: "كأصبح موووع الصقيع كننو"... معٌت البيت: ظهر الصقيع أك اٞتليد )كىو ندنل يسقط  -3
. قدـ لو كشرحو ٣تيد طراد، دار الكتاب 2/77.. ديواف الفرزدؽ: من السماء فيجمد على األرض( على شجرات السٌرك ككننو القطن ا١تندكؼ.

 ـ.1994-ىػ1414لبناف، الطبعة الثانية -العرّب بَتكت
 .201-1/200ا١تثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر:  -4
 .54-53دَّلئل اإلعجاز:  -5
 .59دَّلئل اإلعجاز:  -6
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ادعيتو دعول "فليست ا١تزية يف قو٢تم: جىمُّ الرماد. أنو دؿ على قرل أكثر بل إنك أثبت لو القرل الكثَت من كجو ىو أبلغ كأكجبتو إ٬تااب ىو أشد، ك 
. مثلما يفيد القوؿ: "رأيت أسدا" ا١تزية كالتنكيد كالتشديد يف القوة من القوؿ: "رأيت أنت هبا أنطق، كبصحتها أكثق"

"فلي  أتثَت اَّلستعارة إذف يف ذات ا١تعٌت كحقيقتو، بل يف إ٬تابو  يتميز عن األسد يف شجاعتو كجرأتو". حىت قاؿ: رجَل َّل

فا١تعآف مطركحة أما األلفاظ فإهنا تتمثل ٣ترد حجرات خالية تنظر ١تن ينز٢تا فيزينها ك٬تملها كفق  1 كاٟتكم بو".
 مزاجو كذكقو كىواه... 

 كم ترؾ األوؿ لآلخر؟
 ]السريع[  2يقوؿ أبو ٘تاـ: 

ٍم  تػىرىؾ األكَّؿي لْلًخػػػػًر   يقيٍوؿي مىٍن تػىٍقرىعي أٍٝتاعىوي   كى
كمن ألطف القوؿ يف ىذا الباب ىو نص أٛتد بن فارس ألّب عمرك دمحم بن سعيد الكاتب يف رسالتو 
ا١تدّتة يف آخر كتابو الصاحب اليت تناكلت مسنلة ا١تفاولة بُت شعراء اٞتاىلية كا١تولدين حينما أنكر أبو عمرك 

ذلك، فكتب إليو ابن فارس قائَل:  على أّب اٟتسن دمحم بن علي العجلي أتليفو كتااب يف اٟتماسة كإعظامو
كتدع قوؿ "فلماذا اإلنكار، كَفى ىذا اَّلعًتاض، كمن ذا حظر على ا١تتنخر مضادة ا١تتقدـ؟ كَفى أتخذ بقوؿ من قاؿ: "ما ترؾ األكؿ لْلخر شيئا" 

وؿ افوظة إَّل خطرات األفهاـ كنتائج اآلخر: "كم ترؾ األكؿ لْلخر؟" كىل الدنيا إَّل أزماف، كلكل زمن منها رجاؿ؟ كىل العلـو بعد األص
، ككقفها على كقت ٤تدكد؟ كَفى َّل ينظر اآلخر مثل ما نظر األكؿ حىت يؤلف مثل أتليفو، ك٬تمع  مثل العقوؿ؟ كمن قصر اآلداب على زماف معلـو

  3 ٚتعو، كيرل يف كل ذلك مثل رأيو؟".
ٔتا قالو السابق حيث ما يقوؿ اآلخر شيئا َف  فالتناص فكرة توحي إُف عملية التداخل كتشابو كَلـ الَلحق

يقلو األكؿ بل إنو يكوف معادا كمكركرا كَّل ٮترج من دكائر مشًتكة بُت القائًلىٍُتً، فَل ٮتلو ذاؾ التداخل من 
 تعالق طريف النص اٟتاور كالغائب.  

ما يف قولو اآلِت على يشَت ابن فارس إُف فكرة توارد األفكار كا٠تواطر ككقع اٟتافر على اٟتافر كأمثا٢ت
"أىكى مىا عىًلٍمتى أف لكل قلب خاطرا كلكل خاطر نتيجة؟ كَفى جاز أف يقاؿ بعد أّب ٘تاـ مثل شعره مستول ا٠تطاب/النص الكلي قائَلن: 

ٙتة فيدلًٌلي بذلك على مفهـو تشابو ا٠تطاب الكلي/النص العاـ بُت القائًلىٍُتً، كلي   4 كَف ٬تز أف يؤلف مثل أتليفو؟".
من معيب يرد على التشابو الكلي كالتشابك اٞتزئي بُت النصُت السابق كالَلحق، فاإلبداعية َّل تقتصر على 
القدماء بل إ٪تا تتوارثها األجياؿ يف األدب ا١تتجدد من عصر لغَته، كىكذا تًتدد ا١تعآف بوجازة يف صياغات 

 بُت ىذا كذاؾ ٭تدث "التناص".... ةتجانبمك  ةتزاٛتة، متباعدة كمتقاربتتكرر يف معاف م

                                                           

 .64-63دَّلئل اإلعجاز:  -1
 .1/315رت على ٝتعو"، كىو أحسن من الركاية األكُف. شرح ديواف أّب ٘تاـ: كبعضهم ينشد: "يقوؿ من م -2
 . )الرسالة ا١تذيلة يف آخر الكتاب(.217الصاحب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كَلمها:  -3
 . 217الصاحب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كَلمها:  -4
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 هاقُ رِ سْ على األشعار أَ  رُ يػْ غِ وال أُ 
 ]البسيط[ 1يقوؿ طرفة بن العبد: 

ػا ػػػرىقػا  كَّل أيًغٍيػػػػػري عىػػػػػػلىى اأٍلىٍشػػػػػعىاًر أىٍسػػػػػػػػرًقػيهى ػػػرُّ النَّاًس مىػػٍن سى ػا غىنػىٍيتي كىشى  عىنػٍهى

النقاد الغَت كىو أخذ بعض معناه أك لفظو أك أبسر٫تا... ف كلمة "السرقة" تدؿ على األخذ من كَلـ
ففي ووء األزمنة كالعهود  مثَل، القدماء نظَّريٍكا ىذه ا١تفاىيم ككوعوا ٢تا مسميات متميزة، منها "اإلغارة"

ة على كجو ا١تتنخرة كا١تتقدمة بُت القائًلىٍُتً ٯتكن القوؿ إف طرفة يرد على التهمة ا١تتصورة ا١توجو إليو من السرق
اإلغارة، فباعًتافو ابلرد عليو يعٍت قبولو بعض صور أخر قد صارت من معايَت حسن الشعر كهبجة ديباجتو 

 اللفظية كا١تعنوية. 
" يلمًٌح إُف أف الشاعر قد استوعب كحفظ ما تقدـ  كيف صدر الشطر الثآف من البيت تركيب "عىنػٍهىا غىنػىٍيتي

شعر ابلكيفية اليت يتم بوساطتها التثبت من ىذا اٟتفظ كدرجة استيعابو ك٘تثلو، كيتوخى "الشاعر الراكية" "يربط العرب ملكة الكلذلك ككعاه، 

كيف شرح مبادئ كيفية عمل الشعر من التنثَت كاَّلقتفاء  2 ابلضركرة منهجا تناصيا يف صنعة الشعر كما ىي عليو عند أساتذتو".
 الذم ينسج عليو لدل العرب األيكىؿ يقوؿ ابن خلدكف: كاَّلحتذاء كالتنليف كقلب األسلوب على ا١تنواؿ

أم من جن  شعر العرب حىت تنشن يف النف  ملكة ينسج  اٟتفظ من جنسو،عتو شركطا أك٢تا: اأف لعمل الشعر كإحكاـ صناعلم "
على منوا٢تا، كييتخَت افوظ من اٟتر النقي الكثَت األساليب".
 3     

"ما نطقت ابلشعر حىت ، ركم عن أّب نواس قولو: يو أف يسطو على سابقوأراد أف ٭تسن قرض الشعر فعل من

٦تا يعٍت توحد ا١تعآف كا١تضامُت كاختَلؼ التعبَت عنها من شاعر إُف  حفظت لستُت من شواعر العرب فما ابلك ابلشعراء".
لبيت، أك شاعر، كمن كاتب إُف كاتب... يسَت الشاعر على شاكلة شعر الشعراء القدامى بتضمُت شطر 

بيت أبكملو، أك اإلحالة ببعض اٞتمل أك الكلمات أك النصوص إُف أبيات/نصوص شعرية أك نثرية أخرل، 
 من قبيل توارد األفكار.  ما ٭تسب بطريقة َّلشعورية الَلحق مع السابق كمن ٙتت قد يتفق

يف ا١تعٌت  اتفاقهما عنما قالو أبو العَلء عن الشاعرين امرئ القي  كطرفة بن العبد عندما سئل  كفاان
 ]الطويل[أحد٫تا اآلخر مثلما قاؿ امرؤ القي :  لقاءيف اللفظ دكف  توارد٫تاك 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػيقولوف َّل هتلك أسى كٕتم  ب علي مطيهمكقوفا هبا صػح

                                                           

 .57العبد: ديواف طرفة بن  -1
. لػ د. بوٚتعة شتواف، منشورات ٥ترب ٖتليل ا٠تطاب، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، دار 14بَلغة النقد كعلم الشعر يف الًتاث النقدم:  -2

 األمل للطباعة كالنشر كالتوزيع.
. لػ عبد الرٛتن بن 311من ذكم السلطاف األكرب:  اتريخ ابن خلدكف العرب كديواف ا١تبتدأ كا٠ترب يف أايـ العرب كالعجم كالرببر كمن عاصرىم -3

ىػ[، اعتٌت بو أبو صهيب الكرمي، بيت األفكار الدكلية، طبعة 808-732دمحم اإلشبيلي التونسي القاىرم ا١تالكي الشهَت اببن خلدكف ]
 مصححة. 
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 كقاؿ طرفة بن العبد:
 لدػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقولوف َّل هتلك أسػى كٕتػػ  كقوفا هبا صػحىب علي مطيهم

. كالباعث اٟتثيث ىنا ٦تا ٬تب النظر إليو عند دراسة "تلك عقوؿ رجاؿ توافت على ألسنتها"جاب أبو العَلء: فن
مثل ىذه القضااي ا١تتشابكة يف كتاابت النقاد ا١تستفيضة ٔتسائل دقيقة أف أاب العَلء َف يقل ذلك من عفو 

لنفسو يف ٤تاكَّلتو الشخصية كثقافتو  ا٠تاطر بل كاف من أكثر الناس إدراكا أف لكل إنساف ىوية ٮتلقها
اٟتصيلة عرب تيارات منهمرة يف عقلو، ٦تزكجة بطبيعتو فَل يدرم عند قدح زند األدب الشعرم/النثرم بزند 
األدب الشعرم/النثرم أنو يقوؿ شيئا، ٙتة من سبقو إليو، فيقع حافره على حافره دكف علمو... مث يقوؿ بعده 

مطلعو ا١تتشابك ٔتطلع اآلخر مثَل... فربغم تشابو ا١تطلعُت لدل الشاعرين  من القصيدة ما لو عَلقة ٗتص
الفحلُت ٮتتلف الغرض نظرا ١تا يليو من القصيدة، فهنا تتشابو األلفاظ، كتتماثل ا١تعآف كلكن دَّلَّلت 

 القصيدة كتعالقها ٔتطالعها ٗتتلف عند كل كاحد َّلختَلؼ ا١تناحي كا١تنازع. 
كىذا ما فطن إليو األسَلؼ ما جعلٍت أتفاىم مع لسانيات حديثة حيث ابتت علـو عربية/نقدية يف 

"ذلك أبف تشكل اللسانيات اٟتديثة ك٪توىا يف أكراب كاف نتاج حاجة إليها يف تدقيق معاٞتة القصيدة من أوواء نصية لسانية، 
".تطور طبيعي يف سياؽ ثقايف نشط كحافل ابٟتوار العلمي كاٞتد  1 ؿ الفكرم ا١تنتج بُت العلـو

ولوجيا كىو أف كل شيء يشَت إُف إشارات أخرل دكف ل ىذا ا١تفهـو مفهوما تشر٭تيا/ٝتيكإف كوع يف مقاب
أشياء معينة... فالنص األكؿ )كقوفا هبا صحب...( عند امرئ القي  يشَت إُف ما َّل يشَت إليو النص الثآف 

 فيتحدد ا١تدلوؿ كيبقى ا١تعٌت مستقَل عن متتالياتو يف النصُت، ألف )كقوفا هبا صحب...( عند طرفة، كإَّل
النص ا١تتداخل/ا١تتناص ْترؼ ليتش َّل يكوف مادة موحدة بل إنو سلسلة من العَلقات مع نصوص أخر 
ص ا١تدلوؿ كفق معطياتو اللفظية كا١تعنوية... فنصا القصيدة  كنظامها ك٨توىا كمعجمها. ىذه األشياء كلها تلخًٌ

دل الشاعرين ٥تتلفاف ما عدا مطلعهما، فيتعُت ٖتويلهما إُف أعجاز٫تا ليتجسد ا١تعٌت/الدَّللة من خَلؿ طرؽ ل
استعماؿ ا١تفردات اللغوية كائتَلفها كاختَلفها، فالكلمات كاٞتمل الناقصة/التامة معتمدة عليها للنص كَّل 

كتم صلتو بغَته، عند تقليب نتاجو يظهر يفوت كل نص شيئا من دكاخل شظااي لغوية/غَت لغوية. ككل مبدع ي
على ا١تقلًٌب )الناقد العمدة( ٔتا فيو من مشاطرة أك مناظرة، مشاهبة أك مَلبسة، موافقة أك ٦تازجة، ٥تالفة أك 

 معاروة... أم عَلقة التطفل حيث يكوف أكؿ النصُت متطفَل كبانيهما متطفَل عليو أك ابلعك . 
أداة ربقة متميزة بُت النصُت أك النصوص،  ظلَّ ث العرّب من الغرب كلكنو فػ "التناص" كإف كفد إُف الًتا

 صار أداة التعامل مع النص القدٔف كاٞتديد على السواء. 

                                                           

 ـ.1992-ىػ1412الثالثة . لػ د. سعد مصلوح. عاَف الكتب، القاىرة، الطبعة 11األسلوب دراسة لغوية إحصائية:  -1
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“In short, for Conte, intertextuality is a matter of a poem’s relation to the past, to its particular 
literary past, whereas, for Kristeva, intertextuality will be a matter of a poem’s relation to its 

present.
1
 
  

، كٓتاصة ماووية الشعر األدبية، بينما ترل كريستيفا أف التناص قاعدة عَلقات شعرية ٔتاويها يعٍت ابَّلختصار، عند كانط، إف التناص
  يعٍت عَلقة الشعر ابٟتاور.

اوي ابلتسريب كاإلزاحة كالتبادؿ كاَّلستبداؿ كالتحاكر يف سياقاتو التارٮتية كل نص يعقد عَلقات مع ا١ت
كالثقافية كاَّلجتماعية حيث يكوف تعبَتا عنها لكنها ٤تملة بدَّلَّلت معاصرة كمستحضرة للمعآف اليت تعربًٌ عن 

      الواقع، كىذا الذم قصدتو جوليا حُت قو٢تا: "" أم ىي عملية متزامنة يف النص اٞتديد.   
  سنن العرب: ابب التغليب وغَته 

 ؟ ية ككوعيةأـ اصطَلح يةلغة العرب توقيف
ـى اأٍلىٍٝتىاءى كيلَّهىا﴿"إف لغة العرب توقيف. كدليل ذلك قولو جل ثناؤه:  يقوؿ ابن فارس: فكاف ابن عباس يقوؿ:  ]13 البقرة:[ ﴾كىعىلَّمى آدى

 علمو األٝتاء كلها، كىي ىذه اليت يتعارفها الناس من: دابة، كأرض، كسهل، كجبل، كٛتار، كأشباه ذلك من األمم كغَتىا.
 2 كركم خيصىٍيف عن ٣تاىد قاؿ: علمو اسم كل شيء".

 أثبت ىذه اٟتقيقة كصارت Poste-modernismفمصطلح "التناص" يف العصر اٟتديث/ا١تعاصر 
حجة قاطعة َّل مرد ٢تا دكف القبوؿ، كٯتكن أف نستفهم ذلك من خَلؿ ابب التغليب يف اللغة العربية الذم 
أصبح معنيا فيها حيث تسَت النصوص اآلتية مسارات النصوص ا١تاوية يف اخًتاقها كٖتويرىا كٖتويلها كتسريبها 

افذىا األصيلة اليت ٖتيًٍدثي التنثر كالتنثَت كٕتعل قليَل أك كثَتا كفق اٟتاجة دكف أف تتجاكز دكائرىا األساسية كمن
بعضها مًتابطة ببعض آخر من حيث األسلوب الكلي كالصياغة العامة، لي  ىذا التداخل إَّل أنو ٪تط من 
أ٪تاط "التناص" الذم ٭تقق بينصية النص يف ا٠تطاب الكلي، فيكوف النص ٤توَّل ك٤تورا كليا أك نسبيا... كمن 

 حينما ٬تمعوف بُت ما يعقل كما َّل يعقل فيغلًٌبوف ما يعقل يف إعادةسنن العرب أهنم 
 الضمائر/األفعاؿ/األٝتاء...

كاللغة العربية مليئة أبشباه ىذا النموذج اليت تدلل على صنعة التكرير كالتدبيج كالتداخل كالتعالق على كجو 
"النص" كظاىرة فوؽ ظاىرة اللغة ذاهتا.  من الوجوه. ك"التناص" فيما بعد اٟتداثة/العصر ا١تعاصر يدرس مناحي 

كل نص/كَلـ موجود يف القركف األكائل فدىرىسى مث جيدًٌدى كما زاؿ ٬تيىدَّدي حيث يًتجم/يصلح/يسًتقع/ينقل. 
كبذلك صار "النص" نتاج ٨تائز انطقيو كعصارة سَلئقهم ٦تا ىو لي  أكثر من مقتطف معلـو األثر أك ٣تهولو 

سي( من العصور األفقية ا١تاوية كا١تتقادمة )ا٠تطوط األفقية ا١تتقاطعة النص يف عصر رأسي )ا٠تط الرأ
 الكلي/ا٠تطاب الكلي/الزمن الوحيد من أكؿ يومو حىت آخره(. 

                                                           

1- Intertextuality And The Reading Of Roman Poetry: 9.  
 . 13الصاحب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كَلمها:  -2
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كقد يظهر ىذا التغليب يف تسمية الشيء ابسم الشيء للمجاكرة أك بسبب آخر من ٣تازات ا١ترسل، 
دراسة عَلقات عميقة بُت نص كآخر لَلرتباط أحد٫تا بغَته مثل كيكفي اجملاز ا١ترسل يف البَلغة العربية يف 

  تسمية السماء "سحااب" كا١تطر "ٝتاء"... كقوؿ الشاعر:
 رىعىٍينػػاهي كىًإٍف كػػػانػيٍوا ًغػػػػػػػػػضااب  ًإذا نػىزىؿى السَّماءي أبًىٍرًض قػىٍوـو 

فلوَف يكن تناص ىذا النص بغَته ١تا دىؿَّ قط "السماء" على ا١تطر. كلوَف يكن القوؿ استجابة تطلعات 
ا١تتلقي ١تا فهم قط من "السماء" غَته، كلوَف يفًتض تسليط القائل على ا١تعٌت من كجهة البنيوية ١تا كاف ا١تتلقي 

ن دكر الواقع خارج النص يف بناء ا١تعٌت يشاطر خياؿ "ا١تطر" ٔتجرد ٝتاعو األكؿ، كيف أم حاؿ لوَف يك
كاستحكاـ الدَّللة كإسناد الشيء إُف ما يَلئمو كفق معطيات اترٮتية كاجتماعية ١تا دؿ "السماء" على 

  1"ا١تطر". فكل ىذه العناصر ٖتقق مفهـو "التناص" يف الًتاث العرّب من عدة زكاايه. 
 
 

  لفتة توقيف اللغة... 
)تناصية/بينصية( كىي ىل ييٍشتىقُّ بعض الكَلـ )اللغة( من بعض؟ أجاب ابن فارس عنو ٙتة نقطة لطيفة 

أف للغة العرب قياسا، كأف العرب تشتق بعض الكَلـ من بعض، كأف اسم اٞتنًٌ مشتق من  -إَّل من شىذَّ عنهم  -"أٚتع أىل اللغة  قائَل:

نبصره حينا ك٨تسو حينا، نلمسو حينا كنشعره حينا...  فدَّللة الكلمة كمغزاىا انٚتة من الواقع الذم 2 اَّلجتناف".
كىو . مث إف رجع التعبَت  ][كنعرب عن ذاؾ الواقع اللغوم للكَلـ ا١تنطوؽ/ا١تكتوب بػ اللغة على لساف ابن جٍت 

إُف الفرد يسمى بػ اللغة عينها يف األلسنيات اٟتديثة كإف رجع إُف القـو يسمى بػ الكَلـ... كفوؽ ىذا مقولة 
"كعلى ىذا سائر كَلـ العرب، عىًلمى مىن عىًلمى كجىًهلىو مىن جىًهلى".بن فارس اآلتية: ا

مث إرجاعو إُف مسنلة التوقيف يف قولو   3 
                                                           

كعَلقة  كلَلستزادة يف تتبع معآف "التناص" أك ما يقاربو من التداخل كالتنثَت ا١تتبادؿ الذم ٬تسد "النص" كغَته يَتاجع ابب التسمية لألشياء -1
قات حقوؿ . تناكؿ فيو ابن فارس عَل62-51األٝتاء بذكاهتا كغَتىا يف كتاب "الصاحب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كَلمها": 

ًتادؼ )اختَلؼ دَّللية من ا١تماثلة الكلية كا١توافقة اٞتزئية/الضمنية كاَّلشًتاؾ )اتفاؽ اللفظ كاختَلؼ ا١تعٌت( كالتضاد )اختَلؼ اللفظ كا١تعٌت( كال
يل التفاكت كالتفاول... مثَل اللفظ كاتفاؽ ا١تعٌت( كأتثَت ا٠تارج/الطبيعة على أتصيل ا١تسمى كالتقارب كالتباعد يف اللفظُت أك ا١تعنيُت على سب

من  يقوؿ ابن فارس: "كيقولوف "رفع عقَتتو" أم صوتو، كأصل ذلك أف رجَل عيًقرىٍت رًٍجليو فرفعها كجعل يصيح أبعلى صوتو، فقيل بعد ذلك لكل
صية كاٟتدث كالصوت، كىنا أخذ . فالنص البادر من اٟتادثة "رفع عقَتتو" ينتظم كأيتلف معناه بػ ما جرل من الق58رفع صوتو: رفع عقَتتو": 

"أصل النص يتسع مفهومو ا١تنطوؽ كا١تكتوب كالصوت... كَّل مربر للنص من الصوت ا١تدمج يف ٕتسيده. حىت ذىب بعضهم إُف القوؿ إف: 
يل الفرس، اللغات كلها إمنا ىو من األصوات ادلسموعات كدوي الريح، وحنُت الرعد، وخرير ادلاء، وشحيج احلمار، ونعيق الغراب، وصه

 .45-40، 1/17. ينظر: ا١تزىر يف علـو اللغة العربية: ونزيب الظيب، ورمو ذلك. مث ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد"
  . 35الصاحب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كَلمها:  -2
 . 36الصاحب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كَلمها:  -3
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ىذا الكَلـ كلو يشَت إُف ما يشَت  1 ."فإف الذم كقَّفنا على أف اَّلجتناف التسًت ىو الذم كقَّفنا على أف اٞتنَّ مشتق منو"التاِف: 
"التناص" عند أقطابو األكلُت كىو أف اللغة/الكَلـ/النص َّل يتنتى من ًقبىًل أىحىدو َف يسبقو أحده بل  إليو مصطلح

ما األدب يف  ظهر من َّلسيما ماإنو نتيجة هتييج كهتجُت كهتدٔف كتدمَت كتفسَت كتفصيل كتوويح كأتكيل... ك 
إبداع من األدب كغَته َّل يكوف إَّل  العشر، مذ ذلك كلمسينات من القرف التاسع ا٠تمذ  اٟتداثة أم؛ بعد

  نتاج ٪تاذج مسبقة، كتكوف بُت ىذا كذاؾ عَلقة شعورية أك َّلشعورية حسب قدر التداخل كالتَلحم بينها.
كالتوقيف كدكره يف ٖتليل مسنلة اشتقاؽ اللغة بعضها من بعض يذكًٌرٓف بانيا عناصر "التناص" اليت صارت 

أمثالو، كىذا األمر يف الواقع  أشباىها كا١تعٌت صورةى  ٦تا تكسب اللفظةى صورةى  حاملة كل األكواع اللغوية كغَتىا
العلمي اعًتاؼ بوجود شفرات لغوية/نصية/خطابية يف التاريخ حيث تتنثر ابلبيئة كاجملتمع كالثقافة كتتشكل كفق 
تطوراهتا كتغَتاهتا. مث استنتج ابن فارس من كَلمو السابق كىو يف القرف الرابع ا٢تجرم نتيجةن كىصىلى إليها 

" يف القرف ال "كلي  لنا ابن فارس:  يقوؿتاسع كالعشرين على يد نقاد منازع فلسفة اٟتداثة كما بعدىا... "التناصُّ

فما يدؿ عليو كَلـ  2اليـو أف ٩تًتع كَّل أف نقوؿ غَت ما قالوه كَّل أف نقي  قياسا َف يقيسوه، ألف يف ذلك فساد اللغة كبطَلف حقائقها". 
١تبدع األكؿ لكَلـ كذا ككذا، ألف مطالب تداخل الكَلـ ابن فارس ىو أنو َّل ٭تق ألحد أف يدعي أنو ىو ا

بعضو مع بعض ابتت أساس اللغة، فَل يقاس كَلـ أك ٚتلة حىت كلمة ما دكف العودة إُف العَلقة ا١تاووية 
  كالعَلقة اٟتاورة.

الذم إذا ثبت أف اللغة توقيفية ففي الطريق إُف علمها مذاىب كمن أنسبها  إنولطيف يف ىذا الباب الكمن 
يَلئم "التناص" غروو ىو قوؿ اإلماـ الرازم عندما يكشف عن حقيقة اللغة توقيفية كانت أك اصطَلحية أبهنا 

"إهنا كانت ليست ٣ترد أٝتاء كما جاءت يف اآلية بل ا١تراد منها "األلفاظ" كَّل أبس فيو بل ينبغي أف يقاؿ: 

لىقىوي هللا تعاُف قبل آد ٍلقو خى عبد هللا بن  قاؿك "يقوؿ ابن كثَت:  3 ـ عليو السَلـ فعلمو هللا ما تواوع عليو غَته!؟".موووعة ابَّلصطَلح من خى
ـى أبلفىٍى عاـو  كالنًبُّ  نُّ اٟتً  عمرك:  كانت فسفكوا الدماء، فبعث هللا إليهم إليهم جندا من ا١تَلئكة، فطردكىم إُف جزائر البحور. كعن ابن  ،قبل آد
 4 ..".عباس ٨تويه.

 /اجلملة ادلعًتضةاالعًتاض

                                                           

 . 36الصاحب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كَلمها:  -1
 . 36الصاحب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كَلمها:  -2
 دراسة كٖتقيق الدكتور طو جابر ،ىػ[606-544ن عمر اٟتسُت الرازم ]. لإلماـ فخر الدين دمحم ب1/190اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو:  -3

 فياض العلوآف، مؤسسة الرسالة. 
ىػ[، ٖتقيق عبد هللا بن عبد اسن الًتكي، 774-701. ألّب الفداء إٝتاعيل ابن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي ]1/166البداية كالنهاية:  -4

 ـ.  1997-ىػ1417دار ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعَلف، الطبعة األكُف 
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  ][  كقوؿ األعشى:   1 "كمن سنن العرب أف يعًتض بُت الكَلـ ك٘تامو كَلـ، كَّل يكوف ىذا ا١تعًتض إَّل مفيدا".
ٍ   اػػػػػفًإٍف ٯتيًٍ  ًعٍنًدٍم ا٢ٍتىمُّ كالشٍَّيبي كاٍلعىشى  َلىـي تػىفىلٌػىقي فػػػػىقىػػػػػٍد ًبنَّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتًٌ  كالػػػػػػػػػػػػسًٌ

ػػػػػػػػػػ ًع أىخَّ ٍىًر حيٍكمىوي ػػأبىٍشػػػػػػػػجى  ػػػػػػًمٍن أىمًٌ مىػػػػػػػػػػػا ٕتىٍػػػػػػػػػػًٍت اٟتٍىوىاًدثي أىفٍػرىؽي ػػػػفىػػ  اذو على الدَّ
 أراد الشاعر: "بن مٍت أبشجع". كٚتلة "كالسَلـ تفلق" معًتوة. 

نو يعٍت اٟتضور الفعلي داخل النص... فجملة اَّلعًتاض بُت الكَلـ السابق فالتناص فيما مضى ع
كالَلحق كانسجاـ تلك اٞتملة يف مووعها كحسن تناسب عَلقتها بسابقها كَّلحقها من الكَلـ إشارات 
 كاوحة إُف التداخل النصي. نص "اَّلعًتاض" عندما يقع بُت الكَلـ/النص فيجعلو مًتابطا بغَته يف أداء ا١تعٌت
كالدَّللة. كىذا اٟتضور الكثيف يشبو حضورى نص اَّلقتباس أك التضمُت يف النص العاـ... فالنصوص اليت أتِت 
عرب ىذه الوسائل البَلغية كغَتىا َّل تعٍت أهنا بعينها ٘تثل مفهـو "التناص"، ألنو َّل يصح تسمية "ٚتلة 

كَلـ حيث يصلح ليكوف نصا متكامَل اَّلعًتاض" بػ "التناص" دكف اعتبار كوعو الذم ٬تعلو جزءا من ال
َّلستقَل٢تا اب١تعٌت ابعتبارىا ٚتلة اتمة/نصا اتما كٚتلة ذات دَّللة تكسبها ٚتل سابقة كَّلحقة كٕتعلها يف كوع 
ا لفاتتها دَّللتيها. كما يطلق "التناص" على ا٠تطاب/الكَلـ ا١تشتمل على نص "اَّلقتباس" أك  ى مكاهني إف غيَتًٌ

 "التناص" على ا٠تطاب/الكَلـ ا١تشتمل على "اَّلعًتاض".       "التضمُت" كذلك يطلق
 تفتعل افتعاال

 [الوافر]فنظرية "التناص" ٖترص على استظَلؿ نص جديد نصوصا قدٯتة، يقوؿ ذك الرمة: 
ػػػػػػػػػػانىدى كا١تػيحػػػػػػػػػػػػاَّل قىٍد أىرًٍقتي  لو، غىرًٍيبو   كىًشٍعرو  نًٌبيو ا١تسى أيجى

 2 

ػػػػػػػ  اَّلػػػػػػػػػوايفى َّل أىعيػػػدُّ ٢تػػػػػا ًمثػػػػػػػقىػ  ػػػػػدُّ منوػػػػػػوي  كأىقيػػػػػفىبػػػػًػػػتُّ أيًقٍيمي
   3 ."أم َّل أعد ٢تا مثاَّل من شعر غَتم، أم: َّل أحذكىا على شىء ٝتعتو، أقو٢تا أان"

 ػػػعىلي اٍفتًػػػعػػػػػاَّلًمن اآلفاًؽ تػيٍفتىػ  غىرىاًئبى قد عيرًٍفنى ًبكيلًٌ أيٍفقو 
"َّل أحذكىا كيقوؿ عبد القاىر عند ٖتليل "اَّلحتذاء":  4 ك"تفتعل افتعاَّل" أم: َّل أحذكىا على ما ٝتعت"

كركل أبو عمرك: "قرائع قد عرفن، أم: غرائب... تفتعل افتعاَّل، أم: ٗتتلق اختَلقا". كيف  5 على شيء ٝتعتو".
                                                           

 . 190العربية كمسائلها كسنن العرب يف كَلمها:  الصاحب يف فقو اللغة -1
ما ا١تساند كمنو السناد يف الشعر كىو عيب فيو، كمعناه "اختَلؼ ما ٬تب مراعاتو قبل الركم من اٟتركؼ كاٟتركات" ينظر: . أما ااؿ كىو  -2

 عدؿ عن كجهو كا١تستحيل. 
حامت الباىلي صاحب األصمعي ركاية اإلماـ أّب العباس ثعلب، حققو كقدـ لو  . شرح اإلماـ أّب نصر أٛتد بن أّب1533ديواف ذم الرمة:  -3

ىػ. انؿ ا١تؤلف هبذا البحث 1402-ـ1982بَتكت.  -كعلق عليو الدكتور عبد القدكس أبو صاٌف. مؤسسة اإلٯتاف للتوزيع كالنشر كالطباعة
 ـ. 1971-ىػ1391 من كلية اآلداب يف جامعة القاىرة العلمي درجة الدكتوراه يف اللغة العربية كآداهبا ٔترتبة الشرؼ األكُف

 .35-1534ديواف ذم الرمة:  -4
 . )مطبوعة مكتبة ا٠تا٧تي(.471كتاب دَّلئل اإلعجاز:   -5
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)مث نقل أبيات ذم الرمة ...ب الشعر ما كاف مفتعَلللمبتدع الذم أغرب فيو قائلو، كيقولوف: أعذ: كيقاؿ: شعر مفتعل"أساس البَلغة: 
 1 .أم تبتدع ابتداعا غَت مسبوؽ إُف مثلو" كفسرىا قائَل(

  ][ كيقوؿ أيضا يف تعليقة على بيت أّب فراس:

اـً  إذا أصابتٍ  هى  مىراًمٍيػػػها فىراًمٍيػػػػها أصىػػػػػػػػااب       ككينَّا كالسًٌ

نظرا إُف ٣ترد التداخل كالتعالق يتساءؿ دارس النص القرآٓف: ىل يوجد أم مصطلح عرّب مقابَل للتناص 
 صاٟتا للتطبيق على النص القرآٓف...؟!

 إىل احلفظ ومالكو ادللكة/اإلبداعيةاستناد 
 deepكتصورى البنية العميقة  surface structureتشومسكي قدَّـ تصورى البنية السطحية 

structure  من خَلؿ تقدٯتو مفهوما ٕتريداي للبنية/للبٌت. ربط البنية العميقة ببٌت ذىنية انبعة من ا١تلكة
"كعلى مقدار جودة كيقوؿ ابن خلدكف:  اللسانية عند الصب، ألهنا تكوف من ركاسب ا١تلكة اللغوية الفطرية لو.

١تسموع تكوف جودة اَّلستعماؿ من بعده مث إجادة ا١تلكة من بعد٫تا... إ٪تا ينسج )الطبع( على منوا٢تا )أم ا١تلكة اٟتاصلة من افوظ افوظ أك ا
كصناعة الكَلـ/النص تكوف يف األلفاظ، َّل يف ا١تعآف، كإ٪تا ا١تعآف تبع ٢تا، كقد أكرد عبد القاىر  2 من الكَلـ(".

 اٞترجآف احتذاء لقوؿ اٞتاحظ يف شرح حصوؿ ملكة صناعة الكَلـ نثرا كنظما: 
ك٦تتدة إُف غَت هناية، كأٝتاء  أف حكمى ا١تعآف خَلؼي حكم األلفاظ؛ ألف ا١تعآف مبسوطة إُف غَت غاية، -حفظك هللا  -"مث اعلم 

    3 ا١تعآف مقصورة معدكدة، ك٤تصلة ٤تدكدة".
٧تد أنو استجابة معينة لإلحساسات  frame of reference 4عندما نبحث عن إطار الدَّللة 

الراىنة. كلذلك يستخدـ كل إنساف خرباتو السابقة كينظر إُف اٟتاور يف ووء ا١تاوي. كىذا يعٍت أف ألفة 
أك الشاعر ا١تتذكؽ ا١تتفنن للقصة التقليدية ٕتعل ا١تقايي  متوفرة يف ذىنو، كإهنا تضع يف ذىنو إطارا  الكاتب

"فإذا َف يكن بُت ىذا العمل اٞتديد كاألعماؿ القدٯتة مووع صلة أك كجو شبو ٔتعٌت ما فإف ٭تاكؿ أف ينتظم بداخلو كل عمل جديد، 

ىذا اإلطار يساىم يف تنظيم اإلدراؾ كالتذكؽ. كلو درجة من  5 ديد".اإلدراؾ يضطرب كقد ينتهي إُف رفض العمل اٞت

                                                           

ىػ[، ٖتقيق: دمحم ابسل عيوف السود، منشورات دمحم 538. ألّب القاسم جار هللا ٤تمود بن عمر بن أٛتد الز٥تشرم ]2/29أساس البَلغة:  -1
 ـ.   1998-ىػ1419لبناف، الطبعة األكُف -ي بيضوف دار الكتب العلمية بَتكتعل
مقدمة ابن خلدكف كىو اٞتزء األكؿ من اتريخ ابن خلدكف ا١تسمى ديواف ا١تبتدأ كا٠ترب يف اتريخ العرب كالربر كمن عاصرىم من ذكم الشنف  -2

ككوع اٟتواشي كالفهارس: األستاذ خليل شحادة، مَتاجعة: الدكتور سهيل  ىػ[، وبط ا١تنت808 -. لػ عبد الرٛتن ابن خلدكف ]1/796األكرب:
 ـ.  2001-ىػ1421لبناف -الزكار، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع بَتكت

 . )مطبوعة مكتبة ا٠تا٧تي(.56-53. )مطبوعة مكتبة ا٠تا٧تي(. كينظر: كتاب دَّلئل اإلعجاز: 1/76البياف كالتبيُت:  -3
كما يليو( لػ د. مصطفى  157لإلبداع الفٍت يف الشعر خاصة" )الفصل الثآف:  النفسيةد من اإلطَلع على ىذا ا١توووع: "األس  ينظر ١تزي -4

 سويف. دار ا١تعارؼ القاىرة، الطبعة الرابعة.
 .162لإلبداع الفٍت يف الشعر خاصة:  النفسيةاألس   -5
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"ذلك أنو ٯتيىكًٌنينا من التماسك يتوقف عليو أداء مهمتو، كعامل من أىم عوامل التنظيم كالتكامل يف الشخصية. 
يشيع نوع من  «الشخصية الواحدة»لتقاء يف الوصل بُت ماوينا كحاوران، فنعيش الزمن، كشخصية ٢تا ماض ك٢تا حاور يلتقياف فيها، كمن ىذا اَّل

. ذلك الثبات أك النظاـ يف العاَف ا٠تارجي، يضفي بدكره ثباات آخر على الشخصية. كعلى ىذا األساس نستطيع أف نفهم كيف أننا نفيد من خرباتنا
أذىاننا يف شكل أبنية أف ىذه ا٠تربات َّل تتكدس لدينا كاحدة فوؽ األخرل يف آبار عصبية متفرقة أك ٥ترف الذاكرة بوجو عاـ، كإ٪تا ىي تنتظم يف 

 كىذا اإلطار لغوم الذم نكتسبو ابكتسابنا اللغة. 1 متكاملة أك أطر".
لقدامى ، كلعديدة تدؿ على اىتماـ األديب ابستيعاب أكرب قدر من أعماؿ أدبية أخرل نصوصٙتة 
 يقوؿ القاوي أبو اٟتسن اٞترجآف: ابع طويل يف شنف تناكؿ ىذه القضية،العرب 

فمن اجتمعت  ، كقوة لكل كاحد من أسبابو؛من علـو العرب يشًتؾ فيو الطبع كالركاية كالذكاء، مث تكوف الدربة مادة لو "إف الشعر علم
 ،لو ىذه ا٠تصاؿ فهو اسن ا١تربز، كبقدر نصيبو منها تكوف مرتبتو من اإلحساف. كلست أفضل يف ىذه القضية بُت القدٔف كادث

فإذا استكشفت عن  أم ، كأجده إُف كثرة اٟتفظ أفقر؛ إَّل أنٍت أرل حاجة ادث إُف الركاية ،كا١تولدكاألعراّب  ،كاٞتاىلي كا١تخضـر
كمَلؾ  للركاية إَّل السمع، كَّل طريق كنو تناكؿ ألفاظ العرب إَّل ركاية،ىذه اٟتالة كجدت سببها كالعلة فيها أف ا١تطبوع الذكي َّل ٯت

   2 كيعرؼ بعضها بركاية شعر بعض". ،ظالركاية اٟتفظ، كقد كانت العرب تركم كٖتف
إ٪تا ينبغي للشاعر أف يكثر من حفظ شعر العرب ليجعلو عارفا اب١تقاصد  ابن األثَت وياء الدين كيقوؿ 

اإلطَلع على كَلـ ا١تتقدمُت من ا١تنظـو كا١تنثور، فإف يف ذلك فوائد ٚتة، ألنو يػيٍعلىمي منو " كا١تطالب فيسهل عليو نسج الشعر بسبب
لقر٭تة، كتذكي أغراضي الناس كنتائجي أفكارىم كيػيٍعرىؼي بو مقاصدى كل فريق منهم، كإُف أين ترامت بو صىنػٍعىتيو يف ذلك، فإف ىذه األشياء ٦تا تشحذ ا

نو ما أراد، الفطنة، كإذا كاف صاحب ىذه الصناعة عارفا هبا تصَت ا١تعآف اليت ذكرت، كتعب يف استخراجها، كالشيء ا١تلقى بُت يديو، أيخذ م
 كيًتؾ ما أراد.

 كأيضا، فإنو إذا كاف مطلعا على ا١تعآف ا١تسبوؽ إليها قد ينقدح لو من بينها معٌت غريبه َف ييسبق إليو. 
كمن ا١تعلـو أف خواطر الناس كإف كانت متفاكتة يف اٞتودة كالرداءة. فإف بعضها َّل يكوف عاليا على بعض، أك منحطا عنو إَّل بشيء يسَت، 

للفظ عٌت كاككثَتا ما تتساكل القرائح كاألفكار يف اإلتياف اب١تعآف، حىت إف بعض الناس قد أيِت ٔتعٌت موووع بلفظ، مث أيِت اآلخر بعده بذلك ا١ت
 3 ".«كقوع اٟتافر على اٟتافر»بعينهما من غَت علم منو ٔتا جاء بو األكؿ. كىذا الذم يسميو أرابب ىذه الصناعة 

جن  شعر العرب، حىت تنشن يف  من أم اعتو شركطا، أك٢تا اٟتفظ من جنسو"اعلم أف لعمل الشعر كإحكاـ صنكيقوؿ ابن خلدكف: 
و شعر شاعر من الفحوؿ كىذا افوظ ا١تختار أقل ما يكفي في .فوظ من اٟتر النقي الكثَت األساليبا خَتالنف  ملكة ينسج على منوا٢تا كيت

 كمن كاف ...كأكثره شعر كتاب األغآف .مثل ابن أّب ربيعة ككثَت كذل الرمة كجرير كأّب نواس كحبيب كالبحًتم كالروي كأّب فراس اإلسَلميُت
 .كَّل يعطيو الركنق كاٟتَلكة إَّل كثرة افوظ، فمن قل حفظو أك عدـ َف يكن لو شعر كإ٪تا ىو نظم ساقط خاليا من افوظ فنظمو قاصر ردمء

. مث بعد اَّلمتَلء من اٟتفظ كشحذ القر٭تة للنسج على ا١تنواؿ يقبل على النظم كابإلكثار منو تستحكم كاجتناب الشعر أكُف ٔتن َف يكن لو ٤تفوظ

                                                           

 .164لإلبداع الفٍت يف الشعر خاصة:  النفسيةاألس   -1
 . 23الوساطة بُت ا١تتنب كخصومو:  -2
. )النوع الرابع: اإلطَلع على ا١تنظـو كا١تنثور( لضياء الدين ابن األثَت، قدمو كحققو كعلق عليو 1/59ا١تثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر:  -3

 القاىرة.   -ةد. أٛتد اٟتويف، د. بدكم طبانة، كيليو كتاب الفلك الدائر على ا١تثل السائر َّلبن أّب اٟتديد، دار هنضة مصر للطبع كالنشر، الفجال
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وقد ها، فإذا نسيها فوظ لتمحى رسومو اٟترفية الظاىرة إذ ىي صادة عن استعما٢تا بعيننسياف ذلك ا شرطو منكرٔتا يقاؿ إف  ملكتو كترسخ.
  1 ."أخرى ضرورةً  ا من كلماتٍ خذ ابلنسج عليو أبمثاذلاألسلوب فيها كأنو منواؿ يؤ  شَ قِ تكيفت النفس هبا انتُ 

على األعماؿ السابقة، كىذا اإلطار فاإلبداع يتحقق من خَلؿ اكتساب اإلطار عن طريق اإلطَلع 
، فنيتجسد من خَلؿ اجملتمع كالبيئة كالثقافة كالتاريخ، كقد قامت ا زعم من ىذا لنصوص كلها هبذا الرأم اٞتاـز

، ألف آفاؽ العقل لدل الشاعر فَل يستطيع أف يتميز إبنتاجو إذا َف تتوفر اإلطار الشعرم كسائل ا١تنطلق أف
     .يد الذم ٬تعل ا١تعآف تسابق األلفاظى إُف الذىنالثقايف ىو ا١تركز الوح

فاإلبداعية يف الفن َّل تقتصر على اإل٢تاـ فحسب بل اإل٢تاـ يف الواقع يكوف نتيجة ساعات طويلة يقضيها 
كمن مث يتَلشى ٨تت األديب  كالتعلم كالتكسب كاإلجهاد كاَّلجتهاد، األديب من قبل يف التحصيل كالتعرؼ

كَّل ٯتكن التمييز بُت ىذا كبُت ذاؾ إَّل ْترؼ كظيفة النقد قد يعود الفضل إُف السابق ألصالتو ، سابقو  ٔتنحوتً 
 يف ذاؾ الباب كقد يعود الفضل إُف الَلحق لرباعتو كحسن تعبَته كرشاقة مضمونو ابلنسبة إُف من سبقو.  

التناص" الذم ٨تتتو  كقد تناكلنا قضية "اإلبداع" بكل بسط كتفصيل لتشاركو كتواصلو مع أىم جوانب "
كريستيفا مث حصل ىذا ا١تصطلح دعاية كبَتة على يدل علماء التفكيكية أمثاؿ دريدا كابرث كأتباعهما. 
فعملية "اإلبداع" يف كجو دراسة اإلطار َّل يعٍت القضاء على جوىر اإلبداع من حيث إنو ا٠تلق على غَت 

يعٍت أف ااكَّلت الشخصية َّل تتَلقى أبدا  2 خصية ا١تختلفة""اإلطار من حيث ىو كل منظم ٮتضع لظركؼ الشمثاؿ، ألف 
من كل الوجوه كإف تشاهبت من بعض النواحي كلكنها تتباعد من نواحيها األخرل، كذلك، ألف اإلطَلعات 
ا١تسجلة كا١تعلومات اٟتاورة يف الذاكرات تتقارب كتتناىف يف آف كاحد، كمن مث يصبح ا١تاوي ذات دَّللة معينة 

 3 .فَل خوؼ إذف على اإلبداع من حيث إنو ا٠تلق على غَت مثاؿ"، كللشخصية أتِت ٦تيزات ٗتصها دكف غَتىا. "يف كل
 كبعبارة فَل خوؼ إذف على "التناص" من حيث إنو ا٠تلق على مثاؿ كغَت مثاؿ...!

و كقد فكل فناف مبدع يكتسب طابعا سبقو، فقد ينتزع الَلحق من فن السابق كقد يتناكؿ من سر صناعت
 يتنثر بطريقة أسلوبو يف البناء كخلق األشخاص كنسج اٞتو كإحداث التنثَت كىلم جرا. 

ففيما سبق من اٞتذكر اإلبداعية كالتناصية كلها متداخلة كمتشابكة ْتيث تبعث اٟتَتة يف نفوسنا، 
ا، أـ من الثقافة فنتساءؿ من أين ٯتضي مصطلح "التناص" داخل ىذا التيو العجيب، من التاريخ، فاإلبداع ىن

كالبيئة، فاإلبداع كذلك ىنا، ألف ىذه العناصر بعضها متَلٛتة كمفضية بعضها إُف بعض، فيجب أف تكوف 

                                                           

مقدمة ابن خلدكف كىو اٞتزء األكؿ من اتريخ ابن خلدكف ا١تسمى ديواف ا١تبتدأ كا٠ترب يف اتريخ العرب كالربر كمن عاصرىم من ذكم الشنف  -1
 . 1/790األكرب:

 .176األس  النفسية لإلبداع الفٍت يف الشعر خاصة:  -2
 .176األس  النفسية لإلبداع الفٍت يف الشعر خاصة:  -3
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الغاية منها كاحدة، كلكن َّل تلبث أف تزكؿ ىذه اٟتَتة عندما نصف "التناص" بكماؿ عناصره يف أوواء 
 اٞتذكر اليت قاـ أصحابو ببنائو عليها. 

تصل بػ "اإل٢تاـ" كىذا اإل٢تاـ َّل ٮتلو من أثر اٟتادبات كالوقائع اليت ينبعث منها، لذا، قضية اإلبداعية ت
فإف "اإلبداع" مزيج من الواقع كالتهؤف لتَلحقو ابألحداث، كىو عمل فردم كٚتاعي يف كقت معا، كتنظيم 

نشاط مدفوع بضغط  لتجارب يف سياؽ اإلطار ذات األصوؿ اَّلجتماعية. فَل جـر يف القوؿ إف "اإلبداعية"
 كاَّلبتكار. جهاز النحن إُف جهاز األان. كىنا دكافع سيكلوجية تؤثر يف تثبيت "اإلبداعية"

أما "التناص" فيوجب اجتثاث األصل كاٞتذر النصي، بػ موت ا١تؤلف، كينفي سلطتو على النص، بل 
لواسع حيث تتقاطع كتتبادؿ، "النص" يف أصلو لدل كريستيفا تقليب النصوص كتفاعليتها يف الفضاء النصي ا

كمن ٙتة يصَت ا١تؤلف ٣ترد كاتب نقوش ماوية، أك جامع شفرات نصية متناثرة، أك مرتب شظااي نصية 
 متقاطعة، فتنحصر كظيفتو يف الًتتيب كالتنظيم كالتنسيق.

رة، ىنا ىذه اَّلنتباىات النقدية من النقاد القدامى ٖتول كل ٤تتول "التناص" كتعاًف بعض جزئيات الظاى
سؤاؿ نطرحو على القارئ كىو ىل ٯتكن أف نطلق على تلك ا١تصطلحات اليت بيًنيىٍت يف ووء ىذه األوواء 
النقدية لبعض التَلـؤ على "الفكرة التناصية" كىل ٯتكن أف نستدؿ هبا على أف العرب كإف َف يصفوه كلكنهم 

بية كخاصة يف لدقيقة على النصوص األدقد أ٢تًٍميوا بذاؾ ا١تصطلح ٖتت بصمات أبدكىا يف مَلحظاهتم ا
 ا٠تطاابت الشعرية؟!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل الثانيال

  "التناص "مصطلحات عربية تتالقى مع
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كأقصاىا إف دراسة "التناص" تتطلب أانة كدقة ١تا ٟتقو من تشتيت كتوسيع بلغ بو إُف أكسع ا١تصطلحات 
من أجل احتكاؾ ثقايف غرّب كعرّب، كمن ذلك صار "التناص" قاعدةى مفاىيمو تتكاثر يف استجَلء األفكار 
كا١تعآف يف ووء اإلشعاعات ا١تعاصرة كا١تقتضيات اٟتديثة كا١تكتشفات العلمية، فباتت شنان عاما للقواعد 

ثقافتو على أنو النموذج األكحد نشر رب يركًٌجو لالسابقة كالَلحقة اليت صارت اآلداب تتمحور حو٢تا، فبدأ الغ
 على ٚتيع اآلداب كالعلـو كا١تعارؼ، الذم يصلح للعيش األدّب كغَت األدّب بل كقد يتدخل ابلقوة لفروو
 كَّلسيًٌما يف األدب العرّب، نظران للقوة اليت تستند إليها "الفكرة التناصية".

" يف أكساطو األدبي ة األكُف، طرأت عليو تغيَتات َّلختَلؼ منازع نقد قائليو، حينما عيًرؼى "التناصُّ
صبغةى كلًٌ مدرسة يتناكهبا من فًتة ألخرل.  -مفهوما كمصطلحا  -"التناص"  أخذكصارت لو عدة مدارس، 

 ٙتىَّة أوحت تلك ا١تدارس مبادئ أساسية يف تكوين ا١تصطلح الناشئ.
تاابهتم النقدية من خَلؿ قراءة النصوص كدراسة ٙتة مصطلحات عديدة عىرَّفىها النقاد القدماء يف ك

ا٠تطاابت كٖتليل الًتكيبات/العينات على مستوايت ٥تتلفة من أثر التَلقح كالتفاعل كالتَلحق كالتبادؿ. تلك 
التحليَلت تكشف عن ا١تمارسات النصية الكثَتة يف تضاعيف كَلمهم اليت أصبحت رمز آليات 

لكنهم  ،لعرّب، ٦تا يعٍت أف النقاد القدماء كإف َف يتناكلوا تسمية معاصرة للتناص"التناصية/البينصية" يف الًتاث ا
عاٞتوا مفهومو يف ثنااي إنتاجاهتم النقدية كاألدبية/اللغوية، فاستحكم األمر لديهم أف "التناص" حديث اللفظة 

  .ذات كجهُت قدٔف كجديد ةه لى مٍ قدٔف الدَّللة أك عي 
تَلقي الكلمتُت كراء اٞتدار النصي على أساس معرفة "النصية" يف نسف  "التناص/البينصية" كحدةى يدرس 

ا١تشار إليو أك شطب العَلقة بُت الداؿ كا١تدلوؿ أك استحالة حدكث الدَّللة اليت تتناىى إُف عدـ تثبيت معٌت 
للنص، أك إ٬تاد النص الَلهنائي ّتعلو ٤تمل آبار نصوص أخر، كتشكيلو جديلة لنسيج ثقافة الفاعل 

١تنشئ/ا١تتلقي، إنو نص كائن فيو ميل كمراكغة. فنصبح النص بذلك مىصىبَّ "التعالق" بُت النصُت/النصوص، ا
ما ٮتلق ٢تا من معٌت التعدد كا١تراكغة كاٟتضور كالغياب كالدَّللة ا١تستمرة كالَلهنائية ا١تعٌت كدكر القارئ يف أتكيل 

ا١تعٌت من النص اب٠تلفيات التارٮتية كالثقافية كأتثر النص  الكَلـ كأتثره ابلثقافة اليت عاشها كأتثَته يف أخذ
أمضت  كٚتلو ا١تتتالية/مكوانتو اٞتملية من السابق كالَلحق/القدٔف كاٟتديث كأتثَتىا يف أداء ا١تعٌت اٞتديد...

 ىذه ا١تكوانت كلها سبب ٖتقيق "النصية" يف النصوص العربية على اختَلؼ أشكا٢تا.
ًليًَّة عند الدكتور صَلح فضل حيث جع "التناص" يف فلكها رنقدية يدك  لن ؤى ٙتة ري  ل النص نتيجةى عىمى

"على أف التحوَّلت  ٖتويَلت كتوليدات مًتاكمية، كل نص يعيش بُت طيات النص اآلخر كيكوف مفاد شفراتو،
تحليل النصي. فهناؾ مثَل خواص شكلية النصية َّل تقـو كلها يف درجة كاحدة. بل ىناؾ درجات عديدة للتناص، ٦تا ٯتكن أف يقودان إليو ال

 ٤تددة، مثل اإليقاعات كاألكزاف كاألبنية ا١تقطعية. كمثل أ٪تاط الشخصيات كا١تواقف اليت ٯتكن استخدامها كحد أدْف للتناص"...
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" Parodia"أما الدرجة القصول من التناص فتقـو فيها تلك ا١تمارسات اَّلقتباسية اليت نراىا مثَل يف "الباركداي مث يقوؿ بعد قليل: 
كا١تعاروات ٦تا ٭تيل على ٣تموعة من الشفرات األسلوبية كالبَلغية ا١تستخدمة يف نصوص سابقة بشكل َّل ٯتكن أف ٮتفى على القارئ 

 1 اب السرقات يف النقد العرّب القدٔف...".ا١تتوسط، كىو اجملاؿ الذم ٘تثلو أبو 

أف األشكاؿ اللفظية كاأل٪تاط اللغوية كالسياقات ا١تقالية كعلى هنجها السياقات ا١تعنوية ذلك  من بدا ِف
لفكٍَّيو ا١تباشر كغَت فكنف ىذه العناصرى طيعةه  ،مصطلح "التناص" ٭تتويها َلبسات اٟتالية كالظركؼ ا١تقاميةكا١ت

" من األس  اليت صار الًتاث العرّب مفعمان هبا مثل السياقات كا١تعاروات  كوفيت .ا١تباشر ػ"التناصُّ
كاَّلقتباسات كالسرقات كاَّلنتحاَّلت كالتضمينات كاإلحاَّلت كغَتىا، ككلّّ يتطلب استجابةن علميةن كْتثان دقيقان 

نوعيتها مث بياف الدائرة اليت يدكر يف حوؿ حركة "التناص" كمدل عَلقتو ابألدب العرّب قدٯتان كحديثان ككيفيتها ك 
ـي تطبيقو على النص القرآٓف.  فلكها حكمي تطبيقو كعد

ي صورةن كافيةن ألبعاد التناص كعوالقو بل تتطرؽ إُف التوسيع بُت ا١تصطلحات العربية  ىذه الدراسات َّل تػيبػىُتًٌ
ا١تنشودة ا١تسبوكة  ّتملة أساليبها النصيَّةى  لنا التقاطعاتً  تبلوركلذا، فإف األمر ٭تتاج إُف دراسة ا١تتماثلة لو، 
أوواء الًتاث كالدراسات  على و٣تاريك ١تسات "التناص"  ابستيعاب ٚتيععشوائيان إَّل  ذلك َّل يتحقق كابوكة،

  .ا١تعاصرة األجنبية كالعربية
كٕتديد ا١تعٌت كتفسَته فا١تصطلحات العربية تدكر يف دكائر اترٮتية تضعها يف مناحي التصرؼ يف كَلـ الغَت 

كاستحداث التعبَت كالصياغة حىت صارت أبواب السرقات األدبية تتلخص يف التوليد كالتنكيل عرب تسليط 
ٖتمل يف طياهتا من  كمقاميةو  مقاليةو  شفراتو  األوواء على آفاؽ اترٮتية كسياقات متزامنة ٖتيىوًٌؿ النصَّ إُف ٣تموعةً 

ماداـ النص بؤرة تتفاعل يف سجالو نصوص سابقة  ،م ا١تتناقضةغى اء اايدة كالنً تعددية األصوات ا١تغايرة كاألصد
"التفت الدرس العرّب إُف عملية التداخل النصي منذ مرحلة مبكرة، كخاصة فيما يتصل اب٠تطاب الشعرم، كترددت يف ىذا اجملاؿ كَّلحقة فػ 

، كيف أويقها، مثل: )اَّلقتباس( ك)التمليح( ك)التضمُت( ك)اَّلستعانة( ٣تموعة من ا١تصطلحات اليت ترصد أشكاؿ التداخل يف أكسع صورىا
رض ك)األخذ( ك)التوليد( ك)اٟتل( ك)السرقة(، ٔتا فيها من مستوايت كأشكاؿ عديدة. كيكاد اإلنساف يقوؿ إنو َف ٮتل كتاب نقدم قدٔف من التع

 2 ٢تذه ا١تصطلحات أك لبعضها على أقل األحواؿ".
ىذا التناسل النصي كتوالده ٭تمل نقاطا اتلية تكشف عن العناصر اليت توجو إليها فَلسفة الغرب، فمنها: 
مثَل توالد النص من نصوص أخر، إثبات السلطة ا١تطلقة للذات القارئة يف توليد أم أتكيل ٤تتمل، تداخل 

، كوف "النص" خَلصة ١تا َّل ٭تصى النص الَلحق ابلسابق، عَلقة النصُت اللذين ٭تمَلف آبار بعضهما اآلخر
من النصوص، اشتباؾ بصمات جديدة كقدٯتة كانتهاؤىا ٔتستوايت متفاكتة إُف تشكيل "نص" َّل يعٍت إَّل 
٤تاكلة فتح منافذ بنيتو ا١تفتوحة عرب ٖتطيم منافذ بنيتو ا١تغلقة، ىذه األمور كلها ترجع إُف أصوؿ عربية متقررة، 
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متداخَل بل متعالقا كمتماىيا مع "النص اٞتديد". ذكر ليتش "التناص" من تدرس "النص القدٔف" مهضوما ك 
خَلؿ معاٞتتو للنص أنو َّل يعٍت إَّل ذاات متداخلة بل كمهضومة كمتماىية مع غَته، جزءا مكوَّان من سلسلة 

١تستعارة شعوراي أك إهنا شجرة نسب "النص" شبكة غَت اتمة من ا١تقتطفات امتتابعة من العَلقات النصية مع نصوص أخر... 

.ككنف  1 َّلشعوراي".     النص اٞتديد يكتب على صفحاًت آباًر نصٌو قدٔفو
 ،ففيما يلي أتناكؿ بعض ا١تصطلحات العربية اليت تتضمن معاَف "التناص" كتتمركز حو٢تا عناصر نصية

كشفرات نصوصية، إهنا تشهد على أف "التناص" كإف َف يكن على كوعو ا١تعاصر لكن  ،انت تناصيةكمكوَّ 
 منلوفة لدل األكائل.رتىو كتوظًٌف عمليتىو كانت سعناصره اليت تطبع صو 

  البياف وريف ص "التناص"
كمن أدؽ مظاىر "التناص" عند اإلماـ عبد القاىر ىي األدكات اليت تتحرؾ يف نطاؽ ىذه ا١تعآف من 

تشبيو كاَّلستعارة كالكناية. كمن منطلقات تلك ا١تعآف كالعلل كاألغراض اليت تكوف خبيئة فيها أتِت من ال
اَّلستمرارية كالتمدد كاجملاكرة كاَّللتقاء، ألف اجملاؿ التشبيهي َّل يتم إدراكو إَّل بتقريب التفصيَلت ا١تتعلقة بو إُف 

 الكثرة، كٕتعل للكثرة صورة الوحدة.  ا٠تياؿ كالوىم، كىذه اٞتزئيات ٕتعل الوحدة يف صورة
 يقوؿ الدكتور عبد ا١تطلب:

 ]البسيط[ 2"فعمرك بن كلثـو يقوؿ: 
 سىٍقفان كىواًكبػػػػػػػيػػػػو البيػػػػػػػضي ا١تبػػػػاتَت  تػىٍبًٍتٍ سىناًبكيها ًمٍن فػىٍوًؽ أٍرؤيًسًهمٍ 
 ]الطويل[ 3كأيخذ ىذا البناء التشبيهي صورة شعرية تتسلل إُف بشار: 

ػوىاًكبيػػػوٍ   ًع فػىٍوؽى ريؤيٍكًسنىاػػػػػكىنفَّ ميثىارى النػَّقٍ   كىأٍسيىػافىػنىػا لىٍيله تػىهىػاكل كى
 ]الطويل[ 4 مث منهما إُف ا١تتنب:

اًء عىجاجىةو   أًسػػػػنػَّتيوي يف جػػػػػػػػػانًبػىٍيهػا الػػػػػػػػػػػكىواًكبي   يىزكري األعادم يف ٝتى
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: طرؼ اٟتافر، كمن كل شيء: أٌكؿ. يقاؿ: أصابنا سنبك السماء:3/127كينظر: كتاب اٟتيواف:  من  –أكؿ غيثها. ك  . السنابك: ٚتع السينػٍبيكي
 . البيض: السيوؼ. ا١تباتَت: ٚتع ا١تبتار، كىو الشديد القطع.453من بيضة اٟتديد: أعَلىا. ا١تعجم الوسيط:  –السيف ك٨توه: طرؼ ًحٍليىًتو، ك 

 -باعة كالنشر. قدـ لو كشرحو: د. صَلح الدين ا٢توارم. دار كمكتبة ا٢تَلؿ للط1/167ىػ[: 167/168 -ىػ96ديواف بشار بن برد ] -3
ـ. كيف نسخة "هتادت كواكبو". النقع: غبار اٟترب. فالسيوؼ ٢تا حركات سريعة يف جهات شىت يف حالة احتداـ 1998بَتكت. الطبعة األكُف 

َّل٩تفاض... ا١تعركة، كالكواكب عند هتاكيها كهتاديها ٗتتلف جهات حركاهتا كأحوا٢تا مثل حركات السيوؼ من اَّلعوجاج كاَّلستقامة، كاَّلرتفاع كا
 ىذا البيت من جيد تشبيهات بشار ابلرغم من فقدانو البصر. 

. وبطو كصححو ككوع 1/107ـ[ بشرح أّب البقاء العكربم ا١تسمى ابلتبياف يف شرح الديواف: 354 -ىػ303ديواف أّب الطيب ا١تتنب ] -4
لبناف. شبو الشاعر العجاجة )الغبار كالدخاف(  -طباعة كالنشر بَتكتفهارسو: مصطفى السقا، إبراىيم األبيارم، عبد اٟتفيظ شلب. دار ا١تعرفة لل

 ابلسماء َّلرتفاعها يف ا٢تواء كحجبها السماء، فصارت ٝتاء، كشبو األسنة ابلكواكب للمعاهنا. كىو كثَت يف أشعارىم. 
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الشعراء قد شبو ١تعاف السيوؼ يف الغبار ابلكواكب يف الليل، كإف ٘تايز بعضهم إبوافات ٕتعل لصياغتو نوعا من ... فكل كاحد من 
راعى ما َف يراعو غَته، كىو أف جعل الكواكب تتهاكل، فنمت التشبيو كالشبو، كعرب عن ىيئة السيوؼ كقد سلت  -مثَل  -الثقل، فبشار 

كتذىب، كَف يقتصر على اللمعاف يف أثناء العجاجة كما فعل اآلخراف، كىذه الزايدة ٕتعل لبيتو  من األغماد، كىي تعلو كترسب، كٕتيء
  حظا من الدقة، كننو تفصيل بعد تفصيل.

كلي  )التفصيل( كحده ىو كسيلة اٞتماعية يف البناء التشبيهي، بل إف التوغل كاَّلستقصاء يؤدم نف  ا١تهمة، كإذا كانت 
أفقيا يف تشكيل الصورة التشبيهية، فإف )اَّلستقصاء( ٯتثل ا٠تط الرأسي فيها، كىذا اَّلمتداد الرأسي قد يكوف )التفصيَلت( ٘تثل خطا 

 1 ١تبدع كاحد، فتزداد الصلة بُت النصُت كثوقا كتداخَل، ذلك أف اٞتن  يكوف كاحدا، كالًتكيب يئوؿ إُف حقيقة كاحدة".
اٞتدة، كاجملاكرة، حم، كٕتميع الوحدة، كاَّلستمرارية، ك تقتضي أ٪تاط التشبيو شيئا من اَّلستمداد، كالتَل

اٞتديد كالقدٔف، كدكر ا١تؤلف يف صياغتهما، كدكر القارئ يف تلقيهما،  كتداخل النصُت؛ السابق كالَلحق،
كٚتاعية النص، كتوحيد النص، كدكر التاريخ، كالثقافة، كاجملتمع فيو، كنوعية التقاء ا١تتلقي للنص، كالنص ذاتو، 

ىا. ىذه العناصر السالفة الذكر تناظر ٘تاما ١تفردات عبد القاىر اٞترجآف يف كتابيو "دَّلئل اإلعجاز" كغَت 
ك"أسرار البَلغة"، كتئوؿ يف هنايتها إُف مكوَّانت تناصية تتمظهر حوؿ ٣ترد حضور نص بُت نص آخر، كىذا 

 جات متفاكتة.٦تا تتكوف منو اآلداب حيث تتكاثف من خَلؿ أطر "التداخل النصي" بدر 
إلماـ عبد القاىر اٞترجآف يف نظرية "النظم" ل تمثلت /النصوصيةف النظرية التناصيةأ قاؿيفيما  ريبفَل 

كقد تقليد كاقتباس كاحتذاء كغَتىا،  ٨تو، كٝتاتو، كأنواعو، كأشكالو الَلمباشرك ا١تباشر  التنثَت َّلىتمامو بقضية
مراعاة معآف النحو ا١تبٍت على تعلق الكَلـ  لنظرية ومن حديثو عنفصَّل اإلماـ عبد القاىر القوؿ حياؿ ىذه ا

ما أىٍطلىقى عليو الغربيوف علم الًتاكيب، فإف  ىو أ٪توذج لو كمن أمثلكعلى مراعاة قوانينو كأصولو،  ،بعضو ببعض
اإلماـ عبد القاىر قد كسَّعى دائرةى النحو كجعلها شاملة ١تباحث علم ا١تعآف من اإلسناد كا١تسند إليو كالصور 
ا١تختلفة ٢تا كالفصل كالوصل كالتعريف كالتنكَت كالتقدٔف كالتنخَت كغَتىا من مباحث علم البياف كالبديع. 

اليت بيًٌتى عليها مفهوميو عن الصورة تتكوف من طريقة التنليف للعبارات، كسياؽ األلفاظ، كطريقة  كالعناصر
اإلخراج للمعآف كصوَّل إُف التفاكت يف الصورة، كالطريق َّلكتشاؼ ىذا التفاكت ٔتا فيو من خفاء كدقة، 

رمي بذلك كلو إُف توويح فكرة كالنكت البَلغية يف الصياغة، كىو ي ،كطريقة العَلقات النحوية يف التعبَت
"النظم". يرل اإلماـ عبد القاىر أف الوسيلة إلدراؾ خفااي الصياغة كالتعبَت لي  ىو اإلدراؾ العقلي فحسب، 
بل ملكة الذكؽ اليت ٯتيز هبا بُت اٞتيد كالردمء، كمن يفقد ىذه ا١تلكة يعجز عن إدراؾ مزااي الكَلـ 

  كخصائصو كمعآف اٞتماؿ البيآف فيو.
فػ "النظم" يف حد ذاتو يعود إُف ا١تعآف الثانوية أك اإلوافية اليت تلتم  يف ترتيب الكَلـ حسب مضامينو 

أك حالة اجتماعية من خَلؿ ا١تعٌت  "التناصية"كدَّلَّلتو يف النف ، كىكذا أيخذ "الكَلـ/النص/النظم" درجة 

                                                           

 .182-181قضااي اٟتداثة عند عبد القاىر اٞترجآف:  -1
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اكتة األقدار ٘تثل التزاحم اللفظي كا١تعنوم كمعٌت ا١تعٌت دكف اقتصاره على ذات النص، تلك الدَّلَّلت ا١تتف
الذم يصَت خصيصة من خصائص "النص" عرب كياانتو ا١تتعددة مثل أحواؿ ا١تسند إليو كا١تسند كأورب ا٠ترب 
كمتعلقات الفصل من مفعوَّلت كغَتىا كأحواؿ الوصل كالقصر كاإل٬تاز كاإلطناب... فػ "النص" بصلتو 

 وواء النقدية اٞترجانية اليت تشكًٌل عملية "التناص" كترصد كل ظواىره.ابلعناصر ا١تذكورة ينسجم مع األ
كمن ىذا ا١تنفذ أتِت القاعدة النقدية كاألدبية، أف كل أدب كفن لي  سول انعكاسات كإشعاعيات 
 سالفة، كمعٌت األسبقية يف اآلداب مبطن يف ا١تعآف كالدَّلَّلت كاإلٯتاءات... مهما كانت طريقة العثور عليها،
تلك الطرائق قد حصرىا اإلماـ عبد القاىر اٞترجآف يف نظرية "النظم"، بينما الدراسات الغربية فقد أدرجت 
١تساهتا ٖتت مداخل "النص" كمنو "التناص"... لكن يف ىذا ا١تنطلق عند إرجاع اٟتديث إُف القدٔف ٮتتلف 

 ا١تنهجاف، فسلك كل منهم كفق منزعهم النقدم كاألدّب كالذكقي... 
فكل لفظة إذا أطلقت كأريد بو غَت ظاىرىا تعٍت ذلك اَّلتساع كالتفنن الذم يبحث عنو الكناية كاجملاز 
كاَّلستعارة كالتمثيل كغَتىا... كا١تراد ابلكناية أف َّل أيِت ا١تتكلم اب١تعٌت ا١تباشر بل يذكر ا١تعٌت األصلي بوساطة 

قو٢تم: "طويل النجاد" يريدكف بو طويل القامة، أك مثل مثاؿ ذلك  1 ا١تعٌت ا١تساعد ٦تا يؤمئ إليو كيدؿ عليو.
"كثَت رماد القدر" يعنوف بو كثَت القرل. فالقامة إذا طالت طاؿ النجاد، كإذا كثر القرل كثر رماد القدر... فلم 

 يذكر القائل هبما ا١تعٌت ا١تباشر بل ذكر ا١تعٌت الداؿ على ا١تعٌت األصلي/الغرض ا١تراد بو. 
النجاد"/كثَت رماد القدر" منتجىا نصُت آخرين ٦تا يعٍت عَلقة بعضهما ببعض كتداخل فػ نص "طويل 

ا١تعنيُت/النصُت بغَت٫تا يف أخذ دَّللتهما كمعٌت معنا٫تا، ألف النجاد رمز للقامة كىو متصور لدل العاقل، 
القامة ليتفاول  فيستجد لديو نص أفصح للتعبَت عنو عند اٟتاجة، فيقوؿ مثَل: ىو طويل النجاد بدؿ طويل 

كَلمو كَلـ الغَت... فلوَف تكن ٙتة من كسائل نصية ٖتيىقًٌقي التداخل اللفظي/ا١تعنوم/الكلي/الضمٍت ١تا كاف 
  يوجد نص "طويل النجاد" أصَل... 

كاٟتسن كالرزانة فيهما أيِت التنليف كالًتكيب حىت عدد حركؼ  ،كبذاؾ القبح كا٢تجنة يف ا١تعآف كاأللفاظ
يئاهتا كخفة اٟتركات كتواليها صارت جزءا أساسيا من شذرات النص، فتعود يف ذاهتا إُف نص الكلمة كى

ا٠تطاب/اللغة السالفة كاَّلستخداـ اٞتماعي كخضوعها ١تا يستمتع كيستلذ منو ا١تنشئ/ا١تتلقي... ىذه العناصر 

                                                           

تػىقىلى منو إُف ا١تلزـك كما يقاؿ: فَلف طويل النجاد أم طويل القامة، كٝتيت  الكناية، "كىي ترؾ التصريح ابلشي -1 ء إُف ما يساكيو يف اللزـك ليػينػٍ
 ػػػػػػػػػػػػردا ػػد سػػػػػػػػػاد عشَتتو أم كناية ١تا فيها من إخفاء كجو التصريح ابلعلم. قالت ا٠تنساء: ]متقارب[ طويل النجاد رفيع العما

. لػ شرؼ الدين حسُت بن 263-261قامتو، كابرتفاع عماده سيادتىو". كتاب التبياف يف علم ا١تعآف كالبديع كالبياف:  "عنت بطويل ٧تاده طوؿى 
بَتكت، الطبعة األكُف  –ىػ[، ٖتقيق كتقدٔف:  الدكتور ىادم عطية مطر ا٢تَلِف، عاَف الكتب، مكتبة النهضة العربية 753دمحم الطيب ]ت 

 ـ. 1987-ىػ1407
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موطيقي، فػ "النص" يف يولوجي/السيمخل كالتعالق يف تشكيل "النص" السترجع أخَتا كلي  آخرا إُف التدا
مدرسة عَلماتية سوسرية يعٍت شفرة مكونة من ٨تو كدَّللة كصوت... ىذا ا١تفهـو َف يبق جديدا اآلف يف 
تطلعات متطورة للدرسات ا١تعاصرة خصوصا بعد أف صار النص اإللكًتكٓف متداكَّل بُت ديعاة "النص" كرمزى 

   .  ٝتاتو مركزيةو للتناصًٌ
القدٯتة حوؿ صياغات الشعر/األدب تتطلب شيئا من الدقة يف إطَلؽ اٟتكم ىذه الشفرات النقدية 

يف  حديثه  التقوٯتي على أية زاكية من زكاايىا. رأل القدماء من أّب عمرك كغَته حىت ابن قتيبة أف كل قدٔفو 
ينفد، َّلت مقوَّلت القدماء حياؿ "الَلهنائية" كأشباىها حيث رأكا أف الكَلـ َّل عصره، كىذا ىو ٤تمل دَّل

 ككذلك الكلمات َّل تنفد، كا١تفردات َّل تفٌت كَّل تذىب للمعاكدة كالًتداد من عصر آلخر كمن شخص لغَته.
ركيزة  صفتوىذه اآلراء َّل تقتصر على التنثر كالتنثَت بُت القدٔف كاٟتديث فحسب بل ٖتيىقًٌقي "التداخل النصي" ب

د النظرة على خبااي "النص" أف اٞتديد منو يكوف نتاج . كيظهر ٔتجرد تردايف عاَفى النص نقدية كقاعدة جارية
القدٔف كأف كل كَلـ/نص قدٔف يكوف حديثا لًتداده بُت األزمنة، فَلستمرارية حركتو من حُت ٟتُت كمن زماف 
لزماف يبقى "النص" كيظل يف حالًة صَتكةو َّل ينفد كَّل يفٌت. ىذه اللفتات تضمر مفهـو "التناص" على أساس 

 تَلـؤ بُت البواعث اليت تسبك النص من خَلؿ اختيار اللفظ كا١تعٌت/الصورة البيانية/الصياغة الفنية.التداخل/ال
ىنا بدت بعض مظاىر "التناص" يف الًتاث العرّب، فالقدماء أكَّدكا الفضلى للمحدثُت يف التعبَت كالصياغة  

 تكوف ملكا ألحد دكف اآلخر بل إهنا مقسومة كما أكَّدكا الفضلى ٢تم يف ا١تعٌت. فا١تعآف كاأللفاظ كالتعبَتات َّل
أف حكم ا١تعآف خَلؼ حكم األلفاظ، ألف  -حفظك هللا  -"مث اعلم يقوؿ اٞتاحظ:  القدماء كادثُت ٚتيعهم، شًتكة بُتكم

الكَلـ يعٍت التكرير البنائي فإعادة  1ا١تعآف مبسوطة إُف غَت غاية ك٦تتدة إُف غَت هناية كأٝتاء ا١تعآف مقصورة معدكدة ك٤تصلة ٤تدكدة". 
كاإلعادة التنليفية كالصياغة اللفظية حينا كا١تعنوية حينا آخر، كذلك لتبقى مزااي الكَلـ، ألهنا لو فاتت ١تات 
"الكَلـ/النص" قبل خركجو من األفواه. بدا ٦تا سبق أف ا١تقولة: "لوَّل الكَلـ يعاد"... تعٍت لوَّل الصَلحية يف 

. كالثوب اٞتميل يعٍت أف يكوف الكَلـ أصَل عآف كإلباسهم إايىا ثواب ٚتيَل لنفد الكَلـادثُت يف صوغ ا١ت
إف خَل الكَلـ عنها ألدل إُف موت تصافو اب١تواصفات الفنية كلها. اٟتديث جاذب القلوب، كقارع األٝتاع َّل

ٟتيوية َّل تنضبط إَّل إذا ما اٟتيوية فيو فمات. فعدـ نفاد الكَلـ مبٍت على اٟتيوية اليت تًتعرع فيو، كىذه ا
سيًبقىٍت إليو. كألنو كاف يدرؾ وعف الطبائع ككسارة القرائح ككىن األذىاف يف عملية الشعر اٞتميل َّلنتشار 
ىذه العيوب يف ساحات العرب ا٠تلص، كلكنهم مع ذلك ما فقدكا من يقـو منهم هبذه ا١تهمة، فصاغوا ما 

قد ٝتيٍُّوا بػ ادثُت رغم سيادهتم يف  -كما تقدـ   -ػ مدح ٢تم. كىؤَّلء صاغوا كزادكا ما زادكا حىت جاء كَلمو ك
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دثوف أبنفسهم صوغ بعض النواحي َف يصل إليها القدماء، كللقدماء سيادة يف بعض ما َف يتوصل إليو ا
 فاستعاركا منهم.

يف النقل ْتالو  لقدماءى يدؿ على احتذاء ادثُت ا فما جاء بو القدماء عن التداخل بُت القدٔف كاٞتديد إنو
أك الزايدة على السالف أك النقص منو ٦تا يؤدم إُف الفضل للمحدثُت، كبرغم اجملانسة بُت ا١تعآف/التعبَتات 
عنها ٕتعل صياغة ا١تعٌت اٟتديثة أفضل بكثَت من صياغتو القدٯتة ٦تا يشَت إُف استظهار التداخل كاستعادة 

من ا١تاوي إُف اٟتاور، كاستظَلؿ نص قدٔف نصا جديدا، فا١تقتطفات من النصوص السابقة تتطفل  اَّلنتقاؿ
على النصوص اٞتديدة كما درس نقاد ا١تدرسة النقدية اٞتديدة تلك العَلقة )عَلقة التطفل( ذات طرفُت: 

كن اعتباره كمضيف للنص ا١تتطفًٌل كا١تتطفَّل عليو أك الضيف كا١تضيف. فالقصيدة اٞتديدة/ النص اٞتديد ٯت
القدٔف/السابق عند تسويغ الكلمة مدخَل لكلمات أخر ابعتبارىا ٣ترد عَلمة/دالة لدكاؿ/كلمات أخر... 

 كىذا ما يؤكده ىيلي  ميللر:
“The poem, however, any poem, is, it is easy to see, parasitical in its turn on earlier 
poems, or contains earlier poems as enclosed parasites within itself, in another version of 
the perpetual reversal parasite and host. if the poem is food and poison for the critics, it 

must in its turn have eaten. It must have been a cannibal consumer of earlier poems”. 1    
لك، فإف أم قصيدة متطفلة بدكرىا على قصائد، أك أهنا ٖتتول داخلها قصائد سابقة ابعتبارىا متطفَلت، يف صيغة أخرل "كرغم ذ

لقلب ثنائية ا١تتطفل كا١تستقبل. فإذا كانت القصيدة غذاء دٝتا للنقاد، فَلبد أهنا بدكرىا قد أكلت. َّلبد أهنا كانت آكلة متوحشة 
 2 لقصائد سابقة".
 القصيدة )النص( ا١تتطفًٌلة كا١تتطفَّلة عليها عند ىيدجر كميللر يسهل على القارئ أف يدرؾكيف إواءات 

مدل التعالق بُت ا١تعٌت القدٔف كاٞتديد أك مناحي اَّلحتذاء بينهما على كجو مشركح لدل القدامى من النقاد 
ىا للوصوؿ إُف خباايىا ىو ، كالسر يف تعرض القدماء لفتق النص اٟتاور/القصيدة اٟتاورة كتقشَت كاللغويُت

نص ) Bathes"انفصاؿ النص عن ماويو كمستقبلو ٬تعلو نصا عقيما َّل خصوبة فيو، أك على حد تعبَت ابرث ومها إُف ماويها، ألف 
اخل، حيث بَل ظل(... فاٟتضور األسطورم ا١تكثف يف النص اٟتداثي كاف من أكرب األسباب اليت استدعت كجود نظرة أتملية إلدراؾ عملية التد

طَت رأل فرام أف أكراب الغربية خَلؿ ما يقرب من ألفي عاـ قد عربت عن التزاماهتا من خَلؿ ٣تموعة كاسعة من األساطَت، كَّل زاؿ ٢تذه األسا
يف  حضورىا يف أايمنا ىذه، حىت كإف أتى ركسو كالركمنطيقيوف، كمارك  كفركيد بعناصر أسطورية جديدة، فكل ىذه اجملموعات ٢تا أصو٢تا

ًتح فرام ٪توذجا ا١تنثورات الدينية، ابإلوافة إُف األساطَت اليت ٮتتزهنا العقل اٞتماعي، فكثَت ٦تا حوتو الكتب ا١تقدسة ٯتثل نظاما للرمز الفٍت، كيق

                                                           

1- The Critic as Host by Joseph Hillis Miller, p. 446. Source: Critical Inquiry, Vol. 3, No. 3, 
(Spring, 1977), pp. 439-447, Published by: The University of Chicago Press, Stable URL: 
http://www.jstor.org/stable/1342933, Accessed: 01/08/2008 08:58.  
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بيُت هبذا التصور، سواء أ  فضائيا من السماء حىت جهنم، يوازم اتساع الزماف منذ بداية التكوين حىت هناية العاَف، كقد استعاف ٚتيع الشعراء األكر 
 1 كاف ذلك بوعي منهم، أـ بغَت كعي، ا١تهم أف اٟتضور األسطورم كاف مشوليا يف ا٠تطاب الشعرم األكرّب".

ىو انتفاء لذة النص ألهنا تكوف نتيجةى صَلتو جذريةو  "نص بَل ظل"فا١تنهجية اليت يعتقدىا ابرث من إطار 
قبها نصوص قدٯتة كتتولد منها حيوية مطلوبة... إهنا تعٍت اَّلرتداد إُف كأسلوبيةو ك٨تويةو كنصيةو كدَّلليةو تع

ا١تاوي أك استحضاره يف عملية "اإلنتاج" ألف النص يعد ٖتويرا ١تا سبقو، فتجعل تلك الصَلتي النصوصى 
إُف التماثل  متعاقبةن كمتواليةن ْتيث يكوف بانيها نتاجى أك٢تا إُف الَلهناية. كهبذا التماس ٭تدث تشكيل نصي يعود

أك التخالف أك التناقض يف ووء موقف جوليا، كيف كل ما أيِت من نص جديد يكوف لو موقف ٤تدد إزاء ىذا 
التماس، كمن مث يتجلى فيو إفراز نفسي يقرر للنص طرؼ التنثر/التنثَت، القبوؿ/الرفض بدرجات متفاكتة إُف 

تناص"، فيصبح "النص" مكثفا بغَته من خَلؿ عَلقتو غَت ذلك من ظواىر ا١تعٌت كأ٨تائو اليت تدخل دائرة "ال
 اإل٬تابية أك السلبية أك بشيء من التفاكت بينهما.

 لعل مقولةى ابن رشيق اليت جاءت كػ نتيجة مفصلة لقضية )مداخَلت( القدماء كادثُت تووح الفكرة: 
ظاىرة على ىذا كإف  فالكلفةو، مث أتى اآلخر فنقشو كزينو، "كإ٪تا مثل القدماء كادثُت كمثل رجلُت: ابتدأ ىذا بناء فنحكمو كأتقن

 2 ظاىرة على ذلك كإف خشن". القدرةحسن، ك
فالكلفة كالقدرة يف سياقهما تقتضياف اٞتـز يف التصرؼ كالتحكم كا١تصادرة... مث تَله ابن رشيق بػ نتيجة 
أف مَلمح النقش كالزينة كاٞتماؿ تظهر يف أشعار ا١تولدين من خَلؿ عذكبة األلفاظ كرقتها كحَلكة معانيها 

نعتها ٗتلو من ىذه ا٠تصائص اللفظية كقرب منخذىا. فنشعار القدماء رغم وبطها كإتقاهنا كإحكامها يف ص
كا١تعنوية بسبب أتثَت العصر، كانت أساليبهم يف عصرىم أحسن كأجود كإف كانت حوشية الًتاكيب كلكن 
أساليب العصر اٟتداثي ألىل زمانو صارت أعلى كأفضل كإف كانت انقصة الًبٌتى أك حىت ساقطة الصورة 

 ا١تعنوية. 
اب الة التعبَت كصياغة النص ٦تا يعرب عن مفهـو النص العاـ عند أقطفلكل عصر دكر رائد يف ٕتسيد أص
توافق نظاـ لغوم كأدّب يقـو على التَلقح بُت النصوص كلها. كىذا  مدرسة "التناص"، كيتبُت للقارئ/ا١تتلقي

ا١تعٌت يؤيد مقولة ابرث يف كصف النص كػ جيولوجيا كتاابت، كقراءة ألتوسَت على ىذا النحو، كإعَلف 
ىو إنتاج منتج... كالسياؽ التارٮتي كاألدّب يف  -ابلرجوع إُف قوانُت سوسور  -اركبنسكي أف النص ست

مقوَّلت تودركؼ كالتعاِف النصي عند جَتار... ىذه األمور كلها ترصد العَلقات ا٠تفية أك اٞتلية لنص مع 

                                                           

 .141قضااي اٟتداثة عند عبد القاىر اٞترجآف:  -1
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ف نسبيا أك كامَل أك انقصا غَته من نصوص، ألف تضمن النص اب١تعٌت الدقيق يعٍت الوجود اللغوم سواء كا
 لنص آخر من خَلؿ اَّلستشهاد كااكاة كعَلقة التغيَت كا١تعاروة كغَتىا على طرؼ من األطراؼ.

فالتداخل النصي يف النص العرّب يقـو على العفوية كعدـ القصد، كىذا ما نراه يف األخذ الظاىر من 
ُف النص اٟتاور يف غيبة الوعي، أك يتم ارتداد النص السرقات األدبية، إذ يتم التسرب فيو من النص الغائب إ

اٟتاور إُف الغائب يف نف  الظرؼ الذىٍت. كقد يقـو التداخل النصي على القصد كالوعي كالشعور ٔتعٌت أف 
صياغة النص اٞتديد تشَت على طرؼ من األطراؼ إُف نص آخر بل تكاد ٖتدده ٖتديدا كامَل يصل إُف 

 حياف كما نراه ٭تدث يف صورة التضمُت أك اَّلقتباس أك اَّلستشهاد كىىليمَّ جىرِّا.درجة التنصيص يف بعض األ
فيتماسك النصاف السابق كالَلحق كيتداخَلف عرب اإلحالة كالربط كالتعريف كغَتىا من العناصر اللفظية 

حويل كالتبديل كا١تعنوية، النحوية كالبَلغية... عندما يتَلقى النصاف، فيحدث بينهما شيء من التقاطع كالت
كاإلزاحة كالًتسيب كاَّلخًتاؽ كغَتىا من العَلقات اليت تكرًٌس التواصلى كاَّلستبداؿى كالتمديدى كا٠تصوبةى كالنموَّ 
كالسلطةى النابعةى بشكلو أك آبخرى من تداعيات التباعد أك التقارب، كاسًتاتيجيات اإلٟتاؽ كاإلوفاء كأتطَتىا 

يسمى  حيث ة أك ا١تماثلة أك ا١تقاربة، ىذه اَّلسًتاتيجة تتطلب نصُت فنكثرومن جهاز النص نظرا إُف ا١تغاير 
 أك٢تما نصا سابقا/غائبا كآخر٫تا نصا َّلحقا/حاورا. 

بػَّرىهٍتا التجربة اإلنسانية  كذلك تتوجو التعالقات القائمة أك ا١تفًتوة إُف ٘تفصَلت شكلية كمضمونية خى
فة جارية كاتريخ انطق على لسانو قصدا أك دكف قصد. ىذه كٯتارسها اإلنساف اآلخر من خَلؿ أتثَت ثقا

العملية صارت رمز ٘تركزات نصية كإحاَّلت سابقة خارج النص كداخلو. مضى "التناص" يتمثل السوسيونصيَّ 
لكونو شكَل كثيفا ذات توجهات فكرية كثقافية عربية. فػ "النص" ما داـ طرفا فاعَل يف إ٬تاد عُت 

ذا اَّلندماج كالتضامن كا١ترتكز اَّلجتماعي أك الفعل اٞتماعي منطقة الوَّلدة/كليد نص كجوده/ذاتو، فيكوف هب
آخر أك نصوص أخر نظرا إُف سياؽ اَّلجًتار كاٞتذب أك التَلـؤ كالتضاـ أك اَّلمتصاص كالتشرب ما ٭تقق 

 ٘تاثَل نصيا اتما أك نسبيا. 
 السرقة من منظور األخذ الظاىر

 السرقة
اتفاؽ القائًلىٍُتً فصاعدا يف كَلـ ٦تا َّل يناؿ إَّل بفكر عميق، كَّل يصل إليو كل أحد، فهذا الذم ٬توز أف 
يدعى فيو اَّلختصاص كالسبق أم يدعى أنو يوجد عند بعض كَّل يوجد عند بعض آخر، كيسابق فيو بعضهم 
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ضل من اآلخر، كأف الثآف زاد على األكؿ، بعضا، كجاز أف ٭تكم فيو بُت القائًلىٍُتً ابلتفاول، أبف أحد٫تا فيو أف
 1أك نقص منو، فيقع فيو السرقة كاألخذ. 

 :شرح التعريف
 ما ٯتكن فيو اَّلختصاص كالتفاول على وربُت: أحد٫تا: 

 ما كاف ٥تتصا ببعض العقوؿ كَّل يوجد إَّل قليَل، فَل يناؿ إَّل بفكر كامل. 
كلكن التصرؼ فيو ٔتا أخرجو من اَّلبتذاؿ إُف الغرابة،  كالثآف: ما كاف يف أصلو عاميا مبتذَّل كمستعمَل 

 كما نرل ذلك يف ابب التشبيو كاَّلستعارة، ففي ىذين الضربُت ٯتكن السرقة كاألخذ عن الغَت.
فَل يعد من السرقة/األخذ/اَّلستعانة إف كاف ا١توافقة يف الغرض على العمـو مثل الوصف ابلشجاعة 

ىذه األكصاؼ كأمثا٢تا أمور متقررة يف النفوس، متصورة للعقوؿ. ىذه نظرة  كالسخاء كالبَلدة كالذكاء... ألف
انقدة ابتت معيارا يف النقد البَلغي العرّب لكن "التناص" َّل ٯتيز بُت معٌت مبتذؿ كمستعمل أك خاص كغَت 

ء اللغة مستعمل، إنو يتفاعل مع "النص" ابعتباره ٣تموعة أجزاء منخوذة كمكثفة، كمنو أخذت طائفة من علما
ادثُت من العرب يطلقوف على تلك العملية بػ "التناص"، كأدخلوا فيو "السرقات األدبية" ٔتجملها دكف ٘تييز 
بُت أ٪تاطها، كلعل ذلك يعود إُف بصمات عميقة للتناص/السرقة. بعد أف صار "التناص" خَلصة معاف 

نا أذكر ما قالو ديبوجراند كدريسلر يف تعريف مًتاصة/مًتابطة بُت نص كآخر على سبيل التواصل كاَّلستمرار، ى
 2 "الًتابط بُت إنتاج نص بعينو أك قبولو كبُت ا١تعارؼ اليت ٯتلكها ا١تشاركوف يف التواصل عن نصوص أخرل"."التناص" أنو ىو: 

 فالسرقات ّتملة معانيها كأ٪تاطها تشمل ذاؾ التداخل الناجم عن اَّلتفاؽ كالتناسب بُت ا١تعنيُت/النصُت،
ألف القارئ الذم يعثر على النص ا١تتنخر/ا١تتنثر كالنص ا١تتقدـ/ا١تؤثر يرل منطلقات فكرية كثقافية اليت ٯتارسها 
من خَلؿ قراءهتا ا١تعرفية... كىذا يوحي إُف تفسَت مستوايت القراءة حوؿ نص أدّب من القراءة األدبية إُف 

قعات ا١تتلقي حينا كتوقعات ا١تنشئ حينا آخر. كالتناص القراءة الثقافية كاَّلجتماعية كالتارٮتية من خَلؿ تو 
يعٍت التقاء نصُت عند متلقيو سواء كاف مؤلفا كىو قارئ قبل أف صار مؤلفا أك متلق كىو مفسر كشارح بعد 

 أف أصبح قارائ...
قارئ فالسرقات َّل تغلق النصَّ على ذاتو بل كَّل تتعرض ٘تاما ١تنافذ بنيوية "النص"، إهنا تفتح ٣تاَّل لل

ليسعى يف إواءاتو إُف الكشف عن رصيد أدبية النص/نصية النص كشعرية الشعر/نصية الشعر كىٍفقى تفاكت 

                                                           

ىػ[، 816ىػ[ كمعو حاشية للسيد الشريف اٞترجآف ]ت792ازآف ]ت. لسعد الدين مسعود بن عمر التفت87ا١تطوؿ شرح تلخيص ا١تفتاح:  -1
ـ. ينظر: 2004-ىػ1425لبناف. الطبعة األكُف  -صححو كعلق عليو: أٛتد عزك عناية، دار إحياء الًتاث العرّب للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت

 كما يليو.  3/218ا١تثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر: 
 . 196ص رؤية منهجية يف بناء النص النثرم: نظرية علم الن -2
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آفاؽ مقدرتو... رأل النقاد العرب عند تعروهم ١تسنلة "التفاول بُت القائًلىٍُتً" إُف شرؼ ا١تعٌت كصحتو كجزالة 
و كا١تناسبة بُت ا١تستعار للمستعار لو كمشاكلة اللفظ اللفظ كاستقامتو كاإلصابة يف الوصف كا١تقاربة يف التشبي

 ٌت كافتضائهما للقافية كالوزف...للمع
نتيجة عملية ٖتويَلت  ففيما أيِت من أ٪تاط السرقة من ا١تسخ كاإلغارة كغَت٫تا إهنا تدرس "النص" على أنو

كمنظومات  ةم اٟتضار ا١تمارسات كمفاىيشفرات ك  كتوليدات كاستمداد "النص" قوتو من طيات السلوكيات
السائدة اليت ٕتعل النص يتسرب من النص األدّب اٞتماِف إُف ا٠تطاب الثقايف ا١تشتمل على آبار أدبية  الثقافة

كمن أنبل كأصداء ٚتالية كمراكغات اترٮتية كدَّلَّلت اجتماعية كمكوانت ثقافية كٖتوَّلت نسقية مطلقة... 
ر األموم... فالقارئ يقرأ يف النص ا١تنخوذ/ا١تتنثر يف أوواء النص يف العص "نقائضأ٪توذج لو من الًتاث ىو "ال

ا١تنخوذ عنو/ا١تتقدـ ما ٯتليو عليو ذكقو قبوَّل أك رفضا، كتكوف قراءتو ٘تتص كل مكوانت النص حسب توجهاتو 
 اليت ٗتصو أك ٗتص اٞتماعةى اليت ينتمي إليها... 

  النص الشعرم بكاملو كانقصو: سياؽ يف شيقابن ر  ذكرهمنها ما فأ٪تاط عديدة،  "لسرقةظاىرة "اكل
كإف  ،اؽاختالب واستلحأف يعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفو إُف نفسو، فإف صرفو إليو على جهة ا١تثل فهو  االصطراؼ"ك

 :كيقاؿ ،ادلرادفةىبة، فتلك  هفإف أخذ ...اإلغارة والغصبنو غلبة فتلك ... كإف كاف الشعر لشاعر أخذ مانتحاؿادعى ٚتلة فهو 
، فإف تساكل ا١تعنياف دكف اللفظ كخفي األخذ النسخكيسمى أيضا  االىتداـفإف كانت السرقة فيما دكف البيت فذلك ىو ، االسًتفاد
، االختالسفإف حوؿ ا١تعٌت من نسيب إُف مديح فذلك  ككذلك إف تضادا كدؿ أحد٫تا على اآلخر... ادلالحظةك النظرفذلك 

، فإف صح أف العكس، فإف جعل مكاف كل لفظة ودىا فذلك ىو ادلوازنة، فإف أخذ بنية الكَلـ فقط فتلك ادلعٌتنقل كيسمى أيضا 
، كإف ألف البيت من أبيات قد ركب بعضها من بعض فذلك ادلواردةفتلك  - ككاف يف عصر كاحد - الشاعر َف يسمح بقوؿ اآلخر

 1 ".والًتكيباالجتذاب ، كيسميو بعضهم االلتقاط والتلفيقىو 

 الشعر العريب/النص العريب، نص ادلتناصيُت
مصطلح يتعامل مع طريف النص: الشعر كالنثر  ابدئ الرسالة التناصية/البينصية أرل أف "التناص/البينص"يف 

كىذه بؤرة أم  )ا١تسجع كا١ترسل(، بينما ا١تصطلحات اليت أكردىا ابن رشيق يرجع مسَتىا إُف الشعر فقط.
  نقطة انطَلؽ يلتقي أك يفًتؽ عندىا مفهـو منهجي النصُت؛ النص الغرّب/اٟتديث، كالنص العرّب/القدٔف.

رل أف بعض تلك أر و ا١تباشر كغَت ا١تباشر/الشعورم كالَلشعورم يٍ طى نظرا إُف ٣ترد التداخل ك٘تديده إُف ٪تىى 
ؼ كاَّلستلحاؽ ألهنما مصطلحاف بعضياف، كليسا  ا١تصطلحات ٢تا دَّلَّلت نصية، كابألخص منها اَّلصطرا

 كليُت. 
أما اَّلنتحاؿ كاإلغارة كالغصب كا١ترافدة، فإهنا َّل تتَلءـ مع النصية، ألهنا نصوص ٗتلو من الًتسيب 

 كاإلزالة، التحويل كاإلرجاع، التشتيت كالتفكيك، التداخل كالتعالق. 
                                                           

 .282-2/281العمدة يف ٤تاسن الشعر كآدابو كنقده:  -1
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كاَّلجتذاب  عك  كا١تواردة كاَّللتقاط كالتلفيقكاَّلختَلس كالأما اَّلىتداـ كالنظر كا١تَلحظة كاإل١تاـ 
كالًتكيب، فإهنا تتفاعل مع التداخل الكلي أك اٞتزئي، التماثل اللفظي أك ا١تعنوم َّلحتوائها األصوؿ النصية 

 كانت العَلقة أك متضادة أك مًتادفة.    اليت تبُت عَلقة النص بغَته سواء أ متواطئة  
   النسخ 

"النسخ/اَّلنتحاؿ" الكَلـ ا١تنخوذ/ا١تعٌت مع اللفظ كلو من غَت تغيَت لنظمو، إنو سرقة ٤تضة، كيسمى ىذا 
األخذ نسخا، ألف القائل الثآف/النص الثآف نسخ كَلـ األكؿ/النص األكؿ كنقلو إُف نفسو، إنو ادعاء شيء 

للفظ كا١تعٌت برمتو من غَت زايدة عليو، منخوذا ذلك من نسخ "أما النسخ فهو أخذ االغَت/نتاج الغَت لنفسو. يقوؿ ابن األثَت: 
  1الكتاب". 

ن تداخيل النصوص كتَلقيحها ك٘تازيجها ابعتبارىا لبػيٍعًده ع"التناص"  مفهـو قاصر عن أداء ىذا ا١تعٌت
ا ٦تا مقتطفاتو ٣تهولةى األصل، فتصبح جزءان من "أان" الكاتب أك القارئ بصورة الَلشعورية يف الغالب. كىذ

ومات ا١تتداخلة من ا١تعل ٤تكىم ٭تفظ تنصيص ا١تقتطفات للنص اليت ٕتعل جسديتها بوصفها بناءن لغواين ذا نظاـ
 بعض. العَلقات بعضها مع 

  ]الطويل[ 2ظ ذلك فيما أنشد عبد هللا ابن الزبَت لنفسو أبيات معن بن أكس: حى َلي
ػػػٍدتَّو"إذا أىٍنتى َف تػيٍنًصٍف أخػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى   على طىػػػػػػػػػرىًؼ ا٢تًٍٍجػػػػراًف ًإٍف كاف يعػػػػػػػػػًقلي   كىجى

ػو ػػػػػػػػػلي   كيركبي حػىػػػػػػػدَّ السَّيف ًمٍن أىٍف تىًضٍيػػػػػمى  إذا َف يكػػن عن شىٍفرىًة السَّيًف مىٍزحى
 3 ١تزٓف، فننشده كلمتو اليت أك٢تاخل معن بن أكس افقاؿ لو معاكية لقد شعرت بعدم اي أاب بكر! كَف يفارؽ عبد هللا اجملل  حىت د

  ]الطويل[
ىٍكجىلي  ٍ ألى ػًنيَّةي أىكَّؿي   لىعىٍمريؾى مىا أىٍدرًٍم كىًإٌٓفً  على أىيًٌنىػا تػىٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديك الٍػمى

أهنا لك؟ فقاؿ: ا١تعٌت ِف كاللفظ لو، كبعد فهو حىت أِت عليها كىذه األبيات فيها. فنقبل معاكية على عبد هللا بن الزبَت فقاؿ: أَف ٗتربٓف 
 4 أخي من الرواع، كأان أحق الناس بشعره".

يصح أف يسمى ذلك بػ "التناص"، كقد أكثر الفرزدؽ كجرير،  5 إذا كاف "النسخ" كقوع اٟتافر على اٟتافر،
 ]الطويل[  6 الفرزدؽ:فمنو ما كردا فيو مورد امرئ القي  كطرفة يف ٗتالفهما يف لفظة كاحدة كقوؿ 

ػابػان لًػئىػامػان أىًدقَّػةن  ٍ ًإُف هللاى رىاًجػػػعي   أىتػىٍعػًدؿي أىٍحسى  أبًىٍحسىابًػنىػػا ًإٌٓفً
                                                           

 . 88. ينظر: ا١تطوؿ شرح تلخيص ا١تفتاح: 3/222ا١تثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر:  -1
نورم ٛتودم القيسي كحامت صاٌف الضامن، مطبعة دار . )القسم األكؿ بركاية أّب علي القاِف(. صنعة الدكتور 94ديواف معن بن أكس ا١تزٓف:  -2

 . )مركز ٚتعة ا١تاجد للثقافة كالًتاث(1977بغداد، سنة الطبعة  -اٞتاحظ
 . )القسم األكؿ بركاية أّب على القاِف(. أكجل: خائف.93ديواف معن بن أكس ا١تزٓف:  -3
 .168الوساطة بُت ا١تتنب كخصومو:  -4
 .3/230كاتب كالشاعر: ا١تثل السائر يف أدب ال -5
 .3/230. ينظر: ا١تثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر: 2/44ديواف الفرزدؽ:  -6
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 1 ككقوؿ جرير:
ا ػابػان كًػػرىامػان ٛتيىاتػيهى ٍ ًإُف هللاى رىاًجػػػػعي   أىتػىٍعػًدؿي أىٍحسى ػػػابًػنىػػا ًإٌٓفً  أبًىٍحسى

 الغصب
 ]الطويل[  2 ينشد: ٝتع الفرزدؽ ٚتيَل

ٍلفىنىا ػػٍننىػا إًلىػػى الػنَّػػػاًس كىقػَّفيػػٍوا  تػىرىل النَّاسى مىا ًسٍرانى يىًسيػٍريٍكفى خى  كىًإٍف نىػػٍحػػني أىٍكمى
   3 "فقاؿ أان أحق هبذا البيت، فنخذه غصبا".

 ن صنعة التناقل.عأف يسمى الغصب تناصا َّلبتعاده يصح َّل 
كىااتف الصفتاف َّل تتنتياف إَّل بتداخل نص/نصوص مع  ،التقاطع كالتحويلفالتناص يتحقق عند ٖتقق 

فالنصوص ا١تتناصية أك معنواي.  كاف  لفظيا أغَته. كالتداخل َّل يكوف بدكف تغيَت كإف كاف طفيفا سواء 
٦تا  قابلة للتفاول كالتفاكت فيما بينها حسب مقدار أداِت التسريب أك اإلزاحة، التحويل أك التحوؿ

كمن أ٫تها  ،قسمات "التناص" أصَل لو منتكسبها ٝتة التنثر كالتنثَت... فػ "النسخ" ٔتعٌت "اَّلنتحاؿ" ٮت
أف لكل نص غائب كحاور كظائف الًتكيب كدَّلَّلتو اليت تساعد على استمداد معٌت ا٠تطاب/النص، 

إذا أعيد لفظو كمعناه معا  ىذه الوظيفة تتغيب كلية عن نسخة النسخ/اَّلنتحاؿ السالفة الذكر، ألف النص
دكف شيء من التصرؼ فكيف يقـو النص الثآف/اٟتاور بوظيفة إفراز دَّللة/معٌت ما ٘تيزه من األكؿ على 

 ٨تو من األ٨تاء. 
مث ٭تدث "التناص" يف حدكد ٕتربة سابقة بوساطة أك بغَت كساطة ٦تا تكشف عن ووابط التَلـؤ 

اص" يعٍت ٘تثيل "النص" عملية استبداؿ أك ٖتويل أك تسريب من كالتَلقي كالتداخل كالتعالق، فػ "التن
 نصوص أخر... فالنص اب١تعٌت ا١تذكور يعٍت نسقا من اٞتذكر اب١تفهـو البارثي.

فاألديب يتنثر ٔتا سبقو من نصوص ٥تتلفة بشكل كاع اترة كغَت كاع اترة، كبذلك أصبح مؤدَّل 
كد٣تهما لفظا كمضموان، ىذا النوع من الدمج ينتهي إُف "التناص" التفاعل بُت ىدـ اٟتاور كا١تاوي 

النص العاـ/الكلي الذم يسمى النص الثقايف/التارٮتي، ألف ظاىرة "الثقافة" أمضت أفقا من اآلفاؽ اليت 
وف من يتعايشها ا١تتلقي قبل أف يصَت مؤلفا/كاتبا، إهنا عنصر أساسي يف تشكيل جسدية "النص" ا١تكَّ 

"كا١تقصود ابلثقافة ىنا ا١تعٌت  اللغوية أك ما يسمى يف األلسنيات اٟتديثة كالًتاث بػ "اللغة". الشفرات اللغوية/غَت
                                                           

لبناف، سنة الطبعة  -. كجاء عجز البيت: "أبحسابكم" بدَّل من "أبحسابنا". دار بَتكت للطباعة كالنشر بَتكت293ديواف جرير:  -1
دمحم إٝتاعيل عبد هللا الصاكم، مطبعة الصاكم بشارع ا٠تليج ا١تصرم. كينظر: ا١تثل  . لػ371ـ. كينظر: شرح ديواف جرير: 1986 -ىػ1406

 . كرد فيو "أبحسابنا" يف الشطر الثآف بدَّل من "أبحسابكم".3/230السائر يف أدب الكاتب كالشاعر: 
 .2/82ديواف الفرزدؽ:  -2
 كما بعده. 168الوساطة بُت ا١تتنب كخصومو:  -3
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ود األعم... أم أف الثقافة يقصد هبا ٣تموع الًتكة اليت يرثها جيل عن جيل من تقاليد كعادات كنظم معيشة كدين كفن كلغة كىلم جرا. كا١تقص
د حُت يقـو أبداء ىذا النوع من السلوؾ يفعل ذلك بطريقة معينة ٤تددة اجتماعيا بواسطة العرؼ. بكوف السلوؾ الثقايف ذا ٪تاذج أف الفر 

فالذم ٭تي عادة من العادات، أك تقليدا من التقاليد، َّل يفعل ذلك إَّل إذا احتفظ ابلطابع األصلي، الذم بدا بو ىذا التقليد، أك تلك 
 1 لذم حدده اَّلستعماؿ كالعرؼ اَّلجتماعي على مر األجياؿ".العادة، فيما مضى من الزماف. كىذا ىو الطابع ا

  ادلسخ/اإلغارة
كيسمى بػ ا١تسخ  ،تغيَتا كليا أك بعضو فيسمى بػ اإلغارة إلغارتو على ما ىو للغَت ا١تنخوذى   اآلخذي إذا غَتَّ 

 2 اٟتسنة إُف صورة قبيحة"."قلب الصورة لتغيَت صورة كَلـ الغَت كتصريفو إُف ما َف يكن عليو. كْترؼ ابن األثَت: 
ْتسن اَّلتباع إذا كاف كَلـ الثآف أبلغ من األكؿ َّلختصاصو بفضيلة َّل توجد يف األكؿ كحسن   قد يكوف

 السبك/النظم، أك اَّلختصار، أك اإليضاح، أك زايدة معٌت، فالكَلـ مقبوؿ كَّل أبس يف أخذه.
 ]البسيط[ 3 قوؿ بشار بن برد )ا١تنخوذ عنو(:ك

ًتوبى النَّ مىٍن راقى   كفػػػػازى ابلطَّيًٌبىاًت الفػػػاًتكي اللًَّهػػػػػجي   اسى َف يىٍظفىٍر ْتاجى
أم من انتظر الناس ألجل ٥تافتهم َّل ينجح يف حاجتو كَّل يستطيع بلوغ مآربو، كإ٪تا ينجح ابلطيبات 

 الشجاع اٟتريص على اإلقداـ غَت آبو ابلناس كآرائهم.
   ]البسيط[ 4ا٠تاسر )ا١تنخوذ ا١تقبوؿ(:  مً لٍ قوؿ سى ك 

ًة  اٍٞتيسيػػػػػػػػٍورً   مىٍن راقىبى النَّاسى مىاتى ٫تىِّا  كىفىػػػازى   بػًػالػػػلػػػػذَّ
 فا١تنخوذ أجود سبكا، كأخصر لفظا من ا١تنخوذ عنو.

 الثآف دكف األكؿ يف البَلغة. وقد يكوف 
   ]الكامل[ 5 قوؿ أّب ٘تاـ )ا١تنخوذ عنو(:ك

يػٍهىاتى َّل أيًِت الزَّمىافي ٔتًثٍ   إفَّ   الزَّمىػػػافى  ٔتًٍثلًػػًو   لىبػىػػًخٍيلي !  ًلًو ىى
:)  ]الكامل[ 6 كقوؿ أّب الطيب )ا١تنخوذ ا١تردكد/ا١تذمـو
ا ًبوً  ٍيػػَلن   أىٍعدىل الزَّمىافى سىخىاؤيه فىسىخى  كىلىقىٍد  يىكيٍوفي  بًًو  الزَّمىػافي  ٓتًى

                                                           

 . 171يارية كالوصفية: اللغة بُت ا١تع -1
. كعرؼ التفتازآف: "إف كاف مع تغيَت لنظمو أك أخذ بعض اللفظ ٝتي: إغارة كمسخا". 3/290ا١تثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر:  -2

 .88ينظر: ا١تطوؿ شرح تلخيص ا١تفتاح: 
يٍغرىل ابلشيء . الفاتك: القاتل، استعَت ل2/72ديواف بشار بن برد )د. صَلح الدين ا٢توارم(:  -3

لجرمء الذم َّل يعبن بلـو الناس. كاللهج: ا١ت
 ا١تثابر عليو. 

 . جاءت كلمة "غما" بدَّل من "٫تا" يف صدر البيت. 88ينظر: ا١تطوؿ شرح تلخيص ا١تفتاح:  -4
 .2/226شرح ديواف أّب ٘تاـ للتربيزم:  -5
 .  3/236ديواف أّب الطيب ا١تتنب بشرح أّب البقاء العكربم:  -6
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"تعلم الزماف من  ا١تمدكح ِف، قاؿ ابن جٍت: سخاؤه، فنعطى الزماف ألجل سخاكتوأم كصل إُف الزماف 
سخائو فسخا بو، كأخرجو من العدـ إُف الوجود، كلوَّل سخاؤه الذم استفاده منو، لبخل بو على أىل الدنيا، كاستبقاه لنفسو. قاؿ: فإف 

. فاٞتواب أف الزماف كننو علم ما يكوف فيو من السخاء إذا كجد، فكننو استفاد منو قيل السخاء َّل يكوف إَّل يف موجود، كىذا معدـك
ما تصور كونو فيو بعد كجوده، كلوَّل ما تصوره من السخاء لبقي أبدا ٓتيَل، كالشيء إذا ٖتقق كونو َّل ٤تالة أجرم عليو يف حالة عدمو  

 1 كثَت من األكصاؼ اليت يستحقها بعد كجوده".
"ىذا أتكيل فاسد، كغرض بعيد، كالسخاء بغَت ا١توجود َّل يوصف ابلعدكل، كإ٪تا ا١تعٌت سخا بو علي، ككاف  ة:كقاؿ ابن فورج

كلوَف يتعلم الزماف السخاء منو َف  2 ٓتيَل بو علي، فلما أعداه سخاؤه أسعدٓف الزماف بضمي إليو، كىدآف ٨توه، كىذا ا١تعٌت كثَت".
 يسخ بو، كَف يعطٍت إايه. 

ثآف يف بيت أّب الطيب منخوذ من الشطر الثآف لبيت أّب ٘تاـ كلكن أسلوب أّب ٘تاـ أجود فالشطر ال
 سبكا من الثآف، ألف قوؿ أّب الطيب: "لقد يكوف" بلفظ ا١تضارع َف يقع موقعو، ألف ا١تعٌت على ا١تاوي. 

 الثآف مثل األكؿ. وقد يكوف
 ]الكامل[ 3قوؿ أّب ٘تاـ )ا١تنخوذ عنو(: ك

ًنيًَّة َفىٍ ييرًدٍ لىٍو  دي اٍلمى  إَّل اٍلًفراؽى على النػُّفيٍوًس دىلًٍيَلن   حىارى ميٍراتى
أم لو ٖتَت يف التوصل إُف ىَلؾ النفوس الطالب الذم ىو ا١توت َف ٬تد علينا دليَل للوصوؿ إُف 

 النفوس إَّل الفراؽ، أم فراؽ األحبة.
  ]البسيط[ 4ـ األكؿ(: كقوؿ أّب الطيب )الثآف أبعد من الذـ كلكن الفضل للكَل

ػ نىايػػػػػػػا إُف أٍركىاًحنىػػػػػػػا سيبيػػػػػَلن   دىتٍ لىٍوَّلى ميفىارىقىةي اأٍلىٍحبىاًب مىا كىجى  ٢تىىػػػػػػا اٍلمى
 يعٍت لوَّل خوؼ مفارقة األحباب ما كجدت ا١تنااي سبَل ٢تا إُف أركاحنا أم للوصوؿ إُف أركاحنا.

ألكؿ كلو مع لفظ "ا١تنية" ك"الفراؽ" ك"الوجداف" كبدؿ بػ "النفوس فقد أخذ أبو الطيب معٌت البيت ا
 األركاح" كلكن الفضل ألّب ٘تاـ لسبقو. 

                                                           

 .3/236ينظر: ديواف أّب الطيب ا١تتنب بشرح أّب البقاء العكربم:  -1
 . 3/236ديواف أّب الطيب ا١تتنب بشرح أّب البقاء العكربم:  -2
( قد كرد "َف ٬تد" بدَّل من "َف يرد". كذا نقلو التفتازآف يف 3/163. كيف ىامش ديواف أّب الطيب )2/33شرح ديواف أّب ٘تاـ للتربيزم:  -3
 .88وؿ: ا١تط
. ٢تا ٚتع ٢تاة، كا١تعٌت: كجدت ٢توات ا١تنااي. ككلمة "ا١تنااي" يف مووع خفض 3/163ديواف أّب الطيب ا١تتنب بشرح أّب البقاء العكربم:  -4

قر إليها. ا١تنااي ٚتع ابإلوافة كا١تعٌت كجدت ٢توات ا١تنااي، فلها ٚتع ٢تاة. كقاؿ الشريف ىبة هللا يف أماليو: "٢تا" من اٟتشو، ألف ا١تعٌت غَت مفت
بو  منية، كىي ا١توت. كالسبل ٚتع سبيل، كىي الطريق. كفراؽ اٟتبيب يسبب العلل للموت، ألف الفراؽ يكوف يف األغلب مع ا٢تجر، كا١تنية تدرؾ

حباب. ينظر: ىامش نف  الصفحة من طريق اٟتب كالعشق. ا١تعٌت: لوَّل الفراؽ ١تا كاف للمنية طريق إُف األركاح، كإ٪تا توسلت إليها بطريق فراؽ األ
 يف الديواف.   
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  السلخ واإلدلاـ
أما تسميتو إ١تاما فألنو من "أىَفىَّ" ٔتعٌت قصد، كفيو يكوف ا١تعٌت  1 إف كاف ا١تنخوذ ا١تعٌت كحده بدكف اللفظ،

    2 "أف يؤخذ ا١تعٌت كيستخرج منو ما يشبهو كَّل يكوف ىو إايه". مقصودا. يقوؿ ابن األثَت: 
 كأما تسميتو سلخا فألنو يتمثل كشط اٞتلد عن الشاة/ا١تعٌت كإلباسو جلدا آخر/معٌت آخر.

 أبلغ من األكؿ. قد يكوف
 ]الطويل[ قوؿ الشاعر أّب ٘تاـ )ا١تنخوذ عنو(: ك

يػٍره  ٍل فىخى ًإٍف يىًرثٍ ىيوى الصٍُّنعي ًإٍف يػىٍعجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػعي   كى  فىًللرٍَّيًث يفٍ بػىٍعًض اٍلمىواًوع أىنٍػفى
أم ما يف الذىن عطاء كإحساف، فإف كقع ابلسرعة فهو خَت، كإف أتخر فيقينا يكوف التنخَت أنفع يف 

 بعض ا١تواوع.
  ]ا٠تفيف[قوؿ أّب الطيب )ا١تنخوذ ا١تقبوؿ(: ك 

ٍيػبىػػكى  عىػنٌػًيٍ  كىًمنى  ا٠تٍىػيػًٍر  بيػػػطٍػءي  ـي   سى  أىٍسرىعي السٍُّحبي يف اٍلمىًسٍَتً اٞتٍىهىا
يعٍت أتخَت عطاءؾ عٍت من ا٠تَت، فإف أسرع السحب يف السَت اٞتهاـ مع أنو َّل خَت فيو، فبيت أّب 

 الطيب أبلغ من األكؿ َّلشتمالو على زايدة بياف.
 ]الكامل[ 3 قاؿ مسلم بن الوليد يف صفة ا٠تمر:

 فإذا بًػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػد صىػػػػػػػػػػػػػيَّػػرىٍتوي قتيػػػػػػػػػػػػػَل  ٍت كعاجىلىها ا١تديري فػىلىٍم تىًفظٍ قيًتلى 
 ]الطويل[ 4 أخذه الطائي )أبو ٘تاـ( كأحسن األخذ فقاؿ:

ا ًبًوٍترو تػىوىفػَّرىتٍ  لىٍتػػػػػػػػػػػػػػهى مثيَّ اٍستػىقىادىٍت ًمنى الٌرًٍجلً علىى ًوٍغًنها   إذاى اٍليػىػػػػػػػػػػػدي انى
 5 

 الثآف أدكف من األكؿ. قد يكوف
 6 قوؿ البحًتم:ك

][ 

                                                           

 .88ا١تطوؿ شرح تلخيص ا١تفتاح:  -1
 .3/234ا١تثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر:  -2
 -. عٌت بتحقيقو كالتعليق عليو الدكتور سامي الدىاف، دار ا١تعارؼ58ىػ[(: 208شرح ديواف صريع الغوآف )مسلم بن الوليد األنصارم ]ت  -3

اء: "كَف ة، الطبعة الثالثة. يقوؿ: قتلت اب١تزاح كعاجلها ا١تدير ابلًتاب كَف تفظ بيد ألنو قد أسكرتو. كا١تدير: الساقي. جاء يف الشعر كالشعر القاىر 
 تفظ"، كيف الوساطة: "كَف تقد"، كيف ا١توازنة: "كَف يقد"، ككذلك جاء يف بعض طبعات ا١توازنة: "كَف يئد".

 . كجاء البيت يف الديواف: 2/420لتربيزم: شرح ديواف أّب ٘تاـ ل -4
ا ًبًوٍترو تػىوىقَّػػػرىتٍ  لىٍتػػػهى  عىلىى وىٍعًفهىا مثيَّ اٍستػىقىادىٍت ًمنى الٌرًٍجلً   ًإذا اٍليىػػػدي انى

بشر بن ٭تي اآلمدم سن بن . ألّب القاسم اٟت54ا١توازنة بُت أّب ٘تاـ حبيب بن أكس الطائي كأّب عبادة الوليد بن عبيد البحًتم الطائي:  -5
 حقق أصولو كعلق حواشيو: دمحم ٤تي الدين عبد اٟتميد.  ،البصرم

 ذكر أبو البقاء العكربم أف شعر ا١تتنب اآلِت منقوؿ من قوؿ البحًتم التاِف:  -6
مىػوي الٍػ  مىٍصقيٍوؿي ًخٍلتى ًلسىانىوي ًمٍن عىٍضًبوً   كىًإذىا تىػنىلَّػقى يف النًَّدمًٌ كىػَلى
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ػانىو  ًمػٍن  عىػٍضًبًو  اٍلقىػاًطػعً   كىًإذا أتىىلَّقى يف النَّدىل كىَلميوي اٍلمىٍصقيٍوؿي   ًخػٍلتى  ًلسى
 أم مثل سيفو.أم إذا ١تع كَلمو الواوح الصايف يف اجملل  ظننت لسانو من سيفو القاطع 

  ]البسيط[ 1 قوؿ أّب الطيب:ك 
ػٍرصىااناًحػًهػٍم يف الطٍَّعًن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىلىى رًمىػ  هيٍم يف النٍُّطًق قىٍد جىعىلىتٍ كنىفَّ أىٍلًسنػىتػى   خي

 أم كنف ألسنتهم عند النطق قد جعلت على رماحهم أسنة عند الطعن.
لفظي "أتلق" ك"مصقوؿ" من اَّلستعارة التخييلية، فإف  فبيت البحًتل أبلغ من بيت أّب الطيب ١تا يف

 التنلق كالصقالة للكَلـ ٔتنزلة األظفار للمنية، كلـز من ذلك تشبيو كَلمو ابلسيف، كىو استعارة ابلكناية.
 الثآف مثل األكؿ. وقد يكوف

  ]الوافر[ 2 قوؿ أّب زايد األعراّب )ا١تنخوذ عنو(:ك
بػىهيٍم  ًذراعان   اٍلًفٍتياًف مىاَّلن كىَفىٍ يىكي أىٍكثػىري   كىلكٍن كافى أىٍرحى

"أف ما ٖتمَّلو كتكلَّفو َف يك السبب فيو اليسارى ككثرةى ا١تاؿ. كلكن كرمو الفائض كرحب الباع كالذراع كناية عن السخاء. كا١تعٌت 
 3 كغروو السائد".

 ]ا١تتقارب[كقوؿ أشجع بن عمرك السَّلىمٌي )ا١تنخوذ(: 
ػػػكلًكػػػػنَّ مىٍعػػػريٍكفىوي   ٌتى ًعًهٍم يف اٍلغً كلي  أبىٍكسى   ػػػعي ػػػػػػػػػأىٍكسى

 فالبيتاف متماثَلف يف البَلغة كحسن السبك.
 السرقة من منظور األخذ غَت الظاىر

 تشابو ادلعنيُت
 أف يتشابو معنيا البيت األكؿ كالثآف.

  ]الوافر[ 4 كقوؿ جرير :
 ػػػػمارً سىوىاءه ذك العًػػمامىًة  كىا٠تًٍ    اىيمٍ ػرىبو ًٟتى إً نػىٍعك  ًمٍن كَّل ٘تىٍ 

 فَل ٯتنعك عن حاجتك كوهنم على صورة الرجاؿ، فإف الرجاؿ كالنساء منهم سواء يف الضعف كا٢تواف.
                                                                                                                                                                                

 .4/228ديواف أّب الطيب بشرح أّب البقاء العكربم: ينظر: 
. ا٠ترصاف: ٚتع خرص كخريص، كىو ىنا السناف كيف غَت ما ىنا: ما على اٞتبة 4/228ديواف أّب الطيب ا١تتنب بشرح أّب البقاء العكربم:  -1

 من حلقة السناف. يقوؿ الشاعر: ألسنتهم ماوية انفذة، كنهنا أسنتهم.
. ألّب علي أٛتد بن دمحم بن اٟتسن ا١ترزكقي، علق عليو ككتب حواشيو غريد الشيخ، كوع فهارسو 2/1115اسة ألّب ٘تاـ: شرح ديواف اٟتم -2

 ىػ. 1424-ـ2003لبناف. الطبعة األكُف  -راىيم مش  الدين، منشورات دمحم علي بيضوف، دار الكب العلمية، بَتكتبا٢تامة إ
 . 2/115شرح ديواف اٟتماسة:  -3
 . 192ديواف جرير: شرح  -4
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 1كقوؿ أّب الطيب: 
 كىمىٍن يف كىفًًٌو ًمنػٍهيٍم  ًخضابي     كمىٍن  يف  كىفًًٌو  ًمنػٍهيٍم  قىناةه 

 صار الرجل منهم كا١ترأة.أم إهنم خذلوا ٢تيبتو، حىت 
 النقل

  (2)حىوَّلىوي من مووع إُف مووع كمن مكاف إُف مكاف. أم كىو أف ينقل ا١تعٌت إُف غَت ٤تلو 
  3 "أف ينقل ا١تعٌت إُف معٌت آخر".فو التفتازآف بػ كعرَّ 

  ]الكامل[ 4 كقوؿ البحًتم:
ػػػنىنػَّهيٍم َفىٍ ييٍسلىبػػػػػوا  سيًلبوا كأىٍشرىقىت الدًٌماءي عىلىٍيًهمي  ػػػػػػرَّةن  فىكى  ٤تيٍػػػػمى

سلبوا: نزعت عنهم ثياهبم، َف يسلبوا: بدكا ككنف الثياب َف تنزع عنهم لكثرة تلوث أجسادىم ابلدماء، بل 
  إهنم ظهركا يف ثياهبم )الدموية( اٟتمراء.  

   5كقوؿ أّب الطيب حيث نقلو إُف السيف: 
ا  ىيوى  ميٍغمىدي    ٣تيىرَّده  النًَّجٍيعي عليو كىٍىوى يىًب ى   ًمٍن ًغٍمًده   فىكىنى٪تَّ

أم أف الدـ اٞتامد عليو صار كالغمد، فهو ٣ترد، كىذا ما قالو أبو الطيب منخوذ من قوؿ البحًتم 
  السابق.

 أك أف يكوف معٌت الثآف أمشل من معٌت األكؿ.
 6 كقوؿ جرير:

ًٍيمو  إذا غىًضبىٍت  عليك  بنو ػػمي ًغضااب  ٘تى  حىًسٍبتى النَّاسى  كلَّهي
 ]السريع[ كقوؿ أّب نواس: 

ػعى  اٍلعػاَفىى  يف كاًحدو   رو كىلىٍي ى عىلىى هللًا ٔتيٍسػػػتػىٍنػكى   أىٍف ٬تىٍمى
 فإنو أمشل من معٌت بيت جرير ألنو يشمل الناس كغَتىم.

 القلب/النقض/ادلناقضة

                                                           

 . 1/85ديواف أّب الطيب ا١تتنب بشرح أّب البقاء العكربم:  -1
 . مادة "نقل".949ا١تعجم الوسيط:  -2
 .89ا١تطوؿ شرح تلخيص ا١تفتاح:  -3
 ـ.2005-ىػ1426: بَتكت، سنة الطبعة -. شرحو كعلق عليو: د. دمحم التو٧تي. الناشر: دار الكتاب العرّب89ديواف البحًتم: اٞتزء األكؿ/ -4
 . 1/337ديواف أّب الطيب ا١تتنب بشرح أّب البقاء العكربم:  -5
 بَتكت.   -. دار صادر64ديواف جرير:  -6
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"ما جاء بو )الشاعر( على كجو القلب، كقصد قاؿ القاوي اٞترجآف:  1 معٌت األكؿ،كىو أف يكوف معٌت الثآف نقيض 
 2 بو النقض".

 ]الكامل[كقوؿ أّب الشيص: 
ةن  ـي حيػبِّا ًلذًٍكػػػػػػػػرًًؾ فػىلٍ   أىًجدي اٍلمىَلمىةى يف ىواًؾ لىًذٍيذى  يػىليٍمنًػػػػػػػػػػي اٍلليوَّ

 3: قائَل كنقضو أبو الطيب
 َلمىةى  فيو ًمن  أىٍعدائًوً ػًإفَّ  ا١ت  كأيًحبُّ فيو مىَلمىةن ؟أىأيًحػػػبُّو 

  ىذا استفهاـ إنكار، أم َّل أٚتع بُت حبو كبُت النفور عنو. 
 كمنو أف يؤخذ بعض ا١تعٌت من كَلـ الغَت كيضاؼ إليو زايدة ٖتسنو. 

 : "قاؿ مسلم بن الوليد )صريع الغوآف(كيف ا١توازنة: 
ػػػػػػػػػػػػػلًٌ ميػػػػػػػٍرٖتىىػػػػػػػػػػػلً   عىادىاتو كىثًٍقنى هًبىا قىٍد عىوَّدى الطَّيػٍرى  بىػٍعػنىػػػػوي يف كي  فػىهيػنَّ يػىتػٍ
 أخذه الطائي )أبو ٘تاـ( فقاؿ: ]الطويل[ 

 ًبعًػػٍقبػػػػاًف طىػػػػػٍَتو يف الدًٌمػػاًء  نىواًىػػػػلً   كىقىٍد ظيلًٌلىٍت ًعٍقبافي أىٍعػَلًمًو ويػحى
نىنػَّهى  ػػػػػػػا َف تيقػػػػػػػػاًتلً   ػػػػػػاأىقىػػػػػػػػامىٍت مىعى الرَّايىػػاًت حىىت كى  ًمنى اٞتٍىػػػػػػػػػٍيًش ًإَّل أىنػَّهى

: ]الرمل[  كقد ذكر ا١تتقدموف ىذا ا١تعٌت، فنكؿ من سبق إليو ىو األىفٍػوىهي األٍكًدمُّ
"  رٍأمى عىٍُتً ثًقىةن   كىتػىرىل الطَّيػٍرى عىلى آباران تيػػػمىاري أٍف سى

4 
معٌت بيت أّب ٘تاـ: أم قد أيٍكًقعى الظل يف كقت الضحى على أعَلمو/راايتو اليت ىي كالعقباف يف اللوف 

 كالصورة ألجل عقباف ىي من الطَت، كقد ركين من دماء ا١تقتولُت كشربن كثَتا من دمائهم. 
  إَّل أهنا َف تقاتل مع جيش العدك.قباف مع الراايت حىت كنهنا ٚتاعة من اٞتيش أقامت تلك العً 

طعم ساكمعٌت بيت األكدم: أم ترل أف الطَت الطامعة للحـو على آباران بعينيك ألجل كثوؽ الطَت أبهنا 
 من ٟتـو القتلى، فتنِت خلفنا.  

 َتليل وربطو ابدلصطلح
فإف األفوه األكدم أفاد بقولو: "رأل عُت" قرب الطَت، ألهنا إذا بعدت إ٪تا تكوف يف ا٠تياؿ كَّل ترل، كإ٪تا 
يكوف قرهبا توقعا للفريسة، كىذا يؤكد ا١تعٌت ا١تقصود، كىو كثرة قتل األعداء، مث قاؿ األكدم: "ثقة أف ستمار" 

  فجعلها كاثقة اب١تَتة/الطعاـ. 

                                                           

 .90ا١تطوؿ شرح تلخيص ا١تفتاح:  -1
 .179الوساطة بُت ا١تتنب كخصومو:  -2
 . 1/4ديواف أّب الطيب ا١تتنب بشرح أّب البقاء العكربم:  -3
 . 58ا١توازنة بُت أّب ٘تاـ حبيب بن أكس الطائي كأّب عبادة الوليد بن عبيد البحًتم الطائي:  -4
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صد بشيء من ذلك لكن زاد على األفوه بقولو: "إَّل أهنا َف تقاتل"، مث بقولو: "يف كأما أبو ٘تاـ فلم يق
الدماء نواىل"، مث زاد إبقامتها مع الراايت حىت كنهنا من اٞتيش، كبذلك يتم حسن قولو: "إَّل أهنا َف تقاتل"، 

ثَل إنو َف يلم بشيء من معٌت كىذه الزايدات حىسَّنىٍت قوؿى أّب ٘تاـ، كإف كاف قد ترؾ بعض ما أتى بو األفوه، م
 1قوؿ األفوه: "رأم عُت". 

ىذه األمور ا١تذكورة لغَت الظاىر، أكثرىا مقبولة ألف منها ما أخرجو حسن التصرؼ من ٤تل األخذ 
خفاء، ْتيث َّل يعرؼ كونو منخوذا من األكؿ  أشدَّ  كالتقليد إُف مووع التجديد كاَّلبتكار، كلما كاف األخذي 

 إُف القبوؿ.  ئد كاف أقربى إَّل بعد أتمل زا
ٙتة أمور تستحضر ركابط معنوية/طبعية بُت النص السابق كالَلحق حيث يكوف الثآف نقيض األكؿ ٦تا 
يؤدم إُف تدمَت ا١تعٌت األكؿ كهتدٯتو كجلب النص اٞتديد إُف التشرب من القدٔف، كىذا ينتج عَلقة ا١تزج كا٢تدـ 

 اليت ٕتعل سلطة ا١تتلقي.  بُت النص ا١تقلًٌد كا١تقلَّد، كيف نف  الساعة تثبت عَلقة القصدية
كمن طرؼ آخر ٯتكن القوؿ إف "التناص" ىنا ينطبق ٘تاما، ألف النص الَلحق يستقي انعكاسات نص 

 ٙتةكالتَلحق بُت النصُت أساسا على اختَلفهما أك تشاهبهما...  ٔتا فيها من التوالدسابق/نصوص سابقة 
مصَت ترحاؿ النصوص/ا١تعآف ا٠تاوعة ٢تا، كبذلك  هنا" بُت النصُت؛ األكؿ كالثآف لكو إعادة توزيع"عَلقة 

 تتحقق ٝتة اإلنتاجية للنص كتكتمل مداخَلت نصية داخل النص يف تكوين كجوده كإعطاء كيانو.
التقاطع كالتَلقي/التسرب كالتسلل/التوغل كاَّلختَلؼ كاَّلخًتاؽ/التبدؿ كالتحوؿ... ىذه  منو يعٍتك 

ظور ... عند ٕتسيده من ا١تنا فيها من ٝتات ٕتعل "القلب" قرين "التناص"ٔت العناصر كلها ٕتتمع يف "القلب"
 ميائي.)ا٢ترمينوطيقي( ا٢تيدجرم/الس

كىنا يدرس "القلب" يف الدراسات البَلغية عَلقة التنايف ٦تا صار عَلقة طبعية بُت النصُت القدٔف كاٞتديد 
 الذم جاء بو أبو الشيص كىذا من مؤدايت عند جوليا... فا١تعٌت الذم جاء بو أبو الطيب ىو نقيض ا١تعٌت

عَلقات اجتماعية/اترٮتية بُت النصُت/النصوص اليت ٖتقق اَّلتساعية النصية حيث ٕتعل نص أّب الطيب 
تنشب أظفاره يف النص ا١تنحسر كىو نص أّب الشيص، فاألكؿ مستمد من الثآف كيتحوؿ إليو من طريق غَت 

 مباشر.
إلثبات معٌت التقليب بُت النصوص كاصطدامها ٔتا يف النص ا١تعاصر من  فالقلب ٔتفهومو العرّب يكفي

مدخل رئي  لتداخل النصوص اليت أشارت  كذلك  ، كإنوسواء أ كليا كاف ىذا التقليب أـ جزئياتراث ماويو 
 إليو جوليا.  

                                                           

 .90ا١تطوؿ شرح تلخيص ا١تفتاح:  -1
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  العقد
ةو ٘تيًٍسكيهيمىا لغة:   الربط بُت اٟتبلُت، عقد اٟتبلى ك٨توىه أم جعل فيو عقدة، أك كصل أحدى٫تا ابآلخر بعيٍقدى

 1 فنىٍحكىمى كصلىهما.
"نظم النثر مطلقا َّل على كجو اَّلقتباس، كمن شركطو أف يؤخذ ا١تنثور ّتملة لفظو، أك ٔتعظمو، فيزيد الناظم فيو كينقص  اصطالحا:

أم: جعل النثر نظما آيةن كاف ذلك النثر أك حديثا أك مثَل أك كلمة أك حكمة، فهو  2 شعر".ليدخل يف كزف ال
 التصرؼ يف كَلـ الغَت.  

ٍينو ًإُفى أىجىلو ميسىمِّى فىاٍكتػيبيوهي  ايى ﴿مثاؿ عقد القرآف الكرٔف، قولو تعاُف:  ايىنتيٍم ًبدى ا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى  ﴾أىيػُّهى
  [282]البقرة: 

 3ثبت عن اإلماـ الشافعي: 
ػػػػػػػػػ فىًإفَّ  ؽي ػػػهللاى خى بىًتًو اٍلويجيٍوه  اٍلبىػرىاايى  ػػػػػػػَلَّ يػٍ ًؿ ىى  عىنىٍت ًٞتىػػػػَلى

تيػػػ ايػىنػٍ ٍينو ػيػىقيٍوؿي ًإذىا تىدى ػػػػػػػمِّى فىاٍكتيػيبٍوه  ػػػػػػٍم ًبدى  ًإُفى أىجىلو ميسى
ـى قاؿ علي هنع هللا يضر: "ك ! كإ٪تا أكَّليو نطفةه، كآخره جيفةه!".ما َّلبن آد   كالفخرى
 4: ]هـ 135 – هـ 315[أخذه أبو العتاىية 

 كىًجيػٍفىةه آًخػػريه يػىٍفػػػػػػػػخىري   ما ابؿي مىٍن أكَّليو نيٍطفىةه 

 احلل
: نثرهلغة:     5 .ود العقد أم فتح العقدة، كفكها، كحل الكَلـ ا١تنظـو

أم جعل النظم نثرا. فهو التصرؼ يف كَلـ  1 يقبل إذا كاف جيد السبك، حسن ا١توقع"."ىو نثر النظم. كإ٪تا اصطالحا: 
 الغَت بدكف إذنو.     

                                                           

ىػ[ بتحقيق: 538. ٞتار هللا أّب القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشرم ]308. مادة "عقد". كينظر: أساس البَلغة: 614-613ا١تعجم الوسيط:  1
 األستاذ عبد الرحيم ٤تمود، عرَّؼ بو األستاذ الكبَت أمُت ا٠توِف.  

. للسيد أٛتد ا٢تامشي. دقق ىذه الطبعة 338-337ف كالبديع: . ينظر: جواىر البَلغة يف ا١تعآف كالبيا92ا١تطوؿ شرح تلخيص ا١تفتاح:  -2
بغية اإليضاح ـ. كينظر: 1999-ىػ1420الرايض، سنة الطبعة  –كأعد فهارسها حسن ٧تار دمحم. مكتبة اآلداب، مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع 

. لػ عبد ا١تتعاؿ 696ـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديع: اٞتزء الرابع/لتلخيص ا١تفتاح يف عل لتلخيص ا١تفتاح يف علـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديع
 ـ.2005-ق1426القاىرة، الطبعة السابعة عشر:  -الصعيدم. مكتبة اآلداب

الرحيم. . بعنواف: "خَلؽ الربااي". ٚتعو كشرحو كرتبو: دمحم عبد 399ىػ[: 204-ىػ150ديواف اإلماـ أّب عبد هللا دمحم بن إدري  الشافعي ] -3
 ـ.2000-ىػ1420لبناف، سنة الطبعة:  -دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت

 الربااي ٚتع، مفرده الربية أم ا٠تلق. عنت: خضعت كذلت. 
 ـ.1986-ىػ1406. القصيدة بعنواف: "ا١تورد األكرب". دار بَتكت للطباعة كالنشر، سنة الطبعة 178ديواف أّب العتاىية:  -4
 . مادة "حل". 193ا١تعجم الوسيط:  ينظر: -5
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فػ "جيد السبك" يعود إُف اللفظ أبف يكوف كَلما مسجوعا/ذا فقرات مستحسنة، ك"حسن ا١توقع" يرجع 
 إُف ا١تعٌت/الدَّللة أبف يكوف الكَلـ مطابقا ١تقتضى اٟتاؿ/البَلغة.

 الطويل[] 2 ا١تتنب:قاؿ 

ٍرًء ساءىٍت ظينػيٍونيوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً   إذا ساءى ًفٍعلي اٍلمى  كىصىدَّؽى من يػىٍعتاديهي ًمٍن تػىوىىُّ
"إذا كاف فعل ا١ترء سيئا قبيحا ساء ظنو ابلناس لسوء ما انطول عليو. كإذا توىم يف أحد ريبة أسرع إُف تصديق ما يقوؿ أبو الطيب: 

 قوؿ أعدائو.  إلصغائو إُفيشكو الشاعر سيف الدكلة  ا ٬تد يف مثل ذلك من نفسو".و ١تتو٫ت
تيوي، َفٍى يػىزىٍؿ سيٍوءي الظَّنًٌ يػىٍقتىاديهي، كىييصىدًٌؽي تػىوى٫تُّي قاؿ بعض ا١تغاربة:  ٍنظىلىٍت ٩تىٍَلى تيوي، كىحى ا قػىبيحىٍت فػىعىَلى وي الًَّذٍم يػىٍعتىاديهي"."فىًإنَّوي لىمَّ

فإنو حل  3 
 قوؿ أّب الطيب. 

  التلميح/االستيحاء/اإلدياء
بتقدٔف الَلـ على ا١تيم منخوذ من "١تح" أم أبصر كنظر إُف الشيء، كمنو يقاؿ يف ىذا البيت تلميح لغة: 

إُف قوؿ فَلف. أك بتقدٔف ا١تيم على الَلـ منخوذ من "ملح" ام اإلتياف ابلشيء ا١تليح، كما يف التشبيو 
 4كاَّلستعارة.

ىو عبارة عن صدكر اإلشارة من النص اٟتاور إُف الغائب دكف استحضار مباشر، كىذه  اصطالحا:
 5اإلشارة/اإل٭تاء ترتد إُف قصة أك شعر أك مثل من غَت ذكره. 

 ]الطويل[ 6قاؿ الفرزدؽ:
ػػػػػػػػػػػا اٞتًٍ تى ا عى مَّ لى فػى  ٍ  : قاؿٌتن غً   وً ى بً غى طى  ٍُتى حً  ادي حَّ  َلَفًً ػػػػػػ السَّ يف قو تى رٍ ػػػػػػػػػػمي  إٌٓفً
 مً ػػاصً عى  اءً مى الٍ  ةً يى شٍ خى  نٍ مً  لو بى إُف جى   يٍ قً تى رٍ نى سى  حو وٍ نػي  ني ابٍ  اؿى ػا قى مى كى   افى كى فى 
 ًـ ارً ػػػػػػػػػػػػػػػػذات ا اءً ضى يٍ بػى الٍ  ةً لى بػٍ قً الٍ  عىنً   ىمى ا رى ػػػمى  لى ثٍ مً  وً انً ػمى ثٍ يف جي  ى هللاي مى رى 
 مً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراخً الطَّ  يٍ ًٜتًٌ رً طٍ ككانوا مي  اءن بى ىى   اىى ادى ػػػػػػػػعى  أى ىتَّ حى  لى ػيٍ فً الٍ  ؽي وٍ سي دا تى وٍ نػي جي 

                                                                                                                                                                                

بغية اإليضاح لتلخيص ا١تفتاح يف . كينظر: 338-337. ينظر: جواىر البَلغة يف ا١تعآف كالبياف كالبديع: 92ا١تطوؿ شرح تلخيص ا١تفتاح:  -1
 .698: اٞتزء الرابع/علـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديع

 لبناف. -. كوعو عبد الرٛتن الربقوؽ. الناشر: دار الكتاب العرّب بَتكت264زء الرابع/شرح ديواف ا١تتنب: اجمللد الثآف، اٞت -2
 يعتاده: ينتابو، ك "من" للبياف. 

 . 338. ينظر: ىامش جواىر البَلغة يف ا١تعآف كالبياف كالبديع: 92ا١تطوؿ شرح تلخيص ا١تفتاح:  -3
 .. مادة "ملح"434. مادة "١تح"، ك 414أساس البَلغة:  -4
 .92ا١تطوؿ شرح تلخيص ا١تفتاح:  -5
ـ. 1987-ىػ1407لبناف، الطبعة األكُف  -. شرحو كوبطو كقدـ لو: األستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية بَتكت613ديواف الفرزدؽ:  -6

 ا١تطرٜتوف: الشا٥توف أبنوفهم، ا١تغركركف. 
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ٖتتفظ بقيمتها التارٮتية كالثقافية  إهناثقافية كعَلقتها ابلعمل األدّب...  إفرازاتجد يف أبيات الفرزدؽ أىنا 
كتًتسب داخل ذاكرة النص الكلي/العاـ... كَّل تلبث أف تتحوؿ إُف رموز ثقافية كمرجعية، أك شفرات تتعدد 

التارٮتية  ، ابلغ ا١تدل يف قيمتهاالتنكيَلت حو٢تا... كىنا ٭تدث صراع قائم بُت القدٔف كاٟتديث
 . كاأليديولوجية..

 .٫تا الديٍت كالثقايفدً عٍ بػي إُف قصة نوح عليو السَلـ كقصة أصحاب الفيل بً ىذه األبيات تشَت 
كمن ىذا ا١تنطلق يصَت "التناص" منوطا ابإلحالة اترة أك عدـ اإلحالة اترة أخرل إُف 

مقصد عمليات إجرائية بُت النصوص عرب مداخَلهتا  كيصبح اَّلستحضار/اَّلستشهاد/التلميح/السرقات...
أداة التعالق كالتمازج أك التعاِف النصي أك العَلقات ا١توجودة بُت نص فآخر. ىذه األدكات النصية بناء على 

دي التقارب كالتشابو بُت النصوص السابقة كا١تعاصرة، كتًتؾ آبارا يف ا٠تلف اليت ترتبط ابلسلف منها،  ٕتيىسًٌ
  النص اٟتاور.كيكوف التعرؼ على النص ا١تاوي كالتسرب إليو عرب

ترتد إُف قصة أك مىثىلو أك شعر أك حكمة... ٦تا يًتتب عن "التناص" أم  السياقية/النصية اتىذه اإلشار 
التداخل النصي أك عَلقة تفاعل بُت نص سابق كنص حاور. يرل ليتش أف النص لي  مادة موحدة/مستقلة 

 راي أك َّلشعوراي. بل إنو عبارة عن العَلقات النصية أك شبكة غَت اتمة مكونة من ا١تقتطفات ا١تستعارة شعو 
 ]الطويل[ 1قاؿ أبو ٘تاـ: 

هللًا مىػػػ ـي نىػػػػػػائًػػػػأىٍحػػػػػ ػػػػػا أىٍدرًٍم أى ػفػىوى  ؟أىلىمٍَّت بًنىا أىـٍ كىافى يف الرٍَّكًب يػيٍوشىػعي   ػمو ػػَلى
ففيو إشارة إُف قصة يوشع بن نوف فىت موسى عليو السَلـ كاستيقافو الشم  أثناء القتاؿ يـو اٞتمعة خوفا 
من غركب الشم  قبل الفراغ منو، كيدخل يـو السبت فَل ٭تل لو القتاؿ فدعا هللاى فردَّ لو الشم  حىت فرغ 

ي كاَّلجتماعي )قصة يوشع بن نوف(، من القتاؿ. فشعر أّب ٘تاـ جاء كػ نتيجة نص كلي كىو النص التارٮت
كتكوف القصة تصورا كليا لنص أّب ٘تاـ، فالقصة/اٟتادثة نص مطلق كشعر أّب ٘تاـ نص متداخل بو كمتقاطع 
معو يف الفضاء/الفراغ اليت تلتقي فيو ٣تموعة من النصوص، فلم يبق نص أّب ٘تاـ إَّل أنو نسيج من نصوص 

حذكىا. فهذا التلميح ٔتعناه اإلشعاعي ٯتثل النص الغائب يف الوقت  سابقة من خَلؿ اقتفاء أثرىا كاحتذاء
 الذم ٯتثل النص اٟتاور. 

خل كاَّلقتداء كلو استقصيت ىذا الباب لطاؿ جدا، كإ٪تا أكردت ىنا بعض ات عن قضااي التدا
تناص" عَلمة التبديل أهنا أمور جارية بُت األعماؿ األدبية بل صار "ال القارئ/ا١تتلقي علمكاَّلحتذاء كغَتىا لي

 أك غَت نص أدّب/نصوص أدبية. أ نصا أدبيا/نصوصا أدبية كاف كالتحويل كالتحويل بُت كل نص كآخر سواء
                                                           

لبناف، الطبعة  -: راجي األٝتر. دار الكتاب العرّب، بَتكتوامش كالفهارسالتقدٔف كا٢ت. للخطيب التربيزم، 1/397شرح ديواف أّب ٘تاـ:  -1
 ـ. ىذا ا١تعٌت مردكد إُف ما حكاه أىل الكتاب أف الشم  ريدٍَّت ليوشع بن نوف.  1994-ىػ1414الثانية 
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 كقد يعٌت بػ "اإلٯتاء" ٣ترد اإلشارة إُف شيء أك اإلٯتاء إُف شيء دكف التصريح كقوؿ األفوه: 
ػػػػػػػػػػػػػػػػإٌف بى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ػػػػمي مىػػػػػػػػػػًٍتٍ أىٍكدو ىي ـى الشُّميوسٍ   ا ىي  لًٍلحىٍرًب أىٍك لًٍلجىٍدًب عىا

فا١تتلقي حينما يتلقى ىذا النص  1. "أكمن بقولو "الشموس" إُف اٞتدب كقلة ا١تطر كالغيم، أم إف كل أايمهم مشوس بَل غيم"
يفهم مباشرة أف أسلوبو يشَت كيؤمئ إُف ا١تعٌت كلو دَّللة ٗتصو كبذلك يتغَت معٌت النص إُف األثر الذم صار 
نتيجة األثر عينو حيث أتثر النص ٔتا ٭تدث يف ا٠تارج كأتثر قائلو حيث يصوغو كنتاج ذاؾ األثر غَت ا١تباشر 

فينخذ منو ذاؾ ا١تعٌت الذم يؤمئ إليو النص دكف  ، أيِت دكر ا١تتلقي/القارئمث ،حينا كا١تباشر حينا آخر
ده من البيئة كاجملتمع )نص بيئي كٚتاعي( كالثقافة )نص ثقايف كاترٮتي(  ،التصريح استنادا إُف الوسائط اليت ٕتسًٌ

لقارئ كقراءتو، فَل كبُت ا ،فيحدث من خَلؿ ىذه ا١تعاٞتة شيء من تداخل كتثاقف كتَلقح بُت القائل كقولو
 لو من ذلك.  مربرو  دكف أمًٌ بل إنو يصَت علقة اإلنتاج كاَّلستنتاج   يف ذاتويبقى "النص" عندئذ شيئا مستقَل

  ومواردة األفكار توارد اخلواطر
من غَت  اَّلتفاؽ يف اللفظ كا١تعٌت أك ا١تعٌت فحسب كىو التشابو/التضارب بُت الثآف كاألكؿ من أجل ٣تيء

 2 قصد إُف األخذ كالسرقة.
 نفسو:لأنو أنشد  ةى ادى يَّ ما ٭تكى عن ابن مى "ك

 دػنَّ ا١تهػػػػ اىتزازى  كاىتزَّ  ،لػػػلَّ ػهتػػػػ  إذا ما أتيتو ،كًمٍتَلؼه  ،ميًفٍيده 
 3 على قولو كَف أٝتعو".كافقتو إذ  علمت أْف شاعر؛ للحطيئة؟ فقاؿ: اآلف (البيت اليت أنشدتو)ىذا  ؟!بك بي ىً ذٍ فقيل لو: أين يي 

معٌت البيت: ا١تمدكح معط لألمواؿ كمتلفها للسائلُت، كيتلمع كجهو عند السؤاؿ، أك اللقاء، كيتحرؾ من 
 شدة السركر كتحرؾ السيف ا٢تندم. 

  َتليل وربطو ابدلصطلح
ربط فاٟتديث عن توارد ا٠تواطر كارتساـ ا١تعآف يف األفكار كحضور نص داخل نص آخر صار أداة 

ىذه ا١تصطلحات أ٪تاط "التناص" العربية لكوهنا طرقا مكثفة  ا١تصطلحات العربية ابلتناص، كمنو أوحت
بعَلقاًت حضوًر نصٌو داخلى نصٌو أك نصوصو أخر، كىذا اٟتضور قد يكوف بشكلو األقل جَلء كحرفية مثلما 

 ... allusionيكوف يف "اإل١تاع/ التلميح 

                                                           

 . 191الصاحب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كَلمها:  -1
. لػ جَلؿ الدين دمحم بن عبد الرٛتن بن عمر بن أٛتد بن دمحم ا٠تطيب القزكيٍت 312اإليضاح يف علـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديع:  -2
لبناف،  –ىػ[، كوع حواشيو: إبراىيم مش  الدين، منشورات دمحم علي بيضوف لنشر كتب السنة كاٞتماعة، دار الكتب العلمية بَتكت 739]ت

 ـ.1424-ىػ2003ألكُف الطبعة ا
. لػ شرؼ الدين حسُت بن دمحم 451. كتاب التبياف يف علم ا١تعآف كالبديع كالبياف: 312اإليضاح يف علـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديع:  -3

 ـ. 1987-ىػ1407ىػ[، ٖتقيق كتقدٔف: الدكتور ىادم عطية مطر ا٢تَلِف، عاَف الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة األكُف 743الطيب ]ت 
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معُت فيو، كبكيفيات  حضور نص أك عدة نصوص سابقة أك متزامنة مع نص أنو "التناص"قيًصدى بػ إذا 
للقارئ أف يتبٌت الفكرة الصارمة ، فػ مصطلح "توارد ا٠تواطر" لغاية ما تشبو مصطلح "التناص" كٯتكن ٥تتلفة

 ،[ىػ395ت ] أّب ىَلؿ العسكرم القدامى أمثاؿ للنقاد عربية نقدية لفتات للنصية من خَلؿ إجالة النظر يف
ا٠تطيب ك ، [ىػ684ت ] ٍتحاـز القرطاجك  ،[ىػ637ت ] الكاتب ابن األثَتك ، [ىػ450ت ] القَتكآف رشيق ابنك 

١تعآف ما يوجد مرتسما يف كل "إٌف من ا :عن توارد األفكار كتداعي ا٠تواطر حاـز القرطاجٍت يقوؿ ،[ىػ739ت ] القزكيٍت
، كمنها ما َّل ارتساـ لو يف خاطر كإ٪تا يتهٌدل إليو بعض األفكار يف بعض ا٠تواطر دكف بعضكل خاطر، كمنها ما يكوف ارتسامو  كمتصورا يف فكر

و إُف حٌيز يف كقت ٌما فيكوف من استنباطو. فالقسم األٌكؿ ىي ا١تعآف اليت يقاؿ فيها إهنا كثرت كشاعت، كالقسم الثآف ما يقاؿ فيو إنو قٌل أك ى
ـى نظَته". القليل أقرب منو إُف حٌيز الكثَت، كال قسم الثالث ىو ا١تعٌت الذم يقاؿ فيو إنو ندىر كعيًد

َلمو تستكشف فالنظرة األكُف يف ك 1
ألنو إُف حد كبَت يكوف نتيجة استدعاء مطالعات الكاتب/الشاعر ٔتعاف جديدة فيما  مطالب التقارب النصي،

كبذلك ينتهي  ،ر/ا٠تواطرسبقو ٦تا يكشف عن شباؾ التداخل يف كَلـ النقاد العرب ٖتت توارد األفكا
بغض النظر عن  ا١تنشئ/ا١تتلقي داخَلتكتة كفق مأخر بدرجات متفا اابستعادة كل نص نصا أك نصوص

التماسك  راد بوألف "النص" يف الدراسات اليت أسست عليها مفاىيم "التناص" ي عٌت،اَّلنقساـ بُت اللفظ كا١ت
إلخبار... ىذه ا٠تصائص تشكًٌل مفهوما للنصية اليت كاَّلتساؽ كالقصدية كالقبوؿ كمراعاة مقتضى اٟتاؿ كا

ييٍسنىد إليها يف ا١تداخَلت اللفظية كا١تضمونية عرب اَّلحتكاؾ ا١تتعارض بُت ا١تتكلم كا١تخاطب، كمن ىذا 
ف النص الناتج من "ا١تواردة" ىل ىو نتاج الباعث تلك النصيةى، أل األفكار/ا٠تواطر" "تواردي ا١تنطلق يفارؽ 

عدـ  الداخلي يف نف  ا١تنتج كا١تبدع الذم َّل يزاؿ قارائ؟ ألف فلسفة توارد األفكار تعتمد يف ذاهتا على
عن نص  أف يقاؿ التَلحق ا١تباشر كالَلمباشر، بينما يعتمد "التناص" على أحد النمطُت للتَلحق، فَل يصح

  نص "التناص". عُت "التوارد" إنو
 التضمُت

كىو يف ومنو كومانو. كمن اجملاز: وىًمنى الوعاءي الشيءى كتىضىمَّنىو،  ...ومن ا١تاؿ منو: كفل بو لغة:
تيو إايه، كىو يف ًوٍمًنو. نػٍ   2 كوىمَّ

 3 البلغاء". "ىو أف يضمَّن الشعر شيئا من شعر الغَت مع التنبيو عليو إف َف يكن )اٞتزء ا١تضمن( مشهورا عند اصطالحا:
  ]الوافر[ 1 يف حكايتو قوؿ الغَلـ الذم قدمو أبو زيد السركجي للبيع: ىػ[516]ت  اٟتريرمأبو دمحم  قاؿ

                                                           

. صنعة أّب اٟتسن حاـز القرطاجٍت، تقدٔف كٖتقيق: الدكتور دمحم اٟتبيب ابن ا٠توجة، كزارة الثقافة كاافظة 170منهاج البلغاء كسراج األدابء:  -1
 ـ. 2008تون ، الطبعة الثالثة   –على الًتاث، سلسلة "الذاكرة اٟتية"، الدار العربية للكتاب 

 .1/587أساس البَلغة:  -2
 .693: اٞتزء الرابع/ة اإليضاح لتلخيص ا١تفتاح يف علـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديعبغي -3
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 ٍ  ػػػػٍواػػػٍوٓفٍ كىأىمَّ فىىت أىوىػػاعيػػأىوىػػاعيػػػ  دي ًعٍندى بػىٍيًعيٍ ػػػػػػػػػػػسىنيٍنشً  على أٌٓفً
 العرجي. -هنع هللا يضر  - عفافعجز البيت لعبد هللا بن عمرك بن عثماف بن 

كأحسن كجوه "التضمُت" ما زاد على شعر الشاعر األكؿ بنكتة َّل توجد فيو كالتورية كالتشبيو، كما يف 
   ]الطويل[ 2 :ىػ[654]ت  قوؿ ابن أّب اإلصبع

ا كىثػىٍغػ ٍيًب   رىهى ًإًذ اٍلوىٍىػمي أىٍبدىل ِفٍ لىمىاىى ػػػا بػىٍُتى اٍلعيذى  كىبىػارًؽً تىذىكٍَّرتي مى
ا كىمىػ نىا كى٣تىٍػػػػػػػػرىل السَّػػواًبقً ػػػ٣تىىػ  ػدامػًعيٍ كىيىٍذكػػػػريٓفٍ ًمػػػػٍن قىػػػدًٌىى  ػػػػػػرُّ عىوالًيػٍ

معٌت البيت: حُت أظهر الوىم ِف ٛترة، أك ٝترة شفتيها، كأظهر أسناهنا تذكرت ا١تووع الواقع بُت العذيب 
 ىا كمن دموعي جر الرماح كجرايف ا٠تيل السوابق.كابرؽ، ككذلك يذكرٓف الوىم من قد

 أهنم كانوا نزكَّل بُت ىذين ا١تووعُت، ككانوا ٬تركف الرماح عند مقابلة الفرساف، كيسابقوف على ا٠تيل. 
 4: يف إحدل قصائده يقوؿ 3 ،ا١تصرعاف األخَتاف لي  إَّل ألّب الطيب ا١تتنب

ٍيًب  رًؽو تىذىكٍَّرتي مىا بػىٍُتى اٍلعيذى ػػػػوىاًبقً   كىابى نىا كى٣تىٍػػػػػػػرىل السَّ  ٣تىىػػػػػػػػػػرَّ عىوىالىيػٍ
أراد أبو الطيب بػ العذيب كابرؽ مووعُت بظاىر الكوفة. إنو قصد بو ذكرل من ذكرايت ا١تاوي تتعلق بػ 

ووعُت حُت كنا كمطاردتو الفرساف كإجراء ا٠تيل، فكننو يقوؿ: تذكر نزكلنا بُت ىذين ا١ت ،أرض الشاعر كمنشنه
 ٧تر رماحنا/عوالينا عند مطاردة الفرساف كنتسابق على ا٠تيل.   

ككلمة "العذيب" تصغَت "العذب" يعٍت شفة اٟتبيب، كبػ "ابرؽ" أسناهنا الشبيهة ابلربؽ، كبػ "ما بينهما" 
ماح، كتتابع دموعو تورية، حيث أراد ابن أّب اإلصبع هبا ا١تعٌت البعيد، كشبو تبخًت قدىا بتمايل الر  ىو ريقها

ّترايف ا٠تيل السوابق، ك٫تا تشبيهاف، ففي ا١تضمَّن زايدة على األصل ابلتورية كالتشبيو، فتشبيو قدىا كمدامعها 
 5 ٔتجر العواِف/الرماح، ك٣ترل السوابق/ا٠تيل تشبيو حسن.

ن شطر البيت فما دكنو ٝتيًٌيى تضمينو ، كإذا ومَّ استعانةفما زاد ٝتيًٌيى تضمينو  البيتى  كإذا ومَّن الشاعري 
 فوءً ر  أكفوًا ر ، كننو استعاف عن الغَت يف األكؿ، كأكدع شعره شيئا قليَل من شعر غَته، كٝتيًٌيى الثآف إيداعا

   6 أيضا، كننو رفن كأصلح خرؽ شعره بشيء من شعر الغَت.
                                                                                                                                                                                

كلكتة بػ اىتماـ كبَت الدين أٛتد  ڈیئاگ. ألّب دمحم القاسم بن علي بن دمحم بن عثماف اٟتريرم، طبع يف مطبع اردك 154كتاب ا١تقامات:  -1
 ـ. 1882-ىػ1299

 .317ا١تعآف كالبياف كالبديع: اإليضاح يف علـو البَلغة  -2
 .317اإليضاح يف علـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديع:  -3
 .60شرح ديواف ا١تتنب للربقوقي: اجمللد الثآف، اٞتزء الثالث/ -4
 .696: اٞتزء الرابع/بغية اإليضاح لتلخيص ا١تفتاح يف علـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديع -5
 .318ـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديع: اإليضاح يف عل -6
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 َتليل وربطو ابدلصطلح
كتتجلى فيو القصدية ٕتليا  ،من البيت أك البيت بكاملويشار بذلك إُف عملية التداخل كاقتطاع جزء 

مباشرا... إنو يصلنا أحياان ّتذكر التناصيات مع النصوص األخر عن طريق اَّلستبطاف ١تعاَف نص يف نص 
آخر... كترتدل أبعادا فنية كبَلغية كأتِت ٔتحاكر عديدة كخطاابت متعددة كٕتارب موصولة حيث تتدفق منها 

 ؛نية كحضارية تصلح لتسمى بػ تناصيات النص/النصوص عن طريق ا١تزج كالتدمَت بُت نصُتدَّلَّلت نفسية كف
سابق كَّلحق... فكل ما يوجد حوؿ النص يوجد يف ٤تيطو كيقتحم أغواره كٯتسك ا٠تيوط األساسية للعمل 

ى ٨تو فكًٌ صارت ٤تطةى نشاطاتو نصيةو تسع " اليتنصية"الالنصي، فالعملية التفاعلية تتحقق عرب تعاليات 
 نصية كإبراز سياقات طبيعة التعالقات اليت تربط نوااي النص بغَته فكنهنا ٌتى شفرات لغوية كغَت لغوية ككشف بػي 

 تستنطق كتستقرئ تلك النوااي ا٠تبيئة فيها...
فالتضمينات أخذت الكثَت من اىتماـ الباحثُت العرب نظرا لدكرىا البالغ يف إواءة تشاكَلت النص 

 ناسبات تتناص مع النصوص ا١تقدسة أك ا١توركث...كاستيعاب م
ما يشَت إُف ارتضاء الكاتب/ا١تضمن ىو  معٌت اإليداع/التضمُتيف  ىػ[837]ت اٟتموم  ابن حجة يقوؿك 
، صُتكاَّلنسجاـ بُت الن ،كسعة ا١تعرفة ،كالذكؽ ،كنوعية ا١تتلقي/القارئ َّلشًتاكهما يف ثقافة اٟت  ،كقصده

"أف يودع الناظم شعره بيتا من شعر غَته أك نصف بيت أك ربع بيت بعد أف يوطئ لو توطئة تناسبو بركابط متَلئمة ألف اإليداع لديو يعٍت 

 .عرب اَّلحتكاؾ بُت طريف النص ٭تيل إُف الًتابط النصي ما كىذا 1 ْتيث يظن السامع أف البيت أبٚتعو لو".
 االقتباس

" أم اقتبسها من غَته كَف تعرض لو من تلقاء كىو الشيء ا١تنخوذ من غَته، كمنو يقاؿ: لغة:  "ىذه ٛتيَّى قػىبى و َّل ٛتيَّى عىرىضو
 2 نفسو".

أم أبف يكوف الكَلـ ا١تضمن خاليا من  3 "أف يضمَّن الشعر من القرآف الكرٔف أك اٟتديث َّل على أنو منو" ىواصطالحا: 
  4 اإلشعار بذلك كنف يقاؿ: قاؿ هللا تعاُف كذا ك٨توه، أك من غَت إفادة صر٭تة أنو منو.

 ما َّل ينقل فيو اللفظ ا١تقتب  عن معناه األصلي إُف معٌت آخر.  فمنو
لىٍمًح اٍلبىصىًر أىٍك ىيوى أىقٍػرىبي ﴿قاؿ هللا تعاُف:  -   [77]النحل:  ﴾ًإَّلَّ كى

                                                           

. لػ تقي الدين أّب بكر علي ا١تعركؼ اببن حجة اٟتموم، كهبامشها رسائل أّب الفضل أٛتد بن اٟتسُت ٭تي 462خزانة األدب كغاية األرب:  -1
 ىػ، )نسخة عتيقة(.1291ابن سعيد ا٢تمذآف ا١تعركؼ ببديع الزماف، مطبوعة 

 .352أساس البَلغة:  -2
 .688: اٞتزء الرابع/بغية اإليضاح لتلخيص ا١تفتاح يف علـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديع -3
 .416كتاب التبياف يف علم ا١تعآف كالبديع كالبياف:  -4
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 1 "فلم يكن إَّل كلمح البصر، أك ىو أقرب، حىت أنشد فنغرب".قاؿ اٟتريرم: 
يله ﴿قاؿ هللا تعاُف:  - ٍسبػينىا اّلِلَّي كىنًٍعمى اٍلوىًكيلي ﴿ك  ،[18]يوسف:  ﴾فىصىبػٍره ٚتًى  [173]آؿ عمراف:  ﴾حى

 2 ][ قاؿ أبو القاسم بن اٟتسن الكاتب:
يٍ   ػرانى ػػػػػػٍف كيٍنًت أىٍزمىٍعًت عىلىى ىىجٍ إً   فىصىٍبػػػػػػػره ٚتًى

ػػػٍرـو  لػػًمٍن غىٍَتً مىػػا جي
ٍلًت بًنىػػػػػػػكىًإٍف تػىبىػػػػ ٍسبيػػػػػػػنىا هللاي كىنًٍعػػػػػػػػػػػػمى اٍلوىًكٍيػػ  ػػػرىانى ػػػػػػػػػػػػػػػا غىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ  ػػػػػلػػػفىػحى

 3 ".واتً ابلشهى  اري النَّ  تً فَّ كحي  ،هاب١تكارً  ةي اٞتنَّ  تً فَّ حي " كالسَلـ:قاؿ النب عليو الصَلة عن أن  بن مالك قاؿ  -
  [الرمل] 4اد: قاؿ الصاحب إٝتاعيل بن عبٌ 

 حيفٍَّت اًبٍلمىكىارًه ك اٞتنةي كجهي  ؛دعٍت :قلتي   هٍ ارً دى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ؛قً لٍ ًإفَّ رىًقٍيًبٍ سيئ ا٠تي  :اؿى ِفٍ ػقى 
ما ينقل فيو اللفظ ا١تقتب  عن معناه األصلي إُف معٌت آخر ألجل الوزف أك غَته، كلتغيَت يسَت  ومنو

 إذا كثر التغيَت كاف من "العقد".يسمى ذلك بػ "اَّلقتباس"، ف
    [الوافر] 5 قاؿ ابن الركمي:

 يٍ عً نٍ يف مى  تى ما أخػػطنٍ  كى ػ  ػػػػػػٍدحً يف مى  تي طنٍ أخٍ  ػػدٍ قى لى 
 عً ٍر ذم زى  ػػػػرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ غى  ػػػػػػػػوادو بً   اِتػػػػػػػحػػػػػػػػػاج تي لٍ زى أنػٍ  ػػػػدٍ ػػػػقى لى 

ف الذم َّل ماء فيو كَّل  فإف معٌت "كاد غَت ذم زرع" يف القرآف الكرٔف ىو كادم مكة أم األرض ا١توىاتى
 نبات. 

 كا١تراد يف شعر ابن الركمي إمساؾ ا١تمدكح كعدـ إنفاقو كقلة خَته. 

                                                           

: اٞتزء البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديعبغية اإليضاح لتلخيص ا١تفتاح يف علـو . 312اإليضاح يف علـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديع:  -1
  .77. نقَل عن "النحل": 689الرابع/

. كانظر: بغية اإليضاح لتلخيص ا١تفتاح يف علـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كَّلبديع: اٞتزء 314اإليضاح يف علـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديع:  -2
: الذنب.  .117الرابع/  أزمعت: عزمت، اٞتـر

ىػ[، كتاب اٞتنة 261. لإلماـ أّب اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم النيسابورم ]ت17/165حيح مسلم بشرح النوكم: ص -3
، ألّب داكد 516ـ. سنن أّب داكد: : 1930-ىػ1349كصفة نعيمها كأىلها، ا١تطبعة ا١تصرية ابألزىر، إدارة دمحم دمحم عبد اللطيف، الطبعة األكُف 

، مركم عن أّب ىريرة هنع هللا يضر، )حسن 4744ىػ[، كتاب السنة، ابب يف خلق اٞتنة كالنار، رقم اٟتديث 275شعث السجستآف ]ت سليماف بن األ
 الرايض.  –صحيح(، اعتٌت بو فريق بيت األفكار الدكلية للنشر كالتوزيع 

 داره: َّلطفو، حفت: أحيطت.الرقيب: اٟتارس،  .314اإليضاح يف علـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديع:  -4
الثة لبناف، الطبعة الث -شرح األستاذ أٛتد حسن بسج، منشورات دمحم علي بيضوف دار الكتب العلمية بَتكت. 2/394ديواف ابن الركمي:  -5

  "مدحيػػػ" ابلياء.. لقد أخطنت يف315كجاء صدر شطر البيت األكؿ يف اإليضاح يف علـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديع:  ـ.2002-ىػ1423
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ن مفعملية "اَّلقتباس" العرّب َّل تعٍت أف ا١تصطلح نفسو ٯتثل "التناص" بل ا١تداخلة النصية اليت تتحقق 
 إجراء ثنائية طريق اَّلقتباس ىي ما تعٍت الفلذات النصية يستحضرىا الفاعل/مؤلف النص اٞتديد من خَلؿ

    ...  اَّلقتطاع كالتحويل ليجعل نصَّو حصيلةى تفاعًل نصوصو
 ادلعاين ادلشًتكة/اجلارية
َّل تتقيد ابلزماف/ا١تكاف بل إنو يكوف إهنا " يف ا١تعآف ا١تشًتكة/اٞتارية coincidenceما كجد "اَّلتفاؽ 

كالقارئ/ا١تتلقي عند  ،قارائنتيجة توارث األجياؿ، كتَلقي طبائع الثقافة كالتاريخ عايشها ا١تؤلف عندما كاف 
عودتو إُف ماويو كماوي مؤلف النص اٟتاور بُت يديو. فا١تعٌت ا١تشًتؾ عندما يقع يف النصُت السابق 

 ك٭تقق أف معٌت الثآف ىو رصد معٌت األكؿ. ،كالَلحق يوجب تصور حضور نص أكِف يف نص َّلحق
  1[الكامل] العتَّاّب: كلثـو بن عمرك  قاؿ

يىاتىوي رىدٍَّت صىنى  ا مىٍنشيٍوري   ائًعيوي إًلىٍيًو حى  فكنىنَّوي ًمٍن نىٍشرًىى
 2[البسيط]قاؿ أبو ٘تاـ: 

 َفىٍ ٯتىيٍت مىٍن َفىٍ ٯتىيٍت كىرىميػوي  :فقػاؿى ِف  ػنو ػػػػػأىَفىٍ ٘تىيٍت اي شىًقٍيقى اٍٞتيػٍوًد ميػػٍذ زىمى 
كمثل ىذا َّل يقاؿ لو مسركؽ، ألنو قد جرل يف عادات الناس حيث يقولوف إذا مات أحد من أىل ا٠تَت 

فما يعرفو العامة  3. "لساف أمة، كيف كل شائع يف كل لكهبذا الذكر... كذ رى كً ء، كَّل من ذي ما مات من خلَّف مثل ىذا الثنا"كالفضل: 
 كيردده َّل يعد سرقة.

 ربطو ابدلصطلحو َتليل 
ا١تعآف ا١تشًتكة أصبحت فحول "التناص" لكوهنا أشد تقاراب كصلة ابلنص العاـ/الكلي، ألف النص الثآف 

)أتثر متبادؿ كأتثَت  ٙتة صلة متبادلةَّل يعٍت أف  ككذلك ،َّل يعٍت اإلرجاء كاإلرجاع إُف األكؿ ابعتباره مصدرا
ف عن التمازج ىو التداخل النصي الذم بُت ذينك النصُت، بل الذم يؤصل التعالق بينهما كيكش متفاعل(

يتحقق عرب صلة ىدـ النص يف الفضاء كالتقائو بغَته فيو حيث يتكوف منو نص جديد نتيجة ذاؾ النص 

                                                           

  .114 ا١توازنة بُت أّب ٘تاـ حبيب بن أكس الطائي كأّب عبادة الوليد بن عبيد البحًتم الطائي: -1
. كيف شرح الصوِف للديواف جاء صدر البيت: 114 ا١توازنة بُت أّب ٘تاـ حبيب بن أكس الطائي كأّب عبادة الوليد بن عبيد البحًتم الطائي: -2

ق اٞتود من زمن". أصل "الشقيق" الذم يشاؽ اإلنساف يف النسب، كنف كل كاحد منهما أخذ شقا أم جانبا كنصفا". شرح "أَف ٘تت اي شقي
. دراسة كٖتقيق: الدكتور خلف رشيد نعماف، اٞتمهورية العراقية، كزارة الثقافة كاإلعَلـ، مؤسسة الفليج للطباعة 3/354الصوِف لديواف أّب ٘تاـ: 

 .1982كالنشر، 
 .114 ا١توازنة بُت أّب ٘تاـ حبيب بن أكس الطائي كأّب عبادة الوليد بن عبيد البحًتم الطائي: -3



          "                                      التناص"ى مع تتالق عربيةمصطلحات  ثاين؛ال الفصل

  

198 

كبذلك ٯتكن  ،الغائب... كىنا تنسجم معو دينامية التلقي حيث يصَت كل كاتب متلقيا ككل منشئ قارائ أكَّل
 أف يقاؿ إف "التناص" التفكيكي ٯتكن أف يطبق على ا١تعآف اٞتارية على األلسنة بكل عناصره...

. كىذا التداخل يكوف العامة كا١تبتذلةفَل يقاؿ إف أاب ٘تاـ قد سرؽ ىذا ا١تعٌت من العتاّب لكونو من ا١تعآف 
 1 قواي حيث َّل يقاؿ إف أحدا يستملُّ ذاؾ ا١تعٌت من آخر.

 كىنا أذكر معٌت آخر من ا١تعآف اليت اشًتكت بُت الناس ككثرت على األفواه.
 2 ][ قاؿ بشار بن برد:

 ًؼ،  كىلػػػػػػًكٍن يػىلىذُّ طىٍعػػػػػػمى اٍلعىطىاءً   ٍيكى لًلرَّجىاًء كىَّلى ا٠تٍىوٍ لىٍي ى يػيٍعطً 
 3 [الكامل] قاؿ أبو ٘تاـ:

ٍم لىكى يف لىٍو يػىٍعلىمي اٍلعافػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةو َفىٍ كقىر٭ًٍتى ًمٍن لىذَّةو   النَّدىلٍوفى كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػدً ػػػػػػػػػٖتيٍمى
  ربطو ابدلصطلحو َتليل 

كإف اتفقا يف طريق التذاذ ا١تمدكح بعطائو على بشار، ألف ا١تعنيُت  فما إخاؿ أاب ٘تاـ احتذل يف ىذا البيت
فقط كلكن ىذا ا١تعٌت ا١تشًتؾ بُت الشاعرين لي  من بديع ا١تعآف اليت ٮتتص هبا شاعر حىت يقاؿ إف كاحدا 
أخذه من اآلخر، بل إنو من ا١تعآف ا١تعتادة عند الناس حيث يقولوف: فَلف َّل يعطي كرىا أك تكلفا بل يعطي 

 داد... عن صدؽ نية ك٤تبة كك 
فنص أّب ٘تاـ )الَلحق( يتعامل مع نص بشار )السابق( على سبيل التحاكر أك ا١تصادرة عليها أك 
القبوؿ... ٙتة أرل يف بعض ا١تعآف أف النص الَلحق يتعامل مع النص السابق على سبيل التعديل أك الرفض أك 

 اصفات ا١تتعارفة عليها.السخرية أك التشويو... كىذه التفاعلية تتحقق بُت النصُت عرب ا١تو 
فا١تعآف ا١تشًتكة كغَتىا اليت يقع فيها شيء من ٘تازج/٘تاثل/تَلحق ٘تيىثًٌلي بؤرةن مزدكجةن تتجسَّدي هبا نصيةي 

كيقـو إبلغاء استقَللية النص  السالف،"النص"، فًتبطها اب١تتقدـ... كىذا ما ٬تلب اَّلنتباه إُف النص الغائب/
اليت تدمج "النص" اقق يف التاريخ كاجملتمع/الثقافة/ا١تاوي... كبذلك يصَت "النص" نظرا إُف تلك اَّلزدكاجية 

 بنية عميقة غَت سطحية تتوالد عرب نصوص اجملتمع كالتاريخ... 

                                                           

 .198-1/197كيف معٌت "اَّلبتذاؿ" كمفهومو ينظر: ا١تثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر:  -1
ا١توازنة بُت أّب ٘تاـ حبيب  ـ.2007ثقافة العربية . ٚتع كٖتقيق كشرح: دمحم الطاىر بن عاشور، اٞتزائر عاصمة ال1/136ديواف بشار بن برد:  -2
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          "                                      التناص"ى مع تتالق عربيةمصطلحات  ثاين؛ال الفصل

  

199 

مث إف ا١تعآف ا١تشًتكة َّل تعٍت دراسة ا١تؤثرات أك ا١تصادر أك عَلقات التنثَت كالتنثر بُت النصوص يف الًتاث 
تشتمل على كل ا١تمارسات ا١تًتاكمة كاألنظمة اإلشارية كالشفرات التارٮتة كالشظااي اٞتماعية  العرّب بل إهنا

كالعينات األدبية كا١تواوعات اللغوية كالسياقية... كىذا ىو عُت التناص عند جوليا اليت جاءت بو بديَل 
 ١تصطلح اٟتوارية عند ابختُت.

ها ا١تختلفة تصلح أف يطلق عليها ٔتسمى جديد كىو ىذه األبعاد اليت تتآلف يف "السرقة" من نواحي
"التناص"، ألهنا تدرس العَلقةى بُت النصُت فنكثر كتؤثر على طريقة قراءة النص ا١تتناص... انطَلقا من ذلك 
" على أنو حاملي آباًر نصوصو أخرى أك أصدائها... كىنا  د "النصَّ ينحو اٟتديث إُف مفهـو "التناص" الذم ٬تسًٌ

يف اَّلعتبار ما جاء بو جنيت عند دراستو للتناص حيث جعلو َّل يقتصر على اآلبار أك  يووع ينبغي أف
التضمُت أك األصداء فحسب بل إف "ا١تصطلح" ٯتثًٌل ٘تازجا كبَتا/تَلٛتا عميقا بُت النصوص ٦تا يعٍت "عرب 

لإلشارة إُف النص  hypertext ؛ النص ا١تتسعمصطلحُت جنيت كوع"، trnstextutalityالنصية 
 لنص ا١تؤثر/األكؿ/السابق/ا١تتقدـ،لإلشارة إُف ا hypotext النص ا١تنحسرك  ،ا١تتنثر/ا١تتفرع/الَلحق/ا١تتنخر
، كيدرساف ارتباطات نصية كعَلقة متعارفة "عرب النصية" "النص" من خَلؿ مفهـو اللذين ينتهياف إُف ٕتسيد

  أك نصوص عديدة. عليها يف خطوط نصية النص ا١تكوَّف من نصُت
 األخذ وتداوؿ ادلعاين

جعل أبو ىَلؿ العسكرم السبقى كالفضلى للشاعر أك الكاتب إذا أخذ ا١تعآف ا١تتداكلة شريطة أف صاغ 
صياغة َف يسبقها أحد، فػ الكاتب أك الشاعر يستطيع أف يصوغ صياغة ٚتيلة ليغلب هبا صفةى "التداكؿ" 

جودة قر٭تتو كمهارة صياغتو كإتقاف نسجو. اٞتدة اليت أتِت يف العبارة مقدار ك"التوارد" ك"اَّلتفاؽ" حسب 
كالنص، يعود فضلها إُف الَلحق إذا زاد، كىذا األمر ييًقرُّ ترادؼ "التناص" عليو، كىذا ما أكده أبو ىَلؿ 

 دمن تقدمهم اينليس ألحد من أصناؼ القائلُت غٌت عن تناوؿ ادلع" بقولو: -يف اببو عقده يف حسن األخذ  -العسكرم 
من عندىم، كيربزكىا يف معارض من أتليفهم، كيوردكىا يف غَت  ، كلكن عليهم إذا أخذكىا أف يكسوىا ألفاظاوالصب على قوالب من سبقهم

، كلوَّل أف القائل هبا ٦تن سبق إليها يف حسن أتليفها، كجودة تركيبها، ككماؿ حليتها، كمعروها فإذا فعلوا ذلك فهم أحق تها األكُف، كيزيدكىايحل
 1يؤدم ما ٝتع ١تا كاف يف طاقتو أف يقوؿ". 

يعود "التناص" إُف "تداكؿ ا١تعآف" ك"تداخل األفكار" كتَلقى ا٠تواطر"، فإرجاع ا١تعآف إُف السابق يعٍت 
حتمية التداخل كالتعالق كالتشابك بُت النصوص، فَل يقدر أحد على اإلفَلت من شباؾ التداخل مع 

ؿ ا١تعآف من ا١تتقدمُت كتكوين تناكي  ؛ىذا ا١تعٌت ينطبق ٘تاما على مفهـو "التناص"، ألف كَل األمرينالسابقُت. 
امتصاص كٖتويل لنص آخر، فالقيمة العمَلتية سواسية يف  يلتقياف عند"النص" كموزاييك من اَّلستشهادات 

                                                           

 . الفصل األكؿ يف الباب السادس من حسن األخذ. 217كتاب الصناعتُت الكتابة كالشعر:  -1
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اث لو سبق يف فتق بذكر تلك القضااي إف الًت  إذا قلت لًتاث العرّب كاللسانيات اٟتديثة بلل طريف النقد النصي
يتسٌت ذلك ١تن ، ك اليـو ١تا كنت مبالغا فيو النصية كمقوماهتا أكثر بكثَت ٦تا تطرقت إليها األلسنيات اٟتديثة

أطناب التحوؿ عرب ربطو األكشاج ا١تختلفة  يفككك  ،كَلـ العسكرم، إنو يوحي إُف اَّلحتذاءٯتعن النظرى يف  
لتجسيدات أفق توقعات القارئ، كيفتق معآف تلك األفقية من خَلؿ الضغوط على ثقافة معينة أك ثقافات 

 دمَتىا كهتدٯتها يف نف  الوقت...متباينة، كيسبب علل تصارع النص كاستيعاهبا للنصوص األخر كت
رية النقدية البَلغية َّل تعٍت حصر فعالياهتا على قرص "التناص" ىذه ا١تصطلحات العربية/اٟتصيَلت الفك

تسجيل مفهـو "التناص" كمعطياتو يف أيقوانت الوسائل ا١تًتابطة، ا١تتضمنة اإلمكانيات  إهنا تعٍت ا١تدمج بل
النصية، ا١تشتملة على ا٠تصائص ا١تتشابكة األطراؼ، ا١تتوارية يف ا٠تطاابت كا١تلفوظات ا١تتعددة الصور 
كاٟتركات كاألصوات كالدَّلَّلت كالعَلمات... ٙتة مصطلحات أخر تستدعي نف  ا١تواصفات الفنية ا١تتطلبة 

لشذرات عصرنة النص كالتناص ليتبُت  ٘تثيلو  آخرى ٣ترَّدي  ها دكف بعضو كلكن مفاد ذكر بعضً  ،بدكرىا إ٧تاز النص
 . ..صرةللقارئ أف علماء العربية كانوا كاعُت ّتملة شذرات النصية ا١تعا

 االستشهاد
ومن "النص" امتدادا ١تفهـو اَّلستعَلء النصي، إهنا مصاحبات نصية  Citationsتعترب اَّلستشهادات 

تقع يف بنية نصية معينة ابعتبارىا ٣تموعةن من النصوص ا١تنخوذة من ذاكرة النص الكلي/العاـ، فمؤلف "النص" 
ستيعابو عا تناسليا َّل" طابى "النصَّ  بي سً كٍ يكوف قارائ/متلقيا يف نسج اللفظ كا١تعٌت لصياغة "النص". كبذلك يي 

 عددا من النصوص... إنو طريقة متبعة قدٯتا لَلستحضار. 
نظرا إُف ظاىرة التداخل بُت النصوص اليت ٝتاىا جنيت بتسميات ٥تتلفة، لكل تسمية معٌت/مفهـو ٤تدد 
يتحلق يف ٕتاكز النص إُف غَته كدخولو يف عَلقة مع نصوص أخر... ىذا اٟتضور سواء كاف يف صورة 

مُت/اَّلقتباس/اَّلستشهاد أك غَتىا، ٬تعل "النص" متداخَل مع غَته تداخَل فعليا من طريق  العقد/اٟتل/التض
وم، كمن طريق "التضمُت" إذا يئا من النص ا١تقدس، أك النص البن"اَّلقتباس" إذا كاف النص األدّب مضمَّننا ش

آلخر جزءا من النص تداخل النصاف األدبياف من الشعر/النثر، كمن طريق "اَّلستشهاد" إذا جعل النص ا
اٟتاور إبسناد دَّللتو إليو، أك ٖتويل النثر إُف النظم كابلعك  إذا كاف ابلعقد أك اٟتل كغَتىا... ىذه 

" ْترفيتها، ذكر جنيت اٟترفية التناصية ٦تثَل بػ "اَّلقتباس" ٦تا يعٍت أنو َف اته اإلشكاليات متداخلة النصية "تناصَّ 
حوؿ قضية  ةدراسال النصُت/النصوص، ىذه ا١تداخلة ابتت ٤تور ييرًٍد بو إَّل مداخلةن صر٭تةن بُت

 "النص/النصوص" ما يسمى بػ "التناص"، فالبنية النصية تصَت ملتقى تعالًق بػيٌتىن صيٍغرىل كبػيٌتىن كيبػٍرىل. 
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  ادلوازنة
               يرل اآلمدم من خَلؿ موازنتو بُت البحًتم كأّب ٘تاـ أف التعلق بُت الشاعرين الذم ينبئ                                            

ائية يعن ظاىرة تداخل عناصر دَّللية/ٝت غَت قصد يىًنمُّ  من أك قصداعنو تعالق معانيهما كتَلحق صياغاهتما 
اع الشعراء، فَل ينكر على الشاعرين يف أم حاؿ من األحواؿ أف يتفقا يف كثَت من ا١تعآف، ْتيث تقع عليها طب

َّلسيما فيما اعتادىا الناس. كقد سلك علي بن عبد العزيز اٞترجآف مسلك اآلمدم يف اعتبار كجود تداخل 
وع الذكي َّل ٯتكنو تناكؿ ألفاظ "أف ا١تطبنصُت قدٔف كجديد من خَلؿ تبياف حاجة ادث إُف الركاية كاٟتفظ قائَل: 

قيل: إف العرب إَّل ركاية، كَّل طريق للركاية إَّل السمع، كمَلؾ الركاية اٟتفظ، كقد كانت العرب تركم كٖتفظ، كيعرؼ بعضها بركاية شعر بعض، كما 
 الشعر حيث تراىم، ككاف عبيد راكية األعشى، زىَتا كاف راكية أكس، كإف اٟتطيئة راكية زىَت، كإف أاب ذؤيب راكية ساعدة بن جؤيَّة، فبلغ ىؤَّلء يف

، غَت أهنا كانت ابلطبع  أشد ثقة كإليو كَف تسمع لو كلمة اتمة، كما َف يسمع ٟتسُت راكية جرير، كدمحم بن سهل راكية الكميت، كالسائب راكية كيثػىَتًٌ
 1 أكثر استئناسا".

ىر اٞترجآف من خَلؿ استخدامو ٙتة يتحقق "التناص/التداخل التناصي/البينصية" عند عبد القا
مصطلحات متناثرة يف كتابو "دَّلئل اإلعجاز" حوؿ )النظم( من قضية اللفظ كا١تعٌت، كقضية الفصاحة 
كالبَلغة، كقضية األخذ مع اإلحساف كاإلجادة أك األخذ مع اإلساءة، كما إُف ذلك. ىذه ا١تصطلحات تشَت 

 كتناظر٫تا يعٍت تداخلهما فيما ىو كشف عن حضور نص بُت إُف التوازم بُت النصُت فنكثر. كتوازم النصُت
نص آخر. نظرا إُف ذلك تعرض عبد القاىر للفركؽ بُت العبارتُت الدالتُت على معٌت كاحد إَّل أف إحدا٫تا 
 تػىٍفضيلي أيٍختىها ١تزية ٗتتصها، أفادت ىذه معٌت ما َّل تفيده تلك، كمن مثىَّ َّل تصَت العباراتف دالتُت على معٌت
كاحد بل تدؿ عليو األكُف ما َّل تدؿ عليو األخرل... ألف ا١تعٌت يف ىذا السياؽ يعٍت الغرض ما أراد ا١تتكلم 
إثباتو أك نفيو، مثل قولنا: زيد كاألسد ككنف زيدا األسد، ففي األكؿ قصد تشبيو زيد ابألسد، بينما ا١تعٌت يف 

تزيد يف معٌت تشبيهو بو زايدة َف تكن يف األكؿ، كىو  الثآف فَل يتم ٔتجرد تشبيو أحد٫تا ابآلخر، بل ىنا ما
يى يف نظم  بياف فرط شجاعة زيد كقوة قلبو كأنو َّل يركعو شيء، ىذه الزايدة كىذا الفرؽ ما جاء إَّل ٔتا تػيويخًٌ

ـى "الكاؼ" إُف صدر الكَلـ كريكًٌبىٍت مع  سبيل إُف الشك يف   -إذان  -، فلم يبق "أفَّ "اللفظ كترتيبو، حيث قيدًٌ
 2أف ذلك كاف بػ "النظم". 

ا١تعاروة عند عبد القاىر اٞترجآف تتصف بػ الفصاحة كالبَلغة كٗتَت اللفظ كجيد السبك كحسن اٟتبك، 
"كإذا عادت إهنا َّل أتِت بُت الكَلمُت إَّل من جهة ىذه األكصاؼ الراجعة إُف ا١تعآف دكف األلفاظ أنفسها. 

 ١تعاروة إُف جهة ا١تعٌت، ككاف الكَلـ يعارض من حيث ىو فصيح كبليغ كمتخَت اللفظ، حصل من ذلك أف "الفصاحة" ك"البَلغة" ك"ٗتَت اللفظ"ا

                                                           

 .159. كينظر: قضااي اٟتداثة عند عبد القاىر: 23الوساطة بُت ا١تتنب كخصومو:  -1
فصل منو. أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرٛتن اٞترجآف. قرأه كعلق عليو: أبو فهر ٤تمود  -. ابب اللفظ كالنظم258كتاب دَّلئل اإلعجاز:   -2

 دمحم شاكر. مكتبة ا٠تا٧تي ابلقاىرة. 
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عبارة عن خصائص ككجوه تكوف معآف الكلم عليها، كعن زايدات ٖتدث يف أصوؿ ا١تعآف، كالذم أريتك فيما بُت "زيد كاألسد" ك"كنف زيدا 
 1 كأبف َّل نصيب لأللفاظ من حيث ىي ألفاظ فيها بوجو من الوجوه".األسد" 

  2 ذكر بيت أّب نواس: ]الرمل[ -كىو يف دائرة تناسب ا١تعآف  -مثاؿ ذلك أف أاب اٟتسن 
تىػػػًخػػػػػػػػبي    أتىٍخيذيهي  خيلًٌيىٍت كىاٟتٍيٍسنى  تىػًقػػػػٍي ًمٍنػػػػوي كتػىنػٍ  تػىنػٍ

 ]الوافر[ كبيت عبد هللا بن مصعب:
ػػػػػػػػٗتىىيػَّري يف اأٍليبػيوَّ   كىنىنَّك ًجٍئتى ٤تيٍتىًكمان عىلىٍيًهمٍ  ػػػػػػػػػػا تىشى  ػػػػػػػػػػػاءي ًة مى

 3 [الطويل] كذكر أهنما معا من بيت بشار:
ٍتي كيٍنتي اٍلميهىذَّاب  خيًلٍقتي على مػػػا يفَّ غىيػٍرى ٥تيىػػػػػػػػػػَتَّو   ىىوام، كىلىٍو خيَتًٌ

 4 كاألمر يف تناسب ىذه الثَلثة ظاىر، مث إنو ذكر أف أاب ٘تاـ قد تناكلو فنخفاه كقاؿ: ]الوافر[
ٍ تىزًٍدىافػىلىٍو صىوَّ  بػاًع   ٍرتى نػىٍفسىك َفى ػرىـً الطًٌ عىلى مىا ًفٍيكى ًمٍن كى

5 
تصرؼ يف ا١تعٌت يظهر من ىذا التوازم/ا١تعاروة بُت ا١تعآف التداخل النصي الناجم عن األخذ كاإلخفاء كال

كإخراجو يف صورة جديدة غَت اليت كاف عليها. فػ "الكتابة" عند ابرث َّل تكوف إَّل نتاجا ٚتاعيا لتفاعل ٦تتد 
لعدد َّل ٭تصى من النصوص ا١تخزكنة يف ابطن ا١تبدع. فكل نص يتمخض عن النصوص األخر بنشوءه يف 

/الشفرات ا١تنسية )أم أف أصو٢تا منطمسة( يف توارثو ذىن ا١تنشيء/الكاتب/ا١تتلقي لتكثفو ابلعَلقات ا١تتفاعلة
بتداخل النصوص  Deconstructive criticismكتداخلو كىو ما يسميو ركاد مدرسة النقد التشر٭تي 

(Intertextuality) فَل كجود للنص الربئ من العَلقات/ا١تداخَلت، كىي تعٍت ىنا ا١تقتطفات ."
/سلسلة من العَلقات مع نصوص Intertextا١تستعارة الشعورية كالَلشعورية ما عناه ليتش بػ نص متداخل 

 أخر/ظهور ا١توركث يف حالة هتيج كهتدٔف كتدمَت ك٤تتول اترٮتي كثقايف... 
  االقتصاص

عبارة عن  أنو ، إهنم رأكامصطلح "اَّلقتصاص" القرآٓف حياؿبعض أكساط العلم  انؿ القوؿ إعجاب
كإف َف يكن يف  ا١تعاصر حىت ابلغوا يف إبداء كجهة نظرىم قائلُت: إف "التناص/البينصية" "التناص"مصطلح 
أَّل كىو "اَّلقتصاص" يشمل ٚتيع  إَّل أف ٙتة مصطلح العرّب ٔتسماه ا١تتداكؿ بُت النصيُت اٟتداث الًتاث
من القصًٌ كىو تتبع األثر كأف يفعل الَلحق مثل ما فعل  لكونو حافَل عدة جوانبو، كمنخوذا ص"تنا"ال ظواىر

                                                           

 . 260-259كتاب دَّلئل اإلعجاز:   -1
 ـ. 2002دار كمكتبة ا٢تَلؿ للطباعة كالنشر،  . قدـ لو كشرحو على ٧تيب عطوم،26ديواف أّب نواس )الغزليات(:  -2
تون ، كدار السَلـ للطباعة  -. ٚتع كٖتقيق كشرح للشيخ دمحم الطاىر ابن عاشور. دار سخنوف للنشر كالتوزيع1/269ديواف بشار بن برد:  -3

غآف ألّب الفرج األصبهآف علي بن اٟتسُت: ـ. كقد كرد صدر البيت يف األ2008-ىػ1429القاىرة، الطبعة األكُف:  -كالنشر كالتوزيع كالًتٚتة
لبناف. كينظر: بشار بن  -"طبعت على ما يف غَت ٥تَت" بدَّل من "خلقت". )مصور من طبعة دار الكتب( مؤسسة ٚتاؿ للطباعة كالنشر، بَتكت

  ـ.1983-ىػ1403لبناف،  -. لػ د. دمحم الصادؽ عفيفي، دار الًتاث العرّب، بَتكت77برد دراسة كشعر: 
 . 1/408شرح ديواف أّب ٘تاـ:  -4
 . )ا١توازنة بُت الشعرين اإلجادة فيهما من اٞتانبُت(.324دَّلئل اإلعجاز يف علم ا١تعآف:  -5
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ٍيًو﴾ ]القصص: ، كمنو قولو تعاُف: ﴿كىقالىٍت ءو يٍ شى  دى عٍ ا بػى ئن يػٍ شى  هي رى ثػى أى  تى عٍ بػَّ تػى إذا تػى  ءى يٍ الشَّ  تي صٍ صى قى  "يقاؿ: السابق. كيف اللساف:  [11أًليٍخًتًو قيصًٌ

فالشاعر أك الكاتب أيخذ  2 ."أم تتبعي أثره حىت تنظرم من أيخذه كالقصص كذلك: األخبار ا١تتتبعة" أك يقاؿ: 1 .أم اتبعي أثره"
 ة فيها حىت يكاد ٮتلقها من العدـ،كينفث اٟتيا ،موووع قصيدتو أك قصتو عن أسطورة شعبية أك اترٮتية

فالنص الَلحق يستمد مادتو من ا١تاوي ابستحضار اٟتادثة كرٝتها يف صورة النص ٦تا ىو قريب من مقصد 
 غرض اإلشارة كغاية اَّلستيحاء...التلميح ك 

إُف اَّلقتطاع كالتحويل  للتحوؿ الواقع فيوفيختلف معناه أبسره  "النظم القرآٓف"إُف  أما عند توجيو "التناص"
"من نظم كتاب هللا جل ثناؤه اَّلقتصاص، كىو أف يكوف كَلـ يف سورة مقتصا من كَلـ يف سورة أخرل  ن فارس:بُت النصُت كما قاؿ اب

، كاآلخرة دار ثواب َّل عمل، كىو ]315البقرة: [ ﴾ٍُتى اٟتًً الصَّ  نى مً لى  ةً رى و يف اآلخً نَّ ا كإً يى نػٍ ه يف الدُّ رى جٍ أى  اهي نى يػٍ كآتػى ﴿أك يف السورة معها كقولو جل ثناؤه: 
 3 ".]10طو: [ ﴾ىلى عي الٍ  جاتي رى الدَّ  مي ٢تىي  كى كلئً فني  اتً اٟتً الصَّ  لى مً عى  دٍ ا قى نن مً ؤٍ مي  وً تً أيىٍ  نٍ مى كى ﴿مقتص عن قولو: 

فالعَلقة بُت ىاتُت اآليتُت تسمى بػ "اَّلقتصاص" ألهنما تنبئآف عن قصة/حادثة/كاقعة جرت يف زماف 
 غابر، كردت أحداثها متناثرة ٕتمعها عَلقات ترابطية، ٕتسيدية، تشكيلية، ٕتسيمية. 

لنصُت ذكر النقاد مصطلح "اَّلقتصاص" يف إطار النص القرآٓف، كقد عيًرؼى من قبل أف "التناص" يقتضي ا
َل يوجب أف يكوف ٙتة نصاف بل إنو ينطبق على النص الواحد شريطة أف ف١ترحلة األكُف بينما "اَّلقتصاص" يف ا

أف  يقتضي "التناص" إفيشمل ذاؾ النص مقتطفات قصصية، مًتابطة األجزاء كمتداخلة العناصر. كالثآف: 
أما "اَّلقتصاص" فإنو َّل ٯتيز بُت نص قدٔف  يكوف ٙتة ٘تايز بُت النصُت يف كوف أحد٫تا قدٯتا كاآلخر حديثا

أحد٫تا كىو النص  أبفالتَلقح كالتَلشي كالتداخل بُت النصُت  يعٍت "التناص" إفكحديث. كالثالث: 
عودتو إُف مؤلفو/صاحبو رغم أف أصالتو تعود إُف النص القدٔف كذاؾ عالقا بغَته يف  يكوفَّل اٟتديث/ادث 

كقد يكوف معركفو، أما "اَّلقتصاص" فإنو ٪تط يًتكب من عدة أجزاء كَّل يكوف  القدٔف قد يكوف ٣تهوؿ األصل
جزء منو مستقل الوجود، فا١تقتطفات القصصية عندما ٕتتمع كتتآزر فتتكوف منها قصة طويلة كانت أك قصَتة. 

و يسَت مسارا متضمنة أصداء كمعاف كدَّلَّلت، أما "اَّلقتصاص" فإن ؿو وٍ قي نػي  كالرابع: إف "التناص" يسَت مساراتً 
 قصصيا فحسب. 

فاَّلقتصاص نظرا إُف إطاره القصصي يف )النص القرآٓف( ٯتثل مقتطعات/مقتطفات/٤توَّلت بُت أجزاء 
النص الواحد، كبعبارة إف اَّلقتصاص يقع يف النص من كجهة أبعاض النص ابنتمائو إُف مؤلف كاحد، كالقصة 

اث كَّل يسردىا يف مكاف كاحد، أما "التناص" فإنو ٭تدث من اليت يتناك٢تا صاحبها ٬تعلها/يذكرىا متفرقة األحد
                                                           

، ٖتقيق: عبد ىػ[711-630لػ ٚتاؿ الدين أّب الفضل دمحم ابن منظور ]. )ابب القاؼ(، 39/3650لساف العرب: اجمللد ا٠تام ، اٞتزء  -1
 القاىرة. -، دمحم أٛتد حسب هللا، ىاشم دمحم الشاذِف، الناشر: دار ا١تعارؼهللا علي الكبَت

 . لػ مناع القطاف. مكتبة كىبة، القاىرة، الطبعة السابعة.300مباحث يف علـو القرآف:  -2
 .181الصاحب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كَلمها:  -3
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كجهة النصُت فنكثر ك٭تسب أحد٫تا حاورا كاآلخر غائبا كٖتدث صلة التهدٔف مث يعود النص اٟتاور كنتاج 
 النص الغائب إُف النص اآلخر قد ٭تضر كقد يغيب...

أخرل قدسة األخر إهنا ٘تثل نصوصا فالقرآف الكرٔف يعٍت "النص" من كجهة نظر "التناص" أما الكتب ا١ت
إف  -معاذ هللا  -: عند توجيو "التناص" إُف النص ا١تقدس/النصوص ا١تقدسة يقاؿ غائبة حينا كحاورة حينا آخر،

النص القرآٓف أصبح نصا متكامَل إَّل أنو استفاد يف مضامينو كصياغاتو كأشكالو كمعانيو من كتب أخر... إنو 
 نص مقتب  من غَته.

َّلقتصاص" فإنو يشَت إُف ًقطىع النص أم ٙتة قصة كرد بعضها يف أكائل النص القرآٓف كبعضها اآلخر أما "ا
إذا  ،يف أكساطو كبعضها اآلخر يف أكاخره أك تلك القصة َف ترد يف سورة كاحدة بل إهنا جاءت يف سور متعددة

 تقطعة األجزاء كالدَّلَّلت... اجتمعت كل اآلايت اليت كردت فيها تكتمل صياغتها كأتليفها كإَّل فتبقى م
 !؟ ىل "التناص" ىذا 

ف القصص ا١توحية إُف الوقائع ا١تاوية كاألحداث السابقة القوؿ إلـز إف طبق "التناص" على "اَّلقتصاص" ل
استفاد يف أخذ األحداث كسرد منعطفاهتا من الكتب السابقة،  و ا١تعجز قدصاغها النص القرآٓف أبسلوباليت 

، ألف صياغة النص كالتصرؼ فيها لَلستفادة من غَته من صفات ٘تاما كىذا األمر يف حق ذات اإللو مردكد
. قوؿ القائل: البشر، كبذلك صدؽ  إف القرآف الكرٔف كتاب النب كغَته من تػيهىمو كتػيهىمىاتو

اب١تعٌت الشائع كىو كركد القصة يف سورة/سورتُت/سور ذات أجزاء  "اَّلقتصاص" كإف طبق "التناص" على
إُف ا١تاوي  /القصصىذه القصة تعود )شظااي( أفغَت متناسقة، كمعاف غَت متتابعة، كدَّلَّلت غَت متوالية للـز 

ة أهنا تتمثل ا١تكوَّف من شفرات ٖتتشد يف حضنو ٣تموعة من دَّلَّلت كمعاف تثبتها اللسانيات النصية اٟتديث
كذاؾ الغائب َّل يعٍت ا١ترجعية كا١تصدرية بل إف النص اآلٓف  ،نصا غائبا. فكل نص حاور ىو نتاج نص غائب

اٟتاور عُت دليل على أف ماويو قد كاف، لوَف يكن ماويو ١تا كاف حاوره، كىذا ٦تا يؤكد أف النص لي  
 . أكثر من ٣تموعة منخوذة من غَته بطريق مباشر أك غَت مباشر

 عَلقة كطيدة بُت "النص" Michael Wartonكميكائل كارتن  Judith Stillسادا جوديث ستل 
كٗتتزؿ الواقع كتؤيده عرب ١تساًت سيٍلطىًتو على مؤلًٌفى النصًٌ ابعتباره قارئى  كاآلخر كجعَله كحدة تتقيد ٔتقدمَّو،

:  النصًٌ
“The theory of intertextuality insists that a text (for the moment to be understood in the 
narrower sense) cannot exist as a hermetic or self-sufficient whole and so does not 
function as a closed system. This is for two reasons. Firstly, the writer is a reader of texts 
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(in the broadest sense) before s/he is a creater of texts, and therefore the work of art is 
inevitably shot through with references, quotations and influences of every kind”... 1  
، نظرية التناص تصر على أف النص )يف اللحظة اليت ٬تب أف يفهم اب١تعٌت الضيق( َّل ٯتكن أف يوجد ٤تكما أك مقصورا على ذاتو كليا
كلذلك َّل يعمل النص كنظاـ مغلق. كىذا لسببُت: األكؿ، يكوف الكاتب قارائ لنصوص )اب١تعٌت األكسع( قبل أتليفو/ىا للنصوص، 

 كبذلك يتم إطَلؽ/صياغة العمل الفٍت حتما من خَلؿ ا١تراجع، كاَّلقتباسات كأتثَتات كل نوع.
فمن كجهة نظر٫تا مثَل َّل يقتصر "النص" على ذاتو فقط بل إنو يتضمن العوامل األخرل اليت ٖتدد 
إنتاجو، كبذلك َّل ٯتكن أف يشعر أحد بوجود النص إَّل يف اإلنتاج/ا١تغزل. كالذم يطبع "النص" هبذا ا١تعٌت 

اليت تسيطر  السالفةات النصية ىو "التناص". فإنو َّل يسمح للنص التجريد كاَّلستقَلؿ بل يفًتض لو اَّلفًتاو
 على ٖتكمو. 

بىًغٍي لىوي ًإٍف ىيوى ًإَّلَّ ذًٍكره ﴿رسوؿ كلي  بشاعر قاؿ تعاُف:   فإف النب الكرٔف ٍعرى كىمىا يػىنػٍ كىمىا عىلٍَّمنىاهي الشًٌ
كالقرآف الكرٔف مبُت ألنو ظاىر بنفسو يف حقيقتو كإعجازه كأنو لي  من كَلـ البشر.  [69]ي :  ﴾كىقػيٍرآفه ميًبٍُته 

شاعر. كقد أخرب القرآف الكرٔف عن زعمهم  لقوؿ ا١تشركُت كزعمهم أف رسوؿ هللا  ففي اآلية ا١تذكورة ردّّ 
ا أيٍرًسلى اأٍلىكَّليٍوفى بىٍل قىاليٍوا أىٍوغىاثي أىٍحَلى ﴿ :ىذا يف اآلية التالية األنبياء: [ ﴾ـو بىًل افٍػتػىرىاهي بىٍل ىيوى شىاًعره فػىٍليىٍنتًنىا آًبيىةو كىمى

كقد ردَّ هللاي تعاُف عليهم مبيًٌنان أف الكتاب ا١تبُت ا١تنزَّؿ على الرسوؿ لي  منتىجا شعراي أك كَلما كهنوتيا بل  ]0
. كىمىا ىيوى بًقىٍوًؿ شىاًعرو قىًلٍيَلن مىا تػيٍؤًمنػيٍوفى. كىَّلى بًقىٍوًؿ  ﴿تعاُف:  كقولو  إنو تنزيل من رب العا١تُت ًإنَّوي لىقىٍوؿي رىسيٍوؿو كىرٔفٍو

  .]41-45اٟتاقة: [ ﴾كىاًىنو قىًلٍيَلن مىا تىذىكَّريٍكفى. تػىٍنزًٍيله ًمٍن رَّبًٌ اٍلعىالىًمٍُتى 
تعُت الطالب على فهم  اليت كغَتىم، ألهنا من كسائل اإليضاح 2 اىتم القرآف الكرٔف بقصص األنبياء

كىو أكؿ ا١تصطفُت من األنبياء  األشياء كإدراؾ ا١تغزل. فننخذ كمثاؿ لَلقتصاص قصة أّب البشر آدـ 
ـى ﴿ يف القرآف الكرٔف ٜتسا كعشرين مرة يف ٜت   ، ذكر اسم آدـ ]11آؿ عمراف: [ ﴾ًإفَّ هللاى اٍصطىفىى آدى

                                                           

1- Intertextuality: theories and practices: 1.  
تػينىا ﴿ منهم ٙتانية عشر نبيان كرسوَّل ذكرت أٝتاؤىم يف سورة األنعاـ، يف قولو تعاُف: ذكر القرآف الكرٔف قصص األنبياء كغَتىم، -2 كىتًٍلكى حيجَّ

ا  نىاىى نىا لىوي  إبْػَراِىيمَ آتػىيػٍ بػٍ يٍػنىا كى   يَػْعُقوبَ كى ِإْسَحاَؽ عىلىى قػىٍوًمًو نػىٍرفىعي دىرىجىاتو مىٍن نىشىاءي ًإفَّ رىبَّكى حىًكيمه عىًليمه. كىكىىى يٍػنىا ًمٍن قػىٍبلي كىًمٍن ذيٌرًيًَّتًو  نُوًحاكيَلِّ ىىدى ىىدى
 اْلَيَسعَ كى  إْْسَاِعيلَ كيلّّ ًمٍن الصَّاًٟتًُتى. كى   ِإْلَياسَ كى ِعيَسى كى  حَيَِْت كى  زََكِرايَّ ًلكى ٧تىٍزًم اٍلميٍحًسًنُتى. كى كىكىذى  َىاُروفَ كى  ُموَسىكى  يُوُسفَ كى  َأيُّوبَ كى ُسَلْيَماَف كى  َداُوودَ 
 صاحلك عيبشك ىودك إدريسك عزيركمشوئيل كحزقيل كلقماف كغَتىم مثل: [. 86-82]األنعاـ:  كىكيَلِّ فىضٍَّلنىا عىلىى اٍلعىالىًمُتى﴾ ُلوطًاكى  يُوُنسَ كى 
 . دمحم كنبينا آدـكذي الكفل ك

كاألحداث اليت تقع مثل أشراط  فالقرآف الكرٔف يشتمل على أخبار األمم ا١تاوية كأحوا٢تا كالنبوات السابقة كاٟتوادث الواقعة يف زمن رسوؿ هللا 
 الساعة من نزكؿ عيسى كخركج الدجاؿ كخركج دابة األرض كخركج أيجوج كمنجوج كنفخة الصعق كنفخة القياـ كاٟتشر كالنشر... 
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كعشرين آية، كىاكم ا١تخطط الذم يشمل أرقاـ اآلايت مع عزكىا إُف السور اليت جاء فيها ذًٍكري أّب البشر آدـ 
: 1 
 رقم السورة     السورة               أرقاـ اآلايت   

      37، 35، 34، 33، 31البقرة                    2        
 59، 33آؿ عمراف               3            
  27ا١تائدة                   5            
   172، 35، 31، 27، 26، 19، 11األعراؼ                 7            
 70، 61اإلسراء                 17       
     50الكهف                18       
 58مرٔف                    19       
 121، 120، 117، 116، 115طو                     20       
 60ي                     36           

، فقاؿ: خلق هللا سبحانو وتعاىل آدـ من طُتثل تشتمل القصة على أحداث يكتمل هبا مضموهنا م
ـى ﴿كأشار إُف ذاؾ ا١تبدء يف آايت اتلية مثل:  ]اإلنساف: [ ﴾ٍُتو طً  نٍ مً  وي قى لى خى ﴿ ثىًل آدى ًإفَّ مىثىلى ًعيسىى ًعٍندى اّلِلًَّ كىمى

ًة ًإٌٓفً ﴿ك ]02آؿ عمراف: [ ﴾خىلىقىوي ًمٍن تػيرىابو  ًئكى اًلقه بىشىرنا ًمٍن صىٍلصىاؿو ًمٍن ٛتىىإو مىٍسنيوفو كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىَلى  ﴾خى
اًلقه بىشىرنا ًمٍن ًطُتو ﴿ك ]15اٟتجر: [ ًة ًإٌٓفً خى ًئكى ، فقاؿ: استخالفو يف األرض مث ]13ص: [ ﴾ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىَلى
ًليفىةن قىالي ﴿ ًة ًإٌٓفً جىاًعله يف اأٍلىٍرًض خى ًئكى ا كىيىٍسًفكي الدًٌمىاءى كى٨تىٍني كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىَلى ا مىٍن يػيٍفًسدي ًفيهى وا أىٕتىٍعىلي ًفيهى

ـى ﴿، فقاؿ: تعليمو األْساءك ]15البقرة: [ ﴾نيسىبًٌحي ًْتىٍمًدؾى كىنػيقىدًٌسي لىكى قىاؿى ًإٌٓفً أىٍعلىمي مىا َّلى تػىٍعلىميوفى  كىعىلَّمى آدى
ء ًإٍف كينتيٍم صىاًدًقُتى اأٍلىٍٝتىاءى كيلَّهىا مثيَّ عىرىوىهيٍم عىلىى  ًة فػىقىاؿى أىنًٍبئيوٓف أبًىٍٝتىاًء ىىؤيَّلى ًئكى أمر  مث ]13البقرة: [ ﴾اٍلمىَلى

ـى فىسىجىديكا ًإَّلَّ ًإبًٍلي ى ﴿، فقاؿ: ادلالئكة ابلسجود لو بعد متييزه ابلعلم عليهم ًة اٍسجيديكا آًلدى ًئكى ًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىَلى كى
ـى فىسىجىديكا ًإَّلَّ ًإبًٍلي ى َفٍى يىكيٍن ﴿ك ]14البقرة: [ ﴾فى ًمٍن اٍلكىاًفرًينى أىَّى كىاٍستىٍكبػىرى كىكىا ًة اٍسجيديكا آًلدى ًئكى مثيَّ قػيٍلنىا لًٍلمىَلى
ًة ًإٌٓفً خىاًلقه بىشىرنا ًمٍن صىٍلصىاؿو ًمٍن ٛتىىإو مىٍسنيو ﴿ك ]33األعراؼ: [ ﴾ًمٍن السَّاًجًدينى  ًئكى . فىًإذىا كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىَلى فو

. ًإَّلَّ ًإبٍ  ًئكىةي كيلُّهيٍم أىٍٚتىعيوفى ًلي ى أىَّى أىٍف يىكيوفى مىعى سىوَّيٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمٍن ريكًحي فػىقىعيوا لىوي سىاًجًدينى. فىسىجىدى اٍلمىَلى
لىٍقتىوي ًمٍن صىٍلصىاؿو ًمٍن  السَّاًجًدينى. قىاؿى ايى ًإبًٍلي ي مىا لىكى أىَّلَّ تىكيوفى مىعى السَّاًجًدينى. قىاؿى َفىٍ  أىكيٍن أًلىٍسجيدى لًبىشىرو خى

                                                           

مة، دار . لعبد الوىاب النجار، منقحة كهبا زايدات ىا2ا١تخطط/الشكل أعَله: قصص األنبياء:  ، ككذلكينظر يف تفاصيل قصص األنبياء -1
 لبناف، الطبعة الثانية. -إحياء الًتاث العرّب، بَتكت

 



          "                                      التناص"ى مع تتالق عربيةمصطلحات  ثاين؛ال الفصل

  

207 

ًة ﴿ قولو تعاُف: يف سور أخر مثل أمر السجودككذلك جاء  ]11-15اٟتجر: [ ﴾ٛتىىإو مىٍسنيوفو  ًئكى كىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىَلى
ـى فىسىجىديكا ًإَّلَّ ًإبًٍلي ى قىاؿى أىأىٍسجيدي ًلمىٍن خىلىٍقتى  ًة اٍسجيديكا ﴿، ك]63اإلسراء: [ ﴾ًطيننااٍسجيديكا آًلدى ًئكى كىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىَلى

ـى فىسىجىديكا ًإَّلَّ ًإبًٍلي ى كىافى ًمن اٞتًٍنًٌ فػىفىسىقى عىٍن أىٍمًر رىبًًٌو أىفػىتػىتًَّخذيكنىوي كىذيرًٌيػَّتىوي أىٍكلًيى  اءى ًمٍن ديكٓف كىىيٍم لىكيٍم عىديكّّ آًلدى
ـى فىسىجىديكا ًإَّلَّ ًإبًٍلي ى أىَّى ﴿ك ]05الكهف: [ ﴾َّلن بًٍئ ى لًلظَّاًلًمُتى بىدى  ًة اٍسجيديكا آًلدى ًئكى  ]336طو: [ ﴾كىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىَلى

 ]14البقرة: [ ﴾فىسىجىديكا ًإَّلَّ ًإبًٍلي ى أىَّى كىاٍستىٍكبػىرى كىكىافى ًمٍن اٍلكىاًفرًينى ﴿، فقاؿ: امتناع إبليس عن السجود آلدـك

ًئكىةي كيلُّهيٍم أىٍٚتىعيوفى. ًإَّلَّ ًإبًٍلي ى أىَّى ﴿ ]33األعراؼ: [ ﴾ًإَّلَّ ًإبًٍلي ى َفٍى يىكيٍن ًمٍن السَّاًجًدينى فىسىجىديكا ﴿ك فىسىجىدى اٍلمىَلى
ـى فىسىجىديكا ًإَّلَّ ًإبٍلً ﴿ك ]13-15اٟتجر: [ ﴾أىٍف يىكيوفى مىعى السَّاًجًدينى  ًة اٍسجيديكا آًلدى ًئكى طو: [ ﴾ي ى أىَّى كىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىَلى

336[.  
كإسكاف آدـ كزكجو اٞتنة مث  ،متناثرة يف آايت كسور مثل سبب عداء الشيطاف جاءتٙتة أحداث أخر 

ا الشٍَّيطىافي ﴿ كقولو تعاُف:  هنيهما عن األكل من الشجرة مث إغواء إبلي  ٢تما كإخراجهما من اٞتنة، فىنىزى٢تَّيمى
ا ٦تَّا   كنسيانو العهد كصدكر ا٠تطن/ا١تعصية مث  كعهد هللا إُف آدـ  ،]14البقرة: [ ﴾كىاانى ًفيوً عىنػٍهىا فىنىٍخرىجىهيمى

 كغَته...  لنبيوتػىلىقًٌٍيو الكلمات كقبوؿ توبتو كتكرٔف هللا 
كفيها آايت تدؿ على قدرة  ،كإنذار ،كتذكَت ،كإرشاد ،ففيها كعظ أقف كقفة مستننية عند قصة آدـ 

هللا تعاُف، كفيها رفض ما ٭تادُّ هللاى ك٭تارب اإلسَلـى كالقضاء على الشرؾ اب كمعصيتو، كفيها من جوانب 
كجوانب ركحية كما فيها من أتلق  ،مادية من حياة اإلنساف كما يدكر حو٢تا من العواطف كا١تشاعر كاألحاسي 

كالتنديد ابلشر  ،كمعو ترغيب اب٠تَت كاٟتض عليو ،كفيها شيء من ميوؿ النف  إُف الشر كتركها للخَت ،كصفاء
كأشواؽ النف  كمطا٤تها، كفيها دعوة  ،كفيها معاٞتة ا١تشكَلت اَّلجتماعية كالعقدية ،كاجتثاثو من القلوب

تماد عليو يف صفاء سلوكو كتزين نفسو ٔتكاـر األخَلؽ كا٢تدل كالتقى اإلنساف إُف إيقاظ عقلو كاَّلع
 كمكافحة ارتكاب الرذائل كاٟتث على التمسك ابٟتق كاَّلعتصاـ ْتبل هللا تعاُف.  ،كالعفاؼ
كأف عناصرىا إعادة كتاابت  ،لَلقتصاص فتعٍت أف أجزاءىا متَلٛتة كمتداخلة مثاَّل تٍ عيدَّ  ه القصة إذاىذ
األجزاء مرة كمتَلقية ا١توووعات اترة، كىذه النتيجة تعٍت أف القرآف  يف النص القرآٓف متناثرةوردت ، فأكُف

. ك -معاذ هللا  -الكرٔف  أف ٘تضي أبعد  لتحليل قصة آدـ  يتيح إنوفيما مضى عن "التناص" كيتلةي مفارقاتو
كشف شبكة عَلقات األبنية الداخلية كا٠تارجية. فلي    ألهنا تتقصى فًتة العودة إُف الوراء عن طريق

"اَّلقتصاص" ك"التناص" كىفىرىسىٍي رًىىافو أم: يستبقاف إُف غاية فيستوايف، ألف "اَّلقتصاص" يقتضي التتبع يف 
القصة حيث َّل تكتمل القصة نفسها دكف وم أجزائها ا١تتفرقة، كتلك األجزاء تكوف متداخلة بعضها مع 

قصة على صورهتا ا١ترسلة يف نص كاحد... أما "التناص" فإنو مسمى تزاحم ا١تعآف كتعددية بعض، كأتِت ال
ٕتتمع يف ظل نص يعود إُف غَته، كتكشف عن قائلي النصُت  اليت الدَّلَّلت كتراكم ا١تضامُت كالغاايت
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قة التداخل ، عَلالَلحق كالسابق أك تستبُت العَلقة بُت النص اٟتاور كالغائب عَلقة التوليد كاإلنتاج
ما  كالتَلقح، عَلقة اَّلجًتار كاَّلمتصاص، مهما ٗتتلف حيثيات ىذه العَلقة من انقد إُف انقد إَّل أف ٚتيع

طريق مباشر أك غَت مباشر لكونو خياَّل غَت مبٍت على  منوراء أيِت يف النص اٟتاور لي  لو إَّل العودة إُف ال
ٍي ا١تصطلحُت كجذكر٫تا.   منهج علمي َّلختَلؼ منهجى

مفاد ماويها أك أف الرسوؿ  أف قصة آدـ  يف النص القرآٓف إذا تػىقىرَّرى مفهوـي "التناص" كذلك  كيستلـز
استفاد تلك القصة من قراءاتو األكُف يف الكتب ا١تقدسة أك استمع إُف أصحاب األساطَت كالقصص كالدايانت 

 أبسلوبو ا١تعجز...ناىا مث صاغها فحصَّل الفكرة كاقت
ألف القارئ يتبُت من  آية من آايت النص القرآٓف، فاَّلقتصاص بسماتو ا١تعهودة لدل ا١تفسرين كاألصوليُت

  ( إَّلالنص القرآٓف) ما القرآف ؛خَلؿ احتكاؾ اٟتبك كالسبك، كارتباط ا١تقصدية كالربط، كتداخل اٟتاؿ كا١تقاـ
كآايتو  لي  يف ترتيب ٚتلوف قد خلت من قبلو نصوص، كلكنو لي  نتاجها قط، من هللا تعاُف، ؿه منزَّ  كَلـه 
"اإلٚتاع كالنصوص ا١تًتادفة على أف  :]هـ233 -[ارتياب. قاؿ السيوطي  أكحَتة  أكاوطراب  أكشيء من قلق  كفقره

كعبارتو: ترتيب اآلايت توقيفي َّل شبهة يف ذلك، أما اإلٚتاع فقد نقلو غَت كاحد منهم: الزركشي يف الربىاف، كأبو جعفر بن الزبَت يف مناسباتو، 
 1 ترتيب اآلايت يف سورىا كاقع بتوقيفو كأمره من غَت خَلؼ يف ذلك بُت ا١تسلمُت. انتهى".

افتتاح كل سورة يف غاية ا١تناسبة ١تا ختمت بو السورة قبلها كلكن  أرلعند إنعاـ النظر كإمعاف الفكر مث 
أف القصة القرآنية بكل مقوماهتا  نظر ا١تتنمل ا١تتنٓف يظهر أمامي ذلك ٮتفى اترة كيظهر أخرل، كعند إعادة

 جها كبَلغة تعبَتىا.رىا كركعة نسالفنية َّل ٗترج من عقدة كحل بل إهنا تتميز بصدؽ أخبا
 ألف العقدة تكوف إجابة عن سؤالُت: كماذا بعد، ك١تاذا.   ة عدـ إٯتاف إبلي  فاستحق العذاب،فالعقد

جعلو هللا مردكدا فنمهلو حىت يـو القيامة. أما غَته من ا١تَلئكة فخىرٍُّكا سيجَّدا  ،كاٟتل ١تا تكرب فاستكرب كأَّ
 آمنُت فكشف هللا عنهم ىذا العذاب.

. كلكل شخصية أبعاد جسمية أنو طفل أك  ما البطل/الشخصية فهو آدـ أ كأىلو كاجملموعة من القـو
رجل، ذكر أك أنثى... كاجتماعية أنو يعيش يف القرية أك يف ا١تدينة، مهنتو... كنفسية كىذا البعد يكوف ٤تصلة 
ابق للبعدين السابقُت: ىل ىو عصب أك ابرد، ٣تنوف أك عاقل... كفكرية أنو ٤تافظ أك متحرر، ىل آراؤه تط

 أفعالو؟... 
 أما زماف القصة فهي اٟتياة الدنيا كاَّلستمتاع إُف حُت. 

 مع أىلو إُف الدنيا.  كا١تكاف اٞتنة أك مثلها يف علم هللا سبحانو كتعاُف مث ىبوط آدـ 
 ىتماـ القارئ. قة كهنايتو ٬تب أف تكوف ١تسة تثَت اكالنهاية، ٬تب أف تكوف البداية شائالبداية 

                                                           

 ـ. 1995-ىػ1416ة، الطبعة األكُف . لػ د. عبد الفتاح أبو ًسنَّة. دار الشركؽ، القاىر 25علـو القرآف:  -1
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كغَتىا، ىذه ا١تطالب  كمن أغراض القصة يف القرآف الكرٔف/النص القرآٓف إثبات الوحي كالرسالة كالتوحيد
أطراؼ قصص األنبياء اآلخرين مثل موسى كىاركف كإبراىيم كلوط كداكد كسليماف كأيوب كاألغراض تتمثل يف 

... ىذه القصص تتشابو بعضها  عيسى بن مرٔفكإٝتاعيل كإدري  كذم الكفل كذم النوف كزكراي كمرٔف ك 
 فحسب، فيها موعظة كاعتبار، إهنا ليست لبياف التاريخ بعضا يف الدعوة كالبدء كا٠تتاـ. فقصة آدـ 

  . كما رأل ا١تستشرقوف  القصة ا٠ترافية أك األسطورية ه عناصرى كليست عناصري 
دائرة "اَّلقتصاص" ٖتيط ابلنص القرآٓف، كَّل تعٍت خركجها من دائرة نصو لكونو مقصورا على العَلقات 

نص القرآٓف، ألف ىذا ا١تصطلح ٘تت صياغتو على منهج النص القرآٓف، كَف ينزؿ كَّل ينزؿ كلن النصية داخل ال
ينزؿ كتاب مثلو يف األسلوب كالبياف كي ينحسر "اَّلقتصاص" إليو. فنصوص القرآف الكرٔف كإف كاف بعضها 

كالتفكيك كالتَلحق لتداخل مقتصا عن بعض آخر كلكنها ليست متناصة، ألف التناصية/البينصية تقتضي ا
كالتَلشي، ىذه السمات النصية تعٍت أف النص اٟتاور لي  إَّل نبذة عن النص الغائب، كحضور  كالتثاقف

النص الغائب عرب الًتابطية بُت النصُت يظهر من خَلؿ ٪تطيات أفقية كرأسية، تتقاطعها كتلة اترٮتية كثقافية 
   ر.تماعي يعٍت اٟتضور ا١تباشر حينا كعدـ ا١تباشر حينا آخكٚتاعية، كىذا ا١تنتىج التارٮتي كالثقايف كاَّلج

فيها من لغة فتتمثل كحدة انطباعية كشعورية كعدـ تعدد الشخصيات كاألمكنة كاألزمنة.  قصة آدـ 
كالسرد كتساىم يف تصوير اٟتدث على لساف الشخصيات ا١تشاركة فيو كمن خَلؿ  النسيج اليت تشمل اٟتوار

تصرفاهتم، كمن مث تصبح اللغة يف خدمة الشخصيات كلي  العك . أتت ىذه القصة فيما نبغ فيو قـو النب 
 نزكؿ رغمعلى ك  ،كاشتهركا بو بُت األمم األخر، أصبحت ىذه القصة ٤تمل معاف اترٮتية كأحداث ماووية

كجادت قرائحهم بو، لكن أفهامهم بدأت ٖتار أماـ  ،ذلك إهنا نزلت بلغة قـو صار عَلمة علوًٌ أقدارىم فيو
كٕتاكزتو بعد أف أخذت   ،دقة طاقات لغوية للنص القرآٓف تضاىي قدرات خَلقة طغت على الشعر اٞتاىلي

 كالعراقة 1 نثر يف كل زماف كمكاف، كخرباء القيافة كالعيافة"ملوؾ الفصاحة كالبياف، كأابطرة الشعر كالكل مقوماتو... مع أهنم كانوا 
ٯتلكوف من اٟتضارات أعرقها، كمن الثقافات أووأىا  -كالكهانة كالفراسة يف بٍت اإلنساف، كأبطاؿ الفركسية، كفرساف اٟتركؼ يف كل ميداف 

 2 كأشرقها...".
"فمن خصائص البَلغة إبراز ا١تعٌت الواحد كأمثا٢تا أمضت ٝتةى بَلغة النص القرآٓف يف أعلى مراتبها،  قصة آدـ 

بل يف صورة ٥تتلفة، كالقصة ا١تتكررة ترد يف كل مووع أبسلوب يتمايز عن اآلخر، كتصاغ يف قالب غَت القالب، كَّل ٯتل اإلنساف من تكرارىا، 
كالذم يهمٍت اإلشارة إليو ىو أف "اَّلقتصاص" اب١تعٌت  3 يف نفسو معاف َّل ٖتصل لو بقراءهتا يف ا١تواوع األخرل". تتجدد

ا١تذكور َّل يعٍت أف القصص يف القرآف الكرٔف عمل فٍت خاوع للخلق كاَّلبتكار، بينما "التناص" يف صورة 
                                                           

  .640الظن كاٟتدس. ينظر: ا١تعجم الوسيط: -زجر الطَت كالتفاؤؿ أبٝتائها كأصواهتا ك٦تٌرىا. ك -1
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"لي  قصص القرآف إَّل اٟتقائق التارٮتية  التارٮتي، كيف الواقع"اَّلقتصاص" يستلـز ذلك بل يوجب عدـ التزاـ الصدؽ 

للتذكَت كا١توعظة اٟتسنة تدليَل على صدؽ نبوة النب األمُت  1 تصاغ يف صور بديعة من األلفاظ ا١تنتقاة، كاألساليب الرائعة".
مع أنو كاف   ٟتقة اليت جرت على لساف النبألف أمثاؿ ىذه الوقائع الصادقة كأشباه تلك األحداث ا 

 كأنو كتاب منزَّؿ من ربًٌ العا١تُت. ،أيميا دليل على أحقية ىذا الكتاب ا١تبُت
إهنا  فالقصص ا١تكركرة يف القرآف الكرٔف َّل يدرسها إَّل "اَّلقتصاص" عند العلماء مثل قصة موسى 

كردت يف النص القرآٓف سبعُت مرة، ىذه ا١تعاكدة كالتكرار َّل ٮتلو من فوائد ٚتة، نظرا إُف تلك اًٟتكىم كاألسرار 
َّل يصح أف يطلق عليها "التناص"، ألف "التناص" يعٍت تداخل النصوص ما يشَت إُف أف النص التاِف  فيها

، كىذا أمر فيو مزاعم لعدـ أما األكؿ فلي  إَّل نتاج أكلو/كىو باف ألكلو إُف الَلهنايةيكوف نتاج النص األكؿ، 
 . توافق منهج "اَّلقتصاص" مع منهج "التناص"

كفق مقتضيات  كاحدة بل إنو نزؿ منجما على خامت األنبياء كسيدىم  دفعةفالقرآف الكرٔف َف ينزؿ 
تلك القصص جاءت من مووع إُف مووع كفق مصلحة اقتضاىا حاؿ ا١تسلمُت، ألف  األحواؿ كالظركؼ،

ا١تسلمُت يف بدء اإلسَلـ قد أصيبوا فننزؿ هللا تعاُف ىذا الكتاب اٟتكيم على نبيو ليتلو ما أكحي إليو أماـ 
ص الواحد. ا١تسلمُت . كمن ىذا ا١تنحى يعٍت "اَّلقتصاص" تلك اٟتكمة اليت أتسست على قصة متفرقة يف الن

أما "التناص" فإنو َّل عَلقة لو ٘تاما هبذا الغرض كَّل يؤدم إليو بوجو من الوجوه، بل إنو يفيد أف نصوص 
ا األكُف، كىذا ا١تعٌت إف صدؽ على قصة موسى  ا ًقطىعه منخوذة من نصوص القصة/بػينىاىى  القصة/بػينىاىى

فمعٌت ذلك أف نصوص تلك القصة بعضها مهملة/زائدة، ليست كراءىا أية فائدة تعززىا تلك القصة ا١تتفرقة 
 األحداث. 

بانيا ىذا ا١تفهـو يناقض مسنلة نصية النص القرآٓف أم أنو نص كاحد َّل مثيل لو، كقد سبقت اإلشارة إُف 
كاحدا/نظما كاحدا، كل جزء من أجزائو كآية من آايتو كسورة من سوره تتمثل  أف القرآف الكرٔف يتمثل نصا

 ترابطا متكامَل ك٘تاسكا متناسبا.
بالثا إطَلؽ "التناص" على "اَّلقتصاص" يعٍت ٕتاكز دائرة النص القرآٓف/القصة القرآنية يف أخذ مادتو 

يدة، مثل قائل القصة/مؤلفها، ا١ترسىل إليو، الزماف اللفظية/ا١تعنوية، ا١تضمونية/الدَّللية ٦تا سبقتها عرب كسائل عد
كَف  ،كَف يولد ،َف يلد ،صمده  ،أحده  تعاُف كا١تكاف، األشخاص، الطوارئ كاألحواؿ، التاريخ كالثقافة... إف هللا

، كاف قبل كل شيء كبعده، ىذه الصفات بصفة أساسية انىيك عن تصور الشرؾ معو ،أحده  يكن لو كفوان 
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يػَّتىو/تناصيتو تقتضي أف يصح إطَلؽ تلك الصفات على صاحب ىذا  ،النص القرآٓف"ترفض تناصيةى " ألف نىصًٌ
 .ي ، كقد ثبت بطَلنوالنص القدًٌ 

ألنو بشر مثلنا، كبذلك يبطل أف  انتماء النص القرآٓف إُف النب األمُت  صحةأك يقتضي "التناص" 
 يكوف ىذا النص ا١تقدس/الكتاب ا١تقدس كحيا متلوا من هللا تعاُف.                                       

 رابعا ٗتتلف طبيعة القصة القرآنية كطابعها ٠تركجهما عن التئاـ بشرم، كاختَلفهما يف ا١تداخل كالديبجات
  .كأسلوب عرض األحداث كإبقاء التناسق كالتسلسل فيها

قد أجراىا القرآف الكرٔف ىي نفسها  خامسا تكرار العبارات كا١تعلومات اليت أجريت على لساف نوح 
قػىٍوـً اٍعبيديكا اّلِلَّى مىا لىكيٍم لىقىٍد ﴿كما نَلحظها يف قولو تعاُف:   على لساف ىود  ٍلنىا نيوحنا ًإُفى قػىٍوًمًو فػىقىاؿى ايى أىٍرسى

ؿو ميًبُتو  .ًمٍن إًلىوو غىيػٍريهي ًإٌٓفً أىخىاؼي عىلىٍيكيٍم عىذىابى يػىٍوـو عىًظيمو  ي ًمٍن قػىٍوًمًو ًإانَّ لىنػىرىاؾى يف وىَلى قػىٍوـً  .قىاؿى اٍلمىألى قىاؿى ايى
لىةه  ًت رىّبًٌ كىأىنصىحي لىكيٍم كىأىٍعلىمي مً  .كىلىًكٍتًٌ رىسيوؿه ًمٍن رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى  لىٍي ى ّب وىَلى ٍن اّلِلًَّ مىا َّلى أيبػىلًٌغيكيٍم رًسىاَّلى

ٍم قػىٍوـً اٍعبيديكا اّلِلَّى مىا لىكي  كىًإُفى عىادو أىخىاىيٍم ىيودنا قىاؿى ايى ﴿، مقاران ذلك بقولو تعاُف: [62-59]األعراؼ:  ﴾تػىٍعلىميوفى 
ريهي أىفىَلى تػىتػَّقيوفى  اًذًبُتى  .ًمٍن إًلىوو غىيػٍ ةو كىًإانَّ لىنىظينُّكى ًمٍن اٍلكى ي الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن قػىٍوًمًو ًإانَّ لىنػىرىاؾى يف سىفىاىى قىاؿى  .قىاؿى اٍلمىألى

 لىٍي ى ّب سىفىاىىةه كىلىًكٍتًٌ رىسيوؿه ًمٍن رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى 
قػىٍوـً ًت رىّبًٌ أيبػىلًٌغي  .ايى ًصحه أىًمُته  كيٍم رًسىاَّلى ]األعراؼ:  ﴾كىأىانى لىكيٍم انى

، كىكذا ٧تد نف  األساليب كالعبارات كا١تعآف كا١تعلومات اليت جرت مع األنبياء اآلخرين، كىذا [65-68
قصد هبا التكرار بُت القصص ا١تتقاربة أك ا١تتشاهبة لو دَّلَّلت تشَت إُف الغاية من كرائها، كىي أف هللا َف ي

التحديث بوقائع اترٮتية كاإلخبار عن أحداث اترٮتية أك السرد القصصي كأتسي  أك نشنة التاريخ الديٍت 
للمسلمُت، أبدا! بل ا١تقصد األٝتى من ٚتيع تلك القصص ٢تا ٗتطيطات شكلية إصَلح نفسي كتربوم 

القضااي اٟتاورة كا١تتجددة للبشرية، كما أهنا تصل ا١تاوي "يف معاٞتة تعليمي، كا١تقصود منها العربة كا١توعظة اٟتسنة اليت تفيد 
 1 ابٟتاور كتربط بُت األجياؿ اٟتاورة كالغابرة برابط ديٍت كحضارم عظيمُت متينُت".

فإعادة نص القىصص كنصوص الًقصص يف القرآف الكرٔف إُف السرد كا١توووعية كما فعل كيلش ا١تستشرؽ 
كاف مؤرخا أك قصاصا، إنو عمل ىذه الًقصص، كيلـز من ذلك أف القرآف كتاب   كأمثالو يوجب أف دمحما 

ـ سَلمة اترٮتي مع أنو لي  أتليفا بشراي كَّل عمَل إنسانيا. ٕتليات اَّلقتصاص يف إطار التناص تستدعي عد
"إف : الذم كاف يقوؿبن األعصم اليهودم لبيد  مقالة تػهٍعزىل إُف كيرجع ذلك إُف النص القرآٓف من كل دخيل،

 2 ة ٥تلوقة، فالقرآف كذلك ٥تلوؽ".ار التو 
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 االحتذاء
حذا النعل حذكا أم قدرىا كقطعها على مثاؿ. يقاؿ: حذا النعل ابلنعل. كيقاؿ: حذا فَلف حذك لغة: 

 1مثالو.  ذل فَلف مثاؿ فَلف، أك على مثالو، أك بو: سار علىفَلف: فعل مثل ما يفعل. كاحت
"كاعلم أف "اَّلحتذاء" عند الشعراء كأىل العلم ابلشعر كتقديره  بقولو: عىرَّؼى عبد القاىر اٞترجآف "اَّلحتذاء"اصطالحا: 

فيعمد شاعر آخر إُف ذلك "األسلوب" فيجيء  -ك"األسلوب" الضرب كالنظم كالطريقة فيو  -ك٘تييزه، أف يبتدئ الشاعر يف معٌتن لو كغرضو أسلواب 
مث جاء أبمثلة تووح  2 يف شعره، فيشبو ٔتن يقطع من أدٯتو نعَل على مثاؿ نعل قد قطعها صاحبها، فيقاؿ: "قد احتذل على مثالو"... بو

معٌت "اَّلحتذاء" كتكشف عن أبعاد تناسب ا١تعٌت يف األخذ اٞتلي بُت الشعراء، كاألخذ ا٠تفي كذلك. 
 كلألخذ اٞتلي درجات متفاكتة مثلما تكوف لألخذ ا٠تفي.

مثل ىذا يكوف يف منطقة  عملية تعتمد على اٟترفية إُف حد بعيد، شبيهة ٔتن يصنع شيئا على مثاؿ صنعة سابقة،كأبسلوب آخر إنو "
 ]الطويل[ 3كسطى بُت اإلبداع كااكاة مثل أف الفرزدؽ قاؿ: 
 عان ًكباريىػػػػػػػػػػػػايٍ بػى ًٓتىٍَتو كىقىٍد أٍعيا ري   ئى ًصغاريىإتىً أتػىٍرجيٍو ريبػىٍيعه أٍف ى 

 ]الطويل[ 4 كاحتذاه البعيث فقاؿ:
ًديٍػثيهاأتػىٍرجو كيلى  يءى حى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػٍيبان قىدٯتيهػػػػػػػػػػػكىقىٍد أٍعيا كيلى  ًٓتىٍَتو   ٍيبه أىٍف ٬تى
 [الوافر] 5 عند ٝتاعو ىذا البيت جعلو يقوؿ: كإحساس الفرزدؽ بعملية اَّلحتذاء

ػػػػػػػػػػ ما إذا  افً ػػػػػػتػىنىحَّلىها اٍبني ٛتىٍراًء الًعج  ركدان ػػػػػػػػػػقػيٍلتي قاًفيىةن شى
ببناء األسلوب كامتصاص خواصو يف بناء قد يكوف يف فضاء دَّلِف بعيد  -كما قلنا   -ابلدَّللة ٚتلة، كإ٪تا ىو منوط كاَّلحتذاء لي  منوطا 

 [الطويل] 6ة الشعر( أف ابن الركمي قاؿ: قاؿ ِف البحًتم: قوؿ أّب نواس : عى نػٍ ٘تاما عن النص اٟتاور، فالعسكرم ٭تكي يف )صى 
ٍ أىٍدًر مىٍن ىيٍم غىيػٍرى ما  ايري البىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب ي   ٢تىيم شىًهدىتٍ كىَفى

 ًبشرقيَّ سػػػػػاابطى الدًٌ
 [الطويل] 1ِف: ذى راش ا٢تي منخوذ من قوؿ أّب خً 

                                                           

مثاؿ كحذكت النعل ابلنعل: قطعها  . كمنو حذا ِف النًٌعاؿ نعَل: قطعها على78. مادة "حذا". كينظر: أساس البَلغة: 163ا١تعجم الوسيط:  -1
 ٦تاثلة ٢تا. 

 .470-468دَّلئل اإلعجاز:  -2
ـ. يقوؿ الشاعر: عجز كبار بٍت 2004-ىػ1425لبناف،  -. قدـ لو كشرحو ٣تيد طراد، دار الكتاب العرّب بَتكت1/302ديواف الفرزدؽ:  -3

: إشكالية اَّلحتذاء يف ا١تعٌت الشعرم عند عبد القاىر اٞترجآف. أيضا: 469كينظر: دَّلئل اإلعجاز:  الربيع عن ا١تعاِف، فهل يرجوىا صغارىم؟...
. للدكتور صاٌف بن سعيد الزىرآف، ٣تلة جامعة أـ القرل للبحوث العلمية اكمة، السنة العاشرة، العدد ا٠تام  عشر، السنة العاشرة 266
 ـ.1997-ىػ1417

كينظر: دَّلئل  ـ.1394-ػى1974بغداد،   -انصر رشيد دمحم حسُت. دار اٟترية للطباعة. ٚتع كٖتقيق لػ د. 24شعر البعيث اجملاشعي:  -4
 . 266: إشكالية اَّلحتذاء يف ا١تعٌت الشعرم عند عبد القاىر اٞترجآف. أيضا: 469اإلعجاز: 

 . 267: إشكالية اَّلحتذاء يف ا١تعٌت الشعرم عند عبد القاىر اٞترجآف. أيضا: 469كينظر: دَّلئل اإلعجاز:  -5
ة كالنشر، بَتكت، . د. على ٧تيب عطوم، دار كمكتبة ا٢تَلؿ للطباع249ـ[ )ٜترايت(: 198 -ىػ146ديواف أّب نواس اٟتسن بن ىانئ ] -6

 ـ. كلمة "ساابط" مدينة فارسية قريبة من ا١تدائن. ك"البساب " أم: ا١تقفرة. 1986 الطبعة األكُف
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ٍ أىٍدًر مىػػن أىٍلقىػػػػػػػػػى عىلىٍيو رًداءىهي   ًسوىل أىنَّوي قىٍد سيلَّ ًمٍن ماًجدو ٤تىٍضً   ؟كىَفى
  2 ما ترل حذك الكَلـ حذكا كاحدا.فقلت: قد اختلف ا١تعٌت! فقاؿ: أ 

 -قد ٖترؾ يف دائرة )الوووح( كما ىو بُت يف النماذج السابقة، كمن مث أمكن رصده  -ابعتباره نوعا من التداخل  -كإذا كاف )اَّلحتذاء( 
يتحرؾ يف دائرة )ا٠تفاء( ٔتعٌت احتياجو إُف قدرات خاصة، كإُف متابعة متننية للكشف عن ظواىره، فمما يدخل يف ىذه الدائرة  -أيضا  -فإنو 
 ]الطويل[ 3ؿ البحًتم: قو 

ماكىلىٍن يػىنػٍقيلى ا ػػػػػػنىفَّ ميتالًػػػػػػػػعي   ٟتٍيسَّادي ٣تىٍدىؾ بػىٍعدى  ٘تىىكَّنى رىٍووىل كىاٍطمى
 ]الكامل[ 4كقوؿ أّب ٘تاـ: 

فه قىٍد رىسىا كيػىلىٍملىػػمي   كىلىقىٍد ًجًهدمت أىٍف تيزًيٍػليوا ًعزَّهي   فإذا أىابى
 ]الكامل[ 5ؿ الفرزدؽ: حيث )احتذل( كل كاحد منهما قو 
 ثػىٍهَلفى ذا ا٢تىضىباًت ىىٍل يػىتىحىٍلحىلي؟  اػػػػػػػػػفًٌكى إٍف أرىٍدتى بًناءىنفىاٍدفىٍع ًبكى 

فحقيقة )اَّلحتذاء( تئوؿ إُف عملية )أخذ( قد تقًتب من منطقة )السرقة(، كىذا إحساس عاـ قد سيطر على ا١تبدعُت، كعربكا عنو بشكل 
 ]الوافر[ 6مباشر كما يف قوؿ ذم الرمة: 

نًٌبيوي ا١تسىاًندى  كىاٍلميحػػاَّل  وي غىرًٍيبػػػكىًشٍعرو قىٍد أرًٍقتي لى   أجى
 قىوايفى  َّل أريدي  لىو  ًمثػػاَّل  دُّ   ًمٍنوػػقي وي   كىأفىًبتُّ  أقيمي 
 7 يقوؿ: َّل أحذكىا على شيء ٝتعتو".

"سابق الشعراء، خىسىفى ٢تم عُتى الًشعر"ذكر عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر امرأ القي  فقاؿ: 
 فهو أكؿ من أحكم الشعر، 8 

الشعر،  ٢تم عُتى  فى سى أف العباس سنلو عن الشعراء فقاؿ: امرؤ القي  سابقهم، خى  " :يف النهاية جاء كما   كيف حديث عمر
 ٢تم الطريقى  لى يريد أنو ذلَّ  بعت ٔتاء كثَت،رىا يف حجارة فنى فى إذا حى  البئرى  فى سى ىا ٢تم، من قو٢تم خى ها كأغزرى . أم أنبطى بصران  أصحَّ  ورو عي  عن معافو  رى قى فافتػى 

 9 لذلك". ٍُتى على مثالو، فاستعار العى  راءي عى ده، فاحتذل الشُّ و كقصَّ أنواعى  نى ىم ٔتعانيو، كفنَّ رى إليو، كبصَّ 

                                                                                                                                                                                

. )نسخة مصورة عن 158جاء عجز ىذا البيت يف "ديواف ا٢تذليُت": "كلكنو قد سل من ماجد ٤تض". بدَّل من "سول أنو". القسم الثآف/ -1
 ـ.1965-ىػ1385القاىرة،  -لطباعة كالنشرطبعة دار الكتب(. الدار القومية ل

 .470دَّلئل اإلعجاز:  -2
 " جبَلف. يقوؿ الشاعر: لن يناؿ اٟتساد من ٣تدؾ بعد استقرارؾ كثباتك. . كلمة "روول" ك"متالع2/696ديواف البحًتم:  -3
 . ك"أابف" ك"يلملم" جبَلف. 2/99شرح ديواف أّب ٘تاـ للتربيزم:  -4
 . "ثهَلف" جبل. 1/211ديواف الفرزدؽ:  -5
بَتكت، الطبعة الثانية  –. للخطيب التربيزم. كتب مقدمتو كىوامشو كفهارسو ٣تيد طراد، دار الكتاب العرّب 519ديواف ذم الرمة:  -6

ـ. ككلمة "ا١تساند" من "السناد" كىو عيب يف الشعر. كيف ديوانو قد جاء الشطر الثآف للبيت الثآف "َّل أعد لو مثاَّل" بدَّل من 1996-ىػ1416
 د لو مثاَّل". يقوؿ الشاعر: إف شعره مبتكر َّل تقليد فيو.  "َّل أري

 .167-165قضااي اٟتداثة عند عبد القاىر اٞترجآف:  -7
 . 1/127الشعر كالشعراء:  -8
اجي، طاىر . ألّب السعادات ا١تبارؾ بن دمحم اٞتزرم ا١تعركؼ بػ ابن اإلثَت، ٖتقيق: ٤تمود دمحم الطن2/31يف غريب اٟتديث كاألثر:  النهاية -9

 .1/127كينظر: الشعر كالشعراء:  لبناف، مؤسسة التاريخ العرّب.-أٛتد الزاكم، دار إحياء الًتاث العرّب بَتكت
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فالشعراء بعد امرئ القي  تبعوه، أما امرؤ القي  بنفسو قد جاء ٔتا جاء بسبب الفطنة يف أتمل الكائنات 
 أرحب، يعيد مرئياتو الفطرية، مث )القوة التخييلية( حيث يتجاكز شاعر داخلو حدكد الزماف كا١تكاف إُف عاَف

 يصوغ رؤاه يف نسيج لغوم ٤تكم...أيِت دكر )القوة التنليفية( حيث 
فاألكلوية َّلمرئ القي  يف تقييد األكابد، كتشبيو الثغر يف لونو بشوؾ السياؿ، كاٟتمار ٔتقَلء الوليد، 

د يف أصالتها إُف تلك القوة التخييلية اليت كالطلل بوحي الزبور يف العسيب، كالفرس بتػىٍيً  اٟتيلَّب كغَتىا تعو 
ترتد يف إواءاهتا النصية إُف النص التارٮتي كاٟتضارم كالثقايف كاَّلجتماعي حيث بلغ أتثر الشاعر هبذا النص 
الكلي أقصاه، فحذقت فيو تلك القوة، كأتقنت قر٭تتو، كأحكمت فطنتو، فاستفاد الشاعر الَلحق من الشاعر 

يف تصوير صياغاتو. كقد تستقوم جهة امتصاص أم نص من النصوص كتشربو كٖتويلو السابق حيث احتذاه 
 لفضاء الكلي...يف امن نصوص أخر َّللتقائها كالتحامها فيو، فَل يوجد أم نص من النصوص إَّل كقد كيًجدى 

  [الكامل] 1 فقوؿ عنًتة السابق:
ارى بػىٍعدى تػىوىىًُّم   رىدَّـػػػػػػػػىىٍل غىادىرى الشعراءي ًمن ميتى  ـٍ ىىٍل عىرىٍفتى الدَّ  أ
 [ا٠تفيف] 2 كما أكده كعب بن زىَت عندما قاؿ:

 كمعادان من قولنا مكركران   ان ما أراان نقوؿ إَّل رجيعػ
  ]الوافر[ 3 كما تقدـ من قوؿ ذم الرمة:

 قىوايفى  َّل أريدي  لىو  ًمثػػػػاَّل  دُّ   ًمٍنوفىًبتُّ  أقيميوي   كىأقيػػ
 ًمنى اآٍلفػاًؽ تػيٍفتػىعىػلي اٍفًتعىػاَّل  غىرىاًئبى قىٍد عيرًٍفنى ًبكيلًٌ أيٍفقو 

 4 "أم: َّل أعد هبا مثاَّل من شعر غَتم، أم: َّل أحذكىا على شيء ٝتعتو، أقو٢تا أان".
مثمرة يف ىذه كلها تثَت قضية عَلقة الشاعر ٔتوركثو، كثقافة أمتو، كمن ومن ىذه العَلقة ظهرت قضااي 

كاف يف   يتنكد األمر أف امرأ القي  . ٙتةٓتاصة ما يتعلق بشنف قضية السرقة كاألخذك  الًتاث النقدم كالبَلغي،
إُف َف يصل  إَّل أف شعر ا١تقدَّمُت حد ذاتو أيضا ٦تن لي  ٢تم عن القدماء مرغب يف نسيج صياغات فنية

                                                           

. قاؿ 1997بَتكت، -ر كمكتبة ا٢تَلؿ للطباعة كالنشردا ،رؼ الدينخليل ش :. قاـ بتحقيقو شرحا كتقييما كٖتديثا52ديواف عنًتة كمعلقتو:  -1
يتحدث عن ا١توووع ا١تكركر، لكن النقد  أف الشاعر الشعراء السابقوف لنا شيئا من فن شعرم إَّل كطرقوه. ا١تهم يف ىذا الشعرقاؿ الشاعر: َف يًتؾ 

 كقد بيًٍتى "اَّلحتذاء" أيضا على ىذهكيفية تناكؿ ا١توووع أاي كاف... العرّب َّل يكًتث بو كثَتا ما بل إنو يتطرؽ إليو عند الضركرة كإَّل فإنو يركز على  
 ا١تسنلة النقدية ا١تثَتة...

 . 167-165قضااي اٟتداثة عند عبد القاىر اٞترجآف:  -2
 . ك"تفتعل افتعاَّل" أم: َّل أحذكىا على ما ٝتعت. 519ديواف ذم الرمة للخطيب التربيزم:  -3
 .519ديواف ذم الرمة للخطيب التربيزم:  -4
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إُف امرئ القي  كأمثالو كما  شعر كلوٖتوؿ زماـ الكلذلك  ،أكلو كغاب آخره ذىببل  ا١تتنخرين ْتذافَته
 سبقت اإلشارة إُف شعرية امرئ القي  كابن خذاـ أك ٛتاـ...

ـتنكد يف أف الكَلـ ا١تعاد أك ا١تكركر أك عدـ ترؾ القدماء للمتنخرين شيئا ما أك حاجة ادثُت إُف  ٦تا تقدَّ
تتمثل ١تسات تناصية، ككذلك أرل أف ثقافة  ماثلة، إ٪تا ىيمتك  متداخلة كمتشاهبة القدماء كغَتىا من لفتات

"كمىت أجهد أحدان نفسو، كأعمل فكره، كأتعب خاطره كذىنو : حيث يقوؿ يف قوؿ القاوي اٞترجآف تتنصل األمة كموركثها
٬تد لو مثاَّل يغض من حسنو، يف ٖتصيل معٌت يظنو غريبا مبتدعا، كنظم بيت ٭تسبو فردا ٥تًتعا، مث تصفح عنو الدكاكين َف ٮتطئو أف ٬تده بعينو، أك 

قصده عنًتة ككعب كذك الرمة كغَتىم من  ىذا ماك  1 ك٢تذا السبب أحظر على نفسي، كَّل لغَتم بت اٟتكم على شاعر ابلسرقة".
ٚتاعة الشعراء. فبقااي ا١تعآف اليت تركت كَف يتناك٢تا القدماء إما رغبة عنها كاستهانة هبا، أك لبعد مطلبها 

، ألف ا١تتقدمُت يليوأك الذم  ذا اٟتكم ينحصر لديو يف أىل عصرهكاعتياص مرامها، كتعذر الوصوؿ إليها. كى
إف  رأل القاوي اٞترجآفإَّل ألسباب سالفة الذكر، كلذلك  منها ما كاف عآف، كما تركواأتوا على معظم ا١ت
 ا ا١تعٌت يثبت ّتملة صفاتو عندماجاء بعدىم. كىذ الوقع على الشعراء ا١تعاصرين كمن انة صارت شديدة

. ..السرقة داء نػػػزيهها عنيفتخركف ابمتَلؾ معانيو كت كانوا  ، فالشعراءإُف عصور ازدىار الشعر ابلذات ري ظى نٍ يػي 
 ]البسيط[ 2 طرفة ابن العبد:يقوؿ 

ري عىلى األىٍشعىاًر أىٍسػػػػػػ  تي كىشىرُّ النَّاًس مىٍن سىرىقاعىنػٍهىا غىًنيٍ   اػػػػػػرًقػيهى ػػكىَّل أيًغيػٍ
 ]الكامل[ 3يقوؿ حساف بن بابت هنع هللا يضر: 

  َّلى يػيوىاًفقي ًشٍعػرىىيٍم ًشٍعػرًمٍ بىٍل   َّلى أىٍسػػػػرًؽي الشعىراءى مىا نىطىقيػٍوا
 ]الوافر[ 4 يقوؿ أبو ٘تاـ:

  بىٍل َّلى يػيوىاًفقي ًشٍعػرىىيٍم ًشٍعػرًمٍ   َّلى أىٍسػػػػرًؽي الشعىراءى مىا نىطىقيػٍوا
ضع فيو أشعار عنًتة ككعب كذم الرمة، فإُف يضع القارئ/ا١تتلقي ىذه األشعار يف ا١تيزاف الذم يعند ما 

تنهض  الدائرة حوؿ ظاىرة السرقة أرل أهنافلسفة القدماء  كباحث  تتبعأأم جانب ٘تيل كفة ا١تيزاف؟ عندما 
 كىذه التوجهات تقـو ابعتداؿ ا١تيزاف بعض التوجهات النقدية من داخلها، على عدد من البواعث اليت تتسرب

فالشعر العرّب قد ديكًٌفى متنخرا، كىذا التدكين الشعرم يؤكد اَّلحتكاؾ النصي  م العرّب،بُت فئات اجملتمع الشعر 
                                                           

 (.. )السرؽ داء قدٔف185الوساطة بُت ا١تتنب كخصومو:  -1
 . 57ديواف طرفة بن العبد:  -2
ية لبناف، الطبعة الثان -دار الكتب العلمية بَتكت ،وامشو كقدـ لو األستاذ عبدأ مهنا. شرحو ككتب ى106ديواف حساف بن بابت األنصارم:  -3

 ـ. 1994-ىػ1414
لبناف، الطبعة  -. قدـ لو ككوع ىوامشو كفهارسو: راجي األٝتر. دار الكتاب العرّب، بَتكت1/205شرح ديواف أّب ٘تاـ للخطيب التربيزم:  -4

 ـ. "سرؽ" بكسر الراء، كقـو ٮتتاركف ابلفتح. ا١تورَّل: كرَّل عن الشيء إذا أظهر غَته.  1998-ىػ1418الثالثة: 



          "                                      التناص"ى مع تتالق عربيةمصطلحات  ثاين؛ال الفصل

  

216 

من افوظ. كمعلـو أف استحضار ذلك افوظ َّل  لو ىائً  مٌو "فالراكم يعتمد يف ٤تفوظو على ذاكرتو اليت تعج بكى ركاية النص الشعرم.  كأتثر
ل يف يتم إَّل بعملية آلية بسيطة. فالذاكرة قد تضعف، ٦تا يؤدم إُف التغيَت يف بنية النص من خَلؿ تسرب ذلك افوظ ا١تختزف. فيظهر التداخ

  1 النصوص األمر الذم يسوغ لغَت ا١تتنمل ابلسرقة".
عاًف الشفرات النصية اليت تتزايد حينا ٟتُت آخر. كيركز بوادره على فالنص الشعرم العرّب منذ بدءه ي 

ا١تعآف ا١تًتعرعة يف داخلو. كالتداخل الذم جاء يف ازدىار عصره كاف نتيجة اوطراب الذاكرة كوعف قوة 
طار ألف اإلينصية تتوجو ّتملة أبعادىا إليو، حفظو. فاإلفرازات التناصية كالتداخَلت النصية كالتَلحقات الب

الثقايف ىو كحدة جودة الشعر يف الًتاث العرّب، حيث يرل أف الشاعر إلجادة شعره ٭تتاج إُف الوعي الثقايف 
"ك٢تذا كاف الشاعر الفحل عندىم ىو الذم ٬تمع إُف جودة شعره حفظ شعر غَته. ككاف لكل شاعر بًتاث األمة، كيف مقدمتو الشعر. 

   2 تنثر ابلنهج، كا١تعجم الشعرم، كمنازع ا١تعٌت، كتشكيل الصور الفنية".راكية يركم شعره كىذه الركاية مدعاة لل
يف قبوؿ التداخل ا١تتولد من خَلؿ اَّلقتطاع كالتحويل كالتسرب كالتشرب يف مسار ا١تعجم  أبسفَل 

 الشعرم، كمسارات ا١تعٌت، كتشكيل الصور الفنية كغَتىا.
ادثُت، يؤثر القاوي اٞترجآف مصطلح "السبق" بدَّل من كمن أجل تكاثر معآف القدماء يف أشعار 

"السرقة"، ألف كثَتا من ا١تعآف ٯتكن النظر إليها من قبيل توارد ا٠تواطر، ككقع اٟتافر على اٟتافر، يقوؿ القاوي 
 ][  ًتم ١تا ادعى عليو السرؽ قولو:"كقد أحسن أٛتد بن أّب طاىر يف ٤تاجة البح اٞترجآف:

 ر منشعبػػػػػػػػػػػػػػػػب أك غيػفمنو منشع  ػػػػر ظهر طريق أنت راكبوكالشػعػػػػػػ
 كألصق الطنب العاِف على الطنب  كرٔتا وم بُت الركب منهجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

إَّل أٓف إذا كجدت يف شعره معآف كثَتة أجدىا لغَته حكمت أبف فيها منخوذا َّل أثبتو بعينو، كمسركقا َّل يتميز ِف من غَته، 
 3 كإ٪تا أقوؿ: قاؿ فَلف كذا كقد سبقو إليو فَل فقاؿ كذا، فنغتنم بو فضيلة الصدؽ، كأسلم من اقتحاـ التهور".

فانعقد اإلٚتاع على القوؿ ابلتنثر، مع اختَلؼ يف مستوايتو، فتارة يقاؿ سرقة، كاترة أخرل يقاؿ: 
 4 استمداد، كأخذ، كاستعانة، كاحتذاء، كبالثة يقاؿ: سلخ أك مسخ.

ظاىرة "التداخل" من خَلؿ اتفاؽ كجو الدَّللة يف النصُت على الغرض عند عبد القاىر اٞترجآف أصبح 
رصيدى معرفًة أيطيًر األخذ كالسرقة كاَّلستمداد كاَّلستعانة، أمسى ا١تتنخركف عالة على ا١تتقدمُت، فوصوؿ الطالب 

ن اَّلستنباط كالتدبر كالتنمل كالتنٓف كاٞتد إُف كجو اَّلتفاؽ أك اَّلختَلؼ يف ا١تعٌت/الغرض يتطلب منو شيئا م
كاٞتهد كالركية كالطلب كا١تعاانة، فَل يكوف فيو اشًتاؾ الناس مثلما يكوف يف تشبيو الرجل ابألسد يف 

فهذا ىو ما  -"بل كاف من دكنو حجاب ٭تتاج إُف خرقو كٕتاكزه الشجاعة، أك البحر يف السخاء، أك البدر يف النور كالبهاء، 

                                                           

 .260إشكالية اَّلحتذاء يف ا١تعٌت الشعرم عند عبد القاىر اٞترجآف:  -1
 .260إشكالية اَّلحتذاء يف ا١تعٌت الشعرم عند عبد القاىر اٞترجآف:  -2
 .185الوساطة بُت ا١تتنب كخصومو:  -3
  . )فصل "يف اَّلتفاؽ يف األخذ كالسرقة كاَّلستمداد كاَّلستعانة"(.338أسرار البَلغة:  -4
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ف يكوف ٣تاؿ اَّلختصاص كاأللوية، كأف ٬تعل فيو سلف كخلف، كمفيد كمستفيد، كأف يقضى فيو ابلتفاول كالتباين، كأف ٭تدد فيو شكل ٯتكن أ
لية التداخل، من حيث يتفوؽ النص اٟتاور على الغائب، أك تكوف السيطرة الدَّللية لألكؿ على الثآف، أم أف التداخل يكوف مقركان ٔتفارقة دَّل

يكشف نص عبد القاىر عن أبعاد "النصوصية/اَّلحتذاء" كطريقة توزيع "النص" على النص  1 من األ٨تاء".على ٨تو 
 ،الغائب كاٟتاور، فا١تفاولة كإرجاع األكلوية إُف األكؿ أك الثآف كإطَلؽ "النص اٟتاور" على "النص ا١تتنخر"

إثبات مراتب التفاكت يف ربط "النصُت" ك  ،ك"النص الغائب" على "النص ا١تتقدـ"، كاستخداـ كلمة "التداخل"
كاعًتاؼ "التقاطع" عرب كوع مفارقات دَّللية بينهما... كلها ات تناصية صرحها اإلماـ عبد القاىر 

 اٞترجآف يف القرف ا٠تام  ا٢تجرم. 
كمن مث نظرية "النصُت" يف الًتاث العرّب مذ أزمنة ماوية عادت تشمل النص ا١تاوي/السابق 

َلحق، كدَّللتهما على اَّلمتصاص كالتحوؿ كالتحويل كالتشرب كالتسريب عرب اسًتاتيجية كاٟتاور/ال
"اَّلحتذاء" كتقاطع النصوص كْترفيةو حداثيةو تزاحم بػيٌتن صغرل ككربل يف الفضاء النصي، كتَلحم شفرات 

بَّذى ما مىثػَّلىو اإلماـ عبد القاىر لألخذ كا١تداخلة "فإف قلت: "إف ذلك : قائَل نصية بُت نصوص حاورة كغائبة. كحى
إُف شيء  ألنو نطق أبنف  األلفاظ اليت نطق هبا" أحلت، ألنو إ٪تا يصح أف يقاؿ يف الثآف أنو أتى ٔتثل ما أتى بو األكؿ، إذا كاف األكؿ قد سبق

 و: ]الطويل[فنحدثو ابتداء، كذلك يف األلفاظ ٤تاؿ، إذ لي  ٯتكن أف يقاؿ: إنو َف ينطق هبذه األلفاظ اليت ىي يف قول
 بسقط اللول بُت الدخوؿ فحومل   قفا نبك من ذكرل حبيب كمنزؿ

فالنص العرّب َّل يعٍت إَّل ترتيب األلفاظ كٗتَت مواقعها كفق دَّلَّلت خاصة هبا،  2 قبل امرئ القي  أحد".
 ٕتتمع يف مغزل "النص" اعتبارا للهدـ كالبناء كالتهجُت يف "الفراغ النصي".

اٞترجآف ا١تعآف إُف قسمُت: عقلي كٗتييلي، كذكر مَلمح "التداخل م عبد القاىر قسَّ 
النصي/البينصي/التناص" من خَلؿ رصد "معٌت عقلي"، كجعل دائرة "اَّلقتباس" من النص الديٍت ومن ىذا 

 التداخل النصي )العقلي( قائَل:
اليت تستنبطها العقَلء، كالفوائد اليت تثَتىا اٟتكماء، "أك٢تا: عقلي صحيح ٣تراه يف الشعر كالكتابة كالبياف كا٠تطابة، ٣ترل األدلة 

كمنقوَّل من آبار السلف الذين شنهنم  ككَلـ الصحابة  كلذلك ٕتد األكثر من ىذا اٞتن  منتزعا من أحاديث النب 
                                                                                                                      3الصدؽ، كقصدىم اٟتق = أك ترل لو أصَل يف األمثاؿ القدٯتة، كاٟتكم ا١تنثورة عن القدماء، فقولو )ابن الركمي(: 

 []الطويل
ػػػػػػػػػػػػػػرى ميٍكتىسىبٍ   كىمىا اٟتىسبي ا١توريكثي َّل دىرَّ دىرُّه  ٔتيٍحتىسىبو ًإَّل آبخى

 ]الطويل[ 4كنظائره، كقولو )عامر بن الطفيل(: 

                                                           

 .339رار البَلغة: أس -1
 .472دَّلئل اإلعجاز:  -2
 .1/88ديواف ابن الركمي:  -3
ـ. 1979-ىػ1399. ركاية دمحم بن القاسم األنبارم عن أّب العباس أٛتد بن ٭تي ثعلب. دار صادر بَتكت، 28ديواف عامر بن الطفيل:  -4

 جاء صدر البيت األكؿ فيو: "فإٓف كإف كنت ابن فارس عامر". 
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ٍ كىًإٍف كيٍنتي اٍبنى سىيًًٌد عاًمػػػػػػػػػػػػػرو   كيف السرًٌ منها كالصَّريًح الػميهىذَّبً   ًإٌٓفً
 أىَّى  هللاي  أف أٝتيو  بػػػػػػػػػػػنٌـو  كَّل أبً   فىمىا سىوَّدىٍتًٍتٍ عامػػػػػره  عىػػػٍن  ًكراثػىػػػػةو 
و من نفسو أكـر النسبة، كتتفق العقَلء على األخذ بو، كاٟتكم ٔتوجبو، يف  = معٌت صريح ٤تض يشهد لو العقل ابلصحة، كيعطي

ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى ﴿كل جيل كأمة، كيوجد لو أصل يف كل لساف كلغة، كأعلى مناسبة كأنورىا، كأجلها كأفخرىا، قوؿ هللا تعاُف: 
   1 [...31]سورة اٟتجرات:  ﴾اّلِلًَّ أىتٍػقىاكيمٍ 

كينشره  2 "كلكم آلدـ، كآدـ من الًتاب" ٯتتص )دمحم بن الربيع ا١تٍوصىلي( حديث الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص:كعلى ىذا النحو 
 ]البسيط[ 3 يف خطابو الشعرم قائَل:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي آدـه كاألُـّ حػػػػػػػػػػػػػ   النػػػاس يف صورة التشػػػػبيػو أكػػفػػػػػػػػػػػػاءي   ػػػػػػػػػػػػٌواءي ػػػػػػػأبػػػوىي
ػاءي يفاخػػػػػػػػػػػػػػػػركف بػػو فالطًٌػُتي كا١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   م يف أصلهم شرؼه ػػػػػػػػػفإٍف َف يكن ٢ت

 4 
ءي ػػػػػػػػدل ١تػػػػػػػػػعلى ا٢تيػػ   ػػػػػػػمػػػػػمػػػا الفضلي إَّل ألىل العلػػػػػم إهنػ  ػن اٍستػىٍهػػػػدىل أىًدَّلَّ

 ػػػداءي ػػػػػػػػػكاٞتاىػلػػػػػػوف ألىىل العلػػػػػم أعػػػػػػػػػػػ   نيوػػا كػىػػافى ٭تيٍػًسػػػػػػػػػػكل امرلء مىػػػػػػككزف  
ىذه ااكلة الشعرية تنطوم على إحاَّلت ا٠تلط بُت عا١تي الشعر كالفكر، إهنا األكثر أ٫تية كإبارة، 

كلكن سيطرة النص األكؿ/اٟتديث الشريف على النص فاَّلمتصاص كإف تناكؿ معظم دكاؿ اٟتديث الشريف، 
 الثآف/النص الشعرم تكاد تكوف سيطرة دَّللية متكاملة من خَلؿ اجتماعهما على ما يتفق عليو العقل. 

ىنا أذكر مَلحظة دقيقة لعبد القاىر اٞترجآف على أشعار دمحم بن الربيع ا١توصلي اليت تتوجو ٨تو رصد 
 نو ابلنص البشرم...   دكاؿ النص الديٍت كاقًتا

مع فيو النظائر، كتيذكر األبيات الدالة عليها، فإهنا تتَلقى كتتناظر، كتتشابو كتتشاكل،  "فهذا كما ترل ابب من ا١تعآف اليت ٕتي
 5 كمكانو من العقل ما ظهر لك كاستباف، ككوح كاستنار".

يكشف كَلـ عبد القاىر عن التَلقي كالتَلقح بُت النصوص كالتشابو كالتشاكل بُت معانيها، كجعل 
العقل معيارا يف معرفة نظائر ا١تعآف، كَف يعرض للتداخل بُت تلك النظائر من حيث السبق كالتقدـ، بل صنعها 

صوص ا١تًتتبة عليو، كىذه النصوص ٭تل ٤تل ا١ترجعية للن من إطار سلوكو كدكرهنتاجا معرفيا للعقل. فالعقل 
َّل ٯتكن أف يتصور العقل كػ نص كلي للنصوص األخر. ٙتة ما يتفق ٖتلق  إَّل أنو مو،أتِت على عَلت حك

                                                           

 . 264-263بَلغة: أسرار ال -1
ركاه الًتمذم يف سورة اٟتجرات عن ابن عمر أنو خطب الناس يـو فتح مكة، فمن قولو: "...كالناس بنو آدـ، كخلق هللا آدـ من تراب".  -2

ليق دمحم ىػ[، بتحكيم كتع279 –. كتاب تفسَت القرآف، ابب كمن سورة اٟتجرات. لػ دمحم بن عيسى بن سورة الًتمذم ]ت 739)سنن الًتمذم: 
الرايض(، الطبعة األكُف. كركاه أبو  -انصر الدين األلبآف على أحاديثو كآباره، مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرٛتن الراشد

  .األدب/ابب يف التفاخر ابألحساب . كتاب552داكد عن أّب ىريرة بلفظ: "أنتم بنو آدـ، كآدـ من تراب" )سنن أّب داكد: 
 نسب اٞترجآف ىذه األبيات إُف دمحم الربيع ا١توصلي. كعلق الدكتور ٤تمود دمحم شاكر قائَل: "ىذا يف الشعر الذم ينسب إُف علي ابن أّب -3

 .265-264طالب هنع هللا يضر". ينظر: "أسرار البَلغة": 
 َف يكن ٢تم يف أصلهم شرؼ(.  كيف أسرار البَلغة جاء صدر البيت: )فإف يكن ٢تم يف أصلهم شرؼ( بدَّل من )فإف -4
 .265أسرار البَلغة:  -5
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النصوص يف الفضاء العقلي مع ٖتلقها يف الفضاء النصي/الفراغ النصي الداؿ على تقاطع الشفرات النصية يف 
يعٍت النص اٟتي )النص التارٮتي كالثقايف( الذم ٬تمع كل النصوص الفضاء العقلي. فإنو يف الدرس الغرّب 

اٟتاورة أبدلة راسخة، أما يف الدرس العرّب )عند عبد القاىر اٞترجآف( فإنو َّل يعٍت إَّل العقل الواقعي الذم 
 الفطرم ابب يتبُت األشياء أبطرافها ا١تتشاهبة كغَت ا١تتشاهبة، كا١تعٌت العقلي يتقارب من كجهة نظره إُف ا١تعٌت

ب، كإ٪تا لو ما يلبسو من اللفظ، كيكسوه من العبارة، ككيفية التندية من شعر يف جوىره كذاتو نصي"كىو صريح معٌت لي  للإُف اإلنساف، 
اٍدفىٍع اًبلَّيًت ًىيى ﴿بل قوؿ هللا عز كجل:  لت القلوب على حب من أحسن إليها"اَّلختصار كخَلفو، كالكشف أك وده، كأصلو قوؿ النب ملسو هيلع هللا ىلص: "جب

يمه  اكىةه كىنىنَّوي كىِفّّ ٛتًى  1 [.14]سورة فصلت:  ﴾أىٍحسىني فىًإذىا الًَّذم بػىيػٍنىكى كىبػىيػٍنىوي عىدى
كقف اإلماـ عبد القاىر كفقة متننية ٕتاه فكرة اَّلتفاؽ كالتداخل يف ا١تعآف الشعرية ابحثا عن أساس 

 تناصهما فيو، كيكوف ذلك عنده ومن مستويُت اثنُت ٫تا:تداخل ا١تعنيُت ك 
 اَّلتفاؽ يف عمـو الغرض  

 اَّلتفاؽ يف كجو الدَّللة على الغرض
أما يف كجو الدَّللة على الغرض، فعلى طرؽ منها: ا١تبالغة يف التشبيو كالتشبيو ابألسد يف الشجاعة، كذكر 
ىيئة تدؿ على الصفة، كهيئة اَّلبتساـ يف حالة اٟترب تدؿ على ٖتقق صفة الشجاعة يف صاحبها. كاَّلتفاؽ 

. أما ا١تعٌت يف عمـو الغرض َّل يعد داخَل عنده يف حيز السرقة، ألف ىذا ٦تا َّل ٮت تص ٔتعرفتو قـو دكف قـو
 الذم َّل ٯتكن اٟتصوؿ عليو دكف ٕتشم كعناء، فيجوز اإلدعاء فيو للتقدـ كالسبق. 

صار اللفظ يف كَلـ القدماء نسيجا لغواي يعرض يف ا١تعٌت الشعرم، كلي  ا١تراد بو الكلمة ا١تفردة كما ظن 
من سياقو، كمن صفيت التمكن كالنبو. كا١تراد بػ "اللفظ" بعض أنصار اللفظ من ا١تعتزلة كإَّل َّلنتزع )اللفظ( 

الصورة النإتة عن نسيج اللفظ كا١تعٌت، فػ الصياغة تعود إُف ثنائية اللفظ كا١تعٌت، تلك الثنائية ٖتقق غايةى 
"النص" ا١تكوَّف من الشفرات اللغوية كغَتىا، كعند تضاـ تلك الشفرات على ورب من التقدٔف كالتنخَت، 

 نصيةً  كا٠تفي، اإل٬تاز كاإلطناب، اإلكثار كاإلطالة، الوصل كالفصل، اٟتصر كغَته... تتحقق صورةي  اٞتلي
"كا١تعآف مطركحة يف الطريق يعرفها الدَّللة، كقد ٝتاىا اٞتاحظ بػ "الشعر" يف قولو اآلِت:  النظاـ، ٤تكمى  " سلسةى "النصًٌ 

فاأللفاظ كىي مطركحة يف الطريق  2 اعة كورب من النسج كجن  من التصوير.فإ٪تا الشعر صن العجمي كالعرّب، كالبدكم كالقركم...
لدل اٞتاحظ ٘تثل ثركة لغوية للشاعر كتكوف أكعية للمعآف، فالشاعر ٮتتار من معاف تناسب األلفاظ كدَّلَّلهتا 

 ل شكَل جديدا للصورة النصية/التصوير النصي.     كيفرغها يف قالب ٯتثًٌ 

                                                           

 .265أسرار البَلغة:  -1
. بتحقيق كشرح عبد السَلـ دمحم ىاركف. شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباّب اٟتلب كأكَّلده ٔتصر، الطبعة 132-3/131كتاب اٟتيواف:   -2

 ـ.1965 -ىػ1385الثانية 
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ى ىؤَّلء لتعاملهم ابلكَلـ كتعاملهم مع الكلمة/اللفظ، كقياسهم التفاول بُت كقد رد عبد القاىر عل
الكَلمُت ككذلك التباين بينهما على التفاول بُت الكلمتُت كالتباين بينهما يف اشًتاؾ الفصاحة كالبَلغة حيث 

ذا قيل يف "الكلمتُت" "فلما رأكا أنو إصارت اللفظة نفسها سببا يف كوف إحدل العبارتُت أفصح من األخرل كأحسن، 
لقد إف معنا٫تا كاحد، َف يكن بينهما تفاكت، كَف يكن للمعٌت يف إحدا٫تا حاؿ َّل يكوف لو يف األخرل، ظنوا أف سبيل الكَلمُت ىذا السبيل. ك 

لة ىؤَّلء عند عبد إف مشك 1 .غلطوا فنفحشوا، ألنو َّل يتصور أف تكوف صورة ا١تعٌت يف أحد الكَلمُت أك البيتُت، مثل صورتو يف اآلخر"
القاىر تكمن يف التهاكف يف معرفة الدَّلَّلت ا٠تفية لأللفاظ، كذاؾ مدعاة ٢تم على فهم أعوج كىو النظر إُف 
ا١تعٌت على أنو فكرة ٣تردة، َّل قيمة لأللفاظ يف فهمها، كىذه الفكرة العمياء يردىا عبد القاىر من خَلؿ نظرية 

ء اللغة بناء لألفكار، ألف ترتيب الكلمات تعٍت ترتيب ا١تعآف يف الذىن، "النظم" يف كتابو دَّلئل اإلعجاز. فبنا
"إذا فرغت من ترتيب ا١تعآف يف نفسك، َف ٖتتج إُف أف تستننف فكرا يف ترتيب األلفاظ، بل كىذا ما قصده عبد القاىر حينما قاؿ: 

 2 لم ٔتواقع ا١تعآف يف النف ، علم ٔتواقع األلفاظ الدالة عليها يف النطق".ٕتدىا تًتتب لك ْتكم أنو خدـ للمعآف، كاتبعة ٢تا، كَّلحقة هبا، كأف الع
كلذلك َّل يعٍت "النظم" وم اللفظ إُف اللفظ/ا١تعٌت إُف ا١تعٌت كيفما جاء كاتفق، بل األلفاظ تكوف أكعية 

 ا١تعآف كإعماؿ للمعآف، فتنِت على حذكىا. كمعرفة مووع اللفظ ٖتتاج إُف معرفة معناه، كأف توخي الًتتيب يف
الفكر فيها ٕتعل األلفاظى تقفو آببارىا شريطة أف يكوف موقع الكلمة إُف جنب أختها مرويا موافقا، كىذا 

 الضرب من اإلفراغ موطن سبك األجزاء كحبكها.
ٓف ابعتبارىا فا١تعآف التخييلية ىي منافذ "التناص" عند اإلماـ عبد القاىر حيث يصل إُف تداخل ا١تعا

 ]الطويل[  3 يقوؿ الشاعر )أبو الفرج الببغاء(: إنتاج ا١تعٌت، كسيلة
ػػػػػػا حيٍسنىػػػػػػػػػػػػوي كىٍردي   وي بًنػىٍفًسٍي مػا يشكوهي مىٍن راحى طىٍرفيػ  كىنػىٍرًجسيوي ٦تَّػػػا دىىى

اًسني كىٍجًهػػوً أراقىٍت دىمي عىٍمدان  نػىٍيًو آثػاريهي تػىٍبػػػػػػػػديكٍ   ٤تى  فىنٍوحى كىيف عىيػٍ
إراقة الدماء. كالربط بينها يتم على اَّلخًتاع، فلي  ٙتة إراقة دماء، كإ٪تا  -علة اٟتمراء  -نلحظ خطوط ا١تعٌت يف: ٛترة العُت 

 4 ىناؾ اٛترار للعُت َّلبد من ٗتليق أسباب شعرية لو، فكانت إراقة الدماء أقرب الوسائل ا١تناسبة للسياؽ".
                                                           

 .487دَّلئل اإلعجاز:  -1
 .54-53دَّلئل اإلعجاز:  -2
ىػ[ صدر 430. ذكر دمحم بن اٝتاعيل الثعالب ]ت 281ىو عبد الرٛتن بن نصر ا١تخزكمي، ٝتي ابلببغاء للثقة فيو. ينظر: أسرار البَلغة:  -3

ليو منموف بن ٤تي . شرحو كعلق ع199البيت الثآف: "أراقت دمي ظلما ٤تاسن كجهو" بدَّل من "أراقت دمي عمدا"، يف كتابو "خاص ا٠تاص": 
ـ. كذكر النويرم البيت الثآف بتغيَت يسَت يف صدر البيت 1994 -ىػ1414لبناف، الطبعة األكُف  -الدين اٞتناف، دار الكتب العلمية بَتكت

 ]الطويل[كعجزه، يقوؿ على لساف الببغاء: 
 ػػػػػػدكػػػػػػفنوحت كيف عينيو آباره تب أراقت دمي ظلما ٤تاسن كجهو

ىػ[. ٖتقيق د. مفيد قميحة كد. حسن نور 733. لػ شهاب الدين أٛتد بن عبد الوىاب النويرم ]ت 2/62ية األرب يف فنوف األدب: ينظر: هنا
 ـ.2004 -ىػ1424لبناف، الطبعة األكُف  -الدين. منشورات دمحم علي بيضوف دار الكتب العلمية بَتكت

 . 173قضااي اٟتداثة عند عبد القاىر:  -4
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 يقوؿ عبد القاىر: 
ٟتمرة العُت، كىي عارض يعرض ٢تا من حيث ىي عُت، بعلة = يعلم أهنا ٥تًتعة موووعة، فلي  مثىَّ إراقة دـ. "ألنو قد أتى 

 ]ا١تنسرح[ 1 كأصل ىذا قوؿ ابن ا١تعتز:
نيوي فػىقيٍلتي ٢تىي  ثٍػرىًة  اٍلقىتٍ   مٍ ػػػػػقىػػاليوا اٍشتىكىٍت عىيػٍ ػىػػا  الوىصى ػًمٍن كى  بي ػًل ان٢تى

ػػػػػػا ًمنٍ  ـي يف النٍَّصًل شىاًىػػ  ػػػػػػاًء مىٍن قػىتػىلىػػتٍ ػًدمىػػػػػػػ ٛتيٍرىهتي ده عىػػجىبي كىالدَّ
 2 

أعاد اإلماـ عبد القاىر علة أّب الفرج الببغاء إُف قوؿ ابن ا١تعتز حيث استفاد الشاعر ا١تتنخر من ا١تتقدـ 
َّل نتيجة امتصاص من النص كإَّل كانت العلة غَت جارية كمعتادة، فالعلة ا١تستفادة لدل الشاعر َف تكن إ

السابق )الكلي(، أك النص التارٮتي كالثقايف، فالنص اٞتديد ا١تشتمل على تلك العلة يعٍت التداخل يف الفضاء 
النصي حيث تلتقي شفرات العلة اٟتاورة بشفراهتا السابقة، فتسربت األكُف/الغائبة/ا١تتقدمة منها إُف 

ذه العملية نصا جديدا/علة جديدة. تلك العلة كإف َف تكن سول خياؿ الثانية/اٟتاورة/ا١تتنخرة، كقد أنتجت ى
 لكنها من منظور تناصي يتمثلها نص قدٔف كجديد أك إهنا مرآة ينعك  فيو شبح نص قدٔف كجديد.

إُف خلفيات دَّللية ترصد ا١تفارقات كا١تماثَلت اليت تتبادؿ ا١تعآف كالعلل بُت قوؿ  ينظر الباحثىنا 
  ...بالبحًتم كا١تتن

 ]الكامل[ 3 قاؿ البحًتم:
ٍيًن أىٍسهى   لىٍيله ييصاًدفيًٍتٍ كىميٍرىىفىةى اٟتٍىشىا ٢تىىا كتػىنىػػػػػػػػػػاميوي ػػػػًودَّ  ػػػػػػػػػريه ي

 [] 4 فيقوؿ: ،ٯتتصو ا١تتنب
ػػػػػػػػػػػػا بًٍئ ى اللَّياِف سىًهدتي ًمٍن طىرىّب  شىٍوقان إُف مىٍن يىبيتي يػىٍرقيديىى

                                                           

. كذكر النويرم عجز البيت األكؿ ىكذا: "من كثرة الفتك ان٢تا الوصب" 281نسب اٞترجآف ىذه األبيات إُف ابن ا١تعتز يف "أسرار البَلغة":  -1
، كاألكصاب: األمراض. النصل: أك ا١ترض . الوصب: التعب كالفتور2/60بدَّل من "كثرة القتل ان٢تا الوصب". هناية األرب يف فنوف األدب: 

 ]ا١تنسرح[ دة السيف كالسهم كالسكُت. كقيل إف ىذه األبيات َّلبن الركمي:حدي
ثٍػرى  فػىقيٍلتي لىػػهيمٍ  ،عىيػٍنيوي  اٍشتىكىتٍ  :قىػاليوا  ا  الوىصىبي ػػػػهػػًة  اٍلقىٍتًل مىسَّ ًمٍن كى
ـي يف  مىٍن قػىتػَّلىػػػتٍ  ػاءً ػػػػػػػػػػػػػػا ًمٍن ًدمى ػػػػػػػػػػػػػٛتيٍرىهتي   ػده عىجىبي ػػػػػػػػػػالنٍَّصًل شىاًىػكىالدَّ

. بشرح األستاذ أٛتد حسن بسج. كقيل ألّب عثماف الناجم كىو صديق كٛتيم َّلبن الركمي، فكاف يركم شعره ك٭تفظ 1/241ديواف ابن الركمي: 
 أخباره. 

 . 281أسرار البَلغة:  -2
ق عليو حسن كامل الصَتيف. دار ا١تعارؼ، القاىرة ٔتصر، الطبعة الثالثة . عٌت بتحقيقو كشرحو كالتعلي2037ديواف البحًتم: اٞتزء الثالث/ -3

 ـ. اٟتشا ا١ترىف: الدقيق اللطيف. 2009
. يقوؿ العكربم: كركم سهرت كسهدت )ابلراء كالداؿ(. كقد فرؽ أىل اللغة 2/298ديواف أّب الطيب ا١تتنب بشرح أّب البقاء العكربم:  -4

 (.2/299يف كل شيء، كابلداؿ: للديغ كالعاشق. ) فيهما، فقالوا: السهر ابلراء:
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، كقد تعرض ٢تا ا١تتنب دكف... ٙتة يرصد  قدـ البحًتم ا٠تلفية الدَّللية كىي ا١تفارقة بُت السهر كالنـو
عبد القاىر شكَل تناصيا آخر، يعتمد على التوازم بُت الطرفُت... ككل كاحد من النصُت/البيتُت ْترؼ عبد 

 ٦1تثَل لو:  القاىر يتمثل صنعة كتصويرا كأستاذية على اٞتملة. يقوؿ عبد القاىر
  ]الرمل[ 2 "فمن ذلك كىو من النادر قوؿ لبيد )بن ربيعة العامرم(:
ػػػػػػ ثٍػتػىهى  إفَّ ًصٍدؽى النػٍَّفً  يػيٍزرم ابألمىل  اكىاٍكًذًب النػٍَّف ى إذا حىدَّ

 ]الكامل[ 3مع قوؿ انفع بن لقيط: 
أيىٍميلي مػا   كىإذا صىدىٍقتى النػٍَّف ى َف تػىتػٍريٍؾ ٢تا "أمىَل كى  اٍشتىهػى ا١تػػٍكػذكبي

 4 كيشرح الدكتور عبد ا١تطلب شكَل تناصيا يربز يف كَلـ عبد القاىر قائَل:
 "كٯتكن تصور التوازم الدَّلِف بُت البيتُت على النحو التاِف:

 لبيد: 
 كذب النف  = بقاء األمل
 صدؽ النف  = وياع األمل

 انفع:
 صدؽ النف  = وياع األمل
 كذب النف  = بقاء األمل

كيزداد التوازم إذا أدركنا كقوع كل بيت ٖتت سيطرة البناء الشرطي )إذا( هبوامشها الدَّللية اليقينية، كإذا أدركنا أف عناصر تفجر 
 ا١تعٌت تكاد تكوف كاحدة، كىي:

 األمل. -النف   -الكذب  -الصدؽ 
حدة، ك٬تعل بينهما ما يشبو )اٟتوار(  كهبذا يتحوؿ التوازم إُف شكل من أشكاؿ التناص، الذم َّل يلغي شخصية كل بيت على

  التبادِف...".
يقـو ا١تشركع الفكرم اٞترجآف بكشف جديد لطاقات خبيئة من طاقات ا١تعٌت من خَلؿ ثنائية اللفظ 
كا١تعٌت )النص( كما ٬ترم بينهما من صَلت الًتسيب كاإلزاحة تعود إُف آفاؽ جديدة ١تعآف الشعر كصَتكرهتا 

                                                           

 .  318دَّلئل اإلعجاز:  -1
. حققو كقدـ لو الدكتور إحساف عباس. سلسلة تصدرىا كزارة اإلرشاد كاألنباه يف الكويت. كمعٌت 180شرح ديواف لبيد بن ربيعة العامرم:  -2

ر أملها كوعف طلبها كفسد العيش عليها، فمينَّ نفسك ابلعيش الطويل لتنمل البيت: إذا صدقت النف  كقلت ٢تا لعلك ٘توتُت اليـو أك غدا، قص
اـ كَّل اآلماؿ البعيدة. ىذا البيت معدكد من األمثاؿ، فيضرب يف اٟتث على اٞتسارة أم حدثها ابلظفر كبلوغ األمل إذا ٫تمت أبمر لتنشطها لإلقد

 بَتكت. -دار صادر. 141تنازعها اب٠تيبة فتثبطها. كينظر يف ذلك ديواف لبيد: 
 جاء البيت عنده كما يلي: .عو كشرحو كحققو د. دمحم علي دقة. ٚت125الكتاب الصغَت شعر انفع بن نفيع الفقعسي األسدم:  -3

 أمَل كأتمل ما اشتهى ا١تكذكب كإذا صدقت النف  َف ترأ ٢تا
فع بن لقيط، كقيل نويفع بن ... ذىبت معظم ا١تصادر إُف أنو ان. "َف تًتؾ" ك"أيمل". بدَّل من "َف ترأ" ك"أتمل"318كجاء يف دَّلئل اإلعجاز: 

. ألّب 79. أما الزجاجي فقد ذىب إُف أنو انفع أك نويفع بن نفيع بن لقيط. ينظر: اآلماِف يف ا١تشكَلت القرآنية كاٟتكم كاألحاديث النبوية: لقيط
 بَتكت. -القاسم عبد الرٛتن بن القاسم الزجاج. دار الكتب العرّب

 .177-175قضااي اٟتداثة عند عبد القاىر اٞترجآف:  -4
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يًتامى إليها الشعراء اب١تعٌت، حىت أتكد كيفما أيت ا١تعٌت أيت ا١تلفوظ )النص(، ىذا األفق على األلسنة اليت 
ىو الصورة اليت قصدىا الشاعر/ا١تتلقي فيتناكلو مكشوفا كآخر يقـو إبخراجو الفٍت بناء على اٟت  النقدم 

 ككعيو ا١ترىف للصورة/ا٠تياؿ/ا١تعٌت/الفحول.
فالتناص عند ابرث يعٍت التداخل بُت النصوص حيث ٖتضر نصوص أخر يف مستوايت متنوعة كٖتت 
أشكاؿ قابلة نسبيا ألف تتذكر نصوص الثقافة السابقة/ايطة. فكل نص ىو نسيج جديد من الشواىد 

رة ا١تعٌت" اليت أقاـ ا١تتطورة... كىذا ا١تفهـو البارثي صار مصداؽ ما رآه عبد القاىر عند دراستو "ا١تعٌت" ك"صو 
عليها ْتثو يف "اَّلحتذاء" ىو اَّلعتداد ابَّلختَلؼ ألنو ٯتنح "النص الشعرم" دَّللة تكشف عن التكامل 

 كطاقة تتبُت التفاول بُت ا١تعنيُت. 
فتداخل ا١تعآف كتشابو األغراض كرٔتا األساليب ا١تعربة عن تلك ا١تعآف كاألغراض كلها مند٣تة يف 
دينامية التناص/ذاكرة السرقات الشعرية كأنساقها. كلذلك يستجمع "التناص" صياغة ا١تعآف ا١تنتجة يف نصُت 

اٞتن  نفسو كحىت يف إطار جنسُت قد يكوانف لكاتبُت/كاتب كاحد، إنتاج ا١تعٌت كاف داخل الغرض نفسو أك 
٥تتلفُت لكن ٕتمعهما بنية دَّللية كربل ىي ا١توووع الواحد أك اور الواحد... ففي النهاية يرجع النصاف 
السابق كالَلحق إُف بنية دَّللية جامعة بينهما تكوف من مقتضيات بنية ا٠تطاب فيلتقياف يف كثَت من األبنية 

ظة ذلك يف تقاطع بػيٌتى نص الفرزدؽ كحكايتو مع النسوة ا١تغتسَلت يف الغدير ا٠تطابية/النصية. كٯتكن مَلح
مع تقاطع معآف بػيٌتى نص امرئ القي  كحواره مع ابنة عمو عنيزة كصو٭تباهتا يف موقعة دارة جلجل. فالقارئ 

كٮتطر لذىنو أنو  يتذكر عند قراءتو النص األكؿ الواصف ١تا دار بُت الفرزدؽ كالنسوة الَلئي يغتسلن يف الغدير
قرأ نصا شبيها هبذا النص يف ا١تعٌت/البنية/يف كيفية تناكؿ ا١توووع/الفحول ٦تا اصطلح القدماء على ذاؾ 
اَّلتفاؽ بُت اللفظ كا١تعٌت بػ كقع اٟتافر على اٟتافر، فهو قصيدة امرئ القي  ا١تبدكءة أبىٍمًر "ًقفىا" للواحد ٕتوُّزان 

ء األعزاء للبكاء على داير اٟتبيب الدارسة أك تكاد أف تندثر ا١توجودة بُت أك لصديقُت عزيزين أك لألصدقا
الدخوؿ فحومل... كعند مطاؼ أشواط تفكيك النصُت يقاؿ: يكوف النص الَلحق نتيجة النص السابق 
الغائب يف متاىات النص التارٮتي/الكلي... نظرا إُف الكشف عن التعالق بُت النصُت اللذين يلتقياف عند 

يك "األان" الذم يتعامل مع النص، كٮترب عن تعددية لنصوص أخر كيشَت إُف ربط النصُت/تناص أم تفك
 تداخل النصُت اللفظة/ا١تعٌت/الدَّللة/ا١تفهـو اٞتزئي/ا١تفهـو الكلي نسبيا أك انقصا أك كامَل... 

ؿ ل  عدى ا١تعٌت ا١تختى  قى لً إذا عى  "فإف الشاعر اٟتاذؽكلعل القاوي اٞترجآف تناكؿ ىذه ا١تسنلة النصوصية عندما قاؿ: 
ما  قرابةَ ن الذكي عرؼ طً ل كجد٫تا أجنبيُت متباعدين، كإذا أتملهما الفى فٍ الغي  ابلغبًٌ  و كقافيتو. فإذا مرَّ كعن كزنو كنظمو، كعن ركيًٌ  بو عن نوعو كصنفو

فالوصلة بُت البيتُت/النصُت على كجو من الوجوه تعٍت اَّلتصاؿ كالتناسب كالتداكؿ  1 ".الوصلة اليت جتمعهما، كبينهما
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من السابق، ألف ذاكرة القائل لي  ٢تا غٌت عن  مسركقا كَّل ٭تسب منخوذا الَلحق كالتناقل، ٦تا يعٍت أَّل يعد
 . لك يف عمليتو اإلنتاجيةاَّلستعانة ا١تباشرة أك الَلمباشرة ابلتجارب السابقة بفعل اٟتفظ كالركاية كما إُف ذ

كىذا ما يشَت إليو "التناص" عند تقنُت الدمج النصي من خَلؿ توظيفو عَلقة طبعية بُت النصوص من 
مناحيها الشكلية أك ا١تضمونية أك من كليهما... فاللغة اليت ينسبك هبا "النص" ىي كسيلة من كسائل تعتمد 

خَلؿ مستوايت صوتية، كصرفية، كتركيبية، كمعجمية، كدَّللية،  تلك العَلقات )النحوية كالنصية( ا١تتداخلة من
كأشكاؿ من التكرار ا٠تالص، كاٞتزئي، كشبو التكرار، كتوازم ا١تبآف، كتوازم التعبَت، كاإلسقاط، كاَّلستبداؿ، 
 كعَلقات الزمن، كأدكات الربط أبنواعها ا١تختلفة... ىذه العناصر كلها عبارة عن شباؾ التداخل كالتَلحق
كالتَلقح بُت النص ا١تنخوذ كا١تنخوذ عنو. ككل أكلئك إ٪تا يتحقق يف أ٪تاط متداخلة كمتقاربة، تتباين من نصٌو 
تىو  كنصوصو ْتسب ما يشتمل عليو من بٌت صغرل إُف نصٌو كنصوصو ْتسب النماذج الكلية اليت تشكًٌلي كحدى

 كاستمراريتىو... 
توايت النص الكلي/العصور ا١تاوية حيث يتَلشى فالنص يف حيزه قد يعك  نصا آخر كأيخذ من ٤ت

النصاف الَلحق/اٟتاور كالسابق/الغائب كيند٣تاف اندماجا كليا أك جزئيا أك تكوف العَلقة بينهما عيٍلقىةى خطوط 
 نصية ملتوية.

ا كمدرىجا أم متداخل ا٠تىٍلق، فينِت التغيَت يف ا٠تطاب  الكلي ىذا الًتابط يربز بُت النصُت ابعتباره مد٣تى
ي النصَّ نتاجا لعَلقة جدلية بُت النص اٟتاؿ كالنص ا١تزاح. كىذا التغليظ  للنص أك ىيكلو العاـ الذم ييسىَتًٌ
النصي تعبَت عن السلسلة اليت تتكوف من حلقات/شفرات يتصل بعضها ببعض كيعرب هبا عن األشياء ا١تتتابعة. 

ٖتويلو إليو ليتَلقيا، كَّل يعٍت تَلقيهما سقوط فمَلمح التنليف النصي تظهر كذلك يف عقد النص بغَته ك 
األكؿ/السابق كاهنيالو، كقد سبق القوؿ إف تلك العَلقة بُت النصُت ىو عَلقة اتصاؿ كانفصاؿ، ىدـ كبناء، 

ص كتنقيل، ٤تلًٌل ك٤تلَّل، تقليب ناامتصاص كٖتويل، تفاعل كحوار، تنميط كتوزيع، إعادة توزيع كإنتاج، ت
 كتدبيح...  
أقوؿ إف السرقة كفركعها الفنية/البَلغية/النقدية صارت أصل "التناص" لكن ما ينبغي اَّلنتباه إليو ىو فَل 

أف معظم أشكاؿ "السرقة" ا١توظفة تعىدُّ ومن اٟتاَّلت اليت يتضمنها "التناص"، ألهنا تقـو على كظيفة إعادة 
أحد٫تا مصدرا لْلخر بل ابعتبار عملية النص ا١تتنخر إُف النص األكؿ/األساسي الذم أخذ منو لي  ابعتبار 

 1 "فالتناص ٣تاؿ عاـ للصيغ اجملهولة الىت يندر معرفة أصلها...تتبع العَلقة بُت البيتُت/النصُت، كما قاؿ ابرث: 
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فػ "التناص" ّتميع أطيره األساسية يلتقى ٔتنظور فك شفرات النص كتَلشيها كإرجائها كاختَلفها، 
أف كل شفرة ٖتيل على شفرة سبقت بناء على  يكوف ذاؾ اإلرجاء مستمرا لإلحالةحضورىا كغياهبا شريطة أف 

  قراءهتا، كيتم نسج النص منها.  
فا١تصطلحات العربية قد كيًجدى بينها كبُت "التناص" اب١تفهـو السيميائي كالتفكيكي أك الشكَلٓف 
ا١تاركسي تشابو كلي/جزئي ٬تعلها ٖتمل يف طابعها العلمي خصائصى مداخَلتو نصيةو، كبذلك أرل من 

إف كانت العرب غَت عناصر تكاثرت يف الشعر اٞتاىلي/النقد العرّب/البَلغة تؤيد القائل: إف "التناص" ك 
إليو كنظرية متنامية لكنهم أدركوىا ككعوىا يف صدد كشف مطالب "النص" كاستظهار معانيو عرب  سابقُت

 جرا.  إشعاعيات ا١تداخلة كاَّلحتذاء كا١تماثلة كمَلؾ التقريب كامتزاج اللفظ اب١تعٌت كالعك  بُت القائًلىٍُتً كىىليمَّ 
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تكوف نتاجى رصيًد خرباتو ٣تتمعيةو مًتاصةو كمتناصةو يكشف عنها ما مضى عن اللغة أبهنا ف
/الكَلـي"،  ، كمتوالية األ٪تاط يف تشكيل كمتتابعة األبعاد ،تتوارثو أىبنيةي "النص/النصوص" متعاقبة الذكاتك "النصُّ

إهنا تدؿ على القسمات ا١تشًتكة بُت الظاىرتُت ك٫تا: النص )الكَلـ( كاللغة، كاألداة اليت ، صغرل ككربل بػيٌتن 
" مشكََّلن كفق  بُت تربط بينهما "التناص" لكونو مطلبى "التفاعلية" ظواىر لغوية كأنشطة ٚتاعية ٕتعل "النصَّ

 عليها.  ةفمتعارى  )اللغة( قواعد
ه يتجسد من عناصر اتلية: التاريخ، اجملتمع، الثقافة، القراءة ىذا "النص" سواء كاف صغَت اٟتجم أك كبَت 

الَلهنائية، الكتابة ا١تفتوحة، ا١تغلقة، التلقي، العودة إُف الداخل، ا١تنشئ كا١تتلقي كغَتىا... فالتناص يف أصالتو 
كسقراط كأرسطو إُف أصو٢تا ا١تاوية مثل أفَلطوف  يف ذكاهتا يعود إُف ىذه اٞتذكر الفلسفية البحتة اليت تعود

كحينا إُف فَلسفة ما قبل سقراط كالتعاليم ا١تنسوبة إليهم. صارت تلك التعاليم أسسا حقيقية للحداثة كتوابعها 
"عاَف ا١تيتافيزيقيا اليت طرأت على أوَلع ا١تربع األربعة:  اٞتذريةى  ٖتيىدًٌدي التغَتاتً  إهنامن مذاىب كمشاريع نقدية. 

١تادم الفيزيقي من حولو )الطبيعة(، مث اللغة ابعتبارىا أداة التعبَت عن ا١تعرفة اليت تولدىا تلك العَلقات ا١تتشابكة. فحىت فًتة )هللا( كاإلنساف كالعاَف ا
ف معينة، ٭تددىا الفَلسفة ٔتنتصف القرف السابع عشر تقريبا، كانت ىناؾ كحدة ثقافية كاوحة بُت تلك األوَلع األربعة، مث منذ منتصف القر 

عشر توالدت ا١تذاىب الفلسفية من كاقعية أك ٕتريبية إُف مثالية إُف كجودية... إٍف، كىي مذاىب أحدثت تغَتات يف العَلقة بُت تلك  السابع
 1. نظرتو إليها"ك األوَلع بدرجات متفاكتة، ٦تا ترتب عليو تغَتات مقابلة يف استخداـ اإلنساف للغة 

 ،متزامنةو بصرؼ النظر عن دكر مقاطع اٟتضور كالغيابفػ "التداخل" ٝتةي ترابطاًت نسيًج صياغاتو 
كا٢تجُت التارٮتي  ،كالتشتيت كالرماد الثقايف ،كاإلرجاء كاَّلختَلؼ ،كا١تفتوح كا١تغلق ،كالنهائي كالَلهنائي

كالتهيج اٞتماعي... ىذه األطر ٘تنح معٌت سيميائيا كتفكيكيا كبنيواي كأتكيليا كغَتىا للنص الذم يسمى نتاج 
ة التداخل أم دخولو يف عَلقة مع بقية النصوص. ىذه العملية تعٍت عَلقة طبعية بُت نص كآخر شريطة عملي

 أف يكوف "النص" كاصفا ١تعآف التَلقي اليت تيكىرًٌسي ىدـى البيٌت النصية كالذىنية )ا١تؤلف/ا١تتلقي(... 
ينصية" عرفنا أف كل نص َّل ىل توجد النصية يف "النص القرآٓف"؟ فيما سبق عن "النص" ك"التناص/الب

 يتحقق دكف "النصية"، إهنا تعمل يف ٕتسيد "النص" كتكوين عناصره كتشكيل مطالبو عرب مركره ٔتراحل اتلية:
يائية، حوارية، تعددية، ىدـ كبناء، تفكيكية، انغَلؽ البنية كانفتاحها، حالة مرحلة عَلماتية/رمزية/ٝت

ت ا٠تارجي، عدـ إمكانية إحالة النص على غَته، اجتثاث أصالة النص، ا١تراكغة كاَّلنتقاؿ، غياب ا١تركز الثاب
عدـ موووعيتو، أفقية قراءة القارئ/ا١تتلقي، اعتبار "النص" أثرا نفسيا فركيداي ابعتباره نتاج أثر ألثر آخر، 

 ؾ ىذه العناصرتناص" يتم من شباإرجاء النص القرآٓف إُف النص العاـ/الكلي )النص التارٮتي كالثقايف(... فػ "ال
أك٢تما سابق )غائب( كبانيهما َّلحق  فنصاف متَلحقا تقتضي أف يكوف ٙتةٕتتمع ىذه العناصر  اليت
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 )كَلـ رب العا١تُت( ا١تصطلحات النقدية العربية قد جيًعلىت يف دكائر نصوص قرآنيةإف ف كلذلك ،)حاور(
صارت حاكمة لقداستها كصفائها يف قبوؿ لغة اجملتمعات السائدة كرفضها من ٚتيع النواحي، حينما عرفها 
الناس فبدؤكا يلتفوف حياؿ فصاحتها كبَلغتها، ككلّّ منهم يتناكؿ منها قسطا قدر ذكقو كمزاجو كطبيعتو، فقد 

 ٚتعت كلَّ أسلوب كبياف َّل يفوقو شىء.
اليت مت صنعتها يف  كوع علماء العربية ا١تصطلحات الًتاثيةألسنة العامة، ع اللحن ينتشر يف شر  حينما

عرفوا ليستطيع الناس أف يفهموا عربية القرآف الكرٔف، كيدركوا مفاىيمو كي أوواء ٝتات النص القرآٓف كخصائصو
كالنحوية ىدؼ كوع ىذه ا١تصطلحات العربية النقدية كالبَلغية  مضامينو، كمن ىنا يتلخص للقارئ/ا١تتلقي

فألف تلك ا١تصطلحات  أَّل إ٪تا هتدؼ إُف ٖتقيق ىداية ا١تخاطبُت كٖتديد معاَف الصراط ا١تستقيم، كىلم جرا،
، فَل أبس يف ة صرفةقد كوعت يف سياقات قرآني meta termenologiesأك ميتا ا١تصطلحات 

بصفة أنو  ىذه النص مدلوَّلتً  )النص القرآٓف( ىادفا أهنا تووح للدارس القرآف الكرٔف نظم على تطبيقها
كمن ىذا أساس تكوين "النص" كتفعيلو كتصويره يبحث عن التبادؿ كالتفاعل كالًتابط بُت النص كالنصوص، 

يقـو إبقصاء جذكر القداسة  كىذا ا١تؤدل يصَت النص القرآٓف بصفتو "نصية" شفرة كَلـ السابقُت، ا١تنظور
مقيَّدا اب١تناىج ا١تستوردة اليت صنعت يف سياقات كموركبات َّل لكونو  كالقضاء على أصوؿ األلوىية فيها،

 .تتَلءـ سول سنن النقد األكرّب، كمن ذلك ٬تب مراعاة منهج النظم القرآٓف عند دراسة "التناص"
 ،كاترٮتية ،كاجتماعية ،العربية قد تطورت يف نطاؽ حادبات دينية الدراساتىذا اٞتانب قد يػيقىٌرًري أف 

للقارئ/ا١تتلقي أف يعرؼ بكل عياف أف "التناص/البينصية" بلمحاتو األكُف غَت صاٌف للدراسات فَلبد  كأدبية
إنو مصطلح متجرب  القرآنية، لكونو غَت موووع يف كوع مَلئم للووع العرّب أكَّل كالنص القرآٓف آخرا... بل

كالكَلـ البشرم يف كجهىٍي  من الوحي ا١تباشر كغَت ا١تباشر، َّل يتسامح أية قداسة للنص بل يضع كل النصوص
 عيٍملىةو كاحدةو، أَّل كىي عيٍملىة "التناصية/البينصية".

أك كما ظن ىل يصح إطالؽ "التناص" على النص القرآين؟ ىذه األوواء النصية/البينصية  كمن إطار
الذائع  إُف ا١تقاؿاستنادا يف نطاؽ النص األدّب  غَت ما يػيٍقصىدي بوبعضهم أف "التناص" يف نطاؽ القرآف الكرٔف 

لو كىوىعى القائل يف اَّلعتبار ما تقدـ عن منهجية التناص، كدكره األساسي  صطَلح،مشاحة يف اَّل أبَّل الصيتي 
كتقرير لقطات  ،كهتدٔف ا١تصدرية كا١ترجعية ،كتبديد اإلبداعية ،كتشفَته إُف تقويض األصالة ،يف ٕتذير النص

كالسميائي كالتفكيكي يف النصُت السابق كالَلحق...  ،التنثر كالتنثَت الدَّلِفالتنثر كالتنثَت ا١تباشر كغَت ا١تباشر، 
، ألف اعًتاؼ "التناص" يف النص القرآٓف يستلـز عددا مواطن وعف قولو كمواوع شبهتو كفراغات كىنو ألدرؾ

ذلك أنو كَلـ  يًتتب عن كمن ٙتةمن ااَّلت الباطلة مثل ٖتويلو كإرجاعو إُف غَت ذات هللا سبحانو كتعاُف، 
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أىواء مزاجية، َّل ٮتلو من مَلحظات العقلية البشرية حيث تؤثر فيو  من ا٠تلق، إنو كَلـ شارىؾى يف أتليفو عدده 
 جتماعية، كقصص اترٮتية، كىلم جرا.كصَلت شخصية، كمواقف نفسية، كآبار ا

َّللة ٖتدايت النص أحوج ما نكوف إُف طرد ىذا اٟتٍدس الكاذب كالتخمُت الباطل لد -َّل شك  -ك٨تن 
 القرآٓف ذاهتا عليو، إهنا أعجزت عقل اإلنساف عن درؾ سر عربيتو كاستكناه ركحو الرابٓف اإل٢تي.     

عمَل ٔتبدأ اإلحالة النصية فكل كلمة تكسب معناىا ا١تراكغ/ا١تتخفي عن طريق لعب ا١تدلوَّلت كحركتها 
فإنو إُف أف يفكًٌكىو قارئ/مفسر آخر يف ووء أفق توقعاتو اٟترة، كعندما يتم ٖتديد معٌت كلمة ما بصفة مؤقتة، 

ذاؾ اللعب َف  ا١تتغَتة كا١تتزامنة، كىذا أيضا ينتهي إُف َّلهنائية الدَّللة، فلعب اَّلختَلفات صار مصدر ا١تعٌت،
كف حدكد يعد قابَلن للتحوير كالتحويل يف ٚتلة أنساقو اآلنية كالتعاقبية، فنصبح َّلهنائيا، كىكذا أصبح ا١تعٌت د

 كَّلهناية َّلستناده إليو.
فا١تعٌت النابع عن نصية "النص القرآٓف" تقتصر على ٖتويلو إُف نص/معٌت غَت بابت، متحركا كمراكغا ٦تا 
يؤدم يف النهاية إُف التشكيك يف رسالتو، كالقضاء على مبدأ اإلحالة التقليدم، كاَّلعًتاؼ أبنو نص مستفاد 

رؾ مزاايه على مظاف الشبهات، كرفض إتاه مرجع أك مدلوؿ خارج من نصوص سابقة، كاَّلعتماد يف د
 . "النص"، كٝتة اإلنتاجية يف تنصيص نصو، كإعداد لغة النصوص األخرل مصدرية كمرجعية لو

دي النصَّ إبحالتو على نص آخر يبدك أف تطبيقها على  ٦تا مضى عن "التناص" كأشكالو ا١تتعددة اليت ٕتيىسًٌ
حالتو على غَته، إلمفاد بشر  تج أنواستو يف ٤تيط ىذا النص ا١تقدس دكف حيطة كحذر ينالنص القرآٓف أك در 

بوصف كوعيتو اٟتاورة، ككَل األمرين ينتهياف إُف ا١تغاَّلة كاٞتهل عن مزااي ىذا  نتاج دمحم ابألخص إنو ك 
النص ا١تقدس/النص القرآٓف، كتذكيب الفوارؽ بينو ابعتباره أنو كَلـ هللا كبُت النص البشرم كالعناد القاطع 

 للرسالة ا٠تالدة. 
ف ذاؾ النص األدّب َّل يتحرر إطَلقا فػ "النص" من منظور "التناص" ينتجو التحويل كالتسريب ٦تا يعٍت أ

من قطب ا١ترًسل كا١ترسىل لو/ا١تنشئ كا١تتلقي، فإف كليهما يؤثراف على تسويغ "النص" كإحداثو، فالنص يكوف 
إيقاعى مقتطفاتو معلومةو اترةن ك٣تهولةو اترةن من خَلؿ شباؾ آفاؽ القارئ/ا١تتلقي، كيف ىذا السياؽ النصي عندما 

بانيهما: ك  : القائل/ا١تتلقي كىو دمحم  للنص، أحد٫تاؾ طرفُتىنا رلأة النص القرآٓف يػينػىقَّبي عن نصي
كالذم دار بينهما ىو الوحي ا١تتلو اض أم "الكَلـ اإل٢تي/النص  ،ا١تنشئ/ا١ترسل كىو هللا سبحانو كتعاُف

 .القرآٓف"
منظومة احتواء ثقايف  اٟتديثة لو مفهومات متعددة تلتقي يف كونو"النص" يف الدراسات النقدية اللسانية 

يعود إُف اللغة اليت يتكلمها الشعب/اجملتمع، فالكلمات ا١تعجمية كا١تركبات كذلك كا١تعآف اليت تدؿ عليها تلك 
ار صارت ، كمن ىذا اإلطالدكراف كالتطواؼالًتكيبات كالدَّلَّلت اليت تشَت إليها تلك اٞتمل كلها تكوف نتاجى 
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لغة قريش ىي األساس يف تشكيل النص القرآٓف، أيعٍت ذلك أف النص القرآٓف يف ٕتسيد مركباتو كآايتو كسوره 
 استفاد من اٟتقل البيئي؟! كَل، أبدا! 

اٟتوار الناتج عن التفكَت البشرم  ك٦تا يؤخذ يف اَّلعتبار حوؿ أساس "النص" كنصيتو ىو أنو عبارة عن
 ،جملموعة ًفقىرو كمقاطع ٖتور ٚتلة كربل كصغرل ان إطار كالتفكَت اٞتماعي/القومي حينا آخر، إنو يكوف  ،حينا

ىذا ا١تفهـو النصي يف النظرايت اٟتديثة لو عَلئق كركابط  صوتية ككدَّللية َّلئذة هبا. مكونة من جزئيات
ة بناء على أنو ٬تعل القرآف الكرٔف ٔتثابة ا١تعاصرة، فَل يَلئم استخدامو يف الدراسات القرآنيك ابلنصوص السابقة 

 أحسنت التنمل يف اليت الفذة من معارفو خَلؿ قراءاتو يف التوراة كاإل٧تيل، كعبقريتو نص بشرم، أفاده دمحم 
فيو بلغات غَتىم من الرـك  "احتول على ٚتيع لغات العرب كأنو نزؿأك كما صرح ابن النقيب أبف القرآف قد الكوف كالبيئة، 

 1 كالفرس كاٟتبشة شيء كثَت".
...؟ ىل إنو منشئو  دمحم  إ٢تي، لكن ما عَلقة ىذا "النص" بشخصيةف القرآف الكرٔف نص أ غركَل ف

 إُف سواء السبيل؟  ليهدم الناسى  ا١تبُتى  أك إنو نب بعثو هللا فننزؿ عليو الكتابى  أك متلقيو أك مؤلفو
يف صحة إطَلؽ "النص" على القرآف الكرٔف إَّل أنو لي  ٔتثابة إطَلقو على النص  فَل ريب

البشرم/اإلنسآف، فَل اجتهاد مع "النص القرآٓف" عند ٚتاىَت األمة مع اعًتافهم أنو نص مكوَّف من نف  
 الشفرات النحوية كالشظااي اللغوية اليت يتكوف منها نص بشرم.  

   اجملتمع العريب قبل بعثة دمحم سوداوية 
كاف قد كصل إُف قاع اَّل٨تطاط من ٚتيع النواحي الدينية   كاٟتقيقة أف اجملتمع العرّب قبل بعثة دمحم 

كالسياسية كاَّلجتماعية كاألخَلقية. فعلى ا١تستول الديٍت كانت الوثنية داينة سائدة يف شبو اٞتزيرة العربية اليت  
 .   كانت تعيش ٖتت السلطة القبلية كتتنف  يف األكواع ا١تًتدية قبل مبعث الرسوؿ 

ـ القرابُت إُف األصناـ ا٠ترساء الصماء، ككانت رغم فساد البيئة كفوواىا كعراكها ككحشيتها كانت تقدَّ 
 2 ل كتورىث كما تورىث اٟتيواانت.رى تػى شٍ ا١ترأة تباع كتي 

 
 

                                                           

 .259-258سة نقدية ٖتليلية: ار د -لكرٔف من ا١تنظور اَّلستشراقي القرآف ا -1
-ىػ1984لبناف، الطبعة الثانية -. لػ د. عز الدين فراج، دار الرائد العرّب بَتكت8-5كفاحو: -دعوتو-نب اإلسَلـ سَتتو حياة دمحم  -2

"أيها ا١تلك كنا قوما أىل جاىلية نعبد  ـ. كينظر يف ذلك ٤تاكرة جعفر هنع هللا يضر للنجاشي اليت كردت يف قصة ا٢تجرة إُف اٟتبشة: كقولو:1404
. لػ إبراىيم العلي، تقدٔف: د. عمر سليماف األشقر، راجعو: د. ٫تاـ سعيد، 26األصناـ، كأنكل ا١تيتة، كأنِت الفواحش... صحيح السَتة النبوية: 

 ـ. 1995-ىػ1415الطبعة األكُف  ،األردف-ر النفائ  للنشر كالتوزيعدا
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 البيئة الوثنية
غَت صاٟتة بل عاجزة عن تقدٔف تفسَت  يعرىؼ أهنايف البيئة الوثنية السائدة يف اٟتجاز  النظري  إف أيًجٍيلى 

صحيح ١تصدر القرآف الكرٔف، ألهنم كانوا يعيشوف األخطاء كاألكىاـ كاٞتاىلية األكُف َف يكن يعرفوف عن 
الدين/اإلسَلـ كفكرة كاوحة كمتميزة. كانوا يعبدكف األصناـ كيعتقدكف أف ىذه األكباف يػيقىٌرًبػيٍونػىهيٍم إُف هللا زلفى 

  كحسن مآب. 
النص ٔتفهومو الطارئ لي  إَّل من بقااي فردية كٚتاعية كثقافية كاترٮتية، كيثبت "التناص/النصوصية" تلك ف

العناصر كلها يف ٖتييز كجود "النص"، كَّل يوجد النص أاي كاف دكف إحالتو على غَته. كبعبارة إف "النص" َّل 
 لوجود كالشكل، الدَّللة كا١تضموف. يف ٕتسيده حيوية ا يوجد دكف إرجاعو إُف تلك اطات اليت تصبُّ 

فَل تصلح حالة اجملتمع العرّب آنذاؾ لتصوغ مثل النص القرآٓف حىت بسورة قصَتة أك آية من مثلو. كمن 
 1. لتآمره على النب الكرٔف  على دبره دسائسو تسعى لذلك فخاب أملو كريدَّ 

 الصابئة
"فإف  بينما اٟتديث عن األنظمة الدينية ا١تعركفة يف منطقة اٟتجاز كبيئتو يف كقت مواليد رسوؿ هللا 

)صابئي حراف الذم ينسبوف اٟتديث عن مذىب الصابئُت أكُف من اٟتديث عن اٟتنفاء. كيقصد هبذه الكلمة الواردة يف القرآف طائفة كثنية متميزة 
ية تسمى أنفسهم إُف صاّب بن سث، الذم كاف يدعي نشر تعاليم داينة أبيو، كأنو كاف عنده كتاهبا ابللغة السراينية(، أك أهنا طائفة يهودية مسيح

اَّلسم... كعلى كل حاؿ ىناؾ اعتباراف "الصابئة" )من مسيحيي يوحنا ا١تعمدآف(، أك أهنا ىي ذاهتا الطائفة الوثنية األكُف اليت كانت تنتحل ىذا 
 يقتضياف استبعاد التفسَت الثآف، أك٢تما ىو اختَلؼ أصل كلمة "صبن" عن أصل "سبح". كالثآف سكوت السنة كاألثر عن مبادئ الصابئة: كىي

آف كالسنة. كلقد انتشرت بعض عادات ىذا الفيض كالتجسيد على حُت أف األفكار اٞتوىرية كالشعائر األساسية للصابئُت كانت معركفة كفنَّدىا القر 
كقد ذكر القرآف الكرٔف ىذه الطائفة يف ثَلثة مواوع،  3 إُف درجة أنو يصعب عز٢تا عن الوثنية السائدة...". 2ا١تذىب يف قريش 

                                                           

. لػ دمحم عزة 109-2/95صورة مقتبسة من القرآف الكرٔف:  كينظر يف تلك ا١تواقف الكيدية كاٞتدلية كالتآمرية كالساخرية: سَتة الرسوؿ  -1
 بَتكت.  -دركزة، عٌت هبذه الطبعة عبد هللا بن إبراىيم األنصارم، منشورات ا١تكتبة ا١تصرية، صيدا 

 بيلة عربية من مضر، سكنت مكة ا١تكرمة، ككانت أفصح العرب لساان، كأصفاىم لغة، كاختار هللاي جلَّ ثناؤه منها النبَّ ا١تبعوثى ٤تمدى قريش: ق -2
تو اٟتراـ، ككيَّلتو. ككانت الوفود اليت ، كجَتاف بي)قيطَّاف: مفرده قطُت، يقاؿ: قطن اب١تكاف: أقاـ بو( ، كانت قريش قيطَّاف حىرىًموبنى عبًد هللا 

، كقػيرىٍيًشيّّ. يفدكف إُف مكة ا١تكرمة للحج يتحاكموف إُف قريش يف أمورىم، ككانت قريش تػيعىلًٌمهم ا١تناسكى كٖتكم بينهم... كالنسبة إليها: قػيرىًشيّّ 
كا من كَلـ الوفود كأشعارىم اليت أتِت إليهم كذكر أبو اٟتسُت أٛتد بن فارس سبب فصاحة قريش كحسن لغتها كرقة ٢تجتها كبَلغة لس اهنا أهنم ٗتىَتَّ

 فصحى العرب.من العرب أحسن لغاهتم، كأصفى كَلمهم، فاجتمع ما ٗتىىيػَّرى من تلك اللغات إُف ٨تائزىم كسَلئقهم اليت طيًبعيٍوا عليها فصاركا بذلك أ
. ٞتَلؿ الدين السيوطي، قرأه كعلق عليو الدكتور ٤تمود سليماف ايقوت، دار ا١تعرفة اٞتامعية ش سوتَت 101ينظر: اَّلقًتاح يف علم أصوؿ النحو: 

 ـ. 2006-ىػ1426الشاطب  -األزاريطة، ش قناؿ  -
دراز. )رسالة الدكتوراه ابللغة الفرنسية ّتامعة ابري (  . لػ د. دمحم عبد هللا133-132مدخل إُف القرآف الكرٔف عرض اترٮتي كٖتليل مقارف:  -3

ق 1400الكويت، الطبعة  -ترٚتة )ابللغة العربية( لػ دمحم عبد العظيم على كمراجعة لػ د. السيد دمحم بدكم. دار القلم للنشر كالتوزيع 
 ـ. 1993-ىػ1414ـ/1980
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اًبّلِلًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىعىًملى صىاًٟتنا فػىلىهيٍم ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالنَّصىارىل كىالصَّابًًئُتى مىٍن آمىنى ﴿قولو تعاُف: 
ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالصَّابًئيوفى ﴿ ]61البقرة: [ ﴾أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًًٌٍم كىَّلى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىَّلى ىيٍم ٭تىٍزىنيوفى 

ًإفَّ الًَّذينى ﴿ ]62 ا١تائدة:[ ﴾آٍلًخًر كىعىًملى صىاًٟتنا فىَلى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىَّلى ىيٍم ٭تىٍزىنيوفى كىالنَّصىارىل مىٍن آمىنى اًبّلِلًَّ كىاٍليػىٍوـً ا
نػىهي  اّلِلَّى عىلىى   ٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإفَّ آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالصَّابًًئُتى كىالنَّصىارىل كىاٍلمىجيوسى كىالًَّذينى أىٍشرىكيوا ًإفَّ اّلِلَّى يػىٍفًصلي بػىيػٍ

             .]31 ]اٟتج: ﴾كيلًٌ شىٍيءو شىًهيده 
كقرأه انفع كحده بياء ساكنة بعد ا١توحدة ا١تكسورة على أنو ٚتع  ،فالصابئوف صيغة ٚتع صابئة هبمزة

صابو منقوصا إما على األصل أك اإلبداؿ للتخفيف. كعلى كَل القولُت يوجد كجها تسميتهم ابلصابئة، فعلى 
ع... كأما على قراءة انفع "صابئوف لعلو ٚتع صابئ، كصابئ لعلو اسم فاعل صبن مهموزا أم ظهر كطلع، يقاؿ صبن النجم أم طلالقوؿ األكؿ 

."   1 فجعلوىا ٚتع صاب مثل راـ على أنو اسم فاعل من صبا يصبو إذا ماؿ، قالوا ألف أىل ىذا الدين مالوا عن كل دين إُف دين عبادة النجـو
فالداينة الصابئة مهما تتداخل عقائدىا مع كل الدايانت السماكية )التوراة كاإل٧تيل كالقرآف الكرٔف( كلكنها 

، إهنم كانوا عبدة األكباف اليت حارهبا إبراىيم عليو السَلـ، كتبعها خامت دأت تقدس غَت هللا سبحانو كتعاُفب
، كومت إليها من أقذار الشرؾ فباتت حديثى داينةو خادعةو كمضلًٌلىةو كمكفًٌرىةو ١تا النبيُت دمحم بن عبد هللا 

 ؽي رى إليو من التوحيد كاإلخَلص ، فكسبت ىذه الفرقة الضالة من ا١تذمات اليت اكتسبتها الفً  دعا الرسوؿ 
"كجامع أصل ىذا الدين )الصابئ( ىو عبادة الكواكب السيارة كالقمر كبعض النجـو مثل ٧تم الضالة األخرل. كقاؿ ابن عاشور: 

الق العاَف كأنو كاحد حكيم مقدس عن ٝتات اٟتوادث غَت أهنم قالوا إف البشر عاجزكف عن الوصوؿ إُف جَلؿ القطب الشماِف كىم يؤمنوف ٓت
 ب... ا٠تالق فلـز التقرب إليو بواسطة ٥تلوقات مقربُت لديو كىي األركاح اجملردات الطاىرة ا١تقدسة كزعموا أف ىذه األركاح ساكنة يف الكواك

كقد بنوا ىياكل للكواكب لتكوف مهابط ألركاح الكواكب كحرصوا على تطهَتىا كتطييبها لكي أتلفها الركحانيات كقد ٬تعلوف للكواكب 
 ٘تاثيل من الصور يتوخوف فيها ٤تاكاة صور الركحانيات ْتسب ظنهم. 

، كقبلتهم ٨تو مهب ريح الشماؿ...إٍف  2  كمن دينهم صلوات ثَلث يف كل يـو
كخاصة بعد أف  هبذه الصورة الوقحة َّل تستطيع أف تقدًٌـ تفسَتا عن مصدر القرآف الكرٔف. الصابئة ةفالوثني

تبدك تلك الداينة مضطربة يف ٣تاىيل دعوهتا فَل ترل أم سبيل ٭توؿ دكف مسَته ٨تو السحق كااؽ. فكلمة 

                                                           

. كقد فىصَّلى ابن عاشور 1984الطاىر بن عاشور. السدار التونسية للنشر . لإلماـ الشيخ دمحم 537-1/533تفسَت التحرير كالتنوير:  -1
أتباعو فيما بُت الكَلـ حوؿ الفرقة الصابئة كفىضَّلى أهنا ىي طائفة يهودية نصرانية يف بَلد الكلداف يف العراؽ عرفت بػ طائفة ا١تنداي، كانتشر معظم 

 البطائح ككسكر يف سواد كاسط ، كاشتهر ىذا الدين يف حراف من بَلد اٞتزيرة، كلذلك تعرؼ ا٠تابور كدجلة كفيما بُت ا٠تابور كالفرات فكانوا يف
 الصابئة يف كتب العقائد اإلسَلمية ابٟتراننية )نسبة إُف حراف، بنونُت على غَت قياس(. 

. ألّب الفضل شهاب الدين السيد 1/279ٓف: راجع: ركح ا١تعآف يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١تثايك١تزيد من اإلطَلع على دين الصابئُت 
 لبناف. -ىػ[، إدارة الطباعة ا١تنَتية دار إحياء الًتاث العرّب بَتكت ٤1270تمود اآللوسي ]ت 

ىػ[ وبط 104. ألّب اٟتجاج ٣تاىد بن جرب القرشي ا١تخزكمي ]ت 15. كينظر: تفسَت ٣تاىد: 535-1/534تفسَت التحرير كالتنوير:  -2
 ىػ.1426-ـ2005لبناف، الطبعة األكُف  -ديو أبو دمحم األسيوطي، منشورات دمحم علي بيضوف دار الكتب العلمية بَتكت نصو كخرج أحا
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شرقوف مثل سرب٧تر، ككذلك ج. "الصابئُت" لي  مقابل كلمة "اٟتنفيُت" يف القرآف الكرٔف كما رآه ا١تست
 كغَت٫تا. J - Pedersonبدرسوف 

"إف بقية الشريعة امدية مقتبسة من مصادر يهودية مسيحية، أك من ٣تموعة، : Carrade Vaux مل فو يقوؿ كاراد
الصابئُت: أكلئك الذين ذكرىم القرآف مقتبسة من ا١تذىب التنليهي، ككثَت من ىذه التعاليم ٭تمل اسم الصابئُت، كقد عرؼ األدب العرّب نوعُت من 

م كأكلئك الذين كانوا يسكنوف "حراف" كقد كانت ىذه التعاليم تستخدـ يف عبادة الكواكب كالوووء، كقد عد دمحم الصابئُت ومن أىل الكتاب أ
ادات الوووء، كقد ىب ود عبادة ومن األمم اليت ٢تا كتب مقدسة، كعلى ما يبدك فقد تلقى عنهم تطور مذىب النبوة كأساطَت األنبياء، كع
اب٠تلط بُت  ذلكك  قاـك  1 الكواكب، كأما عن كصف الفردكس كاأل٫تية اليت أكَّلىا للمَلئكة كاٞتن فيتضح فيو أتثَت التعاليم الفارسية".

كما كردت  كما جاء بو اإلسَلـ، كبُت قصص األنبياء  Baptists الكنيسة ا١تعمدانية اإل٧تيليةتعاليم 
   من األساطَت ا١تكثفة كا٠ترافات ا١تضحكة يف كتب ا١تعمدانيُت... 

 اليهودية وادلسيحية
 كثَتة  ٙتة ات اترٮتية فنرللكتاب ا١تبُت، أهنما من مصادر ىذا االيهودية كا١تسيحية كقتئذ  جيًعلىتإف 

كَلـ البشر فضَل عن أف يكوان مصدرا ل موثوقُت للمصدرية أصَل، أك أهنما غَت تثبت أهنما غَت صاٟتتُت
مثَل قصة ْتَتل الراىب كىو كاف حىرٍبان من أحبار يهودى، الواردة يف األثر، كاليت تذكر أف دمحما  لكَلـ ا٠تالق،

قابػىلىو كىو يف الثانية عشر من عمره كما قاؿ الطربم يف الركض األنف، كحسب ركاية ابن ىشاـ كاف يف  
كٟتظو  بى عمَّو أاب طالب يف سفره إُف سوراي )الشاـ( للتجارة، فتػىثػىبىتَّ ْتَتل دمحما التاسعة، عندما صاحى 

ىذه القصة إما تتمثل مقابلة عاروة فإهنا ٘تنع منعا ابات أف يعوَّؿ عليها  2 ٟتظا شديدا مث أكصى أاب طالب بو.
ة، كإما تعترب حادثة ذات درجات ابلغة األ٫تية يف التاريخ، لكوهنا أسطور  يف اعتبارىا مصدرا لتعليم دمحم 

فعندئذ كفق األصوؿ النصية كابعتبار أف التاريخ ٦تثل للنص الكلي ينبغي عند البحث عنها اعتبار كل 
صية/نتائج اترٮتية كيف حينها ٯتكن السياقات كاألحواؿ كالظركؼ كاآلبار، ألهنا ىي اليت تًتتب عنها آبار قص

 ... للباحث/الدارس أف ٭تتكم يف أمر تعليم دمحم 

                                                           

 . لػ د. عبد الرٛتن بدكم، ترٚتة: كماؿ جاد هللا، الدار العا١تية للكتب كالنشر.86دفاع عن القرآف ود منتقديو:  -1
ىػ[، حققو، علق عليو كخرج أحاديثو أٛتد فريد 151لػ دمحم بن إسحاؽ بن يسار ا١تطلب ا١تدٓف ]ت . 126-122السَتة النبوية: اٞتزء الثآف/ -2

 ـ. 2004-ىػ1424لطبعة األكُف لبناف. ا -ا١تزيدم، منشورات دمحم علي بيضوف، دار الكتب العلمية بَتكت 
-701 الفداء إٝتاعيل ابن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي ]. ألّب442-3/435كينظر يف بشارات ْتَتل الراىب عن الرسوؿ: البداية كالنهاية: 

ـ. كينظر: الركض 1997-ىػ1417ىػ[، ٖتقيق عبد هللا بن عبد اسن الًتكي، دار ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعَلف، الطبعة األكُف 774
ىػ[. ٖتقيق كتعليق كشرح عبد الرٛتن الوكيل. 581–508: لإلماـ عبد الرٛتن السهيلي ]2/220األنف يف شرح السَتة النبوية َّلبن ىشاـ: 
-24ـ. كينظر كذلك: دَّلئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة: السفر الثآف/1990-ىػ1410مكتبة ابن تيمية ابلقاىرة كمكتبة العاَف ّتدة، 

دكتور عبد ا١تعطي قلعجي، دار الكتب العلمية ىػ[، كثق أصولو كخرج حديثو كعلق عليو ال458-384. ألّب بكر أٛتد بن اٟتسُت البيهقي ]29
 ـ.   1988-ىػ1408لبناف، كدار الرايف للًتاث القاىرة، الطبعة األكُف  -بَتكت 
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نتهاء اَّلستجواب "تذكر أف ىذه ا١تقابلة كانت يف حضور ٚتيع أفراد القافلة، كأف دمحما كاف يف دكره "مسؤكَّل" َّل مستمعا، كابفالقصة 

فالقرآف الكرٔف كتاب متآلف  1 خلص الراىب إُف نبوءة مضموهنا توقع بعثة ىذا الشاب رسوَّل يف ا١تستقبل. إف الفكرة إذف تفند نفسها".
كمتناسق، كما أكثر سخافة يقاؿ إنو من أتليف ْتَتل الراىب، فاٟتقائق تبطل ىذه التهمة السخيفة أف النب 

ثلو أف يصوغ كاف ْتَتل إَّل أعجميا، فكيف يطيق مما  م منو شيئا من القرآف الكرٔف أك أخذه منو، تعلَّ  
نادرة أف أيتوا ٔتثلو شيئا ٭توم علومان كمعارؼى كأخباران كأنباءان كأسراران َّل الفصاحة الذككا  الكَلـ الذم عجز

 اآلايت بعضها ببعض كمهما تتشابو لرصانة ملفوظو كحَلكة مدلولو، لغويةىوادة يف ٚتا٢تا البَلغي كدقتها ال
كانوا يعتزكف بقدراهتم اللغوية كسَلئقهم الفطرية يف صياغة التعبَت   فالعربكلكن عند ا١تذاؽ يتبُت الفرؽ بينها، 

"ككانوا يستحسنوف أف يكوف يقوؿ اٞتاحظ:  2كنسج ا١تضموف حىت أطلقوا لفظة "العجم" على غَت الناطقُت بلغتهم. 
 يف ا٠تطب يـو اٟتفل كيف الكَلـ يـو اٞتمع آم من القرآف، فإف ذلك ٦تا يورث الكَلـ البهاء كالوقار كالرقة كسىلى  ا١توًقع. 

مي كأّب. مث فنعجب هبا الناس كشهدىا ع -أك عند ابن زايد  -قاؿ ا٢تيثم بن عدٌم: قاؿ عمراف بن ًحطَّاف: إف أكؿ خطبة خطبتها عند زايد 
كيقوؿ شوقي  3 إنٍت مررت ببعض اجملال  فسمعت رجَل يقوؿ لبعضهم: ىذا الفىت أخطب العرب لو كاف يف خطبتو شيء من القرآف".

 4 "كما ذلك إَّل لفتنتهم أبسلوبو كإحكاـ نظمو".ويف: 
يف أكائل صباه  -قبل بعثتو كانت معركفة، إما يف ا٠تأل فرعيو للغنم  كالتاريخ يؤكًٌد لنا أف شواغل دمحم 

ف شبابو  كإما يف التجارة مع عمو أّب طالب كفيَل لو أك أجَتا  5يف بٍت سعد مع أخيو من الرواعة  -أك إابَّ
كرٔتا إُف اليمن لنف   ،مسافرا مع القوافل إُف سوراي ككانت الغساسنة فيها للسيدة خد٬تة بنت خويلد 

كإما يف اجملتمع مع رؤساء القبائل كمشاركتو حرب الفجار ىاجت بُت  ،الغرض كبنو اٟتارث بنجراف يف اليمن
 ة كبُت قي  عيَلف كحرب الفضوؿ...قريش كمن معها من كنان

                                                           

 .134مدخل إُف القرآف الكرٔف عرض اترٮتي كٖتليل مقارف:  -1
ذا التخرصات تعود إُف شائعات األستاذ خليل ـ. فمثل ى2002-ىػ1422. للسيد دمحم قطب. دار الشركؽ، الطبعة األكُف 8َّل أيتوف ٔتثلو:  -2

عبد الكرٔف كٛتاقاتو ك٦توىات )خدع كذخارؼ( كمسوَّلت )مزينات مغوايت( أمثالو مثل درمنجم، كمويرلي  ككزٯتَتسكي كسفارم كغَتىم 
حفظ القرآف  يقُت. فهل يعقل أف النب ا١تستشرقُت... اليت َف ترتق بعقَلنية اإلنساف كومَته اٟتي شيئا فضَل عن ارتقائها إُف مرتبة اٞتـز كال

لقرآٓف ينزؿ الكرٔف يف طفولتو مث جاء بو منجما حينما بلغ أربعُت سنة، اتفق اٞتمهور على أنو ما كاف يعرؼ أنو نب قبل مبعثو، كبانيا بدأ الوحي ا
ٕتاه فصاحتو كبَلغتو خسر منالو،  عليو حينما كصل من عمره أربعُت سنة، كبالثا َف ينزؿ القرآف الكرٔف اب١ترة الواحدة، كرابعا إنو كتاب مىٍن كىقىفى 

ألفو من عنده أك ٝتعو من غَته، ألف التاريخ يفند كل ىذه الشكوؾ كيبطلها  كخامسا َّل يوجد أم دليل قاطع حىت دليل الفروية أف النب 
 كيرمي مثل ىذه الشبهات على أفواه أصحاهبا. 

 ـ.1998-ىػ1418بعة السابعة . الط1/118البياف كالتبيُت:  -3
 القاىرة. الطبعة العشركف. -. للدكتور شوقي ويف. دار ا١تعارؼ 34العصر اإلسَلمي:  -4
ىػ[، علق عليها كخرج أحاديثها كصنع فهارسها الدكتور عمر عبد السَلـ 218أك  213: َّلبن ىشاـ ]ت 192-1/191السَتة النبوية:  -5

. كينظر أيضا: دَّلئل النبوة 2/182ـ. كينظر: الركض األنف: 1990-ىػ1410لبناف. الطبعة الثالثة  -تدمرم. دار الكتاب العرّب، بَتكت 
 . 133كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة: السفر الثآف/
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على مكاـر األخَلؽ، ككاف يضرب ا١تثل يف ا١تركءة، كحسن ا٠تلق، كأكـر اٟتسب،  فشب رسوؿ هللا 
كأحسن اٞتوار، كأعظم اٟتلم، كاألمانة، كأصدؽ اٟتديث، كاف يف ٚتيع األحواؿ صاحب الرفق، كالقوؿ 

ان، كَّل السديد، كَف يكن فظِّا، كَّل غليظى ال  حىسودان.قلب، كَّل متكربًٌ
ُف بيئآت ٮتتلف إ كاف  ٬تعل القارئى العادم أك ا٠تارؽى يتصور أف النب يوجد شيء َّل أرل أنو كلذلك

كانت تشتغل ببعض أفراد من ا١تغامرين الركماف أك الزنوج األحباش )ابئعوف للنبيذ( أك   ىابطة يف وواحي مكة
"ألهنا َف يكونوا ٬تهلوف كادحوف يقطنوف "األحياء ا١تنزكية" أك اٟتاانت اليت كاف اإل٧تيل يدرس فيها لعقليات خاـ ال

لقولو تعاُف:  1 ". كانت لغتهم األجنبية حاجزان طبيعيا أماـ النب  -كىنا تًتكز حجة القرآف  -دينهم فحسب كلكن بصفة خاصة 
ا لً ﴿ النحل: [ ﴾سىافه عىرىّبّّ ميًبُته كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أىنػَّهيٍم يػىقيوليوفى ًإ٪تَّىا يػيعىلًٌميوي بىشىره ًلسىافي الًَّذم يػيٍلًحديكفى ًإلىٍيًو أىٍعجىًميّّ كىىىذى

ٍت توراة كَّل إ٧تيل ابللغة العربية، ]351 كقد أكده الدكتور جراؼ  2 كالتاريخ شاىد على أنو َف تكن قد كيًجدى
Graf  فلم يظهر الكتاب ا١تقدس ابللغة العربية إَّل بعد ذلك بقركف عديدة، كَف تكن اٟتاجة ملحة إل٧تيل

 3ابللغة العربية إَّل يف القرف التاسع كالعاشر. 
الغساسنة أك بٍت اٟتارث اعتنقوا ا١تسيحية فضَل عن كجود القبائل اليهودية اب١تدينة فقبائل العرب مثل 

دخل األراوي ا١تسيحية نظرا  كخيرب اليت َف يتصل هبا دمحم إَّل بعد ا٢تجرة، فَتل بعض الكيتَّاب أف دمحما 
  4 .لعدـ كجود أية إشارة يف القرآف الكرٔف عن ا١تظاىر ا٠تارجية للداينة ا١تسيحية

َف تقده إُف أبعد من سوؽ  ها الرسوؿ بى ىنا كيتَّاب آخركف رأكا أف رحَلت القوافل التجارية اليت صاحى 
 ."حباشا" بتهامة ك"غراش" ابليمن
ذى فروا أف النب  رل أف العاَف أ !؟هبا بى جً أعٍ  فهل الوقت اب١تسيحية يف ذاؾ فعَلاتصل  كإف اٗتًُّ

انتهوا تقريبا إُف طرد ا١تسيحية الذين ا١تسيحي منذ القرف الثالث تعرض ١تسخ صورتو بسبب أطماع رجاؿ الدين 
ثىاقػىهيٍم، فػىنىسيٍوا حىظِّا ٦تَّا ﴿ذاهتا من الوجود، كىذا ما تفسره اآلية القرآنية:  كىًمنى الًَّذٍينى قىاليٍوا ًإانَّ نىصىارىل أىخىٍذانى ًميػٍ

اكىةى كىاٍلبػىٍغضىاءى ًإُفى يػىٍوـً اٍلًقيامىًة، كىسىٍوؼى يػينػىبًٌئػيهيمي هللاي ٔتىاذيكًٌ  نػىهيمي اٍلعىدى انػيٍوا يىٍصنػىعيٍوفى   ريٍكا بًًو، فىنىٍغرىيٍػنىا بػىيػٍ  ]34 ا١تائدة:[ ﴾كى
كتعلن أف اَّلنشقاؽ  ىذه اآلية تشَت إُف البعد الذم كاف بُت ا١تسيحية كا١تسيحيُت يف عصر الرسوؿ 

 5تد إُف يـو القيامة. ١تشاجرات النإتة من ىذا البعد سوؼ ٯتكاٟتقد كا٠تَلفات كا
                                                           

 .135مدخل إُف القرآف الكرٔف عرض اترٮتي كٖتليل مقارف:  -1
ا١تملكة العربية السعودية. الطبعة األكُف  -لعمارم، دار التوبة، الرايض . لػ د. فضل بن عمار ا263خطر التوراة على كتاب العرب ادثُت:  -2

 ـ.1998-ىػ1419
 .141ىامش مدخل إُف القرآف الكرٔف عرض اترٮتي كٖتليل مقارف:  :ينظر -3
 مدخل إُف القرآف الكرٔف عرض اترٮتي كٖتليل مقارف:  -4
 .136مقارف: مدخل إُف القرآف الكرٔف عرض اترٮتي كٖتليل ينظر:  -5
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فهل كاف مسلك العرب الذين تنصَّركا أحسن حاَّل من مسلك ا١تسيحيُت أنفسهم؟ فرغم تنصُّر الغساسنة 
من قبائل العرب بسوراي احتفظوا بعاداهتم كتقاليدىم الوثنية القدٯتة، كقاؿ أبو جعفر بن جرير مرفوعا إُف دمحم 

ما يعٍت أف التغالبة َف أيخذ  1 تمسكوف من النصرانية بشرب ا٠تمر"،"قاؿ علي: َّل أتكلوا ذابئح بٍت تغلب ألهنم إ٪تا يبن عبيدة قاؿ: 
 :Huartمن ا١تسيحية سول شرب ا٠تمر، كيقرر ىورات 

"مهما كاف إغراء الفكرة اليت تقوؿ أبف تفكَت ا١تصلح الشاب )دمحم( قد أتثر بقوة عندما شاىد تطبيق الداينة ا١تسيحية بسوراي. فإنو 
  2 عف الوبائق كاألس  التنرٮتية الصحيحة".يتحتم استبعادىا نظران لض

 ،حيثما إتو كجد وَلَّل، )القارئ/ا١تتلقي( ىذا ىو ا١تشهد اٟتي الذم ٯتتد أماـ أنظار ا١تشاىد
  يحتاج إُف ا٢تداية.ف

 ادلباشرة مطالعات دمحم 
 من مطالعاتو ا١تباشرة للكتب ا١تقدسة القدٯتة سواء ا١تبُتى  استلهم ىذا الكتابى   النب لعلو يظن أحده أف

فكثَت من  مزكجة اب١تخزكف الثقايف،جديدا على تلك ا٠تارطة ا١ت بػىٌتى بناء مث. ..يهودية كانت أكمسيحية   أ
ا١تستشرقُت كأتباعهم قاموا ٔتسخ أصالة "الوحي" كدكره يف بناء اإلسَلـ، كىجموا ىجوما شرسا على النب 

كلقد ذىب الدكتور س. لي  دينا ٝتاكاي، بل إنو مفاد إنتاجات ماووية،  كرأكا أف دين دمحم  األمُت 
 : Schachtيقوؿ شاخت  3تسداؿ إُف حد اإلدعاء أبف بعض ا١تبادئ اإلسَلمية مستقاة من الزرادشتية. 

“MUHAMMAD had emereged in Mecca as a religious reformer, and he protested strongly 
when his pagan countrymen regarded him as merely another soothsayer (Kahin). Because 
of his personal authority he was invivted to Madina in A. D. 622 as an arbiter in tribal 
disputes, and as the prophet he became the rulerlawgiver of a new society on a religious 
basis…”. 4  

اؼ آخر، قد ظهر يف مكة كمصلح ديٍت، كأنو احتج بشدة على كفار مكة من أىل مكة؛ كاعتربكه كمجرد كاىن، أك عرَّ  ا "إف دمحم
ـ، كحكم يف نزاع قبلي بُت أىل ا١تدينة. كأنو كالنب قد أصبح قائدا كمشرعا 622كأنو بسبب قوة شخصيتو قد دعي إُف ا١تدينة يف عاـ 

قد اقتب  من اليهود يف ا١تدينة كثَتا من األحكاـ. إف ركاايت ٚتع القرآف ملفقة لفقها  ا٭تكم ٣تتمعا جديدا على أساس ديٍت. كأف دمحم
صوؿ الفقو ككذلك التشريعات اإلسَلمية منتحلة من القانوف الركمآف، كالقانوف البيزنطي، كقوانُت الكنائ  الشرقية، كمن الفقهاء، كأ

                                                           

ىػ[، ٖتقيق مصطفى السيد دمحم كدمحم السيد رشاد كدمحم فضل 774. ألّب الفداء إٝتاعيل بن كثَت الدمشقي ]ت5/79تفسَت القرآف العظيم:  -1
-ىػ1421الياابف، الطبعة األكُف  -العجماكم كعلى أٛتد عبد الباقي كحسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، مكتبة أكَّلد الشيخ للًتاث،  جيزة 

 ـ.    2000
 .138ينظر: مدخل إُف القرآف الكرٔف عرض اترٮتي كٖتليل مقارف:  -2
 .139ينظر ىامش مدخل إُف القرآف الكرٔف عرض اترٮتي كٖتليل مقارف:  -3

4- An Introduciton To Islamic Law: 10-11. by Joseph Schacht, Oxford University Press 
Nerw York.1982. 
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 1 ي".التعاليم التلمودية، كأقواؿ األحبار، كمن القانوف الساسآف. كل ىذه القوانُت كالتعاليم كالقواعد تشكل منها القانوف الديٍت اإلسَلم
على رابنية تعليمو،  كيربىن أبمية الرسوؿ  الكرٔفي على ٚتيع ىذه الشبهات كاألكىاـ قاطبا، القرآفي  يردُّ 
 قبل القرآف أك تعلَّم شطرا أك تلقى جزءا من الكتب ا١تقدَّمة لو أف قرأ كتااب ما سبقأنو  بكل صراحةكيؤكد 
ليٍو ًمٍن قػىٍبًلًو ًمٍن ًكتىابو كىَّلى ٗتىيطُّوي بًيىًمٍيًنكى مىا  ﴿ بيده، كقولو تعاُف: بى تى أك كى  الكرٔف أما  ]45 العنكبوت:[ ﴾كيٍنتى تػىتػٍ

كلذلك قالوا: "اكتتبها" أم كتبها  كيعًتفوف لو اٞتَللةى رغما عنها، ةى كانوا يعرفوف فيو تلك األميَّ   ا١تعارووف فقد
ٍلىى ﴿: التالية آلية"كتبها" أم قاـ بنفسو بكتابتها يف ا :كَف يقولوا ،لو غَته كىقىاليٍو أىسىاًطيػٍري اأٍلىكًَّلٍُتى اٍكتػىتػىبػىهىا فىًهيى ٘تي

فلي  من الغريب أنو استفاد يف بناء ىذا البياف يعرؼ القراءة  كإف قيل إنو كاف ]0 الفرقاف:[ ﴾عىلىٍيًو بيٍكرىةن كىأىًصٍيَلن 
العاِف من الكلمات أك ا١تفردات اليت تتمثل اللبنات األكُف للشفرة النصية من جهة، كإيفائها اب١تعٌت من جهة 

تىها يف ا١تووع الذم ")كللكلمات أركاح( كما قاؿ )موابساف(، فإذا استطعتى أف ٕتد الكلمةى اليت َّل غٌت عنها، كَّل عوض منها، مث كوعأخرل، 
طبيعةى كالوووحى، كأمنتى أًعدَّ ٢تا، كىيٍنًدسى عليها، كنفختى فيها الركحى اليت تعيد ٢تا اٟتياةى، كترسل عليها الضوءى، وًمٍنتى الدقةى كالقوةى كالصدؽى كال

." القراءة ليست موجبةن إلفادتو ىذا النص الشامخ، أك  أقوؿ إف معرفة الرسوؿ  2 الًتادؼى كالتقريبى كاَّلعتساؼى
َف تكن قد  تلك الساعة اقق أفألنو من من مطالعاتو الشخصية،  استخَلصو النص القرآٓف/ا١تضموف القرآٓف
يخفوهنا، كقد كرد ذلك نوا يبخلوف فيما لديهم من قراطي  ككبائق فكجدت توراة كَّل إ٧تيل ابللغة العربية بل كا

ًثٍَتان ﴿آف الكرٔف: يف القر  كيكتموف ما لديهم من البينات  ]23 األنعاـ:[ ﴾ٕتىٍعىليٍونىوي قىراًطٍي ى تػيٍبديٍكنػىهىا كىٗتيٍفيٍوفى كى
كيكشف القرآف الكرٔف فيما بعد يف ا١تدينة عن كسائلهم  3كا٢تدل كيَل ينصرؼ الناس إُف النب ا٢تادم، 
بػيٍوهي ًمنى اٍلًكتىاًب ﴿األخرل إلخفاء العلم شفواي كقولو تعاُف:  كىًإفَّ ًمنػٍهيٍم لىفىرًٍيقان يػىٍلويٍكفى أىٍلًسنػىتػىهيٍم اًبٍلًكتىاًب لًتىٍحسى

 كٖتريراي كقولو تعاُف: ]15 آؿ عمراف:[ ﴾كىمىا ىيوى ًمنى اٍلًكتىاًب كىيػىقيٍوليٍوفى ىيوى ًمٍن ًعٍنًد هللًا كىمىا ىيٍو ًمٍن ًعٍنًد هللاً 

 4. ]12 البقرة:[ ﴾تػيبػيٍوفى اٍلًكتىابى أبًىٍيًدٍيًهٍم مثيَّ يػىقيٍوليٍوفى ىىذاى ًمٍن ًعٍنًد هللًا لًيىٍشتػىريٍكا بًًو ٙتىىنان قىًلٍيَلن فػىوىٍيلي لٌٍلًذٍينى يىكٍ ﴿
فَل يقاؿ أبدا إف النص القرآٓف ٯتثل النص ا١تركزم الذم مت ٖتويلو ك٘تثيلو من عدة نصوص سابقة، أك إنو 

أبف كجدت فيو نصوص غائبة كاعية كغَت كاعية، صاغ الكاتب ذاؾ النص اآلٓف نتيجة اجًتارىا كامتصاصها 
من جديد حسب متطلبات اترٮتية َف يكن يعيشها يف ا١ترحلة األكُف. فالنص القرآٓف َّل يعتمد ا١ترجعيات 

م ٬تد فرقا شاسعا فالذكؽ السلي النصية الدينية كاألدبية كالزمنية كالتارٮتية كالفسيفسائية كالتوسيعية كاإل٬تازية...
فا٠تطيب أك الشاعر يعتٍت ٔتا قػىبيحى كما بُت الكَلـ اٞتيد كالكَلـ ا١تمجوج، فالقرآف الكرٔف كَلـ ٥تتار منتقى، 

                                                           

 . 103سة نقدية ٖتليلية: ار د -لكرٔف من ا١تنظور اَّلستشراقي ش القرآف اينظر: ىام -1
. للدكتور فضل ٤تسن عباس، ٣تلة الشريعة كالدراسات اإلسَلمية، نصف سنوية ٤تكمة تعٍت ابلبحوث كالدراسات 15الكلمة القرآنية:  -2

 ـ.1985-ىػ1406اإلسَلمية، السنة الثانية، العدد الرابع 
 .2/193ة َّلبن ىشاـ: السَتة النبوي -3
 .141-140مدخل إُف القرآف العظيم عرض اترٮتي كٖتليل مقارف:  -4
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حىسينى يف أتليف كَلمو من النظم كالنثر، كيفٌرًؽ بُت لفظتُت تدَّلف على معٌت كاحد يف مواوع السبك كاٟتبك، 
  1 يف كَلـ هللا ا١تتناىي يف البَلغة أكثر كووحا، كأشد ظهورا". "كإذا كاف ىذا يف كَلـ الناس، فهو

هللا سبحانو لو نيزًعىٍت منو لفظةه، مث أيدير لسافي العرب على لفظة أحسنى منها، َف  ككتابيقوؿ:  قوؿ ابن عطية كما أٚتل 
، كقامت يوجد، ك٨تن يتبُت لنا الرباعة يف أكثره كٮتفى علينا كجهها يف مواوعى لقيصوران عن مرتبة العرب يومئذ يف سَلمة الذكؽ، كجودة القر٭تة

"كما قالو ابن عطية كَلـ حرم ابلتقدير، جدير ابلدراسة، ذلك أف  2 لفصاحة كمىًظنَّة ا١تعاروة".اٟتجة على العاَفى ابلعرب، إذ كانوا أرابب ا
 ا١تفردات ٢تا خصائص ك٦تيزات كىي: 

  3 ٚتاؿ كقعها، كاتساقها الكامل مع ا١تعٌت، كاتساع دَّللتها ١تا َّل تتسع لو عادةن دَّلَّلتي الكلمات األخرل".
فا١تستشرقوف كأتباعهم يشوىوف صورة صفاء النص القرآٓف كيثَتكف جدَّل كاىيا حوؿ خطاابت ىذا النص 
العظيم، كينسوف عند توجيههم تلك الًتىات اٟتمقى إليو أنو نص برئ من ٚتيعها، كَّل ٭تتاج يف خضوع 

الفردم  على مستواهمن ٚتيع نواحيو النصية األعناؽ بُت يديو إُف توجيو أك تفسَت بل قد ثبت إعجازه 
كقد سبقت  -كاٞتماعي، اللغوم كالسياقي، النحوم كالدَّلِف، فبإٟتاح مفرد على القصص الواردة فيو 

 كصيغة ترابطات افتعالية كانفعالية َّل يصلح أف يكوف دليَل دكف اٟتجج -اإلشارات إليها ومن "اَّلقتصاص" 
 كقاؿ توماس كارليل: القاطعة َّل مىرىدَّ إَّل إليها. 

لقد أصبح من أكرب العار على أم فرد متمدين من أبناء ىذا العصر أف يصغي إُف تلك اَّلهتامات اليت كجهت إُف اإلسَلـ كإُف نبيو، "
الرجل العظيم الذم علمو هللا العلم كاٟتكمة، كما   ككاجبنا أف ٨تارب ما يشاع من مثل ىذه األقواؿ السخيفة ا١تخجلة... كدمحم 

 4 كلمتو إَّل صوت صادؽ صادر من السموات العَل".
  أمية دمحم 

يستفيد يف صياغة نصو من ماويو  "النص"فكل نص َّل يتحقق إَّل ٔتَلقاة نصوص أخرل، فصاحب 
كحاوره، من ملكتو كخربتو، من ٦تارساتو ا١تاووية كخرباتو ا١تستقبلية، ألف "النص" اب١تعٌت ا١تعجمي يرفع عن 
أصلو حيث يستحضر يف داخلو أماـ القارئ ما يسمى بػ "النص الغائب/النصوص الغائبة" كىي ا١تضامُت 

لغوية كغَت لغوية، تؤصل "النص" كتثبت أنو لي  إَّل منخوذا من كالدَّلَّلت ا١تكونة من شركح كتفسَتات 
غَته، اللهم إَّل أف صاحبو يستحق الثناء على صياغتو إذا أفرغو يف قالب َف يسبقو أحد إليو، لكن األحداث 
التارٮتية أك ما تسمى أس  نصية "النص" يف اللسانيات التداكلية تقضي هنائيا على ىذه القصة بل ٕتعلو  

                                                           

 . ٣تلة الشريعة كالدراسات اإلسَلمية. 18الكلمة القرآنية:  -1
بد السَلـ ىػ[، ٖتقيق ع546. للقاوي أّب دمحم عبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي ]ت 1/52ارَّر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز:  -2

اإلتقاف يف علـو  كينظر: ـ.2001-ىػ1422لبناف، الطبعة األكُف  -عبد الشايف دمحم، منشورات دمحم علي بيضوف دار الكتب العلمية بَتكت 
    . 1882قرآف: اٞتزء ا٠تام /ال
 . ٣تلة الشريعة كالدراسات اإلسَلمية. 18الكلمة القرآنية:  -3
. ترٚتة: دمحم عبد العظيم علي، نقد كٖتقيق كتصويب: عبد ا١تتعاؿ دمحم اٞتربم، دار الدعوة للطبع 37السَتة النبوية ككيف حرفها ا١تستشرقوف:  -4

 ـ. 1994-ىػ1414كالنشر كالتوزيع إسكندرية، الطبعة األكُف 
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رة أماـ شباؾ نصية "النص القرآٓف"، كذلك ألف صاحبو كاف َف يكن إَّل أميا، كاف َّل يعرؼ شيئا عن كنسطو 
 كقد قرر الرسوؿ  1كصفو بػ "أميا" إبقاء مفهومو األصيل عند أصحابو، قد القراءة كالكتابة، كالقرآف الكرٔف 

كَّل ٨تسب الشهر ىكذا  أمية ال نكتب"إان أمة أنو ىو كقومو "أمة أمية" مفسرا أبهنم َّل يقرأكف كَّل ٭تسبوف يف قولو: 

 2 .كىكذا"
 سياقات أنو ينتمي إُف شعب كثٍت َف يتلق أم كتاب ٝتاكم من قبل، ألنو يتعارض مع كَّل يعٍت أميتو 

ألف معناه "غَت متعلم" كتطبق كلمة "أمي" على اليهود غَت ا١تتعلمُت كقولو  -القرآف الكرٔف يف مواوع أخرل 
يُّوفى َّلى يػىٍعلىميوفى ﴿تعاُف:  يػٍُّوفى" يف  ]15 البقرة:[ ﴾اٍلًكتىابى ًإَّلَّ أىمىآفَّ كىًإٍف ىيٍم ًإَّلَّ يىظينُّوفى كىًمنػٍهيٍم أيمًٌ كا١تراد من "أيمًٌ

أنو قـو  اآلية "اليهود" على رأم أّب جعفر كأّب العالية، كعن ٣تاىد أهنم أانس من يهود، كعن ابن عباس 
كيقوؿ الطربم بعد ذكر رأم ابن  3َف يصدًٌؽ رسوَّل أرسلو هللا كَّل كتااب أنزلو هللا، فكتبوا كتااب أبيديهم. 

 ذم َّل يكتب"."كىذا التنكيل أتكيل على خَلؼ ما يعرؼ من كَلـ العرب ا١تستفيض بينهم. كذلك أف "األمي" عند العرب: ىو ال: عباس

4  
أف دمحما قد انتحل القرآف من كتب األكلُت/زكَّره من مصادر يهودية  Velshكأعود إُف ما أرجف بو كيلش 

"َف ينكر القرآف أف قوما آخرين قد أعانوا دمحما على كتابة القرآف، كأف القرآف من أساطَت  كنصرانية كعربية جاىلية كغَت ذلك قائَل:
لى عليو أكؿ النهار كآخره".  5 األكلُت، طلب دمحم كتابتها أك استنساخها، فكانت ٘تي

هىٍت مد من قبل خصومو )كفار قريش(، كما يف قولو تعاُف  الًَّذينى   كىقىاؿى ﴿إنو لىفَّ لفيفى اهتامات كيجًٌ
ا كىزيكرنا ا ًإَّلَّ ًإٍفكه افٍػتػىرىاهي كىأىعىانىوي عىلىٍيًو قػىٍوـه آخىريكفى فػىقىٍد جىاءيكا ظيٍلمن كىقىاليوا أىسىاًطَتي اأٍلىكًَّلُتى اٍكتػىتػىبػىهىا  .كىفىريكا ًإٍف ىىذى

ٍلىى عىلىٍيًو بيٍكرىةن كىأىًصيَلن  أميا؛ َّل يعرؼ القراءة كَّل الكتابة،  إذا كاف النب الكرٔف  [،5-4]الفرقاف:  ﴾فىًهيى ٘تي
 فكيف كاف يكتب ما ٯتلى عليو؟!  

                                                           

. ألّب جعفر 2/258فسَت الطربم جامع البياف عن أتكيل آم القرآف: قاؿ أبو جعفر: يعٍت بػ "األميُت" الذين َّل يكتبوف كَّل يقرأكف. ينظر: ت -1
ىػ[، ٖتقيق كتعليق كمراجعة ٤تمود دمحم شاكر كٗتريج األحاديث أٛتد دمحم شاكر. مكتبة ابن تيمية القاىرة، 310 - 224دمحم بن جرير الطربم ]

. كينظر أيضا ما جاء بو ا١تستشرقوف من تفسَت كلمة 1/301سبع ا١تثآف: الطبعة الثانية. كينظر كذلك: ركح ا١تعآف يف تفسَت القرآف العظيم كال
 . 19-9"أمي" كالردكد عليها: دفاع عن القرآف ود منتقديو: 

َّل نكتب كَّل  . )ابب قوؿ النب 3/27كسننو كأايمو(:  اٞتامع الصحيح )اٞتامع ا١تسند الصحيح ا١تختصر من أمور رسوؿ هللا  -2
 -ىػ[، كعٌت بو دمحم زىَت بن انصر الناصر، دار طوؽ النجاة بَتكت 256 - ٨194تسب( لإلماـ أّب عبد هللا دمحم بن إٝتاعيل اٞتعفي البخارم ]

 ىػ.  1422لبناف. الطبعة األكُف 
 .  (ابن كثَت). 465-1/464. ىذا إسناد فيو وعف كانقطاع. ينظر: تفسَت القرآف العظيم -3
 . 259-2/258تفسَت الطربم جامع البياف عن أتكيل آم القرآف:  -4
 .104-103سة نقدية ٖتليلية: ار د -لكرٔف من ا١تنظور اَّلستشراقي القرآف ا -5
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أف النظم القرآٓف َّل يكوف نصا حداثيا، فاٟتداثة تقتضي أتصيل ا١تركزية النصية يف  فتنكد من أمية دمحم 
كإعماؿ  التفكر أكِف األلباب إُف كَّل يتوافق ذلك مع أسلوب النظم القرآٓف لدعوتو استعادة الدَّللة كا١تضموف،

ي أف ا١تراد من "أكِف األلباب" العقل كاَّلتعاظ كاَّلعتداد كالعربة  كاَّلعتبار، كاألوواء النصية تػيعىُتًٌ
ل إليو، كتيًعٍُتي على إسناد ا١تعٌت كالدَّللة إليو من خَلؿ تنميط العَلقات ا١ترسى /ا١تتلقي/السامع/ا١تخاطب

 ىذا الكَلـ ا١تعجز بنفسو أنو صاغ ذلك يعٍت الًتابطية يف ٖتييز شخصو، فإف أيًعٍيدى التلقي إُف النب ا١ترسل 
 و على األخبار كا١تغيباتو كاطَلعً خربتً اعتمد يف ك  ،استفاد يف صياغتو من ثقافات أمم سابقة كحاورة إَّل أنو
"ألنو قد نشن بُت  فهذا من ابب التحايل عليو، كالواقع ينكر كل ىذه الشبهات كالتهم الكهاف كاألحبار، ٣تال ى 

يكتب كيقرأ ك٬تل  األحبار َف  أظهرىم يف بلد لي  هبا عاَف يعرؼ أخبار القركف ا١تاوية كاألمم السالفة اليت اشتمل عليها، أم كمن كاف يف العرب
نعم  1 كقد أعجز الفصحاء كالبلغاء". .يدرؾ علم ما أخرب بو القرآف خصوصا عن ا١تغيبات ا١تستقبلة الدالة على صدقو، لوقوعها على ما أخرب بو

ئمة إنو صحيح إذا ثبت أف اتريخ سَتتو الطاىرة َّل كجود ٢تا. كمثل ىذا اٟتدس كا٠تياؿ ٮتلو من ا١تنطقية ا١تَل
بريمًَّتو ٤تل الكَلـ، خصوصا يف إطار دراسات نصية  من ىذا ا١تنحى يصبح كالعقَلنية العارفة، ألف "التاريخ"

للنص، ألهنا ٕتعل "النص" يتكوف من خَلؿ كحدات لغوية كغَت لغوية، كَّل تعٍت الثانية منها إَّل ترابطات 
 رأسي كاألفقي.ٚتاعية كثقافية كاترٮتية عرب خطوات متوازية يف طرفيها ال

كَّل يكوف النظم القرآٓف كذلك نصا حداثيا/تفكيكيا، ألنو يػيفىتًٌتي مضمونىو كيػيقىوًٌضي دَّللتىو. أما "التناص" 
فإنو ٭تتم على النص )البشرم( أف يكوف نتاجى نيظيمو اجتماعيةو كأكواعو اترٮتيةو، ٦تا تسمح للقارئ كا١تتلقي أف 

ا يشاء، كيدلل أصحاب التفكيك بذلك على ا١تركزية اليت َّل كجود ٢تا أصَل. يفكًٌكى الدَّللة/ا١تعٌت/ا١تضموف كم
رل النص القرآٓف يف سياؽ كوعو حذاء سياؽ التفكيك أنو نص تتمركز حو٢تا نصوص أخر، إنو نص لو ألكن 

 ؿ...  امركزية دكف نظر كجد
 على القارئيتعصَّ تطبيق "التناص" على النص القرآٓف عن صحة  "نعم"بػ يب إذ األمر كذلك، فإف أج

أف القرآف الكرٔف كَلـ بشرم بل ذاؾ األمر يوجب إحَلؿى اآلم القرآنية/النص القرآٓف ٤تل ٣تموعة  اَّلستنكاري 
 كإفادتو منها.  ،نصوص تظل ٤توَّلة ك٤توَّرة لوجود الكتب السابقة/النصوص ا١تقدسة/أسفار التوارة كاإل٧تيل

أف يقطع اٟتكم يف كونو نسقا مغلقا  يصعب على الدارس/القارئ إ٢تيا اف "النص القرآٓف" نصبار كو كابعت
 كفروها نصوصا أخر لو.  ،كإكسابو دَّلَّلت متزامنة ،أف ٭تتكم فيو بنهائية كصفو مدلوَّل عن أك مفتوحا فضَل

ما كاف منشئا كَّل كاتبا، بل كاف متلقيا ٤تضا كقارائ صرفا إُف أف بعثو هللا نبيا  فاألمية تثبت أف النب 
ٍَتً أيمَّةو أيٍخرًجىٍت للناس.   إُف خى

                                                           

ىػ[، ٖتقيق كتعليق الدكتور ٛتزة النشرِت كالشيخ عبد 774. لإلماـ أّب الفداء اٟتافظ ابن كثَت الدمشقي ]ت 535:معجزات النب  -1
 القاىرة. -اٟتفيظ فرغلي كالدكتور عبد اٟتميد مصطفى، ا١تكتبة القيمة 
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 الشعرية والشعراء
الدينية يف نصوص التوراة، فمن اتمل أف حصل عليها من بعض الشعراء  إف َف تكن أفكار دمحم 
  العرب اليهود أك النصارل؟

َّل يليق بشنف شخصيتو النبيلة. كاف  َف يكن أيلف الشعر بل إنو رآه ٢توا، أثبت القرآف الكرٔف أف النب 
بىًغي لىوي ًإٍف ىيوى ًإَّلَّ ذًٍكره كىقػيٍرآفه ميًبُته ﴿كذكر القرآف الكرٔف ابلنسبة لو:  ٍعرى كىمىا يػىنػٍ  ]62 ي :[ ﴾كىمىا عىلٍَّمنىاهي الشًٌ

أف يكوف شاعرا مقدما كَلما منظوما مثل  "كيعٍت ذلك أف مقاـ الرسالة امدية أعظم كأجل من مقاـ الشعراء أٚتعُت، كَّل يليق ٓتامت النبيُت 
  1[(". 4-3نجم: ]ال ًإٍف ىيوى ًإَّلَّ كىٍحيه ييوحىى. كىمىا يػىٍنًطقي عىٍن ا٢ٍتىوىلاآلخرين، )

إف قيل لعلو يفيدان اٟتديث عن اإلشعاعيات الشعرية للبحث عن "النصية" يف النص القرآٓف، فيقاؿ: ٙتة 
 إتاىاف )فئتاف( معركفاف يف الشعر اٞتاىلي:

اجة العرب الفئة اليت هتتم بوصف التقاليد كالطقوس الكنسية )الوثنية اليهودية كالنصرانية( مثل صنَّ  :٫تااحدإ
فانصب اىتماـ تلك الطبقة على شرب ا٠تمر، فوجو القرآف الكرٔف إليو  كأمثالو؛ 2 األعشى ميموف بن قي 

 جد لو أم أثر فيو.         أكَّل  إايىا، وربتو القاوية بدَّل من ٖتبيذه
إنو كصف  كأمثالو؛ 3 قصائد أمية بن أّب الصلت مثلأبفكار دينية كشعائر قومية  تعتٍتاليت كانت  :الثانيةك 

عبارات القرآف  يرل الباحث أنو احتذل حذك اٟتياة األخركية، كخصص الدايانت القدٯتة كيف بعض ا١تواوع
شعر أمية ٗتىًٍطري ابلقلب أنو يصلح  يف. كلعل نظرة عاجلة ، فكنف كَلمو مقتب  من ذاؾ النص األبدمالكرٔف

 تعاليمو. أف يكوف النموذجى الذم استخلص منو دمحم 

                                                           

 ـ. 2009كآداهبا، جامعة بنجاب، َّلىور ابكستاف، الطبعة األكُف . لػ د. مظهر معُت، قسم اللغة العربية 26األطياؼ ا٠تمسة:  -1
لًييٍسًلمى، ١تا قيل لو إنو ٭تٌرًـ ا٠تمر كالزان كالقمار، فارتد على أعقابو قائَل: أ٘تتع من ا٠تمر كالزان  عندما أراد األعشى اإلسَلـى فنتى النب  -2

يف صلح اٟتديبية، أدركو أبو سفياف فسنلو عن مقصد ٣تيئو، أخربه األعشى أنو يريد اإلسَلـ،  و جاء ١تَلقاة النب سنة مث أسلم. كيف ركاية إن
خوفا من ٝتٌو لساف الشاعر السليط  -، كأنذره من النب قائَل: إنو ٭تٌرًـ عليك ا٠تمر كالزان كالقمار فانتبو أبو سفياف كأكقفو من مَلقاة الرسوؿ 

، كعرَّفهم بو فنعطاه القـو مائة انقة ٛتراء تعويضا يبعث على الروا يف مقا بل يف صنيعو على نفسو كعلى قومو، فذىب بو أبو سفياف إُف قـو
قٍَّت عنقو كمات. ينظر: الشعر كالشارتد عراء: اده حيث جاء حىت العاـ القابل، حينما عاد األعشى ٔتائة انقة، إذا دان من اليمامة ألقتو انقة فدى
169   . 

رأ يف الكتب أف نبيا قرأ أمية بن أّب الصلت الكتب ا١تتقدمة، كشك يف األكباف فًتؾ عبادهتا كحرَّـ ا٠تمر، كالتم  الدين كطمع يف النبوة ألنو ق -3
حىسىدان  أميةي النبَّ  قيل لو: ىذا الذم كنت تسًتيث )تستبطئ( كتقوؿ فيو، كىفىرى   يبعث يف العرب فكاف يرجو أف يكونو. فلما بعث النب 

بعضى ًشٍعرًه قاؿ: آمىنى شعريه ككىفىرى قػىٍلبيو. ككاف ٭تكي يف  . ١تا أيٍنًشدى رسوؿي هللا رى دَّ كى ببعثو تى  ربى ١تا أخٍ  :لو كقاؿ: إ٪تا كنت أرجو أف أكونو. كقيل
شعره قصص األنبياء، أيِت أبلفاظ كثَتة َّل تعرفها العرب، أيخذىا من الكتب ا١تتقدمة، كأبحاديث من أحاديث أىل الكتاب. ينظر: الشعر 

. ألّب الفرج األصفهآف. مطبعة دار الكتب ا١تصرية، الطبعة الثانية 133-4/12راجع: كتاب األغآف: ي. كللتفاصيل حوؿ أمية 335لشعراء: كا
 ـ.1950-ىػ1369
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 كلتكوف اٟتجة قاطبة يف ٘تسك الشعر للتدليل على أنو مصدر للنص القرآٓف ٬تب أف يكوف الشعر
لكن من جامعي الشعر مثل أّب القاسم ٛتاد راكية لشعر العرب  صحيحا يف نسبتو كرصينا يف نسيجو،

)األمر( يف أهنم لفقوا بعض األشعار كنسبوىا إُف القدماء بعد أف "قد اشتبو كخلف األٛتر  1كأخبارىا كأايمها كأنساهبا كلغاهتا 
 2 سيتضمن نوعا من ا١تبالغة". -ْتيث يشكل كل الشعر العرّب أك اٞتاىلي على األقل  -خلطوىا بشعر ىؤَّلء، فإف تعميم ىذا العمل ا١تشبوه 

لى ستُت بيتا، عندما انتهى أنشد الطرماحي ٛتادان الراكيةى قصيدتو يف مسجد الكوفة اليت كانت تشتمل ع
الطرماح، فسكت ٛتاد برىة من الزمن مث سنلو أىذه لك؟ قاؿ الطرماح: نعم، قاؿ ٛتاد: لي  األمر كذلك، 

  3مث ردىا عليو كلها كزادىا عشرين بيتا يف كقتو. 
نص ٯتر عند إجالة النظر يف مكوانت تناصية أف "التناص" صار ٣تموعةى تقليباتو اترٮتيةو، كال إنٍت أجد

ابألحواؿ كاألحداث كخامات حكمة القدماء كا١تعاصرين كالتجارب كا١تمارسات الشعورية كالَلشعورية كاألخيلة 
يىٍصديؽي النص على  كغَتىا اليت تعود إُف الفرًد فتعرىؼي ابلكَلـ كتعود إُف اجملتمًع فتعرىؼي ابللغة، إذ مثلما

الظواىر اٞتماعية كالفردية كبتنميط بعضها يف بعض يىٍصديؽي  عية كاإلنسانية كذلك يىٍصديؽي علىالظواىر الطب
 "النص"على الظواىر التارٮتية، كينتهي شرؼ النص كرايستو إليها، لوَف يكن ٢تا دكر يف تكوين شظاايه ١تا كاف 

 أبدا. 
 شعر أمية بن أيب الصلت

َّلعتبار نصية "النص" ٬تب مراعاة الزمن/عَلقة األسبقية بُت النصُت؛ السابق كالَلحق، ككذلك الصحة 
يف إسناد "النص" إُف صاحبو، كتوثيق العَلقة بُت إفادة الَلحق من السابق... إذا توفرت ىذه الشركط كلها 

"كلكن قضية . /الدَّللةكا١تضموف للفظة/امن حيث اللغة واعتبار "التناص" فييف النصُت؛ السابق كالَلحق، ٯتكن 
فضَل  عمر تقريبا،أسبقية شعر أيمىيَّةى ابلنسبة آلايت القرآف قضية مستحيلة اٟتل. ألف دمحما كأمية قد عاصر كل منهما اآلخر، ك٫تا أيضا من نف  ال

يوجد تشابو بينها كبُت  ور القرآف ا١تكية اليتعن أف أمية عاش كاستمر يف قرض الشعر طواؿ ما يقرب من ٙتآف سنوات بعد نزكؿ آخر آية من س
  4 ٭تيث يكوف من التعسف اَّلدعاء أبف ىذا الشعر كاف سابقا للقرآف من حيث التاريخ". شعر أمية

ٔتا تلقَّاه من أكائلو  أميةي  حيث انف  رسوؿى هللا  فموقف أمية أبسره ٥تتلف عن موقف النب 
 خاب طموحو كفشل أملو، ألنو كاف ابلذات يطمح كيطمع يف النبوة...  ، كحينما بيًعثى النب كأقرانو

                                                           

ىػ[، حققو الدكتور إحساف عباس، 681-608. ألٛتد بن دمحم بن أّب بكر بن خلًٌكاف ]210-2/206كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف:  -1
كأقواؿ العلماء القدامى كادثُت يف  ىػ[155/156 - 95]دار صادر بَتكت. كللتفاصيل حوؿ قضية انتحاؿ الشعر كالسرقة عند ٛتاد الراكية 

. لػ د. 262-213اخل األشعار كصناعتها كغَت ذلك ٦تا يتعلق ْتياتو منذ صباه حىت حتفو... راجع: ٛتاد الراكية بُت الوىم كاٟتقيقة: اهتامو كتد
 ـ. 1996-ىػ1416ا١تملكة العربية السعودية، الطبعة األكُف  -فضل بن عمار العمارم. مكتبة التوبة ابلرايض 

 .143ي كٖتليل مقارف: مدخل إُف القرآف الكرٔف عرض اترٮت -2
 .2/207كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف:  -3
 .143مدخل إُف القرآف الكرٔف عرض اترٮتي كٖتليل مقارف:  -4
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التوارة، كعندما يصف اٞتنة أيِت بعبارات/أساليب ة عندما يصف النار يقلد أسلوب يَّ مى رأل ىورات أف أي 
األساطَت ا١تيثولوجية  القرآف الكرٔف، كعندما يقص التاريخ الديٍت ينصرؼ إُف األساطَت الشعبية كإُف ما يشبو

( حيث يتمثل الشخص يف صورة إنساف حينا كيف صورة حيواف أك نبات كالركمانية... أساطَت اآل٢تة اليواننية)
لي  ّتديد ما جاء بو ىورات ابلنسبة لشعر أمية. كاف البدك يرككف الشعر كيقروونو دكف تكلف ك  حُت آخر.

"فكاف الشعر ديواف علومهم كحكمهم كسجل كعناء، كينسجونو على أشكاؿ البػيٌتى الشائعة اليت كانت منلوفة عندىم 
رككنو كجلهم يقروونو عفو البديهة كفيض ا٠تاطر حىت ركم عنهم من كقائعهم كسَتىم كشاىد صواهبم كخطئهم كمادة حوارىم كٝترىم. ككانوا كلهم ي

  1 الشعر الوجدآف ما َف يرك عن أمة من أمم األرض مثلو".
فما ظهر يف شعر أمية بن أّب الصلت من صفة اٞتنة كالنار كاليـو اآلخر... إنو لي  إَّل أنو قد أتثر 

َّلختصاصو ابلنبوة، فلم يؤمو حقدا كاستكبارا،  أبسلوب التوارة كاإل٧تيل للحقد الدفُت يف قلبو على النب 
كابلتاِف إنو َف يقف إُف ىذا اٟتد، بل انضم إُف قافلة الكفار يف أتييد الباطل، إنو قد عرؼ اٟتقَّ كحاد عنو، 

 لرسوؿى غَتيه فكفر.ألنو عىزَّ عليو أف يكوف ىذا ا
رىه يف كَلمو، ن اٟتنفاء كأتباعهم أك حىت أمية بن أّب الصلت ذاتو لذىكى من أحد ىؤَّلء م م النب فلو تعلَّ 
، أَف يكن مث ماداـ أمية كأمثالو أستاذا للنب  ،قط، ككذلك َف يذكر أميةه عن تعليمو دمحما  كلكنو َف يذكر

ل، كاَّلفًتاءات اليت ٗتيًٍتىع  من األكُف أف يذكره النب  كىو التلميذ...! اقق إنو من األكاذيب اليت تػيٍفًتى
 دكف مانع من علم أك حقيقة.  

كأكجو الشبو بُت القرآف الكرٔف كالتوراة كاإل٧تيل َّل تعٍت أف القرآف الكرٔف آخذ منهما، بل تلك األكجو قد 
منها من كحي هللا العلي  حائف تدؿ على كحدة ا١تصدر حيث كلماكية كالزبر كالصتتبُت أف الكتب الس

القدير إُف أنبيائو، كَّل يفيد ذلك أبدا أف الَلحق قد استمد من السابق كما رأل ا١تستشرقوف أمثاؿ كليم موير 
Muir  كتيودكر نولدكوNoeldeke .ككارؿ برككلماف كغَتىم 

 بال دليلدعوى ميثولوجية النص القرآين 
سواىا، كاعتبارا للنصية الشائعة عند الغرب يتنكد ما خَلص لو أبنو َّل  "األدب"انطَلقا من ميثولوجية 

"كإ٪تا ترجع معتقداتو فيما يتعلق ابلعاَفى تلقى ىذا الكتاب من أساطَت األكلُت،  ف النب أبا١تستشرقوف  جاء بو
َّل يرقى دكف  األدبف 2 .اآلخر إُف مصادر يهودية، كىكذا تتصل بصورة غَت مباشرة ٔتصادر فارسية، كاببلية قدٯتة"

                                                           

 . (حسن الزايت). 30-29اتريخ األدب العرّب:  -1
لبعلبكي، دار العلم للمَليُت بَتكت، الطبعة . لػ كارؿ برككلماف، نقلو إُف العربية نبيو أمُت فارس، كمنَت ا71اتريخ الشعوب اإلسَلمية:  -2

لبناف. -. للدكتور شوقي أبو خليل، دار الفكر ا١تعاصر بَتكت28ـ. كينظر: اإلسقاط يف مناىج ا١تستشرقُت كا١تبشرين: 1968ا٠تامسة ٘توز 
 ـ. 1998-ىػ1419الطبعة الثانية 
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ىذه ا١تيثولوجيات/ا٠ترافات الشعبية، كَّل ٮتلو منها أم كتاب، كىذه سنة هللا يف األرض...  اَّلعتماد على
 التفاىات األسطورية تزيد "النص" حيوية، إف ذىبت ذىبت اٟتيوية. 

مكتوبة أك  "ىل كانت تلك األساطَت، اليت يدَّعوف عليو أنو اكتتبها، يف متناكؿ يده كحده دكف سائر الناس؟ كىل كانت تلك األساطَت
تلك األساطَت ا١تزعومة من يهتم بنقلها كانتحا٢تا  -اي تيرل  -٤تفوظة يرددىا الناس كما يرددكف الًتاث الشعب مثَل؟ كىل عيدمت 

؟ ك١تاذا لعىٍمر كالتباىي هبا يف الق ب كما ك اٟتق، تلقى ركاجا بُت العرب كتيركل كالشعر كا٠تطب يف سوؽ عكاظ؟!! ك١تاذا َف يدكًٌهٍنا العر ـو
 1 دكَّنوا ا١تعلقات؟".
ىم عن الشاعرية كالكهانة كاٞتنوف كأبعدى  ،ىم عقَلكأكثرى  ،هم قوَّلكأصدقى  ،قومو أمُتى  كاف دمحم 

التعنت كاٟتقد  من أجلتاف كا١تعاصي كلها، فاَّلهتامات اليت نسبوىا إليو كانت كالكذب كا٠تيانة كاَّلفًتاء كالبه
يف ٤تاكاة أسلوبو كصياغة معانيو  كعجزىم عن تباريهما١تفحمة  رغم خضوعهم لبَلغتو كاَّلستكبار يف األرض،
 يف نواديهم كأسواقهم. 

     " نقيض "البينصية" يف القرآف الكرًنالتحدي"واقع 
فاؽ الشعر اٞتاىلي لغة كأداب كً  القرآف الكرٔف )النص القرآٓف( ٚتلة ٚتاليات النص البشرمظهرت يف 
"كٝتات اٟتدكث من  العرّب كالعجمي، كىذه ا١تواصفات اللفظية كا١تعنوية من كيَل يستغربو القارئ  كأسلواب كأتثَتا

كا١تراد ابلتنليف ٣ترد ٚتع الكلمات  2ُف غَت ذلك". التنليف كالتنظيم كاإلنزاؿ كالتنزيل ككونو عربيا مسموعا فصيحا معجزا إ
كابلتنظيم اٞتمع على كجو يكوف مرتبة ا١تعآف، متناسقة الدَّلَّلت على ما يقتضيو العقل  ،كالشفرات اللغوية

التوقف كالًتيث كالتنٓف يف األجزاء ا١تتناسقة الدَّللة، كابإلنزاؿ نقلو عن ك  من الًتكم كالطبع، فكَل٫تا يستدعياف
حسب مينىجَّما يف عشرين سنة كنىيفو  اللوح افوظ إُف ٝتاء الدنيا دفعة كابلتنزيل نقلو عنها إُف النب 

ليػيثػىبًٌتى بو قػىٍلبىو كقلب ا١تؤمنُت، كليتنتى لو ك٢تم  األحواؿ كالنوازؿ كاٟتوادث، كأيضا ْتسب طاقة النب 
 بثَلثة أشهر. كأعلن ختامو يف السنة العاشرة من ا٢تجرة قبل كفاة الرسوؿ  استقرار،

، ككَلـ هللا كلفظو ا١توجود بُت الدفتُت صفة عند اٞتمهور فالتحدم كقع ابلداؿ على القدٔف كىو األلفاظ
        .ماهب حدَّايفمن هللا مت فلفظو كمعناه منزَّلفذات كصفة فعل معان، 

كما أحسن قوؿ اإلماـ عبد القاىر اٞترجآف يف شرح اإلعجاز العائد إُف صناعة نظمو كنسقو كترتيبو 
 كنسجو ْتيث من يتدبر كيتنمل فيو يدرؾ قدسية ىذا النص:

                                                           

 .105: دارسة نقدية ٖتليلية -القرآف الكرٔف من ا١تنظور اَّلستشراقي  -1
. لػ سعد الدين التفتازآف. كبذيلو منت كشرح لػ الشيخ شاه عبد العزيز الدىلوم ا١توسـو بشرح ميزاف العقائد كيف آخره 59شرح العقائد النسفية:  -2

مادِت "التنزيل"  أحسن الفوائد يف ٗتريج أحاديث شرح العقائد للشيخ كحيد الزماف. قدٯتى كتب خانو آراـ ابغ كراتشي. ك١تعرفة التفاصيل حوؿ
. )ا١تسنلة الثانية يف كيفية اإلنزاؿ كالوحي(، للحافظ أّب بكر جَلؿ الدين عبد 297-289ك"ا١تنزؿ" راجع: اإلتقاف يف علـو القرآف: اٞتزء األكؿ: 

كف اإلسَلمية كاألكقاؼ كالدعوة ىػ[، ٖتقيق مركز الدراسات القرآنية اب١تملكة العربية السعودية، كزارة الشؤ 911الرٛتن ابن أّب بكر السيوطي ]ت 
 كاإلرشاد، ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف، األمانة العامة، الشؤكف العلمية.
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"إَّل أف ىهنا نكتة، إف أنت أتملتها أتمل ا١تتثبت، كنظرت فيها نظر ا١تتنٓف، رجوت أف ٭تسن ظنك، كأف تنشط لإلصغاء إُف ما أكرده 
ٍكا إُف معاروتو، ٝتعوا كَلما َف يسمعوا قط  مثلو، عليك، كىي أان إذا سقنا دليل اإلعجاز فقلنا: لوَّل أهنم حُت ٝتعوا القرآف، كحُت ٖتييدُّ

 رازكا أنفسهم )اختربكا أنفسهم كامتحنوىا كجربوىا حىت يعرفوا ما يطيق ٦تا َّل يطيق( فنحسوا ابلعجز عن أف أيتوا ٔتا يوازيو أك يدانيو كأهنم
ٍكا إليو، كقػيٌرًعيٍوا فيو، كطولبوا بو، كأف يتعرووا ًلشىبىا األىًسنَّة ، ىا كطرفها()حد أك يقع قريبا منو لكاف ٤تاَّل أف يدعوا معاروتو كقد ٖتييدُّ

 1 كيقتحموا موارد ا١توت".
أف ىذا الكتاب آية  سريعا إُف ما يستدعيو كاقع التحدم يف استبانة عجزىم، عندما أعلن النب  في لً دٍ أى 

من آايتو سبحانو كتعاُف اليت أنز٢تا عليو للتدليل على ختاـ الرسالة كالنبوة، أعرووا عن ذكره فتحداىم على أف 
مث  ]14 الطور:[ ﴾فػىٍليىٍنتيوا ًْتىًديثو ًمٍثًلًو ًإٍف كىانيوا صىاًدًقُتى ﴿أيتوا ٔتثلو كأمهلهم سنُت، فلم يقدركا كما قاؿ تعاُف: 

تو كىاٍدعيوا مىٍن ﴿عشر سور منو يف قولو تعاُف: ٖتداىم ب أىـٍ يػىقيوليوفى افٍػتػىرىاهي قيٍل فىٍنتيوا بًعىٍشًر سيوىرو ًمٍثًلًو ميٍفتػىرىايى
وا قيٍل فىٍنتيوا ًبسيورىةو ًمٍثًلًو كىاٍدعي ﴿مث ٖتداىم بسورة يف قولو:  ]31 ىود:[ ﴾اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن ديكًف اّلِلًَّ ًإٍف كينتيٍم صىاًدًقُتى 

تيٍم صىاًدًقُتى  كىًإٍف كينتيٍم يف رىٍيبو ٦تَّا نػىزٍَّلنىا ﴿مث كرر ذلك يف قولو:  ]15 يون :[ ﴾مىٍن اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن ديكًف اّلِلًَّ ًإٍف كينػٍ
اءىكيٍم ًمٍن ديكًف اّلِلًَّ ًإٍف كينتيٍم  فلما عجزكا عن  ]11 البقرة:[ ﴾صىاًدًقُتى عىلىى عىٍبًدانى فىٍنتيوا ًبسيورىةو ًمٍن ًمٍثًلًو كىاٍدعيوا شيهىدى

ٍتيوا ٔتًٍثًل ﴿: قائَل ليهم إبظهار العجز كإعجاز القرآفمعاروتو اندل ع قيٍل لىًئٍن اٍجتىمىعىٍت اإٍلًن ي كىاٞتًٍنُّ عىلىى أىٍف أيى
ٍتيوفى ٔتًٍثًلًو كىلىٍو كىافى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو ظىًهَتنا ا اٍلقيٍرآًف َّلى أيى على عجزىم مع بقاء ىذه اآلية تدؿ " 2 ]55 راء:اإلس[ ﴾ىىذى

كلو سيًلبػيٍوا القيٍدرىةى َف تبق فائدة َّلجتماعهم، ١تنزلتو منزلة اجتماع ا١توتى، كلي  عجز ا١توتى ٦تا ٭تتفل بذكره". قيدىرىهًتًٍم،
 3 

لي  من استطاعة ففيو ما فيو من ٖتد ١تن يظن أنو يستطيع مقاكمة ىذا الكَلـ بصنعة مثيلو، فقيٌرًرى أنو 
أف أيتوا ٔتثلو كإف اجتمعوا متكاتفُت على ذلك، بل أعجز  4 نوابغ الثقىلىٍُتً )اإلن  كاٞتن( كأدابئهم كشعرائهم

من معاروتو كلو كاف بسورة من مثلو أك حىت آية من آايتو.  كا١تًتسلُتى  كا٠تطباءى  القراءى  ابي اٞتذَّ  ىذا الكَلـي 
يف ٚتيع أ٨تاء اٞتزيرة، فقد بدأت تتبلبل كتضطرب الشديد يف ٚتيع اللهجات العربية "كأثر القرآف أثره كقاؿ الدكتور إسرائيل كلفنسوف: 

  5 كتنجذب بقوة إُف لغة القرآف حىت اند٣تت كلها يف ٢تجتو اليت ىي ٢تجة اٟتجاز كما كاف ينطقها خاصة أىل مكة".

                                                           

 . )مطبوعة مكتبة ا٠تا٧تي(.38كتاب دَّلئل اإلعجاز:   -1
 .23-22: معجزات النب  -2
 .1880-1879اإلتقاف يف علـو القرآف: اٞتزء ا٠تام / -3
 ومَت اٞتمع عائد إُف "الثقلُت" أم اإلن  كاٞتن... للتغليب، كىو ابب أكفر نشاطا كصناعة من أبواب اللغة العربية. -4
كرب ٔتصر، )ٞتنة التنليف كالًتٚتة . لػ الدكتور إسرائيل كلفنسوف )أبو ذؤيب(، مطبعة اَّلعتماد بشارع حسن األ215اتريخ اللغات السامية:  -5

. كأويف ٔتناسبة القضية إُف القوؿ السابق ما قالو الدكتور إبراىيم أني : "١تا جاء اإلسَلـ كانت اللغة ـ1929-ىػ1348كالنشر( الطبعة األكُف 
 ها، كيتنافسوف يف إتقاهنا كإجادهتا.العربية مزدىرة مكتملة النمو تنتظم كل أ٨تاء شبو اٞتزيرة العربية، كتصطنع يف آداب يعتز هبا أىل

الكرٔف هبا، فلم ككانت ىذه اللغة ٔتثابة لغة مشًتكة بُت العرب ٚتيعا يتخذكهنا أداة التعبَت عن آداهبم، كيعتزكف هبا كل اَّلعتزاز، ك٢تذا نزؿ القرآف 
نزكؿ القرآف هبا زادىا ازدىارا فوؽ ازدىار كثبت أركاهنا تكن لغة قريش كحدىا، أك لغة مكة كحدىا، بل كانت اللغة ا١تشًتكة للعرب ٚتيعا غَت أف 

 . 276-275كدعائمها". ينظر: اللغة العربية بُت القومية كالعا١تية: 
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فالنص البشرم يتَلحم مع جنسو ٔتعٌت أف كل كَلـ )نص( يعود يف هنايتو إُف عصارة العصر كينقرض 
لعدـ استفادتو من العلم  ابنقراوو، على حُت َّل يعود النص القرآٓف على الزماف كَّل أفق توقعات النب 

ا١تنقوؿ إليو بطريق السمع عن األدايف السابقة، فإنو كإف َف يعش يف عزلة اتمة من الشعب كلكنو َف يرتض كلو 
للحظة بتلك ا١تعلومات األسطورية كاٟتقائق ارفة كالعادات الوثنية، كبذلك َّل تبقى تلك ا١تعلومات صاٟتة 

ة حينما أتكد أف ذاؾ الشعب ٬تهل أنباء الغيب بتمامها، كَف يكونوا لتكوف مصدرا للقرآف الكرٔف، كخاص
 عنها كعندما جاءت تلك األخبار إليهم، فكفركا النب  يعرفوف عنها شيئا. ككانوا يسنلوف النب 

ٍعنىا ﴿كاجتمعوا على معاروتو قائلُت:  ؽه مىا ٝتًى ا ًإَّلَّ اٍخًتَلى ا يف اٍلًملًَّة اآٍلًخرىًة ًإٍف ىىذى ، كىذا األمر ]1 ص:[ ﴾هًبىذى
ا١تنافسة الظلماء كالعناد ا١تظلم.  ع إُف التقليد غَت العقَلٓف بركح٭تملنا على اَّلعتقاد أبف ذاؾ الشعب قد اندف

َّل يعرؼ عن تلك األنباء اليت أكحى هللا إليو، بل حىت كاف عاجزا عن ىداية نفسو يف  ككذلك كاف النب 
  .]1 الضحى:[ ﴾كىكىجىدىؾى وىاَّلِّ فػىهىدىل﴿أمور دينو، كيدؿ عليو قولو تعاُف: 

مفهومو على اختَلؼ األزمنة كاألمكنة كاألشخاص كاألجواء،  يبقى النص البشرم على حاؿ بل يتغَت َّل
ىذه ككذلك الطوارئ التفكيكية اليت تلعب دكرا رئيسا يف تكوين ذاتو َّلهنائية، كتصوير كيانو متزامنا... 

كبذلك تتحقق نصوصية النص كتفكيكيتو، أما النص  شكليَّاتو تنظًٌم أجسادان نصيةن، التغَتات تتحوؿ إُف
ل السبب يف ذلك يعود على كجو إعجازه ، كلعكالعوامل البينصية من كل ىذه اٟتوافز النصية برئالقرآٓف فإنو 

الذم يؤكد أنو برغم كيانو كتركيبو من األلفاظ ا١تتداكلة يف ٥تاطباهتم كا١تعآف ا١تتناكلة يف حوائجهم حيث أنزلو هللا 
بلساف عرّب مبُت كجعلو قرآان عربيا، كمعظم معانيو من ا١تعارؼ اإل٢تية كبياف ا١تبدأ كا١تعاد كاإلخبار كما إُف 

َف يكن يوجد كَلـ سبقو أك ٟتقو إَّل كقد تربَّد ظاىريه كتغَتَّ إُف الغيبػٍرىة 1كانت موجودة يف الزُّبيًر األكَّلُت ذلك  
ابطنيو، كَّلسيما يف مواقف التحدم، ألف فيو من النظم كالتنليف كالًتصيف كغرابة األسلوب كالسَلمة من 

ة يف الشعر كا٠تطب كالرسالة كاٟتذؽ يف البَلغة. كقاؿ ٚتيع العيوب ما َّل يدرؾ إَّل بدربة كافية ك٦تارسة طويل
أنو بنظمو كصحة معانيو كتواِف فصاحة ألفاظو، كذلك أف هللا أحاط  -كالذم عليو اٞتمهور كاٟتذاؽ يف كجو إعجازه  -"الصحيح  ابن عطية:

لفظة تصلح أف تليى األكُف، كتبُتًٌ ا١تعٌت بعد ا١تعٌت، مث   بكل شيء علما، كأحاط ابلكَلـ كلو علما. فإذا ترتبت اللفظة من القرآف، علم إبحاطتو أمَّ 
ظم كذلك من أكؿ القرآف إُف آخره، كالبشر يعمهم اٞتهل، كالنسياف، كالذىوؿ، كمعلوـه وركرةن أف أحدا من البشر َّل ٭تيط بذلك، فبهذا جاء ن

اف يف قدرهتا اإلتياف ٔتثلو، فصيرًفػيٍوا عن ذلك ، كالصحيح أنو َف يكن القرآف يف الغاية القصول من الفصاحة، كهبذا يبطل قوؿ من قاؿ: إف العرب ك
 يف قدرة أحد قط، ك٢تذا ترل البليغ ينقح القصيدة أك ا٠تطبة حوَّل، مث ينظر فيها فيغَت فيها كىلم جرا.

                                                           

 .  2. يوسف: 196-195ينظر: الشعراء:  -1
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٨تن يتبُت لنا الرباعة يف أكثره كٮتفى علينا ككتاب هللا سبحانو لو نيزًعىٍت منو لفظةه، مث أيدير لسافي العرب على لفظة أحسنى منها، َف يوجد، ك 
لفصاحة كجهها يف مواوعى لقيصوران عن مرتبة العرب يومئذ يف سَلمة الذكؽ، كجودة القر٭تة، كقامت اٟتجة على العاَفى ابلعرب، إذ كانوا أرابب ا

 1 كمىًظنَّة ا١تعاروة".
 والقرآين تفرؽ بُت النصُت؛ البشريْسات 
 تفٌرًؽ بُت النصُت؛ النص البشرم كالنص اإل٢تي: خَلؿ ٝتاتفهم من لعل ذلك يك 

 النص القرآين    النص البشري
 نسق مغلق      نسق مفتوح

 بابت    حركة مراكغة كمستمرة
 موووعية    الَلهنائية الدَّللة كا١تعٌت

 مدلوؿ     ٣تموعة دكاؿ
 حاور    نص حاور كغائب

 حرفية النص     نصية النص
                              اَّلستقَللية    كاإلزاحةالًتسيب 

إنو نص يعود يف ذاتو إُف هللا سبحانو كتعاُف، فلتنكيد ىذا األمر جاء القرآف الكرٔف بتحدايت شىت على 
للفصحاء اللُّدًٌ الذين تو٫توا أهنم قادركف على إطفاء نوره، كإخفاء أمره، ك٤تو ١تعات أدلتو  لساف النب 

"فلو كاف يف مقدرهتم معاروتيو لعدلوا إليها قطعا للحجة. كَف ينقل عن أحد منهم أنو حدَّث نفسو القاطعة، كمعاروة حججو الباىرة، 
ة، كإُف اَّلستهزاء أخرل، فتارة قالوا: "سحر"، كاترة قالوا: "شعر"، كاترة قالوا: "أساطَت األكلُت"،  بشيء من ذلك، كَّل رامو، بل عدلوا إُف العناد اتر 

ية، كل ذلك من التحَت كاَّلنقطاع، مث رووا بتحكيم السيف يف أعناقهم كسب ذراريهم كحرمهم، كاستباحة أموا٢تم، كقد كانوا آنف شيء كأشده ٛت
رهتم لبادركا إليو، ألنو كاف أىوف عليهم ،كيف كقد أخرج اٟتاكم عن ابن عباس قاؿ: "جاء الوليد بن ا١تغَتة إُف فلو علموا أف اإلتياف ٔتثلو يف قد

دمحما فقرأ عليو القرآف فكننو رؽ لو، فبلغ ذلك أاب جهل، فناته فقاؿ: اي عم، إف قومك يركف أف ٬تمعوا لك ماَّل ليعطوكو، فإنك أتيت  النب 
ا ًقبىًلو. قاؿ: "قد علمت قريش أٓف من أكثرىا ماَّل". قاؿ: "فقل فيو قوَّل يبلغ قومك أنك كاره لو. قاؿ: كماذا أقوؿ؟ فوهللا ما فيكم  لًتػىعىرَّضى ًلمى

ف لقولو الذم يقوؿ حَلكةن، كإف رجل أعلم ابلشعر مٍت، كَّل برجزه، كَّل بقصيده، كَّل أبشعار اٞتن، كهللا ما ييٍشًبو الذم يقوؿ شيئا من ىذا. ككهللا إ
ك قومك حىت تقوؿ عليو لطَلكةن )اٟتسن كالركنق(، كإنو ١تثمره أعَله، مغدؽه أسفليو، كإنو ليعلو كما يػيٍعلىى، كإنو ليحًطم ما ٖتتو". قاؿ: "َّل يروى عن

فىًإٍف َفٍى تػىٍفعىليوا كىلىٍن تػىٍفعىليوا فىاتػَّقيوا النَّارى ﴿ 2 .فيو". قاؿ: "فدعٌت حىت أفكًٌر". فلما فكر قاؿ: "ىذا سحر يؤثر، أيٍثػيريه )ينقلو( عن غَته"
   ]14 البقرة:[ ﴾الَّيًت كىقيوديىىا النَّاسي كىاٟتًٍجىارىةي أيًعدٍَّت لًٍلكىاًفرًينى 

ىذه اآلايت بشىت أساليبها تدؿ على اختيار هللا تعاُف لكتابو ا١تبُت أسلواب حصينا، َّل يتعداه جهده بشرمّّ 
مهما بػىلىغى منالىو، كَّل يقابلو كَّل يواجهو جهده جاىده مهما بػىلىغى كسعىو كطاقتىو، ألف معجزةى القرآف خرقيو العادةى يف 

                                                           

 .  1/52. كينظر: ارَّر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز: 1882اإلتقاف يف علـو القرآف: اٞتزء ا٠تام / -1
 .198. دَّلئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة: السفر الثآف/1876-1875اإلتقاف يف علـو القرآف: اٞتزء ا٠تام / -2
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مصاقع اللغة كأعَلمها، فما استطاعوا ٣تاراتو مع أف كَلمو النَت فصاحة أسلوبو كبَلغة دَّللتو، فجذبت قلوبى 
كأعاد معظم معانيها ٦تا  ،كاستخدـ تعابَتىا ،كانتهج قواعدىا ،كاحتول على أساليبها ،قد نزؿ بلغة أصحاهبا

فرط كَّل مستحيل ا١تناؿ، لكنهم عجزكا بل ٖتَتكا كدىشوا رغم  ،يعٍت أف ذاؾ التحدم كاف َف يكن خارقا للعادة
كالقصار ا١توجزة أماـ ٚتالية  ،كا٠تطب الطواؿ البليغة ،كالرجز الفاخر ،ذكائهم يف صياغة القصيد العجيب

اًت معانيو ا١تؤتلفة كا١تختلفة كفق سياقاهتا ا١تتباعدة كا١تتقاربة، فيها اتصاؿ لفظي ،أتليفو اللفظي كا١تعنوم  ،كًجهى
كارتباط دَّلِف، تشَت ٚتيعها إُف ليمىعو دقيقة كبيٌت عميقة َّل يدركها إَّل القارئ ا١تتمعن يف  ،كالتحاـ موووعي

ما  كلكن استجَلء مواقع ا١تقومات اللفظية، كا١تتلقي ا١تتمكن من ،استطَلع مواوع اإلشعاعيات ا١تعنوية
حاطة علمو ّتميع أٝتاء اللغة إلتياف ٔتثلو لعدـ إكلن يستطيع أحد أف يقـو أبم ٤تاكلة ل َّل يستطيعك  استطاع
 ،كمعانيها امولة عليها، كعدـ استيفاء ٚتيع كجوه النظم الذم يتحقق بو اَّلنتظاـ ،كأكواعها ،العربية

"لفظ حامل، كمعٌت بو كاَّلعتداؿ يف إفادة ا١تعٌت. فالكَلـ يقـو ابألشياء الثَلثة:  ،كالتناسب ،كاَّلرتباط ،كاَّلئتَلؼ
. كإذا أتملتى القرآف كجدتى ىذه األمور منو يف غاية الشرؼ كالفضيلة حىت َّل ترل شيئا من األلفاظ أفصح، كَّل أجزؿ، كَّل قائم، كرابط ٢تما انظم

لػًتقي إُف أعذب من ألفاظو، كَّل ترل نظما أحسن أتليفا كأشد تَلؤما كتشاكَل من نظمو، كأما معانيو فكل ذم ليبٌو يشهىد لو ابلتقدـ يف أبوابو، كا
م اتو، كقد توجد ىذه الفضائل الثَلث على التفرؽ يف أنواع الكَلـ، فنما أف توجد ٣تموعةن يف نوع كاحد منو، فلم توجد إَّل يف كَلـ العليأعلى درج
كلذلك ٯتكن أف ٬ترم "التناص" يف ٣تارم الكَلـ ا١تعركفة، كصركفو ا١تعهودة لدل الناطقُت العرب  1 القدير".

ب كالرسائل كا١تنثور ا١تسجع كا١ترسل كغَتىا، أما القرآف فإنو ما جرل ىذا كالعجم، من الشعر كالسجع كا٠تط
كاتىت أبصار أرابب ىذا الشنف  ،اجملرل بل أتى بطريقة مفردة حارت عقوؿ فرساف العرب أماـ حسن أتليفو

اٞتارم على  ١تعٌتناص" اب"الت إطَلؽ ك٦تا يػيٍقطىعي بو أنو َّل يصححذاء التئاـ كًلًمو كٚتيىًلو كآايتًو كًفقىره كسيوىرًه، 
النص القرآٓف، ألف تطبيقو عليو يقضي هنائيا على كجوه إعجازه، كَّل ٮتطر بباؿ القارئ البصَت، ا١تفلق، اجمليد 

يف ذركة رتبتو كعلو منزلتو على النظـو األخر، ألنو َّل ٬تد مثلما ٬تد يف كَلـ غَت هللا  يقف موقف ظافٌو  أبدا أف
 ،كالظركؼ ،كاألحواؿ ،طالب، تلك اَّلختَلفات تعود إُف اختَلفات األغراضمن اختَلفات ا١تقاصد كا١ت

كاألكواع، إذا كاف اإلنساف يف انبساط الطبع كفرحو فتساعده الفصاحة، كإذا كاف يف اَّلنقباض فتتعذر عليو 
ة، فَل ييصادىؼي إنسافه يتكلم يف ثَلث "ككذلك ٗتتلف أغراوو فيميل إُف الشيء مرة كٯتيل عنو أخرل، فيوجب ذلك اختَلفا يف كَلمو ابلضركر 

فيتكلم على غرض كاحد، كمنهاج كاحد، كلقد كاف النب بشرا ٗتتلف أحوالو، فلو كاف ىذا كَلمىو أك كَلـى  -كيف مدة نزكؿ القرآف  -كعشرين سنة 
  2 غَته من البشر لوجدكا فيو اختَلفا كثَتا".

                                                           

. لإلماـ بدر الدين دمحم بن عبد هللا 103-2/102. كينظر: الربىاف يف علـو القرآف: 1889اإلتقاف يف علـو القرآف: اٞتزء ا٠تام / -1
 ـ.  1984-ىػ1404الفضل إبراىيم، مكتبة دار الًتاث ابلقاىرة، الطبعة الثالثة الزركشي، ٖتقيق دمحم أبو 

 -. لإلماـ السيوطي، وبطو كصححو ككتب فهارسو أٛتد مش  الدين، دار الكتب العلمية بَتكت 1/9معًتىؾ األقراف يف إعجاز القرآف:  -2
 .1901اإلتقاف يف علـو القرآف: اٞتزء ا٠تام / كينظر: ـ.1988-ق1408لبناف، الطبعة األكُف 
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إطَلقو عليو، أما التحدم ا١تبُت عن كجوه إعجاز النص فػ "التناص" ٭تقق ا١تعاروة للنص القرآٓف عند 
فتطبيق "التناص"  1من العلماء،  ده دى ابلتصنيف عى  كقد أفرد ىذا ا١توووعى  ،القرآٓف ٬تعلو سا١تا عن أم معاروة

كمؤد إُف الغلط يف  ،كإف َف يباشر ىذه ا١تفًتايت كلكنو داع إُف استجابة ىذه الشكوؾ يف كجو النص القرآٓف
الظاىر كا٠تطن ا١تكشوؼ البُت. فالقرآف الكرٔف قد قضى على أنو أثر أك أسطورة أك سحر أك كهانة...  األمر

 إلسكاهتم بلغتهم الكرٔفى  القرآفى  كخطباءى مىصاقعى، كشعراء فحوَّل، كأنزؿ هللاي  ،بنػزكلو بُت أانس كانوا بػيلىغاء مىصادعى 
شعر، فإف الشعر ديواف العرب" "إذا سنلتموٓف عن غريب القرآف فالتمسوه يف ال:  ابن عباس عبد هللا ، كقوؿكإفحامهم بلساهنم

كاي للتحدم ا١تفحم أشد  ،أصبح تفسَتا ذىب هبيبة دعاكل فصاحتهم كبَلغتهم كقدرهتم على ا١تعاروة 2
    اإلفحاـ! 

 كثَتٌ   فيو اختالؼٌ  دَ جِ وُ لَ   النيب كالـَ   لو كاف القرآفُ 
قبل بعثتو نبيا، مث أقر ذلك على لساف  أف هللا قد جعل أسوة حسنة يف دمحم  على اتفق علماء األمة

، إف ]36 يون :[ ﴾فػىقىٍد لىًبٍثتي ًفٍيكيٍم عيميران ًمٍن قػىٍبًلًو أىفىَل تػىٍعًقليٍوفى ﴿هللا تعاُف:  أبساليب شىت، كقوؿ نبيو 
كلد فيهم، ترعرع بينهم، كنشن أماـ أعينهم، كعاش بُت ظهرانيهم برىة من الدىر قبل بعثتو، فعرفوا  الرسوؿ 

ٍلًقًو كخيليًقًو كعاداتو كمشائلو كجودة طبيعتو كرجاحة عقلو. ىذه اآلية )الوحي اإل٢تي( تقدًٌـ  عنو كل ا١تعرفة من خى
ىو من عند هللا العظيم ليؤمن بو العرب  دليَل على نبوَّتو، كأف ما جاء بو  سَتةى الرسوؿ الطاىرة 

كيصدقو فيما يدعو إليو، ألهنم قد عرفوا صباحىو كمساءىه، بيٍكرىتىوي كعىًشيَّوي، آانء ليًلو كأطراؼ هنارًه، غديكَّه 
معاشرتو ك  كأقاربو أخَلقو كعاداتو من صباه حىت كقت إعَلف نبوَّتو، عرفوا عن حياتو يف بيتو كآصالىو، كاختربكا

كأداء، كذلك كانوا  ،، ككاف من أحسن الناس قضاءعيشتو العائلية، كعن أصحابو األكلُت كحوارييوأىلىو ك 
 ،كعادتو ،كابتسامتو ،كبكاءه ،كوحكو ،كسكوتو ،ككَلمو ،كاتكاءه ،كجلوسو ،كمشيو ،كركوبو ،يعرفوف خركجو

  كمعاملة هناره. ،كقياـ ليلو ،كسجوده ،كركوعو ،كعبادتو
 منو موقفى  يقف العاَفً  ٬تعل كلَّ  ،كأخَلؽ ٚتة ،كخَلؿ ٥تتلفة ،خصاؿ كثَتة ذك الكرٔف  النبف

ا بُت أحبابو كأصحابو، بل قضى أربعُت سنة من عمره يف مكة العجب كاَّلستغراب، إنو َف يقض حياتو كله
ا١تسالك، تعًتوها  ا١تنعطفات، كعرةى  فكاف بُت أىلها مشركي قريش، تلك اٟتياة كانت كثَتةى  مبعثو، قبل

 ،كعقبات من ا٠تديعة ،كأكل ماؿ ابلباطل ،كنكثو ،كإخفار عهد ،٦تا قد يصدر عن ا١ترء من خيانة كىداته 
يف صباه  و رسولى  حفظكإخَلؼ الوعد... لكن هللا سبحانو كتعاُف قد  ،كٓت  اٟتقوؽ ،كتطفيف الكيل

                                                           

بكر الباقَلٓف، كمعًتؾ منهم ا٠تطَّاّب كالرُّمآف كالربىاف الكاشف للزٍَّملىكآفًٌ كهناية اإل٬تاز لإلماـ الرازم كابن سيراقة  كإعجاز القرآف للقاوي أّب  -1
 لـو القرآف كاترٮتو.األقراف يف إعجاز القرآف لإلماـ السيوطي كغَتىا من ا١تؤلفات يف ع

 .  903-848. كينظر فيو مسائل انفع بن األزرؽ: 848-847اإلتقاف يف علـو القرآف: اٞتزء الثالث/ -2
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دعوه "األمُت"، كإف قريشا بعد بعثتو كادعائو النبوة كانوا يودعوف  حىت يبتو عن أقذار اٞتاىلية كمعائبهاكشب
"ترل الشم  ىهنا ابرزة بيضاء تنَت أشعتها كل شيء كتصل ، إنك عقلويم ثقتهم أبمانتو كرجاحة عنده كدائعهم كأموا٢تم لعظ

ارجي إُف كل شيء. َّل شك أف يف الوجود شخصيات َّل نعلم عنها شيئا، كَّل نتبُت حقيقتها أبدا، أك تبقى منها أمور ٣تهولة. بيد أف التاريخ ا٠ت
عَلقتو ابلناس، كركابطو، كعاداتو، كنعلم أكؿ تفكَته، كتطوره كارتقاءه التدر٬تي، مث نزكؿ الوحي مد ملسو هيلع هللا ىلص نعلم ٚتيع تفاصيلو من نشنتو إُف شبابو، ك 

كونو ٤تفوظا العظيم عليو نوبة بعد نوية، كنعلم اترٮتو الداخلي بعد ظهور دعوتو كإعَلف رسالتو كإف عند كتابو )القرآف( َّل مثيل لو يف حقيقتو كيف  
يف معانيو، كإنو َف يستطع أحد أف يشك يف قيامو على أساس الصدؽ شكا يعتد بو، فهو عندان ٦تثل لركح عصره  مصوان كيف عدـ التزاـ الًتتيب

 كمرآة لبيئتو، فهو لذلك برمء من كل تصنع أك تكلف. كإنو بعدـ التزاـ الًتتيب فيو، كيف ٖتدثو عن الشيء كوده، معتب لنا، غَت أنو عامر
مألل بتلك الركحانية، مرتبطة هبا، مقصورة عليها، ٙتلة أبمر هللا مع الضعف اإلنسآف الذم َف يدَّع أنو برمء منو،  ابألفكار العظيمة. فًتل منو نفسا

  1 بل أكرب دليل على عظمة دمحم أنو َف يدَّع قط أف برمء من ذلك".
كقع بُت بٍت عبد الدار كبٍت عدم بن كعب من سادة قريش يف كوع  كذلك نرل أف اَّلختَلؼ حينما

 ؿي يركف رأم شيخ عاقل من أىل مكة أف يقضي بينهم أكَّ  كادت أف تتلظى انر بينهم لوَّلفتخاصموا ك  اٟتجر،
"فلما رأكه قالوا: ىذا من ابب ا١تسجد،  رسوؿ هللا  عليهم دخليف تلك اللحظة ، فرووا بذلك عليهم، قادـو 

  2 ..األمُت قد روينا ٔتا قضى بيننا... فكاف رسوؿ هللا يسمى يف اٞتاىلية األمُت قبل أف يوحى إليو".
فلكل عصر طابع خاص يف التفكَت كالتعبَت عنو، إف كاف القرآف الكرٔف منخوذا ٦تا سبقو َّلوطرب 

 و، كَف يستمر التحدم من جهتو ٠تصومو. كاتساقى ، كاستواءىه، وركنقى  دى قً كفى  ،وأسلوبي 
، فسموه ساحرا كدعوه شاعرا كيبَّارا  كلكن قريش خالفو أشد ا٠تَلؼ يف دعوتو كعاندكه كآذكه كمكركا مكرا

و، أك أف يرميو اب٠تيانة، أك ينسب إليو ؤ أحد منهم أف يقوؿ شيئا يف أخَلقكسخفوا حلمو، كلكن َف ٬تر 
 !نقض العهد... القوؿ أك إخَلؼ الوعد أكالكذب يف 

كمن ومن أشكاؿ "التناص/البينصية" التناص الداخلي الذم يعٍت تغَتات تطرأ على كَلـ اإلنساف نفسو 
جد قصيدتُت تتساكايف يف الفصاحة كالبَلغة بل تشتمل كل أَّل  تقالو من حالة ألخراىا، كنتيجة لذلكَّلن

فتارة تدؿ على  كدخولو يف كل تيو، يف كالبليغ ٢تيامو يف كل كاد،قصيدة على الغث كالسمُت/الشعر السخ
، كاترة تشَت إُف شجاعة كصرامة كاترة أخرل إُف مذمة كهتور... ىذه  ،وىٍعفو كاترة أخرل على حـز

اَّلختَلفات َّل تنشن من فراغ بل إهنا أتِت من اختَلؼ األحواؿ كاألغراض، ينبسط طبعو حينا كينقبض آخر، 
"فَل يصادىؼي إنساف يتكلم يف لشيء حينا كٯتيل عنو حينا آخر، يرغب يف شيء مرة كيرغب عنو مرة أخرل، ٯتيل إُف ا

فيتكلم على غرض كاحد )كىو الدعوة إُف هللا تعاُف( كمنهاج كاحد )يف النظم يناسب أكلو آخره،  –كيف مدة نزكؿ القرآف  –ثَلث كعشرين سنة 
 كعلى درجة كاحدة يف الفصاحة(.  

                                                           

( للشيخ السيد سليماف الندكم/ا١تًتجم: دمحم انظم الندكم. ٣تمع البحوث اإلسَلمية، سار خطبات مد. )ترٚتة لػ 133الرسالة امدية:  -1
 ـ.1986-ىػ1406لعا١تية، إسَلـ آابد، الطبعة األكُف اٞتامعة اإلسَلمية ا

نب اإلسَلـ  . كينظر: حياة دمحم 30. كينظر: دَّلئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة: السفر الثآف/155السَتة النبوية: اٞتزء األكؿ/ -2
 . 16-15كفاحو: -دعوتو-سَتتو
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  1 كاف النب بشرا ٗتتلف أحوالو، فلو كاف ىذا كَلمو أك كَلـ غَته من البشر لوجدكا فيو اختَلفا كثَتا".كقد  
 وهللا لقد نَػَزَؿ فيكم أمٌر عظيمٌ 

بن   كفيهم النضر بن اٟتارث كاف عظماء قريش ٣تتمعُت ذات يـو يف انديهم، فجرل ذكر الرسوؿ 
"اي معشر قريش، إنو كهللا قد نزؿ بكم أمر ما أتيتم لو : ذات يـو ككاف رجَل داىية ٤تنكا كعا١تا ابألخبار فقاؿ ٢تم 2 ،كلدة

رأيتم يف صدغيو الشيب )حينما كخطو ْتيلة بعد، قد كاف دمحم فيكم غَلما حىدىبا أرواكم فيكم، كأصدقكم حديثا، كأعظمكم أمانة، حىت إذا 
قىدىىم، كقلتم  الشيب(، كجاءكم ٔتا جاءكم بو )كعرض عليكم أمر الكتاب ا١تبُت(، قلتم ساحر، َّل كهللا ما ىو بساحر، لقد رأينا السَّحىرة كنػىفىثىهم كعي 

هللا ما ىو بشاعر، قد رأينا الشعر، كٝتعنا أصنافو كلها: كاىن، َّل كهللا ما ىو بكاىن، قد رأينا الكهنة كٗتاٞتهم كٝتعنا سجعهم، كقلتم شاعر، َّل ك
 ما ىو ٔتجنوف، لقد رأينا اٞتنوف، فما ىو ٓتنقو، كَّل كسوستو، كَّل ٗتليطو، اي معشر قريش، فانظركا يف شننكم، ىزجو كرجزه، كقلتم ٣تنوف، َّل كهللا
  3 فإنو كهللا لقد نزؿ فيكم أمر عظيم".

ـى اٟتَتة، كتعلَّم هبا أحاديث ملوؾ الفرس كعندما أراد النضر بن اٟتارث  منافسة القصص القرآنية، قىًد
آذاهنم إليو، فقرأ على مسامع  كأساطَتىا، كمغامرات أبطا٢تا مثل رستم كإسفنداير، مث طالب أانسا أف يصغوا

سن حديثا مٍت؟! تلك األساطَت الشعبية، كا١تغامرات ا١تثَتة، كالقصص ا٠تيالية، مث قاؿ: ٔتاذا دمحم أح نفر منهم
  4 كنصب العداكة لو. إليذاء النب 

 
 وهللا قد ْسعت قوال ما ْسعت مبثلو قط 

، كَّل ٭تق ألحد أف ٮتطر ببالو أنو كاذب... إف هللا قد ٛتاه على حق  ااعًتؼ عتبة بن ربيعة أبف دمحم
كمن كل عيب، منحو خلقا ٚتيلة حىت قالت اٞتماعة: جاء األمُت... عند  ،كصانو من دن  اٞتاىلية

 اَّلشتجار يف كوع اٟتجر مووعو.
فنكلًٌمو أمورا لعلو يقبل  "كاف عتبة بن ربيعة سيدا حليما، قاؿ ذات يـو كىو جال  يف اندم قريش، اي معشر قريش أَّل أقـو إُف دمحم 

فتَل بعضى آايت  منو فقاؿ: أفرغت اي أاب الوليد؟ قاؿ نعم، قاؿ: فاستمع مٍت، مث بسمل رسوؿ هللا  بعضها... عندما استمع رسوؿ هللا 
 إُف السجدة فسجد فيها، مث قاؿ: قد ٝتعت اي أاب الوليد ما ٝتعت فننت كذاؾ. من سورة فصلت حىت انتهى رسوؿ هللا 

                                                           

 .1/9إعجاز القرآف: معًتؾ األقراف يف  -1
، ك١تا ظهر اإلسَلـ استمر على عقيدة اٞتاىلية، كآذل كاف من شجعاف قريش، كصاحب لواء ا١تشركُت ببدر، ككاف ابن خالة النب  -2

 .202شريعة: السفر الثآف/كثَتا. ينظر: ىامش دَّلئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب ال  رسوؿى هللا 
ىػ[، ٖتقيق األستاذ على دمحم ىاشم، منشورات 733. لشهاب الدين أٛتد بن عبد الوىاب النويرم ]16/155هناية األرب يف فنوف األدب:  -3

. كدَّلئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة: 1/328لبناف. ينظر: السَتة النبوية َّلبن ىشاـ:  -دمحم علي بيضوف دار الكتب العلمية بَتكت 
عما كانوا يقولوف فيو، كاعًتافو  . راجع يف ىذا الباب قصة تنزيو أني  أخي أّب ذر الغفارم ككاف أحد الشعراء، رسوؿ هللا 201لثآف/السفر ا

اعو، فوجده نصا ٦تيزا من كل إبعجاز القرآف الكرٔف، فقاؿ: إنو لي  بشاعر كَّل كاىن كَّل ساحر، فووع النص القرآٓف على أقراء الشعر كطرقو كأنو 
 . 209-208الوجوه، كَّل يلتئم معو يف شيء. ينظر: دَّلئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة: السفر الثآف/

. كالسَتة النبوية َّلبن ىشاـ: 202. ينظر: دَّلئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة: السفر الثآف/16/155هناية األرب يف فنوف األدب:  -4
 . 2/11. كينظر منو: 1/328
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 ما ىو فقاـ عتبة إُف أصحابو، فلما جل  إليهم، قالوا: ما كراءؾ اي أاب الوليد؟ فقاؿ: كرائي أٓف كهللا قد ٝتعت قوَّل ما ٝتعت ٔتثلو قط، كهللا
الكهانة، اي معشر قريش أطيعوٓف كاجعلوىا ّب، خلوا بُت ىذا الرجل كبُت ما ىو فيو كاعتزلوه، فوهللا ليكونن لقولو الذم ابلشعر كَّل ابلسحر كَّل 

اي أاب  ٝتعت نبن، فإف تصيبو العرب فقد كفيتموه بغَتكم، كإف يظهر على العرب فملكو ملكم كعزه عزكم، ككنتم أسعد الناس بو، قالوا: سحرؾ كهللا
 1 نو، فقاؿ: ىذا رأم لكم فاصنعوا ما بدا لكم".الوليد بلسا

 ما جربنا عليك كذاب قط
 )الصفا( إُف اإلسَلـ كينذر عشَتتو األقربُت، صعد اٞتبل القرَّ تلقى الرسوؿ أمر ربو أبف يدعو ذكمك١تا 

أف خيَل ٗترج من "أرأيتكم إف أخربتكم  ، قاؿ:ىلمُّوا إِفَّ، فلما اجتمعت قريش بسائر بطوهنا كاندل: اي معشر قريش
 2 قالوا ما جربنا عليكم كذاب"... كنتم مصدًٌقيَّ   أ سفح ىذا اٞتبل

"إنو َّل ٯتكن أف قائَل:  بعظمة رسوؿ هللا  النصرآف Thomas Carlyleكقد اعًتؼ توماس كارليل 
أكذكاب، فإنو إف كاف كذلك فَل يستطيع أف أيِت ٔتثل ىذا الدين العجيب، كهللا إف الرجل الكاذب َّل يستطيع أف يبٍت بيتا من  يكوف دمحم 

الذم ظل اللنب، إذا َف يكن عليما ٔتواد البناء على اختَلؼ أنواعها. فما ابلك ٔتواد بناء صرح شامخ البنياف، مدعم األركاف، مثل دين اإلسَلـ 
 3 و كعظمتو قركان طواَّل؟".على قوت

 وهللا ما كذب ابن أخي قط
، اي عقيل (أبو طالب) :"إف ابن أخيك ىذا قد آذاان يف اندينا كمسجدان فاهنو عنا، فقاؿجاءت قريش إُف أّب طالب، فقالوا: 

 انطلق فنتٍت ٔتحمد... 
 فلما أاتىم قاؿ: إف بٍت عمك ىؤَّلء زعموا أنك تؤذيهم يف انديهم كمسجدىم، فانتو عن آذاىم. 

"فما أان أبقدر أف أدع ذلك قالوا: نعم، قاؿ:  "تركف ىذه الشم "،ببصره إُف السماء فقاؿ:  فحلَّق رسوؿ هللا 

 "كهللا ما أان أبقدر أف أدع ما بعثت بو من أف يشعل أحد من ىذه الشم  شعلة من انر".كيف ركاية:  منكم على أف تشعلوا منو بشعلة"،
  4 "كهللا ما كذب ابن أخي قط، فارجعوا راشدين". فقاؿ أبو طالب:

 صادقا ومصدقا  أشهد أنك رسوؿ هللا 
"إف أبرض اٟتبشة ملكا َّل يظلم أحد عنده، فاٟتقوا ببَلده حىت فقاؿ ٢تم:  عندما اشتد البَلء على أصحاب النب 

أهنم قد أصابوا دار  ج أصحاب النب أرساَّل إُف اٟتبشة، فلما رأت قريشفخر  ٬تعل هللا لكم فرجا ك٥ترجا ٦تا أنتم فيو"
 أّب ربيعة إُف ملك اٟتبشة ليخرجهم من بَلده كلَتدىمبعثوا عمرك بن العاص كعبد هللا ابن أمن كسَلمة 

ا٢تدااي الثمينة إُف بطارقة ا١تلك ليشفعوا ٢تما عند ا١تلك أبف يرد أكلئك ا١تسلمُت  عليهم، فقدَّـ ىذاف القرشياف
                                                           

 . 243السَتة النبوية َّلبن إسحاؽ: اٞتزء األكؿ/ -1
. لإلماـ أّب عبد هللا دمحم بن إٝتاعيل بن إبراىيم 3/179اٞتامع الصحيح )اٞتامع ا١تسند الصحيح ا١تختصر من أمور رسوؿ  كسننو كأايمو(:  -2

يدا أّب ٢تب كتب، كتاب التفسَت، دار طوؽ النجاة  سورة تبَّت زىَت بن انصر الناصر،ىػ[، عٌت بو: دمحم 256ابن ا١تغَتة اٞتعفي البخارم ]ت 
 ىػ.1422لبناف، الطبعة األكُف -للطباعة كالنشر كالتوزيع بَتكت

 .34السَتة النبوية ككيف حرَّفها ا١تستشرقوف:  -3
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ما إُف عليهم ١تفارقتهم دين قومهم، فاستجاب اٞتميع، كطمننو٫تا أف يشَتكا على ا١تلك أبف يفعل. فلما  "قدَّ
ف فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم، كَف يدخلوا يف دينك، النجاشي ىداايه، ككاف أحب ما يهدل إليو من مكة األدـ... قالوا لو: أيها ا١تلك إ

م عينا، كجاءكا بدين مبتدع َّل نعرفو، كقد ٞتنكا إُف بَلدؾ، فبعثنا إليك فيهم عشائرىم: آابؤىم، كأعمامهم، كقومهم لًتدىم عليهم، فهم أعلى هب
نا، فإهنم َف يدخلوا يف دينك فتمنعهم بذلك، فغضب، مث قاؿ: َّل لعمر فقالت بطارقتو: صدقوا أيها ا١تلك لو رددهتم عليهم كانوا ىم أعلى هبم عي

وف رددهتم هللا َّل أردىم عليهم حىت أدعوىم، كأكلمهم، كأنظر ما أمرىم، قـو ٞتنكا إُف بَلدم كاختاركا جوارم على جوار غَتم، فإف كانوا كما يقول
 ، كَف أنعمهم عينا. عليهم، كإف كانوا على غَت ذلك منعتهم، كَف أخل بينهم كبينهم

فنرسل إليهم النجاشي فجمعهم، كَف يكن شيء أبغض إُف عمرك بن العاص كعبد هللا بن أّب ربيعة من أف يسمع كَلمهم، فلما جاءىم رسوؿ 
نبينا كائن يف ذلك ما   النجاشي اجتمع القـو فقالوا: ماذا تقولوف؟ فقاؿ: كماذا نقوؿ، نقوؿ كهللا ما نعرؼ، ما ٨تن عليو من أمر ديننا، كما جاء بو

َّل كاف، فلما دخلوا عليو كاف الذم يكلمو منهم جعفر بن أّب طالب، فقاؿ ٢تم النجاشي: ما ىذا الدين الذم أنتم عليو، فارقتم دين قومكم، ك 
ا١تيتة، كنسيء اٞتوار، كنستحل  تدخلوا يف يهودية كَّل نصرانية، فما ىذا الدين؟ فقاؿ جعفر: أيها ا١تلك كنا قوما على الشرؾ: نعبد األكباف، كأنكل

اان إُف أف ااـر بعضنا من بعض يف سفك الدماء كغَتىا، َّل ٨تل شيئا كَّل ٨ترمو، فبعث هللا إلينا نبيا من أنفسنا نعرؼ كفاءه كصدقو كأمانتو فدع
، كَّل نعبد غَته، فقاؿ: ىل  كقد دعا أساقفتو  -معك شيء ٦تا جاء بو نعبد هللا كحده َّل شريك لو، كنصل الرحم، ك٨تسن اٞتوار، كنصلي كنصـو

فبكى كهللا  ]3 مرٔف:[ ﴾كهيعص﴿فنمركىم فنشركا ا١تصاحف حولو؟ فقاؿ جعفر: نعم، قاؿ: ىلم فاتل عليَّ ما جاء بو، فقرأ عليو صدرا من 
اليت جاء هبا موسى، انطلقوا النجاشي حىت أخضل ٟتيتو، كبكت أساقفتو حىت أخضلوا مصاحفهم، مث قاؿ: إف ىذا الكَلـ ليخرج من ا١تشكاة 

العاص:  راشدين، َّل كهللا َّل أردىم عليكم كَّل أنعمكم عينا، فخرجا من عنده، ككاف أتقى الرجلُت فينا عبد هللا بن أّب ربيعة، فقاؿ لو عمرك بن
بد، فقاؿ لو عبد بن أّب ربيعة: َّل تفعل، ع -عيسى بن مرٔف  -كهللا آلتينو غدا ٔتا أستنصل بو خضراءىم، ألخربنو أهنم يزعموف أف إ٢تو الذم يعبد 

 فإهنم كإف كانوا خالفوان فإف ٢تم رٛتا ك٢تم حقا، فقاؿ: كهللا ألفعلن.
 ا١تهاجركف يشرحوف للنجاشي رأم اإلسَلـ يف عيسى عليو السَلـ: 

عنهم، فبعث إليهم، كَف ينزؿ بنا مثلها، فلما كاف الغد دخل عليو فقاؿ: أيها ا١تلك إهنم يقولوف يف عيسى قوَّل عظيما، فنرسل إليهم فسلهم 
خلوا عليو فقاؿ بعضنا لبعض: ماذا تقولوف لو يف عيسى إف ىو سنلكم عنو؟ فقالوا: نقوؿ كهللا الذم قالو فيو، كالذم أمران نبينا أف نقولو فيو، فد

رسولو ككلمتو كركحو ألقاىا إُف مرٔف العذراء البتوؿ فدُف كعنده بطارقتو، فقاؿ: ماذا تقولوف يف عيسى بن مرٔف؟ فقاؿ لو جعفر: نقوؿ: ىو عبد هللا ك 
هللا، النجاشي يده إُف األرض فنخذ عويدا بُت أصبعيو فقاؿ: ما عدا عيسى بن مرٔف ٦تا قلت ىذا العود، فتناخرت بطارقتو، فقاؿ: كإف تناخرمت ك

 ، ، كمن سبكم غـر : اآلمنوف، كمن سبكم غـر ، ثَلبا... ".اذىبوا فننت شيـو أبروي، كالشيـو  1 كمن سبكم غـر
ٚتيع األساقفة ليسمعوا الكَلـ الذم جاء من مشكاة اللوح افوظ، حينما ٝتعوا إليو،  استدعى النجاشي

 عرفوا أنو كَلـ حق، فبكى النجاشي حىت أخضل ٟتيتو، كبكى األساقفة حىت أخضلوا مصاحفهم...

ز من أف أيِت ٔتثلها عن غَته. فنين منو ما فنم شهادة أصدؽ من ىذه الشهادة؟ إف اتريخ الرسل أعج
 إنو من كَلـ رب العا١تُت الذم  أحاط بكل شيء علما. يقاؿ عن النص القرآٓف أنو نص متداخل كمتناص! 

ىذا التاريخ يشهد على أف النص القرآٓف لي  من نتاج البشر كلي  من نتاج األيديولوجيمات النصية، إنو 
ؾ ا١تعٌت كقواـ اللفظ كلكن تشابو الصور كتداخل ا١تضامُت َّل تعٍت اَّلقتداءى كإف شابو النص البشرم يف مَل

أك يقاؿ إف النص القرآٓف من خطرات  ،كالًتسيبى  ،كالتحويلى  ،كاَّلحتذاءى كاَّلقتفاءى فضَل عن أف تعٍت التحويرى 
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كنوازع طبيعتو، ىذه األمور البشرية َّل ٕتارم كَلـ هللا العظيم  ،كنزعات عواطفو ،ك٣تاَّلت فكره قلب النب 
 أبدا.   

كانوا منتظرين لنب، ألف النجاشي ١تا كصل   كأىل الكتاب )من اليهود كا١تسيحيُت( من معاصرم دمحم 
"أشهد  ، فقاؿ: أشهد اب أنو النب الذم ينتظره أىل الكتاب، ككتب اٞتواب، ككتب فيو:إليو كتاب دمحم 

  1 لب، كأسلمت على يديو  رب العا١تُت".أنك رسوؿ هللا صادقا كمصدقا، كابيعتك كابيعت ابن عمك، أم جعفر بن أّب طا
 وهللا إفَّ أصلو لعذؽ وإفَّ فرعو جلناة

فالقرآف الكرٔف كاف من معجزات الرسوؿ صلى هللا تعاُف عليو كسلم، كإعجازه من مقتضيات فصاحة 
مطالب التحدايت، ألف  فا من األصوات كاٟتركؼ ١تا اكتملتأىاِف اللغة اليت نزؿ عليها، فلوَف يكن مؤلَّ 

 ،كا٠تطيب ا١تصقع ،التحدم يقتضي أف تكوف طاقة/صَلحية للمواجهة فيمن يػيتىحىدَّل من الشاعر ا١تفلق
كنفسية متقابلة  ،كٚتاعية ،كثقافية ،كالكاتب الفصيح، فكَلـ البشر َّل يكوف إَّل نتيجة انفعاَّلت اترٮتية

بينما رأيت موقفا جديرا ابلدراسة بعد إمعاف النظر يف بعضها ببعض كبذلك يتحقق التفاول يف كَلـ البشر، 
"اي معشر قريش، إنو قد حضر ىذا ا١توسم، كإف كفود العرب ستقدـ عليكم فيو، كقد نو قاؿ: أبالوليد بن ا١تغَتة ر٭تانة قريش حوار 

لكم بعضو بعضا، قالوا: فننت اي أاب عبد مش  فقل، ٝتعوا أبمر صاحبكم ىذا، فنٚتعوا فيو رأاي كاحدا، كَّل ٗتتلفوا فيكذًٌب بعضكم بعضا، كيرد قو 
لقد رأينا الكهاف فما ىو بزمزة الكاىن )كَلمو  2كأقم لنا رأاي نقوؿ بو، قاؿ: بل أنتم فقولوا أٝتع، قالوا: نقوؿ كاىن، قاؿ: َّل كهللا، ما ىو بكاىن، 

ؿ: ما ىو ٔتجنوف، لقد رأينا اٞتنوف كعرفناه. فما ىو ٓتنقو كَّل ٗتاٞتو كَّل ا٠تفي الذم يدكر يف ا٠تيشـو كاٟتلق( كَّل سجعو، قالوا: فنقوؿ: ٣تنوف، قا
قوؿ: كسوستو، قالوا: فنقوؿ: شاعر، قاؿ: ما ىو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كلو رجزه كىزجو كقريضو كمقبووو كمبسوطو، فما ىو ابلشعر، قالوا: فن

ا بنفثهم كَّل عقدىم )ىو أف يعقد الساحر خيطا كينفث فيو بفمو(، قالوا: فما نقوؿ اي ساحر، قاؿ: ما ىو بساحر، لقد رأينا السُّحَّار كسحرىم، فم
قاؿ ابن  - 3)ذكر البيهقي: كإف أصلو ١تغدؽ، كإف فرعو ٞتنا(  وهللا إف لقولو حلالوة، وإف أصلو لعذؽ، وإف فرعو جلناةأاب عبد مش ؟ قاؿ: 

، كإف أقرب القوؿ فيو ألف تقولوا ساحر، جاء بقوؿ ىو سحر يفٌرًؽ بو وما أنتم بقائلُت من ىذا شيئا إال عرؼ أنو ابطل - 4لغدؽ  ىشاـ: كيقاؿ

                                                           

ىػ[. مع مقدمة التفسَت مد بن 1176. للشاه كِف هللا أٛتد بن عبد الرحيم العمرم الدىلوم ]ت 30ترٚتة الفوز الكبَت يف أصوؿ التفسَت:  -1
 راتشي.ابغ كآراـ  -ىػ[. قدٯتي كتب خانو 502ا١تفضل الراغب األصفهآف ]ت 

 يف تفاصيل كلمة "الكاىن" كمفاىيمها.. 133-1/131راجع: الركض األنف: ي -2
 .200دَّلئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة: السفر الثآف/ -3
لعذؽ بفتح قوؿ الوليد: "إف أصلو لغدؽ كإف فرعو ٞتناة" استعارة من النخلة اليت ثبت أصلها. كقوم كطاب فرعها إذا جيًٍتى، كالنخلة ىي ا -4

و ا١تاء العُت، كركاية ابن إسحاؽ أفصح من ركاية ابن ىشاـ، ألهنا استعارة اتمة يشبو آخر الكَلـ أك٢تا. كركاية ابن ىشاـ: "إف أصلو لغدؽ"، كى
ى: الغيداؽ لكثرة عطائو. ينظر: ىامش مصعب كقيل نوفل كاف يسم الكثَت، كمنو يقاؿ: غيدؽ الرجل إذا كثر بصاقو، كأحد أعماـ النب 

ىػ[، حقق نصوصو 751-691. لػ ابن قيم اٞتوزية ]1/104. كينظر كذلك: زاد ا١تعاد يف ىدم خَت العباد: 1/303السَتة النبوية َّلبن ىشاـ: 
 -بَتكت، كمكتبة ا١تنار اإلسَلمية  - كخرج أحاديثو كعلق عليها شعيب األرنؤكط، عبد القادر األرنؤكط، مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع

 ـ.1994-ىػ1414الكويت، الطبعة السابعة كالعشركف 
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زكجتو، كبُت ا١ترء كعشَتتو، فتفرَّقوا عنو بذلك، فجعلوا ٬تلسوف بسبل الناس حُت )بُت( أخيو، كبُت ا١ترء ك)بُت( أبيو، كبُت ا١ترء ك)بُت( بُت ا١ترء ك
 1 َّل حذركه إايه، كذكركا ٢تم أمره".ا١توسمى، َّل ٯتر هبم أحد إ قدموا

ىذه القصة تكشف مطالب القضية ٚتعاء كتبلور شنف النص القرآٓف كأتثَته البالغ على عظماء أىل 
، كمعجزة ٠تتاـ نبوة األنبياء، كتداكؿ  اللساف حيث تكاد نفوسهم تعًتؼ أف ىذا النص آية لنبوة النب

الوليد بن ا١تغَتة الرأم مع قومو يف شنف النص القرآٓف كمناقشتو ىذه القضية من ٚتيع جوانبو اليت ٯتكن ١تن 
بقولو إنو ساحر... كىذا كاف  يكره أف ٬تعلها سبيَل لو للرد عليو، مث إرجاع التهمة إُف شخصية الرسوؿ 

قصارل جهدىم لزعزعة دعوتو، كمنتهى دفاعاهتم عن دين آابئهم األكلُت. إهنم فصحاء القـو فندركوا أف ىذا 
الكَلـ َّل ٯتكن أف يسمى بصفة ٖتط من شننو بل إنو جدير بكل تقدير ككفاء، فنخرجوا حَل مناسبا 

حره أف استطاع أف يفرؽ بُت العائَلت كالعشائر كالقبائل ألنفسهم ابدعاء أف صاحبو ساحر، كدليل س
؟ فنشاعوا خشية على الناس إبعجاهبم ّتماؿ  لرسوؿ منهم على ذاؾ القدر اٞتسيمن اكا١تدف... ككيف ٘تكَّ 

ا اٍلقيٍرآًف كىاٍلغىٍوا ًفٍيوً ﴿كَلـ هللا تعاُف كبيانو قائلُت:   .]16 فصلت:[ ﴾َّل تىٍسمىعيٍوا ٢ًتىذى
 العادلُت من ربِّ  تنزيلٌ 

قبل أف أسلم، فوجده قد  ، حينما خرج لتعرض رسوؿ هللا ككيف كقع اإلسَلـ يف قلب عمر 
فجعلت أعجب من أتليف القرآف، قاؿ سورة اٟتاقة،  "فقمت خلفو، فاستفتح رسوؿ هللا : سبقو إُف ا١تسجد، قاؿ عمر 
. كىمىا ىيوى ًبقىٍوًؿ شىاًعرو قىًليَلن مىا تػيٍؤًمنيوفى ﴿فقرأ:  :قاؿ .فقلت: ىذا كهللا شاعر كما قالت قريش : [، قاؿ41-40]اٟتاقة:  ﴾ًإنَّوي لىقىٍوؿي رىسيوؿو كىرٔفو

اًىنو قىًليَلن مىا تىذىكَّريكفى. تىنزًيله ًمٍن رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى ﴿فقرأ:  :قاؿ فقلت: كاىن. فوقع اإلسَلـ  :[، إُف آخر السورة، قاؿ43-42]اٟتاقة:  ﴾كىَّلى ًبقىٍوًؿ كى
 2 يف قلب كل موقع".

؟ أعجزتو مزااي ظهرت لو يف النظم القرآٓف، كخصائص صادفها يف ٣تارم لفظو فما الذم أعجز عمرى 
كمواقع مضمونو، فبهره النظاـ كاَّللتئاـ كاإلحكاـ كاإلتقاف... غَت أنو شعر عند ٝتاعو للقرآف الكرٔف ابلرٍَّكح 

م" أم تفاعلية كا٠تفة كاإليناس كالبهجة دكف أم تنغيص كتكدير أك ثقل على النف ... ككاف ٙتة "نظم الكل
كا١تعٌت ما ىو )القرآف الكرٔف( لي  بقوؿ شاعر كَّل الوحدة يف الكَلـ/النص الذم يعترب فيو حاؿ ا١تنظـو بعضو مع بعض. 

 3 و إُف هللا تعاُف.كنسبى  ،من أحد٫تا ( النب)قوؿ كاىن تلقاه 
كيافه ٥تلوؽه لكونو غَت   ريب، كَّل يوصىف القرآف الكرٔف أبنو أٍعًلمى بذلك أف القرآف الكرٔف صنعة إ٢تية دكف

ىذا يوًصد أبوابى التداخل كالتَلقح بُت النص القرآٓف ك  ٥تلوؽو ّتملتو على تقديره صفةن من صفات هللا تعاُف،
                                                           

. لشوقي ويف. كالركض 30. كينظر: تفسَت الز٥تشرم يف سورة ا١تدثر... كالعصر اإلسَلمي: 303-1/302السَتة النبوية )ابن ىشاـ(:  -1
. صحيح السَتة 200. كدَّلئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة: السفر الثآف/537-536: . كمعجزات النب 63-3/61األنف: 
 .58النبوية: 

 .14/122تفسَت القرآف العظيم:  -2
 .  29/142تفسَت التحرير كالتنوير:  -3
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هي َّلى ٖتيىٌرًٍؾ بًًو ًلسىانىكى لًتػىٍعجىلى بًًو. ًإفَّ ﴿تعاُف:  هللا يقوؿ، على كجو آكد كغَته نىا ٚتىٍعىوي كىقػيٍرآنىوي. فىًإذىا قػىرىٍأانى عىلىيػٍ
نىا بػىيىانىوي    .]32-36 القيامة:[ ﴾فىاتًَّبٍع قػيٍرآنىوي. مثيَّ ًإفَّ عىلىيػٍ

"اقرأ علي، فقرأ عليو، فقاؿ لو:  ( إف الوليد بن ا١تغَتة جاء إُف النب ككذلك يقوؿ التاريخ )السَتة النبوية 
. قاؿ: أعد، فنعاد ]25 النحل:[ ﴾يىًعظيكيٍم لىعىلَّكيٍم تىذىكَّريكفى ًي ًإفَّ اّلِلَّى أيىٍميري اًبٍلعىٍدًؿ كىاإًلٍحسىاًف كىًإيتىاًء ًذم اٍلقيٍرَّى كىيػىنػٍهىى عىٍن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلمينكىًر كىاٍلبػىغٍ ﴿

".النب    1 ، فقاؿ: كهللا إف لو ٟتَلكةن، كإف عليو لطَلكةن، كإف أعَله ١تثمر، كإف أسفلو ١تغدؽ، كما يقوؿ ىذا بشره
 وقراءتو إايه النيب  وحيإىل  إصغاء ُصَوى قريش ُخْفَيةً 

، حَلكةن و َّل ٯتجُّ القرآف الكرٔف سامعىو كَّل ٯتلُّ قارئىو، فتلذ لو األٝتاع كتشغف لو القلوب، تزيد تَلكتي 
    كتذىب فضائلو. كَّل تفٌت عجائبو، ،كلذلك َّل تنقضي عربه  يستلذ يف ا٠تلوات،، إنو كَلـ رابٓفه ٤تبةن كترديدي 

"خرج أبو جهل بن ىشاـ كأبو سفياف بن حرب كاألخن  بن شريق بن عمرك بن كىب الثقفي فرادل فرادل ذات ليلة ليسمعوا من رسوؿ هللا 
فجمعهم  كىو يصلي ابلليل يف بيتو، جل  كل منهم ٣تلسو دكف أف يعلم أحد مكاف صاحبو، فباتوا يسمعوف لو حىت إذا أصبحوا، تفرقوا، 

مث انصرفوا، كيف الليلة الثانية عاد كل منهم إُف  لو رآكم بعض سفهائكم ألوقعتم يف نفسو شيئاالطريق، فتَلكموا، كقاؿ بعضهم لبعض: َّل تعودكا، 
، فلما كانت الليلة ٣تلسو، فباتوا يستمعوف لو حىت إذا طلع الفجر، تفرقوا، فجمعهم الطريق، فقاؿ بعضهم لبعض مثلما قالوا أكؿ مرة، مث انصرفوا

ود، الثالثة، أخذ كل رجل منهم ٣تلسو، فباتوا يستمعوف لو، حىت إذا طلع الفجر، تفرقوا، فجمعهم الطريق، فقالوا: َّل نربح حىت نتعاىد َّل نع
 فتعاىدكا على ذلك مث تفرقوا. 

نظلة عن رأيك فيما ٝتعت من دمحم؟ فقاؿ: اي أاب فلما أصبح األخن  أخذ عصا مث خرج حىت أتى أاب سفياف يف بيتو، فقاؿ: حدثٍت اي أاب ح
رج من ثعلبة، كهللا ٝتعت أشياء أعرفها كأعرؼ ما يراد هبا، كأشياء ما أعرؼ معناىا كَّل ما يراد هبا، فقاؿ األخن : أان كالذم حلفت لو، مث خ

كبنو عبد مناؼ ؟ فقاؿ: ماذا ٝتعت، تنازعنا ٨تن عنده حىت أتى أاب جهل، فدخل عليو بيتو، فقاؿ: اي أاب اٟتكم: ما رأيك فيما ٝتعت من دمحم
، فقالوا: منا نب أيتيو الوحي من السماء، ىافو رً  يٍ سى رى نا، كٛتلوا فحملنا، كأعطوا فنعطينا، حىت إذا ٕتاثينا على الركب ككنا كفى معالشرؼ، أطعموا فنط

  2فمىت تدرؾ ىذه ؟! كهللا َّل نؤمن بو أبدا كَّل نصدقو، فقاـ عنو األخن  بن شريق كتركو". 
 ىذا لقوٌؿ َحَسنٌ إف 

ـى سويد بن الصامت األنصارم األكسي مكة حاجا أك معتمرا، ككاف قومو يسميو الكاملى ٞتلده  ،قىًد
كإُف اإلسَلـ، فقاؿ لو  عز كجل حُت ٝتع بو، فدعاه إُف هللا "فتصدل لو رسوؿ هللا كشعره،  ،كنسبو ،كشرفو ،كصربه ،كشدتو

(، فقاؿ أك صحيفتو )يعٍت حكمة لقماف لقمافى  ةي لَّ قاؿ: ٣تىى   3 وما الذي معك؟: سويد: لعل الذم معك مثل الذم معي، فقاؿ لو رسوؿ هللا 
إف ىذا لكالـ حسن، لكن الذي معي أفضل من ىذا؛ قرآف أنزلو هللا علي ىو ىدى فعروها عليو، فقاؿ:  اعرضها علي؛: لو رسوؿ هللا 

                                                           

 .199دَّلئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة: السفر الثآف/ -1
ه على أف كتاب هللا القرآف اجمليد قد جذب 227-226السَتة النبوية َّلبن إسحاؽ:  -2 . نقلت ىذه القصة بتصرؼ لفظي يسَت، إهنا دليل بُتًٌ

. كينظر: السَتة النبوية َّلبن ىشاـ: كمتعسفا العقوؿ كالقلوب، فمنهم من آمن بذلك متواوعا  كرسولو كمنهم من جحد بو متعندا كمتعصبا
1/342-343. 
ىػ[، ٖتقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، الطبعة 310-224. ألّب جعفر دمحم بن جرير الطربم ]2/352: اتريخ الرسل كا١تلوؾ الطربم اتريخ -3

 مصر.   -الثانية، دار ا١تعارؼ القاىر 
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قدـ ا١تدينة على قومو، فلم ك مث انصرؼ عنو، إف ىذا لقوؿ حسن. ، كقاؿ: لم يبعد، كدعاه إُف اإلسَلـ فعليو القرآف . فتَل رسوؿ هللا ونور
 1 و ا٠تزرج...".تيلبث أف قتل

  إىانة صرفة عودة النص القرآين إىل األانجيل األربعة
 .D. Bكما ادعى ا١تستشرؽ ماكدكانلد  دمحم  أك تصنيعى  فالنص القرآٓف لي  مفتعلى 

Macdonald  ،3 ،ىو الذم صنع القرآف" "دمحمأك كما قاؿ ا١تستشرؽ ىػ. ج. كيلز:  2أف القرآف لي  من عند هللا 
كَّل يقاؿ إنو متداخل مع ما  4 ..."القرآف من عند دمحم، من أتليفو"أك كما اعتقد يوليوس فلهازكف كغوستاؼ لوبوف: 
يوحنا كمىت  -حىت َّل يتخلى أمر األانجيل األربعة   سبقو من كَلـً موسى كإ٧تيًل عيسى كزبوًر داؤدى 

عند دعاهتا من الريب كالشك، كَّل يعرؼ ٢تا مؤلف حىت اليـو بل َف يستطيعوا حىت اآلف  -كمرقص كلوقا 
القطع ٔتصدر العهد اٞتديد/األانجيل األربعة أك تواريخ أتليفها. كشك بعض علماء ا١تسيحية أنفسهم يف صحة 

اب األانجيل ليسوا تَلمذة ا١تسيح بل أخذكا من أفكار بول  اإلٟتادية تَّ مث كي  5 لعهد اٞتديد.ىذه األانجيل أك ا
كالوثنية كنسبوىا إُف ا١تسيح عليو السَلـ، ألف األانجيل األربعة ا١تشهورة َف تعرؼ إَّل يف أكائل القرف الثالث، 

"فَل ندرم  عد أف جهلنا عنها كل شيء،اصة بٓتن ىذه األانجيل كالكتب ا١تسيحية، ك كمن ىنا ارتفعت الثقة ع
ـ عيسى من مؤلفي الكتب، فضَل عن معرفتنا بسَتهتم، كَّل نعلم علم اليقُت اللغة اليت استعملوىا يف أتليف كتبهم، كَّل مقدرهتم العلمية لًتٚتة كَل

 6 اآلرامية إُف اليواننية!"...
"ككاف كثَت من ا١تسيحيُت يكتبوف أبنفسهم   (التوارة) كيركف أهنا قد نسخت بعض األحكاـ التشريعية من العهد القدٔف

 كتبا يركجوهنا بعد نسبتها إُف ىذا أك ذاؾ من أصحاب ا١تسيح أك أحد خدامهم أك أسقف كبَت من األساقفة كقد بدأت عمليات التزكير ىذه من
كَف يقتصر األمر على ىذا بل إف ا١تقارنة بُت  7 القرف الثالث ا١تيَلدم كاستمرت سنوات طويلة ككانت عمليات مؤسفة للغاية".

فيما بينها، كبسبب الضعف التارٮتي يف األانجيل  كمتعاروة تلك األانجيل ا١توجودة تثبت أهنا متناقضة
"إف مؤلفي دائرة ا١تعارؼ الربيطانية كتناقض ركاايهتا فيما بينها أنكر كثَت من الباحثُت ا١تسيحيُت كجود ا١تسيح نفسو. 

                                                           

. لػ عز الدين ابن األثَت أّب اٟتسن علي بن دمحم 2/595ينظر: أسد الغابة يف معرفة الصحابة: ك . 16/216هناية األرب يف فنوف األدب:  -1
ىػ[، ٖتقيق كتعليق: الشيخ على دمحم معوض، الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، تقدٔف كتقريظ: األستاذ الدكتور دمحم عبد ا١تنعم الربم، 630اٞتزرم ]

 لبناف.  -ر ٚتعة طاىر النجار، دار الكتب العلمية بَتكت كالدكتور عبد الفتاح أبو سنة، كالدكتو 
 . 47اىج ا١تستشرقُت كا١تبشرين: اإلسقاط يف من -2
 . 47اإلسقاط يف مناىج ا١تستشرقُت كا١تبشرين:  -3
 . 47اإلسقاط يف مناىج ا١تستشرقُت كا١تبشرين:  -4
 سة" ألٛتد إدري .  ينظر: الباب الثالث: اتريخ اإل٧تيل من "اتريخ اإل٧تيل كالكني -5
ة إُف شىت اللغات( ٣تهولة، كَّل ٯتكن ألم كاحد أف يعتمد عليها اعتمادا كليا، ألهنا ٘تثل النظر  -6 ايت اٟتقيقة إف مصادر ىذه الكتب )ا١تًتٚتى

. لػ الدكتور سعد ا١ترصفي، 53-52ة: العقدية ا١تسيحية الفلسطينية البدائية كالكنسية الركمية ا١تتنثرة ابلركح ا٢تيلينية... ينظر: ا١تستشرقوف كالسن
 الكويت.  -لبناف. مكتبة ا١تنار اإلسَلمية  -مؤسسة الرايض بَتكت 

 كما بعده.  90اتريخ الكنيسة الركمانية الكاثوليكية  -7
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توصلوا إُف ٖتقيق أف ىذه األسفار دكنت كٚتعت بعد موسى عليو السَلـ بقركف كثَتة، زد على ذلك أف التوراة ا١توجودة فيها لكل حادثة  أنفسهم
  1 ركايتاف ٥تتلفتاف كحكايتاف متباينتاف كما حقق ذلك بعض علماء األ١تاف، كرٔتا دفع بعض ىذه الركاايت بعضا فتعاروت أكَّلىا أبخراىا".

ف األمر كذلك، فبنم منزلة من النص التارٮتي كالثقايف نقدًٌر استفادة النص القرآٓف ٦تا سبقو! ألف من إذ كا
الصَلت اليت ٬تب أف تكتمل هبا الصلة اللفظية/ا١تضمونية/الدَّللية بُت النص القرآٓف كبُت غَته من النصوص 

 كالتداخل ،كالتَلحم ،كالتثاقف ،كالتَلقح ،كا١تناقلة ،كالتحوير ،كالتشرب ،األخر ١تلء فراغات مداخل التسرب
 ، كٖتولو إليو.كتشربو منو ،تقتضي أف يكوف ٙتة خطاب/نص يصلح لتسرب النص القرآٓف إليوحيث 

فَل ٯتكن إرجاع النص القرآٓف إُف أم سفر من أسفار سابقة أك نصوص ماوية أك استفادة خامت النبيُت 
 شيء منو يف أوواء اترٮتية سابقة أك حاورة.  من غَته يف تصنيع 

فلرد الشبهات كدحض ا١تفًتايت كللقضاء التاـ على خطوات الغَلة كسبل ا١تتزيدين ينبغي التفات النظر 
ر بُت العاَف اإلسَلمي كاسًتعاء اَّلنتباه كاستيقاؼ التنمل يف بواكَت اَّلستشراؽ كحوافز الصراع الذم دا

اَّلطَلع عليو يف ىذا الباب ىو استيَلء الغرب على ا١تخطوطات كالكتب العربية،  َّلسيما ٬تبك  كالنصرآف،
كاستباحة مقدساتو ك٦تتلكاتو، كتسلل ا١تستشرقُت إُف الدكائر العلمية بل إُف اجملامع العلمية لنشر أفكارىم كبث 

 2 .ٝتومهم ود اإلسَلـ كا١تسلمُت، كخاصة دكر الصهيونية الرئي  يف ٛتل ربقة اَّلستشراؽ
 
 

 النص القرآين قُبالةستشرقُت/النصيُت ادلتهجمُت ادلنفاؽ 
هنى أصحابو يف بداية األمر عن أف يكتبوا عنو غَتى القرآف لكيَل يلتب  القرآف  إف رسوؿ هللا  أوال:

أف يكتبوا ما  بغَته، فلما أتكد األمر أف َّل أيتيو الباطل من بُت يديو كَّل من خلفو، أىًذفى للصحابة 
يسمعوف منو... فإيقافو ألصحابو من الكتابة كاف لسبب من األسباب: لعلو كاف يدرس مث أيِت إُف أصحابو 
فيملي عليهم ليقيدكا ما يسمعوف، أك يذىب يدبر فيفكر مث يصوغ نصا بلغ أقصى الفصاحة كالبَلغة مث 

ا، فَل يتعلمو تعلمى الصب الطالب كَف يعش مدرسة يسمعو أصحابىو، أك يتلقاه من أحد... فًلمى أف كاف نبيا أمي
أك بيئة علَّمتو، كاف يتلقاه من جربيل من حُت ٟتُت حىت مت نزكؿ القرآف الكرٔف يف أربع كعشرين عاما. كىذا 

ا جن َف يلد كَف يولد كَف يكن لو كفوا أحد، فصار نصا متبوعا، كلي  اتبعا، منتى  الذم النزكؿ كاف من هللا الصمد
 .ا، كلي  نتاجا بشراي، خلقا رابنيا، كلي  من إبداع النب إ٢تين 

                                                           

(. من يريد اَّلستزادة فلَتاجع "ابيبل" يف الطبعة األخَتة من دائرة ا١تعارؼ الربيطانية. كينظر: خطبات مدارس. )ترٚتة لػ 55الرسالة امدية:  -1
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إف نصوص الكتب السابقة تدؿ على أف القرآف الكرٔف كاف يف اللوح افوظ مث أنزلو هللا على خامت  اثنيا:
يف حينو، كأنو ٞتميع األزماف، فكما َّل ٯت  قائلىو نصب كَّل لغوب كذلك َّل ٯت  كتابىو  الرسل كاألنبياء 

شيء من تصحيف أك ٖتريف، تغيَت أك تبديل، بل توُف حفاظىو لكونو آخر رسالة من رساَّلتو الرابنية، ٧تد 
"يقيم لك ه بغَتىا ( على أف رسالة موسى مؤقتة كأف هللا ابعث غَت 15: 18النص يف سفر التثنية من التوراة )

جعل كَلمي ٢تم نبيا من كسط إخوهتم مثلك، كأ "أقيم( 18: 18، كقاؿ: )، لو تسمعوفمثلك -من إخوتك -ك نبيا من كسطك الرب إ٢ت

ىذه اآلايت من سفر التثنية يف التوراة تدؿ على أف هللا يبعث نبيا مثل موسى  يف فمو، فيكلمهم بكل ما أكصيو بو"...
ٔف/إسَلـ أمُت، كأف هللا ٬تعلو يكلم الناس بكل ما يوحيو هللا إليو. كىذا أكوح دليل على أف يف ٯتينو دين قو 

شريعة موسى عليو السَلـ َف تكن آخر الشرائع كَّل أدكمها. كىذا النب أشعيا يبشر ببعثة نب آخر يف اإلصحاح 
لك سائر أسفار بٍت اسرائيل من السفر ا١تنسوب إليو. كيف سفر مَلخي بشارة برسوؿ من رسل هللا، ككذ 40

كأان أطلب من "( 16: 14كالزبور تدؿ كلها على أف ما كاف عندىم َف يكن آخر رساَّلت هللا. كيف إ٧تيل يوحنا )

قوؿ لكم، كلكن َّل تستطيعوف أف "إف ِف أمورا كثَتة أيضا أل( 13-12: 16كفيو ) آخر ليبقى معكم إُف األبد" اآلب أف يعطيكم فارقليط

فهذه اآلايت من اإل٧تيل دالة على  آلف، كأما مىت جاء ذاؾ ركح اٟتق فهو يرشدكم إُف ٚتيع اٟتق، ألنو َّل يتكلم من نفسو".ٖتتملوا ا
 1 أف ما يف اإل٧تيل لي  آخر رساَّلت هللا، بل سينِت نب يكمل رسالة عيسى بن مرٔف عليهما السَلـ.

اليوـى ﴿ خا٘تة: فَل تنىبء بنب آخر أيِت بعدىا بل إهنا تنادم بكما٢تا ك٘تامها أما الرسالة امدية 
ٍسَلـى ًديٍنا    .]1 ا١تائدة:[ ﴾أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًديٍػنىكيٍم كىأىٍ٘تىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًتٍ كىرىًوٍيتي لىكيمي اإٍلً

ٙتة من اٟتقائق التشريعية األخَلقية اليت اشًتؾ فيها القرآف الكرٔف مع العهد القدٔف )التوارة( إذ إهنما  اثلثا:
ر، نبعا من مشكاة األلوىية، مع مَلحظة أف الًقصص الواردة يف العهد القدٔف كشركحو أكثرىا من كَلـ األحبا

كأنبيائو  جل كعَل كاألكاذيب منسوبة إُف هللاكلذا جاءت فيو بعض ا٠ترافات كَّل ٮتفى مثل ىذا على العاقل، 
 ، كىذا أيضا َّل ٮتفى على ذم عقل. الكراـ
بُت القرآف  -يف األخبار كاألحكاـ  - ا١تفارقات اللفظية كالدَّللية يكشفاف عن مدل ىذاف األمراف 

ما بُت  لًٌ كي ل ؽه دًٌ صى نو مي أب اٟتكيمى  القرآفى  اآلية كمغزاىا اليت تصف الكرٔف كبُت الكتب السابقة، كىذا مضموف
اٍلًكتىابى كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكى ﴿: ، يقوؿ هللا تعاُفعليو نه مً يٍ هى كمي  من علي، أك صحيفةو أك رسالةو... لنزك٢تا كتابو   يديو من

ٍيًمننا عىلىٍيوً  ٍيًو ًمٍن اٍلًكتىاًب كىميهى ا بػىٍُتى يىدى قاؿ ا١تفسركف يف ىيمنة الكتاب اجمليد على  ]45 ا١تائدة:[ ﴾اًبٟتٍىقًٌ ميصىدًٌقنا ًلمى
 الكتب السابقة أنو أمُت على الكتب اليت قبلها، يقوؿ الرازم: 
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ًإانَّ ﴿الذم َّل يصَت منسوخا ألبتة، كَّل يتطرؽ إليو التبديل كالتحريف على ما قاؿ تعاُف: ""إ٪تا كاف القرآف مهيمنا على الكتب: ألنو الكتاب 
ودما جيب أف يالحظ ىنا أف ادلقصود من التوراة/العهد القدًن: التقاليد   ]2 اٟتجر:[ ﴾٨تىٍني نػىزٍَّلنىا الذًٌٍكرى كىًإانَّ لىوي ٟتىىاًفظيوفى 

 . اليت مل يدخلها التحريف
أك الزمنية أك ا١تكانية أك  ا١تؤثرات البيئية يف القرآف الكرٔف أبنو كَلـ يتضمن كإف كاف ٟتدٌو ما من القوؿف

 بل أصَل كالدعاكل الباطلة، َّل أساس ٢تا ،ا١تموىةا١تقوَّلت  إنو قوؿه منزماان أك مكاان أك ٣تتمعا...  اٞتماعية 
إف القرآف الكرٔف   :ٮتتلقها القائلوف بنية على شائعاتأك ا١تقولة ا١ت النصوص البشريةمن القياس على  نشنت إهنا

الكتاب  إنواستقت كثَتا من اٟتقائق العقدية كالتشريعية كالقصصية...  ،نتج عن عبقرية فذة ،كتاب بشرم
 . ..عليو ثَّ بو كحى  رى مى بل أى  السالفةي  الذم جاء ٔتا اشتملت عليو الكتبي 

 نيةموقف القرآف الكرًن من مصدرية الفًتة ادلد
إُف ا١تدينة كاف فيها من يهود يتبعوف الكتاب ا١تقدس الذم حرَّفىهم كفق أىواء  حينما ىاجر النب 

 دا يظن أف كانت تلك الفًتة ا١تدنية تتمثل فرصة سا٨تة ابلنسبة للنب أنفسهم كمصاٌف ذكاهتم، لعل أح
القرآف الكرٔف من أكلئك  موقفى  القارئي ا٠تارؽي  َلحظ تغذية كحيو كتكثيف رسالتو، إف يحيث استفاد يف

مصدرا للقرآف الكرٔف،  يصلح ليكوف ىذا اجملتمع )اٞتديد( اليهودم أفاليهود يف ذاؾ الوقت فَل يػيٍعقىلي أبدان 
ألنو كجَّو إليو خطااب عنيفا كأصدر ابلنسبة لتعاملهم كدكرىم بُت الشعب حكما منطقيا صارما يكفي إلذَّلؿ 

ليوا التػٍَّورىاةى مثيَّ َفٍى مىثىلي الًَّذينى ٛتيًٌ ﴿حيلو ا١تاكرة كتدابَته الساقطة/ا١تتدنية، ك١تح إليو ببصر الناقد ا١تطارد قائَل: 
ًت اّلِلًَّ كىاّلِلَّي َّلى  بيوا آًبايى اًر ٭تىًٍملي أىٍسفىارنا بًٍئ ى مىثىلي اٍلقىٍوـً الًَّذينى كىذَّ ثىًل اٟتًٍمى  ﴾ يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمُتى ٭تىًٍمليوىىا كىمى

)اليهود(. فالذين تلقوا التوارة كحفظوا نصوصها َّل يراعوهنا إبخَلص، كىم "احتفظ )القرآف الكرٔف( ٔتوقفو كعدَّد إدانتهم ، كقد ]0 اٞتمعة:[
يعتقدكف يتعاملوف ابلراب، كيلجنكف إُف حيل ٥تتلفة ألكل أمواؿ الناس ابلباطل. كاعتمادا على بعض األمآف كاألكىاـ. يستبيحوف الرشوة كالكذب ك 

ي السماء أكى ٯتكن أف يفوح شذا عىٍرًؼ كح 1 عدؿ يف معامَلهتم معهم".أنو لي  عليهم حساب بشنف الطوائف األخرل. كَّل التزاـ ابل
بػَّرىه( أكعىىمن ىذا اجملتمع السافل؟! كَل سوؼ يعلم القارئ إذا  ، مث كَل سوؼ يعلم القارئ إذا )فىًهمىو كتىدى

 .)حىًفظىو كقىًبلىو( أكعىى
 ادلوقف العدائي لليهود ومسانديهم من النيب 

شرعوا يهاٚتوف على النص  لنب أجل موقفهم العدائي من ا هم( منإف اليهود )ا١تستشرقُت كمؤيدي
القرآٓف من خَلؿ توغلهم يف نصوصو/آايتو/سوره )أحكامو كمواقفو كإرشاداتو( ا١تكية كا١تدنية، كأشاعوا أدلتهم 
ا١تصطنعة الواىية َّلجتثاث جذكر قوة النص القرآٓف كسلطة فضلو على غَته مردًًٌدٍينى: ىنا تعارض بُت مضامُت 

يف الفًتة ا١تدنية، كىذا يعٍت أف النص القرآٓف  و اليت جاء بو النب األمُت القرآف كمعانيو ا١تكية كتعاليم
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١تا ىاجر إُف ا١تدينة كاتصل   ايتعارض بعضو مع بعضو، كيوجد فيو اختَلؼ جذرم، فاعتقدكا أف دمحم
"كانت األساطَت ألف يف مكة  1 إبراىيم، كعَلقات األنساب بُت إٝتاعيل كالشعب العرّب"،"أيلف قصص ابليهود فيها استطاع أف 

"كانت الصَلة يف البداية مرتُت يف اليـو كالليلة، أما يف ا١تدينة فقد أويفت إليها صَلة بالثة ىي ك 2 اليهودية كا١تسيحية يف حالة ٗتطيط أكُف"،

ك٫تا   "لنف  السبب شرع يـو عاشوراء، كٖتولت القبلة إُف بيت ا١تقدس،ك 4 اف ٤تاكاة اليهود"."كاوح أف القصد من ذلك كك 3 ،"صَلة العصر
رآف عن إجراءاف مت نسخهما فيما بعد بسبب موقف اليهود العدائي من اإلسَلـ. كىكذا يتنثر التشريع التعبدم ابلتقلبات السياسية، كحىت فكرة الق

 5 اٟتربية يف الفًتة ا١تدنية "فانضمت صفة القوة كاٞتربكت ود الكفار ا١تعاندين إُف صفة الرٛتة". هللا طرأ عليها تغيَت من أتثَت ا١تواقف
لرد ا١تتجهم على ا١تفارقات األساسية بُت " مساند لالنص القرآٓف"يف  "التناصية"القوؿ إبمكانية تطبيق ف

"، ككذا ا٠تلط بينهما على كجو َّل ٯتكن العدكؿ عنو دكف البشرم/اإلنسآف " ك"التناصالقرآٓف "اَّلقتصاص
تلك القصص  أشتات قصصية يف القرآف الكرٔف، إ٪تا جاءت ٕتاه كثَتةظات  و حٙتة ملتذكيب الفوارؽ بينهما، 

للعاقل إَّل إليها، فخلو اآلايت ا١تكية من القصص  رٌو فى مً ك  ًمكىرٌو  ما من ،١تصاٌفا متناثرة إليفاء اٟتوائج كإ٘تاـ
أك أتثَتىا فيو، أك  ابلبيئة اليهودية يف ا١تدينة النب  تعربًٌ عن أتثرَّل  ْتذافَتىاكركدىا يف اآلايت ا١تدنية ك 

ا كصنعةن كصياغةن يف نظم كىمىا  ،مىا وىلَّ صىاًحبيكيٍم كىمىا غىوىل﴿ تعاُف: يقوؿ هللا ىذا الكَلـ ا١تبُت، إفادتو منو علمن
مثيَّ دىانى  ،كىىيوى اًبأٍليفيًق اأٍلىٍعلىى ،ذيك ًمرَّةو فىاٍستػىوىل ،عىلَّمىوي شىًديدي اٍلقيوىل ،ًإٍف ىيوى ًإَّلَّ كىٍحيه ييوحىى ،يػىٍنًطقي عىٍن ا٢ٍتىوىل

ىذه اآلية تبلور عن دَّلئل  ]2-1النجم: [ ﴾فىنىٍكحىى ًإُفى عىٍبًدًه مىا أىٍكحىى ،فىكىافى قىابى قػىٍوسىٍُتً أىٍك أىٍدْفى  ،فػىتىدىُفَّ 
عاد  إفَّل يصدع إَّل ٔتا يؤمر،  فالنب الكرٔف مشكاة نبوتو، كصدؽ قولو، كإخَلص مقصده، 

أف اٞتزء ا١تكي/السورة ا١تكية منو تتناكؿ أدؽ تفاصيل قصص  رألإُف النص القرآٓف ذاتو  الباحث/القارئ
كتعرض أطوارىا يف شىت السياقات ا١تطلوبة، أما اٞتزء ا١تدٓف/السورة ا١تدنية فإهنا تستخلص منها دركسا  ،التوراة

إَّل القارئ كعربا ٭تظى هبا القارئ/ا١تتلقي، كاليت أتِت غالبا يف إ٭تاءات موجزة كتلمحات ٥تتصرة َّل ينتبو إليها 
 6 ا١تتمعن كا١تتلقي ا١تتعمق.
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. كسورة األنبياء عن 98-9. كسورة طو عن موسى: 33-1. كسورة مرٔف عن زكراي، ك٭تِت، كمرٔف، كعيسى...اٍف. من 82-60كعن موسى: 
. كسورة النمل عن موسى، كداكد، 189-10. كسورة الشعراء عن موسى كإبراىيم كنوح...82-78. كعن داكد كسليماف. 70-51إبراىيم
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"أما موووع إبراىيم أما الشبهة الواىية حوؿ قصة سيدان إبراىيم فَتد عليها الدكتور دمحم عبد هللا دراز قائَل: 
بصفة خاصة، فإننا َّل نعرؼ شعبا آخر لو مثل ما للعرب من شغف بعلم األنساب حيث ٭ترصوف على اَّلحتفاظ يف ذاكرهتم بسلسلة أجدادىم 

 -لكعبة بينهم حىت كصلوا إُف اٞتيل العشرين. فهل من اتمل أف يبقى ىذا الشعب يف جهالة اتمة أبصلو حىت آخر ٟتظة؟ كإذا َف يذكرىم كجود ا
بعَلقاهتم هبذه األٝتاء اجمليدة، فيمكن على األقل أف يكونوا قد ٝتعوا عنها من اليهود  -كفيها بعض األماكن ا١تعركفة ٖتمل اسم إبراىيم كإٝتاعيل 

لرابطة، ألنو سبق للسور ا١تكية أف جَتاهنم منذ عدة قركف قبل ا٢تجرة. كعلى كل حاؿ يبدك لنا أف القرآف َف ينتظر انتقالو إُف ا١تدينة لتوثيق ىذه ا
ًنيفنا كىمىا  ﴿قائلة:  1 أشارت إُف ذلك بل إهنا دعت الرسوؿ إُف اتباع ملة إبراىيم اٟتنيف" نىا إًلىٍيكى أىٍف اتًَّبٍع ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى يػٍ مثيَّ أىٍكحى

         ]311النحل: [ ﴾كىافى ًمٍن اٍلميٍشرًًكُتى 
، ٥تلوؽو  و ك٤تتواه كَلـ هللا العلي القدير، ككحي منو، كلي  ٥تلوقا، كَّل من عملً فالقرآف الكرٔف بلفظو كنظم

بػىقىٍتو، كالذم رآه ا١تستشرقوف أمثاؿ َّلمنز،  إنو كحي صرؼ، كما استفاد يف شيء من زيبيرو كصيحيفو ككيتيبو سى
، كإلبطاؿ ىذه الشبهات ا لسخيفة ا٠تالية من أم كجولد تسيهر، كنولديكو كغَتىم ىو نتاجي احتكاؾو عداًئيٌو

جدية كيقظة الوعي أقوؿ إف القرآف الكرٔف لي  مووع عَلقات اٟتضور كالغياب، ككذلك لي  مووع البنيوية 
اليت تعود برمتها إُف أكواع ثقافية متعاقبة، ككذلك لي  مصدر القراءات ا٠تاطئة/ا١تتمردة، كابلتاِف إنو لي  

 2 تجلية يف تيارات ما بعد البنيوية.مصدر خصومات التفكيك ا١تثَتة كنزعاتو ا١ت
 

   يهوُد قَػْوـٌ بُػْهتٌ 
لوف ابن سَلـ كيعتربكنو قدكة ٢تم كيًكنُّوف لو كل اَّلحًتاـ كالتقدير، فلما أعلن إسَلمىو بعد  كاف اليهود يبجًٌ

"كتمت إسَلمي من يهود، مث جئت رسوؿ هللا  ا١تدينة، أنكركا عليو كل ذلك، يقوؿ عبد هللا بن سَلـ: قدـك النب 
، كإٓف أحب أف تدخلٍت يف بعض بيوتك، كتغيًٌبٍت عنهم، مث تسن٢تم عٍت، حىت ٮتربكؾ كيف أان   فقلت لو: اي رسوؿ هللا، إف يهود قـو بػيٍهته

بيوتو، كدخلوا عليو، فكلموه كسنلوه، مث  يف بعض فيهم، قبل أف يعلموا إبسَلمي، فإهنم إف علموا بو هبتوٓف كعابوٓف. قاؿ: فندخلٍت رسوؿ هللا 
م: اي قاؿ ٢تم: أم رجل اٟتيصىُت بن سَلـ فيكم؟ قالوا: سيدان كابن سيدان، كحربان كعا١تنا. قاؿ: فلما فرغوا من قو٢تم، خرجت عليهم، فقلت ٢ت

و مكتواب عندكم يف التوراة ابٝتو كصفتو، فإٓف أشهد أنو رسوؿ معشر يهود، اتقوا هللا كاقبلوا ما جاءكم بو، فوهللا إنكم لىتعلموف إنو لىرسوؿ هللا، ٕتدكن
، أىل غدر  :قعوا ّب، قاؿ: فقلت لرسوؿ هللا كذبت مث ك ، كأكمن بو كأصدًٌقو كأعرفو، فقالوا:  هللا  أَف أخربؾ اي رسوؿ هللا أهنم قـو بػيٍهته

                                                                                                                                                                                

. كسورة 35 -14. كسورة العنكبوت عن نوح، كإبراىيم، كلوط: 82 -76كعن قاركف:  43-3القصص عن موسى:. كسورة 44 -7كسليماف: 
ينظر ىامش"  .37-24. كسورة الذارايت عن إبراىيم: 44-17. كسورة ص عن داكد، كسليماف، كأيوب: 14-10سبن عن داكد كسليماف: 

 .156مدخل إُف القرآف الكرٔف عرض اترٮتي كٖتليل مقارف": 
 .157مدخل إُف القرآف الكرٔف عرض اترٮتي كٖتليل مقارف:  -1
 ينظر يف الردكد على ٣تاىيل جولد تسيهر حوؿ القرآف الكرٔف كالقراءات القرآنية: الرد على ا١تستشرؽ اليهودم جولد تسيهر يف مطاعنو على -2

 ـ.2002-ىػ1423القراءات القرآنية للدكتور دمحم حسن حسن جبل، الطبعة الثانية 
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 من مع ٖتققهم ىذه العداكةى للرسوؿ  2كنىصىبى أحباري يهودى  1 ككذب كفجور! قاؿ؛ فنظهرت إسَلمي كإسَلـ أىل بييت".
 3 "ًلما خصَّ هللا تعاُف بو العربى ًمٍن أىٍخًذه رسولىو منهم".نبوتو، كصحة رسالتو بغيان كحسدان كوغنان 

فعبد هللا بن سَلـ كاف حىرٍبان عا١تان ابلتوراة، كجوىر حقائق ىذا الكتاب قد أيٍعًلنى كلو بدقة يف مكة، كقبل 
  .أف تتاح الفرصة ألمثاؿ عبد هللا بن سَلـ أف يركا كجو الرسوؿ 

تلقى علمىو من ابن سَلـ قبل إعَلنو إسَلمىو ادعاءه يشتمل على ٖتريف للحقائق  أما اَّلدعاء أبف دمحم 
كاألحداث التارٮتية، كقلبو يف ترتيبها. كاف نػىفىره ٥تادع من أحبار يهود يسمعوف كَلـ هللا على لساف نبيو، مث 

بديلهم كلو، كردَّ عليهم يفهم كت٭ترفونو كيبدلونو من بعد ما عىقىليٍوه كىم يعلموف. نطق القرآف الكرٔف ببغيهم كٖتر 
بػىهيٍم،  ، كقطىع دابرىىم، كقضى عليهم أبسلوب حكيم.همكاستنصل شنفتى  ردا مقنعا، ككذَّ

أف اآلايت القليلة اليت نزلت اب١تدينة تتعلق يف أغلبها ابٟتقائق الدينية ا١تسيحية اليت  ٕتدر اإلشارة ىنا إُف
 ينكرىا اليهود ٘تاما.     

 فساُدمها موىوماف َظَهرَ 
 رسوؿ لعلهما من معلمي سلماف الفارسي ومرًن القبطيةىو أف ك خلط اترٮتي آخر،  موىوما نشآ من ٙتة
استفاد كاستخلص ما ٝتعو ككعاه فبلَّغو إُف خَت  لدراشتية كالداينة ا١تسيحية، كمن ٙتة لعلو الداينة ا يف 

كالواقع أف إسَلـ سلماف كاف بعد ا٢تجرة بقليل، ككاف َّل يزاؿ يعآف من كطنة الرؽ مدة أربع سنوات أمتو... 
إَّل يف معركة ا٠تندؽ يف العاـ  كىو يف خدمة سيد يهودم مستبد، كَف يتمكن من مصاحبة الرسوؿ 

 4ا٠تام  للهجرم بعد تنقلو الطويل من بلده فارس إُف الشاـ، كمنو إُف اٞتزيرة العربية فا١تدينة ا١تنورة. 
 ابع ا٢تجرم.   أما مرٔف القبطية فقد كصلت بعد ىذا التاريخ يف العاـ الس

 عدد الصلوات
شرعت فيها الصَلة  الساعة األكُف اليتعدد الصلوات طبقا للحقائق اليت يف متناكؿ أيدينا كاف ٜتسا منذ 

كأكوح تفاصيلها بكل دقة، كيشَت القرآف الكرٔف إُف ذلك إب٬تاز يف عدة  ٔتكة، ىكذا حددىا الرسوؿ 
"كمن اتمل أف يكوف قد تسرب ىذا الفهم ا٠تاطئ إُف ذىن الكتَّاب الغربيُت بسبب سوء تفسَت عبارة "الدلوؾ" الواردة بسورة مواوع. 

                                                           

 .258-16/257. كينظر: هناية األدب يف فنوف األدب: 2/159السَتة النبوية َّلبن ىشاـ:  -1
 .257-16/256. كينظر: هناية األرب يف فنوف األدب: 157-2/155السَتة النبوية َّلبن ىشاـ:  -2
من ابب ثقفي كقرشي( كأخوه أبو ايسر بن أخطب  -. ككاف حييىٌي بن أخطب النضرم )من بٍت النضَت 2/155السَتة النبوية َّلبن ىشاـ:  -3

ًثَته ًمٍن أىٍىًل ا ٍو ٍلًكتىاًب لى من أشد يهود للعرب حسدان، فكاان جاىدين يف رد الناس عن اإلسَلـ ٔتا استطاعا، فننزؿ هللا عزكجل فيهم: ﴿كىدَّ كى
ى ٢تىيٍم اٟتٍىقُّ فى  ا ًمٍن ًعٍنًد أىنفيًسًهٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ اٍعفيوا كىاٍصفىحيوا حىىتَّ أيىٍِتى اّلِلَّي أبًىٍمرًًه ًإفَّ اّلِلَّى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره﴾ يػىريدُّكنىكيٍم ًمٍن بػىٍعًد ًإٯتىاًنكيٍم كيفَّارنا حىسىدن

 .16/264ألرب يف فنوف األدب: ينظر: هناية اك [. 109]البقرة: 
 . 115-2/510صحابة: أسد الغابة يف معرفة ال -4
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ًء اللٍَّيًل فىسىبًٌٍح كىأى ﴿تعاُف:  يقوؿ هللا 1 اإلسراء". ٍطرىاؼى كىسىبًٌٍح ًْتىٍمًد رىبًٌكى قػىٍبلى طيليوًع الشٍَّمً  كىقػىٍبلى غيريكهًبىا كىًمٍن آانى
اًر كىزيلىفنا ًمٍن اللٍَّيلً ﴿قولو تعاُف: كك [130]طو:  ﴾النػَّهىارً  ةى طىرىيف النػَّهى أىًقٍم ﴿قولو تعاُف: ك  [114]ىود:  ﴾كىأىًقٍم الصََّلى

ةى ًلديليوًؾ الشٍَّمً  ًإُفى غىسىًق اللٍَّيلً     ىذه اآلايت أبسرىا تزيل ىذه الشبهة عن أصلها.. [78]اإلسراء:  ﴾الصََّلى
 يـو عاشوراء

كَف يرد ابلقرآف الكرٔف ذكر يـو عاشوراء، لكن علماء اٟتديث يقرركف أف قريشا كانت ٖترص قبل اإلسَلـ 
، كالرسوؿ  اٗتذ قراره يف البداية  "أما القوؿ أبف الرسوؿ ذاتو كاف يصومو قبل ا٢تجرة.  على الصـو يف ىذا اليـو

  2 مع الوقائع ا١تقررة".اكاة اليهود كأنو رجع فيما بعد ذلك بسبب تغَت ا١توقف السياسي، فإنو قوؿ َّل يتفق 
 القبلةَتويل 

أما بشنف القبلة فقد كاف ا١تؤمنوف ابلفعل يولٍُّوفى كجوىهم يف الصَلة إُف بيت ا١تقدس يف فًتة معينة قبل 
ا٢تجرة. كلكن اَّلدعاء أبف تغيَت القبلة ٨تو الكعبة كاف نتيجة معاداة اليهود لإلسَلـ، فهو ادعاء يتضمن 

 623بينما كاف ٖتويل القبلة يف عاـ  ا١تيَلدم 625تداخَل يف التواريخ، فقد بدأت عداكة اليهود عاـ 
 3ا١تيَلدم. 

فمن ا١تتفق عليو أف ا١تشرع الناجح َّل يعامل الناس يف مرحلة اَّلنتقاؿ بنف  الطريقة اليت يعاملهم هبا بعد أف كصل نضجيهم إُف مرحلتو "
م كقدرهتم على الفهم كاإلدراؾ. فهذا األخَتة، بل على العك  ٬تب عليو كالطبيب ا١تاىر، أف يغَتًٌ من نظمهم حسب تقدُّـ كفاءهت

ا١تسلك التدر٬تي يف التعلم كالتشريع لي  عيبا، كإ٪تا ىو أ٧تح ا١تناىج يف تكوين النفوس الواعية ا١تستنَتة ا١تشبعة ابٟتكمة، كاألمم 
 4 ا١تنظمة، كا٠تلق ا١تبُت".
عديدة من بعده. مث جاءت الدراسات األثرية ككشوفها "ذكر من أخبار الغيب ا١تاوي ما كاف ٣تهوَّل لعصره كلعصور فالقرآف الكرٔف 

د هللا تؤكد صدؽ القرآف يف دعواه. كىذا التصديق يفرض علينا أف نعممو يف كل ما نزؿ يف القرآف. ٔتا يف ىذا نصوصو اليت تؤكد أف القرآف من عن
 5 كلي  من عند دمحم".

طر منو كيًتؾ بعضو اآلخر عند توجيهو إُف فلي  من اإلنصاؼ أف يؤخذ ش ابن البيئة، يتمثل "التناص" فػ
التكلف الفاسد كالتصنع الضائع كالتعمل الفاتر،  النص القرآٓف، ألنو يستلـز فساد السلوؾ النصي الناشئ من

 ككذلك بُت طريف الزماف )األزمنة( كا١تكاف )األمكنة(، الدائمى  التجواؿى  فالنص القرآٓف حسب اٞتماىَت َّل يقبل
أك التطواؼ ا١تضطرب بُت حركات أدبية، دينية، ثقافية، اترٮتية، أسطورية، شعبية، فردية،  /التنثَت،التنثر

 تفجَت الطاقات الدَّللية ا١تاووية دكف قبوؿ أم مربرات دينية...  ٚتاعية... أك الًتحاؿ كالَلاستقرار أك

                                                           

 .158مدخل إُف القرآف الكرٔف عرض اترٮتي كٖتليل مقارف:  -1
 .158مدخل إُف القرآف الكرٔف عرض اترٮتي كٖتليل مقارف:  -2
 .159مدخل إُف القرآف الكرٔف عرض اترٮتي كٖتليل مقارف:  -3
 .161-160القرآف الكرٔف عرض اترٮتي كٖتليل مقارف: مدخل إُف  -4
 .59السَتة النبوية ككيف حرفها ا١تستشرقوف:  -5
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التالية كإف انلت توجهات جل الباحثُت حيث درسوا "التناص" بصيغة "مع" أم التناص مع  طفاأل٪تا
القرآف الكرٔف، التناص مع النص التوراِت، التناص مع النص اإل٧تيلي... لكنٍت أرل أف األمر لي  ٔتثابة ىذه 

نة "التناص" إُف استيعاب السذاجة الفلسفية بل إنو ٭تتاج قدرا وئيَل من التفلسف النصي الباعث اٟتثيث لنش
ما يوحي إُف  أجدَّل  كمن مثىَّ  يطرة ا١تطلقة يف "النص" التفكيكي،طاقات دَّللية بعثت أشعة الدكتاتورية/الس

"التناص" مع القرآف الكرٔف مربرا مقنعا، كنعم العلم ا١تيثولوجيا/ا٠ترافات كاألساطَت، إهنا ٖتل ىذه العقدة 
ربل تتمثل النصية كلكنها ليست نصية ثقافية، شعبية، اترٮتية، نظرا إُف قدسية النصية، فالقرآف الكرٔف كبنية ك

   كَلـ إ٢تي.   نو نص إ٢تي...يكىرَّري فيقىرَّري أ نصية نصو
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على فقو الوسيلة كدرؾ الغاية، ما ٮتص "التناص/البينصية" من التفاصيل مبدأ "ما تكرَّر تقرَّر" يعيننا لعل 
النظرية كالتطبيقية يؤدم إُف القوؿ إف اللغة نظاـ عَلماِت، ككل كلمة فيها عَلمة ألخراىا، فَل كجود ٢تا يف 

بديعية ذاهتا بل إهنا سدت مسد غَتىا، كىكذا جرل األمر يف نظاـ اللغة كلو من ٚتيع نواحيو الفنية كال
كالطبيعية كالبيانية كالدَّللية كا١تعجمية، كمن ىذا اإلطار اٞتديد )منظار ٨تو النص/علم النص( عندما يينظر إُف 

كا١تعآف اليت  أخرل، كىكذا جرل األمر إُف الَلهناية. كسيلة للمعآف اليت أكلتها معاف اللغة العربية ٧تدىا
أشباىها األكُف لكوهنا أكثر بل أغزر خصوصا يف ٣تاؿ  ذك حىٍذكى ألهنا ٖتليست ّتديدة  نتحاكر فيما بيننا إهنا

كمن بعدىم، كَف ينقل عنهم نثر إَّل يسَت، إهنم أكدعوا أشعارىم   صً لَّ الشعر العرّب ألنو كاف جل كَلـ العرب ا٠تي 
كألف ا١تعآف ىي أصوؿ األلفاظ،  ]110 الشعراء:[ ﴾أىنػَّهيٍم يف كيلًٌ كىادو يىًهيميوفى  أىَفٍى تػىرى ﴿ كل ا١تعآف، قاؿ تعاُف:

أصبحت األلفاظ اتبعة للمعآف ا١تصورة اليت دخلتها صنعة أىل اإلابنة، أما ا١تعآف ا١تطركحة يف الطريق فهي 
األغراض العامة كالكـر كالشجاعة كالبخل كاٞتنب... أك ما يطلق عليها أحياان "ا١تعآف الغيٍفل الساذجة"، حينما 

.ٮتتار صاحبها تًتتب   لو األلفاظ بنفسها دكف تكلُّفو كتعمُّلو
 القرآف الكرًن ليس نصا "تناصيا" بل إنو نصٌّ إذلي

أف القرآف الكرٔف كسيلة  كما ذكرتو يف الفصل السابق من مباحث كمقوَّلت تثبت؟! ذىب بعيداكما ُف أ
فتبقى طريقةى التواصل بُت  ،حىت يـو الدين لغوية لنقل الرسالة ا٠تالدة مذ ساعة نزكلو على النب ا١تصطفى 

يتلقاىا السامع عن عفو خاطره بل إنو  ا١تتحدث/ا١تنػىٌزًؿ كا١تتلقي/النب ا١تختار/أصحابو كسائر أمتو. كالرسالة َّل
 يعيها من خَلؿ كسائل عملية تعبَتية/كحدات لغوية يكوف قوامها هبا. 

فالنص القرآٓف كسيلة نقل الرسالة كلكنو مع ىذا التوظيف ىدؼ يف ذاتو أيضا، ألف 
 ،يف ذاتو ا١تعٌت/ا١تضموف/الرسالة الذم ٭تمل ذاؾ النص يكوف مهضوما كمنسوجا يف أسلوب أكفر نشاطا

فنيٍعًجبى بو كل من ٝتعو سواء كاف مؤمنا أـ كافرا، ألف ا١تعآف ا١تستنبطة من الوحي "الذم َّل تنقضي عجائبو" 
مضبوطة من حيث القبوؿ كالرد ٔتوافقتو كَلـ العرب بوجو من الوجوه ا١تعتربة، كأكحى هللا سبحانو كتعاُف إليو 

كاف بشرا، فبيًعثى حيث   لرسوؿ أكرب معجزة ل. كالقرآف الكرٔف ]320 الشعراء:[ ﴾بًًلسىافو عىرىّبٌو ميًبُتو ﴿قائَل: 
ف ما د قومي كتعصب قبلي كتعسف عقدم اندكه أباعنه من كل الوجوه، كلكن لتقدير ب واعًتفنبيا بُت قـو ا

كاف أشد ك -جهل أبوكٯتكن مَلحظة ذلك فيما قالو  بو من الرسالة ا١تصفاة ىي ليست إَّل نتاج ىواؾ، جئتى 
: اي دمحم، إٓف َّل أقوؿ إنك كاذب، لكٍت أجحد الذم جئت بو كما تدعو - الناس عداكة للرسوؿ ذات يـو

 



                                    عن "التناص" النص القرآين تؤيد بُػْعدَ عقالنية  مواقفالفصل الثاين؛ 

  

269 

ًت هللًا ٍد نػىٍعلىمي إً قى ﴿إليو. فننزؿ هللا ىذه اآلية:  نَّوي لىيىٍحزينيكى الًَّذٍم يػىقيٍوليٍوفى، فىًإنػَّهيٍم َّل ييكىذًٌبػيٍونىكى كىلًكنَّ الظَّاًلًمٍُتى آًبايى
 1 .]11 األنعاـ:[ ﴾٬تىٍحىديٍكفى 
ىو منا،   كتنبيها للمكذبُت/ا١تشركُت أف ما يقولو دمحم لنبيو  هللا تعظيما كتشريفا كتكرٯتا فخاطب 

ا أان بىشىره ًمثٍػليكيٍم يػيٍوحىى ًإِفىَّ ﴿، فقاؿ: اي دمحم على الوجو األمت إلبَلغها من أجل الرسالةإنو بيًعثى بينكم  قيٍل ًإ٪تَّ
كىذه  ،ىو اإلعَلـ أبنو ىو هللا سبحانو كتعاُفى بو أف إ٢تكم إلو كاحد كا١توحى  ]335 الكهف:[ ﴾أ٪تَّىا ىيوى إًلوه كاًحده 

تؤيد ىذا ا١تضموف، كبرغم ىذا كذاؾ إف أنكر  األنبياء السابقُت اليت دعوات امتداددعوة ليست ّتديدة بل إهنا 
الناس، فنثبت عليهم اٟتجة بقولو إنٍت أان بشر مثلكم ٔتعٌت لي  ٔتستطاعي درؾ مثل ىذه ا١تعآف/الدَّلَّلت 
ر ا١تربوطة ّتمل كتراكيب أك صياغتها يف نص متكامل اَّلنسجاـ كالوحدة َف ير التاريخ مثيَل لو، حىت جه

لكن عجز عن اإلتياف ٔتثلو فصحاء األمة كبلغاؤىا، كذلك ألف القرآف الكرٔف  ،الناس ٔتكافحتو بصياغة مثلو
ٯتثل نصا كاحدا لكونو أكرب كحدة لغوية َّل تدخل ٖتت سيطرة أية كحدة لغوية أكرب منها، إنو مكوف من ٚتل 

كتعك   ،كالوحدة ،تشكًٌل اَّلنسجاـكمتواليات ٚتلية، تًتابط بعضها مع بعض على أس  ٤تورية دَّللية 
 فاينرش حىدَّ كاَّللتحاـ... كما  ،كالسياؽ ،كاَّلرتباط ،كاَّلتصاؿ ،كا١تقامية ،كاَّلتزاف ،كاَّلتساؽ ،كالسبك ،اٟتبك

H. Weinrich "ا"تكوين حتمي ٭تدد بعضيو بعضإنو  قائَل: "النصDeterminationsgefüge  ؛ إذ تستلـز عناصريه
الكل. النص كل تًتابط أجزاؤه من جهيت التحديد كاَّلستلزاـ، إذ يؤدم الفصلي بُت األجزاء إُف عدـ كووح النص، كما يؤدم بعضها بعضا لفهم 

 عزؿ أك إسقاط عنصر من عناصره إُف عدـ ٖتقق الفهم، كيفسر ىذا بوووح من خَلؿ مصطلحي "الوحدة الكلية" ك"التماسك الدَّلِف" للنص".
كرسالتو. إنو  ،كمضمونو ،كغروو ،كصياغتو ،كأسلوبو ،القرآٓف من حيث لغتو كفي إلثبات ميزات النصي 2

لكوهنا كحدة  نص متكامل العناصر كمًتابط األجزاء، كٯتثل كل سورة منو مشهدا ٭تتفظ لنفسو ٔتغزاه ا٠تاص
بعدىا فهما  مًتابطة األجزاء، متتابعة األبعاض، متوالية األبعاد ْتيث تسهم كل كلمة يف فهم الكلمة اليت أتِت

معقوَّل، كتسهم كل ٚتلة يف فهم اٞتملة اليت تليها فهما أفضل كما تسهم اٞتملة يف تسويغ الفقرة التالية اليت 
  تعتمد يف معطاىا على الفقر األكُف.

كىنا أذكر كَلـ  كتواصلي، ،كسياقي ،كموووعي ،كدَّلِف ،لغوم كقد بدا ٦تا تقدـ أف القرآف الكرٔف نص
لنصي )يف يتحقق التحليل ا ذاَتم عن التحليل النصي إجابة عن السؤاؿ التاِف ا١تفًتض: ٔتاالدكتور سعيد ْت

                                                           

. كينظر اٟتوار الذم دار بُت األخن  كأّب جهل حيث سنلو األخن : اي أاب اٟتكم، أخربٓف عن دمحم 28-6/27تفسَت القرآف العظيم:  -1
وحيك وهللا إف دمحما لصادؽ، وما كذب دمحم قط، م كغَتؾ يسمع كَلمنا! فقاؿ أبو جهل: أصادؽ ىو أـ كاذب، فإنو لي  ىهنا من قريش غَت 

إَّل  ... فهذا دليل على أهنم َف يكذبوا رسوؿ هللا ولكن إذا ذىبت بنو قصي ابللواء والسقاية واحلجابة والنبوة، فماذا يكوف لسائر قريش؟
 .334-11/333. كتفسَت الطربم جامع البياف عن أتكيل آم القرآف: 29-6/28عنادان كحسدان، َّل جهَلن. ينظر: نف  ا١تصدر: 

لو٧تماف، الطبعة -لػ د. سعيد حسن ْتَتم. مكتبة لبناف انشركف، الشركة ا١تصرية العا١تية للنشر .108 علم لغة النص ا١تفاىيم كاَّلٕتاىات: -2
 .27 :إتاه جديد يف الدرس النحوم ٨تو النصكينظر:  .1997األكُف 



                                    عن "التناص" النص القرآين تؤيد بُػْعدَ عقالنية  مواقفالفصل الثاين؛ 

  

270 

"تكوين حتمي أجزاؤه  ؟ إنو يبُت أف ذاؾ التحليل َّل يتحقق بوصفو كحدة جزئية بل إنوسياؽ نص القرآف الكرٔف(
م ا١تتنخرة، بابتة، ٔتعٌت أنو كحدة كلية مًتابطة األجزاء، تتابع اٞتمل فيها كفق نظاـ، كتسهم كل ٚتلة يف فهم ما تليها، كما تسهم ا١تتقدمة يف فه

 1 .ْتيث َّل يتحقق ا١تعٌت من خَلؿ معٌت األجزاء فحسب، بل من خَلؿ معآف األجزاء كآتزرىا يف بنية كلية كربل"
بعض قائليو نصا بشراي/نصا  رآه كقد ثبت أف القرآف الكرٔف نص كليست ٣تموعة نصوص متنوعة كما

كرقة  الق ٌ  كتصنيعو من صنعة-معاذ هللا-كدمحم أكذكبة ،كصانعو دمحم ،أف القرآف بشرم-معاذ هللا-كأفتوا ،دمحماي
تهي إُف ىذا اٟتد بل كاألمر َّل ين كخد٬تة  3 يف جواره ٜتسة عشر عاما قبل مبعثو..".  "عاش دمحمحيث  2 بن نوفل

ابتت الًتىات كاألكىاـ كالتزييفات كالتحريفات كاجملاىيل كا١تتاىات تيًغيػٍري على نزكؿ القرآف الكرٔف من عند هللا 
ٔتا  كاٟتق إف ىؤَّلء كانوا يهرفوف 4 "."أبنو لي  أكثر من تعبَت عن انطباع البيئة العربية يف نف  الرسوؿ!سبحانو كتعاُف، كتزعم 

 .، فافًتسهم اٞتهلي بَل ًخبػٍرىةو كعن غَت مىٍعرًفىةو  ا٠ترافات كاألابطيل كا٢تذايانتَّل يعرفوف من 
كالغرض األساس من كراء جحود القرآف كتاابن منزَّل من عند هللا إنكار اإلسَلـ دينان من عند هللا حىت 

اليهود أمثاؿ جولد تسيهر الذم يقوؿ:  زعموا أنو ملفق ابليهودية كا١تسيحية، كىذا ما دعا إليو ا١تستشرقوف
يت أتثر هبا أتثرا "فتبشَت النب العرّب، لي  إَّل مز٬تا من معارؼ كآراء دينية عرفها أك استقاىا بسبب اتصالو ابلعناصر اليهودية كا١تسيحية كغَتىا، كال

وؿ: ككارؿ برككلماف كشاخت الذم يق 5 عميقا، كرآىا جديرة أبف توقظ عاطفة دينية حقيقية عند بٍت كطنو".
Brockelmann  :اقتب  النب عن التوراة فكرة ا٠تطيئة األصلية... كإ٪تا ترجع معتقداتو فيما يتعلق ابلعاَف اآلخر إُف الذم يقوؿ"

أك كما يقوؿ ا١تستشرؽ الفرنسي غوستاؼ لوبوف:  6 مصادر يهودية، كىكذا تتصل بصورة غَت مباشرة ٔتصادر فارسية كاببلية".
من تبع طريقهم حريصُت على إثبات عَلقة  7 أرجعنا القرآف إُف أصولو، أمكننا عدُّ اإلسَلـ صورة ٥تتصرة من النصرانية.."."كإذا 

كىذا يعٍت أف اليهودية مصدري  داخلية )التنثر كالتنثَت( بينهما،األبوة كالبنوة بُت اإلسَلـ كاليهودية، كالعَلقة الت
.  القرآًف الكرًٔف األكؿي

                                                           

 . 192علم لغة النص ا١تفاىيم كاَّلٕتاىات:  -1
قبل ا٢تجرة[ العاَف ا١تسيحي، كىو ابن عم خد٬تة بنت خويلد، حكيم قرشي، اعتزؿ الوثنية قبل  12كرقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزل ]ت  -2

ر يف اٞتاىلية عندما خرج ليلتم  الدين، كقرأ كتب األدايف السابقة، كأدرؾ أكائل عصر النبوة كَف يدرؾ اإلسَلـ، كامتنع عن أكل ذابئحها، كتنصَّ 
كقد عمي يف أكاخر الدعوة، ككاف يكتب اللغة العربية اب٠تط العربآف، كيًتجم التوراة كاإل٧تيل إُف العربية، كيف ركاية "فكاف يكتب ابلكتاب العربآف"، 

. 137 -136. كىامشو. كينظر كذلك منو: السفر الثآف/124-120ئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة: السفر الثآف/عمره... ينظر: دَّل
 .30-28كينظر: اإلسقاط يف مناىج ا١تستشرقُت كا١تبشرين: 

 .29اإلسقاط يف مناىج ا١تستشرقُت كا١تبشرين:  -3
١تزاعم الواىية، كٗتبًُّط جاىلي عصران يف مظاىر الوحي ٗتبُّطى ا١تشركُت اٞتاىليُت يف عهد دحض ا. كلَلطَلع التاـ على 17كالسنة: ا١تستشرقوف  -4

 . ينظر: نقض كتاب "يف الشعر اٞتاىلي" للسيد دمحم ا٠تضر حسُت، ا١تكتبة األزىرية للًتاث ابلقاىرة.  الرسوؿ 
 .19اط يف مناىج ا١تستشرقُت كا١تبشرين: اإلسق -5
 70. كينظر: اتريخ الشعوب اإلسَلمية: 20اإلسقاط يف مناىج ا١تستشرقُت كا١تبشرين:  -6
 . 20اإلسقاط يف مناىج ا١تستشرقُت كا١تبشرين:  -7
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ل فالتناص  ٔتفهومو السائد بُت أكساطو منذ مطالع القرف التاسع عشر َّل يتوافق مع النص القرآٓف. كقد أجًٌ
 نزكؿ القرآف الكرٔف ألسباب تعجز عقوؿ البشر عن إدراكها على حُت أنزلت التوراة كاإل٧تيل كالزبور

إنكار الباطل/الكفر... تسعى ٨تو غرض كىي الدعوة إُف هللا سبحانو كتعاُف ك  كالصحف... إهنا نصوص دينية
كالقرآف الكرٔف ٬تتمع معها يف ىذه الغاية الشريفة، ماداـ "التناص" يعٍت تداخل النص السابق ابلَلحق/القدٔف 
ابٞتديد، فإطَلقو على النص القرآٓف ك٤تاكلة تطبيقو مؤدية إُف شرعية تلك النصوص ارفة اآلف كتسرب 

ٟتفاظ عليو. ٙتة تناقد أساسي بُت تعهد بنفسو ابو الرسالة ا٠تالدة ك  الشكوؾ إُف النص القرآٓف الذم ختم هللا
النص القرآٓف كغَته خصوصا يف إطار التعامل مع األغراض كا١تقاصد الناٚتة عن تلك النصوص ا١تقدسة، مثَل 

ًمٍثًلًو شىٍيءه ﴿يقوؿ القرآف الكرٔف:  صفة  سبحانو كتعاُف على حُت جعل النصارل اإللو  ]33 :شورلال[ ﴾لىٍي ى كى
أيكل كيشرب كيدخل بيت ا٠تَلء كجسَّم اليهود إ٢تهم كذلك، كاألمر ينتهي إُف ا١توووعية ىنا ما تبينها القرآف 

 ...]6 الكافركف:[ ﴾لىكيٍم ًديٍػنيكيٍم كىِفى ًدٍينه ﴿ الكرٔف:
ىذا الكتاب ا١تبُت لي  نتاج علم ٕتريب أك عقل أداِت )بنيوم( كذلك قد أثبػىتُّوي يف عرض اترٮتي للنص 

هللا سبحانو كتعاُف. فَل يوجد لو مصدر بشرم بل  كَلـبل إنو   القرآٓف كىو يشهد على أنو لي  نتاج دمحم 
أتثر هبا  ىذا النص فلسفة عقلية مثاليةعن طاقات إنسانية، فَل يقبل  إنو من مرتكزاًت مركزو إحاِفٌو خارجيٌو 

 ا١تعاصر.  األدبك  النص اٟتديث
ٙتة مصادر خارج نطاؽ اللغة ٕتعلها كسيلة من كسائل نقل الرسالة، إهنا ٖتتوم ا١تؤلف كالقارئ كالبيئة 

وركرة فك نظامو كالتاريخ. فالنص عندما يتكوف من تلك الشفرات اللغوية يتحوؿ من ا١تؤلف إُف القارئ 
ةى إرجاء الدَّللة كاختَلفها أساسا على مؤلَّفا نتيجك  ،كمشكََّل ،ك٣تسَّدا ،كمهاجرا ،كعائما ،الذم ٬تعلو ٦تتدا
 ا١تعٌت غَت/إُف أف اٟتقيقة ... ككذلك تدعوسول كىم من األكىاـ تاٟتقيقة ليس اليت تقوؿ: إففلسفة نيتشو 

يف العاَف الظاىرم، عاَف السطوح القابل للتنكيل الَلهنائي، عاَف  و مظهرموجود يف العاَف اآلخر، كإ٪تا ى
سَته بعدد القراء، فاٟتقيقة ىي اَّلعتقاد، فقد يكوف الشر خَتا، كا١تدن  مقدسا، الفووى، الذم تتعدد تفا

  ...اليقُت/الداخل/ا٠تارج، الشك فكل نص يبقى بُت صراع قطب ،اٟتقيقة زيفا كك٫تا، كاليقُت شكاك 
يفوقو من حيث  ،سبقو أك ٟتقو نصّّ  ٙتةىل النص القرآٓف يَلئم ىذه الدَّللة؟ أبدا، ألنو َّل يوجد 

 النصيَّ  التناص يقتضي اٟتضورى أك نسيج البنية الكلية، ف ا١تقارابت اللفظية كا١تضمونية كأالدَّللة  كأاألسلوب 
، كمن قارئ تتحرؾ من زمن آلخرف أك داخل النص من خَلؿ مكوانتو النصية اليت تشكًٌلو بُت النص )الغائب(
 كمن ذاتو إُف غَته... ،قط إُف ذاتو بانيا حينما يصبح مؤلفامن ذات ا١تؤلف حينما يكوف قارائ ف لقارئ أم:

، إنو َّل ينعزؿ عن صاحبو، إنو كَلـ رغم عا١تيتو كنصاعتو " فإنو برمء من كل ىذه الشوائبالنص القرآٓفأما "
إنو نص  كَّل اوطراب، َّل يلحقو غيابكَّل فووى،  شككمعناه بابت َّل يعًتيو  ،إنو نص يقيٍت مقدس،
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 معانيو، دتتجدَّ  لي  فيو شيء من التشتيت كاَّلنتشار، إنو أبدمّّ ك فلي  نصوصيا،  فرعا من غَته، لي أصيل، 
فَل أتتيو إساءة قراءة إثر قراءة، كَّل يصح فيو أتكيل َّلهنائي لكونو  ، ك٘تاشي ركحى العصر،دَّلَّلتوتتعصَّر ك 

من النص  ، ىذا اَّلنغَلؽ يعٍت الرباءةلثقايفنسيجا مغلقا على دائرة النص األكرب/الكلي ىو النص التارٮتي كا
   كل شيء. ، كإليو يرجع  عن غَته ًٌتّّ كتشكيل كيانو، فقائلو كىو اإللو الواحد غى  ،الكلي يف تشخيص كجوده

 النص القرآين وحي حمض
كثَتكف على مفهـو "الًتاث" أنو ا١توركث ال ية "الًتاث" على العقل ا١تعاصر، كلقد اصطلحالتبست قض

 1الثقايف كالفكرم كالديٍت كالفٍت للذات، كىنا من ٬تعلو ثقافة ا١تاوي بتمامها ككليتها... 
كمن ٝتات الًتاث أنو يكوف ٣تموعة من التقاليد كالتجارب كالعادات كما إُف ذلك. كالنص هبذا ا١تعٌت 

ريثو لألجياؿ الصاعدة، فالعقيدة كالشريعة كاللغة كاألدب كالتطلعات يصبح انٕتا ثقافيا كاجتماعيا يف مستول تو 
عبارة عن العقل كنساسها كالوجداف كبطانتها، كالذين قاموا بتطبيق "التناص" على النص القرآٓف أك  تصَت

جزء عززكه يف ساحة ىذا النص ا١تقدس، ٖتوؿ األمر لديهم إُف أف العقيدة الدينية كالتشريع السماكم تراث أك 
 منو. يقتضي اإلرث أف يكوف مدكَّنة كمتداكلىة اترٮتية.

استدؿ بعض ا١تستشرقُت من اآلايت اليت َف تذكر مصدر الوحي على أهنا )تلك اآلايت( غَت كَلـ هللا 
أف  كىذا ىو ىدفهم الوحيد مع 2 "كبَل شك فإنو إذا اىتزت الثقة يف بعض آايت القرآف، انسحب ذلك على القرآف كلو"،تعاُف، 

كىقػيٍرآانن فػىرىقٍػنىاهي لًتػىٍقرىأىهي ﴿ كقولو تعاُف: النب  بو فؤادى  تى بًٌ ثػى يػي قا لً القرآف الكرٔف عبارة عن كحي إ٢تي، أنزلو هللا مفرَّ 
، فا سبحانو كتعاُف ىو ا١تصدر الوحيد ا١تنزؿ للكتاب [106]اإلسراء:  ﴾عىلىى النَّاًس عىلىى ميٍكثو كىنػىزٍَّلنىاهي تىنزًيَلن 

 كاف ٣ترد قارئ لو. ا١تبُت، كالنب 
 قدسية الفحوى، وألوىية ادلصدر القرآف الكرًن كتاب

كاأللواف يف ٖتييز إنو كتاب بعيد عن مسنلة األصالة كا١تعاصرة، إنو لي  ٓتليط أم: ٥تتلىط األصناؼ 
ىويتو، فكما أف العقيدة ليست من علـو العقيدة، كعلم أصوؿ الدين أك الفقو أك أصولو لي  الدين نفسو،  

َّل -ىذه العلـو ٚتيعا" كذلك القرآف الكرٔف لي  ىو علـو القرآف نفسها بل إنو نظم التشريع الذم ديكًٌفى مؤىخَّران،
على الدين كعلى الوحي، كىذه هبذا اَّلعتبار اترٮتية إنسانية. أما الوحي فهو نفسو اإل٢تي كىو اجملاكز للتاريخ، ىي كَلـ اترٮتي -استثناء لواحد منها

 3 تلك العلـو تراث أما الوحي فلي  بًتاث".

                                                           

 .  97دراسة نقدية ٖتليلية: -القرآف الكرٔف من ا١تنظور اَّلستشراقي -1
 . 2007القاىرة، الطبعة األكُف -. لػ د. مصطفى بيومي عبد السَلـ. ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة32الًتاث النقدم: دكائر اَّلختَلؼ قراءات  -2
. قارف ذلك ٔتا طرحو جابر عصفور: حوؿ مسنلة قداسة الًتاث يف ىوامش على دفًت 26نظرية الًتاث كدراسات عربية كإسَلمية أخرل:  -3

 التنوير. 

 



                                    عن "التناص" النص القرآين تؤيد بُػْعدَ عقالنية  مواقفالفصل الثاين؛ 

  

273 

ألوىية ا١تصدر لكونو أنبل كأشرؼ مزاجا، كطبيعة، القرآف الكرٔف لي  إَّل  ٦تا يػيٍثًبتي ك٭تقق كيفًرض أف كىذا
  حبكا، كقانوان، كقاعدة، كحدا، كشطرا، كشرطا ٦تا عداه.كسبكا، ك 

أف لغتو منخوذة  انحيةألف مسمى الًتاث ينظر إُف القرآف الكرٔف من  1 اإلنسآف فػ القرآف الكرٔف لي  تراثنا
من منطقة اٟتجاز، ألف لغة أىل اٟتجاز أنقى كأصفى كأكىف من ٚتيع لغات العرب، ككانت ذات كماؿ كٚتاؿ 

"كقد سا٫تت كل اللغات أك اللهجات  كجَلؿ استوىف ٣تموع اللهجات اليت كاف يعرفها العرب على اختَلؼ قبائلهم.
القرآف كمفرداتو اليت جاءت يف أحسن أسلوب كأٝتى بياف كأحكم بناء. كإوافة إُف ذلك ٯتكن  العربية كأكثرىا نصيبا لغة قريش يف تشكيل ألفاظ

[ كصف للقرآف على معٌت الًتكيب اإل٢تي لو الذم ميزه عن سائر أنظمة كَلـ البشر 195]الشعراء:  ﴾بًًلسىافو عىرىّبٌو ميًبُتو ﴿أف نقوؿ إف عبارة: 
فالقرآف الكرٔف ٯتثل ذركة البياف يف اللغة العربية، كٝتو معانيو كمراميو يف  2 ها".كتراكيبو. كلي  كصفا للغة العربية نفس

 K. vollersس نظمو كبَلغتو، كىنا اشتبهت على كثَت من الباحثُت الغربيُت كغَتىم أمثاؿ كيلش ككارؿ فولر 
قضية بَلغة القرآف الكرٔف كنصية النص، إهنم ىاٚتوا "اللساف العرّب ا١تبُت"  Paul Kahle ...3كبوؿ كاؿ 

بطرؽ َّل شك يف بطَلهنا عند العلماء اققُت الناهبُت، كزعموا مزاعم َّل جداؿ يف كذهبا كافًتائها مثل ادعاء 
يف بداية الوحي بلهجة عربية عامية، كبدكف إعراب، كىكذا خالف دمحم بُت القرآف  القرآف األجزاء األكُف من "كاف يقرأ فولرز أف دمحم 

ىو من  كالشعر الذم كاف يكتب ابلعربية الفصحى ا١تمتازة، كابلتاِف فإف القرآف الذم بُت أيدينا اآلف لي  ىو القرآف الذم كاف يقرؤه دمحم؛ بل
 4لك فعل ىؤَّلء الذين حالوا كتابة الوحي ابللغة العربية الفصحى". صنع اللغويُت كتلفيقاهتم، كمن صنع الَلحقُت ٢تم، كذ

كمن جرل ٣تراه دكف التنبيو على ما جاء بو النص يف القرف  كن استيفاء الرد على مزاعم فولرسفَل ٯت
العشرين من النصية كتفكيكها، كىنا من الباحثُت العرب الذين رأكا النص الغرّب من منظومة النص العرّب أك 

من مقتضيات  الة يف تكويناتو اإليديولوجيمية/التناصية. فالتناصلعك  دكف لفت النظر إُف اٟتقائق الفعَّ اب
كىذه ا١تزاعم أك ا٢تجمات على الرسم العثمآف كعلى الطريقة اإلمَلئية اليت ٘تيز هبا مع أنو  "النص" كمؤدايتو،

                                                           

 .33دكائر اَّلختَلؼ قراءات الًتاث النقدم:  -1
 .268سة نقدية ٖتليلية: ار د-ر اَّلستشراقيالقرآف الكرٔف من ا١تنظو  -2
ى كفق يقوؿ كارلر فولرس: "إف القرآف الكرٔف قد نزؿ يف األصل بلهجة ٤تلية من اللهجات العربية كإنو َف يكن معراب، مث أدخل اإلعراب عليو عل -3

عبد العاؿ  الدكتور . لػ267وية: كأثره يف الدراسات النح الكرٔف القرآف . كقد ردد ىذا الرأم من ا١تستشرقُت كالو كحاييم ربن"...قواعد لغة الشعر
ـ. فالواقع إف اإلعراب قدٔف قدـ اللغة، ٙتة أحاديث كآبار كثَتة تدؿ على ظاىرة 1978، مؤسسة على جراح الصباح، الطبعة الثانية ساَف مكـر
: "أعربوا القرآف كالتمسوا غرائبو"، ككذلك قاؿ: "أعربوا الكَلـ كي بل تؤكدىا أتكيدا لي  ألم أحد عنها مرغب... قاؿ رسوؿ هللا  اإلعراب

. لػ عَلء الدين علي ا١تتقي بن حساـ الدين ا٢تندم 783، 781. رقم اٟتديث: 1/706تعربوا القرآف"...  كنز العماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعاؿ: 
و ككوع فهارسو كمفتاحو: الشيخ صفوة السقا، مؤسسة الرسالة ىػ[، وبطو كفسر غريبو: الشيخ بكرم حيآف، صحح975الربىاف فورم ]ت 

دراسة نقدية ٖتليلية: -القرآف الكرٔف من ا١تنظور اَّلستشراقي :كينظرـ. 1985-ىػ1405بَتكت، الطبعة ا٠تامسة  -للطباعة كالنشر كالتوزيع 
268-271 . 

 .264-262دراسة نقدية ٖتليلية: -القرآف الكرٔف من ا١تنظور اَّلستشراقي -4
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كاإلشارات كالدَّلَّلت ْتسب القرائن كا١تناسبات، ألنو ٭تمل بعض ا١تعآف  1توقيفي َّل سبيل إُف ا٠تركج عنو، 
نًيىةى ﴿كاستوعبها ا١تفسركف كحذؼ الواك من "سندع" يف قولو تعاُف:  لإلشارة إُف سرعة  [18]العلق:  ﴾سىنىٍدعي الزَّابى

تعاُف كسرعة تنفيذ أمر هللا من جهة الزابنية، أم مَلئكة العذاب... كاعتبار القراءات  هللاً  لً بى اَّلستجابة من قً 
الشاذة مصدرا للقرآف الكرٔف تعٍت أف القرآف الكرٔف لي  إَّل كَلما منطوقا/مكتواب بشراي، ألنو يف زعم 

هم، كىذا اَّلختَلؼ أثر يف ا١تستشرقُت/ا١تتناصُت نتاج قاعدة اللغة اليت صاغها اللغويوف، مث اختلفوا فيما بين
لذلك  بشراي افتطبيق "التناص" على النص القرآٓف يقتضي أف ٙتة مصدر  القرآف الكرٔف، فتغَت أسلوبو كبيانو...

النص ا١تقدس أك مصدر سىبىقى ٤تتول ذلك النص القرآٓف، كأنو جزء من جن  النصوص العامة حيث يعود 
... ىو موركث  ركاسب الثقافة اٞتاىلية... ىو من عند دمحم كجوده حىت يف استفادة مكوانتو كعناصره إُف

كالقرآف لي  سول امتداد كتطور لألساطَت كا١تعتقدات  ،جاىلي ألف مضامينو كانت منلوفة عند اٞتاىليُت
كأمثاؿ قائلي ىذه ا٢تواج  ا١تردكدة يستشهدكف أحياان ببعض اآلايت اليت أسند . كفق مزاعمهم الباطلة ةالقدٯت

، أسند [19]التكوير:  ﴾نَّوي لىقىٍوؿي رىسيوؿو كىرٔفو إً ﴿أك إُف جربيل عليو السَلـ، كقولو تعاُف:  فيها القرآف إُف دمحم 
، فكننو لبَلغو إايه ٔتثابة قولو؛ فهو "ألنو تلقى القرآف ٝتاعا من هللا، كبلغو تلقينا كمشافهة لرسوؿ هللا هللا تعاُف القوؿ إُف جربيل، 

 2 من ٖتملو أك نقلو".ا١تظهر لو حىت أنو لوَّله ١تا عرؼ أحد القرآف، فصحت ٙتة إوافتو إليو، كقد ينسب كَلـ الغَت إُف 
كما أجرل غَته يف القرآف على لساف األنبياء كا١تَلئكة كالصاٟتُت، بل   "أجراه على لساف النب كالقرآف الكرٔف كَلـ هللا تعاُف 

 3 ٓف كأسلوب يف اٟتديث أيضا يعرفو البشر".كعلى ألسنة الكافرين ا١تعاندين؛ كىذا أسلوب قرآ
كطبػَّقيٍوا آف الكرٔف( هتما عمياء دكف أساس،كمن ىذه ا١تنطلقات العقلية البحتة كىجَّهيٍوا إُف النص القرآٓف )القر 

عليو شكَلنية النص حينا أك بنيويتو، تفكيكية النص حينا أك سيميائيتو، أسلوبية النص حينا أك أتكيليتو ... 
إُف مدارس أخر، فظهرت جهود على أيدم دعاة ىذه اَّلٕتاىات السائدة كا١تنازع الباعثة تشَت إُف أف "النص 

ة، فقاموا بتحليل ذاؾ النص القرآٓف يف إواءاًت ارتباطاًت أكثر من ٣ترد ٣تموعة كلمات لغوي َّل ٯتثلالقرآٓف" 
. ىنا   كثَت من ا١تناسبة كا١تقاربة كا١تشاكلة كاجملانسة كا١تماثلة بينو كبُت نصوص َف يبق يف تصحيفها/ٖتريفها شىكّّ

انة أقركا تصحيف تلك األسفار كٖتريفها على كجو من الوجوه، فجماعة من الرىباف تقـو بسد العلماء الذين
يف  لي خً دٍ تي  ا١تعابد كإقامة شعائر الدين أساسا على النذكر كالقرابُت اليت أيِت الناس هبا، كأخذت ىذه اٞتماعةي 

نصوص التوراة ما ٭تقق لرجا٢تا أغراوهم كشهواهتم رغبة فيما يقدموف من ا٢تدااي كالتحف، كىؤَّلء ىم الذين 
ًلمى مً ﴿قاؿ فيهم القرآف الكرٔف  ، كيف اٟتُت نفسو كانوا يعًتفوف أبحقية ]43 ا١تائدة:[ ﴾ٍن بػىٍعًد مىوىاًوًعوً ٭تيىرًٌفيوفى اٍلكى

                                                           

 .264دراسة نقدية ٖتليلية: -القرآف الكرٔف من ا١تنظور اَّلستشراقي -1
 . 98دراسة نقدية ٖتليلية: -القرآف الكرٔف من ا١تنظور اَّلستشراقي -2
 . 99دراسة نقدية ٖتليلية: -القرآف الكرٔف من ا١تنظور اَّلستشراقي -3
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النص القرآٓف كمضامينو كأسراره كإرشاداتو كلكنهم كانوا يكتموف خوفا على أنفسهم كأموا٢تم كجاىهم كمنصبهم 
 1يف طرؼ آخر... -كجَل٢تم كشرفهم ككرامتهم بُت الناس
٣تاؿ النص القرآٓف سيظلُّ انقصان كستكوف نتائجو مضلًٌلىةن إذا َف أيخذ يف الواقع أف أم ٖتليل للتناص يف 

لقرآٓف يؤدم إُف أف اإلسَلـ كاقع حسابو دكر اإلسَلـ دينا، كالقرآف كتااب إ٢تيا. فالتناص من منظور النص ا
ٍتو تقلبات السياسة اترٮتي  أدكار األدب. ، كزكَّدىٍتوغذَّ

منطلقات ٕتعل "القرآف الكرٔف" ٤تمل  ةى احتكاًؾ اعتقادو خاطئو توحي إُفٙتة مغالطاته تقع يف الذىن نتيج
نظرا   تثبت بصفة أساسية أنو نصُّ ٤تمَّدَّل تتجاىف عن اإلساءة إليو بل إهنا  دَّلَّلت نصية/تناصية

اليت سلكها القرآف الكرٔف، حىت تو٫توا ، أك األساليب البيانية سبقتهالمضامُت ا١تشًتكة بينو كبُت نصوص أخر ل
سابقة تتَلشى يف الفضاء/الفراغ، أك أنو امتداد كاوح لألساليب اٞتاىلية للقصص نص ذات انعكاسات  أنو

الواردة فيو، كلعل تلك القصص ورب من األساطَت ٨تو قصة عاد كٙتود... فإهنما من األساطَت اليت َّل ينبغي 
للمعآف ا١تشًتكة كاألفكار ا١ترتبطة   ا ينبغي أف يكوف ذاؾ الكَلـ من عند دمحم إسنادىا إُف هللا تعاُف، كإ٪ت

 الكرٔفي  ىذا النصُّ  قرآٓف كاللغة اليت نزؿ عليها َّل ييٍسنىدي طبعية بُت النص الالعَلقة ال تلك رغمبك كالعرب ا١تتماثلة... 
 أك نزؿ عليو ألنو ٬تانب الصوابى كاٟتقَّ. إُف من جاء بو

إف نزكؿ ىذا الكتاب على اللساف العرّب دليل بعينو أف يدرؾ كل قارئ ما فيو من رسالة األمر كالنهي 
يكوف  ككل ما نطق بو أصحاب السليقة اللغوية النص شعرا كاف أك نثرا، كاٟتَلؿ كاٟتراـ... كاللساف العرّب ىو

بًًلسىافو عىرىّبٌو ﴿"كأف اٟتق سبحانو ١تا كصف كتابو أبنو:  َل يفتتنوا بودائع لغة سابقيهم،بينها لئ القرآفي ، ٚتع شطرا من منها
[ َف يكن ىذا الوصف مدحا للقرآف ألنو َّل ٯتدح أبفضل من أنو كَلـ هللا، كإ٪تا ىو مدح ٢تذا اللساف العرّب ا١تتجسد يف  320]الشعراء:  ﴾ميًبُتو 

      ][ :)حساف بن بابت( ك٢تو، كذلك على حد قوؿ األيكىؿ السليقة من شعر كنثر، كجىدٌو  كل ما نطق بو أصحاب
 2د ػػمػػػػلكن مدحتي مقاليت ٔتح ما إٍف مػدحتي دمحمان ٔتقاليت

صار القرآف الكرٔف سببا أساسيا يف كوف اللغة العربية رفيعا بُت اللغات. ىذا ىو ا١تعيار األساسي الذم ٯتيز 
بُت طريف النص: النص ا١تصوغ البشرم كالنص التكويٍت اإل٢تي. فالنص ا١تصوغ البشرم كإف بلغ يف فصاحتو 

 كبَلغتو أقصى اآلفاؽ كلكنو ينصىبُّ أخَتان يف النص العاـ. 

                                                           

م فَل يبقى أم شك يف انقساـ اجملتمع اليهودم بُت عدة فرؽ كٚتاعات مثل الصدكقيُت كالفريسيُت كٚتاعة الرىباف كاألحبار كالفقهاء... كله -1
د ٛتجعلوا تعليمات دينية رىن ملذات الدنيا ككانوا ينسبوف تلك التعليمات كَلما إ٢تيا. ينظر: الباب األكؿ من "اتريخ اإل٧تيل كالكنيسة" أل

 لبناف.-كما بعده. للمعلم بطرس البستآف، دار ا١تعرفة بَتكت 10/703إدري . كينظر: دائرة ا١تعارؼ قاموس عاـ لكل فن كمطلب:
. لػ د. دمحم دمحم أبو 11من أسرار التعبَت القرآٓف دراسة ٖتليلية لسورة األحزاب: كينظر:  .3/240ا١تثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر:  -2

 ـ.1996-ىػ1416تبة كىبة، القاىرة. الطبعة الثانية موسى. مك
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كما َّل ٯتكن للغة البشرية انفصا٢تا من القواعد َّل ٯتكن كذلك انفصامها من الفضاءات غَت اللغوية، ألف ف
و إُف ا١تخاطب. إيصالى  اللغة َّل تقتصر على مقوَّلت منطوقة كمكتوبة بل إهنا تعبَت ٭توم معٌت يقصد ا١تتكلمي 

"النصية"، ٦تا يعٍت أف صياغة مثلو يف طاقة  أم: فبالعَلقة بُت ا١ترسل كا١ترسل إليو تتصف اللغة بصفة "النص"
اإلنساف، كل أتليف يكوف أ٪توذجا لْلخر أف أيِت ٔتا ىو أفضل منو أك بشيء من مثلو للتداخل بُت الَلحق 
كالسابق، فالَلحق مؤخر ابإلوافة إُف السابق، كمقدـ ابإلوافة إُف ما بعده، كذلك يكوف السابق َّلحقا 

نسبة ١تا يليو... نزؿ القرآف الكرٔف على بلساف عرّب مبُت إرشادا للناس إُف ا٠تَت، ابلنسبة لألكؿ كسابقا ابل
كهتذيبا لنفوسهم من الشر، كىداية للعقوؿ إُف الصراط ا١تستقيم، فكاف من مقتضيات ىذا الغرض األٝتى أف 

لغرض، كأبلغ ا١تعٌت، يكوف الكَلـ/النص )القرآٓف( ٦تا ىو منطوؽ أك مكتوب من قبل ليكوف أكىف ا١تراد، كأمت ا
فالنص اإل٢تي َّلشتمالو على الرسالة ا٠تالدة نزؿ بلغة منلوفة بُت انطقيها إفحاما للحجج الواىية اليت تنتهي إُف 
تفاىة القوؿ: إف القرآف الكرٔف لي  كتااب إ٢تيا، إنو لي  من اإللو الواحد األحد، فثبت من خصائص ىذا 

ـه... مع أنو قد نزؿ ٔتا كانوا ينطقوف الكَلـ اليت ٘تيزه عن غَته أنو لي    كَلما فيو إدراجه أك إدخاؿه أك إقحا
  كيفهموف فلم يقدركا على اإلتياف ٔتثلو أك بشيء منو.

وظائف ىي من أىم كظائف اللغة ٚتيعها حيث إف ال informative functionفوظيفة اإلبَلغ 
ف الكرٔف بػ "البياف" أف كاف الغرضي األساسيُّ اإلبَلغى لذا كصفت اللغة يف القرآ األخرل مرتبطة بػ اإلبَلغ، فلما

ا ﴿لساف عرّب مبُت كمن ذلك قولو تعاُف: بأبنو  القرآف الكرٔفكردت عدة آايت تصف كقد  ك"اإلفصاح"، كىىىذى
  لي  ٢تا معٌت كَّل دَّللة. كإَّل فيلـز ٖتوؿ اللغة إُف ٣ترد أصوات كأصداء كرموز [103]النخل:  ﴾ًلسىافه عىرىّبّّ ميًبُته 

 االختالؼ الطبيعي بُت َتليل النص األديب والنص القرآين 
َّل يطيق  ربغم ذلكف نسبتو إُف هللا تعاُف، كصفتو كحيا إ٢تيا، مفصوَّل عن لى لًٌ كحي  القرآٓفُّ  النصُّ إذا ديًرسى 
التعبَت، كأنسب اللفظة، كأشرؼ الكلمة،  دقة، ك بثبات العمقلبلوغو أقصى الكيٍنًو، كاتصافو اإلنسافي ٖتىىدًٌيىوي 

النسيج، كمتانة التعبَت، كصَلبة  َلكةكأنبل اٞتملة، كألطف الفقرة/النص، كدقة ا١تعٌت كرقتو كلطفو، كح
تشد أف القارئ ٭تك كالدليل على ذلالتنليف...  فصاحةالبياف، ك  بَلغةاألسلوب، كقوة الشكل كالنظم، ك 

َللو كحرامو كأمره كهنيو... لذا ك٪تاءىا يف دراسة النص القرآٓف لغرض استكشاؼ ح ،كا١تعآف ،أوعاؼ الصور
 متعددة ككسائل ،اكطرق ،مذاىب ستخدـكاٞتمل، في ر ا٠تارؽ يف بناء الكلماتستجلي الدقة يف التعبَت كاألمي
، األنبياء  كقصصى  ،اإلنساف كالغرائز يف اآلايت اليت تصف أحواؿى  ،كاألحواؿ ،كا٢تواج  ،بياف ا٠تواطرل

 كصورىا كرموزىا. ،كحكاايت الرجاؿ كالنساء ا١تذكورين فيو
موقف الباحث أماـ ألفاظ الشعر كتراكيبو كصوره ٔتوقفو أماـ ألفاظ القرآف الكرٔف  ىذا ىنا كإف شابو

"َّل ٬توز إ٫تالو، ألننا مع القرآف نستنبط شرعا كدينا كحَلَّل كحراما كأسرارا كأحواَّل كإعجازا، كمع  جوىراي كصوره إَّل أف ٙتة اختَلفا
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القرآنية لو أىدافو كمراميو، كالتدس  يف سراديب الكلمة الشعرية لو أىدافو كمراميو،  يف بواطن الكلمة ، إف التدس 1 الشعر نستنبط صنعة كلقانة
 كمع ىذا اَّلختَلؼ الذم يراه بصورة أكوح من ىذه اإلشارات كل من عاًف تفسَت القرآف كٖتليل الشعر... فإننا حُت ننقل طرائق ا١تفسرين يف

اعتصار الكلمات، كالًتاكيب، كاألحواؿ، كرصد كل ة ككل إٯتاءة يف كل منعطف من فواصل التحليل كالتدقيق يف استخراج ا١تعآف، كالصرب على 
كأسرار  كركابط كمكوانت الكَلـ، إف نقل ىذا إُف الشعر كالبياف ا١تختار جدير إبخصابو كازدىاره، كفتح مغاليق َّل يفتحها إَّل منهج ْتث العربية

كعند دراسة أم كتاب/موووع يقيمو،  االعلمية أف لكل علم منهجٙتة قاعدة معركفة بُت األكساط  2 بَلغتها".
٠تلط كالفساد يف استخَلص النتائج، فاختَلؼ ا١تنهج يف  إُف ا كيَل يؤدم ذلك  كأصولو ينبغي أف ٭تًـت منهجو

كَل النصُت يتمثل فرقا جوىراي بينهما حيث َّل يصح أف يقاس أحد ا١تصطلحُت على اآلخر دكف رعاية 
 سياقهما الذم تولَّدا فيو.ظركفهما أم: 

/الطبعيَّ بُت ا١تنهجُت، ألف مفهومي النصُت  كلعل اَّلختَلؼ الطبعي بُت طريف النص يفرض البعدى ا١تنهجيَّ
٥تتلفاف، ىناؾ نص يتخذ كجودىه كمادتىو من عناصر غَت لغوية للكَلـ، كىناؾ نص يكوف مؤلفا من الكلمة أك 

عل مطلبىو من ترتيب الشفرات ا١تعجمية كتنسيقها كتنظيمها، من آتلفها اٞتملة كلكنو َّل يعدك دكائر٫تا بل ٬ت
"كمن مث خرجت اٞتملة العربية من نطاؽ ثنائية اللفظ كا١تعٌت، كدخل الكَلـ ٣تاؿ النص حيث َّل ينتهي األمر إُف الصورة اٟترفية كتداخلها، 

كا١تعنوم ٔتا أنو يعود بعض منو إُف اٟتظ الفردم، ما ٝتاه سوسور ابلكَلـ، كإُف ا١تكتوبة أك ا١تنطوقة بل إنو أخذ يشمل ٚتلة أكواع التعبَت الشكلي 
    3 اٟتظ اٞتماعي، ما ٝتاه ابللغة".

 اجتاه التلقي
يتحقق كجود النص بكاملو بتلقي القراءة ككيفياتو كأدكاتو كأىدافو، فالقارئ ينسى القراءات السابقة 

ة معارفو يجكعند إعادة إنتاج تلك ا١تعلومات ٖتدث إوافات جديدة نت ،كا١تعلومات الكامنة يف حجبها
"كللقارئ دكر فعاؿ يف عملية إنتاج النص ذاهتا، فليست العَلقة بُت النص كالقارئ عَلقة تسَت يف إتاه كاحد، السابقة كٕتاربو الَلحقة. 

لنص أبعادا جديدة، قد َّل يكوف ٢تا كجود يف النص. كعندما تنتهي من النص إُف القارئ... فبقدر ما يقدـ النص للقارئ، يضفي القارئ على ا
َّل من -العلمية إبحساس القارئ ابإلشباع النفسي كالنصي، تتَلقى كجهات النظر بُت القارئ كالنص. عندئذ تكوف عملية القراءة قد أدت دكرىا

  4 سواء". حيث إف النص قد استقبل، بل من حيث إنو قد أثر يف القارئ كأتثر بو على حد
نظرية التنثَت ا١تتبادؿ بُت النص كالقارئ كإف صارت متفاعلة مع القارئ كاللغة لتحقيق كحدة نصية للنص، 
لكن توجيو ىذه القضية إُف دراسة نصية النص العرّب كإف صار متناغما مع دراسة نصية النص الغرّب لكن 

اؤَّلت عديدة حوؿ قداسة النص كإرجاعو إُف ما تلبث تثَت تس-عند مشولو للنص القرآٓف-على كجو اإلطَلؽ
ؼ بو يف علم النص كىي اإلحالة إُف النصوص السابقة... النص التارٮتي كاَّلجتماعي كالثقايف... شيء معًتى 

                                                           

 . 413لقانة: "لىقَّنٍػتيو الشيءى فػىلىًقنىوي كتػىلىقَّنىوي، كىو لىًقنه حسن اللَّقانة". ينظر: أساس البَلغة:  -1
 . 7-6من أسرار التعبَت القرآٓف دراسة ٖتليلية لسورة األحزاب:  -2
 -لػ دمحم زبَت عباسي، ٣تلة الدراسات اإلسَلمية، العدد الثآف، اجمللد التاسع كاألربعوف، الصيف )إبريل  .71بعد النص القرآٓف عن "التناصية":  -3

 ابكستاف.  -ىػ(، ٣تمع البحوث اإلسَلمية، اٞتامعة اإلسَلمية العا١تية إسَلـ آابد 1435شعباف  -ـ/ٚتادل الثانية 2014يونيو 
 .178-177علم لغة النص ا١تفاىيم كاَّلٕتاىات:  -4
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َت ؟ ىل تعترب تفاسلتنثَت ا١تتبادؿ. ىل النص القرآٓف يقبل ذلكككصف عَلقة ىذا النص بػ القارئ عَلقة ا
 من الوحي اإل٢تي؟!  جزءا كما يتلقاه للنص القرآٓف -تو كذكاؤه أقصى الغاية مهما بلغت عبقري - القارئ

 من الطبع، لن يعتقد أحده ٔتا يسيء إليو أبدا.
أكؿ من تلقى القرآف الكرٔف من  - بل إف السنة كالسَتة الصحيحتُت تثبت بكل كووح أف النب دمحما 

َف يفٌسر القرآف الكرٔف كلو، كأنو كاف يفٌرؽ تفريقا حاٝتا بُت الوحي ا١تنزؿ عليو، كبُت بيانو الذم يبُت بو  - ربًٌو
النص البينصي، ألف التعددية  "دكر ا١تتلقي من أىم اللبنات النصية يفـ، أك يقضي بو بُت أصحابو كغَتىم، فػ شرائع اإلسَل

رئ )ا١تتلقي(، كاٟتوارية كاَّلزدكاجية يف ا١تعٌت كالدَّللة ٖتدث يف النص عرب التداخل، كىذا التداخل يتولد من ٪تطية التنثر كالتنثَت الذم ٬تمع القا
الية َّل تكوف إَّل مفاد مسبقها. كمن ٚتيع ىذه كا١تؤلف، فكل مؤلف قبل أف يصَت مؤلفا يكوف قارائ، لذا، فإف ا١تعآف كالدَّلَّلت الواقعية كا٠تي

نص اللفتات كالعوارض البشرية فإف النص القرآٓف بعيد جدا عنها، ألف قضية التلقي مقصور على الرأم الشخصي )الفردم(، يستفيد القارئ من ال
ة كالوصفية، كلذلك يقاؿ إف كَّلدة القارئ موقوؼ على افًتاض كفق ٥تزكانتو الوريثة كاٟتصيلة عرب ا٠تطوط الرأسية كاألفقية/اآلنية كالتعاقبية كالتزامني

 1 موت ا١تؤلف، كظلت مدرسة دريدا/ابرث مشغولة هبا".
   نصوص بشرية النص القرآين يف ضوء ْسات

َّل ٯتكن تطبيق "التناص" ٔتفهومو األكؿ على النص القرآٓف، ألف النص من منظار جوليا يكوف نسيجا من 
أك ٣تهولة األثر نتيجة ٝتة اإلنتاجية ا١تتفاعلة يف إ٬تاد نص كائنا ما كاف، فالنص من  مقتطفات معركفة األصل

كجهتها كمن كجهة نظر دريدا كابرث كلدل أمثا٢تم كأتباعهم لي  أكثر من جديلة ثقافة/شظية اتريخ/كياف 
سات كاألخبار أسطورة/رمز إٯتاءات فلسفية اجتماعية كسياسية/٤تمل عادات كتقاليد/فسيفساء من اَّلقتبا

 .َجيع الشائبات والعيوبفالقرآف الكرًن منزه من سانية... كالقصص ككل ما ىو موركث من التعابَت اإلن
ىل القرآف مثل اإلنياذة كعولي  حيث إهنما نصاف متفرعاف لنص كاحد أصل كىو األكديسا كما ذكر٫تا 

بُت النصُت: الفرعي كاألصلي َّل  التَلقيجنيت ٖتت مصطلح "النصية ا١تتفرعة"... كىذه العَلقة اليت ٗتلق 
عٍت أف النص الثآف قد ٖتوؿ من األكؿ بدكف عَلقة ا تعٍت ٘تاما التماثل الكلي كاٟتضور الفعاؿ بل إهنت

من الكتب السابقة/كعلى  منخوذاَّلستحضار كاَّلستشهاد... ىذا ا١تفهـو للتناص يوجب أف القرآف الكرٔف 
 الذين ربػٍَّوه.  ابع النب أك األصحاألقل من تصني

أما التناص ابعتباره حضورا فعاَّل من خَلؿ دمج اَّلقتباس أك اَّلستشهاد كأشباىهما بُت النص إلعطائو 
فوؽ ذاؾ النص الذم استفاد منو  اكجودا َّل يتوافق مع النص القرآٓف ألف ىذا اٟتضور الفعاؿ يطلب أف ٙتة نص

ىذا النص الفرعي، كالقرآف الكرٔف أساسا ىو النص األصلي، كَّل يتفرع منو شيء فضَل عن استفادتو من أم 
إذا كاف الثآف يعترب فرعا  إَّل نص آخر، ألف اَّلستفادة يعٍت اَّلرتباط األدّب كىذا َّل يتحقق بُت عملُت أدبُت

                                                           

 .83بعد النص القرآٓف عن "التناصية":  -1

 



                                    عن "التناص" النص القرآين تؤيد بُػْعدَ عقالنية  مواقفالفصل الثاين؛ 

  

279 

 قرآف كَلـ إ٢تي ٤تفوظال ألف ٔتثابة نص أصلي للقرآف الكرٔف، يكوفم نص آخر ابلنسبة لألكؿ. ٙتة َّل يوجد أ
 . فضَل عن استفادتو من غَته رب العا١تُت عند

فالتاريخ  Hanna كحنا Plattleإف عٍت بػ "التناص" التاريخ كما أطلق عليو بعض النقاد مثل بليت 
كما ذكر فيو من قصص السابقُت جاء لغاية  ا الوصف،سجل الوقائع البشرية، كالنص القرآٓف بعيد عن ىذ

 .دينية سامية
فقد كاجو ذاؾ النص ا١تقدس هتما عديدة كحي إ٢تي تعهد هللا ْتفظو، كمع ىذا  لكن القرآف الكرٔف ىو

 ، كٖتقق السر اإل٢تي فيو.كلكنها سقطت بعضها تلو بعض لعلو شننو
الفرية  لى بى قٍ نا ذلك أف نػى مي زً لٍ نف النص القرآٓف يػي بش "التناص" يف الًتاث العرّب كَّلسيما عندما نسلم مفهـو

ما يف القرآف من علومهم  هنلم على أيدم اليهود كالنصارل يف الشاـ كا١تدينة، كأنو أنو تعلَّ  على رسوؿ هللا 
َل أحدا من القدامى من كجَّو ىذا األخذ كالتقليد أك اَّلحتذاء كاَّلقتفاء أك اَّلقتباس كالتضمُت إُف القرآف الكرٔف "ف، عنهممتنثرا ٔتا تلقى 

ب مينػىزَّؿه حيث قاـ ٔتحاكلة إثبات النص القرآٓف من خَلؿ العَلقة النصية التفكيكية، كعلى العك  ٘تاما قد اتفقت األمة على أف القرآف الكرٔف كتا
ا١تُت، كَّل شريكى لو أحده فيو. عندما يَلحظ "النص القرآٓف" على ووء العَلقة التناصية بُت النصُت: النص األكؿ كالنص اآلخر، النص من ربًٌ الع

تلميح، السابق كالنص الَلحق، النص الغائب كالنص اٟتاور، سواء أ تكوف تلك العَلقة جليةى الصورة ٨تو اَّلقتباس أك تكوفى خفيةى الصورة ٨تو ال
 لـز القوؿ أبف القرآف الكرٔف نص متداخل كنص متقاطع مع نصوص أخرل، ككذلك َّل استقرار للنص القرآٓف أصَل َّلبتعاده عن اَّلنغَلؽ اٞتزئيي

" "النصكالكلي، اللفظي كا١تعنوم، كابألخص إذا أيًخذى ذلك النصُّ يف اَّلعتبار من منظور النص التفكيكي، كذاؾ األمر يكوف ٔتثابة إىَلؾ كجود 
لتفسَت ا١تقدس من األساس إلرجاعو إُف التفكيكية، كٖتويلو إُف الَل٘تركزية، كإحالتو على الدَّلَّلت النإتة من جهد التلقي كالشرح الثقايف كا

 1 اَّلجتماعي النفسي اللغوم".
كأف الدين اإلسَلمي تبع لدايانهتم، كأف القرآف الكرٔف أصلو ما يف أيديهم من التوارة كاألانجيل ارفة، كمن 

 ىذه الزاكية يتواصلوف إُف اَّلىتماـ ابألصل كترؾ الفرع الذم يعنوف بو القرآف الكرٔف. 
كمن مث  ،ة كالعلم/العقَلنيةكلعل من الصواب أف يقاؿ إف "التناص" نتيجة بواعث الصراع بُت الدين/الكنيس

 أك الَلدينية أك الدنيوية كسط خضم ترٚتات ٥تتلفة للمصطلح.  secularismانتقل ا١تصطلح إُف العلمانية 
بار العلماء كدعاة التجديد مطالبُت بتقدي  العقل كاستقَللو دث الصراع بُت الدين كالعلم حينما ح

ذىب العقلي أكؿ األمر على إنكار الوحي ابلكلية، بل جعلوا لكل كَف ٬ترؤ دعاة ا١ت ،اب١تعرفة بعيدا عن الوحي
 من الطرفُت دائرة خاصة يعمل فيها مستقَل عن اآلخر. 

دعا إُف تطبيق ا١تنهج العقلي يف الفكر  ١تذاىب الفلسفية يف ىذا العصر، إنواف مذىب ديكارت أبرز اك
... ككاف يرل أف ميداف ا١تقدسةى  كالنصوصى  الكنسيةى  كالعقائدى  الدينى  - لسبب ما - كاٟتياة كاستثٌت من ذلك

 العلم الطبيعة كموووعو استغَلؿ القول الطبيعية كأدكاتو الرايوية كالتجربة... 
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مث جاء نيوتن بنظرية اٞتاذبية مؤيدة بقانوف رايوي مطرد، فووعت أساس الفكر ا١تادم الغرّب كا١تذىب 
 العقلي كالطبعي...

بظهور ركح الشك يف كل شيء تقريبا، كتعالت أصوات الباحثُت كالفَلسفة أف  ٘تيز القرف الثامن عشر
 العقل ىو كل شيء كما عداه فوىم كخرافة، كالوحي ٮتالف العقل فهو أسطورة كاذبة.
 فنتائج نظرية داركينية، كدكركاٯتية، كفركيدية كغَتىا قد أدت إُف إ٬تاد العلمانية... 

كإذا  ،من آايت اٞتاىلية ا١تعاصرة ٤تضة ا١تعايَت الدينية العلمية فنراه آية إذا اىتممنا بػ "التناص" يف ووء
جعلناه ىدؼ تنقيب اآلبار العلمية بغض النظر عن فك األصوؿ الدينية كتوجيو اللـو إليها فنراه آية من آايت 

 العصر التنويرم.
 ىااتف الرؤيتاف صارات مصبَّ اٞتداؿ كالتطرؼ.

و كحدة اٟتق كاٟتكم، كىو صبغ الرفاىية، أما الدين فجمود كرجعية كخرافات ترل العلمانية أف العلم ى
الشم  كثبت كقاؿ توبرنيق إهنا كركية كتدكر حوؿ  - ألجل عملية ا٠تَلص - "قالت الكنيسة: إف األرض مسطحة كىي مركز الكوفكأساطَت 

ؽ. ـ. كقاؿ ليل كداركين إف  4114خلقا يف ستة أايـ عادية سنة كالعلم مصيب! كقالت الكنيسة: إف الكوف كاإلنساف  ٢تم أف الكنيسة كاذبة
 1 عمر الكوف يقدر ٔتئات ا١تَليُت من السنُت كاإلنساف اب١تَليُت كثبت على أهنما على حق كأف الكنيسة مبطلة".

ىذه علمانية العلم خصوصا بعد أف تعاُف صوت الكنيسة أف لي  ٙتة شيء يستحق أف يسمى دينا إَّل 
ا١تقدسة، كإزاء ذلك بدا من ا١تنطقي جدا أف تتعاُف أصوات الناقمُت من العلماء كسواىم ليتحرر العلم  تعاليمها

 من قيود الدين، كلتذىب تعاليم الدين إُف اٞتحيم...
تطوير ٤ترؼ لليهودية كالنصرانية أك ىو جزء من ٣تموعة األدايف  أبنو اإلسَلـفا١تهاٚتة الشعواء على 

 تكاؾ الوثنية العربية أبدايف فارس كا٢تند.الشرقية تولد من اح
 كإف القرآف من كوع دمحم أك ىو من إمَلء راىب نسطورم تعلم دمحم على يديو مدة طويلة يف الشاـ !!

من العرب كورقة بن نوفل مع اقتباسات من  اإل٧تيل ا١تهجورة كآراء ا١تتحنفُتأك ىو نتف من نسخ التوراة ك 
ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا اًبلذًٌٍكًر لىمَّا ﴿تعاُف:   الركحانيُت كنمية بن الصلت... يقوؿ هللاُتاٟتملة الشعرية لبعض ا١تتنمل
يدو ﴿ ]43 فصلت:[ ﴾جىاءىىيٍم كىًإنَّوي لىًكتىابه عىزًيزه  ٍلًفًو تىنزًيله ًمٍن حىًكيمو ٛتًى ٍيًو كىَّلى ًمٍن خى ٍتًيًو اٍلبىاًطلي ًمٍن بػىٍُتً يىدى  ﴾َّلى أيى

    ]41 فصلت:[
فيو من كتب/مصادر أخرل، أك القرآف  دةطبيعة النص القرآٓف ترفض أف تتسرب إليو تلك القصص الوار 

، التكرار يف القصص اليت كردت يف القرآف الكرٔف يعود إُف النظاـ الداخلي الكرٔف استفاد منها يف نسج نصيتو
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عضها تقع حىت يـو الساعة . كما يدؿ عليو ذلك ىو أف تلك القصص كإف سبقت األزماف كبللنص القرآٓف
كلكنها منسوجة يف أغشية النص كأكشاجو ا١تختلفة، كىذا النص من أعلى النماذج للفصاحة النصية كبَلغتها. 

 من عـز حىت . ألف مثل صياغتو لي  من تكاليف البشر،بشرو  كىذه ا١تيزة ىي ما ٘تيزه عن كَلـ يشوبو إجهادي 
   ثلو فقد مت إقصاء عزمو.ٔت اإلتياف

 نظرية "النظم" يف الًتاث العريب
كعلق عليها ١تسات نقدية أدبية قامت على أصوؿ  ،كطورىا ،فػ "النظم" نظرية جاء هبا عبد القاىر اٞترجآف

                                                                   فكرية كفلسفات كمعتقدات كأيديولوجيات ٥تتلفة. ىذه النظرية كحيدة يف الًتاث اليت ٖتيط ابلنصوص                                    
ص القرآٓف"، لكن ٖتليل عناصر ىذه النظرية يستكشف لنا أف النص من منظار الغرب كمن ومنها "الن ،كلها
كالنص من منظار العرب شيء، أما القرآف الكرٔف للنصية فإنو يقًتب إُف النظم دك٪تا األخَتة لفقداهنا  ،شيء

القرآٓف فهو النص  كَّلسيمابعض اٞتوانب عند إطَلقها على النص القرآٓف. أما إطَلؽ "النظم" على النص 
 يسايره مع ٚتلة مكوانتو.

كلذلك صار "النظم" نظَتا للنسج  1 "وم الشيء إُف الشيء كيف جاء كاتفق".فػ "النظم" عند عبد القاىر َّل يعٍت 
كالتنليف كالتعليق كالتَلـؤ كالصياغة كالبناء كتناسق الدَّللة كتَلقي ا١تعٌت كما أشبو ذلك... ىذه ا١تكوَّانت عند 

 آتزرىا تقتضي ترتيب األلفاظ على حذك ا١تعآف، إذ األلفاظ تكوف أكعية للمعآف.
خصائص النظم القرآٓف/النص القرآٓف للبعد القائم بُت مفهومي  فا١تناىج الباعثة يف إ٬تاد "النص" َّل تَلئم 

"النص"؛ العرّب كالغرّب، القدٔف كاٞتديد. فالعناصر اليت تظهر من ٖتليل النص القرآٓف ليست من ٕتليات 
 السياؽ؛ ا١تقاؿ كا١تقاـ يف الكَلـف ...بل إهنا َّل تَلئمها أصَل للمفارقات األساسية بينهما النصية ا١تعاصرة

، بينما ينتجها اَّلحتكاؾ النصي من طريق الشعور أك الَلشعور ، كلو ٪تطية مشخصَّةَّل يعدك حدكدىهالبشرم 
 انتمكوَّ ألف ا٠تالق َّل يػيعىدُّ جزءا من  السياؽ القرآٓف فإنو معزكؿ عن عَلقة التنثر كالتنثَت بُت ا٠تالق ك٥تلوقو،

ة "النص"، أك تشكيل مقاطعو أك ٕتسيد أ٪تاطو، أف يكوف لو دكر يف ٖتديد نصي فضَل عنالكيآف النص 
اآلخذ  ؛فالنص َّل يتم إَّل ابرتباط ىذه ا١تقاطع اللفظية كا١تعنوية كاجتماعها يف استظَلؿ ا١تعطى النصي

 كا١تنخوذ/اآلكل كا١تنكوؿ.
 :لألسباب التالية كتناصية "النص" "التناص" كعناصرىا ٗتتلف عن نظرية "النظم"

: يقابل "النظم" النصية الشائعة يف اَّلٕتاىات النصية اٞتديدة إَّل أف تلك النصية يف كجودىا َّل تصلح أوال
إلقناع ابحثي النصوص ا١تقدسة كعناصرىا بل قد تتجاكز قداستها، على حُت أف "النظم" نظرية أسسها عبد 
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ل ىذه النظرية يشمل كل النصوص القاىر اٞترجآف لغرض الوصوؿ إُف الكَلـ يف إعجاز القرآف الكرٔف، كفحو 
على ذلك صنيع عبد القاىر بنفسو يف كتابو دَّلئل اإلعجاز صنو   للدَّللة كفآفك  ،ا١تقدسة كما ٬ترم ٣تاريها

كتابو أسرار البَلغة حيث َف يباشر كَلمو بػ نصوص الكتاب اٟتكيم بل جاء بنماذج اللغة السارية بُت 
شدهتا، مطلعُت على فوائد جليلة كمعاف شريفة، قادرين على تتبع أكساطها ككانوا كاعُت برقة األساليب ك 

 ][ 1الصور كاستقصائها كَّل يكونوف كمن قيل فيو: 
قًٌقيػٍوا َفٍى ٭تيىقًٌقيػٍوا   ػػاػػػػػػػػػاَّلن كىَّل يػىٍعلىميػٍونػىهى يػىقيٍوليػٍوفى أىقٍػوى   كىلىٍو ًقٍيلى ىىاتيػٍوا حى

قد ٝتعنا ما قلتم، فخربكان عنهم عماذا عجزكا؟ أعن معاف من دقة معانيو كحسنها كصحتها  "فقيل لنا:يقوؿ عبد القاىر اٞترجآف: 
يف نظمو،  يف العقوؿ؟ أـ عن ألفاظ مثل ألفاظو؟ فإف قلتم: عن األلفاظ. فماذا أعجزىم من اللفظ؟ أـ ما هبرىم منو؟ فقلنا أعجزهتم مزااي ظهرت ٢تم

تهم من مبادم آية كمقاطعها، ك٣تارم ألفاظها كمواقعها، كيف مضرب كل مثل، كمساؽ كل خَت، كخصائص صادفوىا يف سياؽ لفظو، كبدائع راع
ة كصورة كل عظة تنبيو كإعَلـ، كتذكَت كترغيب كترىيب، كمع كل حجة كبرىاف، كصفة كتبياف، كهبرىم أهنم أتملوه سورة سورة، كعشرا عشرا كآي

، كلفظة ينكر شنهنا أك يرل أف غَتىا أصلح ىناؾ أك أشبو، أك أحرل كأخلق، بل كجدكا اتساقا هبر كآية، فلم ٬تدكا يف اٞتميع كلمة ينبو هبا مكاهنا
مووع طمع حىت خرست  - كلو حك بيافوخو السماء - العقوؿ، كأعجز اٞتمهور. كنظاما كالتئاما، كإتقاان كإحكاما َف يدع يف نف  بليغ منهم

٘تلك أف تصوؿ، نعم فإذا كاف ىذا ىو الذم يذكر يف جواب السائل، فبنا أف ننظر أم أشبو فلم  2األلسن عن أف تدعي كتقوؿ كخلدت القرـك 
ما ىي  ابلفىت يف عقلو كدينو، كأزيد لو يف علمو كيقينو، أف يقلد يف ذلك ك٭تفظ منت الدليل كظاىر لفظو، كَّل يبحث عن تفسَت ا١تزااي كا٠تصائص

ككلم معدكدة معلومة،  يف يكوف أف تظهر يف ألفاظ ٤تصورة،اجملاكز لوسع ا٠تلق كطاقة البشر؟ كك كمن أين كثرت الكثرة العظيمة، كاتسعت اَّلتساع
و أبف يؤتى ببعضها يف إثر بعض، لطائف َّل ٭تصرىا العدد، كَّل ينتهي هبا األمد؟ أـ أف يبحث عن ذلك كلو، كيستقصي النظر يف ٚتيعو، كيتتبع

 3 كَل منو بشاىده كدليلو، كيعلمو بتفسَته كأتكيلو، كيوثق بتصويره ك٘تثيلو..."  شيئا فشيئا، كيستقصيو اباب فبااب، حىت يعرؼ
فصار ذلك مثل "النص"  ،إذ كاف "النظم" عند اإلماـ مكوان من الكلم كفق مقتضيات ا١تعآف كاألحواؿ

ها يف النطق( ألنك تقتفي يف نظمها آبار "كأما نظم الكلم فلي  األمر فيو كذلك )أم َّل يعٍت ٣ترد تواليالذم يتكوف من اٞتمل ا١تتتالية. 
 ا١تعآف كترتبها على حسب ترتيب ا١تعآف يف النف ، فهو إذف نظم يعترب فيو حاؿ ا١تنظـو بعضو مع بعض... حىت يكوف لووع كل حيث كوع علة

لى الوجو الذم فمن انحية تناسق الدَّللة كتَلقي ا١تعٌت ع 4 تقتضي كونو ىناؾ كحىت لو كوع يف مكاف غَته َف يصلح".
تقتضيو األحواؿ كالظركؼ كإف كاف صاٟتا ١تعٌت "النص" كما تتسم فيو النصية على كجو العمـو لكن إف 
كوعنا مفهـو "النص" ٦تا بعد اٟتداثة حيث تطور على أيدم األلسنيُت كالنصيُت ٖتت مناىج جديدة لكاف 

 ظم" ٮتتلف عنو يف جوانبو األخرل."الن

                                                           

 ذكر ا١تربد ىذا البيت يف قصيدة طويلة ألن  بن أني . كذكر السيد رشيد روا يف ىامشو على دَّلئل اإلعجاز أف األستاذ اإلماـ )الشيخ دمحم -1
 .45عبده( كتب أف البيت ألّب األسود الدؤِف. ينظر: دَّلئل اإلعجاز: 

: الفحوؿ كىي حقيق -2  ة يف اإلبل، ك٣تاز يف الناس. خلدت: أم أقامت يف أماكنها كنخلدت. كالقرـك
. لإلماـ عبد القاىر اٞترجآف. صححو الشيخاف دمحم عبده كدمحم ٤تمود الًتكزم. علق عليو السيد دمحم 45دَّلئل اإلعجاز يف علم ا١تعآف:  -3
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اليت تكتمل هبا النصية  األس  كحدات ٘تثلكالتحبَت  ،كالوشي ،كالبناء ،كالصياغة ،كالتنليف ،فالنسج
ه منها، لكن "النص" بعد اكتمالو يتحرر من قيود قائلو/صائغو/كاتبو/مؤلفو/خالقو، "النص" كجودى  ٯتتصك 

يصَت ذاؾ  حسب توجهاتو الفكرية كالثقافية، كمن مثىَّ  يتصرؼ فيو القارئ حيث ٯتكن لو أف كيتحوؿ إُف ملك
النص ملتقى ثقافات متنوعة ينهل القارئ من معينها حسب طاقتو ليناؿ حظا كافرا من النص ا١توركث، كىذا 
األمر َّل يتم إَّل يف إطار نص لي  لو كاقع بل إنو يكوف عبارة عن فضاء أك فراغ يضفي عليو القارئ دَّلَّلت 

بل إنو  عىٍوضي  القارئ َّل يكوف نتيجة تفكَته يف النصفما يدركو لفظية كمعنوية يف ووء حصيلتو النصية، إذان، 
ل إليو قلبيو، أك يضفي عليو لو أف يستنبط من النص ما ٯتي ا١تمتدة إُف الَلهناية، كلذلك ٯتكن يكوف نتاج ثقافتو

 دَّللة ما يهواه فؤاديه كإف َف يقصده القائل، كلذلك أيِت النص منفتحا على غَته كمنكشفا عن غَته ك٦تتدا إُف
"فلو أف كاوع اللغة  ، كلعلو ما أشار إليو اإلماـ عبد القاىر عند حديثو عن اقتفاء ما ٖتراه الناظم كغروو قائَل: غَته

 1 كاف قد قاؿ: "ربض" مكاف ورب ١تا كاف يف ذلك ما يؤدم إُف فساد".
البٌت الشكلية كالثآف إف "النص" َّل يعٍت يف اَّلٕتاىات اٟتديثة سول السبك )ترابط األجزاء عن طريق 

دَّلَّلت أك عَلقات دَّللية ألدكات الربط  - ا١تعجمية كالًتكيبية( كاٟتبك )ترابط البٌت التحتية - كالسطحية
الظاىرة(  يف ٘تاسكو )التَلحم بُت أجزاء النص ٬تعلو نسيجا كاحدا تتحقق فيو عَلقات القصد كا٠تلفية 

 عند اختَلؿ بعضها. كاعتدالو يزكؿ اتزانوسبعة معايَت فالنص ما يتحقق فيو  ا١تعرفية اب١تبدع كا١تتلقي(...
أك الدَّلَّلت  نو َّل يركز على ا١تعآف ا١تنظومةففي ووء ىذه ا١تقدمات النصية َّل يتحالف "النظم" معها، أل

 ؼي دً صٍ يف أغشية تتمزؽ عند أكؿ اتصاؿ لفظي، فتى  تكوف ا١تعآف ألف، ا١تقصودة، فاأللفاظ تكوف أكعية للمعآف
بػىعيو إذا التنىـى ا١تووعي كاتفىقى ا١توطني كتناسىبى عنو إذا نبا هبا ا١توقعي أك نبا الطبعي عنو  تصَت ، كبذلكا١تساؽي ، كتػىتػٍ

 الوجود من األلفاظ، ةى مى متقدًٌ  أم: إف ا١تعآف تكوف كا١تعآف/الدَّلَّلت متبوعة ،اتبعةن  /الشفرات ا١تعجميةاأللفاظ
حدكد دكائره، كحواجز خطوطو، يعتمد "النظم" يف كوعو األكؿ على  يتجاكز َّل )القرآٓف( مغلق حيث فالنظم

   قائلو، بينما "النص" فَل يعتمد على القائل/ا١تؤلف بل إنو يتجاكز إُف القارئ، ك٭توًٌلو إُف ا١تتلقي َّلتساع دائرتو.
 اليت تعٍتاألخرل مث نص بوجراند يعتمد على السبك مث اٟتبك مث التماسك كالقصدية كغَتىا من العناصر 

أف األلفاظ ٬تب أف تكوف سا١تة من األخطاء اللغوية لتكوف صاٟتة ٟتمل ا١تعآف كالدَّلَّلت... أما "النظم" 
ابلعك  ٘تاما حيث إف كظائف األدكات الًتكيبية من الفاعل كا١تفعوؿ كا١توصوؼ كالصفة كا١تبتدأ كا٠ترب كاٟتاؿ 

ذاهتا بل ٔتا أف تصور األلفاظ ا١تنسوجة كأتليف  كالتمييز كما إُف ذلك من الًتاكيب األخر َّل تتوخى األلفاظ
الكلم ا١تصوغة َّل يىًنمُّ إَّل عن ترتب معانيها يف النف  كأهنا لو خلت من معانيها كٕتردت من دَّلَّلهتا ١تا بقيت 

بصفة أنو عاَف ابللغة  سول أصداء حركؼ كأصواهتا. كىذا يعٍت أف التصرؼ الذم يقدر عليو القارئ ا١تتمكن
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َّل ٯتكن لو أف يتصرؼ كما يشاء بل إنو ينحو حيث يريد شريطة أَّل تقع منو ا١تخالفة لغرض  كقواعدىا
 ا١تتكلم/القائل. 

، ألف األكؿ َّل يتحقق إَّل إذا ذاقو اللساف استطاع أف يدرؾ أسرار النص القرآٓفمن فهم الشعر العرّب 
إدراؾ مزااي النص القرآٓف  يتمكن من بقميع األساليب للبياف الساعندما ٭تيط العقل ّت، فيو البصَتة عملتك 

كتغذم آفاؽ كجوده. نعم... إف معرفة البنية العميقة كالبنية السطحية كالعَلقات األفقية كالرأسية كمزااي القدرة 
كاألداء كخصائص اللغة كالقوؿ/الكَلـ كالتحويَلت النحوية كالسياقية كتداخل النصوص بعضها ببعض 

 معايَتا للمناىج اليت تربت فيها.ا بعد البنيوية/اٟتداثة، ك أسسا ١تأوحت عناصر  إهنا ىا،كغَت 
كالفرؽ البسيط بينهما ىو أف عبد القاىر يرل ىذه العَلقات السياقية من خارج النص كداخلها ٣ترد رموز 

. فالنص القرآٓف ىو النص الوحيد الذم كجد يف العاَف كلو َّل يوجد أم نص يف العاَف "النص"يتكوف منها 
كتناصص  ،كتَلحم ٚتلو ،كترتيب معانيو ك٘تاسك ألفاظو ،كتنسيق مكوانتو ،وقو من حيث تنظيم عناصرهيف
كتزاحم دَّلَّلتو ا١تفردة/ا١تعجمية كالًتكيبية كالبَلغية  ،، كتعالق مناسبات آايتو كسورهكتداخل مضامينو ،آايتو

 . تقاانوبطا كإ٪توذج أمثلي أ . إف القرآف الكرٔف أٍٚتىعى أٍكتىعى كالنصية
إليو  تنظرإُف "النص" من ىذه الوجهة بل إهنا  تنظرَّل اليت ٕتعل "النص" قبلة تفكَتىا  ا١تستحدثةا١تناىج ف

من كجهة عَلقتو ابلعناصر خارج النص، كتقوؿ إف "النص" َّل كجود لو إَّل مستعارا من "النص اآلخر". فما 
 نَلحظكالدليل على ذلك أننا  ،الفضاء ٭تويوىو موجود لي  من قائلو بل إف قائلو جاء بذاؾ ا١تؤدل من 

 ا.ر ك كر ا كمعادم (ا١تنظـو كا١تنثور)الكَلـ األدّب 
فالنص من منحى "النصية"، ك"التناصية" يتناىف كيتخالف كيتعارض قداسةى النص القرآٓف، فَل يصح أف 

القرآٓف أنو أحد  ، إذا جاز القوؿ يف النصترفضو بتاات "النص"ف خصائص ىذا أل٭تمل بعضهما على بعض، 
أ٪تاط "النص" للـز أف ٮتيٍضىعى ذلك النصُّ للنظاـ اللغوم/النصي، كيػيٍعتػىرىؼى ابستكانة ذلك النص كإَّلنتو لكونو 
طائعا قابَل لَلنثناء كالتشكيل، كصدقت اَّلفًتاءات دكنو، فاألمر َّل ينتهي دكف اَّلعًتاؼ على أقلًٌ تقديرو أبف 

ك التحدم أك ٖتدم ذلإنكار التحدم  كىذا اَّلعًتاؼ ينزؿ منزلة، من مثلو اإلنساف قادر على اإلتياف بشيء
ساعة نزكلو، أك ٭تل ٤تل مؤيدو لدعاية معادية للحق كىو أنو ما ىذا كَلـي  منذ الكرٔف الذم جاء بو القرآف

 بشرو، إف ىو إَّل سحره مبُته أك أسطورةه من أساطَت األكلُت.
، فماذا ٬تعلو أف القرآف الكرٔف نص م مى لًٌ كإف سي  ن ىذا ا١تنظور الغرّب حيث كرد فيو كل ما كاف يعرفو القـو
أمضت من مكوانت ىذا النص اليت  ا١تواصفاتقوؿ إف َلـ من خىلىقى فسوَّل؟ أ؟ كماذا ٬تعلو كمن أخواتو يتميز
 يؤمناٟتق أف طالب ما يكفي إلقناع مي  الكَلـ الذم كصل إُف أرقى درجة يف بيانو كتبيانو جعلتو عمدةى  الرابٓف
 من هللا الذم خلقنا ليبلوان أينا أحسن عمَل. ، إنوالبشر كَلـ من نو لي أب
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يف منطقة  القرآٓفًٌ  النصًٌ  إدخاؿى  فقراءة النص القرآٓف كإعادة ٖتليلو على إواءات "النصية" ك"البينصية" تعٍت
كيف  ،كالتحليل التشكيلي للحكاية )بركب( ،ا١تنجزات البنيوية مرة، كاألنثركبولوجيا البنيوية مرة أخرل )شًتكاس(

طاؼ . كيف هناية م..كيف ا١تعطيات النابعة من الفكر ا١تاركسي ،ميائيةمعطيات الدراسات اللسانية، كالس إطار
اليت تستقطرىا اٟتداثة كما  النص القرآٓف آلليات التنوير إخضاعإُف  األمر صلدراسة تناصية للقرآف الكرٔف سي

 .، فيجوز فيو ما ٬توز يف النص األدّب، ك٭تتمل ما ٭تتمل ذلكآخرى  أدّبٌو  نصٌو  صنوى  صُّ القرآٓفُّ الن ليكوف بعدىا
ـى كىٍجًهًو أم: من البداية إُف النهاية، الصياغة اإل٢تية، كاف فكانت، القرآف الكرٔفأما نصية " " فإهنا تعٍت ٘تا

، جعلها متكاملة الوحدة، اتمة البناء، متماسكة اٟتالة، متوافقة  النظم، فيها تنسيق، كترتيب، كتنظيم، كتَلـؤ
 اتو بَّ يشَت إُف ىذه النصية ا١تتكونة من حى ، ترتسم الفصاحة كالبَلغة يف النص كلو، ك"النظم" على نىسىقو كاحدو 

  ، إف سقط بعضيها سقط الًعٍقدي كلو.تربط سلك دررىا ا١تنظومة فيها
ا١تنلوفةى،  األساليبى  مارسأف القرآف الكرٔف  ىداية ألكُف األلباب إُفففيو  أنزؿ هللاي القرآفى الكرٔفى على لغتنا؛

، كعلى الرغم من ذلك قد  الصياغاتً كعاًف  اعتلى نصو على سائر النصوص، ا١توجودةى، كزاكؿ ا١تعجمى ا١تعركؼى
بػىرى اإلنسافي العاجزي ا١توووعى عجز عن صياغة ك  شيء من مثلو ٞتَلء ٘تايز يف لفظو على سائر أشكالو، حينما سى

ككووح مضمونو، كظهور مدلولو، كاتصافو ابَّلنبناء السامي، كالضبط،  ،حكمتو، كنصاعة قولو، كقوة بيانو
حريصا عليو لكونو خَت كَلـ كأبقاه،  كالتحقيق، كاإلحكاـ، كاٟتفظ من اإل٫تاؿ، كالضياع... ظل الرسوؿ 

قرآان. صار القرآف الكرٔف  وفيظن بغَته عليهم التباسو  خشيةى  و أَّل يكتبوا عنو سول القرآف الكرٔفأصحابى  فنمر 
جاعلة األفئدة منبهرة أبفكارىا كمضامينها مع كجازة ك ابعثة اإلشعاعات الرابنية، ، ك مدىشة العقوؿ نصية
 .كموافاة مقاصدىا ،كقلة كلماهتا ،ألفاظها

النص القرآٓف ٯتثل البناء العضوم، كبذلك يشبو التعبَت/النص يف الواقع ابٞتسم اٟتي ْتيث ٯتكن أف  اثنيا:
لفظا كمضموان حيث عجز عن تصور هناية  كماؿاإل حكاـ ك اإلالذم بلغ من  "النص ا١تتكامل"يسمى ابلفعل 
فَل يوجد ىذا اإلحكاـ كالضبط  قد عادت اإلساءة إليو.ك َّل يستطيع أحد أف ٯتسو إَّل ٔتا  أشواطو األفذاذي 

كاإلتقاف يف "بناء" البشر أ شعرا كاف ذلك أك نثرا، مرسَل كاف ذلك أك مسجعا... فَل يوجد ىناؾ عمل خاؿ 
من خىٍرؽو أك اوطرابو أك عيبو أك نقصو أك وعفو أك كىنو أك ارتباؾو أك تردُّدو... سواء أ شعرى كبار شعراء 

كقدٯتا كاف األخطل يكتب تسعُت بيتا مث ٮتتار ثَلثُت منها ليطَتىا كيذيعها  أك شعر شعراء العاَفى كلو،العربية 
على ا١تأل... كَف تقدـ حىت ىذه اللحظة مسرحية ىاملت لشيكسبَت يف صورهتا الكاملة... كما ورىا أف 

 The Wasteب حذفت ساعة أك بعض ساعة... كعندما كتب ت. س. إليوت قصيدتو "األرض ا٠ترا

Land أعطاىا لعزرا ابكند ،"Ezra Pound ...للمراجعة، فحذؼ منها الكثَت كعدؿ فيها الكثَت 
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كبذلك َّل يبقى  ،األعماؿ األدبية تكوف نتاج قول العصر مثلما تكوف نتاج الذىن ا٠تَلؽف
كَّل ٯتكن أف يكوف عملو قوة مطلقة كما قاؿ الشاعر كالناقد  ،الكاتب/ا١تؤلف على أم حاؿ قوة مطلقة

أف العصر يشارؾ اإلبداع، كٯتثل قوة اللحظة التارٮتية  Matthew Arnoldاإل٧تليزم ماثيو أرنولد 
power of the moment  اليت تشًتؾ مع قوة ذىن ا١تبدعpower of man  ،يف إبداع العمل

كتقاليده  أبهنا ٘تثل ما انتهى إُف ذىن الشاعر من تراث ا١تاويكيف طرؼ آخر يعرؼ إليوت قوة العصر 
 األدبية...
٪توا انبعا  أف الشكل الفٍت/العمل األدّب ينمو تلخص للقارئ"التناص"  للمداخلة النصية أك لمساتالىذه 

ات كاٞتمل من تربة الزماف كا١تكاف، إ٪تا يستغرب القرآف الكرٔف ىذه ا١تعآف النصية كلها لعودتو إُف الكلم
 كاألساليب كاف الناس أيلفوف هبا، كعلى رغم أنفهم َف يقدركا على إقحاـ شيء منها.

نظرة الباحث يف دراسة األلسنية البشرية كدراسة نصية النص القرآٓف، األكُف يبعث  كجهة كمن ىنا ٗتتلف
مباشرة أك غَت  فيو أف يظل يبحث عن األس  اليت استفاد منها صاحب النص األدّب أك عاشها فنخذىا

قاعدة البياانت للقواعد الًتكيبية كالدَّللية، فَل ٯتكن لو أف  data baseمباشرة... بينما الثانية فإهنا ٔتثابة 
كبذلك يفًتؽ منهجا ىذين النصُت؛  ،من فرط دقة بنائو دىش العاَف كلونو يقف أماـ نص ، ألتكلفافيو  ٬تتهد

رصيد فالنص البشرم مهما علت منزلتو يظل  م/ا١تلفوظ البشرم،النص اإل٢تي/الكَلـ اإل٢تي كالنص البشر 
اب قد يرتكبوف أخطاء لغوية يف بعض األحياف أك أخطاء دَّللية يف تَّ فنعظم الشعراء كالكي  فيو، غرابة، كَّل خطن

يف كتابو "الفن  Horaceأحياف أخر، كقد كردت أكُف اإلشارات إُف كَلـ الشاعر الركمآف ىوراس 
" كيقابلو عند العرب، قو٢تم: "لكل عاَفو ىفوةه، كلكل Even Homer sometimes nods"حىت ىومَتكس ٮتطيء أحياان الشعرم": 

 1 جوادو كبوةه، كلكل صارـو نبوةه".
َف يرد أم لفظ غَت فصيح أك  الفصاحة كالبَلغة، كلكن ٦تا يشوبكَلـ البشر َّل ٮتلو إعجاز األلفاظ 

"الناس"، بل كل لفظ كرد يف مقاـ يناسبو فإف  هناية سورة "اٟتمد" حىت بداية سورة القرآف الكرٔف من بليغ يف
أغٌت . مثيَّ تػيعىدُّ اللغة العربية من كما أكوحو ابن عطية   بلفظ آخر َّلنتقصت فصاحتو كبَلغتو ؿى دًٌ منو أك بي  ؾى رًٌ حي 

/صياغةه لفظةه  دَّللةو ك  مفهوـو اللغات يف العاَف، لكل معٌت ك  ا. فالقرآف الكرٔف اختار ١تقصده كغروو ٗتصه /أسلوبه
فنلفاظو عُت األلفاظ كمعانيو عُت ا١تعآف كأساليبو عُت األساليب اليت عرفها البشر،  كمؤداه لفظا َّل ٯتاثلو غَته،

فنوف البَلغة كعلمهم الغزير يف قواعد النثر كالنظم. صار القرآف  يفكتعارفوا عليو من أجل قدراهتم ا١تتفانية 
سيج كحده، كجديدا يف هنجو كطرؽ أدائو، كفريدا يف حسن مساقو كالتئاـ كلمو كتناغم ٚتلو كعجيب الكرٔف ن

ا يف فصاحة لفظو كبَلغة خطابو كفخامة أسلوبو، كحكيما يف مبناه كمعناه، كمسايرا للحياة حيث جرسو، كفذِّ 
                                                           

 .1983بَتكت. الطبعة السابعة عشرة -عرّب. دار العلم للمَليُت-. )مصابيح التجربة( لػ منَت البعلبكي. قاموس انكليزم35ا١تورد:  -1
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عبن بو عند زكاؿ الفائدة تيرجى َّل تبلى جدتو مثلما تبلى جدة نص بشرم كيزكؿ ركنقو عند فوات األكاف كَّل يي 
 1منو، بل يزيد اإلعجاب ابلنص القرآٓف عند دراسة أسراه العظيمة، كطيب نغمو ا١تتميزة. 

ففي اٞتاىلية تستعمل ألفاظ عديدة ١تعٌت "ا١توت"، كاستوعبها ابن سيده يف ا١تخصص كاستشهد عليها 
ُـّ  ،كا١تنوف ،3 كاٟتماـ ،2 لشعوبكا ،كاٟتتف ،كالفناء ،كا٢تَلؾ ،من أشعار العرب مثل ا١توت  ،4 كالنحب ،كالسا

 ،كالطَلطل ،كاٟتَلؽ ،كالقتيم ،كاٞتباز ،9 كا١تقدار ،8 كالفود ،7 دي مٍ كالرَّ  ،6 طي يٍ كالنػَّ  ،5 غي يى مٍ كا٢تً  ،كالقاوية
 10كا٠تاٞتة...  ،كاٟتزرة ،داعكاٞتي  ،كالكفت ،كالذاـ ،كالعوؿ ،كالطَلطلة

 جاىلية كىي أف اإلنساف يفٌت اب١توت كَّل ٭تي بعده، كذلك ألهنم َف يؤمنواىذه األلفاظ تدؿ على نظرية 
القرآف ألفاظ تنبئ عن رؤيتهم اٞتاىلية. َف يذكر بعد ا١توت كاٟتشر كاٟتساب كاٞتزاء، فاصطلحوا على  ابلبعث
 لئَل يتشبو "كىو لفظة "تويف اختار لو لفظا زاد منها دَّللة كمضموان،بل أم لفظة من ىذه األلفاظ،  الكرٔف
 ماتى  نٍ كمى  تى ما عاشى  نٍ مى لغرض اٞتاىلي. كمن معآف لفظة "تويف" أم: الفناء العارض ما يشَت إُف غروو اب

 و.بُّ رى  حيًشرى عندما شاءى 
لفظة  اللغة ا٢تركب منها لعدـ كجود ألفاظا متنافرة اٟتركؼ/األصوات، كَّل تستطيع ككذلك يشمل كل لغة
،  آتية: اللغة العربية ألفاظ ففيأخرل تنوب عنها،   ثقيلة على اللساف فبعضها كانتآجيرّّ، قػىٍرمىده، طيٍوبه

أية  فالقرآف الكرٔفاآلخر كانت قليلة اَّلستعماؿ/غَت متداكلة كمنلوفة لدل انطقيها فني٫تًٍلىٍت،  كبعضها فًتيًكىٍت،

                                                           

كرصانة دَّللتو كصفتو العا١تية كغَتىا، راجع:  ك١تزيد من ا١تعرفة حوؿ إعجاز القرآف الكرٔف كخصائص نصو ك٦تيزاتو كمزجية أسلوبو كجزالة لفظو -1
 ـ. 1966-ىػ1368. لػ حسن دمحم موسى، مطبعة خليل إبراىيم ابإلسكندرية، 34-10قاموس قرآٓف: 

: ا١تنية، ألهنا تشعب أم تفٌرًؽ، كيقاؿ: شعبتهم ا١تنية فانشعبوا أم فرقتهم فافًتقوا". ينظر: معجم ا١تقايي  يف اللغة:  -2 . ألّب 527"شىعيٍوبه
 لبناف.  -ىػ[، حققو: شهاب الدين أبو عمرك، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت 395اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكراي ]

 . 100ـي: "قضاء ا١توت كقدره". ينظر: ا١تعجم الوسيط: اٞتزء األكؿ/اٟتما -3
: "ا -4 [". ينظر: ا١تعجم الوسيط: 23]األحزاب:  ﴾فىًمنػٍهيٍم مىٍن قىضىى ٨تىٍبىوي ﴿ألجل. كيقاؿ: قضى فَل ٨تبو: مات. كيف التنزيل العزيز: النٍَّحبي

906. 
  .995الوسيط: ا٢ًتٍميىغي: "ا١توت ا١تعجل". ينظر: ا١تعجم  -5
 .967األجل. يقاؿ: أاته نيطو". ينظر: ا١تعجم الوسيط:  -النيطي: "ا١توت، يقاؿ: رماه هللا ابلنيط. ك -6
 .422الرمد: "كىو ا٢تَلؾ، بسكوف ا١تيم". ينظر: معجم ا١تقايي  يف اللغة:  -7
بن فارس معلقا على معٌت "فود": "ك٦تا لب  منو قو٢تم: فاد يفود، . كيقوؿ ا832"الفىٍيد: ا١توت، فاد يفيد". ينظر: معجم ا١تقايي  يف اللغة:  -8

 .829إذا مات، كاألصل يف ىذا الياء". ينظر: معجم ا١تقايي  يف اللغة: 
 .719ا١تقدار: "القضاء كاٟتكم". ينظر: ا١تعجم الوسيط:  -9

 لبناف.-ىػ[، دار الكتب العلمية بَتكت458سيده ]. لػ أّب اٟتسن علي بن إٝتاعيل ا١تعركؼ اببن 126-119ا١تخصص: السفر السادس/ -10
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ي مىا عىًلٍمتي لىكيٍم ًمٍن  اؿى ًفٍرعىٍوفي ايى كىقى ﴿كقولو تعاُف:   ، كطبعو بطابعو،أسلواب رائعا لفظة منها بل اختار ا اٍلمىألى أىيػُّهى
امىافي عىلىى الطًًٌُت فىاٍجعىل ِف صىٍرحنا إًلىوو غىٍَتًم فىنىٍكًقٍد ِف ايى   1. ]15 القصص:[ ﴾ىى

كمع ذلك تناك٢تا القرآف الكرٔف، ىذه  ،كىنا من أشكل على كلمة "ويزل" مثَل أبهنا ثقيلة على اللساف
و  كلعل ،ؿ ثقلهاستعمالو يف مووع دكف مووع آخر يزك لكن من إطار اا ثقيلة، الكلمة كإف كانت يف ذاهت

ًفيا كبىطىنا، ذلك من مثاؿ آخر كىو كلمة "األىٍخدىع" كاألخدعاف، ٚتعو أىخادًع، " مي هى فٍ يػي  عرقاف يف صفحيت العنق قد خى

يًقٍيمى  َّ ًكبػٍرىؾى كيقاؿ: "فيَلفه شىًدٍيدي اأٍلىٍخدىًع" كنايةه عن العتو كالشدة".يقاؿ: ألى يٍذًىنبى " أم ألى نَّ أىٍخدىعىٍيكى
جاء أبو ٘تاـ هبذا اللفظ يف شعره  2 

 ][ 3 فيو: يبدك مكركىاكلكنو 
 كٍ قً رٍ خي  نٍ مً  انـى ذا األى ىى  تى جٍ جى أىوٍ   دٍ ػػقى فػى  ،كى يٍ عى دى خٍ أى  نٍ مً  ـٍ وًٌ قػى  ري ىٍ اي دى 

 ][ 4كيقوؿ الًصمَّة بن عبد هللا القشَتم: 
ػػػػػػػػػ تػىلىفَّتُّ ٨تىٍوى اٟتٍىيًٌ  تًٍُّتٍ ػػػػػحىت كىجى عان   ػػػدى ٍصغاًء لىٍيتان كىأىٍخدى  كىًجٍعتي ًمنى اإٍلً

أىلىكيٍم الذَّكىري ﴿فكما انسبت لفظة "أخدع" يف الشعر الثآف كذلك جاءت لفظة "ويزل" يف القرآف الكرٔف 
    [22-21النجم: ] ﴾. تًٍلكى ًإذنا ًقٍسمىةه ًويزىلاأٍلينثىىكىلىوي 

 سجدات الفصاحة
 5 فسجد، فقيل لو يف ذلك؟ فقاؿ: سجدت لفصاحة ىذا الكَلـ". ]24 اٟتجر:[ ﴾فىاٍصدىٍع ٔتىا تػيٍؤمىري ﴿"كقد ٝتع أعراّب رجَل يقرأ: 

ا اٍستػىيػٍئىسيوا ًمٍنوي خىلىصيوا ﴿"كٝتع آخر رجَل يقرأ  يِّافػىلىمَّ   6 يقدر على مثل ىذا الكَلـ". فقاؿ: أشهد أف ٥تلوقا َّل ]55يوسف: [ ﴾٧تًى
نىا ًإُفى أيٌـً ﴿"ك١تا ٝتع األصمعي من جارية ٜتاسية أك سداسية فصاحة فعجب منها، فقالت لو: أىكى تيعد ىذا فصاحة بعد قولو تعاُف:  يػٍ كىأىٍكحى

 7 اآلية، فجمع فيها بُت أمرين كهنيُت كخربين كبشارتُت؟". ]1 القصص:[ ﴾ميوسىى أىٍف أىٍرًوًعيوً 
فالعرب استعظموا فصاحة القرآف الكرٔف، كاستعجبوا سبكو كحبكو كعلو كلمتو، ىذا اٟتقيقة التارٮتية 
"كىذا ا١تعًتفة لدل أصحاب ا١تذاؽ السليم َّل يعاروها أم دليل كَّل يتعداىا أم كَلـ كَّل يتحداىا أم إنساف، 

 1 .لو ذكؽ بكَلـ الناس، كما يدرؾ تفاكت ما بُت أشعار العرب يف زمن اٞتاىلية، كبُت أشعار ا١تولدين الذين كانوا بعد ذلك" يشهده من
                                                           

 . 71ا١تثل السائر:  -1
لبناف، الطبعة -. مادة "خدع". لػ لوي  معلوؼ مؤسسة انتشارات دار العلم، دار ا١تشرؽ )ا١تكتبة ا١تشرقية( بَتكت171-170ا١تنجد:  -2

 ا٠تامسة كالثَلثوف.
 . )مطبوعة مكتبة ا٠تا٧تي(.47ديواف اٟتماسة: . ينظر: كتاب دَّلئل اإلعجاز:  -3
ىػ[. نشره أٛتد أمُت، مطبعة ٞتنة التنليف كالًتٚتة كالنشر، 421-. لػ أّب علي أٛتد بن دمحم اٟتسن ا١ترزكقي ]3/1218شرح ديواف اٟتماسة: -4

ـ. الليت: صفحة العنق. كاألخدع: عرؽ يف العنق. يقوؿ الشاعر: ك١تا فارقت اٟتي التفت ٨توىم كثَتا 1968-ىػ1388كالنشر، الطبعة الثانية 
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"الصحيح كالذم عليو اٞتمهور كاٟتذاؽ يف كجوه إعجازه أنو بنظمو كصحة معانيو كتواِف فصاحة ألفاظو، كذلك أف هللا قاؿ ابن عطية: 
علما، كأحاط ابلكَلـ كلو علما، فإذا ترتبت اللفظة من القرآف علم إبحاطتو أمَّ لفظة تصلح أف تلي األكُف كتبُت ا١تعٌت بعد قد أحاط بكل شيء 

جاء ا١تعٌت، مث كذلك من أكؿ القرآف إُف آخره. كالبشر ٤تل اٞتهل كالنسياف كالذىوؿ، كمعلـو وركرة أف أحدا من البشر َّل ٭تيط بذلك، فلذلك 
 يف الغاية القصول من الفصاحة...نظم القرآف 

اب هللا كالصحيح أنو َف يكن يف قدرة أحد قط، ك٢تذا ترل البليغ ينقًٌح القصيدة أك ا٠تطبة حوَّلن، مث ينظر فيها، مث يغَت فيها، كىلم جرا. ككت
ة يف أكثره، كٮتفى علينا كجهها يف مواوع، سبحانو لو نزعت منو لفظة مث أدير لساف العرب على لفظة أحسن منها َف يوجد، ك٨تن تتبُت لنا الرباع

 2كفطنة ا١تعاروة...". لقصوران عن مرتبة العرب يومئذ يف سَلمة الذكؽ كجودة القر٭تة. كقامت اٟتجة على العاَف ابلعرب، إذ كانوا أرابب الفصاحة 
ط الرأسي كلي  من الضركرم أف يكوف النص بكاملو نصا فصيحا كبليغا، ألنو يف كجوده ٭تتاج إُف ا٠ت

كاألفقي، فا٠تطوط األفقية اليت تتفرع من ا٠تط الرأسي الرئيسي ٘تأل الفراغات فيو، كتلك الفراغات تعٍت ما 
تقاصر عنو ا١تؤلف/الكاتب/ا١تبدع األكؿ للنص، كَّلختَلؼ طبيعة اإلنساف كدكراف النص الواحد من فرد 

النص متداخَل مع غَته، كمتناصا بنصوص  آلخر، كتقلبو بُت شخصُت/أشخاص ٬تعلونو مووع ٕتربتهم، يصَت
مرئية/مقتبسات كتضمينات، كنصوص غَت مرئية/مقتطفات َّلشعورية/كاعية، فالنص يف نيل كجوده ٭تتاج إُف  
كيافو يوجد يف مضماره ٚتيع األلواف النصية ا١تتفرعة من العلـو اليت تلقَّاه ا١تتلقي/القارئ سواء كاف القارئ 

و/يكتبو/يصوغو، أك القارئ الذم يتلقى النص ا١تسبق، فيتصرؼ فيو كفق ما ٭تلو النص الذم يكاد أف ٮتلق
١تزاجو، كيوافق طبيعتو. فالنص القرآٓف من ىذه الناحية َّل ينسجم مع النص العاـ، ألنو نص تٍفًصل بينو كبُت 

 غَته ٝتات اتلية: 
 نظمو، كَّل حساب لو يف التناص/النصوصية/البينصية.  -
يثبت بكل قوامو كأسلوبو دكف اعتَلؿ كاختَلؿ إذا كاف ا١تعٌت أبكملو صحيحا، َّل  صحة معانيو، فالنص -

غبار عليو، كقد صدؽ ذلك على القرآف الكرٔف، ٦تا جعل معانديو لَلعًتاؼ بو. كىذه اٟتقيقة َّل تتحقق 
لق، فعَّاؿ ١تا يريد لق، كَّل ٮتي ، كعند استناد ىذا يف مثل ىذا النص العظيم إَّل إذا مت إسناده إُف هللا الذم ٮتى

النص إليو يعٍت أنو بعيد عن ٚتيع ا١تؤثرات اللفظية كا١تعنوية، كهبذا ا١تعٌت َّل يقبل النص القرآٓف ٝتة 
 التناصية، ألهنا تتم اب١تؤثرا ا١تباشرة/غَت ا١تباشرة.

اهتا، تواِف فصاحة ألفاظو، فَل يوجد أم نص يف العاَف َّل ٭تتوم على ألفاظ/كلمات غَت فصيحة إما يف ذ -
أك يف صفات ركابطها، كذاؾ األمر يئوؿ إُف أصحاهبا. كالنص القرآٓف َّل يشتمل على أم كلمة غَت 
فصيحة، أما بعض الكلمات اليت أشكل أمرىا على بعض الناس، فقد أزيلت شبههاهتم بتوويح 

  فصيحة، كقد سبق ا١تثاؿ من ذلك.استخداماهتا كاستعماَّلهتا اليت تصَت فيها فصيحة كغَت
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لًتتيب كالتنظيم كالتنسيق يف األفكار كا١تعآف كالكلمات كاٞتمل كالفقرات كالًتاكيب ا
كالنصوص/اآلايت/السور كلها تشَت إُف كجوه بَلغتها ا٠تارقة، قاـ القرآف الكرٔف بتقعيد بعض األساليب اليت َف 

احة كفرساف البَلغة، لكنهم خركا أيلىٍفها كَلـ العرب كَف يوجد ٢تا نظَت قبلها، مع أف العرب كانوا أرابب الفص
 راكعُت طائعُت أماـ منهاج نظمو.

فدكائر اَّلختَلؼ النصي كٖتويَلت التناص يف ٤تيط اإلعجاز اللغوم كاألدّب كالنحوم كالبَلغي للنص 
 القرآٓف مؤدية إُف تناغم نصي يتبادؿ التنثر كالتنثَت فيو، كيكوف النص ا١تقدس ىامشيا، كلي  لو مركز بابت بو،
كَّل يقدـ تفسَتا معتمىدا عليو، كَّل أتِت لو قراءة موثوؽ هبا، فقراءاتو ا١تتتابعة تعٍت فشل كل قراءة سواء كاف 
كراءه دافع البنيوية أك التفكيكية أك التلقي أك النقد اٞتديد أك الصراع بُت قطب الداخل كا٠تارج عند الفَلسفة 

 النقاد.
نصا مقدسا لدل ٚتيع أفراد األمة، فقوانُت اَّلمتصاص كاَّلجًتار على حُت أف القرآف الكرٔف يظل دائما 
 كاٟتوار َّل تناسب قدسية ىذا النص اإل٢تي.
 ٣تموعة كلماتً  تدكر يف العقوؿ اليت ترل أنو لي  إَّل نصا أم: ىذه الشبهات كأمثا٢تا حوؿ النص القرآٓف

، كشفراتً  لغةو، أف الناقد  اليت ترلأك  ا إُف الطينة األكُف،حضارةو كثقافةو ْتيث تعود يف ذكاهت كأفكارً  معجمو
  ...متعصبا لقدسية النص/النصي ٬تب أَّل يكوف اللغوم

 كىي:  ا١تشاكل النظريةأذكر بعض األغلوطات الصادرة عن ىذه األزمات الفكرية، ك 
آبار نصوص "أم الذم تقع فيو بدا ٦تا مضى أف "التناص" يعٍت التداخل كىذا التداخل يعود إُف النص ا١تتناص  -

ليست إَّل مفاد ٖتويل كٖتوؿ أك  فهل يقاؿ إف ا١تعآف اليت يتحدث عنها القرآف الكرٔف 1 أخرل أك أصداؤىا".
، ألف إيقاع ا١تعٌت يف نص من النصوص كظيفة الفاعل ابلنصوص، كالفاعل َّل يكوف إَّل اجًتار كامتصاص

 قارائ لغَته، كهبذا ا١تفهـو يلـز إسناد ذاؾ الفاعل إُف هللا سبحانو كتعاُف كىو برئ من كل ذلك. 
 إف التناص ٯتثل استيعاب نص ما لنص آخر، كَّل يتحقق ذلك إَّل ابَّلستعادة كاَّلسًتجاع الذم يربط -

مضموف ىذا النص )اٟتاور( بذاؾ النص )الغائب( من خَلؿ شكلهما كمضموهنما، فَل يكوف النص 
الثآف آخر النص/النصوص بل إنو نتاج اَّلنطواء كاَّلحتواء الذم َّل أيِت دكف دمج اترٮتي كثقايف، فَل ٯتكن 

 السابق كالَلحق َّل قطعا أف يكوف ىذا األمر منطلقا للنص القرآٓف، ألف مواصفات التعالق بُت النصُت
تعٍت خَل بنية سطحية/لغوية أك بنية عميقة/اجتماعية كاترٮتية، لكن النص القرآٓف لي  بنية سطحية 

 فيخضع لقانوف التنثر كالتنثَت بُت النصوص، كلي  بنية عميقة فيخضع لقانوف اَّلستبداؿ كالتفاعل. 
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ص يتمثل ٤تور أشعة نصية أخرل، فَل كجود لو سبق أف "التناص/البينصية" قد يعٍت الًتسيب أم أف الن٦تا  -
آخر، كىلم جرا... كقد يعٍت   سول عبارة عن آخر، كاآلخر عن يف ذاتو بل إنو منخوذ من غَته، إنو لي

اإلزاحة أم أف النص ىو منتىج التغيَت سواء كقع ذلك يف مضمونو/شكلو/كليهما... كالقرآف الكرٔف لي  
نشن من فراغ أم ما كاف كَف يكن كلن يكوفى لو مثل إُف األبد، إنو  نصّّ  إنواإلزاحة،  كأنتيجة الًتسيب 

لي  عصارة العصور كاألزمنة، إنو لي  نصا مستلهىما من عَلقة اتصاؿ كانفصاؿ، ىدـ كبناء، امتصاص 
ىذا النص ردا قاطعا على من  عارض، تواجد كتوافق بل ترد خصائصكٖتويل، تفاعل كحوار، تغاير كت

  .نو نص منثور/منخوذ عرب تنظيم ىيكلي تناصياعتقد أب كأاز النص القرآٓف ارأتل يف إعج
تعود ٚتيع ٣تهودات "التناص" إُف ثنائية اللغة كالكَلـ، فاللغة )اللساف( َّل أتِت دكف مداخَلت اترٮتية  -

نتاج كاجتماعية، فيعود الفضل يف اإلنتاج اٞتمعي/النصي إُف نص اترٮتي كثقايف/بيئي، أما الكَلـ فإنو 
فردم، كالذم يربطو ابلنص العاـ/الشامل )التارٮتي ا١تتزامن كا١تتفاعل( ىو أساس الًتابطية كالوصفية 
كالتعاقبية بينهما، فالذاكرة اإلنسانية ىي تتمثل األفق ٢تذا ا١تنطلق النصي، فاألمر من منظار ىذه الثنائية 

كمن الشكلية/البنيوية كالتفكيكية...  درسةيعم طابعا مضمونيا كشكليا كفق مناىج أطر النقد اٞتديد كا١ت
 .ىذا ا١تبدأ َّل يكاد أف يكوف النص القرآٓف نصا إ٢تيا

 غياب السمات النصية من النص القرآين
جعلو يتجاكز  حينماأك كما فعل تودكركؼ  L hjelmslevالنص ملفوظ كما عرَّفو لوي  بلمسليف إف 

"يتنس  على مبدأ استقَلليتو كانغَلقيتو، ك٫تا ا٠تاصتاف اللتاف ٘تيزانو، فهو يؤلف اٞتملة كالًتكيب كالفقرة، كهبذا يتضح أف النص 
معو نظاـ خاصا بو، مستقَل عن ٥تتلف األنظمو األخرل، فَل ٬توز تسويتو مع النظاـ الذم نرصده يف تركيب اٞتمل، كلكن أف نضعو يف عَلقة 

ففي كَل اٟتالُت إهنما َف يردا النص إُف مناحي نصوصيتو ا١تتزامنة كاستمراريتو ا١تتعاقبة  1 ىي عَلقة اقًتاف كتشابو".
إطَلؽ مفهـو "النص" )التودكركيف( على النص القرآٓف،  من كجهة نظر علمانية ملحدةاألحداث. فَل حرج 

إنو من أقرب ا١تفاىيم النصية إُف مفهـو النص العرّب، كمنو ما يقاؿ إف القرآف الكرٔف يتمثل النص 
الواحد/٣تموعة نصوص )سور( عديدة/... فيو سبك كحبك كقصد كمقامية كاقًتاف كتشابو ك٘تازج كتعالق 

 كتداخل، كما إُف ذلك.
رل أف تلك التوجهات أدما يتقدـ اٟتديث عن النص خطوة أخرل ٨تو اللسانيات النصية، عن

النصية/النصوصية تعترب "النص" متناصا أم شفرة مكوَّنة من ٣تموعة نصُت/بنائُت لغويُت كمقاميُت، فباعتبار 

                                                           

آف، إشراؼ . إعداد الطالبة: فائزة ٜتق40حكيم ميلود عينة: -مشرم بن خليفية-بنية النص يف الشعر اٞتزائرم ا١تعاصر األخضر فلوس -1
كرقلة، كلية اآلداب كاللغات، قسم اللغة كاألدب العرّب، السنة -األستاذ الدكتور: مشرم بن خليفة، كزارة التعليم العاِف جامعة قاصدم مرابح

 ـ.  2009/2010اٞتامعية 
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يا، كابعتبار انتظاـ لغواي/شكل أانتظاـ أجزاء النص كارتباط أنساقو كفق ا١تبآف النحوية يعرض "النص" مبد
مضمونيا/معنواي، فمن  الًتتيب الزمٍت يعرض "النص" مبدأمضامُت النص كأحداثو ا١تتعاقبة يف اَّلستمرارية ك 

كجهة نسق لغوم للنص يتخذ "النص" لو صورة ٨توية/لغوية، كمن كجهة نسق مقامي للنص يتخذ "النص" لو 
 ن كسبك.صورة غَت لغوية/حالية، فيها استمرار كتعاقب كتزام

طبيعة النص القرآٓف، ألف السبك الذم يتحقق فيو َّل يعٍت إَّل  يعادمىذا ا١تفهـو النصي )ا١تتناصي( 
اَّلصطداـ كا٢تدـ كالبناء )الشكلي كا١تضموٓف(، أما النص القرآٓف فإف فيو سبك كحبك كغَت٫تا، لكن تلك 

استنكار مفهـو النص اللسآف ادث الذم  إنو يوجب ا١تقوًٌمات النصية يف إطاره َّل تعٍت أنو نص منخوذ، بل
يقوؿ بو إذا اعتمد عليو من كجو مث خولفو من كجو آخر، فنان أرل أف النص القرآٓف َّل يتمثل النص اللسآف 
اٟتديث كأخص ابلذكر ىنا النص ا١تتناصي الذم أغار على قدسية مفهـو النص كاحًتاـ أدمية اإلنساف 

 دكر ا١تؤلف )ا١تبدع كا١تبتكر( ٘تاما.الكاتب )ا١ترىق كا١تتعب( كنفى 
النص القرآٓف لي  نصا متنافيا كمتقاطعا بواسطة نص آخر/نصوص أخر، إنو لي  نصا متوالدا، ألف ٝتة 

 التوالد كاإلنتاجية تتحقق يف ذات "النص" عرب ثَلث مقاطع:
ية َّل ٕتتمع إُف يف ائص النصا١تقطع التوزيعي كا١تقطع التفكيكي كمقطع اإلعادة/اَّلستعادة، ىذه ا٠تص

الدريدم... فغياب إحدل ٝتة من ىذه السمات النصية داخل النص ٯتثل أك  النص الكريستيوم كالبارثي
 غياب النص ذاتو. 

  كالقرآف الكرٔف نص إ٢تي 
  إنو لي  نتاج ٖتويَلت كٖتوَّلت، إعادات كاستعادات 
  إنو لي  نصا استهَلكيا أك منسيا 
 تخراج دَّلَّلتو كرصد معانيو دكرى ا١تشارؾ كا١تتفاعل َّل يقبل دكرى ا١تتلقي يف اس 
 إنو لي  نصا مغلقا بنيواي/حداثي أك نصا مفتوحا تفكيكيا/ما بعد حداثي 
 إنو لي  نصا َّلهنائيا 
 إنو لي  حضورا ماداي مكوان من عَلمات لغوية 
 إنو لي  نصا قرائيا/كتابيا )ابرثيا(، يقـو القارئ إبنتاجو 
  القرآٓف" إُف إنتاجية دائمةَّل يستحيل "النص 
 إنو لي  نصا متفاعَل كمتداخَل مع نصوص أخرل 
 إنو لي  نصا تفريعيا 
 إنو لي  بعدا اترٮتيا 
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 إنو لي  ٪تطا اجتماعيا 
  نصية )سطحية كعميقة(ٌتن إنو لي  مسار ٖتوَّلت بػي  
 يةإنو لي  نصا متطورا كمتغَتا عرب مراحل اترٮتية كاقتصادية كسياسية كاجتماعية كثقاف 
 إنو لي  نصا آخذا أك منخوذا من غَته 
 نص )بينص(-إنو لي  بُت 
 إنو لي  نصا تقليداي أك حقل ٕتارب شخص أك أشخاص 
 إنو لي  نتيجة حركة اَّلتصاؿ بُت القدٔف كاٞتديد 
 َّل يعود ىذا النص إُف ا١تصدر/ا١ترجع من جنسو 
  َّل يقبل ىذا النص أم شيء من التنثر كالتنثَت 
  سيب أك اإلزاحة أك الفضاء النصيإنو لي  نتيجة الًت 
 لصناعةا٠تطاب ككجوه ا مصارؼتكوف  ٚتعاء األسباب كا٠تصائص اليت تعايشها النصوص البشرية تلككل

كطرؽ الرباعة رصيد إجادة كإخفاؽ، اختَلؿ كتفاكت، تناقض كقصور بينما بَلغة القرآف الكرٔف فإهنا 
طراب بسبب ما يعتور نفوسهم من وعف كفتور، تكوف خالية ٦تا يعتور نظـو البشر من تفاكت كاو

"كىذا الذم ٟتظو الباقَلٓف مبٍت على مسلمة كاوحة: كىي أنو إذا كاف كل كَلـ يصدر عن قائلو كعليو كسوة من  1 كنسياف ككىم...
 ا١تتغَتة.شياتو كمَل٤تو كطباعو كثقافتو فإنو ١تن الطبعي أف يكوف كَلـ البشر متضمنا صفاهتم ا١تتفاكتة ا١تتناقضة 

 2 عن اَّلتصاؼ بصفات اٟتوادث فاطبة". –سبحانو  –كمن الطبعي أيضا: أف يكوف كَلـ هللا خاليا من ىذه السمات ٚتيعها لتنزىو 
َل يصح إطَلؽ التناص الشكلي على النص القرآٓف، ألنو كإف كاف يعتمد البنية العليا/اٟتبك )اإلطار ف

ا١تعطيات الفرعية كفق األحداث  كترتيبى ، خلية للمعلومات الرئيسةكا١تشركع كا٠تطة( يف تنظيم األ٪تاط الدا
القارئ مع تغيَت كٖتويل، فالنصية اليت تتحقق من ىيكل /ذاكرة الكاتب يف اٞتماعية اليت ٗتدـ ا١تواقفى النصية

ألغراض التناص الشكلي تتعلق اب١توقف كا١تكانة اَّلجتماعية للمتلقي/القارئ، كمقامية اَّلستفتاح كا٠تتاـ، كا
اليت تسلط الضوء على أحواؿ القائل/الكاتب ا١ترتبطة ابَّلستفادة كاإلفادة، ا١تستمرة للتغيَت كالتحويل، ٙتة ما 

، فَل ينتمي إليو شيء ٬تعلو َّلئذا بغَته، فالنص من ٚتيع ىذه النقائص يربر اإللو الواحد األحد القادر ا١تقتدر
، كيلجن يف إبداع صور البٌت العليا إُف غَته، كقد تقرر لدل خَت يف إطار "التناص" يعٍت أف صاحبو يلوذ بغَته

ٚتاىَت األمة أف القرآف الكرٔف نص إ٢تي، لي  لو معارض فضَل عن أف يكوف لو مشارؾ، كبناء على أبدية 

                                                           

 ـ.1954-ىػ1374ا١تعارؼ ٔتصر . ألّب بكر دمحم بن الطيب الباقَلٓف، ٖتقيق: السيد أٛتد صقر، دار 38-35ينظر: إعجاز القرآف:  -1
 ـ.2002-ىػ1422. للدكتور ٤تمود حسن ٥تلوؼ، 43البحث البَلغي ركافده كمدارسو:  -2
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ك٭تتج لذلك أبنو نص ينتسب إُف هللا الصمد الذم  ،ىذه ا٠تصيصية/النمطية أيخذ النص القرآٓف ٝتات علوه
 لو كفوا أحد. َف يكن

مع   كمن أجل ذلك َّل ٯتكن أف ٭تل القرآف الكرٔف منزلة/مرتبة أتليف الكَلـ يتعاطاه البشر، فالنص القرآٓف
من الكَلـ  منو، كَّل ا١تنظوـى  عى سجَّ من الكَلـ كَّل ا١ت ا١ترسلى  من اَّلسم كالفعل كاٟترؼ لي  ا١تنثورى  كونو مركَّبا
إف القرآف الكرٔف يتمثل الرسالة نتيجة للمكاتبة أك  أبدا فَل يقاؿ ...كَّل الرسالةى  كَّل ا٠تطابةى  ،منو كَّل الشعرى 

 ا٠تطابة نتيجة للمحاكرة أك الشعر نتيجة للوزف أك الكَلـ ا١تسجع نتيجة ١توسيقى أكاخره...
أف القرآف الكرٔف كَلـ إ٢تي كلكنو لي  على طراز خصائص النص  فثبت ٦تا تقدَّـ عن نصية النص ا١تعاصر

ل أشكاؿ شفراتو اللغوية ّتذكرىا اَّلجتماعية  ا١تعاصر، ألنو َّل يقلل من شنف التاريخ كَّل ٯتجده، ككذا َّل يوصًٌ
لى ، إنو يدؿ بذاتو عما يتورط يف البحث عنها التناصيوف، بل َّليفتن يكرر أنو بنية/نص/كَلـ يف لوح ٤تفوظ

، كلي  فلسفة متفلسف خياِف يهتم ٔتا يركًٌز َّل أك٢تا كَّل آخرىا لكونو جزءا من شننو سبحانو بنية حقيقية أنو
 على التضمُت/التناص الذم يفسر القرآف الكرٔف بوصفو أسطورة أكثر منو رسالة قدسية.
ُف أف النص القرآٓف كإف كاف ألي  النص القرآٓف نسيجا من العَلقات ا١تًتاتبة ا١تتشابكة؟ كىنا أيضا أرجع إ

مكوَّان ٦تا يعود إُف أ٪تاط التاريخ كلكن ٠تصائصو العديدة َّل يقتصر على نقطىت سهم رأسي أك ما يقتطعو 
 ًمن رَّبًٌ اٍلعا١تُت.       إنو سهم أفقي، كذلك لألكجو اليت تؤكد أنو لي  من كَلـ البشر، إنو كَلـه َّل ريبى فيو،

 قرآينالسمات ادلائزة للنص ال
فالفكرة التناصية تتضمن ا١تؤثرات اللغوية كغَت اللغوية كا١تصادر كا١تراجع كاألصوؿ، فَل ينغلق النص فيها 
على نفسها بل تنفتح على غَتىا يف تفاعَلت نصية ىائمة/مراكغة، حينما يسعى النص إليها نَلحظ أف 

١تقاكمة الشعورية/الواعية الوحدات التكوينية تتَلحم كتتآلف بعضها مع بعض آخر ومن أداِت ا
كالَلشعورية/الَلكاعية، كمن مثىَّ يعود صاحب النص/مؤلفو يتعامل مع اَّلنفعاَّلت النصية كيتداخل مع 

 التفعيَلت النصية يف كجو تفسَتات الفكرة/ا١تعٌت/اٞتملة/ا١تلفوظ. 
ضمونية اليت تصيب النص فالقرآف الكرٔف ابعتباره نصا تفكيكيا/تناصيا تصيبو ٚتلة التداعيات الشكلية كا١ت

التفكيكي/البينصي، فالنظرة التفكيكية يف ا١تلفوظ القرآٓف )اللفظ كا١تعٌت( َّل يعٍت سول أنو ٤تتول اإلدماج 
النفسي كاَّلجتماعي كالثقايف كالتارٮتي العائد إُف مذكَّرات ا١تاوي، لكن نظرات متَلحقة عميقة يف النص 

، إهنا تتبُت أف القرآف الكرٔف  يت أنزلو هللا هبا على النب ا١تصطفىالقرآٓف تكتشف عن األكجو كا٠تصائص ال
يكوف نصا كريستيواي  أف يكوف نصا متناصا، أف عن أبدا يصلح أف يكوف نصا مفككا/ابرثيا كدريداي فضَل

نصا إنتاجيا أيديولوجيميا... فالنص الذم ينبعث من "التناص" ىو صنعة نسيج الووع  عن كونو فضَل
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التارٮتي الذم يدكر بُت حلقيت الزمن اآلٓف كالزمن ا١تتعاقب، أما النص القرآٓف فإنو صنعة نسيج الووع الصفر 
 تلك ا٠تصائص مع وبط ا١تضاد منها.  َّل يتحرؾ إُف األماـ كَّل إُف الوراء، إنو كىاكم

      الشمولية واجلامعية
النص القرآٓف ابعتباره نصا كاحدا من أكؿ الفاٖتة حىت هناية الناس يتصف ابلشمولية كاٞتامعية، ك٭تتوم 

مىا فػىرٍَّطنىا يف اٍلًكتىاًب ًمٍن ﴿"على علـو كمعارؼ َف ٬تمعها كتاب من الكتب، كَّل أحاط بعلمها أحد يف كلمات قليلة كأحرؼ معدكدة. قاؿ تعاُف: 
 ... ]52 النحل:[ ﴾كىنػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍيىاانن ًلكيلًٌ شىٍيءو كىىيدنل كىرىٍٛتىةن كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمُتى ﴿. كقاؿ: ]15 األنعاـ:[ ﴾شىٍيءو 

 .فإف فيو علم األكلُت كاآلخرين، كأخرج سعيد بن منصور، عن ابن مسعود، قاؿ: من أراد العلم فعليو ابلقرآف
 قاؿ البيهقي: يعٍت أصوؿ العلم.

مث أكدع  كأخرج البيهقي عن اٟتسن، قاؿ: أنزؿ هللا مائة كتاب كأربعة كتب، أكدع علومها يف أربعة منها: التوراة، كاإل٧تيل، كالزبور، كالفرقاف،
 علـو الثَلثة يف الفرقاف.

 1ع ما تقولو األمة شرح للسنة، كٚتيع السنة شرح للقرآف". كقاؿ اإلماـ الشافعي هنع هللا يضر: ٚتي
إف فيًتحىٍت آفاؽ اآلايت القرآنية كويًبطىٍت لغاهتا كحيٌرًرىٍت كلماهتا كعيرًفىٍت ٥تارج حركفو كعدد آايتو كسوره، 

كف يف ترجيح من اإلعراب كمواقعو، كما خاض ا١تفسر  بو ما اعتٌت النحاة رً صٍ حى  نٍ مً  ...كأحزابو كأنصافو كأرابعو
كما استنبط األصوليوف من أصوؿ الدين كأصوؿ الفقو كما تفرع من أصوؿ  ،اتمَلت كا١تعآف كالدَّلَّلت

اٟتَلؿ كاٟتراـ كٝتيًٌيى بػ علم الفقو، كما ديكًٌفى من اآلبار كالوقائع كٝتيًٌيى بػ التاريخ كالقصص، كما استخرج ا٠تطباء 
رد فيو من أصوؿ التعبَت، كالوصااي، كحساب الفرائض كا١تواريث، كالوعاظ من األمثاؿ كا١تواعظ، كما ك 

كا١تواقيت، كا١تعآف كالبياف، كالبديع، كغَتىا من علـو األكائل مثل الطب، كاٞتدؿ، كا٢تيئة، كا٢تندسة، كاٞترب، 
أصوؿ ىذه  القرآف الكرٔف/النص القرآٓف ٭تتوم علىيرل القارئ/ا١تتلقي أف  2كا١تقابلة، كالنجامة، كىلم جرا. 

 .العلـو كأخواهتا
 ،كتوويحو ،كتفصيلو ،كإ٭تائو ،كإٯتائو ،كإشارتو ،كدَّللتو ،فالنص القرآٓف مع قلة حجمو فخم يف معناه

مزاايه،  و... ْتيث يقصر اللب البشرم عن استيعابك٣تمل ،كمفسره ،كمقيده ،كمطلقو ،كخصوصو ،كعمومو
بػٍعىةي  كىلىوٍ ﴿استيفاء خصائصو، كما نبو عليو بقولو: ك  ـه كىاٍلبىٍحري ٯتىيدُّهي ًمٍن بػىٍعًدًه سى أى٪تَّىا يف اأٍلىٍرًض ًمٍن شىجىرىةو أىٍقَلى

ًلمىاتي اّلِلًَّ ًإفَّ اّلِلَّى عىزًيزه حىًكيمه   .]11 لقماف:[ ﴾أىٍْتيرو مىا نىًفدىٍت كى
 ،كيظل ٭تل مغاليقها رغم تقاصر ا٢تمة ،ىذه ا١تيزة اللفظية/اٞتملية/النصية اليت عثر عليها العقل البشرم

لي  ٔتخلوؽ رغم تركيبو من الشظااي ا١تعجمية رغم  كتضاؤؿ العلم تػيٍلًمحي إُف أف القرآف الكرٔف ،كفتور العزٯتة
و، األمُت يف عملو، الصادؽ يف قول لي  من عند النب إنو  الشفرات اللغوية،ك الكلمات ا١تعجمية تركبو من 
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أبف قيل لو: إنو دَّللة كعىلىم على  -حُت أكحي إليو القرآف عرؼ كونو معجزان، أك عرؼ  "فصح من ىذا الوجو أف النب إنو من إعجازه، 
  1 أنو كذلك، من قبل أف يقرأه على غَته أك يتحدَّل إليو سواه". -نبوتك. 

بكل اتو على غَته، كتعٍت ىذه الغلبة النصية  تكاٞتامعية َّل تتحقق يف النص إَّل إذا تغلبفالشمولية 
تعاِف النص على غَته، ٦تا يشَت إُف جزالة لفظو كفخامة دَّللتو، كعند استجماع النص ىاتُت السمتُت من أكلو 

عرابية، كالقاعدية، كالدَّللية، كالبيانية، إُف آخره من ٚتيع الزكااي اللغوية، كا١تعجمية، كاٞتملية، كالًتكيبية، كاإل
يصلح النص يف ذاتو أف يشَت إُف الًتكيب/ا١تعٌت/الدَّللة ما َّل  كىلم جرا.كالوظيفية، كالتداكلية، كالًتابطية، 

يتحدل أبدا. فالتناص َّل يستقبل مثل ىذه الشمولية دكف ا١تداخلة اللفظية/ا١تعنوية ٦تا يتنزه القرآف الكرٔف عنو 
 . ألبتة

 الثبوت والدواـ
القرآف الكرٔف ثبت حجة على اللذين حاكلوا تغيَت لفظو كٖتريف معناه كدَّللتو، أك قاموا ٔتحاكلة الزايدة 

 ،كٚتلتو ،كلمتوٖتويل يف  ك  ،كتبديل يف لفظتو ،كالنقصاف فيو، إنو نص إ٢تي ٤تفوظ ك٤تركس من كل تغيَت
بينما أككل  ]2 اٟتجر:[ ﴾ًإانَّ ٨تىٍني نػىزٍَّلنىا الذًٌٍكرى كىًإانَّ لىوي ٟتىىاًفظيوفى ﴿قاؿ تعاُف:  ، كترتيب نصو، كتنظيم نظمو،كفقرتو

]ا١تائدة:  ﴾ٔتىا اٍستيٍحًفظيوا ًمٍن ًكتىاًب اّلِلًَّ ﴿هللا تعاُف أمر حفاظ كتب أخرل إُف أقواـ نزلت عليها، كقولو تعاُف: 
44.]  

 التناسب والتآلف/االتساؽ واالنتظاـ
القرآف الكرٔف كسوره كارتباط بعضها ببعض، اتساؽ معانيو كدَّلَّلتو، انتظاـ مبانيو ككلماتو، تناسب آايت 

كا١تناسبة تعٍت ا١تشاكلة/ا١تقاربة، كمرجعها الرابط بُت اآليتُت/النصُت/السورتُت على كجو من الوجوه 
لتَلـز الذىٍت، كالسبب كا١تسبب، كالعلة كا١تعلوؿ، "أك غَت ذلك من أنواع عَلقات ا العامة/ا٠تاصة، العقلية أك اٟتسية أك ا٠تيالية،

 كالنظرين كالضدين، ك٨توه.
 2 كفائدتو جعل أجزاء الكَلـ بعضها آخذا أبعناؽ بعض، فيقول بذلك اَّلرتباط، كيصَت التنليف حالتو حاؿ البناء اكم ا١تتَلئم األجزاء".

يستطلع التَلـؤ ا١تتفاعل كالتناسب ا١تتكامل فكنهنا كلمة كاحدة، ىذا التناسب يف سياؽ النص القرآٓف 
كاَّلنسجاـ التاـ بُت نصوصو، فالبدء كاَّلفتتاح يف كل آية كسورة يف القرآف الكرٔف يَلزماف ا١تناسبة اليت ٗتفى 

تتضمن ١تسات عريقة يف الًتاث  اترة كتظهر أخرل أماـ القارئ ا١تتعمن، قضية "ا١تناسبة" بُت اآلم القرآنية من
كمزاايه من اَّلنسجاـ كاَّلتساؽ، من التقاطع كالتداخل، من التناسب  "التناص" عض خصائصٟتد ما ب
ربط السور بعضها ببعض كبعضها ابلكتاب كلو، كما  ابلبحث يف قد قاموا القرآف الكرٔف فعلماء كالتعالق...

                                                           

 .36إعجاز القرآف:  -1
 .45-1/44معًتؾ األقراف يف إعجاز القرآف:  -2

 



                                    عن "التناص" النص القرآين تؤيد بُػْعدَ عقالنية  مواقفالفصل الثاين؛ 

  

297 

بة، كىي شاملة ٞتميع علـو ذم ىو ا١تراقال "كمقصود ىذه السورة معلوؿ ١تقصود الفاٖتةيقوؿ البقاعي يف حديثو يف سورة الناس: 
 كرعاية اٞتَلؿ ،ألهنا براعة اَّلستهَلؿ شاملة لذلككفذلكة النظاـ، كما كانت الفاٖتة  ىي مصادقة هللا كمعاداة الشيطاف برباعة ا٠تتاـ اليت القرآف

 1مثوؿ". اتصاؿ العلة اب١تعلوؿ، كالدليل اب١تدلوؿ، كا١تثل اب١ت كاٞتماؿ، فقد اتصل اآلخر ابألكؿ
فالًتابط ا١تضموٓف بُت النصُت نص/سورة الناس كنص/سورة الفاٖتة كا٢تيكل الشكلي )التناصي( بينهما 
حيث بدأ صاحبها كتابو ا١تبُت ابلفاٖتة كأهناه ابلناس إشاراتف مفيداتف ١تفهـو النص اٞتديد، لكنهما َّل تعنياف 

ند إطَلقو عليو، كهبذا الفارؽ الظاىر َّل أف النص القرآٓف ىو متداخل مع نص آخر، كما ييًقرُّه "التناص" ع
 ٯتكن تقدير أم جانب من جوانب "التناص" يف بياوي النص القرآٓف.     

فيما بينها من عناصر،  ركز البقاعي يف تفسَته على ربط اٞتمل بعضها ببعض أكثر من عنايتو بربط اٞتملة
ده ٤تور التناسب ة يف الدراسات اللغوية كاألدبية ٬ت٨تو ىذا الربط بكل أساليبو ا١تنشود فإذا ٨تى القارئ/ا١تتلقي

)علم  ذا العلمهب"ك ، يقوؿ البقاعي: سورة الواحدة أك السور ا١تتقاربة كا١تتباعدةكمضمار الربط على مستول ربط ال
ثآف نظمها مع أختها نظم كل ٚتلة على حيا٢تا ْتسب الًتكيب، كال أحد٫تا ُت:ا١تناسبات/تناسب السور كاآلايت( يكشف أف لإلعجاز طريق

ألنو علم تػيٍعرىؼي بو علل تنظيم أجزائو كترتيب ٚتلو/آايتو كتركيب  2 ".كأسهل ذكقا ابلنظر إُف الًتتيب، كاألكؿ أقرب تناكَّل
مث يقوؿ متبينا ما نقلو األصفهآف من رأم الرازم يف سورة البقرة: ًفقىرًه كتنسيق نصو/نصوصو )مضامينو/سوره(  

معانيو فهو كشرؼ  ( كيف بدائع ترتيبها علم أف القرآف كما أنو معجز ْتسب فصاحة ألفاظوالبقرة)سورة "كمن أتمل يف لطائف نظم ىذه السورة 
 3 معجز بسبب أسلوبو، أرادكا ذلك".إنو كلعل الذين قالوا:  أيضا بسبب ترتيبو كنظم آايتو،

كىذا العلم يدرسو علم ا١تناسبات عند علماء التفسَت،  فػ القرآف كلو ٯتثل النص الواحد األكحد كىذا ما
يشمل يف ذاتو ٚتلة عناصر ىيكل "التناص" الشكلي كا١تضموٓف، لكن الفارؽ بُت مسماه بػ "النص" كغَته بػ 
نص "التناص" ىو التفاعل كالتَلحم كالتقارب كالتباعد كالتناسب كالتداخل كالتعالق كالتمازج كالتثاقف 

العناصر َّل يقبلها النص القرآٓف، بل يرد عليها ردا قاطعا َّلنتماء بنيتو/٪تطيتو العليا: التحتية كالتَلقح، ىذه 
 كالفوقية، الصغرل كالكربل إُف هللا تعاُف دكف سواه.

لكن العناصر/الشركط اليت ٬تب توفرىا يف اإلنساف الشارح/ا١تفسر )الذم يتلو القرآف الكرٔف كيتسٌت 
ل جذكر النص/أصولو، النص القرآٓف كإف كاف مؤد إُف تلك الغاايت اليت تفكك معناه لشرحو كتفسَته( َّل تتمث

كمراده، كلكنها َّل تعٍت أصولو، ألهنا إذا عيًنيىٍت ٔتا جاء بو النص ا١تعاصر، سوؼ تدخل الفضاء البشرم 
عابَته كتقاريره للذاكرة اإلنسانية اليت تتغذل منو، كأخَتا يصبح ذاؾ النص خاوعا لتنكيَلتو كتفسَتاتو، ت

                                                           

ىػ[ دار الكتاب 885. لإلماـ ا١تفسر برىاف الدين أّب اٟتسن إبراىيم بن عمر البقاعي ]ت 22/423نظم الدرر يف تناسب اآلايت كالسور:  -1
 اإلسَلمي ابلقاىرة

 .1/11نظم الدرر يف تناسب اآلايت كالسور:  -2
 .1/9نظم الدرر يف تناسب اآلايت كالسور:  -3
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رت ٤تاكَّلت مشفوعة بتعاليمو، لكن التاريخ الذم يعترب من دعائم النص يرده بتاات، كيرفضو قطعا، ٙتة ظه
ود انتساب ىذا النص إُف هللا الذم برئ من ٚتيع نصوصيات العملية التناصية،  عديدة كاحدة تلو األخرل

  ىذا النص.كلكنها فشلت يف بدء طريقها لكوهنا قاصرة عن درؾ مزااي
 التناص -النسخ
من أكجو اإلعجاز للنص القرآٓف، رأل ا١تتطرفوف يف مسنلة النص/البينصية أف "النسخ" من  "النسخ"

، ىذه أغلوطة كقع فيها من َف "التناص"ابب  "النسخ"التناسخ، كىو لي  بًبػيعىٍيدو عن التناص، لذا، يدخل 
النص القرآٓف، يرد النسخ ٔتعٌت اإلزالة، كالتبديل، كالتحويل، يستوؼ مراد العلماء األجَلء من النسخ يف إطار 

كالنقل، إذا أريد بػ النسًخ اإلزالةي، فاإلزالة كما مضى ٭تسب من خصائص التناص، إذان، فالنسخ يف القرآف 
 فيو!؟.  الكرٔف يعٍت التناصَّ 

ألكؿ/ا١تنسوخ، فاإلزالة يف نعم! يصَت األمر كذلك إذا ثبت أف النص الثآف/الناسخ ىو منخوذ من النص ا
التناص يعٍت ىذا ا١تعٌت، بينما اإلزالة يف النسخ، فَل يعٍت إَّل الفصل كالفصم كالقطع... يلـز النصاف ا١تتناصاف 

 كوف أحد٫تا معطو كاآلخر معطىى... كىذه الصلة العطائية َّل توجد بُت النصُت يف نطاؽ النسخ القرآٓف. 
اإلزالة يكوف يف التناص عن قصد غَت مباشر/مباشر، أما اإلزالة يف النسخ فإنو يكوف عن قصد كيقُت 

 كعلم. 
اإلزالة ٭تدث يف التناص عند ٖتريك نظاـ ميكانكي نصي، أما ىي يف النسخ فَل، أبدا، إنو لي  سول 

 عملو يقـو بو صاحب التنزيل/القرآف الكرٔف. 
 ؤلف، أما يف النسخ فإنو من كظيفة صاحبو. اإلزالة يف التناص ٬تهل ا١ت

 اإلزالة يف التناص نوع من التحوير كالتحويل، لكن يػيٍعٌتى بو يف النسخ النفي كاَّلنتفاء. 
كإذا أريد بػ النسًخ التبديل، فالتبديل كما سبق يعترب من مزااي التناص، إذان، فالنسخ يف القرآف الكرٔف يعٍت 

 التبديل/التناص فيو!؟.
ديل يف التناص يعٍت التحويل كالتنقيل من مووع إُف مووع، من كاحد إُف كاحد، كمنو يقاؿ: فالتب

"قاؿ مكي: كىذا الوجو َّل يصح أف يكوف يف القرآف )الكرٔف(، كأنكر  نسخت الكتاب أم نقلت ما فيو حاكيا للفظو كخطو...
 .كأنو إ٪تا أيِت بلفظ آخر على النحاس إجازتو ذلك ٤تتجا أبف الناسخ فيو َّل أيِت بلفظ ا١تنسوخ،

يٍػنىا لىعىًليّّ ﴿[. كقاؿ: 12]اٞتاثية:  ﴾ًإانَّ كينَّا نىٍستىنًسخي مىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى ﴿كقاؿ السعيدم: يشهد ١تا قالو النحاس قولو:  كىًإنَّوي يف أيٌـً اٍلًكتىاًب لىدى
 1 [".4]الزخرؼ:  ﴾حىًكيمه 

                                                           

 .1/84رآف: معًتؾ األقراف يف إعجاز الق -1
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ابلتبديل/التنقيل/التحويل/اَّلستنساخ، كما إُف ذلك، إ٪تا ٬ترم ذلك على أم حاؿ، فإف النسخ كإف جرل 
يف األمر كالنهي إذا كاف يف النص القرآٓف، أما النسخ اب١تعآف ا١تذكورة فإهنا من مبعث الكَلـ البشرم ّتملة 

/التداخل  ٝتاتو من اإلخبار كاإلنشاء كمعطياهتما، كمن ألطف األمر كذلك أف الكَلـ/اللغة اليت كجدت التناص
كضالتو، أم الثقافة اآلنية اليت عاشها "التناص" كتطور يف ووء مَل٤تها، فتثقف هبا ا١تصطلح ّتملة نواايه 
األكُف كاألخَتة، ما كاد كَّل يكاد أف يعرؼ الفركؽ بُت اٞتملة اإلخبارية كاإلنشائية... أما النص القرآٓف يف 

بلسافو عىرىّبٌو ميًبٍُتو يتميز اب٠ترب )الوعد اٞتميل كالوعيد/العذاب إطار سياقو العرّب ا١ترموؽ فإنو كتاب أيٍنزًؿى 
لك عيًرؼى فسادي صنًع مىٍن أدخلى يف الوبيل مثَل( كاإلنشاء )األمر/الطلب كالنهي/غَت الطلب مثَل(. كبذ

 الكتاًب ا١تبًُت "التناص/البينصية/النصوصية/التداخل". 
يتعامل معها ٭تتسب لنفسو سلطة على النص، كٮتوض يف إف إبداَّلت التناص/البينصية ٕتعل كل من 

كغمار التجربة دكف اٟتذر، كيقـو ابلصراع النفسي/الشخصي/اَّلجتماعي/العقَلٓف/النصي مع  ،مستنقع األان
"النص اٟتداثي/ما بعد البنيوم/التفكيكي... فالنص يف حلبة التفكيك يغيب يف تصورات مذىلة/أخيلة ذابلة، 

ـو بتنليفو ٭تسب نفسو ٤تافظا عليو غافَل عن قوة انفَلت النص منذ ظهوره على يديو، كاإلنساف الذم يق
 ، ، لكنو اخًتيًؽى ابلنص، يبدًع النصَّ فيقع يف التناقض كالتصادـ بُت البٌت السائدة يف اجملتمع، ىو ٮتًًتؽ النصَّ

 لكنو اكتيًشفى بو! 
اجملتمع قبل ا١تؤلف، لذا، َّل يتعدل ا١تؤلف نقطة  فالنص ىو ترابط مصادره ا١تعرفية اٞتماعية، إنو كاف يف

القراءة، إنو قارئ أصَل، فالنص كمكوانتو كشفراتو أبرزتو بل خلقتو من العدـ... فالنص/اللغة يف الواقع كائن 
ألف اللغة تعود لديو إُف البٌت النحوية، كالبنية ىي األساس لثنائية الكَلـ كاللغة  (1)حي كما قالو تشومسكي 

سوسور... كمن مثىَّ يعود النص إُف اللغة/البنية اليت تتنلف كتنتظم يف ذاهتا من الوسيلتُت: اللغوية النحوية عند 
 + القدرة العقلية. 

فالتناص ابعتباره أٝتى آايت اٟتداثة/ما بعد البنيوية قابل لرفض الذكات كخلخلة ا١تصادر ك٘ترد اَّلستقرار 
 سبوقات ... كٕتاكز اٟتدكد كىدـ اللواحق كنسف ا١ت

 ليس نصا بوليفونيا (النص القرآين) القرآف الكرًن

                                                           

ـ[ الرايويات كالفلسفة كعلم اللغة يف جامعة بنسلفانيا. كاتبع البحث يف علم اللغة يف أكائل ا٠تمسينات 1928-درس انعـو تشومسكي ] -1
 تقلد مناصب كثَتة يف معهد ماساتشوست للتكنولوجيا، كمن 1955من القرف العشرين عندما كاف ابحثا جديدا يف جامعة ىارفرد، كمنذ عاـ 

مؤلفاتو:  منتصف الستينات يف القرف العشرين فصاعدان بلغ أقصى التنثَت يف األفكار األكادٯتية يف ٣تاؿ اللغة. ظل النحو ٤تط اَّلىتماـ لديو. كمن
بت جي . لػ جوف إم جوزيف، ان٬تل لق، تول2/189ـ[، . ينظر: أعَلـ الفكر اللغوم التقليد الغرّب يف القرف العشرين: 1957البٌت النحوية ]

 ـ.     2006لبناف، الطبعة األكُف -تيلر، تعريب: د. أٛتد شاكر الكَلّب، دار الكتاب اٞتديد ا١تتحدة بَتكت
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اليت ٖتدث من كثرة الشخصيات ا١تتحاكرة فيو، كاختَلؼ  "التعددية"كمن أىم ٝتات النص البوليفوٓف 
كجهات النظر، ٮترج النص من سلطة القائل/الركاية من سلطة الركام، كَّل يبقى النص أحادم ا١تنظور كاللغة 

 كاألسلوب...
صوات كاألكصاؼ كاأللواف صا دٯتقراطيا/قائما على تعدد األأما القرآف الكرٔف/النص القرآٓف فإنو لي  ن

نقص كَّل زلل، كَّل يطعنو  اآلراء كا١تواقف كا١تنظورات، إنو نص أحادم الصوت، إنو كَلـ هللا، َّل يتخللوك 
 اجًتار كَّل امتصاص، كَّل يعيبو حوار كَّل تعددية، إنو نص صفيّّ كنقيّّ من ٚتيع الشوائب كالعقبات.

َّل  نص صفوة النصوص الرابنية، فَل أجد يف القرآف الكرٔف نصا غائبا استحضره الكيتَّابي بشكل ٪تطي، إنو
فاَّلمتصاص ىو أحد أشكاؿ التناص، يعيد كتابة النصوص ا١تاوية على خطوات ا١تتطلبات النصية اٟتديثة، 

يقتضي أف يكوف النص الثآف ملحق النص األكؿ، كىذا ا١تعٌت َّل ينطبق على النص القرآٓف ٠تلوه من أم ٦تاثل 
يف كشف ىوية أ٪تاطو كأبعاده على، ما كاف، كلن يكوف ٙتة نص أيِت مسبق، أما ا١تعٌت فإف القرآف الكرٔف 

اب١تعآف اليت جاء هبا القرآف الكرٔف، كاألخبار اليت أنبنان القرآف الكرٔف، كا١تعلومات كا١تكتشفات اليت تشَت إليو 
هنا ٦تارسة إنسانية، آايت القرآف الكرٔف. َّل تنتهي معانيو، بل يعجز البشر عن إحاطتها، أما ا٠تربة كالتجربة فإ

 يقرأ فيكتب، يتلقى ا١تعلومة فيؤلفها، يصيب فيها اترة كٮتطئ فيها أخرل، يتصرؼ فيها بزايدة كنقصاف...  
كَّل نَلحظ أف القرآف الكرٔف يتمثل صورة بنية جديدة لبنية قدٯتة، بتهدٯتها كإعادة بناءىا، حيث يكاد أف 

رؽ ا١تثقف، فالنص القرآٓف لي  بديَل عن غَته، إنو بعيد عن أم ٮتتفي النص الغائب لوَّل أدركو القارئ ا٠تا
أما القرآف الكرٔف فإنو نص َف ٯتسو سوء التناص )اَّلجًتار ة، إنو لي  صياغة النص القدٔف، حوار كتعددي

 .كاَّلمتصاص كاٟتوار( إنو لي  نتاج ا٠تربة كعصارة التجربة
تقيًٌم النص عرب تشفَت أجزائو اإلزالة كاإلوافة، ابلزايدة فالتناص/النصوصية/البينصية تدؿ على مواصفات 

كالنقصاف، ابإلعادة كالصياغة، النص متناص يعٍت أنو نص متبادؿ، نص متفرع، نص لو أصل آخر، نص 
منخوذ، نص غَت مستقر على حالو، نص يسيطر عليو القارئ، نص متغَت من شخص إُف شخص، كمن زماف 

ده القارئ أبفق معارفو، نص إُف زماف، كمن مكاف إُف مكا ف، نص متنثر ابألحداث كاألحواؿ، نص ٬تسًٌ
 متقاطع كمتداخل...
أبدا تطلق على القرآف الكرٔف، ألنو نص َّل  النصية كا١تشخصات التناصية، كا١تبادئ النصوصية، ىذه ا١تعآف

ٟتظة كَّلدتو، كىذا فرؽ أيخذ يف اَّلبتعاد عن صاحبو مثلما أيخذ النص ا١تتناص يف اَّلبتعاد عن مؤلفو منذ 
جوىرم بُت النص اإل٢تي كالنص البشرم، النص اإل٢تي َّل يكوف إَّل كحيا صرفا، أما النص البشرم فإنو يكوف 

 مفاد غَته سواء كعاه ا١تؤلف أـ َف يعو.
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ذلك يف أسفار اليهود  و يَلحظمن ٝتات النص البشرم أنو يبقى ببقاء القارئ، كيغيب بذىابو، كلعل
نصارل حيث انطفنت نَتاهنا كذىبت مشاعلها بتصرفات اتفهة من التحريف كالتبديل حسب كأانجيل ال
 بشرية( َف تصدر صدفة، تلك الكتب ا١تقدسة كالصحف ا١تطهرة كانت لوقت مؤقت من عند هللاالاألىواء )
بلوىم أيُّهم أحسني ، مث أنزؿ هللا ٢تداية الناس كتابىو ا١تبُت، كجعلو ٤تتوما على ٚتيع ما سلف كما تَل ليتعاُف

عمَلن. كبُتَّ مرارا أنو ٤تافظ عليو، فَل ٭تتاج يف بقائو كاستمرار حياتو إُف قراءات القراء كا١تتلقُت من ا١تؤمنُت 
كالكافرين، بل ىؤَّلء كأكلئك ٭تتاجوف إليو لَلسًتشاد منو. كىذه السمة األخَتة تعٍت التفاعل كاٟتضور الفعلي 

ابعتباره قارائ ٮتتار على ووء تداعيات النص اٞتديد، كيصوغو ما يفي ٔتقاصده كغَته، ألف الكاتب/ا١تؤلف 
كأغراوو، فَل يستغٍت يف عمليتو اإلبداعية عن األخذ كاَّلستفادة كالتحوؿ كالتحويل كالتقلب كالتقليب كالًتتب 

َّل يسيطر عليو، ألنو  كالًتتيب، كالصَتكرة كالتصيَت... ما يعٍت أف ما يؤلفو اإلنساف )الشاعر/الكاتب/ا٠تطيب(
أساسا َف يؤلفو بل إنو ٚتع شىت الكتاابت السابقة، كرتبها من جديد، كنسقها تنسيقا َّل يقاؿ إنو غَت مسبوؽ، 
ألنو ٯتكن ألحد أف أيِت ٔتثلو بل ما يكوف أفضل منو... بينما النص القرآٓف فَل عَلقة لو ابلوعي كغَت الوعي، 

 َّلنفعاؿ كَّل التفعيل.  ككذلك ابلصَتكرة كَّل التصيَت، اب
لوَّل ٙتة نصوص بشرية أخرل  كبذلك يتشرب النص البشرم من اَّلنفتاح كالتفكيك كاَّلفتعاؿ كالتوظيف،

أف يصنًٌف نصا خرىج من رٍحم نص آخر، فكل نص يتدفق فيضا نصيا ما  ة الكاتب٥تيَّلك  ا١تؤلف ١تا خطر بباؿ
/القدٔفى.٬تىيرُّ للنص الَلحق/اٞتديد حقا طبعيا ألف ٯتلك   النصَّ السابقى

كَلـ َّل ٮتلو من الراتبة كالركاكة كا٠تمود  القرآف الكرٔف /يفمن "التناص" فما يقوؿ القائلوف بتصويب
كالضعف َّلختَلؼ كجهيت ا١تنزعُت: القرآٓف كالتناصي، فا١تنزع القرآٓف يعترب ذاؾ النص الوارد ومن النص 

كَّل  ...يل اَّلستشهاد أك اَّلحتجاج أك اَّلستدَّلؿ أك التضمُتمن النص القرآٓف على سب امنخوذ االبشرم جزء
يعٍت أنو صار جزءا من ذاؾ النص البشرم، لكن ا١تنزع التناصي يقتضي أف يعد ذاؾ اٞتزء ا١تنخوذ من النص 
القرآٓف جزءا من النص البشرم، ألنو حضور فعلي أكرده الكاتب أك الشاعر على سبيل اَّلجًتار لغرض ٮتصو، 

يقضى على نص الكاتب/الشاعر، كأيخذ السلطة منو ليحو٢ًٌتا إُف القارئ، ىذه اللعبة مهما يتصور فالتناص 
يف إطار النص اإلنسآف كلكنو أبدا يقاؿ يف شيء من النص القرآٓف، ما داـ أمر التناص من القرآف الكرٔف 

فيو الوجو ا١تعاك  )التناص يف القرآف ذه ا٠تطورة الكربل الناشئة من التدرُّب كالتمرُّف فَل يػيتىصىوَّري هب٭تمل 
 العائضُت كَّل دىر الداىرين. الكرٔف( عوض

 
 نصية "التناص"-السياؽ االجتماعي
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كقد تقدـ أف "التناص" يعٍت ملمات سياقية اجتماعية كبعبارة أخرل إف "البينصية" تنطلق من منطلقات 
السياؽ اَّلجتماعي، كٝتة النصية يف النص تدؿ على كوعية األدبية للنص، كٕتعلو ذات كجهة اتلية: النص 

تشَت تلقائيا إُف التسرب  األدّب على الًتكيب الوصفي/أدبية النص على الًتكيب اإلوايف، كىذه األدبية
كالتشرب. كل نص يكوف منخوذا من النصوص األدبية، كَّل أبس يف القوؿ: فكل نص َّل يكوف إُف ٣تموعة 
نصوص أخرل، يدركها القارئ العادم إذا كاف حضورىا الفعلي مرئيا، كيدركها القارئ النشط إذا كاف 

 حضورىا الفعلي غَت مرئي.  
إلشارة إُف مقتضيات كظيفة "التناص" حيث َّل تتم إَّل ابلقضاء على مبدء كأان كصفت اٟتضور ابلفعل ل

األصالة للنص، فالنص يف حد ذاتو َّل يكتمل إَّل بتكوين صلتو ابلنصوص األخرل. كىذا األمر يتنكد عندما 
ليت يتم دراسة النص من خَلؿ العملية السياقية اَّلجتماعية، كىذه العملية ٕتعل "النص" ٣تموعة من النصوص ا

 تتقاطع يف النص كمع النص. 
كاعًتاؼ "التناص" يستوجب اعًتاؼ نصية النص، كاجتماعية النص، كىذا ا١تعٌت َّل ٬تارم يف أم جانب 

 من جوانبو مع النص القرآٓف، ألف اَّلجتماعية تلـز اإلنتاجية اليت تتحقق عرب معطيات اتلية:
 ٔف لي  نتاج اَّلحتكاؾ. التواصل يتحقق من خَلؿ اَّلحتكاؾ النصي، كالقرآف الكر 

 توليد ا١تعٌت الكامن من خَلؿ ىذا التواصل، كالقرآف الكرٔف لي  نتاج تواصل التنثر كالتنثَت.
استلزاـ السياؽ اَّلجتماعي للسياؽ الثقايف لكونو دافعا حقيقيا، كالقرآف الكرٔف َف يسبقو دافع ثقايف أك 

َّلجتماعي بصفتو ة تناصية تقتضي انتظاـ النص من اترٮتي، إنو لي  كتلة آنية كأفقية بينما السياؽ ا
عناصر غَت لغوية تعود إُف سياقات اجتماعية ثقافية. كىذه الصَلت ا١تند٣تة يف ذكات 
النصوص/ا١تفردات ا١تعجمية تعٍت بناء دَّلَّلهتا من أداة التفكَت اليت تعمل كنشاط بدائي للغة. كىذا 

 ي  نتيجة التفكَت.   ا١تعٌت َّل يناسب القرآف الكرٔف، ألنو ل
 لسوسيونصية يف التناصا

تناص جوليا أتثر ابلنقد السوسيونصي الذم كوع أسسو ابختُت، معايَت السوسيونصية ٢تا دكر ىاـ يف 
ٖتديد مدلوؿ الكلمة/ا١تعٌت/الدَّللة/اإلشارة/الرمز... إهنا تفرض ايط اَّلجتماعي كالثقايف على استخداـ كل  

اللغوم كغَت اللغوم. فدراسة الزمن يف مرحلتُت أم زمن الكتابة كزمن القراءة تعٍت  كلمة/مفرد يف سياقيهما
، فَل ٕترم ىذه الدمج النصي الزمآف، كىذا النوع من الدمج كا١تزج ٭تقق التفاعل النصي داخل النص

 .السوسيونصية يف القرآف الكرٔف
 

 ما بعد احلداثي تناقض األصوات/االزدواجية يف نصية النص
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 ،كا١تدلوؿ ،كا١تركزية ،اٟتضورك  ،كاَّلنغَلؽ ،كاليقُت ،كالعقَلنية ،إطار اٟتداثة يقتضي "النص" اٟتقيقةمن 
 كالعلمية ا١توووعية... ىذه العناصر تكوًٌف "النص" البنيوم/اٟتداثي.  ،كاٞتن  األدّب ،كالقراءة

زكااي أخرل مثل الوىم،  عندما أيِت اٟتديث عن "التناص" ينقلب ا١تلفوظ ٘تاما من ىذه الزكااي إُف
كالَلعقَلنية كالشك كاَّلنفتاح الَلهنائي كالغياب كاإلرجاء كالتعليق كالتشتيت كاَّلنتشار كالداؿ كإساءة القراءة 

 كالنص/التناص كالتنكيلية...
فالقوؿ أبف النص َّل حيوية فيو إَّل بتحويلو كتصيَته إُف ما بعد اٟتداثة يعٍت أنو لي  إَّل تناصا، كإثبات 

لسمة التناصية يف النص يستلـز عددا من الزكااي النقدية كاألطراؼ النصية، كعندما نضع ا١تقارنة البسيطة بُت ا
 النص القرآٓف كالنص ما بعد اٟتداثي نرل فركقا كاوحة بينهما:

 النص القرآين   بعد احلداثيالنص ما 
 حقيقة كحق          الوىم

 الوحي الصرؼ     الَلعقَلنية
 ا١تعٌت الثابت     الشك

 اَّلنغَلؽ على ا١تعٌت ا١تعلـو عند هللا سبحانو كتعاُف    اَّلنفتاح التفكيك
 إنو حضور فعلي     الغياب

 ا١تعٌت ا١تستحكم/ا١تدلوؿ البُتًٌ     اإلرجاء كالتعليق
 ٤تورية النص كمركزيتو معلومة    التشتيت كاإلنتشار

 ىواه َّل ٬توز للقارئ التصرؼ يف حسب     إساءة قراءة
 قابل للتنكيل غَت التفكيكي    أتكيلية تفكيكية
 القرآف الكرٔف كتاب هللا تعاُف     موت ا١تؤلف
  سلطة القائل     سلطة القارئ

 عبارة عن حكمو كمطلبو /النص اإل٢تيالقرآف الكرٔف  ا١تؤلف لي  لو معٌت داخل النص
سابقة، إهنا تتسرب يف نصوص جديدة فالتناص عملية ميكانيكية ٖتقق نصوصا جديدة لتحوَّلت نصية 

من خَلؿ العَلقات ا٠تفية كاٞتلية. كالنص اٞتديد يكوف بديَل للنص القدٔف، كىذا يعٍت أف التناص يعاًف 
كالقرآف الكرٔف ينبو عنو لكونو نصا قدٯتا أزليا،  Replacement theoryالنص بنظرية التبادؿ/البديل 

قة كَّل اعتبارا، ألف ىذه اإلمكانية من أمارات اٟتدكث لتحققها من كَّل تعدد يف مضامينو ككلماتو، َّل حقي
 ا١تؤثرات األدبية الشعورية كالَلشعورية.
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الباختينية كالتفكيكية تناكلت ، فالبنائية كسوسيولوجيا النصية ٭تدث النص عندما يقع بُت يدم قارئ فعلي
قى صراع ٚتيع ا١تظاىر النصية كأشكاؿ طبيعة مكوانت النص كطبيعة تركيبو الداخلي، كاعتربت األدب ملت

التعبَت اَّلجتماعية كا٠تطاابت الشفوية كاألعراؼ كاللهجات... كالقارئ النشيط يتدخل يف تناصية النص بكل 
"كيًتتب عن ىذا النص الركائي بدكره قابل لشىت ما لديو من مواقف اترٮتية كخلفيات ثقافية من خَلؿ ىذه العملية، 

ا التنكيل َّل حدكد لو، ماداـ النص معروا على الدكاـ ألف يقرأ يف أم ٟتظة من قبل قراء جدد. ككل قارئ من ىؤَّلء سيقدـ التنكيَلت بل إف ىذ
 1 أتكيَل مغايرا".
 شعر وال خطبة وال ترسلبالقرآف الكرًن ليس 

كجوىهم، كيف ىذا رد القرآف الكرٔف على ا١تًتبصُت بنبيو ريب ا١تنوف، كرمى قو٢تىم "ما ىذا إَّل سحر" على 
"فكما أف القرآف أعجز الشعراء كلي  بشعر، كذلك أعجز ا٠تطباء كلي  ٓتطبة، ك  الصدد يقوؿ اإلماـ جَلؿ الدين السيوطي:

١تا يف اعر، ا١تًتسلُت كلي  بًتسل. كإعجازه الشعراء أشد برىاان. أَّل ترل العرب كيف نسبوا النب إُف الشعر ١تا غيلبوا كتبُت عجزىم فقالوا: ىو ش
بىًغي لىوي ﴿قلوهبم من ىيبة الشعر كعجامتو كأنو يقع منو ما َّل يلحق، كا١تنثور لي  كذلك. فمن ىنا قاؿ تعاُف:  ٍعرى كىمىا يػىنػٍ ]ي :  ﴾كىمىا عىلٍَّمنىاهي الشًٌ

 2 [ أم لتقـو عليكم اٟتجة، كيصح قبلكم الدليل".69
كىذه الفصاحة اليت انفردت ابلكتاب ا١تبُت ىي موجودة يف كجوه أتليفو، كَّل تقتصر على األلفاظ أك 
تركيب األلفاظ بل إهنا تبدك من كجوه أتليف النظم، كلذلك جاءت كلمات غريبة يف القرآف الكرٔف، برغم 

لقارئ مننوسة كمنلوفة هتب عليو غرابتها يف ذكاهتا فَل تستكرىها الطبائع كَّل تنافر مواوعها بل إهنا تبدك ل
ىبوب النسيم، بينما ذاؾ التنليف الفصيح اٞتزؿ البليغ فَل يتوخاه "التناص" بل يبحث عن العلل كا١تعاذير 

 عندما يتقابلو يف ىذا ا١تنزع.    
 اللغة/عرب اللسانيات/النص القرآين
كَّل ينتسب إُف اللغة، كلذا فإنو يقع ومن ٣تاؿ اختصاص علم عرب اللسانيات  discourse"إف التناص ينتسب إُف ا٠تطاب )النص( 

translinguistics ."تقدـ عن النحو العرّب أنو يعٍت النحو الشكلي يف الوىلة األكُف  3 كَّل ٮتص اللسانيات
تمد عليها النص َّلىتمامو الكبَت بشنف اللفظ كإحالتو النحوية/ا١تعنوية، فالعَلقات الشكلية كاللغوية اليت يع

العرّب كالذم تعود إليو جذكر النص القرآٓف حيث إنو نص أنزلو هللا بلساف أىلو، كلها ليست ذات طبيعة 
أف النص/ا٠تطاب يف اىتمامهما التناصي ٭تفل ابلعَلقات  ىذا الفحولتناصية ابلضركرة، كقد أتكد األمر من 

 مل الطابع اَّلنفعاِف كاَّلفتعاِف. التواصلية كالدَّللية ما تعود إُف البنية الكربل، ٖت

                                                           

 .76-75التناص كإنتاجية ا١تعآف:  -1
 .2/293ا١تزىر يف علـو اللغة العربية:  -2
 . 122ميخائيل ابختُت: ا١تبدأ اٟتوارم:  -3
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"فينبغي أف ينظر كىنا استحضر نظرية "النظم" عند اإلماـ عبد القاىر اٞترجآف الذم يقوؿ يف تعريف النظم: 
اٞتملة معٌت من إُف الكلمة قبل دخو٢تا يف التنليف، كقبل أف تصَت إُف الصورة اليت هبا يكوف الكلم إخبارا كأمرا كهنيا كاستخبارا كتعجبا، كتؤدم يف 

ىل يتصور أف يكوف بُت اللفظتُت تفاول يف الدَّللة، حىت ىذه -ا١تعآف اليت َّل سبيل إُف إفادهتا إَّل بضم كلمة إُف كلمة، كبناء لفظة على لفظة
عل كإما "اسم جن  كاحده كلمة، كىي إما اسم كإما فكالكلم  1 أدؿ على معناىا الذم كوعت لو من صاحبتها على ما ىي موسومة بو".
      2 حرؼ... كالكلم ما تركب من ثَلث كلمات فنكثر، كقولك: إف قاـ زيد".

كعَلقة الفاعلية كا١تفعولية كالنعتية كاإلوافية كاَّلبتدائية كا٠تربية كاإلنشائية كىلم جرا. كلها توجد داخل 
مضمونو، كالعقل آلية النظم، كتربط بعضو مع بعضو ليتسق معناه كتنسجم دَّللتو كينضبط مفهومو كيستقيم 

كحيدة تدرؾ مدل كنو ىذه العَلقات اللفظية كا١تضمونية يف النظم، كالدافع الوحيد إُف فهم تلك العَلقات 
ثقافة ا١تتلقي كموقفو العلمي كا١تعريف ابلسياؽ اللغوم كغَت اللغوم. كىذا الفهم العقَلٓف َّل يؤدم يف أتطَت 

داخل اللغة، بينما األمر ينعك  ٘تاما عندما يعود إُف اٞتانب  الدَّللة إُف اعتبار خارج اللغة جزءا من
السميائي التناصي أك التفكيك البينصي أك البنيوم إف ىذه اَّلٕتاىات السائدة يف األلسنيات النصية تبحث 
ند عن كيفية بناء ا١تعٌت ك٘تاسكو كانزايحو عرب ا١تيكانزمات ا٠تارجية، كمن ىنا أيِت دكر استحضار السميائية ع

 اليت تعك  طبائع الناس كسلوكاهتم ابعتبارىا أداة الكَلـ.    ةولوجيميالبحث يف الرموز اللغوية الس
 كقاؿ الراغب األصفهآف:

ًمًهمٍ  كعليها اعتماد الفقهاء كاٟتكماء يف أحكامهم ،ككاسطتو ككرائمو ،نلفاظ القرآف ىي لب كَلـ العرب كزبدتوف" كإليها مفزع  ،كًحكى
كا١تشتقات منها ىو ابإلوافة إليها كالقشور كالنول  ا١تتفرعات عنها كما عداىا كعدا األلفاظى  كالبلغاء يف نظمهم كنثرىم. حذاؽ الشعراء
 3ككاٟتثالة كالتنب ابإلوافة إُف لبوب اٟتنطة".  إُف أطايب الثمرة، ابإلوافة

ىيكلي، كتغذيو بتطورات رمزية  ٙتة من العوامل الدينية كاَّلقتصادية كالسياسية اليت ٕتعل اللغة ذات ٪تاء
كاقعية لغوية كغَت لغوية، رمزية كدَّللية. كاألمر يبدك بكل بساطة أف كياانت اللغة = الكَلـ ٢تا صَلت جذرية 
ابلوقائع كاألحداث كاآلبار التارٮتية كاَّلجتماعية كالبيئية، كذاؾ األمر يؤدم إُف أتطَت ثنائية التنثر كالتنثَت أك 

السابقة أك دينامية النقل من الوجود إُف الَلكجود، من التَلشي إُف الَلتَلشي، ىذه  البحث عن اٞتذكر
غَت أنٍت َّل أجد تطورات ىائلة يف  ا١تعطيات تلحق ابلنصية عندما تًتكز على النص اٟتداثي كما بعد اٟتداثي

 . نصية "النص" إَّل يف ٤تيط التفكيكية كالتشر٭تية )الدريدية/البارثية(

                                                           

 . 47دَّلئل اإلعجاز يف علم ا١تعآف:  -1
-ػ600[، على ألفية اإلماـ أّب عبد هللا دمحم ٚتاؿ الدين بن مالك ]769-ػ698. لػ هباء الدين عبد هللا بن عقيل ]1/15شرح ابن عقيل:  -2

كراتشي، -[. كمعو كتاب منحة اٞتليل، بتحقيق شرح ابن عقيل لػ دمحم ٤تي الدين عبد اٟتميد، الناشر قدٯتى كتب خانو مقابل آراـ ابغ672
 طبعة الثانية.ال
 ىػ[. ٖتقيق كوبط دمحم سيد كيَلٓف. 502. ألّب القاسم اٟتسُت بن دمحم ا١تعركؼ بػ الراغب األصفهآف ]6ا١تفردات يف غريب القرآف:  -3



                                    عن "التناص" النص القرآين تؤيد بُػْعدَ عقالنية  مواقفالفصل الثاين؛ 

  

306 

يقتضي الشعور الثقايف ما يعٍت أف كل نص لو مكوانت عديدة يشعر هبا القارئ اترة كَّل يشعر هبا كالتناص 
اترة أخرل، كالعَلقات بُت ىذه ا١تكوانت تبحث عن اٞتذكر كا١تنابع، كىذه العملية )التناصية( ٕتعلنا يف 

 متاىات والة إذا قمنا إبجرائها يف النص القرآٓف:
“According to the principle of INTERTEXTUALITY,all texts have sources, but the more tradi-
tional use of the term focuses on specific texts whose presence can be detected in 
another text”. 1 

 الكشف يتم ٯتكن أف ٤تددة نصوص على يركز تقليداي أكثر ا١تصطلح استخداـ كلكن مصادر، ٢تا النصوص ٚتيع التناص، ١تبدأ كفقا
 عنها بُت نص آخر.

ابلرجوع إُف ا١تنزع األصيل التناصي ٞتوليا كرستيفا ا١تتنثر ٔتا جاء بو دم سوسور، يكفي أف ييٍذكىرى ما طرحو 
"ظلت الفلسفة تفسر العاَف بطرؽ : حيث يقوؿ مارك  نفسو عن الثقافة كاجملتمع يف األربعينات من القرف التاسع عشر

 2. كلكن ا١تهم تغيَته... لي  كعي البشر ىو الذم ٭تدد كجودىم، بل إف كجودىم اَّلجتماعي ىو الذم ٭تدد كعيهم"٥تتلفة 
كىذا اإلعجاز يف بيانو الراقي يظهر من كجهيت النص: اللفظ كا١تعٌت، بينما "التناص" فإنو َّل ٯتيز بُت أدكار 

ارتكز األمر على اللفظ البيآف فقط فاألمر سواي إُف اللفظ كمعارؼ ا١تعٌت، إنو يبحث عنهما على السواء. إف 
ذىن اٟتذاؽ أف ما جاء من لفظ/أسلوب/بياف جرل ٣ترل لفظ القرآف الكرٔف كأسلوبو كبيانو، فا١تعآف كما قاؿ 
ابن رشيق "موجودة يف طباع الناس، يستوم اٞتاىل فيها كاٟتاذؽ، كلكن العمل على جودة األلفاظ، كحسن 

كالقرآف الكرٔف أحسن تركيب معانيو يف أحسن حيَلىا من اللفظ اٞتيد اٞتامع  3 تنليف"...السبك، كصحة ال
 ،كالسهولة يف مقامها ،كالطَلكة يف مقصدىا ،كالعذكبة يف مطلبها ،كاٞتزالة يف موطنها ،للرقة يف مووعها

 غَت خطل.     كاٟتَلكة يف مكاهنا، إنو بياف موجز )فيو إ٬تاز( من غَت عجز كمطنب )فيو إطناب( من
 الوحي والنصية مضاداف 

إٯتاان اب سبحانو كتعاُف كعرفاان بقدرتو ا١تطلقة لي  ِف إَّل أف أقوؿ: إف القرآف الكرٔف كحي إ٢تي، 
 كتوصيف النص القرآٓف هبذا الشنف يعٍت قدسية النص، كىذه القدسية تكتمل ٢تا الصورة النموذجية عندما

نىا ٚتىٍعىوي . َّلى ٖتيىٌرًٍؾ ًبًو ًلسىانىكى لًتػىٍعجىلى بًوً ﴿: تريثا خفيفا يف قولو تعاُف يقف القارئ كفقة متننية كيًتيث ًإفَّ عىلىيػٍ
نىا بػىيىانىوي  هي فىاتًَّبٍع قػيٍرآنىوي. مثيَّ ًإفَّ عىلىيػٍ اٟتفظ، كومن لو  تكىفَّل هللا للنب  [19-16]القيامة:  ﴾كىقػيٍرآنىوي. فىًإذىا قػىرىٍأانى

 القراءة كما قرأه جربيل عليو السَلـ، مث ومن لو بياف معانيو... 

                                                           

1  - A Dictionary of Literary and Thematic Terms: pp. 394-395.  
 59النظرية األدبية ا١تعاصرة:  -2
 59النظرية األدبية ا١تعاصرة:  -3
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كمن مث يتنكد أمر النص القرآٓف أنو لي  نصا متناصا، إنو نص غَت خاوع لتدرج العصور كإتاىاتو 
َف ٬تر  1"ْتيث َّل يغيب عنو من معانيو كأسراره كحكمو كأحكامو شاردة كَّل كاردة". ٚتلة كتفصيَل  كألوانو، كقد استوفاه النب 
كتنظيم معارفو كعلومو ٣ترل ا١تؤلفُت العاديُت/الكيتَّاب العاديُت  ،كتنسيق مضامينو ،ىذا النص يف أتليف ٤تتوايتو

ْتيث يقوموف عند صياغة أعما٢تم األدبية كا١تعرفية كالفنية كغَتىا إبعماؿ رأيهم كنظرىم كاجتهادىم كقوة 
 ،فهمهم كسعة إدراكهم يف أكواع اللغة كأسرارىا كعادات العرب كتقاليدىا لئَل ٮتفى عليهم مووع اإل٬تاز

كمن ىنا َّل فكاؾ ٢تؤَّلء الكيتَّاب  ..كا١تفصل كىلم جرا. ،كا١تقيد، كاجململ ،كا٠تاص، كا١تطلق ،كالعاـ ،كاإلطناب
من شركط اإلنتاج كاإليديولوجيم كالتناص كالبينصية، كصارت اللغة أداة الًتابطية بينهم كبُت الذاكرة اليت تتغذل 

 من معرفة مناحي ا٠تط التارٮتي كالثقايف. 
َل تنسجم تلك النصية اٞتمعاء مع كَلـ هللا ف، هللا عز كجل من إَّلىذا الكَلـ ا١تختار   يتلق النب َف

التشابك كالتفاعل بُت اَّلكتساب اللغوم كالنصي كالسلوؾ النفسي  تَّلقتضائو من كحداسبحانو كتعاُف 
.. كهللا سبحانو كتعاُف منزه كاٞتماعي كالسوسيونصي كالشكلي كالسميائي كالبنيوم كاٟتداثي كما بعد اٟتداثي.

 .ٚتيعها البشعة ا١تناحيىذه من 
للـز إفادةي التوراة القرآفى يف بعض ا١تسائل،  لوَّل القرآف الكرٔف كحيا ٤تضا من هللا تعاُف إُف النب 

 كابألخص يف قصص األنبياء كما يتعلق ابألمم الغابرة، كاستفادة القرآف من اإل٧تيًل يف قصة ميَلد عيسى 
كمعجزاتو مع أف التوارة كاإل٧تيل كقع فيهما كثَت من ٖتريف كلمة عن مواوعها كتبديل كتقدٔف كأتخَت كزايدة 
كنقصاف كأتكيل غَت ما أيٍنزَّل عليو كخبط كخلط ككذب ككوع كنسخ كتغيَت، كمن الواجب أف يصوف 

 2 لشيء ٦تا جاء ذكره يف ىذه الكتب غَت ا١توثوؽ هبا. ا١تتلقي/القارئي القرآفى عن أف ٮتضع يف فهم معانيو
 ألفاظ القرآف الكرًن ليست دالة نصية من منظومة الداؿ اإلنساين
"فاللفظ يرتسم يف ا٠تياؿ كصورة صوتية ذات دَّللة، اللفظ داؿ كالصورة الذىنية كاألمر ا٠تارجي مدلوؿ فقط، 

 األساس ٯتكن ٘تثيل ذلك على النحو التاِف:فًتتسم يف النف  مقاصد ىذه الدَّللة، كعلى ىذا 
ا١تعآف ا١توووع ا٠تارجي، مث ٭تصل للنف  ملكة اَّلنتقاؿ من األدلة إُف ا١تدلوَّلت، فًتبط      تصور يف ا٠تياؿ قيمة صوتية     اللفظ    

نتقاؿ من اللفظ ا١تسموع إُف ا١توووع ا٠تارجي، كإذا كاف ابلبداىة بُت اَّلسم كمسماه أم بُت الداؿ كا١تدلوؿ. فإذا كاف ا١تدلوؿ شيئا ماداي يكوف اَّل
 3 .ا١تدلوؿ من اجملردات يكوف اَّلنتقاؿ حينئذ من اللفظ إُف ا١تعآف الذىنية"

ىذه العَلقة بُت الدكاؿ/الداَّلت كا١تدلوَّلت توحي إُف التواصلية على مستول اللغة كالثقافة، ْتيث ٭تدث 
تعاود الدَّللة كتكاملها عند تعاملها مع كاقع اإلنتاج كالتلقي من خَلؿ تلك التواصلية كالًتابطية ا١تباشرة كغَت 

                                                           

 دار ا١تعارؼ القاىرة.-. لػ د. دمحم حسُت الذىب، كيتَّابك14علم التفسَت:  -1
 دار ا١تعارؼ القاىرة.-. لػ د. دمحم حسُت الذىب، كيتَّابك25-24علم التفسَت:  -2
 .2001-اٞتليل، من منشورات اٖتاد الكتاب العرب، دمشق. لػ منقور عبد 36: -سةار د-ولو كمباحثو يف الًتاث العرّب علم الدَّللة أص -3
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حوؿ ا١تفهـو اللسآف أف الكلمات كا١تفردات  ا١تباشرة يف النص. كقد سبقت الرؤية الواوحة لػ دم سوسور
ليست سول صور ٝتعية لتعبَتىا عما يف النف  من ا١تعآف كا١تشاعر، كىذه الوجهة النظرية تبلور اتليا األثر 

علم  مث ،السيكولوجي/اإلدراؾ النفسآف للكلمة الصوتية... كعند ىذا ا١تلتقى يبعث علم الرموز/السمياء
التداخل كالتمازج كالتناصص يف نسج شبكة ا١تفردات ا١تعجمية، كخاصة عند ارتباطها  أشعة /ا١تعٌتالدَّللة

الوثيق ابٟتضارة كالثقافة كالبيئة، ألف تصنيف مدلوَّلت تلك الدَّلَّلت ٖتتاج إُف ٤تتول النزعات الفكرية اليت 
رية اَّلشارية السويسرية كمن تستقر يف الذىن، كىكذا يصبح الداؿي اإلدراؾى النفسآفَّ للكلمة الصوتية كفق النظ

جرل ٣تراىا... مث تتلوىا نظرايت أخر تطوًٌر الداؿ كا١تدلوؿ مثل النظرية التصورية/العقلية لػ جوف لوؾ اليت 
ترتكز على مبدء التصور الذم ٯتثلو ا١تعٌت ا١توجود يف الذىن، كالسلوكية لبلومفيلد اليت تتجلى يف موقف كَلـ 

يث ٭تث ا١تتكلم السامع على اَّلستجابة ١توقف، كىذا ا١توقف كتلك اَّلستجابة ا١تتكلم كاستجابة السامع ْت
٫تا ا١تعٌت اللغوم للصيغة، كينعك  يف ىذا ا١تفهـو ا١تبدأ ا١تثَت، كالنظرية السياقية اليت تتفاعل مع السياؽ 

عية كالتحويلية كالتوليدية اللغوم كالسياؽ العاطفي اَّلنفعاِف كسياؽ ا١توقف أك ا١تقاـ كالسياؽ الثقايف أك اَّلجتما
 لتشومسكي...   

ىذه ا١تفاىيم النصية الدَّللية َّل تنطبق برمتها على النص القرآٓف، بل ٙتة من خصائصها اليت تتنكر َّلنتماء 
النص القرآٓف إُف هللا تعاُف. فالدراسة يف إحدل ٣تاَّلت ىذه النظرايت اللغوية/اللسانية/النصية تقتضي يقضة  

 القارئ/ا١تتلقي كيَل ٬تعل النص القرآٓف ٤تمل دَّلَّلهتا.كافية من 
 د التارخيي للكلمةعْ د اآلين والبػُ عْ البػُ 

"منسحبة من ثقافات  كل كلمة تكوف موركث تشرب كٖتويل لنصوص أخرل كتكوف ٥تزكف نصوص متعاقبة،

كتكوف نتاج اٟتركة من نص إُف آخر، كابعتبارىا  1 متعددة، كمتداخلة يف عَلقات متشابكة من ااكرة كالتعارض كالتناف ".
مقتطفا نصيا تكوف ٣تموعة أفكار كمقعتدات كإرجاعات عديدة لقدرهتا على تقبُّل تغيَت ىويتها ككجهتها، 
ٍيًن أساسًُت تتحرؾ بينهما: بػيٍعده آٓف/سينكركٓف كآخر اترٮتي/ديكركٓف، فَل  كلذلك تعيش كل كلمة/نص بػيٍعدى

طاؽ ىذين ا١تركزين ما يعٍت أهنما ٯتكًٌناهنا من منح إ٭تاءات متعددة الدَّلَّلت كا١تعآف، تلك ٗترج الكلمة من ن
اإلشارات كالدَّلَّلت عندما أتخذ صورهتا اٞتديد ابعتبارىا منفتحة على ا١تستقبل يصبح القارئ ا١تبدع الوحيد 

 ف مفهومو بتكثف القراءة...٢تا، ألف النص يتجدد مع كل قراءة، كٮتتلف فحواه ابختَلؼ القراءة، كيتكث
ها القارئ/ا١تتلقي كٯتنحها الوجودى: ا١تعٌت/الدَّللة من خَلؿ كي كًٌ كالنص القرآٓف َّل يقبل ىذه القراءة اليت يف

 قراءتو رغم تواطؤ ٣تارم ألفاظو كمواقعها ٣تارم ديواف العرب كمواقعو. 

                                                           

 . 291ا٠تطيئة كالتكفَت من البنيوية إُف التشر٭تية، نظرية كتطبيق:  -1
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 القرآف الكرًن ليس كتااب اترخييا
لنتيجة ا١تتنافرة كا١تتباعدة عن طبيعة النص القرآٓف، كقد حاكؿ معظم نصية النص تقتضي تقرير ىذه ا

ا١تستشرقُت إثباهتا قياسا على الكتب ا١تقدسة األخرل اليت تناكلتها أايد كثَتة، إنو لي  كتااب اترٮتيا بل ٓتتلف 
 أبسره عن كتب اليهود كالنصارل اليت اىتمت ابلتاريخ كرصد الوقائع التارٮتية. 

القرآف الكرٔف إشارات اترٮتية كأحداث ماووية، على سبيل ا١تثاؿ، اٟترب بُت الرـك كالفرس، حقا إف يف 
كقصص األنبياء كأخبار األمم الغابرة، كأحواؿ ا١تسلمُت يف مكة ككقائع ا١تدينة، ككذلك شئوف أخرل تتعلق 

 كدعوتو...  ابلنب 
كقرأىا على يد أحد فصبها يف قالىب ثبت  فما صلة ىذا التاريخ ابلقرآف الكرٔف؟ ىل عرفها الرسوؿ 

 نصي قرآٓف؟ 
كَل، ما ىذا برأم، إف القرآف الكرٔف لي  كتاب اتريخ كَّل ىو من كوع بشر، كلي  سجل أحواؿ األمة 

 يـو القيامة. كأحداثها. إنو رسالة رابنية خالدة إُف
 األلفاظ غَت العربية اجلذر يف القرآف الكرًن

يرجع الكَلـ يف ىذا ا١توووع إُف القرف األكؿ ا٢تجرم حيث اختلف العلماء حوؿ ىذه ا١تسنلة، فقاؿ 
، كابن جرير الطربم ىػ[210]َّل يوجد يف القرآف لفظ غَت عرّب كأدُف أبو عبيده  ىػ[204]اإلماـ الشافعي 

دلو اإلماـ الشافعي يف رفض كجود ألفاظ  ىػ[395]، كأبو بكر بن الطيب الباقَلٓف، كابن فارس ىػ[310]
 . [2]يوسف:  ﴾ًإانَّ أىنزىٍلنىاهي قػيٍرآانن عىرىبًيِّا﴿أعجمية بناء على قولو تعاُف: 

 لغة ك٦تا يهمٍت ىنا ىو ماذا يقاؿ عن جذكر تلك الكلمات اليت ٧تدىا يف لغات أخر، ىل إهنا تسربت إُف
القرآف الكرٔف؟ ىل القرآف الكرٔف مكثف لغات ٥تتلفة؟ ىل ٖتولت كلمات القرآف الكرٔف إُف لغات أجنبية؟ ىل 
دخلت لغات أجنبية يف لغة القرآف الكرٔف؟ ... ىذه األسئلة كأشباىها تعٍت أف كاف ىناؾ تداخَل بُت القرآف 

ًميِّا لىقىاليوا ﴿على اآلية التالية:  الكرٔف كغَته، أىكى يصح ذلك؟ يقوؿ ابن عطية يف التعليق كىلىٍو جىعىٍلنىاهي قػيٍرآانن أىٍعجى
تيوي أىأىٍعجىًميّّ كىعىرىّبّّ  لىٍت آايى األعجمي: ىو الذم َّل يفصح عربيا كاف أك غَت عرّب، كالعجمي: الذم لي  " [،44]فصلت:  ﴾لىٍوَّلى فيصًٌ

من العرب فصيحا كاف أك غَت فصيح، كىذه اآلية نزلت بسبب ٗتليط كاف من قريش يف أقوا٢تم من أجل اٟتركؼ اليت كقعت يف القرآف، كىي ٦تا 
  1نا ىذا القرآف أعجميا َّل يبُت لقالوا كاعًتووا لوَّل بينت آايتو". عرًٌب من كَلـ العجم: كالسجُت كاَّلستربؽ ك٨توه، فقاؿ عزكجل: كلو جعل

"يفهم من عبارة ابن عطية أنو كاف ٦تن ٬تـز بوجود ألفاظ أعجمية يف القرآف الكرٔف، ىذا أكَّل، كأما بانيا فإف قوؿ خصـو القرآف أبف 
كَّل ٢تم اطَلع على آداب األغيار حىت يكونوا مؤىلُت بعض كلمات أعجمية َّل دليل عليو، كذلك ألهنم َف يكونوا من أىل اللغات، 

إلطَلؽ مثل ىذا اٟتكم، كَّل كاف دمحم كذلك ٦تن يعرؼ لغات أجنبية حىت توجو لو مثل ىذه التهمة، إف ىناؾ أدلة من الشعر العرّب 

                                                           

 .5/20ارر الوجيز:  -1
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فسو للشعراء الذين استعملوىا قبل نزكؿ على كجود مثل ىذه األلفاظ اليت تعلقوا هبا يف اللغة العربية فلماذا إذف َف يوجهوا اَّلعًتاض ن
 1 القرآف، إذا كانت ا١تسنلة مسنلة غَتة على اللغة أك ادعاء عدـ فهم بعض مفردات القرآف؟".

كقد شدد العلماء يف النكَت على من قاؿ إف يف القرآف الكرٔف ألفاظا أعجمية، أما من األلفاظ اليت تعود 
إُف أصوؿ فارسية، حبشية، نبطية ك٨توىا، إ٪تا كقع فيو اَّلتفاؽ بُت اللغات... كَّل داعي ىنا لذكر اختَلؼ 

فا أعلم حيث ٬تعل رسالتو، كحيث ٮتتار  - كيف نظرم إف النص القرآٓف يف تناكؿ 2العلماء يف ىذه ا١تسنلة، 
ألفاظ غَت عربية كعدـ تناك٢تا َّل ٭تتاج إُف تعليَلت يف ابب نصية النص، ألف الفصحاء كلهم  - لغة رسالتو

إذا اجتمعوا على استبداؿ لفظ "إستربؽ" بكلمة أخرل أنسب كأعٌت منها لعجزكا كما استطاعوا أبدا؛ كذلك 
فَل غرك أف القرآف الكرٔف مربأ من أدراف اٞتاىلية خفيفا كرقيقا يف أذف سامعو، وعو، ك لكونو لطيفا يف مو 

البشعة. 

                                                           

 .275دارسة نقدية ٖتليلية: -القرآف الكرٔف من ا١تنظور اَّلستشراقي -1
 .284-273سة نقدية ٖتليلية: ار د-اَّلستشراقي الكرٔف من ا١تنظور ينظر يف تفصيل ا١تسنلة: القرآف -2
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اٟتمد  على نعمو كآَّلئو كالصَلة كالسَلـ على النب ا٢تادم األمُت عبًد هللا كرسولًو، بلَّغى الرسالةى كأدَّل 
 رىه إُف يـو الدين.األمانىةى كنصح األيمَّةى ككشف الغيمَّةى، كعلى آلو كصحبو كمن اسنتَّ بسينػَّتىو كاقتفى أث

 كبعد! 
فقد انتهت رحلة ىذا البحث الشاقة، ككصلت إُف نتائج كجب اإلعَلف عنها، كتليها بعض توصيات 

 اقًتحت للرعيل القادـ نظرا إُف فتح آفاؽ منظومات البحث التناصي:
 النتائج:  

جوليا لي  ىو كشف البحث عن ٦تارسات "التناص" كأصو٢تا كووابطها، ككوح أف ىذا ا١تصطلح عند  -1
ا١تعتمد الوحيد يف دراسة "النص". إذ كل مدرسة ألسنية قد فهمت "التناص" كفسرتو ٔتا يتوافق مع أصو٢تا 

 كمعايَتىا كمبادئها كإجراءاهتا.
كشف البحث عن أشكاؿ "التناص" مووحا أنو َّل ٯتكن إدخا٢تا يف الدراسات القرآنية، خصوصا إذا  -2

د "البينصية" على كجو ىجُت نصي عاد "النص" يف تشكيل كجوده إُف  ا يعٍت ٔتنصوص أخر، إذ إهنا ٕتسًٌ
َّل "َّل نص بابت" ك"َّل نص مستقل"، كطبيعة النص القرآٓف ابعتباره نصا معجزا َّل توصف ٔتا ترل أ

 التفكيكية كما جرت ٣تراىا أبدا.
ا١تصطلح إُف اللفظ كا١تعٌت دكف كا دحاكؿ البحث تقرير أ٪تاط "التناص" غَت ا١تنلوفة، ألف جل الباحثُت أعا -3

ٕتاىلوا ك  ،الفركؽ ا١تنهجية عن إ١تامهم بشيء إُف ا١تكوانت كاَّلرتباطات ا٠تارجية، كلعلهم يف ذلك تغافلوا
 الدكافع األساسية للمصطلح كٛتلو كذلك على ا١تفاىيم اليت كردت يف مقررات أخر/مقررات عربية تراثية.  

ى البحث أ٫تية "التناص" يف -4 إ٬تاد "النص" الناشئ عن ا١تفاىيم اٞتديدة اليت انلت ركاجا كبَتا يف ظل  بػىُتَّ
علم النص )٨تو النص(، كمسَت ٚتيع تلك اللفتات النقدية كالنصية كاللسانية يعود إُف صراع "التداخل 

 كالتعالق" بُت النصُت )النص السابق/الَلحق، النص الغائب/اٟتاور(.
ما كردت  -بقدر ما استطاع  -ويَلتو النصية، كحاكؿ استيعاب البحث مفهـو "النص" ومن ٖت تناكؿ -5

 فيو من ٖتوَّلت كتشتيتات تفكيكية كٝتيائية كسوسيونصية كسلوكية كٖتويلية توليدية كما إُف ذلك. 
بُت البحث أف اإلشارة التناصية ليست ّتديدة على الًتاث العرّب بل تلك الرؤية النقدية ا١تركبة من طريف  -6

)النص( قد قيًتلىٍت ْتثا كٖتقيقا، بَلغة كدَّللة، تفسَتا كأتكيَل، فكما أف تلك ا١تصطلحات  اللغة كاألدب
العربية ا١تتَلقية مع الفكرة التناصية َّل تنطبق على النص القرآٓف كذلك َّل ينطبق "التناص" عليو بعد أف 

 نيظًٌرى كقػينًٌنى كديًرسى ْتثان كعلمان يف الكتاابت النقدية الغربية.
لبحث من اٟتيجىج القاطعة كالرباىُت الرصينة اليت ترد بشراشرىا على إمكانية تطبيق "التناص" على عرض ا -7

النص القرآٓف، خصوصا من سياؽ تداخل النصوص كتعالقها كتَلحقها، ألف "التناص" من ىذا اإلطار 
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لو َّل ٬تتمع مع نص يرفض مى َّ األحادية كا١تركزية... ك٫تا من ٝتات ٦تيزة للنص القرآٓف ككوح أف نص اإل
اجية كَّل كرنفالية، ثقافية ك البشر كليست بينهما عَلقة إنتاجية كَّل إيديولوجيمية، حوارية كَّل تعددية، ازد

 كَّل شعبية...
فالتناص آلية كحيدة تلعب دكرا أساسيا يف ٖتويل ا١تعٌت كتصيَته إُف قابلية النص للتدليل احتذاء لنوعية  -8

و تبطل الفكرة الكَلسيكية اليت ترل أف النصوص ٢تا معاف ٤تددة على الدكاـ القراءة كاختَلؼ القراء، إن
 .، كمن أجل ذلك تكرر كتقرر كتثبت أف القرآف الكرٔف لي  مدار ىذه اآللية التائهةمن قبل الكيتَّاب

 يظهر من خَلؿ توجيو نصوصية النص إُف متطلبات "النص" كأصنافها أهنا َّل ٕتارم القرآف الكرٔف لقدسية -9
 نصو كإحكاـ أمره بربوبية الرب كألوىية اإللو الواحد األحد.

إبعادة "التناص" إُف أقطابو األكائل، ما يوجد يف العاَف، لي  إَّل عَلمة/رمز للواقع الذم فقد كجوده يف    -10
-كياانت يتيو يف صحرائها ما يتلوىا... َّل كجود للنص )األصلي(، ما ىو موجود فهو عبارة عن بُت

الشيء، كىذا ا١تعٌت أبسره ٥تتلف ٘تاما عن معٌت التنثر كالتنثَت/ا١تصدر/ا١ترجع/ا١تنبع، البحث -بُتالوجود، 
  النص.-عن األصل... فاألصوؿ الثَلثة للتناص/التداخل ىي: ا١تؤلف/القارئ/البُت

 ىذا ا١تفهـو العقَلٓف الصرؼ بعيد عن النص القطعي القرآٓف.
كالنص ا١تؤلَّف، كل نص مؤلَّف/مفكَّك يكوف مؤلًٌفا كمفكَّكا أيضا، ىناؾ تضاد طبعي بُت النص ا١توحىى   -11

بشكل قاطع يرتبط "النص القرآٓف" بػ كالنص ا١توحىى َّل يكوف إَّل مرسىَل/رسالة/كحيا فحسب، فَل يصح 
  .أك يتغذل من نصية البنيوية/اٟتداثة برمتها أك أيخذ نصية ما بعد البنيوية/ما بعد اٟتداثةالتناص" "
أنو ما كجد شيئا ٬تعلو يصوغ مثل ىذا الكَلـ ا١تعجز ا٠تالد، بل  ابلبحث عن حياة الرسوؿ  ثبت  -12

 شبهات ا١تستشرقُت/ا١تتناصًٌُت حوؿ إفراغو مثلىو. ىناؾ ات رائعة تؤيد أنو كاف بعيدا عن كل 
مَلمح النص البشرم/ا١تنتوج اإلنسآف تثبت أنو َّل ٯتكن أف يكوف ٔتعزؿ عن التاريخ/ا١تاوي، ألف   -13

األلفاظ كا١تعآف كا١تضامُت كالدَّلَّلت النإتة عن التفكَت تدؿ على كوهنا مفاد اآلخر، كلكن الذم ٬تعلو 
اة التحويل كالًتسيب كاإلزالة كاٟتوار كاَّلجًتار كاَّلمتصاص، كمن مث يتنتى للنص متميزا من غَته ىو أد

 النص القرآٓف بعيد عن كل ىذه ا٢تواج .     مفهـو التنثر كالتنثَت/سلطتو كتقويضها... 
 التوصيات: 

تطورت ينبغي أف يدرس "النص" الغرّب كأسسو كأصولو كٝتاتو كمعا١تو كيدرس سوسيولوجيتو ليدرؾ كيف  -1
 نظرية "النص" ك١تاذا ركزت الدراسات الغربية عليو، ككيف تناكلوه كما ىو ٤تمل دَّلَّلتو عندىم.



                                                                                                            اخلامتة

  

314 

ىل ٯتكن توسيع "النص" إُف أكسع مداه كما فعل الغرب؟ كابألخص النص العرّب ىل ٯتكن أف يفكك  -2
العرّب األصيل كمنبع هبذه الغاية؟ إف ٙتة إمكانية فهل ٯتكن ٖتويلها إُف النص القرآٓف كىو مرجع النص 

 بَلغة اللغة الصافية؟
 النصُت؛ صلة عميقة/جذرية بُت يف إثباتمفاىيم النص الغربية َّل تطبق ٚتيعها على النص العرّب، فالقوؿ  -3

أف القرآف  يؤدم إُف... على مسارىا النص الغرّب كالنص العرّب كالقياـ ٔتحاكَّلت اإلثبات كاإللزاـ كذلك
كأتباعو، إنو نص متناقل... ينبغي أف يػيرىدَّ على ٚتيع ىذه ا١تزاعم   الكرٔف نص مؤلَّف، نص كرثو النب

الباطلة أبدلة مقنعة معتمدة تقـو بتشريح "النص" كتفكيكو، كبياف الفوارؽ القاطعة على فساد ا٠تلط 
 كالتلبي .   

دراسات نقدية حوؿ النصية العربية، ألف لكل لغة طبيعة كمزاج، فَلبد أف يراعى ذاؾ األمر ينبغي أف تقاـ  -4
 عند ٖتديد مفهـو نصية النص العرّب كاألجنب دكف ا٠تلط كاللب .

رآف، ألف كافة كل دراسة يف القرآف الكرٔف كبيانو ٬تب أف تضبط أبصوؿ من كَلـ أئمة علـو الق -5
ه األصوؿ كحاكلت تطبيق مناىج ألسنية مستحدثة على القرآف الكرٔف من ىذ الدراسات اليت استخرجت

 إ٪تا ىي تضمر نزعات مستغربة، غايتها انتهاؾ قدسية القرآف الكرٔف، كنفي صفة اإل٢تية عنو.
كَّل ريب يف أف ىذه النزعات َّل تصدر من قلبو سىكىنى فيو اإلٯتافي اب كرسولو ككتابو ا١توحىى من عند هللا 

 جل كعَل.
كختاما أقوؿ إف دراسة النص العرّب كَّلسيما النص القرآٓف َّل تزاؿ يف حاجة إُف دراسات وخمة تقـو  -6

ببياف استحالة تطبيق "التناص" ٔتختلف أشكالو لدل منشئيو كعلمائو على القرآف الكرٔف، كأف ما ذكره 
يقهما على القرآف بعض الباحثُت العرب من كجود مفهومُت للتناص )ا١تلفوظي كا١تضموٓف( ٯتكن تطب

 الكرٔف ٣تازفةه كمهلكةه...
.  كاب التوفيق كالسداد، عليو تػىوىكٍَّلتي كًإلىٍيًو أينًٍيبي
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 مسرد اآلايت القرآنية
 الصفحة اآلايت والسور وأرقامها الرقم
ًنيفنا كىمىا كىافى ًمٍن اٍلميشٍ  1 1 رًًكُتى. قيٍل ًإفَّ ﴿قيٍل إًنًٍَّت ىىدىآف رىّبًٌ ًإُفى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو ًديننا ًقيىمنا ًملَّةى إًبٍػرىاًىيمى حى

ِت كىنيسيًكي كى٤تىٍيىام كى٦تىىاِت ّلِلًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى﴾ ]األنعاـ:                                   [                      163-162صىَلى
- 

 - [50﴿أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىًليًَّة يػىبػٍغيوفى كىمىٍن أىٍحسىني ًمٍن اّلِلًَّ حيٍكمنا ًلقىٍوـو ييوًقنيوفى﴾ ]ا١تائدة:  2 2
﴾ ]اإلسراء:  3 3  -  [85﴿كىمىا أيكتًيتيٍم ًمٍن اٍلًعٍلًم ًإَّلَّ قىًليَلن
 - [                               4-3﴿كىمىا يػىٍنًطقي عىٍن ا٢ٍتىوىل. ًإٍف ىيوى ًإَّلَّ كىٍحيه ييوحىى﴾ ]النجم:  4 4
ٍم كىاّلِلَّي َّلى ﴿فىًإذىا طىًعٍمتيٍم فىانٍػتىًشريكا كىَّلى ميٍستىٍنًنًسُتى ًٟتىًديثو ًإفَّ ذىًلكيٍم كىافى يػيٍؤًذم النًَّبَّ فػىيىٍستىٍحًي ًمٍنكي   5

﴾ ]األحزاب: يىسٍ   151 [53تىٍحًي ًمٍن اٟتٍىقًٌ

 151 [53﴿ًإفَّ ذىًلكيٍم كىافى يػيٍؤًذم النًَّبَّ﴾ ]األحزاب:   6
ـى اأٍلىٍٝتىاءى كيلَّهىا﴾ ]البقرة: [  7  159 ﴿كىعىلَّمى آدى
ٍينو ًإُفى أىجىلو ميسىمِّى فىاٍكتػيبيوهي﴾ ]البقرة:   8 ايىنتيٍم ًبدى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى  189 [ 282﴿ايى
﴾ ]النحل:  -  9 لىٍمًح اٍلبىصىًر أىٍك ىيوى أىقٍػرىبي  195 [ 77﴿ًإَّلَّ كى
يله﴾ ]يوسف:  -  10  195 [ 18﴿فىصىبػٍره ٚتًى
 195 [173اٍلوىًكيلي﴾ ]آؿ عمراف: ﴿حىٍسبػينىا اّلِلَّي كىنًٍعمى   11
ٍيًو﴾ ]القصص:   12  201 [11﴿كىقالىٍت أًليٍخًتًو قيصًٌ
نٍػيىا كإًنَّو يف اآلًخرىًة لىًمنى الصَّاًٟتًٍُتى﴾ ]البقرة:   13 نىاهي أىٍجرىه يف الدُّ  202 [130﴿كآتػىيػٍ
ٍتًًو ميٍؤًمننا قىٍد عىًملى الصَّاًٟتاًت فنيكلًئكى ٢تىيمي   14  202 [75الدَّرىجاتي اٍلعيلىى﴾ ]طو: ﴿كىمىٍن أيى
بىًغٍي لىوي ًإٍف ىيوى ًإَّلَّ ذًٍكره كىقػيٍرآفه ميًبٍُته﴾ ]ي :   15 ٍعرى كىمىا يػىنػٍ  204 [69﴿كىمىا عىلٍَّمنىاهي الشًٌ
ـو بىًل افٍػتػىرىاهي بىٍل ىيوى شىاًعره فػىٍليىٍنتًنىا آًبيىةو كىمىا أيٍرًسلى   16  204 [5اأٍلىكَّليٍوفى﴾ ]األنبياء: ﴿بىٍل قىاليٍوا أىٍوغىاثي أىٍحَلى
. كىمىا ىيوى بًقىٍوًؿ شىاًعرو قىًلٍيَلن مىا تػيٍؤًمنػيٍوفى. كىَّلى بًقىٍوًؿ كىاًىنو قىًلٍيَلن   17 مىا تىذىكَّريٍكفى. تػىٍنزًٍيله  ﴿إًنَّوي لىقىٍوؿي رىسيٍوؿو كىرٔفٍو

 [43-40ًمٍن رَّبًٌ اٍلعىالىًمٍُتى﴾ ]اٟتاقة: 
204 

ـى﴾ ]آؿ عمراف: ﴿ًإفَّ هللاى   18  204 [33اٍصطىفىى آدى
 205 ﴿خىلىقىوي ًمٍن ًطٍُتو﴾ ]اإلنساف: [  19
﴾ ]آؿ عمراف:   20 ـى خىلىقىوي ًمٍن تػيرىابو ثىًل آدى  205 [ 59﴿ًإفَّ مىثىلى ًعيسىى ًعٍندى اّلِلًَّ كىمى
ًئكىًة ًإٌٓفً خىاًلقه بىشىرنا ًمٍن صىٍلصىاؿو ًمٍن ٛتىىإو مىٍسنيوفو﴾ ]اٟتجر:   21  205 [ 28﴿كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىَلى
ًئكىًة ًإٌٓفً خىاًلقه بىشىرنا ًمٍن ًطُتو﴾ ]ص:   22  205 [ 71﴿ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىَلى
ًليفىةن قىاليوا أىٕتىٍعىلي ًفيهىا مىٍن يػيٍفًسدي ًفيهىا كى   23 ًئكىًة ًإٌٓفً جىاًعله يف اأٍلىٍرًض خى يىٍسًفكي الدًٌمىاءى ﴿كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىَلى

 [ 30كى٨تىٍني نيسىبًٌحي ًْتىٍمًدؾى كىنػيقىدًٌسي لىكى قىاؿى ًإٌٓفً أىٍعلىمي مىا َّلى تػىٍعلىميوفى﴾ ]البقرة: 
205 



                                                                              مسرد اآلايت القرآنية           

  

319 

ء ًإٍف كي   24 ًئكىًة فػىقىاؿى أىنًٍبئيوٓف أبًىٍٝتىاًء ىىؤيَّلى ـى اأٍلىٍٝتىاءى كيلَّهىا مثيَّ عىرىوىهيٍم عىلىى اٍلمىَلى نتيٍم صىاًدًقُتى﴾ ﴿كىعىلَّمى آدى
 [31]البقرة: 

205 

ـى فىسىجىديكا ًإَّلَّ إًبًٍلي ى أىَّى   25 ًئكىًة اٍسجيديكا آًلدى اًفرًينى﴾ ]البقرة: ﴿كىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىَلى  205 [34كىاٍستىٍكبػىرى كىكىافى ًمٍن اٍلكى
ـى فىسىجىديكا ًإَّلَّ إًبًٍلي ى َفىٍ يىكيٍن ًمٍن السَّاًجًدينى﴾ ]األعراؼ:   26 ًئكىًة اٍسجيديكا آًلدى  205 [ 11﴿مثيَّ قػيٍلنىا لًٍلمىَلى
. فىًإذىا سىوَّيٍػتيوي كىنػىفى   27 ًة ًإٌٓفً خىاًلقه بىشىرنا ًمٍن صىٍلصىاؿو ًمٍن ٛتىىإو مىٍسنيوفو ًئكى ٍختي ًفيًو ًمٍن ﴿كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىَلى

ًئكىةي كيلُّهيٍم أىٍٚتىعيوفى. ًإَّلَّ ًإبًٍلي ى أىَّى أىٍف يىكيوفى  مىعى السَّاًجًدينى. قىاؿى  ريكًحي فػىقىعيوا لىوي سىاًجًدينى. فىسىجىدى اٍلمىَلى
لىٍقتىوي ًمٍن صىٍلصىاؿو ًمنٍ  . قىاؿى َفٍى أىكيٍن أًلىٍسجيدى لًبىشىرو خى  ٛتىىإو ايى إًبًٍلي ي مىا لىكى أىَّلَّ تىكيوفى مىعى السَّاًجًدينى

 [ 33-28مىٍسنيوفو﴾ ]اٟتجر: 

205 

ـى فىسىجىديكا إً   28 ًئكىًة اٍسجيديكا آًلدى  206 [ 61َّلَّ إًبًٍلي ى قىاؿى أىأىٍسجيدي ًلمىٍن خىلىٍقتى ًطيننا﴾ ]اإلسراء: ﴿كىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىَلى
ـى فىسىجىديكا ًإَّلَّ ًإبًٍلي ى كىافى ًمن اٞتًٍنًٌ فػىفىسىقى عىٍن أىٍمًر رىبًٌوً   29 ًة اٍسجيديكا آًلدى ًئكى أىفػىتػىتًَّخذيكنىوي  ﴿كىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىَلى

﴾ ]الكهف:   [ 50كىذيرًٌيػَّتىوي أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكٓف كىىيٍم لىكيٍم عىديكّّ بًٍئ ى لًلظَّاًلًمُتى بىدىَّلن
206 

﴾ ]طو:   30 ـى فىسىجىديكا ًإَّلَّ إًبًٍلي ى أىَّى ًئكىًة اٍسجيديكا آًلدى  206 [ 116﴿كىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىَلى
 206 [ 34﴿فىسىجىديكا ًإَّلَّ ًإبًٍلي ى أىَّى كىاٍستىٍكبػىرى كىكىافى ًمٍن اٍلكىاًفرًينى﴾ ]البقرة:   31
 206 [ 11﴿فىسىجىديكا ًإَّلَّ ًإبًٍلي ى َفىٍ يىكيٍن ًمٍن السَّاًجًدينى﴾ ]األعراؼ:   32
ًئكىةي كيلُّهيٍم أىٍٚتىعيوفى. ًإَّلَّ إًبًٍلي ى أىَّى أىٍف يىكيوفى مىعى السَّاًجًدينى﴾ ]اٟتجر:   33  206 [ 31-30﴿فىسىجىدى اٍلمىَلى
ًئكىًة اٍسجيديكا   34 ﴾ ]طو: ﴿كىًإٍذ قػيٍلنىا لًٍلمىَلى ـى فىسىجىديكا ًإَّلَّ إًبًٍلي ى أىَّى  206 [116آًلدى
35 3

5 
 206 [34﴿فىنىزى٢تَّيمىا الشٍَّيطىافي عىنػٍهىا فىنىٍخرىجىهيمىا ٦تَّا كىاانى ًفيًو﴾ ]البقرة: 

قػىٍوـً اٍعبيديكا اّلِلَّى مىا لىكيٍم ًمٍن إًلىوو ﴿  36 ٍلنىا نيوحنا ًإُفى قػىٍوًمًو فػىقىاؿى ايى غىيػٍريهي ًإٌٓفً أىخىاؼي عىلىٍيكيٍم عىذىابى يػىٍوـو لىقىٍد أىٍرسى
لىةه كىلىًكٍتًٌ   لىٍي ى ّب وىَلى

قػىٍوـً ؿو ميًبُتو. قىاؿى ايى ي ًمٍن قػىٍوًمًو ًإانَّ لىنػىرىاؾى يًف وىَلى . قىاؿى اٍلمىألى رىسيوؿه ًمٍن رىبًٌ عىًظيمو
ًت رىّبًٌ كىأىنصىحي لىكيمٍ   [62-59]األعراؼ:  ﴾كىأىٍعلىمي ًمٍن اّلِلًَّ مىا َّلى تػىٍعلىميوفى  اٍلعىالىًمُتى. أيبػىلًٌغيكيٍم رًسىاَّلى

210 

قػىٍوـً اٍعبيديكا اّلِلَّى مىا لىكيٍم ًمٍن إًلىوو غىيػٍريهي أىفىَلى تػىتػَّقيوفى. قىاؿى الٍ ﴿  37 ي الًَّذينى كىفىريكا كىًإُفى عىادو أىخىاىيٍم ىيودنا قىاؿى ايى مىألى
 لىٍي ى ّب سىفىاىىةه كىلىًكٍتًٌ رىسيوؿه ًمٍن ًمٍن قػىٍوًمًو ًإانَّ لىنػىرىاؾى 

قػىٍوـً يًف سىفىاىىةو كىًإانَّ لىنىظينُّكى ًمٍن اٍلكىاًذًبُتى. قىاؿى ايى
ًصحه أىًمُته  ًت رىّبًٌ كىأىانى لىكيٍم انى  [68-65]األعراؼ:  ﴾رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى. أيبػىلًٌغيكيٍم رًسىاَّلى

210 

 216 [13 أىتٍػقىاكيٍم﴾ ]اٟتجرات: ﴿ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اّلِلًَّ   38
يمه﴾ ]سورة فصلت:   39 اكىةه كىنىنَّوي كىِفّّ ٛتًى  218 [34﴿اٍدفىٍع اًبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني فىًإذىا الًَّذم بػىيػٍنىكى كىبػىيػٍنىوي عىدى
صىاًٟتنا فػىلىهيٍم  ﴿ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالنَّصىارىل كىالصَّابًًئُتى مىٍن آمىنى اًبّلِلًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىعىًملى   40

 [ 62أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًًٌٍم كىَّلى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىَّلى ىيٍم ٭تىٍزىنيوفى﴾ ]البقرة: 
231 

صىاًٟتنا فىَلى خىٍوؼه  ﴿ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالصَّابًئيوفى كىالنَّصىارىل مىٍن آمىنى اًبّلِلًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىعىًملى   41
 [ 69عىلىٍيًهٍم كىَّلى ىيٍم ٭تىٍزىنيوفى﴾ ]ا١تائدة: 

231 

نػىهيٍم يػىٍوـى ﴿ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالصَّ   42  231ابًًئُتى كىالنَّصىارىل كىاٍلمىجيوسى كىالًَّذينى أىٍشرىكيوا ًإفَّ اّلِلَّى يػىٍفًصلي بػىيػٍ
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 [17اٍلًقيىامىًة ًإفَّ اّلِلَّى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو شىًهيده﴾ ]اٟتج: 
يػيٍلًحديكفى إًلىٍيًو أىٍعجىًميّّ كىىىذىا ًلسىافه عىرىّبّّ ميًبُته﴾ ﴿كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أىنػَّهيٍم يػىقيوليوفى ًإ٪تَّىا يػيعىلًٌميوي بىشىره ًلسىافي الًَّذم   43

 [103]النحل: 
235 

ثىاقػىهيٍم، فػىنىسيٍوا حىظِّا ٦تَّا ذيكًٌريٍكا بًًو، فىنىٍغرىيٍػنىا بػى   44 اكىةى كىاٍلبػىٍغضىاءى ﴿كىًمنى الًَّذٍينى قىاليٍوا ًإانَّ نىصىارىل أىخىٍذانى ًميػٍ نػىهيمي اٍلعىدى يػٍ
انػيٍوا يىٍصنػىعيٍوفى﴾ ]ا١تائدة: ًإُفى   [14يػىٍوـً اٍلًقيامىًة، كىسىٍوؼى يػينػىبًٌئػيهيمي هللاي ٔتىا كى

235 

﴾ ]العنكبوت:   45 ليٍو ًمٍن قػىٍبًلًو ًمٍن ًكتىابو كىَّلى ٗتىيطُّوي بًيىًمٍيًنكى  236 [48﴿مىا كيٍنتى تػىتػٍ
ٍلىى عىلىٍيًو بيٍكرىةن كىأىًصٍيَلن﴾ ]الفرقاف: ﴿كىقىاليٍو أىسىاًطيػٍري اأٍلىكًَّلٍُتى اٍكتػىتػىبػىهىا فىًهيى   46  237 [5٘تي
ًثٍَتان﴾ ]األنعاـ:   47  237 [91﴿ٕتىٍعىليٍونىوي قىراًطٍي ى تػيٍبديٍكنػىهىا كىٗتيٍفيٍوفى كى
بػيٍوهي ًمنى اٍلًكتىاًب كىمىا ىيوى   48 ًمنى اٍلًكتىاًب كىيػىقيٍوليٍوفى ىيوى ًمٍن ﴿كىًإفَّ ًمنػٍهيٍم لىفىرًٍيقان يػىٍلويٍكفى أىٍلًسنػىتػىهيٍم اًبٍلًكتىاًب لًتىٍحسى

 [78ًعٍنًد هللًا كىمىا ىيٍو ًمٍن ًعٍنًد هللًا﴾ ]آؿ عمراف: 
237 

نان قىًلٍيَلن﴾ ]البقرة: ﴿فػىوىٍيلي لٌٍلًذٍينى يىٍكتػيبػيٍوفى اٍلًكتىابى أبًىٍيًدٍيًهٍم مثيَّ يػىقيٍوليٍوفى ىىذاى ًمٍن ًعٍنًد هللًا لًيىٍشتػىريٍكا بًًو ٙتىى   49
79] 

237 

يُّوفى َّلى يػىٍعلىميوفى اٍلًكتىابى ًإَّلَّ أىمىآفَّ كىًإٍف ىيٍم ًإَّلَّ يىظينُّوفى﴾ ]البقرة:   50  238 [78﴿كىًمنػٍهيٍم أيمًٌ
ا ًإَّلَّ إًٍفكه افٍػتػىرىاهي كىأىعىانىوي عىلىٍيًو قػىٍوـه آخىريكفى فػىقىٍد جىاءيكا ظيٍلمنا ﴿  51 كىزيكرنا. كىقىاليوا كىقىاؿى الًَّذينى كىفىريكا ًإٍف ىىذى

ٍلىى عىلىٍيًو بيٍكرىةن كىأىًصيَلن   [5-4﴾ ]الفرقاف: أىسىاًطَتي اأٍلىكًَّلُتى اٍكتػىتػىبػىهىا فىًهيى ٘تي
239 

ٍعرى كىمىا يػىنػٍبىًغي لىوي ًإٍف ىيوى ًإَّلَّ ذًٍكره كىقػيٍرآفه ميًبُته﴾ ]ي :   52  240 [69﴿كىمىا عىلٍَّمنىاهي الشًٌ
 240 [4-3﴾ ]النجم: ًإٍف ىيوى ًإَّلَّ كىٍحيه ييوحىى. ا٢ٍتىوىلكىمىا يػىٍنًطقي عىٍن ﴿  53
 244 [34﴿فػىٍليىٍنتيوا ًْتىًديثو ًمٍثًلًو ًإٍف كىانيوا صىاًدًقُتى﴾ ]الطور:   54
تو كىاٍدعيوا مىٍن اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن   55 ديكًف اّلِلًَّ ًإٍف كينتيٍم ﴿أىـٍ يػىقيوليوفى افٍػتػىرىاهي قيٍل فىٍنتيوا بًعىٍشًر سيوىرو ًمٍثًلًو ميٍفتػىرىايى

 [13صىاًدًقُتى﴾ ]ىود: 
244 

تيٍم صىاًدًقُتى﴾ ]يون :   56  244 [38﴿قيٍل فىٍنتيوا ًبسيورىةو ًمٍثًلًو كىاٍدعيوا مىٍن اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن ديكًف اّلِلًَّ ًإٍف كينػٍ
اءىكيٍم ًمٍن ديكًف اّلِلًَّ ًإٍف كينتيٍم ﴿كىًإٍف كينتيٍم يف رىٍيبو ٦تَّا نػىزٍَّلنىا عىلىى عىٍبًدانى فىٍنتيوا   57 ًبسيورىةو ًمٍن ًمٍثًلًو كىاٍدعيوا شيهىدى

 [23صىاًدًقُتى﴾ ]البقرة: 
244 

ٍتيوفى ٔتًٍثًلًو كىلىٍو كى   58 ا اٍلقيٍرآًف َّلى أيى ٍتيوا ٔتًٍثًل ىىذى لًبػىٍعضو افى بػىٍعضيهيٍم ﴿قيٍل لىًئٍن اٍجتىمىعىٍت اإٍلًن ي كىاٞتًٍنُّ عىلىى أىٍف أيى
 [88ظىًهَتنا﴾ ]اإلسراء: 

244 

﴾ ]ص:   59 ؽه ا ًإَّلَّ اٍخًتَلى ا يف اٍلًملًَّة اآٍلًخرىًة ًإٍف ىىذى ٍعنىا هًبىذى  245 [7﴿مىا ٝتًى
 245 [7﴿كىكىجىدىؾى وىاَّلِّ فػىهىدىل﴾ ]الضحى:   60
ٍ تػىٍفعىليوا كىلىٍن تػىٍفعىليوا فىاتػَّقيوا النَّارى الَّيًت   61   247 [24كىقيوديىىا النَّاسي كىاٟتًٍجىارىةي أيًعدٍَّت لًٍلكىاًفرًينى﴾ ]البقرة: ﴿فىًإٍف َفى
 248 ]2 اٟتجر:[ ﴾ًإانَّ ٨تىٍني نػىزٍَّلنىا الذًٌٍكرى كىًإانَّ لىوي ٟتىىاًفظيوفى ﴿  62
 248 [16﴿فػىقىٍد لىًبٍثتي ًفٍيكيٍم عيميران ًمٍن قػىٍبًلًو أىفىَل تػىٍعًقليٍوفى﴾ ]يون :   63
 252 [1]مرٔف: ﴿كهيعص﴾   64



                                                                              مسرد اآلايت القرآنية           

  

321 

ا اٍلقيٍرآًف كىاٍلغىٍوا ًفٍيًو﴾ ]فصلت:   65  254 [26﴿َّل تىٍسمىعيٍوا ٢ًتىذى
. كىمىا ىيوى ًبقىٍوًؿ شىاًعرو قىًليَلن مىا تػيٍؤًمنيوفى ﴿  66  254 [،41-40﴾ ]اٟتاقة: إًنَّوي لىقىٍوؿي رىسيوؿو كىرٔفو
 254 [43-42﴾ ]اٟتاقة: تىنزًيله ًمٍن رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى كىَّلى ًبقىٍوًؿ كىاًىنو قىًليَلن مىا تىذىكَّريكفى. ﴿  67
هي فىاتًَّبٍع قػيٍرآنىوي   68 نىا ٚتىٍعىوي كىقػيٍرآنىوي. فىًإذىا قػىرىٍأانى نىا بػىيىانىوي﴾ ﴿َّلى ٖتيىٌرًٍؾ بًًو ًلسىانىكى لًتػىٍعجىلى بًًو. ًإفَّ عىلىيػٍ . مثيَّ ًإفَّ عىلىيػٍ

 [19-16]القيامة: 
255 

ًر كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم ًإفَّ اّلِلَّى ﴿  69 لىعىلَّكيٍم أيىٍميري اًبٍلعىٍدًؿ كىاإًلٍحسىاًف كىًإيتىاًء ًذم اٍلقيٍرَّى كىيػىنػٍهىى عىٍن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلمينكى
 [90﴾ ]النحل: تىذىكَّريكفى 

255 

 268 [3لىكيمي اإٍلًٍسَلـى ًديٍنا﴾ ]ا١تائدة: ﴿اليوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًديٍػنىكيٍم كىأىٍ٘تىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًتٍ كىرىًوٍيتي   70
ٍيًمننا عىلىٍيًو﴾ ]ا١تائد  71 ٍيًو ًمٍن اٍلًكتىاًب كىميهى  259 [48ة: ﴿كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى اًبٟتٍىقًٌ ميصىدًٌقنا ًلمىا بػىٍُتى يىدى
 259 [9 "﴿ًإانَّ ٨تىٍني نػىزٍَّلنىا الذًٌٍكرى كىًإانَّ لىوي ٟتىىاًفظيوفى﴾ ]اٟتجر:  72
ثىًل اٟتًٍمىاًر ٭تىًٍملي أىٍسفىارنا بًٍئ ى مىثىلي اٍلقىوٍ ﴿  73 ًت مىثىلي الًَّذينى ٛتيًٌليوا التػٍَّورىاةى مثيَّ َفٍى ٭تىًٍمليوىىا كىمى بيوا آًبايى ـً الًَّذينى كىذَّ

 [5﴾ ]اٞتمعة: اّلِلًَّ كىاّلِلَّي َّلى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمُتى 
259 

صىاًحبيكيٍم كىمىا غىوىل، كىمىا يػىٍنًطقي عىٍن ا٢ٍتىوىل، ًإٍف ىيوى ًإَّلَّ كىٍحيه ييوحىى، عىلَّمىوي شىًديدي اٍلقيوىل، ذيك مىا وىلَّ ﴿  74
، فىنىٍكحىى إً  ، فىكىافى قىابى قػىٍوسىٍُتً أىٍك أىٍدْفى مىا  ُفى عىٍبًدهً ًمرَّةو فىاٍستػىوىل، كىىيوى اًبأٍليفيًق اأٍلىٍعلىى، مثيَّ دىانى فػىتىدىُفَّ

 [9-2﴾ ]النجم: أىٍكحىى

260 

ًنيفنا كىمىا كىافى ًمٍن اٍلميٍشرًًكُتى ﴿  75 نىا إًلىٍيكى أىٍف اتًَّبٍع ًملَّةى ًإبٍػرىاًىيمى حى يػٍ  261 [123﴾ ]النحل: مثيَّ أىٍكحى
ًء اللٍَّيًل ﴿  76 ﴾ ]طو: فىسىبًٌٍح كىأىٍطرىاؼى النػَّهىارً كىسىبًٌٍح ًْتىٍمًد رىبًٌكى قػىٍبلى طيليوًع الشٍَّمً  كىقػىٍبلى غيريكهًبىا كىًمٍن آانى

130] 
263 

ةى طىرىيف النػَّهىاًر كىزيلىفنا ًمٍن اللٍَّيلً ﴿  77  263 [ 114﴾ ]ىود: كىأىًقٍم الصََّلى
ةى ًلديليوًؾ الشٍَّمً  ًإُفى غىسىًق اللٍَّيلً   78  263 [78﴾ ]اإلسراء: ﴿أىًقٍم الصََّلى
 264 [  109﴾ ]البقرة: اّلِلَّي أبًىٍمرًهً فىاٍعفيوا كىاٍصفىحيوا حىىتَّ أيىٍِتى ﴿  79
ًٍتُتى اٍلفىاًحشىةى ًمٍن ًنسىاًئكيمٍ ﴿  80 ِت أيى  264 [    15﴾ ]النساء: كىالَلَّ
لىةى الَّيًت كينتى عىلىيػٍهىا﴿  81  264 [   143﴾ ]البقرة: كىمىا جىعىٍلنىا اٍلًقبػٍ
ٍ تػىرى أىنػَّهيٍم يًف كيلًٌ كىادو يىًهيميوفى   82  267 [225 ﴾ ]الشعراء:﴿أىَفى
 267 [195﴿بًًلسىافو عىرىّبٌو ميًبُتو﴾ ]الشعراء:   83
ًت هللاً   84  ٬تىٍحىديٍكفى﴾ ﴿قىٍد نػىٍعلىمي إًنَّوي لىيىٍحزينيكى الًَّذٍم يػىقيٍوليٍوفى، فىًإنػَّهيٍم َّل ييكىذًٌبػيٍونىكى كىلًكنَّ الظَّاًلًمٍُتى آًبايى

 [33]األنعاـ: 
268 

ا أان بىشىره   85  268 [110ًمثٍػليكيٍم يػيٍوحىى ًإِفىَّ أ٪تَّىا ىيوى إًلوه كاًحده﴾ ]الكهف: ﴿قيٍل ًإ٪تَّ
ًمٍثًلًو شىٍيءه ﴿  86  270 ]33 :شورلال[ ﴾لىٍي ى كى
 270 [6﴿لىكيٍم ًديٍػنيكيٍم كىِفى ًدٍينه﴾ ]الكافركف:   87
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 271 [106]اإلسراء:  ﴾تىنزًيَلن كىقػيٍرآانن فػىرىقٍػنىاهي لًتػىٍقرىأىهي عىلىى النَّاًس عىلىى ميٍكثو كىنػىزٍَّلنىاهي ﴿  88
 272 [195﴾ ]الشعراء: بًًلسىافو عىرىّبٌو ميًبُتو ﴿  89
نًيىةى ﴿  90  272 [18]العلق:  ﴾سىنىدٍعي الزَّابى
 273 [19﴾ ]التكوير: إًنَّوي لىقىٍوؿي رىسيوؿو كىرٔفو ﴿  91
 273 ]43 ا١تائدة:[ ﴾٭تيىرًٌفيوفى اٍلكىًلمى ًمٍن بػىٍعًد مىوىاًوًعوً ﴿  92
 274 [195﴿بًًلسىافو عىرىّبٌو ميًبُتو﴾ ]الشعراء:   93
ا ًلسىافه عىرىّبّّ ميًبُته ﴿  94  275 [103ل: ح]الن ﴾كىىىذى
 279 [ 41﴿ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا اًبلذًٌٍكًر لىمَّا جىاءىىيٍم كىًإنَّوي لىًكتىابه عىزًيزه﴾ ]فصلت:   95
ٍيًو   96 ٍتًيًو اٍلبىاًطلي ًمٍن بػىٍُتً يىدى يدو﴾ ]فصلت: ﴿َّلى أيى ٍلًفًو تىنزًيله ًمٍن حىًكيمو ٛتًى  279 [42كىَّلى ًمٍن خى
ي مىا عىًلٍمتي لىكيٍم ًمٍن إًلىوو غىٍَتًم فىنىٍكًقٍد ِف ايى ىىامىافي عىلىى الطًًٌُت فىاٍجعىل ِف  ﴿كىقىاؿى ًفٍرعىٍوفي ايى   97 أىيػُّهىا اٍلمىألى

 [38صىٍرحنا﴾ ]القصص: 
286 

 287 [22-21﴾ ]النجم: كىلىوي اأٍلينثىى. تًٍلكى ًإذنا ًقٍسمىةه ًويزىلأىلىكيٍم الذَّكىري ﴿  98
 287 [94﴾ ]اٟتجر: فىاٍصدىٍع ٔتىا تػيٍؤمىري ﴿  99
يِّا﴿  100 ئىسيوا ًمٍنوي خىلىصيوا ٧تًى  287 [80﴾ ]يوسف: فػىلىمَّا اٍستػىيػٍ
نىا ًإُفى أيٌـً ميوسىى أىٍف أىٍرًوًعيوً ﴿  101 يػٍ  287 [7﴾ ]القصص: كىأىٍكحى
 292 [38﴾ ]األنعاـ: فػىرٍَّطنىا يًف اٍلًكتىاًب ًمٍن شىٍيءو مىا ﴿  102
يىاانن ًلكيلًٌ شىٍيءو كىىيدنل كىرىٍٛتىةن كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمُتى ﴿  103  292 [89﴾ ]النحل: كىنػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًبػٍ
ـه كىاٍلبىٍحري ﴿  104 بػٍعىةي أىٍْتيرو مىا نىًفدىٍت كىًلمىاتي اّلِلًَّ ًإفَّ اّلِلَّى كىلىٍو أى٪تَّىا يف اأٍلىٍرًض ًمٍن شىجىرىةو أىٍقَلى ٯتىيدُّهي ًمٍن بػىٍعًدًه سى

 [27﴾ ]لقماف: عىزًيزه حىًكيمه 
293 

 294 [9﴾ ]اٟتجر: ًإانَّ ٨تىٍني نػىزٍَّلنىا الذًٌٍكرى كىًإانَّ لىوي ٟتىىاًفظيوفى ﴿  105
 299 [29]اٞتاثية: ﴾ ًإانَّ كينَّا نىٍستىنًسخي مىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى ﴿  106
يٍػنىا لىعىًليّّ حىًكيمه ﴿  107  299 [4﴾ ]الزخرؼ: كىإًنَّوي يف أيٌـً اٍلًكتىاًب لىدى
ٍعرى كىمىا يػىنػٍبىًغي لىوي﴾ ]ي :   108  305 [69﴿كىمىا عىلٍَّمنىاهي الشًٌ
نىا ٚتىٍعىوي كىقػيٍرآنىوي. . َّلى ٖتيىٌرًٍؾ بًًو ًلسىانىكى لًتػىٍعجىلى بًوً ﴿  109 نىا بػىيىانىوي ًإفَّ عىلىيػٍ هي فىاتًَّبٍع قػيٍرآنىوي. مثيَّ ًإفَّ عىلىيػٍ ﴾ فىًإذىا قػىرىٍأانى

 [19-16]القيامة: 
308 

 311 [2]يوسف:  ﴾ًإانَّ أىنزىٍلنىاهي قػيٍرآانن عىرىبًيِّا﴿  110
تيوي أىأىٍعجىًميّّ ﴿  111 لىٍت آايى ًميِّا لىقىاليوا لىٍوَّلى فيصًٌ  311 [44]فصلت:  ﴾كىعىرىّبّّ كىلىٍو جىعىٍلنىاهي قػيٍرآانن أىٍعجى
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 مسرد األشعار
 الصفحة الشعر الرقم
ـي  1 1  - مىت يبلغ البنيافي يومان ٘تامو     إذا كنتى تبنيو كغػَتيؾ يهػد
ـً عيٍوجػػػػػػػا على الطَّلىًل اًٍيػػػػػػػػػػػػػػػًل ألننػػا     نػىٍبكي الدًٌايرى كما  2 2  129 بىكىى ابني ًخذا
اـً   3 ايرى كما بىكىى ابني ٛتي

 129 اي صاًحبىَّ ًقفػػػػػا النَّواًعػػػجى سػػػػػاعىػػػػػةن     نػىٍبكي الدًٌ
ـً   4 ايرى كما بىكىى ابني ًخذا

 129 عيٍوجػػػػػػا على الطَّلىًل اًٍيػػػػػػػػػػػػػػػًل لعلنػػػا     نػىٍبكي الدًٌ
اـً نػىٍبكي الدًٌايرى    5  129 كما بىكىى ابني ٛتي
ـٍ ىىٍل عىرىٍفتى الدَّارى بػىٍعدى تػىوىىُّمو  3 6  134 ىىٍل غىػػادىرى الشُّعىػػػػػػػراءي ًمٍن ميتىػػػػػػرىدًٌـو     أ
ػػػػػمً  4 7 لَّػًم     حىت تىكىلَّمى كاألصػػػػػمًٌ األٍعجى  135 أعيػاؾ رىٍسػمي الػداًر َف يػىتىكى
 136 أٍٝتاعىو     كىٍم تىػػرىؾ األكَّؿي لْلخػػػػرً  يػىقيٍوؿي مىٍن تػىٍقرىعي  5 8
ٍعري أٍفناه  ما قػىرىٍت     ًحياويك ًمٍنو يف العيصيٍوًر الذَّكاًىبً  6 9  كىلىٍو كىافى يػىٍفٌتى الشًٌ

 كىلًكنَّو  صىٍوبي  العيقيٍوًؿ  إذا  ا٧ٍتىلىٍت     سىحاًئبي  ًمٍنو  أيٍعًقبىٍت  بسىحاًئبً 
136 

 137 نػىقيػٍوؿي  ًإَّل ميعىػػاران     أك ميعادان ًمٍن قػىٍولًنا مىٍكريٍكران مػػا أرانػا   7 10
 141 سىفىٍرفى بيديٍكران كىانٍػتػىقىنٍبى أىًىلَّةن  8 11
ػػنَّ ًمػػػػػػنى اٍلقيػػػػليػػػػػػػػػػٍوبً   12  143 عىفىًت الدًٌايىير كىمىا عىفىٍت     آثػػػػػاريىي
 مىًطيػَّهيٍم     يقولوف  َّل تػىٍهًلٍك أىسىن  كىٕتىىمَّلً كقوفنا هبا صىٍحًبٍ عىلىيَّ  9 13

 كىًإفَّ   ًشفاًئٍي   عىبػٍرىةه   ميٍهراقىةه     فػىهىٍل ًعٍندى رىٍسمو داًرسو ًمٍن ميعىوَّؿً 
146 

14 1
 146 كقوفا هبا صىٍحًبٍ عىلىيَّ مىًطيػَّهيٍم     يقػػولػػوف َّل تػىٍهػلًػٍك أىسىن كىٕتىىلَّػػػػػػػػػػػدً  0

15 1
 تػىلىذُّ لىوي اٍلميريٍكءىةي كىىيى تػيٍؤًذٍم     كىمىٍن يػىٍعشىٍق يػىلىذُّ لىوي اٍلغىػػػرىاـ 1

303 

16 1
 155 أىٍك ديٍميىةو ًمٍن مىٍرمىرو مىٍرفػيٍوعىةو     بيًنيىٍت آًبجيرٌو ييشػػػادي كًقٍرمىػػػػػػػػدً  2

17 1
 155 عىلىى سىرىكىاًت النًٌٍيًب قيٍطنه مينىدَّؼي كأىٍصبىػػػػػػػحى ميبػٍيىضُّ الصًَّقٍيًع كنىنَّػػوي      3

18 1
 155 كيجيٍوهي حيسَّاًدؾى ميٍسوىدَّةه     أىـٍ صيًبغىٍت بػىٍعًدٍم اًبلزَّاجً  4

19 1
 يقيٍوؿي مىٍن تػىٍقرىعي أٍٝتاعىوي     كىٍم  تػىرىؾ األكَّؿي لْلًخػػػػرً  5

156 
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20 1
ػػػرىقػاكَّل أيًغٍيػػػػػري عىػػػػػػلىى اأٍلىٍشػػػػػعىاًر  6 ػػػرُّ النَّاًس مىػػٍن سى ػا غىنػىٍيتي كىشى ػا     عىنػٍهى  أىٍسػػػػػػػػرًقػيهى

157 

21 1
7 

 158 كقوفا هبا صػحب علي مطيهم     يقولوف َّل هتلك أسى كٕتمل

22 1
8 

 158 كقوفا هبا صػحىب علي مطيهم     يقولوف َّل هتلك أسػى كٕتػػػػلد

23 1
 160 قػىٍوـو     رىعىٍينػػاهي كىًإٍف كػػػانػيٍوا ًغػػػػػػػػػضاابًإذا نػىزىؿى السَّماءي أبًىٍرًض  9

24 2
0 

ٍ كالػػػػػػ ـي تػىفىلٌػىقي فًإٍف ٯتيًٍ  ًعٍنًدٍم ا٢ٍتىمُّ كالشٍَّيبي كاٍلعىشىا     فػػػػىقىػػػػػٍد ًبنَّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتًٌ َلى  ػػػػػػسًٌ
ػػػػػػػػػػػاذو   على الدٍَّىًر حيٍكمىوي     فىػػػػػػػػًمٍن أىمًٌ مىػػػػػػػػػػػا ٕتىٍػػػػػػػػػػًٍت اٟتٍىوىاًدثي أىفٍػرىؽي أبىٍشػػػػػػػػجىًع أىخَّ

162 

25 2
1 

ػػػػػػػػػػانىدى كا١تػيحػػػػػػػػػػػػاَّل نًٌبيو ا١تسى  كىًشٍعرو  قىٍد أىرًٍقتي  لو، غىرًٍيبو     أيجى
ػػػػػػػػػػػػوي    كأىقيػػػػػػػػػػدُّ منو     قىػػػػػػػػػوايفى َّل أىعيػػػدُّ ٢تػػػػػا ًمثػػػػػػػاَّلفىبػػػػًػػػتُّ أيًقٍيمي

162 

26 2
 163 غىرىاًئبى قد عيرًٍفنى ًبكيلًٌ أيٍفقو     ًمن اآلفاًؽ تػيٍفتىػػػػعىلي اٍفتًػػػعػػػػػاَّل 2

اـً  إذا أصابٍت     مىراًمٍيػػػها فىراًمٍيػػػػها   27 هى  163 أصىػػػػػػػػاابككينَّا كالسًٌ
 171 تػىٍبًٍتٍ سىناًبكيها ًمٍن فػىٍوًؽ أٍرؤيًسًهٍم     سىٍقفان كىواًكبػػػػػػػيػػػػو البيػػػػػػػضي ا١تبػػػػاتَت  28
ػوىاًكبيػػػوٍ   29 ػاكل كى  171 كىنفَّ ميثىارى النػٍَّقًع فػىٍوؽى ريؤيٍكًسنىا     كىأٍسيىػافىػنىػا لىٍيله تػىهى
اًء عىجاجىةو     أًسػػػػنػَّتيوي يف جػػػػػػػػػانًبػىٍيهػا الػػػػػػػػػػػكىواًكبي يىزكري األعادم يف   30  172 ٝتى
ػػػٍدتَّو     على طىػػػػػػػػػرىًؼ ا٢تًٍٍجػػػػراًف ًإٍف كاف يعػػػػػػػػػًقلي   31  إذا أىٍنتى َف تػيٍنًصٍف أخػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى كىجى

ػػػػػػػػػلي كيركبي حػىػػػػػػػدَّ السَّيف ًمٍن أىٍف  ػو     إذا َف يكػػن عن شىٍفرىًة السَّيًف مىٍزحى  تىًضٍيػػػػػمى
180 

ػًنيَّةي أىكَّؿي   32 ىٍكجىلي     على أىيًٌنىػا تػىٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديك الٍػمى ٍ ألى  180 لىعىٍمريؾى مىا أىٍدرًٍم كىًإٌٓفً
ػابػان لًػئىػامػان أىًدقَّػةن       33 ٍ ًإُف هللاى رىاًجػػػعي أىتػىٍعػًدؿي أىٍحسى  180 أبًىٍحسىابًػنىػػا ًإٌٓفً
ٍ ًإُف هللاى رىاًجػػػػعي   34 ػػػابًػنىػػا ًإٌٓفً ػابػان كًػػرىامػان ٛتيىاتػيهىا     أبًىٍحسى  180 أىتػىٍعػًدؿي أىٍحسى
ٍلفىنىا     كىًإٍف نىػػٍحػػني أىٍكمىػػٍننىػا   35  180 إًلىػػى الػنَّػػػاًس كىقػَّفيػػٍواتػىرىل النَّاسى مىا ًسٍرانى يىًسيػٍريٍكفى خى
ًتو     كفػػػػازى ابلطَّيًٌبىاًت الفػػػاًتكي اللًَّهػػػػػجي   36  182 مىٍن راقىبى النَّاسى َف يىٍظفىٍر ًْتاجى
ػػػػػػػػٍورً   37  182 مىٍن راقىبى النَّاسى مىاتى ٫تىِّا     كىفىػػػازى   بػًػالػػػلػػػػذًَّة  اٞتٍيسي
يػٍهىاتى َّل   38  182 أيًِت الزَّمىافي ٔتًٍثًلًو     إفَّ   الزَّمىػػػافى  ٔتًٍثلًػػًو   لىبػىػػًخٍيلي ىى
ٍيػػَلن   39  182 أىٍعدىل الزَّمىافى سىخىاؤيه فىسىخىا بًًو     كىلىقىٍد  يىكيٍوفي  بًًو  الزَّمىػافي  ٓتًى
ٍ ييرًٍد     إَّل اٍلًفراؽى   40 ًنيًَّة َفى دي اٍلمى  183 على النػُّفيٍوًس دىلًٍيَلن لىٍو حىارى ميٍراتى
نىايػػػػػػػا إُف أٍركىاًحنىػػػػػػػا سيبيػػػػػَلن   41  183 لىٍوَّلى ميفىارىقىةي اأٍلىٍحبىاًب مىا كىجىػدىٍت     ٢تىىػػػػػػا اٍلمى
يػٍره كىًإٍف يىًرٍث     فىًللرٍَّيًث يًفٍ بػىٍعًض اٍلمىواًوع   42 ػػػػػػػػػػػػػػػػػعي ىيوى الصٍُّنعي ًإٍف يػىٍعجىٍل فىخى  183 أىنٍػفى
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ـي   43 ا ٍيػبىػػكى  عىػنٌػًٍي     أىٍسرىعي السٍُّحبي يف اٍلمىًسٍَتً اٞتٍىهى  184 كىًمنى  ا٠تٍىػيػًٍر  بيػػػطٍػءي  سى
 184 قتيػػػػػػػػػػػػػَلقيًتلىٍت كعاجىلىها ا١تديري فػىلىٍم تىًفٍظ     فإذا بًػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػد صىػػػػػػػػػػػػػيَّػػرىٍتوي   44
ا ًبًوٍترو تػىوىفػَّرىٍت     علىى ًوٍغًنها مثيَّ اٍستػىقىادىٍت ًمنى الٌرًٍجلً   45 لىٍتػػػػػػػػػػػػػػهى  184 إذاى اٍليػىػػػػػػػػػػػدي انى
 184 اٍلقىػاًطػعً كىًإذا أتىىلَّقى يف النَّدىل كىَلميوي اٍلمىٍصقيٍوؿي     ًخػٍلتى  ًلسىػانىو  ًمػٍن  عىػٍضًبًو    46
 184 كنىفَّ أىٍلسينػيهيٍم يف النٍُّطًق قىٍد جىعىلىٍت     عىلىى رًمىػاًحػًهػٍم  يف  الطٍَّعًن  خيػٍرصىاان  47
 185 كىَفٍى يىكي أىٍكثػىري اٍلًفٍتياًف مىاَّلن     كىلكٍن كافى أىٍرحىبػىهيٍم  ًذراعان   48
ػػػػػػعي  كلي  أبىٍكسىًعًهٍم يف اٍلغىٌتى     كلًكػػػػنَّ   49  185 مىٍعػػػريٍكفىوي  أىٍكسى
ٍنػىٍعك  ًمٍن ًإرىبو ًٟتىػاىيٍم     سىوىاءه ذك العًػػمامىًة  كىا٠ٍتًػػػػمارً   50  185 كَّل ٘تى
 185 كمىٍن  يف  كىفًًٌو  ًمنػٍهيٍم  قىناةه     كىمىٍن يف كىفًًٌو ًمنػٍهيٍم  ًخضابي   51
ػػػنىنػَّهيٍم َفٍى ييٍسلىبػػػػػواسيًلبوا كأىٍشرىقىت الدًٌماءي عىلىٍيًهمي       52 ػػػػػػرَّةن  فىكى  186 ٤تيٍػػػػمى
ا  ىيوى  ميٍغمىدي   53  186 يىًب ى النًَّجٍيعي عليو كىٍىوى ٣تيىرَّده     ًمٍن ًغٍمًده   فىكىنى٪تَّ
ػػمي ًغضااب  54 ًٍيمو     حىًسٍبتى النَّاسى  كلَّهي  186 إذا غىًضبىٍت  عليك  بنو ٘تى
ػعى  اٍلعػاَفىى  يف كاًحدو كىلىٍي ى عىلىى   55  186 هللًا ٔتيٍسػػػتػىٍنػكىرو     أىٍف ٬تىٍمى
ـي   56  186 أىًجدي اٍلمىَلمىةى يف ىواًؾ لىًذٍيذىةن     حيػبِّا ًلذًٍكػػػػػػػػرًًؾ فػىٍليػىليٍمنًػػػػػػػػػػي اٍلليوَّ
 187 أىٍعدائًوً أىأيًحػػػبُّو كأيًحبُّ فيو مىَلمىةن ؟     ًإفَّ  ا١تَلمىةى  فيو ًمن    57
ػػػػػػػػػػػػػلًٌ ميػػػػػػػٍرٖتىىػػػػػػػػ  58 بىػٍعػنىػػػػوي يًف كي  187 ػػػلً قىٍد عىوَّدى الطَّيػٍرى عىادىاتو كىثًٍقنى هًبىا     فػىهيػنَّ يػىتػٍ
 نىواًىػػػػلً كىقىٍد ظيلًٌلىٍت ًعٍقبافي أىٍعػَلًمًو ويػحى     ًبعًػػٍقبػػػػاًف طىػػػػػٍَتو يف الدًٌمػػاًء    59

ػػػػػػػا َف تيقػػػػػػػػاتً  ػػػػػػا     ًمنى اٞتٍىػػػػػػػػػٍيًش ًإَّل أىنػَّهى  لً أىقىػػػػػػػػامىٍت مىعى الرَّايىػػاًت حىىت كىنىنػَّهى
187 

 187 كىتػىرىل الطَّيػٍرى عىلى آباران     رٍأمى عىٍُتً ثًقىةن أٍف سىتيػػػمىاري   60
بىًتًو اٍلويجيٍوهفىًإفَّ هللاى   61 يػٍ ًؿ ىى ؽى اٍلبىػرىاايى     عىنىٍت ًٞتىػػػػَلى ػػػػػػػػػػػػػػػػَلَّ  خى

ػػػػػػػمِّى فىاٍكتيػيبٍوه ٍينو     ًإُفى أىجىلو ميسى تيػػػػػػػػػٍم ًبدى ايػىنػٍ  يػىقيٍوؿي ًإذىا تىدى
189 

 189 ما ابؿي مىٍن أكَّليو نيٍطفىةه     كىًجيػٍفىةه آًخػػريه يػىٍفػػػػػػػػخىري   62
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً   63 ٍرًء ساءىٍت ظينػيٍونيوي     كىصىدَّؽى من يػىٍعتاديهي ًمٍن تػىوىىُّ  190 إذا ساءى ًفٍعلي اٍلمى
ٍ ميػػػػػػػػػػٍرتىقو يف السَّػػػػػَلَفًً   64 ػػػػػادي ًحٍُتى طىغىى بًًو     ًغٌتن قاؿ: إٌٓفً  فػىلىمَّا عىتىا اٞتًٍحَّ

 ٍبني نػيٍوحو سىنىٍرتىًقٍي     إُف جىبىلو ًمٍن خىٍشيىًة اٍلمىاًء عىاًصمً فىكىافى كىمىا قىػاؿى ا
لىًة اٍلبػىٍيضىاًء ذات اػػػػػػػػػػػػػػػاًرـً  ػانًًو ًمٍثلى مىا رىمىى     عىًن اٍلًقبػٍ  رىمىى هللاي يف جيٍثمى

بىاءن ككانوا ميٍطرًًٜتًٌ  نػيٍودا تيسيٍوؽي اٍلًفٍيػلى حىىتَّ أىعىادىىىا     ىى  ٍي الطَّراًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً جي

190 

ـي نىػػػػػػائًػػػمو     أىلىمٍَّت بًنىا أىـٍ كىافى يًف الرٍَّكًب يػيٍوشىػعي   65 هللًا مىػػػػػػػػا أىٍدرًٍم أىأىٍحػػػػػػَلى  191 فػىوى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي     66 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي مىػػػػػػػػػػا ىي ـى الشُّميوسٍ   إٌف بىًٍتٍ أىٍكدو ىي  191 لًٍلحىٍرًب أىٍك لًٍلجىٍدًب عىا
 192 ميًفٍيده كًمٍتَلؼه إذا ما أتيتو     هتػػػػػػػلل كاىتز اىتزاز ا١تهػػند  67
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 193 أىوىػػاعيػػٍوٓفٍ سىنيٍنًشدي ًعٍندى بػىٍيًعٍي     أىوىػػاعيػػػػٍوٓفٍ كىأىمَّ فىىت أىوىػػاعيػػػػػٍوا  68
ٍيًب كىبىػارًؽً ًإًذ اٍلوىٍىػمي   69  أىٍبدىل ِفٍ لىمىاىىا كىثػىٍغػرىىىا     تىذىكٍَّرتي مىػػػا بػىٍُتى اٍلعيذى

نىا كى٣تىٍػػػػػػػػرىل السَّػػواًبقً   كىيىٍذكػػػػريٓفٍ ًمػػػػٍن قىػػػدًٌىىا كىمىػػداًمػػػػػًعٍي     ٣تىىػػػػػػػػرُّ عىوالًيػٍ
193 

ٍيًب   70 رًؽو     ٣تىىػػػػػػػػػػرَّ عىوىالىيػٍنىا كى٣تىٍػػػػػػػرىل السَّػػػػوىاًبقً تىذىكٍَّرتي مىا بػىٍُتى اٍلعيذى  194 كىابى
ٍيل  71  فىصىٍبػػػػػػػره ٚتًى

ػػػٍرـو  ًإٍف كيٍنًت أىٍزمىٍعًت عىلىى ىىٍجػػػػػػرانى     ًمٍن غىٍَتً مىػػا جي
ٍلًت بًنىػػػػػػػػػػػػػػا غىٍيػػػػػػػػػػػػرىانى        فىػحىٍسبيػػػػػػػنىا هللاي كىنًٍعػػػػػػػػػػػػمى اٍلوىًكٍيػػػػػػػلكىًإٍف تػىبىػػػػػػػػػػػدَّ

195 

 195 قىاؿى ِفٍ ًإفَّ رىًقٍيًبٍ سيئ ا٠تلق فػػداره     قلت دعٍت كجهك اٞتنة حيفٍَّت اًبٍلمىكىارًه  72
 لقػػد أخطنت يف منحػ     ؾ ما أخػػطنت يف منعي  73

 بػػػػػػػػواد غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ذم زرع  لقػػػػػػػػد أنزلت حػػػػػػػػػاجاِت   
195 

يىاتىوي     فكنىنَّوي ًمٍن نىٍشرًىىا مىٍنشيٍوري   74  196 رىدٍَّت صىنىائًعيوي إًلىٍيًو حى
 196 أىَفٍى ٘تىيٍت اي شىًقٍيقى اٞتٍيػٍوًد ميػػٍذ زىمىػػػنو     فقػاؿى ِف َفىٍ ٯتىيٍت مىٍن َفىٍ ٯتىيٍت كىرىميػوي   75
 197 يػيٍعًطٍيكى لًلرَّجىاًء كىَّلى ا٠تٍىٍو     ًؼ،  كىلػػػػػػًكٍن يػىلىذُّ طىٍعػػػػػػمى اٍلعىطىاءً لىٍي ى   76
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  77  197 ػػػػػػػػدً لىٍو يػىٍعلىمي اٍلعافػيٍوفى كىٍم لىكى يًف النَّدىل     ًمٍن لىذَّةو أىٍك فػىٍرحىةو َفىٍ ٖتيٍمى
ًليىٍت كىاٟتٍي   78 تىػػػًخػػػػػػػػبي حى تىػًقػػػػٍي ًمٍنػػػػوي كتػىنػٍ  201 ٍسني أتىٍخيذيهي     تػىنػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي   79  201 كىنىنَّك ًجٍئتى ٤تيٍتىًكمان عىلىٍيًهٍم     ٗتىىيػَّري يف اأٍليبػيوًَّة مىػػػػػػػػػػا تىشى
ٍتي كيٍنتي اٍلميهىذَّابخيًلٍقتي على مػػػا يفَّ غىيػٍرى ٥تيىػػػػػػػػػػَتَّو     ىىوام،   80  201 كىلىٍو خيَتًٌ
ػرىـً الطًٌبػاعً   81 ٍ تىزًٍدىا     عىلى مىا ًفٍيكى ًمٍن كى  201 فػىلىٍو صىوٍَّرتى نػىٍفسىك َفى
ئى ًصغاريىا     ًٓتىٍَتو كىقىٍد أٍعيا رىبيعان ًكباريىػػػػػػػػػػػػا  82  211 أتػىٍرجيٍو ريبػىٍيعه أٍف ٬تًى
ًديٍػثيها     ًٓتىٍَتو كىقىٍد أٍعيا كيلىٍيبان قىدٯتيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأتػىٍرجو كيلىٍيبه أىٍف   83 يءى حى  211 ٬تى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركدان     تػىنىحَّلىها اٍبني ٛتىٍراًء الًعجافً   84  211 إذا قػيٍلتي قاًفيىةن شى
 211 ًبشرقيَّ سػػػػػاابطى الدًٌايري البىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب ي كىَفٍى أىٍدًر مىٍن ىيٍم غىيػٍرى ما شىًهدىٍت ٢تىيم       85
 211 كىَفٍى أىٍدًر مىػػن أىٍلقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عىلىٍيو رًداءىهي    ًسوىل أىنَّوي قىٍد سيلَّ ًمٍن ماًجدو ٤تىٍضً   86
ما     ٘تىىكَّنى رىٍووىل   87 ػػػػػػنىفَّ ميتالًػػػػػػػػعي كىلىٍن يػىنػٍقيلى اٟتٍيسَّادي ٣تىٍدىؾ بػىٍعدى  212 كىاٍطمى
فه قىٍد رىسىا كيػىلىٍملىػػمي   88  212 كىلىقىٍد ًجًهدمت أىٍف تيزًيٍػليوا ًعزَّهي     فإذا أىابى
 212 فىاٍدفىٍع ًبكىفًٌكى إٍف أرىٍدتى بًناءىان     ثػىٍهَلفى ذا ا٢تىضىباًت ىىٍل يػىتىحىٍلحىلي   89
 غىرًٍيب     أجىنًٌبيوي ا١تسىانًدى  كىاٍلميحػػاَّلكىًشٍعرو قىٍد أرًٍقتي لىوي   90

 فىًبتُّ  أقيميوي   كىأقيدُّ   ًمٍنو     قىوايفى  َّل أريدي  لىو  ًمثػػاَّل
212 

ـٍ ىىٍل عىرىٍفتى الدَّارى بػىٍعدى تػىوىىُّمً   91  213 ىىٍل غىادىرى الشعراءي ًمن ميتػىرىدَّـ     أ
 213 كمعادان من قولنا مكركران ما أراان نقوؿ إَّل رجيعػان       92
 213 فىًبتُّ  أقيميوي   كىأقيػػدُّ   ًمٍنو     قىوايًفى  َّل أريدي  لىو  ًمثػػػػاَّل  93
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 غىرىاًئبى قىٍد عيرًٍفنى ًبكيلًٌ أيٍفقو     ًمنى اآٍلفػاًؽ تػيٍفتػىعىػلي اٍفًتعىػاَّل
ػػػػػػػػػػليٍوا     94 ٍ غىداةى اٍلبػىٍُتً يػىٍوـى ٖتىىمَّ نىٌٓفً  213 لىدىل ٝتىيراًت الدَّاًر انًقفي حىٍنظىلً   كى
 214 كىَّل أيًغيػٍري عىلى األىٍشعىاًر أىٍسػػػػػػػػػػػػرًقػيهىا     عىنػٍهىا غىًنٍيتي كىشىرُّ النَّاًس مىٍن سىرىقا  95
 214 َّلى أىٍسػػػػرًؽي الشعىراءى مىا نىطىقيػٍوا     بىٍل َّلى يػيوىاًفقي ًشٍعػرىىيٍم ًشٍعػرًمٍ   96
 214 أىٍسػػػػرًؽي الشعىراءى مىا نىطىقيػٍوا     بىٍل َّلى يػيوىاًفقي ًشٍعػرىىيٍم ًشٍعػرًمٍ َّلى   97
 كالشعر ظهر طريق أنت راكبو     فمنو منشعب أك غَت منشعب  98

 كرٔتا وم بُت الركب منهجو     كألصق الطنب العاِف على الطنب
215 

 216 الدخوؿ فحوملقفا نبك من ذكرل حبيب كمنزؿ     بسقط اللول بُت   99
ػػػػػػػػػػػػػػرى ميٍكتىسىبٍ   100  216 كىمىا اٟتىسبي ا١توريكثي َّل دىرَّ دىرُّه     ٔتيٍحتىسىبو ًإَّل آبخى
ٍ كىًإٍف كيٍنتي اٍبنى سىيًًٌد عاًمػػػػػػػػػػػػػرو     كيف السرًٌ منها كالصَّريًح الػميهىذَّبً   101  ًإٌٓفً

 عىػػػٍن  ًكراثػىػػػػةو     أىَّى  هللاي  أف أٝتيو  بػػػػػػػػػػػنٌـو  كَّل أبً فىمىا سىوَّدىٍتًٍتٍ عامػػػػػره  
216 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي آدـه كاألُّ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  102  ػػػػػػػػٌواءي النػػػاس يف صورة التشػػػػبيػو أكػػفػػػػػػػػػػػػاءي     أبػػػوىي
 يفاخػػػػػػػػػػػػػػػػركف بػػو فالطًٌػُتي كا١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي فإٍف َف يكن ٢تم يف أصلهم شرؼه     

ءي   مػػػا الفضلي إَّل ألىل العلػػػػػم إهنػػػػػػػػم     على ا٢تيػػػػدل ١تػػػػن اٍستػىٍهػػػػدىل أىًدَّلَّ
 ػػػػم أعػػػػػػػػػػػػػػداءي ككزف كل امرلء مىػػػػػػػػا كػىػػافى ٭تيٍػًسػػػنيو     كاٞتاىػلػػػػػػوف ألىىل العلػ

217 

ػػػػػػا حيٍسنىػػػػػػػػػػػػوي كىٍردي   103  بًنػىٍفًسٍي مػا يشكوهي مىٍن راحى طىٍرفيػوي     كىنػىٍرًجسيوي ٦تَّػػػا دىىى
نػىٍيًو آثػاريهي تػىٍبػػػػػػػػديكٍ  اًسني كىٍجًهػػًو     فىنٍوحى كىيف عىيػٍ  أراقىٍت دىمي عىٍمدان ٤تى

219 

ػىػػا  الوىصىبي قىػػاليوا   104 ثٍػرىًة  اٍلقىٍتًل ان٢تى  اٍشتىكىٍت عىيػٍنيوي فػىقيٍلتي ٢تىيٍم     ًمٍن كى
ـي يف النٍَّصًل شىاًىػػده عىػػجىبي  ػػػػػػا ًمٍن ًدمىػػػػػػػػػػػػػاًء مىٍن قػىتػىلىػػٍت     كىالدَّ  ٛتيٍرىهتي

220 

ٍيًن   105 ٢تىىا كتػىنىػػػػػػػػػػاميوي لىٍيله ييصاًدفيًٍتٍ كىميٍرىىفىةى اٟتٍىشىا     ًودَّ ػػػػػػػػػريه ي  220 أىٍسهى
ػػػػػػػػػػػػا  106  220 بًٍئ ى اللَّياِف سىًهدتي ًمٍن طىرىّب     شىٍوقان إُف مىٍن يىبيتي يػىٍرقيديىى
ػػػػػػا     إفَّ ًصٍدؽى النػٍَّفً  يػيٍزرم ابألمىل  107 ثٍػتػىهى  221 كىاٍكًذًب النػٍَّف ى إذا حىدَّ
أيىٍميلي مػا اٍشتىهػى ا١تػػٍكػذكبي كىإذا صىدىٍقتى   108  221 النػٍَّف ى َف تػىتػٍريٍؾ ٢تا     أمىَل كى
 274 ما إٍف مػدحتي دمحمان ٔتقاليت     لكن مدحتي مقاليت ٔتحػػػػمػػد  109
اتيػٍوا حىقًٌقيػٍوا َفىٍ   110 ػػػػػػػػػػػا     كىلىٍو ًقٍيلى ىى ػٍونػىهى  280 ٭تيىقًٌقيػٍوايػىقيٍوليػٍوفى أىقٍػوىاَّلن كىَّل يػىٍعلىمي
ـى ًمٍن خيٍرًقكٍ   111 ، فػىقىػػٍد     أىٍوجىٍجتى ىىذا األىان ـٍ ًمٍن أىٍخدىعىٍيكى  286 اي دىٍىري قػىوًٌ
ٍصغاًء لىٍيتان كىأىٍخدىعان   112 تًٍُّتٍ     كىًجٍعتي ًمنى اإٍلً ػػػػػػػػػػػػدى  287 تػىلىفَّتُّ ٨تىٍوى اٟتٍىيًٌ حىت كىجى
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م، كالدكتور عبد الفتاح أبو معوض، الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، تقدٔف كتقريظ: األستاذ الدكتور دمحم عبد ا١تنعم الرب 

 ط، ت. لبناف.-تور ٚتعة طاىر النجار، دار الكتب العلمية بَتكتسنة، كالدك
 ت. اصة، د. مصطفى سويف. دار ا١تعارؼ القاىرة، الطبعة الرابعة.لإلبداع الفٍت يف الشعر خ النفسيةاألس    .5
لبناف. الطبعة الثانية -اإلسقاط يف مناىج ا١تستشرقُت كا١تبشرين، الدكتور شوقي أبو خليل، دار الفكر ا١تعاصر بَتكت  .2

  ـ.1998-ىػ1419
دمحم أٛتد ٛتاد  األستاذ الدكتوراإلشارات السياقية يف ركاايت على أٛتد ابكثَت"، الطالب: دمحم زبَت عباسي، إشراؼ   .35
 ـ.2011-ق1431شَت، اٞتامعة اإلسَلمية العا١تية إسَلـ آابد، ابكستاف، العاـ اٞتامعي دمحم ب األستاذ الدكتورك 

 رسالة الباحث.
دكتور صاٌف بن سعيد الزىرآف، ٣تلة جامعة أـ القرل ال ،عند عبد القاىر اٞترجآف يف ا١تعٌت الشعرم اَّلحتذاءإشكالية   .33

 ـ.1997-ىػ1417عشر، السنة العاشرة  للبحوث العلمية اكمة، السنة العاشرة، العدد ا٠تام 
ا٢تيئة  ،األصوؿ ا١تعرفية، عبد الغٍت ابرهإشكالية أتصيل اٟتداثة يف ا٠تطاب النقدم العرّب ا١تعاصر مقاربة حوارية يف   .31

 .2005 ،رية العامة للكتابا١تص
مكتبة اآلداب كمطبعتها دريٍت خشبة، ملتـز الطبع كالنشر، ذج من أشهر ا١تسرحيات، أشهر ا١تذاىب ا١تسرحية ك٪تا  .31

 د، ت. اٟتلمية اٞتديدة.-، ا١تطبعة النموذجيةالقاىرة ابٞتماىَتية، ميداف األكبرا
األطياؼ ا٠تمسة لػ د. مظهر معُت، قسم اللغة العربية كآداهبا، جامعة بنجاب، َّلىور ابكستاف، الطبعة األكُف   .34

 ـ.2009
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 لبناف، الطبعة التاسعة-بَتكت ،عي، دار الكتاب العرّبمصطفى صادؽ الراف، إعجاز القرآف كالبَلغة النبوية  .30
  ـ.1973-ىػ1393

 ـ.1954-ىػ1374إعجاز القرآف، أبو بكر دمحم بن الطيب الباقَلٓف، ٖتقيق: السيد أٛتد صقر، دار ا١تعارؼ ٔتصر   .36
يف القرف العشرين، جوف إم جوزيف، ان٬تل لق، تولبت جي تيلر، تعريب: د. أٛتد  أعَلـ الفكر اللغوم التقليد الغرّب  .31

 ـ.2006لبناف، الطبعة األكُف -شاكر الكَلّب، دار الكتاب اٞتديد ا١تتحدة بَتكت
عريب: الدكتور أٛتد أعَلـ الفكر اللغوم التقليد الغرّب من سقراط إُف سوسَت، ركم ىاري  كتولبت جي تيلر، ت  .35

 ـ.2004لبناف، الطبعة األكُف -دار الكتاب اٞتديد ا١تتحدة، بَتكت ،َلّبشاكر الك
-)مصور من طبعة دار الكتب( مؤسسة ٚتاؿ للطباعة كالنشر، بَتكت ،صبهآف علي بن اٟتسُتاألغآف، أبو الفرج األ  .32

 ط، ت. لبناف.
 .ـ1950-ىػ1369مطبعة دار الكتب ا١تصرية، الطبعة الثانية  ،األغآف، أبو الفرج األصفهآف  .15
اَّلقًتاح يف علم أصوؿ النحو، جَلؿ الدين السيوطي، قرأه كعلق عليو الدكتور ٤تمود سليماف ايقوت، دار ا١تعرفة   .13

 ـ.2006-ق1426الشاطب -األزاريطة، ش قناؿ-اٞتامعية ش سوتَت
 إ٧تيل يوحنا )األصحاح العاشر(.  .11

http://www.moroccanchurch.org/download-holy-bible/download-new-
testament/110-gospel-john.html 

اإليضاح يف علـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديع، جَلؿ الدين دمحم بن عبد الرٛتن بن عمر بن أٛتد بن دمحم ا٠تطيب   .11
القزكيٍت، كوع حواشيو: إبراىيم مش  الدين، منشورات دمحم علي بيضوف لنشر كتب السنة كاٞتماعة، دار الكتب 

 ـ.1424-ىػ2003لبناف، الطبعة األكُف  –العلمية بَتكت 
 الباء

البداية كالنهاية، أبو الفداء إٝتاعيل ابن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي، ٖتقيق عبد هللا بن عبد اسن الًتكي، دار   .14
  ـ.1997-ىػ1417ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعَلف، الطبعة األكُف 

 ـ.2002-ىػ1422لدكتور ٤تمود حسن ٥تلوؼ، ا ،البحث البَلغي ركافده كمدارسو  .10
البديع يف نقد الشعر، ٖتقيق الدكتور أٛتد أٛتد بدكم كالدكتور حامد عبد اجمليد، مراجعة األستاذ إبراىيم مصطفى.   .16

 ط، ت. اإلدارة العامة للثقافة.
الربىاف يف علـو القرآف، اإلماـ بدر الدين دمحم بن عبد هللا الزركشي، ٖتقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم، مكتبة دار الًتاث   .11

 ـ.1984-ىػ1404قاىرة، الطبعة الثالثة ابل
 ـ.1983-ىػ1403لبناف، -بن برد دراسة كشعر، د. دمحم الصادؽ عفيفي، دار الًتاث العرّب، بَتكت بشار  .15
دمحم زبَت عباسي، ٣تلة الدراسات اإلسَلمية، العدد الثآف، اجمللد التاسع كاألربعوف،  ،بعد النص القرآٓف عن "التناصية"  .12

ىػ(، ٣تمع البحوث اإلسَلمية، اٞتامعة اإلسَلمية 1435شعباف  -ـ/ٚتادل الثانية 2014يونيو  -الصيف )إبريل 
 ابكستاف. -العا١تية إسَلـ آابد 

 

http://www.moroccanchurch.org/download-holy-bible/download-new-testament/110-gospel-john.html
http://www.moroccanchurch.org/download-holy-bible/download-new-testament/110-gospel-john.html
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عبد الرٛتن السيوطي، ٖتقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم. دار الفكر،  بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت كالنحاة، جَلؿ  .15
 ـ.1979-ىػ 1399الطبعة الثانية 

لتلخيص ا١تفتاح يف علـو البَلغة ا١تعآف كالبياف  بغية اإليضاح لتلخيص ا١تفتاح يف علـو البَلغة ا١تعآف كالبياف كالبديع  .13
 ـ.2005-ىػ1426ىرة، الطبعة السابعة عشر: القا-كالبديع، عبد ا١تتعاؿ الصعيدم. مكتبة اآلداب

 ط، ت. .1992عاَف ا١تعرفة، الكويت، أغسط   الدكتور صَلح فضل، غة ا٠تطاب كعلم النص،بَل  .11
بَلغة النقد كعلم الشعر يف الًتاث النقدم، د. بوٚتعة شتواف، منشورات ٥ترب ٖتليل ا٠تطاب، جامعة مولود معمرم،   .11

 تيزم كزك، دار األمل للطباعة كالنشر كالتوزيع.
حكيم ميلود عينة، إعداد الطالبة: فائزة -مشرم بن خليفية-ة النص يف الشعر اٞتزائرم ا١تعاصر األخضر فلوسبني  .14

كرقلة، كلية اآلداب -ٓف، إشراؼ األستاذ الدكتور: مشرم بن خليفة، كزارة التعليم العاِف جامعة قاصدم مرابحٜتقا
 رسالة. ـ.2009/2010كاللغات، قسم اللغة كاألدب العرّب، السنة اٞتامعية 

عرفة، اجملل  الوطٍت البنيوية كما بعدىا من ليفي شًتاكس إُف دريدا. لػ جوف سًتكؾ، ترٚتة د. دمحم عصفور. عاَف ا١ت  .10
 ـ.1996-ق1416الكويت -للثقافة كالفنوف كاآلداب

البياف كالتبيُت، أبو عثماف ْتر بن جاحظ. ٖتقيق كشرح: عبد السَلـ دمحم ىاركف، مكتبة ا٠تا٧تي ٔتصر. الطبعة الرابعة   .16
-ية، بَتكتـ(. ككذلك: )طبعة دار الكتب العلم1998-ىػ1418)الطبعة السابعة  ككذلك: ـ.1975-ىػ1395
 لبناف(. 

بياف إعجاز القرآف، )ومن "ثَلث رسائل يف إعجاز القرآف" للرمآف كا٠تطاّب كعبد القاىر يف الدراسات القرآنية   .11
 كالنقد األدّب( ٖتقيق كتعليق: دمحم خلف هللا أٛتد كدكتور دمحم زغلوؿ سَلـ. دار ا١تعارؼ القاىرة ٔتصر، الطبعة الثالثة.

 التاء
فراج، مطبعة اتج العركس للسيد دمحم مرتضى اٟتسيٍت الزبيدم، ٖتقيق: عبد الكرٔف العزابكم، راجعو: عبد الستار أٛتد   .15

 ـ.1979-ىػ1399حكومة الكويت 
اتريخ ابن خلدكف العرب كديواف ا١تبتدأ كا٠ترب يف أايـ العرب كالعجم كالرببر كمن عاصرىم من ذكم السلطاف األكرب،   .12

ن دمحم اإلشبيلي التونسي القاىرم ا١تالكي الشهَت اببن خلدكف، اعتٌت بو أبو صهيب الكرمي، بيت عبد الرٛتن ب
 ط، ت، مط.األفكار الدكلية، طبعة مصححة. 

 ط، ت.حسن الزايت، مكتبة رحيمية بشاكر. اتريخ األدب العرّب،   .45
 العزيزية، مدخل جامعة أـ القرل مكة ا١تكرمة.اتريخ اإل٧تيل كالكنيسة، أٛتد إدري . دار حراء للنشر كالتوزيع،   .43
نقلو إُف العربية نبيو أمُت فارس، كمنَت البعلبكي، دار العلم للمَليُت  ارؿ برككلماف.ك  اتريخ الشعوب اإلسَلمية، .41

 ـ.1968الطبعة ا٠تامسة ٘توز  بَتكت،
دمحم أبو الفضل إبراىيم، الطبعة الثانية، دار اتريخ الرسل كا١تلوؾ، أبو جعفر دمحم بن جرير الطربم، ٖتقيق:  الطربم اتريخ  .41

  مصر. –ا١تعارؼ القاىر 
اتريخ اللغات السامية، الدكتور إسرائيل كلفنسوف )أبو ذؤيب(، مطبعة اَّلعتماد بشارع حسن األكرب ٔتصر، )ٞتنة   .44

 . 1929-1348التنليف كالًتٚتة كالنشر( الطبعة األكُف 
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ٖتقيق كتقدٔف:  الدكتور ىادم عطية مطر  ،شرؼ الدين حسُت بن دمحم الطيب، كالبيافالتبياف يف علم ا١تعآف كالبديع   .40
 .ـ1987-ىػ1407بَتكت، الطبعة األكُف  –ا٢تَلِف، عاَف الكتب، مكتبة النهضة العربية 

. ديسمرب 32 ، اجمللد2التعامل بُت بنية ا٠تطاب كبنية النص يف النص األدّب، د. توفيق قريرة. ٣تلة عاَف الفكر، العدد   .46
2003. 

 .1984تفسَت التحرير كالتنوير، لإلماـ الشيخ دمحم الطاىر بن عاشور. السدار التونسية للنشر،   .41
تفسَت الطربم جامع البياف عن أتكيل آم القرآف، أبو جعفر دمحم بن جرير الطربم، ٖتقيق كتعليق كمراجعة ٤تمود دمحم   .45

 ت. ة ابن تيمية القاىرة، الطبعة الثانية.شاكر كٗتريج األحاديث أٛتد دمحم شاكر. مكتب
تفسَت القرآف العظيم، أبو الفداء إٝتاعيل بن كثَت الدمشقي، ٖتقيق مصطفى السيد دمحم كدمحم السيد رشاد كدمحم فضل   .42

الياابف، -العجماكم كعلى أٛتد عبد الباقي كحسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، مكتبة أكَّلد الشيخ للًتاث،  جيزة
 ـ.2000-ىػ1421األكُف الطبعة 

تفسَت ٣تاىد، أبو اٟتجاج ٣تاىد بن جرب القرشي ا١تخزكمي، وبط نصو كخرج أحاديو أبو دمحم األسيوطي، منشورات   .05
 ىػ.1426-ـ2005لبناف، الطبعة األكُف -دمحم علي بيضوف دار الكتب العلمية بَتكت

التناص يف ركاية اٞتازية كالدراكيش، ْتث مقدـ لنيل شهادة ا١تاجستَت يف األدب العرّب اٟتديث للطالبة كانسة   .03
 ـ.2003-2002صمادم، ٖتت إشراؼ الدكتور الطيب بودر ابلة، ّتامعة العقيد اٟتاج ٠تضر ابتنة سنة 

ة كتقدٔف: دمحم خَت البقاعي، ومن "آفاؽ "التناصية" ْتث يف انبثاؽ حقل مفهومي كانتشاره، مارؾ أ٧تينو. ترٚت  .01
 ـ.1998التناصية ا١تفهـو كا١تنظور". ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتب. 

، النادل األدَّ الثقاىف ّتدة، ربيع 10، ـ 40التناص كإنتاجية ا١تعآف، ٛتيد ٟتمداْف. ٣تلة عَلمات ىف النقد. ج   .01
 ـ.2001يونيو -ىػ1422اآلخر 

-ىػ1424، رجب 13، ـ 49. للمختار حسٍت، ٣تلة "عَلمات" ج 274-572نقدم: التناص يف اإل٧تاز ال  .04
 ـ. 2003سبتمرب 

مارس -ىػ 1425، ٤تـر 13، ـ 51التناص..ا١تصطلح كالقيمة، حافظ دمحم ٚتاؿ الدين ا١تغرّب. ٣تلة "عَلمات" ج   .00
2004. 

در ٚتعة قاسم، كلية الدراسات العليا إعداد: نداء علي يوسف إٝتاعيل، إشراؼ: د. ان ،التناص يف شعر دمحم القيسي .06
 .2012يف جامعة النجاح الوطنية انبل ، فلسطُت 

 اجليم
جاؾ دريدا ثورة اَّلختَلؼ كالتفكيك، د. عصاـ عبد هللا. مركز زايد للتنسيق كا١تتابعة دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة،   .01

 .2003الطبعة األكُف 
كسننو كأايمو(، اإلماـ أبو عبد هللا دمحم بن  اٞتامع الصحيح )اٞتامع ا١تسند الصحيح ا١تختصر من أمور رسوؿ هللا   .05

لبناف. الطبعة األكُف -إٝتاعيل اٞتعفي البخارم، كعٌت بو دمحم زىَت بن انصر الناصر، دار طوؽ النجاة بَتكت
 ىػ.1422
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العرب، أبو دمحم علي بن أٛتد بن سعيد بن حـز األندلسي، ٖتقيق كتعليق عبد السَلـ دمحم ىاركف، دار ٚتهرة أنساب   .02
 القاىرة، الطبعة ا٠تامسة.-ا١تعارؼ

جواىر البَلغة يف ا١تعآف كالبياف كالبديع، سيد أٛتد ا٢تامشي. دقق ىذه الطبعة كأعد فهارسها حسن ٧تار دمحم. مكتبة   .65
 ـ.1999-ىػ1420الرايض، سنة الطبعة  –ؼ للنشر كالتوزيع اآلداب، مكتبة ا١تعار 

 احلاء
 ـ.1992ىػ 1412اٟتداثة مناقشة ىادئة لقضية ساخنة، د. دمحم خضر عريف. تقدٔف لػ أٛتد الشيبآف. الطبعة األكُف   .63
ة السعودية، الطبعة ا١تملكة العربي-ٛتاد الراكية بُت الوىم كاٟتقيقة، د. فضل بن عمار العمارم. مكتبة التوبة ابلرايض  .61

 ـ.1996-ىػ1416األكُف 
لبناف، الطبعة الثانية -د. عز الدين فراج، دار الرائد العرّب بَتكت ،كفاحو-دعوتو-نب اإلسَلـ سَتتو حياة دمحم   .61

  ـ.1404-ىػ1984
 كأكَّلده ٔتصر، الطبعة اٟتيواف، بتحقيق كشرح عبد السَلـ دمحم ىاركف. شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباّب اٟتلب  .64

 ـ.1965-ىػ1385الثانية 
60.  

 اخلاء
شرحو كعلق عليو منموف بن ٤تي الدين اٞتناف، دار الكتب  عبد ا١تلك بن دمحم بن إٝتاعُت الثعالب، خاص ا٠تاص،  .66

 ـ.1994-ىػ1414لبناف، الطبعة األكُف -العلمية بَتكت
ا١تملكة العربية السعودية. -خطر التوراة على كتاب العرب ادثُت، د. فضل بن عمار العمارم، دار التوبة، الرايض  .61

 ـ.1998-ىػ1419الطبعة األكُف 
ا٠تطيئة كالتكفَت من البنيوية إُف التشر٭تية، الدكتور عبد هللا دمحم الغذامي، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة   .65

 ـ.1998
  د، ت.عاَف ا١تعرفة، الكويت. ا٠تركج من التيو دراسة يف سلطة النص، د. عبد العزيز ٛتودة،   .62
خزانة األدب كغاية األرب، تقي الدين أّب بكر علي ا١تعركؼ اببن حجة اٟتموم، كهبامشها رسائل أّب الفضل أٛتد   .15

  ىػ، )نسخة عتيقة(.1291بن اٟتسُت ٭تي ابن سعيد ا٢تمذآف ا١تعركؼ ببديع الزماف، مطبوعة 
رح: عبد السَلـ دمحم ىاركف. مكتبة خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، عبد القادر بن عمر البغدادم. ٖتقيق كش .13

 ـ. 1997-ىػ1418ا٠تا٧تي ابلقاىرة، الطبعة الرابعة 
 الداؿ

 لبناف.-دائرة ا١تعارؼ قاموس عاـ لكل فن كمطلب، ا١تعلم بطرس البستآف، دار ا١تعرفة بَتكت  .11
 العا١تية للكتب كالنشر.د. عبد الرٛتن بدكم، ترٚتة: كماؿ جاد هللا، الدار ، دفاع عن القرآف ود منتقديو  .11
صحح أصلو الشيخ دمحم عبده، كالشيخ دمحم ٤تمود  ،آف، اإلماـ عبد القاىر اٞترجآفدَّلئل اإلعجاز يف علم ا١تع  .14

 ـ.2001-ىػ1422لبناف. الطبعة الثالثة -الًتكزم، علق عليو السيد دمحم رشيد روا، دار ا١تعرفة بَتكت
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مكتبة  ،ق عليو: أبو فهر ٤تمود دمحم شاكرعبد الرٛتن اٞترجآف. قرأه كعل دَّلئل اإلعجاز، أبو بكر عبد القاىر بن  .10
 ا٠تا٧تي ابلقاىرة.

دَّلئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاحب الشريعة، أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت البيهقي، كثق أصولو كخرج حديثو كعلق عليو   .16
-ىػ1408ايف للًتاث القاىرة، الطبعة األكُف لبناف، كدار الر -الدكتور عبد ا١تعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بَتكت

 ـ.1988
القاىرة، الطبعة -دكائر اَّلختَلؼ قراءات الًتاث النقدم، د. مصطفى بيومي عبد السَلـ. ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة  .11

 .2007األكُف 
لبناف، -ديواف ابن الركمي، شرح األستاذ أٛتد حسن بسج، منشورات دمحم علي بيضوف دار الكتب العلمية بَتكت  .15

 ـ.2002-ىػ1423الطبعة الثالثة 
ديواف اإلماـ أّب عبد هللا دمحم بن إدري  الشافعي، بعنواف: "خَلؽ الربااي". ٚتعو كشرحو كرتبو: دمحم عبد الرحيم. دار   .12

 ـ.2000-ىػ1420الطبعة:  لبناف، سنة-النشر كالتوزيع، بَتكتالفكر للطباعة ك 
 ـ.1986-ىػ1406للطباعة كالنشر، سنة الطبعة ديواف أّب العتاىية، دار بَتكت   .55
ديواف أّب الطيب ا١تتنب بشرح أّب البقاء العكربم ا١تسمى ابلتبياف يف شرح الديواف، وبطو كصححو ككوع فهارسو:   .53

 ط، ت. لبناف.-بيارم، عبد اٟتفيظ شلب. دار ا١تعرفة للطباعة كالنشر بَتكتمصطفى السقا، إبراىيم األ
 ـ.2002ديواف أّب نواس، قدـ لو كشرحو على ٧تيب عطوم، دار كمكتبة ا٢تَلؿ للطباعة كالنشر،   .51
كُف: ديواف أّب نواس اٟتسن بن ىانئ، د. على ٧تيب عطوم، دار كمكتبة ا٢تَلؿ للطباعة كالنشر، بَتكت، الطبعة األ  .51

 ط، مط. ـ.1986
-ىػ1426بَتكت، سنة الطبعة: -ديواف البحًتم، شرحو كعلق عليو: د. دمحم التو٧تي. الناشر: دار الكتاب العرّب  .54

 ـ.2005
ديواف البحًتم، عٌت بتحقيقو كشرحو كالتعليق عليو حسن كامل الصَتيف. دار ا١تعارؼ، القاىرة ٔتصر، الطبعة الثالثة   .50

 ـ.2009
بَتكت. الطبعة -برد، قدـ لو كشرحو: د. صَلح الدين ا٢توارم. دار كمكتبة ا٢تَلؿ للطباعة كالنشر ديواف بشار بن  .56

 ـ.1998األكُف 
تون ، كدار -دار سخنوف للنشر كالتوزيع ،ديواف بشار بن برد، ٚتع كٖتقيق كشرح للشيخ دمحم الطاىر ابن عاشور  .51

  ـ.2008-ىػ1429الطبعة األكُف: القاىرة، -السَلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتٚتة
  ـ.2007ٚتع كٖتقيق كشرح: دمحم الطاىر بن عاشور، اٞتزائر عاصمة الثقافة العربية ، ديواف بشار بن برد  .55
 ـ.1986-ىػ1406لبناف، سنة الطبعة -ديواف جرير، دار بَتكت للطباعة كالنشر بَتكت  .52
-ديواف حساف بن بابت األنصارم، شرحو ككتب ىوامشو كقدـ لو األستاذ عبدأ مهنا. دار الكتب العلمية بَتكت  .25

 ـ.1994-ىػ1414لبناف، الطبعة الثانية 
بَتكت، الطبعة  –ديواف ذم الرمة، ا٠تطيب التربيزم. كتب مقدمتو كىوامشو كفهارسو ٣تيد طراد، دار الكتاب العرّب   .23

 ـ.1996-ىػ1416الثانية 
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ديواف ذم الرمة، شرح اإلماـ أّب نصر أٛتد بن أّب حامت الباىلي صاحب األصمعي ركاية اإلماـ أّب العباس ثعلب،   .21
بَتكت.  -حققو كقدـ لو كعلق عليو الدكتور عبد القدكس أبو صاٌف. مؤسسة اإلٯتاف للتوزيع كالنشر كالطباعة

الدكتوراه يف اللغة العربية كآداهبا ٔترتبة الشرؼ األكُف من  ىػ. انؿ ا١تؤلف هبذا البحث العلمي درجة 1402-ـ1982
 رسالة. ـ.1971-ىػ1391كلية اآلداب يف جامعة القاىرة 

ديواف طرفة بن العبد، شرحو كقدـ لو مهدم دمحم انصر الدين. منشورات دمحم علي بيضوف، دار الكتب العلمية   .21
 ـ.2002-ىػ1423لبناف، الطبعة الثالثة -بَتكت

ديواف عامر بن الطفيل، ركاية دمحم بن القاسم األنبارم عن أّب العباس أٛتد بن ٭تي ثعلب. دار صادر بَتكت،   .24
 ـ.1979-ىػ1399

-ديواف عنًتة كمعلقتو، قاـ بتحقيقو: شرحا كتقييما كٖتديثا خليل شرؼ الدين. دار كمكتبة ا٢تَلؿ للطباعة كالنشر  .20
 .1997بَتكت، 

، ٚت  .26 بَتكت. الطبعة األكُف  - عو كحققو كشرحو: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العرّبديواف عمرك بن كلثـو
 ـ.1991-ىػ1411

 ـ.1994-ىػ1414لبناف، الطبعة الثانية -ديواف الفرزدؽ، قدـ لو كشرحو ٣تيد طراد، دار الكتاب العرّب بَتكت  .21
 ط. ـ.2004-ىػ1425بناف، ل-الفرزدؽ، قدـ لو كشرحو ٣تيد طراد، دار الكتاب العرّب بَتكتديواف  .25
لبناف، الطبعة األكُف -ديواف الفرزدؽ، شرحو كوبطو كقدـ لو: األستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية بَتكت .22

 ـ.1987-ىػ1407
- كعب بن زىَت، صنعة أّب سعيد السكرم، شرح كدراسة: د. مفيد قميحة. دار الشواؼ للطباعة كالنشرديواف   .355

 ـ.1989-ىػ1410الرايض، الطبعة األكُف 
 ط، ت. بَتكت.-ديواف لبيد، دار صادر .353
ديواف معن بن أكس ا١تزٓف، )القسم األكؿ بركاية أّب علي القاِف(. صنعة الدكتور نورم ٛتودم القيسي كحامت صاٌف  .351

 . )مركز ٚتعة ا١تاجد للثقافة كالًتاث(1977بغداد، سنة الطبعة -الضامن، مطبعة دار اٞتاحظ
لبناف، الطبعة  -ٓف، اعتٌت بو كشرحو ٛتدك طماس. دار ا١تعرفة للطباعة كالنشر كالتوزيع. بَتكت ديواف النابغة الذبيا .351

 ـ.2005-ىػ1426الثانية 
 ـ. 1965-ىػ1385القاىرة،  - ديواف ا٢تذليُت، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، الدار القومية للطباعة كالنشر .354

 الراء
ا١توسوم الشهَت بػ الكربيت، حققها كقدمها كفهرسها دمحم سعيد الطنطاكم، رحلة الشتاء كالصيف، دمحم بن عبد هللا  .350

 ىػ.1385ا١تكتب اإلسَلمي للطباعة كالنشر، دمشق/بَتكت، الطبعة الثانية 
لدكتور دمحم حسن حسن جبل، ، االرد على ا١تستشرؽ اليهودم جولد تسيهر يف مطاعنو على القراءات القرآنية .356

 ـ.2002-ىػ1423الطبعة الثانية 
 ط، ت. لبناف.-الرسالة، دمحم بن إدري  الشافعي. ٖتقيق: د. أٛتد دمحم شاكر، دار الكتب العلمية، بَتكت .351
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( للشيخ السيد سليماف الندكم/ا١تًتجم: دمحم انظم الندكم. ٣تمع البحوث سار خطبات مدالرسالة امدية، )ترٚتة لػ  .355
 ـ.1986-ىػ1406الطبعة األكُف  اإلسَلمية، اٞتامعة اإلسَلمية العا١تية، إسَلـ آابد،

ركح ا١تعآف يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١تثآف، أبو الفضل شهاب الدين السيد ٤تمود اآللوسي، إدارة الطباعة  .352
 ط، ت. لبناف.-ا١تنَتية دار إحياء الًتاث العرّب بَتكت

لي، ٖتقيق كتعليق كشرح عبد الرٛتن الركض األنف يف شرح السَتة النبوية َّلبن ىشاـ، اإلماـ عبد الرٛتن السهي .335
 ـ.1990-ىػ1410الوكيل. مكتبة ابن تيمية ابلقاىرة كمكتبة العاَف ّتدة، 

 الزاء
زاد ا١تعاد يف ىدم خَت العباد، ابن قيم اٞتوزية، حقق نصوصو كخرج أحاديثو كعلق عليها شعيب األرنؤكط، عبد  .333

الكويت، الطبعة السابعة -بَتكت، كمكتبة ا١تنار اإلسَلمية-كالتوزيعالقادر األرنؤكط، مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر 
 ـ.1994-ىػ1414كالعشركف 

 السُت
ىػ دار الكتب 1402–ـ1982ىػ[. الطبعة األكُف  466-423سر الفصاحة َّلبن سناف ا٠تفاجي اٟتلب ] .331

 لبناف.-العلمية بَتكت
 ـ. 2005العدد الرابع، مام -اٞتزائر-جامعة كرقلة-٣تلة اآلداب كاللغات-قة اللغوية، د. أٛتد جَليلي، األثرالسلي .331
سنن الًتمذم، دمحم بن عيسى بن سورة الًتمذم، بتحكيم كتعليق دمحم انصر الدين األلبآف على أحاديثو كآباره،  .334

 الرايض(، الطبعة األكُف.-الراشد مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرٛتن
 الرايض.-شعث السجستآف، بيت األفكار الدكلية للنشر كالتوزيعسنن أّب داكد، أبو داكد سليماف بن األ .330
سوسيولوجيا النص اتريخ ا١تنهج كإجراءاتو، مذكرة مقدمة لنيل درجة ا١تاجستَت يف األدب العرّب شعبة النقد األدّب  .336

-2010نعيمة بولكعيبات، إشراؼ األستاذ الدكتور عبد هللا العشي، السنة اٞتامعية ا١تعاصر، إعداد الباحثة: 
 رسالة. .2011

ن القرآف الكرٔف، دمحم عزة دركزة، عٌت هبذه الطبعة عبد هللا بن إبراىيم األنصارم، صورة مقتبسة م سَتة الرسوؿ  .331
 ط، ت. بَتكت.-صرية، صيدامنشورات ا١تكتبة ا١ت

السَتة النبوية، دمحم بن إسحاؽ بن يسار ا١تطلب ا١تدٓف، حققو، علق عليو كخرج أحاديثو أٛتد فريد ا١تزيدم،  .335
 ـ.2004-ىػ1424لبناف. الطبعة األكُف -منشورات دمحم علي بيضوف، دار الكتب العلمية بَتكت

ها كصنع فهارسها الدكتور عمر عبد السَلـ تدمرم. دار السَتة النبوية، ابن ىشاـ ، علق عليها كخرج أحاديث .332
 ـ.1990-ىػ1410لبناف. الطبعة الثالثة -الكتاب العرّب، بَتكت

طبع السَتة النبوية ككيف حرَّفها ا١تستشرقوف، ترٚتة: دمحم عبد العظيم علي، نقد كٖتقيق كتصويب: عبد ا١تتعاؿ دمحم اٞتربم، دار الدعوة لل .315
 ـ.1994-ىػ1414إسكندرية، الطبعة األكُف كالنشر كالتوزيع 

 ىػ.1400بَتكت، -السَتة اٟتلبية يف سَتة األمُت ا١تنموف، علي بن برىاف الدين اٟتلب. دار ا١تعرفة .313
 السيمياء كالتنكيل ركبرت شولز ترٚتة سعيد الغا٪تي .311

 الشُت
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كمعو كتاب  ، دمحم ٚتاؿ الدين بن مالكهباء الدين عبد هللا بن عقيل، على ألفية اإلماـ أّب عبد هللا ،شرح ابن عقيل .311
-منحة اٞتليل، بتحقيق شرح ابن عقيل لػ دمحم ٤تي الدين عبد اٟتميد، الناشر قدٯتى كتب خانو مقابل آراـ ابغ

 كراتشي، الطبعة الثانية.
-دار الكتاب العرّب، بَتكت ،: راجي األٝترالتقدٔف كا٢توامش كالفهارسشرح ديواف أّب ٘تاـ للخطيب التربيزم،  .314

 ـ.1994-ىػ1414الثانية  الطبعةككذلك:  ـ.1998-ىػ1418لبناف، الطبعة الثالثة 
شرح الصوِف لديواف أّب ٘تاـ، دراسة كٖتقيق: الدكتور خلف رشيد نعماف، اٞتمهورية العراقية، كزارة الثقافة كاإلعَلـ،  .310

 .1982مؤسسة الفليج للطباعة كالنشر، 
 ر، دمحم إٝتاعيل عبد هللا الصاكم، مطبعة الصاكم بشارع ا٠تليج ا١تصرم.شرح ديواف جري .316
شرح ديواف اٟتماسة ألّب ٘تاـ، أبو علي أٛتد بن دمحم بن اٟتسن ا١ترزكقي، علق عليو ككتب حواشيو غريد الشيخ،  .311

لبناف. الطبعة األكُف -كتب العلمية، بَت تراىيم مش  الدين، منشورات دمحم علي بيضوف، دار الكبكوع فهارسو ا٢تامة إ
 ىػ.1424-ـ2003

نشره أٛتد أمُت، مطبعة ٞتنة التنليف كالًتٚتة كالنشر،  ،علي أٛتد بن دمحم اٟتسن ا١ترزكقي أبو ،شرح ديواف اٟتماسة .315
 ـ.1968-ىػ1388الطبعة الثانية 

ر سامي الدىاف، دار شرح ديواف صريع الغوآف )مسلم بن الوليد األنصارم، عٌت بتحقيقو كالتعليق عليو الدكتو  .312
 ت. القاىرة، الطبعة الثالثة.-ا١تعارؼ

بَتكت. -شرح ديواف عنًتة، ا٠تطيب التربيزم. التقدٔف ككوع ا٢توامش كالفهارس: دمحم ٣تيد طراد. دار الكتاب العرّب .315
 ـ.1992-ق1412الطبعة األكُف: 

لسلة تصدرىا كزارة اإلرشاد كاألنباه يف شرح ديواف لبيد بن ربيعة العامرم، حققو كقدـ لو الدكتور إحساف عباس. س .313
 ط، ت. الكويت.

 ط، ت. لبناف.-شرح ديواف ا١تتنب: اجمللد الثآف، كوعو عبد الرٛتن الربقوؽ. الناشر: دار الكتاب العرّب بَتكت .311
ح شرح العقائد النسفية، سعد الدين التفتازآف. كبذيلو منت كشرح: الشيخ شاه عبد العزيز الدىلوم ا١توسـو بشر  .311

ميزاف العقائد كيف آخره أحسن الفوائد يف ٗتريج أحاديث شرح العقائد للشيخ كحيد الزماف. قدٯتى كتب خانو آراـ ابغ  
 ط، ت. كراتشي.

 .القاىرة ،دار ا١تعارؼ ،. ٖتقيق كشرح: أٛتد دمحم شاكرابن قتيبة الدينورمدمحم عبد هللا بن مسلم أبو  الشعر كالشعراء، .314
دمحم بن عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورم، حقق نصوصو كعلق حواشيو كقدـ لو الدكتور الشعر كالشعراء، أبو  .310

 ـ.1997-ىػ1418بَتكت، الطبعة األكُف -عمر الطباع، شركة دار األرقم بن أّب األرقم للطباعة كالنشر كالتوزيع
 ـ.1394-ىػ1974بغداد،  -عةشعر البعيث اجملاشعي، ٚتع كٖتقيق: د. انصر رشيد دمحم حسُت. دار اٟترية للطبا .316
شعرية دستويفسكي ١تيخائيل ابختُت، الدكتور ٚتيل نصيف التكرييت، مراجعة: الدكتورة حياة شرارة. ا١تعرفة األدبية،  .311

 .1986دار توبقاؿ للنشر )الدار البيضاء(، بغداد. الطبعة األكُف 
-ىػ1399لبناف. الطبعة الثالثة -اٞتيل بَتكتشرح ا١تعلقات السبع، أبو عبد هللا اٟتسُت ابن أٛتد الزكزٓف. دار   .315

 ـ.1979
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 الصاد
الصاحب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كَلمها ألّب اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكراي. التعليق  .312

لبناف، الطبعة األكُف: -أٛتد حسن بسج. منشورات دمحم علي بيضوف، دار الكتب العلمية بَتكت :كاٟتواشي
 ـ. 1997-ىػ1418

صحيح السَتة النبوية، إبراىيم العلي، تقدٔف: د. عمر سليماف األشقر، راجعو: د. ٫تاـ سعيد، دار النفائ  للنشر  .345
 ـ.1995-ىػ1415األردف. الطبعة األكُف -كالتوزيع

بشرح النوكم، كتاب اٞتنة كصفة نعيمها كأىلها، ا١تطبعة  ، أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم النيسابورم،صحيح مسلم .343
 ـ.1930-ىػ1349ا١تصرية ابألزىر، إدارة دمحم دمحم عبد اللطيف، الطبعة األكُف 

الصناعتُت الكتابة كالشعر، أبو ىَلؿ بن اٟتسن بن عبد هللا بن سهل العسكرم، حققو كوبط نصو الدكتور مفيد  .341
 ـ.1981-ىػ1401لبناف، الطبعة األكُف -قميحة، دار الكتب العلمية بَتكت

الصناعتُت الكتابة كالشعر، أبو ىَلؿ العسكرم. ٖتقيق: على دمحم البجاكم كدمحم أبو الفضل إبراىيم. الناشر: عيسى  .341
  الباّب اٟتلب كشركاؤه.

لة جامعة "دراسة يف التناص الشعب يف شعر توفيق زايد"، الدكتور إبراىيم ٪تر موسى. ٣تصوت الًتاث كا٢توية  .344
 .2008العدد األكؿ+الثآف  -24-دمشق

 الطاء
 طركس األدب على األدب،  ومن "آفاؽ التناصية". .340

 العُت
 ت. القاىرة، الطبعة العشركف.-العصر اإلسَلمي، الدكتور شوقي ويف، دار ا١تعارؼ .346
القاىرة، الطبعة -الًتٚتة عصر البنيوية، إديث كريزكيل، ترٚتة: د. جابر عصفور، ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة، آفاؽ .341

 ـ.1996الثالثة 
العلمانية نشنهتا كتطورىا يف اٟتياة اإلسَلمية ا١تعاصرة، سفر بن عبد الرٛتن اٟتواِف، دار مكة للطباعة كالنشر  .345

 ـ.1982-ىػ1402طبعة األكُف كالتوزيع، مكة ا١تكرمة، جامعة أـ القرل، الكتاب ا٠تام  كالعشركف. ال
 ط، ت. دار ا١تعارؼ القاىرة.-د. دمحم حسُت الذىب، كيتَّابك ،علم التفسَت .342
منقور عبد اٞتليل، من منشورات اٖتاد الكتاب العرب،  ،-سةار د-ولو كمباحثو يف الًتاث العرّب علم الدَّللة أص .305

 .2001-دمشق
ر توبقاؿ للنشر، عمارة علم النص، جوليا كريسطيفا/كريستيفا، ترٚتة لػ فريد الزاىي كمراجعة لػ عبد اٞتليل انظم. دا .303

 .1997ا١تغرب. الطبعة الثانية  -05البيضاء  رامعهد التسيَت التطبيقي، ساحة ٤تطة القطار، بلفدير، الد
علم اللغة العاـ لػ فرديناند دم سوسور، ترٚتة: الدكتور يوئيل يوسف عزيز، مراجعة النص العرّب: د. مالك يوسف  .301

 .1985ر آفاؽ عربية، بغداد، ا١تطلب. سلسلة كتب شهرية تصدر عن دا
 د، ت. بَتكت.-علم اللغة مقدمة للقارئ العرّب، د. ٤تمود السعراف. دار النهضة العربية، للطباعة كالنشر .301
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-علم لغة النص ا١تفاىيم كاَّلٕتاىات، د. سعيد حسن ْتَتم. مكتبة لبناف انشركف، الشركة ا١تصرية العا١تية للنشر .304
 .1997لو٧تماف، الطبعة األكُف 

 ـ.1995-ىػ1416القاىرة، الطبعة األكُف -علـو القرآف، د. عبد الفتاح أبو ًسنَّة. دار الشركؽ .300
واشيو دمحم ٤تي القَتكآف، األزدم. حققو كفصلو كعلق ح العمدة يف ٤تاسن الشعر كآدابو ألّب علي اٟتسن بن رشيق .306

 ـ.1981-ىػ1401الطبعة ا٠تامسة  سوراي -للنشر كالتوزيع كالطباعة  دار اٞتيل ،الدين عبد اٟتميد
عيار الشعر، أبو اٟتسن دمحم بن أٛتد بن طباطبا العلوم. ٖتقيق: د. عبد العزيز بن انصر ا١تانع. دار العلـو للطباعة  .301

 ـ.1985-ىػ1405ا١تملكة العربية السعودية -كالنشر
 الفاء

لعمرم الدىلوم، مع مقدمة التفسَت مد بن الفوز الكبَت يف أصوؿ التفسَت، الشاه كِف هللا أٛتد بن عبد الرحيم ا .305
 ط، ت. كراتشي.  1 آراـ ابغ-ا١تفضل الراغب األصفهآف. قدٯتي كتب خانو

 .تودكركؼ، ترٚتة لػ د. أٛتد ا١تديٍت، يف أصوؿ ا٠تطاب النقدم اٞتديد .302
 القاؼ

 ـ.1966-ق1368يم ابإلسكندرية، قاموس قرآٓف، حسن دمحم موسى، مطبعة خليل إبراى .365
ت سة نقدية ٖتليلية، األستاذ الدكتور دمحم دمحم أبو ليلة، دار النشر للجامعاار د-الكرٔف من ا١تنظور اَّلستشراقي القرآف .363

 ـ.2003-ىػ1423مصر، الطبعة األكُف 
، مؤسسة على جراح الصباح، الطبعة الثانية عبد العاؿ ساَف مكـر الدكتور ،كأثره يف الدراسات النحوية الكرٔف القرآف .361

 ـ.1978
لبناف، الطبعة -قصص األنبياء، عبد الوىاب النجار، منقحة كهبا زايدات ىامة، دار إحياء الًتاث العرّب، بَتكت .361

 ت. الثانية.
لو٧تماف، الطبعة األكُف -قضااي اٟتداثة عند عبد القاىر اٞترجآف، الدكتور عبد ا١تطلب. الشركة ا١تصرية العا١تية للنشر .364

 ـ.1995
جتماع، إميل دكر كأف، ترٚتة أ. د. ٤تمود قاسم، أ. د. السيد دمحم بدكم، دار ا١تعرفة قواعد ا١تنهج يف علم اَّل .360

 ـ.1988إسكندرية، -اٞتامعية
 الكاؼ

شرؼ الدين حسُت بن دمحم الطيب، ٖتقيق كتقدٔف: الدكتور ىادم ، كتاب التبياف يف علم ا١تعآف كالبديع كالبياف .366
 ـ.1987-ىػ1407النهضة العربية، الطبعة األكُف عطية مطر ا٢تَلِف، عاَف الكتب، مكتبة 

 ط، مط، ت. شعر انفع بن نفيع الفقعسي األسدم، ٚتعو كشرحو كحققو د. دمحم علي دقة. الكتاب الصغَت .361
ف حَلؽ، منشورات كزارة الثقافة يف اٞتمهورية العربية السورية، ميخائيل ابختُت، ترٚتة: يوسالكلمة يف الركاية،  .365

 .1988دمشق 
ت اإلسَلمية، نصف سنوية ٤تكمة تعٍت ابلبحوث دكتور فضل ٤تسن عباس، ٣تلة الشريعة كالدراسا، الكلمة القرآنية .362

 ـ.1985-ىػ1406كالدراسات اإلسَلمية، السنة الثانية، العدد الرابع 
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وبطو كفسر  ،معَلء الدين علي ا١تتقي بن حساـ الدين ا٢تندم الربىاف فور  ،كنز العماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعاؿ .315
غريبو: الشيخ بكرم حيآف، صححو ككوع فهارسو كمفتاحو: الشيخ صفوة السقا، مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر 

 ـ.1985-ىػ1405بَتكت، الطبعة ا٠تامسة  -كالتوزيع 
 الالـ

 ـ.2002-ىػ1422َّل أيتوف ٔتثلو، السيد دمحم قطب. دار الشركؽ، الطبعة األكُف  .313
 ـ.1992ترٚتة: د. منذر عياشي. الطبعة األكُف لذة النص، ركَّلف ابرث.  .311
 ـ.1998األعلى للثقافة، ا١تشركع القومي للًتٚتة، دمشق لذة النص، ترٚتة د. دمحم خَت البقاعي، اجملل   .311
لساف العرب، ٚتاؿ الدين أّب الفضل دمحم ابن منظور، ٖتقيق: عبد هللا علي الكبَت، دمحم أٛتد حسب هللا، ىاشم دمحم  .314

 ط، ت. القاىرة.-ار ا١تعارؼالشاذِف، د
 د، ت. د. ٘تاـ حساف. دار الثقافة، شارع فكتور ىيكو، الدار البيضاء، ا١تغرب.، اللغة العربية معناىا كمبناىا .310
 د. إبراىيم أني . ،اللغة العربية بُت القومية كالعا١تية .316
رشيدة غاّف، اٞتمهورية اٞتزائرية  اللغة الواصفة يف نقد عبد ا١تلك مراتض )مذكرة لنيل شهادة ا١تاجستَت( للطالبة .311

الدٯتقراطية الشعبية، كزارة التعليم العاِف كالبحث العلمي، جامعة مولود معمرم تيزم كزك، كلية اآلداب كاللغات، قسم 
 .2012-2011اللغة كاألدب العرّب، 

 ادليم
 ت. .مباحث يف علـو القرآف، مناع خليل القطاف. مكتبة كىبة، القاىرة، الطبعة السابعة .315
ا١تثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر، وياء الدين ابن األثَت. قدمو كعلق عليو: د. أٛتد اٟتويف كد. بدكم طبانة.  .312

 القاىرة.-كيليو كتاب الفلك الدائر على ا١تثل السائر َّلبن أّب اٟتديد، دار هنضة مصر للطباعة كالنشر، الفجالة
زىرة، طبع كنشر الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة ٤تاورات يف النصرانية، اإلماـ دمحم أبو  .355

 ىػ.1404ا١تملكة العربية السعودية، الطبعة الرابعة -كاإلرشاد الرايض
  ،٤تاورات يف الفلسفة اإلسَلمية .353
ٖتقيق عبد السَلـ  ارَّر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز، القاوي أّب دمحم عبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي، .351

 ـ.   2001-ىػ1422لبناف، الطبعة األكُف -عبد الشايف دمحم، منشورات دمحم علي بيضوف دار الكتب العلمية بَتكت
ور طو جابر فياض دراسة كٖتقيق الدكت ،اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو، اإلماـ فخر الدين دمحم بن عمر اٟتسُت الرازم .351

 ط، ت. العلوآف، مؤسسة الرسالة.
 ط، ت. لبناف.-، دار الكتب العلمية بَتكتبن سيدهاٟتسن علي بن إٝتاعيل ا١تعركؼ اب ، أبوا١تخصص .354
مدخل إُف القرآف الكرٔف عرض اترٮتي كٖتليل مقارف، د. دمحم عبد هللا دراز. )رسالة الدكتوراه ابللغة الفرنسية ّتامعة  .350

 - اجعة لػ د. السيد دمحم بدكم. دار القلم للنشر كالتوزيعابري ( ترٚتة )ابللغة العربية( لػ دمحم عبد العظيم على كمر 
 ـ.1993-ىػ1414ـ/1980-ىػ 1400الكويت، الطبعة 

-ىػ1426لبناف، الطبعة األكُف -ا١تذاىب األدبية الغربية رؤية فكرية كفنية، د. كليد قصاب، مؤسسة الرسالة بَتكت .356
 ـ.2005
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 ـ.1998-ىػ1418العزيز ٛتودة، عاَف ا١تعرفة، الكويت. الطبعة  ا١ترااي ادبة من البنيوية إُف التفكيك، د. عبد .351
ا١تزىر يف علـو اللغة العربية لإلماـ جَلؿ الدين عبد الرٛتن بن أّب بكر السيوطي. وبطو كصححو  ككوع حواشيو  .355

 بَتكت.-، دار الكتب العلمية2009فؤاد على منصور. الطبعة الثانية 
ط،  الكويت.-لبناف. مكتبة ا١تنار اإلسَلمية-رصفي، مؤسسة الرايض بَتكتا١تستشرقوف كالسنة، الدكتور سعد ا١ت .352
 ت.

-عرّب، الدكتور دمحم عنآف، الشركة ا١تصرية العا١تية للنشر-ا١تصطلحات األدبية اٟتديثة دراسة كمعجم إ٧تليزم .325
 .1996لو٧تماف. الطبعة األكُف 

كمعو حاشية للسيد الشريف اٞترجآف،  ،آفا١تطوؿ شرح تلخيص ا١تفتاح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتاز  .323
لبناف. الطبعة األكُف -صححو كعلق عليو: أٛتد عزك عناية، دار إحياء الًتاث العرّب للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت

 ـ.2004-ىػ1425
ب معًتىؾ األقراف يف إعجاز القرآف، اإلماـ السيوطي، وبطو كصححو ككتب فهارسو أٛتد مش  الدين، دار الكت .321

 ـ. 1988-ىػ1408لبناف، الطبعة األكُف -العلمية بَتكت
، اإلماـ أبو الفداء اٟتافظ ابن كثَت الدمشقي، ٖتقيق كتعليق الدكتور ٛتزة النشرِت كالشيخ عبد معجزات النب  .321

 ط، ت. القاىرة.-عبد اٟتميد مصطفى، ا١تكتبة القيمةاٟتفيظ فرغلي كالدكتور 
-ىػ1403القاىرة، -ا١تعجم الفلسفي، ٣تمع اللغة العربية، ٚتهورية مصر العربية. ا٢تيئة العامة لشؤكف ا١تطابع األمَتية .324

 ـ.1983
 ـ اللغة كاأللسنيات، ا١تعجم ا١تفصل يف علو  .320
زكراي، حققو: شهاب الدين أبو عمرك، دار الفكر للطباعة  معجم ا١تقايي  يف اللغة، أبو اٟتسُت أٛتد بن فارس بن .326

 لبناف. -كالنشر كالتوزيع، بَتكت 
معجم األدابء إرشاد األريب إُف معرفة األديب، ايقوت اٟتموم الركمي. ٖتقيق: الدكتور إحساف عباس، دار الغرب  .321

 .1993لبناف، الطبعة األكُف -اإلسَلمي بَتكت
القاسم عبد هللا بن دمحم بن عبد العزيز البغوم، دراسة كٖتقيق: دمحم األمُت بن دمحم ٤تمود أٛتد  ، أبومعجم الصحابة .325

 اٞتكٍت، مكتبة دار البياف دكلة الكويت.
ا١تعجم الوسيط، قاـ إبخراج تلك الطبعة الدكتور إبراىيم أني ، الدكتور عبد اٟتليم منتصر، عطية الصواٟتي، دمحم  .322

 ـ.1972-ىػ1392على الطبع حسن على عطية، دمحم شوقي أمُت. القاىرة، الطبعة الثانية خلف هللا أٛتد، كأشرؼ 
 ـ.1992-ىػ1413معركة التقاليد، دمحم قطب، دار الشركؽ، الطبعة السادسة عشرة  .155
ب القرآف، أبو القاسم اٟتسُت بن دمحم ا١تعركؼ بػ الراغب األصفهآف، ٖتقيق كوبط دمحم سيد  يا١تفردات يف غر  .153

 كيَلٓف.
كلكتة بػ اىتماـ كبَت الدين  ڈیئاگدمحم القاسم بن علي بن دمحم بن عثماف اٟتريرم، طبع يف مطبع اردك  بوأ ،ا١تقامات  .151

 ـ.1882-ىػ1299أٛتد 
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 197 ا١تعآف ا١تشًتكة/اٞتارية 131
 197 ربطو اب١تصطلحك ٖتليل  132
 198 كربطو اب١تصطلحٖتليل  133
 199 األخذ كتداكؿ ا١تعآف 134
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