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امللخص

Abstract
The
scientific
terms
are
distinguished within each other through
the concepts that denote them in the
specific scientific field, We have noticed
that some terms have been used in many
field with the variation of their
significance.
This is what made us address this
research, in which we clarified the
specificity of the terminological analysis
that occurs between the critical field and
the linguistic textual lesson, by
examining
the
meanings
of
]intertextuality, referral, context [ and
the goal of employing them from one
field to another, After the analysis, we
reached a set of The results; perhaps the
most important of them is that the term
has the ability to move from one field to
another, while controlling its concept in
a way that is commensurate with the
cognitive specificity.
Keywords :Term; criticism; referral ;
context; linguistics; Intertextuality.

تتمايز اؼبصطلحات العلميَّة فيما بينها من
العلمي
تدؿ عليها يف اجملاؿ
ٌ خالؿ اؼبفاىيم اليت
ٌ
 كقد الحظنا أ ٌف بعض اؼبصطلحات،احمل ٌدد
.يكظٌفت يف أكثر من ؾباؿ مع تباين داللتها

 كفيو، البحث

ىذا ما جعلنا نتناكؿ ىذا

اؼبصطلحي اغباصلة
كضحنا خصوصيٌة التٌحليل
ٌ
ٌ
صي
ٌ ٌبُت اجملاؿ الن
ٌ ٌقدم كال ٌدرس اللٌ ااٌ الن
كذلك ابلوقوؼ على معاا كل من مصطلح

 اؼبقاميٌة ] كىدؼ توظيفها من، اإلحالة،[التٌناص
توصلنا بعد التٌحليل إىل صبلة
ٌ  كقد،ؾباؿ آلخر
لعل أنبٌها أ ٌف للمصطلح قابليٌة
ٌ من النٌتائج ك
 مع ضبط مفهومو دبا،االنتقاؿ من ؾباؿ آلخر

.يتناسب كاػبصوصيٌة اؼبعرفيٌة

 املصطلح؛ النقد؛ اإلحالة:كلمات مفتاحية
.اؼبقاميٌة؛ اللٌ انيٌات؛ التٌناص

ِ املؤلف
ek.bouhraoua@univ-blida2.dz : اإلمييل، كنزة بوىراوة:املرسل
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.1مقدمة:
ً
اؼبتتبع للنٌظرٌّيت اللٌ انيٌة كالنٌقديَّة؛ اغبديثة كاؼبعاصرة يرل بوضوح أتثٌر كل منهما ابآلخر ،كما
إ ٌف ٌ

ييالحظ التٌداخل اؼبصطلحي بينهما  ،فمنذ ق ٌدـ سوسَت " "Saussureنظريٌتو الشَّهَتة حوؿ اللٌغة كاعتبارىا
ؾبرد كسيلة لتحقيق غاّيت العلوـ األخرل ،كاألحباث تتهافت على ًدراستها كالتٌنظَت
غاية يف ذاهتا كلي ت ٌ
سبخض
األديب ؽبا ما ٌ
تطورت أدكات التٌحليل اللٌ ااٌ ي
ؽبا؛ كنظرا ؽبذا اإلقباؿ الكبَت عليها فقد ٌ
كرؤل النٌقد ٌ
العلمي كىو
لتحوؿ دراسة اللُّغة من النَّظرة اؼبعياريَّة إىل اؼبنهج
عنو صبلة من اؼبفاىيم كاؼبصطلحات  ،نتاجا ُّ
ٌ
اؼبتمعًن يف ىذه اؼبصطلحات هبدىا يموظٌفة يف أكثر من نظريٌة كمنهج.
ما دعا إليو النُّحاة اعبدد ،ك ٌ
لعل أنبٌها :ىل يتٌفق الوجو االستعمايل الدَّاليل للمصطلح
كمنق تبادرت إىل أذىاننا بعض التٌ اؤالت ك ٌ
َّقدم؟
الرؤية الن ةَّ
النَّصي بُت األساس اللًٌ اا ك ُّ

اإلإلكايلة ،فإنٌنا قمنا بدراسة بعض اؼبصطلحات النَّصيٌة ،هبدؼ بياف مفاىيمهما
كلإلجابة عن ىذه
ٌ
كأىداؼ توظيفها من ؾباؿ آلخر ،كقد كقع اختياران على قصيدة "زبميس" ،من ديواف "يف القدس"
الربغوثي أمبوذجا تطبيقيٌا  ،كعليو فقد ق ٌ منا البحث إىل ق مُت األٌكؿ نظرم كفيو قمنا
لصاحبو ا سبٌيم
ٌ
البالغي
قدم
ابإلؼباـ ابؼبصطلحات النٌصيَّة تعريفا كأت رىبا ،مع بياف خصوصيٌتها ال ٌدالليٌة يف اجملالُت النٌ ٌ
ٌ

تطبيقي ؿبض ،إذ قمنا ابستنباط
صيٌ ،أما الق م الثٌاا فهو
ٌٌ
اثي كاغبديث -كاللٌ ااٌ النٌ ٌ
الًت ٌ
نقدّي نصيٌا إلامال ،قصد بياف كنهها.
أإلكاؿ{التٌناص ،كاإلحالة ،كاؼبقبوليٌة} من القصيدة ،كربليلها ربليال ٌ

 .2طبيعة املصطلح اللساين يف ضوء لسانيات النص والنّقد:
 1.2التّناص:Intertextuality

قبل اػبوض يف التٌباين اغباصل يف مفهوـ بعض اؼبصطلحات كتوظيفها بُت ال ٌدرس اللٌ اا كالنٌقدم
جدير بنا اإلإلارة إىل َّ
أف ىذا االختالؼ راجع لتباين خصوصيٌة ال ٌدرس من جهة ،كاختالؼ اؼبنهج العلمي

اؼبتٌبع يف التٌحليل من جهة أخرلَّ " ،
يتلخ ص يف اختالؼ أسلوب التَّفكَت
إف جوىر ـفهوـ اؼبنهج العلمي ٌ
1

العلمي كطريقة سَت العلماء يف عملهم يف حبوثهم كمنهجيٌتهم"

332

مجلـة الصوتيات

اجمللد /17الع ــدد 01رمضان 1442ىـ  -أفريل [ 2021ص ].352 -331

التٌناص كىو من
فللمنهج العلمي دكر فاعل يف تباين اؼبفاىيم اؼبصطلحيٌة ،فنجد مصطلح
اؼبصطلحات الغربيٌة اغبديثة  ،الذم تباين مفهومو بفعل تباين اؼبنهج العلمي اؼبتٌبع يف دراستو بُت اللٌ انيٌات
كالنٌقد ،إذ َّ
األكؿ راجع إلإلارات سوسَت ،كقد أتثٌر تشوميكي بو فدرس التٌناص ضمن
أف منبع التٌناص ٌ

تعرب عن القواعد الثَّابتة يف ال ٌذىن ،كالبنية ال َّ طحيَّة
ثنائيٌة البنية العميقة (  )Deep structureكاليت ٌ
( )Surface Structureكىي النٌصوص اؼبنطوقة للتَّعبَت عن األفكار القابعة يف ال ٌذىن  ،2كزبتلف

ىذه األخَتة من فرد آلخر ،فالتٌعبَت عن موقف ما ذباه قضيٌة معيٌنة ابأللفاظ ذاهتا أمر إلبو م تحيل ،كىذا
راجع ػبصوصيٌة الظٌركؼ ال ٌداخلية كالنٌف يٌة ؼبنتج اػبطاب كللتٌوضيح أكثر مبثٌل للفكرة دبا يلي:
لنفًتض أنٌنا مبلك فكرة معيٌنة تتمثٌل يف (أ ٌف األستاذ إلرح ال ٌدرس للتٌالميذ) كنطلب من ع ٌدة أإلخاص
التٌعبَت عنها ،فنجد اإلجاابت كما يلي:
الدرس
إلرح األستاذيى
الدرس
األستاذي إلر ىحى
رس إلرحو األستاذي.
ال ٌد ينالحظ َّ
تؤدم اؼبعٌت ذاتو ،كال عربة يف التَّقدمي كالتَّأخَت كاغبذؼ أل ٌف اؼبعٌت
أف صبيع اعبمل أعاله ٌ
3
الالزمة بُت النٌصوص ال ٌ ابقة اليت ُّ
الالحقة
تعد مصدر اإلؽباـ كالنٌصوص ٌ
ؿبفوظ كىو ما يؤٌكد على العالقة ٌ
عرب عنو ركالف
اؼبمثلة لعنصر اإلبداع
الزّيدة مع مراعاة بقاء اؼبعٌت ،كىو ما ٌ
الفردم ابلتٌعديل كاغبذؼ ك ٌ
ٌ
ي
بنص الحق من نص
أييت
الذم
ح
اؼبر
ك
األصوؿ
انقالب
ك
ياغات
الص
سلطاف
ؽ
أتذك
إا
"
لو
و
بق
ابرت
ٌ
ٌ
ٌ
4
األكيل.
سابق" كىذه العالقة بُت البنية ال ٌ طحية كالعميقة سبثٌل التٌناص يف إلكلو ٌ
كقد نضجت فكرة التٌناص على يد اللٌ انية الفرن يٌة جوليا كري تيفا " ،"Kristeva Juliaاليت صاغت
كسي ميخائيل ابختُت " ،"Bakhtin Mikhailكىو ٌأكؿ من
معاؼبو متأثٌرة إبإلارات أستاذىا النٌاقد ٌ
الر ٌ
ارم دكمبا ًذكر اؼبصطلح بصريح
أإلار إىل مفهومو حينما رب ٌدث عن مبدأ تعدُّد األصوات أك ما يي َّمى ابغبو َّة
العبارة" ،كينبغي أف ال نن ى َّ
أتمالت أستاذىا ميخائيل ابختُت
أف كري تيفا قدَّمت مفهوـ التٌناص من ٌ

الصوتيٌة"
حوؿق كاصطلح عليو اغبورايَّة أك التعدُّديٌة ٌ

5

ك َّأما يف اجملاؿ النٌقدم َّ
فإف التٌناص ُّ
الشعريَّة اليت استخدمهما
يعد من أإلهر التٌقنيَّات الفنيَّة كاألساليب ًٌ
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حدثوف كاؼبعاصركف على نطاؽ ك ًاسع ،كاحتفوا هبا بوصفها ضراب من تقاطع النُّصوص
الشُّعراء املػي ى
خاصة حينما يتعلَّق األمر ابألإلعار الربغماتيٌة اليت ت عى إىل
النَّص ثراءن كركنقا كابلتَّايل جذب اؼبتل ًٌقيَّ ،
ربث اؼبخاطىب على االقتناع برأم ما يذباه قضيَّة معيَّنة ،كال
ربقيق املنفعة ،كىو حاؿ األإلعار ال ًٌ ياسيَّة اليت ُّ
 ،يبنح

الغريب فح ب ،بل تنبَّو البالغيُّوف كالنُّقاد العرب إىل تداخل
يقتصر االىتماـ دببدأ التَّناص على الدَّرس ًٌ
الشعر أك النَّثر ،إالَّ َّ
أف نظرهتم ـبتلفة عن
النُّصوص كأخذ بعضها من بعض ألغراض متع ًٌددة ،سواء يف ًٌ
النَّظرة اغبديثة فهم غالبا ما يلحقونو ابل َّ رقة كقلَّة اإلبداع  ،إذ "اؼبفاىيم البالغيٌة تنحو كبوا معيارٌّي بشأف
تفاعل النُّصوص على أ ٌّنا فعل سليب مشُت أدبيٌا كأخالقيٌا ،كأيغبق التٌناص ابل ٌ رقات األدبيٌة ،على عكس

6
خاصة يف
اؼبفهوـ اللٌ اا التٌناصي اؼبعاصر الذم صار ظبة صباليٌة للنٌصوص اػبصبة" كراحوا يتتبٌعوف آاثره ٌ

كخصصوا لو أبوااب كصنَّفوا على
األإلعار اليت كانت رمز اؿفصاحة كالفحولة ،كأكلوا التٌناص اىتماما ابلغا؛ َّ
أديب ما
أساسو ًٌ
الشعر إىل جيًٌد كردمء ،كقد تفطَّن بعضهم إىل عدـ كجود وٌ
كل عمل ٌ
تقل ،كإمبا ٌ
نص م ٌ
عرب عنو اعباحظ بقولو" :ال ييعلم يف األرض إلاعر تق ٌدـ يف
ىو إالَّ ؾبموعة من النُّصوص اؼبتداخلة ،كىو ما ٌ
الشعراء من بعده أك معو
كل من جاء من ٌ
تشبيو مصيب اتـ كيف معٌت غريب عجيب ،أك بديع يـب ىًتع ،إالٌ ك ٌ

ي رؽ بعضو أك ي ٌدعيو أبسره ،كيى تعُت ابؼبعٌت كهبعل نف و إلريكا فيو"  7كػبٌص زىَت بن أيب سلمة ظاىرة
التٌناص بقولو:
8
عادا ِم ْن لفظنا مكرورا
عارا
َما أ ََر َاَن نَـ ُق ُ
أ َْو ُم ً
ول إِالَّ ُم ً
فالقصيدة سارت على ىدم ال َّ ابقُت يف نظمها بدءا بذكر ال ًٌدّير كالبكاء على األحبٌة كاألطالؿ إىل غَت
الشعر
ذلك ،حىت صارت ىذه الظَّاىرة جادة ي َت عليها كل إلاعر ،ما أثَّر على الرباعة كاالبتكار كجعل ًٌ
عما يريد أف يقولو نظما . 9
قوالب معركفة ىبتار الشَّاعر قالبا منها ًٌ
ليعرب بو ٌ

ً
فالتٌناص من اعبذر الثٌالثي [ ن ص ص] :تناصى يتناصى ،تناصينا ،فهو يم و
صاص من
تناص ،كالنٌاصيىةي قي ه
10
ً
كتناصت األغصا ف :أم
بعضهم بنواصي بعض يف اػبصومة،
القوـ :أخذ ي
َّعر يف يم ىقدَّـ الرأس تناصى ي
الش ى
11
بفك اإلدغاـ كىو على كزف
تناص تناصص ًٌ
علىقت رؤكس بعضها ببعض كتشابكت"  ،ىو مصدر للفعل ٌ
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تفاعل الداؿ على اؼبشاركة .كقد دلَّت يف أغلب اؼبعاجم على التٌشابك كاالزدحاـ ،فقد جاء يف اتج

اص ال ىق ٍويـٍ :ازىد ىضبوا  ،"12كىذا اؼبعٌت قريب من اؼبشاركة ،أم ىناؾ عالقة بُت الدَّاللة اؼبعجميَّة
العركس "تىػنى َّ
الصرفيَّة ؼبصطلح التٌناص ،كابلتَّايل فدالؿتو ىي االإلتباؾ كاالزدحاـ كالتَّداخل.
كالدَّاللة َّ

بالغي صرؼ  ،كىذا ما يتَّضح يف مؤلٌفات
العريب فال مناص من أنَّو
األكؿ يف ٌ
ّّ
ٌأما ؾباؿ التٌناص ٌ
الًتاث ًٌ

البالغيٌُت الذين رب ٌدثوا عنو يف كقت مبكر "من أمثاؿ ابن األثَت كالقرطاجٍت كالع كرم ،فموضوع ال ٌ رقات
األدبية اليت انشغل هبا ىؤالء البالغيوف ؼب ٌدة قرنُت موضوع م ً
اغبداثي ؼبصطلح
ناظر للمفهوـ ما بعد
ٌ
ٌ
ي
ٌ
13
عمد إىل معٌت غَتؾ فتتناكلو بلفظو كلٌو أك أكثره أك
التٌناص"  ،فهذا صاحب ٌ
الصناعتُت يقوؿ" :أف تى ى
يزبرجو يف معرض ال َّ رقة كىو م تهجن"  ،14كلكنٌو أيغبق ابجملاؿ النَّقدم ،كىو اؼبتداكؿ كالشَّائع كىو ما

بالغي صرؼ ،لكنٌو اآلف م طو
عرب عنو ح ُت صبعة بقولو " :التٌناص إف إلئت اقتباس ،كىو مصطلح
ٌ
ٌ
عليو من النٌقد كال ٌ يميائيٌة ،اليت أغبقتو هبما كاسًتاحت ،بل أغبقت األدب اؼبقارف نف و

بنظريٌة التٌناص

كبكل جرأة"  ،15كىو ما ذىب إليو معظم ال ٌدراسُت معتربين َّ
أف كل من ييلحق مصطلح التٌناص ابلنٌقد فهو
الذباه
ي عى إلثبات رأم ال يتوافق كالواقع" ،كالتٌناص يف األصل ىو مصطلح
عريب ،كلكنو يدفع ٌ
بالغي ٌ
ٌ

16
قدم ،ألنٌنا نعلم صبيعا
نقدم"  ،كل نا ىنا بصدد التٌح ٌدث عن انتقاؿ اؼبصطلح من البالغة إىل اجملاؿ النٌ ٌ

ابلشموليٌة كابلتٌايل فقد كاف النٌقد كالبالغة علماف غَت منفصل ين" ،إ ٌف اؼبتتبٌع
أ ٌف ال ٌدراسات القديبة يعرفت ٌ
يفرقوا بُت النٌقد كالبالغة ،فالبالغة ىي النٌقد عندىم إذ كاان مًتادؼين كىو
ٌ
العريب هبد أ ٌف دارسيها مل ٌ
للًتاث ٌ

،17
الشعر
مرد مأزؽ االنتماء
ُّ
اؼبصطلحي" كهبذا نشأ مصطلح التٌناص يف أحضاف البالغة اليت كانت تيقيًٌم ٌ
ٌ
و
كردمء استنادا لع ٌدة معايَت منها كثرة توظيف ما خلٌفو ال ٌ ابقوف يف أإلعارىم كنثرىم ،إذ
كتيصنًٌفو غب ون
اعتربت َّ
أم مظهر من مظاىر التٌناص
الرداءة كاالتًٌكاليٌة ،ككاف البالغيٌوف َّ
أف ىذا من ابب َّ
ى
يًتصدكف ٌ

الشديد على األإلعار كوّنا اؼبرآة العاك ة لفصاحة كبراعة
كيعيبوف على صاحبها قلٌة إبداعو ،نظرا غبرصهم ٌ

القوـ "ظهر علم البالغة عند العرب ال يقدامى نتيجة االىتماـ ابؿ لٌغة كالبحث عن أساليب رب ينها ،كقبل
ً
،18كمتَّ انتقاؿ
الشعر"
ؾبرد كالـ غَت
أف ييصبح علما قائما بذاتو كاف َّ
متخصص ييطلىق عليو اسم نقد ًٌ
ٌ
ً
ُّ
أىم اؼبعايَت النٌصيَّة اليت يرب ًٌقق للخطاب نصيٌتو كتضمن لو
َّصي ،كصار من ٌ
اؼبصطلح إىل علم اللغة الن ٌ
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اصلي تتح ٌقق نصيٌتو إذا اجتمعت لو سبعة معايَت كضعها كل من دي لر
اؼبقبوليٌة اؼبثاليٌة ،ؼاػبطاب ّّ
نص تو ّّ

الربط كالتٌماسك كالقصد كاؼبقبوليٌة كاإلخبار كاؼبقاميٌة
كبوجراند ( ،(Beaugrand/Disllerىيٌ :
ىي ىدؼ النٌص
َّاليل االن جاـ ،ك ٌأما القصديٌة ؼ
كالتٌناص ,كنقصد ابألكىل االتٌ اؽ  ،كابلتٌماسك الد ٌ
أبف اؼبنطوقات اللٌغويٌة تي ًٌ
يقر َّ
نصا متماسكا مقبوال لديو  ،ك ٌأما
كوف ٌ
كاؼبقبوليٌة تتعلٌق دبوقف اؼبتل ٌقي الذم ٌ

اإلخبارية توقٌع اؼبعلومات الواردة فيو أك عدـ توقٌعها ،كاؼبقاميٌة ىي مناسبة النٌص لظركؼ إنتاجو.

19
فعاؿ يف الدَّرس
ىبتص ابلتٌعبَت عن تبعيٌة النَّص لنصوص أخرل أك تداخلو معها
كالتَّناص
ُّ
ألنٌو عنصر ٌ
ً
جادا أبسباب توظيفو كالغرض منو
اللٌ اا النَّصي ،كوبتاج التٌناص لتمييزه عن ال َّ رقة كاالنتحاؿ ربليال ٌ
ً
الضبط
كىو ما كاف مفقودا يف ال ٌدراسات النٌقديٌة كالبالغيٌة "فالتٌناص ظاىرة لغويٌة مع ٌقدة ت تعصي على ٌ

الًتجيح"  ،20كابلتٌايل فقد كاف
عتمد يف سبييزىا على ثقافة اؼبتل ٌقي كسعة معرفتو كقدرتو على ٌ
كالتٌقنُت إذ يي ى

االىتماـ كاضحا بظاىرة تداخل النُّصوص اليت يعرفىت ابل ٌ رقات اليت مل ييفصل بينها كبُت التٌناص.21

كمل يعد التٌناص يف ال ٌدرس اللٌ اا ظاىرة ت تدعي القلق مثلما ىو اغباؿ يف ال ٌدراسات البالغيٌة كالنٌقديٌة
ارىبي كأحد
الفكرم ك
األكؿ لو ،بل صار إلكال من أإلكاؿ اإلبداع كالتٌزاكج
الرحم ٌ
ٌ
ٌ
اليت كانت ٌ
اغبضارم كالتٌ ٌ
كمؤثٌرة يف اؼبتل ٌقي كابلتٌايل إقناعو كالتٌأثَت فيو ترغيبا
أىم أساليب اغبجاج كاإلقناع بتوظيف مرجعيٌات فاعلة ي
الرقابة كصلت حد القمع
أك تنفَتا كغَت ذلك " إ ٌف توظيف التٌناص يف النٌقد القدمي كاف ؿبي ى
اصرا بنوع من ٌ

إىل ضركرة إعادة

حبجة ال ٌ رقة كاالنتحاؿ كغَتنبا ،إال أنَّو كخبالؼ ذلك يدعوان اليوـ
للنٌشاط
اإلبداعي ٌ
ٌ
النَّظر يف ذلك ،فالتٌناص اللًٌ اا اؼبعاصر وب ىفل بقراءة للنٌصوص األخرل"  ،22كمنو يبكن أف لبلص إىل َّ
أف
التٌناص ليس حكرا على ؾباؿ دكف غَته ،فهو كليد ال ٌدراسات البالغيٌة منتقال بعدىا إىل ع ٌدة فركع

إا
كؾباالت كمناىج كالنٌقد كاللٌ انيٌات كالتٌداكليٌة ،كفعال ال يبكن أف نيدرج التٌناص يف ؾباؿ دكف غَتهٌ " ،
كعريب يف آف كاحد" ،23كىو األمر الذم أراه صوااب.
لغومٌ ،
موقن أ ٌف التٌناص مصطلح ٌ
غريب ٌ
نقدمٌ ،
كابلتٌايل فقد اختلف ال ٌدارسوف يف كيفيٌة التٌعامل مع التٌناص تعريفا كربليال ،كتباينت اآلراء من ؾباؿ آلخر

الضعف األديب.
ؾبرد كسيلة إلخفاء ٌ
يف اؽبدؼ منو كأسباب توظيفو ،كحاجة النٌصوص إليو من ضركرة إىل ٌ
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 2.2اإلح ـ ـ ـ ـ ـ ــالة:Referral:
الفعلي ابإلحالة كمفهوـ
في ،إذ بدأ االىتماـ
ٌ
إ ٌف اعبذكر األكىل ؼبصطلح اإلحالة يعود إىل اجملاؿ الفل ٌ

اؼبنطقي للمحيل إليو كالعالقة
يف إطار اؼبنطق كذلك من خالؿ طرح بعض التَّ اؤالت اليت تتعلَّق ابلوضع
ٌ

كخاصة برتراند راسل كجوتلوب فرهبو كأنتوا
اإلحاليٌة اليت وبملها التٌ اؤؿ ،مع كل من فالسفة اؼبنطق
ٌ

ايل عن
كوين ،(Russel/ Frege/ Quinn) ،كقد رب ٌدث عامل الفل فة اإلسالميٌة أبو حامد الغز ٌ

ابلرد عليهم من خالؿ ربليالتو كاستنادا إىل نزعتو ال ٌدينيٌة كىذا
م ألة اإلحالة لدل الفالسفة اؼبتق ٌدمُت كقاـ ٌ

الشهَت هتافت الفالسفة كابلتٌحديد يف ابب(:يف إبطاؿ مذىبهم أبزليٌة العامل) ،حيث
ما كرد يف مؤلٌفو ٌ

ربدَّث عن العالقة بُت اػبالق كالكوف ،إذ دحض آراء كل من قاؿ بتقدُّـ العامل يف كجوده عن يمنشئو ،من

ايل َّ
أف الكوف يوبيل إىل هللا تعاىل كليس العكس ،فاإلحالة
أمثاؿ جالينوس "  "Galienكغَته ،فاعترب الغز ٌ
ً
اإلؽبي ،كىو ما يظهر جليٌا يف ت اؤلو "كيف حدث العامل؟ أحدث من جهة هللا؟ كلو
ىنا متعلٌقة ابلوجود ٌ
مل يكن كذلك أهبوز حادث من غَت يؿب ًدث؟ كما احمليل إليو؟"  ،24ك ابلتٌايل فإ ٌف اإلحالة يف مفهومها
الرجوع إىل األصل.
في قك ُّ
الفل ٌ

بعدما كاف مصطلح اإلحالة يف بداّيتو األكىل ينتمي إىل الفل فة ،استعارتو ع ٌدة علوـ كمنها اللٌغة أبغلب

العريب ىبلو
فركعها " ،فاإلحالة مصطلح يواناٌ األصل ،كلكن ىذا ال يعٍت أبدا أ ٌف ٌ
الًتاث الن ٌ
البالغي ٌ
َّقدم ك ٌ
العريب كلكنٌو يف مفهوـ استخدامو
من ىذا اؼبصطلح ،فال ٌ
إلك أ ٌف اإلحالة مصطلح قدمي ٌ
ابلًتاث الٌ ٌ
لغوم ٌ
تعمل يف ع ٌدة اختصاصات كعلم ال ٌداللة
كاستعارتو كتطبيقو يف علوـ اللٌ انيٌات كاؼبناىج النٌقديٌة ،فهو يي ى

كالتٌداكليٌة ،كل انيَّات النٌص كاألدب كالنٌقد"

25 .

الثي [ ح ول ] :حوؿ كأحاؿ الرجل :أتى ابحملاؿ كتكلَّم بو  ،26كحاؿ الشيء
كاإلحالة من اعبذر الثٌ ٌ
27
اؿ اؼبقيم ًابلٍم ىك ً
اف أىم أىقاـ بًًو ىح ٍونال ،ىكىر يج هل
ىح ى
كاستحاؿٌ :
تغَت لونو ،كأحالو غَته فهو ؿباؿ كم تحيل  ،كأ ى
ى
ً
ىحٍلت الٍ ىك ىال ىـ إًذا أىف دتو ، 28 .ىكًيف اغبى ًديث " :ىم ٍن
كثَت يؿباؿ الٍ ىك ىالًـ .ىكىك ىالمو يم ٍ تى ًحيل ،ىكيػي ىق ي
اؿ :أ ى
ٍؿبواؿ :ي
ً
ً ً
ربوؿ من ىإل ٍيء
أح ى
للرجل إًذا َّ
اؿ ىد ىخ ىل اعبىنَّةى ييًريد :من ٍ
ى
أسلى ىم ،ألىنَّوي ىربى َّوؿ ىع َّما ىكا ىف يعبد إ ىىل ٍاإل ٍس ىالـ ،كيػي ىقاؿ ٌ
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29
ً
غَت إليئان فقد أحالو  ،30فقد جاءت أغلب التٌعريفات
أحاؿ  ،كأحاؿ النَّبيذ اؼباء :ىغيَّػىرهي؛ كما َّ
إ ىىل ىإل ٍيء ى

قدم.
َّغَت كالتٌناقض كالكالـ اؼب تحيل ،كىو اؼبعٌت الذم يع ى
اللٌغويٌة يف اؼبعٌت نف و :الت ٌ
رؼ بو يف الدَّرس النٌ ٌ

الًتاث األديب العريب يف ؾباؿ النٌقد ،ككاف ُّ
الشاعر من
كع ى
يدؿ على كل ما أييت بو ٌ
رؼ مصطلح اإلحالة يف ٌ
ي
ٌ ٌ

معاا م تحيلة لغرض أتكيد قيمتها  ،فهي تيشبو الكناية يف تقريب اؼبعاا "اإلحالة قضيٌة نقديٌة ظهرت يف

األديب يف القرف الثَّالث ىجرم ،بظهور البديع كالبياف كىي كل ما هبعل اؼبعٌت غَت مقبوؿ عقال
ؾباؿ النٌقد ٌ

31
الشهَت "العمدة"
من كالـ ؿباؿ" كقد أفرده النٌقاد أببواب يف مؤلٌفاهتم كابن رإليق القَتكاا يف مؤلٌفو ٌ

َّ
استدؿ هبا على مفهومها
الشعريٌة  ،اليت
خصص لو اباب بعنواف (اإلحالة والتّغيِّري) فيها قدَّـ بعض األبيات ٌ
ك ٌ
ً
العذر فهم أرابب اللٌغة كأصحاب اللًٌ اف
س ؽبم ي
بقولو :كقعت اإلحالة يف أإلعار اعبلٌة من اؼبتق ٌدمُت ،كاىلتم ي
اغبضرم منهم يف إليء ،فمن اإلحالة قوؿ ابن مقبل:
كليس اؼبولد
ٌ
ِمن َع ْ ِد ٍ
نَ ْس ُ َد ُاو َد ِم ْن بِ ٍ
وبع َد ااَ ِّي ِم ْن ارم
اع َفة
يي ُم َ
ضَ
عاد ْ
ْ
فكيف يكوف ن ج داكد من عهد عاد كسيٌدان داكد مل ييز ًامن عصر عاد  ،كابلتٌايل فاإلحالة أف "يىذ يكر

32
الشاعر
الزمنيٌة أك بذكر إليء ـبالف لنواميس الكوف"  ،كيلجأ ٌ
ٌ
الشاعر معٌت ي تحيل كقوعو ،لبعد الفًتة ٌ

صبغ النٌصوص بنوع من التٌناقض.
يعيب عليهم اإلغداؽ يف توظيفها ما ى
إليها للمبالغة يف اؼبعاا ،إالٌ أنٌو أ ى

اتـ يف
كقد انتقل اؼبصطلح من ال ٌدراسات النٌقديٌة كبو ع ٌدة ميادين أخرل ،بدءا من علم ال ٌداللة ،مع تغيَت وٌ

الضمائر كما ُّ
تدؿ عليو
معناىا "كاؼبقصود ابإلحالة يف علم الدَّاللة تلك العالقة بُت األظباء كاألإلياء ،كبُت ٌ

فالعالقة القائمة بُت األظباء كاؼب ٌميات ىي عالقة إحالة فاألظباء يربيل على يم ٌميات" ،33فعندما أتل ٌفظ
ً
اؼباديٌة اجمل ٌ دة ،كما انتقل
كرسي) فأان أنطلق من ُّ
الصورة ال ٌذىنيٌة لذلك اللٌفظ ،كأيحيل إىل صورهتا ٌ
بلفظ ( ٌ
إىل ل انيٌات النٌص ،كىو أحد أىم اؼبعايَت احمل ًٌق ىقة التٌ اؽ النٌصوص ،كابلتٌايل توفٌر النٌصيٌة " الب ٌد أف تكوف
يتم ذلك الب ٌد من توفٌر كسائل لغويٌة تكفل ؽبذا النٌص
النٌصوص متماسكة ٌ
لتؤدم الوظيفة ٌ
اػباصة هبا ،ككي ٌ

الربط كاإلحالة بنوعيها ،34"..كتنق م اإلحالة إىل ق مُت كنبا :اللٌغويٌة كاؼبقاميٌة،
ترابطو كان جامو كأدكات ٌ
يي ييحيل إىل
كل عنصر داخل ٌ
ك ٌأما اللٌغويٌة فتنق م بدكرىا إىل ق مُت القبليٌة كالبعديٌة  ،كنعٍت ابألكىل ٌ
نص ٌ
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لغوم يف
لغوم يف ٌ
الًتكيب كيي ى
فهم من خالؿ سياؽ الكالـ ،كأما الثٌانيٌة فهي كل ما يوبيل إىل الحق ٌ
سابق ٌ

الًتاكيب اللٌغويٌة كاتٌ اقها دكف حاجة إىل
الًتكيب ،كالغرض منهما تناسق ٌ
ٌ
كنوضح ما ذكرانه أعاله ابعبدكؿ اآليت:
ٌ

اللٌجوء للتٌكرار غَت اؼبفيد،

اجلدول ( :)1أنواع اإلحاالت.
اإلحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة
إحالة لغويّة (نصيّة)

إحالة قبليّة:

الّتكيب
ُُتيل إىل سابق يف ّ
ّغوي.
الل ّ

إحالة بعديّة:

35

إحالة غري لغويّة (مقاميّة)

شكليّة ال ّداخليّة.
ػ ػ ػ ػ معاين ال تتعلّق ابلبنيّة ال ّ

الّتكيب ػ ػ ػ ػ ُُتيل إىل معاين خارج نصيّة.
ُُتيل إىل الحق يف ّ
ّغوي.
الل ّ

ػ ػ ػ ػ متعلّقة ابملقام.

3.2املـ ـق ــاميّ ـ ـ ـ ــة: Context:

عتمد عليها يف أتكيل مقاصد النُّصوص كاػبطاابت ،إذ ابت
أىم اؼبعايَت اؼبي ى
ييعترب مصطلح اؼبقاميٌة من ٌ
الشكلي غَت كاؼ لتحقيق مقصوديٌة النٌص ،كابلتٌايل فإ ٌف الوقوؼ على ظركؼ إنتاجو
التٌف َت ال ٌ طحي ٌ
اؼبثايل.
كال ٌ ياؽ الذم كرد فيو ابت أمرا ضركرٌّي بيغية ربقيق الفهم ٌ

كقد أصبعت معظم اؼبعاجم العربيٌة على أ ٌف اؼبقاميٌة من اؼبقاـ ،كىو دبعٌت اؼبوضع كاؼبنزلة ،كاؼبقامة داللة على

36
قامةي ابلفتح:
قامةي ٌ
اجمللس أك اعبماعة من النٌاس  ،كىو ما كرد يف معجم ٌ
اإلقامة ،كاؼبى ى
ابلضم :ى
الصحاح :كاؼبي ى
اجمللس ،كاعبماعة من النٌاس لقولو تعاىل(:ال مقاـ لى يكم) أم ال ً
ابلض ًٌم
موضع لكم ،كقي ى
قاـ لكم) ٌ
رئ (ال يم ى
ى ى
ي
37
اىل( :كم
الرفيعة ،لىىقولو تىػ ىع ى
أم ال إقامة لكم ،ك( ىح ي نت يم ٍ تى ِّ
قرا ي
كمقاما) ،أم موضعان  ،كاؼبقاـ :اؼبكانة ٌ
تريكوا من جنَّات كعيوف كزركع كمقاـ كرمي)  ، 38كىو مصدر من قاـ يقوـ مقاما  ،39كأتيت دبعٌت ىم ٍو ًض يع

40
الٍ ىق ىد ىم ٍ ً
قصة
ُت  ،كاؼبقاميٌة األدبيٌة من اؼبقاـ كىي اعبماعة من النٌاس كاجمللس كاػبطبة أك العظة ككبونبا أك ٌ

قصَتة م جوعة تشمل على عظة ،كاف األدابء يظهركف فيها براعتهم.
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صرح ابؼبصطلح
كتعود اإلإلارات األكىل ؼبصطلح اؼبقاميٌة إىل ٌ
الًتاث النٌ ٌ
البالغي ،كييع ٌد َّأكؿ من ٌ
قدم ك ٌ

"بشر بن اؼبعتمر " يف صحيفتو ،كجعلو عنصرا أساسيٌا يف إضفاء اعبماؿ كالتٌ ل ل يف اػبطاب ،إذ قاؿ:

لكل مقاـ مقاؿ" ،42كأضاؼ "ينبغي
"إٌمبا مدار ٌ
الشريف على ٌ
الصواب كإحراز اؼبنفعة موافقة اغباؿ كما هبب ٌ
ً
لكل طبقة من
للمتكلٌم معرفة أقدار اؼبعاا كموازنتها بُت أقدار اؼب تمعُت كبُت أقدار اغباالت ،فيجعل ٌ
43
لكل حالة من ذلك مقاما  ،...كأقدار اؼب تمعُت على أقدار اغباالت"
ذلك كالما ،ك ٌ
خاصة دبتل ٌقي النٌص ،كدعا إىل ضركرة اإلؼباـ
كنالحظ من القوؿ أعاله أ ٌف صاحب ٌ
الصحيفة أكىل عناية ٌ

شًتؾ
كم ى
حبالتو كظركفو ،كما صنٌف يم تقبًل النٌص ألنواع كأصناؼ ،كحب بو فال يبكن توجيو خطاب يم ٌ
وحد ي
قايف
يف األىداؼ للجميع ،إذ أ ٌكد ضركرة مراعاة التٌباين اغباصل بُت األفراد من اعبانب
االجتماعي كالثٌ ٌ
ٌ

الصناعتُت بقولو
البيئي للم تمع قصد الوصوؿ للهدؼ أال كىو بلوغ اإلفهاـ ،كىو ما ٌ
عرب عنو صاحب ٌ
ك ٌ
"كإذا كاف موضوع الكالـ على اإلفهاـ ،فالواجب أف تيق َّ م طبقات الكالـ على طبقات النٌاس ،فييخاطىب
عما يعرفو إىل ما ال يعرفو فتذىب فائدة
البدكم بكالـ البدك ،كال يتجاكز بو َّ
وقي بكالـ ال ٌ وقة ،ك ٌ
ال ٌ ٌ

44
الشعراء
الصحيفة كانتشارىا على اؼبدل الواسع كأتثٌر ٌ
الكالـ ،كتعدـ منفعة اػبطاب"  ،كنظرا لشهرة ىذه ٌ

هبا فقد صاركا يضربوف األمثاؿ ابألبيات الواردة فيها ،كمن ىؤالء اغبطيئة يف ديوانو:
45
ليك
ـحنَّن َعلَ َّي ى ـَ َ
فَـ ـِإ َّن لِ ُك ِّل َمق ـ ٍـام َمق ـَاالً
داك املَ ُ
تَـ َ
قدم ييقابل يف معناه الغرض ،ككاف ركنا أساسيٌا يف اػبطاب النٌاجح
ؼ
مصطلح اؼبقاـ يف ٌ
العريب النٌ ٌ
الًتاث ٌ

الرعاية تيقاس بالغة
اؼبثايل ،فهو دليل على فصاحة اػبطيب كرعايتو ؼبقاـ اؼب تمعُت ،كعلى قدر ىذه ٌ
ك ٌ

اػبطاب كاؼبلكة البالغيٌة لدل اؼبتكلٌم ٌقوة أك ضعفا ،إالٌ أ ٌف البالغيٌُت كالنٌقاد

مل يربطوا اؼبقاـ بصاحب

اػبارجي كظركؼ إنتاجو مثلما ىو اغباؿ يف ال ٌدراسات اللٌ انيٌة النٌصيٌة اغبديثة
النَّص ،كال حىت ب يٌاقو
ٌ
اىتموا بعالقة
كالتٌداكليٌات ،بل صبٌوا جل اىتمامهم ابػبطاب يف إل ٌقو اللٌغوم كالبالغي صباال كإبداعا ،كما ٌ

خطايب مقاـ ا يناسبو" ،إالٌ أ ٌف البالغيٌُت مل وبصركا اؼبقاـ يف اإلطار
اػبطاب دبتل ٌقيو كىدفو فجعلوا لكل نوع
ٌ
لكل كلمة مع
ربركوا بو إىل داخل ٌ
الًتكيب عن طريق مقولتهم ال ٌدقيقة " ًٌ
اػبارجي اؼبصاحب ،بل إ ٌّنم ٌ
ٌ
46

فكل تغيٌَت يف عالقة اجملاكرة ييصاحبو تغيَت يف اؼبقاـ"
صاحبتها مقاؿ"ٌ ،
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الًتاكيب اللغوية كغرض النٌص ،كجعلها من جمة فيما
فاػبطيب اؼبتم ٌكن من لو القدرة على التٌوفيق بُت ٌ

كاكي " :إ ٌف مقامات الكالـ تكوف يف
مثايل يير ى
بينهما ألجل إنتاج خطاب ٌ
اعى فيو حالة اؼبتل ٌقي ،لقوؿ ال ٌ ٌ
عالقتها مع غرضها كسامعها ،كىي متفاكتة فمقاـ التٌهنئة ييباين مقاـ التٌعزيٌة ،كمقاـ اؼبدح ييباين مقاـ ال ٌذـ

لكل ح ٌد
الًتىيب ييباين مقاـ ٌ
كمقاـ ٌ
فلكل كلمة مع صاحبتها مقاـ ك ٌ
الًتغيب ،...فإذا إلرعت يف الكالـ ٌ
47
الصياغة كفق الغرض اؼبنشود ،فمثال إف تعلٌق
ينتهي إليو الكالـ مقاـ"  ،كىذا ما جعلهم يدقٌقوف يف ٌ

ابلراثء فإف العبارات اؼبنتقاة ال زبرج عن مقاـ اغبزف كاغب رة ،بينما ي تدعي مقاـ الوعظ إطنااب يف
اغباؿ ٌ

الًتاكيب ،مع اإلكثار من اغبجاج بغية إقناع اؼبتل ٌقي كالتٌأثَت فيو ،كقد استفاد البالغيٌوف من القرآف الكرمي
ٌ

كساركا على خطاه يف ضركرة موافقة اغباؿ ؼبقامو ،كىو األمر الذم رب ٌدث عنو اعباحظ بوضوحَّ " :
إف هللا
تبارؾ كتعاىل ،إف خاطب العرب كاألعراب أخرج الكالـ من ـبرج اإلإلارة كاغبذؼ ،كاف خاطب بٍت

إسرائيل أك حكى عنهم جعلو مب وطا كزاد يف الكالـ ؼبوافقة اؼبقاـ"  ،48فاهلل تعاىل حينما خاطب بٍت
ً
كذبربىم ما جعل الكالـ فيهم
إسرائيل فقد جاء خطابو يمطنىبا ،نظرا لكفرىم كرب ٌديهم لرسالة هللا تعاىل ٌ
يطوؿ تذكَتا ابلفضل ككعيدا ،كىو ذات األمر الذم انتهجو النٌقاد كالبالغيٌوف إالٌ أ ٌّنم أنبلوا النٌظر لظركؼ

صبايل ال أكثر كال أقل.
إنتاج النٌص ككظيفتو التٌواصليٌة فاؼبقاـ ابلنٌ بة ؽبم عنصر ٌ

جذرم عند انتقاؽبا من ؾباؿ آلخر ،فإ ٌف مصطلح
كبخالؼ اؼبصطلحات اليت يطرأ على مفهومها تغيَت
ٌ
األصلي مع إضافة بعض العناصر احمل ٌققة للفهم اؼبثايل اليت أنبلتها ال ٌدراسات النٌقديٌة
اؼبقاميٌة احتفظ دبعناه
ٌ
كالبالغيٌة؛ كبذلك َّ
أىم اؼبعايَت اليت تقوـ عليها نظريٌة كبو النٌص ،كبتح ٌققها تتح ٌقق
فإف اؼبقاميٌة أحد ٌ
للخطاب نصيٌتو  ،كابنتقاؿ ىذا اؼبصطلح إىل ال ٌدرس اللٌ اا فقد تبلور مفهومو ،أل ٌف استعمالو مل يعد

لما ابعبوانب
متعلٌقا بنوع اػبطاب فح ب كال تقف حدكد اىتمامو عند اؼبتل ٌقي ،بل ابت عنصرا إلامال يم ٌ

اللٌغويٌة للنٌص كغَت اللٌغويٌة ،كمنو صار ؿبور اىتماـ ال ٌدرس اللٌ اا "اؼبقاـ يف ال ٌدرس اللٌ اا دبثابة اعب ر

49
غوم فنحن نقصد
الذم يربط التٌمثيل اللٌغوم ببيئتو اػبارجيٌة"  ،كحينما نتح ٌدث عن ال ٌ ياؽ غَت اللٌ ٌ
عرب بعض اللٌ انيٌُت أبلفاظ مرادفة للفظ ال يٌاؽ
االىتماـ دبينتج النٌص كمتل ٌقيو ،كظركؼ إنتاجو " ،كلقد ٌ

ؤدم نفس اؼبعٌت  ،كالبالغيٌُت كالنٌقاد الذين
مثل لفظ اؼبقاـ  ،كاؼبقتضى  ،كمقتضى اغباؿ  ،كالتٌأليف؛ ككلُّها تي ٌ
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50
كقفوا عند مصطلح اؼبقاـ لل ٌداللة على ال ٌ ياؽ بنوعيو
اؼبقايل" كنظرا لألنبيٌة البالغة للمقاـ فقد متٌ
اؼبقامي ك ٌ
ٌ
تطويره من مصطلح إىل نظريٌة كأيطلًق عليها "نظريٌة اؼبقاـ " أك "نظرية ال ٌ ياؽ" عند بعضهم ،كمتٌ فيو ا ذباكز

التٌحليل القدمي كبو إتٌباع منهج كلٌ ٌي؛ أم أ ٌف النٌظريٌة تطرح منهجا إلامال يف دراسة اللُّغة "إذ هبب أف
لغوم على اؼبقاـ دبالحظة كل ما يتٌصل ابلنٌص من ظركؼ كمالب ات ،كاؼبظاىر اؼبرتبطة
يعتمد كل ربليل ٌ
خاصة لدل ال ٌ امعُت من مالؿبهم كصفاهتم
الكالمي كغَت
بو من منتج كمتل ٌقي ،كاغبدث
الكالمي ٌ
ٌ
ٌ

51
ابلصفات النٌف يٌة كال ٌ لوؾ صبيع ردكد الفعل
النٌف يٌة كسلوكهم ،كاؼبوضوع اؼبتعلٌق ابػبطاب"  ،كاؼبقصود ٌ

وحدة بُت اعبميع ،كىي يمتباينة
اليت تبدك على اؼبتل ٌقي حينما ي تقبل النٌص ،إذ أ ٌف االنطباعات لي ت يم ٌ

ب بب تباين الظٌركؼ كالطٌباع كاؼبزاج النٌف ي ،فما يتقبٌلو متل ٌقي ما ال يناؿ نفس اؼبقبوليٌة لدل اآلخر ،كما

الزمكاف دكر ال يي تهاف بو يف اؼبقاميٌة " ،فاؼبقاـ يف كبو النٌص ىو اإلؼباـ جبميع الظٌركؼ ،كاألثر
أ ٌف لثنائيٌة ٌ
الضحك كالبكاء ،كالعوامل االجتماعيٌة اؼبتعلٌقة
الذم يًتكو اغبدث الكالمي كاإلقناع كاألمل كاإلغراء أك ٌ
ابللٌغة كال ٌ لوؾ اللٌغوم كمكاف الكالـ كزمانو" .52

كألجل التٌوضيح أكثر يف الفركقات اغباصلة لكل من مصطلح[:التّناص واإلحالة واملقاميّة] بُت كل من

ؾباالهتا األصليٌة كاجملاؿ اللٌ اا النٌصي ،فإنٌنا ارأتينا

توضيح

القيٌاـ بتحليل اؼبصطلح يف ضوء ال ٌدرسُت قص ػ ػد

استخداـ اؼبصطلح كأىداؼ توظيفو من ؾباؿ آخر ،كقد كقع اختياران على قصيدة "ختميس" من ديواف يف
الًتاكيب
تهل ربليلنا دبصطلح التٌناص،
فاؼبتمعن للقصيدة هبدىا زاخرة ابؼبعاا ك ٌ
ٌ
القدس ٌ
لتميم الربغوثي ،كن ٌ
الشاعر:
لعل ٌ
أدؿ مثاؿ على ذلك ،قوؿ ٌ
اؼبأخوذة من ال ٌ ابقُت بطريقة مباإلرة أك ضمنيٌة ،ك ٌ
ِ
أَق ـ ـ ـ ُ ِ
وم ـ ـو ٍ
الن ِ
سـ ـ ـا ِوُم
َس َواق ـُّن
تِْ
ََ ْ
ُ
ـول ل َدا ٍر َد ْىـ ـ ُـرَىا َال يُس ــاِلُ
فوس يُ َ
علَى قَد ِر أَى ِل ِ
الع َزائِ ُم
َوأ َْو ُجوٌ قَـ ْتلـَـ ــى َزيَّـنَـ ْتـ َ ا املَبَاس ـِ ـ ـ ُـم
الع ْزم ََتِِْت َ
َ ْ ْ َ
53
وت ـ ـأِِْت َعلَى قَ ْد ِر ِ
الك َر ِام املَ َكا ِرُم
ََ
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الشكل اؼبعهود إذ جاء طباسيٌا ،فقد استهلٌها بثالثة أبيات لوٌ ،أما
نالحظ أ ٌف إلكل القصيدة ـبتلف عن ٌ
األديب" :بشعر التٌخميس"
عرؼ ىذا النٌوع يف ٌ
البيتُت األخَتين فهما متناصاف مع أإلعار غَته ،كيي ى
الًتاث ٌ

إلعرم للغَت كجعل صدرهي عجزا للبيت الثٌاا مث أييت بعجزه بعد البيتُت فيحصل على
كيتمثٌل يف أخذ بيت
ٌ

طب ة أإلطر ،كمنو جاءت ت ميٌة التٌخميس ،كجاء يف موضع آخر :
ٍ
اره ـَا
ـحفَ ُ
يْ
ظ َج ُ
س ُ
َو َتْـلنَا َ ـال لَْي َ
ني ِ ِ ِ ِ
ارَه ـا
الر َجال ا ْختبَ ُ
يُـ َف ِّر ُق َما بَـ ْ َ ّ

َس ًى ـَنـ ُار اجلَ ِحـ ِمي َش َر ُاره ـَـ ـا
َو ـَن ُار أ َ
ني َّ ِ ِ
َوتَـ ْعظُ ُم ِيف َع ْ ِ
ارَه ـا
الصغ ِري غَ ُ

ني ِ
العظَائِ ُم
وَ
العظ ِيم َ
تْ غُ ُر ِيف َع ْ ِ َ
اؼبتنيب كىي:
كل مثاؿ أعاله يمتناصاف مع أبيات إلعريٌة أليب الطٌيٌب ٌ
كالبيتُت األخَتين من ٌ
علَى قَد ِر أى ِل ِ
وَتِِْت َعلَى ـَقْد ِر ِ
كـا ِرُم
الكر ِام املَ َـ
العزائِ ُم
الع ْزم ََتِِْت َ
َ ْ ْ َ
َ
ِ 55
ني ِ
ني َّ ِ ِ
َوتَـ ْعظُ ُم ِيف َع ِ
العظائ ُم
ارَىا
َوتَ ْ
العظ ِيم َ
صغُُر ِيف َع ْ ِ َ
الصغ ِري غَ ُ
54

الشاعر كعدـ قدرتو
الشعر مل ينل ظبعة ح نة كونو اعتيًرب دليال على قلٌة حيلة ٌ
كيف اغبقيقة فهذا النٌوع من ٌ

اؼبثمن ،كمل ينل
الشعراء ٌ
على اإلنتاجيٌة كاإلبداع "جاء ٌ
اؼبخمس كاؼب ٌدس كاؼب بٌع ك ٌ
ابلشعر اؼبشطور كاؼبربٌع ك ٌ
الصناعة ككم ؽبا من
حقيقة ٌ
الشعر من كل ذلك إال ىذا اؼب خ من صورة إىل صورة ،كىي جناية ٌ

جناّيت" ،56كاؼبقصود من كلمة جناية أ ٌف نظرة النٌقاد العرب إىل التٌناص كانت تصطبغ ببعض ال ٌ لبيٌة
ابعتباره أحد أنواع ال ٌ رقة ،ؼالنٌصوص اؼبأخوذة من أعماؿ ال ٌ ابقُت دليل على ضعف ال يقدرة اإلبداعيٌة
للشاعر ،على خالؼ التٌناص يف ال ٌدرس اللٌ ااٌ الذم ييع ٌد عمال إبداعيٌا فبتضافره مع اؼبعايَت األخرل
ٌ

الشايب يف حديثو عن التٌناص الذم أي ً ؽ يف النٌقد
تتح ٌقق للنٌص نصيٌتو  ،كىو ما ذىب إليو أضبد ٌ
طردة ،كإٌمبا ىي م ألة طبيعيٌة كلي ت سبٌة
ابل ٌ رقات األدبيٌة "إٌمبا ظاىرة التٌناص من لوازـ اغبياة كخطاه ا ؼبي ى
كال مثلبة كما كاف يرل بعض ن ٌقادان القداـ ل" ،57كابلتٌايل فإ ٌف النٌقد درس ظاىرة التٌناص بربطها ابل ٌ رقة
النٌصوص ،كمقبوليٌتو لدل
األدبيٌة ،كمل يتم الفصل اؼبطلق بينهما ،كمل يينظىر إليها ابعتبارىا معيارا لنصيٌة
اؼبتل ٌقي ،ب بب اػبلط بُت توظيف نصوص غَتىم بغرض االستشهاد هبا كمن شبٌة ٌأتكيد اؼبعاا اؼبػيكظَّفة
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اإلبداعي ابل ٌ رقة
الشاعر كقلٌة حيلتو يف اإلبداع كالنٌظم ،كالنٌتيجة كانت إغباؽ العمل
كبُت توظيفها لعجز ٌ
ٌ
"رب ٌدثوا عن م ائل عديدة كلها من صميم ظاىرة التٌناص اغبديثة،ؾاإلبداع اؼبر ً
تكز ؿذاتيٌة اؼبػيتنىاص يف أعادة
ي
58
ابلًتاث ،كالتٌضمُت كال ٌ رقة كالتٌأثر ,كالتٌوارد كالتٌوليد"
إعادة إنتاج ق؛ كالنٌص الغائب كاؼبوجود ،كاالتٌصاؿ ٌ
كيبكن لنا التٌمثيل ؼبعيار التٌناص كتطبيقو يف ربليل النٌصوص كاػبطاابت بُت اجملاؿ النٌقدم كال ٌدرس اللٌ اا:
اجلدول ( :)2معاين التناص ومرادفاتو.
التّناص

معناه

مرادفاتو

اجملال النّقدي

السابقون يف األشعار من
استخدام ما خلّفو ّ

السرقة األدبيّة ،االنتحال ،األخذ،
ّ

ال ّدرس اللّساين

تعالق النّصوص فيما بين ا لع ّدة أغراض ،وىو أحد

تراكيب ومعاين ،وال ُّن
يعد معيارا ملقبوليّة النّص
املعايري النّصيّة اليت ُت ّقق نصيّة النّص

59

النّص الغائب ،التّضمني ،التأثّر.

60

كمنو فمصطلح التٌناص عرؼ تباينا كاضحا يف توظيفو كربديده نظرا الختالؼ اجملاالت البحثيٌة.

كل النٌصوص
ك ٌأما فيما ُّ
ىبص اإلحالة فقد جاءت القصيدة عامرة جبميع أنواع اإلحاالت كىو حاؿ ٌ

كاػبطاابت اليت كظٌفتها قصد تفادم التكرار ابللٌفظ كاؼبعٌت ،من خالؿ اللٌجوء إىل بعض العناصر اللٌغويٌة
اؿٌدالة على احمليل إليو ابختصار كدقٌة ،كتنق م اإلحالة من حيث داللتها إىل ق مُت رئي ُت نبا :اإلحالة
الًتكيب
نصي يقع يف ٌ
فأما األكىل فهي تشَت إىل عنصر داخل ٌ
النٌصيٌة ال ٌداخليٌة ،كاإلحالة اؼبقاميٌة اػبارجيٌةٌ ،
بكل
سواء أكاف يوبيل إىل سابق ٌ
لغوم أك الحق ،كأما النوع الثٌاا فهو كل من العناصر خارج لغويٌة تتعلٌق ًٌ

كميكن التٌمثيل ؽبذه
يتم سبييزه استنادا إىل اؼبقاـ  ،ي ػ
من ـ الب ات اػبطاب  ،كالظٌركؼ احمليطة بق ،كغالبا ما ٌ
األفكاع من خالؿ القصيدة ،فنالحظ يف قوؿ الربغوثي :
ػػ
61
ٍ
َسو ِ
اق النُّنـ ُف ِ
وس يُسا ِوُم
ـول ل ـِ َدا ٍر َد ْى ـ ـ ـ ُـرَىـ ـ ــا َال يُسالِ ُـم
أَقُـ ـ ُ
َوَموت ِ ْ َ
الًتكيب
إ ٌف ٌ
دىرها ،ما ىو إال إحالة للدَّار ،إذ نالحظ أ ٌف اليمحاؿ إليو كقع يف ٌ
الضمَت اؼبتٌصل يف كلمة ي
قبل اإلحالة ،كىذا النٌوع ي ٌمى يف ل انيٌات النٌص ابإلحالة القبليٌةٌ ،أما يف قولو:
ب ِع ْن َد الن ِ
الي ِاا ـ ُم
ت ِع ــي ِه ـََّر
ك َمـ ـ ــا الَ ـ َّد
َّاس َمـ ـا ِع ْن َد نَِف ْس ِو
َو َذلِ َ
َويَطْلُ ُ
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الضراغم
تأخر كىي كلمة ٌ
ففي عجز البيت نالحظ لفظة ت ّدعيـ ـهٌ ،
فالضمَت اؼبتٌصل اؽباء ،يعود على يم ٌ
ً
الضمَت ،كىو ما ييطلىق عليو يف ل انيٌات النٌص ابإلحالة البعديٌة،كال يقتصر األمر على
كاحملاؿ إليو كاقع بعد ٌ
الضمائر فح ب بل إ ٌف اإلحالة ؽبا أإلكاؿ عديدة كأظباء اإلإلارة كاألظباء اؼبوصولة كغَتىا ،مثل:
ٌ
ِ
تذ ّكرت َخي ـْ َـر النّـَ ِ
ص َع ـب ـ ـً ــا
ـاس ِدينًا َوَم ْذ َىبـًـا
ـارا َوَزيـْـ ـ ـ ًدا َوَم ْ
َعليّـًـا َو َع ّم ـَ ً
ِ 62
أُولَِ ِ
َّى ِر فَوُ ـ َو يَلي ِ ُم
ورى فَانْـتَ َح ْي ـِـ ـ ُم
اا ـَ
ضوا ِِطَ ِام الد ْ
َم َ
َ
ك ْ َر ُ
ال َ
كعمار كزيد كمصعب ،الذين كصفهم
علي ٌ
فإ ٌف اسم اإلإلارة ( أول ك) ما ىو إالٌ إحالة مباإلرة لكل من ٌ
لفظي.
خبَت النٌاس ،كنظرا لوقوع ال ٌداللة قبل اإلحالة فهي إحالة قبليٌة لفظيٌة كوّنا فبثٌلة يف قالب ٌ

كل يتعلٌق دبقاـ اػبطاب ،أم ابعبانب غَت اللٌغوم منو ،كنعٍت كل
ك ٌأما النٌوع األخَت من اإلحاالت فهو ٌ

عرب عنو دم بوجراند بقولو "كيقصد ابإلحالة اؼبقاميٌة اإلحالة إىل خارج النَّص أك
ما وبيط ابلنٌص ،كىو ما ٌ

إىل غَت مذكور  ،كتعتمد اإلحالة لغَت مذكور يف األساس على سياؽ اؼبوقف " 63كىذا النٌوع من اإلحاالت
ال يتعامل مع الظٌاىرة اللٌغويٌة ؾ ؽالب جاؼ يمغلىق ،كال يى تنًد يف التٌحليل إىل العناصر النَّصيٌة اؼبتوفٌرة ،إٌمبا
الًتكيب ال ٌداخليٌة كبو التَّطلٌع إىل كل ما يوبيط ابلظٌاىرة اللٌغويٌة من
وسع دائرة التٌحليل ابلتٌ ُّ
حرر من بنية ٌ
يي ٌ

تيوفٌره

اإلحالة اؼبقاميٌة ت تدعي أدكات ربليل يؿب ىدثة ،كىو ما مل
ظركؼ إنتاج كمالب ات ال نصيٌة ،ؼ
دبجرد التٌحػ ػػليل
ال ٌدراسات األكىل للمقاميٌة أعٍت– النٌقديٌة كالبالغيٌة – ذلك أ ٌف ـعاا ٌ
النصوص ال تنكشف ٌ
الشاعر:
مرد الفهم كاإلفهاـ ىو التطلٌع إىل ما كراء النٌص ،كمبثٌل بقوؿ ٌ
ال ٌ طحي ٌ
الشكلي ،كإٌمبا ٌ
ـعِب ِشعر غايةُ ِ ِ
لَ َ
ك ااَ ْم ُد ِيف ال َد ِّر ال َذي ِ لَ ْفظُوُ
القلب ح ْفظُوُ
َش ِ ٌ
64
طـغَى
ووخ َذ َْ ِري ِم ـ ـ ْن َزَم ِاين ِ ـَ ـا َـ
صـ ْـرِين إِلـَى أَ ْن أُبَل ـِّ َا
ُ
َر ُسـولُ َ
ك فَانْ ُ
الشاعر يف ىذه األبيات يىب ً
اطب هلل تعاىل كىذا كاضح من خالؿ مؤ ٌإلرين ،أكٌؽبا لفظيَّة كتكمن يف
فإ ٌف ٌ

توظيف ألفاظ دالٌة على ـباطبة ال ٌذات اإلؽبيٌة كمنها (لك اغبمد) ،فاغبمد على العطاّي تتعلٌق ابهلل ،أما

مكونة من ق مُت الكلمة احملور كىي (رسوؿ)
اللٌفظ الثٌاا فهو (رسولك) ،كىنا نالحظ أ ٌف اللفظة ٌ

الضمَت اؼبتٌصل (الكاؼ) ،فاستنادا إىل كبو النٌص فإ ٌف الكاؼ يربيل إىل هللا الذم متٌ ضبده
كٌ
الالحقة كىي ٌ
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األكؿ من القصيدة ،لكن ىل يبكن أف قبزـ أب ٌف اإلحالة ىنا متعلٌقة ابهلل تعاىل كىو غَت
يف صدر البيت ٌ

الًتكيب؟ ابلطٌبع كاستنادا إىل التحليالت التٌقليديٌة فال يبكن الربىنة القطعيٌة عن داللة
مذكور لفظا يف ٌ

اإلحالة نظرا لعدـ اإلؼباـ بظركؼ إنتاج النٌص كعلى رأسها منتج النٌص الذم متٌ إنبالوٌ ،أما يف ال ٌدرس

صي فيمكن ذلك أل ٌف اؼبقاـ ي تدعي اعبزـ إبحالة النٌص إىل هللا تعاىل ،كىذا ابلوقوؼ ٌأكال على
اللٌ ااٌ النٌ ٌ
الرسوؿ صلٌى
مناسبة القصيدة بصفة ٌ
عامة كاألبيات أعاله على كجو اػبصوص اليت صبٌت يف غرض مدح ٌ

الربغوثي كمعرفة منابع ثقافتو
الصحابة الكراـ ،كاثنيٌا ابإلؼباـ بصاحب النٌص أال كىو سبيم
هللا عليو كسلَّم ك ٌ
ٌ
توضح لنا جليٌا معٌت النٌص
يب ابعتبارىا إلخصيٌة قياديٌة ،كهبذا م ٌ
كاعتقاداتو ،كونو م لم كمتأثٌر بشخصيٌة النٌ ٌ

قليدم القاصر عن ربقيق الفهم اؼبثايل ،كن تنتج أ ٌف اإلحالة اؼبقاميٌة
كتنكشف خباّيه ،بتجاكز التٌحليل التٌ ٌ
درجة يف التٌحليل أعاله ابعبدكؿ اآليت:
كليدة مالب ات اػبطاب ،كيبكن تلخيص تعريفات اإلحالة اؼبػي ى
اجلدول  :3معاين اإلحالة ووظائف ا.

65

اإلحالة

مف وم ا

وظيفت ا

اجملال النّقدي
ال ّدرس اللّساين

شعر.
الكالم املتناقي يف ال ّ

يؤتى هبا قصد َتكيد املعاين ضدادىا.
ُتقيق متاسك النّص ،وذلك من خالل

أحد معايري االتّساق النّصي

ضمائر.
اليت ّ
تدل على معاين ال ّ

يدل عليو.
إااق كل ضمري مبا ّ

كهبذا ننتقل إىل مصطلح املقاميّة ،الذم ُّ
يعد جزءا من النٌص ،كالنٌص ما ىو إالٌ مزيج من البيٌت اللٌغويٌة
كلي كإتباعو ابلتٌحليل
مع ظركؼ إنتاجها ،كألجل فهم مقاصد النٌصوص كفحواىا كجب التٌحليل ٌ
الش ٌ

كتطرقنا إليو عند حديثنا
اقي ،كنبا عنصراف ال يبكن إنباؽبما يف أم منهج ٌ
لغوم ،كىو ما سبق ٌ
اؼبقامي ال يٌ ٌ
ٌ
عامة كإلكل من أإلكاؽبا.
عن اإلحالة اؼبقاميٌة اليت ما ىي إال جزء من اؼبقاميٌة بصفة َّ
صرح هبا ابللٌفظ اؼبباإلر كاليت
كبعد إطٌالعنا على القصيدة حصران بعض اؼبواضع ال يػم حيلة إىل معاف غَت يم َّ
الشاعر:
ربمل بُت طيٌاهتا معاف خفيٌة ،ال يبكن الكشف عنها إال بوضعها يف مقامها اؼبناسب ،كقوؿ ٌ
ْسـ ــى قَـلْب ــم وأ ّمـ ــو
فَ ـ َـما ك ـَ ـ ــا َن أَق َ
66
ضا ِرُم
وش اخلَ َ
َوتَـ ْع ِ ُز َع ْن ذَلِ َ
ك اجلُيُ ُ

وَن اخلضر يُنذر قوم ـ ـه
َو َـ
ط َ
اف أَبُ َ

ـزءا يُ ـِرـ ُد
يو َن ذَ ّمـ ـَــوُ
َوقَال ـُ ـوا َـلـ ُه ى ـُ ـ ً
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الشخصيٌات اؼبذكورة يف القرآف الكرمي كىو سيٌدان
قصة أحد ٌ
فاؿيػم أت ٌىمل للبيت أعاله يدرؾ أنٌو يشَت إىل ٌ
اؼبتأملُت ،إذ ينبغي الوقوؼ على خلفيَّاهتم الفكريٌة كانتماءاهتم
عمم على صبيع ٌ
اػبضر ،لكن ىذا ال يي ٌ
ً
معترب اػبضر إلخصيٌة صاغبة متٌ االختالؼ
اإليديولوجيٌة ٌ
خاصة أ ٌف مواضع ذكره يف القرآف الكرمي ؿبدكدة ،ك ي
نيب أـ ملك أـ رجل صا  ،كاعبمهور على أنٌو ملك "كاف اػبضر عليو ال ٌ الـ ملكا داعيٌا
يف صفتو أىو ٌ
67
الشاعر ىذا البيت قصد اؼبقارنة بينو كبُت
قومو إىل هللا تعاىل سائرا يف اػبلق ابلعدالة التٌامة"  ،ؼقد كظٌف ٌ

َّ
حكاـ عصران اؼبتخاذلُت ،كيف اغبقيقة كبن ال ّنتم بًتصبة إلخصيٌة اػبضر ،كال أتكيد صفتو  ،إٌمبا كبن ىنا
للشخصيٌة كمالب ات اغبادثة
بصدد كضع البيت يف مقامو  ،من خالؿ اإلؼباـ دبنتج النٌص كسبب توظيفو ٌ

بوضعها يف إطارىا التٌارىبي ،مع عدـ إغفاؿ متل ٌقي النٌص الذم يتباين ب بب الفركقات ال ٌ ابق ذكرىا

اؼبتجربين  ،كابإلؼباـ بوذه العناصر
كىدؼ النٌص اؼبتمثٌل يف إقناع ال ٌ امع برفض أإلكاؿ الظُّلم من اغبي ٌكاـ ٌ
يبكن أف كبكم على قباح العمليٌة التٌواصليٌة  ،كىو األمر الذم أغفلتق ال ٌدراسات األكىل للمقاـ اليت اكتفت

ابلغرض دكف ربطو بظركفو ،فلو قمنا بتحليل األبيات نف ها أعاله استنادا إىل الفكرة األكىل ؼبصطلح
اؼبقاـ ،قبدىا جاءت لغرض التٌأثَت يف اؿػم ً
ستمع ،الذم يعاا من جربكت حاكمو دكف الغوص يف نف يٌة
ي
عما ىو يف كبو النٌص.
البالغي ا
ـبتلف ٌ
اؼبنتج ،ما جعؿ اؼبقاـ يف ال ٌدرس النٌ ٌ
قدم ك ٌ
 .3خامتة :

لبلص يف ّناية ىذه الورقة البحثيٌة إىل صبلة من النٌتائج ،يبكن رصدىا يف النٌقاط التٌاليٌة:

 .1إ ٌف كل من مصطلح [التّناص ،واإلحالة ،واملقاميّة] ،لي ت حكرا على ؾباؿ دكف غَته  ،فقد كجدان
التٌناص يموظٌفا يف النٌقد دبعٌت األخذ كاالنتحاؿ ،كيف ال ٌدرس اللٌ اا النٌصي دبعٌت تزاكج النٌصوصٌ ،أما

نصي
اإلحالة فهي الكالـ اؼبتناقض ،كيف ال ٌدرس النٌصي ىي إإلارة ٌ
الضمَت لعنصر ٌ
نصي إلكلي أك ال ٌ
ي
مقامي ،كما كجدان مصطلح اؼبقاـ موظٌفا يف كال اجملالُت ابؼبعٌت نف و كىو اإلؼباـ ابلظٌركؼ احمليطة ابلنٌص
ٌ
توسع مفهومو يف اللٌ انيٌات إبضافة عنصرين كنبا :منتج النٌص كاغبالة النٌف يٌة لو كؼبتل ٌقي اػبطاب.
مع ٌ
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مردىا اػبصوصيٌة اؼبعرفيٌة من أدكات
 .2إ ٌف التٌباين يف التٌعريف هبذه اؼبصطلحات كتفعيلىا من ؾباؿ آلخر ٌ
منهجيٌة كرؤل ربليليٌة كانتماء اترىبي.

األكؿ ،ال يعٍت على اإلطالؽ انتمائو اؼبطلق إليو.
ابلرجوع إىل منبعو ٌ
 .3التٌأريخ للمصطلح ٌ

 .4اؼبصطلحات اللٌ انيٌة النٌصيٌة اليت قمنا بدراستها يف حبثنا ىذا كاؼبتمثٌلة يف :التٌناص ،كاؼبقاميٌة ،كاإلحالة
خاصة بنظريٌة كبو النٌص.
لي ت يمبتكرة ،إالٌ أ ٌّنا ضبلت أبعادا فكرية ٌ
 .5ظاىرة التٌداخل كاالنتقاؿ اؼبصطلحي نراىا نتيجة لتعاليق ؾباالت اللٌغة ،كلي ت دليال على أ ٌف اؼبناىج
قاصرة على تقدمي مصطلحات جديدة.
معُت ،ذلك أ ٌف اؼبصطلحات ما ىي إالٌ قوالب إلكليٌة
مربر الحتكار يمصطلح ما يف ؾباؿ ٌ
 .6ال يوجد أم ٌ
اؼبفهومي بصفة جزئيٌة أك كليٌة ،كإعادة صياغتها مفهوميٌا دبا يتناسب كمبادئ
يبكن تفريغها من ؿبتواىا
ٌ
اجملاؿ أك النٌظريٌة اؼبنقوؿ إليها.

َّ .7
إف تق يم ميادين اللُّغة إىل نقديٌة كل انيٌة أمر طبيعي ،لكن اؼببالغة يف رسم اغبدكد الفاصلة بينهما إىل
تنم عن قلٌة اإلطٌالع.
ح ٌد الفصل اؼبطلق برفض أم إلكل من أإلكاؿ التٌداخل؛ يع ٌد من ابب اؼبغاالة اليت ُّ
خاصة على الباحثُت األكاديبيٌُت ،فقد يوبرموف من معاعبة
 .8إ ٌف للفصل اؼبطلق بُت ميادين اللٌغة أثر سليب ٌ
كزبصصهم ،ما وبصر اإلبداع العلمي ُّ
كوبد من العطاء اؼبعريف.
حبجة عدـ توافقها ٌ
ظاىرة أك قضيٌة لغويٌة ٌ

 .9هبب ذباكز الفكرة النٌمطية القائلة أبزمة االنتقاؿ اؼبصطلحي كاستبداؽبا بكوّنا أحد أإلكاؿ اإلبداع.
طور العلمي.
كعليو فإ ٌف ظاىرة االنتقاؿ كاالإلًتاؾ اؼبصطلحي لي ت سول ظاىرة لغويٌة طبيعيٌة؛ فرضها التٌ ٌ
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