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 ِمْن سمات التداخل والنصوصية في النص القرآني
 

 ابعىسزرىب دمحم 

 
  Abstractملخص البحث/

منذ أن تطوَّر "النص" كنظرية يف احَلقل اللساين النصي، وبلغ مبلغا عظيما يف النقد النصي من خالل أعمال دعاة البنوية 
وما بعد احلداثة، خلع "النص" لبوَسه القدمي، وأخذ يلبس لبوسا جديدا، فتمخضت من خالل جتاوب حركته النقدية والفلسفية 

أثر هبا األدب العريب املعاصر، بل ُجلَّ ما قيل يف سياق التقاء تلك املشارب النقدية النصية بني ميادين األدب نظريات متتالية ت
 بني الرتاثني؛ العريب واألجنيب كان يعكس االنتكاسة واالنبهار تارة، والتطرف تارة أخرى. 

ة حىت نال بعٌض منها النصوَص وهذه األساليب النصية تنمو وترقى باستظالل حركة التغيري واإلنتاجية واإلفادة واالستفاد
املقدسَة، وعاىن الباحثون حينئذ من الدفاع عنها للعالقات الطبعية والنصوصية بينها وبني مفردات "النص"، والسيما العالقات 

لقرآين، اليت تتداخل وتتعالق وتتالقح وتتجاوب وتتناوب، ومن ََثَّ رأى كثري من العلماء أن "التناص" ال ميكن أن يأيت يف النص ا
 أو إن "النص القرآين" بعيد عن أي تناص وبينص.

إن دراسة نصية النص القرآين وتناصه تكتشف عن عالقات دقيقة، وصالت عميقة بني النص والنصوصية، وبذلك ال 
 يكون أي حرج يف إطالق "التناص" على النص القرآين، ودراسته يف سياقات النصية املتناصية. 

لنص القرآين ونصيته هو أال يتعامل مع النص القرآين مبا يهوى قلبه، بل عليه أن حيتاط مبا يالزمه كيال ومما يهم الباحَث يف ا
 يتعثر قلمه. 

ويف البحث التايل قد قمت مبحاولة ممثلة يف نصوصية النص القرآين وتناصيته من وجوه أقام عليها العلماء تفسري اآلي 
 القرآنية وتأويلها.  

 
Since the text phenomena has gotten the attention of all the scholarship 

from all over the world, and it reached at top of that through different 
application of modern and post modern scholars, the meaning of the text 
phenomena haver been changed generaly.  

Thus, there other different views regarding the textual theory appeared as 
much as possible. All of them do not describe except the inspiration by 
minimizing or maximizing of the concept in light of Holy Qur’an.  

So for, there are many efforts thay made by many scholars across the world, 
particularly, by those scholars who refused this new formation of the text or this 
new textual phenomina, that is why because this concept totally relys on 
intertext, intertextuality, and intertextual formation of the text.  

This research goes to discuss another aspect of textuality that can be applied 
to Holy Qur’an, that applicable without any doubt to this divine text. How 
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this textual phenomenon is applicable to Qur’anic text? This research based on 
this point is answer to this question.       

 مدخل
بني األوساط العلمية. منذ أن تغري مفهوم "النص" يف  Intertextualityشاعت مفاهيم عديدة للتناص 

القرن الثامن عشر عرب تطور مفهوم اللغة، وأخذت اللغُة تنمو كدراسة نظرية لغوية جديدة طرحها فرديناند دي 
[ عند التفريق بني اللغة والكالم، فاللغة أمضت 1857-1913] Ferdinand de Saussureسوسور 

آلية اجملتمع، وأصبحت عبارة عن نظام اجتماعي/انطباعات مجاعية، أما الكالم فإنه عبارة عن نظام 
فردي/انطباعات فردية، "فاللغة ال تستقر يف الدماغ إال بعد عدد ال حيصى من اخلربات، وأخريا يكون الكالم هو 

تطور اللغة: فاالنطباعات اليت حنصل عليها من اإلصغاء إىل اآلخرين تتجمع فتؤدي إىل حتوير السلوك السبب يف 
اللغوي عندنا. فاللغة والكالم إذن يعتمد أحدمها على اآلخر، مع أن اللغة هي أداة الكالم وحصيلته، ولكن 

       (1)اعتماد أحدمها على اآلخر ال مينع من كوهنما شيئني متميزين متاما". 
َث حصل هذا التمييز بني الثنائية اللسانية؛ اللغة والكالم على الدعاية لدى اللغويني والنقاد حيث بنوا عليها 
موا يف منزع دي سوسور أنه كان بنيويا، ألن جذور نظرياته تكشف عن منزعه النقدي، َث  نظرية البنيوية حىت حتكَّ

" بصفته مفاد إنتاجات سابقة، وشرعوا يطلقون على العملية تناول ُجلُّ النقاد احلداثيني وما بعد احلد اثيني "النصَّ
"، وأحيانا "النصية"، وبصفة أساسية عندما تُ ْرِجَم املصطلح اإلجنليزي إىل اللغة العربية قام املرتمجون  النصية "التناصَّ

 احلداث بتفسري املصطلح بأساليب عديدة حسب منازعهم النقدية ومشارهبم الثقافية.
ففيما يلي أتناول بعض جوانب "النصية" اليت ميثلها النص القرآين، وأقوم بدراسته على أضواء النصية املعهودة 

دون أن حُيَْمَل موقفي على االبتغاء من غضِّ مكانة القرآن الكرمي أو النيِل من قدسية  -اليوم، بل أكاد أن أجزم 
ة عديدة، ومقومات وخصائص لغوية كثرية تكشف عن أن هناك حملات نصي -النص القرآين يف صدور الناس 

 أبعاض تلك التناصية/النصوصية يف القرآن الكرمي.
" اليت Textuality قبل اإلطراء هبذه النتيجة البادرة من القراءة السطحية ينبغي أن يالحظ أن "النصية

"احلوارية الباختينية"، ويُ ْقَصُد هبا ُكلُّ صارت رمز التداخل والتالقح والرتابط بني النصوص العديدة كانت تُ ْعَرُف ب  
تعبري/كالم يكون إثر كالم آخر، فالتتابعية بني الكالمني السابق والالحق ما كان يعين أن كل جديد هو قدمي، أو  

                                                           

. ل  فرديناند دي سوسور، ترمجة الدكتور يوئيل يوسف عزيز، مراجعة النص العريب: الدكتور مالك يوسف املطليب، 38اللغة العام:  علم(1) 
م. ويف تفاصيل منهج دي سوسور النظري ومنزعه النقدي اللغوي 1985بغداد،  -سلسلة كتب تصدر عن دار آفاق عربية، األعظمية 

وما يليها. ل  روي هاريس وتولبت جي تيلر، تعريب: الدكتور  1/255لتقليد الغريب من سقراط إىل سوسري: راجع: أعالم الفكر اللغوي ا
 م. 2004لبنان، الطبعة األوىل  -(، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت 1950أمحد شاكر الكاليب )مواليد العراق 
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كل قدمي هو جديد، ألن إصدار مثل هذا احلكم الصارم من احملاالت، والسيما يف إطار توجيهه إىل النص القرآين 
 Tzvetan Todorov [1939 :]يقول تزفيتان تودوروف األزيل. 

“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 word”. (2) 

هي أهم ميزة يف الكالم/امللفوظ، أو على األقل، هي مسة أكثر إمهاال فيه، وهذا هو بُ ْعُدها احلوارية 
 احلريف. فلم يبق مسمى جمهول االسم أو كلمة مل يستعملها أحد حىت اآلن بعد آدم.

ق كان كما ظن الباحثون العديدون اليوَم، ووقعوا يف مظان غريبة، هذا التوارث والتناسل بني السوابق واللواح
يدل على العالقة التناصية، أي العالقة الطبعية بني النصوص اليت تشري إليها مذاهب نشأة اللغة اإلنسانية، فاللغة 

و"ال شك أن الفضل يف نشأة  (3)ه [ عبارة عن "أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم" 392عند ابن جين ]
االجتماعية. فلوال اجتماع األفراد بعضهم مع بعض وحاجتهم اللغة اإلنسانية يرجع إىل اجملتمع نفسه وإىل احلياة 

إىل التعاون والتفاهم وتبادل األفكار والتعبري عما جيول باخلواطر من معان ومدركات ما ُوِجَدْت لغٌة وال تعبرٌي 
 ." عينة ومن ََثَّ أخذت اللغة تنصبغ بطابع اجتماعي، وتفرعت كذلك إىل اللغة املطلقة واللغة امل (4)إراديٌّ

والكالم... فال ختلو أية لغة يف العامل من إشعاعية اجلماعية واالنسراب والتسرب والتسريب واإلزاحة والتداخل 
 والتالقح.   

من منظار "النسخ" يف القرآن الكرمي، فاملسلم يعتقد أنه قد جرى فيه، وال يستلزم ذلك اجلهَل بالعواقب على 
م الغيوب، وال جتويَز العبث عل ى احلكيم العليم، ألن "مصاحل العباد تتجدد بتجدد األزمان، وختتلف باختالف عالَّ

األشخاص واألحوال، وأسراره وحكمه سبحانه ال تتناهى، وال حييط به سواه، فإذا نسخ حكما حبكم، مل خيل هذا 
، أو هي احلكم الثاين من حكمة جديدة غري حكمة احلكم األول، هي مصلحة جديدة للعباد يف احلكم اجلديد

والنسخ  (5)غري تلك. وسبحان من أحاط بكل شيء علما. وإذن فال يستلزم نسخ اهلل ألحكامه بداء وال عبثا". 
جبميع مزاياه يفتح جمال إدراك العالقات اخلفية من خالل دراسة االتساق واالنسجام النصي يف القرآن الكرمي 

                                                           

)2( Intertextuality: 27. by Graham Allen. Routledge Taylor and Francis Group London 
and New York, 2nd Edition 2011.  

 -ه  1406. أبو الفتح عثمان بن جين. حتقيق: حممد على النجار. اهليئة املصرية العامة للكتاب. الطبعة الثالثة: 1/34( اخلصائص: 3)
 م. 1986

 م.  2004. ل  د. على عبد الواحد وايف، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، الطبعة التاسعة 96ة: ( علم اللغ4)
. ل  د. شعبان حممد إمساعيل، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة لصاحبها عبد القادر 30( نظرية النسخ يف الشرائع السماوية: 5)

   م.1988-ه 1408ىل حممود البكارذ، الطبعة األو 
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غوية، وهذا األمر على عكس ما ظنوا باهلل الظنونا عبارة عن ملراعاته العوامل االجتماعية الثقافية والنفسية والل
 اإلعجاز النصي أو اإلعجاز النظمي للقرآن الكرمي.

إن القرآن الكرمي كتاب عريب مبني، نزل بلغة قوم يعرفون أسلوبه، ويفهمون داللته، ويدركون مغزاه، ولذلك 
ن عاجزين عن مواجهته. يقول الراغب األصفهاين: "فألفاظ حينما نزل القرآن الكرمي فما استغربوه بل هُبِتُ ْوا حائري

القرآن هي لب كالم العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء واحلكماء يف أحكامهم وِحَكمهم، 
اق الشعراء والبلغاء يف نظمهم ونثرهم".  قات وبذلك يتحقق إرجاع النص القرآين إىل العال (6)وإليها َمْفزَُع ُحذَّ

املتداخلة واملستويات املتجاوبة واجلوانب املتشابكة لدرك مواطن دالالته وأهدافه، وال يشمل "النص" هذه املزايا 
مبختلف مفاهيمه الهتمامها بظاهر النص فقط، وما ظفر باهتمام خاص من النظر إىل ظاهر النص وباطنه هو ما 

 جاءت به جوليا كريستيفا، ف  "النص" تعين: 
“it is a permutation of texts… taken from other texts, intersect 
and neutralize one another”. (7) 

أنه فسيفساء من االقتباسات/املقتطفات... باإلحالة )االقتطاع والتحول والتحويل( تارة وبدون اإلحالة 
 )التقاطع( تارة أخرى...

 وكذلك تقول: 
“Any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the 
absorption and transformation of another”. (8) 

    كل نص يصاغ مثل فسيفساء من االقتباسات، فكل نص امتصاص وحتول نص آخر.
اليت صرحت  Julia Kristevaإن جذور عملية "التناص" تتحدد يف بوادره األوىل عند جوليا كريستيفا 

مبصطلح "التناص" للمرة األوىل، ومل تقصد به البحث عن املصدرية واملرجعية، أو قضية التأثر والتأثري بني النصني؛ 

                                                           

ه [، حتقيق وضبط: حممد سيد  502. أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين ]6املفردات يف غريب القرآن: ( 6)
 كيالين. 

)7( Desire In Language: A Semiotic Approach to Literature and Art (The Bounded 
Text). p. 36. by Julia Kristeva, Edited by Leon S. Roudiez, Columbia University Press, 
New York 1980. 
)8( Against Intertextuality: Philosophy and Literature: p. 228. by William Irwin, v28, 
Number 2, October 2004, Published by The Johns Hopkins University Press.  
Desire In Language: A Semiotic Approach to Literature and Art (The Bounded Text). p. 
66.  
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القدمي واجلديد، إهنا قصدت بالنص أنه: "جهاز عرب لغوي يعيد توزيع نظام اللغة، يكشف العالقة بني الكلمات 
نتيجة  -شرة. تربطها بأمناط خمتلفة من األقوال السابقة، واملتزامنة معها. والنص التواصلية، مشريا إىل بيانات مبا

 إمنا هو عملية إنتاجية، مما يعين أمرين:  -لذلك 
 –عن طريق التفكيك وإعادة البناء  –عالقته باللغة اليت يتموقع فيها تصبح من قبيل إعادة التوزيع  (1)

... 
ميثل النص عملية استبدال من نصوص أخرى؛ أي عملية تناص؛ ففي فضاء النص تتقاطع أقوال  (2)

       (9)عديدة مأخوذة من نصوص أخرى مما جيعل بعضها يقوم بتحديد البعض اآلخر ونقضه". 
ن عباس ولعل عملية إنتاجية التقاطع وتفاعلية التداخل احملركة داخل اللغة تتواجد فيما أجاب به عبد اهلل ب

[، فقال: "إذا خفي 42رضي اهلل عنهما حينما ُسِئَل عن الكناية يف قوله تعاىل: ﴿يَ ْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق﴾ ]ن: 
 عليكم شيء من القرآن فابتغوه يف الشعر فإنه ديوان العرب، أما مسعتم قول الشاعر: 

 قد َسنَّ يل قوُمِك َضْرَب األعناقْ        اقْ صرباً َعن                    اُق إن ه لِشْرب                    
 وقامت احلرُب بنا على س               اقْ 

    (10)وقال جماهد: يكشف عن ساق: شدة األمر". 
ف  "كشُف ساٍق" كناية عن منتهى الشدة والروع، اختار اهلل تعاىل لغة أفصح قوم زمانه يف اإلبانة عن معىن 

 أعظم أمر وأشد ساعة.  
لطريقة املألوفة تعين أن كل قوم كان لديه تصور مألوف عن املعجم، ومما ال شك فيه أن املعجم يتكون هذه ا

من ثنائية الزمن: الديكروين والسنكروين، ويف كلتا احلالني ال ختلو لغة القرآن الكرمي من تعالق وتداخل وتالقح يف 
قرآن الكرمي كتاب معجز، ومنظوم إهلي،  للربط النص الواحد أو النصوص املتعددة، أما النص الواحد، فإن ال

اللفظي واملعنوي والداليل بني آياته وسوره. وهذا الربط املعجز يثبت الوحدة املتماسكة فيه اليت أعجزت كل َخْلٍق 
 عن أن يأيت بشيء من مثله. 

تتفاضل من حيث فالقرآن الكرمي نص إهلي، وال يضره أي تناص يف كونه صفة هلل تعاىل، ألن "األلفاظ ال 
هي ألفاظ جمردة، وال من حيث هي كلم مفردة، وأن األلفاظ تثبت هلا الفضيلة وخالفها يف مالئمة معىن اللفظة 

   )11(ملعىن اليت تليها أو ما أشبه ذلك مما ال تعلق له بصريح اللفظ". 

                                                           

 م.2001القاهرة، الطبعة األوىل  -. للدكتور أمحد عفيفي، مكتبة زهراء الشرق 28حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي: ( 9)
 م.1984تونس.  -للنشر  . للشيخ حممد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية29/98تفسري التحرير والتنوير: ( 10)
. لإلمام عبد القاهر اجلرجاين، صحح أصله الشيخ حممد عبده، والشيخ حممد حممود الرتكزي الشنقيطي، علق 48( دالئل اإلعجاز: 11)

 م.2001-ه 1422لبنان. الطبعة الثالثة  –عليه السيد حممد رشيد رضا، دار املعرفة، بريوت 
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كون آثارا ألخراها إىل وهذا األمر يعين أن كل نص ال يعين أن يعيش وحده، بل كل التعابري تنتجها آثار ت
 الالهناية، كل نص يكون مادة حممولة، ومتقلبا ومتفاعال مع غريها. 

“The life of the word is contained in its transfer from one mouth 
to another, from one context to another context, form 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”. (12)     

آخر، من إطار مجاعي إىل إطار حياة الكلمة تكون يف نقلها من فم إىل فم آخر، من سياق إىل سياق 
مجاعي آخر، من جيل إىل جيل آخر، ال تنسى الكلمة يف هذه العملية مسارها اخلاص، وال ميكن أن 

 هترب حبذافريها من قوة السياقات امللموسة اليت دخلتها.
مالمح فالقرآن كالم اهلل تعاىل، وال حرج يف القول إنه ميكن أن يدَرك جبملة مالحمه ومساته على ضوء 

"التناص" ومساته، ويكرر املفسرون عند تفسري القرآن الكرمي: نص قرآين، كالم إهلي وغريمها... ماذا يعين نصية 
 النص القرآن الكرمي، وماذا يقصد بكونه كالما هلل تعاىل وحده، وماذا يقال عن كونه ملفوظا إهليا؟؟؟  

 ن:فكل ما يسمى كالم مير باملرحلتني األساسيتني، يقول أل
“The placing of words together in sentences involves what is 
termed the syntagmatic (combinatory) axis of language; the 
selection of certain words out of sets of possible words involves 
what is termed the paradigmatic (selection) axis of language. Any 
piece of language (parole) is produced by processes of 
combination along the syntagmatic axis and of selection along the 
paradigmatic axis”. (13)   

وضع الشفرات معا يف مجل يسمى ب  العملية السينتجماتية/التوفيقية اللغوية؛ بينما اختيار بعض الشفرات 
من جمموعات ممكنة للكلمات يسمى ب  العملية الربامجاتية/ النموذجية واالختيارية اللغوية. يتم إنتاج أي 

   جية اللغوية.  جزء من اللغة من خالل إعماهلا عن طريق التوفيقية اللغوية والنموذ

                                                           

)12( Intertextuality: p. 26.  
)13( Intertextuality: p. 9.  
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تؤكد اآلن أن اللغة العربية تنتسب  philologyفاملكتشفات احلديثة يف علم النصوص القدمية أو فقه اللغة 
إىل لغات سامية مثل أخواهتا من اللغة اآلشورية والبابلية والفينيقية واألكادية والعربانية والسريانية واآلرامية 

لعربية حتتالن مكانة خاصة بني اللغات السامية كلغتني حيتني يرجع الفضل يف واحلبشية... "واللغتان العربانية وا
إبقائهما إىل التوراة العربانية والقرآن العريب على الرتتيب. ومن مميزات اللغة العربية أهنا تشتمل على عناصر قدمية 

 مهد اللغات السامية أو ناحية جدا من اللغات السامية األصلية. وهذا يدل على أن اللغة العربية كانت موجودة يف
وهذا التعالق بني اللغة  (14)قريبة منه، أو أن العناصر اليت نزحت إىل بالد العرب، كانت من أقدم األمم السامية". 

العربية وغريها تثبت التعالق والرتابط بني عربية القرآن الكرمي وساللة أصوهلا، وهذا ما يدل عليه قوله تعاىل: ﴿ِإنَّا 
[، فالقرآن الكرمي أثَّر يف مجيع اللهجات العربية الشائعة يف مجيع 2َناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن﴾ ]يوسف: أَنزَلْ 

أحناء اجلزيرة، "فقد بدأت تتبلبل وتضطرب وتنجذب بقوة إىل لغة القرآن حىت اندجمت كلها يف هلجته اليت هي 
وقد تقرَّر هذ التداخل يف نص القرآن الكرمي الذي اختاره  (15)هل مكة". هلجة احلجاز كما كان ينطقها خاصة أ

َل أو اسُتْبِدَل أي لفظ منه بلفظ آخر انتقض معناه  اهلل تعاىل لبين اإلنسان ليهتدي به إىل سواء السبيل، إن بُدِّ
 ومطلبه.

أبعاده، والهنائية دالالته،  لدى دي سوسور يكشف عن خفاء signفالنص القرآين من منظار نظرية الداللة/الرمز 
وتعددية دقائق معانيه، ومشول أسلوبه، وهذه التعددية والالهنائية والالحدودية يف دالالت مضامني النص القرآين 
ل هلا  عبارة عن الفسحة الكائنة فيه، النامجة عن مجيع السياقات الثقافية والتارخيية واجلماعية واللغوية والرتكيبية تشكِّ

 إطار هذا النص املقدس حيث ال ميكن انفصاله عنها وال انفصاهلا عنه.وجودا يف 
ظهر مما سبق أن التداخل الداليل واملضموين يف النص القرآين باعتباره نصا عربيا أصيال، والنصوص األخر 

آن الكرمي منزل اليت ورد على شاكلتها يف كالم العرب تقوم ببلورة مسات النصية املتالمحة اليت يألفها اإلنسان، فالقر 
من اهلل تعاىل على النيب صلى اهلل عليه وسلم بلغة عربية مبينة معجزة للخلق برمته عن أن يأيت أحد منهم بشيء 
من مثله أبدا، ورغم هذه احلقيقة إنه ال ينبغي أن حُيَْكَم على اإلطالق بنفي الصلة بني هذا الكتاب املبني والكتب 

والتعالق يف جمال هذا النص يعين تداخل الدالالت وتالحم املفاهيم وتعالق السالفة، ألن التداخل والتالحم 
املضامني من حيث الغاية واهلدف، إال أن التغيري الذي وقع فإنه كان من مقتضيات الزمان، وهذا األمر حيملين 

فية والنحوية على القول إن النص/البنية تشري يف ذاهتا إىل شبكة العالقات بني املستويات اللغوية من الصر 
والصوتية، واملستوى املعجمي، واملستوى الداليل، هذه املستويات الوظيفية واملعجمية والداللية متنع املتلقي منعا 

                                                           

م. انظر: 2008. ل  د. مظهر معني، قسم اللغة العربية وآداهبا، مطبعة جامعة بنجاب، الهور، باكستان. 591( حاضر اللغة العربية: 14)
 تاريخ اللغات السامية: . ل  إسرائيل ولفنسون، 

 . 595( حاضر اللغة العربية: 15)
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باتا من اخلوض يف قراءة النص دون اإلملام التام بظواهر سياقية، والنص يف نطاق "النصية" و"التناصية" صار 
 القة أو العالقات النصية بني النصوص:امتدادا هلا، يقول جرام ألن شارحا الع

“Reading thus becomes a process of moving between texts. 
Meaning becomes something which exists between a text and all 
the other texts to which it refers and relates, moving out from the 
independent text into a network of textual relations. The text 
becomes the intertext”. (16)  

صارت القراءة مسمى للعملية اجلارية بني النصوص. أصبح املعىن شيئا يوجد بني النص 
)األمامي/احلاضر( والنصوص األخرى اليت يشري إليها ذاك النص، وكذلك أمضت القراءة مسمى خلروج 

 قات النصية. أصبح النص متناصا.النص من إطار مفرده إىل شبكة العال
فالنص القرآين من إطار املفهوم اجلديد للتناص يتصف باالستقاللية والبقاء الدائم والعالقة الوثيقة بينه وبني 
السوابق من وجهة املفاد واستيعاب العالقات املمكنة بني النصوص وغريها، واألمر يتضح بكثري إذا ُدِرَس "النص" 

 ة التفكيك اليت تعترب مبدأ انقالب جذري حدث يف مفهوم "النص": من إطار اسرتاتيجي
“What has happened, if it has happened is a sort of overrun… that 
spoils all these boundaries and divisions and forces us to extend to 
accredited concept, the dominant notions of…”. (17) 

ذا كان قد حدث، هو عملية اجتياح... أبطلت كل هذه احلدود والتقسيمات وأرغمتنا "ما حدث، إ
على توسيع املفهوم املتفق عليه... ملا استمر يف تسميته "نص" ألسباب اسرتاتيجية... "نص" مل يعد 
منذ اآلن جسما كتابيا مكتمال، أو مضمونا حيده كتاب أو هوامشه، بل شبكة خمتلفة، نسيج من اآلثار 
اليت تشري بصورة الهنائية إىل أشياء ما غري نفسها، إىل آثار اختالفات أخرى. وهكذا جيتاح النص كل 

     )18(احلدود املعينة له حىت اآلن". 
ومنه شرع النص القرآين حيمل يف طياته آثارا سابقة وأصداء ماضوية، ومن الطبع إن معىن محل النص أثر نص 

دة النص من السابق، وإن عين به ذلك، فإن تلك اإلفادة تعين االكتساَب من آخر أو صدى نص آخر ال يعين إفا
منظور النصية البشرية، بينما تعين اإلكساَب من منظور نسبته إىل اهلل سبحانه وتعاىل، بالقياس إىل هذين الطرفني 

                                                           

)16( Intertextuality: p. 1. 
)17( Deconstruction and Criticism: by Harold Bloom,  

-ه 1418. عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت 367-366( املرايا احملدبة من البنيوية إىل التفكيك: 18)
 م.1998
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رخيية وثقافية، وتضع النصَّ من فإن هذه اإلفادة املنبثقة عن التأثر والتأثري املتبادل بني الطرفني مبنية على أسس تا
 إطار تفكيك تلك األسس يف وضٍع الهنائٍي والحتديدي. 

فال يكون النص إال نتاج نص مسبوق مثلما قاله ابن فارس: "باب القول على أن لغة العرب مل تنته إلينا 
: ذهب علماؤنا أو بكليتها، وأن الذي جاءنا عن العرب قليل من كثري، وأن كثريا من الكالم ذهب بذهاب أهله

أكثرهم إىل أن الذي انتهى إلينا من كالم العرب هو األقل، ولو جاءنا مجيع ما قالوه جلاءنا شعر كثري وكالم كثري، 
وأحر هبذا القول أن يكون صحيحا، ألنا نرى علماء اللغة خيتلفون يف كثري مما قالته العرب، فال يكاد واحد منهم 

ومن هنا تزول اإلشكاالت كلها اليت  )19(ل يسلك طريق االحتمال واإلمكان". خيرب عن حقيقة ما خولف فيه، ب
تدور حول وجود األلفاظ األعجمية يف القرآن الكرمي، هذا التمازج والتداخل والتالقح والرتابط والتماثل ال يعين أن 

كالم حممد صلى اهلل عليه وسلم، إمنا القرآن الكرمي كالم اهلل، الواحد، األحد،   -معاذ اهلل  -النص القرآين 
ر، املقتدر، األول، اآلخر، الظاهر، الباطن. فالعناصر البدوية واحلضرية واأللوان األدبية اليت تظهر يف الصمد، القاد

َي يف بواكري  هذا الكالم املعجز إهنا دليل على إعجازه الرباين، ألنه إن كان نسخة من إنسان ما لكان قد حُتُدِّ
 فضال عن اإلتيان بشيء يفوق هذ الكالم اخلالد.       نزوله، ولكن ما جاء أحد بكالم يعادله يف جانب من جوانبه

ما ورد يف القرآن الكرمي من األحكام والعبادات واملعامالت وتدبري املنزل والسياسة املدنية والرد على اليهود 
األول، ال والنصارى واملشركني وما يتعلق بعلم التذكري بأيام اهلل "إمنا وقع بيان هذه العلوم على أسلوب تقرير العرب 

فالنص القرآين كتاب يهتدي به الناس، وهذا االهتداء لعله يُ ْفَهم من إطار  )20(على أسلوب تقرير املتأخرين". 
النص الناجم عن نصية ما بعد احلداثة، ألن تلك النصية تعين دراسة النص من خالل حتليل العالقة بينه وبني 

 ه من املعىن والداللة. املتلقي، فاملتلقي يستخرج من النص ما حيتاج إلي
ذكر القرآن الكرمي الوقائَع واألحداث إمجاال مثل قصص قوم نوح، وعاد، ومثود، وقصص إبراهيم، وأنبياء بين 
إسرائيل عليهم السالم، فإهنا كانت مألوفة ملخالطتهم اليهوَد العرَب، ال القصص الشاذة غري املألوفة، ويتأكد منه 

أشكال الوقائع اليت أحدثها اهلل تعاىل، فالعالقة بني القصص من خلق آدم عليه  أيضا أن القرآن الكرمي انتزع
السالم يف األرض، وسجود املالئكة له، وامتناع الشيطان منه، وسعيه بعد ذلك يف إغواء بين آدم، وقصة خماصمة 

                                                           

سني أمحد بن فارس بن زكريا. التعليق وما بعده. أليب احل 36( الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها: 19)
م. وانظر  1997-ه 1418لبنان، الطبعة األوىل -واحلواشي ل  أمحد حسن بسج. منشورات حممد على بيضون، دار الكتب العلمية بريوت

وضع حواشيه . لإلما جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي. ضبطه وصححه و 55-1/53كذلك: املزهر يف علوم اللغة العربية: 
 م. 2009لبنان، الطبعة الثانية -فؤاد على منصور. دار الكتب العلمية

. ويليه فتح اخلبري مبا البد من حفظه يف علم التفسري كالمها لإلمام الشاه ويل اهلل أمحد بن عبد 18( الفوز الكبري يف أصول التفسري: 20)
ه [، قدميي  502مة احلسني بن حممد بن املفضل امللقب بالراغب األصفهاين ]ه [ مع مقدمة التفسري للعال1176الرحيم العمري الدهلوي ]

 . 1آرام باغ منرب  –كتب خانه 
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، الو  جهة احلاضرة، والوجهة نوح وهود وصاحل، وإبراهيم، ولوط، وشعيب عليهم السالم... عالقة ذات ُوْجَهتَ نْيِ
املاضية، واملزج والدمج بني هاتني الُوجهتني يعين التهجني القصصي، والبياين، والنصي، واألسلويب، فلكل قصة 
ستار، ولكل ستار حكمة، ومن يُ ْؤَتى تلك احلكمة الربانية فقد أُْوِتَى خريا كثريا، ألن القرآن الكرمي كتاب مبني 

ه حىت يوم الساعة. "والكلية يف مباحث األحكام أنه صلى اهلل عليه وسلم بعث بامللة يهدي به اهلل من اتبع رضوان
احلنيفية، فلزم بقاء شرائع تلك امللة، وعدم تغيري يف أمهات تلك املسائل سوى ختصيص العموم وزيادة التوقيتات 

الصالة والسالم، ويزكي سائر والتحديدات وحنوها، وأراد اهلل سبحانه وتعاىل أن يزكي العرب حبضرة النيب عليه 
األقاليم بالعرب، فلزم أن تكون مادة شريعته صلى اهلل عليه وسلم على رسوم العرب وعاداهتم، وإذا نظرت إىل 
جمموع شرائع امللة احلنيفية، والحظت رسوم العرب وعاداهتم، وتأملت تشريعه صلى اهلل عليه وسلم الذي مبنزلة 

    )21(كم سببا، وعلمت لكل أمر وهني مصلحة. وتفصيل الكالم طويل". اإلصالح والتسوية حتققت لكل ح
فاحليوية يف األحكام وغريها تقف عند حدود ارتباطها بالناس/املتلقني، وهذه العالقة تعين التعالق والتداخل 

كنها يف والتالقح والتثاقف داخل النص أو النصوص، هذه املفردات وإن مت ضبطها بألوان احلداثة وما بعدها ول
ْد أصال عن  الواقع تعاجل مفردات قدمية ال تفتأ ُتَكرَُّر ضمن مؤشرات تفسري اآلي القرآنية، فالقرآن الكرمي مل حيَِ
تبيان أصول امللة احلنيفية وبيان شرائعها وأمهات مسائلها، وهنا يتم الدمج الكلي بني النص القرآين وغريه من 

عميم اخلصوص، وزيادة التوقيت والتحديد، وإرساء مادة شريعة حممد النصوص األخر، بينما ختصيص العموم، وت
صلى اهلل عليه وسلم على أسس رسوم العرب وعاداهتم... أمور ال تزال تتحرك يف دوائر األخذ واجللب، واإلزالة 

جة قاطعة والرتسيب، والتحول والتحويل، والتغري والتغيري، والنسخ واالستنساخ. وكل ذلك ليكون القرآن الكرمي ح
 على العرب املفلقني من الشعراء واخلطباء واملرتسلني والكتاب وغريهم. 

واحلقيقة النصية تتجلى يف قضية معرفة أسباب الغموض يف املعىن واملراد من اللفظ القرآين، تقرَّر لدى العرب 
لوا إىل املراد منه بل  أنه كالم إهلي، إنه ليس كالم شاعر، وال كاهن وال عراف، ومع ذلك ما استطاعوا أن يص

كان عظماء قريش جمتمعني كانت ألسنتهم تتلعثم وعقوهلم حتار وآراؤهم تضطرب جتاه ضبط املعىن املطلوب منه،  
وكان رجال، داهية، حمنكا،  (22)وفيهم النضر بن احلارث بن كلدة،  ذات يوم يف ناديهم، فجرى ذكر الرسول 
يا معشر قريش، إنه واهلل قد نزل بكم أمر ما أتيتم له حبيلة بعد، قد كان وعاملا باألخبار، فقال لقومه ذات يوم: "

حممد فيكم غالما َحَدثا أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثا، وأعظمكم أمانة، حىت إذا رأيتم يف صدغيه الشيب 
                                                           

 .36-35( الفوز الكبري يف أصول التفسري: 21)
، وملا ظهر اإلسالم استمر على عقيدة اجلاهلية، كان من شجعان قريش، وصاحب لواء املشركني ببدر، وكان ابن خالة النيب   (22)

. أليب بكر أمحد بن احلسني 202كثريا. انظر: هامش دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: السفر الثاين/  وآذى رسوَل اهلل 
بنان، ودار الريان للرتاث القاهرة، ل -البيهقي، وثق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه الدكتور عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بريوت 

    م.1988 -ه  1408الطبعة األوىل 
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ما هو )حينما وخطه الشيب(، وجاءكم مبا جاءكم به )وعرض عليكم أمر الكتاب املبني(، قلتم ساحر، ال واهلل 
َحرة ونَ َفَثهم وُعَقَدهم، وقلتم كاهن، ال واهلل ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وختاجلهم ومسعنا  بساحر، لقد رأينا السَّ
سجعهم، وقلتم شاعر، ال واهلل ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر، ومسعنا أصنافه كلها: هزجه ورجزه، وقلتم جمنون، ال 

جلنون، فما هو خبنقه، وال وسوسته، وال ختليطه، يا معشر قريش، فانظروا يف واهلل ما هو مبجنون، لقد رأينا ا
    (23)شأنكم، فإنه واهلل لقد نزل فيكم أمر عظيم". 

فاالرتباطات اللفظية واملعنوية بني النص أو النصوص ال تكون إال على مستويات ثالث؛ معجمية ووظيفية 
وداللية، وهذه االرتباطات السياقية اللغوية وغري اللغوية تتمازج بدالالت دينامكية وأستاتيكية، ألن معاين النص 

احلاجات والضرورات، مما يعين أن هذا  القرآين تتزايد حسب األحوال والظروف وتقضي حوائج اخللق حسب
النص املقدس له صلة جذرية تتمخض منها نصيته، "إن عدم الوصول إىل فهم املراد باللفظ يكون تارة بسبب 
استعمال لفظ غريب وعالجه نقل معىن اللفظ عن الصحابة والتابعني وسائر أهل املعاين، وتارة يكون ذلك لعدم 

تارة يكون لغفلة عن سبب النزول، وتارة يكون بسبب حذف املضاف أو املوصوف أو متييز املنسوخ من الناسخ، و 
غريمها. وتارة إلبدال شيء مكان شيء، أو إبدال حرف حبرف، أو اسم باسم، أو فعل بفعل، أو لذكر اجلمع 

وتارة بسبب  موضع املفرد وبالعكس، أو الستعمال الغيبة مكان املخاطب، وتارة بتقدمي ما حقه التأخري وبالعكس،
انتشار الضمائر وتعدد املراد من لفظ واحد. وتارة بسبب التكرار واإلطناب. وتارة بسبب االختصار واإلجياز، ومرة 

         )24(بسبب استعمال الكناية والتعريض واملتشابه واجملاز العقلي...". 
وما خيص العمَل النصيَّ هنا هو تفسري أجوبة ابن عباس رضي اهلل عنهما عن أسئلة نافع بن األزرق، وتباعا 
لذلك   "مما ينبغي أن يعلم هاهنا أن الصحابة والتابعني رمبا يفسرون اللفظ مبالزم معناه، وقد يتعقب املتأخرون 

ص موارد االس ومن أنبل ما وصل إلينا من الرتاث مها  )25(تعمال". التفسري القدمي من جهة تتبُّع اللغة وتفحُّ

                                                           

ه [، حتقيق األستاذ على حممد هاشم، 733. لشهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويري ]16/155هناية األرب يف فنون األدب:  (23)
ه [، علق 218أو  213. البن هشام ]ت 1/328وية: لبنان. انظر: السرية النب -منشورات حممد علي بيضون دار الكتب العلمية بريوت 

 -ه  1410لبنان. الطبعة الثالثة  -عليها وخرج أحاديثها وصنع فهارسها الدكتور عمر عبد السالم تدمري. دار الكتاب العريب، بريوت 
يه أنيس أخي أيب ذر الغفاري . راجع يف هذا الباب قصة تنز 201م. ودالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: السفر الثاين/1990

عما كانوا يقولون فيه، واعرتافه بإعجاز القرآن الكرمي، فقال: إنه ليس بشاعر وال كاهن وال ساحر،  وكان أحد الشعراء، رسول اهلل 
دالئل النبوة ومعرفة فوضع النص القرآين على أقراء الشعر وطرقه وأنواعه، فوجده نصا مميزا من كل الوجوه، وال يلتئم معه يف شيء. انظر: 

 . 209-208أحوال صاحب الشريعة: السفر الثاين/
 .38-37( الفوز الكبري يف أصول التفسري: 24)
 .39( الفوز الكبري يف أصول التفسري: 25)
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مقوالت ثالث متداولة لدى علماء العربية؛ مراعاة مقتضى احلال، لكل مقاٍم مقاٌل، ولكل كلمة مع صاحبتها 
 مقاٌم. 

عقد اإلمام الشافعي بابا يف "الرسالة" عند احلديث عن السياق اللغوي، ومساه "باب الصنف يبني سياقه 
إنه مل يُ َعرِّْفه أصال ولكنه قد ساق أمثلة كثرية من القرآن الكرمي، حنو قوله تعاىل : ﴿َواْسَأهْلُْم َعْن اْلَقْريَِة معناه"، و 

ْبِت ِإْذ تَْأتِيِهْم ِحيَتانُ ُهْم يَ ْوَم َسْبِتِهْم ُشرًَّعا َوي َ  ُتوَن اَل تَْأتِيِهْم  ْوَم اَل َيْسبِ الَّيِت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ يَ ْعُدوَن يف السَّ
ُلوُهْم مبَا َكانُوا يَ ْفُسُقوَن﴾ ]األعراف:  [ َث قال: فابتدأ جل ثناؤه اآلية مبسألتهم عن القرية احلاضرة 163َكَذِلَك نَ ب ْ

ْبِت﴾، دل على أنه إمنا أراد أهل القرية، ألن القرية ال تكون عادية وال فاسق ة البحر، فلما قال: ِإْذ يَ ْعُدوَن يف السَّ
بالعدوان يف السبت وال يف غريه وإمنا أراد بالعدوان أهل القرية الذي بالهم مبا كانوا يفسقون. فيتضح من استدالله 
أنه يعين سياق النص أو ذلك الذي عرب عنه قبل ذلك بقوله: "وتبتدئ العرُب الشيَء من كالمها يبني أولُّ لفظها 

   (26)نه عن أوله، فهذه هو سياق النص" فيه عن آخره وتبتدئ الشيَء يبني آخُر لفظها م
ويقول الدكتور كمال حممد بشر متحدثا عن سياق املوقف أو املقام أو غري اللغوي: "لقد نص العرب على 

" لكل مقام مقال "  -مثال علماء البالغة استعملوه بعبارهتم املوجزة  -وجود ربط الكالم مبقامه وقالوا يف ذلك 
به منذ زمن قدمي... ومن أوائل من أدرك أمهية املقام وضرورة األخذ به بشر بن املعتمر  وقد اشتهر العرب باألخذ

الذي يروي عنه اجلاحظ أنه قال: "واملعىن ليس يشرف بأن يكون من معاين اخلاصة وكذلك ليس يتضع بأن يكون 
ما جيب لكل مقام من املقال". من معاين العامة، وإمنا مدار الشرف على الصواب وإحراز املنفعة مع موافقة احلال و 

(27)    
ومن أقرب املباحث إىل "التناص" هو العلم بالناسخ واملنسوخ، يقول الشاه ويل اهلل يف الوجوه الصعبة واملواضع 
الدقيقة يف فن التفسري هو معرفة الناسخ واملنسوخ، َث يقول: "وما ُعِلَم يف هذا الباب من استقراء كالم الصحابة 

م كانوا يستعملون النسخ بإزاء املعىن اللغوي الذي هو "إزالة شيء بشيء"، ال بإزاء مصطلح والتابعني أهن
األصوليني، فمعىن النسخ عندهم إزالة بعض األوصاف من اآلية بآية أخرى، إّما بانتهاء مدة العمل، أو بصرف 

فاقيا، أو ختصيص عام، أو بيان الفارق بني الكالم عن املعىن املتبادر إىل غري املتبادر، أو بيان كون قيد من القيود إت
   )28(املنصوص، وما قيس عليه ظاهراً، أو إزالة عادة اجلاهلية أو الشريعة السابقة"... 

فاملتأخرون استعملوا مصطلح "النسخ" يف أوسع معناه، أال، وهو اإلزالة، وهذه اإلزالة مبجرد لفظته يصبح 
ما ورد لدى القدماء يعين العالقة بني النصني السابق والالحق، وهذه مدار التداخل والتناصص، ألن اإلزالة في

                                                           

 ه .1424. رسالة الدكتوراه لردة اهلل بن ردة بن ضيف اهلل الطلحي، جامعة أم القرى.  الطبعة األوىل: 43-42( "داللة السياق": 26)
 . للدكتور كمال حممد بشر، الناشر: دار املعارف مبصر، كورنيش النيل، القاهرة.   57( دراسات يف علم اللغة: 27)
 .40( الفوز الكبري يف أصول التفسري: 28)
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العالقة قد تكون عالقة اإلزالة أي أن النص األول يزول مبجئ النص الثاين، أو التغري والتحول أي أْن تتغري داللة 
لة املطلقة يف شرائع ظاهر الكالم وتتحول إىل غري ظاهرها، أو أن تتقيد داللته باخلصوص أو العموم... وهذه اإلزا

امللة وأصوهلا وأحكامها تظهر من استقراء كالم الصحابة والتابعني حيث أهنم كانوا ال يستعملون: مجلة "نزلت يف  
كذا" حملض قصة أو وقعة حدثت يف زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم وصارت سبب نزول اآلية، "بل رمبا يذكرون 

نه صلى اهلل عليه وسلم أو بعده، ويقولون: نزلت يف كذا، وال يلزم هناك بعدما صدقت عليه اآلية مما كان يف زم
وهذا التطابق والتوافق بني اآلي أو النصوص يعين  )29(انطباق مجيع القيود بل يكفي انطباق أصل احلكم فقط". 

 بابه التشابك والتشابه والتماثل والتضارب، وإن مجيعها من مسات التداخل النصي أو النصوصية، فالنص يف
 يلتمس حكما من األحكام بناء على أوجه الشبه واخلالف بينه وبني غريه. 

إذن فكلمتهم/قوهلم: "نزلت اآلية يف كذا" ال تعين بالضرورة القصر واحلصر يف القصة اليت نزلت اآلية فيها، 
مما يعين أن التصوير صاحل  بل إهنا تعين أن اآلية قد أنزلت يف هذا القبيل، سواء كان هذا أو ما أشبهه أو ما قاربه

لتلك األمور واملطالب، وإىل هذه النقطة أشار أبو الدرداء رضي اهلل عنه حينما قال: "ال يكون أحد فقيها حىت 
ففي هذا القول مَتَّ تصريح التعددية والتسريب واإلزالة، واختالف  )30(حيمل اآلية الواحدة على حمامل متعددة". 

النص وخارجه، فالعالقة الداللية بني حممل اآلية يف موضع ومدلوهلا يف موضع آخر ال املنويات/املدلوالت داخل 
خيلو من تشابه احلكم أو القيود، لعله يكفي إلثبات التماسك أو التخالف أو التناقد أو التوافق بني النصوص. 

 فاهم. وهذا األمر يقّرر بالتحقيق والتفحص أن االتساق واالنتظام ال يتأتى دون فرضية الت
كما ال ميكن أن تنقطع صلة اآليات/النصوص بالعادات اجلارية والسجايا املألوفة لدى العرب األوائل. 
والقرآن الكرمي تابَع تلك األساليب املألوفة واملتوارثة بينهم لالنسجام واالتساق يف مضامينه ومعانيه، وميكن 

[ "فإهنم سألوا عما 28ُأْخَت َهاُروَن﴾ ]مرمي: مالحظة ذلك يف توجيه اسم "هارون" يف قوله تعاىل: ﴿يَا 
استشكلوه من أنه كان من بني موسى وعيسى عليهما السالم مدة كثرية، فكيف يكون هارون أخا ملرمي؟ كأن 
السائل أضمر يف خاطره أن هارون هذا هو هارون أخو موسى، فأجاب عنه صلى اهلل عليه وسلم: "بأن بين 

ون بأمس                 )31(اء الصاحلني من السلف". إسرائيل كانوا يسمَّ
أسلوب النص القرآين ما كان غريبا على أهل لغته، ألن مجيع األشكال البنوية اليت استخدمها القرآن الكرمي 
يف بيان مغزاه الداليل معروفة لدى أهل اللسان العريب، ومطّردة يف كالم العرب، ومن أوضح مثال لذلك باب 

أو أدواة الكالم مما يوجب اخلفاء أو التقدمي أو التأخري أو استعمال املتشاهبات والتعريضات حذف بعض األجزاء 

                                                           

 .46( الفوز الكبري يف أصول التفسري: 29)
 .47( الفوز الكبري يف أصول التفسري: 30)
 .49ري: ( الفوز الكبري يف أصول التفس31)
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والكنايات، وكذلك من سنن كالمهم تذكري الضمري املؤنث أو تأنيث الضمري املذكر أو إفراد ضمري اجلمع، 
 آخره.  وبالعكس. وقد يذكر املفرد مكان التثنية كاإلنشاء مكان اإلخبار وبالعكس... إىل

فالقرآن الكرمي مشحون بالكنايات والتعريضات واجملازات العقلية على شاكلة أشعار العرب األوائل وأتباعهم، 
وكذلك على طراز خطبهم، "وكان من عاداهتم يف مبدء القصائد التشبيب بذكر مواضع عجيبة ووقائع هائلة اختار 

[، 2-1لصَّافَّاِت َصفًّا. فَالزَّاِجرَاِت َزْجرًا﴾ ]الصافات: اهلل عزوجل هذا األسلوب يف بعض السور كما قال: ﴿َوا
ارِيَاِت َذْرًوا. فَاحْلَاِماَلِت ِوقْ رًا﴾ ]الذاريات:  ْمُس ُكوَِّرْت. َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرْت﴾ ]التكوير: 2-1﴿َوالذَّ [، ﴿ِإَذا الشَّ

ا وتأكيد األحكام السابقة وهتديد من خيالفها،  [، كما كانوا خيتمون املكاتيب جبوامع الكلم ونوادر الوصاي1-2
  )32(كذلك اهلل سبحانه ختم أواخر السور جبوامع الكلم ومنابع احلكم والتأكيد البليغ والتهديد العظيم". 

واحملقق إن تفسري النص القرآين ال ميكن دون تصرف عقل وإعمال فكر، فالتتبع يف كالم العرب والتفطن 
أمضى مسلكا لدى املفسرين، ومن َث تأيت جوالت العقل يف حتديد مراد اآلية وتعيني  لسوابق اآلية ولواحقها

مقصدها، فالنسخ مبعىن اإلزالة أي إزالة بعض اخلواص/األوصاف من اآلية املتقدمة باآلية املتأخرة بات مغزى 
لعمل أو صرف النصية ذات التناص، وذلك ألن إزالة وصف من األوصاف تقتصر على الزمن أي إهناء مدة ا

الكالم عن املعىن املتبادر أو تقييد داللة الكالم وختصيصه، وهلم جرا. "ومن مجلة ذلك شرح الغريب وبناؤه على 
تتبع لغة العرب أو التفطن لسياق اآلية وسباقها، والعلم مبناسبة اللفظ بأجزاء مجلة وقع هو فيها، فههنا أيضا 

لواحدة جتئ يف لغة العرب ملعان شىت، والعقول خمتلفة يف تتبع مدخل للعقل وسعة لالختالف، ألن الكلمة ا
استعمال العرب والتفطن ملناسبة السابق والالحق، وهلذا اختلفت أقوال الصحابة والتابعني يف هذا الباب، وكلٌّ 

لوجوه سلك مسلًكا، فينبغي للمفسر املنصف أن يزن شرح الغريب مرتني: يف استعمال العرب مرة ويف معرفة أقوى ا
وأرجحها ومناسبة السابق والالحق أخرى، فيعلم أي الوجهني أوىل وأقعد بعد إحكام املقدمات وتتبع موارد 

       )33(االستعمال وتفحص اآلثار". 
هناك جتتمع عناصر تصف النص القرآين بالنصية ما بعد احلداثية، ألن معرفة مفاهيمه مبنية على معرفة 
التاريخ واللغة والسياق، هذا الثالوث يقرِّر أن تتبُّع معاين القرآن الكرمي، والوصوَل إىل عمقها حيتاج إىل جوالت 

مياءات واإلحياءات واالقتضاءات، ورغم ذلك عقلية متتابعة خصوصا، لالطالع على الفحاوى واملضامني واإل
ينبغي أخذ لغة القرآن الكرمي من استعمال العرب اأُلَول، وليكن االعتماد الكلي على آثار الصحابة والتابعني، 

 وكذلك االتباع األقوى وما كان أوفق للسياق والسباق.      

                                                           

 .62( الفوز الكبري يف أصول التفسري: 32)
 .76( الفوز الكبري يف أصول التفسري: 33)
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دوال ومدلوالت ومدلوالت عليها، ومن أكثر  فالقرآن الكرمي صورة مركبة من اللفظ واملعىن والداللة، مثة
العالقات وضوحا وإبانة بينها هي العالقة الطبعية والوضعية واالصطالحية، وهذه العالقة يف ذاهتا تبحث عن 
ارتباطات عقلية ومنطقية حينا، وارتباطات توفيقية وتوقيفية مرة أخرى، وإن دلت هذه العالقات اللفظية والداللية 

ا تدل على العنصرية املشرتكة بينها اليت تدرس اإلعجاز املتعلق بالفصاحة للنص القرآين، فليس على شيء فإمن
يتعلق ذلك اإلعجاز بعنصره الذي هو اللفظ واملعىن، "وذاك أن ألفاظه ألفاظهم ولذلك قال تعاىل: ﴿قُ ْرآنًا َعَربِيًّا﴾ 

نبيها على أن هذا الكتاب مركب من هذه احلروف [، ت2-1[، وقال ﴿امل. َذِلَك اْلِكَتاُب﴾ ]البقرة: 2]يوسف: 
اليت هي مادة الكالم، وال يتعلق أيضا مبعانيه فإن كثريا منها موجود يف كتب املتقدمني، ولذلك قال تعاىل: ﴿َوِإنَّهُ 

ُحِف اأْلُ 196َلِفي زُبُِر اأْلَوَِّلنَي﴾ ]الشعراء:  َنُة َما يِف الصُّ [، وما هو 133وىَل﴾ ]طه: [، وقال: ﴿أَوملَْ تَْأهِتِْم بَ ي ِّ
مبعجز فيه من جهة املعىن، كاإلخبار بالغيب فإعجازه ليس يرجع إىل القرآن مبا هو قرآن بل هو لكونه خربا 
بالغيب، وذلك سواء كونه هبذا النظم أو بغريه، وسواء كان موردا بالفارسية أو بالعربية أو بلغة أخرى، أو بإشارة أو 

خصوص صار القرآن قرآنا كما أنه بالنظم املخصوص صار الشعر شعرا أو اخلطبة خطبة، بعبارة، فإذن بالنظم امل
        )34(فالنظم صورة القرآن واللفظ واملعىن عنصره، وباختالف الصورة خيتلف حكم الشيء وامسه ال بعنصره". 

ئعه السامية إىل زبر عربية القرآن، َث تسميته بالكتاب حينا، وب  الكتاب املبني حينا آخر، َث إرجاع شرا
األولني، واالستدالل على أحقية مضامينه ومفاهيمه بالصحف األوىل، وكذلك اإلبانة عن عدم نفاد كلمات اهلل 

َنا مبِْثِلِه  َوَلْو جِ العليا يف قوله تعاىل: ﴿َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَنَفَد َكِلَماُت َريبِّ  ئ ْ
ْلَنا آيًَة َمَكاَن 109َمَدًدا﴾ ]الكهف:  [، َث مداخلة النسخ ووقع التبديل يف النص القرآين يف قوله تعاىل: ﴿َوِإَذا َبدَّ

[، وكذلك النزول والتنزيل بواسطة روح القدس... إخل أمور تدرس قمة نصية النص، بل إن 101آيٍَة﴾ ]النحل: 
تاب يكاد أن يُ ْثِبَت حقيقة "النصية" يف طواياه أفضل بكثري مما تقوهلا احلداثة وما بعدها قلت إنَّ القرآن الكرمي ك

لكنت غري مبالغ يف هذا احلكم. ولعل األمر يتضح بكثري ملن ينظر يف القرآن الكرمي بدقة متناهية وانتباه عميق، 
ملنهج ال يضري نصيَة نصٍّ أيا كان أما ما خيتلف النص القرآين من النص الغريب هو املنهج فحسب، واختالف ا

ذلك، ألن "النصية" ال تقتصر على مفهوم دون مفهوم، وكذلك ال تنحصر دائرة "التناص" يف مدلول دون مدلول، 
بل "النصية" يف أوفق معانيها أصبحت منهجا نقديا، مثة قضايا تدرسها تلك "النصية" يف ضبط "النص"، إذا فات 

صر يفقد النصُّ حيويَته، والنص القرآين رغم تلك املداخلة اللفظية واملعنوية والداللية النصَّ عنصٌر من تلك العنا
والسياقية... أكثر بكثري مما يتصوره العاقل بينه وبني ما سلفه من الكتب والصحف والزبر وكالم العرب األوائل 

تني، وهذا األمر حيقق إعجازَه الذي والعهد اجلاهلي... ما استطاع أحد أن يقوم يف وجه نظمه احلصني، وأسلوبه امل

                                                           

 طبع مبطبعة اجلمالية مبصر، ه [،502. أليب القاسم احلسني بن حممد بن املفضل امللقب بالراغب األصفهاين ]429( مقدمة التفسري: 34)
 . 1329الطبعة األوىل سنة 
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دهش منه أناس مفلقون، وحينما التمسوا وجها فما وجدوا لنزول القرآن الكرمي بلغتهم سويا بغري تفاوت، "وهم 
ْم [، وقال: ﴿قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَّكُ 2فهموا معىن منطوقه بقرحيته جبلوا عليها كما قال: ﴿اْلِكَتاِب اْلُمِبنِي﴾ ]الشعراء: 

َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي﴾ ]هود: 3تَ ْعِقُلوَن﴾ ]الزخرف:  [، وكان مرضى 1[، وقال: ﴿ُأْحِكَمْت آيَاتُُه َُثَّ ُفصِّ
الشارع عدم اخلوض يف تأويل متشابه القرآن، وتصوير حقائق الصفات اإلهلية، وتسمية املبهم، واستقصاء 

 )35(نه صلى اهلل عليه وسلم عن شيء من ذلك". القصص، وما أشبه ذلك، وهلذا ما كانوا يسألو 
ه [ مفيد للقارئ يف باب النظم الذي قصده الراغب 471ولعل قول اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ]

األصفهاين، يقول اإلمام: "واعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضه علم النحو، وتعمل على 
اليت هنَُِجْت فال تزيغ عنها، وحتفظ الرسوم اليت رمست لك فال ختل بشيء منها، قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه 

وذلك أنا ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غري أن ينظر يف وجوه كل باب وفروقه، فينظر يف اخلرب إىل الوجوه اليت 
نطلق زيد وزيد هو املنطلق وزيد تراها يف قولك: زيد منطلق وزيد ينطلق وينطلق زيد ومنطلق زيد وزيد املنطلق وامل

وهكذا جرى األمر يف الشرط واجلزاء، واحلال وذي احلال، والتعريف والتنكري، والتقدمي والتأخري،  )36(هو منطلق". 
 واملميز والتمييز، واملؤكدات، واحلذف والذكر، والتكرار واإلضمار واإلظهار، فيضع كال من ذلك مكانَه. 

آن الكرمي سلك مسالك ضروب الكالم، وسار مسارات صنوفه، ولذلك تتحقق فتقرَّر مما سبق أن القر 
"النصية" يف القرآن الكرمي التصافها بسمات ال يتسم هبا إال النص املتكامل، فالبحث يف دوائر التعالق داخل 

شف عن النص وخارجه ينصبغ بارتسام تالقح املطالب، وتعالق املعاين، وتثاقف الفحاوى، مثة حملات عريقة تك
إعجاز النص القرآين، والسيما من الناحية املضمونية والداللية/السياقية، وكذلك اللفظية، يقول الدكتور سعيد 
حبريى يف مفهوم "النص" أنه: "وحدة كربى شاملة ال تضمها وحدة أكرب منها، وهذه الوحدة الكربى تتشكل من 

ومن الناحية الداللية على مستوى رأسي، ويتكون  أجزاء خمتلفة تقع من الناحية النحوية على مستوى أفقي،
املستوى األول من وحدات نصية صغرى تربط بينها عالقات حنوية، ويتكون املستوى الثاين من تصورات كلية تربط 

  )37(بينها عالقات التماسك الداللية املنطقية". 
ك أي الربط النحوي بني أجزاء ومما ذهب إليه علماء علم التفسري وأصوله يتأكد أن "النص" يالزم السب

النص، واحلبك أي التماسك الداليل بني أجزاء النص، واملقامية أي مناسبة النص ملقتضى احلال، والتناص أي 
السياق الثقايف للنص. فكل نص سواء كان نصا مغلقا أي ذا داللة واحدة، أو نصا مفتوحا أي ذا داللة متعددة 

لتناص... ومن أمثل النموذج لذلك هو النص القرآين، فال يسمح للعقل أن يتصف باحلبك والسبك واملقامية وا

                                                           

 .37التفسري: ( الفوز الكبري يف أصول 35)
 . 70( دالئل اإلعجاز يف علم املعاين: 36)
 م. 2008-ه 1429. ألمحد حممد عبد الراضي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة. الطبعة األوىل 24( حنو النص بني األصالة واحلداثة: 37)
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جيول ويصول حيث يشاء، وكذلك يدعو إىل االعتبار والتفكري والروية فيه عن طريق حتليل عناصر نصه وتفكيك 
القاعدة دالالته على مستوى التواصل الشكلي واملضموين، "ويبدو أن املفسرين قد فهموا أكثر من غريهم أن دور 

النحوية ال ينتهي عند شكل الكلمة، وإمنا يتجاوزه إىل الرتكيب، تركيب الكلمة داخل اجلملة وما تؤديه من عمل 
يف جتلية املعىن، ومن هنا تأيت أمهية العالقة احلميمة اليت حاول املفسرون إقامتها بني القاعدة النحوية والنص 

على النظرة إىل النص القرآين كامال إىل درجة أهنم رأوا القرآن الكرمي   القرآين، وهذا أمر طبعي، فعملهم يقوم أساسا
كالكلمة الواحدة، كله آخذ بعضه بيد بعض؛ فأكدوا التماسك الصويت والصريف والنحوي واملعجمي والداليل، 

ل وكذلك التماسك النصي، وأيضا أكدوا املناسبة بني حروف الكلمة الواحدة، وكلمات اجلملة الواحدة، ومج
           )38(النص الواحد، ونصوص القرآن كله". 

واتضح من ذلك أن من مفاهيم "التناص" استحضار نص ما بنص آخر. وكذلك العناصر اليت تربط النص 
بنصوص أخرى. فكل نص ميثل استيعابا وحتويال لعدد كبري من النصوص، وبذلك "يهدف التناص إىل الوقوف 

سابقة  -أو ألجزاء من نصوص  -النصوص يف استعادهتا أو حماكاهتا لنصوص على حقيقة التفاعل الواقع يف 
والقرآن الكرمي نزل بلغة مألوفة عند العرب، ومل تنصرف لغته عن أساليبهم حىت اضطر مصاقع األدباء  )39(عليه". 

إنه نص أرسى دعائمه  واملفلقون إىل االعرتاف بأن القرآن الكرمي كالم إهلي ال يشوبه نقص وال خلل َقلَّ أو َجلَّ،
على املواضعات واملسلَّمات اليت مكنَّهم من فهمه، وبذلك تزايد وصف "النصية" يف النص القرآين اليت حتقق دمج 
السريورة التارخيية واالجتماعية؛ العالقة الوثيقة بني النص القرآين والواقع، وهذه السمة يف النص القرآين ال تضر 

هنا "ال يعين أن دراسة التناص هي دراسة للمؤثرات أو املصادر أو حىت عالقات التأثري  قدسيََّته، فازدواج البؤرة
والتأثر بني النصوص، ولكنها دراسة تشمل كل املمارسات املرتاكمة واألنظمة اإلشارية والشفرات األدبية 

عربا لفهم أفقه الداليل واملواضعات اليت فقدت أصوهلا، وغري ذلك من العناصر اليت تساهم يف جعل قراءة النص م
والرمزي. ويف هذا اإلطار تشري جوليا كريستيفا إىل أن التناص مجلة املعارف اليت جتعل من املمكن للنصوص أن 

  )40(تكون ذات معىن". 
الحظ املفسرون كل اإلمكانيات اليت تدل عليها "النصية املعهودة" يف ميدان "التناص"، وراعوا املناسبات 

وية والسياقية والظروف احمليطة بأسباب النزول والناسخ واملنسوخ وترتيب السور وما إىل ذلك ك  مدخل اللفظية واملعن
منهجي ضروري بغية الوصول إىل املعىن واملطلب وحتديده واستكناه قدرات النص على استيعاب الواقع والوقائع : 

                                                           

 . 149( حنو النص بني األصالة واحلداثة: 38)
. للدكتور حسام أمحد فرج، تقدمي للدكتور سليمان العطار والدكتور حممود 194لنص النثري: ( نظرية علم النص رؤية منهجية يف بناء ا39)

 م.2009-ه 1430فهمي حجازي. مكتبة اآلداب، القاهرة. الطبعة الثانية 
 .195( نظرية علم النص رؤية منهجية يف بناء النص النثري: 40)
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علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ "فلهم فيه )تعريف علم التفسري( عبارات أحسنها قول أيب حيان: هو 
القرآن ومدلوالهتا وأحكامها اإلفرادية والرتكيبية ومعانيها اليت حيتمل عليها حالة الرتكيب وتتمات لذلك... وقولنا: 

 )41(وتتمات لذلك هو مثل معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضيح بعض ما أهبم يف القرآن وحنو ذلك". 
يف سياق احلديث عن التفسري باملأثور جميبًا عن قول القائل: "فما أحسن طرق  ] ه774[ويقول ابن كثري 

التفسري؟ )فاجلواب( أن أصح الطرق يف ذلك )التفسري( أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أمجل يف مكان فإنه قد 
إلمام بسط يف موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإهنا شارحة للقرآن، وموضحة له، بل قد قال ا

الشافعي رمحه اهلل تعاىل كل ما حكم به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن... فإن مل جتده 
فمن السنة... وحينئذ إذا مل جند التفسري يف القرآن وال يف السنة، رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة، فإهنم أدرى 

اختصوا هبا وملا هلم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل  بذلك ملا شاهدوا من القرائن واألحوال اليت
 (42)الصاحل..". 

ينشأ "النص" يف عامل ملئ بالنصوص، ومن ََثَّ فإنه يسعى إىل التصرف فيها؛ إما باإلحالل وإما باإلزاحة، 
ل يكون وكالمها من مسات آليات "التناص" أو حركة عالقات النصوص بعضها ببعض، "والنص يف كل األحوا

، إنه ما نشأ يف فراغ، أما ( 43)نتاجا لعالقة جدلية بني النص احلاّل والنص ال ُمزاح".  فالقرآن الكرمي نص حالٌّ
النصوص السابقة أو الزبر املتقدمة فإهنا نصوص ُمزاحة، وهذه العالقة اجلدلية تتسم يف عالقة التفاعلية، ألن النص 

يف كشف رؤآه اجلديدة أو رؤية القدمي يف ضوء األبعاد اخلافية يف اجلديد. البديل ال يستغين عن النص املستبدل به 
ْستَ َقرََّها والقرآن الكرمي يصرح مبا قلته، يقول اهلل تعاىل: ﴿َوَما ِمْن َدابٍَّة يِف اأْلَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه ِرْزقُ َها َويَ ْعَلُم مُ 

[، فاملعلومات حول الرزق واالستقرار واالستيداع موجودة يف ِسِجلٍّ 6د: َوُمْستَ ْوَدَعَها ُكلٌّ يف ِكَتاٍب ُمِبنٍي﴾ ]هو 
 مساه اهلل تعاىل ب  "كتاب"، َث وصفه ب  "مبني"، ويقول تعاىل: ﴿َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي﴾ ]البقرة:

"الكتاب" للتأكيد على صدق املطلب، َث صرح  [، باسم اإلشارة للبعيد تعظيما وتكرميا للكتاب املبني، َث عرَّف2
ذاك التأكيد بنفي اجلنس القاطع؛ "ال"... َث استطرد اجلاحدين بذكر احلال "هدى" أي: هاديا مع االستثناء 

                                                           

 -1406قدمي للدكتور. فتحي عبد القادر فريد، دار املنار. الطبعة . بتحقيق وت37-36( التحبري يف علم التفسري للسيوطي: 41)
1986. 

. تقدمي عبد القادر أرناؤوط، دار السالم للنشر والتوزيع 1/20( تفسري القرآن العظيم املعروف ب  تفسري ابن كثري البن كثري القرشي: 42)
 . 1999-1419الرياض. الطبعة األوىل 
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املعنوي، أال وهو كلمة "املتقني"، َث ميكن مالحظة دقائق هذا النظم العميق حيث باشر سبحانه وتعاىل تلك اآلية 
[، وصفا وبيانا للمتقني بصفة إمياهنم بالغيب، مما يعين أن هناك من 3يَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب﴾ ]البقرة: بقوله: ﴿الَّذِ 

املعلومات والعلوم واملعارف تعجز العقول من دركها مهما قد أحاطها هذا الكتاب املبني. فاملعىن الشائع 
النص اإلنساين، ولكنه ال يتوافق متاما مع النص للتداخل/التناص أن الالحق يكون نتاج السابق وإن توافق مع 

 اإلهلي، وبذلك خيتلف مرمى "التداخل/التناص" من مرامي النص والنصية والتناص. 
ولدقة معرفة مواطن التداخل يف القرآن الكرمي نأخذ على سبيل املثال تفسري القرآن بالقرآن، وقد انتهجه 

أعرايب عن معىن آية من القرآن الكرمي وهي: ﴿وملَْ يَ ْلِبُسوا ِإميَانَ ُهْم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حينما سأله 
[، قائال: "وأينا مل يظلم نفسه؟ ففسر له النيب صلى اهلل عليه وسلم اآلية بإيضاحه معىن 82ِبظُْلٍم﴾ ]األنعام: 

ْرَك َلظُْلمٌ  هذا  (44)[". 13َعِظيٌم﴾ ]لقمان:  "الظلم" بأنه "الشرك" مستشهدا بآية أخرى من قوله تعاىل: ﴿ِإنَّ الشِّ
التداخل بني اآليتني ال يتم دون نقل احلصيلة الداللية من آية إىل آية أخرى النطوائهما على اخلصائص اليت تفضي 

 إىل التماسك واالنسجام.  
ومن املستحيل أن يفهم النص بدون وضعه يف سياق "النصية"، وبدون فكرة "النصية" يتعذر احلديث عن 

دلوالت واحملموالت للكلمة أو اجلملة أو الفقرة أو النص، ألن سياق "النصية" يُْكِسُب "الشفرة اللغوية" من امل
املعىن احملدد من السياق الذي تظهر فيه وتتعامل معه. فالنصية تقوم بدور فعال يف صياغة مالمح النص اجلديد، 

 بوصفه اتصاال خبارجه واتصاال ضمن النص الواحد يقدم ويف حتديد عالقته بالعامَل الذي يظهر فيه. فالنص القرآين
ي اتصال النص القرآين بالذات أو بأنظمة عالقات أخرى. هنا  البُ ْعَد الوظيفي للتناص، هذه الوظيفة النصية تغذِّ
يالحظ أن "التناص" يف القرآن الكرمي مبين على أساس استيعاب وحتويل وتبديل لعدد كبري من النصوص، مما يعي 

وار النصوص كما ترى جوليا كريستيفا "أن التناص هو حوار النصوص أو امتصاص هلا، على أساس من انعكاس ح
واحد أو جمموعة من األصول الثقافية يف كل نص، أو أنه ترحال للنصوص، ففي فضاء النص تتقاطع وتتالقى 

          (45)ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى". 
دا من كالم العلماء يتفرع إىل منطني: النمط اجلزئي والنمط الكلي. فالنمط اجلزئي يعين فالنص القرآين كما ب

الشفرات اللغوية واملقتطعات النصية والشظايا املعجمية، ومن احملقق أن "التناص" يتحقق يف النص القرآين لفظا 

                                                           

 م. 1986-ه 1406. للشيخ خالد عبد الرمحن العك، دار النفائس، بريوت. الطبعة الثانية 32أصول التفسري وقواعده: ( 44)
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فصاحته، ولكن أشكال أسلوبه وداللة من هذا اإلطار أي إن مستوى هذا النص املقدس مهما بلغ ذروة بالغته و 
وصور بيانه ما كانت غريبة على مسامع أصحاب البيان. ويتخذ القرآن الكرمي/النص القرآين يف تعامله مع قارئه 
األول/العرب األوائل اجتاهات عدة. وبذلك ال بأس فيما يقال إن النص القرآين تعبري عن إنتاجات سياقات العصر 

كرته، كامنة يف أعماقه، إنه ميّثل قوة خارقة للماضي واحلاضر وتقاليدمها يف كيانه لوجود حملات عريقة يف وعي ذا 
املعجمي والوظيفي والداليل/السياقي رغم علوِّ كعبه بني النصوص السابق والالحقة، "وعلى هذا يقوم "التناص" 

ياب، وحيدث هذا يف على العالقة النصية اليت تصل الالحق بالسابق، وترد عالقات احلضور إىل عالقات الغ
التجاوب الداليل الذي تشري به النصوص إىل النصوص السابقة، أو تردِّد به النصوص أصداء غريها الذي يكّمل 

     (46)معناها". 
أما النمط الكلّي فيعين النص الكلي أو النظم الكلي ذا صلة بذاته، فال جيري فيه "التناص" وال يطّرد فيه 

ال يقاس فيه احلس التارخيي والثقايف، وال حيقق فيه التفاعل بني احلاضر واملاضي، ألنه  عمل حتويل ومتثيل، وكذلك
باعتباره أسلوبا أمثل يكسبه رونقا ومجاال يصبح بريئا من التأثر والتأثري، واملصدرية واملرجعية، والتفاعلية اللفظية 

نتاج استلهام أسلوبه أو مضمونه وكذلك ال يكون والداللية جبملة معانيها. فالنظم القرآين من إطار كليته ال يكون 
نتاج استفادة من اإلرث املاضي أي التارخيي والثقايف يف حتييز وجوده ولكنه مفاد نتاجات تلك النصوص البائدة 
واحلاضرة، ولذلك أرى يف القرآن الكرمي نوعي النصوص: النصوص الظواهرية والنصوص التكوينية، مثة حمتويات ال 

انيها إىل الذهن من القراءة الفاحصة فيها بينما توجد يف هذا الكتاب املبني من املعاين غري الظاهرة، ال تتبادر مع
تتحقق مدلوالهتا للعقل بإلقاء نظرة عاجلة فيها بل إهنا تطلب أحيانا الصمت الالزم من اإلنسان، رغم هذا 

نص القرآين ال يقتصر على زمان دون زمان، أو التناغم بني النصوص الظواهرية والتكوينية ينبغي أن يقال إن ال
حال دون حال، أو مكان دون مكان، إنه نص ثابت نزل بأساليب أهل زمانه، وسلك الشظايا اللفظية والداللية 

 اليت جاءت على املهيع الذي كانت تسلكه العرب يف كالمها. 
ل املخطط الثالوث على أساس  فال  -انتماء "اللغة" إىل النص القرآين  -وقبل ختام البحث ينبغي يل أن أشكِّ

يقال: لغة اهلل، الستعارة أداة "اللغة" قيمة شظاياها من العوامل الداخلية واخلارجية، إال أنه ما تداول يف الثقافة 
ما "الكالم" فإنه ينتسب إىل اهلل تعاىل فيقال: كالم اهلل، أي إنه  اإلسالمية هو املعروف ب : "لغة القرآن الكرمي". أ
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كالمه، وال شريك له فيه، والذي جيمع بني هذين الوجهني هو: "النص"، فعالقة النص بطرفيه هو 
 "النصية/التداخل/التناص"، فال مناص للنص أو النص القرآين من هذه النصية التناصية.  

 النص                                                       
 الكالم              اللغة                                                            

 الخاتمة
 وفيما سبق حاول البحث أن يصل إىل نتائج تالية:

 ال يوجد يف العامل نص كائنا ما كان خيلو من النصية. -
 األحد الواحد له صالت عميقة بغريه من الكالم. النص القرآين رغم كونه كالما هلل -
 مل يغفل النص القرآين مسايرة أساليب البيان اجلاري بني أهل الزمان بل األزمان. -
 طرح القرآن الكرمي شواهد عديدة تؤيد املداخلة النصية واملمارسة التناصية بني أوجه النصوص املختلفة. -
األوجه دون سبب من األسباب مثل الرتسيب أو اإلزاحة... والنص القرآين من  مثة أوجه شبه وأوجه اختالف، وال تنشأ تلك -

 أمثل النماذج وأنبلها يف إثبات صالت وطيدة للفظته ومعناه بلفظة العرب ولغته وكالمه. 
ين أنه يف أدىن مجع القرآن الكرمي يف ثناياه أشتاتا من املفردات تعود أصوهلا إىل لغات ترجع أخريا إىل سالالت خمتلفة، مما يع -

 مراتب نصوصيته تالزم نصية اللفظة. 
استدل القرآن الكرمي بذاته على أنه ما جاء به ليس بغريب بل إنه هو عني ما جاء يف الصحف األوىل، ويف زبر األولني، وهذا  -

 من أوضح األدلة على أن هناك عالقة التمازج/التماثل بينه وبني غريه من النصوص. 
الكرمي وغريها عالقة؟ نعم، فما هي تلك العالقة؟ وما مداها يف النص القرآين؟ هذا وأشباهه من عشرات األسئلة اليت  هل بني لغة القرآن

 تنتظر اإلجابَة عنها على مستوى البحث واملنهج.


