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، حيث استهدفت )العباسيالتعالق النصي يف الوصايا العربية يف العصر (يعاجل هذا البحث موضوع      

الدراسة آلية التعالق النصي بصفتها آلية نقدية اشتهرت يف الساحة النقدية الغربية، واليت تؤكد بدورها 

على أّن النصوص تتداخل وتتفاعل فيما بينها، وال وجود لنصوص تتشكل من الفراغ، كما أّن هذه اآللية  

ن حتت مسميات خمتلفة؛ كالسرقة والتضمني، واليت كانت هلا إرهاصات يف الرتاث العريب القدمي، لك

تتقارب يف معناها مع مصطلح التعالق النصي، لذلك ّمت تفعيل هذه اآللية على نصوص الوصايا العربية يف 

العصر العباسي، ولكنها نصوص إبداعية احتوت بني ثناياها خمتلف أشكال التعالقات النصية، الدينية 

  .واألدبية والتارخيية

  .الوصايا، النص، التعالق، العصر العباسي، آلية :مات المفتاحيةالكل

Abstract : 
This study deals with the subject of the textual correlation in the arab 

commandments in the Abbasid era. The study targeted the mechanism of 
textual correlation as a criticism mechanism known in the western criticism 
arena which in turn confirms that texts overlap and interact with each other, 
this mechanism was activated on the texts of the Arabic testaments in the 
Abbasid period, and because they were creative texts that contained various 
forms of textual, religious, literary and historical correlations. 
Key words: commandments, text, correlation, Abbasid era, mechanism. 
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  مقدمة

مما ال شك فيه أّن العملية اإلبداعية لدى أّي مبدع ال ميكن أن تتجسد من الفراغ، ذلك 

أّن الّنص األديب يتشّكل انطالقا من النصوص السابقة له أو املتزامنة معه، فال ُميكن ألّي نّص 

 أديب أن ينشأ من العدم، ومن ّمث فكّل نّص يتقاطع مع نصوص أخرى قد يكون استفاد منها

ليشّكل نفَسه نصا جديًدا، وبالتايل فالنص الذي ينتجه املبدع يتغذى بغريه من النصوص، 

ويتفاعل مع خمتلف املكونات األدبية والثقافية والفنية، ويلجأ املبدع إىل تضمني النصوص الغائبة 

  .يف نصه عن طريق التفاعل معها، واصطلح النقاد على هذه العملية مصطلح التعالق النصي

األخري مصطلح حداثي، ظهر بظهور الدراسات احلديثة اليت �تم بعملية التأثري  هذا

والتأثر بني النصوص اإلبداعية، فاإلنسان ال يولُد مبدًعا وال كاتًبا ولكن استهالكه بكمٍّ هائٍل من 

النصوص مبختلف مشار�ا يعينه على ترسيخ ثروة ثقافية يستفيد منها يف صقل مواهبه الفنية، 

أّن هذا املوضوع وّلد لدي رغبًة جاحمًة يف سرب أغوار األدب العباسي، ومعرفة املستوى حيث 

الفكري واألديب للكّتاب واملبدعني من خالل أدب الوصايا، وهذا بدوره يقودنا إىل طرح 

 ما مفهوم التعالق النصي؟ وما هي آلياته؟ وفيَم تتمثُل أهم الروافد الثقافية اليت: اإلشكالية اآلتية

وظفها الُكّتاب يف وصاياهم؟ وهل نصوصهم صورة طبق األصل لسابقيهم أم هي إبداع متجّدد 

  .يف الشكل واملضمون واألسلوب؟

  :مفهوم التعالق الّنّصي-1

  :في النقد الغربي-1-1

يُعّد التعالق النصي من أهّم املصطلحات احلديثة يف الساحة النقدية، فقد احتّل مكانة  

تطبيقية على النصوص األدبية مبختلف مستوياته وأشكاله، حيث جند الناقد كبرية يف آلياته ال

خيصص أهم أحباثه يف معاجلة قضية تداخل النصوص ) Gérard Genette( جنيت جيرار

: ، حيث عّرب فيه عن معىن التعالق النصي بقوله)معمار النص(وتعالقها، وذلك من خالل كتابه 

، ُمشريًا بذلك إىل أّن 1"أخرى بشكل مباشر أو ضمين كّل ما جيعل نًصا يتعالق مع نصوص"

النصوص تربطها عالقات خمتلفة ببعضها البعض، قد تكون هذه العالقات ظاهرة وجلية، أو خفية 

الذي يؤكد  Mikhaïl Bakhtine ميخائيل باختينومضمرة، ُيضاف إىل ذلك ما أشار إليه 
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على التعدد اللساين الذي يكون أساس احلوار،  أّن اللغة األدبية تقوم) "فلسفة اللغة(يف كتابه 

فالنص ... الذي هو سلسلة من احلوارات يف ا�تمع وبفضل هذا احلوار يفهم موضوع اخلطاب

أّن اللغة اإلبداعية تقوم على  باختين؛ يكشف 2"عنده تدخل يف حوارات مع نصوص أخرى

تواصل بني خمتلف إبداعات األدباء، جمموعة من امللفوظات اللسانية اليت تؤدي بدورها  وظيفة ال

  . مؤكًدا أّن النصوص األدبية ال ُميكن أن تقوم دون التفاعل والتعالق مع نصوص سابقة هلا

) جوليا كريستيفا(ويف سياق التنظري املنهجي ملصطلح التعالق النصي جند الكاتبة الفرنسية 

Julia Kristeva هو ترحال : "يف قوهلا تنطلق من مفهومها العام للنص، ويتجّلى ذلك

للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء معّني تتقاطع ملفوظات عديدة متقطعة من نصوص 

  .، فالنص إذن هو امتصاص لنصوص متعددة تساهم يف تشكيله3"أخرى

أحد أقطاب النقد  Roland Barthes) روالن بارت(كما يُعّد الباحث الفرنسي 

ممارسة داللية يوّظف : "تعالق النصي، حيث يُعرّفه بقولهاجلديد، الذين سامهوا يف توسيع دائرة ال

بدُع كّل طاقاته، فالّنص تناّص والّتعالق الّنّصي هو إدراك القارئ لعالقات بني الّنص 
ُ
فيها امل

يف قوله هذا على أّن ) بارت(يؤكد . 4"والنصوص السابقة له، أو احلضور الفعلي يف نّص آخر

الت والتعالقات النصية اليت حتتاج إىل قارئ يعمل على كشف الّنّص مشحون بكم هائل من الدال

هذه الدالالت وتأويلها ِوفًقا لدرجة ثقافته ولرصيده الفكري، كاشفا بذلك مواطن الّتأثّر والّتأثري 

  .ومدى تفاعل الكاتب مع نصوص غريه

  التعالق النصي في النقد العربي-2

  عند القدامى-2-1

من أشكال التعالقات النصية يف مؤلفا�م، لكن حتت  عاجل النقاد القدامى الكثري

  .مسميات كثرية، وذلك من أجل معرفة ابتكار املبدع للمعاين اجلديدة

والصحيح أّن اإلشارات إىل وجود التعالق النصي إشارات قدمية ِقَدم الشعر العريب، فقد 

سبقه، ويتضح  حذامابن أنه ليس أّول من بكى األطالل، وأّن  امرئ القيسورَد عن الشاعر 

  :ذلك يف قوله

ـــــــِل َلَعلَّنَـــــــا ـــــــى الطَّلَـــــــِل الُمحي ـــــــا َعل   ُعوَج
  

ــــُن ُجــــذامِ  ــــّدياَر َكمــــا بكــــى اب   5نَبكــــي ال
    

  :حني يقول عنترة بن شدادوََكما تـََلمََّس نّقاد املعاين واألفكار عند الشعراء األوائل أمثال 
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ـــــــــَردَّمِ  ـــــــــعراُء مـــــــــن ُمتَـ   َهـــــــــْل غـــــــــاَدَر الشُّ
   

ـــــــَوهُّمِ َأْم َهـــــــْل عَ  ـــــــّداَر بعـــــــَد تـَ   6َرفـــــــَت ال
    

فعنرتة هنا يُقرُّ بأسبقية الشعراء عليه، وأنه قد اطّلع على أشعارهم، ورسخت يف ذهنه، 

  .فقام بإخراجها يف قالب جديد خاص به

من النّـّقاد الذين اهتموا �ذه القضية األدبية، حيث يقول  ابن رشيق القيروانيكما يُعّد 

فكّل شاعر . 7"هذا باب ُمتَِّسٌع جًدا ال يَقِدُر أحٌد من الشعراء السالمة منهو ): "العمدة(يف كتابه 

  .قد أخذ من غريه وال يسلم َأَحٌد من املبدعني من ذلك

  عند المحدثين-2-2

حظي مصطلح التعالق النصي باهتمام كبري يف الدراسات العربية احلديثة واملعاصرة، حيث 

يف الدراسات العربية بتعدد النقاد، ومن بني هذه تعددت صياغات مصطلح التعالق النصي 

فالناقد . إخل... التناصية، النصوص المتداخلة، النص الغائب، تفاعل النصوص: الصياغات

من النقاد الذين درسوا مصطلح التعالق النصي، غري أنّه استخدم مصطلح ) سعيد يقطين(

سابقة، فهو يتعالق �ا ويتفاعل معها  أّن النّص ينتُج ضمن بنية"، حيث يؤّكد )التفاعل النصي(

بأّن  يقطينيُقّر . 8"حتويًال أو تضميًنا أو خرقًا ومبختلف األشكال اليت تتّم �ا هذه التفاعالت

  .الّنّص يتعالق مع النصوص السابقة له ويتفاعل مع خمتلف مكونا�ا اللغوية والفكرية

لتعالق النصي، حيث استخدم هو اآلخر إىل مصطلح ا) حممد بنيس(كما تطّرق الناقد 

فالنص شبكة فيها عدة : "، يقول)النص الغائب(، ويُطلق عليه كذلك )التداخل النصي(مصطلح 

نصوص، فال يوجد نص خارج نص آخر، وهذه النصوص األخرى الال�ائية هي ما نسميه بالنص 

ري عن مسارها يتّضح من هذا القول أّن النصوص اليت توّظف يف النص األصلّي تتغ. 9"الغائب

  .وعن الدالالت اليت تؤديها، وفق ذهنية الكاتب وذائقة املتلقي من خالل عملية القراءة

  آليات التعالق النصي-3

أمجع النقاد على صعوبة حتديد آليات ثابتة وواضحة للتعالق النصي، وذلك نظرًا لتعّدد 

آليات هذه الظاهرة، ومن  البىن النصية، حيث أجنز بعض النقاد دراسات كمحاولة منهم لتحديد

  :، وهي كالتايل)حممد مفتاح(بني هذه الدراسات ما أجنزه الناقد 

  :ويحصل بأشكال مختلفة، أهمها: التمطيط-3-1

  ):الكلمة المحور(، الباراكرام )الجناس بالقلب وبالتصحيف(األناكرام -3-1-1
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  .لسع- لوق، عسل-قول: مثل القلب،*

  .عنزة حنل، عثرة،-خنل: مثل التصحيف،*

  .قد تكون مشتتة طوال النص مكّونة تراكما يُثري انتباه القارئ :الكلمة المحور*

يؤّكد حممد مفتاح أنه أساس كّل خطاب، وخصوًصا الشعر، حيث أنّه ال بّد : الشرح-3-1-2

  .على الشاعر أن يدرك كّل الوسائل والعناصر املتعّلقة �ذا املفهوم

هريًا يف كّل خطاب، ال سيما أ�ا تبّث احلياة يف تلعب دورًا جو : االستعارة-3-1-3

  .اجلمادات، وتساهم يف التشخيص

  .إخل... تكرار الكلمات والصيغ واألصوات: التكرار-3-1-4

  .الصراع يوّلد توترات خمتلفة بني عناصر الّنص املعّقدة: الشكل الدرامي-3-1-5

أو تباعدها وارتباط الرتاكيب النحوية أي أّن جتاور الكلمات املتشا�ة : أيقونة الكتابة-3-1-6

  .10ببعضها البعض، كل هذه األشياء حتمل دالالت اخلطاب الشعري اعتبارًا ملفهوم األيقون

ال يقتصر التعالق النصي على التمطيط فقط، بل إّن هناك ما ُيسّمى بعملية  :اإليجاز-3-2

ية للقصائد الشعرية القدمية، ّمث إّن اإلجياز، ويرى مفتاح أّن معرفته ترتكز على اإلحاالت التارخي

  .11اإلجياز يعتمد على عملية الرتكيز واالختصار، وهذه العملية تدعى اإلحالة احملضة

  :أشكال التعالقات النصية-4

   :التعالق النصي الديني-4-1

يقوم هذا النوع على النصوص ذات البعد الديين من القرآن الكرمي واألحاديث النبوية عند 

توظيف النصوص الدينية يُعّد من أجنح الوسائل وذلك : "عنه) صالح فضل(، ويقول املسلمني

ميتلك الّنص الديين . 12 ..."وهي إّمنا ممّا ينزع الذهن حلفظه وُمداَومة َتذَكُّرِهِ ... خلاصية جوهرية

ا كان التأثري على املتلقي من أهّم الغاي
ّ
ات اليت يصبو قدرة فائقة ُمتّكنه من التأثري على القلوب، ومل

إليها األديب، فإّن استغالل النص الديين يف بناء الّنّص األديب يساهم بشكل كبري يف تقوية املنتج 

  .الفين ويزيده مجاًال يستحوذ على ذائقة املتلقي

   :التعالق النصي التاريخي-4-2

اليل، ذلك أّن املبدع تُعّد املادة التارخيية رصيًدا معرفًيا يُثري عملية الكتابة ويعّمق بُعدها الد

يستعمل معطيا�ا للتعبري عن قضاياه ومهومه، خاصة فيما يتعّلق ببيئته وقوميته، حيث أنّه ُيضفي 
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فاحلدث التارخيي أو الشخصية التارخيية تكون فقط ضمن : "قيًما تارخيية وحضارية على نتاجه

فالشخصية التارخيية حمصورة إطارها التارخيي ولكن بثوب جديد خيلعه عليها الكاتب أو الشاعر؛ 

يف إطارها فينفخ فيها الشاعر روًحا جديدة، فتجتاز حدودها الّضّيقة وتكتب أبعاًدا معنوية 

فالشخصية التارخيية أو احلدث التارخيي يساهم بشكل كبري يف إضفاء أبعاٍد داللية . 13"جديدة

ة اإلبداعية للمبدع، يف جديدة، تسمح بامتزاج اجلديد بالقدمي، وذلك يتحقق من خالل القدر 

  .اختيار املواقف اليت تنبض باحليوية

  :التعالق النصي األدبي-4-3

نقصد بالتعالق النصي األديب تداخل نصوص أدبية خمتارة، فإن كان املأخوذ عنه ِشعرًا فهو 

تناٌص شعرٌي، وإن كان نسرًا ُيسّمى تناًصا أدبًيا، حيث تكون هذه النصوص املتداخلة منسجمة 

ظفة ودالة قدر اإلمكان على الفكرة اليت يطرحها املؤلف أو احلالة اليت ُجيّسدها ويُقّدمها يف ومو 

  .14نّصه

  :مفهوم الوصية-5

  :لغة-5-1

مقاييس (تنوعت تعريفات الوصية يف املعاجم العربية، حيث جند ابن فارس يف معجمه 

على وصل شيء بشيء، ووصيت  الواُو والصاُد واحلرُف املعتلُّ أصٌل يدلّ ) وصى: "(يقول) اللغة

: وطئنا واصيًة أي أّن نبتها مّتصٌل قد امتألت منه، ووصيت الليلة باليوم: الشيَء وصلُتُه، ويقالُ 

  .وصلتها وذلك يف عمل تعمله

وّصيتُه توصيًة وأوصيتُه : والوصية من هذا القياس كأنه كالم يوصي أي يوِصل فيقالُ 

  .15"إيصاءً 

وأوصيته ووصيُتُه أي توصية مبعىن االسم والوصاة، : "جواهريلل) صحاح اللغة(وورد يف 

  .16"وتواصى القوم أي أوصى بعضهم بعًضا

  :ووصيت الشيء بكذا إذا وصلته؛ قال ذو الرمة

ّـــــــاِم َحتَّـــــــى َصـــــــالتُنا   َنصـــــــي الَليـــــــَل بِاألَي
   

ــــــــــفرُ    ُمقاَســــــــــَمة َيشــــــــــَتقُّ أَنصــــــــــاَفها السَّ
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َوِبَعهِد اللَّـِه َأوفوا ذِلُكم َوّصاُكم ﴿: قوله تعاىل يف) الوصية(ويف القرآن الكرمي ورد لفظ 

والوصية هنا عهٌد من اهللا عّز وجّل على املؤمنني . 152سورة األنعام، اآلية . ﴾ِبِه َلَعلَُّكم َتذَكَّرونَ 

  .أن يوفوه ويقوموا به، وهو من عموم ما ُكّلفوا به من الفرائض

  :الوصية اصطالحا-5-2

سهام عبد (ة وتنّوعت لدى األدباء والفقهاء، حيث تعرفها تعددت تعريفات الوصي

هي الثمرة الفكرية اليت يكتسبها الفرد من حياته اليومية، ومن تفاعل : "بقوهلا) الوهاب الفريح

فالوصية، إذن، نقٌل أمني للتجارب واخلربات اليت يكتسبها . 17"هذه التجارب مع بيئته وجمتمعه

وصي من أجل حتقيق الفائدة للمتلّقني، ليعُرب �م إىل بّر األمان،  الفرد يف احلياة، حيث يقّدمها
ُ
امل

  .وُجيّنبهم كثريًا من النتائج السلبية

فن قويل شفوي األصل يصدر عن رؤية : "الوصية أّ�ا) حممد رجب الّنّجار(كما يعرف 

وحشد التجربة  والغاية من الوصية نقُل اخلربة العملية... أو عن نزعة مثالية يف مضمونه وغايته

. 18"اإلنسانية وتنظيم أمور احلياة اخلاصة أو العامة من األكرب لألصغر على حنو مثايل ومنوذجي

يتأّكد من هذا التعريف أّن الوصية من الفنون األدبية اليت حتمل يف ثناياها بذور اإلصالح وتقومي 

لدهر اليت يواجهها اإلنسان السلوك، ال سيما أّن الوصّية تكون نتيجة لعصارة التجارب ونوائب ا

  .يف حياته، وهذا بدوره ُيضفي عليها طابع املصداقية اليت تساهم يف تنظيم حياة ا�تمع

  - العصر العباسي–أنواع التعالقات النصية في الوصايا العربية -6

  :التعالق النصي الديني-6-1

ين كونه مصدر إهلام يلجأ املبدع يف هذا النوع من التعلق النصي إىل توظيف الرتاث الدي

أدّيب، ومالٌذ روحي يلجأ إليه منتجو النصوص، ألنّه يصقل الوجدان الروحي، كما أنّه أحدث ثورة 

يف فنون التعبري، ليخلَق تشكيًال فنًيا تطمئّن إليه األمساع وتشرئبُّ إليه األعناق و�وي إليه األفئدة، 

  .ويتعامل معه األدباء واخللفاء كلٌّ وفق تصّوره

  التعالق النصي القرآني-6-1-1

جيُد املتمّعن يف منت الوصايا يف العصر العباسي أّن التعالق النصي مع القرآن الكرمي حاضٌر 

بشكل كبري، ويدّل ذلك بدوره داللة واضحة على مدى تأثّر الكتّاب واخللفاء بالّنّص القرآين 

الرشيد اليت يوصي فيها أحد قادته الذي علق يف أذها�م، ويتجّلى هذا التأثّر يف وصيٍة هلارون 
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عندما بعثه إىل خراسان، واليت يدعوه فيها إىل االلتزام باليقظة واحلذر من ) علي بن عيسى(

يا علي تيّقظ يف أمورك، واحرتس من عدّوك، وشاور ذوي : "العدو، ومشاورة أهل التجارب فيقول

اهللا يعطين عليك، وال تعصه يسلطين األسنان من أهل التجارب تُفتح لك أبواب املطالب، واّتِق 

حني نتأمل منت هذه الوصية جند أّن هارون الرشيد يوجه قائده إىل التحلي باليقظة . 19"عليك

ومشاورة غريه من أهل التجارب إذا أشكل عليه أمٌر من أمور السياسة، ويف هذا القول تعالق 

لِنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظ�ا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوا  فَِبَما رَْحَمٍة مَِّن اللَّـهِ ﴿: نّصي مع اآلية الكرمية

ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَّـِه إِ  نَّ ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

ِلينَ  والواضح من اآلية أّن اهللا عّز وجّل يأمر . 159سورة آل عمران، اآلية .﴾اللَّـَه ُيِحبُّ اْلُمتَـوَكِّ

نبيه مبشاورة أصحابه، ومن املعلوم أّن الّنّيب ال حيتاج إىل مشورة أحد، ولكن أراد النيب الكرمي تعليم 

أصحابه لنا يف املشاورة من الفضل لتقتدي به أمته من بعده، وتكمن العالقة بني نّص اآلية 

رة، حيث أّن هارون الرشيد أراد أن يوّجه قائده إىل ضرورة الكرمية ومنت الوصية يف مبدأ املشاو 

مشاورة غريه من أهل القول والتجارب، ألّن ذلك يساعده يف إجياد حل للمشكالت اليت تواجهه، 

  .ومن جهة أخرى فإّن من مثار املشاورة تطييب القلوب وحتصيل اخلربة، وتقوية األواصر بني ا�تمع

لنصي مع القرآن الكرمي يف الوصايا األدبية الواردة يف العصر كما يتواصل حضور التعالق ا

العباسي، وذلك بدوره يدّل على مدى تأثري احملور الديين على ثقافة الكّتاب واخللفاء يف حيا�م، 

أشعروا قلوبكم : "ويتجّلى هذا الّتأثّر يف وصية أليب مسلم اخلراساين يوصي فيها قادة جيشه بقوله

أسباب الظفر، وأكثروا ذكر الضغائن فإ�ا تبعث على اإلقدام، والزموا الطاعة فإ�ا  اجلرأة، فإ�ا من

جيد املتمعن يف هذه الوصية أّن أبا املسلم اخلراساين، يأمر قادته بضرورة . 20"حصن احملارب

التحلي باجلرأة، ألن ذلك يقذف الرعب يف نفوس األعداء، ويضعف من مهّتهم ويثّبط عزائمهم، 

﴿َوَأِعّدوا َلُهم َما اسَتَطعُتم ِمن : وف يف نفوسهم، ويف ذلك تعالق نصي مع اآلية القرآنيةويثري اخل

ٍة َوِمن رِباِط الَخيِل ُترِهبوَن بِِه َعُدوَّ اللَّـِه َوَعُدوَُّكم َوآَخريَن ِمن دونِِهم ال َتعَلمونـَُهُم اللـَُّه  قـُوَّ

سورة األنفال، . ﴾اللَّـِه يـَُوفَّ ِإلَيُكم َوأَنُتم ال ُتظَلمونَ يَعَلُمُهم َوما تُنِفقوا ِمن َشيٍء في َسبيِل 

يتضح من خالل اآلية الكرمية أّن اهللا عّز وجّل يأمر املؤمنني وحيّثهم على القتال . 60اآلية 

واجلهاد ضّد املشركني بكّل ما أوتوا من قّوة، ومن مثّة فالعالقة بني نّص الوصّية واآلية القرآنية، 

  .أّن التحّلي بالشجاعة واجلرأة من أسباب حتقيق النصر ضّد العدوتتمثل يف 
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كما أّن أبا مسلم اخلراساين يأمر قادته بأمهية ذكر ضغائن العدّو أثناء مباشرة القتال، ويتجلى 

وأكثروا ذكر الضغائن فإ�ا تبعث على اإلقدام، والزموا الطاعة فإّ�ا حصن : "... ذلك يف قوله

يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمنوا قاتُِلوا ﴿: تعالق النصي يف هذا القول مع اآلية القرآنيةوقع ال. 21"احملارب

سورة التوبة،  .﴾الَّذيَن يَلوَنُكم ِمَن الُكّفاِر َولَيِجدوا فيُكم ِغلظًَة َواعَلموا َأنَّ اللَّـَه َمَع الُمتَّقينَ 

يف أسباب حتقيق النصر ضّد  إّن العالقة بني نّص الوصية واآلية القرآنية تكمن .123اآلية 

األعداء، ويتجّسد ذلك من خالل ذكر ضغائن العدو ألّن ذلك يُنّمي احلقد يف القلوب، ويزيد 

قوة االنتقام يف احلرب، ال سيما إذا التزم اجلند بالطاعة اليت تعّد رُكًنا أساًسا ُيساعُد على حتقيق 

  .النص املؤزر

  :ويةالتعالق النصي مع األحاديث النب-6-1-2

توظيف احلديث النبوي يف العمل اإلبداعي له دور كبري يف التأثري على املتلقي وشّد ذهنه 

إىل كّل ما يُقال، أضف إىل ذلك أنه يساهم بشكل كبري يف تقوية املنتج الفين نظرًا لقوة املعاين 

الواردة يف وجودة السبك وعذوبة األلفاظ املوجودة يف األحاديث النبوية، لذلك جند يف الوصايا 

علي بن (العصر العباسي تعالق نصي معها، وهذا ما يتجلى يف وصية هارون الرشيد ألحد قواده 

وشاور ذوي األسنان من أهل : "... ، اليت وّظف فيها التعالق الّنّصي مع احلديث النبوي)عيسى

صلى اهللا يف هذه الوصية تعالق نصي مع قول الرسول . 22 ..."التجارب تفتح لك أبواب املطالب

ومن مثّة فاملكّلف باملسؤولية ال بّد . 23"ما خاب من ِاستشار وال شقي من اُستشار: "عليه وسلم

أن حيّكم عقله يف اختيار من يراهم األنسب واألمثل ملواجهة املعضالت وتذليل الصعوبات اليت 

لعالقة بني هذا احلديث يواجهها يف حياته، ال سيما ا�رّبون الذين تذّوقوا احلياة حبلوها ومرها، وا

وقول هارون الرشيد تتمّثل يف أّن من يتوّىل أمر الّرعية ال بّد أن ُيشَري أهل البصرية الذين ُعرفوا 

بسداد الرأي، ألّن يف ذلك أمٌن له من الوقوع يف زلل، وُمسانًدا له يف تطييب خاطر الناس لينال 

  .حّبهم ووّدهم

لنثرية اليت تعّرب عن سيادة القادة يف فوضى املعارك ضد وتعّد الوصّية احلربية من األلوان ا

أشعروا قلوبكم اجلرأة : "أعداء الدين، ولنا يف ذلك وصية أليب مسلم اخلراساين لقواده، يقول فيها

يتعالق هذا القول مع احلديث النبوي يف قوله صلى اهللا عليه . 24..."فإ�ا من أسباب الظفر

 يف قلب من يشاء من عباده وإّن اهللا حيّب الشجاعة ولو على الشجاعة عزيزة يضعها اهللا: "وسلم
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يكشف هذا احلديث على أّن الشجاعة خصلة عظيمة يقذفها اهللا عّز وجّل يف . 25"مثل حية

قلوب عباده املؤمنني، وهي أمر مطلوب يف اجلهاد ضّد املشركني، فالعالقة بني منت الوصية ونص 

ن مبادئ الشخصية يف سبيل إعالء كلمة احلق وحماربة احلديث تكمن يف أّن الشجاعة مبدأ م

  .الظلم

  التعالق النصي األدبي-6-2

يُعّد التعالق النصي األديب ركيزة أساسية يف العمل الفين، ويتجّسد ذلك من تداخل 

نصوص أدبية شعرية كانت أو نثرية، توّظف بطريقة منسجمة ومتالئمة مع الفكرة اليت يطرحها 

  .املبدع يف نّصه

  :التعالق النصي مع الشعر العربي-6-2-1

إّن حاجة اإلنسان للشعر حاجة أصيلة يف التكوين اإلنساين، ألّن الشعر يفتح نافذة 

اخليال لدى اإلنسان، ويعّرب عن خمتلف رغبات اإلنسان وهواجسه، كما أنّه يلّيب حاجة اإلنسان 

يا يف العصر العباسي جيدها تتعالق يف الوجود والواقع الذي يعيش فيه، واملتمّعن يف منت الوصا

نصًيا مع الشعر العريب، وذلك بدوره يدّل داللة واضحة على مدى اطالع الكتّاب واخللفاء على 

الشعر العريب، وتأثرهم باللغة الشعرية، ومثال ذلك ما ورد يف وصية هلارون الرشيد؛ يوصي فيها 

ا أراد إرساله إىل خراس) علي بن عيسى(أحد قواده 
ّ
يا علي تيّقظ يف : "ان؛ يقول هارون الرشيدمل

جيد املتأمل يف هذه الوصية تعالقا نصًيا مع قول اخلليفة علي  . 26 ..."أمورك واحرتس من عدّوك

  : كّرم اهللا وجهه الذي يقول

  َواَلــــــــَق َعـــــــــُدوََّك بِالَتِحيَــــــــِة ال َتُكـــــــــن
   

ــــــــــــاً تـَتَـَرقَّــــــــــــبُ  ــــــــــــَك خائِف ــــــــــــُه َزماَن   ِمن
    

  أَتـــــى لَــــَك باِســـــماً  َوِاحــــَذرُه َيومــــًا ِإن
   

  27فَالّليـــــــُث يَبـــــــدو نابُـــــــُه ِإذ يَغَضـــــــبُ 
    

والعالقة بني الوصية وهذه األبيات الشعرية، تكمن يف احلرص من كيد األعداء واالحرتاز 

من خداعهم، لذلك عّرب اخلليفة علي رضي اهللا عنه عن كيد العدّو بطريقة إبداعية جتّسدت يف 

 يغضُب، ويف الوصية نفسها جنُد املوصي أورد التعالق النصي صورة األسد الذي يظهر نابُه حني

وشاور ذي األسنان من أهل : "، فيقول)ميمون بن قيس(مع بيت الشاعر األعشى الكبري 

  :، وقد أشار األعشى إىل هذا املعىن يف قوله28"التجارب تُفتح لك أبواب املطالب

  ال تقطعـــــنَّ بـــــرأي نـَْفســـــَك واستشـــــرْ 
   

  29الزمــــــاِن ومارســــــامـــــن ذاَق أحــــــواَل 
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والعالقة بني هذا البيت الشعري ونص الوصية تكمن يف أّن اإلنسان ال يكتفي برأيه يف الوجود، ال 

سيما إذا كان مسؤوال على الرعية، فال بّد أن نستشري ناًسا خاضوا غماَر احلياة، وعاشوا التجارب 

  .اليت وقع فيها غريه من الناسحبلوها ومّرها، ألّن ذلك يساعد اإلنسان يف جتّنب األخطاء 

، اليت يوصي فيها املبدعني والكتّاب، )ِبشر بن املعتمر(كما جتدر اإلشارة إىل وصية 

. 30 ..."خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك: "ويتجّلى ذلك يف قوله

  ):أيب ذؤيب اهلذيل(واملتمعن يف نّص الوصية جيد تعالقا نصًيا مع قول الشاعر 

  والــــــــــــــــنَّفُس راِغبــــــــــــــــٌة إذا رغَّبَتهــــــــــــــــا
   

  31وإذا تُـــــــــــردُّ إلـــــــــــى قليـــــــــــٍل تقنـــــــــــعُ 
    

  :التعالق النصي مع األمثال الشعبية-6-2-2

تُعّد األمثال الشعبية من أهّم الروافد الثقافية الرتاثية اليت تغّذي العمل األديب، وتضفي عليه 

املتتبع لنصوص الوصايا العربية الواردة يف و . مجالية تؤثر يف القلوب، كو�ا متّثل خالصة جتربة حياتية

العصر العباسي، تكشف عن مدى تأثر األدباء واخللفاء باملوروث العريب القدمي، الذي غلبت عليه 

بالغة التعبري ودقة التصوير اليت يهّز هلا كيان املتلقي، ونلمس ذلك يف وصية هلارون الرشيد يوصي 

ا أ) علي بن عيسى(فيها أحد قواده 
ّ
وشاور ذوي األسنان من أهل : "رسله إىل خراسان بقولهمل

: ويف هذا القول تعالق مع نص املثل العريب يف املشاورة. 32"التجارب تفتح لك أبواب املطالب

يكشف هذا املثل أّن اإلنسان الذي حزبه أمر وادهلّم عليه . 33 )اسأل ُجمرّبا وال تسأل حكيما(

كذلك األمر نفسه ملن توّىل أمر الرعية، ألّن ذلك يعُني خطب فعليه أن تشري غريه من اخلربة، و 

  .على جتاوز العقبات دون الوقوع يف الزلل الذي يورثه احلسرة والندامة

يوصي فيها ابنه بوجوب االهتمام بأموره ) ابن املقّفع(ُيضاف إىل ذلك ما ورد يف وصّية 

ى نفسك تفّقد أمورك أي بين، أوجب عل: "دون التواين يف ذلك، ويتجلى ذلك يف قوله

ما حّك جلدك : "واملتأّمل يف الوصية جيدها تتعالق مع نص املثل العريب القائل. 34"ومصاحلك

أي أنّه ال بّد على اإلنسان أن يتوّىل قضاء حوائجه بنفسه، . 35"مثل ظفرك فتوّل أنت مجيع أمرك

مول، والعالقة إذن بني دون التواكل على الغري يف قضاء املصاحل، ألّن ذلك يعّوده الكسل واخل

على تعويد ابنه االعتماد على نفسه يف قضاء حوائجه منذ ) ابن املقفع(النصني جتّسد حرص 

  .صباه

  :التعالق النصي التاريخي-6-3
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ال شّك أّن املادة التارخيية تُثري عملية الكتابة اإلبداعية، وتعّمق الُبعد الداليل، فاملبدع 

ومه، خاصة فيما يتعلق بقوميته، ومن الوصايا اليت يتجلى فيها يستغلها للتعبري عن قضاياه ومه

ابن هارون الرشيد، اليت يوصي فيها أحد قّواد ) األمني(البعد التارخيي يف العصر العباسي؛ وصية 

جيشه، حيث ُيضّمن الوصية مجلة من األمور العسكرية اليت يتوّجب عليه العمل �ا، وممّا جاء 

من العبث بالرعية، والغارة على أهل الُقرى وقطع الشجر، وانتهاك  امنع جندك: "فيها قوله

. 36 ..."النساء، وال تُعاقب أًخا بأخيه، وال تأمن أحًدا رماك بسهم، أو طعن يف أصحابك بُرمح

حني نتأّمل منت الوصية جنده يتعالق مع نّص حلدٍث تارخيي مهم يف التاريخ اإلسالمي، يعّرب عن 

يف خوض املعارك ضّد الُكّفار وغريهم من أعداء  -صلى اهللا عليه وسّلم–كرمي اسرتاتيجية النيب ال

سريوا وباسم اهللا : "الدين، حيث أنّه إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بني يديه مث يقول

وال وباهللا يف سبيل اهللا وعلى مّلة رسول اهللا، ال تغدروا وال تقتلوا شيًخا فانًيا وال صبًيا وال امرأًة 

واملالحظ بالنظر إىل منت احلديث أّن النيب الكرمي يأمر جنده من املسلمني . 37 ..."تقطعوا شجرًا

إىل ضرورة التحلي بالقيم اإلسالمية حىت يف حالة احلرب، من خالل كّف يد البطش عن الشيوخ 

إىل املنفعة ونبذ  والنساء واألطفال، وهذا بدوره ميّثل مساحة اإلسالم واسرتاتيجيته اليت �دُف دوًما

الظلم والعدوان والتنكيل جبثث القتلى، فكذلك احلال بالنسبة لألمني الذي كان شديد احلرص 

ُثل اإلسالمية الُعليا يف قلوب قادته وجنده
ُ
  .على غرس هذه امل

يف اخلتام، جتدر اإلشارة إىل أّن التعالق النصي كمفهوم حداثي اشتهر يف النقد الغريب، 

ه واختلفت مستوياته من ناقد آلخر، غري أّن له إرهاصاته يف النقد العريب القدمي تعددت تعريفات

إخل، ... لكن حتت مسميات خمتلفة تتقارب يف املعىن مع هذا املصطلح، كالتضمني واالنتحال

ُيضاف إىل ذلك أّن فّن الوصايا من أجّل األغراض وأنبلها يف األدب اإلسالمي شرفًا وعمًقا يف 

تأثريًا يف النفوس، لذلك جنُد الكّتاب واخللفاء قد وظّفوا آلية التعالق النصي مع النّص املعاين، و 

، وكذلك )الشعر العريب واألمثال الشعبية(والنص األديب ) القرآن الكرمي واحلديث النبوي(الديين 

عربية املادة التارخيية، مما ميثّل داللة واضحة على مدى تشّبعهم باملوروث الديين واهلوية ال

 .اإلسالمية
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