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 مقدمة

 

 أ
 

عرفت الساحة النقدية ظيور عديد من المصطمحات النقدية التي شغمت اىتمام       
الباحثين والدارسين، ومن أبرزىا مصطمح التناص، فمنذ توظيفو من طرف الباحثة 

البمغارية جوليا كرستيفا تمقفو الّدارسون العرب، الذين توسعوا في دراستو تنظيرا وتطبيقا، 
 . وىو ما أسيم في تعدد المؤلفات النقدية المتخصصة فيو، وثرائيا

 : وىو ما أثار فينا جممة من التساؤالت أبرزىا

 ما ىو مفيوم التناص؟ ما األنماط التي وّظفيا الشاعر محمد جربوعة في دواوينو؟         

 وىل اكتست صبغة جمالية ؟

فكان من أىم العوامل التي دفعتنا النتقاء ىذا الموضوع والغوص في غماره ِجّدة الموضوع؛ 
فالشاعر موضوع الدراسة شاعر فحل  ودواوينو تزخر بأنساق جمالية شّتى، فضال عن 

رغبتنا في دراسة الظاىرة األدبية من منظور نقدي حداثي؛ إلى جانب قمة الّدراسات النقدية 
 .المتعمقة بالشاعر محمد جربوعة

مقدمة ومدخل وفصمين و خاتمة عبارة عن : فسيق البحث عمى الييكل التنظيمي اآلتي
التناص في الفكر "محصمٍة لمنتائج المتوصل إلييا؛ الفصل األول نظري جاء بعنوان 

، ففي العنصر األول عّرجت عمى جذور ىذا المصطمح ونشأتو في النقد القديم، "النقدي
كما عرفت النص لغًة واصطالحا، وكذلك كان شأني مع التناص، وفي العنصر الثاني 
تطرقت لجذور ىذا المصطمح في النقد الغربي وتتبعت الّمفظ منذ ظيوره عند الشكالنيين 

الروس، وصوال إلى الناقدة البمغارية جوليا كرستيفا التي أطمقت عميو ىذه التسمية، فتعددت 
مفاىيم التناص وتطورت عمى أيدي النقاد الغربيين،ولعّل من أبرزىم روالن بارت، و جيرار 

جنيت، كما تعرضت أيضا لمجيود النقدية العربية الحديثة من خالل دراسة المصطمح، 
وتوسيع دائرة انتشاره في الساحة النقدية العربية فكان من أبرز ىؤالء محمد بنيس، محمد 

مفتاح، سعيد يقطين، عبد اهلل الغذامي، أما العنصر الثالث تطرقت فيو إلى أشكال التناص 



 مقدمة

 

 ب
 

أما الفصل الثاني فيو فصل . وآلياتو ومستوياتو عند كل من جوليا كرستيفا ومحمد بنيس
، حيث عّرجت فيو عمى دراسة "بتجميات التناص في شعر محمد جربوعة"تطبيقي ُعنون  

أنماط التناص إلى التناص الديني ممثال في التناص مع القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف والتناص مع الشخصيات الدينية والتناص مع أسماء السور القرآنية، أما التناص 
األدبي فتمثل في التناص مع الشعراء الجاىميين، والتناص مع الرواية واألمثال الشعبية، 

 . وأخيرا التناص التاريخي فتمثل في التناص مع األحداث التاريخية

أنسب منيج لدراستي ىو المنيج الوصفي؛ مقرونا بأداة التحميل لما لكلٍّ - بذلك- وكان 
 .منيما من آليات ووسائل تخدم الموضوع

ومن أىم المراجع التي اعتمدت عمييا في بحثي كتاب تحميل الخطاب استراتيجية التناص 
لمدكتور محمد مفتاح، وكتاب ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب لمدكتور محمد بنيس، 

 .كما اعتمدت عمى كتاب مترجم وىو عمم النص لجوليا كرستيفا ترجمة فريد الزاىي

وال يسعني في األخير إال أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان ألستاذي المشرف    
لما لو من فضل كبير في إخراج ىذا الموضوع و متابعتو، وتقويمو، ولكل من مّد لنا يد 

 العون، إن تقويما أو نصحا، أو توجييا، فميم مّنا عميق االمتنان والعرفان 

 -. وما توفيقنا إاّل باهلل –



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

الحديث و القديم الفكر في الجمال  
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 :الجمال والجمالية- 1

عمو ذلؾ السر الذم يجىي رغبتو في استكناه قارئ النص األدبي لعؿ أىـ ما يستثير 
ص كيربطو بو، كيجعمو متمسكا منطبعا دكننا عف باقي النصكص  ىذا الفل إؿمنجذبا

مثال إلى المعمقات التي إذا نظرنا  ؼة،كاألحداث كمركر األزمفاألخرل، رغـ تغير الظركؼ
 . قة إلى يكمنا ىذاتّت أف نفحاتيا الجمالية ما زالت معت في العصر الجاىمي نجد قيؿ

 المتذكؽ ،القارئ الحاذؽ المتميزة، ك  في كؿ النصكص األدبية سمة بارزةفالجمالية
ليست سمة كالجماؿ أك الجمالية  كنيتيا، كاستفتاح مغاليقيا، ىك الذم يسعى لكشؼ

ىي خاصية تميز كؿ ما تسعد النفس بتذكقو بؿ   األعماؿ األدبية فقط،مقصكرة عمى
 .إلخ ...كترتاح العيف لمتابعتو، كالمالبس، السيارات، الطعاـ

بمذة قراءتو كمتابعتو بعيدا  القارئ مدُّد  كىك الذم مُي ،فالجماؿ ىك القيمة الحقيقية لمنص
 أك عمؿ فني ،لمحصكؿ عميو بعيدا عف األفكار كالخمفيات المسبقة، فأم نص أدبيعف 

 تتكفر فيو الشركط ا فالكاتب أك المبدع ال يكتب نصة، لو ىدؼ محدد أك غاية معيف
 قيمة أخالقية كحياتية؛ ذلؾ أف الجماؿ كؿ متكامؿ يتشكؿ الجمالية فقط دكف أف يحمؿ

 إدراكو كتذكقو حكاس مختمفة تتفاعؿ مع القمب  تحقيؽ ك تشترؾ فيبتضافر عدة عناصر
. كالعقؿ، لتتحقؽ المتعة الفنية المنشكدة 

ذا  عف حقيقة المصطمح في المعاجـ المغكية العربية فإننا سنجد لو معانيَّ نا فتشكا 
كالفعؿ َجمُيَؿ  ، الجماؿ مصدر الجميؿ»:منيا ما ذكره ابف منظكر في لساف العرب بقكلو

، فيك جميؿ كجماؿ (بالضـ)كقد َجمُيَؿ الرجؿ ، كالحسف يككف في الفعؿ كالخمؽ  1.«َجَماالن

                                                           

. 685، ص6، ج(دب)، (دط)لساف العرب، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، : ابف منظكر (1)
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َموُي أم َزيََّنوُي » مِميالن إذا دعكت لو أف يجعمو ، كالتََّجمُيؿُي تكمؼ الَجمِميؿْل ، كَجمَّ َجمََّؿ ا عميؾ َتجْل
 .(1) «كامرأة جمالء كجميمة أم مميحة، ا َجمِميالن حسنا

إف ا جميؿ يحب (:قاؿ ابف األثير كالجماؿ يقع عمى المعاني كمنو الحديث 
 . ك األفعاؿأم كامؿ األكصاؼ، )2((الجماؿ

: (مادة َج ُـي َؿ )أكرد الزمخشرم في أساس  بالغتو

بُيوُي مُيَجاَمَمةن ، فالف يعامؿ الناس بِمالَجمِميؿِم - كعميؾ بالمداراة كالمجاممة ، كَجاَمَؿ َصاحِم
دْل َعَميْلَؾ َجَمالُيؾَ :كتقكؿ، مع الناس ْـل يُيجِم مْلَؾ َمالُيَؾ َل َمَؿ في الطمب إذا لـ ، إذا لـ يُيَجمِم َكَأجْل
بِمرْل ، يحرص ذا أصبت بناابة َفَتَجمَّؿْل أم َتصْل ُـي ، كا  َتَمؿَ  اَأَذاَبوُي كَ : َكَجمُيَؿ الشَّحْل َكَتَجمََّؿ ، جْل

أم كمي الَجمِميؿ،كاشربي ، كقالت أعرابية لبنتيا َتَجمَّمِمي كتعففي، ؾُي رْل الكِم  أكؿ الَجمِميؿْل كىك
َمَؿ البعير،العفافة َتجْل ، كناقة َجمَّاَلةه في خمؽ :  أم بقية المبف في الضرع ، كاسْل صار َجَمالن

 )3(.عظيـ الخمؽ ضخـ:الجمؿ،كرجؿ َجَماِملي 

، كالمطيؼ كالكسيـ، ،كالمميح،كالحمكءفالجميؿ مف الناحية المادية ىك الحسف ك الكضا
كىك ما يبعث السركر ك البيجة كاإلثارة في النفكس سكاء تعمؽ األمر باألمكر ، كالخالب

. المادية أك المعنكية أك األفعاؿ كاألخالؽ
 :كقد كردت صيغة الجميؿ في القرآف الكريـ في عدة مكاضع منيا

 ﴿ : كلو تعالىؽ                         

            ﴾(4)  

 

 

                                                           

(
1

 .685، صلساف العرب: ابف منظكر( 
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا(2)
 .148،ص1ج،1998، 1أساس البالغة، دار الكتب العممية ، بيركت، لبناف، ط: الزمخشرم(3)
 .83يكسؼ اآلية  (4 )
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 ﴿: كفي قكلو تعالى                     

              ﴾ (1 )

  ﴿:وقوله تعالى               ﴾ (2 )

إف الحديث عف الجمالية كاسع كمتفرع، فالجمالية قد تككف في النصكص األدبية 
فنجد ىذا المصطمح تعرض لو العديد مف المؤلفيف كتناكلتو ،  شعريةـسكاء نثرية أ

. مجمكعة مف المعاجـ كالقكاميس

 *سانت أكغستيف"لمجماؿ، فنجد تعريؼ عدة تعاريؼ -أيضا-ت  ظيركما 
Augustin" Saint الجماؿ عمكما بأنو الكحدة، كجماؿ الجسـ بأنو »:لمجماؿ فيقكؿ 

 (3). »تكافؽ األجزاء مع جماؿ المكف
. كمف ىذا القكؿ نستنتج أف الجماؿ كمي كليس جزاي

، كالجماؿ "الجماؿ في الفف "في مقالو عف " Horehىيرت "كىناؾ تعريؼ آخر ؿ 
 )4(.»الكماؿ الذم يمكف أف يدركو مكضكع منظكر أك مسمكع أك متخيؿ «: كفي رأيو ق

الجماؿ عمـ «:يعرؼ الجماؿ بقكلو "Paul Valérie"" بكؿ فاليرم"كما نجد أيضا 
 )5(.»اإلحساس

                                                           

. 85الحجر اآلية  (1) 
 .10المزمؿ اآلية  (2)
، دار الفكر العربي، القاىرة، ( عرض كتفسير كمقارنة)األسس الجمالية في النقد العربي : عز الديف إسماعيؿ(3)

 40، ص1992، (دط)مصر، 
 ص 1978، 1جكرج طرابيشي، دار الطميعة، بيركت، لبناف، ط:، تر (فكرة الجماؿ)المدخؿ إلى عمـ الجماؿ : ىيقؿ(4)
92. 
. 98،  ص2010، 1معنى الفف، دار المأمكف لمنشر، عماف، األردف، ط: إياد محمد الصقر(5)
كاتب كفيمسكؼ مف أصؿ نكميدم التيني كلد في  (430 أكغسطس 28- 354 نكفمبر 13)سانت أكغستيف*

 .(ينظر المكسكعة الحرة)يعد مف أىـ الشخصيات المؤثرة (حاليا سكؽ أىراس الجزاار)طاغاست



 وانحديثم فكرة انجمال في انفكر انقدي:                                                مدخم 
 

7 
 

 فعند ما ننظر إلى منظر طبيعي باإلحساس،أم أفّت الجماؿ ال يدرؾ بالعقؿ بؿ 
. بحكاسنا نشعر بما ىك جميؿ فيو كنتذكقو

فالجمالية مشتقة مف الجماؿ،كالحديث عنيا منضكم تحت لكاء عمـ - 
 )1(.»فالجمالية بمعناىا الكاسع محبة الجماؿ«الجماؿ

لقرف التاسع عشر، كالتي ااتضحت معالميا في "   Aestheticismالجمالية "ك- 
تسعى لمبحث عف القيمة الحقيقية لمعمؿ الفني، كىي القيمة الجمالية الخالصة،فاألعماؿ  

 )2(.الفنية تستمد قيمتيا مف ذاتيا

متحضر،كىك مكجكد في ـ  أابدااين  أكافاإلحساس بالجماؿ مكجكد لدل اإلنساف سكاءن ك
.  ىك الذم يحسو كيدركوكاإلنسافكؿ شيء 

 يكجد في الفنكف بالدرجة األكلى إذكما تفيد الجمالية بمعناىا الكاسع محبة الجماؿ،
. كفي كؿ ما يستيكينا في العالـ المحيط بنا 

ف الجمالية ىي نزعة مثالية أ«:"معجم المصطمحات األدبية المعاصرة " كقد جاء في
تبحث في الخمفيات التشكيمية لمنتاج األدبي كالفني،كتختزؿ جميع عناصر العمؿ في 

جماليتو،كترمي النزعة الجمالية إلى االىتماـ بالمقاييس الجمالية بغض النظر عف الجكانب 
األخالقية ،انطالقا مف مقكلة الفف لمفف،كما ينتج كؿ عصر جماليتو إذ ال تكجد جمالية 

كلعؿ . األدبية كالفنية كاإلبداعاتمطمقة بؿ جمالية نسبية تساىـ فييا األجياؿ كالحضارات 
 )3(.»شرط كؿ إبداعية ىك بمكغ الجمالية إلى إحساس المعاصريف

                                                           
 ، (دب)، المؤسسة العربية لمدراسات،1عبد الكاحد لؤلؤة، مكسكعة المصطمح النقدم، ـ: الجمالية ، تر: جكنسف (رؼ)(1)
 .269 ، ص1983، 2ط
 .5 ص،2004، 1دراسات في عمـ الجماؿ، دار الكفاء، اإلسكندرية، مصر،ط: محمد عبد الحفيظ(2)
 .62،  ص 1985، 1معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة، دار الكتاب المبناني، بيركت، لبناف، ط: سعيد عمكش(3)
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أم   ، Anastasiaافالجماليات في داللتيا الكاسعة تيتـ بكؿ ما يتعمؽ باالستيؽ-
 اإلحساسإنيا تيتـ بقدرتنا عمى اإلدراؾ، بالمحسكس الذم تدخؿ معو في عالقة بكاسطة 

 )1(.مف خالؿ انطباعات الحكاس
. بأنو جميؿ أك قبيح، فإنو يتـ بمدل تأثر حكاسناما فعند حكمنا عمى شيء -

 يكجد في الفنكف بالدرجة  كىك كماكما تفيد الجمالية بمعناىا الكاسع محبة الجماؿ،
 )2(.األكلى كفي كؿ ما يستيكينا في العالـ المحيط بنا 

كمف خالؿ ىذا المفيـك يبدك أف مصطمح الجمالية كاسع كشامؿ،يضـ الفنكف -
 .كيضـ ما ىك جميؿ في العالـ،كما تضفي أيضا قيمة عالية عمى الفف

كمما سبؽ نستخمص أف ىناؾ اختالؼ في مفيـك الجمالية، فيناؾ مف يعتبرىا 
 .القيمة الجمالية لمعمؿ األدبي، كىناؾ مف يعدىا مشتقة مف الجماؿ

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 2009، 1، طلبناف العميرم، بيركت، إبراىيـ:الجماليات كسؤاؿ المعنى، الدار المتكسطية، تر: رشيدة التريكي(1)
 .25ص
. 269عبد الكاحد لؤلؤة، ص:الجمالية، تر: جكنسف (رؼ)(2)
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 :الجمال عند الفالسفة- 2
يعد مكضكع الجماؿ مف المكاضيع التي أثارت جدال كبيرا في أكساط الفالسفة 

 كمف ، العرب، فتناكلكا ىذا المكضكع كتكسعكا في الحديث عنوأـكالمفكريف، سكاء الغرب 
 .ف، كانطىيقؿ ،أفالطكأشير ىؤالء الفالسفة

(: Plato )* أفالطوندالجمال عن 2-1
مفاىيـ الجماؿ عند الفيمسكؼ اليكناني أفالطكف مف العناصر المكجكدة تبمكرت 

. عالـ المثؿ الذم يتصؼ بالحؽ كالخير كالجماؿ مؼ
فأفالطكف ربط بيف األخالؽ كالجماؿ،انطالقا مف أف الجماؿ ينبغي أف يعبر عما ىك 
أخالقي كالجماؿ عنده درجات فيناؾ جماؿ الجسـ أسفؿ درجات الجسـ كأسمى منو جماؿ 

 )1(.النفس كاألخالؽ كيعمكه درجة جماؿ العقؿ كفي القمة يقع الجماؿ المطمؽ

كنالحظ مف المقكلة السابقة أف أفالطكف ربط الجماؿ باألخالؽ، كأف الجماؿ ال يأخذ 
بعيف االعتبار إال إذا كاف يعبر عف قيـ كصفات أخالقية،كالجماؿ عنده ليس جميال مف 

نما الجماؿ المطمؽ عنده ما كاف نابعا مف العقؿ كاألخالؽ  جية أخرلجية كقبيحا مف ،كا 
. كليس جماؿ الجسـ الذم يعتبره مجرد نزكة عابرة 

ف الجماؿ في المثاؿ جماؿ مطمؽ،أما في األشياء فيك نسبي، كتككف األشياء  كا 
جميمة عندما تككف في مكضعيا كقبيحة عندما تككف في غير مكضعيا،كلكف األشياء ال 

نماىناؾ :تنقسـ إلى قسميف جميمة كقبيحة،بمعنى أف ما ليس جميال ال يككف قبيحا حتما،كا 
مرحمة يخمك فييا الشيء عف ىذيف المكضعيف،كمثاؿ ذلؾ غير العالـ ال يككف حتما 

نما ىك كسط بيف طرفيف متناقضيف  )2(.جاىال،كا 

                                                           
. 121،ص(دت)، (دط)مدخؿ إلى النقد اليكناني القديـ، دار الكفاء، اإلسكندرية، مصر، : أشرؼ محمكد نجا(1)
. 37األسس الجمالية في النقد العربي، ص: عز الديف إسماعيؿ(2)
 ، أحد أىـ الفالسفة الذيف كتبكا في نظرية المعرفة 18مف القرف : (1804-1724)فيمسكؼ ألماني إيمانكيؿ كانط **

 .الكالسيكية
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" Emmanuel Kat** الجمال عند إيمانويل كانط 2-2
نقد الحكـ "مفاىيـ الجماؿ في كتبو " يمانكيؿ كانط إ"لقد حدد الفيمسكؼ األلماني 

أم الحكـ الجمالي عمى األشياء مف خالؿ ممكة التذكؽ الجمالي كعرض الكتاب " الخالص
قضية الجماؿ الخالص كالنسبي،كتناكؿ الفرؽ بيف الجميؿ كالجميؿ،كأثبت أف الجماؿ يبعث 

 بالجماؿ عاـ اإلحساسالسركر كالبيجة كالسعادة دكف تصكر مسبؽ لمجماؿ،كذلؾ ألف 
. كليس خاص،كأف األحاسيس يصعب قياسيا،إذف فالجماؿ عنده سمة كمية عامة 

متاع ت رغبة مادية،بؿ ىك البيجة كاإلسإشباعكالجماؿ عنده ال عالقة لو بالمنفعة أك 
. الجمالي

: كيمكف تمخيص رؤية كانط لمجماؿ في 
. إف الجميؿ ال يرتبط بتحقيؽ فاادة أك لذة حسية بؿ طابع كمي يسرم عمى الجميع-
 مكضكع فني مف اخضاعو لمحكـ إنتاجكطبيعة الفف كالفناف عند كانط  تكمف في -

 الذكؽ لدينا،كيرل أف عالـ الفف كسط بيف عامميف الحسي بإخضاعالجمالي كمف ثمة يقـك 
 )1(.كالعقمي ،أم ىك حمقة اتصاؿ كبالتالي فمكضكع الفف ىك الجماؿ كالجالؿ

 (:Hegel***)لجالجمال عند هي 2-3
ؿ منالفالسفة األلماف الذيف تناكلكا مفيـك الجماؿ تناكال ميتافيزيقيا كمفيـك جيعتبر ىي
 )2(ؿ يتمخص في اعتباره كسيمة مف كسااؿ معرفة الحقيقة القصكل لمكجكدجالجماؿ عند ىي

ؿ يقرر أنو البد مف معرفة مفيـك الجماؿ باعتباره فكرة كمية أك حقيقة كمية جفيي
 العناف لممظاىر الحسية كالمكجكدات التي تعكؽ إدراؾ الجماؿ الكمي إرخاءكيجب 

. أك الحقيقة الكمية 

                                                           
 .392أصكؿ الجمالية كالفمسفية لمفف اإلسالمي، ص: أنصار محمد عكض ا الرفاعي: ينظر(1)
، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة (مخطكط)األصكؿ الجمالية كالفمسفية لمفف اإلسالمي: أنصار محمد عكض ا رفاعي(2)

 .392، ص2002الدكتكراه، قسـ عمـك التربية الفنية، جامعة حمكف،  
فيمسكؼ ألماني يعتبر مف أىـ  (1831نكفمبر14- 1770 أغسطس 27جكرج فيميمـ فريدريش ىيقؿ كلد في ***

 .(ينظر المكسكعة الحرة)الفالسفة األلماف كمؤسس حركة الفمسفة المثالية األلمانية في أكااؿ القرف التاسع عشر ميالدم
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أنيما كمييما تعبير ككسيمة مف «:ؿ لمجماؿ كالفف ىيجكخالصة القكؿ أف نظرية ىي
 )1(.»كسااؿ معرفة الحقيقة القصكل لمكجكد

  في تراث المسممين الوسيطالجمال عند العرب- 3

 تنبع مف الجكىر اإلسالميةإف األصكؿ الفمسفية لمفاىيـ الجماؿ في الحضارة 

  ﴿:الفكرم لإلسالـ، قكلو تعالى               ﴾.2   

 حاكؿ المفكركف العرب تتبع الظكاىر إذزاخرة بالجماؿ الركحي كالمادم،كفيي 
الجمالية كمفاىيـ الجماؿ المبثكثة في الحضارة اإلسالمية العريقة،فيذه األفكار الجمالية ما 

ف كانت قد أغفمت بسبب الجيؿ كالالمباالة أك بسبب الغزك ،تزاؿ تنبض حتى اآلف كا 
 منجد أب: الذيف عبركا عف رؤيتيـ لمجماؿ المفكريف المسمميف  ىؤالءالثقافي الغربي، كمف

 .كغيرىـ...حياف التكحيدم،ابف سينا،أبك حامد الغزالي

 : حيان التوحيدييالجمال عند أب 3-1

مقاييسو كقكاعده، كمنطمقاتو فجعؿ ، كبيّتف  لمجماؿ معنى التكحيدمحدّتد أبك حياف
. االن فنّتين ا كعـا كعشؽن االجماؿ مرتبط بالكماؿ اإلبداعي،باعتباره تذكؽن 

أبك حياف التكحيدم ػ عف عمـ الجماؿ مف خالؿ الفف كالشعر -حيث تحدث 
"  كالشكامؿاليكا مؿ" مسألة الجماؿ كالتذكؽ الجمالي في كتابو عرض إلىكالمكسيقى حيث 

مف الحسف في غاية ال يجكز أف يككف فييا،كفي درجتيا شيء مف ":حيث يقكؿ

                                                           
. 32،ص1998، (دط)، دار قباء، القاىرة، مصر، (أعالميا كمذاىبيا)فمسفة الجماؿ : أميرة حممي مطر (1) 
ىك فيمسكؼ كالسيكي،كاف تمميذ سقراط أكؿ مف كضع األسس األكلى :( ؽ ـ348-347/ؽ ـ428-427)أفالطكف**

 .(ينظر المكسكعة الحرة)لمفمسفة الغربية كالعمـك
 .6النحؿ اآلية  (2)
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المستحسنات،ألنيا سبب حسف كؿ حسف،كىي التي تفيض بالحسف عمى غيرىا،إذا كانت 
 )1(."معدنو كمبدأه، إنما نالت األشياء كميا الحسف كالجماؿ كالبياء منيا كبيا

كما بيف التكحيدم أف جمالية األشياء كميا مستمدة مف الجماؿ اإلليي،كالكصكؿ إلى 
نما عف طريؽ العقؿ كحده،فالحكاس ميالؾ  ىذا الجماؿ ال يككف عف طريؽ الحكاس، كا 

لَّة، كالعقكؿ ممالؾ ،مضمة  يمكنالكصكؿ إلى ق عمى الممؾ المالؾ،فعف طريؽ العقؿ كحدمُيدِم
الجماؿ المطمؽ كخاصة أف ما يستحسنو العقؿ فيك أبدم االستحساف لو كما يستقبحو فيك 

 )2(.أبدم االستقباح

 ( أبي حامد محمد بف محمد الغزالياإلماـ:)الجمال عند أبو حامد الغزالي 3-2

يرل أبك حامد الغزالي أف الجماؿ ىك حسف كؿ شيء في كمالو الذم يميؽ بو كفسره 
 فإذا كانت جميع ،الجماؿ كؿ شيء كحسنو في أف يحضر كمالو الالاؽ بو«:بقكلو
 .»التو الممكنة حاضرة فيك غاية الجماؿاكـ

 : قسميفالجماؿ إلى - أبك حامد الغزالي–كما قسـ 

 كىك الجماؿ المحسكس المممكس الذم يتـ إدراكو بالحكاس  :الجماؿ الظاىر

 فيكأكثر اتساعا كعمقا كيتـ إدراؾ ىذا النكع مف الجماؿ بكاسطة :الجماؿ الباطفأما 
 )3(.البصيرة التي يتميز أصحابيا بالفكر العميؽ ك األساس السميـ كالقمب المدرؾ 

 

                                                           
 .43، ص1951، (دط)أحمد أميف كأحمد صقر،  القاىرة ، مصر،: اليكامؿ كالشكامؿ، تر:  حياف التكحيدم أبك( 1)
 .95، ص2003، 1فمسفة الجماؿ كمسااؿ الفف عند أبك حياف التكحيدم، دار الرفاعي، سكريا، ط: حسف الصديؽ(2)
 (دط) ،، القدس(دراسة مقارنة)معايير التربية الجمالية في الفكر اإلسالمي كالفكر الغربي : زياد عمي الجرجاكم(3)

 .25، ص2011
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مف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف تحديد الجماؿ مرتبط بالعقؿ ال بالحكاس، كالجماؿ 
 .المطمؽ ال يتكصؿ إليو إال خالؿ العقؿ كحده

كجدىا تشترؾ في ف(شعراؿنثر كاؿ) مف  بنكعييا النصكص األدبيةعند تعريجنا عمىك
،كالذم يضيؼ إلى "بالتناص"تعطي النصكص جمالية خاصة تعرؼ ، ظاىرة أدبية مميزة

. النص قيمة جمالية أخرل كغيره مف األساليب كالمظاىر األدبية األخرل

كقد صار التناص مظيرا جماليا بعد أف اتخذ صكرة إيجابية كانت فيما قبؿ مف 
. ذ كانت تعد مف السرقاتإعيكب النص، 

، في "السرقات" بما يعرؼ  القديـىذا المصطمح األدبي الذم ظير في األدب العربي
 حيث 1967ك1966ما بيف " جكليا كرستيفا"حيف أنو ظير في اآلداب الغربية عند 

ىك عبارة عف لكحة فسيفسااية مف االقتباسات، ككؿ نص ىك تشرب «:عرفتو فقالت 
 )1(.»كتحكيؿ لنصكص أخرل

                                                           
 .321 ص،(دط)الخطياة كالتكفير، النادم األدبي الثقافي، جدة، السعكدية،: عبد ا الغذامي(1)



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 :الفصل األول
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 نشأة السرقات األدبية -1

يعد موضوع السرقات الشعرية من أىم الموضوعات التي أوالىا نقاد األدب قديما 
فيي تدخل ضمن فنون البالغة العربية و  كثيرا من عنايتيم، وخصوىا اىتمام متزايد، 

تنطوي تحت عمم البديع، كما أنو ال يكاد يخمو أي كتاب نقدي أو بالغي يدور حول ىذا 
 الموضوع ، من جانب تتمثل فيو ألوان السرقات مختمفة في أسمائيا ومتباينة فيمن 

فيي من أقدم مباحث النقد العربي، حيث كان جل اىتماميم وتركيزىم  ، ) 1(تناوليا
  وأىدافيم النقدية ىو الوقوف عمى مدى أصالة األعمال األدبية المنسوبة إلى أصحابيا

 ) 2(.واإلتباعومقدار ما حوت من األدباء من التقميد 

كما وردت في التراث النقدي مصطمحات عديدة منيا السرقات األدبية، فجاء في 
وىو أخذ الشيء خفية :لفظة السرقة من سرق يسرق" ابن منظور"ل " لسان العرب "

 ) 3( .والسارق ىو من جاء مستتر إلى مكان حصين فأخذ منو ما ليس لو 

  ﴿: وجاء في قولو تعالى                            

                           ﴾. )4 ( 

 ﴿:وفي قولو تعالى                        

         ﴾. )5 ( 

                                                           
، إربد، األردن، 2010، (دط)التناص التراثي الرواية الجزائرية أنموذجا، عالم الكتب الحديث، : سعيد سالم: ينظر  (1)
 .133ص
 .1، الفجالة، القاىرة، ص(دت)، (دط)السرقات األدبية، نيضة مصر، : بدوي طبانة:  ينظر (2)
 .156-155، دار المعارف، القاىرة، مصر، ص6لسان العرب، ج:  ابن منظور (3)
 .                                                                                                 77  يوسف، اآلية  (4)
 .38المائدة، اآلية  (5)
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، حيث يقال أن لفظة "السرقات"كما وردت عدة تعاريف اصطالحية لمصطمح 
 ) 1(."ما نقل معناه دون لفظو وأبعد في أخذه"السرقة في األدب ىي 

إال أن ىناك من قصر السرقة عمى البديع المخترع فقط ،  والذي يختص بو الشاعر 
 ) 2( .ال في المعاني المشتركة الجارية بين الناس

النقل واالفتراض والمحاكاة مع "وىناك من النقاد المحدثين من عرف السرقة وتعني 
 ) 3(."إخفاء المسروق

 ) 4( .دبيا ىي أن يأخذ الشخص كالم الغير وينسبو لنفسوأوالسرقة 

باب ال ينيض بو إال الناقد البصير، والعالم "فالسرقات موضوع واسع ومتفرع فيي 
 ) 5(."المبرز، وليس كل من تعرض لو أدركو، وال كل من أدركو استوفاه واستكممو

في كتابو " ابن قتيبة"ومن النقاد الذين خاضوا في الحديث عن ىذا الموضوع نجد 
في "،  لآلمدي " سرقات الشعراء"، وعبد ا ابن المعتز في كتابو "الشعر والشعراء"

 .وغيرىم " العمدة"و ابن رشيق في "الموازنة

 

 

                                                           
 .281-280، بيروت، لبنان، ص(دط)، دار الجيل، 2العمدة في محاسن الشعر وآدابو، ج:  ابن رشيق القيرواني (1)
 .281، صنفسو المرجع  (2)
، الدار البيضاء، 1992، 2، المركز الثقافي العربي، ط(استراتيجية التناص)تحميل الخطاب الشعري :  محمد مفتاح (3)

 .                                                   121المغرب، ص
، صيدا، بيروت، (دت)، (دط)جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، :  السيد أحمد الياشمي (4)
 .337ص
محمد أبو الفضل إبراىيم وآخرون، المكتبة : الوساطة بين المتنبي وخصومو، تح:  القاضي بن عبد العزيز الجرجاني (5)

 .161، ص2006، 1العصرية، بيروت، ط
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: من بين النقاد الذين تعمقوا في الحديث عنيا ىم

وعيب عتيق  السرق داء قديم، "فيو يعتبر أن   :(ه471)القاضي الجرجاني/أ
 ) 1(.ومازال الشاعر يستعين بخاطر اآلخر، ويستمد من قريحتو، ويعتمد عمى معناه ولفظو

وىي ميمة صعبة  فإدراك ىذه السرقة يعتمد عمى النظر الثاقب والمالحظة الدقيقة، 
. ال يتقنيا سوى الحاذق المتمكن، حيث يصعب تمييز األصل من الدخيل من الكالم

اىتم بيذه القضية ، حيث فصل في حسن  :(ه395)أبو الهالل العسكري /ب
عمييم إذا أخذوىا أن يكسوىا ألفاظا من عندىم ويبرزونيا في معارض من ):األخذ بقولو

تأليفيم، يوردوىا في غير حميتيا األولى، ويزيدوىا في حسن تأليفيم، وجودة تركيبيا وكمال 
 ) 2(".حميتيا ومعرضيا، فإذا فعموا ذلك فيم أحق بيا ممن سبق إلييا

أبو –والجدير بالذكر فإن المرصفي أخذ منو ىذا التعريف ، ومن القول السابق 
يرى أن ابتكار المعنى والسبق إليو ليس فضيمة ترجع إلى المعنى في -اليالل العسكري

ذاتو، بل الذي ابتكره وسبق إليو ونقمو وكساه من عنده أجود من لفظو الذي ىو عميو في 
. السابق

 ) 3(."لوال أن الكالم يعاد لنفد:" عمى رضي ا عنواإلمامويستشيد بقول 

: كما نجد قول الشاعر الجاىمي كعب  بن زىير 

 ) 4(ا             َأْو َمَعاًدا ِمْن َلْفِظَنا َمْكُروًراعً َأَراَنا َنُقوُل ِإاَل َرِجيَما 

                                                           
 .185الوساطة بين المتنبي وخصومو ، ص:  القاضي بن عبد العزيز الجرجاني (1)
عمي محمد البجاوي : الصناعتين في الكتابة والشعر، تح:  أبي ىالل الحسن بن عبد ا بن سيل العسكري (2)

 .196، بيروت، لبنان، ص(دت)، (دط)وآخرون، منشورات العصرية، 
 .196 المرجع نفسو، ص (3)
شرح ديوان كعب بن زىير، دار الكتب والوثائق القومية، مركز :  اإلمام أبي سعيد بن الحسين بن عبد ا السكري (4)

 .154، القاىرة، مصر، ص2002، 3تحقيق التراث، ط
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: وقد ذكر أبو ىالل العسكري أن بيت النابغة الذبياني الذي يقول فيو 

 .َتُبُدوا َكَواِكُبُو َوْاَلشَّشْمُس َطِالَعٌة         اَل ْاَلنُّنوُر ُنوٌر َواَل ْاإِلْظاَلُم ِإْظاَلمُ 

: مأخوذ من قول وىب بن الحارث بن زىرة حيث يقول

اُب َوْاَلُمْقرُ   ) 1( .َتْبُدوا َكَواِكُبُو َوْاَلشَّشْمُس َطِالَعٌة          َتْجِري َعَمىْ َالَكْأِس ِمْنُو ْاَلصَّش

حيث يحدد السرقة بثالث صور ىي أن تكون  :(ه462)ابن رشيق القيرواني /ج
السرقة في أخذ المعنى بمفظو، وىو السرقة المحضة، فإن غير بعض المفظ فيو السمخ 

 ) 2( .وتغيير بعض المعنى بإخفائو وقمبو عمى وجيو وىو الصرف، وذلك دليل حذقو

فإن ابن رشيق اجتيد إلى التوصل لمصطمحات لم يسبق ليا، حيث نقل بعضيا عن 
، وبيذه المصطمحات التي جاء بيا والتي شرحيا " حمية المحاضرة"الحاتمي في كتابو 

والتي شرحيا قد عدد أنواع السرقة وحدد معالميا وقد وصل إلى ستة عشر مصطمحا  
. لكل منيا تعريف ودور خاص

ىو صرف :فاالنصرافونعرج إلى تعريف بعض ىذه المصطمحات ال لمحصر،  
 أن يصرف البيت الشعري وجو المثل، أما االجتالبالشاعر بيتا أعجب بو لنفسو، أما 

المرافدة أخذه عمى سبيل اليبة واليدية، أما االختالس فيو تحويل المعنى ونقمو من غرض 
 ) 3( .إلى غرض كأن يصرف من النسيب إلى المديح

من المصطمحات التي ظيرت في الساحة النقدية والتي ليا صمة بالسرقات الشعرية و
 .االنتياء التخمص،  االبتداء،  الحل،  العقد،  التضمين،  االقتباس،  :ثمانية وىي

                                                           
 .197الصناعتين، ص:  أبو ىالل العسكري (1)
، بيروت، (دت)، (دط)، دار الجيل، 2العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده، ج:  ابن رشيق القيرواني األزدي (2)

 .281-280لبنان،  ص
 .423المرجع نفسو، ص:  ينظر (3)
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يتم بين نصين شعريين، تتجمى فيو القصدية تجميا مباشرا، فيأخذ   :التضمين
: الشاعر من شاعر آخر بيتا أو دونو ويضمنو في شعره وذلك في قول األخيطل

مِ  َلَوَغى َلِكْن َتَضاَيَق ُمْقِدمِي اْ  َفَمْم َيُقْل           َبْعَد يَوَلَقْد َسَما ِلْمَخرَّش

: أخذه من قول عنترة بن شداد

 ) 1( .ِخْم         َعْنَيا َوَلِكنِّي َتَضاَيَق ُمْقِدِمي أَ  َلمْ ةَ  ْاأَلَِسنّ يِإْذ َيتَّشُقوَن بِ 

ىو أن يتضمن المتكمم منثوره أو منظومو شيئا من القرآن أو الحديث عمى :اإلقتباس
 ) 2( .وجو ال يشعر بأنو منيما 

يعتمد عمى صدور إشارات من النص الحاضر إلى النص الغائب :التمميح
 ) 3.(السابق)

. وكل ىذه المصطمحات تتقاطع مع المفاىيم التي جاءت بيا نظرية التناص

تعريف النص    2 -1

 :ةلغ /أ

، جل اىتماميا ومادة (خاصة االتجاه التاريخي)لقد أولت االتجاىات النقدية السياقية 
ومحاولة البحث عن حياة  ، (الكاتب)دراستياعمى ربط التحميل النصي بحياة المؤلف 

المؤلف وما يحيط بو داخل طيات ىذا النص،  معتبرة، أن كل نص ىو صورة طبق 

                                                           
، عمان، 2001، 1، الدار العربية لمعموم، ط(بحث في البالغة والنحو)التضمين في العربية :  أحمد حسن حامد (1)

 . 18األردن، ص
، صيدا، بيروت، (دت)، (دط)جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، :  السد أحمد الياشمي (2)
 .338ص
، 2001، (دط)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، (تجميات التناص في الشر العربي)النص الغائب :  محمد عزام (3)

 .42دمشق، ص
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األصل لكاتبو، ثم ما لبثت ىالة القدسية المحيطة بالمؤلف أن تالشت شيئا فشيئا، ليحل 
محمو النص ويصبح صاحب السمطة العميا في االستحواذ عمى الدراسات النقدية التحميمية، 

 .فجاءت عدة تعريفات لمنص حاولت الغوص في أعماقو

 ) 1(البن منظور ىو منتيى ومبمغ أقصاىا" لسان العرب"فالنص كما جاء في 

أما في االصطالح فيو إظيار وافتضاح، وكشف لممستور، إنو انتقال من حالة 
االضمار والكتمان إلى حالة البوح والتصريح، والتعيين عمى شيء ما، وكل ذلك من 

 ) 2( .الرفع والظيور:النص بمعنى

أما النص في الفكر الحديث فقد اختمفت مفاىيمو تبعا الختالف مشارب أصحابيا 
الفكرية والثقافية، إال أن ىناك محاوالت جادة سعت إلى التوفيق بين عامة ىذه المفاىيم، 

النص كجياز غير لساني :"لمنص بقوليا "  Julia Kristevaجوليا كرستيفا "فنجد تعريف 
يعيد توزيع نظام المسان بواسطة الربط بين كالم تواصمي ييدف إلى االخبار المباشر، 

 ) 3(."وبين أنماط عديدة من الممفوظات السابقة او المتزامنة معو

النص ليس ذاتا مستقمة أو مادة :"بقولو " Leitchليتش "كما ورد أيضا تعريف 
موحدة ولكنو سمسمة من العالقات مع نصوص أخرى،  ونظامو المغوي،  مع قواعده 

 ) 4(.."(...)ومعجمو

                                                           
 .163، بيروت، ص1999، 3، دار إحياء لتراث العربي، ط(مادة نصص)لسان العرب :  ابن منظور (1)
، )"دراسة تأصيمية في بيوجغرافيا المصطمح( التناص في الثقافة العربية المعاصرة: " ابراىيم عبد الفتاح رمضان (2)

 .154، ص2013، قسم المغة العربية، كمية اآلداب، جامعة المنوفية، 5مجمة الحجاز، ع
 .21، الدار البيضاء، المغرب، ص1991، 1فريد الزاىي، دار توبقال، ط: عمم النص، تر: جوليا كريستيفا(3) 

 .13الخطيئة والتكفير، النادي األدبي الثقافي، جدة، السعودية، ص:  عبد ا الغذامي (4)
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وكما يعد النص أيضا نقطة تقاطع مع النصوص والخطابات التي تجمبيا أو تنشطيا 
، حيث يصير النص خميطا مضطربا من أصوات (المؤلف والقارئ)صور المنتج والمتمقي 

  ) 1(."أخرى يصير متعدد األصوات

والرأي نفسو نجده عند روالن بارت حيث يقر بأن النص ما ىو إال نسيج من 
 ) 2( .االقتباسات متمخضة من منابع متعددة ، فالكاتب ىو مجرد مقمد ال مبدع

من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن النص تختمف مفاىيمو حسب وجية نظر و
كل ناقد أو كاتب ،  فالنص يساىم في إنتاجو عدة أطراف كالمؤلف والقارئ وغيرىم، 

. مزيجا لغويا تتناغم فيو عدة أصوات-  النص-وبالتالي يصبح 

 : التناصمفهوم 1-2

 :ةالتناص لغ/أ

تعد المغة من أرقى وسائل االتصال بين األفراد ومجاليم االجتماعي، وما البحث في 
الجذور المغوية لممصطمحات إال لفيم أبعادىا وضبط داللتيا، ومصطمح التناص كمادة 

ونص ...حركو:لغوية لم تذكره المعاجم العربية القديمة إال في نص الشيء ينصو نصا
النص االسناد إلى الرئيس األكبر، :وقال ابن األعرابي...بمعنى غمت،  :القدر نصيصا

 ) 3( .وتناص القوم ازدحموا...التوفيق والتعيين عمى شيء ما، :والنص

رفعك الشيء، : كممة التناص بمعنى نصص النصلسان العربكما ورد أيضا في 
ما رأيت :رفعو، وكل ما أظير، فقد نص، وقال عمرو بن دينار:نص الحديث ينصو نصا

                                                           
 .85، القاىرة، مصر، ص2007، 1عمم لغة النص نحو آفاق جديدة، زىراء الشرق، ط:  سعيد حسن بحيري (1)
دراسة في األصول والمالمح واإلشكاالت )التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر :  بشير تاورريت وسامية راجح (2)

 .60، دمشق، سوريا، ص2008، 1، دار رسالن، ط(النظرية والتطبيقية
، 1979، (دط)، 18تاج العروس من جواىر القاموس، مطبعة حكومة دبي، ج:  محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (3)
 .188-187ص
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رجال أنص لمحديث من الزىري، أي أرفع لو وأسند، يقال نص الحديث إلى فالن، أي 
رفعو، ومن قوليم نصصت المتاع إذا جعمت بعضو عمى بعض، وكل شيء أظيرتو ومن 

جعل بعضو عمى بعض، وكل شيء أظيرتو، فقد نصصتو،  يقال :قوليم نص المتاع نصا
 ) 1( .نصص الرجل غريمو إذا استقصى عميو

 :التناص اصطالحا/ب

لقد تعددت التعاريف االصطالحية لمصطمح التناص في الخطابات النقدية الحديثة 
، كما (ومن بين الباحثين الغرب نجد جوليا كرستيفا، باختين ، ريفاتير، تودوروف وغيرىم

محمد بنيس، عبد ا الغذامي محمد )نجد أن النقاد العرب تأثروا بالباحثين الغربيين، نجد 
 ) 2( .، غير أن كل من ىؤالء لم يضع تعريفا موحدا ليذا المصطمح(مفتاح، وغيرىم

ذا غصنا داخل فضاء النص الواحد نجد عددا من الممفوظات أخذت من نصوص  وا 
أخرى تقاطعت معو وتفاعمت،  وبيذا التصور استطاعت جوليا كرستيفا،  أن تقترح رؤية 

–نقدية جديدة تؤكد انفتاحية النص األدبي عمى عناصر لغوية وغير لغوية، فيو عندىا 
كل "،اذ أن) 3("قول مأخوذ من نصوص أخرى/التقاطع داخل نص لتعبير"يعني - التناص

 ) 4(."نص ىو تشرب وتحويل لنص آخر

وبالتالي فال يمكن فيم أي نص دون الرجوع إلى عشرات النصوص التي سبقتو، 
. ألن وجود كل نص يفترض بالضرورة وجود نص أخذ منو أو تولد عنو

                                                           
 .162لسان العرب، ص:  ابن منظور (1)
التناص وجمالياتو في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة اإلبداع الثقافية، دار : جمال مباركي:  ينظر (2)

 .38، الجزائر، ص2003، (دط)ىومة، 
، 10، مجمة واسط لمعموم اإلنسانية، ع"التناص أنماطو ووظائفو في شعر محمد رضا الشبيبي: " عمي متعب جاسم (3)

 .34كمية التربية، جامعة ديالي، ص
 .78عمم النص، ص:  جوليا كرستيفا (4)
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يشير لمصطمح التناص في كتابو "  Micheal Rifatterميشال ريفاتير "كما نجد 
، حيث أعطاه طابعا تأويميا غدا معو آلية خاصة لمقراءة األدبية من مراتب "انتاج النص"

إدراك القارئ  لمعالقة بين نص ونصوص اخرى قد "التأويل األدبي،  وليذا عرفو بأنو 
 ) 1(."سبقتو أو تعاصره

 و Inter ، فيي كممة مركبة من Intertextualitéفمصطمح التناص 
Textualité 2( . التفاعل النصيأواخل النصي د ترجمت إلى العربية بالتناص،  والت ( 

وبالتالي فالتناص ىو العالقة بين نصين او أكثر، وىي التي تؤثر في طريقة قراءة 
 ) 3( .النص المتناص بل تمثل تمازجا كبيرا أطمق عمى شيء ما

و العمم أ النقد أوصمي في مجال األدب أكما يدل التناص أيضا عمى وجود نص 
ن ىذه النصوص قد ما رست تأثيرا مباشرا أو غير مباشر  عمى عالقة بنصوص أخرى، وا 

 ) 4( .عمى النص األصمي عبر الزمن

وبالتالي يمكن اعتبار التناص ىو تشرب وامتصاص نصوص سابقة ضمن أو 
. داخل نص جديد

وسع في تقنية التناص باعتباره "  Roland Barthesروالن بارت "كما نجد أيضا 
أحد النقاد المتأخرين الذين ال ينكرون تصادم الحضارات وانفتاح الثقافات حيث يؤكد 

                                                           
، (دط)، افريقيا الشرق، (دراسة نظرية وتطبيقية)التناص في الخطاب النقدي والبالغي : عبد القادر بقشي:  ينظر (1)

 .20، الدار البيضاء، المغرب، ص2007
 .16 المرجع نفسو، ص (2)
، 3، الشركة المصرية العالمية لمنشر، ط(عربي-دراسة معجم انجميزي)المصطمحات األدبية والحديثة :  محمد عناني (3)
 .46، ص(دت)

 .33، سوريا، ص1998، 1، دار عالء الدين، ط(الخمق والتكوين)األسطورة في بالد الرافدين :  عبد الحميد محمد (4)
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التناص يمثل تبادال، حوارا ورابطا، تفاعال بين نصين أو عدة نصوص في النص :"أن
 ) 1( ".تمتقي عدة نصوص ،  تتصارع مع بعضيا فيبطل أحدىما مفعول اآلخر

ومن خالل تعريف بارت يتضح أن التناص يمثل إتحاد نصوص وتحاورىا مع 
بعضيا البعض و بيذا التفاعل ينتج لنا نص جديد بعد تيديم نص آخر، وبالتالي تتولد لنا 

. نصوص إبداعية جديدة ممزوجة بنصوص قديمة 

وىذه مجرد إشارات لممصطمح ، وفي العناوين الالحقة سيتم التفصيل في جذور 
. المصطمح حسب كل مدرسة 

 : التناص في النقد الحديث1-4

 بدايات ظهور مصطمح التناص عند الغرب /أ       

مصطمح التناص من المصطمحات النقدية الحديثة والمعاصرة، التي تنتمي إلى 
مرحمة ما بعد البنوية ، فقد شغل ىذا المصطمح حيزا كبيرا من اىتمامات نقاد األدب 
المعاصرين عمى اختالف مناىجيم ورؤاىم،  فاشتغل بو البويطيقي  و السيميوطيقي 
واألسموبي والتداولي وغيرىم، كما اختمفت تصورات الدارسين ليذا المصطمح النقدي 

وضبطو، فأدرجو بعضيم ضمن الشعرية التكوينية، فيما تناولو بعضيم اآلخر في إطار 
جمالية التمقي، واعتبره آخرون من مكونات لسانيات الخطاب التي تتحكم في نصية 

 ) 2( .النص

وسأحاول فيما سيأتي عرض أىم الجيود واآلراء التي ساىمت في بمورة ىذه 
: النظرية، وذلك بالتركيز عمى أبرز أعالميا في النقد الغربي

                                                           
 .60التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر، ص: بشير تيروريت وسامية راجح (1) 
 .17التناص في الخطاب النقدي والبالغي، ص:  ينظر عبد القادر بقشي (2) 
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لقد أقر الشكالنيون الروس باستقاللية النص، حيث اعتبروه  :الشكالنيون الروس-1
كتمة لغوية معزولة عن أية مرجعية خارجية، وفي ذلك تجريد لمنص وعزلو عن 
كل "سياقاتو المرجعية ، فالتفكيكيون ومعيم السيميائيون ألغوا استقاللية النص مادام 
نص محتال احتالال دائما ال مفر منو مادام يتحرك ضمن معطى لغوي موروث 

- فكل كتابة إذن –وسابق لوجوده أصال، ويشتغل في مناخ ثقافي ومعرفي مييمنين 
ىي تأسيس عمى أنقاض كتابة أخرى بشكل أو بآخر أو أقل إنيا خالصة لكتابات 

 ) 1(."أخرى سابقة ليا

ونخمص من ىذا القول إن النص ليس معطى لغوي لحالو بل تحكمو وتتدخل فيو 
. عوامل ثقافية ومعرفية، وان كل إبداع جديد يتدخل فيو بالضرورة إبداع قديم

أول من فتق " شموفسكي" حركة الشكالنيين الروس قاربت مفاىيم التناص، إذ يعد 
وذلك عن طريق مبدأ  الفكرة إذ يرى أن إبداع النص يتم من خالل معارضة نص آخر، 

المحاكاة الساخرة وىو المفيوم الذي سيمقى صداه في دعم أرضية التناص في الدراسات 
كما يجعل من مفاىيم النسق والعالقات وسيمة إلدراك العمل الفني من  النقدية الالحقة، 

خالل ما يقيمو من ترابط مع أعمال فنية أخرى، وىذا يظير من خالل مفيوم وتفاعل 
النص األدبي كبنية صغرى مع البنية النصية الكبرى في سياق األعمال التي ينتمي إلييا 

 ) 2( .النص ويقيم عالقات معيا

 *Mikail Bakhtineميخائيل باختين /2

، حيث استفاد من (dialogisme)يعد ميخائيل باختين أول من أرسى مبدأ الحوارية 
أن حركية العالقات " جيود الشكالنيين الروس الذين انتيوا في أبحاثيم إلى مسألة مفادىا 

                                                           
 .59 بشير تاوريريت وسامية راجح، التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر، ص (1)
، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العموم في النقد "(مخطوط )جماليات التناص في شعر أمل دنقل : " الجابري متقدم (2)

 .12، ص2008العربي المعاصر، قسم اآلداب والمغات، جامعة محمد خيضر، 
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وأن وجود أنواع أدبيةال يكون  ، ) 1("التي تقوم بين األعمال ىي المحرك لتطور النصوص
ومن  إال من خالل استعادة أشكال قديمة، حيث يتم تفعيميا واستنباتيا في شكل جديد، 

ىذا المنظور نجد أن الشكالنيون الروس قد سمطوا الضوء عمى بعض العناصر األساسية 
لنظرية التناص فيم أول من ميد لميالد ىذا المصطمح وفسحوا لو الطريق ليحتضنو األب 

أن كل خطاب في نظر "، ومعنى ذلك "  الحوارية"ميخائيل باختين ، ويطمق عميو اسم 
باختين يدخل في عالقة مع خطابات سابقة عن قصد أو غير قصد، ويقيم معيا حوارا، 

 ) 2(."والخطاب يفيم موضوعو بفضل الحوار

يشرح " ميخائيل باخين المبدأ الحواري"كما نجد أيضا في فصل خاص في كتابو 
يمكن أن نقيس ىذه العالقات التي تربط خطاب اآلخر "تودوروف مبدأ الحوارية بقولو 

بخطاب األنا بالعالقات التي تحدد عمميات تبادل الحوار رغم أنيا بالتأكيد ليست متطابقة، 
يدخل فعالن لفظيان تعبيريان متجاوران في لفظ خاص من العالقات الداللية ندعوىا نحن 
عالقة حوارية، والعالقة الحوارية ىي عالقة داللية بين جميع الممفوظات التي تقع ضمن 

 ) 3( .دائرة التواصل المفظي

نما ىي  ونستشف من القول السابق أن العالقة الحوارية ال تكون مع ممفوظ واحد وا 
. اندماج ممفوظين مع بعضيما البعض في عالقة داللية فينتج لنا عالقة حوارية

ويري باختين أن ىذه الحوارية تظير أكثر في الخطاب الروائي،  ألن الرواية ىي 
عبارة عن مجموعة من األصوات المتعددة التي تتعايش وتتجاور وتتعامل مع بعضيا 

                                                           
 .12عبد الحميد بورايو، ص: مدخل إلى التناص، تر:  نتالي بيغي غرو (1)
ينظر )1921فيمسوف ولغوي ومنظرأدبي روسي ، أسس حمقة باختين النقدية عام  (1975-1895)ميخائيل باختين*

 .(الموسوعة الحرة
 .91، القاىرة، ص2003، 1محمد برادة، رؤية لمنشر والتوزيع، ط: الخطاب الروائي، تر:  ميخائيل باختين (2)
، 2فخري صالح، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، ط: ميخائيل باختين المبدأ الحواري، تر:  تزفيتان تودروف (3)

 .122-121، ص1996
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البعض، وبالتالي فيي تقوم عمى الحوار الذي ينشأ بين ىذه األصوات المختمفة، ليذا 
باختين القسم األكبر من أعمالو مستمدا منيا أسس نظريتو في الحوارية - الرواية–خضيا 

 ) 1( .والممفوظ وتعدد األصوات، خاصة روايات تولستوي ودستويفسكي

 

 **Julia Kristivaجوليا كرستيفا /3
تعد الكاتبة والناقدة ذات األصل البمغاري،  أول من أدخل مصطمح التناص في 

المغة الفرنسية، في منتصف القرن العشرين، وذلك من خالل توظيفيا لو في بحوث عديدة 
وأعيد  ، (Critique)و(Telquel) ، وصدرت في مجمتي 1967-1966كتبتيا بين 

 ) Le textede Roman ." )2نص الرواية "، "semiotikeسيميوتيك"نشرىا في كتابييا 
وأعيد  ، "اإلنتاجية النصية"ويندرج مصطمح التناص عند جوليا كرستيفا في إشكالية 

وال يتحدد إال في سبيل أن يدمج كممة أخرى ىي  صياغتو بعد ذلك كعمل لمنص، 
. *" Idéologemeإديولوجيم "

والتناص عند جوليا كرستيفا تعني بو أن النص يعيد توزيع المغة إنو ىدم وبناء 
لنصوص سابقة عميو أو معاصرة لو، وأن النص األدبي ليس ظاىرة منعزلة ولكنو 

دماج وامتصاص لعدد من النصوص،  فسيفساء من المقوالت، وأن كل نص ىو تحويل وا 
وبناءا عمى تصور الباحثة عمى أن النصوص القادمة من حقب زمنية مختمفة تمتقي مع 
النصوص الحاضرة وىذا ال يعني غياب الممسة الذاتية أو انعدام الجانب اإلبداعي في 
النص الحاضر، وبناءا عمى تصور الباحثة عمى أن النصوص القادمة من حقب زمنية 

مختمفة تمتقي مع النصوص الحاضرة وىذا ال يعني غياب الممسة الذاتية أو انعدام الجانب 
أن - كرستيفا-اإلبداعي في النص الحاضر، والذي ينبغي إدراكو بناء عمى تصور

                                                           
مديرية الثقافة - بحث في المصادر والدالالت–التناص في قصيدة غمواء إللياس أبو شبكة : يوسف العايب:  ينظر (1)

 .23، ص2013، 1لوالية الوادي، ط
 .28، دمشق، سوريا، ص2011، 1باسل المسالمو، دار التكوين، ط: نظرية التناص، تر:  جراىام آالن (2)
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النصوص تنتج في إطار مزيج بنصوص أخرى ماضية أو معاصرة سواء عن وعي أو 
ن اختمفت طريقة الحضور داخل النص الواحد  ) 1( .غير وعي وا 

يتكون كل نص كموزاييك من االستشيادات، كل :"وفي تعريف آخر لمتناص تقول
 ) 2( ...."نص ىو إمتصاص وتحويل لنص آخر

 في التناص بارزة عمى صعيد المصطمح والمفيوم *كرستيفاجوليا ولئن كانت جيود 
نجازات ميخائيل - كرستيفا–فإن المتتبع لمسار ىذا المفيوم وجذوره، فإستفادة  من جيود وا 

ن لم يستعمل  باختين واضحا في بمورة عمميا بشكل كبير، ومما يجدر ذكره أن باختين وا 
كتابو شعرية "السيما في  مصطمح التناص بيذا االسم، إال أنو أسس لو في كتاباتو، 

 ) 3(."دوستوفيسكي

 Gérard Genetteجيرار جنيت /4

ومنو جمع أطراس "  pamimpseetèطرسا "جيرار جينيت " يعد النص عند 
 ومنو طرس الكاتب أعاد الكتابة عمى ) 4(.وطروس وىو الصحيفة التي محيت ثم كتبت

. كتوبمال

                                                           
من األخذ األدبي إلى التداخل النصي لدى العرب دراسة في المصطمح والقضية، عالم الكتب : محمد قنوش:  ينظر (1)

 .233، إربد، األردن، ص213، 1الحديث، ط
 (ينظر عمم النص لجوليا كرستيفا).مصطمح استقتو كرستيفا من المنيج الشكمي في نظرية األدب: اديولوجيم*

ينظر ) ببمغاريا أديبة، عالمة لسانيات ومحممة نفسية، وفيمسوفة، 1941 يونيو 24من مواليد :جوليا كرستيفا **
 (الموسوعة الحرة

-59، حمب، سوريا، ص1998، 1دراسات في النص والتناصية، مركز اإلنماء الحضاري، ط:  محمد خير البقاعي (2)
60. 
  .234من األخذ األدبي إلى التداخل النصي لدى العرب، ص:  ينظر محمد قنوش (3)
، صفافش، 2002، (دط)الطريس في القصص ابراىيم درغوني نموذجا، مطبعة التفسير الفني، :  أحمد السماوي (4)

 .14تونس، ص
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، ولكن سرعان ما استبدلو "Architexteالنص الجامع "كما أطمق مصطمح 
التواجد "، معرفا إياه بأنو " Transtextualiteالمتعاليات النصية "بالمصطمح الجديد وىو 

كل ما "أو ىو  ، ) 1("المغوي سواء أكان نسبيا أم كامال أم ناقصا لنص في نص آخر
 ) 2(."يجعل نصا يتعالق مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو ضمني

،  Intertextualitéالتناص:كما حدد خمسة أنواع من المتعاليات النصية وىي 
معمارية النص  ، Métatextualite الميتانص ،  Paratextualiteالمناصة

Archetextualité  ،  التعمق النصيHyperText dite .

ما ىو سوى عالقة نصية متعالية من بين عالقات - جيرار جينيت-والتناص حسب
 ) 3( .أخرى

كما يشير إلى أن التناص ىو الذي يجعل النص دائما في حالة إلتباس وغياب 
النص عبارة عن نسيج من الممصقات والتطعيمات، إنو لعبة منفتحة ومغمقة في :"بقولو

الوقت ذاتو، وليذا السبب فمن المحال أن نكتشف النسب الوحيد واألولي لمنص، وذلك أنو 
 ) 4(..."ليس لمنص أبا واحد، بل مجموعة من األصول واألنساب

ونستنتج من القول السابق أن النص ىو مزيج من النصوص السابقة أو المعاصرة 
لو وبالتالي يصعب عمينا التمييز بين النص األصمي والنصوص الداخمة أو المتعالقة 

. معو

 

                                                           
 .97، الدار البيضاء، ص1986، 2عبد الرحمن أيوب، دار توبقال، ط: مدخل جامع النص، تر:  جيرار جينين (1)
، الدار البيضاء، 2006، 3، المركز الثقافي العربي، ط(النص والسياق)انفتاح النص الروائي :  سعيد يقطين (2)

 .97بيروت، ص
 .14، البميدة، الجزائر، ص2004، (دط)عبد الحميد بوراوي، : مدخل إلى التناص، تر:  نتالي بييقي غروس (3)
 .225، دمشق، سوريا، ص(دت)، (دط)، دار الفكر، (رؤية إسالمية)مناىج النقد األدبي الحديث :  وليد قصاب (4)
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 Gérard Genetteالمتعاليات النصية عند جيرار جينيت 

قام جيرار جينيت بمراجعة شاممة لمفيوم التناص،  اعتمادا عمى تصور جديد 
لمشعرية، لم تعد معو مرتبطة بجامع النص ، بل أضحت متصمة بإطار أعم وأشمل ىو 

كل ما يجعل النص في عالقة ظاىرة أو ضمنية مع نصوص "،  وىي "المتعاليات النصية"
 ) 1(."أخرى

: وبناءا عمى ذلك قسم جيرار جينيت المتعاليات النصية إلى خمسة أنماط
لقد افترض ـ جيرار جينيت ـ ىذا النوع من المتعاليات  :Intertextualitéالتناص 

النصية من جوليا كرستيفا مع شيء من االختالف،  فالتناص عند جوليا محصور في 
حدود حضور فعمي لمنص ما في نص آخر، أما عند جينيت فالتناص يكون بحضور 

متزامن بين نصين أو عدة نصوص،  وىذا الحضور يكون عن طريق االستحضار وقد 
 ، وقد *يكون بالحضور الفعمي لمنص داخل نص آخر وىذا ما يعرف قديما باالستشياد

 ) 2( .* األدبية ، وقد يكون عن طريق التمميح*يكون عن طريق السرقة
وىي البنية التي تشترك وبنية نصية أصمية في سياق  :paratextualiteالمناصة 
وتجاورىا محافظة عمى بنيتيا كاممة ومستقمة، وتتجمى في المعارضات  ومقام معينين، 

 ) 3( .والمناقضات

                                                           
، 2007، (دط)افريقيا الشرق، - دراسة نظرية وتطبيقية–التناص في الخطاب النقدي والبالغي :  عبد القادر بقشي (1)

 .21الدار البيضاء، المغرب، ص
مديرية الثقافة - بحث في المصادر والدالالت–التناص في قصيدة غمواء إللياس أبي شبكة : يوسف العايب:  ينظر (2)

 .32، ص2013، 1لوالية الوادي، ط
 .plagiatالسرقة *
 .citationاالستشياد * 
 .l’allusionالتمميح * 

، دمشق 2001، (دط)اتحاد الكتاب العرب، - تجميات التناص في الشعر العربي–النص الغائب :  محمد عزام (3)
 .51سوريا، ص
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ويتعمق بكل بساطة بعالقة التفسير والتعميق التي تربط  :Métatextualitéالميتانص
نصا بآخر يتحدث عنو دون االستشياد بو أو استدعاءه وىي في الغالب تأخذ بعدا نقديا 

. محضا
أي النوع األدبي الذي ينتمي إليو نص ما،   :Archetextualitéمعمارية النص 

. ألن تمييز األنواع األدبية من شأنو أن يوجو أفق انتظار القارئ أثناء عممية القراءة 
وىذا النوع الذي خصو جيرار جينيت في كتابو  :HyperText diteالتعمق النصي 

 (أ) بنص سابق   hyper texte(ب)، ويقصد بو كل عالقة تجمع نصا " أطراس"
Hypotexte1( . ، وقد وضع لو مفيوما عاما أسماه باألدب من الدرجة الثانية ( 

ومن خالل ماسبق فإن األنواع الخمسة التي أدرجيا جيرار جينت ، كان ليا الفضل 
براز نقاط   في تطوير نظرية التناص، وتوسيع أنماطيا بتمييز بعضيا عن بعض،  وا 

عطائو مفيوما شامال وىو  التشابو واالختالف وىذا ما جعمو يوسع في مفيوم التناص، وا 
المتعاليات النصية 

 ***Roland Barthesروالن بارت /5
يعد روالن بارت من النقاد الذين التفتوا بطرائقيم وتحاليميم الخاصة، فيو ينطمق من 

مجموعة من "اعتقاد بأن األدب ليس موضوعا خارج الزمن،  وال قيمة خارجية بل ىو 
الممارسات والقيم المشروطة بمجتمع معين مشيرا إلى أن الكتابة األدبية تنسخ الكتابة 

نعكاس،  ، فميست الممارسة األدبية ممارسة تعبير" األدبية السابقة عمييا نما ممارسات  وا  وا 
 ) 2( .ومحاكاة واستنساخ ال متناه

من مفيوم التناص، حيث جعمو ينفتح ليشمل مناحي الحياة - روالن بارت–كما وسع 
اتحادا تفاعال بين  التناص يمثل تبادال حوارا ورباطا، :"المختمفة، وذلك في قولو إن 

                                                           
 .22، ص-دراسة نظرية وتطبيقية–التناص في الخطاب النقدي والبالغي :  عبد القادر بقشي (1)
 .14-13، ص2011، (دط)التناص، ديوان المطبوعات الجامعية، : عبد الجميل مرتاض:  ينظر (2)

ينظر )ىو سيميائي فرنسي ومنّظر ثقافي، انتقل من البنيوية إلى ما بعد البنيوية  (1980-1915)روالن بارت***
 .(الموسوعة الحرة 
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نصين أو عدة نصوص، في النص تمتقي عدة نصوص، تتصارع مع بعضيا، فيبطل 
 ) 1( ...."أحدىما اآلخر

ومن ىذا القول نستنتج أن التناص ماىو إال اندماج وخميط وتفاعل بين نص 
 .ونصوص أخرى،  فتمتقي مع بعضيا ويبطل أحدىما اآلخر

 
التناص عند العرب المحدثين - ب 

إذا كان التفكير النقدي الغربي قد عرف البداية المنيجية لممارسة مفيوم التناص في 
وكرستيفا، فإن الخطاب النقدي العربي لم يعرف  (تال كال)منتصف الستينات مع جماعة 

ىذا المفيوم إال في أواخر السبعينات، رغم أسبقية االىتمام عند النقاد القدماء، إال أن 
، "محمد مفتاح "بعض نقادنا العرب كان التأثير بارزا في تحديدىم لمفيوم التناص ، فيرى 

لم يقدموا تعريفا جامعا – كرستيفا وغيرىم -أن الباحثين الذين تناولوا ىذا المصطمح  
 ) 2( :مانعا،  مما جعمو يستخمص أن التناص

. فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيو بتقنيات مختمفة-

محول ليا بتمطيطيا أو تكثيفيا بقصد مناقضة خصائصيا ودالالتيا أو بيدف -
. تصعيدىا

ىو تعالق نصوص مع نص حدث - الدخول في عالقة-ومعنى ىذا أن التناص
 ) 3( .بكيفيات مختمفة

                                                           
دراسة في األصول والمالمح واإلشكاالت النظرية )التفكيك في الخطاب النقدي المعاصر :  بشير تاوريريت (1)

 .63-62، ص2006، 1، دار الفجر، ط(والتطبيقية
، (تحميل الخطاب الشعري والسردي)األسموبية وتحميل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث :  نور الدين السد (2)
 .102، الجزائر، ص2010، (دط)، دار ىومة، 2ج

، الدار البيضاء، 1992، 2، المركز الثقافي العربي، ط-استراتيجية التناص–تحميل الخطاب الشعري :  محمد مفتاح (3)
 .119المغرب، ص
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، فالتناص في "التفاعل النصي"مصطمحا آخر لمتناص ىو " سعيد يقطين"وقد اقترح 
 ) 1( .رأيو ليس سوى واحد من أنواع التفاعل النصي

كما أكد أىمية التناص في إنتاج النصوص، فيجب عمى الناقد أن يركز عمى كيفية 
لذا فالتفاعل  تحرك النصوص السابقة في النص المحمل ال ان يكتشف مواضعيا فقط، 

النصي لديو خاصية إبداعية وحتمية الوجود في النص تعتمد عمى قدرات المبدعين عمما 
 ) 2( .أنيا تتغير بتغير العصور

فقد درس التناص منطق التشريحية وىي عنده مأخوذة من " عبد ا الغذامي"أما 
الفكر التفكيكي، إذ ال يسميو التناص بل تداخل النصوص،  فيرى أن النص يصنع من 

نصوص متضاعفة التعاقب عمى الذىن منسجمة من ثقافات متعددة ومتداخمة في عالقات 
 ) 3( .متشابكة من المحاورة والتعارض والتنافس

من المقولة السابقة نستنتج أن التناص أو النص ال يصنع أوال ينظم إال من خالل 
 .تداخمو وتشابكو مع نصوص أخرى

النص يستمد  :في تعميق المجال التناصي فيرى أن –عبد ا الغذامي –ويستمر 
وجوده من المخزون المغوي الذي يعيش في داخل الكاتب مما يحممو معو عمى مر السنين 
وىذا المخزون ىائل من اإلشارات واالقتباسات جاء من مصادر ال تحصى من الثقافات، 

 متعددة وال يمكن استخدامو إال بمزجو وتأليفو، ولذا فإن النص يصنع من كتابات

                                                           
، الدار 1989، 1، المركز الثقافي العربي، ط-النص والسياق–انفتاح النص الروائي : سعيد يقطين:  ينظر (1)

 .93البيضاء، بيروت، ص
 .93 ينظر المرجع نفسو، ص (2)
 .131، ص-استراتيجية التناص- تحميل الخطاب الشعري،:  محمد مفتاح (3)
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ومنسجمة من ثقافات متنوعة، وىو يدخل بذلك في القات متبادلة من الحوار والمنافسة مع 
 ) 1( .سواه من النصوص

نستشف من القول السابق أن كل كاتب لديو مخزون ثقافي ولغوي محفوظ في 
ذاكرتو، وىذا المخزون مستقى من عدة منابع ثقافية ومصادر ال تحصى، فيذا المخزون 

ال يستخدم وال يستغل من خالل مزجو ودمجو، وبالتالي فالنص ىو مجموعة كتابات 
مدمجة ومنسجة من ثقافات متنوعة وبالتالي فالنص يدخل في عالقات حوار وتنافس مع 

. نصوص أخرى

من النقاد المعاصرين الذين اىتموا بموضوع " محمد بنيس"كما يعد الناقد المغربي 
ظاىرة )ففي كتابيو تحدث عنو وتوسع في ىذا المجال، - محمد بنيس-التناص فنجد

فقد استبدل بعض مصطمحات التناص  ، (حداثة السؤال)و (الشعر المعاصر في المغرب
التداخل "كما أطمق أيضا مصطمح  بمصطمحات جديدة ىي النص الغائب وىجرة النص، 

 ) 2( .الذي يحدث نتيجة تداخل نص حاضر مع نصوص غائبة" النصي

والنص الغائب عنده ىو عبارة عن دليل لغوي معقد تتداخل فيو عدة نصوص، فال 
 ) 3( .نص يخرج عن النصوص األخرى أو يمكن ان ينفصل عن كوكبيا

" ىجرة النص "وبعد استعمالو لمنص الغائب انتقل إلى التجريب واالىتداء إلى مفيوم 
يكون  الذي شطره إلى شطرين نص مياجر ونص مياجر إليو، فالنص حسب نظره ال

فاعال خارج إعادة إنتاج ذاتو ومنتوجيتو، وىذه الفاعمية تتوىج وتبرز من خالل فعل 
القراءة، ألن النص حين يفقد قارئو يتعرض لإللغاء، ولكي يكون النص فاعال ومنتجا لذاتو 

                                                           
 .72الخطيئة والتفكير، النادي األدبي الثقافي، جدة، السعودية، ص:  عبد ا الغذامي (1)
، (دط)التناص وجمالياتو في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، : جمال مباركي:  ينظر (2)
 .43، دار ىومة، ص(دت)

، 1988، 2بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة، دار التنوير، ط–حداثة السؤال : محمد ينيس:  ينظر (3)
 .85الدار البيضاء، المغرب، ص
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نما لمنص الذي  باستمرار فإن عميو أن يياجر، وىذه اليجرة ال تكون ألي نص أدبي، وا 
. يحكمو قانون عام ليذه اليجرة تمتد عبر الزمان والمكان 

 ) 1( :شروط ليجرة النص تتمخص فيما يمي-بنيس-وقد حدد

إذا كان النص يجيب عمى سؤال فئة اجتماعية معينة في فترة من الفترات  /1
. التاريخية، وفي مكان محدد أو امكنة متعددة

إذا كان النص يجيب عمى سؤال مجال معرفي أو مجاالت معرفية مؤطرة أو  /2
. غير مؤطرة زمانا ومكانا

. إذا كان النص يجيب عمى سؤال جميع ىذه المجاالت أو بعضيا دون اآلخر /3

ليجرة النص،  حيث وجود أي نصوص خارج النصوص –بنيس –ومن خالل تتبع 
خراجو من  األخرى حيث اعتبر ىجرة النص من الشروط األساسية التي تعيد انتاجو وا 

جديد، فالنصوص عدت عنده دليال لغويا معقدا وشبكة من النصوص الالنيائية ، غير أن 
النصوص األخرى المستعادة في النص اي النصوص الغائبة التي تم استحضارىا فإنيا 
تتبع مسار التبدل والتحول، وىذا حسب درجة وعي الكاتب بعممية الكتابة، ومستوى تأمل 

 ) 2( .الكتابة ذاتيا

ونخمص في األخير أن مصطمح التناص، شغل الكثير من الباحثين والدارسين في 
 .إعطاء مفيوم لمتناص سواء عند العرب أم الغرب

كما يعتبر أيضا من المفاىيم النقدية األساسية والتي ليا حضورىا القوي في جل 
الدراسات التي تتناول في النص األدبي سواء كانت شعرا أو نثرا، وذلك ألىميتيا الكبيرة 

                                                           
 .97-96بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة ، ص–حداثة السؤال : محمد ينيس:  ينظر (1)
 .85 المرجع نفسو، ص (2)
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عادة  في تكوين النص الذي ما ىو إال اقتباسات وتراكمات لمجموعة من نصوص سابقة وا 
 .إحيائيا وبثيا في نصوص حاضرة ومعاصرة

 : التناصأنواع-2

تتعدد أشكال التناص فيناك تناص مباشر وغير مباشر، أما المباشر يتمثل في 
اجتزاء قطعة من النص أو النصوص السابقة ووضعيا في النص الجديد، ويكون تاما أو 
مجزوءا  أو محورا،  أما غير مباشر فيو الذي يستنبط من النص استنباطا ويرجع إلى 

تناص األفكار أو المخزون الثقافي،  الذي يستحضر مخزونو الثقافي لحل إيماءات النص 
 ) 1( .وشفراتو وترميزاتو

فيناك " محمد مفتاح " ل (تحميل الخطاب الشعري)أما حسب ما جاء في كتاب 
: نوعين أساسيين من التناص ىما 

وىي التي يحاول كثير من الباحثين أن يختزل  :(النقيضة)المحاكاة الساخرة-
. التناص إلييا

وىي التي يمكن أن نجد بعض الثقافات من يجعميا  :(المعارضة)المحاكاة المتقدية-
 ) 2( .ىي الركيزة األساسية لمتناص

كما يوجد تصنيف آخر ألنواع التناص يتمثل في تقاطع النصوص أو تداخميا فيما 
بينيا، فإما أن يكون التداخل أو التقاطع فيما بين نص المبدع ونصوصو الخاصة وىي ما 

                                                           
، القاىرة، مصر، 2007، (دط)، مكتبة اآلداب، (النظرية والتطبيق)عمم لغة النص : عزة شبل محمد:  ينظر (1)
 .79ص
، الدار 1992، 2، المركز الثقافي العربي، ط(استراتيجية التناص)تحميل الخطاب الشعري : محمد مفتاح:  ينظر (2)

 .122البيضاء، المغرب، ص
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فمثال الكاتب أو المبدع يكتب بأسموب معين وبرموز ) 1( .(الداخمي)يسمى بالتناص الذاتي 
محددة وعند تأليفو لنص جديد يستحضر بعض الرموز التي وظفيا في قصائده السابقة 

وبالتالي يصبح مجرد مقمد ومحاكي آلثاره السابقة، أما التناص الخارجي فيكون بتقاطع أو 
تداخل فيما بين نص المبدع ونصوص غيره من الكتاب المعاصرين لو أو من عصور 

 ) 2( .سابقة

ورغم وجود كل ىذه األنواع واألشكال، إال أننا نجدىا تصب كميا في مجرى واحد، 
وىو أن التناص عمى شكمين سواء خارجي يكون أمام عالقة نص الكاتب بنصوص غيره 

. من الكتاب أو الذين سبقوه ، اما الداخمي فيو عالقة نصوص الكاتب بعضيا ببعض

 :آليات التناص-3

تحميل الخطاب )في دراسة جادة قام بيا في كتابو " محمد مفتاح"لقد استطاع 
 ) 3( :من التوصل إلى نتائج ىامة في آليات التناص، نجمميا فيما يمي (الشعري

: تحصل بأشكال مختمفة أىميا :آلية التمطيط/3-1

، فالقمب مثل (الكممة المحور)،  الباركرام(الجناس بالقمب وبالتصحيف) اآلناكرام/أ
أما الكممة المحور فتكون  ، (...عترة–نخل، عثرة –نحل )والتصحيف  (لسع-عسل)

أصواتيا مشتتة طوال النص مكونة تراكما يثير انتباه القارئ الحصيف، وقد تكون غائبة 
ابن عبدون )ولكن يبنى عمييا وقد تكون حاضرة فيو كما في قصيدة  تماما من النص، 

                                                           
، إربد، 2010، (دط)التناص التراثي في الرواية الجزائرية نموذجا، عالم الكتب الحديث، : سعيد سالم:  ينظر (1)

 .133األردن، ص
 .134 المرجع نفسو، ص (2)
، الدار البيضاء، 1992، 3، المركز الثقافي العربي، ط-استراتيجية التناص–تحميل الخطاب الشعري :  محمد مفتاح (3)

 .126-125المغرب، ص
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عمى أن ىذه اآللية ظنية و تخمينية تحتاج إلى انتباه من القارئ أو عمل  (الدىر
. إلنجازىا

فالشاعر قد يمجأ إلى وسائل متعددة تنتمي كميا إلى  أساس كل خطاب،  :الشرح/ب
وقد  ثم يبنى عميو المقطوعة أو القصيدة،  ىذا المفيوم فيجعل البيت األول محورا، 

يستعير قوال معروفا ليجعمو في األول او الوسط أو في األخير ثم يمططو في صيغ 
. مختمفة

تقوم بدور جوىري في كل خطاب، والسيما الشعر بما تبثو في  :االستعارة/ج
الجمادات من حياة وتشخيص بحيث يؤدي ىذا إلى احتالل التعبير االستعاري حيزا مكانيا 

. وزمانيا طويال

ويكون عمى مستوى األصوات والكممات والصيغ متجميا في التراكم أو  :التكرار/د
. التباين

إن جوىر القصيدة الصراعي يولد توترات عديدة مما يؤدي إلى  :الشكل الدرامي/ه
. نمو القصيدة فضائيا وزمانيا

إن اآلليات التمطيطية تؤدي إلى ما يمكن تسميتو بأيقونة الكتابة  :أيقونة الكتابة/و
وبالتالي فإن تجاور الكممات المتشابية أو  ، (عالقة المشابو مع واقع العام الخارجي)

تباعدىا، وارتباط المقوالت النحوية ببعضيا أو اتساع الفضاء الذي تحتمو أو ضيقو ىي 
. أشياء ليا دالالتيا في الخطاب الشعري

من الخطأ النظر إلى المسألة من وجو واحد، وقصر عممية التناص  :اإليجاز/ 3-2
عمى التمطيط،  فقد تكون عممية إيجاز أيضا، وىي عممية تعتمد عمى التركيز 

وىي تحتاج إلى شرح وتوضيح ليدركيا المتمقي  (اإلحالة المحضة)واالختصار، وتدعى
العادي، ولذلك نجد شروحا لبعض القصائد التي تحتوي عمى ىذه االحاالت، إذ ال يذكر 
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الشاعر فييا إال األوصاف المتناىية في الشيرة و الحسن أو األوصاف المتناىية في 
الشيرة او القبح، غير أن مقابمة التمطيط باإليجاز تصبح غير ذات موضوع خصوصا إذا 

، وحتى إذا قيست إلى بعض األراجيز التاريخية السابقة (الشعر تراكم)استحضرت مسممة 
 ) 1( .ليا أو الالحقة فإنو ال يكاد يرى فرق كبير

وىذه اآلليات التي اجتيد محمد مفتاح في شرحيا وتوظيفيا في قصيدة ابن عبدون 
تظل مجرد محاولة جادة من مجموع المحاوالت التي قام بيا الباحثون في حقل الدراسات 

 ) 2( .التناصية، إال أن ىذه اآلليات تبقى صعبة التحديد وتتسم بالالىية وعدم الثبات

والنص األدبي ىو الكفيل بافراز ىذه اآلليات، كما أن التأويل مسؤول عن اكتشافيا 
جرائو يرجع إلى مقولتين اوالىما غرابة المعنى  ألن ىذا األخير أصل نشأتو وصيرورتو وا 
عن القيم السائدة، القيم الثقافية والسياسية والفكرية، وثانيتيما بث قيم جديدة بتأويل جديد، 

 ) 3( .أي إرجاع الغرابة إلى األلفة ودس الغرابة في األلفة

 :مستويات التناص- 4

 :مستويات التناص عند جوليا كرستيفا 4-1

لمتناص طرائق ومستويات يتم بيا، ألن المبدعين ال يتساوون في قراءاتيم 
لمنصوص، حيث يتفاوتون في استخداميم الفني لمنصوص الغائبة في إبداعيم، وبالتالي 

: فقد حددت جوليا كرستيفا عدة مستويات لمتناص وىي ثالثة أنماط

                                                           
 .128-127استراتيجية التناص ، ص–تحميل الخطاب الشعري : محمد مفتاح(1)

مديرية الثقافة لوالية - بحث في المصادر والدالالت–إللياس أبي شبكة " غمواء"التناص في قصيدة :  يوسف العايب (2)
 .57، ص2013، 1الوادي، ط

، الدار البيضاء، المغرب، 2009، 3المركز الثقافي العربي، ط- مقاربة نسقية–التمقي والتأويل :  محمد مفتاح (3)
 .218ص
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وفيو يكون المقطع الدخيل منفيا كميا، أي أن المبدع يقوم بنفي  :النفي الكمي/أ
النصوص التي يستنصصيا نفيا كميا، وبالتالي تتكون قراءة جديدة لمنص تقوم عمى 

محاورة ليذه النصوص المستترة، ويأتي دور القارئ الحاذق الذي يفك شفرات ىذه الرسالة 
وأنا " *pascalلباسكال "ويعيدىا إلى منابعيا األصمية، وىناك مثال أوردتو جوليا كريستيفا 

أكتب خواطري، تنفمت مني أحيانا إال أن ىذا يذكرني بضعفي الذي أسيو عنو طوال 
الوقت، والشيء الذي يمقنني درسا بالقدر الذي يمقنني إياه ضعفي المنسي، وذلك أنني ال 

 ) 1( .أتوق سوى إلى معرفة عدمي

حين أكتب خواطري فإنيا :في قولو Lottmam  **   وىذت النص يحاوره  لوتمان
ال تنفمت مني ، ىذا الفعل يذكرني بقوتي التي أسيو عنيا طوال الوقت فأنا أتعمم بمقدار 

 ) 2( .ما يتيحو لي فكري المقيد، وال أتوق إال إلى معرفة تناقض روحي مع العدم

يعتمد ىذا النمط عمى توظيف النصوص الغائبة بطريقة قريبة  :النفي المتوازي/ب
حيث ) 3(.من مصطمحي التضمين واالقتباس المعروفين في الدراسات البالغية القديمة

ية النصية الموظفة في النص نيظل فيو المعنى المنطقي لممقطعين ىو نفسو، أي أن الب
 ) 4( .الحاضر نفسيا البنية النصية الموظفة في النص الغائب

                                                           
 .78، الدار البيضاء، المغرب، ص1991، 1فريد الزاىي، دار توبقال، ط: عمم النص، تر:  جوليا كرستيفا (1)
 . المرجع نفسو، صفحة نفسيا (2)
، (دت)، (دط)التناص وجمالياتو في الشعر المعاصر، رابطة اإلبداع الثقافية، دار ىومة، : جمال مباركي:  ينظر (3)

 .156الجزائر، ص
 .79، صعمم النص:  جوليا كرستيفا (4)
 في ىامبورج أديب وصحفي ألماني يعتبر من رواد 1956 أكتوبر 6ولد في : Joachimlott mannبواخيم لوتمان *

 .(ينظر الموسوعة الحرة). األدب الشعبي األلماني
عالم وفيمسوف وخطيب مفوه، ألف كتاب الرسائل البروفانسية في أوساط  pascale B( 1633-1662)باسكال **

 (.ينظر وكييديا الموسوعة الحرة)، وألف كتاب األفكار (17)القرن 
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حيث يكون جزء واحدا فقط من النص المرجعي منفيا، بمعنى أن  :النفي الجزئي/ج
الكاتب أو الشاعر يأخذ بنية جزئية من النص األصمي أي الغائب و يوظفيا داخل نصو 

 ) 1( .مع بعض األجزاء منو

مستويات التناص عند محمد بنيس  4-2

بعد ما حددنا مستويات التناص في النقد الغربي، يأتي محمد بنيس يرسم ويحدد 
مستويات التناص في النقد العربي المعاصر، حيث استند في تصوره إلى كريستيفا 

وتودوروف فيحدد لمتداخل النصي حسب نوعية القراءة لمنص الغائب ثالث مستويات تتخذ 
صيغة قوانين، ىذه القوانين تحديد لطبيعة الوعي المصاحب لكل قراءة كل شاعر لنص 

 ) 2( .من النصوص الغائبة

ساد ىذا النوع خصوصا في عصور االنحطاط حيث تعامل   :التناص اإلجتراري/أ
الشعراء مع النص الغائب بنمط جامد ال حياة فيو، وبوعي سكوني خال من روح اإلبداع، 
وال قدرة لو عمى اعتبار النص إبداعا نيائيا، وبذلك ساد تمجيد بعض المظاىر الشكمية 

وكانت النتيجة أن  الخارجية، في انفضاليا عن البيئة العامة لمنص كحركة وصيرورة، 
أصبح النص الغائب نموذجا جامدا تضمحل حيويتو من كل إعادة كتابة لو بوعي 

 ) 3( .سكوني

يعتبر خطوة متقدمة في التشكيل الفني، حيث يعيد الكاتب  :التناص االمتصاصي/ب
كتابة نصو وفق متطمبات تجربتو الفنية، فيتعامل معو كحركة وتحويل ال ينفيان  (الشاعر)

األصل، بل يساىمان في استمراره كجوىر قابل لمتجديد، ومعنى ىذا أن االمتصاص ال 

                                                           
 .  79، ص عمم النص: جوليا كرستيفا(1)

، الدار 2014، 3، دار توبقال، ط-مقاربة نبيوبة تكوينية–ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب :  محمد نبيس (2)
 .253البيضاء، المغرب، ص

 .269 المرجع نفسو، ص (3)
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يمجد النص الغائب وال ينقذه، بل يعيد صياغتو فقط وفق متطمبات تاريخية لم يكن يعيشيا 
في المرحمة التي كتب فييا ، وبذلك يستمر النص غائبا غير ممحوا ويحيا بدل أن 

 ) 1(.يموت

تعد ىذه اآللية من أرقى مستويات التعامل مع النص الغائب  :التناص الحواري /ج
حيث يفجر الشاعر طاقتو اإلبداعية ويعيد ) 2(.الذي يعد حينئذ قابال لتخريب والتفجير

كتابة النص عمى نحو جديد ووفق كفاءة فنية عالية وىذا النوع ال يقوم بو إال الشاعر 
الحاذق المتمكن، ألن التناص الحواري ىو أعمى مرحمة قراءة النص الغائب إذ يعتمد النقد 

النقد المؤسس عمى أرضية عممية صمبة، تحطم مظاىر االستالب، ميما كان نوعو 
وشكمو وحجمو، ال مجال لتقديس كل النصوص الغائبة مع الحوار، فالشاعر أو الكاتب ال 
نما يغيره، يغير في القديم أسسو الالىوتية ويعري في الحديث قناعاتو  يتأمل ىذا النص وا 

التبريرية والمثالية، وبذلك يكون الحوار قراءة نقدية عممية، ال عالقة ليا بالنقد كمفيوم 
 ) 3( ...عقالني خالص أو كنزعة فوضوية

 

                                                           
 .269مقاربة نبيوبة تكوينية ، ص–ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب :  محمد نبيس (1)
 .37، ص2005، 1التناص المعرفي في شعر الدين المناصرة، دار مجدالوي لمنشر، ط: ليديا وعد ا:  ينظر (2)
 .270ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب، ص:  محمد ينيس (3)
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  :تمهيد

في  ييدف ىذا الفصل إلى رصد أىم التناصات التي اعتمدىا محمد جربوعة
الشعر فنيا  كشعره في التعبير عن تجربتو الشعرية، ومدى اإلفادة من توظيف ذل

. وبيان سعة خزينتو األدبية، وعالقتو بالثقافة العربية واإلسالمية

" الموح"وديوان " قدر حبو"قمت باستخراج أغمب التناصات الموجودة في ديوان 
، وىذا راجع لنقص "مطر يتأمل القطة من نافذتو"ت إشارة واحدة فقط لديوان روأش

 ت  التناصاوفره التناصات الموظفة فيو، أما الديوانيين السابقين فركزت عمييما ل
 تناص التي جاءت في ىذه الدواوين، يأتي في المقام األول الىاوشرحتيا ومن أنواع

 يةالقرآن الكريم، الحديث الشريف، المذان تمركز موقع كل منيما في بن: الديني
 التجارب الشعرية سر عجيب ضفي عمىالنصوص، وذلك ألن الموروث الديني ي

 والشخصيات ، وجماال، يضاف إلى ذلك التناص مع النصوص الدينية،رونقاو
 والتناص التاريخي ،(شعر قديم، رواية، أمثال شعبية) األدبيتناصالدينية، ومع ال

 وكان توظيفيا توظيفا  نفاآفقد كانت الدواوين زاخرة بكل أنواع التناصات المذكورة 
الواقع ، و لألحداثمواكبتوالواسعة و  يدّل عمى ثقافة الشاعر مافنيا، وىذا
. االجتماعي
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التناص الديني /1

التناص مع القرآن الكريم   1-2 

 الذي يمجأ إليو الشعراء فيو ، والنص السامي،المرجع األولىو  القرآن الكريم 
يفيض بالصياغة الجديدة، ولقد أعطى القرآن الكريم الحرية في التأمل الجمالي 

 ودعا إلى االغتراف من منيمو العذب، إال أن الشعراء العرب القدماء لم ،والكتابة
 (1).يدركوا ىذه الناحية التي تؤدي إلى الخمق واإلبداع

 العرب في فصاحتيم، فمم يكن ةمن القول السابق نستشف أن القرآن ىو معجز
الشعراء القدماء يجرؤوا النظم أو االغتراف من القرآن الكريم وذلك لفصاحة وقوة 

فيم لم يكتشفوا ىذه الجمالية الخالقة التي تضفي عمى النص الشعري رونقا  بالغتو،
. وسحرا فنيا جديدا

فالتناص الديني ىو تداخل النصوص مع نصوص دينية معينة عن طريق 
 أو من الكتب ، أو من الحديث النبوي الشريف،االقتباس والتضمين من القرآن الكريم

ودستور البشرية ووحي من السماء  السماوية المختمفة، ويعد القرآن كتاب المسممين،
. أنزل عمى خاتم األنبياء سيدنا محمد صمى ا عميو وسمم، فأنار اآلفاق

النصوص القرآنية ألنيا من أىم - محمد جربوعة–فقد وظف الشاعر 
المصادر التي ينيل ويعبر بيا الشعراء في قصائدىم، فالتناص القرآني يجعل 

 فاإلشارة القرآنية،  بواسطة اإلشارة واإليحاء،الشاعر يميل بمغتو صوب آفاق التعميق

                                       
، الجزائر (ت.د)، (ط.د)التناص وجمالياتو في الشعر المعاصر، دار ىومة، : باركيمينظر جمال  (1)

 . 167ص
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 تغني النص الشعري وتكسبو كثافتو التعبيرية، وتعطيو تطابقا بين وظيفة اإلشارة
 (1 ).وسياق المعاني

 وّضحياوسن" الموح"و" قدر حبو"نماذج التناص في ديوانو ىم وفيما يمي استعراض أل
: كاآلتي

: (صمى ا عميو وسمم)حبيب المآذن "قولو في قصيدة 
 وال الظمم، الطغيان، ال لغة الحسد *** ال الحقد يجعمو أقل وسامة   
 (2).ن يمضي الزبدأ ماء سيمكث بعد  *** يا نار كوني كيف شئت فإنو

تبين بوضوح ازدحام الفضاء التناصي بنصوص ، إن القراءة المتأنية ليذه األبيات
غائبة مركزية وأخرى ثانوية مدعمة ليا تنبني عمى عالقات التآلف والتعالق، ومن 

 ﴿: النصوص المركزية الموظفة قولو تعالى                 

   ﴾.(3) 

عن طريق ر فاآلية الكريمة تمثل بنية في النص الحاضر، وظفيا الشاع
 فيي تمثل امتدادا ومفتاحا لمتشابك الداللي بين النص القرآني من جية االقتباس

يا نار كوني بردا وسالما عمى )والنص الشعري من جية أخرى، معنى اآلية 
، ذكر أنيم لما أرادوا إحراقو بنوا لو بنيانا، كما حدثنا موسى قال حدثنا عمر (إبراىيم
قالوا بنوا لو بنيانا فألقوه في الجحيم قال فحبسوه في بيت، وجمعوا لو حطبا ): وقال

 (4) .حتى إن كانت المرأة لتمرض فتقول لئن عافاني ا ألجمعن حطبا إلبراىيم

                                       
، شركة النشر والتوزيع، المغرب (المفيوم والتجميات)الصوفية في الشعر العربي المعاصر : محمد بن عمارة (1)
 .10، ص2001 ،1ط
 . 43،  2014، 1، ط(دب)البدر الساطع لمنشر، قدر حّبو، : محمد  جربوعة(  2)
 .69اء، اآلية ياألنب (3)
أحمد محمد شاكر : جامع البيان عن تأويل آيات القرآن،  تح: اإلمام محمد بن جرير بن يزيد الطبري (4)

 .302 ص،12، ج 2000، 1، ط(دب)مؤسسة الرسالة، 
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فالشاعر عند استحضاره ليذه اآلية الكريمة، فيو يعمن التحدي واإلصرار وعدم 
      الخوف رغم كل المصاعب، فحب الرسول عميو الصالة والسالم يبقى محفور

في قمب كل من أحبو فال النار وال الحرق يغير ىذه الحقيقة، وميما كانت النار قوية 
أو ضعيفة فال تؤثر، فتوظيف الشاعر ليذه اآلية زاد من بالغة وتأكيد القصد الذي 

. يصبوا إليو الشاعر، وىو حب النبي صمي ا عميو وسمم

" (رضي ا عنو)برقية إلى كعب بن زىير"وفي بيت آخر في قصيدة 

 يبقى يسبح صدرىا إن ترقد  *** قد كان قمبك ماسة في عقدىا

لم يحترق فييا ولم يتجمد  *** ويظل ينفخ آىو في جيدىا

في ىذه األبيات نجد الشاعر وظف سورة من القرآن الكريم وىي سورة المسد 
حيث أشار لمفظة من ألفاظيا، فقد حور النص القرآني تحويرا جماليا مما أكسب 

يحائيا ودالليا متعدد، والجميع يعرف بقصة أبا ليب و   مرأتواالبيت بعدا جماليا وا 
 حيث يمثالن قمة الطغيان واالستبداد، فأشار بمفظة جيدىا، وىو تناص مع اآلية 

﴿: في قولو تعالى                     ﴾ .(1) 

ومعنى في جيدىا حبل من مسد، قال سعيد بن المسبب كانت ليا قالدة فاخرة 
  فقالت ألنفقنيا في عداوة محمد فأعقبيا ا منيا حبال في جيدىا من مسد النار

والمسد ىو الميف، وقيل المسد سمسمة ذرعيا سبعون ذراعا، وقال مجاىد في جيدىا 
 (2).حبل من مسد، أي طوق من حديد

                                       
 .5- 4المسد، اآلية (1)
 1، مج2000، (ط.د)، (دب)سامي بن محمد سالمة، دار طيبة،: تفسير القرآن العظيم،  تح: ابن كثير (2)

 .605ص
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" مطر يتأمل القطة من نافذتو"كما وّظف الشاعر التناص القرآني في ديوانو 
": تغيير جذري غير سياسي"وذلك في قصيدة 

 احتياطالتدفع كيد النساء 

... ومن شر...

 (1 .)تقرأ بعض القصار

لقد ضمن الشاعر في ىذه األبيات لفظة يشير بيا إشارة واضحة لسورة الفمق 

 ﴿:لقولو تعالى                            ﴾ (2) 

ومعنى من شر النفاثات في العقد يعني من شر الساحرات الالتي  ينفخن فيما 
يعقدن من عقد بقصد السحر، ومن شر حاسد إذا حسد معناه من شر حاسد مبغض 

يقاع األذى بيم  (3).لمناس إذا حسدىم عمى ما وىبيم ا من نعم وأراد زواليا عنيم وا 

 يرمي إليو وىو الذيفالشاعر ىنا وظف ىذه اآلية توظيفا يتناسب مع المقصود 
دفع األذى وكيد النساء عميو وذلك بقراءتو لممعوذتين لتحميو من الحسد والبغض 

 .وتبعد عنو األذى

  الحديثاالتناص مع  3- 1

يأتي الحديث النبوي الشريف في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، من حيث 
إشراق العبارة وفصاحة المفظ وبالغة القول، ومن أبرز بالغتو اإليجاز، ولقد أدرك 

ه         شعراؤنا المعاصرون أىمية الحديث النبوي فنيا وفكريا، فراحوا يستحضرون

                                       
. 61، ص 2014، 1مطر يتأمل القطة من نافذتو، ط:  محمد جربوعة(  1 )
 .5-4الفمق، اآلية  (2)
 .536تفسير القرآن العظيم، ص: ابن كثير (3)



  تجميات التناص في شعر محمد جربوعة                                                : الفصل الثاني
 

49 
 

نصوصيم وينيمون منو، ويعيدون كتابتو مع ما يتماشى مع تجربة كل شاعر  في
 (1).منيم

: الطنيب(شقرة)فرسان بدريتان تتعبان من قمب"يقول الشاعر في قصيدة 

 (2).     والخير معقود بناصيتيما  ***وفي الصحيح لمسمم..محظوظتان

وىذا تناص مع قول الرسول عميو الصالة والسالم في باب السير والجياد في 
صحيح البخاري، حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا عن عامر، حدثنا عروة الباقي أن 

ْالَخْيُل َمْعُقوٌد ِفي َنَواِصيَها َاْلَخْيُر ِإَلى َيْوِم َاْلِقَياَمِة َ):النبي صمى ا عميو وسمم قال
 (3).(َاْ َْجُر َوَاْلَمْ َنمُ 

فاستحضار الشاعر لمحديث الشريف نابع ومتولد من إعجاب وحب الشاعر 
ىذا  لشخصية الرسول عميو الصالة والسالم وبرسالتو السمحة،فالشاعر وظف

، فيو لمقارئالحديث ألنو يتناسب مع الحادثة أو المقام الذي ىو بصدد إيصالو 
يستحضر غزوة بدر العظمى ويصف أحداثيا وعدد الجيوش، وكما يصور بكل دقة 

الفرسين المذين شيدا مع النبي صمى ا عميو وسمم أولى غزواتو وكان النصر 
. لممسممين، رغم قمة عددىم ولكن إرادة ا فوق كل شيء

 ومعنى عقد الخير بنواصييا أي مالزمتو ليا كأنو معقود فييا: شرح الحديث
 .والمراد بالناصية الشَّعر المسترسل عمى الجبية، قالو الخطابي وغيره

                                       
 .199تناص وجمالياتو في الشعر الجزائري المعاصر، ص: ينظر جمال مباركي (1)
 .5الموح، ص : محمد جربوعة (2)
 1993، (دط)صحيح البخاري،  دار ابن كثير،  : اإلمام أبي عبد ا محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (3)
 .66، ص3ج
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قالوا كنى بالناصية عن جميع ذات الفرس يقال فالن مبارك الناصية ميمون 
 (1).العزة أي الذات

 التناص المستوحى من القصص القرآني 4- 1

وظف الشاعر العديد من القصص القرآنية في مواضع مختمفة من قصائده 
وذلك من خالل استحضار قصة سيدنا موسى، وقصة سيدنا يوسف مع زليخة 

 بل ،والعديد من القصص سنذكرىا الحقا، وىذا التوظيف لم يكن توظيفا عشوائيا
 فالتمازج بين النص الشعري ،وظف بطريقة فنية إبداعية أكسبت القصيدة حمة جديدة

 وفتح لمقارئ ،والقصص القرآنية أعطاىا بعدا جماليا، كما أكسبيا تعدد الدالالت
آفاق التعدد في القراءات، وىذا دليل عمى أن الشاعر متمكن ولو ثقافة إسالمية 

                      :"اليمزية العاشورائية"واسعة، ولو وازع ديني كبير، فنجده في قصيدة 

  ِمن كّف موسى الجّبة الزرقاُء *** نبويٍة   بةٍ َتمّزَقْت ِمْن ضروَ 

 واخترقتيما الصحراُء ، صفين***ولقد تنحّى في انحناءة خادٍم 

 (2) وتنّيدْت ِمن بعدىْم سيناءُ ***عبَر الحفاُة الراجفون بخوفيْم 

لقد استحضر الشاعر قصة سيدنا موسى عميو السالم، فالمقصود بقولو تمزقت 
من ضربة نبوية يقصد المياه التي انقسمت نصفين، والجبة الزرقاء ىي البحر الذي 
ضربو موسى عميو السالم، وقد تنحى في انحناءه يقصد البحر الذي انفمق نصفين 
وانشق بإذن ا،  فانفتح الطريق أمامو كأنو خادم يفتح الطريق ألميره، واخترقتيما 

الصحراء قصد الطريق الذي صار لمنبي الذي ضربو موسى عميو السالم، وشبو ىنا 

                                       
 (دب)فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الريان، : اإلمام الحافظ أحمد بن عمي بن حجر العسقالني (1)
 .66، ص3، ج1986، (دط)
 .121ديوان الموح، ص  (2)
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وقوف الماء في صفين اثنين أي من جيتين ومرورىم من داخل البحر الذي انفتح 
نصفين كمرور األمير أو الخميفة من بين الخدم، عبر الحفاة الراجفون قصد القوم 
الذين عبروا البحر مع موسى عميو السالم وىم خائفين وال يحممون معيم أي شيء 
نجوا بجمودىم ىربا من فرعون وأعوانو، وقولو وتنيدت من بعدىم سيناء قصد أن 
سيناء حزنت وبكت عمى رحيل ىؤالء، أي موسى عميو السالم ومن معو الذين 

 ﴿:غادروا سيناء ىربا من طغيان وقير فرعون، وذلك لقولو تعالى        

                                   

      ﴾.(1) 

وفي موضع آخر استحضر الشاعر قصة سيدنا يوسف عميو السالم، فيذه 
القصة مفعمة باألحداث وتحمل دالالت إيحائية عميقة، مما يستوجب القراءة 

المتكررة لفك قيود ىذا التناص فالقصة أحداثيا متفرعة و متعددة، فالقارئ المتميز 
ىو الذي يفيم ويستخرج األحداث التي تدور في ثنايا األبيات الشعرية التي وظفيا 

اإلجتراري كذلك ليكسب دالالت إيحائية  و الشاعر عن طريق التناص الحواري
       جديدة، ويكون معادال موضوعيا ينسجم مع احساسو والنص الديني الذي وظفو

 :"لقطات تقول يا ا"في آن واحد، فقد ذكر في قصيدة 

ذا جّرْت ذيوَل الخّز تجري  وا 

ثم َقّدت ِمن قميص الطُّير شيًئا 

َمن يراىا غير رّبي؟ 

                                       
 64-63الشعراء، اآلية  (1)
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 (1)(ُزليخا)َمن يرى قمب

وحفيِد األنبياْء؟  

 المتمثمة في قصة سيدنا يوسف عميو السالم ،فالشاعر استحضر القصة الدينية
مع زوجة عزيز مصر زليخة، فيذه القصة تتوافق وتخدم تجربتو الشعرية 

 فيو وظفيا ألنيا تجسد الواقع الذي نعيشو، فحضور النص الديني من أبرز 
 الحالة النفسية لمشاعر فيو يتألم ويتحسر عمى الوضع السياسي لتعبير عنوسائل ا

الذي آلت إليو الدول العربية، وخاصة ضياع بغداد والقدس وأصبحوا تحت قبضة 
الغرباء والمحتمين، فالنبي يوسف تعرض لمظمم واالفتراء من طرف زوجة العزيز 
التي راودتو عن نفسيا واتيمتو بالباطل وآل مآلو لمسجن، فالشاعر يتحايل عمى 
األلفاظ مما يكسب التناص نوعا من المرونة، فالشاعر إلى جانب تحويره لقصة 

 ﴿:يوسف يتناص مع قولو تعالى                    

                             

                          

                         ﴾.( 2)  
فاستبق سيدنا يوسف عميو السالم الباب وقدت قميصو من دبر فوجد سيده 

لدى الباب فقالت ما جزاء من أراد بأىمك سوءا أن يسجن أو عذاب أليم، ولكن ا 
 ﴿:نصر نبيو وبين الحق وذلك في قولو تعالى            

                         

                      ﴾.( 3) 

                                       
(

1
 .69ديوان الموح، ص ( 

 .24-23يوسف، اآلية   (2)
 .27-26يوسف، اآلية   (3)
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والواقع الذي أبير الوجود ىو صدق يوسف عميو السالم فقد كان القميص قد 
شّق من الخمف، مما يدل أن زليخة ىي من راودت يوسف والحقتو وكادت بو مكيدة 

شنعاء وأودت بو لمسجن، وقد استحضر الشاعر ىذه القصة لما فييا من عبرة 
وحكمة وىذا ما جرى في الدول العربية سببيا الفتنة والمكائد من قبل الييود فكان 

الحكام العرب طعم سيل الصطياد واحتالل ىذه الدول، فالشاعر وظف قصة 
 .يوسف ليؤكد أن ميما طال الظمم واالستبداد فالبد من ظيور النور والسالم

 التناص مع أسماء السور القرآنية 5- 1

لم يكن الشاعر محمد جربوعة الذي عرف خالل تتبع سيرتو وشعره، شدة تأثره 
بالنص القرآني واستحضاره في شتى المواقف والمناسبات، أن يقف عند حدود 

االشتغال عند قصصو وشخصياتو، بل تعدى إلى توظيف أسماء السور، فجاء ذلك 
التناص مع أسماء السور القرآنية في مواضع متفرقة من دواوينو، وذلك عبر الجمع 

بين ذكر أسماء السور لمرمز إلى المعاني التي يحرص عمى توكيدىا، فالنص 
الشعري كما ىو بين يتسع لعدة من أسماء السور القرآنية، فانتقاء الشاعر ألسماء 

 .سور قرآنية بعينيا

 :"زىور لرسم سيد الزىور صمى ا عميو"ذج في قصيدتو و نمىناكو

 (1)(األنفاال)و  (الطور)   واقرأ عمييا ***خذ ما تيّسر ِمن وروٍد حموٍة  

وسميت سورة الطور ألن ا تعالى بدأ السورة الكريمة بالقسم بجبل الطور 
         الذي كمم ا تعالى عميو موسى عميو السالم، ونال ىذا الجبل من األنوار 

والفيوظات اإلليية ما جعمو بقعة مشرفة عمى سائر الجبال، فنجد الشاعر في ىذا 

                                       
 .99ديوان قدر حّبو، ص (1)
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البيت يأمر بحمل الورود وقراءة الطور، ألن ىذه الورود ليست ككل الورود فيي 
. ورود ألجمل خمق ا محمد صمى ا عميو وسمم 

: يقول"   إلى أمنا األرض ارسائل"و قصيدة 

ويكسو المحيا البريَء السروْر 

 (عمّ )يجّننيا جزُء 

 (1)وتحفظوُ 

فالشاعر استحضر اسم عّم وىو اسم سورة قرآنية تسمى الّنَبْأ وتسمى أيضا َعّم 
َيَتساَءُلوَن، فالطفمة الصغيرة تحفظ جزء عم وىي صغيرة، وىذا يدل عن حسن 

. ن الكريم ومدى تعمقيا بوآتربيتيا وحبيا لمقر

وفي القصيدة نفسيا نجد أيضا استحضار ألسماء السور القرآنية، سواء 
 .بالمعنى والمفظ، أو بالمعنى فقط

:  وذلك في قولو

ُترانا سنذكُر 

 (أّم الكتابِ )

حبيَبتنا 

ورفيقتنا في صبانا 

بعمر الزىوْر؟ 

                                       
 .15ديوان الموح، ص (1)
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فالشاعر ىنا استحضر اسم السورة القرآنية بالمعنى فقط بقولو أم الكتاب فيو 
يشير بطريقة غير مباشرة لسورة الفاتحة وسميت بالفاتحة لكونيا فاتحة الكتاب وأفتتح 

بيا إذ ىي أول ما يحفظ لعظم مكانتيا، وأول ما يتمى من الكتاب العزيز، وىي 
ليست أول ما نزل من القرآن قيل ىي مكية وقيل مدنية وليا عدة تسميات فاتحة 

الكتاب ، أم الكتاب، السبع المثاني، سورة الحمد، سورة الصالة، الواقية، وقد ورد في 
 .(1 ).فضميا أحاديث

التناص مع الشخصيات الدينية  1-6

يعد استحضار الشخصيات الدينية واألحداث من أىم ما يركز عميو الشاعر 
المعاصر، لما في ىذه األحداث والشخصيات من عمق المعنى وقوتو، فالشاعر 

استدعى شخصية كعب بن زىير، ألنيا تتالءم مع مقدرتو الفنية واإلبداعية، ووجد 
برقية "في النص القديم صوتا مماثال لصوتو، وىذا ما نجده في قصيدتو المعنونة ب

والتي يستيميا بمقدمة غزلية عمى طريقة الشعراء القدماء وذلك " إلى كعب بن زىير
: في قولو

 (2)والتقيَت بأحمِد    ماذا خسْرتَ ِبيْجِرىا يا سّيدي؟..َبانْت سعاُدكَ 

فنجد عنوان القصيدة قد تناص مع قصيدة كعب بن زىير التي نظميا ومدح 
ىو " البردة"فييا الرسول صمى ا عميو وسمم وكانت مناسبة نظم القصيدة المسماة 

أن كعب بن زىير سمع بالدين الجديد الذي جاء بو محمد صمى ا عميو وسمم 
فأرسل أخاه بجيرا إلى الرسول ليستطمع، وعند وصول أخاه آمن بالرسول وبقى في 
   المدينة، فغضب كعب فنظم أبياتا من الشعر يوبخ فييا أخاه عمى ترك دين اآلباء 

                                       
 .1364تفسير ابن كثير، ص (1)
. 5ديوان قدر حبو، ص(2)
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: وقال ىذه األبيات

 َعَمى َأيِّ شيء َوَيَب َغْيَرَك َدّلكا     ***َأاَل َأْبُمَغا َعنِّي ُبَجْيرًا ِرَساَلًة 

عميو َوَلْم ُتْدرك عميو أًخا َلَكا    ***َعَمى ُخُمق َلْم ُتْمِف ُأمِّا َواَل َأًبا           

 (1 ).مون ِمْنَيا وَعمََّكاأْ     َفَأْنَيَمَك المَ ***َرِوّيٍة   و َبْكٍر ِبَكاسِ بُ َسَقاك أَ 

فبمغت ىذه األبيات رسول ا صمى ا عميو وسمم فأىدر دمو، وقال من لقى 
فميقتمو، فكتب إليو أخوه بخبره ويأمره أن يسمم ويقبل إلى * منكم كعب بن زىير

فاستجاب كعب لنصح أخيو وقدم إلى المدينة - صمى ا عميو وسمم–رسول ا 
مع أصحابو في المسجد - صمى ا عميو وسمم–ه، فدخل عمى الرسول 630سنة 

ووضع يده وقال يا رسول ا إن كعب بن زىير أتاك تائبا مسمما فأنشد حينئذ 
: معتذرا ما بدر منو في قولو" بانت سعاد"قصيدتو 

وُل بُ  ُمَتيٌَّم ِعْنَدَىا َلْم ُيْجَز َمكْ ***َباَنْت ُسَعاُد َفَقْمِبي َاْلَيْوَم َمْتُبوُل 

خمع بردتو ورماىا عميو حين وصل - عميو الصالة والسالم–ويقال أن النبي 
: في اإلنشاد إلى قولو

 (2 ).  ُمَينٌَّد ِمْن ُسُيوِف ا َمْسُمولُ * * * َلَسْيٌف ُيْسَتَضاُء ِبو لَ ِإنَّ َاْلّرُسو

 .وسميت القصيدة بالبردة لمالءمة الموقف الذي قيمت فيو

                                       
عمي حسن البواب مكتبة : شرح قصيدة سعد بن زىير بانت سعاد في مدح رسول ا، تح: ابن حجة الحموي (1)

 .25، ص1985، 1المعارف، الرياض،  ط
كعب بن زىير بن أبي سممة المزني وىو من المخضرمين ومن سحول الشعراء، تتممذ عمى يد أبيو زىير بن *

. (ينظر كتاب األغاني ألبي الفرج األصفياني)أبي سممة أحد شعراء المعمقات 
 . 46-38، ص17، مج1983، (ط.د)األغاني، دار الثقافة، بيروت، : أبي الفرج األصفياني (2)
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سالمية، ومن  كما استحضر الشاعر شخصيات عربية وغير عربية، جاىمية وا 
، إذ وظفو "الحسن البصري"الشخصيات التراثية التي نقف عندىا ىي شخصية

الشاعر في سياق التحسر والحزن إلى ما آلت إليو البصرة من ضياع وتدمير بعد 
 .يغياب شيخيا البصر

 :قولو" حسان بغداد وفتوى الحسن البصري" قصيدة  وذلك في
ْصَرُة اليوَم بَ اَل ال

فييا َشْيُخَيا الَحسُن البصريُّ ُمتَِّكًئا 
في مسجد الحّي  
يروي بعد َعْنَعَنٍة  

 (1)متن الحديث
ىذه األبيات تحيمنا عمى شخصية الحسن البصري، وىو الحسن بن أبي 

الحسن يسار، أبو سعيد مولى زيد بن ثابت األنصاري، سكن المدينة وأعتق وتزوج 
وأمو خيرة موالة ألم - رحمو ا–بيا في خالفة عمر بن الخطاب، فولد لو الحسن 

سممة أم المؤمنين كانت تخدميا فتربي في كنف أم سممة، فاشتير بالحكمة والعموم 
والفقو، عندما كان صغيرا كانت تخرجو أمو إلى الصحابة فيدعون لو، وكان في 

" الميم فقيو في الدين وحببو إلى الناس:"جممة من يدعو لو عمر بن الخطاب، قال
فاشتير الحسن البصري بقول الحكمة ورواية األحاديث النبوية والمواعظ 

أحد المتقين ومن - رحمو ا–وارتقى في الصالح والمعرفة إلى أفضل رتبة، وكان 
 (2).أولياء ا الصديقين

                                       
. 55ديوان الموح، ص (1)
سميمان الحريش، دار : أداب الحسن البصري وزىده ومواعظو، تح: اإلمام جمال الدين أبي الفرج الجوزي (2)

 .23، ص(ت.د)، (ط.د)، (دب)الصديق،
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نجد الشاعر استحضر قصة بمقيس ممكة سبأ " نقاش في الحب"وفي قصيدة 
واستحضار ىذه الشخصية كان لو دور محوري في إضفاء لمسة جمالية وفنية  
عمى القصيدة لما في ىذه الشخصية من قوة وصالبة من جية ومن رحمة 

: وحنان من جية أخرى، وذلك في قولو
وأخذت من بمقيس قرط حبيبتي 

بمقيس التي استحضرىا الشاعر تحيمنا إلى ممكة سبأ بمقيس بنت شراحيل وىي 
من أعظم الشخصيات النسائية التي ذكرىا ا عز وجل في كتابو الكريم  فيي 

 عظيمة تحكم مممكة سبأ، اتصفت بالقوة المرىوبة والقدرة أرستقراطيةكانت ممكة 
عمى السيطرة والتدبير، فكان قوميا يعبدون الشمس وال يسجدون  تعالى خالق 
السماوات واألرض، ويشاء ا عز وجل أن ييدي ىذه الممكة إلى عبادتو وتكون 
ىدايتيا عمى يد أحد أنبيائو وىو سميمان عميو السالم حين جاءه اليدىد بخبر ىذه 

الممكة وعبادتيم لمشمس، وىذا ما ذكر في القرآن الكريم  

  ﴿:في قولو تعالى           

                                

                         

              ﴾.( 1) 

ستجابة لو الإلى بمقيس وقوميا فرفضوا ا (القرآن)فأرسل سيدنا سميمان الكتاب
ومخافة من خراب مممكتيا وقوميا عمدت لممصالحة فبعثت ىدية من أضخم ما 

                                       
 .24-22النمل، اآلية (1)
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 ىي وقوميا واىتدوا إلى الصراط فآمتعندىا من الذىب والجواىر وغير ذلك، 
 (1 ).المستقيم فتزوجيا سميمان عميو السالم

تناص ا دبي  ال- 2

يعد التناص األدبي عبارة عن تداخل نصوص أدبية قديمة مع نصوص أدبية 
 .حديثة أو معاصرة سواء كانت ىذه النصوص لكاتب واحد أو لمبدعين آخرين

التعالق بين القديم   ويكمن ىذا االستحضار في خمق نوع من التمازج و
والحديث، فينتج عنو نص شعري جديد بممسة فنية وجمالية جمعت بين ما ىو قديم 

. وما ىو جديد 

يمجأ الشاعر إلى استحضار الشعر : التناص مع الشعراء الجاهميين  2-1
القديم، عامدا إلى خمق نسق حواري يقوم عمى تعدد األصوات وذلك إلثراء تجربتو 

 يالءمالشعرية، إذ نجد بعض أحداثو تطابق الواقع فيستميميا ويوظفيا مع ما 
موضوعو الشعري، كي يؤدي دورا محددا في إنتاج شاعريتو، ومن األبيات الشعرية 

 : قولو"قنديل بني ىاشم"التي استحضرىا الشاعر محمد جربوعة قولو في قصيدة 

في َتّموَز َتبَتِسم ..  كزىرة الكأس***    واحّر قمباه ممن قمبو شِبمُ 

 (2)وال ألمُ ..الحّس .. وتمك في الظل *** والصيُف يحرق زىر الحقَل منتشيا 

وفي األبيات السابقة نجد الشاعر محمد جربوعة وظف بيت الشاعر المتنبي 
فاستحضر شطر البيت ال البيت ككل، ونجد استدعاء الشاعر لبيت المتبني يدل 

                                       
 1991، 1نساء في حياة األنبياء والرسل، دار الكتاب العربي، دمشق، سوريا، ط: رويدا عماد البربري (1)

 .80-74ص
. 125، ص2014، 1ديوان قدر حبو، البدر الساطع لمطباعة والنشر، ط: محمد جربوعة( 2)
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          ويكشف ، عمى مدى تفاعل الشاعر وتأثره بما يرتبط بو ليمفت انتباه القارئ
. عن دالالت جديدة

: قول المتنبي

 (1)َواَحرَّ َقْمَباُه ِمّمْن َقْمَبُو َشِبُم     َوَمْن ِبِجْسِمي َوَحاِلي ِعْنَدُه َسَقمُ 

فالمتنبي يعد من فحول الشعراء في العصر العباسي الثاني، فكانت لو مكانة 
مرموقة عند سيف الدولة، فكان يمدحو وينظم لو القصائد ولكن الحساد حسدوا عميو 
مكانتو وأفشوا بو عند سيف الدولة حتى فسدت العالقة بينيما، فأخذ يعاتب صديقو 

. ن يرحل إلى مصر، والتي قال فييا ىذا البيت أسيف الدولة قبل

ونجد في القصيدة نفسيا أن الشاعر استحضر بيت المتنبي، ولكن بطريقة 
حوارية وىي احدى الطرق التي يوظفيا الشاعر لتضفي صبغة جمالية عمى 

:  القصيدة، يقول الشاعر

 (2)   فأذعَن البحُر واألوراق والقمُم؟***ما يممُك الشِّْعُر إْن ىاجْت زوابعُو 

: أما قول المتنبي

ْمُح َوالِقْرَطاُس َوالَقَممُ ***الَخْيُل َوالمَّْيُل َوالَبْيَداُء َتْعِرُفِني  (3) .  َوالسَّْيُف َوالرُّ

يعالق بين النصوص القديمة في  فالشاعر عند استحضاره ليذا البيت، ليمزج و
. نصوص جديدة ويخرجيا في حمة غير التي كانت عمييا من قبل

                                       
مصطفى السقا وآخرون، دار : ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري، تح: أبو البقاء العكبري (1)

 .331، ص3، ج(ت.د)، (ط.د)المعرفة، بيروت، لبنان، 
(

2
 .125ديوان قدر حّبو، ص( 

 1983، (ط.د)المتنبي أبو الطيب، دار بيروت لمطباعة والنشر، بيروت، لبنان، :  أحمد بن حسين الجعفي (3)
 .213، ص1مج
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استحضر بيت امرؤ القيس " حسان بغداد وفتوى الحسن البصري"وفي قصيدة  
: في قولو

يحسميا  (البصريُّ )وليس  في البصرة 

قفا : أو امرؤ القيس يدعو المفتيين

بين الدخول عمى شطآن دمعتيا 

 (1). نبك التبسم حول الجرح إذ نزفا

 ففي البيتين األخيرين تناص حواري مع بيت إمرؤ القيس في معمقتو
: الشييرة في قولو

 (2 ).   ِبِسْقِط المِّوى بين الدَُّخوِل َفَحْوَملِ   ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبيٍب َوَمْنِزٍل 

فالشاعر استحضر ىذا البيت،ليعبر عن تحسره وألمو بما جرى بالبصرة من 
خراب ودمار فيذا حال الشاعر في العصر الجاىمي، كان يبكي عمى األطالل 

ويتذكر األيام الخوالي والديار واألحبة الذين ىجروا، واستدعاؤه لمشاعر امرؤا القيس 
. لم يكن محض صدفة بل يدل عمى تفاعل الشاعر وتأثره بما يرتبط بو

والشاعر استحضر أيضا وبطريقة الحوار، بيت كعب بن زىير في قصيدتو 
البردة وىذا يدل عمى ثقافة الشاعر الواسعة، ومدى ارتباطو بالتراث القديم ونيمو 

" برقية إلى كعب بن زىير"منو، وذلك في قولو في قصيدة 

 (3)    ماذا خسْرَت ِبَيْجِرَىا يا سّيدي؟***والتِقيَت بأحمد   ..َباَنْت سعاُدك 

                                       
(

1
 .55ديوان اللوح، ص( 

 .121، ص1961، 1إمرؤ القيس حياتو وشعره، دار المعارف، القاىرة، مصر، ط: الطاىر أحمد مكي (2)
(

3
 .5ديوان قدر حبو، ص( 
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: أما قول كعب بن  زىير

 (1 ).     ُمَتيٌَّم ِعْنَدَىا َلْم ُيْجَز َمْكُبولُ ***َباَنْت ُسَعاُد َفَقْمِبي الَيْوَم َمْتُبوُل   

فالشاعر استحضر ىذا البيت ليعبر عن مدى فرحو وليفتو بمقاء أحمد 
فالشاعر ربط بين لقاء الشاعر القديم لمحبوبتو ومدى فرحو لرؤيتيا، وبين لقاء أحمد 

عميو الصالة والسالم، فالشاعر يوجو سؤال بقولو ماذا خسرت بيجرىا يا سيدي؟ 
. فيجر الحبيبة ال يساوي ىجر النبي عميو الصالة والسالم

 التناص مع الرواية  2-2

تعد الرواية جنسا أدبيا، وىي من األجناس البارزة في العصر الحديث وخاصة 
الرواية الجزائرية التي شيدت تقدما ممحوظا في الساحة األدبية، فنجد الشاعر محمد 

جربوعة، قد استحضر رواية ريح الجنوب لمروائي عبد الحميد بن ىدوقة، وذلك  

:  في قولو" ما في حدا"في قصيدة 

 (2)     كريشٍة مكسورةٍ ***ومضيُت في ريح الجنوِب   

         وىنا تناص وبطريقة إجترارية، وظف الشاعر ريح الجنوب والتي تحيمنا
إلى عنوان رواية ريح الجنوب لمروائي عبد الحميد بن ىدوقة، وىي من الروايات 

 1970التي كتبيا في فترة كان فييا الحديث جديا عن الثورة الزراعية، فأنجزىا في 
مساندة لمخطاب السياسي الذي كان يموح بآمال واسعة لفك العزلة عن الريف 

الجزائري والخروج بو إلى حياة أكثر تقدما وازدىارا ورفع البؤس والشقاء عن الفالح 
حيث جرت أحداثيا في الريف الجزائري، نواتيا أب إقطاعي يدعى ابن القاضي يريد 
تزويج ابنتو نفيسة لرئيس البمدية بغرض المحافظة عمى أمالكو من المشروع الجديد 

                                       
 .46األغاني، ص: أبي الفرج األصفياني (1)
 (

2
. 109ديوان قدر حبو، ص( 
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والمتمثل في الثورة الزراعية، إال أن ابنتو رفضت ذلك فقد ربط ابن ىدوقة في ىذه 
الرواية حرية المرأة بالتخمص من اإلقطاعية في شكل معادلة متكاممة ال ينجح 

ال يمكن أن تتحرر المرأة واألرض بدون « :المشروع الجديد إال بتحقق طرفييا فيقول
تغير العالقات االجتماعية السائدة، فاإلقطاع ال يتمثل في الماديات وحدىا بل ىو 

 (1).» قبل كل شيء مواقف معينة

 التناص مع ا مثال الشعبية  2-3

انتشرت في الثقافة العربية جممة من األشكال النثرية، تتمثل في األمثال 
والحكم الشائعة والمتداولة بين العرب، التي تفسر وتختصر حياتيم يرتبط ببعض 

ىو أخذ العبرة والعظة من خالل - األمثال والحكم-ارتباطا وثيقا، والغرض منيا
تسجيل قيميم اإلنسانية واالجتماعية واألخالقية، وتبنى األمثال إما حول قصة 
واقعية أو حادثة معروفة في التاريخ اإلنساني، كما نجد أيضا أمثاال بنيت عمى 

ذا حاولنا البحث عن تناص مع األمثال في شعر محمد  أساطير وخرافات وا 
جربوعة، فجده وظف األمثال الشعبية بطريقة غير مباشرة، وىذا يدل عمى تمسك 
 .الشاعر بثقافتو الشعبية وعاداتو التي ال يمكن ألي زمن من األزمان أن يمحوىا

:  قولو "ما في حدا"فمن األمثال الشائعة التي ضمنيا الشاعر في قصيدتو 

آٍه 

ال يحّس الجمر إاّل  

من يطيل الّسير شوقا 

ُمْتِيما حينا 

                                       
 . WWW.diwanalarab.com، 2013 مايو4، "الرواية الجزائرية ومتغيرات الواقع: "شادية بن يحيى (1)

http://www.diwanalarab.com/
http://www.diwanalarab.com/
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 (1)وحينا ُمْنِجَدا 

ما يحس بالجمرة إال لي عافس "وىذا تناص مع المثل الشعبي المشيور 
 (2).عمييا

فالشاعر استحضر ىذا المثل ليعبر ع مدى تميفو وشوقو وحبو لمحبيب 
المصطفى عميو الصالة والسالم، فيو يوصف تميف المسممين وىجرتيم لرؤية 

. الحبيب عميو الصالة والسالم

  :التناص التاريخي/ 3

يتمثل ىذا النوع من التناص في تداخل نصوص تاريخية منتقاة من النص 
 (3 ).االصمي مؤدية غرضا فنيا او فكريا او كالىما معا

، فيو ليس ممزم بالجانب واألحداثوالشاعر في توظيفو لمشخصيات التاريخية 
نما يخضع التاريخ لذائقتو وأحاسيسو  الموضوعي ودقة االحداث التاريخية كالمؤرخ وا 

ومن ثم يمتزج ماىو ذاتي بما ىو موضوعي، وما ىو خيالي بما ىو حقيقي 
نما يصبو من وراء ىذا التوظيف خمق رموز  والشاعر ليس قصده تزييف الواقع، وا 

يحاءات، وىذا ما سعى إليو الشاعر حينما استميم من التراث - محمد جربوعة-وا 
التاريخي، وذلك من خالل استحضاره لقصة تاريخية مشيورة وىي حرب البسوس 

": حسان بغداد وفتوى الحسن البصري"وذلك في قولو في قصيدة 

َكفَّا تمّزق عن بغداد برقَعيا 

في الِعينيِن ما تركت   تمّسح تسري

                                       
 .109محمد جربوعة، قدر وحبو، ص (1)
 .168، ص2000، 3، ط(دب)موسوعة الجزائر لألمثال الشعبية، دار الحضارة، : رابح خدوسي (2)
 .171، ، ص2000، 2التناص نظريا وتطبيقيا، مؤسسة عمون لمنشر والتوزيع، األردن، ط: أحمد الزعبي (3)
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 (1)حرب البسوس

ىذا المقطع يحيل إلى قصة تاريخية بين قبيمتين والتي يمثميا الممك كميب بن 
، وقبيمة بكر التي يمثميا (الميميل بن ربيعة أخو الزير سالم)ربيعة والزير سالم 

خت أجساس بن مرة وخالتو البسوس بنت المنقذ وناقة البسوس والجميمة 
استمرت  مدة أربعون سنة وقعت بين سنة ، اندلعت الحرب و (زوجة كميب)جساس
 أي في زمن الجاىمية، عندما عمم كميب بأن الناقة من قبيمة بكر ،م534م 494

، فغضبت البسوس لمقتل ناقتيا و طمبت من ىاترعى و تشرب دون إذنو أمر بقتل
ابن أختيا أن يثأر لمقتل ناقتيا ، فتربص جساس بكميب فقتمو ،  و كانت نتيجة 

الحرب فوز قبيمة تغمب عمى قبيمة بكر، عندما  قتل الميميل ابن عمتو جساس بن 
 (2).مرة و استعادت كرامة قبيمة تغمب

                                       
(

1
 .55ديوان الموح، ص(

،  1942، 1أيام العرب في الجاىمية ، دار الكتب العممية،القاىرة، مصر، ط: محمد أحمد جاد مولى وآخرون (2)
 .وما بعدىا142، ص1مج
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كان البحث محاولة جادة لدراسة جماليات التناص في شعر محمد جربوعة وخمصنا من 
 :خالل ىذا البحث إلى مجموعة من النتائج يمكن أجماليا فيما يمي

استطاعت القصيدة الجزائرية أن تحظى بمكانة مرموقة بين نظيراتيا من القصائد - 1
العربية، ولذلك استعنت بأحد شعراء الجيل الجديد ودرست دواوينو الشعرية وىو محمد 
جربوعة، إذ تشع إبداعاتو بعاطفة صادقة ،ويبدو جميا تأثر الشاعر بالمدرسة الكعبية  

 .معتبرا  نفسو رائدا ليا 

فك إبيام مصطمح التناص وتتبع جذوره في التراث النقدي العربي والدراسات - 2
 :المعاصرة العربية والغربية، متوصمة إلى عدة تعاريف منيا تعريف جوليا كرستيفا لمنص

، والذي بنت دراستيا ليذا المصطمح من خالل مبدأ الحوارية عند "كل نص ىو تناص"
 .باختين

إّن التناص ممارسة لغوية وداللية ال مفر ألي شاعر منيا، فالنص األدبي ىو عممية - 3
امتصاص واسترجاع لكثير من النصوص السابقة، يتناص الشعراء معيا بطرق مختمفة 

 .ومستويات متفاوتة

شاعة الظالم عمى النص، ألّن - 4 إّن عممية التناص ال تعني الجنوح إلى اإلبيام وا 
العالقة بين النصوص ىي عالقة تفاعمية إنتاجية فالنص يجمع بين عمميتي اليدم والبناء، 

 .وبذلك ال يكون عبارة عن عممية استحضار باردة لنصوص سابقة

تتعدد أنواع التناص ما بين التناص المباشر ويتمثل في اجتزاء قطعة من النصوص - 5
السابقة ووضعيا في النص الجديد، أما غير مباشر فيو فك شفرات النص من خالل 

 .استحضار المخزون الثقافي، وىناك عدة أنواع كالمحاكاة الساخرة والمقتدية
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تتفاوت  مظاىر التناص في شعر محمد جربوعة، ما بين طريقة االجترار ومابين - 6
طريقة االمتصاص، وتارة أخرى يوّظف بطريقة حوارية راقية تقوم عمى ىدم النص الغائب 

نتاج نص جديد عمى أنقاضو  .وا 

الكشف عن المظاىر التي يتمظير فييا النص الغائب في النص الحاضر ومستويات - 7
تعامل الشاعر محمد جربوعة مع النصوص الغائبة وطرق توظيفو ليا فقد تكون ىذه 

 .دينية، أو تاريخية، أو أدبية: النصوص

وأتمنى ختاما أني قد وفقت في معالجة ىذا الموضوع، وأعطيت صورة واضحة عن   
 .الشاعر محمد جربوعة وشعره، وتناصاتو  المختمفة، ولو بالنزر اليسير

 -وما توفيقنا إال باهلل    -

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحــــــــــــــــــق 
 



 ملحــــــــــــــــــق
 

70 
 

                                         : نبذة عن حياة الشاعر

عالمي جزإئري ولد في   محمد جربوعة     بقرية إلثنايا 20/08/1967شاعر كاتب وإ 

إلوإقعة بين مدينتي صالح باي وعين أزإل في والية سطيؼ شرؽ إلجزإئر،تمقى تعميمو إألول 

في مدينة عين أزإل،حفظ إلقرآن إلكريم بثالث قرإءإت ،ورش،وحفص،وقالون،تحصل عمى 

بكالوريوس زرإعة من جامعة إلفاتح ليبيا، ومكث في سوريا أكثر من سبعة عشر سنة،و 

عمل في مناصب عّدة منيا أنو عمل مستشار إعالمي في ليبيا،ومذيعا و معد برإمج في 

،ومدير تحرير في مجمة (2000-1999)إذإعة صوت إلوطن إلعربي إلكبير في ليبيا سنة

وباحث في مركز إلتوثيؽ إلقومي بسوريا،مدير عام   (2001-2000 )سومر بسوريا سنة

ورئيس مجمس إدإرة قناة إلالفتة إلفضائية،مدير عام ورئيس مجمس قناة إلعربي 

إلفضائية،رئيس تحرير مجمة إلعنوإن إلدولي إلقبرصية،رئيس تحرير مجمة إلشاىد،إلمحرر 

فييا عشرة مجمدإت، يعد من أكثر إإلعالميين  (إلموسوعة إلحمرإء)إلرئيسي ورئيس تحرير 

:                                                                                  وإلكتاب إلعػػرب إنتاجا،حيث تجاوزت إصدإرإتو إلستين مؤّلًفا منيا في إلشعر

 1997إلجزإئر – رماد إلقوإفي - 

  1999ليبيا – طرإبمس – دإر إلشمس – آه - 

 2006دمشؽ – وزرإء إلدفاع سأشتمكم بعد إلفاصل - 

  2009- قبرص– جالسا عمى حقائب إلسفر - 
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إلجزء إألول – معمقات صفرإء - 

إلساعر  - 

حيزيو  - 

مطر يتأمل إلقطة من نافذتو  - 

لمن ىذإ إلزر إألحمر؟ - 

وعيناىا - 

قدر حبو  - 

ثم سكت - 

إلموح  - 

 (قبرص- ديوإن مسموع)خيول إلفجيعة - 

 (قبرص- ديوإن مسموع)وقال نسوة في إلمدينة - 

 (قبرص- ديوإن مسموع)حوإر مع كمب - 

 (قبرص- ديوإن مسموع)وتحسبونو ىينا - 

 (قبرص- ديوإن مسموع)حكايات أنثى - 

ضافة إلى إلشعر لو في إلروإية مؤلفات، ومن روإياتو إلتي صدرت عن                وإ 

دماء جزإئرية في "إلمجنون،،  "خيول إلشوؽ"، "غريب: "في إلسعودية مكتبة إلعبيكان 

"... فانوس إلحي إلقديم"،"صاحب إلوجو إلشريد"،"إلضباب
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"  أحدىم تسمل إلى ديمونة"،و "إإلرىابي: "وفي دمشؽ صدر لو روإيتي

: كما أّن لو كتبا سياسية ىامة، وأدبية وفكرية أخرى منيا

. إإليدز إألدبي -

.  رسالة عاجمة إلى إلكونغرس وإلشعب إألمريكي- 

. نظرية إلقوة إلبديمة - 

. إلخارجون عن إلقانون يصنعون إلعالم- 

. نقد إلتجربة إإلعالمية إإلسالمية - 

. رصاصة في إلدماغ - 

. آفاؽ لجزإئر عظمى في إلمشيد إإلقميمي وإلعالمي- 

. محاكمة إلجماعات إإلسالمية عمى ضوء إلسيرة إلنبوية- 

. ىولوكوست إلجزإئر- 

. إلعمامة إلسودإء- 

. مترجم إلى إإلنجميزية/ إلى بابا إلفاتيكان- 

. في موإجية إإليدز إألدبي- 
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. أفريقيا -

. إلتيارإت إإلسالمية من إليجرة إلى إلحبشة إلى إليجرة إلى لعبة إلمصالح وإلنفط- 

. إلجماعات إإلسالمية وتحديات إلخروج من إلزإوية إلمعتمة- 

. تبرئة ىتمر من تيمة إليولوكوست- 

. قناة إلجزيرة إلمطموب رقم وإحد- 

. نظرية إلشورى- 

. مترجم لإلنجميزية/ ميال ىنتنغتون ميال فوكوياما - 

. لماذإ؟..أسامة بن الدن وظاىرة إلعنؼ إلديني - 

. غوإنتانامو أسرإر خمؼ أسرإر إلعار- 

. إلميبرإلية إلعربية إلطابور إلخامس- 

. معارضو إألنابيب- 

. تنمية إلشخصية وصناعة إلنجاح- 

. وكالة إالستخبارإت إلمركزية تحت إلمجير- إلغرفة إألمريكية إلسودإء- 

. لعبة إلشطرنج إلمسمومة-



 ملحــــــــــــــــــق
 

74 
 

. إلقرآن تحت يد إلبنتاغون- 

إلتي تنسب لكعب بن  (إلمدرسة إلكعبية )تميز في  شعره بااللتزإم وبما يسميو ىو     

زىير،ويرى نفسو رإئدىا ومؤسسيا ،وتتميز بين إلغزل إلعفيؼ وإلموضوع إلديني إلممتزم،غير 

 أنو تمّيز عن غيره بالصورة إلشعرية إلجديدة،ترجمت لو بعض إألعمال من كتب ومقاالت
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محمد أبو : الوساطة بين المتنبي وخصومو، تح:  قاضي عبد العزيز الجرجانيال- 9
   بيروت،2006، 1الفضل إبراىيم وعمي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، ، ط

 .لبنان 

              جامع البيان عن تأويل آيات القرآن :  محمد بن جرير بن يزيد الطبري- 10
 . 12ج، 2000، 1،  ط(دب)أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،: تح

. 2014 1، ط (دب)الموح ،البدر الساطع لمطباعة والنشر، ،: محمد جربوعة- 11
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 :ملخص
يهدف البحث المعنون بجماليات التناص في شعر محمد جربوعة، يرصد جماليات 

التناص من خالل الوقوف عمى كيفية توظيف الشاعر العربي المعاصر لمنص 
الغائب ومدى مساهمة هذا في إضفاء اّلممسة الجمالية عمى النصوص الحاضرة، 

وعمى هذا األساس قسمت هذا البحث إلى فصمين تسبقهما مقدمة ومدخل، أما 
الفصل األول فقد تضمن التناص في الفكر النقدي القديم والحديث، أما الفصل الثاني 

فخصص ألنواع التناصات الموجودة في الدواوين الشعرية، وانتهى البحث بخاتمة 
 .كانت نتيجة البحث

 
Résumé: 
cet exposé intitulé "l'esthétique de l'intertextualité" dans les 
œuvres du poète Mohamed Djerboua vise la  
manifestation de la notion du renvoie implicite entre les textes 
dans ses poésies et de la beauté de ses textes Sur le plan 
méthodologique notre étude se présente en deux chapitres 
précédés par une introduction Le premier chapitre décrit la 
théorie de l’intertextualite ́, comme nouvelle notion e ́mergée 
dans le champ de la critique litte ́raire contemporain. Le 
deuxieme chapitre est consacré à la typologies et la diversité 
de la manifestation de cette notion dans les œuvres Et en 
dernier lieu une conclusion pour mette fin à cette modeste 
recherche. 
 


