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'' اإلهداء ''
إلى والدتي العزيزة الغالية :أم السع ع ع ع عععد ها ة دهايت ا و د ا
ودطف ا وحهاه ا ودطائ ا وصب ا أطال اهلل دا ا.
إلى والدي العزيز الغالي :بو حلة ها ة غ سع ع ععص وا

صع ع ععص

ووفائص حاص اهلل تعالى.
إلى ععدتي العزيزة :أم ال ي

حا ععا اهلل تعععالى وأسع ع ع ع ع ع ع ه ععا

فسيح هاهص.
إلى أ واتي ال ياات :زيقة هبيلة غهية ح ياة حاة
فاطاة الز اء ياسايهة از األ وة الصادقة والاحبة الغاا ة.
إلى إ واهي األدزاء :دا

س ع ع ع ع ع عععيععد أحاععد دبععد الهو

إلياس ب ل ا لوف العيد الصديق اسعود.
إلى الب ادم الصع ع ععغا  :ر ع ع ع وق ياا اهيا س ع ع ع ا الديا
دبد ال حااا والى ل دائلة ''حارش''.
أ دي ذا العال الاتواضع.

بالل

'' كلمة شكر ''
منناب ن ابنننصلب اهلل ننهبو ن ب ب ن بص ن :ب{مننابالب ش ن ب
اهلل سبالب ش ب }بأتقد ب اش ب اجز ل:ب
ب
إا ب أل ت ذب امش ف:ب''لطرش صللحةة''،ب ن بمن بن منهب ن ب
معهلل بفهبإ

ءبهذ ب ا حثبص

بم بصه تهلل ب بماب عةب

بصو ب

صجه نندب ن ن ابم ننابتق نند بهللون ن عحه بص شن ن د ته ب ن ن ب هللجن ن زبه ننذ ب
امذ ة.ب
ب

نةبص ان ب
م بأند بتش تهبإا ب لب إلخصةبص ازمالءبفنهب اج مع ى
لب م لب ام ت ة.بب

ب

ةارش بالل

مقدمة

مقدمة:
سمة حداثية في األعمال األدبية ،ويعتبر أيضا
التناص من أهم المصطلحات النقدية ،وأهم ّ
من أهم األدوات التي يستخدمها أدباء العرب إلثراء نتاجاتهم الشعرية أو النثرية ،حيث يسترجعون
المعارف السابقة ويستثمرونها ويدرجونها في نصوصهم الجديدة ،وفق رؤيتهم ولفرط أهمية هذا
المصطلح رغبنا في دراسته في نصوص الكتاب المدرسي وذلك من خالل عنوان رأيناه أنه يتناسب
مع موضوع الدراسة وهو << تجليات التناص في الكتاب المدرسي للسنة الثالثة من التعليم الثانوي
شعبة آداب وفلسفة >> ،وقد جاء هذا العنوان نتيجة قراءاتنا التي أثارت الكثير من التساؤالت ،يمكن
اجمالها في اإلشكالية التالية:
 ما قيمة التناص في الكتاب المدرسي؟ . كيف تمظهر هذا األخير في كتاب اللغة العربية وآدابها للسنة الثالثة من التعليم الثانويشعبة آداب وفلسفة؟ .
يعود سبب اختيار الموضوع انتشار ظاهرة التناص في النصوص المنتقاة في الكتاب
المدرسي ،وقد كان التركيز على نصوص الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي شعبة آداب وفلسفة
وقد فرضت طبيعة البحث أن ُي ْب َنى هذا العمل على مقدمة وفصلين وخاتمة ،شملت المقدمة إحاطة
عامة حول الموضوع ،عرضنا في الفصل األول الجانب النظري لهذا المصطلح النقدي –''التناص''-
لنضع المتلقي في الصورة قصد تهيئته لفهم طبيعة الموضوع قبل التوغل في جزئياته ،حيث وقفنا
عند مفهومه في النقد العربي القديم ،ثم في النقد الغربي كما تطرقنا إلى أنواعه أيضا.

أ

أما الفصل الثاني فقد خصصناه للجانب التطبيقي وهو معنون بدارسة تطبيقية لتجليات
التناص في نصوص الكتاب المدرسي وذلك من خالل استخراج التناص من النصوص المبرمجة في
الكتاب المدرسي للسنة الثالثة من التعليم الثانوي شعبة آداب وفلسفة ،وتحديد نوع التناص والمتناص
تم التطرق فيها إلى أهم النتائج المتوصل إليها من خالل هذا البحث.
منه ،ثم خاتمة ّ
وقد اعتمدنا هذه الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل البحث عن ظاهرة
التناص ومحاولة تفسيرها داخل النصوص األدبية للكتاب المدرسي للسنة الثالثة من التعليم الثانوي
شعبة آداب وفلسفة.
وقد أضاء هذا البحث عدة مصادر وم ارجع نذكر منها على سبيل المثال :معجم لسان
العرب البن منظور ،تحليل الخطاب الشعري ،استراتيجية التناص لمحمد مفتاح ،جوليا كريستيفا ،علم
التناص.
ال أنفي وجود الصعوبات التي اعترضت البحث وان كانت هي التي تنميه ويجد معها الباحث
كل المتعة واللّذة ،وتصل به إلى النتائج التي رسمها ،ومن بين هذه الصعوبات؛ ندرة المراجع
المتخصصة ،وعدم توفرها في المكتبات الجامعية.
إن كانت هناك كلمة يجب أن تقال فهي االعتراف بفضل األستاذة المشرفة:
وفي األخير ّ
''لطرش صليحة'' التي لم تبخل علينا بالتوجيهات والنصائح والمالحظات ،فلها مني جزيل الشكر
والتقدير.

ب

والى كل من ساهم في انجاز هذا البحث المتواضع ،خاصة عامالت مكتبة اللغة العربية
وآدابها ،جامعة البويرة لكل ما قدمنا لنا من مصادر ومراجع ،والى أعضاء لجنة المناقشة والتي
ستكون مالحظتهم بمثابة اثراء للبحث.
وفي األخير أقول إن أصبنا فمن اهلل ،وان أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان.

ج

الفصل األول :نشأة التناص وتطوره.
 .1مفهوم التناص.
 .2نشأة التناص:
أ .التناص عند العرب القدامى.
ب .التناص عند العرب المحدثين.
ت .التناص عند الغرب:
 التناص عند جوليا كريستيفا. التناص عند روالن بارت. .3أنواع التناص:
أ .التناص الديني.
ب .التناص التاريخي.
ج .التناص األدبي.
د .التناص األسطوري.
ه .التناص التراثي الشعبي.
و .التناص الوثائقي.

نشأة التناص وتطوره

الفصل األول

 .1مفهوم النص لغة واصطالحا:
أ .لغة:
يعرف ''النص'' في اللغة بعدة تعريفات نذكر منها تعريف الزمخشري (467ه538/ه) في
يث إلى ص ِ
احبِ ِه؟ قال:
معجمه أساس بالغة النص بقولهَّ << :
الحِد ُ
نص َ
َ
َهلِ ِه
َوُن َّ
الحِد ْي ُ
ث إِلَى أ ْ
ص َ
فَِإ َّن اَْلوثِ ْيقَةَ ِفي َنص ِ
ِّه
َ
ْ
( )...ونصصت الرجل إذا أخفيته في المسألة ورفعته إلى َجٍد ما عنده من العلم حتى استخرجته،
وبلغ َّ
الش ْي ُء نصه أي منتهاه

>> ()1

<<
صهُ
ويعرفه ابن منظور (630ه711/ه) في لسانه :النصَ :رْف ُع َك الشيء ،نص الحديث َيُن ُ

ص ( ،)...يقال :نص الحديث إلى فُالَن أي َرفَ َعهُ ،وكذلك نصصه
ظ ِه َر فقد ُن َّ
صا :رفعه وكل ما أُ ْ
َن ً
صةُ العروس ،وأصل النص
إليه ،ونصت الظَ ْب َيةُ َج ْي َد َهاَ :رفَ َعتْهُ ( )...نصصت الشيء رفعته ،ومنه ِم َن َّ
نصا إذا سأله عن شيء حتى سيتقصى ما عنده ،ونص
أقصى الشيء وغايته ( ،)...نص الرجل ً
> ()2

كل شيء :منتهاه

مفهوم النص عند ابن منظور لم يختلف عما جاء به الزمخشري فكالهما يرى بأن النص
يدل على الرفع والظهور وبلوغ المنتهى.

( )1الزمخشري ،محمود بن عمر ،أساس البالغة ،تع ،محمد أحمد قاسم ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ط2003 ،1م
ص).
ص َ
(مادة َن َ
( )2ابن منظور لسان العرب ،ج ،14دار إحياء التراث العربي ،مؤسسة التاريخ العربي ،بيروت ،ط1999 ،3م
(مادة نصص).
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الفصل األول

ب .اصطالحا:
يعرف النص أحمد عفيفي بقوله<< :تتابع متماسك من عالمات لغوية أو مركبات من عالمات
لغوية ال تدخل تحت أية وحدة لغوية أخرى أشمل ،فالنص بنية كبرى تحتوي على وحدات صغرى
متماسكة ليست ُج َمالً ،وانما أجزاء متوالية>> ( ،)1أي أن النص ال ينفك أن يكون عالمات لغوية
متتالية ،تُْنتُ ُج عنها بنية كبرى وهو –النص-وهذه األخيرة تتشكل من وحدات صغرى مترابطة وعلى
َن َس ٍ
ق واحد.
بعد االنطالق من المحاوالت بتعريف ''مفهوم النص'' وبعد تناول النقاد للنص بمفهومه
الجديد كان البد أن يظهر مفهوم جديد يتصل بالنص وهو التناص والذي سنتناوله بالتعريف التالي:
يظهر مفهوم التناص في الدراسات النقدية واألدبية المعاصرة محافظا على المدلول اللغوي القديم نفسه
تقريبا << ،لكن هذه المرة يركز على تراكم النصوص وازدحامها في مكان هندسي يشغل حي از من
بياض الورق حيث تتفاعل النصوص ببعضها البعض ،وتتعالق لتخلق من النص األول نص ثانيا
َّ
(ي ْن َش ُّ
ق) في نص آخر لتشكل مجريات التناص من خالل عملية اقتباس الصور لبناء الصورة
َيتَ َشظى َ
الكلية>> ( ،)2فقد استعمل النقاد المعاصرون مصطلح التناص كأداة إجرائية لنقد النصوص واقتحام
عوالمها الثقافية والجمالية إذ أصبحت اإلنتاجية الشعرية المعاصرة تمثل في أغلبها <<عملية استعادة
لمجموعة من النصوص القديمة في شكل خفي أحيانا أخرى ،بل أن قطاعا كبي ار من هذا اإلنتاج

(  )1أحمد عفيفي ،نحو النص ،اتجاه جديد في الدرس النحوي ،مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة (مصر) ،ط،2001 ،1
ص.27
( )2جمال مباركي ،التناص وجماليته في الشعر الجزائري المعاصر ،دار هومة للنشر ،الجزائر ،ص.118
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الفصل األول

الشعري يعد تصورات لما سبقه ،ذلك أن المبدع أساسا ال يتم له النضج الحقيقي إال باستيعاب الجهد
>> ()1

السابق عليه في مجاالت اإلبداع المختلفة

.

وكما تعرفه الناقد البلغارية جوليا كرسيتيفا بقولها<< :ترحال للنصوص وتداخل نصي في
فضاء معين تتقاطع وتتنافس ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى>> ( ،)2وهو ما يعني وجود
اجزاء أو مقاطع متضمنة في النص المنتج من نصوص أخرى سابقة عليه أو متزامنة معه ،أي <<أن
>>()3

النص ما هو إال حصيلة تفاعل نصوص سابقة تحاورت وتداخلت ثم تفاعلت في بنية نصية جديدة

 .2نشأة التناص:
إذا تتبعنا مسيرة الحركة النقدية الغربية يتبين لنا أن كل نظرية كانت تمهد ألختها دون أن
تلقيها حتى وان كان هناك اختالف في اإلتجاهات بل إننا نجد الكثير من النظريات ظهرت بنظريات
سابقة لها ،تعتبر نظرية التناص ما بعد الحداثة فقد ظهرت في أحضان السميائية والبنيوية إبتداء من
الشكالنية وهذا ما يراه الدكتور ''حسين جمعة'' في دراسة له في النقد لألدب والتناص حيث قال:
<< أن ش اررتها األولى انطلقت من الشكالنيين الروس في كتابات شكلوفسكي ثم باختين الذي يعتبر
أول من أكد على الطابع الحواري للنص األدبي>> ( ،)4وعليه فقد تناول النقاد الغربيون موضوع التناص
وتوسعوا فيه وان كانت أرائهم ال تخرج عن األصل الذي أرساه ''ميخائيل باختين Mikael
 ''Bakrtineمن خالل كتابه فلسفة اللغة وهو أول من نبه لمصطلح التناص.

( )1المرجع نفسه ،ص.119 ،118
( )2جوليا كرسيتيفا ،علم النص ،تر :فريد الزاهي ،دار توفال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط1997 ،2م،
ص.23
( )3نجاح مدلل ،ظاهرة التناص في الخطاب الشعري الحديث ،ديوان عولمة الحب عولمة النار ''أنموذجا'' ،مجلة
علوم اللغة العربية ،العدد  ،4جامعة الوادي ،مارس ،2012ص.162
( )4ينظر :في هذا اإلطار تزيفتان تودوروف في كتابه :ميخائيل باختين والمبدأ الحواري ،ص.118
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أ .التناص عند العرب القدامى (السرقة األدبية):
لم يذكر العرب القدامى مصطلح التناص في كتاباتهم وآرائهم النقدية ،لكن هذا الغياب
لمصطلح التناص ال يعني غياب جوانب عدة من داللته في النقد العربي القديم بل إن المتتبع آلراء
النقاد القدماء يجد معنى هذا المصطلح مثبوتا بين ثنايا آرائهم ،حيث نجد المصطلح ''التناص'' َوَرَد
عندهم جميعا تحت مسمى ''السرقة'' ومن بينهم :ابن رشيق القيرواني ،ابن طباطبا العلوي ،حازم
القرطاجني ،الجرجاني ،ابن أثير  ،...حيث كان ''ابن رشيق القيرواني'' من أبرز النقاد القدامى
<<
جدا ،ال يقدر أحد من
الذين تناولوا ظاهرة ''السرقة'' ،وقد بدأ حديثه عنها قائال :وهذا باب ُمتَسَّع ً

الشعراء أن يدعى السالمة منه ،وفيه أشياء غامضة إال على البصير الحاذق بالصناعة ،وأخرى
فاضحة ال تخفى على الجاهل المغفل>> ( ،)1وباإلضافة إلى ابن رشيق القيرواني نجد أيضا الجرجاني
الذي تحدث هو أيضا عن ''السرقة األدبية'' التي اعتبرها موضوع شائ ًكا ال يقدر على الخوض في
الحديث عنه وتناوله إال الخبير به ،البصير بخباياه بقوله<< :ولست تعد من جهابذة الكالم ونقاد
الشعر حتى تميز بين أصنافه وأقسامه وتحيط علما برتبه ومنازله فتفصل بين السرقة والغصب وبين
اإلعارة واالختالس>> (.)2
وناقدا لشعرهم إال إذا كانت لك القدرة على
ومعنى ذلك أنك لن تكون عالما بكالم العرب
ً
معرفة خباياه وفصل المسروق منه عن سواه وغير ذلك.

( )1ابن رشيق القيرواني ،العمدة في صناعة الشعر ونقده ،القاهرة1925 ،م ،ص ،2 ،250نقال عن :نعمان عبد
السميع متولي ،التناص اللغوي نشأته وأصوله وأنواعه ،دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع ،ط ،1سنة ،2014
ص.40 ،39
(  )2عبد القاهر جرجاني ،الوساطة بين المتنبي وخصومه ،ج ،1ص ،161نقال عن :نعمان عبد السميع متولي،
التناص اللغوي نشأته وأصوله وأنواعه ،دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع ،ط ،2014 ،1ص.50 ،49
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الفصل األول

ولم يتفق القدماء جميعا على فكرة السرقات بل إن بعضهم رفضها صراحة معتب ار أن األلفاظ
منقولة متداولة بين الناس<< ،وليس التداول هذا اآلخر من التفاعل والتبادل والتأثر>> ( ،)1ونرى هذا
المعنى يتكرر عند ''ربى رباعي'' ممثال في قوله<< :إن مصطلح السرقة مصطلح مرفوض فهو ذو
نزعة أخالقية ال عالقة له بالتفاعل الطبيعي بين النصوص والنصاصين>> (.)2
ومعنى ذلك أن مصطلح السرقة ُم ْستَ ْه َج ْن في النقد ال ينطبق إال على ما ُس ِم َّي باالنتحال''
شعر آخر على أنه شعره ،أم يصنع
أو ''الغصب'' أو غيرهما من األلفاظ التي تعنى ادعاء الشاعر ًا
شاع ار ما شعر غيره ضمن شعره لتعزيز هدفه أو لبناء فكرة أو معنى عليه ،فذلك أمر أبعد ما يكون
عن السرقة.

ب .التناص عند العرب المحدثين:
لقد توجهت أعمال النقاد العرب في العصر الحديث إلى إعادة صياغة المفهومات النقدية
والمصطلحات القديمة وفق التصورات النقدية الجديدة على ضوء الفهم الحداثي العميق لهذه الظاهرة
في أبعادها المختلفة ومستوياتها المتباينة ،وفي تحديد مفهوم التناص الذي ال يختلف كثي ار عن مفهوم
''تداخل الخطابات'' ،فيرى ''محمد مفتاح'' أن هذا المفهوم قد يتداخل مع مفاهيم أخرى ''كاألدب
المقارن'' و ''المثقافة'' و ''دراسة المصادر'' و ''السرقات'' ومفهوم التناص عند الباحثين العرب شابه
إلى حد كبير مفهومه عند النقاد العربيين ،فيشير ''محمد مفتاح'' إلى الباحثين الذين تناولوا هذا
جامعا
المصطلح بالتعريف هم'' :كريستيفا'' '' ،أريفي'' '' ،لوران'' '' ،ريفاتير''  ،...لم يقدموا تعريفا
ً
مانعا ،مما جعله يتلخص تعريفا من كل التعاريف ليستقر أن التناص (:)3
ً

( )1رباعي ربى عبد القادر ،التضمين في التراث النقدي والبالغي ،الجامعة األردنية ،األردن ،1993 ،ص.190
( )2المرجع نفسه.
( )3نور الدين السّد ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،1994 ،ص.102
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 ممتص لها يجعلها من عندياته وبتصبيرها منسجمة مع فضاء بناءه ومع مقاصده. فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة. محول لها بتمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة خصائصها وداللتها أو بهدف تعضيدها.ومعنى هذا أن التناص – ''الدخول في عالقة'' -هو تعالق نصوص متعددة مع نص حديث
بكيفيات مختلفة( ،)1ليخلص أنه إذا كانت ثقافة ما محافظة تنظر إلى أسالفها بمنظار التقديس
واالحترام فإنها تكون مجترة محافظة ،وما قلناه في الثقافة نقوله عند األدباء والشعراء ،فمنهم المتتبع
المعتدي ومنهم المشاكس المعتدي الثائر( ،)2فأساس إنتاج أي نص حسب رأي ''محمد مفتاح'' هو
معرفة صاحبه للعالم وهذه المعرفة هي ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي وقد توسع ''محمد مفتاح''
في كتابه ''دينامية النص تنظي ار وانجازا'' تحت موضوع الحوارية في النص الشعري ،وحاول اإلجابة
على اشكال اإلجترار واعادة اإلنتاج في الثقافة العربية ومجالي السخرية والجدية ودرس هذه الظاهرة
بناء على
باعتبار وظائف كل انتاج في بنيته وقصديته وظروف انتاجه ُمبينا كيفية اشتغال النص ً
شبكة العالقات ( ،)3أما ''عبد المالك مرتاض'' فيذهب إلى ما ذهبت إليه ''جوليا كريستفا'' في مفهوم
التناص فيقول<< :إن النص شبكة من المعطيات األلسنية والبنيوية واإليديولوجية لتظافر فيما بينها
لتنتجه ،فالنص قائم على التعددية ،ولعل هذا ما تطلق

عليه كريستيفا ''إنتاجية النص''

'' ''Production du texteفتنشيط اللغة يعني االهتداء على كيفية نشاط هذه اللغة التي هي
أصل النص األدبي في كل مراحله ومظاهره>> ( ،)4بحكم تداولها بين أفراد القوم وتعبيرها عن
أغراضهم.
( )1محمد مفتاح ،تحليل الخطاب الشعري واستراتيجية التناص ،المركز الثقافي العربي ،لبنان ،1992 ،ص،119
.121
( )2نور الدين السّد ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،1994 ،ص،88
.89
( )3محمد مفتاح ،دينامية النص ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1990 ،2الدار البيضاء ،المغرب ،ص.81
( )4نور الدين السّد ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،1994 ،ص.103
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المسدي'' النص هو بصدد التعريف بين لغة الخطاب وخطاب األدب:
ويعرف ''عبد السالم
ّ
<<فالنص األدبي ينتمي إلى صاحبه من حيث هو كالم مثبوت أما أدبيته فهي أساسا وليدة تركيبية
ألسنية ما ينشأ بين العناصر اللغوية من أنسجة متنوعة متميزة ،فالطابع الشعري في كل حدث أدبي
هو بمثابة تفجر الطاقات التعبيرية الكامنة في صميم اللغة ،وذلك نحو وجودها من عالمها االفتراضي
إلى حيز الوجود اللغوي المجسم والمحدود بسياق معين ،ألنها تحدد انطالقا من خصائص انتظام
النص بنيويا .)1( >>...
اسعا في الدراسات النظرية والتطبيقية العربية باعتباره مفهوما
ًا
لقد حقق مفهوم التناص
انتشار و ً
إجرائيا في تحليل الخطاب األدبي الشعري والنثري.

ت .التناص عند الغرب:
حاولت في العنصر الفائت أن أجمع بعض ما قاله أسالفنا حول ''ظاهرة التناص'' التي تعد
منتجا غر ًبيا كتسمية وكممارسة نقدية تكشف عن خاليا هاته الظاهرة األسلوبية في تضاريس
باإلجماع ً
النصوص.
 .1التناص عند جوليا كريستيفا:
يعود الفضل في اشتقاق مصطلح التناص وترويجه رسميا إلى ''جوليا كريستيفا'' وذلك من
خالل مقاليتين ظهرتا في مجلة تيل كيل ) (Telquelأعيد نشرها فيما بعد في مؤلفها الصادر عام
'' 1969سيميوتيكي'' ،ظهرت المقالة األولى عام  1966وحملت العنوان التالي :الكلمة ،الحوار
والرواية ،واحتوت على أول استخدام للمصطلح ،بينما حملت المقالة الثانية عنوان'' :النص المغلق''
وذلك في عام.1967

()2

( )1نور الدين السّد ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،1994 ،ص،88
.89
( )2تيفين ساميول ،التناص ذاكرة األدب ،تر :نجيب غزاوي ،منشورات إتحاد الكتاب العرب ،2007 ،ص.9 ،8
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إن التناص بالنسبة للناقدة البلغارية جوليا هو <<جملة المعارف التي تجعل من الممكن
معتمدا على النصوص التي
للنصوص أن تكون ذات معنى ،وما أن نفكر في معنى النص باعتباره
ً
استوعبها وتمثلها فإننا نستبدل مفهوم تفاعل الذوات لمفهوم التناص>> ( ،)1ثم توضح ذلك <<إن التناص
>> ()2

يندرج في إشكالية االنتاجية النصية التي تتبلور كعمل النص ،وهو نص منتج

وتشير إلى أنها

أخذت التسمية (التناص) من ''دي سوسور'' ،حيث قالت<< :وقد استطعنا من خالل مصطلح
التصحيف ، Paragrammeالذي استعمله دي سوسور بناء خاصية جوهرية ،لالشتغال اللغة
>> ()3

الشعرية ،عيناها السم التصحيفية Paragrammatisme

وعليه نستنتج من هذه التعريفات أنه على الرغم مما تتمتع به جوليا كريستيفا من فضل
الريادة ،إال أن هذا ال يمنع من وقوعها في بعض العثرات الناتجة عن تلك المحاولة األولية لتقديم
''مفهوم التناص'' في الدراسات المعاصرة ،ومن هنا اليمكن اعتبار النص مجرد تسرب وتحويل
لنصوص أخرى ،وانما هو أبعد من ذلك.
 .2التناص عند روالن بارت:
يعد ''روالن بارت'' من الباحثين الذين طوروا هذا المصطلح (التناص) ،وكثفوا البحث فيه
ولم ترد كلمة ''التناص'' عنده إال من خالل كتابه ''لذة النص'' إذ يقول<< :هذا هو التناص إذن
استحالة العيش خارج النص الالنهائي ،وسواء كان هذا النص بروست أو الصحيفة اليومية أو الشاشة
التلفزيونية ،فإن الكتاب يصنع المعنى والمعنى يصنع الحياة>> ( ،)4ولقد ربط بين التناص واالقتباس

( )1سعيد سالم ،التناص التراثي في الرواية الجزائرية ،ص.127
( )2أحمد المديني ،في اصول الخطاب النقدي الجديد ،ط ،1دار الشؤون الثقافة العربية ،العراق ،1987 ،ص.103
( )3جوليا كرستيفا ،علم النص ،تر :فريد الزاهي ،دار توفال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،1997 ،2ص.78
( )4روالن بارت ،لذة النص ،تر :منذر عياشي ،مركز اإلنماء الحضاري ،ط ،1حلب ،1992 ،ص ،80نقال عن:
أحمد فاهم ،التناص في الشعر الروائي ،سلسلة رسائل جامعية ،ط ،1بغداد ،2004 ،ص.29
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في مقالته المشهورة في الموسوعة العالمية ،إذ كتب قائال<< :إن كل نص جديد نسيج جديد لالقتباسات
ماضية>> ( ،)1ذلك أن التناص منسوج تماما من عدد من االقتباسات ومن المراجع ومن األصداء:
لغات ثقافية سابقة أو معاصرة ،تتجاوز النص من جانب إلى جانب آخر في تجسيمه واسعة.
إن التناص هو عالمة التاريخ واإليدلوجيا ،هكذا كتب روالن بارت<< ،أنه كل اللغة السابقة
والمعاصرة ،التي تقبل على النص ليس فقط عن طريق انتساب قابل للكشف>> ( ،)2كما شرح في
كتابه ''نقد وتوجيه'' مقولته المشهورة <<''موت المؤلف'' التي كانت لها أهمية قصوى في الحقل
اللساني إذ أنها ال تعني إلغاء المؤلف وحذفه من دائرة الثقافة ،إنها تهدف إلى تحرير النص من سلطة
الظرف>> (.)3
فالمالحظ أن بارت بصنيعه هذا يعطي السلطة للقارئ المتمرس الخالق ،الذي له ملكة
التذوق ،ويجمع في بوتقة الذات كل األثار التي تتكون الكتاب منها.
وهكذا نستطيع القول بأن ''روالن بارت'' لم يضف أي جديد على ما قالته الناقدة البلغارية
''جوليا كريستيفا'' عن التناص ،لكنه أكد وشرح بعض ما قالته ووسع مفهوم انفتاح النص على الحياة
والمجتمع.

( )1روالن بارت ،نظرية األدب ،تر :محمد خير البقاعي ،مقال في مجلة العرب والفكر العلمي ،العدد  ،3بيروت،
 ،1988ص ،135نقال عن :تيفين ساميول ،التناص ذاكرة األدب ،تر :د :نجيب غزاوي ،منشورات إتحاد الكتاب
العرب ،2007 ،ص.13
( )2ناتالي بييقي غروس ،مدخل إلى التناص ،تر :عبد الحميد بورابو2012 ،م ،ص.13
( )3محمد فيصل معامير ،التناص في شعر عيسى لحيح (رسالة ماجستير) ،جامعة بسكرة (،)2005/2004
ص ،30نقال عن :روالن بارت ،نقد وتوجيه ،تر :المنذر عياشي ،مركز البناء الحضاري ،الدار البيضاء ،المغرب،
ط ،1994 ،1ص.10
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وثمة مفاهيم تعارف عليها قدماء العرب تتقاطع بشكل أو بآخر مع مفهوم التناص لدى النقاد
المحدثين ،حيث يكون التناص تداخال وتفاعال بين النصوص ( ،)1وسنقتصر على ذكر بعض المفاهيم
التي نقلها '' نعمان عبد السميع متولي'' عن ''بدوي طبانة'' ومنها:
 اال نتحال :أن يدعي الشاعر شعر غيره وينسبه إلى نفسه ،على غير سبيل المثال كما فعل''جرير'' ببيتي ''المعلوط السعدي''{ :من الكامل}
<<إِ َّن ِ
الذ َّ
اد ُروا
ين َغ َدوا بِلُتَّ َك َغ َ

َو ْش ًال بِ َع ْينِ َك َال َي َاُزل َم ِع َينا

ضَ ِم ْن َع َب َراتِ ِه َّن َوُقْل َن لي
َغ َي ْ

ت ِم ْن الهَ َوى َولَِق َينا
َما َذا لَِق ْي َ

>> ()2

فإن الرواة مجموعون على أن البيتين للمعلوط السعدي ،انتحالهما ''جرير''.
 االدعاء :أن يدعي غير الشاعر لنفسه شعر غيره ،والفرق بين االدعاء واالنتحال ،أن االنتحالأخذ الشاعر من الشاعر ،أما االدعاء فهو سرقة غير الشعر من الشاعر ،لذلك قال البحتري:
{من الطويل}
َو ُم ْنتَ َح ٍل َمالَ ْم َي ُقْلهُ َو ُم َّد ِعي

<<رمتْنِي َغو ِاة ِّ
الش ْع ِر ِم ْن َب ْي ِن ُم ْف َحٍم
ََ
َ

>> ()3

فقد قسم الشعراء إلى ثالثة أقسام ''مفحم'' قد عجز عن الكالم فضال عن التحلي بالشعر غير أنه
يتبع الشعراء ،واآلخر ''منتحل'' ألجود من الشعره ،والثالث ''مدع'' جملة ال ُي ْح ِس ُن شيئا.
 اإلهتدام :هو السرقة فيما دون البيت وقد سمى أيضا (النسخ) نحو قول النجاشي {منالطويل}:

( )1نعمان عبد السميع متولي ،التناص اللغوي نشأته وأنواعه ،دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع ،ط ،1ص،22
 ،24سنة .2014
( )2الجرجاني (القاضي عي بن عبد العزيز) ،الوساطة بين المتنبي وخصومه ،ص.170 ،169
( )3ابن رسيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده ،ج ،2ص.285
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<<و ُك ْن ُ ِ
ٍ
ص ِح ْي َح ٍة
ت َكذي َر ْجلَ ْي ِن ِر ْجل َ
َ
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ت ِف ْيهَا َي ُد اَْل َح َدثَ ِ
ان
َوِر ْج ٍل َرَم ْ

>> ()1

فأخذ ''كثير عزة'' القسم األول إهتدم باقي البيت فجاء بالمعنى في غيره اللقط فقال {من الطويل}:
ان فَ ُشلَّ ِت
َوِر ْج ٍل َرَمى ِف ْيهَا َ
الزَم ُ

<< فَ ُك ْن ُ ِ
ِ
ص ِح ْي َح ٍة
ت َكذي ِر ْجلَ ْي ِن ِر ْجل َ

>> ()2

 االختالس :وهو تحويل المعنى من غرض إلى غرض وسمي ''نقل المعنى'' مثل قول أبينواس {من الكامل}:
ِ
ان
فَ َكأ ََنهُ لَ ْم َي ْخ ُل م ْنهُ َم َك ُ

<<
القلُ ِ ِ
َملِ ُ
ص َوَر ِفي ُ
وب مثَالُهُ
ك تَ َ

>> ()3

ِا ْختَلَ َسهُ (أخذه) من قول كثير {من الكامل}:
تَ ْمثُ ُل لِي لَْيلَى بِ ُك ِّل َسبِْيل

<<
يد أل َْن َسى ِذ ْك َرَها فَ َكأََّن َما
أ ُِر ُ

ِ >> ()4

( )1ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ج ،2ص.287
( )2المصدر نفسه ،ص.285
( )3ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،ص.533
( )4العاكوب (عيسى علي) ،التفكير النقدي عند العرب ،دار الفكر المعاصر ،بيروت ،لبنان ،ط،2000 ،1
ص.285
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 .3أنواع التناص:
إن تعدد التناصات في النص األدبي ،يعود إلى تعدد المضامين ،وتوظيف المبدع لمقروئه
الثقافي المخزن سواء كانت أساطير أو أحداث تاريخية أو مناسبات أو أحداث دينية أو مسائل
إيديولوجية أو تراثية شعبية ومن هنا يمكننا رصد أنواع التناص كاآلتي:
أ .التناص الديني:
يعتبر القرآن الكريم المرجع األول والنص األسمى المقدس الذي يلجأ إليه الشعراء ،فهو يصور
تقلبات القلوب وخلجات النفوس فصوره تُ ْغنِي عن أي تعبير آخر<< ،ويعد التناص الديني في أغلب
المجتمعات مصد ار اساسيا لمختلف األعمال األدبية حيث يوظف األديب النص في معظم انتاجاته
كتوظيف آيات قرآنية ،أو أحاديث نبوية وحتى شخصيات وأحداث دينية ويمكن لألديب في هذا النوع
من التناص أن يضيف إلى النص إيحاءات ودالالت تؤكد موقفه>> (.)1
ومن هذا فإن ''التناص الديني'' عبارة عن قوالب يستعملها األديب إلتقان عمله كما تمكنه
من التأثير على القراءة ،فالمجال الديني أوسع دراسة يستعمله العديد من الشعراء تعبي ار عن هويتهم
ودينهم باعتبار حب الوطن يساهم في إثبات قوة اإليمان ،ولعل أبرز الشعراء الذين استعملوه بكثرة
على شكل رموز شاعر الثورة الجزائرية ''مفدي زكريا'' في قصيدته '' اإللياذة'' ،حيث يقول في عالقة
الوطن بالدين:
<<
اء ِإل ْس َال ِم َنا
الوفَ ُ
َولَ ْوَال َ

ِ ِ
امةُ أَ ْخ َال ِق َنا
َولَ ْوَال ا ْستقَ َ
ب َوَر ُّ
ب
َولَ ْوَال تَ َح ُ
الف َش ْع ُ

لَما قَرر َّ
ب َي ْو ًما َمآلِ ِه
الش ْع ُ
َ ََ
ِ
ص َّ
ضالَهُ
ب َي ْو ًما ن َ
الش ْع ُ
لَ َما أَ ْخلَ َ
ِ ِ >> ()2

ب َي ْو ًما ُس َؤاله
ق َّ
لَ َما َحقَ َ
الر ُ

( )1ينظر :أحمد الزعبي ،التناص نظريا وتطبيقيا ،مؤسسة عمون للنشر ،األردن ،2000 ،ط  ،2ص.50
( )2مفدي زكريا ،إلياذة الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزار1987 ،م ،ص.89
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ويمثل القرآن الكريم <<أول النصوص التي استأثرت األدباء بكونه معجزة في أسلوبه ونظمه
وفي علومه وحكمه ،وفي تأثير هدايته وفي كشف المظاهر العينية الماضية والمستقبلية ،أسلوبه مادة
اإلعجاز في كالم العرب فهو الذي قطعهم دون المعارضة وأذلهم حتى أحسوا بضعف الفترة وتخلف
الملكة المستحكمة ليس فقط أمام مضايقته بل أمام بنيته الفريدة>> (.)1
القرآن الكريم قوة معجزة الدهر أمن بها العرب ،حيث أنهم عجزوا عن اإليتاء بمثل ألفاظه
وحسن بديعه ،فقضية اإلعجاز تناولها نقاد كثر منهم'' :الجرجاني'' في كتابه ''دالئل اإلعجاز'' الذي
اشتمل على مجموعة من المبادئ التي استحوذت عليها القرآن منها ''مبدأ النحو'' و ''إعجاز المعاني''
وغيرها ،ومن األمثلة عن التناص الديني نجد:

قول عز الدين مناصرة في تناص من القرآن الكريم ''سورة الناس'' قال تعالى<< :قُ ْل أُعُذ ُُ
َّ ِ
َّاس ﴿﴾١م ِل ِ
اس الْخن ِ
َّاس﴿ِ ﴾٣من ش ِّر الْذ ْسذ ِ
َّاس ﴿﴾٢إِل ِـه الن ِ
ك الن ِ
ب الن ِ
س فِي
بِر ِّ
َّاس ﴿﴾٤الذي يـُذ ْس ِذ ُ
ْجن ِ
َّاس﴿ِ ﴾٥من ال ِ
ص ُدوِر الن ِ
َّة والنَّاس ﴿.)2( >>﴾٦
ُ
قول عز الدين مناصرة:
سأُرتِّب ع َ ِ ِ
الم َو َح ْش
ََ ُ َ
ادات ْي في َه َذا الب َّْرُد ُ
اء َم َال ًذا
َوتَ ُك ْو ُن الص ْ
َّح َر ُ
ِح ْين عو ِ
اص َمهُ ْم تَْلقَ ْاك
َ ََ
اس َخنَّ ٍ
لِو ْج ٍه و ْسو ٍ
اس
َ َ َ

( )1مصطفى صادف الرفاعي ،إعجاز القرآن الكريم والبالغة البنيوية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1995 ،ط،8
ص.183
( )2سورة الناس ،اآلية {.}4
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ضتْه فيه
يصور الشاعر في هذه األسطر وحشة اإلنسان الفلسطيني ووحدته في عالم َرفَ َ
العواصم وأشاحت في وجه واسواس خناس عن لقائه والترحيب به فيبقي وحيدا يكابد أالم عن الوطن.
ب .التناص التاريخي:
توحي كلمة تاريخ إلى حدث فترة زمنية فإذا تكلمنا عن التاريخ وعالقته باألدب سنجده ثريا
بالمواقف المجيدة واألحداث العظيمة والشخصيات الجديرة بالذكر ،لذلك نجد معظم األدباء يستعينون
بهذا الجانب التراثي في إنتاجاتهم األدبية ،وهذا النوع من التناص نجده منتشر بكثرة في األعمال
األدبية الجزائرية ،حيث يقول في هذا الصدد ''سعيد سالم'' في كتابه ''التناص التراثي''<< :يعد التاريخ
مصدر الهام كثير من الروائيين الجزائريين فقد كانوا يتخذون من الحادثة الروائية قصة أو رواية أو
يأخذون جزئيات منها ليطلعو بها نصوصهم ،إما على سبيل التأكيد والتقليد ،أو على سبيل النقد
والمعارضة>>(.)1
يشمل تاريخ األدب في حيثيات عديدة تساهم في العمل األدبي فاعتبار األديب ابن بيئته
يوحي أنه يؤثر ويتأثر في نفس الوقت ،فالروائيين الجزائريين خاصة كانت معظم رواياتهم ذات لمسة
وتدعيما لهذا القول نستعرض مقتطفا
ثورية تمثل الرغبة الجامحة في رد االعتبار لهذا البلد ،حيث أننا
ً
من رواية ''الجيالني خالص'' يقول<< :ذات صبيحة أمسى حار خانق ،انزلقت فيه مروحة من يد
شيخ البلدية العرقي اللزجة ،فأصبحت خد قنصل األلوان ثالثية ،البحر والدم واالستلهام وقال لليشخ
عاليا أتضربني بالمزية إلى خدي بينما أنا لم أوقع له سوى اتفاقية مداومة وابري؟ وهكذا أفاق سكان
المدينة في صبيحة ذلك األمس وقد غشت أبصارهم من األفق الشمالي ظلمة سفن انتشرت كالعبر

( )1سعيد سالم ،التناص التراثي ،عالم الكتب الحديث ،أربد /األردن ،الطبعة  ،2010 ،1ص.142
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على وجه البحر>> ( ،)1ومن هنا يالحظ القارئ أن الحادثة المذكورة هي حادثة المروحة التي كانت
السبب الرئيسي لالستعمار هذا البلد ،والتي يتجلى فيها التناص التاريخي بشكل واضح.
مثال من األمثلة عن التناص التاريخي مثلما تجسد في قصيدة ''يوميات دمشق'' لـ ''راشد
حسين'':
ِفي اَْل َي ْوِم اَْل َس ْاِد ِ
س ِم ْن تَ ْش ِرْي َن
ْ
ق
ِف ْي َقْل ِب ِد َم ْش َ
ت ثَْانَِيةُ ِح ِط ْي ْن
ُولِ َد ْ
ِف ْي اَْل َي ْوِم اَْل َّس ْابِ ْع ِم ْن تَ ْش ِرْي َن
ق
صفُ ْوا أَ ْ
طفَ ْا َل ِد َم ْش َ
قَ َ
طفَا ُل ِسنِ ْي َن
لَ ِك ْن َ ...كُب َر اَ ْألَ ْ
ت َ ...حتَى اَ ْألَ ْش َج ُار
َكُب َر ْ
ت َ ...حتَى اَ ْألَ ْخ َب ُار
َكُب َر ْ
الشمع ِفي َقْل ِب اَْل َغار ِ
َّ
ات
َ
َكُب َر ْ ُ
عبر الشاعر من خالل ''حطين'' عن انتصارات صالح الدين وفتح بيت المقدس وربط ذلك
بانتصار العرب في السادس من تشرين عام 1973م ،على العدو الصهيوني ،وهو بذلك يمزج بين
أحداث الماضي وأحداث الحاضر ،ويعيد تركيب أحداث التاريخ بوعي حضاري يقرن بين انتصار
تشرين ومجد حطين.
( )1سعيد سالم ،التناص التراثي ،عالم الكتب الحديث ،أربد /األردن ،الطبعة  ،2010 ،1ص.142
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ج .التناص األدبي:

من الممكن أن يكون الموروث األدبي المرجع الذي يعتمد عليه معظم األدباء في أعمالهم
وهذا انطالقا من فكرة أن النص ال ينطق من عدم بل هو عبارة عن تراكب أو تداخل مجموعة من
النصوص األدبية ،سواء كانت نصوص أدبية أو شعرية أو ذكر شخصية أدبية معروفة ،وهذا النوع
من التناص متداول بكثرة فهو من أكثر األنواع انتشا ار في الساحة األدبية ،فاألديب يلتمس جماال من
نصوص أخرى يعتمد عليها فهي تمكنه من الحوز على أكثر النصوص تأثي ار على المتلقين ،حيث
نجد أن هذا النوع متداول في األدب الجزائري عامة وفي الرواية خاصة فهذا ما اعتمد عليه ''سعيد
سالم'' في قوله<< :إن توظيف بعض الجزئيات األدبية وخاصة الشعرية منها تحفل به الرواية الجزائرية،
وهو قد َي ِرْد بقصد الزينة أو المتعة عند البعض وقد يؤتى به ليكون بمثابة حكمة تلخص بعض
المواقف أو قصد تدعيم بعض المعاني التي يصعب الشخصية التعبير عنها نث ار عند البعض
اآلخر>>(.)1
إذ يمكن هذا األديب من أن يوظف بعض األبيات الشعرية ،وهنا يكمن التناص دون ذكر
المضمون ذلك البيت أي اإلبداع الغير مباشر ،هذه التقنية تعتبر مهارة وليس عجز كما اعتبره بعض
النقاد وانما تجربة جمالية تعتمد على اخرى ،وتتقاطع معها في نقاط مشتركة ،فالسير على حذو
السَّلف ال يعني نفي لجهود الفردية وانما استعانة من الموروث الذي مازال يؤثر في األدباء ويتفاعل
في شخصياتهم تجسيدا لما تخطه أناملهم ،وكما تبدو لنا أن النصوص الشعرية حافلة باالنفتاح على
الشعر العربي الحديث والقديم حيث نجد تداخال في النصوص الشعرية العربية مع نصوص الشعر
الجزائري.

()1

سعيد سالم ،التناص التراثي ،عالم الكتب الحديث ،أربد ،األردن ،ط ،2010 ،1ص.147
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ولقد استحضر شعرائنا المعاصرون العديد من نصوص الشعر العربي ونجد ''عقاب بلخير''
وقد استحضر بعضها حيث يقول:
<<أ ََنا َم ْن أ َْنا َ ...م ْن َك ْا َن ِفي َزَم ِن َو َم ْن َس َي ُك ْون؟
َال أ ََنا َم ْن أ ََنا>> (.)1
وهنا تقاطع مع النص الغائب ''لنازك المالئكة'' الذي يقول فيه:
<<اَْللَْي ُل َي ْسأَ ُل َم ْن أََنا
َوأََنا ِسرهُ اَْل َع ِميـْق>>.
كما نرى تناصا حواريا في قصيدة ''على الجسر'' التي تتمدد في قصيدة ''نزار قباني'' في
''رسالة من تحت الماء'' يقول ''عقاب بلخير'':
<<
ت
لَ ْو أَ َّن َه َذا اَْل ُع ْم َر َما َع َب َر ْ

امـ ـ ـ ـهُ ُم َدَّنـ ـ ـ ـ ـ ـا ِم ـ ـ ْن اَْل َّسحـ ـ ـ ـ ِر
أََي ُ

ف أَ َخ ِرتَنِ ْي
ي َك ْي َ
لَ ْو ُك ْن ُ
ت أَ ْد ِر ْ

ما ِ
ي
ص ْر ُ
ت َم ْرِمًيا َعلَى َح َج ِر ْ
َ

ت َيا أَ َملِ ْي
ت ُم ِه ًما ُك ْن ُ
لَ ْو ُك ْن ُ

ي
ي َمتَّـ ـى َن ـ ـ ْد ِر ْ
فَ ُم َح ْال أَ ْن تَ ْد ِر ْ

ق لِ ْي
لَ ْو أَ َّن َه َذا اَْل ِج ْس َر َي ْن ِط ُ

ص ْخـ ـ ـ ـ ِر>> (.)2
لَ ِكَّنـ ـ ـهُ ِج ْن ُسـ ـ ـ ـهُ مــِ َّن اَْلـ ـ َّ

()1عقاب بلخير ،ديوان التحوالت ،ص.169
( )2المصدر نفسه ،ص.10
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والنص الغائب لنزار قباني:
<<
َن اَْل ُح َّ
ف أ َّ
ت
َع ِر ُ
َح َب ْب ُ
ب َخ ِط ْير ِج َّدا َما أ ْ
لَ ْو أَِّن ْي أ ْ

ف أ َّ
ت
َع ٍر ُ
َن اَْل َب ْح َر َع ِم ْيق ِج ًّدا َما أ َْب َح ْر ُ
لَ ْو أَِّن ْي أ ْ
ْت>> (.)1
َعـ ـ ـ ِـر ُ
ـت َبـ ـ ـ َـدأ ُ
ف َخاتِ َم ـ ـ ــتِي َم ـ ـ ــا ُك ْنـ ـ ـ ُ
لَ ْـو أََّن ــي أ ْ
إن الشاعر ''عقاب بلخير'' ق أر النص الغائب بطريقة الحوار التي استطاع فيها أن ينقل النص
الغائب من إطاره الداللي الضيق إلى نطاق أرحب من النص الحاضر ،فهناك مداخلة قائمة على
طريقة االمتصاص لغوي ومحاورة دالليا ،وهذا تحديد عن السياق األصلي فإذا بنا أمام ''نزار'' آخر
ترفع عن حبه الضيق إلى حب أوسع وأعمق وترفع عن الندم على الحب والتحسر إلى ندم على
الوطن.
د .التناص األسطوري:
تعتبر األسطورة نوعا أدبيا بحد ذاته بوصفها قصة إنسانية على ما فيها من خلط الحقيقة
والخرافة والرمز والمجاز ،فإنها في الوقت نفسه لم تقتصر على هذا الدور وحده وانما شرعت تدور
في حقول ''األنثروبولوجيا الثقافية'' أو '' األثنولوجيا'' ،إلى ما هو أهم من كونها مذخور للعقائد واألديان
واإلديولوجيا اإلنسانية القديمة<< ،فقد اتخذها األدباء أقنعة لموضوعات عصرية حديثة وان سلبوها
قيمتها التاريخية واإلنسانية وجردوها من مغزاها الخرافي إلى مغزى آخر ،محدثين بذلك معادال
موضوعيا بين أحداثها الموروثة وأحداث جديدة لم توضع لها في األصل>> (.)2

()1نزار قباني ،األعمال الشعرية الكاملة ،ط ،17منشورات نزار قباني ،بيروت ،باريس2007 ،م ،ص.319
()2ينظر :عبد العاطي كيوان ،التناص األسطوري في شعر محمد ابراهيم ابو سنة ،مكتبة النهضة المصرية،
القاهرة ،ط ،2004 ،1ص.19
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فاألسطورة سرد قصصي تتضمن مواد تاريخية وخرافية شعبية ألفها الناس منذ القديم إال أن
األدباء سلبوها قيمتها بحيث أضافوا لها أحداث جديدة لم توضع لها في األصل ،وبما أنهم اعتبروها
خرافية فيمكنهم التصرف في حيثياتها وخلق أحداث جديدة تتناسب مع األحداث المسرودة ولعل من
األساطير الشائعة أسطورة ''هوميروس'' وأسطورة ''أرخديس''.
و''التناص األسطوري'' هو استحضار األديب بعض األساطير القديمة وتوظيفها في سياقات
نصه لتعميق رؤية معاصرة يراها في القضية التي يعالجها.
حيث يتجسد هذا التناص األسطوري في قصيدة '' تغريبه السندباد'' للشاعر ''عقاب بلخير''
الذي يقول فيه:
<<
ت ُك ُل الَّ ِ
ناس ِفي َقْلبِ ْي
أَ ْن َ

ِفي ِظ َال ِل ِّ
الش ْع ِر َو ِ
الرْي ِح
ْ
ِش َْارع َب ْي َن َنا
ي بِاَْل َسفَ ِر
َواَْل َب ْح ُر ُي ْغ ِر ْ
ت َعلَى َو ْج ِه اَْل َح َج ِر
ت َواَ ْألَ ْد ُمعُ اَْل ُمْلقَ ْاةُ َح َب ْا ُ
ُك ْن َ
ب
قَ َس ًما َس ْو َ
الحا َي ُج ْو ُ
ون اَْل ُع ْم ُر َم ً
ف َي ُك ُ
ف ِم ْن ُك ِل اَْل َّزَه ِر
ف َي ْق ِط ُ
ض َك ْي َ
اَ ْألَْر َ
لَو ُن َع ْي َن ْي َك و ِم ْن ُك ِل اَْل ُعقُ ِ
ود اَ ْألَْر ِ
ض َع ْق ًدا
ْ
َ
َو ِم ْن اَْللَْي ِل قَ َم ُر
ج ُزر اَْل ِمْل ِح علَى ِم ْش ِر ِ
ف َه َذا اَ ْألُفُ ِ
ت
ب طَ ْا َح ْ
ق َواَْل َم ْرَك ُ
َ
ُ ُ
ِف ْي اَْلبِ َح ْا ِر اَْل ُد ْن َي ِوَي ِة>> (.)1
()1عقاب بلخير ،السفر في الكلمات ،منشورات ابداع ،1991 ،ص.33 ،32
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يبدو لنا اشعر من الوهلة األولى حافال بالخوارق مثل'' :يقطف من كل الزهر لون عينيك''،
''ومن كل العقود األرض عقدا'' '' ،ومن اليل قمر  ،''...هذه الصورة تتواصل حتى تبدو جزر الملح
مشهرة أيات القطيعة فتصبح المركب فاسحة المجال للموت ،وهنا قرن الشاعر ''عقاب بلخير'' السندباد
بالموت األسطورة رمز الحياة والمغامرة فقد أخرجه الشعر من الصورة األسطورية إلى الصورة العادية
فهو ككل البشر ال يمكن أن يهزم وأن يموت.
ومن الشعراء الجزائريين الذين وظفوا أسطورة السندباد بشكل تفاعل نصي ''عبد العالي رزاقي''
حيث يقول:
<<
ِ
َن تَ ْهتِِف ْي بِِا ْس ِم ْي
َال َي ْن َبغ ْي أ ْ

فَ َقْلبِي لَم يع ْد يرتَْاح لِْلم ْا ِ
ض ْي
ْ ْ َ ُ َْ ُ َ
ت ِم َن اَْل ِح َك ْا َي ْا ِت اَْلقَِد ْي َم ِة
تَ ِع ْب ُ
َك ْا َن ُحُب ِك ِر ْحلَتِ ْي اَ ْأل ُْولَى
ت (اَْل َس ْنِد َب ْا ْد)>> (.)1
َو ُك ْن ُ
يستعيد الشاعر أسطورة ''السندباد'' لكنه حاول إسقاط حالته النفسية على الواقع المعيش ،فحول
األسطورة إلى عشيقة مفقودة ''الجزائر'' فمن أجل ذلك يحاول النسيان ،الشكر للماضي ،ظلم الوجود،
لكنه ال يوجد بديال غير الحب الطاهر الذي يعوضه عن هذا كله.

( )1جمال مباركي ،التناص وجمالياته ،ص ،126نقال عن :عبد العالي رزاقي ،الحب في درجة الصفر ،الشركة
الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،1977 ،ص.14
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ه .التناص التراثي الشعبي:

إن التراث مصدر للتحاور واالستحضار من نصوص وطقوس فالتراث ليس كتلة هامدة ،فهو
نقطة تقاطع بين الماضي والحاضر ،ومن بين األنماط التراثية منها'' :التراث الشعبي'' أو ما يسمى
''بالتناص الشعبي'' الذي يقصد به <<>المحاكاة فيه على مستوى اللغة الشعبية ،وكذا توظيف القصة
الشعبية والحكايات القديمة وأغان وأمثال>> ( ،)1أي كل ما هو موروث شعبي.
ومن األمثال الشعبية نجد ذلك في قصيدة ''اإلبحار'':
<<
تَ ،ولَ َما أ ََز ْل
آه تَ َذ َك ْر َخلَ ْيتْنِي َوَذ َه ْب َ
ْ

ِف ْي اَْلطَّ ِرْي ْق اَْلطَّ ِوْيل َو ُك ُل اَلَِّذ ْي َن َآتَ ْوا َذ َهُب ْوا>> (.)2
نجد هنا امتصاص لمعنى المثل الشعبي الذي يقول:
<<
ت ِف َيا اَْل ِوَال َيا>>.
ت ِفيَّا اَْل ِع ْد َياَ ،وَب َك ْيتِنِي اهلل َي َب ِك ْي ْك فَ َر ْج ْ
َخلَ ْيتْنِي اهلل َي ْخلِ ْي ْك َو َش ِف ْي َ

ونجد أيضا استحضار للحكاية الشعبية ''الحسناء النائمة'':
<< َوَيقُ ْو ُل اَْل َح َك َايا َع ْن اَْلفَ ِار ْس اَْل ُم ْمتَ ِط ْي فَ َر ًسا ِم َن َوَر ْق
ِ ِ
ص َر تََن ْا ُم ِعلَ ِة اَْل ُم ْفتََر ْق
َع ْن َجمْيلَة قَ ْ
احر ِ
ِ
ط ْف َن اَْلقَ َم ْر
ات اَْللَ َوْاتِي ِا ْختَ َ
َو َع ْن اَْل َس َ
ط َج ْفنِ ِه>> (.)3
ثَُم َخ َبأ َْنهُ َو َس َ

( )1ينظر :زاوي سارة ،جماليات التناص في شعر عقاب بلخير ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص
أدب عربي ،فرع أدب جزائري حديث ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة ،كلية األدب والعلوم االجتماعية ،قسم
اللغة العربية وأدابها ،2008/2007 ،ص.105
( )2عقاب بلخير ،ديوان التحوالت ،ص.23
( )3المصدر نفسه ،ص.23
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ولقد وظف الشاعر حكاية ''الحسناء النائمة'' التي تروي أن ملكة ال تنجب ،وجين أنجبت
أخبرته بأنها ستأخذ غبنتها عندما تصل إلى سن الخامسة عشرة ( 15عام) ،وتمنع من التجوال في
القصر وأصدر الحاكم ق ار ار بعدم استعمال المغزل في كل البالد إلى أن وصلت الخامسة عشر،
فأرادت الفتاة أن تتجول في القصر إلى حين وصلت إلى غرفة كانت بها الساحرة تغزل تقدمت منها
البنت ووخزت بالمغزل ونامت مائة سنة ( 100سنة) حتى جاء الفارس على حصانه األبيض
ليخلصها.
لقد وظف ''التناص'' توظيفا باستعمال التمطيط على مستوى القصيدة.
و .التناص الوثائقي:
يعتبر هذا النوع من أنواع التناص الذي نجده في النثر أكثر منه في الشعر ،كالسرد والسيرة،
<< وهو محاكاة نصوص رسمية كالخطابات والوثائق أو أوراق أخرى كالرسائل الشخصية واإلخوانية
حتى تكون النصوص أكثر وقائعية>> (.)1
أي أنا هذا األخير يعالج األمور الرسمية والجدية كالخطابات أو المجالت أو أشياء اخرى
كالرسائل الذاتية مثال التي تتعلق بالفرد ذاته حتى يصبح أكثر وقائعية.

()1

ينظر :التناص وعالقته بالسرقات الشعرية في األدب العربي القديم ،ص.15
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ُي َع ُد التناص ظاهرة نقدية تستخدم في النصوص األدبية ،وهو قيام الكاتب باإلقتباس أو
االستقطاع من النصوص أو من أفكار كاتب آخر دون علمه ،بحيث تنصهر النصوص وتذوب
غنيا وحافًلً بالمعاني والدالالت ،وبهذا تضيع
متوحدا
نصا
ً
ً
متكامًل ً
الحدود بينهما وتندمج لتشكل ً
محتويا على فكر يتأرجح
فكر أحاديا للكاتب بل يصبح
الملكية النصية وال يعود النص الجديد يحمل ًا
ً
بين المفكر األصلي وفكر النص المنقول .وهذا ما يدفعنا إلى طرح السؤال اآلتي:
 إلى أي مدى ُوظِّف التناص في البرنامج الدراسي للسنة الثالثة شعبة آداب وفلسفة؟لذلك ركزنا أن نقف على مجموعة من النماذج التطبيقية وهي:
 أولا :دراسة السند الشعري ''لن أبكي'' لفدوى طوقان.ثانيا :في مدح للرسول صلى اهلل عليه وسلم ''للبوصيري''
ا
 ثالثاا :دراسة السند الشعري ''حالة حصار'' لمحمود درويش.ابعا :دراسة السند الشعري ''خطاب غير تاريخي على قبر صًلح الدين'' ألمل ُد ْن َق ْل.
 راخامسا :دراسة السند الشعري ''أبو تمام'' لصًلح عبد الصبور.
ا
سادسا :دراسة نص ''جميلة'' لشفيق الكمالي.
ا
سابعا :دراسة نص ''من وحي المنفى'' ألحمد شوقي.
ا
 ثام انا :دراسة السند الشعري '' لعلي بن محمد بن مليك الحموي''تاسعا :دراسة السند الشعري ''منشورات فدائية'' لنزار قباني.
ا
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 أولا :دراسة السند الشعري ''لن أبكي''لـ ''فدوى طوقان'' من شعر الثورة الفلسطينية.
بعضا من جرائم المحتل الغاشم ،وتمثلت في هدم
لقد صورت الشاعرة في هذه القصيدة
ً
وتخريب دور الفلسطينيين واجبارهم على ترك ديارهم وأراضيهم ،وقد انطلقت في نظم قصيدتها من
''يافَا'' السليبة.
الموضوع والمشهد الفظيع الذي تركه الصهاينة بمنازل الفلسطينيين بمدينة َ
والحالة الشعورية للشاعرة ''فدوى طوقان'' ُّ
جد متوترة يطبعها الحزن واأللم على الواقع األليم
الذي يعيشه الفلسطينيون في رحلتهم مع المحتل ،وحالتها هاته يشاركها فيها الفلسطينيون جميعهم
ألن المعاناة هي معاناة أمة وشعب برمته.
وألجل تصوير هاته الحالة الشعورية فقد لجأت إلى ''التناص التراثي'' إلمتصاص بعض
نصوصه إذ يظهر التناص في قولها:
ُ
''قفا نبكي''
َعلَى أَ ْب َواب َيافَا َيا أَح َبائ ْي
ضى ُحطَ ْام ُّ
الدور
َوف ْي فَ ْو َ
الرْدم َوالش ْوك
َب ْي َن َ
ت لْل َع ْي َن ْي ُنَ :يا َع ْي َن ْي ْن
ت َوُقْل ُ
َوقَ ْف ُ
قفَا َن ْبك
ط ًَلل َم ْن َر َحلُ ْوا َوفَ ْاتُْو َها
َعلَى أَ ْ
ي َم ْن َب َن ْا َها اَْلد ُار
تَُن ْاد ْ
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اها اَْلد ُار
َوتَْنع ْى َم ْن َب َن َ
ب َم ْن َسحقا
َوأَن اَْل َقْل ُ
ت؟
َوقَ َ
بَ :ما فَ َعلَ ْ
ال اَْل َقْل ُ
ام َيا َد ُار ؟
بك اَ ْألََي ُ
َوأَ ْي َن اَْلقَاطُن ْو َن ُه َنا ؟
أي
َو َه ْل َج ْا َءتْك َب ْع َد اَْل َن ْ
َه ْل َج ْا َءتْ َك أَ ْخ َب ْا ُر؟
ُه َنا َك ْاُن ْوا
ُه َنا َحلَ ُم ْوا
ُه َنا َر َس ُم ْوا
َم َش ْارْيعُ اَْلغد اَ ْآلت ْي
فَأَ ْي َن اَْل ُحْلم َواَ ْآلت ْي َوأَ ْي َن َه ُم ْوا
َوأَي َن َه ُم ْوا؟
َولَ ْم َي ْنط ْق ُحط ْام اَْلدْار
ى غ َي ْابه ُمو
َولَ ْم َي ْنط ْق ُه َن ْاك س َو ْ
ص ْمت اَْلص ْمتَ ،واَْلهُ ْج َْارن
َو َ
َو َك ْا َن ُه َن ْا َك َج ْمعُ اَْلُب ْوم َواَ ْألَ ْش َب ْاح
ب اَْل َو ْجه َواَْل َيد َواَْللِّ َس ْانَ ،و َك ْا َن
َغرْي ُ
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َي ُح ْوُم في َح َوْاش ْيهَ ْا
ص ْوله ف ْيهَا
َي ُم ُّد أَ ُ

()1

لقد عرفت الشاعرة ''فدوى طوقان'' كيف تخلق صورة جديدة وحالة شعورية فريدة من معاني
تضمنها نصوص سابقة تراثية في ثوب جديد ،حيث لم يكن تقليدا للشكل العمودي المتوارث بل كان
حرا.
ْ
شع ًار ً
التناص في القصيدة:
أسلوب التناص يظهر في موطنين :األول في قولها'' :قفانبك''
فهو مستمد من مطلع معلقة ''إمرؤا القيس'' التي يقول فيها:
<<قفَ َان ْبك م ْن ذ ْكرى َحب ْي ٍب َو َم ْنزل
ب َس ْقط اَلِّلَوى َب ْي َن اَْلد ُخ ْول فَ َح ْو َمل>> (.)2
ب اَْل َو ْجه َواَْل َيد َواَْللِّ َس
والثاني :ورد في قولهاَ '' :غرْي ُ

ْان '' فهو قول مأخوذ من قول المتنبي

الذي يقول فيه:
<< َم َغان ْي اَْلش ْعب طَ ْيًبا ف ْي اَْل َمغان ْي

ب َم ْنزلَة اَْلرب ْيع َم ْن اَْلزَم ْان
ب اَْل َو ْجه َواَْل َيد َواَْللِّ َس ْان>> (.)3
َغرْي ُ

َولَكن اَلَفَتَ ْى اَْل َعرب ْي ف ْيهَا

( )1الكتاب المدرسي ،اللغة العربية وآدابها للسنة الثالثة من التعليم الثانوي للشعبتين :آداب وفلسفة ،لغات أجنيبة،
الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ،ط  ،1الجزائر  ،2008/2007ص.112
ّ
( )2ديوان إمرؤ القيس ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الخامسة2004 ،م ،قافية الالم ،ص.110
( )3ديوان أبي الطيب المتنبي ،دار بيروت للطباعة والنشر ،بيروت1983 ،م ،ص.541
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وهذا التض مين نوع من أنواع التناص في النقد المعاص ر ويبرز من خًلله أن الش عراء ال
ينطلقون من فراغ في إبداعاتهم وانما لهم مرجعية ثقافية يرجعون إليها وينهلون منها.
ثانيا :في مدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم
(''للبوصيري'')
<<
اء
َك ْي َ
ف تُْرقَى ُرقَي َك اَ ْألَْنب َي ُ

اء
اء َما َ
ط َاولَتْهَا َس َم ُ
َيا َس َم ً

وك ف ْي ُع ًَل َك َوقَ ْدحا
او َ
لَ ْم ُي َس ُ

اء
َل َسناً م ْن َك ُد ْوَنهُ ْم َو َس َن ُ

صد
اح ُك ِّل فَ ْ
أَ ْن َ
ص َب ُ
ض ٍل فَ َما تَ ْ
تم ْ

اء
ض ْوئ َك اَ ْألَ ْ
ُوُر إال َع ْن َ
ض َو ُ

َحب َذا َع ْق ُد ُس ْؤْدد َوفَ ًخ ًار

اء
أَ ْن َ
يمةُ اَْل َع ْ
ص َم ُ
ت ف ْيه اَْل َيت َ

ض ْح ُكهُ اَْلت َب ُس ُم َو اَْل َم ْش
َسِّي ُد َ

ُي اَْلهُ َوْينا َوَن ْو َمهُ اَ ْإل ْغفَ ْا ُء

يم َوَال َغ ْي
َما س َوى ُخْلقه اَْلنس ُ

اء
ر ُم َحياهُ اَْلرْو َ
ضة اَْلغ َن ُ

َر ْح َمةُ ُكلَهُ َو َح ْزُم َو َع ْزُم

اء
ص َمة َو َ
َوَوقَ ُار َوع ْ
حي ُ

ُّ
ب
اء م ْنهُ ُع َرى الص ْ
ْس ُ
َال تَ ُحل البأ َ

اء
ر َوالَ تَ ْستَخفُّهُ السر ُ

يخطُُر السُّو
ت َن ْف ُسهُ فما ْ
َك ُرَم ْ

اء
ُء َعلَى َقْلبه َوال الفح َش ُ

ت ن ْع َمةُ اإللَه َعْل ْيه
َعظُ َم ْ

اء
فاستََقل ْ
العظَ َم ُ
ت لذ ْكره ُ

ضى
قومهُ عليه ،فأ ْ
َجهلَ ْ
َغ َ
ت ُ

اء
َوأخو الحْلم َد ُأبهُ اإل ْغ َ
ض ُ

العالَمين عْل َماً َوحْل َماً
َوس َع َ

اء
فه َو بحر لم تُ ْعيه األ َ
َعب ُ
ْ

ق الظَ ُّن ف ْيه
ض ٍل تَ َحق َ
َش ْم ُس فَ ْ

ِّياء
أَنهُ اَْلش ْم ُس رْف َعةً والض ُ

جز اَْلقَ ْول َواَْلف َعال َكرْي ُم اَ ْل
ُم ْع ُ

طاء
َخْلق َواَْل ُخْلق ُم ْقسط م ْع ُ

ضل َخْلقَاً
الَ تَق ْس باَْل َنب ِّي في اَْلفَ ْ

اء
نام ا َ
ض ُ
فَهُ َو اَْل َب ْح ُر َواَ ْألَ ُ
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ض
ض ٍل ف ْي اَْل َعالَم ْي َن فَ َم ْن فَ ْ
ُك ُّل فَ ْ

ًلء>> (.)1
استَ َع َارهُ الفُ َ
ل اَْل َنب ِّي ْ
ض ُ

أشاد الشاعر '' اإلمام البوصيري'' في قصيدته بمدح خير األنام المصطفى صلى اهلل عليه
وس لم ،وتبيان مكانته الس امية بين باقي األنبياء والرس ل منتقًل إلى ت ْع َداد ص فاته ال ُخلُقية ومن بينها:
الخْلقية وأعظمها :الصبر والرحمة ،والتسامح  ...ليوقع نصه
''المشي الهوينا ،وتبسم'' وكذلك صفاته َ
بفضل سيد الخلق محمد عليه أفضل الصًلة والتسليم على سائر العالمين.
دينا من الحديث النبوي الش ريف حيث يقول البوصــير في همزيته
 نجد في القص يدةتناص ا ً
ً
التي أشرت إليها سابقا:
ت َواَ ْآل َب ْا ُء
َر لَ َك اَ ْأل َُمهَ ْا ُ

ض َم ْائر اَْل َك ْون تَ ْختَا
لَ ْم تََز ْل ف ْي َ

وهذا دليل أن اهلل تخير له امرأة عريقة في نس بها وس ليس ة في مجدها وش رفها ،أما قوله
ت'' ،كناية أريد بها صفة شرف النسب وهذا البيت الشعري فيه تناص مع الحديث
''تَ ْختَ ُار لَ َك اَ ْأل َُمهَ ْا ُ
<<
طفَى قَُرْي ًشا َم ْن َك َن ْا َنةَ،
صَ
صَ
طفَى ك َن ْا َنةَ م ْن َولَد إ ْس َم ْاعْي َلَ ،وا ْ
الشريف إذ جاء في الحديث :إن اهلل ا ْ

ٍ
طفَ ْان ْي م ْن َبن ْي َهاشٍم>> (.)2
صَ
صَ
طفَى م ْن قَُرْيش َبن ْي َهاشمَ ،وا ْ
َوا ْ
كما نجد تناصا من القرآن الكريم الذي ذكره ''اإلمام البوصيري'' في قوله:
ت قَ ْو َمهَ ْا ب َك اَ ْأل َْنب َي ْاء
َبش َر ْ

ت فَتْ َرةُ م َن اَْل ُّر ْسل إال
ضْ
َم ْا َم َ

<<
ي ا ْس ُمهُ
فهو مأخوذ من معنى اآلية الكريمة قال تعالىَ :و ُم َب ِّش َر ب َر ُس ْو ٍل َيأْت ْي م ْن َب ْعد ْ
>> ()3

َح َم ُد
أْ

وهذا نوع من أنواع التناص الديني.

( )1الكتاب المدرسي ،اللغة العربية وآدابها للسنة الثالثة من التعليم الثانوي للشعبتين :آداب وفلسفة ،ولغات أجنبية،
الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ،ط ،1الجزائر ،2008/2007 ،ص.09
( )2مختصر صحيح مسلم ،للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ،كتاب الفضائل ،دار الغد الجديد،
القاهرة ،المنصورة2006 ،م ،ط  ،1رقم الحديث  ،1523ص.430
( )3سورة الصف ،اآلية (.)06
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كذلك نجد تناصا دينيا في قوله:
ض ْح ُكهُ اَْلت َب ُس ُم َو اَْل َم ْش
َسِّي ُد َ

ُي اَْلهُ َوْينا َوَن ْو َمهُ اَ ْإل ْغفَ ْا ُء

ون َعلَى اَ ْألَْرض
اد الر ْح َمن الذ ْي َن َي ْم ُش
وهذا تناص مع قوله تعالى في اآلية الكريمةَ { :وع َب ُ
َ
ون قَالُوا َسلَ ًما(})63
َه ْوًنا َوا َذا َخا َ
ط َبهُ ْم اَْل َجاهلُ َ

()1

ثالثا :دراسة السند الشعري :حالة حصار
('لمحمود درويش')
يوحي عنوان القص يدة بالمعاناة ش به األزلية للش عب الفلس طيني بس بب الحص ار المفروض
عليها من المستدمر الصهيوني ،حيث تحدث الشاعر محمود درويش في قصيدته هاته عن المعاناة
واآلالم التي يعش ها المواطن الفلس طيني وهي حالة حص ار تامة تش به حالة الس جناء التي ال يحظى
فيها الفرد بأدنى حقوقه الوطنية
والجديد الذي وظفه الش اعر هو التناص ،فنجد التناص األس طوري والتناص الديني'' ،أما
التناص األس طوري'' :فيتمثل في اإلش ارة إلى هوميروس ص احب االلياذة واألوديس ا وذكر طروادة
القادمة ،فطروادة يرمز بها إلى فلس طين المحاص رة بس بب الس ياس ة القمعية االس تبدادية إلخراج
فلسطين عن اهتمامات األمة العربية.
أما التناص الديني'' :فيتمثل في توظيف الرمز ''بأيوب'' عليه الس ًلم وهو يرمز من خًلله
إلى المواطن الفلسطيني الذي تعرض لما ال يطاق من اإلبتًلء والمصائب والمعاناة.
وكذلك الرمز ''بأدم'' للتأكيد على أنه يحمل مش اعر إنس انية س امية وليش ير كذلك إلى
اإلنسان الذي فقد إنسانيته وأدميته بسبب اليهود والفائدة من اللجوء إلى الرمز هنا هو إثراء المعارف
واختصار التعبير وتعميق الفكر.

 1سورة الفرقان اآلية .63
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يقول محمود درويش:

<<
''ه َوميريُّ'' ل َش ْي ٍء ُه َنا
صدى ُ
الَ َ

اجهَ ْا
َساط ْير تَ ْ
ط ُر ُ
ق أ َْب َوْا َب َنا ح ْي َن َن ْحتَ ُ
فَاَ ْأل َ
ي'' ل َش ْي ٍء ُه َنا جن َار ُل
''ه َو مير ُّ
ص َدى ُ
الَ َ
ب َع ْن َد ْولَة َنائ َمة
َي ْنق ُ
ت أَ ْنقَاض ''ط ْرَو َادة'' اَْلقَاد َمة
تَ ْح َ
َيق ْي ُس اَل ُجُن ُود اَْل َم َسافَةُ َب ْي َن اَْل ُو ُج ْود َوَب ْي َن اَْل َع َدم
ظار َدب ْا َب ٍة ...
بم ْن َ
َنق ْي ُس اَْل َم َسافَةَ َم ْا َب ْي َن أَ ْج َس ْاد َنا َواَْلقَ َذائف
باَْل َح ْا َسة اَْل َس ْاد َس ْه>> (.)1
نجد في هاته القصيدة تناصا ''أسطوريا'' يقول ''محمود درويش'':
صدى ُه ْو م ٍ
ي ل َش ْي ٍء ُه َنا'' فيتمثل هذا التناص في االشارة إلى ''هوميروس'' صاحب
ير ُّ
'' ال َ
االلياذة واألوديسيا.
ت أ َْنقَاض ط ْرَو َادة اَْلقَاد َمة''
كما نجده ذكر طروادة القادة في قوله '' :تَ ْح َ
فطروادة يرمز بها إلى فلسطين المحاصرة بسبب السياسة القمعية واالستبدادية.
رابعا :دراسة السند الشعري :خطاب غير تاريخي على قبر صًلح الدين
(''ألمل دنقل'')
إعتبر الش اعر ''أمل دنقل'' نص ه خطابا ،ألنه خطاب موجه إلى رمز األمة ص ًلح الدين
ومنه إلى الضمير العربي ومن أجل ذلك نرى الشاعر أمل دنقل يبكي ويرثي صًلح الدين ويعلن له

( )1الكتاب المدرسي ،اللغة العربية وآدابها للسنة الثالثة من التعليم الثانوي  ،ص .102 ،101
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أن الدنيا بعده لم تعد دنيا فًل عز وال مجد  ...كل ما هنالك من هزائم وانكس ارات واس تعمار يعقب
ت) الذي يعبر عن هذا الحجم من الهزائم.
(م َر ْ
استعمار نًلحظ تكرار الفعل َ
يقول أمل دنقل:
<<

ير ...
ت تَ ْستَْرخي أخ ًا
َها أ َْن َ
اعا
فَ َوَد َ

ين،
صًلَ َح الد ْ
َيا َ
ِّ
الموتَى
َيا أَيُّهَا الطَْب ُل الب َدائي الذي تََارقَ َ
ص َ
ون،
الم ْجُن ْ
َعلَى إيقَاعه َ
ين
ب الفل ْ
َيا قَار َ
ين َشتتَهُ ْم ُسفُ ُن القَ َراص َنة
للع َرب َ
الغرقَى الذ َ
َ
وأ َْد َرَكتْهُم لَ ْع َنةُ الفَ َراع َنة
َو َس َنةً َ ...ب ْع َد َس َنة...
ت لَهُ ْم ''حطين'' ..
ص َار ْ
َ
ين
يمةَ الط ْفلَ ،وا ْكسير َ
الغد العن ْ
تَم َ
الح َيا)
( َجَبل التَوباد َحي َ
اك َ
َج َنبي!)
( َو َسقَى اللهُ ثََرَانا األ ْ
*****************
الترك
ت ُخُيو ُل
ْ
َمر ْ
الشر ْك
َمر ْ
ت ُخُيو ُل ْ
الملك  -الن ْسر،
َم ًّر ْ
ت ُخُيو ُل َ
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ين
َمر ْ
الباق ْ
ت ُخُيو ُل ''التَتْر'' َ
ٍ
اه َنة
الم َر َ
َوَن ْح ُن جيًلً َب ْع َد جيل  -في َم َيادين ُ
األحص َنة !
ت ْ
وت تَ ْح َ
َن ُم ُ
ت في الم ْذ َياع ،في َج َرائد التَ ْهوي ْن
َو ْأن َ
ف الفَارين
تَ ْستَ ْوق ُ
ِّ
ين''...
صائ ًحا'' :حط ْ
تَخطُ ُ
ب فيهم َ
ال تَ َارةً،
العقَ َ
َوتَْرتَدي َ
ين
َوتَْرتَدي َمًلب َس الف َدائي ْ
ود
الجُن ْ
اي َم َع ُ
َوتَ ْش َر ُ
ب ال َش َ
الخش َن ْه
الم َع ْس َك َرات َ
في ُ
الرَاية،
َوتَْرفَعُ َ
هن ْه
الم ْرتَ َ
الم ُد َن ُ
َحتَى تَ ْستَرد ُ
ين
َوتُ ْ
طل ُ
ق َ
الن َار َعلَى َجواد َك الم ْسك ْ
الزع ْيم
َحتَى َسقَ ْ
ت ُأيهَا َ
طَ
اغتَالَتْ َك ْأيدي ال َكهََن ْة !
َو ْ
*****************
بالخْلد َع ْنه )...
ت ُ
( َوطَني لَو ُشغْل ُ
( َن َازَعتْني ل َم ْجلس األ َْمنَ -ن ْفسي!)
ين
صًلَ َح الد ْ
َن ْم َيا َ

38

دراسة تطبيقية لتجليات التناص في نصوص الكتاب المدرسي

الفصل الثاني

الورود ...
وق قَْب َر َك
ُ
َن ْم ..تَتَ َدلَى فَ َ
َكالمظَلَيين!
ين
الحن ْ
ون في َنافذة َ
َوَن ْح ُن َساه ُر َ
ين
فاح بالسكِّ ْ
ُنقَش ُر التُ َ
الح َس َن ْة'' !
وض َ
َوَن ْسأَ ُل اللهَ ''القُُر َ
فَات َحة:
ين .)1( >>.
آم ْ
التناص في القصيدة:
اقتبس الشاعر بعض شعر ''أحمد شوقي'' من قوله:
<<
َوطَن ْي لَ ْو ُشغْل ُ
ت باَْل ُخْلد َع ْنهُ

َن ْا َزَعتْن ْي إلَ ْيه ف ْي اَْل َخْلد َن ْفس ْي>> (.)2

لكن ''أمل دنقل'' قال :نازعتني لمجلس األمن نفس ي ،غير أننا نش عر بنوع من التهكم
المقص ود حين غير محطة النزاع من الخلد إلى مجلس األمن والمقص ود حتما هنا الحكام العرب
رضا مجلس األمن على الحفاظ على الوطن.
الذي يفضلون َ
نجد كذلك تناص ا حيث وظف قص ة مجنون ليلة الذي كان ينعزل في جبل التوباد ويتخلى
بهمومه ومناجاته للحبيبة فصار هذا الجبل للحب العذري.
يقول أمل دنقل
الح َيا)
( َجَبل التَوباد َحي َ
اك َ
َج َنبي!)
( َو َسقَى اللهُ ثََرَانا األ ْ

( )1الكتاب المدرسي ،اللغة العربية وآدابها للسنة الثالثة من التعليم الثانوي ،ص.169 ،168
( )2ديوان أحمد شوقي ،ص .69نسخة PDF
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وهذا يتناص مع الشاعر أحمد شوقي في قصيدته مجنون ليلى حيث يقول:
وسقى اهلل صبانا ورعى

جبل التوباد حياك الحيا

()1

كما نجد تناصا دينيا:
فقد بدأ نصه بقوله ''أنت تسترخي أخيرا'' وختمه بالفاتحة ''أمين'' يعود ‘إلى طبيعة الموضوع
المعروض في ش كل خطاب يلقى على قبر ميت ،فمص طلح النص ومخاطبة للميت وخاتمته هي
قراءة للفاتحة على روحه والدعاء له بالرحمة باعتباره رجًل ص الحا أدى ما عليه في حياته من أمانة
الجهاد مسؤولية النصر على العدو ،وفتح بيت المقدس.
خامسا :دراسة السند الشعري :أبو تمام
ا
('لصًلح عبد الصبور')
اس تند الش اعر إلى خلفية تاريخية عربية تجلت في الفتوحات الكبرى التي حققها الفاتحون
وبحر ومش رقا ومغربا على يد خلفاء دانت لهم حض ارة الفرس
بر ًا
على مدى عص ور في س لطانهم ًا
والروم
التناص في القصـــيدة :نجد في النص تناص ا تاريخيا ،فالموض وع مأخوذ من قص يدة ''فتح
الفتوح'' وهي بائية ''أبي تمام'' ومطلعها إذ يقول:
ف ْي َحده اَْل َح ُّد َب ْي َن اَْل ِّجد َواَْللعب>> (.)2

<<
اء م َن اَْل ُكتُب
ص َد ُ
اَْلس ْي ُ
ف أَ ْ
ق أَ ْن َب ً

وقد وقف الشاعر في إختيار الرموز حين أعطاها بعدا تراثيا يمثل حلقة وصل بين الماضي
والحاضر وتتمثل هذه الرموز في أسماء األعًلم.
 )1شخصيات تاريخية:

 1ديوان أحمد شوقي ،الهيئة العامة للكتاب ،الجزء الثاني ،القاهرة  ،1989ص.112
( )2ديوان أبو تمام ،ص.09
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 السيف البغدادي (المعتصم) العز والمجد واالنتصار.
 أبو تمام.
 )2أماكن تاريخية مرجعية:
 المدينة عمورية.
 طبرية.
 وهران.
تختلف داللة المدينة بين المجد في الماض ي واالس تس ًلم في الحاض ر وتجس د المفارقة
بينهما ألن عمورية مدينة رومية احتلها العرب وفتحوها أما طبرية ووهران مدينتان عربيتان احتلهما
الصهاينة والصليبيون.
''وقََن ْع َن ا ب اَْل ُكتُ ب اَْل َم ْروي ة'' أي اكتفين ا ب ذكر االنتص
وقول َ

ارات المحقق ة عبر الت اري دون

تحريك ساكن حتى صارت كالخرافات وهذا ما ذكره ''أبو تمام'' في قصيدته:
<<
َواَْلعْل ُم ف ْي ُشهُب اَ ْالَ ْرَماح الَم َعةً

َب ْي َن اَْل َخم ْي َس ْين الَف ْي اَْلس ْب َعة اَْل ُّشهُب>> (.)1

كذلك التض مين بارز في القص يدة فالمقطع األول مأخوذ من مناس بة نظم ''أبي تمام'' بائيته
ف
ص ْوتاً زَب ْ
طريًّا'' وفي قوله ''اَْلس ْي ُ
ففي قوله ''لَباهُ ولَبتْهُ'' تض مين من قول ''أبي تمام'' :لَب ْي َ
ت َ
اَْلصاد ْق'' إشارة إلى مطلع ''ابي تمام'' الذي يقول فيه:
<<
اء م َن اَْل ُكتُب
َص َد ُ
اَْلس ْي ُ
فأ ْ
ق أ َْن َب ً

ف ْي َحده اَْل َح ُّد َب ْي َن اَْلجِّد َواَْللعب>> (.)2

اه ولَبتْهُ) يقول صًلح عبد الصبور في قصيدته ''أبو تمام'':
(لَب ْ

( )1ديوان أبو تمام ،ص ،09نسخة .PDF
( )2المصدر نفسه ،ص.09
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ت اَْلصارُخ ف ْي َع ُّمورَيه
اَْلص ْو ُ
لَ ْم َي ْذ َهب ف ْي اَْلبري ْه
ي" اَْلثَائ ْر
ف "اَْل َب ْ
َس ْي ُ
غداَد ْ
ص ْح َراء إلَ ْيه  ...لَباه
َشق اَْل َ
ت َع َربية
ح ْي َن َد َع ْ
ت أُ ْخ ُ
َوا ُم ْعتَص َماهْ
ت اَْلصارَخ ف ْي طَ ْبريه
ص ْو َ
لَكن اَْل َ
مرن،
لَباه ُم ْؤتَ َاَ
ان
ص ْو َ
صارَخ ف ْي َو ْه َر َ
ت اَْل َ
لَكن اَْل َ
لَبتْهُ اَ ْألَ ْح َزان>> (.)1
وقد قال ''أبو تمام'' في قصيدته في فتح عمورية والتي تناص معها ''صًلح عبد الصبور''
الع ُرب
ض َ
ْس اَْلكرى َوُر َ
اب اَْل ُخرد ُ
َكأ َ

ص ْوتًا زَب ْ
طريًّا َه َزْق َ
لَب ْي َ
ت لَهُ
ت َ
سادسا :دراسة نص (جميلة)

('لشفيق الكمالي')

( )1الكتاب المدرسي ،اللغة العربية وآدابها للسنة الثالثة من التعليم الثانوي ،ص.163 ،162
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في النص تمجيد واش ارة ''بجميلة بوحيرد'' البطلة الجزائرية التي تعدت المس تعمر وواجهته
ببسمة تترجم بها سعة التحمل وسماحة الخلق ،ويبرز النص تاثير الثورة الجزائرية في وجدان وعقول
العرب.
التناص في القصيدة :نجد في النص تناصا تارخيا:
فقد تص ور الش اعر عودة ''خولة بين األزور'' إحدى البطًلت المس لمات في ص ورة ''جميلة
بوحيرد'' بطلة التحدي في الجزائر ،وفي اإلس قاط الذي قام به الش اعر حيث ش به ''جميلة بوحيرد''
بخولة أبرز أن المرأة العربية كانت وال تزال حاضرة في مشهد الكفاح والتحرر.
يقول ''شفيق الكمالي'':
<<
وت  ...فَ َخ ْولَةُ
ه َي لَ ْن تَ ُّم ُ

لَ َما تََز ْل
َرْغ َم اَْلرَدى َ ...ن ْج َم ْة
تَلُ ْو ُح ف ْي اَْل َعتْ َم ْة
ام ْه
َيا قُ َوتَهُ َخ ْ
ض َراء َبس َ
َو َج َدت ْي ت ْحك ْي لَنا َع ْنهَا
اب
َع ْن َس ْيفهَا اَْل ِّذي تهَ ُابهُ اَْلرقَ ُ
َوَزْن ُد َها اَ ْألَ ْس َم ْر
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ت اَْل ُكفَار
ف َك ْا َن ْ
َو َك ْي َ
صا تَ َشت ُ
ت باَْل َع َ
ت ''ض َرار''
َوأَ ْنقَ َذ ْ
َخ َب ْار
لَك ْن َج َدت ْي الَ تَ ْس َم ْع اَ ْأل ْ
لَ ْم تَ ْدر أَن َخ ْولَة
ت إلَى اَْل ُو ُج ْود
اد ْ
َع َ
َس َمر
بزْند َها اَ ْأل ْ
لَك َنهُ ْم َي ْد ُع ْوَنهَا '' َجمْيلة''
َح َمر
تَع ْي ُ
ش ف ْي َقلب اَْلثرى اَ ْأل ْ
امةً َسج ْي َن ْه
َح َم َ
ع اَْلسج ْي َن ْه
َما أ َْرَو َ
ود م ْن َجمْيلَ ْه>> (.)1
ص ُم ْ
َما أ َْرَو َ
ع اَْل ُ
أش رت س ابقا أن هناك تناص ا تاريخيا ،فالش اعر ''ش فيق الكمالي'' تص ور عودة إحدى
البطًلت المس لمات ''خولة بنت األزور'' في ص ورة بطلة التحدي في الجزائر ''جميلة بوحيرد''،
فشبهها بها وأظهر أن المرأة العربية ستظل وستبقى موجودة في مشهد الكفاح والتحرر.

( )1الكتاب المدرسي ،اللغة العربية وآدابها للسنة الثالثة من التعليم الثانوي للشعبتين :آداب وفلسفة ،لغات اجنبية،
الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ،ط ،1الجزائر ،2008/2007 ،ص.124 ،123
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سابعا :دراسة نص ''من وحي المنفي''
(''ألحمد شوقي'')
َيا َنائ َح اَْلطَْلح أَ ْش َباهَ َع َواد ْي َنا

َن ْشجى ل َواد ْي َك ،أَمْ تَْأ َسى ل َواد ْي َنا؟

ص َعلَ ْي َنا َغ ْي َر أَن َي ًدا
َما َذا تَقَ َ

ت في َح َواش ْي َنا؟
اح َك َجالَ ْ
قَص ْ
ت َج َن َ

َرَمى ب َنا اَْل َب ْي َن أََي َكا َغ ْي َر َسام َرَنا

ظًل َغ ْي َر َد ْي َنا
أَ َخ ا اَْل َغرْيب َ :و َ

فَإ َن ْي َك اَْلج ْن ُس َيا ا ْب َن اَْلطل َح فَ َرقََنا

صاب ْي َن ا
صائ َ
ب َي ْج َم ْع َن اَْل ُم َ
إ َن اَْل َم َ

ت َعلَى مقَ ٍة
غض ْ
صر َوا ْن أَ َ
لَك َن م ْ

َع ْي ُن م ْن اَْل ُخْلد باَْل َكافُور تُ ْسق ْي َن ا

ت تَ َمائ ُم َن ا
َعلَ ى َج َوان َبهَا َرفَ ْ

ت َرَواق ْي َن ا
ام ْ
َو َح ْو َل َحافَات هَا قَ َ

بناَ ،فلَ ْم َن ْخ ُل م ْنَ ْروح ُيراو ُح َن ا

صرَ ،وَرْي َحان ُي َغاد ْي َن ا
م ْن َب َر َم َ

َكأَ ْم ُم ْو َسىَ ،علَى ا ْسم اهلل تَ ْك ُفْل َنا

ت في اَْل َي َم تَلَقَ ْي َن ا
باس َمه َذ َه ْب ْ
َو ْ

ق َي ْرم ْي َع ْن َج َوانح َنا
ي اَْل َب ْر َ
َيا َسار ْ

َب ْع َد اَْلهُدوء َوَي ْهمي َع ْن َمآق ْي َنا

لَما تَرقرق في َد ْمع اَْلس َماء َدما

ض َباك ْي َنا
اج اَْلُب َكا فَ َخ ْ
ض ْبناَ اَ ْألَْر َ
َه َ
و ْان َزل َكما َن َز َل اَْل ُّ
طل اَْلرَياح ْي َنا
َ
َ

ف ف ْي َخ ْمائله
فَق ْ
اهت ُ
ف إْلى اَْل َنْيل َو ْ
ات َي ْذوي م ْن َم َنازل َنا
وآس َما َب َ

ض ٍوي م ْن َم َغان ْي َنا
باَْل َح ْادثَا ْ
ت َوَي ْ

هم
إلَى اَلذ ْي َن َو َج ْد َنا ُود َغ ْي ر ُ

صاف ْي ُه َو اَْلد ْي َنا
ُد ْن َيا َوَود ُه ْم اَْل َ

اب اَْل َحن ْي َن إلَ ْي ُك ْم ف ْي َخ ْواطرَنا
َن َ

َمان ْي َنا
َع ْن اَْلد َالل َعلَ ْي ُك ْم ف ْي أ َ

ادت َنا
ص ْبر َن ْد ُعوه َك َع َ
ج ْئ َنا إلَى اَْل َ

ْخ ْذ بأ َْيد ْي َنا
ف ْي اَْل َنائ َبات َفلَ ْم َيأ ُ

مصر َن ْقض ْي َحق َذاكرنا
َس ْعياً إلَى
َ

سي اَْل َواف َي َوَباك ْي َنا
ف ْيهَا إ َذا َن َ
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اب ُك ُّل َعزْيز َع ْنهُ َغيبتََنا
لَ ْو َغ َ

ق إال م ْن َن َواح ْي َنا
لَ ْم َي ْأته اَْل َش ْو ُ

صَر أَ ْو لَ هُ َش َجنا
إ َذا َح َمْل َنا لم ْ

اج ْي َنا؟
لَ ْم َن ْدر أَ ُّ
ي َه َوى اَ ْألَم ْي َن َش َ

()1

عبر الش اعر في هذه القص يدة عن مدى ش وقه وحبه لرؤية بًلده واهل البًلد ،كما انه
يناجي طائ ار رآه في وادي الطلح في هذه المنجاة ينعى الظلم الذي س لب المرء وطنتيه بل يبده عن
وطنه ،وقد اندمج ''أحمد ش وقي'' بالطائر اندماجا وجدانيا ،فالبلوى جمعتهما ووحدت بينهما فهما في
الهم سواء فكًلهما يحن إلى مكانه ،فالطائر يحن إلى مائه وعشه ،والشعر يحن إلى النيل والوطن.
وقد رأى وض عه اإلنس اني يش به وض ع الملك –المعتمد بن عباد-ص احب إش بيلية بعد أن
أطيح به ،ورغم اختًلف الزمان والمكان فكأن الملمات توحد الناس فاستلهم قصة هذا الملك المخلوع
من التاري  ،فنجد تناص ا تاريخيا كما اس تلهم من القص ص القرآني قص ة س يدنا موس ى عليه الس ًلم
فكان تناصا دينيا.
التناص التاريخي :يقول أحمد شوقي:
<< َيا َنائ ْح اَْلطلح اَ ْش َباه َع َواد ْي َنا

ْسى ل َواد ْي َنا>> (.)2
َن ْش َجى ل َواد ْي َك أ َْم َنأ َ

فهو يخاطب المعتمد بن عباد وقد وجدت بينهما عوادي الدهر ومن نفي وس جن وقد تملكت
الحيرة نفس ه أيعزي نفس ه أم يعزي غيره؟ ويبكي لواد النيل أم يبكي لواد إش بيليية موطن المعتمد بن
عباد؟ .
أما التناص الديني :يقول احمد شوقي:
ت ف ْي اَْل َي ِّم ثَْلق ْي َنا>> (.)3
اسمه َذ َه ْب َ
َوب ْ

<<
وسىَ ،علَى ا ْسم اهلل تَ ْك ُفْل َنا
َكأُم ُم َ

( )1الكتاب المدرسي ،اللغة العربية وآدابها للسنة الثالثة من التعليم الثانوي ،ص.60 ،59
( )2الشوقيات ،ديوان أحمد شوقي ،األعمال الشعرية الكاملة ،دار العودة ،بيروت1988 ،م ،المجلد ،1ص.104
( )3المصدر نفسه ،ص.105
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حيث ش به مص ر بأم موس ى النبي اض طرت إلى إلقاء ولدها في اليم مس لمة أمره إلى اهلل
الذي س يعيده إليها آمنا س الما ،فش وقي يوحي بهذا إلى حالة البعد االض ط اررية التي ما تفتأ تنتهي
بعدوة ميمونة كعودة موسى إلى أمه.
ثامنا :دراسة السند الشعري
(''علي بن محمد بن مليك الحموي'')
إذ يقول:
صاح َد ْعني م ْن ذ ْك َرى اَْل َحبيب َوم ْن
َيا َ

اد فَ َقْلب ْي اَْل َي ْوَم َمتُْبو ُل
ت ُس َع ُ
َب َان ْ

ب
َولَ ْي َس ف ْي َربة اَْل َخْل َخال ل ْي أَ َر ُ

قصد َوالس ُو ُل
َو َخات ُم اَ ْألَْنب َياء اَْل ُ

ُم َح َم ُد ْاب ُن اَْلذ َب ْي َح ْين اَْلشف ْيع َل َنا

صح ْيح َع ْنهُ َم ْنقُو ُل
َه َذا َحد ْي ُ
ث َ

ف اَ ْأل ْنب ْياء ومن
َ
طهَ َوياسين َك ْه ُ

ت َح ُم تَْنزْي ُل
َعلَ ْيه قد أَ ْن َزلَ ْ

ض ٍل َوفي َك َرٍم
ين في فَ ْ
َخ ْي ُر النبي َ

ضو ُل
َو َما س َواه فَ َم ْرُجو ُح َو َم ْف ُ

َماضي اَْل َع َزائ ْم واَ ْألَْبطَال في َقلَ ٍ
ق
َ

ُمهَن ُد م ْن ُسُيوف اهلل َم ْسلُو ُل

ين أَتَى
َوبالهُ َدى َر ْح َمةً لْل َعالَم َ

ُم َبش ًار َول ُكل م ْنهُ تَْنوْي ُل

اعةَ أَ ْرُجو ف ْي اَْلم َعاد َغ ًدا
م ْن َك ال َشفَ َ

ال َوالَ قْي ُل
ف ْي َي ْوم الَ َنافع قَ َ

َم ًَل
ألَن ل ْي ف ْي َك َك ْن ُز اَْلر َجا أ َ

ْم ْو ُل
ت َيا َم ْ
أ َْن َ
طلَ َ
ب اَْل َراحل ْي َن َمأ ُ

َصُير تُ اَرًبا ف ْي َه َواك فَ ًَل
َفلَ ْو أ ْ

َسلُو ألَن ْي َعلَى اَ ْألَ ْش َواق َم ْجُب ْو ُل
أْ

( )1الكتاب المدرسي ،اللغة العربية وآدابها للسنة الثالثة من التعليم الثانوي ،ص.24
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الخلُق ْي في مديحه للرسول عليه الصًلة
ركز الشاعر في قصيدته هاته على الجانب الديني و ُ
والسًلم.
وحيا من اهلل وفوزه
أما الجانب الديني :ففي ختمه لألنبياء والرس ل ونزول اآليات القرآنية ً
بالشفاعة يوم القيامة وجعله مصدر هدى ورحمة للعالمين.
أما الجانب الخلقي :ففي إبراز مكامن الفض ل والكرم والعزم في ش خص ية الرس ول عليه
أفضل الصًلة والسًلم.
التناص في القصيدة:
لقد أس هم التض مين في كش ف ش خص ية الش اعر الدائرة في فلك الش عر القديم والمتأثرة به،
حيث اعتمد كثي ار على تضمين قصيدته من أقوال الشعراء القدامى.
ص اح َد ْعن ْي م ْن ذ ْك َرى
كما ض من بعض أقوال الش عراء الذين س بقوه حيث يقولَ :
''يا َ
اَْل ْحب ْيب'' فهذا القول مأخوذ من قول ''امرئ القيس'' في قوله:
ب َس ْقط اَْللِّ َوى َب ْي َن اَْلد ُخ ْول فَ َح ْو َمل>> (.)1

<<
ى َحب ْي ٍب َو َمنزل
قَفَ َان ْبك م ْن ذ ْك َر ْ

وفي قوله أيضا:
اد فَ َقْلب ْي اَْل َي ْوَم َمتُْبو ُل
ت ُس َع ُ
َب َان ْ
فهذا القول مأخوذ من قول ''كعب بن زهير'' في مطلع بردته في مدح الرس ول ص لى اهلل
عليه وسلم ،إذ يقول:

()1

ديوان امرئ القيس ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط ،2005 ،5قافية الالم ،ص.110
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ُمتَي ُم إثُْرَها لَ ْم َيف ْد َم ْكُب ْو ُل>> (.)1

<<
اد فَ َقْلب ْي اَْل َي ْوَم َمتُْبو ُل
ت ُس َع ُ
َب َان ْ

كما نجد تناصا دينيا في ذكر ابن الذبيحين قال على ابن محمد بن مليك الحموي:
صح ْيح َع ْنهُ َم ْنقُ ْو ُل>> (.)2
َه َذا َحد ْيث َ

<< ُم َح َم ُد ْب ُن اَْلذب ْي َح ْين الشف ْيعُ لََنا

في هذا البيت إشارة إلى اسماعيل بن ابراهيم الخليل الذي فداه اهلل بذبح عظيم وعبد اهلل والد
الرسول صلى اهلل عليه وسلم الذي فداه بمائة من اإلبل.
تاسعا :دراسة السند الشعري'' :منشورات فدائية''
(''لنزار قباني'')
إذ يقول:
لَ ْن تَ ْج َعلُ ْو م ْن َش ْعب َنا
ب ُهُن ْود ُح ْم ْر ...
َش ْع َ
ون ُه َنا ...
فََن ْح ُن َباقُ َ
صمهَا
ف ْي َهذه اَ ْألَْرض اَْلتِّ ْي تَْل َب ُس ف ْي م ْع َ
ا ْس َوْا ْرةً م ْن َزَه ْر
فَهَذه بًلَ ُد َنا ...

( )1ديوان كعب بن زهير ''وبانت سعاد'' ،دار الشواف للطباعة والنشر ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،ط،1
 ،1989ص.109
( )2علي بن محمد بن مليك الحموي ،تاريخ األدب العربي ،نقال عن :الكتاب المدرسي اللغة العربية وآدابها السنة
الثالثة من التعليم الثانوي ،ص.24
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ف ْيهَا َو َج ْد َنا ُم ْن ُذ فَ ْجر اَْل ُع ْم ْر
ف ْيهَا لَع ْب َناَ ،و َعش ْق َناَ ،و َكتَْب َنا اَْل ِّش ْع َر
ون َن ْح ُن ف ْي َخْل َجانهَا
ُم َشر َش َ
مثً َل َح ْشُي ْش اَْل َب ْحر ...
ُم َشر ُشون َن ْح ُن ف ْي تَارْي ُخهَا
ف ْي ُخ ْبزَها اَْل َم ْرقُ ْوق ،ف ْي َزْيتُونهَا
صفَر
ف ْي قَ ْمحهَا اَْل ُم ْ
ُم َشر ُشون َن ْح ُن ف ْي و ْج َدانهَا
َباقُ ْو َن ف ْي آ َذارَها
َباقو َن ف ْي َن ْي َسانهَا
صْل َبانهَا
َب ْاقُ ْو َن َكاَْل ُحفَر َعلَى ُ
ون ف ْي َنبيهَا اَْل َكرْيم ،ف ْي قُْرآنهَا ...
َباقُ َ
لع ْشر
ص َايا اَ َ
َوف ْي اَْل َو َ
صر …
الَ تَ ْسك ْرْوا باَْل َن ْ
ف َي ْأت ْي ُع َم ُرو
إ َذا قَتَْلتُ ْم َخالداً  ...فَ َس ْو َ
َوا ْن َس َح ْقتُ ْم َوْرَدةً ...
ط ٍر
ف َي ْبقَى اَْلع ْ
فَ َس ْو َ
صى َشه ْيد َجد ْيد
اَْل َم ْسج ُد اَ ْألَ ْق َ
ُنض ْيفُهُ إلَى اَْلح َساب اَْل َعت ْي ْق

50

دراسة تطبيقية لتجليات التناص في نصوص الكتاب المدرسي

الفصل الثاني
ق
ت اَْلن ُارَ ،ولَ ْي َس اَْل َحرْي ُ
َولَ ْي َس ْ
سوى قََناد ٍ
ق
يء اَْلطَرْي ُ
يل تُ ْ
ض ُ
َ
لَ ْن تَ ْستَرْي ُحوا َم َع َنا ...
ُك ُل قُتْي ٍل ع ْن َد َنا
ت آالَفاً م َن اَْل َم َرات …
َي ُمو ُ

َيا آل إ ْس َرائْي َل  ...الَ َي ْأ ُخ ُذ ُك ْم اَْل ُغ ُروَر
تَ ،ال ُب َد أَ ْن تَد ْور ...
اعة إ ْن تََوقَفَ ْ
ب اْلس َ
عقَار ُ
اب اَ ْألَْرض الَ ُيخ ْيفَُنا
ص َ
إن ا ْغت َ
ور
فَاَْلرْي ُ
ش قَ ْد َي ْسقُطُ َع ْن أَ ْجن َحة اَْلُن ُس ْ
ش اَْلطَوْي ُل الَ ُيخ ْيفَُنا
َواَْل َعطَ ُ
ص ُخور
اء َي ْبقَى َدائماً ف ْي َباطن اَْل ُ
فَاَْل َم ُ
ُّ
ور
َه َزَمتُ ْم اَْل ُجُي َ
وش ...إ َال أََن ُك ْم لَ ْم تَ ْهزُموا اَْلش ُع َ
ور
قَطَ ْعتُ ْم اَ ْألَ ْش َج َار م ْن ُرُؤوسهَاَ ...وظَل ْ
ت اَْل ُج ُذ ْ
َما َب ْي َن َناَ ...وَب ْي َن ُك ْم  ...الَ َي ْنتَه ْي ب َع ْام
الَ َي ْنتَه ْي ب َخ ْم َس ٍة ...أَ ْو َع َش َ ٍرةَ ...والَ بأَْلف َع ْام
ص َيام
ك اَْلتَ ْحرْير َكاَْل ِّ
طَوْيلَة َم َعار ُ
ص ُدورُك ْم ...
لى ُ
َوَن ْح ُن َباقُ ْو َن َع َ
َكاَْلن ْقش ف ْي اَْل ُّر َخام ...

()1

( )1الكتاب المدرسي ،اللغة العربية وآدابها للسنة الثالثة من التعليم الثانوي ،ص.95 ،94
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يتوجه الشاعر في قصيدته إلى قوة االحتًلل العاتية في نبرة تحد ،وقد سجل حقيقة تاريخية
مفادها أن فلسطين لها أهلها وتاريخها العريق تشهد له الديانات السماوية ،كما سجل أيضا حقيقة
سياسية وهي أن الصراع بين الصهاينة والفلسطينيين سيظل قائما حتى تسترجع األرض المسلوبة.
التناص في القصيدة:
نجد تناصا تاريخيا عندما أشار إلى الهنود الحمر الذين تمت إبادتهم من قبل األمريكان
فيرفض هذا المائل الصاعق والبائد لألهل فلسطين نظ ار لكونها ضمت بين أيديها المسجد األقصى
المقدس الذي صلى فيه الرسول عليه أفضل الصًلة والتسليم مع كل األنبياء والرسل في حادثة
''اإلسراء'' و ''المعراج''.
ذكر الشخصيات التاريخية:
 -1خالد.
 -2عمروا.
إذ يقول ''نزار قباني'':
لَ ْن تَ ْج َعلُ ْو م ْن َش ْعب َنا
ب ُهُن ْود ُح ْم ْر ...
َش ْع َ

()1

كما نجد كذلك تناصا دينيا في قوله:
صْل َبانهَا
َباقُ ْو َن َكاَْل ُحفَر َعلَى ُ

( )1نزار قباني ،األعمال الشعرية الكاملة ،ج ،1ط ،17منشورات نزار قباني ،بيروت ،باريس ،2007 ،ص.722
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ون ف ْي َنبِّييهَا اَْل َكر ْيم ،ف ْي قُ ْرآنهَا ...
َباقُ َ
ص َايا اَْل َع ْشر
َوف ْي اَْل َو َ

()1

وهذا شهادة بتعايش األديان الثًلثة في فلسطين منذ التاري القديم ،وقد أكد التاري أن عمر
بن الخطاب '' قد تسلم فلسطين من األنصاري ال من اليهود وقد كانت العاصمة العتيقة في أيادي
الرومان وكان دخولها محرما على اليهود.

( )1المصدر نفسه ،ص.722
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خاتمة:
وختامًاًلبحثناًهذاًالذيًتمحورًحولًظاهرةً–التناص-خلصناًإلىًمجموعةًمنًالنتائجًيمكنً
رصدهاًفيماًيليً :
-

ًتبلورًمفهومًالتناصًعلىًأيديًالناقدةًالبلغاريةً''جولياًكريتسيفا''ً .
يسهمًالتناصًحسبً''جولياًكريستيفا''ًفيًإعطاءًمفهومًجديدًلألدبً،وذلكًبتخليصهً
منًنظريةًالمحاكاةً،ذلكًأنًالتناصًهوًالتفاعلًللنصوصًألنًالكاتبًيكتبًبلغةً
استمدهاًمنًمخزونًمعجميًلهًوجودهًفيًذاكرتهً .

-

الحظناًأنًللتناصًبمفهومهًالحديثًجذوراًفيًالتراثًالعربيًالقديم.

-

َي ْح َفلًًتراثناًالنقديًبمصطلحاتًتصبًجميعهاًفيًبوتقةًالتناصًكمفهومًحديث.

-

تعدًجهودًالنقادًالعربًفيًالعصرًالحديثًمتممةًلنقدناًالقديمًعبرًالعصورً،فهيً
لمًتستبعدهًاستبعاداًعلمياًبلًبلورتهًومنًأهمًأضربهًقديماًالسرقات.

-

حًَفلً ًالكتاب ًالمدرسي ًبأنواعًمتعددةًمن ًالتناصًكالتاريخي ًوالديني ًواألسطوريً
ًَي ًْ
وغيرها.

-

لمًيتوفرًالكتابًالمدرسيًعلىًنوعينًمنًالتناصًوهماً:التناصًاألدبيً،وال ًوقائعيً
وهذاًماًجعلًالتناصًالتاريخيًأخدًحصةًاألسدًمنًناحيةًالحضورً،وذلكًبغيةً
تعزيزًثقافةًتاريخيةًلدىًالتالميذًولفتًانتباههمًإلىًتاريخيهم ًالمجيد ًالذيًيعتبرً
أحدًأهمًأركانًالهويةً .
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قائمة المصادر والمراجع
 -1المصادر:
-

القرآن الكريم.

 -2المعاجم اللغوية:
 -1ابن منظور ،لسا ااعن الجر  ،14 ،دار إحيعء التراث الجربي ،مؤس ا اسا ااا التعري الجربي،
بيروت ،ط1999 ،3م( ،معدة نصص).
 -2الزمخشاارم محمود بن رمر ،اسااعب الب تا ،تح ،محمد احمد ،عساام ،المكتبا الجصاريا،
بيروت ،ط2003 ،1م( ،معدة نصص).
 -3المراجع باللغة العربية:
 -4ابن رشيق القيرواني ،الجمدة في صنعرا الشجر ونقده ،القعهرة1925 ،م.
 -5ابن ،تيبا ،الشجر والشجراء.
 -6احمد الزنجي ،التنعص نظريع وتطبقيع ،مؤسسا رمون للنشر ،األردن2000 ،م.
 -7احمد المديني ،في اصا ا ا ا ا ا ااوي الخطع

النقدم الجديد ،ط ،1دار الشا ا ا ا ا ا ااؤون ال،قعفيا الجربيا،

الجراق.1987 ،
 -8احماد ريييي ،نحو النص ،اتجاعه جادياد في الادرب النحوم ،مكتباا زهراء الشا ا ا ا ا ا اارق ،القاعهرة
(مصر) ،ط.2001 ،1
 -9التنعص ور ،ته بعلسر،عت الشجريا في األد

الجربي القديم،

 -10جمعي مبعركي ،التنعص وجمعليعته في الشا ا ا ا ااجر الجزا،رم المجعصا ا ا ا اار ،دار هوما للنشا ا ا ا اار،
الجزا،ر.
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 -11ديوان ابو الطي

المتنبي ،دار بيروت للطبعرا والنشر ،بيروت1983 ،م.

 -12ديوان ابي تمعم.
 -13ديوان احمد شو،ي ،األرمعي الشجريا الكعملا ،دار الجودة ،بيروت1988 ،م .مجلد.1
 -14ديوان إمرؤ القيب ،دار الكت
 -15ديوان كج

الجلميا بيروت ،لبنعن ،ط، ،2004 ،5عفيا ال م.

بن زهير'' ،بعنت سا ا ا ا ااجعد'' ،دار الش ا ا ا ا اواا للطبعرا والنشا ا ا ا اار ،الريع

 ،المملكا

الجربيا السجوديا ،ط1989 ،1م.
 -16ديوان نزار ،بعني ،األرمعي الش ا ا ا ااجريا الكعملا ،1 ،ط ،17منش ا ا ا ااورات نزار ،بعني ،بيروت،
بعريب.
 -17ربعري ربي ربد القعدر ،التض ا ا ا ا اامين في التراث النقدم والب تي ،الجعمجا األردنيا ،األردن،
1993م.
 -18سجيد س م ،التنعص الترا،ي في الروايا الجزا،ريا.
 -19سجيد س م ،التنعص الترا،ي ،رعلم الكت

الحديث ،اربد ،األردن ،ط200 ،1م.

 -20صااحيم مساالم ،للحعفظ زكي الدين ربد الجظيم بن ربد القوم المنذرم ،كتع

اليضااع،ي ،دار

الغد الجديد ،القعهرة ،المنصورة ،2006 ،ط.1
 -21الجعكو ريسا ا ا ا ااف رلي ،التيكير النقدم رند الجر  ،دار اليكر المجعصا ا ا ا اار ،بيروت ،لبنعن،
ط2000 ،1م.
 -22ربد الجعطي كيوان ،التنعص األس ا ااطورم في ش ا ااجر محمد ابراهيم ابو س ا اانا ،مكتبا النهض ا ااا
المصريا ،القعهرة ،ط2004 ،1م.
 -23ربد الجعلي رزا،ي ،الح

في درجا الصا ا ا ا ااير ،الشا ا ا ا ااركا الوطنيا للنشا ا ا ا اار والتوزيح ،الجزا،ر،

1977م.
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 -24ربد القعهر الجرجعني ،الوسعطا بين المتنبي وخصومه.1 ،
 -25رقع

بلخير ،السير في الكلمعت ،منشورات إبداع1991 ،م.

 -26رقع

بلخير ،ديوان التحوالت.

 -27رلي بن مليك الحموم ،تعري األد
 -28الكتع

الجربي.

المدرس ا ا ااي للغا الجربيا وآدابهع من التجليم ال،عنوم للش ا ا ااجبتين آدا

وفلس ا ا اايا ،ولغعت

اجنبيا ،الديوان الوطني للمطبورعت المدرسيا ،الجزا،ر ،ط.2015/2014 ،1
 -29محمااد ميتااعا ،دينااعميااا النص ،المركز ال،قااعفي الجربي ،ط ،1990 ،2الاادار البيضا ا ا ا ا ا ا ااعء،
المغر .
 -30مصا ا ا ا ا ا ااطيف صا ا ا ا ا ا ااعدق الرفعري ،إرجعر القرآن الكريم والب تا البنيويا ،دار اليكر الجربي،
القعهرة1995 ،م ،ط.8
 -31ميدم زكريعء ،إليعذة الجزا،ر ،المؤسسا الوطنيا للكتع  ،الجزا،ر1987 ،م.
 -32نجعا مدلي ،ظعهرة التنعص في الخطع

الشا ااجرم الحديث ،ديوان هولما الح
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انموذجع.
 -33نزار ،بعني ،األرمعي الش ا ااجريا الكعملا ،1 ،ط ،17منش ا ااورات نزار ،بعني ،بيروت ،بعريب،
2007م.
 -34نجمعن بجد السميح متولي ،التنعص اللغوم نشأته واصوله وانواره ،دار الجلم واإليمعن للنشر
والتوزيح ،ط ،1سنا .2014
السد ،األسلوبيا وتحليي الخطع  ،دار هوما للطبعرا والنشر والتوزيح ،الجزا،ر،
 -35نور الدين ّ
.1994
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 -3المراجع باللغة األجنيبة:
 -36تزييتعن تودوروا في كتعبه ،ميخع،يي بعختين ،المبدا الحوارم.
 -37تييين س ا ا ا ا ااعميوي ،التنعص ذاكرة األد  ،تري نجي

تزاوم ،منش ا ا ا ا ااورات اتحعد كتع

الجر ،

2007م.
 -38جوليع كريساااتييع ،رلم النص ،تري فريد الزاهي ،دار توفعن للنشا اار ،الدار البيضا ااعء ،المغر ،
ط1997 ،2م.
 -39روالن بعرت ،لذة النص ،تري منذر ريعشي ،مركز اإلنمعء الحضرم ،ط ،1حل 1992 ،م.
 -40روالن بعرت ،نقد وتوجيه ،تري المنذر الجيعش ا ااي ،مركز اإلنمعء الحض ا ااعرم ،الدار البيض ا ااعء،
المغر  ،ط1994 ،1م.
 -41نعتعلي بييقي تروب ،مدخي إلف التنعص ،تري ربد الحميد بورايو2012 ،م.
 -4الرسائل الجامعية:
الرواد ،سلسلا رسع،ي جعمجيا ،ط ،1بغداد.2004 ،
 -42احمد نعهم ،التنعص في شجر ّ
 -43زاوم س ااعرة ،جمعليعت التنعص في ش ااجر رقع
تخص ا ا ااص اد
األد

رربي ،فرع اد

بلخير ،مذكرة مقدما لنيي ش ااهعدة المعجس ااتير

جزا،رم حديث ،جعمجا محمد بوض ا ا اايعا ،المس ا ا اايلا ،كليا

والجلوم االجتمعريا، ،سم اللغا الجربيا وآدابهع.2008/2007 ،

 -44محمد فيصااي مجعمير ،التنعص في شااجر ريسااف لحيلم (رسااعلا معجسااتير) ،جعمجا بسااكرة،
.2005/2004
 -5المجالت:
 -45روالن بااعرت ،نظريااا األد  ،تري محمااد البقااعري ،مقااعي في مجلااا الجر واليكر الجااعلمي،
الجدد  ،3بيروت 1988م.
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 -46نجعا مدلي ظعهرة التنعص في الخطع

الش ا ا ااجرم الحديث ،ديوان رولما الح

انموذجع ،مجلا رلوم اللغا الجربيا ،الجدد  ،4جعمجا الوادم معرب 2012م.
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