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يف إهلامه وإبداعه، ولعل هذا ما ميّد القصيدة   يعيش فيها الشاعر مصدرا رئيسياكانت وما زالت البيئة اليت        

. بطاقات حيوية متجددة ختدم غرضه الشعري، وتكسبه ثراًء معرفيا جديدا ومتجددا، فتعطيه نوعا من احلركية

والشاعر غالبا ما يفرض عليه واقعة التقصي والبحث يف بعض القضايا خاصة إذا كانت هذه القضايا تالمس 

  .وهذا ما يدفعه إىل بذل جمهود كبري يهدف من خالله إىل التعبري وحتقيق حياة أفضل اجلانب اإلنساين فيه،

ويبقى االهتمام مبوضوع اجلمال اهتماما واحدا، ال خيتلف باختالف الزمان واملكان، لكن املختلف طريقة         

فاهيم اليت أثريت مع بداية فهم املفاهيم ووضعها يف سياقها املناسب، وما مفهوم اجلمال إّال واحد من هذه امل

التفكري الفلسفي، وبقيت تثار إىل يومنا هذا، وأكثرها بداهة لدى عامة البشر، وما يزال حمل اختالف بني 

الفالسفة حىت وقتنا هذا ، فقد تعددت تعريفات اجلمال كثريا، بدءا من فالسفة اليونان ومرورا بفالسفة املسلمني 

رآن الكرمي، هذا األخري يعترب مصدرا رئيسيا يف تصوير مواضيع اجلمال، وتطور هذا الذين اسّتقوا مشار�م من الق

  .املفهوم يف الفلسفات الغربية احلديثة واملعاصرة، حىت أصبح أكثرها تعقيدا

يستقي الشاعر من الرتاث الذي ينتمي إليه، حىت وإن تعددت مشاربه الثقافية وإبداعاته الشعرية، إذ جند         

، كو�ا �دف إىل معرفة الّنص وعالقته مباضيه وحاضره حيزا كبريا يف جمال البحث النقدي سات الّنصية حتتلالدرا

  .مع احلرص على أدبيته

، كمصطلح غريب جديد ارتبط "التناص"ويف خضم املصطلحات البارزة يف الساحة األدبية، ظهر مصطلح         

عل آدا�م مع لثقافة، ومن هنا عمل الباحثون على تقّصي مدى تفابالّنص املسافر من كائن لكائن، ومن ثقافة 

، "السرقات األدبية"صطلح كان قريب من مصطلحات عديدة كم  الثقافة العربية القدميةاآلداب األخرى، ويف 

ة تلقفته الدراسات العربي" جوليا كريستيفا"ومنذ توظيفه من طرف الباحثة البلغارية  ،"...التضمني" ،"اإلنتحال"

  .احلديثة، وتوسعت فيه تنظريا وتطبيقا



 

 ب 

، باعتبارها ذات أصول عريقة يف تراثنا النقدي، واليت "التناص"ومن هنا كان توجهنا لدراسة ظاهرة         

جماليات : "أسهمت يف تبلورها عديد من االجتاهات واملدارس األدبية املعاصرة، فكان مشروع حبثنا موسوما ب

رغبتنا يف : وهيودوافع ذاتية وأخرى موضوعية  ، تلبية لعّدة أسباب" عر أمل دنقلالتناص ومستوياته في ش

من منظور نقدي حداثي، وحماولة إبراز معامل النظام اجلمايل للتعبري الشعري، ووسائله " التناص"دراسة ظاهرة 

الّنص الشعري، مبا من خالل البحث عن تداخل النصوص وبؤر تفاعلها يف " أمل دنقل"الفائقة التميز يف شعر 

  :حيقق أمرين مهمني

يتصل بتقنيات توظيف مصادر شعرية وثقافية خمتلفة، حبيث يستند هذا التوظيف يف التناص على : األوىل        

  .مبدأ حتويل املتناصات، وتعديله وفقا لتجربة الشاعر وضرور�ا الفنية

وبالتجارب الشعرية القدمية، ومدى تأثره �ا، كما يتعلق بالكشف عن عالقة الشاعر بالرتاث، : الثاين        

  .يتمثل األمران يف الظاهرة التناصية على نطاق دواوين الشاعر املتوفرة لدينا

أين يتجلى النص الغائب يف الّنص احلاضر؟، وأين يكمن : وهذا ما يدفع بنا إىل طرح التساؤالت التالية        

  بعبارة أخرى كيف تعامل الشاعر أمل دنقل مع النصوص الغائبة؟ التداخل الّنصي يف شعر أمل دنقل؟ أو

وحماولة منا لإلجابة عن هذه التساؤالت، واستشعارا بأمهية تلك الظاهرة، وضرورة إلقاء الضوء عليها،         

  :فرضت علينا طبيعة البحث وضع اخلطة اآلتية

؛ تطرقنا يف "بحث في جماليات التناص": بعنوانفجاء الفصل النظري وخامتة، مقدمة مث مدخل وفصلني         

" أفالطون: "املبحث األول إىل تقدمي مفهوم شامل للجمالية، انطالقا من تبلورها عند فالسفة الغرب، أمثال

، " ...الفارابي"و" الغزالي"و" أبي حيان التوحيدي: "،وصوال إىل فالسفة العرب، أمثال"...هيجل"و" كانط"و

إىل هذا تناولنا اجلمالية يف القرآن الكرمي، والسنة النبوية؛ باعتبارمها املصدر الرئيسي هلا، من خالل ما قدمناه  إضافة

  .من آيات الذكر احلكيم



 

 ج 

، وفيه قّدمنا تعريفا للتناص، باعتباره وآلياته أما املبحث الثاين فتبلور حول مفهوم التناص أنواعه ومستوياته        

صطلحات احلديثة اليت �دف إىل تفاعل نص مع نص آخر، ولعل جذوره التارخيية يف النقد العريب مصطلحا من امل

، وكان ذلك حتت "بن طباطبا"و" الجاحظ"و" ابن رشيق القيرواني"و" القاضي الجرجاني"القدمي تعود إىل 

  ".السرقات الشعرية"مسمى 

، وصوال إىل الناقدة "الشكالنيين الروس"منذ ظهوره عند  أما يف النقد الغريب احلديث تتبعنا هذا املصطلح        

روالن : "، اليت أطلقت عليه هذه التسمية، وعمل الباحثون الغربيون على تطويره أمثال"جوليا كريستيفا"البلغارية 

  ".ميخائيل باختين"و" جيرار جينيت"و" بارت

، وجتلى عندمها  كل "محمد بّنيس"، و"كريستيفاجوليا  "كما تطرقنا إىل مستويات التناص عند كل من         

  .وآلياته بتعدد النصوص واملناهج النقديةحسب منظوره اخلاص، كما تعددت أنواع التناص 

، ففي املبحث "تجليات التناص ومستوياته في شعر أمل دنقل"أما الفصل الثاين، فكان تطبيقيا بعنوان         

، والتارخيي، واألسطوري، أما املبحث الثاين فخصصناه ملستويات التناص يف األول تناولنا كل من التناص القرآين

  .، وفيه تناولنا املستوى االمتصاصي، واالجرتاري، واحلواري"أمل دنقل"شعر 

، ذلك أنّه املنهج األنسب الذي خيدم موضوع حبثنا، واعتمدنا يف الفصل النظري لقد طبقنا املنهج البنيويو         

األسس "، و"محمد مفتاح"للناقد " تحليل الخطاب الشعري: "من املصادر واملراجع أمهها على جمموعة

علم "كتاب : ، إضافة إىل بعض الكتب املرتمجة مثل"عز الّدين إسماعيل"للناقد " الجمالية في النقد العربي

ببعض املقاالت  تعنااس وغريهم، أما يف اجلانب التطبيقي"  فريديريك هيجل"للفيلسوف " الجمال وفلسفة الفن

  .وا�الت اليت ختدم حبثنا

  :موعة من الصعوبات، ومن بني الصعوبات اليت واجهتناكل باحث يتعرض يف حبثه �ومما ال شك أّن          



 

 د 

التحكم يف املصطلح النقدي احلديث، الذي ال يزال حمل دراسة وجدل بني النقاد، فلقد وصل حّد  عدم -       

  .التضارب بسبب تعدد طرائق تطبيقه يف الدراسات املعاصرة، وتعدد ترمجاته

  ".أمل دنقل"قّلة الدراسات احلديثة اليت تناولت مستويات التناص يف شعر  -       

، على "صالح الّدين باوية"عنا إّال أن نتقدم بالشكر اجلزيل إىل األستاذ املشرف ويف األخري ال يس        

توجيهاته القيمة، وتشجيعاته الدائمة، كما نتقدم بالشكر جلميع األساتذة، وإىل كل من ساعدنا من قريب أو بعيد 

أمل "هرة التناص يف شعر يف إجناز هذا البحث، وبعد فإّن دراستنا هذه ما هي إّال حماولة متواضعة لدراسة ظا

، بذلنا فيها جهدا متواصال، فإن أحسّنا فمن فضل اهللا ونعمه، وما كان دون ذلك، فعزاؤنا أننا أخلصنا "دنقل

اجلهد وحاولنا، ونرجو أن نكون قد ُوفقنا يف وضع هذه اخلطوة العامة لبحثنا هذا، ويف عرضها آملني بلوغ حدا 

  . سبيل الرشادمرضيا من القبول، واهللا املوفق إىل
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إلنسانية ، فهو يسهم يف االرتقاء باإلنسان ا إنَّ اجلمال قيمة فنِّية حضارية يف غاية األمهية للحياة        

واإلنسان بفطرته يدرك مجال والسمو با�تمع، وجيعل احلياة أكثر إشراقا وحيوية، وهو مسة بارزة من مسات الوجود، 

الكون وما فيه من النظام والتناغم والتناسق، كما يرى جتليات اجلمال يف أنواع املخلوقات وظهوره يف عامة 

  .األشياء

اإلحساس باجلمال وإعطاء النفس حظها منه من شأنه أن يهذب املشاعر ويسمو بالذوق البشري، وكلما          

  .نسان، كلما تعالت إنسانيته وارتقى يف سلوكهتسامى اإلحساس به لدى اإل

عين اإلسالم بقيمة اجلمال ، ورفع ذوق ا�تمع اإلسالمي، وتسامى بإحساسه فلم يعد الطابع احليواين          

للجمال هو املقدم بل الطابع اإلنساين املهذب الذي يرتفع بالذوق اجلمايل وجيعله الئقا باإلنسان، فيسمو به 

  .ته ويصونه عن صور الضالل والغواية واالبتذالوحيفظ كرام

ولعلَّ ما يلفت انتباه القارئ ألي نص أديب هو مدى اجلمالية اليت تكمن فيه، إذ تعترب مسة بارزة تدفع          

بالقارئ إىل كشف أغواره، واستفتاح مغاليقه، فاجلمال إذن هو القيمة احلقيقية للنص، الذي متّد القارئ بلذة ما 

  .ها لذة أثناء قراءته ومتابعته بعيدا عن األفكار واخللفيات املسبقة، فكل نص أديب له غاياته احملددةبعد

حيث ظهر يف " التناص"شاعت يف الدراسات األدبية احلديثة عديد من املصطلحات، من بينها مصطلح         

العربية احلديثة، ويف ظل هذا عرف اخلطاب ، مث يف الدراسات "جوليا كريستيفا"الدراسات الغربية احلديثة عند 

الشعري العريب املعاصر عّدة تفاعالت نصية على املستويني الشكلي والداليل، فكان انفتاحه على أكثر من 

صعيد؛ انفتاح على النص األسطوري والتارخيي، انفتاح على ذاكرة شعرية ممتدة يف الزمان واملكان وتشمل من 

مثل القرآن الكرمي، واحلديث النبوي الشريف،  حلديث، وحىت على أنواع اخلطاب النثرياخلطاب الشعري القدمي وا

هذان األخريان يعتربان املرجع األساسي للشاعر العريب القدمي واحلديث، إضافة إىل األمثال، واحلكم، ونصوص 

  .السرد املختلفة
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و العمومية ، وذلك راجع إىل قيام مناهج   اتّسم التناص يف جتلِّياته من خالل الدراسات بسمة الشمول        

كثرية حوله رغبة يف ضّمه إىل فروعها، غري أنّه يأىب أن ينطوي حتت هذا أو ذاك، وهذه الدينامية اليت يتمتع �ا 

  .ترجع إىل صعوبة حتديد مفهوم �ائي له، يف اجتاه معني

مسيَّ يف منظور النقد " األدبية السرقات"باسم ميا وقضية التناص األديب قضية قدمية حديثة، فما ُعرف قد       

احلديث بالتناص، هذا األخري أطلق على النصوص املتداخلة مع بعضها البعض، أي عندما يستعري كاتب ما نص�ا 

ألديب أو كاتب آخر وحيله يف نّصه لتقويته وإبراز معناه، أو لتوظيف رؤية معينة يقدمها الكاتب، حىت وإن كان 

تلفان يف التسمية إّال أّ�ما يؤديان الغرض نفسه، فمصطلح السرقة ال يقل أمهية عن مصطلح املصطلحان خي

  .التناص

إّن قراءة النصوص السابقة وإعادة كتابتها، ختضع إىل عّدة مستويات تربز مدى قدرة أي شاعر يف التعامل         

ي خاص، تتحكم يف نسق الّنص، وهذه مع هذه النصوص، ألّن كتابة الّنص هي عبارة عن قراءة نوعية بوع

املستويات تتآزر وتتشابك فيما بينها لتخلق نسيجا عاما يعّد شبكة الّنص برمته، ولقد تعددت بتعدد املناهج 

  .والقراءات الّنقدية لدى الدارسني، وانطالقا من طبيعة النصوص املدروسة شعرية كانت أم نثرية

بالقدمي كما يعتقد البعض، بل عرف مىت يعود إليه، ويستفيد منه، ومىت   فالشاعر احلديث مل يقطع صلته         

أمل "كان ال يوليه أمهية؟، كان يعود إىل الرتاث ويأخذ منه ما خيدم حلظته اآلنية، إذ حفلت قصائد الشاعر 

  .بالتناص، فكان صوته اخلاص يأخذ من نربات الشعراء قناعا له، ليعرب به عن نفسه وواقعه" دنقل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

التأسيس (بحٌث في جماليات التناص : الفصل األول      

  )النظري

  الجمالية مفهومها وماهيتها: المبحث األول

  تعريف اجلمالية لغة واصطالحا :المطلب األول

  اجلمالية من منظور فالسفة الغرب :المطلب الثاني

  اجلمالية من منظور فالسفة العرب :المطلب الثالث

  اجلمالية يف القرآن الكرمي والسّنة النبوية :المطلب الرابع

  مفهوم التناص مستوياته وأنواعه: المبحث الثاني

  مفهوم التناص لغة واصطالحا :المطلب األول

  جذور التناص يف النقد العريب القدمي :المطلب الثاني

  غريب احلديثالتناص يف النقد ال :المطلب الثالث

  مستويات التناص أنواعه وآلياته :المطلب الرابع
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  :ا واصطالحً  تعريف الجمالية لغةً  -أوًال 

لسان "اجلمالية مشتقة من اجلمال؛ وهذا األخري تعددت تعارفه اللغوية يف املعاجم العربية واجلمال يف  :لغة

؛ أي �اء "َوَلُكْم فيَها َمجَاٌل حَني تُرُحيوَن وحَني َتْسَرُحونَ :"وجلوقوله عّز .مصدر اجلميل، والفعل َمجُل «":العرب

اجلمال احلسن يكون يف الفعل واخللق؛ وقد ُمجل الرجل، بالضم مجاًال، فهو مجيل وُمجال :وحسن، يقول ابن سيده 

ٌل ُحيُب اَجلَمال؛ أي حسن واجلمال يقع على الصور واملعاين ومنه احلديث إَن اهللا َمجي: بالتخفيف، وقال ابن األثري

  :األفعال،كامل األوصاف ؛وقول أنشده ثعلب لعبيد اهللا بن عتبة 

  1» إذا َما َكاَن لَْيَس بَأْجَمل َهوْيَت،             َأْن تـَْهَوى فـََتْشَغَف بالذي  اْلحقُّ َوَما 

أصله : قال ابن قتيبة وُمجَّال؛ ورجل مجيل اجلمال ضد القبح،« "البن فارس"" مقاييس اللغة"وجاء يف           

أي  يراد أن ماء السمن جيري يف وجهه ويقال َمجَاَلَك أن تفعل كذا، من اجلميل وهو ودك الشحم املذاب،

  :قال أبو ذؤيب أْمجُل وال تفعله؛

  َستَـْلَقى َمْن ُتحبَّ فـََتْسَتريحْ           حْ َجَماَلَك أَيـَُها الَقْلُب الَجري

أي كلي اجلميل وهو الذي ذكرناه من الشحم املذاب واشريب الُعفافة ) جتملي وتعففي(بنتها وقالت امرأة ال    

  2»وهي البقية من الّلنب

والذي يدل  ،امع لهواتفقوا على مفهوم ج ،ىل وضع تعريف لغوي للجمالإتطرقت إذن فاملعاجم العربية       

  .وضده القبح والبهاء، والزينة، على احلسن،

                                                           
  .235صم، 2005-ه1426، 1ط لبنان،-وتبري  دار الكتب العلمية، ،6ج لسان العرب، ابن منظور،-  1
  .247-246م، ص2008-ه1429، 2، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج-  2
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تظل مسألة تعريف اجلمال من املسائل الشائكة؛ فهي ختتلف من فيلسوف آلخر، ومن مفكر  :ااصطالحً 

ألديب آخر أيضا، ولعل مرد هذا االختالف هو اختالف طريقة التفكري وفلسفة احلياة لدى كل من عّرف 

  .اجلمال

األثايف الثالثة اليت قامت واجلمال إحدى «فاإلنسان دائم البحث واإلطالع يف كل ما هو مفيد ومجيل         

وهي احلق واخلري واجلمال ،واإلنسان دائما يسعى بفطرته إىل إشباع رغبته يف التذوق  عليها منظومة القيم اخلالدة؛

وليس  وإذا وجده انتقل إىل ما هو أمجل منه يف سلم اجلمال، ،فهو دائم البحث عن اجلميلاجلمايل يف كل شيء، 

ما حيرص على أن يرى األشياء اجلميلة ،ويسمع األصوات اجلميلة، ويلبس كل مجيل، لألمر حدود، فاإلنسان دائ

  1».وحيسه ويتذوقه،كما حياول أن يظهر باملظهر اجلميل

وبذلك فإن اجلمال غريزة مركبة يف اإلنسان متكنه من التغلغل يف األشياء،وتذوقها بعمق مما حيفزه على       

ة الوصول إىل اجلمال والكمال وقد تعددت تعريفاته ،حيث اعتمد العلماء يف االبتكار واإلبداع يف كل شيء بغي

مجال  :وهو قسمان  بأنه رقة احلسن، «فوه يف االصطالح تعريفهم للجمال اصطالحا على املعىن اللغوي له، فعرّ 

ضاء ومن وهو من الذوات تناسب األع ومجال يصل منه إىل غريه، خمتص باإلنسان يف ذاته أو شخصه أو فعله،

 ، يفهمه اجلميع ويتعاملون معه،إىل أن مفهومه قريب متداول ؛وذهب البعض الصفات ما يتعلق بالرضا واللطف،

 اجلمال ال يقبل التعريف، ألنه معىن وجداين خيتلف األفراد يف تقديرهم له،:ولكن التعريف به بعيد املنال؛ وقيل 

  2».وإمنا يعرف من خالل األشياء اجلميلة

                                                           
   إسالم ، اجلامعة اإلسالمية العاملية بية،كلية اللغة العر  جملة القسم العريب، مدخل إىل نظرية اجلمال يف النقد العريب القدمي، ،حممد علي غوري -   1

  .126ص م،2011عشر،العدد الثامن  أباد،      
    ،20العدد  مفهوم اجلمال يف الفكر اإلسالمي ،جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العراق،جامعة صالح الّدين األيويب، مجيل علي السورجي، -2

  .7-6ص م،2012أغسطس -ه1433رمضان      
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مجال خيتص بالطبيعة : التايل فإن تناول العلماء ملصطلح اجلمال؛ أدى �م إىل تصنيفه لقسمني خمتلفنيب      

لكن ورغم هذا يظل مفهوم اجلمال مبهما باختالف نظرة  ،ل خيتص بالصفات املعنوية لإلنسانومجا البشرية؛

  .األفراد إليه 

ومصطلح اجلمالية مشتق من علم اجلمال؛ الذي يعترب القيمة احلقيقية للنص،ويزود القارئ خبلفيات معرفية         

مفهوم  "معجم المصطلحات األدبية"يف كتابه  "سعيد علوش"دون التغلغل يف ثناياه، وقد تناول الباحث 

لإلنتاج األديب والفين، تنزل مجيع عناصر  اجلمالية نزعة مثالية؛ تبحث يف اخللفيات التشكيلية،«:اجلمالية إذ يقول 

العمل يف مجالياته، وترمي النزعة اجلمالية إىل االهتمام باملقاييس اجلمالية ،بغض النظر عن اجلوانب األخالقية؛ 

،إذ ال توجد مجالية مطلقة بل مجالية نسبية تساهم فيها )مجالية(،وينتج كل عصر)الفن للفن(انطالقا من مقولة 

احلضارات واإلبداعات األدبية والفنية،ولعل شرط كل إبداعية هو بلوغ اجلمالية إىل إحساس األجيال و 

  1».املعاصرين

األثر اجلمايل الذي يرتكه يف نفسية املتلقي، رغم هذا تبقى اجلمالية  يف وبذلك فالعمل األديب تكمن أمهيته         

  .نسبية ال ترقى إىل الكمال؛ فالبد لكل إبداع أديب من بلوغ اجلمالية إىل إحساس املعاصرين 

ومن خالل هذه التعريفات؛ يتضح لنا أن هناك تضاربا يف حتديد مفهوم اجلمالية؛ وليس هناك تعريفا شامال        

لجمال، وذلك تبعا الختالف األذواق واختالف مناهجهم يف املعرفة، ففي حني يرى البعض أ�ا قيمة مجالية ل

  .للعمل األديب يعتربها آخرون أ�ا مشتقة من اجلمال

   

                                                           
  .62ص م،1985-ه1405، 1ريوت، لبنان، طسعيد علوش، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، دار الكتاب اللبناين، ب -  1
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  :الجمالية من منظور فالسفة الغرب - اثانيً 

الغربيني؛ حيث أولوه عناية بالغة جعلت كل شغل مصطلح اجلمال حيزا كبريا من فكر العلماء والفالسفة         

علم اجلمال أو اإلستطيقا يعىن بالنظريات الفلسفية اليت تفسر تطّور  «فيلسوف يعرفه من منظوره اخلاص؛ إذن 

وتبّدل النظرة إىل علم اجلمال، فاإلنسان حيكم باجلمال على ما حيبه ويعجبه سواء يف احلياة أو يف الطبيعة، ولكن 

  1».م تتحول بفعل اإلبداع إىل تعبري ينطوي على إدراك خاص بفعل شعور وانفعال وخيالهذه األحكا

وتعلق به، فاجلمال عنده مرتبط مبا خيتلج ذاته  ،حيكم على الشيء باجلمال إذا أحبهبذلك فاإلنسان          

  .الشعورية

وهكذا أتيح «القدم،فلقد واكبت الفكر اليوناين ومل تكن اجلمالية وليدة اللحظة، وإمنا هلا جذور تأصلت يف        

أن تعلن عن نفسها مستقلة بني ليلة وضحاها  م،1750للجمالية اليت دشنت حمطتها احلديثة ابتداء من العام 

   2»وحده بومجارتنبفضل عمل الفيلسوف 

ثه املعنون على علم اجلمال وكان ذلك يف حباإلستطيقا أول من أطلق اسم « "بومجارتن"ويعترب        

:Meditatiopnes philosophicae denunnullis ad poèma pertinentibus  سنة

وفن  ،ون اجلميلة وعلم املعرفة البسيطةم ،ويعرف علم اإلستطيقا على أنه علم املعرفة احلسية، ونظرية الفن1735

 االشياء الغامضة واملعرفة التفكري على حنو مجيل ،وفن التفكري االستداليل ،واجلميل حسب بوجمارتن يكون يف

  3»).منطق(ومعرفة عقلية واضحة )ستطيقا إ(معرفة حسية غامضة عنده نوعان؛ 

                                                           
  .7ص م،2013 ،1ط لبنان، دار التنوير للطباعة والنشر، مدخل إىل علم اجلمال وفلسفة الفن، أمرية حلمي مطر، -  1
   ،1ط لبنان، -شربل داغر، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت:تر جلمالية؟،ا ما ،(Marc Jimenez)مارك جيمينيز -  2

  .44ص م،2009)أبريل( نيسان     
  .149ص م، 2006 ،)د ط( ،)د ب( دار املعرفة، ،1ج فيصل األمحر ونبيل دادوة، املوسوعة األدبية، -  3
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قد أقام حدا فاصال بني املعرفة احلسية الغامضة أو االستطيقا،واملعرفة  بومجارتنأّن «أضف إىل ذلك         

ستطيقا يف أن احلقيقة امليثافيزيقية أو املوضوعية تتمثل وختتلف احلقيقة املنطقية عن اإل" العقلية الواضحة أو املنطق

دراك البسيطة عندما حينا يف العقل عندما تكون حقيقة منطقية باملعىن الضيق وحينا فيما يشبه العقل وملكات اإل

  1.»ستطيقاإتكون 

ى عكس واضح علوبذلك نقول إّن اجلمالية عنده ختتلف عن العقل هذا األخري الذي يرتبط بكل ما هو        

  .واليت ترتبط باملشاعر واألحاسيس ،اجلمالية املتّسمة بالغموض

إال أنه يعّد أول فيلسوف يوناين قام  ،بكثري "أفالطون"وبدأ اهتمام الفالسفة اليونانيني باجلمال قبل       

  .بتسجيل موقف معني من ظاهرة اجلمال

وكان  حىت وإن كانت هناك متهيدات سبقته لذلك، ،أفالطونيبدأ عموما عند  «فتاريخ علم اجلمال        

مل تقنع بإصدار حىت وإن كانت فلسفته  لألعمال القدمية تأثري كبري على فلسفته اجلمالية، مثل إلياذة هومريوس،

ا عاجلت موضوع اجلمال معاجلة عميقة يف كثري من احملاورات اإلستطيقية وإمنّ  بعض األحكام

  2».لجمهوريةا،المأدبة،أيون:مثل

علم اجلمال الفلسفي حىت لو مل يكن متسما بالنزعة اجلوهرية، هو علم أفالطوين، إذ  «ومن املتفق عليه أّن        

  3».اعتقد هذا الفيلسوف أن كل شيء له صورة ثابتة ال تتغري، وهو انعكاس ملا نراه، أو صورة مقلدة له

لصيقة للغاية بفلسفته ونظريته عن عامل املثل، وهي بذلك حتدد يف صورة مؤكدة  «إذّن نظرية اجلمال عنده        

ولكن بشرط  يتوجب  ،على مجالية أفالطونية - من دون الوقوع يف الشطط  - نظرية مجالية، هكذا ميكن الكالم 

                                                           
  .16ص م،1992 -ه1412، )د ط( القاهرة، دار الفكر العريب، األسس اجلمالية يف النقد العريب، عز الّدين إمساعيل، -  1
2
  )د ط(، )د ب( ا�لس األعلى للثقافة، إمام عبد الفتاح إمام،:  نظرية يف اإلستطيقا، تر اجلمالمعىن  ،)W.T.Stace( ولرتت ستيس -  

  .8ص م، 2000     
   اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،  حممد يونس،:ترفلسفة الفن مدخل إىل علم اجلمال،  ،)Gordon Graham(جوردون جراهام -  3

  .304م، ص2013، 1ط      
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تحديد احملاكاة لتحديد ماهية اجلميل، كما ل أفالطونلذلك أن نضع أمام ناظرينا جمموع االعتبارات اليت يضعها 

  1».ودور الفن يف املدينة

وبذلك خنلص إىل أن اجلمال عند أفالطون كان جتريديا مثاليا، حيث تناوله من خالل نظريته يف الوجود        

  .، فريبط عامل الواقع بعامل املثل، ويشرتط يف ذلك مقاييس علمية موضوعية حمضة)نظرية املثل(

أن يوضح طبيعة احلكم على ما هو مجيل من خالل كتابه  « "إيمانويل كانط" وأمكن للفيلسوف األملاين       

،ويف رأيه اجلمال مصدره الذات ، فهو ال يرجع إىل األشياء، رغم هذا ال يعترب ذاتيا صرفا،  "نقد ملكة الحكم"

  2».وليس جمرد شعور سيكولوجي ،ولكنه يتوفر على صفات الكلية والضرورة

  .كما أّن اجلمال عنده مسة كلية عامة ،ن من خالل ملكة التذوقاجلمايل على األشياء يكو إذن فاحلكم        

إذ يضع  «كما جند عند هذا الفيلسوف اختالف يف حكمه على اجلميل؛ وعلى موضوعات العامل اخلارجي،    

من حيث الكيف والكم واجلهة والعالقة، ف: يف ذلك أربعة شروط يف حكمه على اجلميل؛ فحدده من حيث

الكيف حدّد اجلميل بأنه ما يسرنا من غري منفعة أو فائدة ،ومن جهة الكم يعرفه بأنه ما يسرنا بطريقة كلية دون 

استخدام تصورات عقلية، ومن حيث اجلهة يتصف اجلميل بأنه حكم ضروري، ومن جهة العالقة يتصف اجلميل 

  3».بأنه يوحي بالغائية دون تعلقها بغاية حمددة

من تقدمي تفسري للحكم اجلمايل، خملفا أثارا يف الفلسفة  "كانط إيمانويل"الفيلسوف �ذه الشروط متكن و        

  .احلديثة واملعاصرة

                                                           
  .32ما اجلمالية؟، ص ،(Marc Jiménez)مارك جيمينيز -  1
  .16ص دخل إىل علم اجلمال وفلسفة الفن،م أمرية حلمي مطر، -  2
  .17ص املرجع نفسه، -  3
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القدرة على التفكري يف اجلزئي على أنه مندرج حتت الكلي ،  « اوبصفة عامة حيدد ملكة احلكم على أ�ّ        

ال يكون أمامها سوى اجلزء، وقد منح هلا وعليها أن توجد الكلي وهو يعترب ملكة احلكم ملكة تأملية، عندما 

  1».الذي منه تأّتت للتأمل وباملثل

للجمال تتلخص من خالل كتابه نقد ملكة احلكم،  "كانط"وبذلك ميكننا القول أن نظرة الفيلسوف        

  .فاجلمال عنده ال عالقة له باملنفعة أو إشباع رغبة مادية، بل هو البهجة واالستمتاع اجلمايل

من الفالسفة األملان الذين تناولوا مفهوم اجلمال تناوال ميثافزيقيا ، ويعرف  "هيجل"ويعترب الفيلسوف        

تسعى فقط إىل معرفة طبيعة اجلمال أي معرفة طبيعة الفن؛ ويقدمها على أ�ا إمكان  « االنظرية اجلمالية بأ�

  2».استخدام الفن كوسيلة للحصول على اللذة وتزجية الوقت لتحسني حالنا؛ وإضفاء املتعة على شروط حياتنا

  . واللذة يف حياتنافاجلمال عنده وسيلة من وسائل معرفة احلقيقة القصوى للوجود،والشعور باملتعة        

،أن فلسفة الفن تشكل (Esthétique)من خالل كتابه مجالية  « "لجهي"ويتضح موقف الفيلسوف        

حقيقة ضرورية يف جمموع الفلسفة؛ والفن عنده هو ظهور حقيقي إنه ظاهرة حمسوسة، والذي عرب عنه البشر 

فاجلميل حسبه موجود يف كل مكان ويف مجيع ظروف والشعوب واحلضارات من خالل إيداع أعمال فن ملموسة؛ 

  3».احلياة،واجلميل األمسى هو اجلميل الفين كونه أعلى من مجيل الطبيعة،ألنه إنتاج الفكر

يقرر أنه البد من معرفة مفهوم اجلمال باعتباره فكرة كلية أو حقيقة كلية، وجيب على الفنان جتسيد  فهو       

  .املظاهر احلسية واملوجودات، اليت تفوق إدراك اجلمال الكلي أو احلقيقة الكلية

اس اتفاق فكرة اجلمال هي موضوع الفن، والفن هو الذي يظهر اجلمال ويقوم على أس «ويؤكد على أّن        

بني املضمون والشكل احلسي له، وبعبارة أخرى انسجام بني عامل الروح الداخلي وعامل احلس اخلارجي، والذي 

  4».يعطينا شكل من أشكال ختارج الروح وهو الشكل اجلميل يف حد ذاته

                                                           
  .105ص م،2010، 1ط ،ة دار الكلمةمكتب جماهد عبد املنعم جماهد، :تر علم اجلمال وفلسفة الفن ، ،(F.Hegel) لجفريديريك هي -  1
  .196ص م،2009، )د ط(، )د ب( ، دار املعرفة،2ج فيصل األمحر ونبيل دادوة، املوسوعة األدبية، -  2
  .192 -191ص ما اجلمالية؟، ،(Marc Jiménez) مارك جيمينيز -  3
  .151-150ص ،1فيصل األمحر ونبيل دادوة، املوسوعة األدبية، ج -  4
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يرى الفن مبثابة الروح اليت تسعى إىل بث الوعي املعرب عن اجلمال؛ فهو  "ليجه"إّن : ومن هنا ميكننا القول       

  .يريد أن يسمو بالعقل اإلنساين، ليبين نظرة مجالية من عامل احملسوسات

وخنلص مما سبق أّن اجلمالية نظرية جديدة يف القرن الثامن عشر، وكان هلا صدى واسع يف الفكر الغريب،        

الفن، مل جيعل منه يقتصر على الفالسفة فقط بل وحىت الفنانني، ورغم اختالف الفالسفة وكون اجلمال مرتبط ب

يف نظر�م للجمال، إّال أّن مجيعهم يتفقون من الناحية العلمية حول نقطة مبدئية، وهي أن األشياء اجلميلة دائما 

  .عينية وال تكون جمردة
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  :الجمالية من منظور فالسفة العرب - اثالثً 

موضوع اجلمال من املواضيع اليت أثارت جدال كبريا يف أوساط الفالسفة واملفكرين العرب، حيث أّن  يعدّ       

النظرية اجلمالية عند العرب غري متبلورة حىت اآلن، فهي ال ميكن متثلها من حيث هي نظرية متكاملة؛ فصل «

هتمام أو يشعر بالوعي، كما ال ميكن تتبعها يف القول فيها أحد الفالسفة العرب، وتناوهلا تناوال مستقال يشعر باال

تطورها التارخيي، ألّن البداية غري واضحة، وعناصر التكوين غري متميزة، وإذا كانت النظرية اجلمالية متثل الوعي 

اجلمايل عند املفكرين وعامة الشعب يف أمة من األمم، فإّن النظرية اليت تصور لنا هذا الوعي مل تصور بعد من 

فإّن تاريخ  .يها تطور الوعي اجلمايل يف األمةهي، وإذا كان تطور النظرية اجلمالية هو الصورة اليت يتمثل فحيث 

  1».هذا الوعي مل يتمثل يف تاريخ الفكر العريب بوضوح فضال من أن يصور لنا تطورا ملحوظا

ليتها، وليس هلا بداية حمددة ميكن أي أّن نظرية اجلمال غري مكتملة عند العرب، نظرا لتشعبها وعدم استقال      

  .الرجوع إليها، وهذا ما جعل منها حمل جدل بني الفالسفة، وبذلك مل يتطرق هلا إالّ القليل

إّال أّن معرفته به كانت ساذجة، يشرتك فيها مجيع النّاس، وليس باملعرفة  «والعريب يف جاهليته عرف اجلمال       

الشعر، وقد كان يدرك إدراكا بسيطا ناتج عن انفعال جبمال األشياء أو الواعية، ونلمس اجلمال عندهم يف 

   2».قبحها، واملوطن الذي تتضح فيه هذه االنفعاالت لدى الشعر اجلاهلي هو شعر الغزل ووصف احملبوبة

اجلمال عند اجلاهليني كان يقتصر على وصف احملبوب والتغزل به، ومبجيء اإلسالم حتولت نظرة  نإذ      

سفة العرب اجتاهه، حيث أصبح مههم التأمل يف مجال الكون والطبيعة، ومن هؤالء الفالسفة الذين تطرقوا إىل فال

  :موضوع اجلمال جند

بأّن اجلمال من " إحياء علوم الّدين"، والذي جاء يف كتابه "أبو حامد محمد بن محمد الغزالي"اإلمام       

هو الذي : اخلريات باعتبار آخر تنقسم إىل نافع ولذيذ ومجيل، فاللذيذأّن  «:اخلريات، حيث يفسر ذلك بقوله

 3».هو الذي يستحسن يف سائر األحوال: هو الذي يفيد يف املال، واجلمال: تدرك راحته يف احلال، والنافع

  

                                                           
  .109ه، ص1412م، 1992، )د ط( العريب، دار الفكر العريب، لبنان،عز الّدين إمساعيل، األسس اجلمالية يف النقد  -  1
  .110-109املرجع نفسه، ص  -  2
  .1443م، ص2005 -ه1426، 1لبنان، ط -حامد حممد بن حممد الغزايل، إحياء علوم الّدين، دار ابن حزم، بريوت وأب -  3
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إشراقه تؤدي  أّن اجلمال يف األكثر يدل على فضيلة الّنفس، ألّن نور النفس إذا متّ  «:كما جاء يف قوله أيضا      

  1».إىل البدن، فاملنظر واملخرب كثريا ما يتالزمان

  .أعطى أمهية كبرية للجمال، باعتباره من الفضائل واخلريات املتعلقة بالّنفس اإلنسانية "فالغزالي"إذن       

بالبصر اجلمال احلّسي يدرك  «كما يؤكد تفاعل احلواس مع القلب والعقل يف إدراك اجلمال، ويرى بأّن    

والسمع وسائر احلواس؛ أما اجلمال األمسى فيدرك بالعقل والقلب، وأما إن كان اجلمال يتناسب مع اخللقة وصفاء 

اللون، فإنّه يدرك حباسة البصر، وإن كان اجلمال باجلالل والعظمة، وعلو الرتبة وحسن الصفات واألخالق وإرادة 

  2».م، فيدرك حباسة القلباخلريات لكافة اخللق وإفاضتها عليهم على الدوا

مل يقتصر على ذكر احلواس، باعتبارها أداة إدراك بل أضاف إليها القلب وما يطلق عليه  "الغزالي"وبذلك       

بالبصرية، جاعال اجلمال الظاهر من شأن احلواس، واجلمال الباطن من شأن البصرية، وملا تأثر باالجتاه الّديين 

  .فأصبح يفضل اجلمال املدرك بالبصرية على املدرك باحلواسانصرف حنو اجلانب األخالقي، 

يقف من مشكلة «هو اآلخر من الفالسفة املهتمني باجلمال، فنجده  "أبو حيان التوحيدي"كما جند       

اجلمال والقبح موقفا طريفا، إذ يلمح فكرة النسبية يف القول باجلمال أو القبح، وحني يلمس األسس اليت يقوم 

  3».عليها احلكم باجلمال بصفة عامة

فالبد له من البحث اللطيف عنهما حىت ال  فأّما احلسن والقبيح «":اإلمتاع والمؤانسة"ويقول يف كتابه       

جيور فريى القبيح حسنا واحلسن قبيحا فيؤتى القبيح على أنّه حسن، ويرفض احلسن على انه قبيح، ومناشئ 

 ئهذه املناش احلسن والقبيح كثرية، منها طبيعي ومنها بالعادة ومنها بالشرع ومنها بالعقل ومنها بالشهوة فإذا اعترب

  4».منها وكذب الكاذب وكان استحسانه على قدر ذلك، صدق الصادق 

                                                           
  .1448ص حامد حممد بن حممد الغزايل، إحياء علوم الّدين، وأب -  1
  م2009 -3، اجلزائر، )د ط ( ، ديوان املطبوعات اجلامعية،-مصطفى ناصف منوذجا -كريب رمضان، فلسفة اجلمال يف النقد األديب-  2

  .57ص     
  .118عز الّدين إمساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب، ص -  3
    –ه 1432بريوت،  -مي، شركة أبناء شريف األنصاري، صيداهيثم خليفة الطعي: ، حتقيق1حيان التوحيدي، اإلمتاع واملؤانسة، ج وبأ -  4

  .112م، ص2011     
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يلمس مخسة عناصر كلها تشرتك يف تكوين  "حيان التوحيدي"من خالل هذا القول؛ أّن أبا  يتضح لنا     

، مث العنصر )الشرع(، مث العنصر الديين)بالعادة(اجلميل؛ وهي العنصر الطبيعي، مث العنصر االجتماعي 

  .الشهوة أو اجلنس، واجلميل قد يكون مجيال حبكم تكوينه مع هذه العناصر، مث عنصر )الفكر(العقلي

مجالية األشياء مستمدة من اجلمال اإلهلي؛ والوصول إىل هذا اجلمال ال يكون عن طريق  «كما يبني أّن      

إىل اجلمال  احلواس، وإّمنا عن طريق العقل وحده، باعتبار احلواس مضلة، والعقول مّذلة، فبالعقل ميكن الوصول

  1».املطلق، خاصة ما يستحسنه العقل أبدي االستحسان، وما يستقبحه أبدي االستقباح

  .يعطي السلطة للعقل يف إدراك اجلمال وينفيها عن احلواس "أبا حيان التوحيدي"وبالتايل فإّن      

اجلمال  «: للجمال من خالل قوله "الفارابي"ويف خضم استقراء آراء الفالسفة املسلمني، جند تصور       

والبهاء والزينة يف كل موجود؛ هو أن يوجد وجوده الفضل، ويُبلغ استكماله األخري، وإذا كان األول وجوده أفضل 

الوجود، فجماله إذن فائت جلمال كل ذي مجال وكذلك زينته و�اؤه ومجاله جبوهره وذاته، وذلك يف نفسه، ومبا 

   2».يعقله من ذاته

غري حريص على التمييز بني البهاء واجلمال والزينة، فهذه املفردات الثالثة  هنّ إانطالقا من هذا القول  يبدو     

كل موجود له مجاله « :تتضمن املعىن نفسه، على الرغم من تفضيل اجلمال على االثنني اآلخرين، كما يوضح أنّ 

   3».، وأّن مجاله فوق كل مجالاخلاص، ونصيبه من اجلمال، ويرجح أّن املوجود األول هو اهللا

  .يرى أّن كل ما هو موجود فيه مجال، واجلمال عنده يتحدد من خالل الوجود األمسى "فالفارابي"وبذلك       

، وله نزعته اخلاصة يف تفسري "ابن سينا"ومن الفالسفة العرب أيضا الذين خاضوا يف مسألة اجلمال جند     

البن سينا رسالة يف البالغة واخلطابة يؤكد فيها تلك النزعة احلسية العامة يف تفسري اجلميل، ولكنه  «اجلمال، إذن 

: فيما يبدو يفرق بني اجلميل من حيث هو غاية ختتلف عن الغايات األخرى وال متتزج �ا، فعنده الغايات ثالث

احلال حميطا به، أما اللذيذ فينبغي أن حييط خري ونافع ولذيذ، والنافع يكاد أن يكون ما عددناه من أجزاء صالح 

  4».بأجزائه، أعىن أنواعه أيضا

                                                           
  .95م، ص2003، 1 الصديق، فلسفة اجلمال ومسائل الفن عند أيب حيان التوحيدي، دار الرفاعي، سوريا، طنيحس -  1
  .46م، ص1964، )د ط(فوزي جنار، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، : الفارايب، كتاب السياسة، حتقيق -  2
  .59-58كريب رمضان، فلسفة اجلمال يف النقد األديب، ص-  3
  .119عز الّدين إمساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب، ص -  4
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منها ما «فهو يرى بأّن كل ما تعلق باحلركة يكون لذيذا، وغري ذلك يكون مؤذيا، وفيما خيص األمور املالئمة      

أّن اخلري والنافع غايتان ال يالءم بالطبيعة، ومنها ما يالءم بالعادة، ومنها ما يشرتكان فيه معا، وحسب ابن سينا 

  1».خيتلطان باللذيذ باعتبار اللذيذ ال يتضمن غاية خّرية أو غاية نفعية

يعتمد على النزعة احلسية يف تفسري اجلميل، ويفرق بني اجلميل من حيث الغاية،  "ابن سينا"لنا أّن بدو ي   

  .وتتلخص عنده ثالث غايات خري ونافع ولذيذ

ل عرضنا ألراء فالسفة العرب القدماء، أّ�م فسروا اجلمال على أساس حّسي، وقد متثل يتضح لنا من خال      

هذا االجتاه على النحو نفسه منذ اللحظة األوىل عند الشعراء اجلاهليني، وكما صوره لنا فالسفتهم ومفكروهم، 

  ."التوحيدي"و "الفارابي"و "الغزالي"على حنو ما رأيناه عند 

  

  

  

    

   

                                                           
  .119صعز الّدين إمساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب،  -  1
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  :الجمالية في القرآن الكريم والسنة النبوية -ارابعً 

كتاب   القرآن ، باعتبارتوجه احلّس البشري مبجيء اإلسالم ونزول القرآن الكرمي إىل اجلمال يف كل شيء      

: بيان، وأدب، و�اء، ومجال يف كلماته وعباراته وأسلوبه، وجاء اجلمال فيه  بألفاظ وعبارات خمتلفة، فورد فيه

اجلمال واحلسن والزينة والزخرف واجلميل والبهجة، وهي مفردات عربية جندها يف املعاجم اللغوية بأ�ا تدل على 

َوَلَقْد َجَعْلَنا ِفي السََّماِء بـُُروًجا َوزَيـَّنَّاَها لِلنَّاِظرِيَن ﴿ :وله تعاىلمن اآليات كق ااجلمال، ويف هذا الصدد جند عديد

  )16سورة احلجر، اآلية ( ﴾ )16(

َبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج  ﴿:وقوله أيضا       َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َورََبْت َوَأنـْ بَِهيٍج َوتـََرى اْألَْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا َأنـَْزْلَنا َعَليـْ

  )5سورة احلج، اآلية ( ﴾)5(

مرة، ووردت 11) ل.م.ج(وردت مفردة مجال مرة واحدة يف القرآن الكرمي، وعلى مستوى اجلذر « إذن فقد       

  1» مرات 8يل مفردة مج

حاملة ، أو ورودها مبرادفات أخرى ود لفظة اجلمال يف القرآن الكرميوانطالقا من هذه اآليات فإننا نلحظ ور       

لنفس املعىن، فالقرآن حتدث عن اجلمال ،ولفت نظر اإلنسان إىل ما يف املوجودات من مجال، وروعة، وفن، 

  .وإبداع

َزيُنوا َأْصَواَتُكْم بالُقْرآن، واملعىن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم «كما جند يف السنة النبوية لفظة الزينة        

  2».هلجوا بقراءته، واختذوه زينة وشعاراأشغلوا أصواتكم بالقرآن، وا

  .أيضا كانت حريصة على ذكر مواضيع اجلمالالنبوية بالتايل فالسّنة       

فهو يقوم على مقياس أخالقي سواء ما جتلى يف  «ويف احلديث عن اجلمال اإلهلي يف املنظور اإلسالمي       

  .3» إنَّ اَهللا َمجيٌل ُحيُب اجلََْمالَ  :اهللا صلى اهللا عليه وسلمومما ورد عن قول رسول  املظاهر املادية أو الروحية،

، وهذا ما يدل على )11سورة الشورى، اآلية ( ﴾)11(لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصيُر  ﴿:وقوله تعاىل

  .أّن اهللا منفرد جبماله

                                                           
   وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت،  حكمت صاحل، مجاليات تصوير احلركة يف القرآن الكرمي، -  1

  .16ص ه،1431شوال م،2010سبتمرب ،1ط     
  .17ص املرجع نفسه، -  2
  .17ص املرجع نفسه، -  3
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  .فاجلمال اإلهلي هو اجلمال األمسى الذي ال يتغري بتغري الظروف واألحوال وبذلك      

ه القرآن الكرمي يف آيات كثرية على النظر يف إبداع اهللا هلذا الكون، والطبيعة،  والنفس اإلنسانية، فاهللا وينبّ       

هي الدقة والتناسق، والتوازن، تعاىل خلق هذا الكون الواسع بنظام دقيق ينظم حركته، ويقوم على مقّومات ومسات 

  .مقّومات اجلمال ومقاييسه ومساته والتناسب، وهي كلها

ومن ذلك قوله سبحانه  اته، حيث عرض الكثري من مشاهدها،وتناول القرآن الكرمي الطبيعة يف كثري من آي      

  )16سورة احلجر، اآلية ( ﴾ )16(ا لِلنَّاِظرِيَن َوَلَقْد َجَعْلَنا ِفي السََّماِء بـُُروًجا َوزَيـَّنَّاهَ  ﴿ :وتعاىل عن السماء

اآلية ليس فيها سوى اإلشارة إىل ضخامة هذا الكون فقط، وإمنا فيها إشارة إىل الزينة وإمتاع العني  وهذه      

التني، النجم، القمر، الشمس، : برؤية السماء، فالقرآن اعتىن جبمال الطبيعة حىت امتدت إىل أمساء سوره، كسور

  .وغريها...الفجر

َوُهَو ﴿ :ال و�جة يف الكون لقوله تعاىلواحلدائق، باعتبارها مصدر مجكما أشار القرآن إىل مجال النباتات       

ب�ا ُمتَـَراِكًبا َوِمَن الَِّذي َأنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا بِِه نـََباَت ُكلِّ َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضًرا ُنْخِرُج ِمْنُه حَ 

َواٌن َدانِ  َر ُمَتَشابٍِه اْنظُُروا ِإَلى ثََمرِِه ِإَذا النَّْخِل ِمْن طَْلِعَها ِقنـْ َيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن َأْعَناٍب َوالزَّيـُْتوَن َوالرُّمَّاَن ُمْشَتِبًها َوَغيـْ

  )99سورة األنعام، اآلية ( ﴾)99(َأْثَمَر َويـَْنِعِه ِإنَّ ِفي َذِلُكْم َآلَيَاٍت ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن 

هنا مهرجان من احلياة املتمثلة يف النبات بشىت أنواعه، مهرجان زاخر  «يالحظ أّن واملتأمل يف هذه اآلية       

  1» حافل، خمتلف األلوان واألشكال،كلها مبهج وكلها مجيل

" انظروا"، واستعمل يف ذلك لفظة )النخل، األعناب، الزيتون(فهذه اآلية توجه الّناس للنظر إىل هذه الثمار      

، فاجلمال هنا هدف مغذ للروح، وهو هنا املقصود ...ل املبثوث يف هذه الكائنات احليةانظروا إىل اجلما«: أي

  2».أوال قبل غذاء األبدان

إضافة إىل هذا جند أن اهللا يذكر احليوانات يف القرآن الكرمي،وذلك من أجل التجمل و االنتفاع �ا لقوله       

َها تَْأُكُلوَن  ﴿: تعاىل َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحيَن تُرِيُحوَن َوِحيَن ) 5(َواْألَنـَْعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمنـْ

) 7(َلَرُءوٌف رَِحيٌم َوَتْحِمُل َأثـَْقاَلُكْم ِإَلى بـََلٍد َلْم َتُكونُوا بَالِِغيِه ِإالَّ ِبِشقِّ اْألَنـُْفِس ِإنَّ رَبَُّكْم ) 6(َتْسَرُحوَن 

  )8- 5سورة النحل، اآليات ( ﴾َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر لِتَـرَْكُبوَها َوزِيَنًة َوَيْخُلُق َما َال تـَْعَلُموَن 

                                                           
  .28م، ص1983 -ه1403، 6ط بريوت، دار الشروق، منهج الفن اإلسالمي، حممد قطب، -  1
2
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توجيه لإلنسان بأن ينظر إىل اجلمال يف األنعام ذات املنافع املتعددة، فهو خملوق واسع  « :فهذه اآلية فيها    

متعدد اجلوانب ومن جوانبه احلّسي الذي يرى منافع األشياء، واملعنوي الذي يدرك من هذه األشياء ما فيها األفق 

  1».من مجال

خلقها من أجل التجمل �ا، وكذا علينا فاهللا تعاىل من خالل هذه اآليات، ينبهنا أّن هذه النعم قد منَّ       

  ملنفعة والقدرة على معرفة اجلماللى استيعاب ااالنتفاع �ا، وعلى اإلنسان أن ميتلك القدرة ع

وعناية القرآن الكرمي مبفهوم اجلمال ال يقف عند حدود إبراز ما يف مشاهد الطبيعة من مجال ،و إمنا امتد       

ْنَساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكرِيمِ ﴿ :يف قوله تعاىل أيضا إىل بيان اجلمال يف اإلنّسان  الَِّذي َخَلَقَك ) 6( يَا َأيـَُّها اْإلِ

  )8-6سورة االنفطار، اآليات ( ﴾ )8(ِفي َأيِّ ُصورٍَة َما َشاَء رَكََّبَك ) 7(َفَسوَّاَك فـََعَدَلَك 

سوية معتدلة كاملة الشكل والوظيفة ،فمفهوم اجلمال نسان على صورة مجيلة خلق اإل «فاهللا تعاىل يبني أنّه       

يبدو يف تكوينه اجلسدي والعقلي والروحي، وخري مثال يف القرآن الكرمي على اجلمال اجلسدي ،ما جنده يف قصة 

  2».يوسف عليه السالم، حيث انبهرت به نساء مصر وقطعن أيديهن من شدة مجاله

  .جمّد اإلنسان بإعطائه قيمة مجالية جتسدت يف تكوينه من خمتلف اجلوانب وبذلك يتبني لنا أن القرآن الكرمي      

ا لقوله وكما جند يف ذكر اهللا تعاىل أيضا ما يوحي على مجال األموال واألوالد،فقد اعتربهم زينة احلياة و�ائه      

نـَْيا ﴿ :تعاىل   )46سورة الكهف، اآلية( ﴾ اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْلَحَياِة الدُّ

ومن خالل هذه اآلية يتبني لنا تفصيل اهللا عز وجل لعنصرين من عناصر الزينة والبهاء يف الدنيا ومها املال        

  .والبنون

فال  فالقرآن الكرمي أوىل عناية كبرية جبمال اإلنسان، وما يتعلق به من املأكل واملشرب وامللبس وغريها،       

  .مجيعا نستطيع ذكرها

وجند يف كتاب اهللا دعوة إىل التدبر والتأمل يف خلق اهللا هلذا الكون وما يتعلق به، مبا فيه من انسجام       

ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت  ﴿ :وتناسق، وما فيه من أسرار اجلمال، لقوله تعاىل  َوِإَلى السََّماِء  ) 17(َأَفَال يـَْنظُُروَن ِإَلى اْإلِ

  )19- 17سورة الغاشية، اآليات ( ﴾)19(َوِإَلى اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبْت  )18(َكْيَف رُِفَعْت 

                                                           
  .29، صمنهج الفن اإلسالمي  حممد قطب، -  1
  .29ص مفهوم اجلمال يف الفكر اإلسالمي، سورجي،العلي مجيل  -  2
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الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت ِطَباقًا َما تـََرى ِفي َخْلِق الرَّْحَمِن ِمْن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل ﴿ : وقوله أيضا      

  )3سورة امللك، اآلية ( ﴾)3(تـََرى ِمْن ُفطُوٍر 

ويستشعر من  فالقرآن حافل �ذه الدعوة لإلنسان أن يفتح بصريته على آيات اهللا يف الكون، «بالتايل        

يف أسلوب أخاذ يأخذ مبجامع النفس ويوقظها من إلفها وعاد�ا، فتتفتح ...ورائها يد القدرة القادرة اخلالّقة املبدعة

  1».للكون كأنه جديد

هنا نرى أن اهللا أبدع يف تصوير هذا الكون، إذ يفتح القرآن لنا الطريق إىل االجتهاد والبحث فيه، بغية  ومن       

  .الوصول إىل اجلمال املوجود فيه والناتج عن التناسق واالنسجام وهو ما يسمى باجلمال احلّسي

جلمال املعنوي الذي يزيد اإلنسان بل تعدته إىل ا«ومل تقتصر عناية القرآن الكرمي باجلمال احلّسي فقط،       

مجاال فوق مجاله، واملراد به مجال اخللق، والسجية، والسلوك، إذ يتضمن العديد من اآليات اليت حتث على التخلق 

 َواْصِبْر َعَلى َما يـَُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجِميًال  ﴿ :ومن ذلك قوله تعاىل لرسول اهللا وأتباعه 2».مبكارم األخالق

  .واجلميل هنا هو الذي ال عتاب معه وال غضب ،)10سورة املزمل، اآلية ( ﴾ )10(

بل ويتحقق أيضا من خالل املضمون املتمثل يف  ،مال ال يتحقق من خالل الشكل فقطفاهللا يعلمنا أّن اجل      

ٌر َجِميٌل َواللَُّه  ﴿:ن ذلك قوله تعاىل على لسان يعقوباألخالق اجلميلة، وم اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن َفَصبـْ

  )18سورة يوسف، اآلية( ﴾ )18(

كالصفح، والتسامح، والطالق، وذلك امتثاال لقوله «فقد دعا كتاب اهللا إىل اجلمال يف مواضيع متعددة       

 ،التعاملد على كل ما هو مجيل يف تعاىل، ولنصرب صربا مجيال، و�جر هجرا مجيال، فالبد على اإلنسان أن يتعو 

  3».وذلك من منطلق أّن اهللا مجيل حيب اجلمال

و�ذا نلحظ أّن القرآن مل يهمل اجلانب املعنوي للجمال ملا فيه من حسن و�اء يزيد اإلنسان مجاال فوق       

  .مجاله

                                                           
  .18حممد قطب، منهج الفن اإلسالمي، ص -  1
  .35سورجي، مفهوم اجلمال يف الفكر اإلسالمي، صالعلي مجيل  -  2
  .38ص املرجع نفسه، -  3
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ببعضهما وانطالقا مما سبق نستنتج أّن اهللا يف كتابه تناول اجلمال بشقيه احلّسي واملعنوي، الرتباطهما       

البعض، فال معىن للجمال احلّسي دون اجلمال املعنوي، فجمال الشكل الذي يفتقد إىل مجال الروح ال قيمة له يف 

  .اإلسالم
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  :مفهوم التناص مستوياته وأنواعه

  :مفهوم التناص لغة واصطالحا -أوًال 

للولوج يف  وضع تعريف لغوي للتناص ؛البد من الرجوع إىل املعاجم العربية وما أفردته هلذا املصطلح حيث  :لغة

 .رفعه :ااحلديث يُنصُّه نص�  نصَّ  رفعك الشيء، :الًنصُ  ):نصص( مادة«  "البن منظور"" لسان العرب"جند يف 

يقال  ،ه وأسندللحديث من الزهري أي أرفع ل ما رأيت رجال أنصَّ :وقال عمرو بن دنيا .وكل ما أظهر فقد نصَّ 

جعل بعضه على بعض وأصل النص أقصى الشيء وغايته ،مث  :انصَّ احلديث إىل فالن أي رفعه ، ونصَّ املتاع نص� 

  1».مسيَّ به ضرب من السري السريع

إًذا  ،نص�ا، وكذا نصَّ إليه يث ينصُّهنصَّ احلد «كلمة التناص مبعىن   "للزبيدي"" تاج العروس"كما وردت يف       

والنص التوقيف والنص التعيني على شيء ما ،وكل .النص اإلسناد إىل الرئيس األكرب: وقال ابن األعرايب ،رفعه

ما دلَّ ظاهر لفظهما عليه من األحكام :نصُّ القرآن والسنة :وقيل . ذلك جماز من النص مبعىن الرفع والظهور

أقصى   :وأصل النصّ .ما يظهر عند التأمل مبعىن الدليل بضرب من ا�از ، ك ،وكذلك نصَّ الفقهاء الذي هو

  2».الشيء وغايته ،مث مسي به ضرب من السري السريع

  .وهذا ما اتفقت عليه املعاجم العربية ،واإلظهار ،اص يف مفهومه اللغوي مبعىن الرفعو�ذا يكون التن      

كغريه من املصطلحات األدبية اليت تعرضت لعديد من الدراسات  ؛ال ريب يف أن مصطلح التناص :اصطالحا

التناص يف أبسط «:والبحوث، ولعل هذا ما أدى إىل صعوبة حتديد مفهوم جامع له، فكل وتعريفه اخلاص له

صوره،يعين أن يتضمن نص أديب ما نصوصا أو أفكارا أخرى سابقة عليه على طريق االقتباس، أو التضمني ، أو 

أو ما شابه ذلك من املقروء الثقايف لدا األديب؛ حبيث تندمج هذه النصوص أو األفكار مع  و اإلشارة،التلميح، أ

  3»النص األصلي وتندغم فيه ليتشكل نص جديد واحد متكامل

لنا نصا  نإذن فهو عملية استعادة �موعة من النصوص القدمية، ليندمج النص األول مع الثاين ويشكال      

  .جديدا

                                                           
  .540-539ص ،م 2005 -ه 1426، 1، طلبنان -بريوت ار الكتب العلمية،د ،)باب نصص( 4ج ابن منظور، لسان العرب، -  1
    -ه1428، 1ط لبنان، -بريوت تب العلمية،دار الك ،)باب الصاد( ،17ج السيد حممد مرتضى بن حممد احلسيين الزبيدي، تاج العروس، -  2

  .93-92 ، صم2007     

  .11م، ص 2000شباط ، )د ط(، )دب(  األردن، - أمحد الزعيب، التناص نظريا وتطبيقيا، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان -  3
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فالتناص أو تداخل النصوص أو النصوصية يف العربية تقابل مصطلح  «وتتعدد ترمجات هذا املصطلح      

Intertextuality باإلجنليزية ،وIntertextualité  بالفرنسية، وقد شاع هذا املصطلح يف الستينات من

  1».هذا القرن

يق االقتباس، أو التضمني، أو التلميح، إّن التناص هو تداخل وتشابك نصني أو أكثر؛ عن طر  :و�ذا نقول      

حيث يدمج النص القدمي يف النص اجلديد ليصبح كال متناسقا مرتابطا، مع احلرص على عدم االنتقاص من أمهية 

  .النص األول

انطالقا من  مقومات التناص "تحليل الخطاب الشعري"يف كتابه  "محمد مفتاح"ويستخلص الدكتور      

فسيفساء من نصوص أخرى أدجمت بتقنيات خمتلفة، وممتص هلا جيعلها  «التعريفات العديدة له، فريى أّن التناص 

من عندياته وبتصيريها منسجمة مع فضاء بنائه ومقاصده، وحمول هلا بتمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة 

ناص هو تعاق نصوص مع نص حدث بكيفيات خصائصها وداللتها أو �دف تعضيدها، ومعىن هذا أّن الت

  2».خمتلفة

بالتايل نستنتج أنه حىت لو تعددت تعريفات التناص بني األدباء، والفالسفة، إال أّن هذه التعاريف تتقاطع يف      

مفهوم واحد وعام، وهو حضور نص يف نص آخر بطريقة أو بأخرى، كما أنه إحياء لنص أو عّدة نصوص سابقة 

  .بنص الحق

   

                                                           
  .11التناص نظريا وتطبيقيا، ص أمحد الزعيب، -  1
  .121م، ص1992، يوليو3، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط)سرتاتيجية التناصإ(حتليل اخلطاب الشعري حممد مفتاح، -  2



 

26 

  :جذور التناص في النقد العربي القديم - اثانيً 

يلعب التناص دورا حموريا يف النصوص،سواء أكانت شعرية أو نثرية، والتناص له امتداد يف تراثنا النقدي       

  .العريب القدمي، مما يضطر بنا الرجوع إىل هذا الرتاث، وحماولة رصد كل ماله صّلة بتداخل النصوص

تفطن العرب منذ عهد مبكر إىل التجديد والتقليد وفّرقوا بني اإلتباع واإلبداع ووضعوا لذلك  «قد إذ جند بأنّه      

عراء إليها قواعد وأصول، والسرقات قدمية يف األدب العريب، فقد وجدت بني شعراء اجلاهلية، فتفّطن النقاد الش

بغة الذبياين، وبني أوس بن حجر وزهري بن القيس وطرفة بن العبد،وبني األعشى والنا ئمر اوالحظوا مظاهرها بني 

  1».أيب سلمى

إذن فنقادنا القدامى اعرتفوا بالتداخل النصي منذ العصر اجلاهلي خاصة يف اخلطاب الشعري، فمهما كان      

  . الشاعر يتميز بالفطنة والسليقة، إالّ أنّه ظّل يأخذ من الشعراء اللذين سبقوه، وذلك حتت ما يعرف بالسرقة

اإلشكالية يف موضوع السرقات يف املوروث النقدي يف املصطلحات املستخدمة يف وصف درجات  «وتكمن      

اإلبداع والتقليد والسرقة، حيث تتداخل بعض هذه املصطلحات أو تتشابه أو ختتلف يف التسمية، ولو أخدنا 

ملصطلحات العربية اليت استخدمها معظم املصطلحات اليت صاغها األوروبيون، لوجدنا تشا�ا كبريا بينها وبني ا

  2».النقاد العرب القدامى

وبالتايل، فاملتتبع إلنتاج النقد العريب القدمي سيجد دليال قاطعا بأّ�م قد تطرقوا لظاهرة التناص، لكن ذلك       

  .كان مبصطلحات أخرى

عديدة تقرتب يف داللتها إىل فقد أفرد نقادنا القدماء، هلذا التداخل والتعالق النصوصي مصطلحات  و�ذا     

  :مصطلح التناص احلديث، فالبد أن نشري إليها ومن أمهها ما يلي

  واليت تدل على احملاكاة واحملاذاة يف السري :المعارضة «

ميكن عّدها مبحثا من مباحث التناص، ألن فيها يتجلى بناء نص الحق على نص سابق أو نصوص  :المناقضة

  والفرزدقسابقة، كنقائض جرير 

                                                           
  .359ص ،1املوسوعة األدبية،ج فيصل األمحر ونبيل دادوة، -  1
  م2006 -ه1427، 1ط دار جمدالوي للنشر والتوزيع، األردن، ،)حنو منهج عنكبويت تفاعلي(عز الّدين املناصرة، علم التناص املقارن -  2

  .185ص    
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  غريه، وإدخاهلا يف أبيات قصيدته وذلك من خالل استعارة الشاعر ألبيات من شعر :ضمينتال

املتكلم كالمه  هو شكل من أشكال التناص، وميكن اعتماده يف حتليل اخلطاب األديب، وهو أن يزيد :االقتباس

  بعبارة من القرآن

  وقد أفاض النقاد العرب فيها، فذكروا كثريا من أجناسها وأنواعها وال ميكن أن يّدعي شاعر السالمة منها :السرقة

االستشهاد، العكس، : وإىل جانب هذه املصطلحات جند مصطلحات أخرى جاءت يف كتب النقد والبالغة منها

  1» إخل...االجتذاب، التلميح، اإلغارة، اإلدماج

،كلها يف أبسط ...املعارضة، املناقضة، التضمني، االقتباس، السرقة: ت اليت مّرت معنافكل هذه املصطلحا     

تعريفا�ا هي دخول نص أو أكثر يف عالقة مع نص آخر، وذلك بطرق وأشكال متعددة، وبالتايل فهي وجه من 

  .أوجه التناص

نذ القدمي، كما أ�م تناولوها بشكل إذن ظاهرة السرقات الشعرية لفتت أنظار رواة الشعر وعلمائه ونقاده م     

واسع يف كتب وصل بعضها إلينا وبعضها مل يصل، وسنحاول بذلك عرض عينة أساسية من النقاد القدامى 

  :وكتبهم بغية فهم رؤيتهم اجتاه هذا املوضوع

  :القاضي علي عبد العزيز الجرجاني- 1

، ونلتمس موضوع "الوساطة بين المتنبي وخصومه"العديد من القضايا النقدية يف كتابه  "الجرجاني"عاجل       

مىت أجهد أحدنا  « :ويقول يف كتابه،  السرقة عنده يف هذا الكتاب، والذي شغل أكرب نسبة من الصفحات

ردا خمرتعا مث نفسه، وأعمل فكره، وأتعب خاطره وذهنه، وحتصيل معىن يظنه غريبا مبتدعا ونظم بّني حيسبه ف

  2».تصفح عنه الدواوين مل خيطئه أن جيده بعينه أو جيد له مثاال يغض من حسنه

فهو يرى بأّن السرقة عن املعاين املشرتكة أمر متداول ومتناقل بني الّناس، وهو بذلك يكون قد أشاع ثقافة       

  .األخذ من اآلخرين

                                                           
  .135 -131م، ص 2010 ،)د ط(،، دار هومة، اجلزائر2ج ،)دراسة يف النقد العريب احلديث(األسلوبية وحتليل اخلطاب نور الّدين السد، -  1
   حممد أبو الفضل إبراهيم وعلي حممد البجاوي، منشورات دار  :الوساطة بني املتنيب وخصومه، حتقيق القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين، -  2

  .215م، ص1951، 2ط إحياء الكتاب العريب،     
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السرقات وبلور مفهومه يف النقد العريب القدمي، وحتدث عنه أول من وضع مصطلح «  "الجرجاني"يعترب و        

وأرسى مبادئه، وتوسع فيه حىت اختصه حبيز واسع من تفكريه، وقد تناول هذه املسألة من مجيع جوانبها، والحظ 

  1».وجود أفكار كثرية مشرتكة بني النصوص

ولست تُعّد من «: ىل التمييز بينها بقولهولتعدد طرق السرقة واختالفها من شاعر آلخر، عمد اجلرجاين إ       

جهابذة الكالم ونقاد الشعر، حىت متيز بني أصنافه وأقسامه، وحتيط علما برتبه ومنازله، فتفصل بني الّسرق 

والغصب، وبني اإلغارة واالختالس، وتعرف اإلملام من املالحظة، وتفرق بني املشرتك الذي ال جيوز اّدعاء الّسرق 

  2»...الذي ليس أحد أوىل بهفيه، واملبتدل 

ليس باألمر اليسري، فإذ جنده يضع بعض الصفات اليت  "القاضي الجرجاني"إذن فالسرقة حسب رأي       

  .ينبغي للناقد اجلهبذ أن يتسم �ا، أن يكون بصريا وعاما حىت يدركها، وهذا ما جعل القاضي حيدد أنواع السرقة

داء قدمي، وعيب عتيق، ومازال  - أيدك اهللا- والّسرق  «: ذلك يتجلى يف قولهكما يرى بأّن السرقة داء قدمي و      

  3»...الشاعر يستعني خباطر اآلخر، ويستمد من قرحيته، ويعتمد على معناه ولفظه

موضوع السرقات جنده مينع نفسه ويطالب غريه من النقاد بعدم ا�ام أي شاعر  حولومع كل ما أثاره       

  4».وهلذا السبب أحظر على نفسي وال أرى لغريي بت احلكم على شاعر بالسرقة « :بالسرقة، فيقول

أبرز النقاد الذين تطرقوا إىل التناص من خالل اشتغاله بالبحث يف أصول السرقات الشعرية  "الجرجاني"   

صطلح وأصنافها ومظاهرها، ولعل املتأمل يف كتاب الوساطة يالحظ وجود فكرة التناص، واملعرب عنها حتت م

  . ندرج عنها الكثري من األصنافالسرقة، واليت ت

  :أبو عثمان بن بحر الجاحظ -2 

أيضا من النقاد العرب القدماء، اللذين خاضوا يف مسألة السرقات الشعرية؛ وكان قد أشار  "الجاحظ"يعترب       

ال يعلم يف األرض شاعر تقدم يف تشبيه مصيب تام، ويف معىن  « :، بقوله " الحيوان"إىل السرقات يف كتابه 

غريب عجيب، أو يف معىن شريف كرمي، ويف بديع خمرتع، إال وكل من جاء من الشعراء من بعده، أو معه إن هو 

                                                           
  .183م، ص2010، 2للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ط عبد امللك مرتاض، نظرية النص األديب، دار هومة -  1
  .183الوساطة بني املتنيب وخصومه، ص القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين، -  2
  .214املرجع نفسه، ص -  3
  .215املرجع نفسه، ص -  4
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 مل يعد على لفظه، فيسرق بعضه أو يّدعيه بأسره، فإنه ال يدع أن يستعني باملعىن، وجيعل نفسه شريكا فيه، كاملعىن

الذي تتنازعه الشعراء، فتختلف ألفاظهم، وأعاريض أشعارهم، وال يكون أحد منهم أحق بذلك املعىن من 

  1».صاحبه

بأنه مهما حاول أي شاعر واجتهد يف إبداع قول أو تعبري سيجد من سبقه إليه،  "الجاحظ"ويتلخص قول       

  .اصلة بني الشعراءفهذا القول فيه إشارة دقيقة إىل موضوع السرقات الشعرية احل

إعجاب املتأخرين بإبداعات املتقدمني، وبذلك يأخذ املتأخرون من أفكار  «ويُرجع األصل يف السرقات إىل      

األوائل، وكان يف البداية رافض لفكرة السرقات من خالل وضعه ملصطلح التنازع؛ وهذا األخري الذي حيصل بني 

الدفاع عن مكارم العرب ومآثرها إال أنه يف آخر األمر تراجع عما الشعراء حول فكرة واحدة، وذلك كان بصدد 

  2».قاله، وتأكد بأن السرقات يف مفهومها العام هي أن يأخذ أديب من أديب آخر

مما سبق يتلخص لنا أن هناك إشارة دقيقة إىل ما يعرف باالشرتاك األديب، والذي تتداخل فيه أقوال  اوانطالق     

واحد، وما يدفع كل واحد منهم األخذ من اآلخر، وهذا ما يشكل معلما رئيسيا يف  املبدعني حول موضوع

  .التناص مبفهومه احلديث

  :ابن رشيق القيرواني -3    

سيكتشف مدى اشتمال املوروث القدمي على بوادر مفهوم  "البن رشيق"" العمدة"إّن املتتبع لكتاب        

إليها شكلت مدى التقارب احملقق بني كال املفهومني فيقول يف باب التناص، فالنظر إىل السرقات اليت أشار 

باب متسع جدا، ال يقدر أحد من الشعراء أن يّدعي السالمة منه، وفيه أشياء غامضة، إّال عن  «: السرقات بأنه

بألقاب  البصر احلاذق بالصناعة، وأخرى فاضحة ال ختفى على اجلاهل املغفل، وقد أتى احلامتي يف حيلة احملاضرة

كاإلصطراف، واإلجتالب، واإلنتحال، واإلهتدام، واإلغارة، واملرافدة، : حمدثة تدبر�ا ليس هلا حمصول إذا حتققت

  3».واإلستلحاق، وكلها قريب، وقد استعمل بعضها يف مكان بعض، غري أين ذاكرها على ما خيلت فيما بعد

                                                           
1
   2ط، )د ب( صطفى البايب احلليب، عبد السالم حممد هارون، مكتبة امل: ، حتقيق3عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، احليوان، ج وأب -  

  .311م، ص1965 -ه1385      
  .123 -121نظرية الّنص األديب، ص عبد امللك مرتاض، -  2
3
  حممد حمي الّدين عبد احلميد، دار اجليل، : ، حتقيق2علي احلسن بن رشيق القريواين األزدي، العمدة يف حماسن الشعر وأدابه ونقده، ج وأب -  

  .280، ص)د ت(، )د ط( لبنان،بريوت،      
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من خالل هذا القول يف اعتباره موضوع السرقة باب متسع، وبأّن هناك صعوبة يف  "ابن رشيق"يكمن رأي       

حصر ما هو سالف من النصوص السابقة داخل النص املنتج، سواء كتنصيص أو اقتباس أو استعارة، أو صدى،  

ابقيه كما يرى بأنه ال ميكن ألي شاعر أن يّدعي السالمة منه، فمن الضروري أن يستند الشاعر على نصوص س

  .من أجل بناء قصيدته، وهذه النصوص تتفاوت يف درجات التعرف عليها من قارئ آلخر

ويف هذا الباب من كتابه الذي خصصه للسرقات الشعرية بعد أن بّني أنواع السرقة وشرحها، كما شرحها       

وهذا ما يؤكد على أّن منهج  ، 1»أورد رأي اجلرجاين وعبد الكرمي يف السرقات، وانتقد ابن وكيع بشّدة «احلامتي 

  .يف التأليف يعتمد على انتقاء ألحسن ما قاله العلماء والنقاد يف موضوع السرقات "ابن رشيق"

وليس البن رشيق يف الباب كله رأي ذايت  «:قائال "لعمدةا"رأيه حول كتاب  "ان عباسإحسّ "ويضيف الناقد      

يعر مبحث السرقات اهتماما، إلميانه بأّن السرقة قد أصبحت أو متثيل جديد، والظن قوي بأّن ابن رشيق مل 

  2».قاعدة عامة يف احلياة الشعرية لعصره

مؤمن بأّن اإلبداع تراكما مستمر وليس خلقا من عدم، واضعا يف  "ابن رشيق"ومن هذا املنطلق يتضح لنا أّن      

العلماء والنقاد  ذلك العديد من املصطلحات اليت تعرب عن التداخل بني النصوص، معتمدا يف ذلك على ما قاله

  .عيف هذا املوضو 

  :محمد أحمد بن طباطبا العلوي -4

وإذا «:سرقات وأمساها باملعاين املشرتكة ويقول يف ذلكقضية ال "عيار الشعر"يف كتابه  "بن طباطبا"تناول     

تناول الشاعر املعاين اليت قد سبق إليها فأبرزها يف أحسن من الكسوة اليت عليها مل يعب بل وجب له فضل لطفه 

  :"أيب نواس"كقول ...وإحسانه فيه

  يي نـَْعنِ فَأَْنَت اْلذِ  انًالغَْيرَك إْنسَّ         َحةٍ َوإْن َجَرْت األَْلَفاُظ مَنا بَمرِ 

  :حيث يقول ،"األحوص"أخذه من 

َلى اْلُمَكرَّمِ  ْبنِ  ِال َي إِالَّ َمْدَحًة     َفَما هِ  الدَّْهرِ  رِ ي آخِ َمَتى َما َأُقْل فِ    3» لَيـْ

                                                           
  .456م، ص1981 -ه1491، 1ان عباس، تاريخ النقد األديب عند العرب، دار الثقافة، بريوت، لبنان، طإحسّ  -  1
  .456املرجع نفسه، ص -  2
  .79، صم2005 -ه1426، 2لبنان، ط -عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بريوت :حممد أمحد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، حتقيق -  3
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يرى بأّن الشاعر احملدث إذا أخد من معاين الشعراء القدماء اللذين سبقوه، فال بد عليه أن خيرجها  فهو     

  .ويوظفها حبّلة جديدة، وأحسن وقعا وتأثريا مما كانت عليه سابقا

وحيتاج من «:مث يورد بعد ذلك الوسائل اليت بإمكان الشاعر استخدامها إذا ما سلك هذا السبيل، فيقول    

لطاف احليلة، وتدقيق النظر يف تناول املعاين واستعار�ا، وتلبيسها حىت ختفى على نقادها إإىل ذا السبيل سلك ه

  1».يف غري اجلنس الذي تناوهلا منه’ والبصراء �ا، وينفرد بشهر�ا كأنه غري مسبوق إليها، فيستعمل املعاين املأخوذة

يلة، من أجل إدخال ما هو مأخوذ من كالم غريه بطريقة إذا فالبد على الشاعر أن يكون فطنا ويتسم باحل    

تنسجم مع سياقه الشعري، وأن ال يرتك دليال بأّن هذا الكالم مسروق، مع توظيفها يف أغراض أخرى غري اليت  

  .كانت عليها، فهو بذلك يشّبه املبدع  بالصائغ الذي يذيب الذهب والفضة وجيعلها يف حّلة جديدة

يلتمس العذر للمحدثني، ألّ�م قد سبقوا إىل   «الكتاب الذي تعرض فيه إىل السرقات فإنّه  وانطالقا من هذا   

كل معىن بديع، ولفظ فصيح، وحيلة لطيفة، وخالبة ساحرة، وهلذا السبب أباح للشاعر اإلقتداء بأشعار 

  2».األقدمني، ولكن ليس اإلقتداء باملسيء، وإّمنا اإلقتداء باحملسن

  . ن يأخذ احملدث من الذين سبقوه، ولكن البد عليه أن جييد انتقاء اجليد من الرديءال عيب أ نإذ    

من السرقات يتلخص يف أّن القدماء قد سبقوا إىل املعاين  "بن طباطبا"وانطالقا مما سبق يتضح لنا أّن موقف     

  .املعاين والتصرف فيهااألوىل، واليت تتسم باجلودة ومل يبق أمام احملدثني إالّ أن يعيدوا صياغة هذه 

ولة ومن خالل ما سبق نستنتج أّن التناص قد وجد لنفسه جذورا يف تربة النقد العريب القدمي؛ وما يؤيد هذه املق    

، لكن أشكاهلا املوظفة فالسرقة ليست مرادفة للتناص يف مفهومه دون مصطلحه،  هوجود مقاربات حامت حول

  . تعّد ضمن احلاالت اليت يتضمنها هذا املصطلح احلديث

   

                                                           
  .80ص  حممد أمحد بن طباطبا العلوي، -  1
  .92م، ص1958 ،)د ط( جامعة اإلسكندرية، -مصر حممد مصطفى هّدارة، مشكلة السرقات يف النقد العريب، مكتبة األجنلو مصرية، -  2
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  :التناص في النقد الغربي الحديث - اثالثً 

مصطلح التناص من املصطلحات النقدية احلديثة، الذي شغل حيزا كبريا من نقاد األدب املعاصرين،  يعدّ       

راء اليت سامهت يف بلورته، وذلك من خالل اجلهود واآلاهم، وسنحاول عرض أهم على اختالف مناهجهم ورؤ 

  :عرض أبرز أعالمه يف النقد الغريب

  :الشكالنيون الروس -1

اهتمت «؛ فقد مهدت هذه املدرسة لظهوره، حيث "الشكالنيين الروس"بدأ هذا املصطلح حديثا مع      

بالّنص األديب أكثر من أي مدرسة نقدية أو لسانية أخرى، وهم ينظرون إىل الّنص؛ على أنه نسيج لساين خال 

من كّل مقاربة تغزوه من اخلارج، فكانت نزعتهم تزامنية، إّال أّ�ا ظلت عندهم تساؤالت بوجود سياقات خارجية 

قرب أو بعد، وهذه التساؤالت  كانت مبثابة إرهاصات مهّدت لظهور التناص؛ واستمّد متّس الّنص من 

الشكالنيون الروس ذلك من األفكار الديسوسورية، هذا األخري الذي يرى بأنّه ال ميكن معرفة الكيان اللساين 

   1».الداخلي، إالّ باستحضار الظواهر اللسانية اخلارجية

قاموا بتقديس الّنص األديب، واعتربوه مبثابة نسيج لغوي مرتابط ال ميت  "روسالشكالنيين ال"أي أّن       

للخارج بصلة وال عالقة له به، إّال أّ�م طرحوا تساؤالت فيما خيص وجود سياق خارجي ميس الّنص، وهذا هو 

يتم إّال  الذي يرى الكيان اللساين الداخلي ال "سوسير"السبب الرئيسي يف ظهور التناص، حيث استقوا أفكار 

  .بوجود الكيان اخلارجي

الذي كان اهتمامه العلمي  (Rouman Jakobson)جاكبسون « :ويأيت على رأس هذه املدرسة     

منصبا بنسيج الّنص ومادته، وتأكيده على سنكرونية العمل األديب من كل مقاربة تأيت من خارج الّنص، وما حييل 

الّنص مما هو عالق بسياقه اخلارجي، وعلى الرغم من عدم استعماله ملصطلح التناص؛ إّال أنّه مهّد له من  عليه

بأّن تاريخ نظام ما، : خالل  مالحظاته القيمة حول عالقة السنكروين بالديكروين، ويأيت يف حديثه عن السيكروين

بوهم، فكل نظام تزامين يتضمن ماضيه ومستقبله  هو نظام، وهكذا تتجلى النزعة التزامنية اخلالصة اآلن أشبه

  2»...اللذين مها عنصراه البنيويان املالزمان

                                                           
  .11م، ص2011، )د ط(عبد اجلليل مرتاض، التناص، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -  1
  .111نور الّدين السد، األسلوبية  وحتليل اخلطاب، ص -  2
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من خالل ما طرحه من مالحظات وجيهة متعلقة  "جاكبسون"و�ذا ال ميكن إخفاء الدور الذي لعبه       

  .بالسنكروين والديكروين، وعنده تربز النزعة التزامنية املتضمنة للماضي واحلاضر

  :(Mikhaïl Bakhtine)ميخائيل باختين -2 

أول من وضع هذا املفهوم يف عشرينيات القرن  باختين «يكاد أصحاب التناص جيمعون على أّن       

املاضي،ورغم أنّه مل يستعمله �ذا االسم، إّال أنّه تكلم عنه بشكل واضح، حتت ما أمساه باحلوارية الذي كان 

والذي يركز فيه على صلة املتكلم مبتلقيه، ويتحقق  L’itraction Verbalيف البداية التفاعل اللفظي يقصد به

على شكل حواريني باث ومتلق، فاحلوارية عند باختني تعود إىل اخلطاب، وما هي إّال العالقة بني خطاب األنا 

  1».وخطاب األخر

تفاعل نصوص مع  التناص، والذي يعين به استعمل مصطلح احلوارية يف مقابل مصطلح "باختين"أي أّن       

  .بعضها البعض من خالل تواجد األنا واآلخر

يستعمل مصطلح احلوارية للداللة على العالقة بني أي تعبري والتعبريات األخرى؛  «إذن فهذا الفيلسوف       

بأنّه مهما كان موضوع الكالم، فإّن هذا املوضوع قد قيل من قبل، ويؤكد يف كتاباته املتأخرة على حقيقة جّلية 

   2».بصورة أو بأخرى، ومن املستحيل جتنب االلتقاء باخلطاب الذي تعلق به املوضوع سابقا

م حلوارية مفهو فا ،بني النصوصأول من بلور مصطلح التناص من خالل العالقة القائمة  "باختين"يعد بذلك       

لإلشارة إىل عالقة التبادل واالستجابة بني القارئ والنص عرب املفردات اليت تعترب عالمات  قد الروسييستخدمه النا

    .ه يدخل سياقه اخلاص يف سياق آخرأيديولوجية تضع بطريقة معينة حوارا مع اآلخر جتعل

  :(Julia Kristeva)جوليا كريستيفا -3

مما الشك فيه أّن العملية اإلبداعية ال توجد من العدم، وإّمنا نابعة من شيء سابق عنها، حيث استندت         

يف  جوليا كريستيفاظهر على يد الباحثة  «يف وضعها ملصطلح التناص، وهذا األخري  "باختين"إىل  "كريستيفا"

وأعيد نشرها يف كتايب  Tel Quelم، وصدرت يف جمليت 1967- م1966عّدة أحباث هلا كتبت بني 

Sémiotique ونص الرواية ،Le texte du Ronanشعرية " ، ويف مقدمة كتاب باختني

                                                           
  .14عبد اجلليل مرتاض، التناص ، ص -  1
  فخري صاحل، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، : ميخائيل باختني املبدأ احلواري، تر ،(Tzvetan Todorov)تزفيتان تودوروف -  2

  .124م، ص1996، 2ط      
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، ويتمحور التناص عند كريستيفا يف إشكالية اإلنتاجية النصية املتبلورة كعمل الّنص، فهو التقاطع "دوستويفسكي

بقة أو متزامنة، والعمل التناصي هو داخل نص لتعبري مأخوذ من نصوص أخرى، وبذلك فهو نقل لتغريات سا

-Polyphoniqueاقتطاع وحتويل، الذي يولد ظواهر تنتمي إىل استطيقا تسميها الصوت املتعدد 

Dialogisme1» ، مستندة يف ذلك إىل احلوارية عند باختني  

من خالل تقاطع نصوص مع بعضها البعض، معتربة يف ذلك  سد مصطلح التناصجتُ  "كريستيفا"أي أّن       

  .النص لوحة من االقتباسات، وأّن كل نص هو امتداد لنصوص أخرى

إذ ال خيلو رأيها من عثرات  «وحتاول هذه الباحثة البلغارية إىل إعطاء تعريف للتناص يف الدراسات احلديثة،      

كذا من تعميمات جتنح إىل نوع من الضبابية أو التناقض يف تقدميها الريادة أو البداية يف تقدميها للمصطلحات، و 

  2».ملصطلح التناص، فأحيانا تبدو متطرفة وأحيانا أخرى معتدلة

هي أول من وضع مصطلح التناص، منطلقة يف ذلك من  "جوليا كريستيفا"وبذلك خنلص إىل أّن البلغارية       

  .واليت ترى بأّن كل نص هو امتصاص لنص آخر أو حتويل عنه ،"باختين"مفهوم احلوارية عند الروسي 

  :(Roland Barth)روالن بارت-4

وينطلق هذا الناقد من  «هو اآلخر من النقاد الغربيني احملدثني الذين التفتوا إىل التناص  "روالن بارت"يعد       

رد مصطلح التناص عنده ألول مرة منجزات البلغارية كريستيفا، هذه املنجزات عمل على توسيعها وشرحها، وو 

م، ونظرية الّنص بالنسبة له هي نسيج اخلطاب،ويرى بأّن النص منسوج متاما من عدد من 1973عام 

االقتباسات، ومن املراجع واألصداء، لغات ثقافية سابقة أو معاصرة، تتجاوز الّنص من جانب إىل آخر يف 

  3».جتسيمة واسعة

عنده هو تداخل حاصل بني جمموعة من النصوص، وتكون سابقة عنه أو معاصرة له، وهو مبثابة  فالّنص      

  .البؤرة اليت تستدعي إشعاعات النصوص األخرى

                                                           
  .107نور الّدين السد، األسلوبية وحتليل اخلطاب، ص -  1
  .12أمحد الزعيب، التناص نظريا وتطبيقيا، ص -  2
  .143-142ص عز الّدين املناصرة، علم التناص املقارن، -3
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عندما يتداخل نص مع نصوص أخرى، فال ميكن اعتبار أّن هذا الّنص أصلي، وكذا االقتباسات  «فهو يرى أنّه 

ميكن رّدها إىل أصوهلا، إّال أنّه قد سبقت قراء�ا، فهي اقتباسات ال تقدم اليت يتكون منها جمهولة االسم، وال 

  1».نفسها وال توضع بني أقواس

  .إذن ال ميكن اعتبار الّنص بأنّه أصلي عندما تتداخل فيه جمموعة من النصوص واالقتباسات الغامضة      

صد به وجود تناص آخر يستحضره القارئ، جيولوجيا كتابات والذي يق «بأّن الّنص هو  "بارت"ويضيف        

فريى بأّن الكاتب يستحضر نصوصا من خمزونه الثقايف والذي قد خيتلف عن ما ميلكه الكاتب أثناء الكتابة، 

وهذا يرتبط بنظريات أو دراسات بارت حول  ،...وبذلك يصبح الّنص هنا تناص يف تناص يف تناص وهكذا

  2».القارئ باعتباره منتج آخر للّنص

حول احلوارية وما قالته " باختين"مل يضف شيئا جديدا عما قاله  "روالن بارت"وخنلص إىل أّن        

، مع توسيع مفهوم التناص "كريستيفا"حول التناص، إّال أنّه عمل على تأكيد وشرح بعض ما قالته " كريستيفا"

  .باإلضافة إىل بعض املالحظات

  :(Gérard Genette)جيرار جينيت  -5

سوف يالحظ اختالفا  ،"روالن بارت"و" جوليا كريستيفا"الشك أّن املتأمل يف مفهوم التناص لدى        

إذ يعتربه نوعا من املعرفة  « ،"التعالي النصي "فهو يعين عناية فائقة مبا مساه  ،"جيرار جينيت"جوهريا عما طرحه 

) التداخل الّنصي(اليت تبني العالقة الواضحة واخلفية بني نص مع غريه من النصوص، و�ذا يكون التعايل متضمنا 

الوجود اللغوي نسبيا كان أم  : باملعىن الدقيق والكالسيكي احملدد منذ كريستيفا، واملقصود بالتداخل الّنصي هنا

يضا ضمن التعايل الّنصي عالقات أخرى كاحملاكاة والتغيري، باإلضافة إىل املعارضة، كامال أم ناقصا، ويدخل أ

واحملاكاة الساخرة، وجيب التنبيه إىل أّن التعايل الّنصي حيتوي بالضرورة على عالقة تداخل بني الّنص وخمتلف أمناط 

أوهلما يقوم على : و يف منطنياخلطاب اليت تنتمي إليها، وبذلك ميكن أن حنصر أشكال التناص على هذا النح

  3».العفوية وعدم القصد، وثانيهما يعتمد على الوعي والقصد

  .من خالل وجود عالقة بني نص وآخر "التعالي الّنصي"وضع مصطلح  "جيرار جينيت"مبعىن أّن        

                                                           
  .27-26عبد اجلليل مرتاض، التناص، ص -  1
  .13أمحد الزعيب، التناص، ص -  2
  .153-152ص م،1990، 1الشركة املصرية العاملية للنشر، لوجنمان، ط القاهر اجلرجاين، حممد عبد املطلب، قضايا احلداثة عند عبد -  3



 

36 

العالقات الّنصية،  ليحل حمل التناص ألنّه أمجع أمشل ويتسع ملختلف« ولقد استعمل املتعاليات الّنصية       

  1»و�ذا يصبح التناص مفهوما فرعيا مع بقية املفاهيم اليت أدخله جينيت أنواعا وأشكاال من املتعاليات الّنصية

ما هو سوى عالقة نصية متعالية من بني العالقات األخرى  "جيرار جينيت" على هذا فالتناص حسب وبناءا     

  .احلاصلة داخل الّنص

منها ما يسميه النصوص الشاملة  «الباحث بتقسيم املتعاليات النصية إىل أصناف  كما قام هذا    

Architextes  وهو مصطلح يعادل مفهوم األدبية عند الشكالنيني الروس، ومصطلح التعايل عند البحث عن

 Laواالستشهاد   ،La Transtextualiteعالقة التقاطع والتداخل بني النصوص وما بعد نصية 

Citation  عند القدماء، واملعارضة والتلميحL’allusion وما بني نصية،Par texte  وهو تناص أقل

-L’avantوضوحا وملحمة بسيطة وفرعي يف جمال العالقة بني الّنص، وهو مصطلح يقارب ما قبل نصية 

Texte 2»...الذي يشتمل على املسودات واملشاريع غري املكتملة للكتاب مثل املذكرات وخطط عند القدماء  

جعل من املتعاليات الّنصية نظاما حمكما ساعد على تطوير البحث  "جيرار جينيت" و�ذا نستطيع القول أنّ     

  .التناصي وذلك من خالل إعطاء اإلجراءات التحليلية للّنص منطا قانونيا، عالئقيا يتميز بني النصوص

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  1، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط)مدخل إىل مجاليات التفاعل اإلبداعي(سعيد يقطني، من الّنص إىل الّنص املرتابط -  1

  .95م، ص2005     
  .113وحتليل اخلطاب، صنور الّدين السد، األسلوبية  -  2
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  :مستويات التناص أنواعه وآلياته: ارابعً 

  :التناصمستويات  -1

تعددت مستويات التناص بتعدد قراءات املبدعني ، واختالف املناهج النقدية وتفاو�م يف استخدام       

النصوص أيا كانت طبيعتها، وهنا سنقف عند ناقدين يعّدان من أعالم النقد املعاصر، اللذين قاما بتحديد 

  .يف النقد العريب "حمد بنيسم"ويف النقد الغريب،  "جوليا كريستيفا"مستويات التناص ومها 

  :وحدد�ا يف ثالث مستويات :جوليا كريستيفا*

ويكون فيها معىن النص قراءة نوعية  يف ضوء هذا املستوى ينفي املبدع النصوص نفيا كليا دالليا، :النفي الكلي-أ«

احلقيقي الذي يفك خاصة؛ قائمة على حماورة هذه النصوص الثابتة ويشرتط هنا ذكاء القارئ باعتباره املبدع 

  .شفرات الرسالة ويعيدها إىل أصلها الطبيعي

وأساس هذا املستوى توظيف النصوص الغائبة بطريقة قريبة من مصطلحي التضمني واالقتباس  :النفي املتوازي- ب

وظفة هو نفسه املعروفني يف الدراسات البالغية العربية القدمية، ويف هذه احلالة يبقى املعىن املنطقي للبنية النصية امل

  .يف البنية النصية الغائبة عالوة إىل التشكيل اخلارجي

وهنا يقوم املبدع بتغيري امتصاص النص املرجعي، وذلك بتوظيف املقاطع أو السياقات من خال  :النفي اجلزئي- ج

  1».نفي جزئي أو بعض األجزاء منه

اعتمدت ثالث مستويات للتناص، وكل مستوى خيتلف  "ليا كريستيفاجو " من خالل ما سبق يتضح أنّ        

عن اآلخر، ففي النفي الكلي يقوم املبدع بنفي املقطع الدخيل نفيا كليا، أما يف النفي املتوازي فيظل فيه معىن 

  .املقطع نفسه، أما يف النفي اجلزئي فيكون جزء واحد فقط من النص املرجعي منفيا

  :فقد جعل مستويات التناص ثالثة هي "محمد بنيس"املغريب  أما بالنسبة للناقد :يسمحمد بنّ *

وذلك من خالل التعامل مع النص الغائب بوعي سكوين ليس له القدرة على اعتبار النص : التناص اإلجرتاري-أ«

 إبداعيا وال �ائيا، وساد هذا النوع من التناص يف عصور االحنطاط ، إذ كان الشعراء يتعاملون مع النصوص الغائبة

                                                           
   .158 -155، ص )د ت(، )د ط(مجال مباركي، التناص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، دار هومة للنشر، اجلزائر، -  1
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بوعي خال من التوهج وروح اإلبداع، وبذلك ساد متجيد بعض املظاهر الشكلية اخلارجية يف انفصاهلا عن البنية 

  .العامة للنص كحركة وصريورة

وفيه يعيد الشاعر كتابة النص وفق متطلبات جتربته ووعيه الفين حبقيقة النص شكال : التناص االمتصاصي- ب

اءة النص الغائب، وهو القانون الذي ينطبق بدوره من االعرتاف بأمهية هذا ومضمونا، وهذا ميثل مرحلة أعلى قر 

  1».النص، والذي يتعامل معه كحركة وحتول ال ينفيان األصل بل يسامهان يف استمراره

قول سابق للنص «:هو محمد بنيسوأورد الباحث مجال مباركي أّن التناص االمتصاصي من زاوية نظر        

الغائب مبعىن أّن الشاعر ينطلق فيه من قناعة راسخة، والذي يكون بدوره غري قابل للنقد أو احلوار األمر الذي 

  2».جيعله مستمرا يف احلياة ومتفاعال مع النصوص األخرى مستقبال

أرضية علمية صلبة حتطم  هو أعلى مرحلة من مراحل قراءة النص الغائب، إذ يعتمد على :التناص احلواري -ج«

  3».مظاهر االستالب، مهما كان نوعه، وشكله، وحجمه، وجمال لتقديس كل النصوص الغائبة مع احلوار

حيدد للتداخل النصي حسب نوعية القراءة للنص الغائب ثالث مستويات تتخذ  "محمد بنيس"إذن       

  .ة لنص من النصوص الغائبةعي املصاحب لكل قراءو قوانني، وهذه القوانني حتدد طبيعة ال

   

                                                           
  .253م، ص1979، 1ط دار العودة، بريوت، اهرة الشعر املعاصر يف املغرب، يس، ظحممد بنّ  -  1
  .152ص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، مجال مباركي، التناص -  2
  .270ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب، ص س،حممد بنيّ  -  3
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  :أنواع التناص -2

التناص  املباشر وغري  «يتم استدعاء النصوص بأشكاهلا املختلفة ولذلك جند تعدد يف أنواع التناص فهناك         

املباشر فإنّه يتمثل يف اجتزاء قطعة من الّنص أو النصوص السابقة؛ ووضعها يف الّنص  املباشر؛ فبالنسبة للتناص

اجلديد، ويكون تاما أو جمزوءا أو حمورا، أما غري املباشر فهو الذي يستنبط من الّنص استنباطا ويرجع إىل تناص 

  1» وشفراته وترميزاته األفكار أو املخزون الثقايف، الذي يستحضر خمزونه الثقايف حلل إمياءات الّنص

، فهناك نوعان أساسيان من "لمحمد مفتاح" "تحليل الخطاب الشعري"أما حسب ما جاء يف كتاب       

إليها، واحملاكاة املقتدية  اليت حياول كثري من الباحثني أن خيتزل التناص) النقيضة(احملاكاة الساخرة  « :التناص ومها

  2» اليت ميكن أن جند يف بعض الثقافات من جيعلها هي الركيزة األساسية للتناص) املعارضة(

ومبا أّن الدراسات واآلراء ختتلف، فنجد من يقسم التناص إىل أنواع حسب سياق النص الذي يتمحور       

  :حوله ومنها

  :التناص الّديني -1

ويكون ذلك عن طريق االقتباس أو التضمني؛ من القرآن  تداخل نصوص دينية خمتارة؛«  :صد بهويق       

الكرمي، أو احلديث النبوي الشريف، أو اخلطب، أو األخبار الدينية، مع النص األصلي، وما يؤدي إىل انسجام 

ّديين بدوره يتفرع والتناص ال، 3» هذه النصوص مع بعضها يف السياق وتؤدي غرضا فكريا أو فنيا أو كليهما معا

  :إىل تناصني

وهو من النماذج اليت استغلت الّنص القرآين استغالال فنيا، ونوضح هذا النوع من التناص  «: التناص القرآني -أ

الذي يعترب من أبرز الشعراء اجلزائريني املعاصرين الذين تفاعلوا مع الّنص  "لمحمد ناصر"من خالل املقطع التايل 

  :القرآين ووظفوه على شكل اقتباس وذلك بتوظيفه لسورة املسد قائال

َقَلبٍ         تـََبْت َيَداَك َأبَا َلَهبٍ «    َوَلَقْيَت َأْسَوَء ُمنـْ

  َكْم       فـََتى َأَرْدَت َوَلْم ُتصبْ   يَرانِ يَا َمْشَعَل النِّ 

                                                           
1
  .79ص م،2007، )د ط(القاهرة، -مصر، مكتبة اآلداب، )طبيقالنظرية والت(عزة شبل حممد، علم لغة النص -  

  .122حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري، ص -  2
  .37التناص، صأمحد الزعيب،  -  3
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  َأْعَذاٌر َوَال َعَجبْ   النيَراُن َكْم     *َوالَقْرمطي                               

  ؟َغْيٌظ َأْو َأْعَماُل َغَضبْ      َأَتْحَترُق اْلُقْرآَن َمْن      

  1» َوَصبْ الْ  َبا   بٌر َتْحَت َأنَاةِ َوَعْن الجِ *يدِ َفَشْكُل الَولِ    

، حمدثا "تـَبَّْت يََدا َأيب َهلَبْ "من اآلية الكرمية  "محمد ناصر"نالحظ من خالل هذه األبيات اقتباس الشاعر       

، كما جند أيضا يف هذا املقطع إشارة لبعض األحداث "تـََبْت يََداكَ "يف ذلك تغيري بإضافته لكاف املخاطبة 

  .التارخيية اليت حلقت باألمة العربية اإلسالمية، وهي حرق القرامطة لبغداد؛ وحرق الوليد بن يزيد للقرآن

الشك أّن احلديث النبوي الشريف كتاب مقدس؛ يأيت بعد القرآن الكرمي من خالل  :تناص الحديثيال -ب

فصاحة اللفظ، وبالغة القول، إذ كان يوظف احلديث النبوي بشكل فّعال يف السياق الشعري، متوقفا على براعة 

نلحظ حضورا بارزا " دي زكريامف"الشاعر وقدرته على استحضاره، ودجمه يف نصه، وبالرجوع إىل أعمال الشاعر 

  :فيقول ،"فلسطين على الصليب"لنص احلديث، ومثال ذلك ما جاء يف قصيدته 

َرًة       مَن الّذْئبِ  ُمَحَمدٌ  «   2» اْلَقاصيَّةِ  َواْلَغَنمِ  َأبـَْقى لََنا عبـْ

َا يَْأُكُل الذْئُب مَن اْلَغنَّم فـََعَلْيُكْم  «من نص احلديث النبوي الشهري  ذوهذا البيت واضح أنّه مأخو      باجلََْماَعة فَإمنَّ

  3» اْلَقاصَيةُ 

؛ استطاع برباعته تضمني شعره من املوروث الّديين، ليتناسب مع ما "مفدي زكريا"ميكن القول إّن الشاعر      

  .يريد تبليغه للمتلقي، حماوال التأثري فيه من خالل تفعيل احلس الثوري والوطين

  :  التاريخيالتناص  - 2 

ن تكون مناسبة أمنتقاة؛ مع الّنص األصلي، والبد تداخل نصوص تارخيية خمتارة و  « واملراد بالتناص التارخيي       

  4».ومنسجمة لدى املؤلف مع سياق نصه أو احلدث الذي يرصده، وتؤدي غرضا فكريا أو فنيا أو كليهما معا

                                                           
  .26م، ص1981، )طد ( سسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،حممد ناصر، أغنيات النخيل، املؤ  -  1

  .الوليد بن يزيد الذي حرق القرآن :الوليد * ،نسبة إىل القرامطة الذين حرقوا بغداد : القرمطي *
  .287صم، 2009، )د ط( ، اجلزائر، مفدي زكريا، اللهيب املقدس، موفم للنشر -  2
  .150، ص1سنن أيب داوود، ج -  3
  .30-29أمحد الزعيب، التناص، ص -  4
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له أّن هذا اخلطاب مسكونا يف ذاكرة التاريخ، وكذا النصوص  ايبدو  الدارس للخطاب الشعري املعاصرف       

ال ينطلق من الفراغ عند   « القدمية اليت تأثر �ا الشعراء ووظفوها يف نصوصهم املقروءة وهذا دليل على أّن الشاعر

ويف  كتابته لنصوصه، وهو يكتب يسرتجع التاريخ العريب الضخم، ويأخذ منه ما يشاء وما يالئم ويناسب رؤاه،

ذلك إعادة إلحياء الرتاث والنصوص القدمية؛ والقارئ للنصوص الشعرية جيدها تتفاعل مع املادة التارخيية؛ 

والشعرية؛ وعلى الرغم من ذلك فهو ال يؤسس منوذج بديل بل يفتح أفاق جديدة لتناص توالده ميزج بني القدمي 

  1». واجلديد، ليشبع نفسية القارئ

  :التناص األدبي -3

تداخل نصوص أدبية خمتارة، قدمية وحديثة، شعرا أو نثرا، مع الّنص األصلي،  « :ويعىن بالتناص األديب      

حبيث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر اإلمكان على الفكرة اليت يطرحها املؤلف أو احلالة اليت جيسدها ويقدمها 

احلدث الذي يسرد فيه الّنص، ويزيده عمقا، أو يف نصه، وكثريا من مناذج التناص األديب يأيت مندجما مع سياق 

   2». تعبريا، أو تأثريه حسب ما يقتضيه احلال يف السياق

وبذلك فالتناص األديب هو استحضار لنصوص أدبية سابقة بفرعيها الشعري والنثري؛ سواء تنتمي إىل الثقافة       

  .نفسها أوال، مع اشرتاط االنسجام

ّن للتناص أنواعا عديدة، ختتلف باختالف النصوص، فهو يرتاوح بني تناص أن القول انطالقا مما سبق ميك      

  . مباشر وغري مباشر، وكذا ميكن تصنيفه حسب طبيعة السياق إىل عّدة أنواع كالتناص الّديين، والتارخيي، واألديب

  :آليات التناص-3

- أ « :آليات التناص نوردها كاآليت "تحليل الخطاب الشعري"يف كتابه  "محمد مفتاح"حيدد الباحث       

  :كون بأشكال خمتلفة تبسط النص، ومن الوسائل اليت يعتمدها الكاتب يف التمطيط هيتوقد  :آلية التمطيط

 - لوق، عسل -قول: ،فالقلب مثل)احملور-الكلمة(،الباراكورام )اجلناس بالقلب وبالتصحيف( :األناكرام -1

السهر، أما الكلمة احملور فقد تكون أصوا�ا مشتقة طوال النص لتثري  –،الزهر حنل  –خنل : لسع،والتصحيف مثل

  .انتباه القارئ ،وميكن أن تكون غائبة عن النص، وقد تكون حاضرة فيه، وهي حتتاج إىل تركيز القارئ

                                                           
  .232، صيف الشعر اجلزائري املعاصر مجال مباركي، التناص ومجالياته -  1
  .50أمحد الزعيب، التناص، ص -  2
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فيجعل إنّه أساس كل خطاب، فالشاعر قد يلجأ إىل وسائل متعددة تنتمي كلها إىل هذا املفهوم، :الشرح- 2

البيت األول حمورا، مث يبين عليه املقطوعة أو القصيدة، وقد يستعري قوال معروفا ليجعله يف األول، أو يف الوسط، أو 

  1».يف األخري، مث ميططه يف صيغ خمتلفة

فالشرح هو أهم وسيلة يعتمد فيها الكاتب على التمطيط، من خالل تفسريه للفكرة اليت حياول شرحها،       

  .ان الشرح أساس كل خطاب شعري، فقد يكون كلمة حمورية يف القصيدة كلهاولذلك ك

تقوم بدور جوهري يف كل خطاب، وال يسمى الشعر من خالل ما تبثه يف اجلمادات من حياة : االستعارة-3« 

  .شعاري حيزا مكانيا، وزمانيا طويالعبري اإلوتشخيص، حبيث يؤدي هذا إىل احتالل الت

  .على مستوى األصوات، والكلمات، والصيغ، متجليا يف الرتاكم أو التباينويكون :التكرار - 4

  .إّن جوهر القصيدة الصراعي يولد توترات عديدة، مما يؤدي إىل منو القصيدة فضائيا وزمانيا:الشكل الدرامي - 5

ملشا�ة مع واقع العام عالقة ا(إّن اآلليات التمطيطية تؤدي إىل ما ميكن تسميته بأيقونة الكتابة:أيقونة الكتابة - 6

، وبالتايل فإّن جتاوز الكلمات املتشا�ة وتباعدها، وارتباط املقوالت النحوية ببعضها البعض،أو إتباع )اخلارجي

  2».طاب الشعريالفضاء الذي حتتله، أو ضيقه، وهي أشياء هلا دالال�ا يف اخل

كون بأشكال متعددة ترتاوح بني األناكرام ، والشرح، ت يتومن هنا فالتمطيط آلية من آليات التناص، وال      

واالستعارة، والتكرار، والشكل الدرامي، وأيقونة الكتابة، وكل شكل من هذه األشكال له وظيفته اخلاصة اليت 

  .  يؤديها، ويشرتك كل منها يف تبسيط النص

عملية « :لتناص على التمطيط، وهي فاإلجياز أيضا مهم يف التناص، ومن اخلطأ قصر عملية ا :آلية اإليجاز-ب 

، وهي حتتاج إىل شرح وتوضيح ليدركها املتلقي العادي، )اإلحالة احملضة(تعتمد على الرتكيز واالختصار وتدعى

ولذلك جند شروحا لبعض القصائد اليت حتتوي على هذه احلاالت، إذ ال يذكر الشاعر فيها إّال األوصاف املتناهية 

  3».األوصاف املتناهية يف الشهرة أو القبحيف الشهرة واحلسن، أو 

فاملقصود باإلجياز هو أنه عندما ينشر الكاتب النص، فإنّه يقوم كذلك بتلخيصه واختصاره عما كان عليه من     

  .قبل، عن طريق اإلشارات والتلميحات الدالة

                                                           
1
  .126، ص )إسرتاتيجية التناص( حتليل اخلطاب الشعري حممد مفتاح، -  

  .127-126املرجع نفسه، ص -  2
  .128 ، صاملرجع نفسه -  3



 

43 

  :اإلجياز بدوره إىل، يقسم "التناص في شعر الرواد"من خالل كتابه  "احمد ناهم"وجند الباحث       

وهو أهم أنواع اإلجياز، ويقصد به اإلشارة إىل حدث مشهور، أو قصة معروفة، دون أن يتم شرح  :التلميح-1 «

  .هذا االسم داخل منت النص ، ويف هامش الصفحة

الذي هو متطيط الفكرة ،أو مقولة يف بداية القصيدة، أما التلخيص  هو على عكس الباراكورام :التلخيص- 2

  1».فيكون لفكرة يف الشطر األخري من مقطعها

وهو آلية تكثيفية يلجأ إليها الشاعر لغرض بالغي شعري، وتكون مثة إشارة إىل احلدث كالبياض  :الحذف- 3 «

  .والنقاط

  .واستلهام وامتصاص للرتاث، والتفاعل معه ينظر إليه بأنه شكل من أشكال التناص، :اإلقتباس- 4

وهو استشهاد لبيت أو أبيات،وهو من املداخل اليت عرّج عليها املتناصون، وذلك أن يستعري  :التضمين- 5

  2».الشاعر شطرا أو بيتا من شاعر آخر ويدرجه يف بيت أو قصيدة له

ه، أو ترمجته لبعض النصوص، أي أن ويقصد �ا ترمجة الشاعر لبعض األبيات املتضمنة يف نص:الترجمة-6«

  3».الرتمجة وسيلة تعبريية تناصية

الشاعر أو الكاتب إىل اختصار الكالم يف الّنص،  افيه داز هو آلية من آليات التناص، يعمومنه فاإلجي      

ويكون ذلك إما عن طريق التلميح، أو التلخيص، أو احلذف، أو االقتباس، أو التضمني ، أو الرتمجة، فكل هذه 

  .العناصر هدفها واحد وهو اإلجياز

طريق الشرح والتفسري  هذه هي اآلليات اليت من خالهلا يكون التناص، فهو إما أن يكون متطيطا عن نإذ       

اليت تتداخل فيه النصوص وتتعالق بصورة واضحة، وإما أن يكون تلخيصا، من خالل اإلشارة إىل احلوادث 

 . املشهورة

                                                           
  .103ص  ،م2007، 1أمحد ناهم، التناص يف شعر الرواد، دار األفاق العربية، القاهرة، مصر، ط -  1
  .106املرجع نفسه، ص -  2
  .108، صأمحد ناهم، التناص يف شعر الرواد-  3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

تجليات التناص ومستوياته في شعر : الفصل الثاني      

  أمل دنقل

  التناص في شعر أمل دنقل: المبحث األول          

  التناص القرآين: المطلب األول

  التناص التارخيي: المطلب الثاني

  التناص األسطوري: المطلب الثالث

  مستويات التناص في شعر أمل دنقل: المبحث الثاني    

  املستوى االجرتاري: المطلب األول

  املستوى االمتصاصي: المطلب الثاني

  املستوى احلواري: المطلب الثالث
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  :في شعر أمل دنقل التناص :أوًال 

  :التناص القرآني -1

يستطيع بسهولة أن يدرك األثر الواضح للقرآن الكرمي يف أسلوبه " أمل دنقل"الشك أّن املطلع على شعر       

املفردات والعبارات، وكثريا من القصص واملواقف، وبعض  وتصوراته، حيث استلهم من القرآن عديدا من

  ."تناص موضوعي"و  "تناص شكلي": التناص القرآين عند شاعرنا إىل قسمني الشخصيات الّدينية، وانقسمّ 

، فلقد �ل الشاعر من هذا املصدر، ومتثل اآليات القرآنية يف قصائده، وطرق "التناص الشكلي"فيما خيص       

فهو حاضر على مستوى الكلمة املفردة، وعلى مستوى اجلملة  «نصوص القرآنية على أشكال متباينة، التوظيف لل

واآلية، وأحيانا أخرى يتجاوز ذلك إىل إعادة إنتاج جو القصص القرآين ضمن السياق الذي خيدم البناء الشكلي 

  1» والداليل الذي يرمي إليها كل توظيف

إىل بعض النصوص الشعرية املتناصة مع اآليات القرآنية يف هذا القسم، والتماس ومن هنا جيب علينا التطرق       

  :داللتها ووظيفتها يف املنت الشعري، وفيما يلي بعض النماذج

، إذ "سورة التين"جند ورود كلمات من  ،"تعليق على ما حدث"من ديوان  "ال وقت للبكاء"ففي قصيدة     

  :يقول

  َوالَزيـُْتونْ ين َوالتِّ .. «

  َوطُور ِسينيَن، َوَهَذا اْلبَـَلِد اْلَمْحُزونْ 

  َلَقْد رََأْيُت يـَْوَمَها َسَفاِئَن اْإلفْـَرْنجْ 

  2» تـَُغوُص َتْحَت اْلَمْوجْ 

سورة ( ﴾ )3(َوَهَذا اْلبَـَلِد اْألَِميِن ) 2(َوطُوِر ِسيِنيَن ) 1(َوالتِّيِن َوالزَّيـُْتوِن  ﴿:وهذا مأخوذ من قوله تعاىل    

  )3- 1ني، اآلية التّ 
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إذا كان اهللا عّز وجل قد إال ّ يوضح أمهية ما يقول، ويقسم به، من هذه السورة القرآنية، ل نسج الشاعر أبياته      

انطالقا من  لالستلهام من هذه اآليات والقسم �ا الشاعرلعظمتهما، فهذا ما دفع ب ني والزيتون نظراأقسم بالتّ 

عاش
ُ
  .مآسي وواقع الشعب امل

، القائمة بني شعره والقرآن الكرميويتكرر القسم لدى الشاعر للمرة الثانية، فهو بذلك يكشف عن العالقة     

  :وجاءت مرة أخرى على النحو التايل

  َوالَزيـُْتونْ  ينِ َوالتِّ  «

  ، َوَهَذا اْلبَـَلْد اْلَمْحُزونْ ينَ ينِ سِ  ورِ َوطُ   

َلة الثَامِ      ..ْشرينَ َواْلعِ  نِ َلَقْد رََأْيُت لَيـْ

  :مْن سْبَتْمبَـْر اْلَحزينْ   

  َشْعبي اْلَجريحْ  رََأْيُت في ُهَتافِ   

  رََأْيُت َخْلَف الُصوَرةِ   

  يَا َمْنُصورَة، .. َوْجَهكِ   

  1» ي َيَدْي َصبيحْ فِ  اْلَمْأُسورْ  عِ َوْجَه َلويْس الًتاسِ   

يعمد على تكرار القسم، حماكيا يف ذلك القرآن  "أمل دنقل"من خالل هذا املقطع الشعري، نلحظ أّن     

  ."جمال عبد الناصر"الكرمي، وذلك بغية التأكيد عن ما آل إليه الشعب املصري إثر رحيل رئيسهم 

 سرحان ال"قصيدة ، يستمر فيه هذا اهلاجس القومي، وذلك يف "العهد اآلتي"ومثة نص آخر ضمن ديوان     

  :، يقول الشاعر فيها عن القدس"يستلم مفاتيح القدس

  2» )ُل الَرْأُس َشْيَباَيْشَتعِ (َي اْلُقْدْس َوَعُجوٌز هِ  «
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قَاَل َربِّ ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم  ﴿ :، يف قوله تعاىل"سورة مريم"ومن الواضح أّن الشاعر استقى بيته هذا من       

  )4سورة مرمي، اآلية( ﴾الرَّْأُس َشْيًباِمنِّي َواْشتَـَعَل 

إذن فهذا الّنص جاء لربط املقارنة والتشبيه بني وضع كل من النيب زكريا الذي بلغ منه احلزن ذروته، واشتعل       

رأسه شيبا، بعد أن شاخ ووهن منه العظم، والقدس اليت وصلت إىل مرحلة الوهن والتعب، وأ�ا تشتعل نارا من 

تضفي على احلدث استمرارية املعاناة وتواصل " يشتعل"االحتالل الصهيوين، وهذه الصيغة املضارعة للفعل طرف 

  .النكبات

من ديوان  "الخيول"، يتناص فيه مع القرآن الكرمي، وذلك يندرج يف قصيدة وهناك نص آخر للشاعر      

  :، إذ يقول "8لغرفةا أوراق"

  :يـَتـَُها اْلَخْيلُ أَ .. َأرُْكضي َأْو قفي اْآلَن  «

  َلْست اْلُمغيرَات ُصْبًحا  

  1» َضْبًحا –َكَما قيَل   -َوالَ اْلَعاديَات   

 ﴾)3(َفاْلُمِغيَراِت ُصْبًحا ) 2(فَاْلُمورِيَاِت َقْدًحا ) 1(َواْلَعاِديَاِت َضْبًحا  ﴿:وهذا مأخوذ من قوله تعاىل       

  )3-1سورة العاديات، اآلية(

فالشاعر هنا يقدم لنا نوعني خمتلفني من أنواع اخليول، فالنوع األول ينص عليه القرآن، إذ هي اخليل       

العاديات، اليت تعدو وجتري إىل الغزو صباحا، وتتابع يف اجلري، وال تتقاطع أنفاسها، للداللة على حّدة املعركة 

الزمن الذي يعيشه الشاعر، والذي يرى فيه أّن اخليول وقو�ا، أّما النوع الثاين يف القصيدة، هو النوع الراهن يف 

أصبحت للزينة واللهو، وليست للجري يف الغزو والنضال من أجل األمة، ال صباحا وال مساءا، والّنص هنا يبني 

يأس الشاعر من قدرة العرب على إحداث تغيري يف وضعها املؤمل، إذن فالشاعر جعل من القرآن الكرمي مستندا 

ه ليعرب به عن تقهقر األمة العربية، ووضعها املتأزم الذي آلت إليه، جاعال من اخليل رمزا للرتف، نتيجة يتكئ علي

  .ملعايشته هذه الفرتة كو�ا أشد الفرتات اضطرابا يف تاريخ الوطن العريب
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بنا التنويه إىل أّن الشاعر مل يكتف بتوظيف اآليات القرآنية يف املنت الشعري فقط، بل وظفها حىت يف  ردوجي      

يف قوله  "سورة يوسف"؛ ونصها يف القرآن موجود يف "قالت امرأة في المدينة"عناوين قصائده، مثل عنوان 

  )30سورة يوسف، اآلية( ﴾ َراِوُد فـََتاَها َعْن نـَْفِسهِ َوقَاَل ِنْسَوٌة ِفي اْلَمِديَنِة اْمَرَأُة اْلَعزِيِز تُـ  ﴿: تعاىل

للقرآن الكرمي يف شعره، وذلك  "أمل دنقل"ومن خالل القصائد اليت تطرقنا إليها يتضح لنا مدى توظيف       

  .من خالل توظيفه لكلمات وعبارات كما هي واردة يف الذكر احلكيم، وهذا ما يطلق عليه التناص الشكلي

الكلمة املفردة، اجلملة، اآلية  الشاعر املوضوعي، فمثلما انتقى أما النوع الثاين من التناص القرآين هو التناص      

القرآنية، فهو كذلك استدعى القصة القرآنية، إّما بسرد احلدث القصصي، أو االكتفاء باستدعاء أجواء القصة، 

  :موظفا شخصيات األنبياء املرسلني ومن بينهم

  :نوح عليه السالمشخصية *

قصة ابن نوح عندما رفض اهلروب  ؛"مقابلة خاصة مع ابن نوح"يف قصيدة  "أمل دنقل"استحضر الشاعر       

إىل سفينة النجاة؛ وآثر البقاء يف الوطن على الفرار، وقد رأى أّن اخليار الوحيد املناسب هو الصمود واملقاومة ال 

  :الفرار، حيث يقول يف ذلك

  ! طُوفَاُن نُوحْ َجاَء « 

  َفَشْيًئا..اْلَمِديَنُة تـَْغَرُق َشْيْئا  

  ...  ...  ...  ...  ...  

  َهاُهْم اْلُجبَـَناْء يـَُفُروَن َنْحَو الَسِفيَنةِ   

  ...  ...  ...  ...  ...  

  :قـَْبَل ُحُلوِل الَسِكيَنةِ  –َصاَح ِبي َسِيُد اْلَفَلِك   

 ! ْد ِفيِه ُروحْ َلْم تـَعُ .. اَْنُج ِمْن بـََلٍد   

  :قـُْلتُ   

َزهُ      طُوَبى ِلَمْن َطِعُموا ُخبـْ
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  ِفي الَزَماِن اْلَحَسنْ   

  َوأَداُروا َلُه الظُْهرَ   

 ! يـَْوَم اْلِمَحنْ   

  َنْحُن اْلِذيَن َوقـَْفَنا –َولََنا اْلَمْجَد   

  نـََتَحَدى الَدَمارَ   

  َونَْأَوى ِإَلى َجَبٍل َال يَُموتُ   

  ..اْلِفَراَر نَْأَبى   

  1» ! َونَْأَبى النـُُزوحْ   

شخصية نوح عليه السالم عند أمل دنقل ميثل الشخص  «:مما يلفت االنتباه يف هذا الّنص الشعري هو أّن       

  2»اهلارب من هذا الطوفان، على نقيض معناه الداليل يف القرآن الذي ميثل نيب إنقاذ البشرية من الفساد والثبور

، خالفا ملا جاء يف القرآن الكرمي، إذ يعترب الالجئني إىل "نوح عليه السالم"الشاعر قام بقلب قصة إذن ف      

السفينة جبناء، أما ضحايا الطوفان فهم الشجعان، ولعل محاسته الثورية هي اليت دفعته إىل سرد هذه القصة وفقا 

  .ملا يريده

  :شخصية مريم العذراء عليها السالم*

ينية من أكثر الشخصيات استدعاء وحضورا لدى الشعراء العرب املعاصرين، ومتثل الشخصية الدّ تعترب هذه     

رمز للطهارة املعصومة والزكية اليت اصطفاها اهللا على الناس، واليت نفخ اهللا الروح فيها لتحمل دون زواج، وهي من 

صائد له، ويف كل قصيدة كان هلا ، إذ جندها يف مخس ق"أمل دنقل"أكثر الشخصيات حضورا يف قصائد الشاعر 

  :يقول" البكاء بين يدي زرقاء اليمامة"توظيفها اخلاص، ففي قصيدة 

  ..أَيـَتـَُها اْلَعرَّاَفُة اْلُمَقَدَسة «

                                                           
  .396-393أمل دنقل األعمال الشعرية الكاملة، ص -  1
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  ُمَتَخًنا بِالَطَعَناِت َوالِدَماءْ .. جْئُت ِإلَْيِك   

  ...  ...  ...  ...  ...  

  .. ِاْسَأْل يَا َزْرقَاءْ   

  َعْن َفِمِك اْلَياُقوِت َعْن، نـُُبوَءِة اْلَعْذرَاءْ   

  ...  ...  ...  ...  ...  

  .. أَيـَتـَُها النَِّبَيُة اْلُمَقدَسة  

  ..فـََقْد َسَكتُّ َسَنًة َفَسَنةً .. َال َتْسُكِتي   

  1» ِلَكْي َأنَاَل  َفْضَلَة اْألََمانْ   

، "أيتها العرافة املقدسة"، فتارة خياطبها "مريم العذراء"و "اليمامةزرقاء "فالشاعر هنا يربط بني شخصية       

اليت مل ميسسها بشر، إّال أ�ا " مريم العذراء"�ذه القصيدة يعيد إحياء قصة  ، فالشاعر"بية املقدسةأيتها النّ "وتارة

ا بقدوم العدو الذي ، اليت أخربت قومه"زرقاء اليمامة"تلقت الرفض من قومها، وهاهو التاريخ يعيد نفسه مع 

أبصرته على بعد ثالث أيام، وهي موهبة ربانية، إّال أّن رؤاها مل تتلقى القبول من طرف قومها، وجنوا العذاب 

  .جراء تكذيبها

 ،"الموت في لوحات"وقصيد  ،"بكائية الليل والظهيرة"كما جند شخصية العذراء أيضا يف كل من قصيدة      

  ."استريحي"دة ، وقصي"العينان الخضروان"و

ولعل توظيف الشاعر لشخصية العذراء يف عديد من قصائده، دليل على حماولة توفيقه بني املاضي وجتاوز       

  .احلاضر األليم جراء الواقع املتأزم الذي يعيشه، فجعل منها رمزا لتعزيز موقفه

  :شخصية سيدنا سليمان عليه السالم*

بعض األحداث اليت ختدم أغراضه الشعرية، مثل قصة سيدنا سليمان عليه  "أمل دنقل"استقى الشاعر       

السالم، فكما هو معروف يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة أنّه قد تويف ومل يعلم أحد من اإلنس واجلن 
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 ،"أيلول"قصيدة : مبوته؛ إّال بعد مضي سنة كاملة، وهذا االستدعاء كان على صور جزئية يف قصائد ثالث هي

  ."فضيةحكاية المدينة ال"و ،"السويس"و

 سليمان"، يلتقط الشاعر حادثة سيدنا "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة"من ديوان  "أيلول"ففي قصيدة       

  :، ويوظفها على النحو التايل"عليه السالم

  أَيـُْلوْل اْلَباِكي ِفي َهَذا اْلَعامْ  «

ْعَدامْ  َيْخَلُع َعْنُه ِفي     السِّْجِن قـََلْنَسَوَة اْإلِ

َرتِِه الَزْرقَاْء      ! اْألَْرقَامْ .. َتْسُقُط ِمْن ُستـْ

  ُيِشيُر بِنُُبوَءتِِه الَدَمِويَةِ : َيْمِشي ِفي اْألَْسَواقْ   

َلَة َأْن َوَقَف َعلى َدرََجاِت اْلَقْصِر اْلَحَجرِيَةِ      لَيـْ

  اْلَجاِلَس ُمْنَكِفًئا ِإنَّ ُسَلْيَمانَ : لِيَـُقوَل لََنا  

  فـَْوَق َعَصاهْ   

  1» !! َوَلِكَنا َنْحَسُبُه يـَْغُفوا ِحيَن نـََراهْ  ! َقْد َماتَ   

َنا َعَلْيِه اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم َعَلى َمْوتِِه ﴿ :له تعاىلما ينطبق على هذه احلادثة يف الّنص القرآين، قو        فـََلمَّا َقَضيـْ

ا لَِبُثوا ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن ِإالَّ َدابَُّة اْألَْرِض تَْأُكُل ِمْنَسأََتُه فـََلمَّا َخرَّ تـَبَـيـََّنِت اْلِجنُّ َأْن َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن اْلغَْيَب مَ 

  )14سورة سبأ، اآلية( ﴾)14(

حرفيا من القرآن الكرمي،  "عليه السالم سليمان"استعار قصة سيدنا  "أمل دنقل"واملالحظ هنا أّن الشاعر       

حول بعض وحدات الصورة الرتاثية، ولكنه حتويل ال ميس جوهر الصورة، بل يتماس مع  «وبذا يتضح أّن الشاعر 

رؤية الشاعر الذي جعل شخصية سيدنا سليمان يف مالبسات املوقف، واحمليط اخلارجي، فأفاد ذلك يف توضيح 

  2» هذا السياق معادال تراثيا لشخصية مجال عبد الناصر
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أي أّن الشاعر هنا مل حيدث تغيريا كبريا على مستوى هذه القصة، ألّ�ا تتماشى وتتناسق مع ظروفه       

  ".جمال عبد الناصر"اخلارجية، واملتمثلة يف رحيل الرئيس املصري 

، جنده يصور فيها أوضاع جمتمعه "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة"من ديوان  "السويس"أما يف قصيدة       

  :املصري، وعلى رأسهم الطبقة الكادحة اليت تعيش يف حالة وهم، والذي يقول فيها

  فـََيْدُخُلوَن ِفي ُكُهوِف السِّْجِن اْلَعِميقْ  «

  1» ! َأْسَماَك ُسَلْيَماْن اْلُخَراِفَيةْ َيْصطَاُدوَن : َوِفي ِبَحاِر اْلَوْهمْ   

اخلارقة  "عليه السالم سليمان"وبذلك يتضح لنا أّن الشاعر يف الّنص السابق استدعى معجزات سيدنا       

إننا لسنا يف زمن املعجزات : ليقدم رؤيته الشعرية اخلاصة، للناس عامة، ولعمال السويس خاصة، بأن يقول هلم

واخلياالت واألوهام، بل علينا معرفة الواقع جيدا، ومن مت العمل اجلاد من أجل اإلصالح، والشعارات وحدها لن 

السويس وحيفزهم على املثابرة واالجتهاد يف العمل، معتمدا يف  تقدم االنتصارات، فالشاعر هنا يقدم توعية لعمال

  .، بغية تقوية نصه الشعريهذه القصةذلك على 

شعره، وهو ما يندرج اختذ شخصيات دينية عديدة من القرآن الكرمي يف نسج  ذا يتضح لنا أّن الشاعرو�      

  ."التناص املوضوعي"حتت ما يسمى 

، وهذا ما تثبته األبيات اليت اخرتناها، "أمل دنقل"انطالقا مما سبق يتضح لنا مدى تأثري القرآن يف شعر       

حيث جعل من القرآن الكرمي وسيلة ملواجهة احلمالت االستعمارية اليت استهدفت املوروث واملعتقدات اإلسالمية 

  .توظيف التناص القرآين يف شعره والوطنية، وحنسب أّن الشاعر قد وفق أميا توفيق يف ،والعربية

  :التناص التاريخي -2

يقصد بالتناص التارخيي تداخل نصوص تارخيية مستلهمة من الّنص األصلي لتؤدي غرضا فنيا أو فكريا، أو        

من الشخصيات والوقائع التارخيية اليت يستدعيها يف شعره، أقنعة  "أمل دنقل"كليهما معا، وقد اّختذ الشاعر 

  .يعتمدها اإلنسان املعاصر، وذلك من خالل استحضار املاضي ليعرب به عن احلاضر
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أمل مولعا بالتاريخ، كثري املفاخرة بأصله العريب واحلّس التارخيي متوهج ومتقد أبدا يف ذاكرته،  «وقد كان       

أمساء، شخصيات، حوادث، وعبارات، وصيغ، وأبيات (غلب شعره يتحرك ضمن خلفية تارخيية ومن وجدنا أّن أ

  1» شعر وشعراء

ومن منا  ،"صالح الّدين األيوبي"يف شعره شخصية  ية اليت استدعاها الشاعرومن بني الشخصيات التارخي      

اليت ستظل ترددها األجيال يف حلظات ال يعرف هذا القائد، وقصة كفاحه اليت تركت بصمة واضحة يف أذهاننا، و 

 خطاب غير تاريخي"املقاومة ورفض الظلم، ولذلك كانت حاضرة عند شاعرنا بقوة وهذا ما يتجلى يف قصيدته 

  :، يف قوله" على قبر صالح الّدين

  ..َها َأْنَت َتْستَـْرِخي َأِخيًرا  «

  ..فـََوَداًعا   

ينْ      2» يَا َصَالَح الدِّ

، "صالح الّدين"هنا هو أنّه بدأ هذا املقطع جبملة رثائية؛ وهنا نكون بني ماض متجسد يف واقع  والواضح      

  :واحلاضر العريب املشتت، الذي مل يستغل إرث السلف، ويقول أيضا

  َوَأْنَت ِفي اْلِمْذيَاْع، ِفي َجَرائِد التَـْهِوينْ  «

  َتْستَـْوِقُف اْلَفارِينْ   

  "ِحِطينْ : "َصاِئًحاَتْخُطُب ِفيَهْم   

  َوتـَْرَتِدي اْلعَقاَل تَارًَة،  

  َوتـَْرَتِدي َمَالِبَس اْلِفدائِِيينْ   

  َوَنْشَرُب الَشاَي َمَع اْلُجُنودْ   

  ِفي اْلُمَعْسَكَراِت اْلَخِشَنةِ   
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  َوتـَْرَفُع الرَّايََة،  

  َحَتى َتْسَترَِد اْلُمُدْن الُمْرَتِهَنة  

  َوَتْطُلُق النَّاَر َعَلى َجَواِدَك اْلِمْسِكينْ   

  أَيـَُها الزِعيمْ  –َحَتى َسَقْطَت   

  1» َواْغَتالَْتَك َأْيِدي اْلَكَهَنةِ   

بطريقة خفية، ويف هذا الصدد تقول  "عبد الّناصر"يف هذه األبيات يهزأ الشاعر من شخصية الزعيم الراحل       

إّنين ال أكره عبد الناصر،  «:، بأنّه قد دافع عن وجهة نظره اجتاه هذا الرئيس الراحل "عبلة الرويني"زوجة الشاعر 

إّن قضييت ...ولكن يف تقديري دائما أّن املناخ الذي يعتقل كاتبا ومفكرا ال يصح أن انتمي إليه، أو أدافع عنه 

  2».ليست عبد الناصر حىت ولو أحببته، ولكن قضييت دائما هي احلرية

جيمع بني التاريخ والواقع، النصر واهلزمية، فالشاعر  عرضناها نرى أّن الشاعر ن من خالل هذه األبيات اليتإذ      

اليت متثل اهلزمية، " جمال عبد الّناصر"اليت متثل ا�د، ويبكي أيام حكام العرب  "صالح الّدين"يستذكر أيام 

يف صور�ا العامة ما هي إّال صورة من صور التناص التارخيي، الذي كان له  "صالح الّدين"فاستدعاء صورة 

  .حضور قوي يف مرآته الشعرية

وترتبط هده  «، "موسى األشعري يأب"ومن بني الشخصيات أيضا اليت تناوهلا يف قصائده شخصية       

ى، وانقسام املسلمني إىل فريقني، بعد الفتنة الكرب ) معاوية(و )علي(الشخصية بواقعية التحكيم، اليت جرت بني 

فريق مع علي، وفريق مع معاوية، والثابت تارخييا أّن علي قد عزل أيب موسى األشعري عن والية  الكوفة بعد ما 

، ألنّه حّذر أهل الكوفة من االشرتاك يف القتال يف صف علي أو معاوية، وأمرهم )عثمان بن عفان(أقره عليها 

  3».ا لدماء املسلمني، وقد أّدت سياسته الّداعية إىل حقن الدماءبالقعود عن الفتنة حقن

 حديث خاص مع أبي موسى"ويستغل الشاعر هذه احلادثة التارخيية ليبين عليها قصيدته حتت عنوان       

  :فيقول ،"األشعري
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  ! ِإطَاُر ِسَيارَتِِه ُمَلَوٌث بِالدَّمِ .. «

  !! َوَلْم يـَْهَتمْ .. َساَر   

  َأنَا اْلُمَشاِهْد اْلَوِحيدْ ُكْنُت   

  فـََرْشُت فـَْوَق اْلَجَسِد اْلُمْلَقى َجرِيَدِتي اْليَـْوِميَّةَ ..َلِكَنِني  

  ..َوِحيَن َأقْـَبَل الرَِجاُل ِمْن بَِعيْد   

  َمَزْقُت َهَذا الَرْقَم اْلَمْكُتوْب ِفي ُورَيـَْقٍة َمْطِويَةٍ   

ُهْم      1» !! مْ َما فـََتْحُت اْلفَ .. َوِسْرُت َعنـْ

إذا حاولنا فك رموز هذه اللوحة الشعرية، يظهر لنا أّ�ا إعادة وتركيب للقصة التارخيية، فاملشاهد كما حدث       

الذي كان شاهدا على حادثة التحكيم، وصاحب السيارة هو  "أبي موسى"هو الشاعر الذي يتقمص شخصية 

 عمرو بن"عن طريق  "معاوية"، والسيارة هي احليلة اليت من خالهلا آلت اخلالفة إىل "معاوية بن أبي سفيان"

هو رمز آثر  "موسى األشعري يأب"ق الضائع من جراء احلادثة، إذن ، والّدم هو دم علي الرامز إىل احل"العاص

فهو صامت اجتاه ما حيدث لوطنه  شاهدصنعت هذا احلدث التارخيي، أما املاحلياد اجتاه الفتنة وحتمية األقدار اليت 

  :من قمع واستهانة بأرواح الّناس، ويقول أيضا يف هذه القصيدة

  َحارَْبُت ِفي َحْرِبِهَما «

ُهَما     ُمتـََّهًما..َوِعْنَدَما رََأْيُت ُكًال ِمنـْ

ُهَما     َخَلْعُت ُكٌل ِمنـْ

  َكْي َيْسَتِرَد اْلُمْؤِمُنوَن الَرْأَي َواْلِبيَعةَ   

  2» ! َلِكنَـُهْم َال يُْدرُِكوَن اْلُخْدَعةَ ..   
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احلياد جرمية كربى إذا كان الوطن يف حاجة إىل مواقف، وخاصة عند املثقفني العرب، وهذا احلياد القاتل       

وغرق اإلنسان يف تفاهة احلياة والواقع املرتدي، كلها تدفع به إىل جرفها، وألّن الشاعر لديه إحساس بدرامية الواقع 

م، أي قبل النكسة املصرية بثالثة أشهر، 1967تناقضه، وإذا تأملنا هذه القصيدة وجدنا أّ�ا كتبت يف مارس و 

  .وهي بذلك استشراف للنكسة، أو هي نبوءة شعرية حّذرت من اهلزمية قبل وقوعها

ادم، فيقول يف هذا ونالحظ بذلك أّن الشاعر ميتلك القدرة على معرفة األشياء واألحداث والتنبؤ مبا هو ق      

  :الصدد

  َتْحَتِرُق الَسَناِبُل َوالُضَروعُ  ِفيهِ .. َوَيُكوُن َعاْم  «

  ِمْن َظَمٍإ َوُجوعْ  – َمَع اْللََّعَناتِ  –َواِفُزنَا تـَْنُمو حَ   

  يـَتَـَزاَحُف اْألَْطَفاُل ِفي َلْحِق الثـََرى  

  ،ِديُد الَصْمِغ ِفي اْألَفْـَواهِ يـَْنُمو صَ   

  ! َفَال تـََرى..  اْلُعُيونِ  ْفي َهْدبِ   

  ! تـََتَساَقُط اْألَقْـَراُط ِمْن َأَذاِن َعْذَرَواِت ِمْصرْ   

َهُض ِفي اْلُكَرى..  َويَُموَت َثْدُي اْألُمِ      تـَنـْ

  1» !! الَرِضيعْ  اِلِطْفلُ  –َعَلى نِيراَنَِها  – َتْطُهو 

هذه الصورة املأساوية كانت جرّاء سلبية املواطن، وقعوده عن دفع الظلم، ومواجهته، وركوضه إىل احلياد،       

  .وهذا ما سيؤدي به إىل مزيد من القهر واألمل

  َوَستَـْهِبِطيَن َعَلى اْلُجُموعْ .. «

  َخْلَف الُدُموعِ .. َفَال تـََراَك ُعُيونـُُهْم .. َوتـَُرْفرِِفيَن   

  يَن َعَلى الُسُيوِف اْلَواِقَفةِ تـَتَـَوَقفِ   

  تـََتَسَمِعيَن اْلَهْمَهَماِت اْلَواِجَفِة   
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  ! َوَستَـْرَحِليَن ِبَال رُُجوعْ   

  ...  ...  ...  ...  ...  

  ! َوَيُكوُن ُجوعْ   

  1» ! َوَيُكوُن ُجوعْ   

 لنهاية جتربة شعرية متكاملة،يتبني لنا أّن القصيدة تشكلت يف مقاطع متعددة، غري أّ�ا قّدمت يف ا وهكذا      

طرحت قضية السلطة والشعب، وكشفت كيف تكون سلبية املواطن، والطريق الواسع لتمادي السلطة، والنتيجة 

  .مزيد من الظلم، والقهر، واجلوع، وحث على ضرورة املقاومة والتحدي

شخصية تارخيية  "أبي موسى األشعري"أن جيعل من شخصية  "أمل دنقل"وبذلك فقد استطاع الشاعر       

يضرب �ا املثل يف السلطة؛ والصراع على احلكم الذي يتكرر يف كل زمان ومكان، وهذا ما رأيناه متجليا يف 

  .قصيدته السابقة

، وهي "المتنبي"شخصية  " أمل دنقل"الشاعر ، ليستحضر فيها "من مذكرات المتنبي"وتأيت قصيدة       

شخصية ثرية الدالالت، أخذت حيزا فنيا كبريا من مساحة الشعر العريب املعاصر، لتنوع إشعاعا�ا الفكرية واألدبية 

على الرغم من أّ�ا ال تصلح كمعطى تراثي، صوتا إلدانة األوضاع السياسية واالجتماعية يف مصر « والتارخيية، 

سدها حياة املتنيب الواقعية، ومواقفه من السلطة على عهده، فما يعرف عن هذا الشاعر يؤكد أنّه كان ألسباب جت

يقرتب إىل األمراء وامللوك، مادحا إياهم طمعا يف إمارة أو ملك، حيقق من خالله طموحاته السلطوية، وما هجرته 

رب هجاءه له نوع من االنتقام من أمري مل يف إىل مصر ومدحه لكافور إّال إحلاحا على بلوغ غايته، ومن مث يعت

  2».بوعوده إزّاء مادحه

كشخصية تارخيية كانت حتاول التقرب إىل السلطة، " المتنبي"يستدعي شخصية " أمل دنقل"وجند الشاعر       

  :ويف هذا يقول

  ِألَنَِّني ُمْنُذ أَتـَْيُت َهِذِه اْلَمِديَنة« 

َغاءَ      :َوِصْرُت ِفي اْلُقُصوِر بـَبـْ
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  ! َعَرْفُت ِفيَها الدَّاءَ   

  1» ُأَمِثُل َساَعَة الُضَحى بـَْيَن َيَدْي َكاُفورْ ..  

من هنا يرصد الشاعر مأساة الشاعر العريب احلديث عندما يصبح ببغاًء، يردد ما ميليه عليه صاحب السلطة،       

  .ممثال للسلطة" كافور"قناعا، و " المتنبي"متخذا من 

، الذي يعتربا "كافور"، وسجن هذا األخري من قبل "للمتنبي"مث يعود الشاعر ليتحدث عن احمليط التارخيي       

  :بوعود باطلة، ويف هذا يقول" المتنبي"رمزا للخزي، والعار، والكسل، والذي كان يكبل 

  أَُمِثُل َساَعَة الضَُّحى بـَْيَن َيَدْي َكاُفورْ ..«

ُرُه اْلَمْأُسورْ      لَِيْطَمِئَن قـَْلَبُه؛ َفَما يـََزاُل طَيـْ

ُرُك السِّْجْن َوَال َيِطيرْ      ! َال يـَتـْ

  َأْبِصْر تِْلَك الشََّفْة اْلَمثْـُقوبَةْ   

  َوَوْجَهُه اْلُمْسوَّدُّ، والرُُّجوَلُة اْلَمْسُلوبَةْ   

  2» !َأْبِكي َعَلى اْلُعُروبَْة ..  

عن دوره " المتنبي"أخد يتحدث من وراء قناع " أمل دنقل"األبيات يتضح لنا أّن الشاعر من خالل هذه       

املوهومة، على الرغم " كافور"، وكراهيته هلذا الدور وقهره، فهو جمرب على التغين ببطوالت "كافور"الذليل يف بالط 

القادر على حتقيق أمال العرب، من أنّه يعرف أّن هذا احلاكم ال يستحق مدحه، إذ ال يرى فيه مالمح البطل 

  .رمزا للسلطة اليت تقدم الوعود وال حترك ساكنا" كافور"فيبكي على العروبة، فالشاعر جعل من شخصية 

م املكللة باهلزمية واالنكسارات، يسقط الشاعر مشاعره األليمة على شخصية 1967وعلى إثر نكسة       

  :، ويف هذا يقول"كافور األخشيدي"لسلطة الغامشة املتمثلة يف ، هذا الفنان األسري الذي حتكمه ا"المتنبي"

  َأْنِشْدُه َعْن َسْيِفِه الشَُّجاعْ : يـُْوِمىُء؛ َيْسَتِشُدِني..«
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ُفُه ِفي َغْمِدهِ      ! يَْأُكُلُه الصََّدأْ ..َوَسيـْ

  َوِعْنَدَما َيْسُقُط َجْفَناُه الَثِقيالْن؛ َويـَْنَكفيءْ   

  طى ِفي َرَدهاِت اْلَقْصرِ َأِسيُر ُمثْـَقَل اْلخُ   

  ..َأْبِصْر َأْهَل ِمْصرْ   

  1»! لِيَـْرفـَُعوا ِإلَْيِه اْلُمْظَلَمات والرِّقاعْ ..يـَْنَتِظُرونَهُ   

النموذج " كافور"يعتمد نوعا من املفارقة إذ ميثل " أمل دنقل"يتبني لنا من خالل هذه األبيات أّن الشاعر       

اليت حتاول تغطية األعلى للحاكم القوي، الذي تعلقت به أمال الشعب، إّال أنّه ميثل السلطة الضعيفة العاجزة 

" كافور"، والشاعر هنا ال يقصد "المتنبي"من خالل األشعار الزائفة اليت كان ميدحه �ا ضعفها وعجزها، 

  .اذل الذي ال ميتلك إرادة للنهوض بأمتهبالتحديد إّمنا يتخذ منه رمزا للحاكم العريب املتخ

  :التناص األسطوري -3

إّن العالقة بني الفن واألسطورة عالقة قدمية، ولعل األساطري تشكل مصدر إهلام للفنانني والشعراء       

االجتماعية، املعاصرين، على الرغم من أّ�ا خيالية وتعود إىل العصور الغابرة، وقد استعملوها للتعبري عن مهومهم 

سوف جيده حافال بالعناصر األسطورية، اليت تعرب " أمل دنقل"والوطنية، واإلنسانية، ومن يتصفح ديوان الشاعر 

أحدمها : عن التحوالت الكربى يف مصر والوطن العريب، وتعامل الشاعر مع الشخصيات األسطورية عرب منطني

ا، أو ختصيص فقرة هلا من القصيدة، واآلخر يكون يكون بشكل جزئي ال يتعدى اإلشارة العابرة إىل امسه

  .بتخصيص حمور أو عنوانا لقصيدة مستوحى من األسطورة

  :استلهام جزئي واالستدعاء العرضي-أ

من األسطورة اإلغريقية، " لوبنْ بُـ "، جند الشاعر يستدعي شخصية "بطاقة كانت هنا"برجوعنا إىل قصيدة       

  :ما يريد التعبري عنه يف موضوع غزيل، ويف هذا الصد يقول إذ يدجمها يف شعره، للداللة عن

ُلوبْ "«    َأْيَن َأْنَت يَا َحِبيَبِتي اْلَحزِيَنْة ؟" بـُنـْ

َفاِن ُمْلِحَداِن ِفي َمَخاِطِر اْألَْمَواجِ      َضيـْ
                                                           

  .187-186، صأمل دنقل، األعمال الشعرية الكاملة -  1



 

59 

  ..َكَقْبَضٍة ِمَن اْلَعْفِويَةِ    

َرِة اْللَ      ِهيبِ َأُعوُد، َكْي يـَْغَتِسَل اْلَحِنيُن ِفي ُبَحيـْ

ُلوبْ "َلِكنَـَها      "..بـُنـْ

  ! ِبطَاَقٌة َكاَنْت ُهَنا  

   ! َوَوْحَشٌة َغرِيَبٌة، َوثـُْقُب بَاٍب َلْم يـَُعْد ُيِضئُ   

  ! َنِسيُجُه الُصوِفيّْ  –فـَْوَق رُْكِنِه  –َوَعْنَكُبوٌت َقْد َأَتمَّ   

  ! اْلَوِفيّْ َلَقْد َأَتمَّ اْلَعْنَكُبوُت َما َبَدْأَت ِفي ِانِْتظَاِرَك   

  .. َما َكاَن َكانْ   

  َلِكنـََّها َمَالِمُح الُزَجاجْ   

  1» ! َال تـَْعِرُف النِّْسَيانْ   

باستدعاء املشبه به، من خالل هذه األبيات يتضح لنا أّن الشاعر اعتمد على االستعارة التصرحيية، وذلك       

، من أجل التعبري عن موقفه حول موضوع ما، واستخدم هذه "لوبنْ بُـ "ذه القصيدة يف شخصية واملتمثل �

شخصية مع حبيبته، لتصبحا كائنا هذه الالشخصية األسطورية كو�ا ترمز للوفاء واإلخالص، كما استطاع دمج 

ها القيمة املثالية املعربة عنها، واملتمثلة يف انتظار " لوبنْ بُـ "واحدا، وأخذ بذلك من احلبيبة جسدها الواقعي، ومن 

  .الطويل لزوجها وعدم يأسها

قد يتم النجاح يف هذا « :  رأيه بقوله" اويعبد السالم المسّ "وحول هذا النوع من التناص يعطي الباحث       

االستدعاء اجلزئي للشخصية، ملربر فّين يكمن أّن الشاعر يعمل على طمس آثار التمييز بني التجربة الرتاثية اليت 

األسطورية، وبني التجربة املعاصرة اليت يريد إبالغها، وال تكون عندئذ أمام ما ميكن تسميته تعرب عنها الشخصية 

، بل إّن االحتفاظ مبكونات الشخصية الرتاثية والفضاء ة إنتاج الرتاث لغاية التذكري بهأي إعاد: بالتسجيل الرتاثي

ن يوجد بني التجربتني خيوط متشابكة متتد الذي تتحرك فيه، يعمق اإلحساس بالتجربة الواقعية املعاصرة، شرط أ

                                                           
1
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إىل ختوم احلاضر للبكاء اليت تشتمل فضاءا�ا على  –ومن زمن الشخصية الرتاثية  –من املاضي السحيق 

  1».البقعة الساخنة يف قلب األمة العربية - تشخيص الواقع ملصر

ورية �دف التعبري عن جتربته الواقعية، إىل استحضار الشخصيات األسط بالتايل فإّن الشاعر املعاصر يعمدو       

، عندما تطرق إىل "أمل دنقل"وذلك من خالل الربط بني املاضي واحلاضر، وهذا ما الحظناه يف أبيات الشاعر 

  .، واليت جّسد من خالهلا الواقع املصري"نلوببُ "أسطورة 

ات القصيدة، وذلك من خالل اجلمع وقد يلجأ الشاعر إىل التوظيف اجلزئي �موعة من الشخصيات يف فقر       

العشاء "بني شخصيات من عّدة تراثات خمتلفة ومتباينة من حيث أصوهلا، وهذا ما يبدوا جليا يف قصيدة 

، "أيزيس"، "أوزوريس("إىل توظيف ثالث شخصيات من الرتاث املصري القدمي ، واليت جلأ فيها "األخير

أي أّن تضمن ؛ 2»تكدس الشخصيات يف قصيدة واحدة عيبااعترب النقاد هذا النوع من « ، وقد )"أحمس"

  .القصيدة �موعة من الشخصيات يفقدها داللتها، إذ يعترب من املآخذ اليت أعا�ا النقاد على الشعراء

البنيات الّدالة في شعر أمل "يف كتابه " اويعبد السالم المسّ "وعلى العكس من هذا يرى الباحث       

ص احلاصل بني أسطورة  املتضمنة لشخصيات أمحس، أوزوريس، أيزيس، وبني أسطورة املسيح التنا« ، أّن "دنقل

  :، ويف هذه القصيدة يقول 3».اليت تتحدث عن العشاء األخري، إذ هناك تقاطع بينهما إىل حّد التشابه الكامل

  رَبـَّْتُه ِاْمَرَأة" َأْحَمسْ "رَُبَما « 

  ِاْنَصَهَراَذَهَب الشَّْمُس اْلَعُجوُز ..   

    ...   ...   ...   ...  

  ، َواَسْيُت اْلَقَمرَ "ُأوُزورِيسْ "َأنَا   

  ..َوَتَصَفْحُت اْلُوُجوَه   

  َوتـََنَبْأُت ِبَما َكاَن، َوَما َسْوَف َيُكوْن ؟  

    ...  ...  ...  ...  ...    
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  اْلُمَقدَّسْ " َأْيزِيسْ "رُبََما َأْحَياَك يـَْوًما َدْمُع   

  1» َر َأنَّا َلْم نـَُعْد نـُْنِجْب َأْيزِيْس َجِديدةْ َغيْـ   

يوسف "ويتضح لنا أّن الشاعر هنا قد حقق الرابط الداليل بني هذه الشخصيات الثالث، وشخصية األسري       

  :يف هذه القصيدة" يوسف"، وذلك لورود لفظة " عليه السالم

  "زُلِيخاَ "َمْحُبوُب " يُوُسفُ "َوَأنَا « 

  ِعْنَدَما ِجْئُت ِإَلى َقْصِر اْلَعزِيزْ   

  2» َقَمًرا.. َلْم َأُكْن َأْمِلُك ِإالَّ   

وبذلك نالحظ أّن الشاعر يتوجه إىل التعبري بعّدة أقنعة تراثية تتجانس فيما بينها، فقد أورد أسطورة هذه       

  .يف نسق كالمي واحد" يوسف عليه السالم"الشخصيات الثالث مع قصة سيدنا 

وظف االستعراض اجلزئي باستحضاره الشخصيات " أمل دنقل"من خالل ما سبق نالحظ أّن الشاعر       

  .الرتاثية، موظفا إياها يف شعره على شكل أمساء شخصيات أسطورية

  :االستعراض الكلي األسطوري -ب

بديوان، وتكون حينئذ أن يستدعي الشاعر الشخصية األسطورية، وخيّصها بقصيدة كاملة أو « ويقصد به       

، وقد يوظفها عنوانا رمزيا عاما على مرحلة  ...معادال تصويريا لبعد متكامل من أبعاد رؤيته الشعرية يف القصيدة

  3».كاملة من مراحل تطوره الشعري

بّرمته، ولعل أي أّن الشاعر بإمكانه أن يفرد من الشخصية األسطورية الواحدة عنوانا لقصيدة كاملة أو ديوانا       

، سيالحظ بأّن هذا الشاعر يفرد قصائد كاملة �موعة من الشخصيات ذات "أمل دنقل"املطّلع على شعر 

احلضور البارز يف ذاكرة الوجدان العريب اإلنساين بشكل عام، وهو يعمد إىل التنصيص مع أمساء الشخصيات، يف 

                                                           
  .176 -175أمل دنقل، األعمال الشعرية الكاملة، ص -  1
  .177صاملصدر نفسه،  -  2
  .280، ص)د ت(، )د ط(علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر، املنشأة الشعبية للنشر،  -  3



 

62 

بين يدي زرقاء  البكاء"، يف قصيدة *(1)"اليمامة زرقاء"حيز محيمي من القصيدة أو الديوان مثلما حدث مع 

، إذ تعترب من أوفر الشخصيات حظا يف اهتمام شعراء العرب، ونلحظ أّن الشاعر كان يطلق عليها لقب "اليمامة

  :، حيث يقول)العرّافة املقدسة(

َسةْ  «   أَيـَتـَُها اْلَعرَّاَفة اْلُمَقدَّ

َماءْ ُمْثَخًنا بِالَطَعنَ .. ِجْئُت ِإلَْيِك      اِت َوالدِّ

َلى، َوفـَْوَق الجْ َأْزَحُف ِفي    َسةْ َمَعاِطِف اْلَقتـْ   َثِث اْلُمَكدَّ

  ُمْنَكِسَر الَسْيِف، ُمَغبـََّر اْلَجِبيِن َواْألَْعَضاءْ   

  ..َأْسَأْل يَا َزْرقَاء   

  َعْن َفِمِك اْلَياُقوْت َعْن، نـُُبوَءِة اْلَعْذرَاءْ   

    ...  ...  ...  ...  

  أَيـَتـَُها اْلعّراَفُة اْلُمَقدََّسْة   

  َماَذا تُِفيُد اْلَكِلَماُت اْلَباِئَسْة ؟  

  ..قـُْلِت َلْهْم َما قـُْلِت َعْن قـََواِفل اَْلغَُباْر   

نَـْيِك، يَا َزْرقَاْء، بِاْلبَـَوارْ      ! فَاتـََّهُموا َعيـْ

  ..قـُْلِت َلُهْم َما قـُْلِت َعْن َمِسيَرِة َاْألَْشَجاْر   

  ! فَاْسَتْضَحُكوا ِمْن َوْهِمِك الثـَْرثَارْ   

  ..قَاَيُضوا بَِنا : َوِحيَن ُفوِجُئوا ِبَحدِّ الَسْيفِ   

                                                           

امرأة كانت باليمامة، تبصر الشعر األبيض يف اللنب، وتنظر الراكب على مسرية ثالثة أيام، وكانت تنذر قومها اجليوش إذا غز�م فال : زرقاء اليمامة *

: رقاء، فقالتيأتيهم جيش  إّال وقد استعّدوا له، حىت احتال هلا بعض من غزاهم، فأمر أصحابه فقطعوا شجرا وأمسكوه دمامهم بأيديهم، ونظرت الز 

: قد خرفت ورّق عقلك، وذهب بصرك، فكذبوها وصّبحتهم اخليل، وأغارت عليهم، وقُتلت الزرقاء، قال: إّين أرى الشجر قد أقبل إليكم؛ فقالوا هلا

 .)73-72ابن عبد ربه، العقد الفريد، ص.(فقوروا عينيها، فوجدوا  عروق عينيها قد غرقت يف اإلمثد من كثرة ما كانت تكتحل به
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  1» !َواْلَتَمُسوا الَنَجاَة َواَْلِفَراْر   

ومن خالل هذه األبيات يتبني لنا أّن الشاعر جتاوز االستلهام اجلزئي، أي أنّه مل يستحضر الشخصية من       

خالل امسها فقط، وإّمنا تعّدى ذلك إىل استحضار كل التفاصيل املتعلقة واحمليطة �ا يف أصلها الرتاثي، ونلحظ 

واقعه املعاصر، واملتمثل يف التحذيرات اليت بأنّه وظف هذه األسطورة الرتاثية كمعادل موضوعي للداللة على 

أطلقها الكتاب واملبدعون يف وجه املسؤولني عن أمن البالد، فلم تلق إّال التجاهل والالمباالة، فحّلت اهلزمية 

  .والدمار

إذن فهذا الّنص الشعري يكشف لنا اهتمام الشاعر بالرتاث العريب من جهة، واهتمامه باجلانب السياسي       

الرتاثية، لتكون شاهدة " زرقاء اليمامة"الجتماعي من جهة أخرى، وهو ما جعل من شعره يتناص مع شخصية وا

الشاعر مل يكن بكاء استسالم وإّمنا كان رثاء للدماء الربيئة، اليت  بكاءعلى سنوات االنكسار واخلراب، غري أّن 

  .ناص من البداية حىت النهايةُسفكت دون ذنب، فقد جعل الشاعر من هذه القصيدة غارقة يف الت

، 2*"أوديب كأسطورة"إضافة إىل توظيف شاعرنا لألساطري العربية السابقة، جنده يوظف األساطري األجنبية     

، إّال أنّه أضفى عليها مالمح جديدة من خالل إحداث "العار الذي تنفيه"اليت أقام تناصا معها يف قصيدته 

  :ث اليت يعيشها، واليت يقول فيهاتغيريات عليها تتماشى مع األحدا

  َعاَد بَاِحثًا َعْن اَْلَلِذيَن َأْلَقَياْه لِلرَِدى" ُأوِديبْ "« 

  َنْحُن الَلَذاِن أْلَقَياُه لِلرَِدى  

  َوَهِذِه اْلَمَرة َلْن ُنِضيَعهُ   

رَُكُه يـَُتوهْ      َوَلْن نـَتـْ

                                                           
  .125، ص121أمل دنقل ، األعمال الشعرية الكاملة، ص -  1

، تنبأ العرّاف قبل ميالده بأنّه سيقتل أباه ويتزوج من أمه، فطلبوا من راع قتله، إّال أنّه "يوكستا"وزوجته "  طيبة"أوديب ابن امللك : أسطورة أوديب*

" طيبة"زوجته عاقرا، فربياه حىت بلغ مبلغ الرجال، خرج يوما حىت لقى يف طريقه ملك  أشفق عليه وتركه يف جبل، فوجده ملك ملدينة جماورة لطيبة، كانت

" اهلولة"أن جييب على لغز "  أوديب"فاستطاع " طيبة"وحكم مدينة " يوكستا"بالزواج من امللكة "  اهلولة"فقتله خطأ ملا اعرتض احلراس طريقه، ولقى 

هكذا شاءت األقدار ومل يكن أحد منهما يعلم حقيقة أمره، حىت أصيبت املدينة بالطاعون، . األزواج عيشة" أوديب"و" يوكستا"وظفر بالوعد، فعاشت 

نفسها  " يوكستا"الطاعون  هو عقوبة عملك، قتل أبيك والزنا مع احملارم، فحزن على احلادثة مث أعمى عينيه وقتلت " : أوديب"فقال العرّاف ل

  ) 239، ص)بشرأساطري ال(الشعراوي، أساطري إغريقية (
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  نَاِديهِ   

  ُقوِلي ِإّنِك أَُمُه الِتي َضَنْت َعَلْيِه بِالِدْفءْ   

  َوبِاْلَبْسَمِة َواْلَحِليبْ   

  ُقوِلي َلُه َأنِّي َأبُوهْ   

  َأنَا َأبُوهْ ) َهْل يـَْقتـُُلِني ؟(  

  َما َعاَد َعارًا نـَتَِّقيهْ   

  َأْن نَُموت ُدوَن َضَمةْ : اْلَعارْ   

  ِمْن ِطْفِلَنا اْلَحِبيبْ   

   1» "ُأوِديبْ "ِمْن ِطْفِلَنا   

، عاد ليبحث عن احلنان "أوديب"إذن بعد عرضنا هلذه النماذج  نالحظ أّن هذه التغريات تكمن يف أّن       

الذي أفتقده من والديه الظاملني، عكس ما كانت عليه األسطورة احلقيقية، واليت عاد فيها لقتل  أباه والزواج من 

ر القارئ تصورا جديدا يتجاوز البعد التقليدي هلذه الشخصية األسطورية، ولتتماشى مع أمه، و�ذا أعطى الشاع

  .رؤيته املعاصرة

، واليت ترد مرة واحدة يف 2"*أسطورة سيزيف"نصل إىل أسطورة أخرى أقام الشاعر تناصا معها أال وهي       

البعد التقليدي هلذه الشخصية األسطورية،  ، إّال أنّه عليها تغيريات تتجاوز"كلمات سبارتاكوس األخيرة"قصيدة 

  :ويف هذا الصدد يقول

  

  

                                                           
  .86أمل دنقل ، األعمال الشعرية الكاملة، ص -  1

الصخرة " سيسفوس"بعد أعماله الشريرة واملاكرة ، مث تنفيذ احلكم يف اللحظة اليت محل فيه " سيسفوس"بعد أن ألقي القبض على : أسطورة سيزيف*

جانب اجلبل الوعر املنحدر، وصل إىل القمة، لكنها انّدفعت بقوة رهيبة، تّدحرجت حىت وصلت إىل  –يف عناء ومشقة  -اهلائلة على كتفيه وتسلق 

ليحمل الصخرة على كتفيه ويصعد �ا من جديد، مازال  –بني ذرات الغبار وجبات العرق  –إىل سفح اجلبل " سيسفوس"سفح اجلبل، هبط 

 .)129الشعراوي ص(فع بقوة رهيبة من القمة حىت تصل إىل سفح اجلبل حىت اآلن حياول أن يضع الصخرة الضخمة وتند" سيسفوس"
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  َلْم تـَُعْد َعَلى َأْكَتاِفِه الصَّْخَرةْ " ِسيزِيفْ "« 

  1» َيْحِمُلَها اْلِذيَن يـُْوَلُدوَن ِفي َمَخادِِع الَرِقيقْ   

عليه تغيري كبري، فهو نفسه املستدعي مل يطرأ " سيزيف"لعل املتأمل يف هاذين الشطرين سوف يالحظ بأّن       

املتعود على محل الصخرة إىل قمة اجلبل لتتدحرج مرة أخرى إّال أنّه هنا يتخلص من عقاب اآلهلة األبدي، ليولد 

  .من يتحمل عنه هذا العناء وهم أبناء الرقيق املسخرون لألعمال الشاقة 

ال ميكن التعبري عنه يف ذلك الوقت، الذي ختتلط يفيد الشاعر يف التعبري عما " سبارتاكوس"قناع « كما أّن       

  2»فيه األمور وينتشر فيه اإلرهاب والقمع، وإن كان حتت مسميات برّاقة المعة 

، خيفي معىن عميقا مليئا بالثقافة الذي "كلمات سبارتاكوس األخيرة"أي أّن الشاعر من خالل  قصيدته     

  .وا تسرب حقائق عظيمة إىل أفراد جاهلني فيسيئون استخدامهاأخفاه احلكام القدامى يف هذه الصورة، ليمنع

هو استحضار للشخصية األسطورية واألحداث املتعلقة �ا، وقد " فاالستعراض الكلي األسطوري"وبذلك       

  .يستعرضها كما هي يف سياقه الشعري أو يعمل على إحداث بعض التغيريات عليها واليت ختدم غرضه

يتضح لنا أّن األسطورة مصدرا مهما يف " أمل دنقل"عند الشاعر " للتناص األسطوري"ضنا ومن خالل عر       

شعره،  وليست األسطورة يف شعره جمرد نتاج بدائي يرتبط بعصور تارخيية قدمية وفقط، بل هي وسيلة فّعالة توّسع 

سياسية يف جمتمعه احلديث، إطار خيال الشاعر، لتساعده على التعبري عن األحاسيس والعواطف االجتماعية وال

  .  وتوضيح املشاكل العالقة بالعامل اجلديد

  

   

                                                           
  .111ص أمل دنقل، األعمال الشعرية الكاملة، -  1
  .419م، ص2002، 1، طةلدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندري، دار الوفاء )دراسة مجالية(رمضان الصباغ، يف نقد الشعر العريب املعاصر  -  2
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  :مستويات التناص في شعر أمل دنقل - ثانًيا

  :المستوى االجتراري-1

عديدا من القصائد إثّر " أمل دنقل"يف ظل النكسات اليت عاشها ويعيشها ا�تمع العريب كتب الشاعر       

، يتنبأ فيها مبستقبل الوطن العريب، وضياعه بضياع الزعيم الذي حفظ  "الناصر جمال عبد"رحيل الرئيس املصري 

  :كرامة العرب، ويف هذا يقول

  َوالتِّيِن َوالَزيـُْتونْ .. « 

  َوطُوِر ِسيِنينْ   

  َوَهَذا اْلبَـَلُد اْلَمْحُزونْ   

فْـَرْنجْ .. َلَقْد رََأْيَت يـَْوَمَها      َسَفاِئَن َاْإلِ

  1» َتْحَت اَْلَمْوجْ  تـَُغوصُ   

جليا يف السطر األول والثاين، حيث جند الشاعر استحضر آيات قرآنية  من " جتراريالتناص اال"يظهر       

سورة التني، ( ﴾) 3(َوَهَذا اْلبَـَلِد اْألَِميِن ) 2(َوطُوِر ِسيِنيَن ) 1(َوالتِّيِن َوالزَّيـُْتوِن ﴿: ، لقوله تعاىل"سورة الّتين"

  )3-1اآلية 

؛ أقسم �اتني )الزَّيـُْتونِ (هو التني املعروف، وكذلك ) التِّنيِ (« : لسورة التني" عديالسّ "وجاء يف تفسري       

اْلبَـَلِد (الشجرتني لكثرة منافع شجرمها ومثرمها، والّن سلطا�ما يف أرض الشام، حمل نبوة موسى عليه السالم، وهذا 

سة اليت أختارها، ؛ وهو مكة املكرمة حمل نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، فأقسم تعاىل �ذه املواضع املقد)اْألَِمنيِ 

  2»وابتعث فيها أفضل األنبياء وأشرفهم 

                                                           
  .260 -259الشعرية الكاملة، صأمل دنقل، األعمال  -  1
  ، ربيع الثاين1ط، )د ب(، ، ا�لد األول عبد الرمحن بن ناصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، دار ابن اجلوزي -  2

  .1980ه، ص1422     
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، واستبداهلا بكلم "األمني"ومن هنا نلحظ أّن الشاعر قد اجّرت هذه اآليات مع إحداث تغيري يف كلمة       

 "التينسورة "يف " األمني"، وهذا للداللة على الواقع املتأزم الذي آل إليه ا�تمع، فعلى غرار ورود كلمة "احملزون"

  .للداللة على موطن الشاعر مصر" حمزون"للداللة على مكة املكرمة، جاءت لفظة 

كما شغلت القضية الفلسطينية فكر الشاعر، إذ جنده يتطرق هلا يف شعره، معربا عن املعاناة املستمرة اليت متر       

  :�ا القدس، لريسم لنا صورة مجيلة

  1» )ُل الرَّْأُس َشْيَباَيْشَتعِ (َوَعُجوٌز ِهَي اَْلُقْدُس « 

" يوسف"على ابنه " يعقوب"حزن  من داللة من الواضح أّن شاعرنا جيّرت هذا البيت اجرتارا ذكيا، حموال إياه      

  .، إىل الداللة على معاناة القدس وحز�ا)عليهما السالم(

قَاَل َربِّ ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي  ﴿ :، حيث يقول تعاىل"سورة مريم"وهذا مأخوذ من أصل اآلية الكرمية يف       

  )4سورة مرمي، اآلية ( ﴾ َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيًبا

) قَاَل َربِّ ِإّين َوَهنَ (« هلذه اآلية ) العّالمة جالل الّدين المحلي والسيوطي" (الجاللين"وجاء يف تفسري       

أي انتشر الشيب يف شعره، كما : متييز حمول عن الفاعل) َشْيًبا(مين، ) الرَّْأسُ ِمينِّ َوَاْشتَـَعَل (مجيعه، ) اَْلَعْظمُ (ضعف 

  2»ينتشر شعاع الّنار يف احلطب 

" زكريا عليه السالم"يتبني لنا أّن الشاعر اجّرت اآلية الكرمية لفظا ومعىن، ليعرب عن احلالة املشا�ة بني       

  .ضعف والوهن، أي أّن كل منهما وصل إىل مرحلة ال"القدس"و

ليس من الغريب أن يعود الشاعر املعاصر إىل الرتاث، عودة ليس للنقل وإّمنا عودة إىل األصول اإلبداعية،       

والتفاعل مع الرتاث الشعري العريب ال يأيت إّال عن طريق اإلطالع على نصوص شعراء العصور القدمية من أعالم 

، حيث "عيد بأية حال عدت يا عيد" "المتنبي"كأ عل قصيدة يت" أمل دنقل"الشعر ورواده، وجند الشاعر 

  ":من مذكرات المتنبي"نه يف قصيدته يستقي منها ما خيدم رؤاه الشعرية، وهدفه، وهذا ما يضمّ 

  ِعيٌد بِأَيَِة َحاٍل ُعْدَت يَا ِعيُد ؟« 

                                                           
  .281أمل دنقل، األعمال الشعرية الكاملة، ص -  1
          1لبنان، ط -جالل الّدين حممد أمحد احمللي؛ جالل الّدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، تفسري اجلاللني، دار الكتب العلمية، بريوت -  2

  .305م، ص2001- ه1422    
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  ِبَما َمَضى ؟ َأْم ِألَْرِضي ِفيَك تـَْهِويُد ؟  

  َعْن َعَساِكرَِها" ِمْصرَ "نَاَمْت نـََواِطيُر   

َها َاْألَنَاِشيدُ      ! َوَحارََبْت َبَدًال ِمنـْ

  يَا نـَْيُل َهْل َتْجِري اَْلِمَياُه َدًما ؟: نَاَدْيتُ   

  َلِكْن َتِفيُض، َوَيْصُحوا َاْألَْهُل ِإْن نُوُدوا ؟  

  1» ِعيٌد بِأَيَِة َحاٍل ُعْدَت يَا ِعيُد ؟  

  :، اليت يقول فيها"المتنبي"ها الشاعر من قصيدة هذه األبيات اجرتّ       

  2» ِعيٌد بِأَيَِّة َحاٍل ُعْدَت يَا ِعيُد    ِبَما َمَضى َأْم ِألَْمٍر ِفيَك َتْجِديدُ « 

بكلمة " جتديد"، وكلمة "أرض"بكلمة " أمر"من خالل هذه األبيات يتضح لنا أّن الشاعر استبدل كلمة       

إشارة بليغة إىل ما ميارسه االحتالل الصهيوين " �ويد"، وذلك لتتماشى مع الفرتة املعاشة، ويف قوله "د�وي"

  .بأراضي املسلمني، اليت مل جتد من يدافع عنها سوى األغاين واألناشيد

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  . 190ص الكاملة،أمل دنقل، األعمال الشعرية -  1
  .326صم، 2003- ه1424، 3املتنيب، ديوان، دار صادر، بريوت، ط -  2
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  :المستوى االمتصاصي -2

الساخرة، إذ يرسم حتّول داللة اخليل بني يف بعض قصائده معىن املفارقة " أمل دنقل"يسجل الشاعر       

  ":الخيول"القصيدة العربية القدمية، والقصيدة احلديثة، وفق الراهن السياسي احمليط، فيقول يف قصيدة 

  أَيـَتُـَها اَْلَخْيلُ .. ُأرُْكِضي َأْوِقِفي َاْآلن « 

  َلْست اَْلُمِغيَراُت ُضْبًحا  

  1» ُضْبًحا –َكَما ِقيَل   –َوَال اْلَعاِديَاُت   

) 1(َواْلَعاِديَاِت َضْبًحا  ﴿:، يف قوله تعاىل"سورة العاديات"عمد الشاعر هنا إىل امتصاص اآلية الكرمية من       

  )3- 1سورة العاديات، اآلية ( ﴾ )3(فَاْلُمِغيَراِت ُصْبًحا ) 2(فَاْلُمورِيَاِت َقْدًحا 

أقسم اهللا تبارك وتعاىل باخليل ملا فيها من آياته الباهرة ونعمه « : هلذه اآلية " عديالسّ "وجاء يف تفسري       

الظاهرة، ما هو معلوم للخلق، وأقسم تعاىل �ا يف احلال اليت ال يشاركها فيه غريها من أنواع احليوانات، فقال 

و صوت نفسها يف صدرها عند اشتداد العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وه: ؛ أي)َواْلَعاِدياِت َضْبًحا(

؛ أي تنفتح الّنار من صالبة حوافرهن وقو�ن )َقْدًحا(؛ حبوافرهن ما يطأن عليه من األحجار، )فَاْلُمورِيَاتِ (عدوها، 

  2»؛ وهذا أمر أغليب ، أّن الغارة تكون صباحا)ُصْبًحا(؛ على األعداء، )فَاْلُمِغريَاتِ (إذا عدون، 

ات السابقة وما عرضناه من تفسري لآليات الكرمية، نالحظ أّن الشاعر ميّتص معىن الذكر من خالل األبي      

احلكيم، ويصوغه بطريقته اخلاصة للداللة على الوضع األليم الراهن، الذي متر به األمة العربية، فالّنص هنا يبني 

وأ�ى، ومن سقوط إىل سقوط، ومن  يأس الشاعر من قدرة العرب على إحداث التغيري، فمن هزمية إىل هزمية، أشدّ 

  .فشل إىل آخر

  :، واليت يقول فيها"من مذكرات المتنبي"كما يستلهم الشاعر أيضا املعىن يف قصيدته       

  َفَصاَح ِفي ُغَالمْه َأْن َيْشَتِري َجارِيَْة ُروِمَيةْ « 

  ..َواُروَماْه .. َتْجُلْد َكْي َتِصيَح َواُروَماْه   
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  1» وَن اَْلَعْيُن بِاْلَعْيِن َوالسُِّن بِالسِّنْ ِلَكْي َيكُ ..   

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواْألَْنَف  ﴿ :وال جرم أّن املعىن ممتص من قوله تعاىل       وََكَتبـْ

  )45سورة املائدة، اآلية (﴾بِاْألَْنِف َواْألُُذَن بِاْألُُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص 

َنا(« : هلذه اآلية" الجاللين"وجاء يف تفسري        ؛ تقتل، )َأنَّ النـَّْفسَ (؛ أي التوراة، )َعَلْيِهْم ِفيَها(فرضنا،  ؛)َكَتبـْ

؛ )بِاْألُُذِن َوالسِّنَّ (؛ تقطع، )َواألُُذن بِاُألُذنِ (؛ جيذع، )َواْألَْنفَ ) (باْلَعْنيِ (؛ تفقأ، )َواْلَعْنيُ (؛ إذا قتلتها، )بِالنـَّْفسِ (

؛ أي يقّتص فيها إذا أمكن كاليد )ِقَصاصٌ (بالوجهني، ) ُروحُ واجلُْ (، ويف قراءة بالرفع يف األربعة، )بالسِّنِّ (تقلع، 

  2»والرِجل والذكر وحنو ذلك، وما ال ميكن فيه احلكومة، وهذا احلكم وإن كتب عليهم فهو مقرر يف شرعنا 

هنا نالحظ أّن الشاعر امّتص معىن أبياته من اآلية الكرمية، ويتمحور املعىن حول القصاص، الذي  ومن      

اختاره احلاكم العريب، باعتباره أقصر الطرق وأسهلها، وهو هنا يعرض حالة العرب حني مل حيركوا ساكنا يف الدفاع 

  .عن الوطن العريب

  :، والذي يقول فيه"من مذكرات المتنبي"كما جنذ اقتباسا قرآنيا آخر يف قصيدته       

  3» فـََتْسُقُط اَْلَعْيُن ِفي اْلُحْلُقومِ « 

فـََلْوَال ِإَذا  ﴿ :يطعم الشاعر هنا بيته بقبس من القرآن الكرمي، يظهر من خالله امتصاص جلي لآلية الكرمية      

  )83سورة الواقعة، اآلية ( ﴾)83(بـََلَغِت اْلُحْلُقوَم 

؛ )اْحلُْلُقومَ (؛ الروح وقت النزع، )ِإَذا بـََلَغتِ (؛ فهال، )فـََلْوَال (« : هلذه اآلية الكرمية" الجاللين"تفسري وجاء يف       

  4»هو جمرى الطعام 

معىن بيته للتعبري عن الوضع الذي آل إليه ا�تمع املصري، والذي " أمل دنقل"من هنا امّتص الشاعر       

     . أصبح الوضع فيه ال حيتمل لصعوبة العيش فيه ومرارته
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، واليت ختدم رؤيته الشعرية، "سليمان عليه السالم"اهتّم الشاعر باستدعاء بعض األحداث من قصة سيدنا       

  :حيث يقول

  َذا اَْلَعامْ أَيـُْلوْل اْلَباِكي ِفي هَ « 

ْعَدامْ      َيْخَلُع َعْنُه ِفي السِّْجِن قـََلْنُسَوَة اْإلِ

َرتِِه الزَّْرقَاْء      ! اْألَْرقَامْ .. َتْسُقُط ِمْن ُستـْ

َمِويَة.. َيْمِشي ِفي َاْألَْسَواِق      يـَُبِشُر بِنُُبوَءتِِه الدَّ

َلَة َأْن َوَقَف َعَلى َدرََجاِت الَقْصْر اْلَحَجرِيَ      ةْ لَيـْ

  ِإنَّ ُسَلْيَماَن اْلَجاِلَس ُمْنَكِفًئا: لِيَـُقوَل لََنا  

  فـَْوَق َعَصاه  

    1» !! َوَلِكْن َنْحَسُبُه يـَْغُفو ِحيَن نَراهْ  ! َقْد َماتَ   

ال يربح الشاعر هنا يف االستعانة بالقرآن الكرمي، إذ ميّتص معانيه ويعطي نسيجه الشعري �ذه األلفاظ       

 : املقّدسة، فيولد معاين جديدة جتلب انتباه القارئ، ويف هذه األبيات نالحظ أّن الشاعر يستعني باآلية الكرمية

َنا َعَلْيِه اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم َعَلى َمْوتِِه ِإالَّ َدابَُّة اْألَْرِض تَْأُكُل ِمْنَسأَتَُه فـََلمَّا خَ ﴿ رَّ تـَبَـيـََّنِت اْلِجنُّ َأْن َلْو  فـََلمَّا َقَضيـْ

  )14سورة سبأ، اآلية ( ﴾ )14( َكانُوا يـَْعَلُموَن اْلغَْيَب َما لَِبثُوا ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهينِ 

، بناءِ  فلم يزل الشياطني يعملون لسليمان عليه السالم كلَّ « : هلذه اآلية قوله" عديالسّ "وجند يف تفسري       

 يَ هوا على اإلنسان وأخربهم أّ�م يعلمون الغيب، ويطّلعون على املكنونات، فأراد اهللا تعاىل أن يُرِ وكانوا قد موَّ 

العباد كذ�م يف هذه الدعوى، فمكثوا يعملون على عملهم، وقضى اهللا املوت على سليمان عليه السالم، واتكأ 

على عصاه، وهي املنسأة، فصاروا إذا مروا به وهو متكأ عليها؛ ظّنوه حيا وهابوه، فغذوا على عملهم كذلك سنة  

باد وسقط، فسقط سليمان، وتفرقت  اه حىتكاملة على ما قيل، حىت سلطت دابة األرض على عصاه، فلم ترع
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وهو العمل الشاق )  انُوا يـَْعَلُموَن اْلَغْيَب َما لَِبثُوا ِيف اْلَعَذاِب اْلُمِهنيْ َلْو كَ  (الشياطني وتبينت اإلنس أّن اجلن 

    1».عليهم؛ فلو علموا الغيب؛ لعلموا موت سليمان الذي هم أحرص شيء عليه، ليسلموا مما هم فيه

حّول الشاعر هذا املعىن وامّتصه من القرآن الكرمي، ليعرب به عن جمتمعه، فصرخته عاملية لكن ال أحد يعري        

كالمه أو صراخه اهتماما، فهو شبيه مبن سقط يف عمق واد فلم يعد يراه أو يبايل به أحد، حيث جند أّن الشاعر 

به، فال أحد " جمال عبد الناصر"وت الرئيس ، وذلك بتشبيه م" سليمان عليه السالم"يتناص مع قصة سيدنا 

  .أدرك مو�ما

، ويف هذا الصدد "يوسف عليه السالم"شخصية سيدنا " أمل دنقل"ويف موضع آخر يستدعي الشاعر       

  :يقول

  )َيْشَتِعُل الرَّْأُس َشْيَبا(َعُجوٌز ِهَي اْلُقْدُس « 

  2» َتُشُم اَْلَقِميَص فـََتِفيُض َأْعيُـنُـَها بِاْلُبَكاءِ   

، "سورة يوسف"يف البيتني تناص امتصاصي، حيث ميتص الشاعر املعىن الكامل من اآلية الكرمية يف       

َناُه ِمَن اْلُحْزِن فـَهُ  ﴿ :واستعان �ا يف رسم هذه الصورة الشعرية، وذلك من قوله تعاىل َو َكِظيٌم َوابـَْيضَّْت َعيـْ

  )84سورة يوسف، اآلية ( ﴾)84(

وتوىل يعقوب عليه السالم عن أوالده بعدما أخربوه هذا اخلرب، « : كاآليت" عديالسّ "ويُدرج هذا يف تفسري       

األسف واألّسى وابيضت عيناه من احلزن الذي يف قلبه، والكمد الذي أوجب له كثرة البكاء، حيث  واشتّد به

  3»؛ أي ممتلئ القلب من احلزن الشديد )فـَُهَو َكِظيمْ (ابيضت عيناه من ذلك 

وهريا يف ، مع إحداث بعض التغيري، وهذا التغيري يعّد ج"سورة يوسف"يتبني لنا أّن الشاعر امتّص أبياته من       

على ابنه، جنده يستبدل حزن يعقوب بالقدس، فتتحول  "عليه السالم يعقوب"القصيدة، فبدال أن يصف حزن 

  )تشم ، أعينها(صيغة اخلطاب من املذكر إىل املؤنث 
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قد يأخذ الشاعر القرآن الكرمي ويدخله يف قصيدته أيا كان موضوعها، إذ يتغري مدلوهلا عما كان عليه يف       

، ويف هذا "سرحان ال يتسلم مفاتيح القدس"يف قصيدته " أمل دنقل"السياق القرآين، وهذا ما جنده عند الشاعر 

  :يقول

  ! لِيَـْغِفَر الرََّصاُص ِمْن َذنِْبَك َما تََأَخرْ « 

  1» يَا ِكيَسْنَجرْ .. لِيَـْغِفَر الرََّصاُص   

َم ِمْن ﴿ :، يف قوله تعاىل"الفتحسورة "هنا ميتص الشاعر معىن اآلية الكرمية من        لِيَـْغِفَر َلَك اللَُّه َما تـََقدَّ

  )2سورة الفتح، اآلية( ﴾ َذنِْبَك َوَما تََأخَّرَ 

َما تـََقدَّم ِمْن َذنِْبَك َوَما (؛ جبهادك، )اهللاُ  لِيَـْغِفرَّ َلكَ (« : هلذه اآلية الكرمية" الجاللين"وجاء يف تفسري       

بالدليل العقلي القاطع من ؛ منه لرتغب أمتك يف اجلهاد وهو مؤول لعصمة األنبياء عليهم الصالة والسالم )تََأخَّرْ 

  2»الذنوب

الكلمات   ىل داللة جديدة، ختدم غرضه الشعري دون تغيري يف بناءنا حّول الشاعر املعىن يف اآلية إه      

، وما ) لِيَـْغِفَر الرََّصاصْ  : (تغيري جزئي؛ غري أّن اخلالف كبري بني ما يرمي إليه الشاعر من قولل إحداثه وترتيبها إالّ 

، لذلك ميكن أن نعّد هذا التحول نوعا من التمثل الذي فيه  ) لِيَـْغِفَر َلَك اهللا (أراده الّنص القرآين من إيراد اآلية 

  . اآلية الكرميةمبالغة بتصرف يف

  :   ما يدل على امتصاص الشاعر من القرآن الكرمي، وذلك يف قوله" صالة"كما جند يف قصيدة       

  تـََفَرْدَت َوْحَدَك بِالُيْسْر ِإنَّ اْلَيِميَن َلِفي اْلُخْسرْ « 

   3» َأمَّا اْلَيَساَر َفِفي اْلُعْسْر ِإّال اْلِذيَن يَُماُشونَ   

امتصاصي مع القرآن الكرمي، وجد الشاعر له مكانا مناسبا يف قصيدته، ليؤدي بعه معىن قريب،  هنا تناص      

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر ) 1(َواْلَعْصِر  ﴿ :وذلك مأخوذ من قوله تعاىل   )2-1سورة العصر، اآلية( ﴾)2(ِإنَّ اْإلِ
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أقسم تعاىل بالعصر، الذي هو الليل والنهار، حمّل أفعال « : هلذه اآلية الكرمية " عديالسّ "وورد يف تفسري       

العباد وأعماهلم، أّن كل إنّسان خاسر، واخلاسر ضد الرابح، واخلّسار مراتب متعددة متفاوتة، قد يكون خّسارا 

اسرا من بعض الوجوه دون مطلقا؛ كحال من خسر الدنيا واآلخرة، وفاته الّنعيم، واستحّق اجلحيم، وقد يكون خ

  1»بعض، وهلذا عمّم اهللا اخلّسار لكل إنسان 

ومن هنا يتبني لنا أّن الشاعر امتّص معىن هذه اآلية امتصاصا كليا ليعرب عن انتهاك العدالة لفئات الشعب       

  .على اختالف اجتاها�م وتوجها�م، ومل تنعم �ذه العدالة إّال الفئة املسيطرة احلاكمة

؛ "أمل دنقل"؛ والطوفان الذي أهلك معانديه بنصيب من اهتمام الشاعر "نوح عليه السالم"حظيت قصة       

املتواصل للمستكربين ودعو�م إىل اهلداية يف عصرة، وبيان عاقبتهم " نوح عليه السالم"وال شك أّن قصة جهاد 

دروسا مهّمة يف كل واقعة منها، إذ يقول يف الوخيمة واحدة من العرب العظيمة يف تاريخ البشرية، واليت تتضمن 

  ":مقابلة خاصة مع ابن نوح"قصيدته 

  ! َجاَء طُوفَاُن نُوحْ « 

  ...  ...  ...  ...  ...  

  2» اْلَمِديَنْة تـَْغَرُق َشْيًئا َفَشْيَئا  

لنا من خالل هذين البيتني أّن الشاعر ميّتص املعىن حبذقه، مث يعرض الصياغة اليت يريد من خالهلا  يتبني      

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَلى قـَْوِمِه ِإنِّي َلُكْم َنِذيٌر ﴿ :إيصال املعىن اجلديد الذي يقصده، وذلك واضح يف قوله تعاىل

  )25سورة هود، اآلية ( ﴾ )25(ُمِبيٌن 

): ِإَىل قـَْوِمهِ (أول املرسلني ): َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا(« " الّسعدي"يف كتاب  الكرمية وجاء تفسري هذه اآلية      

أنذرتكم به بيانا زال به بينت لكم ما : ؛ أي)ِإينِّ َلُكْم نَِذيٌر ُمِبنيٌ : (فقال رك،يدعوهم إىل اهللا وينهاهم عن الش

  3»اإلشكال
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، ولكن "نوح عليه السالم"أّن الشاعر ميّتص معىن أبياته من الذكر احلكيم، إذ يؤول شخصية ومن هنا نرى       

هذا التأويل يتعارض مع املضمون األصلي يف السياق القرآين، كأّن الشاعر يرى يف هذه الشخصية تصويرا ملوقف 

فهو يرى فيها  ما ال يراه  عصري أراد أن حيكي عنه، فيستعري مالحمها ومسا�ا لتجسيد شخصية حديثة، وبذلك

   .اآلخرون

، لريسم صورة شعرية، "عيد بأية حال عدت يا عيد" "المتنبي"على قصيدة " أمل دنقل"يتكأ الشاعر       

  :وذلك بتوظيفه �موعة من األلفاظ والتعابري من هذه القصيدة، فيقول

  َأْبِصْر تِْلَك الَشَفَة اَْلَمثـُْقوبَةْ « 

  1» ْسَودَّ، َوالُرُجوَلُة اَْلَمْسُلوبَةْ َوَوْجُهُه اَْلمُ   

  :يف داليته" المتنبي"امتّص معىن البيتني كما هو واضح من قول     

  2» َوَأنَّ َذا َاْألُُسوَد اَْلَمثـُْقوَب ُمَشفََّرٌة     ُتِطيُعُه ِذي اَْلَعَضارِيُط الَرَعاِديدُ « 

  :وقوله أيضا      

  3» َمْن َعلََّم َاْألُُسوَد اَْلَمْخصيَّ َمْكُرَمًة ؟      أُقوُمُه اَْلِبيُض َأْم آبَاُؤُه السُّوُد ؟« 

نقال حرفيا، ونظرا " المتنبي"أنّه مل ينقل أبيات الشاعر " أمل دنقل"يتضح لنا من خالل أبيات الشاعر       

يف قصيدته، لكن بصياغة خمتلفة ختدم " المتنبي"بيات حلّسه اللغوي املتميز، وقدرته الشعرية متكن من إدراج أ

سياقه الشعري، إذ جعل الداللة حتيل على واقع حكام العرب يف وقته، حيث ُسلبت رجولتهم وصارت مواقفهم 

، سوف نالحظ أّن هذه "الرجولة املسلوبة"تدل على اخلضوع، وتربز خوفهم من العّدو، ولو تأملنا قول الشاعر 

أّدق وأعمق وأكثر " الرجولة املسلوبة"، واملالحظ أّن عبارة "املْخصِّي: "يف قوله" المتنبي"كلمة   العبارة تعادل

  .خدمة للمعىن والداللة

  :كما امتّص الشاعر بعض أشعاره من األمثال الشعبية، إذ يقول      

  َماْت .. َصِديِقي اَلِذي َغاَض ِفي اَْلَبْحِر « 
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  ..َفَحنَّطَْتَه   

  ..َواْحتَـَفَظْت بَِأْسَنانِِه ..   

  ُكَل يـَْوٍم ِإَذا طََلَع الُصْبُح آِخذ َواِحَدةً    

  ..ْحيَّا اْلَجِميِل ِبَها َأْقِذُف الشَّْمَس َذاِت اَْلمُ   

  يَا َشْمُس، ُأْعِطيِك َسنَُّه اَلُلْؤُلؤيَةْ : "َوُأَرِددْ   

   1» ِسَوى نُْكَهِة اَْلُجوعْ .. لَْيَس ِبَها غَُباْر   

وهذا مأخوذ من األغنية الشعبية اليت يرددها األطفال عندما خيلع أحدهم ضرسا، مث يلقي به إىل جهة       

  :الشمس، صائحا

  يَا َشْمْس يَا َشُموَسة« 

  ُخِدي َسّنَة اَْلَجاُموَسة  

  2» َوَهاِتي َسّنَة اَْلَعُروَسة  

ثل الشعيب؛ ليصور لنا ظاهرة تفّشي اجلوع بني أبناء جمتمعه، وبرباعة الشاعر استطاع أن يستقي معانيه من امل      

  .وهو حيّنط صورة حياة جمتمعه املتمردة، وحيتفظ مبعاناة شعبه منّددا �ا

   

   

                                                           
  .144أمل دنقل، األعمال الشعرية الكاملة، ص  -  1
  .161جابر قميحة، الرتاث اإلنساين يف شعر أمل دنقل، ص  -  2



 

77 

  :التناص الحواري -3

، جنده يتخذ من األداء احلواري معربا شعريّا مهم�ا لينقل إلينا مهّه "أمل دنقل"يف مناذج كثرية من شعر       

الشعري اإلنساين بلغة ال تبتعد عن لغة األداء اليومي، لكنها تّدخر عمقا تعبرييا يتجلى من خالله ذلك اهلّم 

  :اإلنساين اجلمعي، ويف هذا يقول

  ! َأْنُج ِمْن بـََلٍد َلْم تـَُعْد ِفيِه ُروحْ  «

  :قـُْلتُ   

َزهْ      طُوَبى ِلَمْن َطِعُموا ُخبـْ

  ِفي الَزَماِن اْلَحَسنْ   

  َوَأَداُروا َلُه الَظْهرَ   

  ! يـَْوَم اْلِمَحنْ   

  َنْحُن اَْلِذيَن َوقـَْفَنا –َولََنا اْلَمْجُد   

  )َوَقْد َطَمَس اهللاُ َأْسَماَءنَا (    

  ..نـََتَحَدى الدَّماْر   

  َونَْأَوى ِإَلى َجَبٍل َال يَُموتْ   

  ! ُيَسُمونَُه الَشْعبَ   

  نَْأَبى اْلِفَرارَ   

  1»! ى النـُُزوحْ َونَْأبَ   
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يف هذه األبيات يفجر الشاعر طاقاته اإلبداعية ويُعيد كتابة الّنص القرآين على حنو جديد خيدم رؤيته       

َأْن َال تـَْعُبُدوا ِإالَّ ) 25(َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإَلى قـَْوِمِه ِإنِّي َلُكْم َنِذيٌر ُمِبيٌن  ﴿: الشعرية، فهو يتناص مع قوله تعاىل

  )26- 25سورة هود، اآلية ( ﴾) 26(اللََّه ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َألِيٍم 

إن مل تقوموا بتوحيد اهللا ): َلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم أَلِيٍم ِإينِّ َأَخاُف عَ (  «: هلذه اآلية" الّسعدي"وجاء يف تفسري       

  1»وتطيعوين 

، وذلك -القرآن الكرمي  –ومما يلفت االنتباه يف هذا الّنص الشعري التعبري الذي يتعارض مع الّنص األصلي       

ملا جاء يف القرآن الكرمي، فهو يعّد من التجأ إىل السفينة  اخالف" نوح عليه السالم"بقلب الشاعر لقصة سيدنا 

عند الشاعر متثل الشخصية اهلاربة " نوح عليه السالم"جبانا، ومن تويف على أثر الطوفان بطال مقاوما، فشخصية 

  .من هذا الطوفان على نقيض معناه الّداليل يف القرآن الكرمي الذي ميثل نيب إنقاذ البشرية من الفساد

  :، واليت يقول فيها"سورة يوسف"، يتناص فيها مع "مقتل القمر"كما جند تناص حواري يف قصيدة       

  يَا أَبـَْناَء قـَْريَِتَنا َأبُوُكْم َماتَ  «

  َقْد قـَتَـَلْتُه أَبـَْناُء اَْلَمِديَنةْ   

  َذرَُفوا َعَلْيِه ُدُموَع ِإْخوة يُوُسفْ   

  َوتـََفَرُقوا  

  َوتـَرَُكوُه فـَْوَق َشَوارِِع َاْألَْسَفْلْت َوالدَِّم والَضِغينة  

  2» ! َهَذا َأبُوُكْم َماتَ : يَا ِإْخَوِتي  

 فـََلمَّا َذَهُبوا ِبهِ  ﴿ :الشاعر هنا يذوب يف غياهب الذكر احلكيم وينسج منه شعره، وذلك يف قوله تعاىل      

نـَُّهْم بَِأْمرِِهْم َهَذا َوُهْم َال  َنا ِإلَْيِه لَتـَُنبِّئـَ َوَجاُءوا َأبَاُهْم ) 15(َيْشُعُروَن َوَأْجَمُعوا َأْن َيْجَعُلوُه ِفي َغَيابَِة اْلُجبِّ َوَأْوَحيـْ

  )16-15سورة يوسف، اآلية ( ﴾)16(ِعَشاًء يـَْبُكوَن 
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ملا ذهب إخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه وعزموا أن جيعلوه يف غيابة  «: وتفسري هذه اآلية كالتايل      

اجلب، كما قال قائلهم السابق ذكره، وكانوا قادرين على ما أمجعوا عليه، فنفذوا فيه قدر�م، وألقوه يف اجلّب، مث 

؛ أي سيكون )رِِهْم َهَذا َوُهْم َال َيْشُعُرونَ لِتـُنَِّبئَـنـَُّهْم بَِأمْ (إّن اهللا لطف به، بأن أوحى إليه وهو بتلك احلالة احلرجة 

منك معاتبة هلم، وإخبار عن أمرهم هلذا وهم ال يشعرون بذلك املر، ففيه بشارة له بأنّه سينجو من ما وقع يف وأّن 

  1»اهللا سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العّز والتمكني له يف األرض 

أبياته ليفجرها من جديد ويبعثا على شكل حوار، وقد مثّلت قصة  وانطالقا من هذه اآلية يستقي الشاعر      

رمزا داال عل الظلم والغدر واخليانة  من قبل األخ ألخيه، ولذلك استغل الشاعر " يوسف عليه السالم"سيدنا 

  .هذه الشخصية ليعرب �ا عن ما يالئم واقعه

، واليت " الزِّير سالم"ببعض املعىن الذي جاءت به قصة " أمل دنقل"للشاعر " ال تصالح"حظيت قصيدة       

  :يقول فيها

  الَ ُتَصاِلحْ  «

  :ِإَلى َأْن يـَُعوَد اَْلُوُجوَد ِلدْورَتِِه الَدائَِرة  

  ِلِميَقاتَِها .. الُنُجوُم   

  ِألَْصَواتَِها .. َوالطُُيوُر   

  ِلَذرَّاتَِها.. َوالرَِماُل   

  2»َلِتَها الَناِظَرْة ِلِطفْ .. َواَْلَقِتيُل   

وهذا القول يرتدد كثريا يف القّصة القدمية، فال جمال للصلح مع عدو ال يعرف الصلح والسالم، بل يعرف       

  ":الزِّير سالم"فقط معاين القتل والّدمار، وهذا ما جاء على لسان 

  الَ َأْصَلَح اهللاُ ِمنَّا َمْن ُيَصاِلَحُهْم       َحتَّى ُيَصاِلَح ِذيُب اَْلَمِعْز رَاِعيهاَ  «

َرا تـَُلِبيَها   َوتـُْوَلُد اَْلبَـْغَلُة اَْلَخْضَرا ِبالَ ذََكٍر         َوَأْنَت َتْحَيا ِمَن اَْلَغبـْ
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  1» َوُتْسرُِع الُنوُق َال تـَْرَعى َمَراِعيَها  َوَيْحُلُب الشَّاَة ِمْن َأْسَنانَِها لَبَـًنا              

، والغاية منها لفت انتباه القارئ واملتلقي "الّزير سالم"فالشاعر يذوب يف املعىن من خالل تناصه مع أبيات       

 بعامة، بأن ال ينس أبدا ما يطلبه منه الشاعر من رفض لسالم هو يف جوهره استسالم وخضوع وا�زام، والالزمة يف

هذه القصيدة متثل صرخة الشاعر يف وجه كل مستبّد ُتسّول له نفسه العبث مبصري الشعوب، وقد كان الشاعر ذا 

قدرة شعرية ومهارة فّنية يف حماورته هلذا الّنص، فقدميا وحديثا الصلح مع العدو هو من االستحالة، حبيث يصبح 

يقة لن يتحقق، ألّن من ميوت ال حييا مرة أخرى، وكانت قصيدته املقابل له هو إعادة احلياة ملن قُِتلوا، وهذا يف احلق

هذه ِبشارة باستحالة الصلح مع اليهود يف العصر احلديث، ومن هنا كانت ذات إيقاع متماسك وقالب شعري 

  . متناسق
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ط احلروف األخرية لرحلتنا يف هذا ات، فلكل بداية �اية؛ وها حنن خناحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحل      

ومستوياته في  جماليات التناص"البحث متوجهني حنو مشارف �ايته، وقد كانت حماولة متواضعة منا لدراسة 

  :، لنخلص يف األخري إىل مجلة من النتائج ميكن إمجاهلا فيما يلي"شعر أمل دنقل

ارتبط ظهور اجلمال بوجود اإلنسان، باعتباره ظاهرة تنبع من أعماق الفنان، واجلمالية مبعناها الدقيق  -       

ة، وهي ال تستهدف الفن فحسب بل تتعداه إىل تكمن يف املعرفة املنشودة �رد اللذة اليت تتيحها لنا حدوث املعرف

  .الطبيعة بصورة عامة

توضحت صورة اجلمالية عند الغرب وعند العرب على السواء من خالل النظريتني احلّسية وامليثافيزيقية،  -       

ة النبوية يف حيث جعال اجلمال الفين غاية مفضلة يف الشعر، هذا دون أن ننسى الفضل الكبري للقرآن الكرمي والسنّ 

  .تصوير اجلمال

التناص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية أو قطعة موزائيك من زخارف متنوعة، ويقصد به تداخل نصوص  -       

غائبة مع نص حاضر متزامنة معه أو سابقة عنه يف فضاء واحد، مبعىن أنه امتصاص وتشرب الّنص احلاضر للّنص 

  .الغائب

لظاهرة التناص يف تراثنا العريب، والدليل على ذلك أّن نقادنا القدامى وقفوا عند وجود جذور وامتداد  -       

  .وغريها القتباس،السرقات الشعرية، التضمني، ا :هذا املصطلح مبفاهيم ومصطلحات مغايرة مثل

ديدة تؤكد ، اليت استطاعت أن تقرتح رؤية نقدية ج" جوليا كريستيفا"يعود مصطلح التناص إىل البلغارية  -       

انفتاحية الّنص األديب على عناصر لغوية وغري لغوية، دون أن ننسى الفضل الكبري للباحثني الغربيني الذين عملوا 

  .إخل"...جيرار جينيت"، "روالن بارت: "على تطوير هذه الرؤية من أمثال

أّن التفاعل بني النصوص يتم وفق آليات ومستويات متعددة كاملستوى االمتصاصي، واملستوى  -       

االجرتاري، واملستوى احلواري، ولقد كان لتعدد الدراسات واملناهج الّنقدية الدور الكبري يف ظهور أنواع عديدة 

  .للتناص

سواء كانت دينية، أو تارخيية، أو  مع النصوص الغائبة" أمل دنقل"الكشف عن تناصات الشاعر  -       

أفكاره وآرائه، إضافة إىل تطلعه للتاريخ،  ق الذي استقى منه الشاعرأسطورية، والقرآن الكرمي كان مبثابة الّنهر املتدف
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من خالل تضمينه ألحداث ووقائع تارخيية عربية باألساس ختدم رؤيته الشعرية، كما حظيت األساطري باهتمام  

  .كبري من طرفه 

أمل "الكشف عن املظاهر اليت يتمظهر فيها الّنص الغائب يف الّنص احلاضر، ومستويات تفاعل الشاعر  -       

مع النصوص األخرى وطرق توظيفه هلا، إذ نلحظ تفاوت مستويات التناص يف أشعاره ما بني  االجرتار، " دنقل

م الّنص الغائب وإعادة إنتاج نص جديد هد طريقة حوارية راقية تقوم على واالمتصاص، وتارة أخرى يتكأ على

  .على أنقاضه

وختاما نتمىن أن نكون قد وفّقنا يف معاجلة هذا املوضوع، وإعطاء صورة واضحة للتناص ومستوياته عند  -       

ولو بالقليل؛ فما كان من خطٍأ فمن أنفسنا والشيطان، وما كان من توفيق وصواب فمن اهللا " أمل دنقل"الشاعر 

  .زيز املّنانالع

فرج الدين "هذه خالصة ما توصلنا إليه يف حبثنا املتواضع هذا، كباحثني يف بداية املشوار، وقدميا قال        

إّين رأيت أنّه ال يكتب إنسان كتابا يف يومه، إّال قال يف غذه لو كان غّري هذا لكان أحسن، ولو ترك  «":العطار

  .»الء النقص على مجلة البشر وهو دليل على استي... هذا لكان أمجل 

  »...لكلِّ شيٍء إذا ما َمتَّ نقصانُ «": أبو البقاء الرندي"وكما يقول الشاعر        

  -وهللا احلمد أوال وأخريا وما توفيقنا إالّ باهللا -                                                                   
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  :نبذة عن حياة الشاعر

م، يف قرية الصعيد مبصر قريبة من مدينة 1940هو حممد أمحد أمل فهيم دنقل، ُولد عام " أمل دنقل"       

الشعر يف املناسبات الّدينية، مات سنة األقصر، كان والده يعمل مدرسا للغة العربية، وهو من علماء األزهار ينظم 

م حاول  1955على قراء�ا، ويف عام " أمل دنقل"م، تاركا وراءه مكتبة لغوية وشعرية، فانكّب الشاعر 1950

كتابة قصيدة، وعرض هذه احملاولة على أستاذ اللغة العربية الذي أوصاه حبفظ الشعر القدمي، ودراسة علم 

نصيحة، واستطاع أن ينظم يف العام قصيدة نال �ا جائزة من دائرة التعليم يف العروض، وبالفعل نفّد هذه ال

م نشر أول قصائده يف جملة امسها 1958املنطقة، مث اجته إىل كتابة الشعر احلديث يف األعوام التالية، ويف عام 

–ع دراسته ، وكان قد أكمل دراسته الثانوية ودخل كلية األدب، وبعد سنتني اضطر إىل قط"صوت الشرق"

م نشر عّدة قصائد يف 1964م، ويف عام 1960والتحق بوظيفة صغرية مبصلحة اجلمارك عام  -لظروف عائلية

، وا�الت الشعرية "روز اليوسف" "صباح الخير"، وا�الت األسبوعية "الجمهورية"، "األهرام"جريدة 

اليت يرأس حتريرها " مجلة اآلداب"منتظمة يف يف مصر والعامل العريب، نشر قصائد شبه " بناء الوطن" "المجلة"

م 1971، ويف عام "أمل دنقل"، وكانت دار اآلداب من أصدر الديوان األول للشاعر "سهيل إدريس"الدكتور 

أصدر ديوانه الثاين، مث عمل يف عّدة وظائف خمتلفة واختري عضوا يف جلنة الشعر با�لس األعلى للثقافة عام 

  .  م1978عام " عبلة الرويني"ية امسها م، وتزوج من صحف1980

أصيب الشاعر مبرض السرطان ودخل املشفى، أجرى عّدة عمليات جراحية، وتُويف يف صباح يوم السبت        

قليلة مثل عمره القصري، ولكنها متميزة مبا تنطوي عليه من  اءه أعمال ودواوين شعريةم، خملفا ور 1983مايو 21

م والذي لفت إليه أنظار األمة 1969عام " البكاء بين يدي زرقاء اليمامة"ديوان  إجناز وداللة، ابتداء من

م، 1975الذي صدر عام " العهد اآلتي"م، وديوان 1971عام " تعليق على ما حدث"العربية، مرورا بديوان 
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ته،  ومل يتمكن رقم غرف 8م الذي كتبه وهو يف املشفى وميثل الرقم 1983يف عام " 8 أوراق الغرفة"وأخريا ديوان 

زوجة املرحوم بطباعة ما أمتّه من أقوال " عبلة الرويني"من نشره وتوىل أصدقاؤه ذلك بعد وفاته بشهور، وقامت 

  ".حرب البسوس"جديدة عن 

مبعاناة شعبه، فحّول هزمية السالح إىل نصر بالكلمات، إّال أنّه مل يكمل " أمل دنقل"أحّس الشاعر        

  .املرض من ذلك، ومتّر سنوات على رحيله خملدا وراءه حروفا من ذهب يف قصائد شعرية حّية مسريته، فلقد حرمه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  قائمة المصادر والمراجع 
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  القرآن الكريم برواية ورش*

  :المصادر: أوال

  .م1987-ه1407، 3أمل دنقل، األعمال الشعرية الكاملة، مكتبة مربويل، القاهرة، ط - 1

  :المراجع - ثانيا

  :الكتب العربية-أ

  .م1970، دار الشعب، القاهرة، 3األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج  ابن- 2

- ه1426، 1لبنان، ط -أيب حامد حممد بن حممد الغزايل، إحياء علوم الّدين، دار ابن حزم، بريوت- 3

  .م2005

نصاري، هيثم خليفة الطعيمي، شركة أبناء شريف األ: ، حتقيق1أيب حيان التوحيدي، اإلمتاع واملؤانسة، ج - 4

  .م2011-ه1432بريوت، -صيدا

  .1سنن أيب داوود، ج- 5

عبد السالم حممد هارون، مكتبة مصطفى البايب : ، حتقيق3أيب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، احليوان، ج - 6

  .م1965-ه1435، 2ط ) د ب(احلليب، 

حممد حمي : ، حتقيق2قده، ج أيب علي احلسن ابن رشيق القريواين، األزدي، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ون- 7

  ).د ت(لبنان، - الّدين عبد احلميد، دار اجليل، بريوت

  .م1981- ه1431، 1لبنان، ط - إحّسان عباس، تاريخ النقد األديب عند العرب، دار الثقافة، بريوت- 8

، 2، ط لبنان-أمحد الدوسري، أمل دنقل شاعر على خطوط الّنار، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت- 9

  .م2004

، شباط )د ط(األردن، - أمحد الزعيب، التناص نظريا وتطبيقيا، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان-10

  .م2000
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  .م2007، 1مصر، ط - أمحد ناهم، التناص يف شعر الرواد، دار األفاق العربية، القاهرة-11

  .م1964، )د ط(ية، بريوت، فوزي ّجنار، املطبعة الكاثوليك: الفارايب، كتاب السياسة، حتقيق-12

حممد أبو الفضل إبراهيم وعلي : القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاوي، الوساطة بني املتنيب وخصومه، حتقيق-13

  .م1951، 2حممد البجاوي، منشورات دار إحياء الكتاب العريب، ط 

  .م2003- ه1424، 3املتنيب، ديوان، دار صادر، بريوت، ط -14

، نيسان 1، مدخل إىل علم اجلمال وفلسفة الفن، دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان، ط أمرية حلمي مطر-15

  .م2009) أبريل(

، 1حسني الصّديق، فلسفة اجلمال وفلسفة الفن عند أيب حيان التوحيدي، دار الرفاعي، سوريا، ط -16

  .م2003

قاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط حكمت صاحل، مجاليات تصوير احلركة يف القرآن الكرمي، وزارة األو -17

  .م2010سبتمرب -ه1431، شوال 1

  .م1987، )د ط(جابر قميحة، الرتاث اإلنساين يف شعر أمل دنقل، جامعة عني مشس، القاهرة، -18

جالل الّدين حممد أمحد احمللي، جالل الّدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، تفسري اجلاللني، دار الكتب -19

  .م2001- ه1422، 1لبنان، ط - العلمية، بريوت

  ).د ت(، )د ط(مجال مباركي، التناص ومجاليته يف الشعر اجلزائري املعاصر، دار هومة للنشر، اجلزائر، -20

، دار وفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، )دراسة مجالية(رمضان الصّباغ، يف نقد الشعر العريب املعاصر -21

  .م2002، 1ط 

، املركز الثقايف العريب، )مدخل إىل مجاليات اإلبداع التفاعلي(سعيد يقطني، من الّنص إىل الّنص املرتابط -22

  .م2005، 1املغرب، ط  -الدار البيضاء

  .م2011، )د ط(عبد اجلليل مرتاض، التناص، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -23
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مي الرمحن يف تفسري كالم املّنان، دار ابن اجلوزي، ا�لد األول، ط عبد الرمحن بن ناصر الّسعدي، تيسري الكر -24

  .ه1422، ربيع الثاين 1

، 1عبد السالم املساوي، البنيات الّدالة يف شعر أمل دنقل، منشورات احتاد كتاب العرب، دمشق، ط -25

  .م1994

  ).د ت(، )د ط(اجلمهورية املصرية، مصر، عبد الفّتاح عبد احلميد مراد، قصة الزّير سامل الكبري، مكتبة -26

  .م2010، 2عبد املالك مرتاض، نظرية الّنص األديب، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ط -27

  .م1992، 1عبلة الرويين، اجلنويب، دار سعاد الصباح، الكويت، ط -28

  .م1992، )د ط(لفكر العريب، لبنان، عز الّدين إمساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب، دار ا-29

، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، )حنو منهج عنكبويت تفاعلي(عز الّدين املناصرة، علم التناص ملقارن -30

  .م2006- ه1427، 1ط 

  .م2007، )د ط(مصر، - ، مكتبة اآلداب، القاهرة)النظرية والتطبيق(عزّة شبل حممد، علم لغة الّنص -31

، )د ط(ري زايد، استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر، املنشأة الشعبية للنشر، علي عش-32

  ).د ت(

  .م2009، )د ط(، )د ب(، دار املعرفة، 1فيصل األمحر ونبيل دادوة، املوسوعة األدبية، ج -33

  .م2009، )د ط(، )د ب(،دار املعرفة، 2فيصل األمحر ونبيل دادوة، املوسوعة األدبية، ج -34

، ديوان املطبوعات اجلامعية، )مصطفى ناصف منوذجا(كريب رمضان، فلسفة اجلمال يف النقد األديب -35

  .م2009اجلزائر، 

لبنان، - ، بريوتعباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية: حممد أمحد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، حتقيق-36

  .م2005- ه1426، 2ط 

  .م1979، 2الشعر املعاصر يف املغرب، دار العودة، بريوت، ط حممد بّنيس، ظاهرة - 37 
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، 1حممد عبد املطّلب، قضايا احلداثة عند عبد القاهر اجلرجاين، الشركة املصرية العاملية للنشر، لوجنمان، ط-38

  .م1990

  .م1983- ه1403، 6حممد قطب، منهج الفن اإلسالمي، دار الشروق، بريوت، ط -39

، يوليو 3، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط )إسرتاتيجية التناص(ل اخلطاب الشعري حممد مفتاح، حتلي-40

  .م1992

حممد مصطفى هّدارة، مشكلة السرقات يف النقد العريب، مكتبة األجنلو مصرية، مصر، جامعة اإلسكندرية، -41
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  .م2010، )ط

  :الكتب المترجمة-ب

فخري صاحل، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ،  ميخائيل باختني املبدأ احلواري، ترتزفيتان تودوروف-45

  .م1996، 2بريوت، ط 

حممد يونس، اهليئة العامة لقصور الثقافة، : جوردون جراهام، فلسفة الفن مدخل إىل علم اجلمال، تر-46

  .م2013، 1القاهرة، ط 
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.  

  ملخص 

يهدف البحث املعنون  جبماليات التناص ومستوياته يف شعر أمل دنقل  إىل رصد مجاليات التناص من 

خالل الوقوف على كيفية توظيف الشاعر العريب املعاصر للنص الغائب ومدى مسامهة هذا يف إضفاء اللمسة 

 إىل إضافةن الكرمي، آاملستقاة من القر  حظيت أشعاره مبجموعة من التناصات إذ، اجلمالية على النصوص احلاضرة

تضمينه للتاريخ من خالل توظيفه ألحداث ووقائع عربية باألساس، هذا دون أن ننسى الدور الكبري الذي لعبته 

األساطري يف شعره، ومن هنا نلحظ تفاوتا يف مستويات التناص عنده بني املستوى االمتصاصي واملستوى 

  .واملستوى احلواري جرتاريإلا

  .اجلمالية، التناص، النص الغائب، النص احلاضر، املستويات، الشعر، الشاعر :الكلمات المفتاحية

 


