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احلمد هللا الذي جعل 
فيه وتعلم منه ليكون مصباح ينري ظلمة التائهني.

أما بعد :
متنان بالعرفان الذي وااليطيب لنا ويبهج صدورنا أن نتقدم بالشكر اجلزيل، 

الكرام ، طيلة مشوارنا الدراسي احلافل، وكلمة شكر ال تفيهم ةاألساتذقدمه 
عبد الكرمي شربو" على جمهوداته اجلبارة، "وخنص بالشكر لألستاذ املشرفحقهم،

وتوجيهاته، و على ما قدمه من نصائح و إرشادات اليت كانت ختدم البحث وتثريه 

صالح " "العيد حنكةدون أن تنسى أن تتقدم بالشكر كذلك للجنة املناقشة "
، فجزاهم اهللا كل اخلري، وستكون ةكر املذ "  على تفضلهم  مبناقشة هذه ياسني

موصول جلميع أساتذة 
.
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فهناك، لهالتأصيليةاجلذوروإعطاءالتناصمفهومحتديديفالعربيةالنقديةالدراساتختلفتا
الفكرةهذهحيزعنفخرجاآلخرالبعضوأما، لغريهينسبأنميكنوالغريبمولودأنهيرىمن

إيصاليفرغبةالعربيةالثقافةجذوراىلالعودةخاللمنوذلك، نقديةمعركةخللقوفتح
حبيث،التبينطريقعنإاليكنملالعربيةالساحةاىلظهورهوان، احلقيقينسبهاىلالتناصمفهوم
الوعيحتواءاومدىعنهللتنقيببوادرالقدميالعريبباملوروثحتكتااليتالنقديةاحملاوالتأعطت
.تصالاالعناصرجتاوبعلىالعريب
هذاالغربينيالنقادمنالعديدتبين، احلديثةالغربيةالدراساتيفالتناصتبلورظلويف

جلوصبتاملصطلحهذاستخدمتامنأولكانتاليت" كرستيفاجوليا"رأسهموعلى، املصطلح
.شعريتهوصياغتهيفتتحكملغويةعناصراىلنفتاحهواوعلمهالنصعلىا

يفستخدمتهوااملصطلحهذاطريقشقمنأولكرستيفافإنالباحثونهقرر ماوعلى
.املغلقالنص

الدراساتإثرظهرتحديثةنقديةظاهرةلكونهالتناصظاهرةحنوىتوجيهناكانهناومن
.والعريبالغريباألدبيفاللسانية
دراستناأنومبا" انطوقفدوىشعريفالتناصمجاليات"باملوسوماملوضوعهلذاختيارناافجاء

قوميةذاتفلسطينيةشاعرةخصوصادراستنايفطوفانفدوىخرتناافقد،تطبيقًياطابًعاحتمل
يفواضحةإبداعيةبروحمتيزتاليت،وأشعارهاعاملهايفالولوجيفملحةرغبةلنافكانت،عربية
.شعرهايفالظاهرةهلذهيفهاتوظ

خاصةللمصطلحطوفانفدوىوتوظيفعامةالتناصحولتساؤالتعدةلديناتبلورتهناومن
:كاآليتوهي

وأنواعه؟التناصماهية-
قصائدها؟يفانطوقفدوىوظفتهااليتالنّصيةالتعالقاتوماهي-
شعرها؟يفالتوظيفهذاحيملهااليتالدالالتأبرزماهي-
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؟الديينللتناصستخدامهااإثراإلسالميةاملفاهيمبيانيفالكاتبةوفقتمدىأيواىل-
وفصلنيمدخلمنمتكونة، دراسةمعاملحتددخطةللبحثرمسنا، التساؤالتهذهعنولإلجابة

واملراجعاملصادرقائمةاىلباإلضافةوخامتة
اجلماليةحولعامةحوصلةاىلفيهتطرقناحيث، "واجلماليةاجلمالمفهوم"بعنواناملدخلجاء
.هلاالتأصيليةواجلذور
املعرفةاألفقختصمسائلالعنوانهذايثريلكي" التناصماهية"بعنواناألولالفصلوجاء
ماهيةحولاألولالعنصرمتحورحيث، عناصرستهالفصلهذاحتتأدرجناوقد،التناصملصطلح
وأمناطأنواععنوانحتتالثالثالعنصروجاء، والغربالعربعندالتناصظهوروالثاين، التناص

أما.التناصوتقنياتآلياتمستوياتأبرزفيهجتليناوقدالرابعرللعنصبالنسبةأماصالتناوأشكال
فقدوالسادس. وظائفهوخمتلفالتناصومظاهرمصادرإىلحولهتطرقنافقداخلامسالعنصرعن

.التناصومجالياتجماالتفيهضمّنا
اىلبدايتهمهدتحيث، "الطوفانفدوىالشعريفالتناصجتليات"بعنوانالثاينالفصلجاءوقد
الديينالتناص:يفمتحليةخمتلفةعناوينإىلذلكبعدتفرعنامث، طوفانفدوىشاعرةالالذاتيةالسرية

.الشعريةاألمثالمعالتناصو ، األسطوريوالتناصالتارخييالتناصو ،الشعريالتناصو 
اإلسالميالدينتعتنقانطوقفدوىشعريفالوفرياحلظالديينللتناصوكان

البحثنتائجبأهمملمةخامتةاىلحبثناختاميفوتوصلنا
عتمدنااأنناإال، للدراسةثابتكمنهجأحدهاختياراوصعوبة، املناهجوتداخلتعددمنوبالرغم

ممّاوهذا، رموزهاوفكِّـ فيهاالنصيةالتداخالتوحتديد، الشعريةالنصوصبنيةتفكيكعلى
.التفكيكياملنهجاىلحبثنانفتاحااىلأدى

ويصل، الغموضبعضيسودهمازالالذي، احلديثالنقدياملصطلحيفالتحكمصعوبةورغم
الباحثنيبنيالتعاوننعدامواالرتمجةيفالفرديةجتهاداتاالبسببالتضاربحدىلإستعمالها

.العرب
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متمثلة، وجهأكملعلىالبحثهذاإمتاميفسبيلناعرتضتااليتاإلشكالياتذلكىلإيضاف
كذلكوواجهتنا، التناصمبصطلحالطوفانفدوىشعرتناولتاليتاحلديثةالدراساتقلة:يف

إال،البحثسريورةعرقلماوهذا. نادرة، املوضوعختدماليتاملراجععلىاحلصوليفصعوبة
الصعوباتهذهتذليلمنمتكناجمهودناتظافرومع، لنااملشرفوتوجيهوعونهاهللابفضلأننا

.وجتاوزها
:جوانبهمنالكثريوأضاءت، البحثمنهاستفادااليتالدراساتأهمومن
الشعرياخلطابحتليلوكتاب)، إمساعيلالدينلعز(العريبالنقديفاجلماليةاألسسكتاب

املرتمجةاملراجععنفضال)،مباركيجلمال(املعاصراجلزائريالشعريفومجالياتهالتناصسرتاتيجيةا
.النصعلميف)كرستيفاجلوليا(البحثهذايفستعنتااليت

.كبريندفاعواشغفيغمرهابسيطةأكادمييةحبثيةحماولةجمّردجمهودنايضَّلُ ، اخلتامويف
كلعلى" شربوالكرميعبد"املشرفاألستاذاىلمتنانواالالشكرجبزيلنتقدمأنإاليسعناوال

الفاضلأستاذهاتنسىأندون، املشوارهذاطيلةلناقدمهااليتوالتوجيهاتواإلرشاداتالنصائح
ولوساعدنامنكلىلوإ، لناوإرشاداتهوتعليماتهبأفكارهالعونيدلنامدّ الذي" العايبيوسف"

، األدبيةواملنفعةالعلميةالفائدةاملوضوعهذايفقارئكلدجيأنتعاىلاهللامننرجو،بالقليل
. التوفيقويلٌّ واهللا، والصالحرياخلهفيماىلإاويوجهنعلمادناوزي، علمنامباينفعناأناهللاونسأل

األستاذ المشرف: 
عبد الكرمي شربو
الطـــــــــــــــــالبتين:

أمال زغدي- 
صفاء عبيد-

بالوادي22/06/2019
صباحا11:00السبت الساعة 
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ضبط مفهوم الجمالية:-1
مفاهيم متعددة وخمتلفة من أصله اللغوي، أي لفظة اجلمالية مشتقة من اجلمال، وللجماللغة: -أ

مجل الشيء إن مجعه وال يفرقه.
أمجل: اعتدل واستقام.-
حيث قال سيبويه يف هذا: "اجلميل البلبل ال يتكلم به إال مصغرًا، فإذا امجعوها اجلميل: طائر، -

.1ويف التهذيب جيمع اجلميل عن اجلمالن"قالو مجالن،
َوِحنيَ تُرُِحيونَ ِحنيَ َمجَالٌ ِفيَهاَوَلُكمْ واجلمال احلسن يكون يف اخللق واخلُُلق، لقوله تعاىل: 

.2 .3َتْسَرُحونَ 
وقال سيبويه: "اجلمال رقة احلسن"-
الراغب: "اجلمال احلسن الكثري".وقال -
ا باجلمال، فهي مجالء كبدر طلع".واجلمالء اجلميلة من النساء وقيل: "بدت اخللق مجيعً -
وقال ابن عباد: "اجلمالء التامة اجلسم من كل حيوان".-

/ واجلمال بالضم والتشديد أمجل من اجلميل، ومجّله أي زينه، والتجّمل 4وجتمل الرجل: تزين
يل.تكلف اجلم

.5واجلميل املليح، البهي، احلسن الذي يسّر حني النظر إليه ونقو: ناقة مجالء أي ناقة حسناء
وكذلك جتمع املعاجم على أّن اجلمال مصدر يدل على احلسن والزينة والبهاء.

مل تكن اجلمالية وليدة اللحظة، ومل ختلق من عدم، وإمنّا هلا جذور تأصلت يف اصطالحا: -ب
والتاريخ يشهد على ذلك، فالقدم، 

عند الكثري من األمم، 

ابن منظور، لسان العرب، (نتج)،  (أمجل) وتاج العروس، (مجل).1
].6سورة النحل: اآلية[2
.93، (دط)، (دت)، ص1فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، جصحيح املسلم، حتقيق: حممد 3
.264- 263، (دط)، ص1حممد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة مجل، دار مكتبة احلياة، بريوت، ج4
.98، (دط)، ص14جحممد بن مكرم األنصاري، لسان العرب مادة (مجل)، دار املصرية للتأليف والرتمجة، 5
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ملكة وحيس به الوجدان، ولكنه إحساس متفاوت تفاوت واجلميل هو كل ما ترتاح إليه النفس، 
"الذوق" عند األشخاص: "وبالتايل فاجلمال صفة متحققة يف األشياء ومسة بارزة من مسات هذا 

.1الوجود، حتسه النفوس وتدركه بداهة"
واجلمال يتجلى يف األشياء بنسب متباينة، حبكم حركته النشيطة وحتوله الدائم فهو: "ظاهرة 

.2ومن حلظة إىل أخرى"ديناميكية متطورة، وتقديره خيتلف من شخص إىل آخر 

يشعر، فهو جمموعة خصائص إذا توفرت يف اجلميل عّد مجيًال، وإذا امتنعت عن الشيء ال يعترب 
.3اجلمال اخلالد"وهكذا تتفاوت نسبة اجلمال يف الشيء حبسب مدى اشرتاكه يف مثال مجيًال، 

من الوحي واإلهلام، فهو يربط عامل الواقع بعامل املثل،  -حسب رأي أفالطون–يستمد اجلمال 
وأّن اجلميل جيب أن حيكم بقوانني الفن، والفن تقليد للطبيعة، كما يشرتط فيه مقاييس موضوعية، "

.4لفن صورة لصورة"وإبراز األشياء احملسوسة، وهذه األشياء احملسوسة متثل صور للمثل، فا
يستنتج مما سبق أّن أفالطون ُخيضع الفن للمثالية واألخالق ويُبعده عن العقل، ولكن تلميذه -

"أرسطو" خيتلف عنه يف أنه جيعل من العقل مقياًسا للجمال، وجيعل من اجلمال مبدأ منظًما يف 
.5الفن"

لوية ميتافيزيقية تدركها اجلمال حقيقة عطونية اليت تعترب 
إذا الروح ال احلواس، غري أّن الفن ميكنه أن يكمل النقص املوجود يف الطبيعة أو خيلق اجلديد خاصة، 

.6ة جتعله حيسن حماكاة الطبيعة، وبالتايل ينطلق من إدراك اجلمال املطلقمتتع الفنان بروح شفاف

.85م، ص1983، 3حممد قطب، منهج الفن اإلسالمي، دار الشروق، بريوت، ط1
.50م، ص1982، 1على شلق، الفن واجلمال، املؤسسة اجلامعية للدراسات، بريوت، ط2
.68م، ص1974، 3عز الدين امساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب، دار الفكر العريب، القاهرة، ط3
.51على شلق، الفن واجلمال، ص4
.37عز الدين امساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب، ص5
(بتصرف).39املرجع نفسه، ص6



مفهوم الجمال والجماليةمدخـــــل

12

ماهية الجمال:-2
فطرته على التعلق بكل ما هو مجيل، ومشدود حبسه إىل كل ما ميت بصلة إّن اإلنسان مطبوع ب

إىل اجلمال مبختلف أشكاله وشّىت جتلياته.
مل تكن اجلمالية وليدة اللحظة، ومل ختلق من عدم، وإمنّا هلا جذور تأصلت يف القدم، والتاريخ 

منالكثريعندخمتلًفابدأاملصطلحأنّ رغماليوناينالفكربدايةواكبتفقديشهد على ذلك، 
وقد انتشرت يف فرنسا منذ القرن الثامن عشر يف بريطانيا خالل القرن التاسع عشر على يد األمم،

.1م"1981"بيرت"، ويعلق الناقد "جونسون" "بأن أعراض اجلمالية كانت قد ظهرت سنة 
*)ل ترمجت إىل مصطلح (االستطيقلح، ب

)Esthetique الثامن عشر ) وهو اللفظ األكثر انتشارًا، فقد أطلق يف النصف الثاين من القرن
اجلمالية علًما خاًصا يف حبثه، بعد حصوله على شهادة الدكتوراه، وقد جعل **جمارتن"على يد "باو 

باملعرفة احلسية، مث تتابع ظهورها يف كتاباته 
املعرفة البسيطة، ونظرية الفنون اجلمالية أو علم املعرفة احلسية، أو فن التفكري على حنو مجيل وفن 

.2التنكري االستداليل"
واملعروف هنا أّن االغريق حتدثوا عن اجلمالية دون أن يفصحوا عن اللفظ ذاته، ألن حديثهم كان 

ونادوا باجلمال، بل باجلماليات، إذ ميكن للجمال مال املطلق الذي حيتوي الطابع امليتافيزيقي، عن اجل
أن يكون ماديًا أو مثالًيا أو مفارقًا ألرض الواقع.

ويسعى اإلنسان إىل حتقيق رغباته ومعاتقة كل ما حوله، فاجلمال أيضا يكون يف كل ما حييط به 
اجلمال الطبيعي هو من صنع الطبيعة، واجلمال الفين هو من صنع "من مجال طبيعي ومجال فين، أما 

.24م، ص1998، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، (دط)، حممد مرتاض، مفاهيم مجالية يف الشعر العريب القدمي1
األولية هلا.االستطيق: املعرفة احلسية أو الصورة *

، عامل مجال وفيلسوف أملاين، أدخل مصطلح "علم اجلمال" ليصف به الدراسات اإلنسانية 1962مايو 27، 1714يوليو 17باو جمارتن: **
لتعريف اجلميل.

.15عز الدين امساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب، ص2
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ومتثلت هلا يف . 1إنه انعكاس النفس على الطبيعة"اإلنسان، أي إنه مجال مبتدع، مكتشف خملوق، 
نفس املتذوق الفنان، ما دام اجلمال "صفة تتجلى يف األشياء بنسب متفاوتة، وهو يف حركة نشيطة 

، وعلى اإلنسان أن يساير هذه احلركية حبسه وفكره، من أجل أن جيسد لنا هذا اجلمال 2مستمرة"
"األشياء تكون ويقدمه يف صورة مالئمة حىت وإن اختلفت اآلراء والنظرات إىل مجال األشياء، ألن 

ولقد ارتبط اجلمال يف ذهن اإلنسان بأشياء أكثر من، 3مجيلة وغري مجيلة يف الواقع من فرد آلخر"
أخرى فلو  أجرى استفتاء على مجال شيء مادي، وسئل أحدهم عن هذا الشيء: أهو مجيل؟ فإّن 

، كما قد 4معظم اآلراء تتفق على اجلسم البشري، 
تكون درجات تصور اجلمال وتعالقاته خمتلفة ومتباينة حسب الظروف واألحوال.

اجلمال الطبيعي من صنع اهللا، فإن اجلمال الفين من صنع اإلنسان، حيث أن "اجلمال إذا كان 
، وذلك بأدواته 5الفين هو ضرب من اجلمال النفسي الذي يبدعه اإلنسان من خلقه ملثال األشياء"

ا. للتحرر من القيود يف كافة أشكاهلوهو حماولة اخلاصة وفلسفته البعيدة يف اجلمع بني الواقع واخليال، 
. 6لذلك يكون الفن سبيًال لإلنسان إلدراك كماله املفقود واخلروج من وجوده املقيد احملدود

كما مسّاها، "جيب أن تتخلص من ولكن اجلمالية كما يعتقد "باو جمارتن" أو االستيطيقا  
مال امليتافيزيقيا، فهي مقتصرة فقط على لون من ألوان املعرفة، يكتسب باإلدراك احلسي ويتناول ك

املعرفة احلسية جمردة من أية فكرة، وهذا اللون هو اجلمال، وهكذا فاجلمال ذاته أصبح ميدانًيا 
.7لالستيطيقيا"

كما أنه قد أقام حًدا فاصًال بني املعرفة احلسية الغامضة أو االستطيقا، واملعرفة العقلية الواضحة أو 
يف أن احلقيقة امليتافيزيقية أو املوضوعية تتمثل حيًنا "فاحلقيقة املنطقية ختتلف عن االستطيقااملنطق، 

.14م، ص1979، 4اللبناين، بريوت، ط، دار الكتاب 2إيليا احلاوي، يف النقد األديب، ج1
.17م، ص2009رمضان كريب، فلسفة اجلمال يف النقد األديب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2
.76عز الدين امساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب، ص3
.14إيليا احلاوي، يف النقد األديب، ص4
.14املرجع نفسه، ص5
.20ص، املرجع نفسه6
.22عز الدين امساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب، ص7
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فيما يشبه العقل وملكات اإلدراك البسيطة يف العقل، عندما تكون حقيقة منطقية باملعىن الضيق، 
.1عندما تكون استطيقا"

نستنتج مما سبق أّن "باو جمارتن" حياول أن حيرر الفن من قيود البالغة الكالسيكية ذات املبىن -
املنطق نطقي، ويؤسس علًما جديًدا يبحث يف جوهرية الفن، ويف أسس اجلمالية، ومن ّمث "فإن امل

.2عنده يهتم بالعقل واألخالق باألفعال وتكرتث اجلمالية بالوجدان والعاطفة واألحاسيس"
وهذا ما جعل املصطلح خيتلط يف اللغات األوروبية مبصطلحات أخرى كمصطلح الشاعرية أو 

التجربة أو املنهج اجلمايل.النظرية أو 
لدينا إذن ثالث كلمات أو أربع هي: شكلي، فين، ويف هذا الصدد يقول "علي جواد الطاهر": "

مجايل، أسلويب، صارت مصطلحات للداللة على إضفاء األمهية يف النص األديب على اجلانب 
.3الشكلي اخلارجي، وتقليل أمهية احملتوى"

الذي هو الفن البعيد بذاته عن كل القيم املصطلحات توضع أساًسا االستطيقولعل هذه
وهذا ما يقوله "دولوز": "أّن األشياء يف الفن تصبح منذ البداية مستقلة عن النموذج، األخرى، 

.4وسينظر إىل األثر الفين بوصفه كينونة احلساسية وال شيء غري هذا، ألنه موجود يف ذاته"
باحلياة الباطنية بكل ما يشّد النفس، ألن س خيتص اجلميل بكل ما هو غامض، وعلى هذا األسا

مفهوم اجلمال يف النظرة االستيطيقية خاضع لتقييم الذات، وهذا ما جعله خيتلف عن املنطق ال 
لشيء، إال ألنه تفكري صرف يقّدر.

بالذاتية قوية جًدا، وأّن مفهوم اجلمال احلق نابع من الذات، غري ومن هنا فإن عالقة االستطيقا
مرتبط باخلري واحلق، ولكن الذاتية تشرتط مبدأ اللذة، "ألن مشاعر اجلمال احلرة تلك اليت هلا عالقة 

.5باللذة بعيدة كل البعد عن املفاهيم األخالقية"

.18، صعريبالالنقديفاجلماليةاألسسامساعيل،الدينعز1
.58م، ص1982شارل اللو، مبادئ علم اجلمال، حتقيق: خليل شطا، دار دمشق للطباعة، (دط)، 2
.434م، ص1979العربية للدراسات والنشر، بريوت، على جواد الطاهر، مقدمة يف النقد األديب، املؤسسة 3
.54عز الدين امساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب، ص4
.56املرجع نفسه، ص5
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املوضوع، كذلك وتعطيه 
واألحلان هو الذي حيسن استخدام أدواته وأفكاره، قيمته املستحقة وتؤكد على أّن الفنان احلق 

املضمون حيقق اإلثارة بالتوافق بني املوسيقية مثال ال قيمة هلا، إال إذا انتظمت يف قالب حمكم، 
ما يسمى بالتناغم االنسجام بكون بني الشكل واملضمون، وحيدث املنطقي والشكل الفين. وهذا 

ملوجودة أمام حواسه فيتأثر الطبيعية االفين أو التجربة اجلمالية، حيث يستجيب اإلنسان لألشكال 
ال يهتم يكية "وعلى هذا األساس أصبح علم اجلمال، الذي ظهر عند انتهاء البالغة الكالسويؤثر، 

بل ينفذ إىل صميم تعبريه الباطين بتحليل العمل الفين أو جتزئته أو نقده أو الكشف عن طبيعة بنائه، 
.1"وإدراك ما فيه من عمق

يف النهاية على أّن اجلمالية "مطلب أساسي هلوية الفن، وهي منهج عام أو رؤية إبداعية نستخلص-
النقدية يف شكالنية وبنيوية وأسلوبية، سواء يف العامل العريب تتحرك يف إطارها مجيع املناحيونقدية، 

.2أو الغريب"
وعلى كل هذا فإن اجلمالية حتاول أن تنفذ إىل باطن العمل الفين، فتكشف عن خصائصه الفنية، 
ولذلك كانت عالقتها بالنقد عالقة تكامل وتالزم، كل منهما حباجة إىل اآلخر خلدمة اإلبداع األديب، 

تكون اجلمالية قد بلغت تأثريها.وهكذا
نظريات الفن والجمال عند الفالسفة:-3

الفن عند اإلنسان، Archaicارتبط بالعصر احلجري القدمي، ". فقد 
وقد متيز الفن بأنه النمط العتيق الذي عاش فيه اإلنسان مستقًال وراء الرزق، واعتمد فيه على الصيد.

يف هذه املرحلة، بأنه كان فًنا واقعًيا، إذا كان اإلنسان مالحظًا دقيًقا للطبيعة وناقًال دقيًقا هلا، ومل 
ع قبلي بدائي، يف جمتمع مظاهر اإلنسان يف هذه الفرتة االستقرار، إمنا كان يعيش يف جمتميعرف 

.365عز الدين امساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب، ص1
.94م، ص1986املغرب، –حممد قبال، مجالية األديب اإلسالمي، الدار البيضاء 2
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) منط فن العصر احلجري احلديث، وفيه عرف Eolithic art. أما النمط الثاين، فهو (1حياته"
وقد ساد هذا الفن يف احلضارات الشرقية اإلنسان االستقرار، واستكشف الزراعة وتربية احليوان. 

النهرين، وكانت أهم خصائص هذا 
ارتباطه بوجهة نظر دينية إىل احلياة واالعتقاد بوجود النفوس واآلهلة، وعىن الفن احلجري احلديث، "

.2وقد ترتب عن هذا وجود االعتقاد وجود عامل إالهي مقدس"
يقًيا يف تظاهراته الظاهراتية، أي يف فالفن يعترب موضوًعا للحقيقة، ألنه "ميثل الوجود بوصفه حق

املنطق جتاه ذاته، وله بذاته قيمته الذاتية، يف حتقيق التوافق بني الداخل توافقه مع مضمون متماسك 
.3واخلارج"

والتقييد باألسلوب اهلندسي وبالقواعد النابتة اليت ال يسمح معها للفنان التجريد، واستعمال الرموز، 
حبرية التغيري أو اخلروج عليها.

أهله على أنه نشاط ميارس  غري أّن أهم ما مييز هذا الفن يف العصر القدمي، أنه مل يكن يعرف عند 
"ومن أجل اإلحساس باجلمال أو باللذة، وكان أيضا خيتلط بالطقوس اليت تقيمها كغاية يف ذاته، 

خيضع للدين بغية ارضاء القبيلة اجلمالية، بل كان الذي اختذه اإلنسان سبيًال للتأثري على الواقع، وكان 
مال . فلكل الشعراء معرفة أشبه بالسحر، وهو علم ال حيض به إال املختارون من الشر، فاجل4اآلله"

األول من غري فلسفته، األصيل هو ما نتج عن معرفة باحلق وأرشد إىل اخلري، ومل يكن أفالطون هو 
بل ميكن أن جند يف الفلسفة السابقة عليه من استطاع أن عن هذا االجتاه الديين األخالقي يف الفن، 

ني نظرية يف يتاغورث" جند الفيضع النواة األوىل هلذا االجتاه، ففي الفلسفة السابقة على "سقراط
ومن هذا املنظور جند "سقراط" اجلمال، "تؤكد ارتباطه باحلقيقة املوضوعية الفلسفية والعقيدة الدينية، 

(بتصرف).12-11م، ص1984أمرية حلمي مطر، فلسفة اجلمال، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1
.12املرجع نفسه، ص2
.252م، ص1988هيجل، املدخل إىل علم اجلمال، فكرة اجلمال، ترمجة: جورج طربيشي، دار الطبيعة، بريوت، 3
.12-11أمرية حلمي مطر، فلسفة اجلمال، ص4
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يضع اخلطوط األوىل لنظرية ختضع اجلمال للخري وجتنده خلدمة السلوك األخالقي، هو نفسه "
.1واألهداف الدينية"

ه يقول: "لكي منيز الشيء هل هو مجيل، أو غري ولقد صرح "كانط" إىل اجلمال من خالل نظرت
.2مجيل، فإننا ال نعيد متثل الشيء إىل الذهن، من أجل املعرفة، بل إىل خميلة الذات"

الفالسفة الذين أثروا هذا اجلانب يف نظرية اجلمال، جند الفيلسوف "جورجياس" والذي ومن 
بفلسفة النظرية الشائعة عند اليونان عن يفضل تسميتها بنظرية الوهم يف الفن، فقد أخذ جورجياس

ومن أجل اجلمال، 
ذلك اهتم بتأكيد الدور الذي يؤيده اجلمال الفين يف التأثري على إحساس اإلنسان، وجعل لفن 

ا كان لفن الشعر قبل ذلك من مكانة يف التأثري على اخلطابة يف القرن اخلامس قبل امليالد، م
ولعل يف أسطورة "اجلماليون" املثال الذي وقع يف حب متثاله الذي صفه بيديه ألفروديت اجلماهري، 

ل هلذا التأثري عند رؤيته للجمال الذي يتحدث عنه جورجياس، "وانتهت بطريقة الوهم عنده خري مثا
.3نشوة واللذة احلسية"إىل ارتباط القيم اجلمالية بال

كما خيربنا "كانط"  ألحكام الذوق صفة كلية تتسم باحلس املشرتك بني البشر، "ألن الذوق هو 
.4ملكة احلكم قبلًيا على قابلية تبليغ املشاعر املرتبطة بتمثل معطي"

باعتباره كل ما إىل اجلمال، وأما النظرية الفيتاغورثية يف اجلمال، "فهي تعرب عن نظرة الفيتاغورثني 
يقوم على أساس النظام والتماثل واالنسجام. كما أخضع "دميوقريطس" اجلمال لألخالق، وربطه 

.5"باالعتدال، حيث ال إفراط وال تفريط
ومن الواضح هنا أّن هذا الفيلسوف، مل يكن ينظر إىل اجلمال على أنه شيء مستقل بذاته، وإال  

ومن ّمث كان "سقراط" كما رأينا من ة مثلها مثل اجلمال. كيف نفسر ربطه باألخالق قيم اجتماعي

.13، صاجلمالفلسفةمطر،حلميأمرية1
.101م، ص2005عما نويل كانط، نقد ملكة احلكم، ترمجة: غامن هنا، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، (دط)، 2
.17-16أمرية حلمي مطر، فلسفة اجلمال، ص3
.101عما نويل كانط، نقد ملكة احلكم، ص4
.22أمرية حلمي مطر، فلسفة اجلمال، ص5
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أما اجلمال فهو مجال هادف، إذن قبل، قد ربط اجلمال باخلري واعترب الصلة بينهما وثيقة جًدا، "
.1اجلميل هو ما حيقق النفع أو الفائدة أو الغاية األخالقية"

ال وقيم األخالق واحلق واخلري، فلم تكن وأما ما يتعلق مبعايري اللذة اجلمالية واليت فصلت بني اجلم
سوى نوع من أنواع التهور الفين واالحنالل اخللقي، فاملعيار احلسي املرتبط بنظرية تنفي رأي "سقراط" 

اللذة اجلمالية عند "جورجياس" وغري من الفنانني واخلطباء والقواعد املدروسة واحملفوظة على ظهر 
تكفي خللق الفن األصيل، وتفتقد العنصر اجلمايل الذي كانت كلها يف رأي "سقراط" القلب،  

تنطوي عليه أخالقية اإلنسان.
، ألنه تناول موضوع اجلمال يف ثالث العامةدى أفالطون جزء ال يتجزأ من فلسفتهإذن فاجلمال ل

واعترب اجلميل مستقًال عن . 2املأدبة)–فايدروس –حماورات على حنو خاص هي (هيباس األكرب 
فاجلميل صورة عقلية مثل صورة احلق أو اخلري، وإن الشيء الذي يظهر أو يبدو على أنه مجيل. مبدأ 

حارب "أفالطون" خداع احلواس يف فن النحت والتصوير، وطالب بفن آخر غايته احملافظة على 
النسب الصحيحة.

ة، وكذلك ليس "إميا نويل كانط" اقرتح نظرية الذوق، ألن الذوق ال تتحكم فيه املفاهيم العقلي
إّن اجلمال هو ذلك الذي يكون ممتعا بالضرورة، وهذه حكما معرفيا، بل أنه حكم مجايل يقول: "

". ولقد جعل "كانط" لعلم اجلمال جماًال مستقًال عن املتعة تنبعث من نفوسنا وندرك حنن هذا اجلمال
هيًبا للجمال، ومث االنتقال من مرحلة امليتافيزيقا اليت  وانتقل انتقاًال كرونولوجًياجمال املعرفة النظرية، 

كان البحث فيها عن اجلمال الفين والطبيعي، إىل املرحلة النقدية؛ أي مرحلة البحث عن إمكانية 
إدراك اإلنسان وحكمه على اجلميل.

:تطور الجمالية عند القدامى والمحدثين العرب والغربمراحل -4
يعترب مفهوم اجلمال من املفاهيم اليت جربت الفالسفة واألدباء والفنانني وعلماء النفس، وهلذا 

تلك اليت املنطلقات الفلسفية والنقدية واالبداعية والعلمية واإلنسانية له، تعددت تفسرياته بتعدد 

.25ص، اجلمالفلسفةمطر،حلميأمرية1
.11، ص1985، 1عدنان رشيد، دراسات يف علم اجلمال، دار النهضة العربية، بريوت، ط2
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ات، حيث مّر علم حاولت تفسريه أو اإلحاطة مبظهره وخمربه، وظّل اجلمال يروغ دوًما عن كل التفسري 
راحل وهي كاآليت:مبيةاجلمال

رب:عند القدامى الغأوال: الجمالية
فايدوس تناول أفالطون اجلمال يف ثالث حماوالت على حنو خاص هيباس األكرب، عند أفالطون: -أ

الشيء الذي يظهر أنه مجيل، فاجلميل صورة عقلية" وهذا ، واعترب اجلمال مستقًال عن مبدأ 1(املأدبة)
يعين أّن أفالطون ربط اجلمال باألخالق، وأصدر حكًما كأن الشكل وليس املضمون هو ما جيعل 

العمل الفين مجيًال.
كان يرى أّن اجلمال "يقوم يف الوحدة يف املختلفات والتناسب العددي القديس أوغسطين:-ب

أو حندثه بني ويعين بذلك أّن اجلمال من ذلك التناسق الذي حيدث ، 2واالنسجام بني األشياء"
األشياء املختلفة، مثل تنسيق األلوان املختلفة يف امللبس.

الجمالية عند القدامى العرب:ثانيا:
الذي قال مقولته الشهرية بأن: "املعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعريب الجاحظ: -أ

.3والبدوي والقروي واملدين، إمنا الشأن يف إقامة الوزن واختيار اللفظ"
ما يعطي لأللفاظ، فاملعىن حسبه، قد يدركه أّي فاجلاحظ هنا ال يعطي أولوية املعاين، بقدر 

فانتقاء اللفظ املناسب، وحسن إقامة الوزن، شخص، وإمنا األمهية يف طريقة التعبري عن ذلك املعىن 
لشعر كما يرد حسن اوتآلفه مثة يكون اجلمال، لذلك ينتصر اجلاحظ للفظ على حساب املعىن،  

.4"والشعر صباغه وضرب من التصوير"ومجاله، إىل روعة صياغته وجوده أسلوبه، حيث يقول: 
إذا كان مجال األدب أو الشعر مستمًدا من مجال التعبري، فإن مجال عبد القاهر الجرجاني: -ب

التعبري 

14، صشاكر عبد احلميد، التفصيل اجلمايل دراسة يف سيكولوجية التذوق الفين1
.15، صاملرجع نفسه2
.131، ص3السالم هارون، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط، ت.ج، عبد 3أبو عثمان عمر بن حبر اجلاحظ، احليوان، ج3
.133املرجع نفسه، ص4
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إذن 
هي املصدر األول للجمال يف األدب، فإذا ُعرّي عنهما انقلب إىل مجال شكلي ال روح فيه وال حياة 

.1وذلك ما يسمى باجلمال الزائف"
الجمالية عند المحدثين الغرب:ثالثا: 

يعد الفيلسوف األملاين إميا نويل كانط من أبرز الفالسفة الغربيني احملدثني الذين إيما نويل كانط: -أ
نظرية للخربة اإلنسانية، واقرتح اخاصً ، باجلمال أو اجلميل، وقد اعترب كانط علم اجلمال جماًال ااهتمو 

لى أنه فلسفة أو نظرية الذوق، ألن الذوق ال تتحكم فيه املفاهيم العقلية، "وقد عرف اجلمال ع
تنبعث من والذي "يكون مهتًما بالضرورة، وهذه املتعة ، 2التذوق أو اإلدراك اجلميل يف الطبيعة والفن"

، ويكون اجلمال حرًا، إذا كان منعدم الغرض، ويكون تابًعا إذا كان 3
اجلمال بصفته هو ذلك العلم الذي يدرس الشكل اجلمايل اجلميل يشري إىل غرض خاص، ألن علم 

الذي يطفو على سطح احلياة اليومية، "علم قوانني التطور لالستيعاب الفكري الفين عن الواقع، 
.4العامة للفن"

الذي يتولد بحث يف اجلمال بعامه ويف اإلحساسيعتبار أّن اجلمالية هي العلم الذيباهيغل: -ب
موضوعها مما حكة يف نفوسنا من جرائه خباصة، فيقول هيغل يف هذا الصدر، "أّن غرض اجلمالية و 

اجلمال الشاسعة...
ولعل الوصف األكثر مالمحة هلذا العلم، القول بأنه فلسفة الفن أو على وجه أدق فلسفة الفنون 

ه صياغة األحكام التقديرية، من حيث ، وورد يف تعريف آخر على أّن "اجلمالية علم غرض5اجلميلة
6.

.108، ص1حلمي مرزوق، النقد والدراسة األدبية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ط1
.18شاكر عبد احلميد، التفصيل اجلمايل، ص2
.11، ص1985، 1نان رشيد، دراسات يف علم اجلمال، دار النهضة العربية، بريوت، ط3
.13املرجع نفسه، ص4
.19، ص2م، ط1981ميشال عاصيب، مفاهيم اجلمالية والنقد يف أدب اجلاحظ، مؤسسة نوفل، بريوت، 5
.19، صميشال عاصيب، مفاهيم اجلمالية والنقد يف أدب اجلاحظ 6
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:العربالجمالية عند المحدثينرابعا:
متاز االعربية يف العصر احلديث ، وقد يعترب العقاد من رواد النهضة الثقافيةعباس محمود العقاد : -أ

ألنه صاحب رسالة نبيلة شاملة لتنوير األذهان ، وفتح قرانه من األدباء واملفكرين بفنه و أدبه ، أعلى 
يزيد يف واجلمال .حيث تربط فلسفته بني احلرية واجلمال عنده الاآلفاق ، وإعالء قيم احلق واخلري

والكمال ، ولكنه يتجه إىل املادية و الظهور وال يتمادى يف إعنات احلواس بالغا ما بلغ يف السمو
رية تلخص فلسفته يف اجلمال . فيقول يف ظا ينتهي العقاد إىل تصور أو نهنالروحية . ومنةالنشو 

ألنه فرق بني القبة والطالقة ، وبني ما خياطب ،هذا الصدد بأن الفرق بعيد بني البهرج واجلمال 
حلسية ، وما خياطب امللكات الروحية  وبني ما يفرط . فيمل للخاطر ويلثم احلس ، وبني االوظائف 

لفن تعبري تلحظ فيه اويربط العقاد الفن باحلياة ويقرأ بأن 1يدك نشاطه و مرحا ..."ما يفرط فيز 
" ماحتفاء باملضمون فيقولاة البواعث قبل أن تلحظ فيه الغايات فالفن عنده معنوي وهو يف جوهر 

م ل عليها و الوظيفة اليت يقو ختالف الداللة اليت يداموقعه يف الدوق حبسب من شيء نراه ال خيتلف
"2.
يروى أن اجلمال يف الشعر هو الثابت املستقر الذي يتمثل يف على أحمد سعيد "أدونس": -ب

إىل يسم الرتاث احلارس هلا . دعا أدونالعالقة بني الشاعر واجلمهور واصفا اآلخرين بأنه مستودع قي
األفكار أو يف جمال جتاه مجالية التحول سواء كان ذلك يف جمال االسري يف القطيعة مع كل ما يعرقل

الذوق والقيمة والكتابة ، " مشريا إىل أن ختوم الكتابة املتحولة من حيث اللغة واجلمالية هي التخوم 
.3القصوى ، طبيعيا أن يصطدم التأسيس لتلك اجلمالية مبا هو ثابت و مستقر "

16مارس ، ص 15الدار املصرية للتأليف والنشر مصر . ط 153عثمان أمين نظرات يف فكر العقاد ،مكتبة الثقافية :1
56املرجع نفسه ص 2
2009أدونيس النقد الراهن جلمالية التحول يف الشعر العريب اجلزيرة ت 3
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اص:ــــــاهية التنــــــم-1
بنيوية، لكنه أصبح من يرتبط مصطلح التناص بعدة اجتاهات، فهو ترعرع يف أحضان الشعرية ال

عد احلداثة، ولقد مّر بعدة تطورات وتغريات جوهرية يف الكتابات النقدية العربية. وقد مفاهيم ما ب
ظهر اعتمادا على أطروحات النقاد الغربيني العربيني.

. Intertextuality"1االجنليزي "طلح نقدي حديث وهو تعريب للمصطلح التناص مصلغة: -أ
وقد جاء التناص على وزن تفاءل، والفعل على وزن فاعل: ناص أو ناصص، وقالو ال جهود هلذا 

فالتناص مصدر وليس فعًال، ومعناه التنادي يف كتاب العني، وكذلك يرجع الفصل يف اللغة العربية، 
إىل أصل املادة نصص وإذا اتبعنا معناه يف املعاجم الرتاثية، جنده يدل على االظهار، فابن التناص

"نصصت احلديث أنصه نًصا إذا أظهرته، ونصصت احلديث إذا عزوته إىل "حمدثك دريد يقول: 
. 2به"

ويف لسان العرب تعين الرفع: النص "رفعك الشيء، نّص احلديث ينصه نًصا رفعه، وكل ما أظهر
.3فقد نص، وتعين أيًضا منتهى األشياء ومبلغ أقصاها"

ويقول الزبيدي: "نص املتاع إذا جعل بعضه فوق بعض، وتأيت مبعىن االزدحام فتناص القوم: 
.4ازدمحوا"

من نص الشيء رفعه وأظهره فالن نّص استقصى مسألته عن الشيء حىت استخرج ما والتناص
عنده، ألن النص مصدر أصله أقصى الشيء الدال غايته أو الرفع أو الظهور.

"ونصّص املتاع جعل بعضه فوق بعض، ونص احلديث إىل صاحبه رفعه وأسنده إىل من أحدثه 
.5ج ما عنده"ونصصت إىل الرجل استقصى مسألته حىت استخر 

.232م، ص1998من البنيوية إىل التفكيك، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، عبد العزيز محودة، املرايا احملدية1
.103م، ص1932، مؤسسة احلليب وشركاه للنشر والتوزيع، القاهرة، 1ابن دريد أبو بكر حممد بن دريد األزدي، مجهرة اللغة، ج2
.98-97بريوت، ص، دار صادر، 1ابن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، ج3
.440، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، (دت)، ص1الزبيدي حممد مرتضى احلسبين، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة (نّص)، ج4
.4442ابن منظور، لسان العرب، ص5
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الواضحة املشاركة والداللة ومنه التناص يكون يف اللغة بالرفع واالظهار واملفاعلة يف الشيء مع 
واالستقصاء.

يعترب التناص من مبادئ وأدوات املقاربة النقدية بواسطتها، ميكن قراءة النصوص يف اصطالحا: -ب
ستنطاق.االضوء 

ولقد اختلفت الدراسات النقدية العربية يف حتديد مفهوم التناص وإعطاء اجلذور التأصيلية له، 
فهناك من يرى أنه مولود غريب، وال ميكن أن ينسب إىل غريه، وأّما البعض اآلخر فقد خرج عن حيز 

كأداة وقد استعمل النقاد املعاصرون مصطلح التناصهذه الفكرة وفتح الشهية للمعركة النقدية، 
إجرائية لنقد النصوص واقتحام عواملها الثقافية واجلمالية، إذ أصبحت االنتاجية الشعرية املعاصرة 

. وهذه 2وآخرون ترمجوه إىل "التناصية"1تتمثل يف أغلبها، وقد "ترمجه بعض الباحثني إىل أنه نصية"
النصوص وتداخلها املصطلحات جمرد تسميات، وإذ كانت مجيعها هلا داللة واحدة، وهي تفاءل

جمريات 
. حيث ترتبط أغلب مفاهيم التناص 3التناص من خالل عملية اقتباس الصور لبناء الصورة الكلية"

من مفاهيم ما بعد البنيوية، لكنه أصبح بعدة اجتاهات، ألنه مفهوم ترعرع يف أحضان الشعرية 
.4احلداثة، فهو "يشهد فعاليته وقيمته االجرائية من كونه يقف راهًنا، يف جمال الشعرية احلديثة"

ولقد مّر بعدة تطورات وتغريات جوهرية "فهو ال يستخدم مع النقاد البنيويني لإلدخال مبفاهيم 
اصالح املعىن األديب، وهذا دليل  املعىن، يف حني يوظف النقاد البنيويون املصطلح نفسه لتحديد أو 

.5كاٍف على مرونته"

.362عبد العزيز محودة، املرايا احملدية من البنيوية إىل التفكيك، ص1
.155م، ص2003يف النقد األديب (دراسة يف النقد)، احتاد الكتاب العرب، دمشق، سورية، حسني مجعة، املسبار 2
.118مجال مباركي، التناص يف الشعر اجلزائري املعاصر، دار هومة للنشر، اجلزائر، ص3
.8، شتاء، ص11-ع-3بشري القمري، مفهوم التناص، حتديدات نظرية، جملة شؤون أدبية، س4
.13م، ص2011، دار التكوين للتأليف والرتمجة والنشر، دمشق، 1، نظرية التناص، ترمجة: باسل املساملة، طجراهم آالن5
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"يقصد به تشابه بني نص وآخر التناصولقد ورد يف معجم املصطلحات تعريًفا له بأنه مصطلح 
.1أو بني عدة نصوص"

فيما بينها، فلم متقاربةإذن فالتناص هو تشكيل نص جديد من نصوص سابقة وخالصة لنصوص 
يبقى منها إال األثر، وال ميكن إال للقارئ النموذجي أن يكتشف األصل، فهو الدخول يف عالقة مع 

كذلك تفاعله و نصوص بطرق خمتلفة بتفاعلها بواسطة النص مع نصوص املاضي واحلاضر واملستقبل، 
مع قراء آخرين.

ظهور التناص عند العرب والغرب:-2
مصطلح نقدي يستمد فعاليته وقيمته االجرائية من كونه يقف راهًنا يف جمال الشعرية التناص

احلديثة، يف نقطة (تالقي) تقاطع التحليل البنيوي للنصوص واألعمال األدبية بصفة عامة، باعتبارها 
.2نظاًما مغلًقا ال حييل إال مع نفسه، مع نظام اإلحالة (أو املرجع)

وتقاطعها وإقامة احلوار فيما بينها، ولقد حدده باحثون كثريون من نقاد وأريد به تعالق النصوص
العرب والغرب يف العصر احلديث.

عند نقاد العرب:-أ
سعيد يقطني مصطلح التفاعل النصي يف كتابة (انفتاح النص الروائي)استعملسعيد يقطين: -

. فتفاعل النص 3يف رأيه ليس إال واحًدا من أنواع التفاعل النصيكمرادف ملصطلح التناص، والتناص

تضميًنا، 
"بنية النص" وهو الذي يتصل بــ "عامل النص" لغة وشخصيات نصية منها إىل ثالث بنيات 

.106م، ص1995خليل أمحد خليل، معجم املصطلحات اللغوية، دار الفكر اللبناين، 1
.8بشري القمري، مفهوم التناص، حتديدات نظرية، ص2
.92م، ص2001، 2املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، طسعيد يقطني، انفتاح النص الشعري، 3
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وأحداثًا...وقسم آخر نسميه "بنية املتفاعل النصي" فاملتفاعالت النصية هي البنيات النصية أيا كان 
.1"نوعها، اليت تستوعبها "بنية النص" وتصبح جزءاً منها ضمن عملية التفاعل النصي

مقاربة بنيوية –حممد بنيس كتابًا له بعنوان (ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب أصدرمحمد بنيس: -
تكوينية) وفيه فصل بعنوان "النص الغائب"، هذا املصطلح جلأ إليه الناقد بصفته مرادفًا ملفهوم 

ولقد استند بنيس يف تصوره للتناص إىل (جوليا كرستيفا وتودوروف) فاعترب النص "شبكة التناص. 
فيها عدة نصوص، ومن ناحية ثانية، فالنص هو إعادة كتابة وقراءة لنصوص أخرى ال حمدودة، تلتقي

.2ميكن أن حتول النص إىل صدى أو تغيري أو اجرتار
ويبني حممد بنيس أّن العالقة الرابطة، والصالت الوثيقة بني النص وغريه من النصوص األخرى 

ء والنقاد منذ القدم، غري أّن القراءة احملدثة للنص سلكت السابقة عليه أو املعاصرة له. رعاها الشعرا
سبيًال مغايرًا ملا كان سائًدا من أساليب القراءة التقليدية هلذه الظاهرة.

كتابه (حتليل اخلطاب الشعري اسرتاتيجية التناص)، فإن التناص عنده "هو يفمحمد مفتاح: -
خمتلفة، مث يشري إىل بعض املفاهيم تعالق (الدخول يف عالقة) نصوص مع نص حدث بكيفيات 

األساسية كاملعارضة واملعارضة الساخرة، والسرقة، وهذه املفاهيم مقتبسة من جمال الثقافة العربية، وهلا 
.3"ما يقابلها يف الثقافة العربية: املعارضة واملناقضة والسرقة

وبالرغم من التعددية والتداخل الذي أصاب مفهوم التناص
يقتبسون من مصادر جنسية واحدة أو مماثلة، والالفت لالنتباه لديهم، هو اختالفهم يف اجياد صيغة 

.4لفظية أو ترمجة موحدة ملصطلح التناص
عند نقاد الغرب:-ب
دد كرستيفا أو من ظهر عنده مصطلح التناص، وقدمت يف هذا الصتعتربجوليا كرستيفا: -

مسامهتها اليت متيز بني ثالثة أمناط من الرتابطات بني املقاطع الشعرية، متثلت يف النفي الكلي، حينما 
.99-98، صالشعريالنصانفتاحيقطني،سعيد1
.25م، ص1985ينظر: حممد بنيس، ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب، مقاربة بنيوية تكوينية، دار التنوير، بريوت، 2
.121م، ص1992، 3مركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، طالتناص، حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري، اسرتاتيجية 3
.18كاظم جهاد، أدونيس منتحال، دراسة يف االستحواذ األديب وارجتالية الرتمجة، ص4
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ينفي النص املعىن كليا، مث النفي املتوازي، حيث يظل املعىن املنطقي للمقطعني الشعريني هو نفسه، 
وال . 1فقط من النص املرجعيأما النمط الثالث فيتمثل يف النفي اجلزئي، الذي ينفي فيه جزء واحد 

يقتصر تناول مفهوم التناص على النص، بل يتعداه إىل القارئ الذي ساهم يف خلق النص األديب 
واعطائه وجوًدا فعلًيا، وكانت أعمال كرستيفا املنطلق اليت انطلقت منه لتشكل مصطلح التناص، 

ظاهرة نقدية جديرة باالهتمام وأصبح التناص عنده ، 2لتكون بذلك أول من استعمله يف الستينات
والدراسة، فتوالت الدراسات واألحباث، وتظافرت جهود النقاد والباحثني مع "كرستيفا" يف انتشار 

ويزداد وضوًحا مع روالن بارت. وذلك حني يربط ربطًا واعيا بني نظرية النص، بوصفه هذا املصطلح، 
وبني التناص بوصفه متصورًا مينح نظرية سيًدا يستدعي إىل فصانه صيًغا جمهولة من نصوص أخرى،

النص جانبها االجتماعي وفق ما جيعل النص نفسه يف تداخله مع نصوص أخرى، وفق التناص يف 
.3"قدر كل نص مهما كان جنسهويف ذلك يقول "التناصيةوضع املنتج، 

" العامل الروسي هو أول من جتمع الدراسات احلديثة على أّن "ميخائيل باختنيميخائيل باختين:-
أشار ملفهوم التناص، فأثار اهتمام الباحثني يف الغرب حبيوية االجراءات اليت تقوم عليها الدراسات 

وذلك عن طريق الكتابة "املاركسية وفلسفة اللغة" والذي اعتمد مرجًعا أساسًيا ، 4املقارنة اليت تتضمنه
التساؤالت حول إشكالية امللفوظية، اليت تنظم ار موجة من يف النظرية األلسنية وااليديولوجية، فقد أث

ونرى أّن باختني أول من أسس للتناص. 5بنية اخلطاب وتقنيات النقد السوسيولوجي لألثر األديب
نظريًا من خالل الرتكيز على احلوارية، وهو أول من أسس لتقسيم اخلطاب من الناحية القواعدية 

.6والنحوية، إىل خطاب مباشر، وخطاب غري مباشر

.79- 78م، ص1997، 2جوليا كرستيفا، علم النص، ت. فريد الزاهي، مراجعة عبد اجلليل ناظم، دار توبقال للنشر، ط1
.29م، ص2002، 2روالن بارت، لذة النص، دار الشجرة للنشر والتوزيع، باريس، ط2
.275، ص13، م51ة، عالمات يف النقد، جحافظ حممد مجال الدين املغريب، التناص املصطلح والقيم3
.15م، ص1998، 1عبد املعطي كيوان، التناص القرآين يف شعر أمل دنقل، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط4
.87م، ص2010، 1نبيل علي حسنني، التناص دراسة تطبيقية يف شعر الشعراء النقائض، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ط5
.13م، ص2011، 1إبراهيم مصطفى الدهون، التناص يف شعر أيب العالء املعري، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد، ط6
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اعتمد على مفاهيم احلوارية أو التعددية وغريها من التصورات، للداللة وهكذا نالحظ أّن باختني
على تداخل النصوص بصورة موسعة، إىل الدرجة اليت يصري منها احلديث الذايت نفسه حواريًا (مبعىن 

.1أّن لألخري بعًدا تناصًيا)
هو يف تطوير مصطلح التناص وكشف خباياه، حيث يرى "أّن كل نص أسهمروالن بارت: -

وهذه لغات ثقافية قدمية وحديثة، فكل نص هو تناص نسيج من االقتباسات واملرجعيات واألصداء، 
.2فالبحث عن مصادر النص أو مصادر تأثريه هي حماولة لتحقيق أسطورة بنوٍة النص"مع نص آخر، 

عربها كما حتدث عن موت املؤلف بقوله: "ما دام النص هو جمموعة من النصوص املتداخلة، يتحول 
. فاألديب حسب هذا التعريف ال ينطلق يف كتاباته من العدم، بل 3املؤلف إىل جمرد ناسخ ليس إّال"

يبينها على خطابات وكتابات سابقة ووظيفته أن يزاوج بينها، دون االعتماد على نص حمدد فقط.
و حقل عام ولقد وسع "بارت" من إطار فهمنا للتناص، إذ يضعه ضمن ما مساه بالنص اجلامع، وه

.4تلقائًيا، دون وضعها بني مزدوجني
املخزون األول املؤلف الثقايف الذي يبدع النص، ":من خمزونني اثنني مهاوالتناص عنده مستمد
خمزونه عن املبدع، فينتج النص بشكل آخر، فيخرج ذي قد خيتلف يف ال،واملخزون الثاين القارئ

.5"بقراءات متباينة ومتعددة نتيجة اختالف خمزون كل قارئ يتناول النص
كما حتدث (روالن بارت) قائًال: "أّن النص ال نشأ عن رصف كلما تولد معىن وحيًدا...وإمنا هو 

أن يكون فيها ما هو أكثر من فضاء متعدد األبعاد، تتمازج فيه كتابات متعددة وتتعارض من غري
.6غري أصالة"

.126م، ص1996، 2ميخائيل باختني، املبدأ احلواري، ترمجة: فخري صاحل، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط-تودوروف ترفينان 1
.21م، ص2000أمحد الزغيب، التناص نظريا وتطبيقا، مؤسسة عمان للدراسات والنشر، األردن، 2
.67م، ص1986طو، دار توبقال، الدار البيضاء، د العايل، تقدمي: عبد الفتاح كيليروالن بارت، درس السيميولوجيا، ترمجة: عبد السالم بن عب3
.14إبراهيم الدهو، التناص يف شعر أيب العالء املعري، ص4
.16املرجع نفسه، ص5
.85روالن بارت، درس السيميولوجيا، ص6
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اص:ــــــواع التنـــــأن-3
اختلفت آراء النقاد حول حتديد أنواع التناص، وهلذا سنرصد البعض منها:

:1نوعان مهاللتناصعند محمد مفتاح: -
اليت حياول الكثري من الباحثني أن خيتزل التناص إليها.المحاكاة الساخرة (النقيضة): -1
اليت ميكن أن جند يف بعض الثقافات من جيعلها هي الركيزة المحاكاة المقتدية (المعارضة):-2

األساسية للتناص.
له نوعان:عند باختين:-
تناص خطي: -1
وهو مسترت خيفي النص الغائب يف نسيجه.تناص تصويري: -2
:2وهناك تقسيم ثالث يقسم التناص إىل قسمني-
وميكن ألي قارئ مطلع، الوقوف على النص التناص الحرفي الظاهر أو الصريح (المباشر): -1

السابق، ألنه يكون واضح املعامل.
ال يقف عليه إال القارئ املصيف، سريع التناص اإليحائي المستتر (غير المباشر): -2

وله خمزون ثقايف معترب، ألن النص يكون مطموس املعامل.االستحضار واملقارنة والربط، 
وكذلك هناك من قسمه لـــ:-
تناص واعي.-أ

تناص غري واعي.-ب

.122حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري، اسرتاتيجية التناص، ص1
.1026ه، ص1424، 26، العدد15نور 2
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اص:ـــــاط التنــــأنم-4
:1أبدع جريار جينيت مصطلح بديل للتناص، وهو معمار النص وقسمه إىل أمناط

وهو تضمني بنية نصية ما يف عناصر سردية أو شعرية التناص: -1
جزء منها.

جنده يف العناوين والعناوين الفرعية واملقدمات والذيول والصور وكلمات الناشر، المناص: -2
وتسمى هذه النصوص بالنصوص املوازية.

هو التعليق الذي يربط نًصا بآخر دون أن يذكره أحيانًا، وميثل له جريار جينيت يف  الميتناص: -3
.2ابن اخ رامو لديدروفينومينولوجيا الروح هليجل، الذي يّلمح بطريقة مبهمة إىل كتاب كتابه 

هو عالمة حتويل أو حماكاة بني نصيني، فريبط النص السابق النص الواصف (الالحق): -4
بالالحق ارتباط وثيق.

وهو منط جمرد وعالقة النصوص فيه صماء تتصل باجلنس األديب،  معمارية النص (النمط): -5
من خالل كالتداخل املوجود يف املوسيقى اخلارجية والتعبري بالعاطفة والصورة يف الشعر احلر املوزون، 

تداخل شكل النثر املسرتسل وعاطفة، وموسيقى الشعر العمودي.
يف كتاب مستقل، فوضع كتاب وقد شرح جريار جينيت كل منط من هذه األمناط اخلمسة -

للمناّصة...1987، و(عتبات) 1986(معمارية النص) 
اص:ـــــات التنــــمستوي-5

إّن الكفاءة الفنية اليت متيز كاتًبا عن آخر يف قراءة النصوص، تتفاوت عند كل منهما وتتمايز، 
ضر، ومن ّمث فإّن: احلابسبب الكم املعريف، وبقدرة كل واحد على توظيف النصوص الغائبة يف النص 

"النص عندما يرتبط بالنصوص األخرى، من خالل ترابطاته اللغوية، حيقق لنفسه كتابة مغايرة حتًما 

(بتصرف).131مجال مباركي، التناص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، ص1
.41حممد عزام، النص الغائب، جتليات التناص يف الشعر العريب، ص2
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فيدجمها يف أصله ويضغطها بني ثنايا الصوائت والصوامت، بطريقة قد ال تراها للنصوص األخرى، 
1.

ومن هذا املنطلق، فقد حدد املتخصصون يف هذا 
عند محمد بنيس:-
وفيه جيرت الكاتب النصوص الغائبة بنمطية وآلية مثل التكرار، فيميت النص.التناص االجتراري: -1
يعيد فيه الكاتب املتناص من النصوص، وفق جتربته ووعيه الفين بقيمة التناص االمتصاصي: -2

"وهو القانون الذي ينطلق أساًسا من اإلقرار بأمهية هذا النص وقداسته، تلك النصوص وحبقيقتها، 
.2كحركة وحتول ال ينفيان األصل"فيتعامل وإياه،  

يُعد مستوى احلوار من أرقى مستويات التعامل مع النصوص الغائبة، حيث التناص الحواري: -3
ة، يوظفها مبتعد عن كل مظاهر يعيد الكاتب كتابتها من جديد، وفق كفاءة عالية تنمو عن قدرة بالغ

.3نوعه وحجمه، "وبذلك يكون احلوار قراءة نقدية علمية"االستيالب، مهما كان 
عند جوليا كرستيفا:-
النفي الكلي: -1
نفسه، غري أّن املبدع ميكن حيافظ على املعىن املنطقي للمقطعني، إْذ يبقى هو النفي المتوازي: -2

أن مينح من خالل االقتباس، أو التضمني معىن جديد للنص املرجعي.
.4ينفى جزء فقط من النص املرجعيالنفي الجزئي: -3
عند لوران جيني:-

حيث حصر التناص من خالل كتابه (اسرتاتيجية الشكل) يف ثالث مستويات هي:

.253-252م، ص1979، 1الشعر العريب املعاصر يف املغرب، دار العودة، بريوت، طحممد بنيس، ظاهرة 1
.253، صاملرجع نفسه2
.79جوليا كرستيفا، علم النص، ص3
.96-95م، ص2008شريف عبد الكرمي، مفهوم التناص، جملة دراسات أدبية، دورية حمكمة تصدر عن مركز البصرية للبحوث، اجلزائر، 4
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إجناز املعىن أو املضمون الذي كان يف تراث النصوص، يشكل وعًدا (وهو كالشكل التحقيق: -1
االجرتاري).

أخذ املعىن والذهاب به إىل أبعد مما هو عليه (وهو كالشكل االمتصاصي).التحويل: -2
التجاوز على معىن ما، والتضاد والتناقض معه (وهو يقرتب من الشكل احلواري).الحذف: -3
اص:ـــــات التنـــــآلي-6

:1من بني آلياته التداعي بقسميه الرتاكمي والتقابلي، والذي ميكن تفصيله إىل
حيدث التمطيط بأشكال هي:التمطيط: -1
–لوق) والتصحيف مثل: خنل –اجلناس بالقلب وبالتصحيف، القلب مثل: (قول األنا كرام: -أ

حنل.
البراكرام: -ب

القارئ املصيف، وقد تكون غائبة متاما من النص، ولكن الكاتب يبين عليها، وقد تكون حاضرة 
فيه... على أّن هذه اآللية ضنية وحتمينية حتتاج النتباه من القارئ.

وص الشعر، فالشاعر يلجأ إىل أساليب كلها تصب يف إنه أساس كل خطاب، وباخلصالشرح: -ج
وقد يستعري قوًال معروفًا وجيعله هذا املفهوم، وذلك جيعل البيت األول حمورًا، ويبىن عليها القصيدة، 

يف األول أو يف الوسط أو يف األخري، مث ميططه بتقليبه يف صيغ خمتلفة، ليكون هو النواة األساسية 
له.وكل ما سواه شرح وتوضيح

تلعب االستعارة بأنواعها املختلفة دورًا جوهريًا مبا تبته يف اجلمادات من حياة االستعارة: -د
وهذا ما يؤدي إىل أن حيتل التعبري االستعاري حيزًا مكانًيا بالغ األمهية.وتشخيص، 

يكون على مستوى األصوات والكلمات والصيغ، متجليا يف الرتاكم أو يف التباين.التكرار: -ه
هو جوهر الصراع يف النص الشعري الذي يولد توترات عديدة بني كل عناصر كل الدرامي: الش- و

البنية العامة، واليت تظهر يف التقابل والتكرار، مما ينتج عنه منو النص فضائيا وزمنيًا.

.126-125حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري، اسرتاتيجية التناص، ص1
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: الكتابةأيقونة-ز

ومن عادة القدماء أن يضرب واألمثال يف املراثي ه (العمدة): "يقول ابن رشيق يف كتاباإليجاز: -2
.1بامللوك األعزة واألمم السالفة"

وهو تلميح واضح من الكتاب إىل سنة مضت يف الشعر القدمي، أال وهي توظيف اإلحاالت 
يخ ، فقسم اإلحالة يف (التوار بتنوعها، وخاصة التارخيية منها، وهذا الرأي فصله "حازم القرطاجين"

والقصص) إىل:
"إحالة تذكرة، أو إحالة حماكاة أو مفاضلة أو إضراب أو إضافة، وقد تكون من جهات أخرى غري 

.2هذه"
اص:ـــــات التنــــتقني-7
"وهو اتفاق يف املوقف بني صاحب النص السابق، وصاحب النص الالحق، تناص التآلف: -أ

.3وتكافؤ العنصر الرتاثي والعنصر احلداثي تقريًبا"
"ويف هذا التناص يتمكن النص الالحق من مسايرة النص السابق ومساواته يف إخراج املعىن، إال أّن 

.4اإلجادة واألحقية تبقى تصور القدامى للمتقدم، ألنه ابتدع، أّما املتأخر فقد اتبع"

.5وال جيب أن يطغى أحدمها على اآلخر وإّال اختل البناء الفين"هو تراثي وما هو معاصر، 

.430ابن رشيق، العمدة يف نقد الشعر ومتحيصه، ص1
م، 1986، 3أبو احلسن حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، حتقيق: حممد احلبيب بن دوجة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط2

.221ص
.89إشكالية املصطلح النقدي املعاصر يف الدرس العريب، صحممد زغينة، 3
.42عبد القادر بقشي، التناص يف اخلطاب النقدي والبالغي، ص4
.365م، ص1978، 1على عشري زايد، استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر، الشركة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس، ط5
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لتوفيق إال أّن الشاعر "عندما يوظف إحدى الشخصيات الرتاثية داخل قصيدته احلديثة، حماوًال ا
فإنه يف حقيقة األمر حياول التوفيق بني نوعني فيما بينها وبني واقعه املعاصر الذي يريد التعبري عنه، 

.1خمتلفني من اخلطاب (اخلطاب التارخيي واخلطاب الشعري)"
عند ولكن عندما يسعى الشاعر إىل التوفيق بني ما هو تراثي وما هو حداثي يف النص األديب، 

ينتج عنه اختالف يف اخلصائص الفنية الرتاثية، فإن ذلك اخلالف الوعي "توظيف للشخصيات
املتحكمة يف الطبيعة البنائية للخطابني، فاخلطاب التارخيي حمايد وظاهري يف مقابل اخلطاب الشعري 

.2الذايت، الذي يتداخل فيه الشاعر من خالل تعيني موقفه الشخصي جتاه هذا التاريخ"
ذه التقنية من التناص "يعمد الشاعر إىل توظيف أحد املكونات الفنية ويف هتناص التخالف: -ب

لنموذجه الفين توظيًفا إبداعًيا، بواسطة الزيادة يف إخراج املعىن أو النقل أو القلب أو احلل أو العقد، 
.3وما شاكل ذلك"

ت معاصرة، ففي هذا النوع من التناص يسعى الشاعر إىل جتريد الرتاثي من داللته وإعطائه دالال
"املثال"، وذلك من قبل استدعاء الشخصيات خمالًفا للمرجعية التارخيية، أو حتويل النموذج التارخيي 

إىل منوذج للهزمية، ومثاله على ذلك "احلداد يليق بقطر الندى" ألمل دنقل، الذي اختذ من قصة زواج 
منوذًجا للتناص، حيث ه)، 282-250األمرية قطر الندى بنت مخاروية من املعتضد العباسي (
.4حّول الشاعر حكاية األمرية من مثال الفرج إىل مثال للحزن

جبزء منها فقط، مما يؤدي إىل إنتاج نص جديد يف أبعاده املرجعية التارخيية إىل عكسها، أو األخذ 

.359م، ص2006التناص الشعري، دراسة يف توظيف الشخصيات الرتاثية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، أمحد جماهد، أشكال 1
.263حممد مفتاح، اسرتاتيجية اخلطاب الشعري، ص2
.42عبد القادر بقشي، التناص يف اخلطاب النقدي البالغي، ص3
عبد الواحد لؤلؤة، من قضايا الشعر العريب املعاصر (التناص4

.22، ص82/83السادسة يوليو أغسطس، ع
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وضوعية والفنية، وقد جلأ إليه األدباء إما لوطنيتهم يف العصر احلديث، وما لقطع العالقات واألواصر امل
.1"بني الرتاث السابق، وإبداعات األجيال احلديثة

التناص الجزئي أو (المجزوء): -ج
. ومبا أّن هذا التناص جزئي 2لالحق، من دون أن تكون حمورًا فيه"الشخصيات احلاضرة يف النص ا

فإن الشاعر يهدف من خالله إىل استدعاء شخصية نص سابق أو مقطع منه، قد يكون عنوانًا أو 
وال ميكن للمتلقي أن يعثر عليه يف النص الالحق إّال بعد قراءة جادة وتأويل داللة من دالالته. 

ألن هذا األخري يبتعد مبعانيه كل البعد عن النص السابق.موسوعي للنص الالحق، 
:3وقد قسم "أمحد جماهد" التناص اجلزئي إىل قسمني-
 :إّن اجلزء هو توظيف خيتلف عن الصورة اجلزئية يف كونه ميتد داخل مساحة الجزء المحصور

ص ال أكرب من النص، ولكن مساحة التوظيف تبقى حمصورة داخل حركة واحدة من حركات الن
ومن أمثلة هذا التوظيف ما نراه يف قصيدة (أوراس) للشاعر أمحد احلجازي، حيث تتعداها إىل غريها. 

بوصفها صيحة عارضة.يظهر شخصية املعتصم يف احلركة الرابعة من النص، 
 :(المحور المساعد) خيتلف هذا اجلزء عن األول، بكونه مسافة توظيف الجزء الممتد

الشخصية، متتد داخل أكثر من حركة يف النص، كما خيتلف عن الشخصية احملور يف كونه ال ميثل 
بل تعد الشخصية الرتاثية املستدعاة يف هذا النسق حمورًا مساعًدا بؤرة اهتمام الشاعر الرئيسية، 

بؤرة االهتمام.حلادثة أو فكرة تقع يفلشخصية أخرى أو 
وهو ما يسميه  وتسمى بالكتابة أي "بالنص اخللفية" أو بنمط نص سابق، تناص االنحراف: -ح

أي اصطدام سيافني أو بنيتني إحدامها باألخرى ضمن شبكة جديدة كمال أوديب "شعرية الفجوة"، 
وهو ما يكسب النص اجلديد قيمة ثقافية وشحنة شعرية . 4من العالقات ونظام فين وفكري جديد

.90حممد زغينة، إشكالية املصطلح النقدي املعاصر يف الدرس العريب، ص1
-ه1430، 1منوذًجا، دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، األردن، طحصة عبد اهللا سعيد البادي، التناص يف الشعر العريب املعاصر، الربغوين2

.166م، ص2009
.225، ص1أمحد جماهد، أشكال التناص الشعري، اهليئة املصرية العامة للكتاب، سلسلة دراسات أدبية، ط3
.123، ص1995صالح فضل، شفرات النص، دار اآلداب، القاهرة، 4
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وتشتهر هذه التقنية يف الشعر العريب باسم املعارضات، وكذلك النقائض، وهي ليست نوًعا جديدة، "
أو من السرقات األدبية، 

وهذا ما نلمحه بكثرة يف . 1للنصني القدمي واحلديث مًعا"باحلوار الذي يرتتب عنه وضع جديد
املوشحات بشكل خاص.

ونعين به اقرتان نص الحق بنص سابق، دون املزج بينهما، وهو ما يدعوه تناص التداخل: -ط
البعض بــ (التناص الشقي)، أو التحول أو اخلروج من أسر العروض، وكذلك نسميه باإلطاحة ببنية 

الشاعر ببيت ا لكسر إيقاعها الداخلي وهو سيقاها وتشتيت الرؤية، كأن يأيت أي هدمهالقصيدة، 
أو حتويل البحر مع احلفاظ على الروي والقافية.شعري على وزن غري وزن قصيدة شاعر آخر، 

ويعد هذا التداخل "تقنية فنية يلجأ إليها الشاعر أو الوشاح، لكسر روتني العروض وإضفاء لون 
.2"واحلركة على نّصه املتوايلدهشة من ألوان ال

مصادر التناص ووظائفه:-8
يستمد التناص مواده من مصادر متباينة، منها ما يتشكل عفًوا أو عمًدا يف مصادر التناص: -أ

وقد أمساها حممد مفتاح املخزون الشخصي الواعي والالواعي، ومنها الذاكرة بفعل الدراسة والقراءة، 
وارية معينة، ومنها ما يتشكل عن طريق ما يطلبه الشاعر يف "ما يتشكل بفعل معايشة ظروف ح

.3صورة قصدية واعية"
إذ ترتاوح املصادر بني ما كان يعرفه األشخاص من تراثهم القدمي وخيتزن به يف عقوهلم، وبني ما -

يتشكل يف عقوهلم، نتيجة انفتاحهم على ثقافات جديدة وسعة إطالعهم، وتعايشهم معا يف بعض 
األحيان.

.123، صالنصشفراتفضل،صالح1
.90حممد زغينة، إشكالية املصطلح النقدي املعاصر يف الدرس العريب، ص2
.132-131حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري، اسرتاتيجية التناص، ص3
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ولقد خلص حممد مفتاح نوعني أساسيني من التناص مها:-
التناص الضروري: -

فمثال تعد الوقفة الطلليةكجنوح الشاعر إىل التأثر بشيء من نتاج شاعر آخر. يف بعض األحيان،  

يشري هذا التناص إىل ما يطلبه الشاعر عمًدا من نصوص مزامنة أو سابقة له التناص االختياري: -
دون يف ثقافته أو خارجها، وهذه تعد مصادر أساسية يف الشعر العريب احلديث، ال ميكن دراسته 

ينطبق وهي مصادر متعددة تنطلق من فنون شعر أجنبية وعربية يف آن واحد، وهذا الوقوف عليها، 
.1على إقبال عدد من الشعراء على حماكاة عدد من الشعراء، سواء من السابقني أو من املعاصرين له

علق به من نالحظ هنا الرتابط لشديد بني هذه األنواع اليت تدور يف تلك النص وبنيته، وما يت-
أحداث وشخصيات تتعالق فيما بينها.

للتناص ثالث وظائف أساسية حتدث عنها موسى ربابعة وهي:وظائف التناص: -ب
التأكيد على عمومية املوضوعات اليت يتناوهلا النص، من خالل تقاطعه مع نصوص أخرى تعاجل -

املضامني نفسها.
إعادة قراءة النصوص املقتبسة يف ضوء النص اجلديد الراهن، ورمبا إعادة صياغتها مبا يكشف عن -

جوانب جديدة، 
صوت السارد والكاتب.

ليها، من خالل اختيار التعبري عن إيديولوجية السارد وموقفه من الواقع واألحداث وتعليقه ع-
نصوص حمددة، فالسارد يف آن واحد يعلق على واقعه باقتباس تلك النصوص. ويعلق على تلك 

هذه الوظائف بوجود تفاعل وقواسم مشرتكة بني و . 2النصوص، من خالل وضعها يف سياقها اجلديد
هلا: "النص ترحال عند قو النصوص، لكي ختدم بعضها البعض. وهذا ما أشارت إليه "جوليا كرستيفا" 

للنصوص وتداخل نص يف فضاء نص معني تتقاطع وتتناىف فيه ملفوظات عديدة مقتطعة مع نصوص 
.122، صالشعرياخلطابحتليلمفتاح،حممد1
.45، صاملرجع نفسه2
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. وكذلك ميكن االستفادة من هذه الوظائف باعتبار أّن التناص يدعم النصوص ويربط 1أخرى"
لتوضيح الرسالة الشعرية أو إضاءة احلاضر باملاضي، إلثراء التجربة الشعرية ومنحها أبعاد خمتلفة، 

ويؤكد حممد 
مفتاح مدى أمهية التناص للشاعر وعدم استغنائه عنه، فهو "مبثابة اهلواء واملاء والزمان واملكان 

.2هما"
وحتدث حممد بنيس أيضا عن إشكالية النص الغائب، وال ميكن للقارئ أن يعني كل النصوص 
الغائبة، ويصف بدقة األسباب اليت دعت إىل وجودها، ألن النصوص الغائبة متر بعمليات معقدة ال 

3.
اص:ــــــــاهر التنـــــمظ-9

إّن احلديث عن مظاهر التناص، هو احلديث عن التمظهر الذي تأخذه النصوص الغائبة يف النص 
والتقاطعات اليت تنشأ بني النصوص، مكونة من فيفساء، تصنع صورة النص احلاضر وتربزه احلاضر،
للقارئ:

ه، هو النص السابق أو املعاصر، الذي يشتغل عليه النص احلاضر ويتفاعل معالنص الغائب: -1
ذلك أّن النص وقد تتنوع النصوص الغائبة بني الفلسفة والتاريخ والسياسة والفقه والثقافة وغريها، 

احلاضر املقروء كما يرى "جريار جينيت" "يقرأ هو نفسه نًصا آخر وهكذا تتداخل النصوص عرب 
4.

النص املقروء أو جزئًيا، وال يتأتى للباحث الكشف ويأخذ هذا احلضور طابًعا مشولًيا يف انتشاره يف
عن هذه النصوص الغائبة، إال من خالل الرصيد املعريف واالطالع الواسع.

.21جوليا كرستيفا، علم النص، ص1
.125حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري، اسرتاتيجية التناص، ص2
.276-275م، ص1985، ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب، دار التنوير، لبنان، أمحد بركات3
.41حممد عزام، النص الغائب جتليات التناص يف الشعر العريب، ص4
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ال ميكن للنص أن ينفصل عن سياقه الذي يعترب املرجعية اليت تفرض وجودها داخل السياق: -2
جاكبسون" حني ركز على السياق يف وقد جعل "رومان النص، واليت ينطلق منها الباحث يف دراسته، 

والنص يف وحتديد وظائف اللغة، عملية حمورية لفهم الرسالة بني املرسل واملرسل إليه، عملية التواصل، 
لفهم أغوارها، إال البداية والنهاية رسالة من املبدع إىل املتلقي، سواء أكانت ظاهرة أو خفية ال سبيل 

"والسياق شرط أساسي للقراءة يكون هذا االنتماء إال السياق، والبانتماء، وهو إثبات هلوية النص. 
، وال تكون هذه القراءة كذلك إال كانت منطلقة الصحيحة اليت يتمظهر من خالهلا التناص للقارئ

.1منه"
هو العمود الفقري يف عملية التلقي، واملقصود به الذي ميتلك مرجعية ثقافية واسعة، المتلقي: -3

طريق الفهم لتصبح قراءته للنصوص إعادة كتابة، عن متكنه من الدخول إىل عامل النص أو التناص، 
التأويلي.

املتلقي عنصر حاسم يف الكشف عن التناص، ويف غياب املرجعية النصية، تبدو له النصوص 
وإذا التقى الشاعر املبدع ا

وقراءة مًعا أو قراءة والقارئ الكفئ يف إنتاج الداللة النصية، فإن هذا "جيعلنا نرى يف النص كتابة 
.2وجتربة يف آن واحد"

اص:ـــــاالت التنـــــمج- 10
كلها يف نفص القصيدة الواحدة، فقد يلجأ يف مواد معينة، أو يشمل جماالت التناص  يقع التناص

أو قد يكون يف القافية والوزن أو املوضوع، كما صورة شعرية ما أو معىن ما، الشاعر أحيانًا إىل أخذ 
هو معروف يف املعارضات يف الشعر العريب القدمي.

كما نراه عند يف القضايا واملوضوعات املناخاة،  وقد حيدث التناص يف الشعر احلداثي العريب 
.3صالح عبد الصبور ويوسف اخلال وبدر شاكر السياب

.150ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، صمجال ملباركي، التناص1
.152املرجع نفسه، ص2
.342رمضان الصباغ، يف نقد الشعر العريب املعاصر، ص3
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كما حيدث التناص يف األمناط والرتاكيب والصياغات، وحيدث ذلك يف التجارب السرييالية 
وقلب عالقات االسناد أو تبديد صلة الشبه بني املشبه والكتابة اآللية وإنتاج الصور الغريبة والصادمة، 
ويف عالقات التقدمي والتأخري، وغريها كثريًا مما نلقاه يف واملشبه به، أو تقدمي الصفة عن املوصوف، 

.1تضاعيف الكتابة الشعرية العربية احلديثة
اص:ــــات التنــــجمالي- 11

كظاهرة أدبية ال جترت النصوص اجرتارًا، وجتعل من تناسل النصوص وتوالدها ومتظهرها إّن التناص-
عمًال آلًيا ال طائل منه، وإمنا تربر مجالية متنوعة تنهض

يوظف الشاعر التناص كوسيلة فنية، ليبعث الرتاث احلضاري من جديد،إثارة الذاكرة الشعرية: -1
اليت كتبت من ويعيد احلياة للنصوص املغمورة، أو امليتة أو املهملة داللًيا وايديولوجًيا، لتؤدي وظيفتها 

تدخل إال إذا نبهته واستولت على ذاكرته ورمبا متثل جزء من جتاربه، ألن "الشاعر كالصياد الذي ال ي
.2رعشة حباله"

وكما يؤكد "إليوت" "تلح على بعض التجارب دون بعضها اآلخر، ألن الشاعر يراها فياضة 
.3بالداللة اليت حياول فضها بأن يقدمها للوعي"

يستحضر الشاعر جتارب غريه من الشعراء، سواء كانت سابقة أو تكثيف التجربة الشعرية: -2
متزامنة معه، مث يدجمها يف جتربته اخلاصة، لتكون نسيًجا واحًدا يكثف به النص، وجيعل من خطابه 
متعدد القيم، ال يقف عند قيمة واحدة، وهي وسيلة ال شخصانية، تتيح للشاعر أن يقول ما يريد 

وهي إحدى وجوه املعادل املوضوعي الذي نادى به قول والتفكري، متكًئا على من سبقه يف ال
اليت يصدرها الشاعر وأما التجربة الشعرية يف احلقيقة إال الصورة الكاملة النفسية أو الكونية، "إليوت"، 

حني يفكر يف أمر من األمور تفكريًا يدل على عمق شعوره وإحساسه.

.342، صاملعاصرالعريبالشعرنقديفالصباغ،رمضان1
.38. نقال عن: مصطفى ناصف، الصورة األدبية، دار األندلس، بريوت، ص309ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، صمجال مباركي، التناص2
.310املرجع نفسه، ص3
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جديدة على ما تقائمة مبا يضفيه من دالال،يف نصهاملبدعإّن سلطةإنتاج الداللة الجديدة: -3
عالم كانت عليه، فترتاوح حني يعيد هذه النصوص يف سياقات خمتلفة،محلته النصوص الغائبة

ويتم حتويلها يف قلب اللغة، وبذلك تنتج الداللة اجلديدة للنصوص احلاضرة، اليت قد تكون 
أو مشوهة هلا، أو امتداد هلا، وتطوير ليها، أو ساخرة منها، ثائرة على داللة النصوص املشتغل ع

اإلحالة هي املرحلة اليت تكتب النص، ويف ضوئها يقرأ النص ويفهم، جمالية اإلحالة واإليجاز:-4
ما له أو مناذج بشرية أو جمتمًعا أو نصوًصا أو علوًما، وكل وقد تكون هذه اإلحالة تارخيية أو ثقافية، 

"لوري لومتان"، حينما رأى أّن: امتداد داخل السياقات اخلارجية للنص، وهذا ما أكده الناقد الروسي 
.فمطلب الشعر يتفق مع ."اهلدف من الشعر ليس الصور، بل العامل والعالقات اليت تربط بني الناس.

.1الثقافة"
" لوا فيه، فما هو "حازم القرطاجينخيفى على نقادنا القدامى هذا األمر، فقد تفطنوا له، وفصومل 

.2":يشري إىل ذلك قائًال 
ىل واإلجياز مجالية تنسب لإلحالة، ألن هذه اإلحالة قد تكون عبارة عن عالقة يف نص، حتيل إ

يلخص الشاعر يف نصه، وهو بذلك ينتقي وينفي، جمتمع أو تاريخ أو ثقافة أو حضارة بأكملها، 
أو لنقول بارًعا يف انتقاء مادته، يظهر ويضمر، يذكر وحيذف، حىت ليبدو يف إبداعه مشوًشا كبريًا، 

حكيًما يف نسج شباكه، خمتارًا من كل بستان زهرة.

.19مجال مباركي، التناص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، ص1
.221حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص2



الثانيالفصل
طوفانفدوىشعرفيالتناصتجليات

أوال: ملخص السيرة الذاتية
طوفانفدوىشعرفيالتناصجلياتثانيا: ت

الديينالتناص- أ
الشعريالتناص-ب
التارخييالتناص-ج
األسطوريالتناص- د
الشعريةاألمثالمعالتناص- ه
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أوال: ملخص السيرة الذاتية:
المولد والنشأة:-1

ال ميكن ألحد أن يعرف حكايتك ويتحدث عنها بصدق، أكثر منك أنت، هكذا سنعرب على 

البذرة مع األرض الصخرية الصلبة، الكفاح تشق يف األرض طريقا صعبا، وقضييت هنا هي قصة كفاح 
.1مع العطش والصخر"

فرتى كيف كانت قصة فدوى طوقان ومىت كانت؟.
م على أرجح األقوال، حيث ضاع تاريخ 1917ولدت فدوى طوقان يف نابلس (فلسطني) 

ميالدها من ذاكرة والديها الذين مل يهتما بتسجيلها "تاريخ ميالدي ضاع يف ضباب السنني كما
2.

، حيث عاشت 3ويقال أن أصل العائلة يعود إىل قبيلة طوقان "القادمة من تل طوقان يف سوريا"
الشاعرة يف بيت حمافظ، ثري ذي جاه وكرم، وذي نفوذ اجتماعي وسياسي موروثان، وقد مجع يف 

كبار رجال الصناعة أرجائه بني الرقي واألصالة واحلضارة، فقد "كان والدها عبد الفتاح آغا من
والتجارة صاحب مصبنة كبرية، ولكنه كان مفكرًا حكيما بعيد النظر يف األمور حسن احلديث مع 

آغا طوقان مخسة بنني 
4ومخس بنات"

(أمحد، إبراهيم، بندر، فنايا، يوسف، رمحي، فدوى، أديبة، منر، حنان).

.9م، ص1985، 2األردن، ط–فدوى طوقان، رحلة جبلية صعبة، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان 1
.13نفسه، صصدرامل2
م، 2005-ه1946فلسطني، –، ملتقى الصداقة، غزة -دراسة وحتليل–فتيحة إبراهيم صرصور، خصائص األسلوب يف شعر فدوى طوقان 3

.10ص
.158لبنان، ص–عمرو فروج، هذا الشعر احلديث، دار لبنان للطباعة والنشر، بريوت 4
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املرة 

احملاولة، وهذا ما أمسته هي باإلصرار والتشبث باحلياة.
مل تستطع فدوى

كررت احملاولة، ولكنها فشلت، عشر مرات محلت أمي مخسة بنني أعطت إىل احلياة ومخس حاولت و 
بنات، ولكنها مل حتاول االجهاض قط، إال حني جاء دوري، هذا ما كنت أمسعها ترويه منذ 

.1صغري"

.2تسمى (السمراء) وهي ابنة اجلريان وتعمل يف خدمتهم"فتاة
ظلت السمراء هي املرجعية األساس، بل الوحيد لقضاء حاجات فدوى املختلفة سواء يف صغرها 
أو حىت عندما كربت، من هنا تنطلق فدوى يف رحلتها داخل البيت الذي يضم العائلة املمتدة من 

لبيت برحابيه حوى العديد من التناقضات أدركتها فدوى أبناء وأحفاد وأعمام وعمات، لكن هذا ا
منذ طفولتها، واختذت لنفسها دور املراقب فيما حيدث يف أروقة البيت الكبري بساكنيه الفقري لكثري 
من احلب واالحرتام، مل تكن الظروف احلياتية اليت عاشتها طفوليت مع األسرة لتليب حاجايت النفسية  

مل تعرف يف تلك املرحلة الرضى واالرتياح، وإذا كانت الطفولة هي املرحلة كما أن حاجايت املادية 
لسوء احلظ أو –احلامسة اليت ترسم الشخصية وتقررها ملا هلا من أمهية يف حياة الفرد، فإن طفوليت 

، كان واضًحا يف تعبريها أن طفولتها على غري ما 3مل تكن بالطفولة السعيدة املدللة-حلسن احلظ

.12فدوى طوقان، رحلة جبلية صعبة، ص1
.10ائص األسلوب يف شعر فدوى طوقان، صفتيحة إبراهيم صرصور، خص2
.20فدوى طوقان رحلة جبلية صعبة، ص3
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قد حرمت أبسط مسوغات سعادة األطفال، وظللت كذلك حىت اندجمت يف العامل اخلارجي، متنت، ل
عامل املدرسة، وهناك التقت جبو عائلي من نوع آخر جو يعذبه احلب الذي افتقدته يف بيت العائلة، 

.1أحبتها معلمتها، أصبح لديها صديقات تطمئن إليهن وتلهو معهن
يف املدرسة أحست فدوى بوجودها وك

يف املدرسة متكنت من العثور على بعض أجزاء من نفسي الضائعة، فقد أثبت هلا باستمرار فتقول: "و 
هناك وجودي الذي مل أستطع أن أثبته يف البيت أحبتين معلمايت وأحببتهن، وكل منهن من يؤثرين 

.2بالتفات خاص"
ويف املدرسة عرفت مذاق الصداقة وأحبتها "كانت رفيقة مقعدي الدراسي تلميذة يف مثل سين 

امسها

.3نفرت من اصبعها وكان هذا (توقيعا) على (أخوة الدم) ال انفصام هلا"
املدرسة تنتقل من جناح آلخر إىل أن كان اليوم الذي خط لفدوى دربا جديًدا، ليس واستمرت يف 

.4املدرسة"
ورغم كل احلرمان الذي جترعته، إال أّن من حّسسها حبنانه، إنه شقيقها إبراهيم، ومع أنه مل ميلك 
أن يغري من وضع أخته شيًئا، غري أنه حاول أن يعوضها عن فقدها ألحد منابع العلم والثقافة، 
نمي ميلها الفطري للشعر 

.10فتيحة إبراهيم صرصور، خصائص األسلوب يف شعر فدوى طوقان، ص1
.52فدوى طوقان، رحلة جبلية صعبة، ص2
.53نفسه، صصدرامل3
.11فتيحة إبراهيم صرصور، خصائص األسلوب يف شعر فدوى طوقان، ص4
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حبفظ املقاطع الشعرية واملوشحات، وهكذا إىل أن شرعت يف كتابة الشعر بنفسها وما هي إال 

يناهز السادسة والثمانني، كتبت جبميع أشكال احلياة املضنية، إىل أن ودعت فدوى الدنيا عن عمر
م، رمحك اهللا يا عزيزتنا 2003

فدوى.
أعمالها الشعرية والنثرية:-2
أعمالها الشعرية:-أ

األعمال من (الدواوين):
م.1952وحدي مع األيام -
م.1957-
م.1960أعطانا حبا -
م.1967أمام الباب املغلق -
م.1969الليل والفرسان -
م.1973على قمة الدنيا وحيًدا -
م.1989متوز والشيء اآلخر -
م.2000اللحن األخري -

ويضم ثالثني قصيدة كتبتها قبل الديوان األول مجعها الدكتور "يونس بكار"، يف كتاب حيمل اسم 
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.1الكارثة) وكتاب أخي إبراهيم
.2م1993ونشرت األعمال الشعرية كاملة  عام 

أعمالها النثرية:-ب
أهم عمل نثري بارز يف كتابات فدوى طوقا

1985(األول رحلة جبلية صعبة 
1967وتنتهي باالحتالل االسرائيلي للضفة الغربية يف جزايران 

م)، وفيه1993الرحلة األصعب 

. 3م، أثار ضجة كبرية1979وفدوى طوقان"، يف كتابه "صفحات جمهولة يف األدب املعاصر" 
هذه املرحلة اجلبلية، واملتصفح هلذه السرية الشخصية الذاتية يستطيع جّل أعماهلا النثرية جتلت يف 

أن يعرف خبايا عامل فدوى الذايت.
تجليات التناص في شعر فدوى طوقان:ثانيا: 

بتنوع األفكار والرؤى، اليت أرادوا حتميلها لنصوصهم تنوعت تناصات الشعراء الفلسطنيني
الفلسطيين واليت املعاصرة، وسنحاول يف هذه الدراسة إلقاء الضوء على أشكال التناص يف الشعر 

متثلت يف:
التناص الديني:-أ

هلام الشعري، حيث األمم مصدرًا سخًيا من مصادر اإلكان الرتاث الديين يف كل العصور ولدى
منه الشعراء مناذج وموضوعات وصور أدبية.يستمد 

.199إبراهيم صرصور، خصائص األسلوب يف شعر فدوى طوقان، صفتيحة1
.46م، ص2005، 1أمل التميمي، السرية الذاتية النسائية يف األدب العريب املعاصر، الناشر املركزي الثقايف العريب، دار البيضاء، بريوت، ط2
.46، صاملرجع نفسه3
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ملعاصرةحضورها القوي والفعال يف القصيدة العربية اكل الرتاث الديين مرجية دالليةوقد ش
جلمعي، "ألن والتأثري مع الوجدان اخلصوصيته، ومتيزه وقدرته على النهوض بانفعاالت املبدع وجتاربه، 

بته يف املعرفة، مبا قدمت من تصورات لنشأة الكون وتفسري اإلنسان وترضي رغعاملعطيات الدينية تشب
. وعادة ما يتم التناص الديين عند استخدامه على ثالث طرق خمتلفة ولكل 1سحري لظواهره املتنوعة"

حيث يقوم الشاعر أو الكاتب بكتابة النص الغائب كما هو دون إضافة جديدة، االجتراري: -1
وقد أشار "حممد بنيس" أّن هذا النوع ساد حبيث يكون النص مجاًدا ال حياة وال حيوية وال حركة فيه. 

يف عصر االحنطاط والضعف بصورة أخص، "حيث يتعامل الشاعر مع النص الغائب بوعي سكوين 
.2ال قدرة له على 

وبذلك يسهم االجرتار يف مسخ النص الغائب، ألنه مل يطوره ومل حياوره واكتفى بإعادته، كما هو 
جوهره بسوء بسبب نظرة التقديس واالحرتام لبعض النصوص أو مع إجراء تغيري طفيف ال ميس 

من جهة أخرى فقد يعود األمر إىل ضعف منها من جهة، و واملرجعيات، السيما الدينية واألسطورية، 
املقدرة الفنية واالبداعية لدى الذات املبدعة يف جتاوز هذه النصوص شكًال ومضمونًا، إذ تبقى 

النصوص السابقة.
:3حيث تقول فدوى طوقان-

مقيِ ى رَ لَ عَ يّ ا حتَ هلَ ولُ قُ اذا أَ مَ 
حرقى لَ ال عَ إَ عشْ تَ ا ملَ هَ احُ فرَ أَ 

اهَ افلَ هرًا وغَ ا دَ دهَ اوَ رَ وتُ املَ 
.قِ فُ األُ رِ ا يف آخِ هَ ارَ آثَ تصَّ اقْ وَ 

.35م، ص1987، 1األندلس ودار الكندي، بريوت، طعاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، دار 1
.253حممد بنيس، ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب، ص2
م.1993، 1بريوت، طفدوى طوقان، األعمال الشعرية الكاملة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 3
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فارتد على آثارمها فتقول الشاعر "واقتض آثارها" وجاءت هذه الكلمات تناًصا مع قوله تعاىل: -
.1قصًصا

آخر أو تغري وقد استدعت الشاعرة العبارة القرآنية املباركة دون أن حتول معناها وتصهره يف معىن 
ألفاظها بشكل جوهري، سوى التغيري الطفيف الذي طرأ بسبب تقدمي وتأخري إضافة على إبدال 

املصدر فعًال.
-:2

املىنِين ال غَ ازَ مَ قُ فُ األُ فَ 
ينتظر الشمس وراء القتام

الرائعة.والنصر للحرية 
قـَْوِمكَ ِمنيـُْؤِمنَ َلنأَنَّهُ نُوحٍ ِإَىلٰ َوأُوِحيَ قد اجتلبت الشاعرة عبارة "فال تبتئس" من قوله تعاىل: -
.3يـَْفَعُلونَ َكانُواِمبَاتـَْبَتِئسْ َفَال آَمنَ َقدْ َمنِإالَّ 

مستوى اللفظ أو املعىن.مل ُجتر فدوى طوقان على هذه العبارة القرآنية أي تغيري أو حتوير على 
:4وتقول يف قصيدة "بوركت حلظتنا"-

ولكي تطعننا يف الظهر يف غفلتنا
الصدقات اليت تفجعنا

واليت ننفض منها الكّف نرتد على
أعقابنا من بعدها خاسرين.

].64سورة الكهف، اآلية [1
.225فدوى طوقان، األعمال الشعرية الكاملة، ص2
].36سورة هود، اآلية [3
.364فدوى طوقان، األعمال الشعرية الكاملة، ص4
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ُدونِ ِمنأََنْدُعوُقلْ تتناص الشاعرة يف هذه األبيات يف قوهلا "نرتد على أعقابنا" مع قوله تعاىل: -
.1...َأْعَقابَِناَعَلىٰ َونـَُردُّ َيُضرُّنَاَوَال يَنَفُعَناَال َمااللَّهِ 

" مع التغيري َأْعَقابَِناَعَلىٰ َونـَُردُّ استحضرت هنا فدوى طوقان من النص الغائب قوله تعاىل "
من باب افتعال.الطفيف، الذي أجرته على فعل "نردُّ" فحولته من فعل ثالثي جمرد إىل نظريه املزيد 

2وتقول يف قصيدة "ال مفر":-

قاتيهحبال محا
وأخطائي املاضية

تطل بلّف إىل كتفيه
ومتضي حتزُّ وتقسو عليه

.فكيف اخلالص، وأين املفرُّ 
تتساءل فدوى طوقان يف هذه القصيدة على مبدأ اجلرب الذي خيتبئ وراء بعض الناس، ويربرون به -

أفعاهلم الدنيئة، وختلفهم وكسله
والقدرات واملواهب والفضائل اليت أودعها يف أنفسهم، 

املتعال.
نَسانُ يـَُقولُ يف قوله تعاىل: ويتناص قوهلا "أين املفر" مع اآلية القرآنية  .3اْلَمَفرُّ أَْينَ يـَْوَمِئذٍ اْإلِ

فقد اجتذبت عبارة "أين املفر" دون أي تغيري يف املعىن واملبىن. وكذلك أحلقت هاء السكت يف  
و "أخطائيه"، كما أّن هاء السكت هذه جاءت بشكل متكرر يف سورة كلمات "محاقاتيه و "كتفيه" 

احلاقة.
-4

ظلك الرطب الضليلوملا رأينا من بعيد 
].71سورة األنعام، اآلية [1
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يومي ويدعو خطونا الّتعب الكليل
قلنا وصلنا واستحرتا.

وقد . 1ظَِليًال َونُْدِخُلُهمْ جاء تناص الشاعرة هلذا "الظليل" مع القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: -
من اآلية الكرمية مباشرة دون إجراء أي تغيري ملحوظ يف معىن استخدمت الشاعرة هذه العبارة املبارة

العبارة ولفظها.
-2

وأنت يا من قيل عنه إنه هناك
حاٍن لطيٍف بالعباد.

دون أن متس أّي ، 3ِبِعَباِدهِ َلِطيفٌ اللَّهُ املباركة يتناص قوهلا "لطيف بالعباد" مع العبارة القرآنية -
تغيري جوهر العبارة القرآنية املباركة.

يعترب هذا النوع أعلى درجة من سابقه، وفيه ينطلق األديب من االقرار بأمهية االمتصاصي: -2
"النص الغائب" وقداسته، فيتعامل وإيّاه تعامًال حركًيا حتولًيا ال ينفي األصل، بل يسهم يف 
استمراره جوهرًا قابًال للتجديد، ومعىن هذا أّن االمتصاص ال جيّمد النص الغائب وال ينقذه، إنّه 

يعيد 
يستمر النص غائًبا غري ممحى.

-4

باحلب سألتك حّىب لك
أيام غراس العمر غضري مل يلفح

بسموم رياحك، مل يتيبس باالعصار
أيام غراس العمر طرى

].57سورة النساء، اآلية [1
.321األعمال الشعرية الكاملة، صفدوى طوقان، 2
].19سورة الشورى، اآلية [3
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وروروى بكؤوس الن
يربو، يهتز، يساقط من

حويل رطبا.
، هنا فيه امتصاص لآلية "رطباحويلمنيساقطيهتز"فاملقطع السالف الذكر تبني فيه الشاعرة -

.1ُرطًَباَعَلْيكِ ُتَساِقطْ النَّْخَلةِ ِجبِذْعِ إِلَْيكِ َوُهزِّياملباركة: 
فكما أّن جذع النخلة العاري من األوراق واألغصان، صار بإذن اهللا مصدر خري وبركة يف قصة 

يوم جاءها املخاض ومّدها اهللا برطب طرّى عند هزي يدها العذراء (السيدة مرمي سالم اهللا عليها)، 
كذلك عمر الشاعرة كان حافًال باخلريات وشكل مصدر عطاء ومدها له.إىل جذع النخلة.  

2وتق-

يا رب البيت
مفتوًحا كان الباب هنا

واملنزل كان مالذ املوفر باألحزان
مفتوًحا كان الباب هنا والزيتونة

خضراء، تسامت فارعة
حتتض البني

والزيت يضيء بال نار
.يهدى يف الليل خطى الساري

-
ذلك احلّب الصادق العفيف الذي كان جييش بالعواطف املتدفقة إزاء األنثوي الذي كانت أحبته، 

].28سورة مرمي، اآلية [1
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لليل : "والزيت يضيء بال نار، يهدى يف اأخيها، 
.1نَارٌ َمتَْسْسهُ ملَْ َوَلوْ ُيِضيءُ زَيـْتـَُهاَيَكادُ خطى الساري" وهذا امتصاص لآلية الكرمية 

ومبا أّن اهللا جل وعال نور يهتدى به كل الناس، فقد أخذت فدوى طوقان مباشرة من سورة 
يهدى) –النار –يضيء –"النور" وكلمات: (الزيت 

-2:
مشيئة امللك

الفأس يف الراس بذا قصى امللك
فال جتّدفوا

هو الذي قضى ولن يصيبكم
إّال الذي قضاه.

تقول الشاعرة إن إرادة اهللا هي الدستور والقانون، الذي يسيطر على جمريات األحداث ويسّري األمور. 
وإنه من اليت تقف وراء أعمالنا وأفعالنا وأقوالنا. -جال وعال–وإّن مشيئة اهللا تعاىل هي أياديه اخلفية 

مع قوله تعاىل: تناص جتّدفوا" هلا "مشيئة امللك، فالالعبث أن ُجناري اهللا يف مشيئته وإّن مدلول قو 
اللَّهُ َيَشاءَ َأنِإالَّ َتَشاُءونَ َوَما3 مضمون هذه اآلية املباركة كدواء ، حيث استخدمت الشاعرة

ناجح إلزالة حالة التشاؤم واليأس، اليت قد 
إىل ذلك أرادت الشاعرة أن يكون مضمون هذه اآلية  وأزمات شخصية أو اجتماعية أو نفسانية، 

كشحنة معنوية ونفحة إميانية ملن يساوره الشك يف إرادة اهللا تعاىل املاشية يف كل األمور.
4وتقول فدوى طوقان يف قصيدة "مرثية الفارس":-

مهرجان املوت يف الذروة، عّمان
استحالت فيه ثابوتًا وقربًا

].35سورة النور، اآلية [1
.330فدوى طوقان، األعمال الشعرية الكاملة،، ص2
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والطواغيت سكارى منتشون
لذي فاض به حبر اجلنونبا

فشباك الصيد مألى
ألف مذبوح وألفان وآالف

أال هل من مزيد؟.
مارها عدد من م، واليت خاض غ1947حرب أيلول سنة تشري طوقان هنا يف هذه القصيدة إىل 

الدول العربية ضد االحتالل الصهيوين، وترسم عمان اليت أصبحت كجهنم ترحب جبنود العدو 
العرب الذين غّصت الصهيوين الذين حتولوا إىل 

الغاشم زمرًا، ثهم جنود العدو 
َوتـَُقولُ اْمَتَألْتِ َهلِ جلََِهنَّمَ نـَُقولُ يـَْومَ يد"، وفيه امتصاص لآلية القرآنية الشاعرة "أال هل من مز قول 
.1مَّزِيدٍ ِمنَهلْ 
2وكذلك تقول يف قصيدة أخرى هلا حتت عنوان "حكاية ألطفالنا":-

جاء عام الفيل
ممتطًيا مسافة

الفصول بني املوت واحلياةتقطعها 
تفّجر الصوت العظيم بالرعود الربوق

جامًال النبوءة
جمتثًا اخلرافة.

م، 1973رب أكتوبر عام حتدثت الشاعرة يف هذه القصيدة عن النصر الذي حققه املقاتلون يف ح-
، هذا النصر بعام الفيل، واصفة فداحة ما حّل بالعدو الصهيوين من مرارة اخلزىوشبهت أحداث

َأملَْ اْلِفيلِ بَِأْصَحابِ َربُّكَ فـََعلَ َكْيفَ تـَرَ َأملَْ : وذلك عرب إشارة ضمنية إىل هذه اآليات الكرميات

].103سورة ق، اآلية [1
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رًاَعَلْيِهمْ َوأَْرَسلَ َتْضِليلٍ ِيف َكْيَدُهمْ َجيَْعلْ  َكَعْصفٍ َفَجَعَلُهمْ ِسجِّيلٍ مِّنِحبَِجاَرةٍ تـَْرِميِهمأَبَابِيلَ طَيـْ
.1مَّْأُكولٍ 

قصد أبرهة جبيشه اجلرّار أن يهدم الكعبة حىت تكون املركزية لكنيسة اليمن، ليلفت بذلك أنظار 
ولكن مل تلفح مساعيه الوضعية فباءت بالفشل الذريع، إذ أرسل اهللا عليهم قاطبة قبائل العرب حنوها، 

فقسم اهللا والسيوف، بل طيورًا صغريًة وجمرد حجارة. جيًشا صغريًا، مل تكن عّدته األبطال والفرسان 

وأمد اهللا تعاىل املقاتلني املسلمني بإمداداته الغيبية، فكان النصر حليفهم وعاد العدو اهللا ومشيئته. 
جير، الصهيوين أدراجه

العدو الصهيوين)، وامتصت املعىن القرآين، فحصل التناص بني النص الغائب والنص احلاضر.
مرحلة أعلى يف قراءة النص الغائب، إذ يعتمد النص ميثل هذا النوع من التناصالحواري: -3

املؤسس على أرضية علمية صلبة حتطم مظاهر االستالب مهما كان شكله وحجمه، فال جمال 
وإّن احلوار يكون قائًما على التغاير أي على وجه القلب لتقديس كل النصوص الغائبة مع احلوار، 

الغائب وقلبه وحتويله، بقصد قناعة راسخة يف عدم والنقض. فقانون احلوار إذن هو تغيري للنص 
حمدودية اإلبداع، وحماولة لكسر اجلمود الذي يغلف األشكال.

2تقول فدوى طوقان يف قصيدة "الرجوع إىل البحر":-

واسرتحناوصلناقلنا
آمننيِكراماً ندخلهاولسوف

ِعْبَئناسنُلقيوهنا
املكدودُ روُحناسينسىوهنا

السننيْ أحزانَ 
حنيبعدعلمنالكن

سورة الفيل.1
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البَـَوارْ األرضِ يف،املِلحيفَزَرْعَناأنَّا
الِبَذارألَقْيناحنيَ َضَلْلَناأنَّا

َتِغلّ الأرضٍ قـَْلبِ يف
وِظلّ ِخْصبٌ ولغرينا،نصيبَـَنااجلفافُ كان

اْدُخُلوَهاَوُعُيونٍ َجنَّاتٍ ِيف اْلُمتَِّقنيَ ِإنَّ يتناص هذا املقطع يف قصيدة الشاعرة مع قول اهللا تعاىل: -
.1مُّتَـَقابِِلنيَ ُسُررٍ َعَلىٰ ِإْخَوانًاِغلٍّ مِّنْ ُصُدورِِهمِيف َماَونـََزْعَناآِمِننيَ ِبَسَالمٍ 

- النص القرآين–ولقد جاء احلديث عن األبرار يف النص الغائب 
األمان وغاية االجالل، وأّن هلم 

ولكن الشاعرة تذهب مذهًبا غري موافق، فتّدعي والتشاؤم خيّيم عليها واإلحباط يساورها، بأن 
املقاتلني الفلسطينيني 

كان هذا التوقع أكثر ما يشبه طيف بل  يتقبلون يف أعطاف العيش البارد، وطنهم مكرمني منعمني،

ى األلفاظ والكلمات فيه إذن استخدمت فدوى طوقان مع النص الغائب أسلوب احلوار الذي تؤد
أدوارًا متفاوتة.

-2

وحني بسط يدك إيلّ 
تصافحين، كنت أي غريب
ورحت أمدُّ إليك أصابع

تقول هنا يف هذا املقطع أنه حني يبسط إليها حبيبها كلتا يديه ليصافحها، تنكره ومتّد إليه جزءًا -
وهي أصابع باردة مات فيها شعور احلب الذي اشتعل بروحها وقلبها يف حلظة من يٍد واحدٍة، 

].47-45سورة احلجر، اآلية[1
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وقوهلا "حني بسطت انقضت، نسيت امسه وحني نطقته بدا غريًبا عنها فاقًدا ألي إحساس باحلب. 
بَِباِسطٍ اأَنَ َمالِتَـْقتـَُلِين َيَدكَ ِإَيلَّ َبَسطتَ لَِئنيديك إّيل تصافحين" يتناص هذا املقطع مع قوله تعاىل: 

.1ِألَقـْتـَُلكَ إِلَْيكَ َيِديَ 
فقد استخدمت الشاعرة طريق احلوار وعكست معىن النص الغائب، فالبسط يف اآلية الكرمية -

يهدف إىل القتل، بينما البسط يف النص احلاضر كان للمصافحة.
الديين، السيما إذن التناص يف أشعار فدوى طوقان يدور على وجه العموم حول حمور التناص-

التناص القرآين، ألن كل ما ورد يف هذه الدراسة يؤكد أّن الشاعرة فدوى طوقان كانت من أبرز 
الشعراء العرب الذين أفادوا من معاين القرآن الكرمي وألفاظه، للتعبري عن كثري من القضايا املعاصرة، 

ها. ومل تكثر من استخدامها حيث تكاد طريقة االمتصاص تطغى على الطريقني اآلخرين يف أشعار 
القرآين املبارك، ولقد ود إىل القداسة العظيمة اليت حيضلتناص احلوار، ولعل سبب ذلك يع

ومضمونًا، حبيث أضفت على نصها الشعري بعًدا مجالًيا وفقت يف توظيفها ملعانيه وألفاظه شكًال 
واضًحا، وجعلته أكثر اقناًعا وتأثريًا.

الشعري:التناص-ب
دأب الشعراء املعاصرون على العودة إىل الرتاث الشعري من شعر وشعراء، الذين يشكلون رافًدا 

وقد اختذت هذه العودة عدة أشكال متعددة وخمتلفة، فمنهم من اجرت كالم الشعراء، الذين سبقوه 
من قبله، ويوظف أشعارًا قدمية توظيًفا حيويًا، هم من حوال أن يستفيد اجرتارًا جامًدا ال حياة فيه، ومن

وفيهم صنف ثالث اعتمد الشعر القدمي وأخضعه لتجربته وطوره وألبسه ثوبًا جديًدا زاهًيا يتالئم 
.وشعره الراهن

].28سورة املائدة، اآلية[1
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رؤاموتضمنت الشاعرة أشعار بعض الشعراء القدامى منها امرئ القيس، فلطاملا استلهم الشعراء شعر 
القيس، لتجربته احلياتية والشعرية حبد ذاته أمر يشري إىل أمهية امرؤالقيس بأساليب خمتلفة، وهذا 

اخلصبة من إحياءات وظالل وافية.
فقد اعرتف القدماء واحملدثون بغىن جتربته الشعرية، كما أّن طبيعة احلياة وظروفها اليت عاشها امرئ 

ر التجربة، وإعادة احلياة فيها، شكلت جتارب أعداء القيس، كانت مصدر مهما من مصادر تكرا
الشعراء املعاصرون الوقوف عندها وتأملوها ونقلوها إىل أشعارهم بصورة حيوية تكشف عن تفاعل 

اضي واحلاضر.امل
قالت فدوى طوقان يف قصيدة "لن أبكي":-

على أبواب يافا يا أحبائي
يف فوضى حطام الدور

بني الردم والشوك
وقلت للعينني: يا عيننيوقفت 

قفا نبكي
على أطالل من رحلوا وفاتوها

تنادي من بناها الدار
وتنعي من بناها الدار
وإن القلب منسحًقا

وقال القلب ما فعلت؟
بك األيام يا دار؟
.1وأين القاطنون هنا

.394فدوى طوقان، األعمال الكاملة، ص1
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أبكي" والتفاعل بني النص الشعري فقد جتسد التناص يف العنوان هنا، حيث مسته الشاعرة بــ"لن
العنوان الشعري واملتناصات الشعرية عند مواجهة عند فدوى طوقان ومعلقة امرؤ القيس يف مظهرين: 

بني عنوان النص الطوقاين صيغة العنوان لن أبكي، متارس علينا ذاكرة العنوان تأثريها واملفارقة واضحة 
، 1ذكرى حبيب ومنزل .. بسقط اللوى بني الفحول فحوملقفا نبكي من ومطلع معلقة امرؤ القيس: 

تتضمن . وتلعب املطالع يف النصوص الشعرية القدمية دور العنوان يف النص الشعري احلديث، واملطالع
ما يوحى مبا سيخوض الشاعر القول فيه، فإذا كانت وظيفة املطلع متثلت يف شد انتباه املتلقي واغرائه 

حت فيه، لكن دالالت املطلع ختتلف، فهي عند امرؤ القيس حتدد يف احلبيبة باالستماع، فالشاعرة جن
الراحلة والذكرى الطيبة واألطالل، لكن عند فدوى هي تنحصر يف املقاومة واحلاضر املأساوي 

أما بالنسبة للمتناصات الشعرية، فشعر فدوى طوقان يوحي بقضاء داليل، دالالت واألرض املغتصبة، 
بل يفجعنا بضياع كل شيء، بفقدان االنتماء واهلوية، يين، ضاع منه منزله أو وطنه، ترسم معامل فلسط

طوقان أن تعيد أو حتي جتربة امرؤ فالقضية أكرب وأعمق من بكاء رسم منزل أو حبيبة راحلة. فتحاول 
صور فهي تقف على أبواب يافا وتقرأ فيها القيس وأن تعيد قرائنها بشكل ينسجم مع جتربتها الذاتية، 

اخلراب والدمار واحلطام والردم والشوك، وإمنا ترى املظاهر اجلاهلية تلك األشياء اليت يذكرها الشعراء 
أخرى يتجاوب صوت امرؤ القيس من أثارها، من ناحية 

وصوت فدوى يف اشرتاكهما يف عبارة (قفا نبكي)، وهذا أمٌر يعيد القارئ إىل حماولة الربط بني 
فالوقوف على الطلل والوقوف على أبواب يافا بعد أن جاز املستعمرون، خالل املاضي واحلاضر. 

يلها للتفاعل بني النصوص الديار يصبح صورة من الصور اليت تتجسد فاعلية التناص يف تشك
فالنص عبارة عن استشهادات ال توضع بني أقواس، بل تبقى جمهولة، وبنا أّن املعىن يف واملأساة، 

النص احلاضر امتداًدا للنص الغائب فتفاعل النصني امتصاصي.

.24م، ص1960فوزي عطوي، املعلقات العشر دراسة ونصوص، الشركة اللبنانية للكتاب، بريوت، 1
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كما حتضر شخصية املتنيب اليت كانت والزالت حمط إعجاب الكثري من الشعراء، إذ تتصل لديهم -
بال

يف حني يصف املتنيب (شعب بّوان يف شرياز).
فتقول يف قصيدة (لن أبكي):-

وكان هناك مجع اليوم واألشباح
غريب الوجه واليد واللسان

:"املتنيب"والتناص هنا تضمني مباشر هلذا البيت من شعر -
ولكن الفىت العريب فيها     غريب الوجه واليد واللسان.

الشعري، إذ حيقق التأثري املطلوب وهذا تناص يعد مباشرًا وهو تناص دقيق ومنسجم مع السياق 
ويف هذا املثال تبدو حالة فدوى شبيه حبالة املتنيب ئ الذي يربط بني احلالتني أو بيتني، يف نفس القار 

جترت قول املتنيب يف احساسهما بالغربة والوحشة رغم أّن كليهما كانا حيبان مدينتهما العريقة، والشاعرة 
(غريب الوجه واليد واللسان)، فلم يطرأ على النص املتناص أي شكل من أشكال التطوير أو التحوير 

للعبارة األصلية، إال
، "إبراهيم طوفان"أما بالنسبة لتأثره الشاعرة من األدباء املعاصرين هلا تعالقات كثرية منها أخوها -

حيث نالحظ يف قول فدوى:
هنا كان سوق النخاسة، باعوا هنا

والدّى وأهلى
فقد جاء وقت مسعنا الذي منع

على احلر:الرق والبيع نادى 
من يشرتي.

فالشاعرة هنا حني تذكر "سوق النخاسة وبيع والديها وأهلها"، تشري إىل املساومة اليت جرت يف 
ظفر هؤالء الزعماء بوعد بلفور، وحيث لندن بني االجنليز وزعماء الصهاينة على فلسطني، حيث 
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ما بعد إىل قيام إسرائيل، مث خلق االنتداب الربيطاين يف فلسطني، كل الظروف املناسبة اليت أدت في
ل اقتبست استمرار نصها من قول شقيقها إبراهيم يف قصيدته "الثالثاء احلمراء"، اليت رثى فيها األبطا

الثالثة الذين أعدمهم االجنليز:
ومسعت من منع الرقيق وبيعه       نادى على األحرار يا من اشرتى

.اجرتارًا تاًمافقد اجرتت الشاعرة يف هذا املقطع قول أخيها 

!حرييت! حرييت! حرييت
أراهحىتامسهاأحفرسأظل
ويظلويكربْ وطينيفميتد

يكربْ ويظليكْرب 
ثراهْ يفشربكليغطيحىت

بابْ كلتفتحاحلمراءاحلريةأرىحىت
َيدكُّ والضياءيهربوالليل

الضبابْ أعمدة
!حرييت
.1!حرييت

يقول أمري الشعراء أمحد شوقي:-
.2وللحرية احلمراء باب     بكل يد مضرجة يدق

.428فدوى طوقان، األعمال الكاملة، ص1
.379م، ص1995، دار اجليل، بريوت، 2إمييل كبا، ديوان أمحد شوقي، ج2
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ت
"وللحرية احلمراء باب"، حيث جند يف كال النصني وصف احلرية باحلمراء تأكيد على أن هذه احلرية 

تعطى، بل تؤخذ إال بالقوة والدم، ويرتبط ذلك بقول الرئيس الراحل (اهلواري بومدين اجلزائري) ما ال
أخذ بالقوة ال يسرتد إال بالقوة.

أصبحوا فدائيني، يروون ثرى الوطن بالدماء الزكية، إّن شبان االنتفاضة الذ
ليشرتوا له احلرية، هؤالء الشبان بعثوا األمل يف النفوس فأزهرت أغنية حمفورة يف كل سرب من ثرى 

الوطن، وتكرب معه لتصل لكل األبواب املغلقة لتفتح بنور احلرية واالستقالل.
النص بني فدوى وأمحد شوقي اجرتاري، حيث أّن الشاعرة اجرتت لفظ احلرية وحندد أن تعالق

احلمراء دون تغيري كبري.
وللحرية احلمراء باب ..بكل يد مضرجة يدق مع أبيات "ألمحد شوقي"بينما يتناص نفس البيت 

ناص دالن أو يوحيان لنفس املعىن وهو ما يصطلح عليه بالتأخرى لفدوى تناص غري مباشر، حيث ي
االمتصاصي، ويظهر ذلك جلي مع األبيات التالية:

اهلولجارفةهبَّةغداً للثأرلكن
عممعصوفاً 

أهلبتقدالصماءفالضربة
تضطرمجذوةً حرٍ كليف
ثأرهمعناألحراريقعدلن
.1!النقمتغلياألحراردمويف

"إيليا أبو ماضي" لقاءات كثرية منها قوله يف قصيدة (الدمعة وهلا يف التناص مع الشاعر املهجري-
اخلرساء):

أكذا منوت وتنقضي أحالمنا يف

.379فدوى طوقان، األعمال الكاملة، ص1
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حلظة وإىل الرتاب نصري
ومتوج ديدان الثرى يف أكبد
1.

وتقول فدوى:-
ذلك جسمي تأكل األيام منه و

الليــــــــايل
وغًدا تلقي إىل القرب بقاياه

الغوالـــــــــــي
وي! كأين أملح الدود وقد غش

وفاتـــــــــــي
ساعًيا فوق حطام كان يوما بعض

ذاتــــــــي
عائثًا يف اهليكل الناخر يا تعس

.2مــــــــــايل!
خفي يوضحه املعىن العام يظهر هنا أّن التناص بني القصيدتني ليس صريح، بل هناك تعالق

لألبيات، فكالمها يتحدثان عن املصري احملتوم لإلنسان، وهو املوت وانتقال جسد اإلنسان إىل القرب 
فيدفن يف الرتاب وال يكون سوى جثة هامدة ودعت أحالمها وأمانيها وأصبحت طعام ويواريه الثرى، 

يقتاته الديدان ال أكثر.
هنا امتصاصي ميتص نفس معىن قصيدة إيليا أبو ماضي، والفرق ونوع التعالق النصي أو التناص

أسطر.5أّن إيليا تناوله يف شطرين بينما شاعرتنا توسعت فيه وتناولته يف 

.363زهري مريزا، ديوان إيليا أبو ماضي، دار العودة، بريوت، ص1
.12فدوى طوقان، األعمال الكاملة، ص2
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وكان كذلك لشعر "األندلسي ابن خفاجة" مكانة ومشس ساطعة يف شعر فدوى طوقان، حيث -
تقول فدوى:

.1الساهرةهنا جبل النار كان يطوف     حلم بأجفانه 
ويقول "ابن خفاجة":-

وأرغن طماح الذوابة باذخ       يطاول أعنان السماء بغارب
يسد مهب الريح عن كل وجهة     ويزحم ليال شهبه باملناكب
وقور على ظهر الفالة كأنه     طوال الليايل مفكر يف العواقب

ذوائبيلوث عليه الغيم السود عمائم هلا        دين وميض الربق محر 
.2أصغت إليه وهو أخرس صامت      فحدثين ليل السرى بالعجائب

يظهر أن هناك تناص خفي نوعا ما، فإذا نظرنا يف ليل ابن خفاجة وجبله، وليل فدوى وجبلها، 

فإن كان ابن خفاجة قد اختذه أنيسا يف احللم من خالل من يؤون إىل محاه، فهو يتداخل يف صنع 
وحشته، فقد أرادت له فدوى أن يكون أنيس لكل املطحونني من شعبها، ويشاركهم حلمهم ويسعد 

هنا جبل النار كان يطوف     حلم بأجفانه الساهرة.بتحقيقه حني تقول: 
مشروعة حلقها، بل قد يكون يف جعله أزلًيا قدميًا، ففي استخدامها الرمزي هذا تتخذ وسيلة شبه

فجبلها جبل النار معروف . 3خاصية للتعبري عن اإلدانة ملن سلب األرض واالنتماء هلذه اجلذور
مبكانته كوطن للنضال، أما ابن خفاجة فيختار جبال (أي جبل ما) ويبحث يف أسراره وخباياه، ومع 

فدوى وابن خفاجة جيسد أن صورة احلكمة اليت ميتلكها هذا هذا االختالف إال أن كال الشاعرين 
اجلبل يف حماولة ألنسته وتشخيص األحداث من حوله.

.130فدوى طوقان، األعمال الكاملة، ص1
.130ص، 2015ابن خفاجة، 2
.256بدوي، ص3
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وهلا تناص مع الشاعر "حممود طه" يظهر هنا، حيث تتحدث فدوى يف قصيدة "رقية" عن -
الشمس، وترسم لوحة فنية للغروب قائلة:

ئيبتدلت عن األفق أم الضياء      ملفعة باصفرار ك
.1وقد مللمت عن صدور اهلضاب      وهام التالل ذيول اخلطوب

وفيه اقرتاب من بيت الشاعر "علي حممود طه" الذي يقول:-
2.

، فعلي حممود طه يرسم بيته خلطى الشمس وهنا يظهر التناص يف وصف الشاعرين للشمس
املسارعة للغروب بفعل ما حتتمه عليها الطبيعة، بينما فدوى إرتئت كأن الشمي أذياًال فضفاضة من 

كما أّن الشمس عندها سارعت اخلطوة جمربة، والدليل على ذلك قوهلا: .3األشعة تقوم بلملمتها
عاشتها شاعرتنا وارتباطها بالطبيعة صانتها، فمثلت ملفعة باصفرار كئيب. ومن هنا فإن احلالة اليت

امتداًدا لعصور من الرتاث الشعري، فإن ذلك ال يأيت إال لتقوية النص احلاضر، وتوسيع أفاقه الداللية 
والشعرية، إضافة إىل إثراء النص الراهن وفتح قراءات شىت.

التناص مع الشعر العربي، ومبا أّن فلسطني حتت الكيان الصهيوين، فلم خيلو شعر فدوى من
حيث تأثرت بالشعر العربي.

يف
القائد الروماين الذي كان حياصر اليهود يف قلعة 266وفيها خياطب باركوخبا اليهودي سنة باركوخبا" 

نات مفرتسة/ وبقساوة وغضب/ سوف نشرب دماءكم وال مسعدة (مسادة): "لقد جعلتمونا حيوا
نرمحكم/ إذا انتفض كل الشعب".

إّن املعىن الذي ورد يف نص قصيدة طوقان، وان استحضر مقولة هند، إال أنه استحضر أيضا سطر 

.127فدوى طوقان، األعمال الكاملة، ص1
.146، ص2012طه، 2
.164، ص1979املالئكة، 3
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"شاعرة يف القرن العشرين من آكالت حلوم البشر". إال أّن جواب فدوى على بعض تساؤالت 
الصحفيني االسرائليني كان حجة عليهم، حيث 

الشعراء اإلسرائيلي مناجيم بياليك.
الشاعرة فدوى طوقان، كان هلا دورها وهكذا يغدو املوروث الشعري أداة تعبريية واحيائية يف يد 
.1الواضح واجللي يف تكثيف شعرية النص، وتوسيع فضائه الداليل

التناص التاريخي:-ج
ميثل التناص التارخيي تداخل نصوص تارخيية خمتارة قدمية أو حديثة مع النص الفين، حبيث تكون 

احلالة اليت جيسدها ويقدمها يف منسجمة ودالة قدر اإلمكان على الفكرة اليت يطرحها املؤلف أو 
عمله.

وقد يلجأ الشعراء املعاصرون أمثال "فدوى طوقان" إىل التناص، "األمر الذي يتيح متازًجا وخيلق 
فيما وحتفزاته وإحداثه على احلاضر، تداخًال بني احلركة الزمانية، حيث ينسكب املاضي بكل إثارته 

إىل املاضي، وكأن هذا االستلهام ميثل صورة احتجاجية عن ًيا يومئ احلاضر فيه يشبه تواكًبا تارخي
.2اللحظة الغائرة يف سراديب املاضي"

فالشاعر املعاصر أعاد كتابة التاريخ ممزًجا بواقع العصر، ووفق واقع معريف جديد جيمع بني املاضي 
طارها واحلاضر، ويستشرف أفاق املستقبل فقط، حبيث "تكون الشخصية التارخيية حمصورة يف إ

فتجتاز حدودها الضيقة، وتكتسب أبعاد معنوية جديدة، التارخيي، ينفخ فيه الشاعر روًحا جديدة، 
.3وتؤهلها ملعايشة احلاضر، والتعبري عن رؤاه وقضاياه املعاصرة"

وهذا ما جنده يف قصيدة "آهات أمام شباك التصاريح عند جسر النيب"، حيث تقول فدوى:-
التصاريحشباكتصفقويد
الزحاموجهيفالدربتسد

.7، ص2002الكويف، 1
.201رجاء عيد، لغة الشعر، ص2
.194ص، 1986، 1صبحي البستاين، الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية، األصول والفروع، دار الفكر اللبناين، بريوت، ط3
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قليبتنزف،إنسانييتاه،
ونارسمدمياملر،يقطر

)!كالبفوضي،عرب،(
وامعتصاهاه،

العشريةثاريااه
انتظاراليومملكهأماكل

الوقت،جناحقصالذيما
الظهريةقدامأكسحمن

جبيينالقيظجيلد
جفوينيفملحايسقطعرقي

جرحيهآ
.1الرغاميفجرحىاجلالمرغ

ويتبني لنا هنا التناص يف كلمة (وامعتصماه) مع القصة الشهرية واليت تروي أن يوما كان اخلليفة 
املعتصم باهللا هارون الرشيد جالًسا يف جملسه والكأس يف يده، فبلغه أن امرأة شريفة يف األسر عند  

فسخر املرأة (وامعتصماه)، كفار الروم يف مدينة عمورية قد لطمها العلج على وجهها، فصاحت هذه 
واهللا ال شربته إال بعد فك ملعتصم ناول كأسه لساقيه قائال: 

فنادى بغزوة عمورية، وأمر عسكره باحلرب وخرجوا يف سبعني ألف الشريفة من األسر وقتل العلج، 
وقال للساقي: قيود الشريفة، فرس، حىت فتح عمورية، وملا دخلها كان يقول لبيك، لبيك، وفك

.531-529فدوى طوقان، األعمال الشعرية الكاملة، ص1



تجليات التناص في شعر فدوى طوقانالفصل الثاني

68

فاختيار كلمة وامعتصماه وتناصها مع هذه القصة له، داللة عميقة يف نفس الشاعرة اليت تتمىن لو  
بالدها، فهذه الكلمة كان املعتصم يف عمرها لناجته واستنجدت به ليليب ندائها ويفك أسرها وأسر 

خلدت وأصبحت مثال لنخوة املعتصم ومناجاة املرأة العفيفة تارخيًيا.
ويف نفس القصيدة "أهات أمام شباك التصاريح"، تقول فدوى:-

ليت للرباق عيًنا...
!1آه يا ذل اإلسار

وهنا تناص مع قصة تارخيية، حيث استدعت شخصية ليلى العفيفة اليت تروي قصة امرأة امسها 
ليلى بنت لكيز، شاعرة عربية ذات مجال فياض وخلق عظيم، اشتهرت بليلى العفيفة وذلك نسبة 

فاستاء لعفتها عن كل من خطبها، وحىت عن ابن عمها وحبيبها الرباق الذي رفضه أبيها للزواج منها، 
الرباق من رفض عمه وهاجر قومه وبعد هجرته شاهدت قبيلته عدة حروب وتبعثرت وغزوها الغرباء، 

لكنه رفض، وأخذوا منها سجناء ورهائن، فاستنجدت القبيلة بالرباق الذي كان فارًسا مغوارًا شجاًعا، 
لذي أراد وبعدما شكره عدو قومه جع وانتصر لقبيلته، لكن ليلى كانت أسرية ابن امللك كسرى، ا

ليت للرباق عينا فرتى     ما أقاسي من بال وعنا
.2يا كليًبا ويا عقيًال اخويت      يا جنيًدا ساعدوين بالبكاء

كمل فسمع الرعاة العرب القصيدة، فنقلوها للرباق، وأنشدوه على عجل صرخت ليلى، وما إن أ
الرعاة األبيات وكب الرباق جواده، وصاح لفرسان ربيعة، فاتبعوه وأوقدوا حربًا على الفرس وانتصر 

وأنقذ ليلى ابنة عمه من الفرس، ودامت قصتهما وكللت بالزواج.الرباق، 
فاختيار شاعرتنا هلذه الشخصية التارخيية واستحضارها له، ما يربزه خصوًصا مع وضع فلسطني، 

فيتضح هنا 

.529الكاملة، صفدوى طوقان، األعمال الشعرية1
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ويف نفس القصيدة "آهات أمام شباك التصاريح":-
قاتلمذاقيصرت،حنظال

القرارحىتموغلرهيب،حقدي
ناروفوارةوكربيتقليبصخرة

جلديحتتهندألف
حقديجوع

أكبادهمسوىفاه،فاغر
.1جلدياستوطنالذياجلوعيشبعال

استحضرت الشاعرة شخصية تارخيية قوية وهي "هند بنت عقبة" اليت تريد أكل كبد محزة والشرب 
من دمه لالنتقام منه، فهو قاتل أبوها وأخوها وعمها، ويف هذا االستحضار داللة عميقة للشاعرة، 

دمروا بلدها وسلبو حريتها تعرب عنها متاما، فلفدوى رغبة جاحمة يف االنتقام من الصهاينة الذينفهند 
انتقام هند من محزة.

يبدو أّن الشاعرة عانت ما عانته تلك الشخصيات الثالثة، حيث استلهمت الشاعرة شعورها 
الشرقية، من خالل هاته الشخصيات، كما بالذل وامتهان الكرامة العربية، واستثارت النخوة 

هذه ااستطاعت بذلك أن تتجاوز آنيتها دون أن تفقد 
هذا البعد التارخيي 

احلضاري، كما أمدت جتربتها بطاقات إحيائية قادرة على اإلشعاع والتأثري.

وما ومهما شخصية عنرتة وابنته عمه عليه واستغالل ما بينهما من عالقة وجدانية وحب صادق، 
ة يتمتع به عنرتة من قوة وشجاعة وإخالص يف الدفاع عن قومه وعن حبه، واستثمار القصة التارخيي

.531، صالكاملةفدوى طوقان، األعمال الشعرية1
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ولتحوير فيها بإضافة دالالت جديدة تتناسب مع التجارب املعاصرة بشكل حلبهما وشجاعتهما، 
وذلك بقوهلا:أصبح فيه عنرتة رمز للفدائي الفلسطيين املولع حبب عبلة اليت رمزت الشاعرة هلا باألرض 

عنرت العبسي ينادى من خلق السور
يا عبل تزوجك الغرب وأنا لعاشق!

ا عنرت ويلي ويلي!ال ترفع صوتك ي
أنا ابين لعم وعرق العني

(ويا ويلي عنرت خمتبئ يف أجفاين)
يسمعك اجلندن يراك اجلند
يا عبل، دعيين أطعم من

زيتون العينني دعيين
ال تقصيين عن زيتونك ال تقصيين
طرقات اجلند على بايب ويلي ويلي!

يا عبلة يا سيدة احلزن خذي زهرة قليب
احلمراء

أيتها العذراءصونيها 
اجلند على بايب وياله!

حىت اهللا ختلى عين حىت اهللا
خبئ صوتك!

وبنوعيه طعنوا ظهري
.1يف ليلة غدر ظلماء

.433-432فدوى طوقان، األعمال الشعرية الكاملة، ص1
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هلما الصراع القائم بني استثمرت الشاعرة يف هذا النص شخصيتني تراثيتني لتجسد من خال
الحتالل للمناطق اقتحام جنود اوتصور ملشهًدا يكاد يتكرر يومًيا هو وجنود االحتالل، الفلسطينيني

باستثمارها هاتني هم للمنازل حبثا عن الفدائيني، وقد استطاعت الشاعرة تامهالفلسطينية ومد

ويعيش احلدث بكل انفعاالته وتواتراته.
إّن اسرتجاع الشاعر لتجربة عنرتة وعبلة ال يعين تذكر التاريخ، ومكان وكيفية حدوثها وإمنا 

على فلقدرة على بعث التجربة الرتاثية من خالل التجارب املعاصرة، يعتمدتربطها قواسم مشرتكة، 
مدى استغالل املبدع للجوانب املشمعة والسيمات الدالة يف التجارب الرتاثية، وقد حققت الشاعر 

ؤية جديدة نابضة ذلك وتواجدها مع جتربة عنرت وعبلة، وإعادة صياغتها بأسلوب معاصر وضمت ر 
باحلركة احليوية.

ة غىن وأصالة ومشوًال يف وهكذا تكتسب جتربة الشاعر املعاصر باستدعاء هذه الشخصيات الرتاثي
فهي تغين بانفتاحها على هذه الينابيع الدائمة التدفق بإمكانات اإلحياء ووسائل التأثري، الوقت ذاته، 

.1الكل واملطلقوحترر هذه التجربة من إطارها اجلزئي واآلين إىل االندماج يف 
التناص األسطوري:-د

األسطوري استلهام الشاعر بعض األساطري القدمية وتوظيفها كرموز يف سياق تعين بالتناص
قصيدته، لتعميق رؤية معاصرة، ويستلزم هذا االستلهام إدراك حيثيات التقنية التعبريية العالية لصناعة 
على 

.2واإلحيائية الالمتناهية، ومنكن الشاعر من استعادة حالة البكارة األوىل يف صلته باحلياة والكون"

.17م، ص1997الرتاثية يف الشعر العربية املعاصر، دار الفكر العريب، (دط)، علي عشريي الزايد، استدعاء الشخصيات 1
.77م، ص1986، 2اليحياوي، يف النقد األديب، دار الكتاب العريب، بريوت، ط2



تجليات التناص في شعر فدوى طوقانالفصل الثاني

72

شعرية، بسبب ثرائها ولقد جلأ الشاعر الفلسطيين الوجداين إىل توظيف األسطورة يف جتربته ال

باألساطري جماراة للشعراء الذين وظفوا األسطورة يف أشعارهم.
وقد جاء توظيف الشاعر الفلسطيين لألسطورة بشكل واٍع كتقنية من تقنيات األدب املعاصر الذي 

يربز قد
وقدرته على تصوير الصراع ألن استخدامها.

.1"يثري النص الشعري ويفتح آفاقه وجيعله أكثر عطاء ويدحض التسطح عنه"
ت يف بعض قصائدها 

إشارات حتيل إىل شكل من أشكال إعادة التاريخ لنفسه يف العصر احلاضر، تقول:
عندي أقاصيص لكم كثرية
غري حكايات سندباد البحر

غري قصة اجلين والصياد
وقمر الزمان واألمري
عندي أقاصيص هنا

أخاف لو أروي لكم أحداثها
.2أطفئ يف عاملكم ضياءه

وهكذا تتسع مدلوالت مفردات النص إثر التناص الرمزي، لتكسب جتربة الشاعرة الشعرية مشولية 
ورحابة، واستطاعت من خالهلا أن تعرب عن هواجسها الشعرية ونضاهلا يف سبيل حرية الكلمة، 
فاحتالل اليوم مثل احتالل األمس وضياع فلسطني وهوية األمة وأجمادها يف عصر االنكسارات 

لكن الشاعرة على الرغم من ذلك متفائلة مبستقبل ائم اليوم، مثل ضياعها يف زمن التتار قدميًا، واهلز 

.25م، ص2008، 1عدنان حسني قاسم، لغة الشعر العريب، دار النشر، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، ط1
.156دعاء الشخصيات الرتاثية من الشعر العريب املعاصر، صعلي عشريي زايد، است2
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ال تسألوا مىت وكيف تنتهي
حكاية الشتات والضياع
1لن تفهموا اليوم اجلواب

وتواصل القصيدة إىل أن تقول:-
.2الشتات والضياعوكيف تنتهي حكاية 

وهنا حتضر األسطورة بقوة يف القصيدة فيبدو أن الشاعرة تكتب مشاعر عميقة وآالم تعيشها، 
عربت عنها بأقاصيص لو أروي لكم أحداثها.

.3أطفئ يف عاملكم ضياعه
هذا يعين أنكم ستتأثرون وتتوجعون بقصصي أكثر من وجع قصص األساطري، ورمبا كان لفدوى 

كان رمز الرتحال وهو كإشارة "فالسندباد"يف اختيارها هذه العناوين الثالث بالذات، رموزا إحيائية 
قصة الصياد الذي وجد قارورة فتحها، فخرج منها "اجلين والصياد"عن حالة الشتات لشعبها، أما 

جين أراد أكل الصياد الذي حرره بدل أن يشكره، ورغم ضعف الصياد أمام اجلين إال أنه اختار حيلة 

فهي "لقمر الزمان"كرمز لضعف فلسطني أمام إسرائيل، إال أنه هناك أمل يف االنتصار، أما بالنسبة 
تروي مدى تعلق األمرية بفىت أحالمها الذي نقضها من سجن والدها وتريده أن يأيت يف قصة

وهذا رمز استعملته فدوى متمنيتا هذا الفارس يف حقيقة فلسطني السجينة، إضافة إىل أن احلقيقة، 
ففي السندباد البحري مثال للسفر هذه األساطري الثالثة يربطهم قاسم مشرتك واحد وهو السجن، 

دائم واحلرية والتخلص من القيود والسجن.ال
ويف أسطورة اجلين والصياد هي مثال لقوة ودهاء الصياد الضعيف يف سجن اجلين القوي.

قمر الزمان األمرية املسجونة يف قصر أبيها وحتلم بأمري أحالمها ينقضها وحيررها.أما أسطورة 

.156علي عشريي زايد، استدعاء الشخصيات الرتاثية من الشعر العريب املعاصر، ص1
.265فدوى طوقان، األعمال الشعرية الكاملة، ص2
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ن بعثت فدوى يف هذه األساطري الروح من جديد ودجمتها يف 
مدى متين حريتها وحرية بلدها.

لالذاتيةة كما رأينا يف السري 
نتطرق إىل الصخرة مبصطلحات متعددة، كالسجن وجدرانه واجلالد والصخرة، وعلى سرية الصخرة 

أنظر هنا
الصخرة السوداء شدت فوق صدري

بسالسل القدر العيت
بسالسل الزمن الغيب

كيف تطحن حتتهاأنظر إليها  
مثري وزهري

حنتت مع األيام ذايت
سحقت مع الدنيا حيايت
دعين فلن نقوى عليها
لن نفك قيود أسري

سأظل وحدي
يف انطواء

.1ما دام سجاين القضاء

بسبب ثقلها،زيوس اآلهلة 

.431فدوى طوقان، األعمال الشعرية الكاملة، ص1
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إىل أعلى اجلبل ويبقى يف عذابه األبدي.
لى مر العصور، وذلك ملا فيها من كانت األسطورة ومازالت مصدرًا إلهلام الكثري من الشعراء ع

املباشرة، ففي األسطورة أبعاًدا خيالية طاقات تعبريية واسعة، ال ميكن تأديتها عن طريق اللغة البسيطة
واسعة، أعمق من تأثري الشعر من خالل ربط احلاضر باملاضي، أي بالذاكرة اجلمعية لإلنسان، ومن 

لق وعفوية، ومع ذلك وكما شاهدنا أّن شاعرتنا فدوى خالل استحضار مناذج بدائية، أكثر صفاء وتأ
1.

التناص مع األمثال الشعبية:-2
ومبا أّن الشاعرة مسلمة الدين، سليمة الفكر، ضادية اللسان، عربية األصل، ذات إرث عريب عريق 

األمثال الشعبية واحلكم العربية، الذي يعد مرجعا قويا لكل األدباء والشعراء، وأصل عميق تبين أسسه
شاءت أم أبت؟! قصدت أم مل تقصد؟.

وهنا تتجسد وتتجلى قوة الشاعرة يف بعث احلياة يف هذه األمثال املاضية واحيائها ونسج خيوطها، 
"شهداء االنتفاضة"، اليت تناصت فيها الشاعرة مع القيم ا يبدو يف قصيدة وفق مقاييس احلاضر، كم

الداللية واجلمالية لألمثال العربية وذلك بقوهلا:
احلياةإىلالطريقرمسوا
الفتّيةباملهج، باملرجانرصفوه

بالعقيقْ 
حريقْ ، مجرًا، حجارةً األكفّ علىالقلوبرفعوا

وحشرمجوا
:الطريقْ 

!فاشتديالشدّ أوانهذا

.194الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية األصول والفروع، صصبحي البستاين،1
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ودّوى
وأوغلالدنيامسمعيف
صداهالدنيامدىيف

.1!الشدّ أوانهذا
من إطار وتناصت الشاعرة مع املثل العريب القائل "هذا أوان الشد فاشتدي زمي"، وخرجت 

تنصيص املثل حبذف كلمة "زمي" أي اسم فرس، وإحالل معىن آخر متعلق باالنتفاضة، حيث أن 
املنتفضني على التأهب ملواجهة الشدائد 

ديد ملثل من إطاره الرتاثي املتداول إىل إطار شعري جوحثهم على تكاثف اجلهود، وهذا أخرج ا
وحيويًا يف بنية النص، متفائل مع سياق النص بشكل أصبحت فيه املادة التناصية عنصرًا أساسًيا 

يف رسم صورة املنتفضني.سامهت بشكل فاعل 

.451فدوى طوقان، األعمال الكاملة، ص1
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يف خامتة هذا البحث الذي كانت غايته األوىل واألساسية، إثبات جنسية النصوص على 
اختالف أجناسها، وتفاعل هذه األخرية فيما بينها، واليت كان الشعر حمورها، حيث بدأت 
منه وانتهت إليه. وحني أتكلم عن اجلنسية، فالقصد حتديد انتماء هذه النصوص ومدى 

ال معىن وال جدوى من تعداد النصوص الغائبة فقط، ولكن البد مثصلتها بواقع اإلنسان، 
من الوقوف على الداللة، اليت هي مربط الفرس، كان هذا مبتغانا الذي حسبنا أننا بلغنا إليه 

درجة، وقطعنا فيه شوطا وأشبعنا منع رغبة، وأرضينا به فضولنا.
جاءت نتائجه كاآليت:فمن خالل جولتنا يف رحاب مجاليات التناص عند فدوى طوقان 

إّن ظهور اجلمال يرتبط بوجود اإلنسان وتطوره، وهو يتطور بتطور الذات اإلنسانية، -1
ألنه يعّد ظاهرة تتبع من أعماق الفنان، ولكنه حقيقة موضوعية، كائنة يف العامل اخلارجي، 

رك اجلمال يتقامسها جايف الذاتية، واملوضوعية، وإّن كانت نسبتني إذ يد
بالعقل والوجدان معا.

إّن التناص متعدد املفاهيم، ألنه يعترب نظرية من النظريات احلديثة اليت ميكن االستفادة -2
منها يف دراسة األدب العريب، فهو ممارسة لغوية وداللية ال مفر منها ألي شاعر أو أديب، 

ويتناص السابقة، فالنص األديب هو عملية استيعاب ومتثل وتفاءل لكثري من النصوص
الشعراء معها بطرق خمتلفة ومستويات متفاوتة.

كما كشف البحث أّن مصطلح التناص كأداة إجرائية حديثة النشأة ويعود وضوحه -3
اعتمدت يف يف حقل الدراسات النقدية احلديثة إىل الناقدة الفرنسية "جوليا كرستيفا"، اليت 

الناقد الروسي باختني يف حديثه عن حتديد املصطلح على اإلرث النقدي الذي تركه 
املصطلح، كما أبدع جريار جينيت يف حتديد خمتلف أمناطه، ومن العرب الذين تبنوا هذا 

املصطلح جند: حممد مفتاح، حممد بنيس، الغذامي، وآخرون.
يف الدراسات احلديثة بنظرية القراءة والتلقي، اليت أعادت للقارئ دوره ارتبط التناص-4

اهلام، ومحلته مسؤولية كاملة، ألن التناص بدوره بعد عملية إنتاجية، به تتولد الدالالت، 
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حلداثة أو املعاصرة.وتلبيس القدمي حلة ا
مصطلح التناص ذا جذور يف الفكر النقدي العريب، يعيد إىل النصوص خلفيات -5

متعددة ومتنوعة، حيث يثبت مما ال يدعو جماال للشك وما مدى رقي النقد العريب، من 
خالل تسمياته "االقتباس، التضمني، اإلحالة..."، وكذلك وجهة نظر الناقد القدمي.

عرية لفدوى طوقان التناص بكل مجالياته، بداية من عناوين جتسد النصوص الش-6

فدوى طوقان واحدة من أهم الشعراء الفلسطينيني، حيث حتتل مكانة وافية يف تاريخ -7
مما جتعل الشعر العريب املعاصر، والذي يرتبط باإلجناز الذي حققه على املستوى اإلبداعي، 

املعاصرين احلظ الوافر والنصيب اجلزيل يف توظيف التناص القرآين، وجند كان للشعراء-8
من هؤالء الشعراء، الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان، قد وفقت يف توظيفها للقرآن، حيث 
استدعت الكثري من األلفاظ واملعاين القرآنية ووظفتها لبيان مشاعرها وأحاسيسها وخمتلف 

السياسية واالجتماعأهدافها 
احلوار".–االمتصاص –للتناص "االجرتار 

9-
وتطورها فقد قمنا يف هذا البحث على تعريف ظاهرة التناصواألشعار يف العصر احلديث، 

التارخيي عند النقاد الغرب والعرب، ومن ّمث سلطنا الضوء على هذه الظاهرة يف لغة فدوى 
طوقان الشعرية، لتكشف عن مدى استدعاء الشاعرة النصوص بأشكاهلا املتعددة، الدينية 

ل اخلالف بني املاضي واحلاضر، من خالل دراسة جتسيد التفاءوالتارخيية واألدبية، وكيفية 
وعلى إثر الدراسة تبني لنا بوضوح أّن الشاعرة قد استلهمت من التناص قصائدها. بعض 
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الديين أكثر من األنواع األخرى استحكاما وزينة وخلودا لقصائدها، مقارنة باألنواع األخرى. 
واألسطورة تعد من أقل مصادر التناص يف ديوان الشاعرة.

ا تعتز بأرضها ومن هم فوق -10
األرض، وتناصت ذلك يف تشكيل النصوص الغائبة وجتسيدها األقنعة بكل أنواعها.

11-

وأنواعه لبيان أفكارها بشكل غري مباشر، واستعملت ظاهرة التناص مع الدين التناص
اخلالف بني املاضي واحلاضر ووظفت الرتاث والتاريخ واألسطورة واألدب، وجسدت التفاءل

توظيفا حيويا، عندما تكسب نصوصها الدالالت اجلديدة حني توظيفها يف نص ثقايف 
وذلك يدل على قدرة الشاعرة ها بعًدا مجالًيا وفنًيا، آخر، وكل هذه الظواهر أضافت إىل نص

على النظر إىل الوراء وااللتفات إىل املوروث الشعري مهما اختلفت الوسائل.
تعاملت شاعرتنا بأشكال متنوعة من القرآن الكرمي، فهي تارة تستوحي مضمون -12

شخصيات اليت اآلية، وتارة تستدعي بعض املفردات والرتاكيب القرآنية، أو بعض من ال
حيدث عليها القرآن الكرمي. 

وكذلك استدعاء بعض امتصاص ألفاظها أو معانيها، واستخدامها يف جمال آخر، 
الشخصيات الرتاثية اليت تدل على إملام الشاعرة على الرتاث واليت وظفته يف شعرها بأشكال 
متعددة ومتنوعة زمانًا ومكانًا، كًما وكيًفا، وكذلك حتمل معظم اإلشارات التناصية لدى 

كثر األحيان وتستحضر تناصها يف أفدوى طوقان دالالت االنبعاث والثورة واملعاناة واألمل، 
تناًصا خارجًيا مباشرًا.
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-

وباخلصوص عند شعراء احلداثة الذين جددوا ورفضوا البقاء حتت عباءة القدمي.
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