
 

 
 

 
 

 

 
تناص  حيود النصوص التي  تينظر هذا البحث من خالل نامذج من شعر املعارضات يف

 ورصد .،  وكيف تبني النصوص األدبية متايزها من خالل هذه التقنيةغريهامع 
 وتوصل يف ذلك إىل أن . عالقات املشاهبة عالقات التاميز واحليود واإلعراض بجوار

تقتيض تها التي حتدد هويصائص املتميزة السامت األسلوبية التي متيز النصوص واخلبناء 
 وأنه بجوار عالقات ،عراض بجوار مساحة القبول والتبنيقدرا كبريا من احليود واإل

َ       غايرةة توجد عالقات مَ      املشاهب  وسامت متاميزة كثرية قد تفوق العالقات املتشاهبة مهام َ
كانت كمية العنارص التناصية، وأن األجزاء التي حييد عنها النص ال تقل أمهية عن 

يف النصوص وأن . مثل وجودهاميزة يعد غياب الظاهرة و .األجزاء التي يستدعيها
حيود النصوص وخصائصها و.  ال يمحوها تغييبنا هلا أو عدم إدراكنا هلاعالقات

اول البحث ح. الفردية املتميزة يف التأليف واإلبداع أوىل من النظر يف عالقتها املتشاهبة
 أن ينظر يف دور التناص يف حتديد نصية النص، كام ينظر يف العالقات الداللية بني

النصوص، وطرق تناسل بعضها من بعض، وكذا سلوك النصوص ودهائها ومراوغتها 
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وتوصل البحث يف هذا الشأن إىل أنه من املمكن أن يوجد معيار التناص . يف هذا الباب
يف كالم ال تتوفر فيه رشوط النصوص وال تتحقق فيه السالمة النصية؛ وعليه فإن معيار 

وأن املنطق ال يمنع من وجود نصوص بكر ال . النصالتناص ال تتحقق به وحده نصية 
وأن كل ... ُ                                                            يتوفر فيها معيار التناص باملعنى الذي تستدعى فيه نصوص داخل نص

نص جيد حيمل شيئا من البكارة واخلصوصية أكرب بكثري من متثله النصوص 
 ومن أهم. هذا مع أن كل تناص ال حيمل  بالرضورة ميزة أسلوبية. وامتصاصها

اءات التي تكفل االستفادة من ظاهرة التناص دون أن تسطحها أو هتمشها، أو اإلجر
 فإن كثريا من  الدراسات وقفت عند تواصل تبالغ يف دورها يف حتديد نصية النص؛

النصوص ومل تعط التدابر والتخالف مساحة كبرية، حتى أصبح من املتوهم أن التناص 
والواقع أن النصوص تتخذ من. جيمع النصني ويقرب حدودمها ويلغي التاميز

النصوص السابقة وما تستدعيه منها وسيلة لبناء متايزها، وأداة لتحقيق هويتها املتفردة 
املستقلة؛ وأن هذا السلوك سمة قارة يف أكثر النصوص األدبية عامة ويف النصوص 
 الشعرية خاصة، وعليه جيب عند دراسة مثل هذه األنواع من النصوص أن نويل وجهنا

.شطر املتاميز منها واملختلف بقدر ما ننظر إىل املتشابه واملؤتلف
التناص ـ حيود النص ـ علم اللغة النيص ـ متايز النصوص ـ معايري  :الكلامت املفتاحية

 التناص ـ تواصل النصوص
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Intertextuality and Literary Textual Neutrality: A Study in 
Light of Textual Linguistics  

Abstract:
This study investigates specimens of poetic parodies that demonstrate 
textual neutrality, which in turn, intertextualize other texts. It further 
explores how  literary texts differentiation is built through this technique. 
It also monitors relationships between differentiation and neutrality in 
literary texts. In addition, it probes into how building stylistic features 
which characterize texts and require a great deal of neutrality in addition 
to acceptance and subsequent adoption. There are different features which 
may outweigh similar relationships, whatever the amount of inter-textual 
elements and the parts that neutralize the texts, regardless of their 
intertextuality. The absence of the phenomenon is an advantage like its 
existence. These textual relationships cannot be missing thereof due to 
our ignorance of or inability to understand them. Textual neutrality and 
the unique characteristics of texts demonstrated in authorship and 
creativity should be considered first before their similar relationships. The 
study also attempted to consider the role of intertextuality in determining 
the originality of texts – or what brings forth their textuality. The study 
also examines the semantic relationships between texts, and intertextual 
breeding methods, as well as text behaviours and the witty elusiveness of 
texts. The study came to the conclusion that intertextuality criteria may be 
met in discourse which is devoid of textual validity. Therefore, 
intertextuality criteria are not met by text intertextuality alone. It is also 
concluded that logic does not preclude the existence of text virginity 
where there is no standard intertextuality in the sense that it summons 
intertextuality within texts thus concluding that all good texts hold 
something of virginity or authenticity much more than adsorption and 
reflection of other texts. Intertextuality does not necessarily carry and 
consequently adsorb particular stylistic features. Among the most 
important procedures which ensure the advantages of the intertextuality 
phenomenon without flattening, marginalizing or exaggerating their role 
in identifying text intertextuality is the notion of textual connectedness. 
Many studies investigated text relationships and textual connectedness, 
but ignored parody and textual neutrality in texts to a larger extent. 
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Therefore, it was mistakenly believed that intertextuality combines texts 
and eliminates differentiation. In fact, texts  benefit  from earlier texts in  
building  differentiation and getting a tool for achieving a unique 
independent identity; and that this behavioristic characteristic is common 
in more literary texts in general and is more common in poetic texts in 
particular. Accordingly, when perusing these genres of texts, we should 
focus on differences as well as similarities. 
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 معها؛ يتناص التي النصوص عن واإلعراض العدول النص، بحيود البحث يقصد

َحاد" :العربية وصحاح اللغة تاج يف ورد وقد  :وحيودة وحيدة حيودا حييد  اليشء عن َ
ْاحليد :اللسان ويف )١( ".جانبه :وحيادا حمايدة وحايده ،...وعدل عنه مال َشخص ما :َ َ 
َّواعوج َاجلبل من ٌجبل :يقال .َ َ ٍحيود ذو َ ُ ٍوأحياد ُ َ ْ ٌحروف له كانت إذا َ ُ ِأعراضه يف ناتئة ُ  ال َ
 وحايده .مثله أي ِوحيده َوحيده وبديده ِوبده ونديده نده هذا :ويقال. ..َأعاليه يف

ٍضلع ُّوكل .جانبه :حمايدة ِعوجاجاال ِشديدة ِ ِ ٌحيد ْ ْ  حيدا حييد اليشء عن وحاد ..َ
َوحيدانا )٢(".وعدل عنه مال :وحيدودة وحميدا َ

 نصوص عىل تنفتح التي النصوص بعض حيود يف يبحث أن البحث هذا حياولو
 من متايزها األدبية النصوص هبا تبني التي الكيفية يف وينظر ،هامع تتناصو أخرى
 .املشاهبة عالقات بجوار واإلعراض واحليود التاميز عالقات ورصد .التقنية هذه خالل

 حتدد التي واخلصائص النصوص متيز التي األسلوبية السامت أن البحث ويفرتض
 وأنه والتبني، القبول مساحة بجوار واإلعراض احليود من كبريا قدرا تقتيض هويتها
َمغايرة، عالقات توجد َاملشاهبة عالقات بجوار  تفوق قد ةكثري متاميزة وسامت َ

 عنها حييد التي األجزاء وأن التناصية، العنارص كمية كانت مهام املتشاهبة العالقات

، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإسامعيل بن محاد اجلوهري،    )١(
 .٤٦٧م، مادة حيد ص ١٩٨٢املجلد الثاين، الطبعة الثالثة، بريوت، دار العلم للماليني، 

جلد الثالث، الطبعة الثانية، بريوت، دار  امل،لسان العرب مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، ) ٢(
 .٤١٣و ص ٤١٢ ص"حيد"م، مادة ١٩٩٣إحياء الرتاث العريب، ومؤسسة التاريخ العريب، 
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 تقوم الدراسة أن عىل البحث يؤكد كام .يستدعيها التي األجزاء عن أمهية تقل ال النص
 أنه ُيظن ما أو املؤتلف، بنية داخل واملختلف التناص، بنية داخل احليود تناول عىل

 .مؤتلف
 العالقات يف ينظر كام النص، نصية حتديد يف التناص دور يف ينظر أن البحث اولوحي
 األدبية النصوص سلوك وكذا بعض، من بعضها تناسل وطرق النصوص، بني الداللية
 من االستفادة تكفل التي اإلجراءات عن يبحث كام .الباب هذا يف ومراوغتها ،ودهائها

 النص؛ نصية حتديد يف دورها يف تبالغ أو شها،هتم أو تسطحها أن دون التناص ظاهرة
 .النصية والبكارة اإلبداع من كبري قدر عىل تقوم والشعرية األدبية النصوص أن خاصة

 الدراسات ويف القديم، النقدي الرتاث يف "التناص" مصطلح داللة عن أما
 طبيقية،وت نظرية بني متعددة بدراسات ذلك يف ُسبق قد البحث فإن احلديثة، النقدية
 مصطلح عالقة يف القول وفصلت احلديثة، الدراسات يف ودالالته املصطلح تناولت

 إىل الرجوع ويمكن .قيل ما يعيد ّتزيدا فيها القول كان ولذا بالتناص، األدبية الرسقات
 :املعنون مصلوح سعد الدكتور بحث :املثال سبيل عىل ومنها ذلك يف الدراسات هذه
 اهلدى نور الدكتور ودراسة ،جاهلية قصيدة يف دراسة عري،الش للنص أجرومية نحو

 :كتابه يف السعدين مصطفى الدكتور وكذلك ،"واملعارصة الرتاث بني التناص" لوشن،
 ُّالنــَّص :كتابه يف عزام حممد والدكتور الرسقات، لقضية أخرى قراءة الشعري التناص

ّالتناص ّالغـائب،جتليات  ...دراسات من لكذ وغري "العريب الشعر يف ّ
 قدر واملختلف باملتميز هنتم أن التناص ظاهرة دراسة يف تسهم التي اآلليات ومن
 ويتحلل بقواعد يتقيد الشعري النص أن خاصةب يزيد، أو ،واملشرتك باملتوافق اهتاممنا

 نص كل يتميز وحتام .أخرى بّويغي التناص يف اجلوانب بعض عىل ويركز أخرى، من
 أخرى نصوص عن معها تعامله وطريقة يستدعيها التي النصوص إزاء سلوكه يف

 الشعري النص تناص يف نظرُي أن وجب ولذا يستدعيها، التي النصوص  مع تتعامل
 هذا .نظامه ووصف عالقاته رصد عند تقف وال ،ومجالياته إبداعه عن تكشف نظرة
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 والتخالف رالتداب تعط ومل ،النصوص تواصل عند وقفت الدراسات من كثريا أن مع
 ...حدودمها ويقرب النصني جيمع أنه التناص يف املتوهم وأن كبرية، مساحة

 وقفة البحث ويقف )١(.املعارضات نصوص من نامذج خالل من ذلك نتناول
 احلرصي نص فيه يعارض الذي "...مرقده جفاه مضناك" شوقي أمحد نص عند خاصة

ُطربت" اروديالب نص وكذلك "..غده متى الصب ياليل" القريواين ْ ِ ِوعادتني َ ْ َ ُاملخيلة ََ ََْ ِ 
ُوالسكر ُّْ َأراك "احلمداين فراس أيب نص فيه يعارض الذي  "...َ َّعيص َ ِ ِالدمع َ  وهي ،"...َ
 التناص بؤرة يف النيص التاميز فيها ويظهر مهيمنا، عنرصا فيها التناص يعد نصوص
 كام .النص داخل لدالليةا العالقات شبكة من هبا وحييط جياورها عام فضال ومركزه،

 عىل األسلويب ومتايزه اللغوية، هويته حتقيق الالحق النص حماولة النامذج هذه يف نرصد
 .نصوص من يستدعيه ما خالل من الداللة، مستوى عىل أو والبناء، الصياغة مستوى
 اجليدة النصوص عىل يتحتم خمتلفني موقفني بني تقع عندما النصوص سلوك ونرصد

 والداللية اللغوية مكوناهتا هلا سابقة نصوصا فيه تستدعي موقف بينهام؛ جتمع أن
 الداللية محولتها معها تستحرض أن املستدعاة النصوص هذه وحتاول واألسلوبية،

 خصوصيتها، تبني أن الالحقة النصوص فيه حتاول وموقف ..واألسلوبية اللغوية
 ...ومتايزها تفردها وتظهر

وما عليه أكثر أهل .  التناصضمن صور الرسقات واملعارضات والنقائض وضع  نشأ خالف حول )١(
 ومن هؤالء .ب التناص وآلياتهالخ من با...العلم، أن النقائض واملعارضات والرسقات والتضمني

، جملة عالمات، اسرتاتيجية التناص :املختار حسني، يف بحثه: العلامء عىل سبيل املثال ال احلرص
.  ٣١٥، ص٢٠٠٢ ديسمرب -١٤٢٣عدد شوال جدة، النادي الثقايف األديب بجدة، ، ١٢، م ٤٦ج

 الطبعة الثالثة، الدار ) التناصتيجيةااسرت(حتليل اخلطاب الشعري : حممد مفتاح، يف كتابه: وكذلك
وغريهم . ١٣٢، وص ١٣١،وص١٢١ص . م١٩٩٢ املركز الثقايف العريب، ، بريوت-البيضاء

كام أن مفهوم التناص تطور كثريا بعد كريستيفا وبارت، واختلف الباحثون فيه اختالفا كبريا، . كثري
 إىل نصوص أخرى بقصد أو  هو أن التناص يقع يف نصوص تشري،لكن املبدأ الذي ال خالف عليه

 .بغري قصد
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 من فمنهم نصا؛ النص هبا يكون التي السبعة النصية املعايري حول العلامء اختلف

 االكتامل يتحقق وإنام نص، كل يف السبعة املعايري هذه حتقق" بالرضورة ليس أنه يرى
 أن رأى من ومنهم )١("منها قدر بأقل نصوص تتشكل وأحيانا بوجودها، النيص

 آخرون ويرى .النصية تامة نصوصا تعد ال املعايري هذه بعض من ختلو التي النصوص
 إذا الوصف هذا عنه ويزول جمتمعة، للنصية معايري سبعة له تتوافر" أن جيب النص أن

 به يعتد وال النصية دائرة عن بذلك النص وخيرج )٢("املعايري هذه من واحد ختلف
 .نصا

 أن النص، يف جمتمعة لسبعةا املعايري حتقق اشرتطوا الذين العلامء رأي عىل ويرتتب 
 أقل وعىل -السبعة املعايري هذه من واحد وهو -التناص من خال إن نصا يعد ال النص
 يف جمتمعة السبعة املعايري هذه اشرتطوا من عند النصية كامل غري نصا يكون تقدير
 .النصية مكتمل نصا ليصبح النص
 السابقة النصوص مع صالتنا ،التناص من نوعني بني نفرق أن ابتداء جيب لكن 

 وقواعد النص لغة فيه بام املادي وغري واملادي الثقايف املحيط مع والتناص بأنواعها،
 نإ حيث وخصائصه؛ قواعده له لغوي ونظام مجاعة، لغة إىل تنتمي التي اللغة، هذه

 ففيه األول النوع أما به، إال النصية هويته يأخذ وال النص يتشكل ال الثاين النوع
  .قائم حوله واجلدل ،خالف

 السبعة املعايري حتقق تشرتط التي النص نظرية علامء من كثري نظرة أن البحث ويرى

، الطبعة األوىل، القاهرة، الرشكة املرصية علم لغة النص املفاهيم واالجتاهاتسعيد حسن بحريي،      )١(
 .١٤٦م، ص ١٩٩٧، )لونجامن(العاملية للنرش

 ، الطبعة األوىل، القاهرة، مكتبة زهراءنحو النص اجتاه جديد يف الدرس النحويأمحد عفيفي،    )٢(
.٣٠م، ص٢٠٠١الرشق، 
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 سجينا النص من جعلت نصيته، وتتحقق نصا النص ليصبح -التناص ومنها -جمتمعة
 هبذا وسلبته نصيته، لتمنحه الالحقة النصوص رمحة ينتظر وجعلته .السابقة للنصوص

 ،النصوص اكتامل مبدأ مع التوجه هذا تعارض من الرغم عىل .ستقالليةاال من نوع كل
 النص بأن كريستيفا قول يف يتجىل ذلك وبيان .أكثرهم به نادى الذي واكتفائها
 يلفظ النص كون ينفي ال املنطق أن من الرغم عىل )١( سابقة لنصوص امتصاص
 وحرص .هلهاويتجا سابقة أخرى نصوص عن وحييد نصوص، عن ويبتعد نصوصا،

 نص، كل عىل ينطبق ال سابقة لنصوص امتصاصه يف كريستيفا نظر وجهة من النص
 السابقة، النصوص مع تعامله يف -خاصة- األديب للنص احلقيقي السلوك يعكس وال
 النصوص، بعض مع األديب النص يتوحد فكام .معه الالحقة النصوص تعامل ويف

 يف يراوغ احلاالت أحسن ويف .طاهناسل من ويتحرر أخرى، يلفظ ،نصوصا ويمتص
 تناص هو" إنام نص كل أن يرى الذي بارت قول كريستيفا قول ومثل .معها التعامل

 نسيجا إال ليس نص فكل ...متفاوتة بمستويات فيه ترتاءى األخرى والنصوص
 كان مهام نص، كل قدر فالتناصية" :وقوله ،)٢("سابقة استشهادات من جديدا
 الواسعة النظرة هذه ،)٣("...النص يف يصب وحارضه سالفه :كله فالكالم ...جنسه

 النصوص، لسلوك حركة كل وتقيد إبداع، كل تصادر للنص؛ سجنا منه جتعل للتناص
 توجد أن يمكن النظرية الوجهة من أنه البحث ويرى .األدبية النصوص خاصةب

 حلظة نصوصا هناك أن فيه شك ال ومما .نصوص لكلمة الشامل باملعنى بكر نصوص
 مثال، فصارت ما ظرف يف مرة ألول هبا ُنطق التي العبارات مثل بكرا؛ كانت إبداعها

دراسات يف النص والتناصية، ترمجة، حممد خري البقاعي، : ، ضمن كتابالتناصيةليون سمفيل،    )١(
 .٩٣م، ص١٩٩٨الطبعة األوىل، حلب، مركز اإلنامء احلضاري 

.٤٢ ضمن كتاب آفاق التناصية املفهوم واملنظور، ص نظرية النص،روالن بارت،   )٢(
 .٤٣ وص ٤٢ ص ،ية النصنظرروالن بارت،    )٣(
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 غري عددا ينتج نأ املتكلم مقدور يف كان إن وأنه .إليها ُيسبق مل التي النصوص من وكثري
 ألن أوىل؛ النصوص يف تكون االستحالة هذه فإن حرصها يستحيل اجلمل من هنائي
 التي اجلمل عدد أن كام املمكنة، اجلمل عدد حتام يفوق اللغة يف مكنةامل النصوص عدد

 بأن والقول .اللغة هذه يف املستعملة الكلامت عدد يفوق اللغة يف توجد أن يمكن
 أنه واحلقيقة .املبالغة من عظيم قدر فيه قول النص يف يصب وحارضه سالفه الكالم
 أو ظهر النص يف عنه ُيكشف أن يمكن جزء بل ،النص يف يصب الكالم كل ليس
 النص، حتكم التي اللغوية القواعد حضور بني وفرق .راوغ أم النص عنه كشف .استرت

 النص يكون أن إمكانية بني فرق -احلية والنصوص ،النص بناء قواعدو اللغة، ومعجم
 يف ذلك حتقق وبني إنشائها، بقواعد السابقة النصوص فيه تصب ألن وقابال معرضا

 دون تناصا النص كل نعد أن يمكن وال .النصوص هذه من جزء مع لنصا من جزء
 وكل النصوص كل عد يمكن ال وكذلك والتفرد، واإلبداع البكارة جوانب إىل النظر

 نصوص استحضار عىل اعتمد إن النص وأن .فيه حارضة للنص، مصدرا الكالم
 عىل يتمرد وأنه .األحيان من كثري يف بنائه وتفرد ،ذاته عىل اعتامده ينفي ال فهذا أخرى
 أن يمكن ما هناك أن ننكر وال .عليه سطوهتا وفرض له، السابقة النصوص قهر حماولة
 معها تواصلت نصوص مع نص يتدابر حيث وتدابرها؛ النصوص تقاطع نسميه

 عن خرج لكنه ويتناص، معها يتواصل أن ُيتوقع كان ولذا النص، هلذا مشاهبة نصوص
 النصوص فذاكرة وداللة؛ شكال النصية ذاكرته من وأسقطها عنها، وحاد إسارها،

 .متشاهبة كانت وإن ،متطابقة وليست متعددة، بل واحدة، ليست
 بأن قلنا لو كريستيفا، به ونادت بارت إليه ذهب ما حدة من نخفف أن ويمكن 
 غري بصورة أو مبارشة بصورة السابقة النصوص فيه حترض املنشئ ينشئه عندما النص

 النصوص ُتبنى التي القواعد جمموعة )املبارشة غري الصورة( الثانية يف وتتدخل رشة،مبا
 عىل لكن سابقة، نصوص استقراء من ومستمدة مستقاة أهنا أساس عىل وتنشأ؛ وفقها
 وهذا .فقط لبعضها وامتثاله القواعد هذه من جلزء النص متثل يبقى ذلك من الرغم
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 لقواعد النص امتثال التناص أن فيها يرى التي ريفاتري رؤية معرض يف يقال القول
 القول هذا يكون أن يمكن )١(إليه ينتمي الذي األديب والنوع فيه يندرج الذي اجلنس

 ومستواه جنسه داخل للنص خاصة معايري تكون واملعايري القواعد هذه لكن مقبوال،
 نص، كل يف طاورش عاما معيارا كونه من التناص ينقل هبذا ريفاتري وكأن اللغوي،
 مستوى إىل لغوي مستوى ومن آخر نوع إىل نيص نوع من خيتلف خاصا معيارا ليجعله

 نصية غريه ضمن به تتحقق عاما معيارا التناص كون يف ترضب مسألة وهذه آخر،
 ريفاتري يراه وما .املشرتكة والسامت التناص بني كبري الفرق أن مع .عام بوجه النص
 .التناص باب يف وقوعه من أكثر النصوص من معني لنوع رتكةاملش السامت باب يف يقع

 يف كريستيفا رؤية مع رؤيته وتتوافق كثريا، بارت قول عن دريدا قول خيتلف وال
 سبق ألهنا األديب النص يف لفظة كل مع حيدث" بأنه األديب النص يف التناص عن قوله

 كاملة وحدة النص كون إىل ينظر ال هبذا وهو )٢("آخرين كتاب جانب من استخدامها
ّجتز ال بذاهتا مكتفية  إىل ينظر وال وكلامت، ألفاظ إىل أوصاله ويقطع عنارصه، فيجزئ أ؛ُ
 جماورة ويتجاهل لفظة، لفظة إليه ينظر بل ،شاملة نظرة إليه ينظر وال كليته، يف تفرده
 إىل ينظر وال سابق، خطاب يف جاورته عام ختتلف قد كلامت من لغريها الكلمة هذه

 ال أنه واألخطر سابقة، نصوص يف مجل من جاورته عام ختتلف قد جلمل مجلة جماورة
 نظرنا لو حتى والتفرد، اخلصوصية من كبريا جانبا حيمل نيص إطار يف وجودها إىل ينظر
 مع فإهنا الخ...وقف ..ومحام ،..أدخل لفظة يف كام النص بالكلامت أسموه ما إىل

 التاميز، من شيئا حيمل تكرارها أن إال آخر إىل مكان من هاتكرار عند الكبري، تشاهبها
 أو يتلقوهنا، الذين أو ،أوجدوها الذين واألشخاص ،املحيطة الظروف اختالف ومن

.١٢ القاهرة، املجلس األعىل للثقافة، صدراسات يف تعدي النص، وليد خشاب، ،ُيراجع  ) ١(
 سلسلة عامل املعرفة، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون املرايا املقعرة،عبد العزيز محودة،   )٢(

.٤٥٢م، ص ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢واآلداب، 

المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - ٢۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

 تستخدمها التي القواعد جمموعة" كانت إذا وأنه .إطاره يف تدخل الذي املادي املحيط
 الوزن حيث من( شعرية قواعد أم )ونحوية رصفية( لغوية قواعد أكانت سواء القصيدة

 )١(."أخرى قصيدة يف ذاهتا القواعد هذه تنتجها التي نفسها الداللة تنتج ال )القافية أو
 كام .استدعائها يف ُيشرتك التي واجلمل والكلامت النصوص عىل ينطبق نفسه القول فإن
 صوصيةخ عىل يدل وهذا النصوص، هنائية تعني ال ما لغة يف الكلامت عدد هنائية أن
 قول أن كام ،...النصوص من غريه وبني بينه تشابه سامت وجدت مهام ومتيزه نص كل

 أن سبق النص هذا من لفظة كل بأن تعليله يف كربى مغالطة عىل ينطوي دريدا
 ال البحر إن قالوا كامو .واستخدام استخدام بني فرق ألنه ؛...آخرون كتاب استخدمها

ّاجلملية العالقات يف سابقة مرة قيلت كام تعاد أن يمكن ال الكلمة فإن  ..مرتني نزلُي ُ 
 عن الكلامت تنفصل أن يمكن ال كام.نادرا إال نفسها اللغوية وغري واللغوية والنصية
َجتت أو حميطها  من بيشء" يرى احلديث النقد كان وإن .املادية وغري املادية سياقاهتا من زأُ

 ،)٢("ذاهتا اللغة هو فكأنام متكامل، لغوي املع ذاته حد يف هو األديب النص أن التجاوز
 العنارص مرتابطة ظواهر عىل يقوم "كل" أهنا أي ،ذاهتا يف قائمة تركيبة " اللغة فإن

 بالعنارص بعالقته إال أحدها يتحدد ال بحيث العنارص بقية عىل وقف عنرص كل ماهية
 يتغري ال بحيث وياعض مرتابطة عنارص كيانه يف تنتظم جهازا اللغة فتكون األخرى،

 األديب النص حق يف وهذا )٣("..العنارص بقية وضع تغري تغيريه عن انجر إال عنرص
 عام وفكر وعرص، وكتب، وفقرات، عبارات، ثامر هي األلفاظ" أن وآكد،كام أوىل

 الطبعة األوىل، القاهرة، مكتبة اخلانجي، اجلملة يف الشعر العريب،ف، حممد محاسة عبد اللطي  ) ١(
.٢١٨م، ص١٩٩٠

 حمارضات النادي األديب الثقايف، أهم املقوالت النقدية وأسسها املعرفية،عبد السالم املسدي،    )٢(
 .٢٤١م ص١٩٨٨املجلد السادس، جدة، 

 .٢٤١ وص٢٤٠املرجع السابق، ص   ) ٣(
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 – حتى – قبلنا ولو )١(".احلائط منها نصنع التي اللبن وحدات تشبه وحدات وليست
 تأخذ فإهنا آخر بناء يف وتوضع بنائها من نتزعُت التي واللبنات األلفاظ بني بالشبه

 جدار أو ،مرسح من أخذت لبنة أن ولو اجلديد؛ حميطها يف جديدة وأبعاد ،دالالت
 محولتها كل من تتخلص مل وإن كانت، كام تعد مل فإهنا معبد جدار يف ووضعت ،حانة

 الكبري الفرق مع ،...ذلك عىل اسويق الخ...السابق املبنى يف صاحبتها التي ونقوشها
 ميكانيكية عملية ليست النص صناعة"" ألن والبناء؛ والنص واللبنات، الكلامت بني

 خاصة حالة" بل النص، أبنية مللء الوعي خمزن من اللغوية الوحدات باستدعاء بسيطة
 تابعات "بايك""مثل العلامء من كثري عند يعد مل النص أن كام ،)٢(""اخلالق الترصف من

 التناص يف هذه دريدا ورؤية .)٣(""برأسه قائم فريد مبنى" ولكنه اجلمل، من مسلسال
 النص داللة أبينا أم شئنا يربط ذاك قوله أن كام دالالته، وانفتاح للنص مفهومه تناقض
 دون دريدا هبا يقول التي بالطريقة اللفظة تكرار يعقل فال السابقة؛ بالنصوص املحدد

 حريتها من إليه ذهب ما عكس للداللة، تقييد هذا ويف الداللية، امحولته اصطحاب
  .بقيد تقييدها وعدم وانفتاحها
 عن يقال معها، تناص يف ودخوله النص قبل املوجودة النصوص يف يقال وما

 يبقى أن إمكانية هو :األول أمرين؛ بني نفرق وهنا .النص بعد توجد التي النصوص
 والتحقق اإلمكانية بني التفريق مع التالية النصوص معه تتناص ألن قابال النص

 ؛النصية عالمات وضمن ،التناص ضمن اإلمكانية هذه ندخل أن يمكن وعليه الفعيل،

، دولة الكويت، ١٩٣ سلسلة عامل املعرفة، العددلغة والتفسري والتواصل،المصطفى ناصف،    )١(
.٢١٤م، ص ١٩٩٥

، ترمجة فالح بن شبيب العجمي، مدخل إىل علم اللغة النيصفولفجانج هاينه من و ديرت فيهفيجر،   )٢(
. ٣٧٣م ص ١٩٩٦الرياض، جامعة امللك سعود، 

 عبد السالم هارون( ضمن الكتاب التذكاري  النص،العربية من نحو اجلملة إىل نحومصلوح، سعد    )٣(
 .٣٢م، ص ١٩٩٩ جامعة الكويت، دولة الكويت، -قسم اللغة العربية ،)معلام ومؤلفا وحمققا
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 قواعد ورضيت النص هذا قبلت النصية أن عىل مؤرشا اإلمكانية هبذه تعطينا ألهنا
 وال ؛النص اهذ حول تنشأ التي النصوص خيص الثاين األمر .بنائه وعنارص إنشائه
 يف تتناص بل جزئياته، كل يف مكوناهتا بكل النص مع تتناص بأهنا نقول أن يمكن
 واستدعتها املادية بنيته كل أعادت لو حتى النص، أجزاء بعض مع جوانبها بعض

 عنارص استحضار عىل قادرة غري تظل لكنها الشارح، النص يف حيدث كام داخلها
 أما جانب، من هذا .ثانية مرة يعاد ألن قابل وغري لغوي وغري مادي غري أكثرها أخرى
 "حول"خطابا يعد الذي( "النقد""بأن بارت يرى كام له مساوية نصوصا جعلها
 بني يسوي قول فهو )١("...فقط كتاب بل نقاد، هناك يعد مل ...باليا أصبح )النص
 حتى االنتظار قائمة عىل األصيل النص من وجيعل بحال، بينهام التسوية يمكن ال أمرين

 بني كبري وفرق .النصية هذه يمنحه حتى بجواره ويبدع معه يتناص شارح نص يأيت
 التناص مصطلحات أن ويبدو .شارح واصف نص يف والتناص نصني يف التناص

- تل( فريق يف آخرون يستخدمها وكام" وكريستيفا بارت، يستخدمها كام والتناصية
 الكتابة" مع عالقة وعىل عامة، نظرية بيعةط ذات سياقات يف إال تظهر ال )...كل

 لتأمل -مفتاحا-  مصطلحا هذا ويشكل ."املدهشة الكتابة"و "اإلنتاجية"و "النصية
 احلداثة بعد تيار وأن )٢(".للتخصيص وال "للتطبيق" ال قابال ليس أنه يبدو جوهري

 ياجل يتضح ،كام)٣("...والتوجيه التوحيد آليات يف ويشكك النص مفهوم يقوض"
 جيني لوران اقرتح" وهلذا .)٤( النصوص يف والنقاء الكامل فكرة من دريدا سخرية

 عدة لتحويل مركزي نص به يقوم عمل :التالية بالكلامت التناص تعريف إعادة

.٥٣ و ص٥٢ ضمن كتاب آفاق التناصية، ص نظرية النص،روالن بارت،   ) ١(
.٦٩ وص٦٨ ضمن كتاب آفاق التناصية، ص التناصية،مارك أنجينو،    )٢(
، الطبعة األوىل، جدة، النادي األديب الثقايف بجدة، بعد احلداثة صوت وصدىمصطفى ناصف،    )٣(

 .٣٣٤م، ص٢٠٠٣
 .٣٣٤ُ                      ينظر املرجع السابق، ص    )٤(
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 خالصة غري املركزية أن البحث يرى لكن ،)١(".املعنى بريادة وحيتفظ ومتثلها، نصوص
 أن اعتربنا إن أما فيهام، بالنظر إال الداللة تتم وال .للحايل وال للسابق ال النصني ألحد

 ريادة أما بأس، فال التناصية فكرة صاحب أنه أساس عىل التايل، للنص اجلديدة املركزية
 ومعاين لألول ختلص ممكن مشرتكة تبقى معاين فهناك ألحدمها؛ ختلص فال املعنى

 النصني ألحد خيلص ال التناص عملية من الناتج املعنى متام لكن للثاين، ختلص تضاف
 أو لنصني متزامن حضور عالقة" التناص بأن  جينيت تعريف من قريب وهذا .وحده
 التناص يمثل إذ ...باإلشارة أو وتنصيصا حرفيا سواء واحد، نيص إطار داخل أكثر،
 وأطرافها طرفيها نصوص ومقارنة مالحظتها تسهل حمددة مادية حالة جونيت عند
 يف دالالته بكل ينتقل ال املنقول النص أن احلسبان يف الوضع مع )٢("...لفظا لفظا

 كل ننقل وأن فيه ورد الذي النص يف بالنظر إال تكتمل ال داللته ألن األول النص
 حيدث، أن يمكن ال ما وهذا األول، النص يف تشكله صاحبت التي واملقامات الظروف

 يكتسب أن وحياول سامته، من كثريا يفقد أنه شك فال ونستدعيه جزءا نأخذ دمنا وما
 يريدها التي الدالالت تبقى لكن الثاين، النص يف اجلديد موقعه من جديدة سامت
 .ينجح ال وقد ذلك يف ينجح وقد احلضور عوامل من هلا يوفر بام حارضة اجلديد النص
 ُيشرتط النصية، معايري من التناص كون إىل النظر أن إىل سبق مما البحث وخيلص 
 من عند التناقض يظهر كام .مراجعة إىل حيتاج قول نصا، يكون كي النص يف حتققه
 االكتامل عىل يقوم النص بأن قالوا ثم النصية، رشوط ضمن ورشطا معيارا أقروه

 اآلخر النص إىل دائام حاجة يف املحدد النص جيعل التناص ألن )٣(بالذات واالكتفاء

.٧٥ ضمن كتاب آفاق التناصية، ص التناصية،مارك أنجينو،   ) ١(
.١٦ وص١٥، صدراسات يف تعدي النص وليد خشاب، )٢(
، دولة ١٦٤، سلسلة عامل املعرفة، العدد بالغة اخلطاب وعلم النصصالح فضل، يراجع،   )٣(

 .٢٣٢م، ص١٩٩٢الكويت، 
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 النصوص النص مفهوم يف أدخلنا وإذا .اكتشافها أو الداللة بناء أو العالقة حترير عند
 الكامل النص هذا يوجد أن يستحيل فهنا العلامء بعض ذهب كام واملفرسة الشارحة
 وأنشئت، متت كانت إن النصوص هبذه بأخرى أو بصورة يرتبط ألنه بذاته؛ املكتفي
 غري إبداعية نصوصا أو وتفسريا، رشوحا كانت سواء وينشأ يتم أن يمكن بام ويرتبط

 وعالقات النصوص يف صفة التناصية أن البحث يرى وعليه .والتفسريات الرشوح
  .النص به يقاس معيارا أو النصية رشوط من رشطا كوهنا من أكثر بينها

 احلد هو فام للنصية، معيار التناص بأن قلنا لو بذلك املتعلقة األخرى النقطة
 القواعد تكفي هل متناصا؟ نصا يصبح حتى النص يف يتوفر أن جيب الذي األدنى
 اجلنس قواعد معها يدخل أم السابقة؟ النصوص أساسها عىل صيغت التي العامة
 النصية عن خيرج األخري غياب وهل النص؟ حتته  يندرج الذي النيص واإلطار األديب

 يسد نص مع التناص عملية فيه تتكثف نص يتساوى وهل منها؟ معني نوع عن أم
 يوجد أن يمكن أال :ومؤداه األهم التساؤل ويبقي قليال؟ إال النصوص جهو يف أبوابه
 مع وتناصه معها وتفاعله هلا متثله ُيتوقع كان نصوص من قبله عام حاد بكر نص

 قدرات عىل تقوم أهنا مع النصوص كل يف التناصية الكفاءة تتساوى وهل بعضها؟
 حظوظ فيها وتدخل معها، والتفاعل النصوص عىل االطالع ومدى األساس يف خاصة
 ثقافية؟

 فهل وكفاءته القارئ ثقافة عىل النص داخل اكتشافه يف يعتمد التناص كان وإن 
 النصوص دهاء تفوق لو وماذا القارئ؟ هذا يأيت حتى النصية حدود خارج النص يبقى
 ية،النقد الناقد وكفاءة القارئ قدرة عىل التناصية مرجعياهتا متثل يف - خاصة األدبية –

 السمة؟ هذه تلمس يف املتلقي يفلح ومل
 وسامته رشوطه له خاصة، الشعري النص ويف عامة، األديب النص يف التناص إن

 فيها يتناص أشكاال يتمثل الشعري النص ألن أوال عام، بوجه التناص عن ختتلف التي
 كاالأش األديب النوع تاريخ يف فريدة إبداعية حلظات يف ويصطنع نصوص، من غريه مع
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 من كثري يف حياول أنه كام الشعري، السطر إىل العمودي الشكل من التحول مثل فريدة؛
 عند عليها ويقيض ويقاومها النصوص، بعض هيمنة ويمنع يصد أن األحيان

 الذي النقائض فن يف ذلك ويتجىل .فيها الروح وبث إحيائها من بدال استحضارها
 حياول لكنه ،...وقافية وزنا وإيقاعه، هشكل مع يتناص أنه مع نصا، نص فيه يصارع
 النقائض يف التناص إىل نظرنا لو إننا بل .الداللية محولته يقاوم وأن دالالته من جتريده
 لِّوحت ْوأن معه، تناصها خالل من اآلخر النص تقهر أن حتاول النصوص أن نجد

 مثل يف دعىُتست أن ُيتوقع كان نصوص عن حتيد أن النصوص بعض حتاول كام ..معناه
  .املقام هذا

 النصوص مع التعامل يف خاصة كفاءة عىل كثريا يقوم األديب النص يف التناص 
 وال الخ...واملثل النثر من السابق إطارها عن خيتلف قد جديد إطار يف دجمها وطريقة

 أدبية أعامل من مصنوعة"" األدبية النصوص أن يرى الذي فراي إليه ذهب ملا معنى
 كام األدب إىل ينظر فهو ."نفسه األديب النظام عن خارجة مادة أية من وليست أخرى
 امللك عبد إليه ذهب وما )١( "للنصوص مغلق بيئي دوران" أنه عىل إجيلتن تريي يشري

 غري )٢("أخرى أدبية ونصوص ما أديب نص بني والعالقات التأثر تبادل" بأنه مرتاض
- اجلانب هذا يف األدبية النصوص متيز نم الرغم عىل - األدبية النصوص يف حرصه أن
 .واسعا حيجر قيد

 مراجعة إىل حيتاج قول واألنواع األجناس بتداخل يكون التناص بأن والقول
 األدبية األنواع يف املتشاهبة واخلصائص املشرتكة السامت بني يفرق ال أنه :أوهلام لسببني؛

، جملة فكر ونقد اإللكرتونية، ماهية التناص قراءة يف إشكالياته النقديةعبد الستار جرب األسدي،    )١(
: ،نسخة إلكرتونية مأخوذة من موقع١٥م، ص ٢٠٠٠ أبريل ،٢٨العدد 
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 وسامهتا الفردية، مكوناهتاو بخصائصها النصوص بني تنشأ التي النصية والعالقات
 يمكن وما سواء، األجناس كل يف يكون ال األنواع تداخل أن :الثاين والسبب .اخلاصة

 حيث باملرسواية، الباحثني بعض أسامه تداخل من واملرسحية الرواية يف حيدث أن
 املرسحية الصيغتان فيه تتعاقب أديب، شكل املرسواية أن عليه املتعارف من أصبح"

 حدث إن النيص السلوك هذا فإن )١(".املميز الطباعي بإخراجهام وتتواليان، ديةوالرس
 يف حيدث فال فني؛ ونوع أديب جنس كل يف حيدث أن معناه فليس واملرسحية الرواية يف

 األنواع، بني مشرتكة سامت هناك أن عىل التأكيد مع .النحو هذا عىل -مثال -  الشعر
 توجد أن يمنع فال املرسحية جنس يف ومهيمنة البةغ احلوار سمة مثل سمة ظهرت وإن

 من املشرتك القاسم هذا يعني وال اهليمنة، درجة يف الفرق لكن القصة، أو الشعر يف
 حيتل اآلخر عن أحدمها فيه يتاميز فام اجلنسني، بني احلدود ذوبان والتقنية السامت
 يتقاطع قد النص أن مع .والقصيص املرسحي، الشعر يف كذلك والقول .واسعة مساحة

 من شيئا يتضمن الشعر بأن والقول ..إطارها يف قيلت نصوص ومع األجناس هذه مع
 وأن اخلاصة، برشوطه والشعر اخلاصة برشوطها الرواية بوجود إقرار والرواية القصة

 حدود متحى أن دون وارد أمر وهذا آخر، إىل جنس حدود تتجاوز قد الرشوط هذه
 متيز التي واخلصائص الرشوط بعض هناك أن كام .األنواع أطر تضيع أو األجناس

 هي كام األخرى األجناس بعض إىل ُتنقل أن يصعب أجناس، من غريه عن أدبيا جنسا
 إىل وقافيته بوزنه العمودي الشعر شكل نقل صعوبة ذلك ومن اجلنس؛ هذا يف عليه

  .تستعريه أن هلا يمكن وال النثرية، األجناس بعض
 
 

.٦٩، ص دراسات يف تعدي النصوليد خشاب،    )١(
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 التشابه من الرغم وعىل فيها، تشرتك التي املفاهيم متثل يف تتفاوت النصوص إن

 أن جيوز فال وعليه التاميز، إىل تنزع بل فقط، املتشابه عىل ذلك يف تقوم ال هنافإ الظاهري
 أو والعبارة ومركزه، التناص بؤرة نسميه أن يمكن ما رصد عند التناص دراسة تقف

ّوتسكن السابق النص من ُتستدعى التي العبارات  يف أثرها يالحظ بل الثاين، النص يف ُ
 النص هلا أقامها التي العالقات شبكة أيضا وتالحظ جانب، من هذا النص، جممل
 النص يف ضمنها كانت التي واألسلوبية اللغوية الداللية الشبكة بتلك مقارنة التايل

 الشعري والنص عامة األديب النص يف التناص دراسة تركز أن املهم ومن السابق،
 الدالالت وتبني املشرتكة املفاهيم متثل يف النصوص من النوع هذا مراوغة عىل خاصة

 ثقافية، وعالقات نصوص من غريه مع التناص يف الشعري النص وسلوك املتشاهبة،
 ليست وقواعده التناص بناء طرق وأن .ويباألسل متايزه وبناء اللغوية، هويته حتقق بغية

 معها يرد التي العنارص ببقية بربطه إال املتناص اجلزء قيمة تتحقق الو ،مطردة واحدة
 الكالم عن خيتلف التناص ظاهرة مع األديب النص تعامل وأن هبا، عالقته ضوء ويف

 .العادية واملحاورات العادي
 التي القديمة النصوص من جمموعة ناصة،املت النصوص متايز عىل مثاال أخذنا ولو

 وثقافة فنيا عرفا مجيعها تستوحي أو بعض، مع بعضها ويتناص مطلعها، يف تتشابه
 ُتستهل النصوص هذه نجد متشاهبة؛ أو واحدة نصية مرجعيات يف وتشرتك متشاهبة،

)١( :القيس امرئ قول يف كام )الديار ملن( متشاهبة وعبارة واحدة، بجملة اختالفها عىل

 حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة اخلامسة، القاهرة، دار املعارف، ديوان امرئ القيس،   )١(
 .١١٤م، ص ١٩٩٠
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ــسحام ــشيتها ب ــديار غ ــن ال ِمل ُ ُِ ُ ِ ِ َِ ِ َ  
 

ِفعاميتـــني فهـــضب ذي أقـــدام َ ْ َ َ ََ َِ َ  
ٍفصفا األطيط فصاحتني فغارض  َِ َِ َ َِ َ َ َ  

  
ـــع اآلرام ـــاج هبـــا م ـــيش النع ِمت َ َُ ِ ِ َ  

ـــى  ـــاب وفرتن ـــد والرب َدار هلن َ َ َِ َ ٌٍ ـــام  ِِ ـــل حـــوادث األي ـــيس قب ِومل ّ َ َ ََ ِ ِ َ َ َ  
   )١( :خازم أيب بن برش وقول
ِملــ ِن الــديار غــشيتها بــاألنعمَ ُ ََ ِ ُ َ ُ ِ  

 
ـــم ـــون األرق ـــا كل ـــدو معامله ِتب َ َ ِ َ َ َ َ  

كـرت  َلعبت هبا ريـح الـصبا فتنَ َّ َ َ َ ُ َِ ِ ــــــدم  َ ــــــة نؤهيــــــا املته ِإال بقي ِّ َ َُ َّ َُ َِ ِ ّ ِ  
ٍدار لبيــضاء العــوارض طفلــة َِ َ ِ ِ َ َِ ــا املعــصم  ٌ ِمهــضومة الكــشحني ري َ ّ َِ َِ َ َِ َ  

َسمعت بنا قيل الوشاة فأصـب ُ ََ َِ ِ َِ   َحتَ
 

ِرصمت حبالك يف اخللـيط األشـأم َِ َ َ َ ََ  
 ............................. ...................... 

ٍلـوال تــسيل اهلــم عنــك بجــرسة َ َ ِ َ َّ َّ ََ ُ ِعريانـــة مثـــل الفنيـــق املكـــدم  َ َ َُ َِ ِ ِ ٍ َ  
 :)٢(الغطفاين بيهس وقول

ـــا ـــا وكأهن ـــديار عرفته ـــن ال َّمل َ َُ َ َ َ َ ِ ِِ َليـــست غــــداة أتي  َ ََ َ َ ِتهـــا بــــديارَ ِ ِ َ  
 :الرابع البيت يف يقول ثم

ُدار لعــــزة أو مجيلــــة إذ مهــــا ِ َ َ َ ََّ َ َ ِ َتربــان يف عـــرص مـــن األعـــصار  ٌ ٍَ ِ َِ ِ  

م، ص ١٩٦٠يق عزة حسن، سوريا، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، ، حتقديوان برش بن أيب خازم   )١(
 .١٧٩ وص١٧٨وص ١٧٧

، حتقيق، حممد نبيل طريفي، املجلد التاسع، الطبعة منتهى الطلب من أشعار العربحممد بن املبارك،   )٢(
 .٤٨٤م، ص ١٩٩٩األوىل، بريوت، دار صادر، 
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)١(:سلمى أيب بن زهري وعند
ِملــن الــديار غــشيتها بالفدفــد ِ َِ َ َِ َ َ ُ ِ  

 
ــد ِكــالوحي يف حجــر املــسيل املخل ِ ُ َِ ِ َ َ َِ َ  

ٌدار لسلمى إذ هم لـك جـرية  َ َ َ ُ َ ٌُ ِ ِ  
 

ــي موعــديَو ــد أخلفتن ِإخــال أن ق َ َ ََ َُ َ ِ  
 ........................... ................................. 

ٍدعها وسل اهلم عنك بجـرسة َ َ َ َِ َ َ َّ ََ ـــرد  ِّ ِتنجـــو نجـــاء األخـــدري املف َ َُ ِّ ِ َ َ ََ  
  )٢( :عبيد وقول

ِملن الديار بـصاحة فحـروس َ ََ ٍَ ِ ِِ ُ ِ  
 

َّدرســت مـــن اإلقفـــار أي  َ ََ ِ ِ ِ َ ِدروسَ ُ  
ـــا كـــأن رســـومها  َإال أواري ُ َّ ًَ َ ّ ِ َ ّ ِ  

 
ـــيس ـــدواة لب ـــق ال ِيف مهـــرق خل َ َِ َ ِ َ ٍ َ ُ  

ــرة  ــع بغم ــة الربي ٍدار لفاطم ِ َِ َ َ ٌَ ِ َ ــضب ذات رؤوس  َ ــا رشاف فه ِفقف ُ ِ ِِ َ َ َ ََ  
)٣( :احلطيئة قول يف و

ــطور ــأهنن س ــديار ك ــن ال ُمل ُ َّ َُّ ُ َ َ ِ ِِ َ  
 

ــور ــا امل ــفى عليه ــوى زرود س ُبل ََ َ ََ ِ ِ  
 ................... ................... 

ــة هلــا َألســيلة اخلــدين خرعب ٍ ِ َِ ْ َ ِ َّ َ َ ـــري  َ ـــا وعب ـــل بجيبه ـــسك يع ُم َ َ َ َ ُِ ِ ُّ ٌ ِ  

وامشه وفهارسه حنا نرص احلتى، بريوت، دار ، قدم له ووضع هرشح ديوان زهري بن أيب سلمى   )١(
 .١٩٨ وص ١٩٧م، ص ٢٠٠٤الكتاب العريب، 

، رشح رشف أمحد عدرة، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتاب العريب، ديوان عبيد بن الربص  )٢(
 .٦٨م، ص ١٩٩٤

 ١٤٢م، ص ١٩٨٧ حتقيق نعامن حممد أمني، الطبعة األوىل، القاهرة، مكتبة اخلانجي، ديوان احلطيئة،  ) ٣(
 .١٤٣وص
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)١( :مقروم بن ربيعة وعند
َملـــن الـــديار كـــأن مل حتلـــل ُ َ َّ ََ َ ُ ِ ِِ  

 
ــصل مة فقــف العن ــوب أســنُ ِبجن ُ ُ َِّ ُ َ ٍ َ َ ِ ِ  

َدرست معاملها فباقي رسـمها  َ َ ََ ِ َ  
 

ــوان ا ــق كعن ُخل َ ٌ َ ــولَ ــاب املح ِلكت ِ ْ ُ ِ ِ  
ــا  ــعاد كأهن ــسعدى إذ س َّدار ل ُ ُ ٌَ َ ٌ ِ ِرشأ غرير الطرف رخص املفـصل  ِ َ ُ َ َِ َ َ ٌ َ  

)٢( :الزبيدي عمرو وعند
ِملن الـديار بروضـة الـسالن ُّ َِ ِ َِ ِ َ  

 
ِفـــالرقمتني فجانـــب الـــصامن َّ ِ َ ََّ  

 ................ ................... 
ِفكــأن مــا أبقــني مــن آياهتــا ِ َ َ َ  

 
ـــ َرق ـــامينَ ـــاألكف ي ـــق ب َم ينم ُّ ُُ َ ِ ّ ٌ  

ًدار لعمــرة إذ تريــك مفلجــا  َّ ُ ــوان  ٌِ ــح األل ــة واض ــذب املذاق َع َ ََ َ  
)٣( :ربيعة أيب بن عمر وعند

ــطور ــأهنن س ــديار ك ــن ال ُمل ُ َّ َُّ ُ َ َ ِ ِِ َ  
 

ُتـــسدى معاملهـــا الـــصبا وتنـــري ُ َُ َ َِ َ  
.......... 

ـــذكرها ـــد إذ هتـــيم ب ِدار هلن ِ ٍ ِِِ ُ ٌَ ـــشباب  ِ ُوإذا ال ََ ـــضريِ ـــستعار ن ُ امل َ َُ ُ  

  حتقيق متارض عبد القادر فرقوش، الطبعة األوىل، بريوت، دار صادر، ديوان ربيعة بن مقروم،) ١(
 .٤٢ و ص ٤١م، ص١٩٩٩

، مجعه ونسقه مطاع الطرابييش، الطبعة الثانية، دمشق، شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي   )٢(
 .١٧٠م، ص ١٩٨٥مطبوعات جممع اللغة العربية، 

، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه، فايز حممد، الطبعة الثانية، بريوت، دار ديوان عمر بن أيب ربيعة   )٣(
 .١٤٣م، ص١٩٩٦الكتاب العريب، 

المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - ٢۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 هبا تفتتح حيث )الديار ملن( عبارة واستدعاء املطلع يف التناص عىل مثاال أخذنا لو 
 يف يبدو مما وأعقد أعمق التناص أن نالحظ القديم، العريب الشعر يف عدة قصائد

 فيها يتناص القصائد هذه مفتتح يف ترد التي اليسرية البسيطة العبارة هذه وأن الظاهر،
 أو نفسها اإلبداع ظروفل خضعت النصوص هذه أن املطلع يف تعلن غريه، مع نص

 النص إىل فقط ننظر أن األحوال من بحال جيوز وال .البداية منذ متشاهبة قريبة لظروف
 النصوص هذه خضوع عن النظر وبرصف .سابق نص مع تناص إنه ونقول الالحق
 يف النصوص إىل النظر فإن ببعض بعضها ُّتأثر أو واحدة، وظروف متشاهبة لرشوط

 التناصية العالقة امتداد حول تدور أشياء لعدة يؤسس الواحدة البداية هذه ضوء
 هذه فمثال االفتتاح؛ أو املطلع حد عند تقف وال النصوص، هذه يف وتغلغلها

 يف الدخول فعل يذكر أو الديار، وصف يف الكتابة استدعاء عىل أغلبها جيمع النصوص
 فتستدعي النصوص بقية أما ."غشيتها":وبرش زهري، و القيس، امرئ عند امك الديار
 يف يكون ذكرها وأكثر الثاين البيت بعد املرأة ذكر عىل ُجتمع كام .وعنارصها الكتابة
 وعند ،"هلند دار.....ديار ملن"  :القيس امرئ فعند خاص؛ وجه عىل الثالث البيت

 ،"مجيلة أو لعزة دار .....الديار ملن" :بيهس ولق ويف "لبيضاء دار.....ديار ملن" :برش
ِملن" :زهري وعند ُالديار َِ َلسلمى ٌدار...ِ ِملن" :عبيد وعند ،"ِ ُالديار َِ َلفاطمة ٌدار ....ِ َ ِ ِ"،
ِملن":احلطيئة وعند ُالديار َِ ِألسيلة...ِ َِ ِاخلدين َ َّ ِملن":مقروم بن ربيعة وعند ،"َ ُالديار َِ  ٌدار...ِ

ُلسعدى  أيب بنا عمر وعند ،"لعمرة دار...ِالديار َِملن":الزبيدي عمرو وعند ،" ِ
ِملن":ربيعة ُالديار َِ ٍهلند ٌدار..ِ  البيت بعد املرأة ذكر عىل النصوص هذه معُجت حيث ..."ِِ

 الطريقة هبذه الديار صاحبة ذكر إن نقول أن يمكن وال للمرأة، وصفها بجوار الثاين،
 "الديار ملن" إىل النظر فإن وعليه ،"الديار ملن" عاملطل يف السؤال عن ينفك الواحدة

 هذه أكثر جيمع كذلك .املتشابكة العالقات من كثريا يغفل النص ببقية ربطه دون
 .الشاعر إليها يفزعو ،اهلموم تسيل وأهنا الناقة ذكر عىل النصوص

 عضب تفرس أن يف فقط يسهم ال التناص يف النصوص بني املتشابه أو عليه املتفق إن 
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 مقارنة خالل من أيضا فيه واملختلف املتميز تفسري يف ُيسهم بل بعضا، النصوص هذه
 أن استحالة" شبلنر يرى وكام التناصية، بالظاهرة التناصية والظاهرة بالنص النص

 مقارنات أي دون نفسه املوضوع بمالحظة ما ملوضوع املميزة اخلواص اإلنسان يستنتج
 بعد الكتابة استدعاء عىل أمجعوا الشعراء أن ومع )١("..أخرى موضوعات وبني بينه

 فزهري واحدة؛ بصورة تتم ال االستدعاء طريقة فإن ديار،/الديار ملن :املتواتر سؤاهلم
 "لبيس الدواة خلق" صحيفة يف جعلها وعبيد ،"املخلد املسيل حجر" يف الكتابة جعل

 لريكز الكتاب من عنوانال واختص "املحول الكتاب كعنوان خلق" فجعلها ربيعة أما
َفأبعد معديكرب بن عمرو أما .عليه ٌرقم"الديار من بقي ما جعل إذ َ ُينمق َُ ّ ّباألكف ُ ُ َ ِ
 جيسدها، التي املفاهيم ويف النص يف خصوصيات التفاصيل عكست حيث ؛"َيامين

 حجر اختار زهري التاميز؛ هذا إبراز يف التناص ويسهم آخر، إىل شاعر من واختلفت
 عليها، ويقيم احلب ببقايا حيتفظ حيث سلمى مع والديار حالته ليعكس املخلد املسيل
 هلا من صاحبته؛ أن من الرغم عىل املاضية بالذكرى الديار ومتده بالزيارة، الديار ويتعهد
 والكتابة للديار تفصيله جاء عبيد وعند ."مواعدي أخلفتني قد" مواعده أخلفته الديار

 بفاطمة العالقة جتاه االلتباس حالة ليعكس "لبيس واةالد خلق مهرق" :قوله يف
 وكأهنا والتباس، تذبذب يف فهو ذكراها؛ تعاوده ثم هواها، يسلو التي الديار صاحبة
 بفاطمة عالقته وكأن الديار، حال عىل االلتباس أسقط لكنه تقطعه، ثم تصله كذلك
 والديار األطالل كتاب يف نقرأ وكأننا القارئ، عىل يلتبس واهلجر، الوصل حيتمل كتاب
 بن ربيعة قول ويف .نحوه سلوكها فهم وصعوبة الشاعر مع فاطمة حالة اللبيس امللغز

 منها بقي وما الديار كتاب قراءة إىل معه حيتج مل "املحول الكتاب كعنوان خلق" مقروم
 الكتاب كعنوان خلق" مىض زمن كان أنه ُيظهر عنوانه ألن بسعدى عالقته أو

، ترمجه علم اللغة والدراسات األدبية، دراسة األسلوب، البالغة، علم اللغة النيصبرند شبلنر،    )١(
 األوىل، الرياض، الدار الفنية للنرش والتوزيع،وقدم له وعلق عليه، حممود جاد الرب، الطبعة 

 .٦٠م، ص ١٩٩١
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 "...راهب أشمط" رأسه يف ُالشيب ذلك ُيظهر كام ،"املحول
َّبل إن ترى شمطا تقـرع ملتـي ًُ ََ َ ََ ِ  

 
َوحنا قنـايت وارتقـى يف مـسحيل َ َ َِ َ َ  

ٌودلفت من كـرب كـأين خاتـل  َِ ِ ِّ َ َ ٍ ُ َ ِقنَصا ومـن يـدبب لـصيد خيتـل  َ ِ ٍ َِ َ ُ َ ََ ً َ  
ًأزمان إذ أنـا واجلديـد إىل بـىل  ِ ُِ َ َ ٌَ َتصبى الغواين ميعتـي و  َ َ َ َ قيلُ ُّتـنَ َ)١(

 مع يتامشى الكتاب، متن عن فيه النظر يغني الذي الكتاب لعنوان اختياره فكأن
 ظاهرة صورة الشيب، إىل الشبيبة ومن الضعف إىل القوة من وحتوله الشاعر حال ظاهر

 ويتشعب التناص يمتد كيف انظر ..حقيقته عىل عنوان تأمل، أو تعمق كثري إىل حتتاج ال
 .به الصلة منقطعة ظنهان عنارص ُويظهر

 صاحبة وتسمية املطلع، يف نصوصهم تتناص الشعراء هؤالء أن من الرغم وعىل
 يف جاء أن وندر الثالث، البيت مطلع غالبا( النصوص فيها تتشابه مساحة يف الديار
 تشبيه يف الكتابة واستدعاء مهومهم، تسيل للناقة أكثرهم ذكر ويف )الرابع أو الثاين البيت
 نفإ وإقفار، وتغري حتول من سلبية عالمات التشبيه هذا يف استدعى وأكثرهم ار،الدي

ٌرقم" :يقول حيث الزبيدي عمرو قول ذلك ومن قائم، والتفرد التميز ُينمق َُ ّ ّباألكف ُ ُ َ ِ
 "ينمق رقم" والكتابة ديارال من بقي فيام والتجويد اجلامل عالمات مستدعيا "َيامين

 من أخرى أجزاء مع دالليا ليتشابك يمتد وهذا  "يامين" واملحل املوطن واستدعى
 :قوله يف خاصة النص

ــرة إذ تريــك مفلجــا ًدار لعم َّ ُ َعذب املذاقـة واضـح األلـوان  ِ َ ََ َ  
 اللون استدعاء وكذلك .واملتعة اجلامل حيث ،"املذاقة عذب"و "مفلجا" الحظ

 وحاله صاحبته حال هذه تكان فلام الكتابة؛ إىل بآرصة يمتد لكنه عمرة، به خيص الذي

 .٤٣ صديوان ربيعة بن مقروم،   )١(
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 وصف يف  الكتابة واستدعاء التناص جاء ...)ومجال وشباب ولذة متعة من( معها
 وتبدل وحرماهنم بشيبهم لدهيم ارتباطها يف أصحابه عند جاء ما غري عىل الديار

  الخ...صوحيباهتم
 متتد، تزال ما العالقات شبكة لوجدنا أخرى خطوات النص تتبعنا ولو هذا

 "تتناص" ببعضها عالقة عىل أهنا البداية منذ أعلنت عندما النصوص هذه وصدقت
 واحدة بعبارة مجيعا أعلنت عندما متشاهبة أو واحدة إنتاجية لظروف خضعت وأهنا

 كثرية عالمات وتظهر ،التميز صوت جنباته يف هيمس اإلعالن هذا لكن "..الديار ملن"
 وأن اإلعالن، هذا مع حتى وصيتهبخص واحتفاظه نص كل تفرد عىل تدل ثناياه يف

 الداللية واملنظومة العالقات شبكة إليه وتصغي النص جوانب يف صداه يرتدد التناص
 التي حدوده عند نقف وأال التناص تناول عند نغفله أال جيب ما وهذا .آن يف داخله
 كام شعري نص يف التناص بني وفرق للنص، كبري تسطيح ذلك يف ألن النظر، أول تبدو

 غزالة أبو إهلام عليه أسست ما قبيل من شعري غري أو عادي نص يف والتناص أسلفنا
 عادية نصوص أكثرها نصوص عىل املعيار هلذا أسسا عندما ؛التناص دراسة خليل وعىل
 املراوغة باألمثلة فكيف نفسه عن يفصح بينا مثاال أخذ البحث أن معو )١(.بسيطة
 !.التناول عميقة

 
 احلرصي نص عىل الرتكيز مع املعارضات؛ نصوص من نامذج يف ننظر ييل وفيام
 حيث احلمداين فراس أيب لنص البارودي معارضة ثم له، شوقي ومعارضة القريواين

 من هبا طوحيي جياورها، عام فضال ومركزه، التناص بؤرة يف النيص التاميز فيها يظهر

 الطبعة الثانية، القاهرة، اهليئة مدخل إىل علم لغة النص،يراجع، إهلام أبو غزالة، وعيل خليل،    )١(
. وما بعدها٢٤٢م، ص ١٩٩٩املرصية العامة للكتاب، 
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 النص حماولة النامذج هذه يف البحث رصدي كام النص، داخل الداللية العالقات شبكة
 عىل أو والبناء، الصياغة مستوى عىل األسلويب ومتايزه اللغوية، هويته حتقيق الالحق
 عندما النصوص سلوك ونرصد نصوص، من يستدعيه ما خالل من الداللة، مستوى

 تستدعي موقف بينهام؛ جتمع أن اجليدة النصوص عىل حتميت خمتلفني موقفني بني تقع
 النصوص هذه وحتاول واألسلوبية، والداللية اللغوية مكوناهتا هلا ،سابقة نصوصا فيه

 فيه حتاول وموقف ...واألسلوبية اللغوية الداللية محولتها معها تستحرض أن املستدعاة
 ...ايزهاومت تفردها وتظهر خصوصيتها، تبني أن الالحقة النصوص
 النصوص رصاع فيه يظهر ال نوع وهو املعارضات، شعر من ذلك عىل نامذج نأخذ

 السابق النص قتل نص كل فيها يتعمد التي النقائض شعر يف يظهر كام التناص يف
 املعارضات نصوص من والظاهر ...استحضاره خالل من دالالته وقهر بنيته وتفكيك
 يف التناص وأن الالحقة، والنصوص السابقة وصالنص بني واحلميمية الطيبة العالقة

 حتيد أن ُيتوقع ذلك من الرغم وعىل النص، داخل مهيمنا عنرصا يعد املعارضات شعر
 النصوص من تتخذ وأن عنها، وتتاميز السابقة النصوص عن الالحقة النصوص

 .املستقلة ةاملتفرد هويتها لتحقيق وأداة متايزها، لبناء وسيلة منها تستدعيه وما السابقة
 خاصة، الشعرية النصوص ويف عامة األدبية النصوص أكثر يف قارة سمة السلوك وهذا
 منها املتاميز شطر وجهنا نويل أن النصوص من األنواع هذه مثل دراسة عند جيب وعليه

 ..واملؤتلف املتشابه إىل ننظر ما بقدر واملختلف
 )مرقده جفاه مضناك( قيشو أمحد معارضة هو عنده نقف الذي األول والنموذج

 )غده متى الصب ياليل( القريواين احلرصي لنص

٢۰١٤م المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

)١(:بقوله قصيدته احلرصي يفتتح حيث واملقدمة املطلع يف بالنظر ونبدأ
ُيــا ليــل الــصب متــى غــده ُّ ُ  

 
ـــــده ـــــساعة موع ـــــام ال ُأقي ُْ ِ َِ َّ ُ  

َّرقــــــد الــــــسامر فأرقــــــه  ُ َّ َُّ َ  
  

ُأســــــف للبــــــني يــــــردده ِّ ِ ْ ٌ  
َّلــــنجم ورق لــــهُفبكــــاه ا  ُ  

 
ُممـــــا يرعــــــاه ويرصــــــده ُ ْ ّ  

ــــف  ــــف بغــــزال ذي هي ٍكل َِ َ ٍ ٌ ــــرشده  ِ ــــني ي ــــوف الواش ُخ ّ ُ  
)٢(:النحو هذا عىل وبدايته شوقي نص مطلع وجاء

ُمــــضناك جفــــاه مرقــــده ُ َُ َ َ َُ  
 

ُوبكـــــاه ورحـــــم عـــــوده ُ َّ َّ َ ُ َ َُ َ َ  
ــــه   ــــب معذب ــــريان القل ُح ُ َ ََّ َ ُُ ِ  

  
ــــسهده ــــن م ــــروح اجلف ُمق َّ ُُ َ ُ َ َِ  

ــــــاَأو  ــــــا إال رمق ًدى حرف ًَ َ َّ ِ َ  
 

ـــــده ـــــك وتنف ـــــه علي ُيبقي َ ُُ ُِ َِ َ َ  
ُيــــستهوي الــــورق تأوهــــه ُّ ُ َُ َ َ ََ  

 
ُ  ويـــذيب الـــصخر تنَهـــده ُّ َ ُ ُ َُ َ َ  

ــــه  ــــنَجم ويتعب ــــاجي ال ُوين ُ ُ َ ُ َِ ُويقــــيم الليــــل ويقعــــده  َ ُ َ ُ َُ ِ َ َ ُ  
 ،"الساعة ...غده ...الليل":الزمن عنرص عىل يركز لقصيدته احلرصي افتتاح يف

 الزمن وداللة اآلخر هذا بني وجيمع "بكاه ...أرقه"غائب؛ آخر عن احلديث تناولي كام
 عند كام الزمن عنرص عىل يركز فال شوقي أما ."الصب ليل"و "السامر" :قوله يف

 عنارص جراء حوادث من عليه يقع وما الزمان، يف املرء حالة عىل يركز بل احلرصي،
 وسهر وعذاب، وحرية، مهوم، عن نولك ليل، طول عن يتحدث ال شوقي الزمن؛

، مجع  عيسى اسكندر املعلوف، مرص،   للحرصي القرياين"يل الصبيا ل"معارضات قصيدة   ) ١(
 .  وما بعدها١١م، ص ١٩٢١ ،مكتبة العرب

م، ١٩٨٦ الطبعة احلادية عرشة، بريوت، دار الكتاب العريب، ،اجلزء الثاينالشوقيات، أمحد شوقي،    )٢(
 .١٢٣  ص ١٢٢ص 
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 املحب فحياة شوقي أما غد، له يبدو ال ليل - الكفيف - احلرصي عند احلياة .وتعب
 جتربته بؤرة واحلرصي .شوقي اهتامم مركز الزمان يف اإلنسان حالة وسهر، هم عنده

 الزمن وحيمل معاناته من اإلنسان / اآلخر يربئ احلرصي ...وعنارصه الزمان مركزها
 موضع يف فنجده نصه؛ من واسعة اتمساح يف مبثوث األمر وهذا ،"ياليل" املسؤولية؛

 من أخرى مساحة يف املمدوح يربئ كام احلب، يف القتل إثم من املحبوب يربئ آخر
 ...بالشاعر حل ما وزر من النص

ْعن غري رضاي جرت أشيا َ َ َ َ  
 

ُء تغــــيض ســــواك وجتمــــده ِ ْ ُ َ ُ ُ ُ  
ُــــت فلـــست عليـــك أعـــدده  ـْواهللاُّ بــذاك قــىض ال أنـــ  ِّ ُ ََ ْ َ  

 عىل تركيزه يف احلرصي بداية عن ختتلف بداية نصه بدأ الذي شوقي أمحد لكن
 عنها ُيسأل وأتراحه فهمومه احلالة؛ هذه مسؤولية واملكان اآلخر حيمل الزمن، عنرص

 احلبيب بني جتمع التي شوقي فبداية ؛"مرقده جفاه" وجودها يف دخل وللمكان اآلخر،
 مغايرا مسارا به وسارت النص، يف خمتلفة مساحات يف صداها يرتدد واملكان ملحبوبوا
 والصب الزمن بني افتتاحه منذ مجع الذي احلرصي نص مسار عن األحيان من كثري يف
 وهو - النجم بني يربط احلرصي أن النصني بني املغايرة هذه توابع ومن ."الصب ليل"

 عليه والشفقة اإلنسان، حلال والرقة -الشاعر عبت ورس والليل بالزمن يرتبط عنرص
 اآلخر ومن املكان، من تنبع شوقي عند والشفقة الرمحة جاءت حني يف ،"النجم فبكاه"

 ."عوده ورحم وبكاه...مرقده جفاه" واجلفوة التعب مصدر كان الذي
 إنف واالستهالل املطلع يف النصني بني ّالبني واالختالف احليود هذا من الرغم عىل

 القرب وبني واللوم العتاب بني تتوزع واألمل التعب عنارص جتاه الشاعرين شعور
 لديه يعد الذي وشوقي الليل، عىل الزمان، عىل عتابه الكفيف فاحلرصي واملناجاة؛

 ومع املكان، وعىل اإلنسان عىل عتابه اخلارصة، يف املكسورة الضلع والوطن املكان
 وبثا وحديثا، ومناجاة قربا العنارص هذه نحو عتتوز مشاعرمها فإن هذا عتاهبام
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 الشاعرين، بني وحد باالغرتاب الشعور .ولوما عتابا نحومها توزعت كام للشكوى،
 يف وذاته احلرصي حالة من يقرتب النفسية؛ احلرصي حالة مع يتناص شوقي وكأن

 هذا أسباب من ولعل .احلرصي نص عن اإلمكان قدر نصه يبعد أن حياول لكنه النص،
 وميالده شوقي نص نشأة ظروف اختالف إىل يرجع البداية يف التاميز و املطلع يف احليود

 .وحالتهام الشاعرين نفسية يف الفوارق وبعض احلرصي نص ظروف عن
 

 عىل واملدلوالت الدالالت موقع تغيري التناص عنارص إزاء النص سلوك من 
 لنص استدعائه من الرغم عىل شوقي نص أن النظر يلفت ما أولو .النص طحس

 النص وإخضاع ،سلطانه فرض حماوال منه يستدعيه فيام النص هذا يصارع  ،احلرصي
 ذلك سبيل يف النص وسلك اإلمكان، قدر سطوته من يتحرر وأن ،لسلطته القديم
 احلرصي نص من يقتبسها التي والدالالت والعبارات اجلمل توزيع منها عدة طرقا
 متجاورة احلرصي نص يف وجودها من الرغم عىل ،النص من متباعدة مساحات عىل

 من يغري لكنه ،احلرصي نص من الليل يستدعي شوقي نص أن ذلك ومن متقاربة؛
 يف "ويقعده الليل يقيم" املطلع من أبيات مخسة بعد عىل يأيت بحيث القصيدة يف موقعه
 بني خفيا رصاعا تعكس صورة وهي .ومقدمته احلرصي صن مطلع يف نجده حني

 تأيت ودالالته الليل أن عىل يدل كام اآلخر، عىل سطوته فرض نص كل وحماولة ،النصني
 ومن .شوقي نص يف عليه هي مما أكثر احلرصي، لنص الداللية االهتاممات مقدمة يف

 النجم بني ربطي لكنه احلرصي، عند كام "النجم" شوقي نص يستدعي أن أيضا ذلك
 وعند احلرصي، عند "النجم فبكاه" بالبكاء؛ النجم احلرصي يربط حني يف واملناجاة
 الفعل يقع احلرصي عند النجم من الفعل خيرج أن من وبدال ،"النجم ويناجي" شوقي

 املحب، فعل حتت شوقي عند ليقع فاعل من ُالنجم ّفتحول شوقي؛ عند النجم عىل
 الذي العام املنطق مع يتمشى التحول وهذا ،"املناجاة" إىل "ءالبكا" من الفعل ويتحول

 تغريه  جواذب من الرغم عىل شقه يف جياهد الذي اخلاص واملسار شوقي، نص حيكم
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 والتأثري، للفعل مركزا الليل ومن وصبا، حمبا املرء من جيعل  شوقي احلرصي؛ نص يف
 للفعل مصدرا"..النجم ...لاللي" به يتعلق وما الزمان من جيعل الذي احلرصي غري

 .له ومركزا اإلنسان يف يؤثر الذي
 :احلرصي قول ويف 

ــــصب ــــة منت ٌصــــنم للفتن ٍ ُأهــــــــواه وال أتعبــــــــده  ٌ َّ ُُ  
 دالالته ويوزع نصه يف موقعه من شوقي يغري احلرصي، نص يف السابع البيت وهو

 ةمقارن النص مساحة عىل أوسع مساحة هلا ويفرد عدة، أبيات عىل ومدلوالته
 واملفاهيم الكلامت من كثري عالقات فك كام احلرصي، عند النصية بمساحتها

 :فيقول  واأللفاظ والدالالت العالقات من جديدة بشبكة وربطها والدالالت،
ـــه ـــن ب ـــاد جت ـــول تك ِويق ِ ُّ ُ َ ََ ُ َ ُ  

  
ـــده ـــك أعب ـــأقول وأوش ُف ُ َُ َ ُ ِ ُ َ َ  

ـــده   ِمـــوالي وروحـــي يف ي ِ َ َ َ َ  
  

َقــد ضــيعها ســ َ َّ َ ُلمت يــدهَ َُ َ ِ  
ُنــاقوس القلــب يــدق لــه  َ َُ ُّ َُ ــده  ِ ــلع معب ــا األض ُوحناي َ َ َُ َ ِ ُ َ)١(

 عىل عدة عوامل تفرضه سابق نص بني قائام رصاعا أن بصدده نحن فيام ذلك وآية
 خيضعه أن حياول لكنه السابق، النص حضور يف يامنع ال الحق ونص الحق، نص

 حياول لكنه قديم، قار نص تشكله يف يسهم يتشكل، وليد نص له، خيضع أن ال لسلطانه
 من متباعدة مساحات عىل القديمة النصوص من يطارده ما فيوزع هبويته؛ االحتفاظ

 عن الليل فأخر السابق؛ /األصيل النص يف موقعها عن خمتلفة مواقع يف ويضعه النص،
 "النجم" وجعل اجلملة، داخل الكلامت رتبة من وغري األفعال، ارتباط وأعاد موقعه،
 بدال املحب فعل حتت واقعة الزمان وعنارص الليل وجعل فاعال، كونه من بدال مفعوال

 .١٢٣املرجع السابق، ص  ) ١(

المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - ٢۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

 وتوزيع األحداث ترتيب أعاد كام احلرصي، عند تأثريها حتت املحب وقوع من
  .اخلاص منطقه وفق الدالالت

 يف عليه هي عام ختتلف الداللية العالقات من شبكة إقامة إىل شوقي نص يعمد كام
 قول يف الرضاب مثل واحد داليل جمال يف بلفظة لفظة استبدال طريق عن احلرصي نص

 :شوقي
ُورضـــاب يوعـــد كـــوثره َُ َُ َ ُ َ ــــشهده  ٍ ــــشق وم ــــول الع ُمقت َ َُ ُ َِ ِ ُ  

 :احلرصي قول يف اخلمر من بدال
ــه ــى فم ــر جنَ ــاح واخلم ِص ِ َ ُ ــــده  ٍ ــــظ معرب ــــكران اللح ُس ْ ُ ُ  

 عىل ترد حيث املحب عىل أثرهو احلبيب وصف لوحة يف نراه ما أيضا ذلك  ومن
 :احلرصي عند النحو هذا

ـــه ســـيفا ًينـــضو مـــن مقلت ْْ ِْ ُِ ُ  
 

ــــده ــــا يغم ــــأن نعاس ُوك ُُ ُْ ً َّ َ  
ــــه   ــــق دم العــــشاق ب ِفريي ّ َ ُُ  

  
ُوالويــــل ملــــن يتقلــــده ّ ُ  

ْكــال ال ذنــب ملــن قتلـــت  َ َْ َ َّ  
 

ُعينــــاه ومل تقتــــل يــــده ْ ُ َ  
ِيا مـن جحـدت عينـاه دمـي  ْ َ َ  

 
ــــىل خديــــه تــــو َوع ْ ُردهَّ ُّ  

ــد اعرت  ــداك ق ــدميخ ــا ب   ِف
  

ـــده ـــك جتح ـــالم جفون ُفع َ ْ ُ َ  
ــــتيل  ــــذك مــــن ق ِإين ألعي ْ َ َُ ُ ــــــده  ّ ــــــك ال تتعم ُوأظنُّ َّ َ َ ُ  

 :شوقي وعند
ـــسن حلفـــت بيوســـفه ِاحل ِ ُ ُِ ُ َ َ ُ  

 
ــــرده ــــك مف ــــسورة إن ُوال ُ ََ ُ ََ َّ ِ ِ  

ــــسا  ًقــــد ود مجالــــك أو قب َ ََ َّ ََ َ َ َ  
 

ــــرده ــــد وأم ــــوراء اخلل ُح ُ َ ُ ََ َُ ِ  
ـــــت كـــــ  ُومتنَّ َ َ ـــــةَ ٍل مقطع َ َّ َ ُ ـــشهده  ُّ ـــث ت ـــو تبع ـــدها ل ُي َ َ َُ َ ُ َُ َ  
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َجحدت عيناك زكـي دمـي َ ََّ ِ َ ََ َ  
 

ـــــده ـــــدك جيح ـــــذلك خ ُأك َُ َُّ َ َ َ ِ َ َ  
ــا  ــد عــز شــهودي إذ رمت َق َ ِ ُ َّ َ َ  

 
ُفـــــأرشت خلـــــدك أشـــــهده َُ ِّ ُِ ُ َ ِ َ َ َ  

 ...خداك ...خديه ..عيناه ..يامن( والغيبة احلضور عىل خطابه احلرصي يوزع إذ  
 تاما؛ استحضارا املخاطب يستحرض شوقي لكن ..)أظنك ...يذكألع ...جفونك
 نص شوقي نص فيه يغاير سلوك وهذا ..)خدك..عيناك( املخاطب؛ ضامئر عىل مركزا

 قد خداك" العني إىل اجلحود وينسب اخلد، إىل االعرتاف ينسب احلرصي احلرصي؛
 اخلد؛ لصفة مغايرة بصفة العني فيصف "جتحده جفونك ...عيناه جحدت ...اعرتفا
 مرصع دالالت ويوزع .العني عن ذلك وينفي اخلد، محرة يف مجالية صفة عىل لريكز

 جاء لكن .دالليا العنارص هذه بني رابطا املعرتف واخلد القاتلة، العني عىل العاشق
 يف ينوع ومل رصاحة، للخد االعرتاف ينسب مل لكنه العني، إىل الدم جحود ناسبا شوقي

 من التنويع كان حني يف "جيحده خدك أكذلك ...عيناك حدتج" :فقال األلفاظ
 العني جحود أن بجوار "جتحده جفونك ...اعرتفا خداكا" احلرصي نص نصيب
 حماولة أن ويبدو ...شوقي عند شك وفيه احلرصي، عند مؤكد الشاعر لدم واجلفن
 وقيدته األمر هذا يف أوقعته التي هي احلرصي نص سطوة من اهلروب شوقي نص
 تنويع يف كبرية بحرية احلرصي نص متتع حني يف للنص معينة إنتاج طريقة حول

 عىل حيافظ أن حياول لنص سلوك هذا حال كل يف لكن الدالالت، وتوزيع املفردات
 ...مكانا متنه يف له ويفسح يستدعيه أن ارتىض آخر نص أمام هويته

 عيناه جحدت" :فقال وصف كل من جمردا الدم ذكر احلرصي أن أيضا ذلك ومن
 ويف "دمي زكي عيناك جحدت" :فقال نصه؛ متيز إضافة أضاف شوقي لكن "دمي
 إن وأنه باحلبيب، عالقتها يف حموريا عنرصا وجعلها للذات، قوي استحضار ذلك

 استحضار فإن "عيناه" احلرصي عند هو ما غري عىل "عيناك" :قوله يف احلبيب استحرض
 الذات حلضور هتيئة ولعله لوجه، وجها بقوة، حلارضةا الذات إزاء ليجعله هنا احلبيب
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 احلبيب، فعل إزاء بفعل تقوم الذات وأن احلبيب، /لآلخر استحضارا كونه من أكثر
 العام النص منطق عىل حييلنا وهذا وتأثريا، فعال متلك بل فقط، تأثريه حتت تقع ال وأهنا
 من بدال فيه ويؤثر النجم حبامل يناجي حيث ومطلعها؛ القصيدة بداية يف رأيناه الذي

 شوقي عند نراه وسوف سبق، امفي احلرصي عند كام واملؤثر الفاعل النجم يكون أن
 ... هززت ... بجيدك مهمت" الذات إىل األفعال هذه يسند عندما ذلك بعد أيضا

 عىل والقدرة الفعل يف رشيكا املحب ذات من جيعل فشوقي ، " .... أعطفه ... أرشكه
 ...وفعله تأثريه حتت فقط واقعة وليست وأفعاله، احلبيب مع ساواةامل قدر عىل التأثري
 احلرصي لنص التبعية كامل من التحرر حياول ال هنا شوقي نص سلوك فإن وعليه

 عىل املرتابطة العالقات من شبكة ويقيم للدالالت، كذلك يؤسس لكنه فحسب،
 "دمي زكي" :قوله يف شوقي نص خروج ُيفهم السياق هذا ويف .املختلفة النص مساحة

 الزمان وأحداث احلبيب فعل حتت يقع الذي احلرصي وأن ."دمي" احلرصي نص عن
 فلم احلبيب لذات صنوا املحب ذات من جيعل أن مهه من ليس "النجم بكاه ...أرقه"

 والقتل الغزل عنارص أن -سنرى كام - ذلك سبب ولعل  "دمي" قال أن عن يزد
 مبارشة غري أخرى وصورة مقنعا تعبريا تعد غزلال لوحة ودالالت احلبيب وصورة
 عند خيتلف واألمر له، ومقدمة املمدوح عن حلديثه وبداية باملمدوح، الشاعر لعالقة
 له بممدوح يربطها وال بعدها ملا تلميحا املقدمة جيعل ال لكونه دمه يزكي الذي شوقي

 .النص يف اآلخر لذات وزيادة مكافئا ذاته من جيعل لكنه احلرصي، ممدوح خصائص
 والرمي والقتل الدماء عىل احلبيب فتنة وصف يف يركز احلرصي أن الطريف ومن

 القتل موقف خيترص شوقي لكن ..)قتلت...العشاق دم ..سيفا ..قتيل ...بدمي ..دمي(
 رسيعا ويمر ..احلرصي نص يف األمر عليه ما غري عىل مفرداته ذكر يف ويزهد والدماء

 يستعيض لكنه املحب، يف فعله وأثر احلبيب فتنة وصف يف  فتكوال القتل لوحة عرب
 يوسف اهللا نبي بجامل وحسنه ومجاله احلبيب فتنة بربط املوقف هذا يف التفصيل عن
u، احلسن" ذلك عن احلديث يف والتوسع املدينة، نسوة قبل من األيدي وتقطيع 

المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - ٢۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 ال لكنه وأدواته، القتل عالمات استحضار من خيفف موقف وهو ."...بيوسفه حلفت
 لوحة يف السكني توجد احلرصي، لوحة يف السيف وجد فإن تاما؛ ختلصا منها يتخلص
 إن بل .شوقي عند واحلسن الشغف وجد احلرصي عند والفتنة القتل وجد وإن شوقي،
 حتيي التي اجلامل فتنة أن حني يف "...تشهده تبعث لو" النسوة، يف احلياة يبعث شوقي
 يف يقتل ال شوقي عند احلبيب اجلميل فاحلسن ...احلرصي عند متيتو تقتل شوقي عند
 واملوت بالقتل احلبيب يرتبط احلرصي عند أما ..احلياة عىل باعث هو بل حال، كل

 من وكثف والدماء والقتل املوت عنارص ذكر يف توسع ولذا ...حال كل يف والفتنة
 مع ينسجم احلرصي عند ثيفالتك وهذا .شوقي فعل ما عكس به تتعلق التي املفردات

 ودالالت القصيدة أول يف بالليل ربطناه لو خاصة ،الكلية ودالالته النص، بناء منطق
 الليل، يستدعيها دالالت من وغريها احلياة، وهناية واهلالك واملوت والسهر اخلوف
 توالدالال منه، األخري اجلزء ضوء يف النص من اجلزئية هذه إىل نظرنا لو كذلك واألمر
 ويربط بطشه من خوفا يسرتضيه عندما القصيدة، هناية يف املمدوح ذكر تصاحب التي
 :يقول إذ والبطش والقتل السيف وبني بينه

َأتـراك غـضبت ملـا زعمــوا َ ُِ َ َ ُوطمى مـن بحـرك مزبـده  َ ْ ُ ََ  
ــه ــيفك مربق ــن س ــدا م ُوب ِ ُ َ ِ َ َ  

 
ُوعال مـن صـوتك مرعـده َِ ْ ُ  

َهل تأيت الريح عىل رضـوى  ُْ َ ّ ِ َ  
 

ـــــــصعده ُفتقويـــــــه وت ِّ َ ُّ  
ُأنــت املــوىل والعبــد أنــا  َ َ  

  
ـــده ـــدك توع ـــأي وعي ُفب َ ِِّ ُِ َ  

ِمـــا يل ذنـــب فتعـــاقبني  ُ ٌ ــده  ِ ــت ي ــوايش تب ــذب ال ُك َّْ َ ِ  

 لوحة وكأن ،"توعدين" عن وعدوله وحتوله "أنا" :قوله بعد "توعده" الحظ 
 خيرج وقيش نص أن نجد وعليه ...املدح لوحة من مقنعة صورة احلرصي عند الغزل

 شوقي نص وأن النصني، بني العالقة من الرغم عىل احلرصي نص عن العام منطقه يف
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 حملها وحيل بعيد حد إىل واملوت القتل فكرة من يتخلص احلبيب وصف جزئية يف
 تظهر التي اللوحة هذه بني يربط ومل "تبعث ..يوسفه" حييي، الذي احلسن معاين تعميق
 فعل كام القصيدة يف مذكور أو بممدوح عالقته بلوحة باآلخر الشاعر عالقة

 عمقه يف احلرصي نص عن شوقي نص وحتول احليود من نوع وهذا ...احلرصي
    .الداللية سريته وحقيقة
 هويته بناء يف شوقي نص سلوك بنيُي بل النصني بني العالقة ينفي ال احليود وهذا   
 شوقي نص وقوع يعني ال ياحلرص نص استدعاء وأن يستدعيه، الذي النص مع حتى
 النقطة يف لوحظ مما الرغم فعىل دالالته؛ أسري يقع وأن منطقه وتام سلطانه كامل حتت

 لوحة استدعاء منها أمور؛ عدة يف النصني بني قائمة  العالقة نفإ حيود، من السابقة
 .النصني بني األثر وهذا الصفات هذه تفاوت مع املحب، عىل مجاله وأثر وفتنته احلبيب

 .وتكثيفها املتفرقة الدالالت مجع
 مساحة يف وتكثيفها املتفرقة الدالالت مجع الصدد هذا يف أيضا النص سلوك ومن

 عنارص معظمها يف هي اللوحة هذه يف شوقي نص هبا ّتفرد التي العنارص .واحدة نصية
 :شوقي قول ذلك ومن احلرصي؛ نص من متفرقة مساحات يف مبثوثة

ُاحلــسن حلفــت  َ َ ُ ِبيوســفهُ ِ ُ ِ  
 

ـــرده ـــك مف ـــسورة إن ُوال ُ ََ ُ ََ َّ ِ ِ  
 

 .نصه من واحدة مساحة يف النصية والعنارص الدالالت من جمموعة جيمع حيث
 من أكثر يف موزعة لكنها احلرصي، نص يف أصول هلا العنارص هذه نجد تأملنا ولو

 أن العلم مع واحدة؛ مساحة يف شتاهتا مجع أن شوقي نص سلوك وكان النص، يف مكان
 وحتل احلرصي نص يف جاورهتا عنارص عن تنفصل ألهنا حاهلا، عىل تبقى ال دالالهتا
 ترد التي وأثره احلبيب لوحة يف اليد أن ذلك ومن شوقي؛ نص يف أخرى عنارص حملها
 :النحو هذا عىل شوقي لوحة يف
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ــــة ــــل مقطع ــــت ك ٍومتنَّ َ ََّ َ َُ َُّ ــشهده  ُ ــث ت ــو تبع ــدها ل ُي َ َ َُ َ ُ َُ َ  
 :هكذا ياحلرص عند جاءت

ــت ــن قتل ــب مل ــال ال ذن ْك َ َْ َ ــــده  َّ ــــل ي ــــاه ومل تقت ُعين ْ ُ َ  
 عند عليها الفعل ووقوع احلرصي، عند اليد براءة من نفسها الدالالت وحتمل

ّوتربأ عينه، تقتل الذي اجلميل سنَباحل دالليا ترتبط احلرصي عند لكن شوقي،  أما يده، ُ
 ترتبط لكن اجلميل َباحلسن ترتبط ال القطع فعل عليها يقع التي اليد فإن شوقي عند

 .بالنسوة
 :قوله يف شوقي وصياغة 

ِاحلـــسن حلفـــت بيوســـفه ِ ُ ُِ ُ َ َ ُوالـــسورة إنـــك مفـــرده  ُ ُ ََ ُ ََ َّ ِ ِ  
 :قوله يف احلبيب ذكر عن بعيدا احلرصي بقول فيها تأثر 

ــــه ــــاه غــــالم أورث ُوكف َْ َ ُإســـحاق املجـــد وأمحـــده  ٌَ ْ ََ ْ َ ِ َ ْ ِ  
 :وقوله

ـــشعر ق ـــيالن ال ُغ ُْ ِّْ ـــهَ ُدامت ََ  
 

ُجرمـــي النَّحــــو مــــربده ُ ْ َّ َ ُ ُّ ِْ  
ِوخليل لغـات العـرب يقــ  ْ ُ ْ ُ ُِ ُـفي كتـاب العـني ويـرسده  َ َ َ َ َُ ْ ِْ ْ ِ  

 لوحة يف احلرصي يذكرها ومل اللوحة هذه يف شوقي ذكرها التي الشهود وكذلك
 :قوله يف املمدوح لوحة يف القصيدة آخر يف ذكرها لكنه ،الغزل

ِفـــوزير العــــرص وكات َ َِ ــــــصده  ُبــــهُ ــــــله ومق ُومرس ِّ َ ُ ُِّ  
 :شوقي عند والليل النجم بني اجلمع ذلك ومن   

ــاجي الــنَجم ويتعبــه ُوين ُ ُ َ ُ َِ ـــده  َ ـــل ويقع ـــيم اللي ُويق ُ َ ُ َُ ِ َ َ ُ  
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 هذه ذكر فاحلرصي احلرصي؛ عند بيتني يف املدلوالت هذه  تتوزع حني يف 
 وربط مجعها شوقي لكن تنوعة،م داللية سياقات ويف متباعدة مساحات يف العنارص

 سلك نصه لكن الباب، هذا يف احلرصي بنص تأثر التأثر حيث من فهو دالليا، بينها
 نصه، من واحدة مساحة يف وتسكينها املكاين وضعها مستوى عىل مغايرا مسلكا

 جديدة داللية عالقات وإقامة احلرصي، نص يف هبا ارتبطت التي دالالهتا وتفكيك
 .االستدعاء مع جنب إىل جنبا وجد احليود من نوع وهذا .نصه يف هبا ترتبط

 عكس وهو - سلوكه عنه ومتايزه احلرصي نص عن شوقي نص حيود ومن
 الدالالت توزيع طريق عن مكانيا الدالالت موقع تغيري نحو -السابق السلوك

 إىل يعمد كام واحدة، نصية مساحة يف املتجاورة الداللية والعنارص املكثفة واملدلوالت
 وينشئ ومتباعدة، متفرقة مساحات عىل فيوزعها احلرصي عند دالليا املرتابطة نارصالع
 الوقت يف لكنها احلرصي، نص إىل تشري ناحية من فهي جديدة، داللية عالقات هلا

 قول  ذلك ومن .السابق النص سلطان من وتتحرر اخلاصة هويتها تبني نفسه
 ....احلرصي

ــــة منتــــصب ٌصــــنم للفتن ٍ ـــــــواه وال  ٌ ـــــــدهُأه ُ أتعب َُّ  
 من أوال وينقلها شوقي يأيت ثم والتعبد، العبادة ومكان الصنم، املعبود بني جامعا  

 أبيات عىل عنارصها يوزع ثم نصه، يف ويؤخرها احلرصي عند القصيدة بداية يف موقعها
 :شوقي يقول احلرصي، عند واحد بيت يف جمموعة أهنا مع متفرقة، ومساحات عدة

ـــاد ـــول تك ُويق َ ََ ـــهُ ـــن ب ِ جت ِ ُّ َ ُ  
 

ـــده ـــك أعب ـــأقول وأوش ُف ُ ََ ُ ِ ُ َ َ  
ـــده  ِمـــوالي وروحـــي يف ي ِ َ َ َ ــد ضــيعها ســلمت يــده  َ ُق َ َ َُّ َ َِ َ َ  

ــاقوس القلــب يــدق لــه ُن َ َُ ُّ َُ ـــده  ِ ـــلع معب ـــا األض ُوحناي َ َ َُ َ ِ ُ َ  
 يف احلرصي عند ورد بيت من دالالت األبيات هذه إىل جيمع بل ،فقط هذا ليس

 :احلرصي يقول إذ الغزل لوحة غري ولوحة احةاملس هذه عن بعيدة مساحة
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ِمــوالي وروحــي يف يـــده ِ َ َ َ ــده  َ ــلمت ي ــيعها س ــد ض ُق َ َ َُّ َ َِ َ َ  
 ببعض يأيت شوقي لكن املمدوح، إىل احلرصي حديث يف البيت هذا يرد حيث

 املدلوالت من ّكام بذلك ّفجمع واملعبد، العبادة مع ترتابط وجيعلها ،الغزل يف دالالته
 مساحة يف وكثفها مجعها احلرصي، نص من خمتلفة مساحات يف ملتناثرةا والدالالت

 .العالقات من جديدة شبكة خالل من ترابطها وأعاد واحدة
 شبكة وإقامة واملدلوالت للدالالت الداليل املوقع بتغيري يتعلق الذي احليود ومن

 عند املدح لوحة من الدالالت شوقي لْقَن النصني؛ منطق ومتايز العالقات، من جديدة
 النصني منطق متايز إىل رجوعه بجوار احليود من النوع وهذا .الغزل لوحة إىل احلرصي

 إيل والنظر قراءته يف وطريقة ،احلرصي لنص شوقي نص من تأويال يعكس أنه غري
 آن؛ يف احلرصي نص عن شوقي لنص وحيودا تأثرا يعد كذلك املسلك وهذا ،دالالته

 وداللية فنية بيئة يف وأقامها مكاهنا، من ونزعها جانب، من العنارص هذه عيل نص كونه
 يف احلرصي يذكرها مواطن عدة يف ذلك ويظهر .آخر جانب من عليه كانت عام تلفةخم
 هبا يتجه شوقي لكن ،عائمة داللية مساحات يف األقل عىل أو للمديح، الداللية ةساحامل
 هبذه حاد شوقي يكون إما النياحل ويف خالصة؛ وغزلية عاطفية مساحات نحو نصه يف

 شوقي نص فطنة مع احلرصي، نص فيه زرعها الذي الداليل موقعها عن الدالالت
 نص يف الدالالت هذه تأول شوقيا نص يكون وإما احلرصي، نص يف لدالالهتا
 احلرصي عند السابق البيت هذا مثل يستوحي شوقي كان وإن .غزليا تأويال احلرصي

 أو بعضا، بعضها يتمم لوحات واملديح الغزل كون إىل فطن قيشو أن عىل داللة فله
ع تعبري هذا  الغزل أبيات حد عند غزله يف شوقي يقف مل ولذا رصيح؛ تعبري وذاك مقنّ
 العنارص هذه وظف شوقي لكن ممدوحه، يف وقوله أبياته استدعى بل احلرصي عند

 لوحة يف منها جاء وما رصياحل عند الغزل لوحة يف منها جاء ما الغزل، لوحة يف مجيعا
 :املديح لوحة يف احلرصي عند دِرَي  الوايش فذكر املديح؛
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ــــاقبني ــــب فتع ــــا يل ذن ِم ُ ٌ ُكــذب الــوايش تبــت يــده  ِ َّْ َ ِ  
  :الغزل لوحة يف يرد شوقي وعند

ــك مــا َبينــي يف احلــب وبينَ َ َ ِّ ــــــسده  َُ ــــــدر واش يف ُال يق ُ َُ ِ ٍِ ُ  

 بنص ذلك يف وتأثره الوايش، تدعاءاس من الرغم عىل شوقي نص أن هنا ويالحظ
 عند واملمدوح بالشاعر عالقته من الوايش ذكر ينقل األول :بأمرين يقوم نهفإ احلرصي
 لوحة ومن داليل حميط من شوقي فنقله شوقي؛ عند واملحبوب بالشاعر ُلريبط احلرصي

 يف رصياحل نص يف نجح الوايش أن الثاين الغزل، لوحة إىل آخر داليل حميط إىل املدح
 وبني بينه اإلفساد يف شوقي عند الوايش فشل حني يف املمدوح، وبني بينه العالقة إفساد

 لكن "يده تبت" بقطعها ليدعو الوايش يد يستدعي احلرصي أن إىل باإلضافة .املحبوب
 آخر، بيت يف اليد بذكر كبرية مساحة بعد ويأيت بيت، يف الوايش ذكر جيعل شوقي

 ،"يده سلمت" له الدعاء إىل "يده تبت" عليه الدعاء من يغريو باملحبوب، يربطهاو
 نص يف حارضا كان مهام احلرصي نص وأن النصني، بني التاميز يبني سلوك وهذا

 شوقي نص وأن ويبعدها، عليه سطوته ضعفي أن حياول شوقي نص أن غري شوقي
 إعادةو والدالالت العنارص بتوزيع احلرصي نص سلطان من يتخلص أن حاول مهام
 ويربز احلضور يف ُيلح احلرصي نص أن غري احلرصي نص من أنقاض عىل نصه بناء

 قول إزاء "يده سلمت" شوقي قول أن مثال ذلك ومن ..واآلخر احلني بني سلطانه
 شوقي عند يفلح ال مركزها اليد تقع لعبارة الداليل التحويل هذا "يده تبت" احلرصي

 القطع حيمل احلرصي نص أن ذلك وبيان رصي؛احل نص محلها التي الدالالت طرد يف
 لعبارة دالليا املناقضة عبارته من الرغم عىل شوقي نص وأن الوايش، هذا ليد والبرت

 هذه محلتها التي الداللية احلمولة ّوبقية "تبت" ودالالت القطع دالالت نفإ احلرصي
 ولعل - يغريها أن لحاو وإن- شوقي نص منها يربأ ال العربية يف تارخيها عرب العبارة

 ،"...يدا تبت" املسد سورة يف الكريم بالقرآن الصيغة هذه ارتباط ذلك، أسباب من
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 ."يده سلمت" شوقي عبارة شعبية من الرغم عىل
  :املمدوح خماطبا احلرصي وقول

ـــا ـــد أن ـــوىل والعب ـــت امل ُأن َ ــــدك توعــــده  َ ُفبــــأي وعي َ ِِّ ُِ َ  

 :شوقي قول يف يظهر
ـــد ـــوالي وروحـــي يف ي ِم َ َ َ ُقــد ضــيعها ســلمت يــده  ِهَ َ َ َُّ َ َِ َ َ  

 عند املديح لوحة يف وجماهلا الداليل حيزها من أيضا ينقلها شوقي نص لكن
 السابق قوله يف احلرصي نص كان وإن ،الغزل لوحة يف احلبيب هبا ليخاطب احلرصي

 )١(:قوله يف النعامن إىل معتذرا وقوله النابغة نص إىل يأوي
ــــا ف ــــإن أك مظلوم َف ً ََ ُ َ ــــهِ ــــد ظلمت ُعب ََ ٌَ ُوإن تـــك ذا عتبــــى فمثلـــك يعتــــب  َ ُ َِ َِ ُُ َ ُ َ ِ  

)٢(:وقوله 
ــة نــك أمان ًأتوعــد عبــدا مل خيُ َ ًَ َُ ََ َ َ ُوترتك عبدا ظاملا وهـو ظـالع  ِ َ َ َِ ًِ ً َ ُ ُ َ  

 به يتعلق بام الداللية عالقته وقطع عنه، ونأى النعامن نص من نفر شوقي نص فإن 
 وصف يف احلرصي قول أيضا كذل ومن .وأعرض عنه وحاد احلرصي نص يف

 :املمدوح
ــسه ــك الم ــو ان ــركن ل ُوال ُُ ُِّ ِّ ـــيض بكفـــك أســـوده  ْ ُالب ُ َ َْ َ َ ّ ّ ِ  

 :قوله يف احلبيب وصف يف شوقي فيأخذها
ـــه ـــج ل ـــاد حي ـــال ك ُوبخ ُّ َ ََ َ ُ ٍ ـــودهِ ـــل أس ـــان يقب ـــو ك ُل ُ َ َّ َُ ُ ََ َ

 حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثالثة، القاهرة، دار املعارف، ،ديوان النابغة الذبياين   )١(
 .٧٤م، ص ١٩٩٠

 .٣٨املرجع السابق، ص     )٢(
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 وصفو الغزل حمور حمورين عىل احلرصي قصيدة بناء يف وجد شوقي وكأن
 تأثري بعض من الفكاك خالهلا من حياول فرصة املمدوح وخطاب املدح وحمور ،احلبيب

 شوقي وأن خاصة .احلبيب إىل املمدوح يف نصه دالالت من كثريا فينقل احلرصي؛ نص
 احلرصي، نص بناء أساسه عىل تم الذي املنطق يغاير منطق عىل نصه يؤسس أن حياول
 الداليل موقعها من غري وإن حتى احلرصي صياغة من كثري أمام يصمد مل ذلك مع لكنه

 قصيدة بناء أن نجد تعبري أقل عىل لكن .السابق النص سطوة من نوع إىل تشري أهنا إال
 املديح بجوار الغزل لوحة عىل احلرصي نص وبناء فقط الغزل لوحة عىل شوقي

 تضمني يعد آخر جانب ومن جانب من هذا احليود، من نوعا يعد واالستعطاف،
 احلبيب إىل شوقي عند وحتويلها املمدوح شأن يف احلرصي نص من عنارص نصه شوقي
 التي العنارص أن ذلك وبيان احلرصي؛ لنص شوقي نص من والتفسري التأويل من نوعا

 نوعا تعد لديه الغزل لوحة يف ووضعها احلرصي عند املديح لوحة من شوقي أخذها
 عن تعرب احلرصي نص يف املديح ولوحة الغزل لوحة أن عىل يقوم والتفسري التأويل من

 لوحة يف رصيح غري مقنعا ومرة املديح لوحة يف رصحيا مرة جاء لكنه واحد، موضوع
 .واحدا تعامال اللوحتني مع شوقي نص تعامل ولذا الغزل،

 وتدور املكان، من الشاعر معاناة يف -اجلملة عىل -شوقي نص دالالت تنحرص
 وتنحرص الشاعر، عىل العالقة هذه وأثر عربالشا وعالقته احلبيب وصف حول

 التي واملشاعر شوقي، نص هبا ُكتب التي الروح فإن ولذا اجلوانب، هذه يف الدالالت
 احلرصي، نص عىل تسيطر التي املشاعر تلكم عن كبريا اختالفا ختتلف عليه، تسيطر

 مشاعر عليها تسيطر احلرصي عند الغزل لوحة يف فاخلطاب هبا، كتب التي والروح
ع خطابه من نوعا وتعد املمدوح، إىل اخلطاب لوحة  وصورة .املمدوح هذا إىل املقنّ

 لوحة تعد الغزل لوحة أن كام املمدوح، صورة أعامقها يف ختفي الغزل يف املخاطب
 لوحة تقع حني يف هلا، دالليا تتميام وتعد املخاطب، عن احلديث أو املديح للوحة متممة
 احلرصي نص أن البحث يرى الباب هذا ويف .النص مركز يف شوقي نص يف الغزل

المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - ٢۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 الشاعر عالقة أساسه واحد، عام ومعنى واحد، موضوع حول ومعانيه دالالته تدور
 يقول حينا، مبارشة غري بصورة ..وخوفا واعتذارا ومدحا وصفا فيه والقول باملمدوح

 أجزاء ثرأك يف مبارشة وبصورة رصحية، بصورة قوله عن يعجز ما الشاعر فيها
 لوحة يف وأدواته والقتل املوت دالالت كثرة منها كثرية؛ ذلك عىل واألدلة ...القصيدة،

 يف يتكرر نفسه املعجم وهذا  ..)قتيل -قتلت -دمي - دم -سيفا -يريق (:مثل من الغزل
 :قوله يف املدح لوحة

ــوا ــا زعم ــضبت مل ــراك غ َأت َ ُِ َ َ َ  
 

ــده ــرك مزب ــن بح ــى م ُوطم ْ ُ ََ  
َوبـــدا مـــن ســـي  ُفك مربقـــهَ ِ ُ َ ِ  

  
ــن صــوتك مرعــده ُوعــال م َِ ْ ُ  

َهل تأيت الريح عـىل رضـوى  ُْ َ ّ ِ َ  
 

ُفتقويــــــــه وتــــــــصعده ِّ َ ُّ  
ـــا  ـــد أن ـــوىل والعب ـــت امل ُأن َ َ  

 
ــــدك توعــــده ــــأي وعي ُفب َ ِِّ ُِ َ  

ــــاقبني  ــــب فتع ــــا يل ذن ِم ُ ٌ ِ  
 

ُكــذب الــوايش تبــت يــده َّْ َ ِ  
 .................. .......................... 

ــت فلــست عليــك أعــدده  ْاك قـــىض ال أنــــواهللاُّ بـــذ ُـ ِّ ُ ََ ْ َ  

 لعطاء يتعرض من يطلبه عام كثريا خيتلف ال حمبوبه من احلرصي يطلبه ما أن كام
 لوحة يف قوله يف كام فيها، تفصيل ال جمملة صورة يف بطلبه جاء أنه كام .ونواله احلاكم
 :الغزل

ــت ضــنَى ــو داوي َمــا رضك ل ََ ْ َ َّ  
 

ــــدنيك وتب ْصــــب ي ُ ٍّ َُ ُعــــدهَْ ِ  
ـــا  ـــه رمق ـــواك ل ـــق ه َمل يب َ ِ ْ ُ  

 
ـــــه عـــــوده ُفليبـــــك علي ُ َّ ْ َُ ِ ْ  

ــد غــد  ــدا يقــيض أو بع ٍوغ َِ َ ْ َ َْ ـــزوده  ً ـــر يت ـــن نظ ـــل م ُه َّ َْ َ ٍَ َ ِ  
 :املدح لوحة يف قوله يف املمدوح من والقرب العفو طلب من جدا قريب وهو
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ــيش ــت نعمــى عي ِولقــد ذهب ْ ْ ََ َ ُ ْ َ ـــف املـــال ومتلـــده  َ ُوطري َ ْ ُ ِ ُ  
 :وقوله

ـــتج ـــالعفوَس ـــدك ب َود لعب ِ ـــرده  ُ ـــيظ ويط ـــذيب الغ ُفي ُ ْ َُ َ  

 :الغزل يف قوله أن كام
ــن قتلــت ــب مل ــال ال ذن ْك َ َْ َ ــــده  َّ ــــل ي ــــاه ومل تقت ُعين ْ ُ َ  

 :وقوله
ِإين ألعيــــذك مــــن قــــتيل ْ َ َُ ُ ــــــده  ّ ــــــك ال تتعم ُوأظنُّ َّ َ َ ُ  

 :املمدوح يف قوله من قريب
ْعن غري رضاي جرت أشـيا َ َ َ َ  

 
ــ ــواك وجتم ــيض س ِء تغ ْ ُ َ ُ ُ   ُدهُ

ــــْ  ـــىض ال أن ـــذاك ق   واهللاُّ ب
 

ــدده ــك أع ــست علي ُت فل ِّ ُ ََ ْ َ  
ـــهده  ال تغــــد عــــيل بمجــــرتم  ـــدك ش ـــت عن ُمل يثب َّ ُُ ْ ْ  

 املنطق هو هو الغزل لوحة بناء يف احلرصي إليه احتكم الذي املنطق أن ذلك ويؤيد
 يف منالز لعنارص البني احلضور ذلك ومن املديح؛ لوحة بناء يف عليه اعتمد الذي نفسه

 لوحة افتتاح وكذلك )غده...ياليل( الزمن بذكر تبدأ الغزل لوحة إن بل اللوحتني
 "...بنيه ُّأجل كالدهر" :بقوله املدح

 شوقي نص استدعاها التي العنارص أن تبني النصني بني الفوارق هذه فإن وعليه
 من حتمله امم بكثري أكرب التاميز من كبريا كام حتمل اجلديد موقعها يف احلرصي نص من

 تسكن قبل ذي وكانت شوقي نص سكنت التي العنارص هذه وأن والتوافق، التشابه
 نص يف عليه كانت كام الداللية وعالقاهتا النصية، حياهتا تعد مل احلرصي، نص

 نص يف ووجودا سلطانا احلرصي لنص يمنح حضورها جمرد كان وإن احلرصي،
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 وأظهرت هويته منحته شوقي نص يف االختالفات وهذه احليود هذا أن كام .شوقي
 نص يف يوجد واملدلوالت الدالالت هذه من كثريا أن من الرغم وعىل اخلاصة، سامته
 بل له، تستسلم وال منطقه عيل تتأسس ال لكنها سابق بنص عالقة هلا وأن آخر،

 سطح حتت ُيلحظ ال قد الذي النيص والتاميز القوي، الرصاع من نوعا إزاءه مارست
  ..اللفظي بهالتشا
 

 التناصية مرجعياته تعدد احلرصي، نص عن متايزه بناء يف شوقي نص سلوك ومن
 واحد؛ آن يف نص من أكثر استدعاء النص عن احليود أنواع فمن ؛الواحدة اجلزئية يف

 يف نص من أكثر ودجمه متعددة، نصوص عىل النص انفتاح يف الطريقة هذه أن بمعنى
ّتضيع أهنا غري نص، من بأكثر يتأثر املتولد النص جعلت ْوإن واحدة، مقولة  معامل معها ُ
 الذي النص سلطان حتت - مثال املعارضات يف- النص يقع فال الواحد، النص

 النص صوت خفت النص يف السابقة النصوص أصوات تعددت كلام وأنه .يعارضه
 كلام السابقة النصوص سلطان وأن الناشئ، النص عىل سلطان كبري له يعد فلم الواحد
 النص متايز من كبريا قدرا وأظهر بعض، سطوة بعضها أفقد نصوص عدة عىل توزع

 :قوله يف نراه ما الباب هذا يف شوقي نص سلوك ومن .اجلديد
ُســــبب لرضــــاك أمهــــده ِّ ٌ َُ َ َُ َ ِ ـــده  ِ ـــال اخلـــرص يعق ـــا ب ُم َ ُ َُ ِّ ِ ُ  

 يقول الذي القمراوي َنص رصياحل نص مع حواره خضم يف  استحرض حيث
)١( :فيه

ـــده  ًقد سـهل خـدك وجـه رىض ـــك يعق ـــب من   واحلاج

  .٩ ص "يا ليل الصب"معارضات قصيدة    )١(
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 :شوقي قول ويف 
ــه ــصن ل ــروي الغ ــوام ي ُوق ُ َ ََ ُ ٍ ــــده  َ ــــسبا والــــرمح يفنِّ ُن ُ ُ َُ ََ ًُ َ  

)١( :اخلطيب بن الدين لسان لقول استدعاء
ّوروى النّعامن عن مـاء الـسام َِ ْ ْ ِكيف يروي مالك عـن أنـس  َُ ْ ٌْ ِ ْ َ  

 :قوله يف الكريم بالقرآن تأثره أيضا ذلك ومن
ـــدك أرشكـــه ُومهمـــت بجي َُ ََ َ ِ ِ ِ ُ ُفـــأبى واســـتكرب أصـــيده  َ َ َُ ََ َ َ ِ َ َ  

 :شوقي قول ويف
ـــفه ـــت بيوس ـــسن حلف ِاحل ِ ُ ُِ ُ َ َ ُ  

 
ُوالــــسورة إنــــك مفــــرده ُ ََ ُ ََ َّ ِ ِ  

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

............................ 
ــــت َومتنَّ َ ٍ كـــــل مقطعـــــةَ َ َّ َ ُ ُّ ُيـــدها لـــو تبعـــث تـــشهده  ُ َ َ َُ َ ُ َُ َ  

 :يقول عندما األول املقام يف احلرصي بقول "يوسفه" صياغة يف تأثر الذي
ـــــه ُوكفـــــاه غـــــالم أورث َْ َ ُإســــحاق املجــــد وأمحــــده  ٌَ ْ ََ ْ َ ِ َ ْ ِ  

 :أيضا يقول وعندما
ــــه ــــشعر قدامت ــــيالن ال ُغ ََ ُ ُْ ِّْ َ  

 
ــــربده ــــو م ــــي النَّح ُجرم ُ ْ َّ َ ُ ُّ ِْ  

ـــَوخ  ــرب يق ــات الع ــل لغ ِلي ْ ُ ْ ُ ــرسده  ُِ ــاب العــني وي ــفي كت ُـ َ َ َ َُ ْ ِْ ْ ِ  

، املجلد الثاين، صنعه وحققه وقدم له، حممد مفتاح، الطبعة ديوان لسان الدين بن اخلطيب السلامين  ) ١(
 .٧٩٢م، ص١٩٨٩ار البيضاء، دار النرش للثقافة والتوزيع، األوىل، الد
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 اهللا نبي قصة واستحضار الكريم بالقرآن تأثره بجوار -  النص يف استحرض فقد
 نصوص ألصوات نصه واستمع احلرصي، نص بجوار نصوص عدة ،u يوسف
 ...أمحده" :قوله يف احلرصي نص عند السياق هذا يف األمر يقف ومل متعددة، شعرية
 يقول الذي األرجاين نص منها أخرى نصوص إىل تعداه بل فقط؛ "مربده ...قدامته

)١( :فيه
ــرت ــالق إذا ذك ــرم األخ ْك ِ ُ ِ ُ ـــت حممـــده  َ ـــرشع وأن ّكال ُ َّ ِ  

 ابن قول شوقي نص يف اجلزئية هذه يف صداها يرتدد التي األصوات ومن
)٢(:الرومي

ــــبح يوســــف  ٌكــــان للحــــسن يوســــف   ُوهــــي للق
)٣(:فيه يقول الذي سهل ابن نص كوكذل

ــــة ٍلــــو أنــــه عــــن حلوري َِّ َّ ُِ َ َّ َ َ  
 

ــر ــسحر والنَح ــني ال ــه ب ِألقت َِ َ َُ َ َ َ  
ـــه  ـــا بألفاظ ـــا ميت ـــو دع ِول ِ َ ِ ً َ َ ََ  

 
ِإذن للبـــــاه مـــــن القـــــرب َ ََ ُ ِّ َ َ ِ  

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

........................ 
ِيا يوسف احلـسن ويـا سـامر ِ َ ِ ُ َي اهلجر   َُ َ ُأشفق للهوى العذريَّ َ ِ ِ َ  

َوجدت ودالالت ألفاظ سهل ابن نص يف وردت فقد  سياق يف شوقي نص يف ِ

 املجمع الثقايف، اإلمارات، ،)قرص مرن( املوسوعة الشعرية،ديوان ناصح الدين األرجاين،   )١(
 .م٢٠٠٣

 اجلزء الثاين، رشح أمحد حسن بسج، الطبعة الثانية، بريوت، دار الكتب العلمية، ديوان ابن الرومي،   )٢(
  .٤١٧م، ص ٢٠٠٢

دراسة وحتقيق يرسي عبد الغني عبد اهللا، الطبعة الثالثة، بريوت، دار ديوان ابن سهل األندليس،    )٣(
 .٣٦م، ص٢٠٠٣الكتب العلمية، 
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 واحلياة املوت عىل تدل عنارص سهل ابن نص يف نجد إذ سهل؛ ابن نص لسياق مشابه
 عنارص وهي "ُاحلسن يوسف يا ...حلورية ّعن" :اجلامل بجوار  "القرب من لباه ...ميتا"

 حوراء ...تشهده تبعث ....بيوسفه حلفت احلسن " السياق هذا ثلم يف شوقي ذكرها
 بجوار هذا سهل ابن َنص شوقي نص استدعاء يف للشك جماال يدع ال بام "...اخللد

 يوزع شوقي نص من واحدة جزئية يف  السابقة األصوات واجتامع .األخرى النصوص
 جاء استدعاءها وأن خاصة فقط، احلرصي لنص خالصة جيعلها وال النص مرجعيات

 :القائل األرجاين نص ُاستدعي كام .احلرصي نص فيه يستدعي الذي نفسه السياق  يف
)١(

ـــوده ُواخلـــال بخـــدك أس ْ َ َ ُِّ ــسده  َ ــدري حي ــذلك ص ُول ْ َ َ َِ ْ َ  
ِومجع  :فيه يقول الذي احلرصي نص وبني بينه ُ

ــسه ــك الم ــو ان ــركن ل ُوال ُُ ُِّ ِّ ـــوده  ْ ـــك أس ـــيض بكف ُالب ُ َ َْ َ َ ّ ّ ِ  
)٢( :القائل سهل ناب ونص

ِكــأنام اخلــال عــىل خــده ِّ ََّ َ ُ َ َ  
 

ِسواد قلبي يف لظـى اجلمـر َ ََ َ ُ  
ًأجرى دمي يف خـده صـبغة  َ ِ ِ ِّ َ َ ِفاسود منـه موضـع الـوزر  َ ِ ُ ُ َّ َِ َ ِ ِ َ  

 :شوقي قول يف
ُوبخـــال كـــاد حيـــج لـــه ُّ َ ََ َ ُ ٍ ُلــو كــان يقبــل أســوده  ِ ُ َ َّ َُ ُ ََ َ  

 لنص كان وما شوقي، نص يف واحدة جزئية يف ثالثة أصوات اجتمعت حيث
 جمتمعة فيها والنظر النصوص، هذه تفاعل لوال النحو هذا عىل يأيت أن هذا شوقي

 . املوسوعة الشعريةديوان األرجاين،   )١(
 .٣٦ ص ديوان ابن سهل،   )٢(
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 من احلرصي نص بني نصه يف شوقي دمج فقد آن؛ يف نصية مرجعية مجيعا وجعلها
 عن فيه يرتد للنص سلوك وهذا .آخر جانب من واألرجاين سهل ابن ونص جانب

 نص إىل يعود ثم )األرجاين ونص سهل ابن نص( آخر نص نحو ليتجه احلرصي نص
 والركن األسود احلجر يذكر احلرصي نص أن ذلك وبيان أخرى؛ مرة احلرصي

 هذه عن الناجتة الدالالت ونقل سهل ابن نص فجاء املديح سياق يف ...وملسه
 الداليل بعدها من جردها لكنه الغزل، سياق إىل ولوحته املديح سياق من املدلوالت

 ابن عند كام الغزل سياق ليتبنى شوقي نص جاء ثم األرجاين، نص فعل وهكذا الديني،
 التي الدالالت  نصه عىل ليضفي احلرصي نص إىل عاد لكنه األرجاين، عند وكام سهل
 فقد احلرصي؛ فعل كام الدينية الداللية احلمولة األلفاظ ّوحيمل احلرصي، نص محلها
ْألس" وأشار "اخلال" شوقي ذكر  نص غرار عىل الغزل سياق يف هبام وجاء ،"ِودهَ

 عند السياق هذا يف وردت التي "الركن" كلمة وأغفل سهل، ابن ونص األرجاين
 احلرصي نص لهاَمح التي والداللية الدينية احلمولة وأسوده اخلد لّمح لكنه احلرصي،
 "له حيج كاد وبخال" احلج للفظة شوقي ذكر خالل من سهل ابن نص وأغفلها

 ما نحو عىل ...)واإلشارة واللمس التقبيل( واحلجر الركن جتاه احلاج سلوك واستدعاء
 التقبيل لفظة إىل احلرصي عند "المسه" اللمس لفظة عن حاد لكنه ،احلرصي فعل

 نص صنع وكذلك الداللتني عن صفحا رضب سهل ابن نص أن حني يف ،"يقبل"
   .األرجاين
 األرجاين نص مثل النصوص لبعض واستدعاءه شوقي تأثر أن ننفي ال هذا ومع

 أن إال احلرصي، نص عن وحيود للدالالت تنويع من فيه ما بقدر القمراوي ونص
 ما إىل عمد شوقي لكن وتعارضه، احلرصي نص جمملها يف تستدعي النصوص هذه

 وهذا .منها واستدعاه )احلرصي نص( األصيل النص عن النصوص هذه فيه متايزت

٢۰١٤م المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

 يفتتحه الذي الشايب نص يف كذلك نجده بل شوقي نص به يتفرد ال يودواحل املسلك
 )١(:بقوله

ــــاه األمــــس وأطربــــه ُغنَّ َ ُ َْ ْْ َ َ ــده؟  َ ــام غ ــوم ف ــجاه الي ُوش ُ ُ  
 نص مع وحتاور سبقه الذي شوقي نص يغفل فال ،احلرصي يعارض حيث
 األول نصال أن عىل ُيفرس قد السلوك هذا مثل أن الباب هذا يف ننكر وال .احلرصي

 واحد، نص وكأهنا مجيعا إليها ُينظر معارضته يف نصوص  من قيل وما )احلرصي نص(
 من جاء احلرصي نص عن شوقي فيه خرج ما بعض وأن ...سامهتا متايز من الرغم عىل

 احلرصي نص تتبع شوقي وكأن .له امتدادا وتعد احلرصي نص مع حتاورت نصوص
 نص سلطان  يقاوم بنائه عند شوقي نص يكن مل إذن .معه تعاملت أهنا رأى نصوص يف

ّويتقبل منها أجزاء يقاوم إليه، تشري التي النصوص مع يتحاور  بل فقط، احلرصي َ
 يطاول شوقي يكن ومل .اآلخر بعضها تغييب وحياول بعضها يستحرض أخرى، أجزاء

 .احلرصي نص مع قبله تعاملوا شعراء حسابه يف كان بل فقط، احلرصي

 
 

 النص له؛ النصية املرجعيات من نصني عن البارودي نص حليود ييل فيام نعرض
 فيه يعارض الفاضل القايض نص الثاين والنص احلمداين، فراس أيب نص هو األول

 واحد، آن يف القايض ويعارض دايناحلم يعارض البارودي أن الطريف ومن احلمداين،
ّويرد هذا عند مما ويأخذ األحيان، بعض يف عليهام ويرد منهام يأخذ  أحيانا الثاين عند مما َُ

 أن اجليد من جيعل مما األحيان؛ أكثر يف خصوصيته وبناء عنهام التاميز يف وجيتهد أخرى،
 كل تعامل وكيف النصية، عنارصها يف تطورها وتتبع النصوص امتدادات إىل ننظر

 .١٥٨ ص،م١٩٧٠ تونس، الدار التونسية للنرش، أغاين احلياة،أبو القاسم الشايب،   ) ١(
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 يف تطورت وكيف األول، النص يف عليه بدأت كيف العنارص؛ هذه  مع شاعر
 نصوص عدة لدينا وأنه خاصة األخري، النص يف إليه وصلت وما التالية، النصوص

 احلمداين، نص إىل ينظر الفاضل للقايض نص جوانبها؛ بعض يف واحد نص إىل تنظر
 ويعتمد لعنرتة نصوص إىل ينظر نفسه احلمداين نص أن كام إليهام، ينظر للبارودي ونص

 .له وداللية نصية مرجعية احلارثي وقاس بن يغوث عبد نص نواحيه بعض يف
)١(:احلمداين يقول ،واملقدمة املطلع يف فراس أيب نص عن البارودي نص حيود :أوال

ُأراك عيص الدمع شيمتك الـصرب ََ َ ُ َِ َّ ِ َ َ َ  
 

َأما للهوى هنـي عليـك و ََ َ َ ٌ َ ِ ُال أمـرَ َ  
ــة  ــدي لوع ــشتاق وعن ــا م ــىل أن ٌب ٌَ َ َ َ َِ ِ ُ َ  

 
ُّولكــن مــثيل ال يــذاع لــه رس ِ ِ ُِ ُ ُ َّ ََ َ  

ــد  ــسطت ي ــواين ب ــل أض َإذا اللي َُ ََ َ ُ َ ِ
َاهلـــــــــــــــــــــــــــــوى

ُوأذللت دمعا من خالئقه الكـرب ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َُ َ َ  
ِتكاد تـيضء النـار بـني جـوانحي  َ َ َُ ُ ُ ُ ُإذا هي أذكتهـا الـصبابة والفكـر  َ َِ َ َ َُ َ َ ِ ِ  

 خالعا "عليك ...شيمتك..أراك" حيدثه شخصا ذاته من فيه جيرد احلمداين مطلع
 يف فراس أبا بأن وحيي مما فيها، تؤثر التي واألحداث الذات، تشغل التي الصفات عليه

 الكالم يرصف فهو رصاحة، ذاته إىل والشوق اهلوى نسبة يرد مل والشوق اهلوى حديث
 ذاته عن احلديث عن يلتفت ثم نفسه، عن بارشامل للحديث يتهيأ قبلام حيدثه آخر إىل

 أن إىل يشري هذا ولعل "مشتاق أنا بىل" :قوله يف املتكلم أسلوب إىل املخاطب بأسلوب
 اهلوى ربط يف والرتدد واملواربة التقنع من كبريا قدرا حيمل اهلوى عن فراس أيب حديث
 اهلوى غري آخر يشء عىل يدل وعنرصا جانبا اجلانب هذا من جيعل رصحيا ربطا بذاته

)٢(:يقول إذ النحو، هذا عىل فجاءت البارودي قصيدة بداية أما ..والعشق

 وما ١٥٧ برواية أيب عبد اهللا احلسن بن  خالويه، بريوت، دار صادر، ص ديوان أيب فراس احلمداين،  ) ١(
 .بعدها

 ٤٠ ضبطه وصححه ورشحه، عيل اجلارم وحممد شفيق معروف، اجلزء الثاين، ص ديوان البارودي،  ) ٢(
==

المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - ٢۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

ُطربت وعادتني املخيلـة والـسكر ُّْ َ َ َ ُْ َْ ََ ِ ِ ْ َُ ِ  
 

ــشيمتي ــوي ب ــبحت ال يل ِوأص َِ ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َُ َ
ـــــــــــــــــــــــــــر ُالزج ْ َّ ِكـــأين خممــــور رست بلــــسانه   ِ َ َ ٌ ُِ ِ َْ َ َْ َِّ َ  

 
ــا  ــضن هب ــا ي ــة مم َمعتق ُِ ُّ َ َِ َّ ِ ٌ َ ــرَّ ُالتج ْ َّ

َرصيع هوى يلوي يب الشوق كلـام  ََّ ُْ َُّ ْ َ ُ ً ُِ َ ِ  
 

ُتــألأل بــرق أو رست ديــم غــزر ٌ َ ْْ ُ َ ْ َِ ْ ََ َ ٌ َ ْ  
ــار رأيتنــي  ــزان النَّه ــال مي ِإذا م ْ َ َ َِ ُ ََ ُعىل حـرسات ال يقاومهـا صـرب  ِ ْ ُ ََ ُ َِ َ ٍ َ َ  
 ..طربت" إليها الطرب وينسب مطلعه يف بوضوح حارضة الذات فيجعل 

 عند للشاعر نسبُت "شيمة" أن املفارقات ومن "شيمتي ..أصبحت ...عادتني
 احلمداين، به يبدأ الذي الفعل أن كام ..احلمداين عند اآلخر إىل نسبُوت البارودي

 ؛"أراك"والتفكر والتأمل النظر حول يتمحور قصيدته يف سطره الذي األول واللفظ
 بلفظة قصيدته ويفتتح ديالبارو يبدأ حني يف الفكر، وحركة العقل إعامل من يشء وفيه

 ففيها احلمداين عند "أراك" دالالت عن كثريا ختتلف دالالت حتمل وهي "طربت"
 لفظة أما ،املايض صيغة يف جاءت كوهنا عن فضال والنشوة، والطرب اجلسم حركة
 عند "طربت" لفظة استدعت وقد .املضارعة صيغة يف فجاءت احلمداين عند البداية

 حني يف "...معتقة ...خممور ...السكر" :باب من معها اسبتتن ألفاظا البارودي
 الصبابة" :قوله مثل يف والفكر احلب بني لرتبط احلمداين عند "أراك " كلمة جاءت
 بشيمتي يلوي ال" :النحو هذا عىل عبارته جاءت الذي البارودي اختيار ويف ."والفكر
 صفات فيها احلمداين بارةع ؛"الصرب شيمتك" :احلمداين قول عن كبري متايز "الزجر
 شيئا حتمل فعبارته البارودي أما األحداث، استيعاب وحماولة "الصرب" الذات من نابعة

                             
==

 ). ب-د(، ٤١وص 
: والزجر. وألوى به، ذهب به. وغيبة العقل،ت الفكرالظن، واملراد بالسكر الذهول وتشت:املخيلة  

مجع : غزر. مجع ديمة وهي السحابة املمطرة: الديم. مجع تاجر وهو بائع اخلمر: التجر. املنع والنهي
 قرب الشمس من املغيب: الشمس، وميل امليزان: ميزان النهار. غزيرة، بمعنى كثرية املاء
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 مل وإن "الزجر بشيمتي يلوي ال" اآلخر مع رصاع يف والدخول والعناد الرصاع من
 أن نرى أيضا ."الشوق يب يلوي" للشوق النهاية يف استسلم فقد ،للزجر يستسلم

  :احلمداين قول مع يتناص عندما البارودي
َإذا الليل أضواين بسطت يد اهلوى َ َُ ََ َ ُ َ ُوأذللت دمعا مـن خالئقـه الكـرب  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َُ َ َ  

  :البارودي ويقول
ُوكفكفت دمعا لو أسـلت شـؤونه ْ َ َ ََ ُ ُُ ُ َ َْ ََ َْ ً ْ ْ  

 
ُعىل األرض ما شك امرؤ أنه البحـر ُ ْ َ ْْ َ ُْ َّ َ ٌ ََّ ََ ِ َ  

ــربا أن ي  ــاء وك ُحي َ َ َْ ًَ ْ ــتًِ ــال ترجح ْق ََ َّ َ َ ُبـه صـبوة أو فـل مـن غربـه اهلجـر  َ ْْ ْ ْ َ ْ ََ ْ َِ ِ ِِ َِ َّ َ ٌ  
 لكن النصني، ْبني ّبني قائم التناص أن وصحيح بالكرب، ارتبط الدمع أن صحيح

 يف فالكرب عليه؛ اإلقبال من أكرب فراس أيب نص عن وحيوده البارودي نص إعراض
 يرتبط الكرب البارودي وعند .لشاعربا يرتبط مما أكثر بالدمع يتعلق فراس أيب نص

 وأن عناده عىل الشاعر فيه ينص الذي باملطلع عالقة له وهذا األول، املقام يف بالشاعر
 أما "دمعا وأذللت" يتساقط الدمع جعل فراس أبا إن ثم معه، جيدي ال الزجر

 يف يعاجلنا احلمداين عند الدمع ذكر أن كام "دمعا كفكفت" دمعه فأمسك البارودي
 والبداية املطلع عن تبعد مساحة يف البارودي عند جاء حني يف القصيدة وأول البداية
 فيه يعارض الذي الفاضل القايض بنص اجلزئية هذه يف البارودي ومتثل .قليل غري بقدر

 نصه الفاضل القايض يبدأ حيث احلمداين نص األول للنص متثله من أبني احلمداين
 )١( :بقوله

َكلفت بتعني َِ ِ ُفي بال طلب عذريَ ٍ َ َ ِ  
 

ُوأفرطت يف عذيل وفرطت يف عـذري ََ ََّ ََ َ ََ  
 يف الذات مع جنب إىل جنبا املخاطب اآلخر فيها حيرض "أراك" احلمداين فبداية 

 .م٢٠٠٣ املجمع الثقايف، اإلمارات، ،)قرص مرن(لشعرية، املوسوعة اديوان القايض الفاضل،  ) ١(
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 مع فتعامل القايض نص وجاء ،"أراك" االختالط حد إىل بقرهبام يوحي مما واحدة لفظة
 واختذ "تعنيفي" الذات ذكر أخر كنهول املخاطب اآلخر باستحضار احلمداين نص بداية
 جاء ثم الثاين، النص إىل األول النص من البداية مسار هذا ،"كلفت" يف املايض صيغة
 استحرض ورفضا؛ قبوال معهام فتناص النصني إىل ونظر -البارودي نص -ثالث نص

 "َكلفت" القايض صنع كام ال "أراك" احلمداين فعل كام "طربت" كلمة أول يف الذات
 بأن وحيي مما السابقني النصني عن بذلك خارجا اآلخر وغيب الذات عىل وركز
 حبيبا أو ممدوحا كان سواء اآلخر حضور عليه يسيطر نصه يف الفاضل القايض

 بمسار تنبئ عنده والبداية املطلع كلمة تكون وبذا له، تالية الذات وتكون موصوفا،
 النص مسار بأن تقول "أراك" يف عنده واملطلع البداية جاءت فراس وأبو النص،
ّقدمت وإن آن، يف واآلخر الذات عن احلديث يتنازعه  عن كثريا تبعد ال فإهنا الذات ُ
 ابتدأ الذي البارودي أما .واحد يشء عن حديثا يكون يكاد عنهام واحلديث اآلخر
 احلضور إىل يشري املتكلم، املفرد لضمري مالحظ بتكثيف يتبعه "ُطربت"بقوله مطلعه
 ومتمام تابعا حضورا يعد اآلخر وحضور وداللة، شكال هبا يتعلق وما للذات الطاغي
 .الداللية وشبكاته النص مسار يف نراه ما فعال وهذا عنها؛ واحلديث الذات حلضور
 هي ولكن النصوص تتبعها آلية بصورة يكون ال آخر نص مع النص تناص فإن وعليه
 النص أن كام .واملسايرة احليود من إلعراضوا اإلقبال من والرفض القبول من حركة
 النص شيده جزء من نصه وبني .له تال والثاين أصل أحدمها لنصني نظر البارودي عند

 نص وأن .الفاضل القايض عند وفرعه احلمداين عند ُأصله آخر جزء ومن األول
 ،بولبالق احلمداين نص عن القايض نص حيود مع األحيان من كثري يف تعامل البارودي

 عن نفسها اللحظة يف وحيود احلمداين لنص قبول من بيشء يمزجه مرشوط قبول لكنه
 .القايض لنص النصية السامت بعض
 "األيام" لفظة تأيت ثم احلمداين، عند قابلنات الزمان عىل دلت ةلفظ أول "الليل"

 نص أما "..أضواين الليل إذا" الثالث البيت يف الشاعر ليل علينا يطلع .حني بعد
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 زمانه بيان يف الشاعر واستعجل صفحا عنه وأرضب الليل ذكر عن حاد فقد البارودي
 األول البيت يف "أصبحت" قوله يف اهلوى يف وجتربته احلمداين زمان عن خيتلف الذي

 أن من الرغم عىل النهار لفظة واستحضار الليل تغييب يف عجيبا مسلكا يسلك ثم
 ."النهار ميزان مال إذا " :قوله يف الليل إىل تشري الداللة

 يف احلوار أسلوب يعتمد أنه من الرغم عىل البارودي نجد األسلوب مستوى وعىل
 نص أن مع عنه وينأى احلوار، عن يعرض القصيدة هذه يف نهفإ قصائده، بعض

 آخر نوع وهذا .جوانبه بعض يف التقنية هذه عىل يقوم البارودي فيه ينظر الذي احلمداين
 .اإلعراضو احليود من

 
 يف غزلية مقدمة أهنا عىل احلمداين مقدمة إىل والبارودي الفاضل القايض نظر لقد

 بنص نصوصهم حتولت األقل عىل أو ...املحب ةومعانا احلبيب وصفو احلب
 يتخذ احلمداين أن يرى البحث أن ذلك وبيان ...عنه حتولت أو ،الفهم هذا إىل احلمداين

 أخرى معاناة عن للحديث مبارشة غري وسيلة املرأة وخطاب الغزل عن احلديث من
 ألشياء الشوق من مانع وال احلرية، إىل والشوق ،واألرس بالبعد تتعلق هبا؛ يمر وحالة
 الشوق ِوجد وإن .الغرام شوق منها يكون قد طليق، حر وهو إال تدرك ال أخرى

 ممزوج بل للمرأة خالص غري شوق فهو احلمداين حديث يف فوالعواط القلبي واحلب
 يتخذ ."الكرب خالئقه من دمعا" والكرب والدمع "والفكر الصبابة" أخرى بأشياء

 والظالم الليل جوف يف خاصة معاناة عن للحديث وسيلة احلديث هذا من احلمداين
 -دونه املوتو بالوصل معللتي" باملوت ممزوج عنده والوصل "أضواين الليل إذا"

 ..تنكريني فال" ذلك وتكرار له تنكرها عن إحلاح يف قوله ثم ،"قتيلك - قومي حاربت
 قائد أنه التنكر هذا عىل معقبا وقوله "...منكر غري إنني ...تنكريني وال ...أنكرته من

 تكرار وكثرة ."لنزال وإين" :النزال يف شجاع وأنه "كتيبة لكل جلرار وإين" الكتائب
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 واهلوى، احلب يف يكن مل للشاعر التنكر بأن توحي الشأن هذا يف املتكلم فردامل ضمري
 نحو تجهي بذلك واحلمداين .واهلوى واحلب باملرأة يتعلق ما أهوهنا أمور أو أمر يف بل

 من كثري يف قناعا املرأة جعل إىل متيل كانت التي القديمة العربية الثقافة استدعاء
 .العشق واهتاممات احلب عن خترج ومهوم قضايا عن لهخال من الشاعر يعرب األحيان

 معاين وعمق بالظاهر أخذ أنه إما القصيدة هلذه معارضته يف الفاضل القايض لكن
 يكون أو احلمداين، نص فهمه عىل بناء غزليا نصا الغزل يف نصه فظهر والشوق احلب

 عنها بنصه حاد لكنه احلمداين غزل خلف الكامنة الداللية األبعاد إىل فطن قد الشاعر
 مفردات مستخدما والوجدان والشعور واحلبيب احلب واصفا متغزال طريقه وشق

)١( :الفاضل القايض يقول احلمداين، وتراكيب
ِوإين ألهوى العذل يف حب قاتيل ِّ ُ َ ََ ََ ّ ِ  

 
ـــري ـــه يغ ـــي ولكنَّ ُومل أره يغن ُ َ ُ ُ َِ َ َ َ َ  

ــا  ــرك خالي ــت ذك ًوإين إذا أجري ِ َِ َ َُ َ ِ ِّ ُّأللتذ  َ َ َ َ فيكم بالدموع التـي جتـريَ َّ ِ ُُ ِ  
  :وقوله

ٌولو أن قلبي بني جنبـي حـارض   ِ َّ َ َ َ ََ َ َّ َ ِّشكوت به ما قد لقيت من الـرضَ ُ َ ِ ُِ َُ َ ِ َ َ  
 :واحلب بالوجدان رصاحة يربطه  أرس عن وقوله

ــق ــوم أين مطل ــون الق ــر عي ٌأغ َ ُ ََّ ِّ َُ َِ َ َ ِوما علموا أين من الوجد يف أرس  َ َ َِ َِ َ َّ َِ  
 وكراهة واملوت، باحلرب بل باحلب ترتبط مل احلمداين عند األرس داللة أن حني يف

 املصري؛ هذا مثل من هربا القتال ساحة من الفرار كراهة مع األرس، من اللون هذا
 أمرين من وحسبك ...مر أحالمها أمران" فهام اهلرب؛ ىلع احلمداين فضله وإن فاألرس
 :احلمداين يقول إذ "األرس خريمها

 .املوسوعة الشعريةديوان القايض الفاضل،    )١(
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َت وما صحبي بعزل لدى الوغىرسأ ُ َ ََ ٍ ِ ُ  
 

ـــر ـــه غم ـــر وال رب ـــريس مه ُوال ف َ ٌ ُ ََ ُ ُّ َ ََ  
 .............................. .................... 

ــردى ــرار أو ال ــيحايب الف ــال أص َوق ُِ َ ُِ َ ََ  
 

ُّفقلـــت مهـــا أمـــران أحالمهـــا مـــر ُ ُ َُ َِ ُ ُ َ  
ُولكنَّنـــي أمـــيض ملـــا ال يعيبنـــي  َِ َِ ِوحــسبك مــ  َ َ ُ َ ُن أمــرين خريمهــا األرسَ َ ُ َ ِ َ َ

 بصيغة ذلك قبل عنهم حتدث أنه مع ؛"أصيحايب" يف التصغري داللة ذلك وتؤكد
 يقول من املوقف هذا يف لكن ،"الوغى لدى بعزل صحبي وما" :التصغري صيغة غري
 عرب ولذا صغريا، يعد املوت من خوفا النزال عند بالفرار وينصح القول، هذا مثل

 يف ذلك بعد يغيبهم ثم ،"أصيحايب" بقوله النصيحة هذه ينصحونه الذين عن احلمداين
 "...بالردى السالمة بعت يل يقولون" :قوله

 بعض نقل القايض أن نجد للحمداين النص هذا مع القايض تناص إىل رجعنا ولو 
 وإحساسه، الفارس شعور معها ينقل مل لكنه واملعاناة، األرس يف احلمداين نص مفردات

 غزيل حديث إىل هبا حتول بل عباراته، عىل احلمداين أضفاها التي املرارة هلذه يتطرق ومل
 به شحنها الذي التأثريي الشحن هذا من وجردها معاناة، غري ومعاناة أرس غري وأرس

 ومل كلامته ونقل نفسيته،  مع يتحاور ومل احلمداين كلامت مع القايض فتحاور احلمداين،
 دون احلمداين شعر مع خاصة اجلزئية هذه يف وحتاور لية،الدال محولتها كل ينقل

 شعره احلمداين مع يتحاور خاصة األمر هذا يف الفارس البارودي نجد حني يف شعوره،
 .وإحساسه كلامته وشعوره،
 نص عن األحيان بعض يف القايض نص حيود البارودي نص استغل ولقد
 شعري، نص من أكثر عىل جعياتهمر ويوزع احلمداين نص عن متيزه ليبني احلمداين

 مثل يف احلمداين عند نعهده ال وصفا احلبيب وصف الفاضل القايض أن ذلك ومن
 .واخلمر حمبوبته بني يمزج :قوله

ُوغيداء مثل اخلمر يعقب وصـلها َ ُ ُ َ َِ ِِ ِ َ ــسكر  َ ــة بال ــن اخلديع ِمخــارا ولك ُ ِ َ ًَ َ َّ َِ َ ُ  
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 وتراكيب مفردات من كثريا الفاضل القايض نص تبني من الرغم عىل هذا
 البارودي نص يمسك إذ البارودي؛ عند عينه واألمر .احلمداين نص وآليات ودالالت

 واملقدمة املطلع يف خاصة احلمداين نص عن مسافات لالبتعاد الفاضل القايض نص بيد
 :فيقول القايض، فعل كام واخلمر واحلب الطرب بني البارودي يمزج حيث الغزلية،

ـــاد ـــت وع َطرب َ َْ ُ ِ ـــة َ ُتني املخيل ََْ ِ ِ ْ
ـــــــــــــــــــــــسكر ُوال ُّْ َ  

ِوأصـبحت ال يلـوي بـشيمتي  َِ ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َُ َ
ـــــــــــــــــــــــــر ُالزج ْ َّ ِكــأين خممــور رست بلــسانه ِ َ َ ٌ ُِ ِ َْ َ َْ َِّ ــضن هبــا التجــر  َ ــة ممــا ي ُمعتق َ ُْ ُّ َ ََّ َِّ ِ َّ ِ ٌ َ

 يف أهنا عىل احلمداين ملقدمة الفاضل القايض نص وقبله البارودي نص وتفسري
 التسطيح بعض يف يقع نصوصهم من اجلزء هذا جعل رصاحة واهلوى واملرأة الغزل

 نص وتراكيب تقنية من كثريا وتبنت الظاهر، مع تعاملت نصوص ألهنا واالضطراب
 صنيع نحو عىل العالقات من شبكة هلا توفر أن ودون العميقة دالالهتا دون احلمداين

 الذي الداليل يقالطر متهد مل فهي حقيقي بوعي النص عن حادت كانت وإن احلمداين،
 طريقه طريقان، يتجاذبه -البارودي نص ومثله- القايض نص فأصبح النص، فيه يسري

 أن واألصل .قبل ذي احلمداين نص شقه آخر وطريق لذاته النص أراده الذي اخلاص
 سلطانه عن اخلروج يف والطرافة أرسه، يف يقع ال آخر نص مع يتناص الذي النص

 يف حدث ما أن البارودي نص ويف الفاضل القايض صن يف نراه ما لكن وسطوته،
 هو ما بقدر احلمداين نص سطوة عن خروجا يكن مل -اجلانب هذا يف – اجلزئيات بعض
 .النص هلذا الشاعرين فهم ويعكس احلمداين، لنص ما تأويل

 ؛السابقني النصني سطوة حتت وقع البارودي نص بأن القول يمكن الباب هذا ويف
 ظهرت بل الفاضل القايض نص وهو الثاين والنص احلمداين نص ووه األول النص

 وكان احلمداين نص سطوة من أكثر الفاضل القايض نص سطوة البارودي نص يف
 البحث إليه أشار ما ذلك ومن وضوحا أكثر احلمداين نص عن البارودي نص حتول
 لنص تشاهبام وفهام واحدة رؤية البارودي ونص القايض نص ؛النصني تبني من سابقا
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 شخص سلطان بأن القول ويمكن ..الدالالت ظاهر عىل تركز ورؤية احلمداين،
 تأثريا أكثر حياته يف رفتُع وكام شعره، يف رصاحة رسمها كام وصفاته وسامته احلمداين

)١( :قوله يف هذا يظهر ؛احلمداين نص من أكثر ونصه البارودي يف
َفكيف يعيب النَّاس أمري ول َ ُ ُ َ ِْ ْ َ ِ َ َ َيس َ ْ

ِيل
ُوال المرئ يف احلب هني وال أمـر ْ ٌ َ ُ َْ َ ِّ َْ ْ ِ ٍ ِ ِ  

 سلطان حرض حني يف ،"....المرئ وال يل وليس"واحلمداين ذاته بني جيمع حيث
 نص عن القايض نص حتوالت البارودي تبنى أو البارودي نص يف القايض نص

 كذلك وهو واخلمر والطرب احلب بني البارودي ربط من سبق ما ذلك ومن احلمداين،
  .احلمداين عند وليس القايض عند

  :البارودي وقول 
ــه الــسحر ضــلة ــاس إن ًيقــول أن َُّ َُ ُ ِّ ُ ٌ ََّ َِ ُومــا هــي إال نظــرة دوهنــا الــسحر  ُ ِّ َ َ َ َْ ُ ََ ٌ َْ َّ ِ ِ  

 القايض نص نجد حني يف احلمداين عند الربط هذا يرد ومل والسحر احلب بني يربط
 :والسحر املحبوب بني يربط

ٌحمليــــة َ ِّ َ ِ للحــــيل عاطلــــة بــــهُ ِ ِِ ٌ َ ِوحسبك ما يف الغيد من حلية السحر  َ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ  
 ويربز عنها حييد النصوص، هذه لبعض البارودي نص قبول أثناء يف أنه ُينكر وال

 نص( األصيل النص عن وحاد البارودي نص متايز فقد خصوصيته، ويؤسس متايزه
 يربط احلمداين أن منها عدة؛ اضعمو يف )الفاضل القايض نص( امتداده وعن )احلمداين

 )٢( :قوله يف والدموع الليل ذكره بعد والنار احلب بني
َإذا الليل أضواين بسطت يد اهلوى َ َُ ََ َ ُ َ ُوأذللت دمعـا مـن خالئقـه الكـرب  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َُ َ َ  

.٤٢ ص ديوان البارودي،   )١(
 .١٥٧، ص ديوان احلمداين   )٢(
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ِتكاد تـيضء النـار بـني جـوانحي َ َ َُ ُ ُ ُ ُإذا هــي أذكتهــا الــصبابة والفكــر  َ َِ َ َ َُ َ َ ِ ِ  
 الدمع متبعا الربط هذا يف احلمداين نص هنج عىل الفاضل القايض صن صار وقد

 احلبيب وتذكر النار مستدعيا القايض فيقول ،احلمداين قول غرار عىل النار بذكر
 :باملاء واجلمر بالفكر، الذكر يستبدل لكنه ،والفكر

ًوإين إذا أجريــت ذكــرك خاليــا ِ َِ َ َُ َ ِ ِّ َ  
 

َّأللتذ فيكم بالـدموع التـ َِ ُُ َِ   َي جتـريَُّ
ــا  ــر ماؤه ــر وإن غ ــا مج ــىل أهن ُع َ ََّ ٌ ََّ ِ َ َفيل راحة يف أن أجفف من مجـري  َ ِ َ ِّ ٌ ََ َُ َ  

 عىل احلب وبني بينها والربط النار ذكر يقدم إذ عنهام البارودي نص حييد حني يف
 نصه، يف الدموع ينكر ومل واحلرق، بالنار املرتبطة الدالالت يغفل مل أنه مع الدمع، ذكر

 )١( :يقول حيث
ه احلـب الـذي لـو تعلقـت ْولكنَّ ََ َّْ َ َّ ََ ْ ُّ ُ َِ ُِ  

 
ــ ــاجلمررشارت ــررت الحــْه ب   ْق اجلم

ًعىل أنني كامتـت صـدري حرقـة  َ َْ ُْ َ َِ ْ ُ ََّ ِ َ َ َ  
  

َمــن الوجــد ال يقــوى عــىل محلهــا َ َ ْ َ َِ ْ َ ََ ْ ِ ِْ
ــــــــــــــــــــــــــــــدر ُص ْ َ ُوكفكفت دمعا لو أسلت شؤونه ْ َ َ ََ ُ ُُ ُ َ َْ ََ َْ ً ْ ْعىل األرض ما شك ام  ْ َ َّْ ََ ِ َ ُرؤ أنه البحـرَ ُْ َ ُْ َّ َ ٌ

 القايض نص مع ويلتقي احلمداين نص عن حييد البارودي نص أن أيضا ويالحظ
 "نار" لفظة عن ويعرض القايض عند وردت كام "مجر" كلمة يستخدم حني الفاضل

 هذا يطفئ أن فيه حياول القايض نص أن حني يف احلمداين، نص إليها انحاز التي
 يربط حني يف "مجر أهنا عىل" الدموع وبني بينه ربطوي "مجري من أجفف"اجلمر

 أن كام "باجلمر رشارته تعلقت لو الذي احلب ولكنه" واجلمر احلب بني البارودي
 يمسك ال القايض أن حني يف "...أسلت لو دمعا وكفكفت" دمعه يكفكف البارودي

 لفظة استدعى احلمداين نص أن ومع ."جتري التي بالدموع" يكفكفها وال دموعه

 .٤٢ ص ديوان البارودي،   )١(
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 وهو "تيضء النار تكاد" تيضء جعلها بل رصاحة اإلحراق إليها ينسب مل لكنه "نار"
 ..اإلحراق صفة عىل اإلضاءة صفة فيها غلب لكنه ،النار إحراق متاما ّيغيب مل وإن هنا

 .البارودي نص ذلك يف وتبعه القايض نص عنه حاد ما وهذا
 ،ودالالته واألرس األسري عن ثهحدي يف احلمداين نص مع البارودي نص حتاور ويف

 يف عليهام ويقبل أشياء يف عنهام وحييد القايض ونص احلمداين نص بني جيمع نجده
 :ذلك يف احلمداين يقول .ومرجعيات نصوص من غريمها وبني بينهام وجيمع سواها،

َت وما صحبي بعزل لدى الـوغىرسأ ُ َ ََ ٍ ِ ــه غمــر  ُ ــر وال رب ــريس مه ُوال ف َ ٌ ُ ََ ُ ُّ َ ََ  
 :البارودي ولفيق

ــريه ــال س ــا حــي وإن ط ــرك م ُلعم َ َ َُ ْ َ ٌّ َ ُ َْ َ ََ ْ ــون لـــه أرس  ِ ُيعــد طليقـــا واملنُ ْ َ ُ َ َ َُ ُ َْ ً َ َِ ُّ  
 :القايض ويقول

ـــق ـــوم أين مطل ـــون الق ـــر عي ٌأغ َ ُ ََّ ِّ َُ َِ َ َ ِوما علموا أين من الوجد يف أرس  َ َ َِ َِ َ َّ َِ  
 القايض نص نولك والقتل، احلرب عن حديثه معرض يف األرس احلمداين ذكر فقد

 املعركة سياق من به انتقل أنه غري احلمداين لنص معارضته يف األرس استدعى أنه مع
 ونص احلمداين نص عن وحييد  البارودي نص يأيت ثم .والوجد احلب سياق إىل والقتل
 باملنون األرس ربطه يف القايض نص عن البارودي نص  خرج فقد آن؛ يف القايض

 يف الوجد من" واألرس الوجد بني الفاضل القايض يربط حني يف "أرس له واملنون"
 ."الوغى لدى بعزل صحبي وما أرست " واملعركة األرس بني احلمداين ويربط "أرس

 النوع هبذا هذا نصه يف الشاعر انشغال أن يبني احلمداين عند باملعركة األرس ربط
 يف لديه، أمهية أكثر عهوواق عالقاته عىل وتأثريها منها، وموقعه واحلروب املعارك من

 وأرقه البارودي اهتامم وأن القايض، عند تتقدم والوجدان احلب قضية أن يتضح حني
 .ّبني حارض املنون من وتوجسه الزمان، من

المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - ٢۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

 :قوله يف والغدر الوفاء عن احلديث يف احلمداين قول البارودي ويستدعي 
ْأقاموا زمانـا ثـم بـدد شـملهم ْ َّ َ ُُ َ ََ َ َّ ُ ً ََ ــو  َ ُمل ــام شــيمته الغــدرَ ُل مــن األي َْ َُ ْ ٌُ َّ َِ ِِ َ  

 :احلمداين يقول إذ
ــا َحفظــت وضــيعت املــودة بينَن َّ َ َّ َ ََ َُ ِ ُوأحسن من بعض الوفاء لك العذر  َِ َُ َ َ َ َِ َِ ِ ِ َ  

 :النحو هذا عىل فجاء القايض قول أما
ـــا ـــا فإنن ـــا ومنّ ـــا منه َّفواعجب ِ َ ً َِ َِ َ ِوفينا هلـا حينـا عـىل العلـم بالغـدر  َ َ ِ ِ ً َ َِ َ َ  

 يربط عندما معا النصني عن حييد البارودي نص نفإ االستدعاء هذا من الرغم عىل
 .املرأة عن باحلديث القايض وعند احلمداين عند ُيربط الغدر أن حني يف بالزمان، الغدر
 نص وجاء هلا، العذر والتامس منها والتضييع والوفاء، منه احلفظ بني احلمداين ربط وقد
 مع هلا وفائه من عجبه كان وإن غدرها، مقابل يف وفاءه جعل يثح حدة أكثر القايض
 شغال أكثر احلمداين أن ويبدو .وفائه عىل له غدرها من عجبه من أكثر غدرها،

 يف مستوى، من أكثر عىل اخلالئق هذه عن ويتحدث قصيدته يف والوفاء الغدر بدالالت
 ومرة والتقنع، املواربة من اشيئ أحيانا حيمل حديثه وجاء قصيدته، من خمتلفة مساحات

 احلفظ يف رصحية غري بصورة الوفاء عن يتكلم فهو واملبارشة؛ الرصاحة من قدرا حيمل
 بعض من وأحسن ...ِوضيعت ُحفظت" السابق البيت يف ورد كام منها والتضييع منه

 وغدرها وفائه إىل يشري عندما ورصاحة مبارشة أكثر حديثه يأيت ومرة "العذر لك الوفاء
   :قوله يف

ُفإن يك ماقال الوشـاة ومل يكـن َ َ ُ ََ َُ َ ُ ِ  
 

ُفقد هيدم اإليـامن ماشـيد الكفـر ُ َُ ََ َّ ُ َ َِ  
ٌوفيت ويف بعـض الوفـاء مذلـة  َ ََّ َ ِ َ َ َ َِ ُإلنسانة يف احلي شـيمتها الغـدر  ُ َ ِّ ََ ُ ٍَ ِِ  

 رصحية بصورة إما الشاعر ذات عن تعبري كلها احلمداين قصيدة فإن اجلملة وعىل  
 مزجيا جزئياهتا يف كلها القصيدة جاءت ولذا سافرة، غري مقنعة بصورة أو سافرة،
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 يف احلقيقية ومعاناته الغزيل بني الفصل وعدم وواقعها، الذات عاطفة بني وخلطا
 حاول فقد )املديح( غريي موضوع يف قصيدته شطر فجعل الفاضل القايض أما األرس،

 عن احلديث يف خالصة ستكون ذلك عدب ألهنا املقدمة، يف للذات القصيدة تصفو أن
 وبداية الغزل للوحة أقرب الغزيل قسمها يف البارودي قصيدة جاءت وقد .اآلخر

 أخذ البارودي .احلمداين لنص أقرب الذات عن احلديث يف وجاءت القايض، قصيدة
 احلمداين، عند من بقوة  السافر الذايت وأخذ الغزل، يف القايض عند من اخلالص الذايت

 .القايض عند )املديح( الغريي غفلوأ
 التعقيد من كبريا قدرا حيمل خاصة والشعرية األدبية النصوص يف التناص إن 

 فقط، والتأثر والتأثري والعطاء األخذ زاوية من إليه ُينظر أال وجيب الدالالت وتشابك
 قبوله بجوار النصوص بعض ورفضه والعدول احليود إىل أيضا فيه ينظر أن جيب بل
 نص عالقة إىل مثال نظرنا ولو معها، تشاهبه بجوار عنها ومتايزه اآلخر، بعضهال

 كثري حياول التي بالصورة ليست التناصية العالقة نجد الفاضل القايض ونص البارودي
 نتتبع عندما آن يف وطرافة تعقيدا األمر ويزداد هلا، االنتصار النص نظرية علامء من

 نص عالقة إىل نظرنا فلو بعضها، عن ارتدادها أو بعضها يف النصوص امتدادات
 )١(:بقوله يبدأه الذي شداد بن عنرتة بنص احلمداين

ُدهتني رصوف الدهر وانتشب الغدر َُ َ َ ََ َ َِ ِ ُ ُومن ذا الذي يف الناس يصفو له الدهر  َ ََ ُ َ ََ َِّ  
 :قوله ويف

َسيذكرين قومي إذا اخليل أقبلـت َُ َ ََ ِ َ ُ ــامء  َُ ــة الظل ِويف الليل َ ِ َ َ ــد البــدرَ ُ يفتق َ ُُ ََ  
 :قوله يف احلمداين يستدعيه حيث

 .١٥٥ صديوان عنرتة،   )١(
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ُسيذكرين قومي إذا جد جـدهم ُّ َِّ َ َِ َ ُ ــدر  َُ ــد الب ــامء يفتق ــة الظل ُويف الليل َ ُ َُ ََ َِ ِ َ َ  
 يعارضه الذي احلمداين نص حد عند تقف ال البارودي نص بني العالقة أن نجد
 هذا كان سواء الفاضل القايض نص مثل بعده نصوص يف امتداداته يف تتبعه ولكنها
 .داللته سلوك ولكل .نحوها وميال هلا تبنيا أو فيه، حارضة عنارص عن باحليود التتبع

 ويستدعيها؛ عليها قبلُي التي العنارص  عن أمهية تقل ال النص عنها حييد التي والعنارص
 ءالظلام الليلة ويف ....قومي سيذكرين" السابق احلمداين قول أغفل البارودي فنص
 :احلمداين قول إىل يلتفت مل أنه كام السابق، عنرتة قول مع فيه تناص الذي "البدر يفتقد

ُهتون علينـا يف املعـايل نفوسـنا ُ َ َُ َ ُومن خطب احلسناء مل يغلها املهر  َ َ َ ََ َ َِ ُ َ ََ  
)١(املعروف املثل  مع "املهر يغله مل احلسناء خطب ومن" :قوله يف يتناص الذي

 :يقول حيث السابق احلمداين لقول امتدادا يعد الذي القايض قول مع صيتنا ومل
َومن خطب احلـسناء مـرخص َ َِ ُ َ َ ََ َ
ِمهرهـــــــــــــــــــــــــا َ

ِفإنــك أنــصفت املكــارم يف املهــر َ َ ََ ِ َ ََّ َ َ ِ  
 إىل النص هذا ارتدادات تتبع بل فقط احلمداين نص عند العالقات هذه تقف وال  

 يغوث عبد نص حضور وكذلك فيه، بقالسا عنرتة نص حضور مثل سابقة مرجعيات
 )٢(:بقوله يبدأه الذي احلارثي

ِأال ال تلوماين كفى اللوم مـا بيـا َ َ َ َ ــا  َ ِومــا لكــام يف اللــوم خــري وال لي َ ٌَ َ ِ َ َُ  

، حققه وفصله وضبط غرائبه جممع األمثال، أبو الفضل أمحد بن حممد بن أمحد النيسابوري امليداين   )١(
م، ١٩٥٥وعلق حواشيه حممد حمي الدين عبد احلميد، اجلزء الثاين، القاهرة، مطبعة السنة املحمدية، 

 .٣٠٠ص
 حتقيق ورشح أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد  املفضليات،املفضل بن حممد بن يعيل الضبي،   )٢(

 .١٥٥ دار املعارف، صهارون، الطبعة الثامنة، القاهرة،
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ِأرسه عن وحديثه العبشمية، ُتسائله عندما ذاته عن حديثه يف وخاصة )١(:قومه ولومه ْ
ًجزى اهللاَُ قومي بالكالب مالمة ََ َ ِ ُ ِ َ  

 
ِرصحيهــــم واآلخــــرين املواليــــا َ َ َ َُ َ َ  

 ........................... ........................... 
ٌولو شئت نجتني من اخليل هندة َ َ َُ ِ َ َ َّ َِ ِ َ  

 
ــا ــاد توالي ــا احلــو اجلي ــرى خلفه ِت َ ََ َِّ ُ َ َ  

ــيكم  ــار أب ــي ذم ــي أمح ُولكنّن َ ََ ِ ِ َ ــا  َ ــتطفن املحامي ــاح خي ــان الرم ِوك ُِ ََ ُ ََ َ ِ  
َ وت  ٌضحك منّي شيخة عبـشميةَ ٌَّ َِ َِ ََ َ ُ  

 
ــا ــريا يامني ــبيل أس ــرى ق ــأن مل ت ِك َ ً َ ََ َ َ َ  

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

...............................
َّوقد علمت عريس مليكة أننـي .... َ ُ ََ َ ُ ََ َِ ــا  َ ــيل وعادي ــدوا ع ــث مع ــا اللي ِأن َ َّّ َ َ ً ُُ َ َ َ  

 :قوله مثل يف معها وحواره تنكره التي إىل وحديثه تهذا عن احلمداين حديث يف خاصة
ٌتسائلني من أنـت وهـي عليمـة َ َ ََ َ َ َُ ُ ِ  

 
ُوهــل بفتــى مــثيل عــىل حالــه نكــر ًُ ِ ِ َِ َ ِ َ َ  

ـة العـم إنـه  ُفال تنكرينـي يـا ابنَ ََّ ُِ ِّ َ َِ ِ  
 

ُليعرف من أنكرتـه البـدو واحلـرض َ ََ ُ َ َِ ِ َِ َ ُ ِ  
ــي غــري منكــر  ٍوال تنكرينــي إنن ِ ُِ ُ َ َّ ُِ َ  

 
ــرصِإ ُذا زلـت األقــدام واســتنزل النَ َ َِّ ُ ِ َِ ُ َ َ  
ــــة  ــــل كتيب ــــرار لك ٍوإين جل َِ ََ ُِّ ٌ ّ َ َ ّ ِ  

  
ـــرص ـــا النَ ـــل هب ـــودة أن ال خي ُمع ِ َّ ِ ٍُ َ َ َّ َ ُ  

 ................ ..................... 
 ويف فيه الدخول الناس خياف فيام دخوله خاصة يغوث عبد عند املعاين وهذه
  يغوث عبد نص مع ليس هنا التناص ولعل قومه، أعراض عن ودفاعه وحربه فروسيته

 .أيضا عنه تولدت التي والدالالت وظروفه نصه ومناخ الشاعر شخص مع بل فقط،

. ١٥٨و ١٥٧املرجع السابق، ص   )١(
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  :احلمداين قول ويف
َأرست وما صحبي بعزل لدى الـوغى ُ َ ََ ٍ ِ ُ  

 
ـــر ـــه غم ـــر وال رب ـــريس مه ُوال ف َ ٌ ُ ََ ُ ُّ َ ََ  

 ................... .............. 
ِولك َ ــــيَ ــــا اليعيبن ــــيض مل ــــي أم ُنَّن ُ ِ ــرين خريمهــا األرس  َ ــن أم ُوحــسبك م ََ ُ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ َ  

      :يغوث عبد لقول قوي حضور  
ٌولو شئت نجتني مـن اخليـل هنـدة َ َ َُ ِ َ َ َّ َِ ِ َ  

 
ــا ــاد توالي ــو اجلي ــا احل ــرى خلفه ِت َ ََ َِّ ُ َ َ  

ـــيكم  ـــار أب ـــي ذم ـــي أمح ُولكنّن َ ََ ِ ِ َ ــان الرمــاح خيــتطفن املحام  َ ِوك ُِ ََ ُ ََ َ   يــاِ
 االمتدادات هذه بعض أو االمتدادات هذه يغفل ال البارودي نص يأيت وعندما

 سابقة لنصوص امتدادات يغفل ال وكذلك عليه، التالية النصوص يف احلمداين لنص
 وتتشابك معقدة عملية التناص عملية تبقى ولكن فيه، ُاستحرضت احلمداين نص عىل

 واحليود القبول بني ذلك إزاء النص وكسل ويتغري عميقة، بصورة فيها الدالالت
 يف وتناوله عامة التناص تناول حال إغفاهلا جيوز ال قضايا مجيعا وهذه .والتاميز والتشابه

 ما وفق – ريفاتري إليها أشار التي بالبساطة ليس واألمر .خاصة الشعري األديب النص
 ما بقدر املرجعية قيقةاحل من الشعري النص يقرتب ما" بقدر أنه رأى عندما -عنه ُنقل

 نصني صدور حالة ويف وتتقوى، شعريته تتألق يبتعد ما بقدر و شعريته، تضعف
 إنام و لآلخر اممنه الواحد بإرجاع تقاس ال فيهام الشعرية فإن واحد مرجع عن شعريني

 أن رأينا فقد ذلك؛ من أعقد األمر لكن )١(".املشرتك باملرجع منهام واحد كل يقاس
 النصوص ومن املرجع هذا من تتخذ مشرتك مرجع عن تصدر التي النصوص بعض

 نسخة مأخوذة من  الرسقات الشعرية عند بشار من منظور النقد األديب احلديث،عز الدين الذهبي،   )١(
 :موقع الفصيح عىل الشبكة العاملية
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 من بالقرب يرتبط ال الشعرية فضعف متايزها؛ لبناء وسيلة عنه صدرت التي األخرى
 من نص كل بقياس يكون ال الشعرية قياس أن كام عنها، بالبعد أو املرجعية احلقيقة

 من اختذ نص كل ألن املرجع، النص هبذا املشرتك النص عن صدرت التي النصوص
 مرجعيته من تتخذ نصوص من بعده يأيت وما له، امتدادا يعد له، مرجعية النص هذا

 قياسها جيوز فال وعليه وتتاميز؛ اعنه وحتيد امعه وتتحاور اإليه تنظر هلا مرجعية نفسها
 النص وسبقت تلته نصوص يف امتداداته كل إىل أيضا تقاس بل فقط، املشرتك النص إىل

 متايز ظهر املشرتكة املرجعيات خاصة املرجعيات تعددت كلام وأنه الدرس، موضع
 يسن قد األول النص وأن بينها، الفارقة األسلوبية السامت واتضحت النصوص
 من عنها وحييد عليها فيخرج الثاين يأيت ثم القيم، لبعض ويرسخ السنن من جمموعة
 وأنشأ سياقات ىبنَّت سابقال النص وأن السنن، وتلك القيم هذه استدعاء خالل

 يف وتسهم معه، يتناص الذي التايل النص يف تؤثر أهنا شك ال وعالقات دالالت
 النص ويسهم قراءته، يف التايل النص لسطوة خيضع األول النص هذا ولكن تشكله،

 أن عن فضال هذا .أجزائه بعض تأويل يف ويسهم وسياقاته، دالالته بعض بيان يف التايل
 الذي النص عند تقف ال قد الشعرية املعارضات مثل نصوص يف رجعيةامل وصالنص

 للشاعر أخرى نصوص من غريه يتبناه املعارض النص عنه حاد ما نجد بل يعارضها،
 من أقفر" قصيدته ينشده أن املنذر منه طلب عندما األبرص بن عبيد قول ويف .نفسه
 )١(:عبيد فقال ،بؤسه يوم يف عليه ورد عندما قتله، قبل "ملحوب أهله

  فلــــيس يبــــدي وال يعيــــد  أقفــــر مــــن أهلــــه عبيــــد
 فيه يقرتب لكنه جديدا نصا ينشئ هو بل السابق نصه يعيد إنه نقول أن يمكن ال
 نقول أن يمكن فال ذلك ومع "ملحوب أهله من أقفر" لنصه املرجعية احلقيقة من كثريا

. ٨م، ص ١٩٨٣، بريوت، دار بريوت للطباعة والنرش، بيد بن األبرصديوان ع   )١(
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 االستدعاءات، كم يف نتكم ال التناص قيمة وأن .ريفاتري ذهب كام شعريته بضعف
 توظيفها، طريقة يف تكمن ولكن مرجعيات، من النص يف ُيستدعى ما قلة أو وكثرة

  .االستدعاء هذا خالل من سامته ومتايز خصائصه بناء يف النص وسلوك

 
 يف ينظر كام النص، نصية حتديد يف التناص دور يف ينظر أن البحث حاول :أوال
 سلوك وكذا بعض، من بعضها تناسل وطرق النصوص، بني الداللية العالقات
 من أنه إىل الشأن هذا يف البحث وتوصل .الباب هذا يف ومراوغتها ودهائها النصوص

 فيه تتحقق وال النصوص رشوط فيه فراتتو ال كالم يف التناص معيار يوجد أن املمكن
 املنطق وأن .النص نصية وحده هب تتحقق ال التناص معيار فإن وعليه النصية؛ السالمة

 فيه ُتستدعى الذي باملفهوم التناص معيار فيها يتوفر ال بكر نصوص وجود من يمنع ال
 أكرب واخلصوصية البكارة من شيئا حيمل جيد نص كل وأن ...النص داخل النصوص

 .وآخرون كرستيفا إليه ذهبت كام األمر وليس .وامتصاصها النصوص متثله من بكثري
  التي النصوص حيود يف املعارضات شعر من نامذج خالل من البحث ونظر :اثاني
 هذه خالل من متايزها األدبية النصوص تبني وكيف  نصوص، من غريها مع تتناص
 وتوصل .املشاهبة عالقات بجوار واإلعراض واحليود التاميز عالقات ورصد التقنية،

 التي املتميزة واخلصائص النصوص، متيز التي األسلوبية السامت بناء أن إىل ذلك يف
 والتبني، القبول مساحة بجوار واإلعراض احليود من كبريا قدرا تقتيض هويتها حتدد

 وأنه .معها يتناص التي للنصوص والتبني اإلقبال من بكثري أكرب يكون احليود ولكن
َمغايرة عالقات توجد َاملشاهبة عالقات بجوار  العالقات تفوق قد كثرية متاميزة وسامت َ

 تقل ال النص عنها حييد التي األجزاء وأن التناصية، العنارص كمية كانت مهام املتشاهبة
 ويف .وجودها مثل ميزة يعد الظاهرة غياب وأن .يستدعيها التي األجزاء عن أمهية

 النصوص وحيود .هلا إدراكنا عدم أو هلا تغييبنا يمحوها ال عالقات النصوص
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 .املتشاهبة جزئياهتا يف النظر من أوىل واإلبداع التأليف يف يزةاملتم الفردية وخصائصها
   .أسلوبية ميزة بالرضورة  حيمل ال تناص كل أن عىل التأكيد مع هذا

 أن دون التناص ظاهرة من االستفادة تكفل التي اإلجراءات عن أما  :ثالثا 
 الدراسات  من رياكث فإن النص؛ نصية حتديد يف دورها يف تبالغ أو هتمشها، أو تسطحها

 من أصبح حتى كبرية، مساحة والتخالف التدابر تعط ومل النصوص تواصل عند وقفت
 النصوص أن والواقع .التاميز ويلغي حدودمها ويقرب النصني جيمع التناص أن املتوهم

 لتحقيق وأداة متايزها، لبناء وسيلة منها تستدعيه وما السابقة النصوص من تتخذ
 ويف عامة، األدبية النصوص أكثر يف قارة سمة السلوك وهذا املستقلة؛ املتفردة هويتها

 أن النصوص من األنواع هذه مثل دراسة عند جيب وعليه خاصة، الشعرية النصوص
 ..واملؤتلف املتشابه يف ننظر ما بقدر واملختلف منها املتاميز شطر وجهنا نويل

 اجلوانب بعض عىل ويركز أخرى، من ويتحلل بقواعد يتقيد الشعري النص :رابعا
 التي النصوص إزاء سلوكه يف نص كل يتميز وحتام ،أخرى ويغيب التناص يف

 التي النصوص هذه مع تتعامل أخرى نصوص عن معها تعامله وطريقة يستدعيها
 إبداعه عن تكشف نظرة الشعري النص تناص يف ينظر أن وجب ولذا يستدعيها،
 املتناص اجلزء قيمة تتحقق وال .نظامه ووصف عالقاته رصد عند تقف وال ومجالياته

 املثال إىل ننظر أن جيوز وال .هبا عالقته ضوء ويف معها يرد التي العنارص ببقية بربطه إال
 الذي اجلزء يف أو املتشابه، يف ال كامال النص يف النظر جيب بل النص من ونجتزئه البني

 التاميز اجليدة النصوص يف ألصلاو .معا واملتفق املتميز يربز وهنا فقط، ُيستدعى
 يف والطرافة اجلدة تأيت لكن املشاهبة، عالقات تفوق فيها املغايرة عالقات وأن والتفرد،

 مظنة فيه موضع من تنبع والتميز غايرةامل كون خالل من التناص مسألة يف النص حيود
 .الحق نص داخل ُويستدعى سابق نص فيه ُيتبنى موضع والتامهي، املشاهبة

 نص؛ كل يف مطردة واحدة ليست استدعائه وقواعد التناص بناء طرق :خامسا
 كل طريقة ختتلف لكن واستدعائه، حمدد نص مع التناص يف شاعر من أكثر يشرتك فقد
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 النص تعامل أن كام .واحدا يكون لن النصوص سلوك وأن .معه التعامل يف شاعر
 كثري عليها بنى التي واملحاورات العادي الكالم عن خيتلف التناص ظاهرة مع األديب

 خاصة والشعرية األدبية، النصوص يف التناص أن كام .الظاهرة هلذه رؤيتهم العلامء من
 األخذ زاوية من إليه ُينظر أال وجيب الدالالت وتشابك التعقيد من كبريا قدرا حيمل

 ورفضه عدولوال احليود إىل أيضا فيه ينظر أن جيب بل فقط، والتأثر والتأثري والعطاء
 وال .معها تشاهبه بجوار عنها ومتايزه اآلخر، لبعضها قبوله بجوار النصوص بعض
 ولكن قلتها، أو نصوص من ُيستدعى ما وكثرة املتناصات كم يف التناص قيمة تكمن
 .املميزة وسامته املبدع النص وخصائص توظيفه بطريقة

 حوارا يعد كونه رابجو له وفقه معني نحو عىل للنص وفهم تأويل التناص :سادسا
 ويضفي توجهه كام دالالهتا ويوجه السابقة النصوص فهم يف يسهم النص .واستدعاء

 سياقا املتناصة للنصوص النص يصنع وقد سلطانا، عليه هلا أن كام سلطانه من عليها
 ..أجزائها بعض إىل داللية ومحولة سياقها، إىل جديدة أبعادا يضيف أو جديدا،
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