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 ووفرت يل ديوان الشاعر
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 . أتوجو ابلشكر اجلزيل إىل مجيع من ساىم يف إجناز ىذا العمل وإخراجو إىل حيز الوجود

. على تفضلها ابإلشراف على ىذه املذكرة" زيتوين كرمية" وأخُص ابلذكر األستاذة الدكتوراه 

. وأسجل تقديري إىل طاقم املوظفني واملوظفات ابملكتبة

وأخريا الشكر موصول لكل من ساىم سواء كان قريب أو بعيد، وكل من قدم يل الدعم 
.  هللا عين خري اجلزاءىاواملساندة يف إعداد وطباعة املذكرة وإخراجها للنور وجزا

 



 

 

 

 

 مقـــــــدمة

 



 مقدمــــــــــة
 

 
 أ

مقدمــة 

إندراسةظاهرةالتناصفًالشعرالعربًالمعاصرلقٌتاهتمامكبٌرلدىالباحثٌن

والدارسٌنوانكبمعظمهمفًالكشفعنأسرارظاهرةالتناص،باعتبارهامنظواهر

.األسلوبٌة

شعردمحمبلقاسمخمار-الشعرالعربًالمعاصرفًالتناصظاهرةوموضوعدراستناهو

:وأثارتفًأنفسناجملةمنالتساؤالت-أنموذجا

عالقةالتناصبالسرقاتاألدبٌةوالتضمٌنواالقتباس؟وماهًأسبابنشأةالتناص؟ما

التًتجسدتفًشعردمحمبلقاسمخمار؟التناص وماهًأنماطأوأنواع

شعرالعربًالمعاصرشعردمحمبلقاسمخمارالظاهرةالتناصفًكاناشتغالبموضوع

.رغبتنافًاالطالععلىاعمالدمحمخمار.سبابذاتٌةوموضوعٌةاألمنجملةأنموذجا

أدبنالكشفوااللتفاتحولقلةالدراساتحولالمبدعبدمحمبلقاسمخمار،ناهٌكعنرغبتنا

.وخاصةشعرائنا

.وتقتضًمثلهذهالدراسةأنتعتمدعلىالمنهجالتارٌخًوإجراءاألسلوبٌةالنفسٌة

.منهجٌةاستقرائٌةباستنادإلىالتحلٌلوالوصفناولتحقٌقهذاكلهاتبع

فٌهالسٌرةالذاتٌةللشاعرومقدمةللموضوعنابتقسٌمالدراسةإلىمدخلالذيعالجناقدقمو

.وفصلٌنكلفصلٌحملمباحث

حٌث.الفصلاألولالذيعنوانهظاهرةالتناصمفهومها،آلٌاتهاوأنواعهادوافعهاوأهمٌتها

فًالمبحثاألولمفهومظاهرةالتناصعندالغربوعندالعربقدٌماوحدٌثا،وأماناعالج

فًالمبحثالثانًموسومبعنوانآلٌاتالتناصوأنواعهفاآللٌاتهًتقنٌاتمستخدمة

أماالمبحثالثالث.تمثلمصادرالتناصمنالدٌنوالتارٌخوغٌرهاهًأماأنواعالنص

واألخٌربعنواندوافعالتناصوأهمٌته،تطرقنابالحدٌثعناألسبابالتًأدتلظهورهذه

.الظاهرةوأهمٌتهاللنصاألدبً

الموجودةفًشعردمحمبلقاسمالتناصوجاءالفصلالثانًدراسةتطبٌقٌةكاشفةلناأنواع

القرآنًوالحدٌثً،وأماالتناصعنوانمدرجبخماروٌحملأربعمباحث،المبحثاألول

التناصاألدبًوالتارٌخًفًشعردمحمبلقاسمخمار،باإلضافةإلىٌحملالمبحثالثانً



 مقدمــــــــــة
 

 
 ب

المبحثالثالثٌعالجالتناصالتراثالشعبًواألسطوريوتدرجنافًالمبحثالرابعمدرج

والتناصالنسجًشملهعنالتناصشاعرمعنفسهناكشفنسجًعنوانالتناصالذاتًوالب

.منناحٌةالشكل،وخاتمةالتًشملنتائجالدراسة

كماٌجدرالتنبٌهإلىأنهناكعدداكبٌرامنالدراساتتناولتظاهرةالتناصباعتبارها

أحدظواهراألسلوبالتًٌقومعلٌهاالنصاألدبً،ونظراللكمالهائلمنهذهالدراسات

التًالمجالالستٌعابهاكاملةفًهذهالدراسة،ولهذااعتمدتالدراسةبعداالطالععلى

الكثٌرمنالدراساتالتًتناولتظاهرةالتناصإلىتخٌرعددمنهامنأبرزهادمحممفتاح،

تحلٌلالخطابالشعري،إستراتٌجٌةالتناص،وأبوهاللالعسكري،كتابالصناعتٌن

....ونظرٌةنصاألدبً،عبدالمالكمرتاض

ومنجملةالصعوباتالتًاعترضنناونحنبصددإنجازهذهالدراسةماٌمكنتلخٌصهفً

 :النقاطاآلتٌة

فًمعالجةمصطلحالتناصوخاصةفًاستعمالناهالتنوعالحاصلالذيوجد -

األخذ،السرقة،التضمٌن،االقتباس،االحتذاء،التداخل،:المصطلحفثمةمصطلحات

 .التفاعل

الحٌرةفًاالختٌارأمامالكمالهائلمنالمعلوماتحولالظاهرة،ولكنقمناباالختٌار -

 .حسباستٌعابعندكلالدارسوالناقد

وختامافانهالبدمنتقدٌمالشكرألستاذتًالفاضلةاألستاذةالدكتوراهزٌتونًكرٌمةالتًلم

تخرجوتصوٌباحتىقراءةوتمحٌصاالبحثتبخلٌومابأداءالنصحوالمشورة،كماتتبعت

.هذهالدراسةفًأحسنحلة
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     إن حركة التجدٌد ال تمف عند الحد أنها سنة الكون فً خلمه ومحال أن ٌعرللها شئ 

مهما كان لوٌاً فالتجدٌد كان فً شعر الجزائري رغم الظروف الماهرة التً كانت ملمة 

بحٌاة الشعب الجزائري ونعكس هذا على األدب فظهر حركة الشعر المعاصر فإتجاه بعض 

 .إلى ولوج إلى هذا عالم جدٌد من بٌنهم نجد شاعر دمحم بلماسم خمار

 تعريف محمـد بلقاسم خمار .1

 :ميالد بلقاسم خمار .أ 

لمب بالشٌخ الجزائرٌٌن ولد فً الجنوب "       دمحم بلماسم كما ٌشٌر دمحم صالح خرفً 

م، تعلم فً مسمط رأسه حتى المرحلة اإلبتدائٌة ثم 1931الجزائري مدٌنة بسكرة عام 

حصل على اإلعدادٌة من معهد عبد الحمٌد بن بادٌس بمسنطٌنة ثم حصل على المرحلة 

الثانوٌة من دار المعلمٌن فً مدٌنة حلب السورٌة ثم إلتحك بجامعة دمشك وحصل على 

وإستطاع أن ٌلتحك بحمل العمل لمدة .... شهادة اللٌسانس فً علم النفس من كلٌة األدب،

، وإستطاع ...أربع سنوات كمعلم فً سورٌا ثم عمل صحفٌاً بمكتب جبهة التحرٌر الوطنً 

أن ٌحصل على منصب المستشار فً وزارة الشباب الجزائرٌة ثم أصبح مدٌراً ثم مسؤوالً 

).عن مجلة األلوان
1

) 

... فزودته بخصوبة الخٌال وإرهاف الذهن"     عاش دمحم بلماسم خمار فً بٌئة صحراوٌة

الظروف الماسٌة التً عاشها الشعب منذ إندالع الثورة زادت طالةة الشعرٌة وشاعرنا إلتزم 

 .بمضاٌا األمة التً أعٌاها الخضوع والحرمانوالتعسف

    شارن بنً بلدته فً المعركة التحرٌرٌة المسلحة، ولكنه سالحه كان عندئد للمه، فإنه 

فنان ملتزم ٌحٌا مع مجتمعه وٌتفاعل مع لضاٌاه ،مما جعل طالته الشعرٌة هائلة، فمد أتحف 

).المكتبة الحزائرٌة بأعماله
2

) 

 

                                                             
 .105م، ص 2007ط، .دمحم صالح الخرفً، هكذا تكلم الشعراء، دار الثمافة العربٌة، دحلب للنثر الجزائري، د- 1
، 2005ط، أوت .الجزائر،د- دمحم الطمار، مع شعراء المدرسة الحرة بالجزائر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة بن عكنون- 2

 53ص
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 :أخالق محـــمد بلقاسم .ب 

     تمٌز دمحم بجملة من أخالق نذكر منها، كرمه وعفته و شجاعته وزهده، وترفع نفسه،فهو 

لم تكن الدنٌا تساوي شٌئاً عنده، وكان غٌر مكترث بها على طول فترة . صاحب مٌزة فٌها

 . إلامته ببسكرة

     أما عن تواضعه إنه صاحب التواضع، كان إذا سئل مسألة فً أخرٌات عٌانه، تباعد 

ال أتحمل فً ذمتً شٌئاً العلماء ٌمولون كذلن وكذا ٌمول الشٌخ : عن الفتوى، فإذا أضطر لال

)دمحم خمار
1

) 

 خصائص الشعر عند دمحم بلقاسم خمار .2

النظم والنصر معاً، مع أنه فً النظم :      ٌمتاز دمحم  الهزلً أدبٌاً هو إمتالن لزمام منهوتً

أمكن وألدر، وخمار ٌختلف فً أسلوبه الشعري عن األسلوب النثري، إذ ٌعرف عنه فً 

صٌاغة الشعر، أنه ٌمٌل إلى المواضٌع الجادة والجزلة والموالف الصارمة بٌنما نراه فً 

أسلوبه النثري ٌتناول المواضٌع الخفٌفة، وال ٌعنً هذا أنه لم ٌتناول المواضٌع الجادة فً 

نثره تماماً، وإنما أردت إبراز هذا الجانب الساخرة، وال ٌعنً هذا انه لم ٌتناول المواضٌع 

الجادة فً نثره تماماً، وإنما أردت إبراز هذا الجانب الساخر فً كتابات خمار األدبٌة، ولمد 

والعمودي  (شعر التفعٌلة)تنوع فً التعبٌر ونوع فً أعماله الشعرٌة، بٌن الشعر الحر 

الغزل، : الممفى، أما األغراض التً تناولها فً شعره، فهً األغراض التملٌدٌة المعروفة

).الحماسة واإلخوانٌات، الرثاء
2

) 

     كرس معظم شعره فً لضاٌا شعبه وأمته ومن المضاٌا التً شغلت باله ووضع كل 

فهً كثٌرة :الجزائر، العروبة، اللغة العربٌة، أما عن كتاباته النثرٌة: إهتمامه لمعالجتها هً

                                                             
ص  . 2018 ، الجزائر ، 1عبد المادر دمحم بومعزة، الشٌخ بلماسم هذا العالمة المخمور، مجلة اصوات الشمال ، العدد - 1

2 ، http//www.aswat.elchamal.com/ar/?p 
ط، .دمحم بلثاسم خمار، األعمال الشعرٌة والنثرٌة لدمحم بلماسم خمار، مؤسسة بورٌانً للنشر والتوزٌع، الجزائر،د- 2

 .07،ص1م،م2009
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جداً إذ عمل على الكتابة منذ عودته من سورٌة، بعد اإلستمالل فً جرٌدة الشعب، ثم فً 

)".مجلة أفاق الشباب ومن أروع أعماله النثرٌة والهزلٌة المعروفة بمذكرات ساي
1

) 

):دواوين دمحم بلقاسم خمار .3
2

) 

 :      ترن لنا دمحم بلماسم خمار دواوٌن أتحفت المكتب الجزائرٌة نذكر منها

  م من الشركة الوطنٌة للنشر 1967دٌوان أوراق والذي تم نشره فً عام

 .والتوزٌع

  م1969دٌوان ربٌعً الجرٌح وتم نشرها عام 

  م1970دٌوان     وأصداء والذي نشره عام 

  م1979دٌوان الحرف والضوء تم نشره عام. 

  م ثم إصداره عن 1981شعر إرهاصات سرابٌة من زمن اإلختراق عام

 .المؤسسة الوطنٌة للكتاب 

  م1984شعر الجزائر ملحمة البطولة والحب الذي تم نشره عام. 

  شعر ٌاءات الحلم الهارب تم إصداره من اإلتحاد العام لألدباء والكتاب العرب

 .م1994األردن عام  

  شعر مواوٌل للحب والحزن تم إصداره من إتحاد الكتاب العرب السورٌة عام

 . م1994

      ٌعد بلماسم خمار شخصٌة ملتزمة محبة لوطنها فهو ٌتكلم بضمٌر الجمع فنجده ٌربط 

الشعر بعموم الطبمات الشعبٌة المحرومة، وكتاباته تمتاز بدلة التعبٌر وبساطة فً األلفاظ 

 .ومتطلع على أعماله نجد معظمها تستحوذ على موضوع الوطن واألمة العربٌة

 

                                                             
 .21دمحم بلماسم خمار، األعمال الشعرٌة والنثرٌة لدمحم بلماسم خمار شعر، ص- 1
ٌوسف وغلٌسً، فً ضالل النصوص تأمالت نمدٌة فً كتابات الجزائرائرٌة، دار جسور للنشر والتوزٌع ،الدمحمٌة - 2

 .203م، ص2009، 1الجزائر، ط



 

 

 

 

 

 

 مفهىم التناص:المبحث األول 

 آليات وأنواع التناص:المبحث الثاني  

 دوافع وأهمية التناص:المبحث الثالث  

 

 

:الفـــــــصل ألول  

مفهومها،آلياتها،أنواعها، : ظاهرة التناص

.دوافعها،أهميتها  



مفهىمها،آلياتها،أنىاعها،دوافعها و أهميتها:  ظاهرة التناص          :          الفصل األول  
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     تمٌزت مرحلة ما بعد البنٌوٌة بإحداث انمالب كبٌر فً الدرس اللسانً المعاصر، 

فً حٌن أن " أن النص بنٌة مؽلمة :" خاصة ما ٌتعلك بالنص التً ؼٌرت فكرة بالذٌن لالوا

النص فً مرحلة ما بعد البنٌوٌة ذو بنٌة داللٌة تنتجها ذات فردٌة وجماعٌة، فظهرت العدٌد 

 . ظاهرة التناصمن المضاٌا جدٌدة الطرح منها 

 مفهوم التناص -1

 :ظاهرة التناص عند الغرب - أ

    لمد تعددت المدارس النمدٌة فً المرون األخٌرة فً المجتمعات الؽربٌة فظهرت مدارس 

لسانٌة وتولدت منها مناهج ونظرٌات مختلفة من بٌنها ظاهرة التناص، فإنكب الباحثون 

 GERARD والنماد على دراسة هذه الظاهرة واالهتمام بها ومن بٌنهم نجد جٌراجٌنت

GENETTE الذي حاول من خالل كتابه األطراسpalimpsestes 1982 ٌعرض لنا 

):أنماط التعالً النصً وحددها فً خمسة أشكال
1

) 

 صاؼته فً البداٌة جولٌا كرٌستفٌا ثم أعاد جنٌت صٌاؼته، :intertextualitéالتناص  -

فؤعتبره بمثابة حضور متزامن بٌن نصٌن، أو عدة نصوص، أو الحضور الفعلً لنص 

والتلمٌح citation  واالستشهاد plagiatداخل نص آخر بواسطة السرلة 

l’allusion. 

وٌشمل جمٌع المكونات التً تهتم عتبات النص نحو العنوان :paratexteالمناص  -

 .والعنوان الفرعً والممدمات والحواشً والرسوم ثم نوع الؽالؾ

- Metatxtualitè: وٌتعلك بكل بساطة بعاللة التفسٌر والتعلٌك التً تربط نص بآخر 

 .ٌتحدث عنه دون ذكره

 أي النوع األدبً الذي ٌنتمً إلٌه النص ما، ألن :arhetextualitèمعمارٌة النص  -

 .تمٌز األنواع األدبٌة من شؤنه أن ٌوجه أفك انتظار المارئ أثناء المراءة

                                                             
ط، -المؽرب، د- التناص فً الخطاب النمدي والبالؼً دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة، إفرٌمٌا الشرقعبد المادر بمشً،- 1

 22م، ص 2006
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بنص  (ب)ٌمصد به كل عاللة تجمع بٌن نص " :mybertextualitèالتعالك النصً  -

 أول من وضعت   Julia kraistifai، تعد الباحثة البلؽارٌة جولٌا كرٌستفٌا  "(أ)سابك

ال ... عملٌة لسانٌة تواصلٌة: "التناص الذي أستمدته من أستاذها باختٌن فتعرفه بؤنه

 أو اإللتباس والتملٌد، ولهذا plagiatٌتعلك األمر باإلنتحال أو ما ٌسمى السرلة األدبٌة 

فإن لراءة من معناه أن ٌفتح نحو النصوص األخرى التً اشتركت فً تثبته وبنابه، أو 

)"لراءة نص هو العثور فً تناصٌته عن األثار نصوص سابمة 
1

) 

اإلدران المارئ للعاللة بٌن "  مفهوم التناصMichel Reffater    ٌعرؾ مٌشال رٌفاتٌر

)"نص ونصوص أخرى لد تسبمه أو تعاصره 
2

) 

الماركسٌة والفلسفة اللؽة "  فً كتابه Mikhail Bakhtine    ٌطرح مٌخابٌل باختٌن 

عدة مصطلحات من بٌنها مصطلح التناص، وإن كان باختٌن لم ٌطلك علٌه هذا " 1992

تعدد األصوات  " "  Dialogismeالحوارٌة " االسم صراحة لكنه ذكره ضمن مصطلحً 

"ان اللؽة ال تحٌا إال إذا دخل التبادل " وٌستند باختٌن فً لوله  " 
3

، بمعنى أن الحوارٌة أو 

التناص عند باختٌن ٌتجاوز أحادٌة النص أو العمل حٌث أصبحنا نجد فً نص أوعمل أنواع 

 .عدٌدة ومصادر مختلفة فً عمل واحد

    ٌبدو من خالل ما لدم حٌث أن دراسته متطورة متوسعة تبحث فً مختلؾ أوجه 

، والتناص عند جولٌا "بالمتعالٌات النصٌة " العاللات بٌن النصوص، فً إطار ما ٌسمٌه 

هو انفتاح نص نحو نصوص األخرى وبٌنما عند مٌشال فالتناص ٌدركه المارئ أي نمو آلٌة 

خاصة لمراءة األدبٌة أما باختٌن التناص أو الحوارٌة هو مبدأ الحوار بٌن النصوص وعاللة 

النص بؽٌره من النصوص السابمة أو الالحمة، وضؾ إلى ذلن التناص عنده ال ٌشمل عمل 

 .األدبً بل تناصه شامل وواسع منفتحاً على جمٌع األنواع

 

                                                             
 13، ص2011ط، سبتمبر -عبد الجلٌل مرتاض، التناص، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر، د: ٌنظر - 1
 .20عبد المادر بمشً، التناص فً الخطاب النمدي والبالؼً دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة،ص - 2
-126م، ص 2009ط،-أربد األردن،د-سعٌد سالم،التناص التراثً الرواٌة الجزابرٌة أنموذجاً،عالم الكتب الحدٌث:ٌنظر- 3

127. 
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 ظاهرة التناص عند العرب -2

 :عند العرب القدامى - أ

      مما ال شن فٌه أن لكل ظاهرة نمدٌة جذور تارٌخٌة أسست لظهورها ومن بٌن الظواهر 

تعد ظاهرة تفاعل " نجد ظاهرة السرلة التً تتضمن مفهوم تناص عند العرب المدامى فإنها

النصوص وانفتاحها على بعضها البعض، لدٌمة لدم الممارسة النصٌة ذاتها، ولمد إنشؽل 

الخطاب النمدي العربً المدٌم ، بهذه الظاهرة فً مجال تؤمالت النماد فً بناء النص، 

وٌمكن أن نستشؾ ومن هذه االنشؽاالت نمطة ...وعاللة المدٌم بالمحدث، واللفظ بالمعنى

)".هامة ارتباط شدٌد بمجال البحث التناصً الحدٌث وتتعلك بما ٌعرؾ بسرلات األدبٌة 
1

) 

    بٌن النماد العرب الذٌن ولفوا على ظاهرة التناص وإرتباطها بفكرة السرلات األدبٌة 

حٌث ٌعرض لنا المصطلحات كان النماد  (456ت )ٌذكر لنا عبد مالن مرتاض إبن رشٌك 

اإلصطراؾ، االنتحال، الؽصب، وٌعد إبن رشٌك من أنصار : ٌطلمونها على السرلة مثل

 :السرلة ولمد تفرد فً تفصٌل أنواع السرلة

 .أن ٌختصر المعنى المؤخوذ منه أن كان طوٌالً  -

-  ً  .أن ٌبسطه إن كان منمبضا

-  ً  .أن ٌبٌنه إن كلن ؼامضا

 .أن ٌختار له الكالم الحسن -

-  ً  .أن ٌختار له اإلٌماع الرشٌك إن كان  وجافٌا

 .أن ٌملبه عن وجه األصلً إلى وجه آخر -

).أن تساوي المتناص مع الناص ال ٌكون له، حٌن إذ إال حسن اإللتداء -
2

) 

ومن عادة المدماء أن "     وفً كالم آخر ٌإكد ابن رشٌك من أنصار السرلة حٌث ٌمول 

)"ٌضربوا األمثال المراثً الملون األعزة واألمم السابمة 
1

فهو ٌدل إلى توظٌؾ الولابع  (

                                                             
- هـ1425، 1األردن، ط- لدٌا وعد هللا، التناص المعرفً فً شعر عز الدٌن المناصرة، دار مجد والي، عمان: ٌنظر- 1

 15م، ص2005
-237ط، ص -م، د2007الجزابر- عبد المالن مرتاض، نظرٌة النص األدبً، دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع- 2

238 . 
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فً نظرٌة النظم نجده  ٌعلى للمعنى  (471ت )التارٌخٌة، وهكذا عبر عبد الماهر الجرجانً 

النحوي مخالفاً بذلن معظم النماد، وهذا المعنى الذي ٌنفرد به الشاعر، وهذا كله ال ٌنفصل 

 .  عن مفهوم  النظم

فسبٌل "      وٌمر عبد الماهر الجرجانً بوجود المعنى العام الذي ٌمكن تناوله فً الشعر 

المعانً أن ترى الواحد منها ساذجاً عامٌاً موجود فً كالم الناس كلهم ثم تراه نفسه ولد عمد 

إلٌه البصٌر بشؤن البالؼة وأحداث الصورة فً المعانً فٌصنع منه ما ٌصنع الصانع الحاذق 

)"ٌعرب فً الصنعة، وٌبدع فً الصٌاؼة 
2

، ومن هذا المفهوم لعبد الماهر تداخل (

 .النصوص ٌرتبط بمفهومه للنظم

ٌتحدث فً الفصل األول من  (395ت )    وهذا أبو هالل العسكري فً كتابه الصناعتٌن 

وأنه لٌس ألحد من أصناؾ المابلٌن على تناول المعانً " حسن األخذ " الباب السادس فً 

من تمدمٌهم والصب على لوالب من سبمهم، ولكن علٌهم إذا أخذوها ٌكسوها ألفاظاً من 

عندهم وٌبرزوها فً معارض من تؤلٌفهم ولوال أن المابل ٌإدي ما سمع لما كان فً طالته 

فهو ٌشٌر لٌس " لو أن الكالم ٌعاد لنفذ " لال أمٌر المإمنٌن علً بن طالب : فٌمدم لنا مثل

العٌب أن ٌؤخذ المبدع بعض المعانً ولكنه علٌه أن ٌصبؽها بصبؽة جدٌدة،  كما أدلى أبو 

وهو أن تعهد إلى  " (لبح األخذ)الهالل العسكري فً الفصل الثانً من الباب السادس فً 

)".معنى فتتناوله بلفظه كله أو أكثره أو تخرٌجه فً معرض مستحسن
3

) 

    والمتؤمل فٌما طرحه نماد العرب المدامى حول الموضوع السرلات،سٌدرن أنهم لم ٌؤتوا 

فٌه بجدٌد، إذ تبدو نظرٌتهم فً السرلة عن صٌؽة التركبٌبة، وعلى ما ٌبدو فً رأي إبن 

رشٌك حول الموضوع مٌزة هو االختراق والتولٌد وحسن اإللتداء أما فٌما ٌخص عبد 

الماهر إهتم بنظم وخاصة المعنى النحوي أما أو هالل العسكري نظرٌته الصٌؽة التركٌبٌة، 

                                                                                                                                                                                              
1

.35،ص 1م،ط1983، دار الكتب العلمٌة، بٌروت 7إبن رشٌك الثٌروانً، فً صناعة الشعر ونمده تحرٌر مفٌد دمحم ج- 

  
- ، د1978 عبد الماهر الجرجانً، دالبل اإلعجازالعلمً فً علم المعانً، تحرٌر دمحم رشٌد رضا، دار المعرفة بٌروت -2

 .234ط، ص 
، 2، تحرٌر مفٌد لمٌحة، دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان، ط (الكتابة والشعر)أبو هالل العسكري، الصناعتٌن - 3

 .249-248م، ص 1989- هـ1409
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وعلى ما ٌبدو عبد الماهر الجرجانً هو ألرب مصطلح التناص بمفهومه الحدٌث وذلن من 

 .خالل نظرٌة النظم

    ومن المصطلحات المرٌبة من مفهوم التناص عند العرب مصطلح اإللتباس والتضمٌن 

لبست منه نارا البس لبس فؤلبسنً أي أعطانً وألتبست : وااللتباس مؤخوذ من لبس وٌمال"

)"منه علماً أي إستفدته
1

فاإللتباس هو أن ٌضمن الكالم شٌباً من " أما المعنى البالؼً  (

)".المرآن والحدٌث وال ٌنبه علٌه للعلم به 
2

) 

وضمن الشًء أودعه إٌاه كما تودع المتاع " ضمن"مؤخوذ من :      أما التضمٌن لؽة

)"والمٌت المبر كل شا جعلته فً وعاء فمد ضمنه إٌاه
3

هو تضمٌن شعر " ، عند البالؼٌٌن (

"أو نثر فتؤتً به فً آخر شعرن أو تترن أوسطهما كالمتمثل
4

 وٌبدو أن مصطلح التضمٌن 

هو األلرب واأللصك بالتناص وذلن فٌما ٌبتعث من نص أو نصوص بما هو تحاور بٌن 

 .   نصٌن

    وهنان بعض الدارسٌن ٌمدمون الفرق بٌن السرلة األدبٌة والتناص ومن  بٌنهم نذكر 

 .مستوى المنهج والقٌمة والقصدٌةخلٌل موسى ٌرى بؤن هنان فروق بٌنهما تتحدد فً 

تعتمد السرلة على المنهج التارٌخً والتؤثٌري والسبك الزمانً فال حك : مستوى المنهج -

هو السارق والسابك هو المبدع والنموذج األجود بٌنهما التناص منهجه وظٌفً ال ٌهتم 

 .كثٌر بنص الؽاب

نالد السرلة األدبٌة إنما ٌسعى إال استنكار عامل السارق وإدانته، فً : مستوى القٌمة -

 .حٌن أن نالد التناص ٌمصد إظهار البعد اإلبداعً فً اإلنتاج

                                                             
، دار الكتب 6، تحرٌر عمار أحمد حٌدر،م"لبس" جمل الدٌن أبو الفضل دمحم بن مكرم بن منظور، لسان العرب مادة - 1

 .301م، ص 2004، 1العلمٌة بٌروت،ط 
الخطٌب المزوٌنً، اإلٌضاح فً علوم البالؼة، تحرٌر دمحم عبد المادر الفاضلً، الدار النموذجٌة العصرٌة بٌروت، - 2

 .400م، ص 1،2007ط
 .314،ص 13ج" ضمن" ابن منظور، لسان العرب، مادة- 3
ابن ٌعموب المؽربً و جالل الدٌن المزوٌنً شرح مواهب مفتاح، على تلخٌص المفتاح، تحرٌر عبد الحمٌد - 4

 .703م، ص 1،2006، المكتبة العربٌة بٌروت،ط2منداوي،ج
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)" السرلة لد تكون عملٌة لصدٌة واعٌة أما التناص تكون ال واعٌة: "مستوى القصدٌة -
1

) 

      وما نستطٌع أن نموله مجمالً عن التراث العربً وما عرفه النماد المدامى عن طرٌك 

السرلات األدبٌة كااللتباس والتضمٌن،وأنهم تنبهوا إلى دور التناص ووظٌفته واستخدموه 

استخداما ال ٌبتعد كثٌراً عن مفهوم الٌوم، وإن كنا نالحظ توسٌعا فً المفهوم إلستخدامه 

فكان إلترابهم من اسم أخر هو " التناص"الٌوم ولكن العرب لم ٌمفوا على االسم نفسه 

وعلٌه ٌستحسن استحضار نصوص لدٌمة فً نص جدٌد لكن بحلة مؽاٌرة وهذا " التضمٌن"

 .راجع إلى ثمافة المبدع وطرٌمه و أسلوبه فً كٌفٌة التعامل مع النص

 :عند العرب المعاصرٌن - ب

 :     اعتمد النماد العرب فً وضع مفهوم التناص إلى أطروحات النماد الؽربٌٌن ومن بٌنهم

نصوص مع نص  (الدخول فً عاللة)هو تعالك " دمحم مفتاح ٌمول فً تعرٌؾ التناص  -

)"حدث بكٌفٌات مختلفة
2

) 

)"تداخل النصً حاضر مع نصوص ؼاببة " دمحم بنٌس أن التناص  -
3

) 

النص ال " مرادفا للتناص ٌمول بؤنه (التفاعل النصً)نجد سعٌد ٌمطٌن ٌستعمل مصطلح  -

ٌمكن أن ٌتؤسس  كٌفما كان جنسه أو نوعه أو نمطه  إال لاعدة التفاعل مع ؼٌره من 

)"النصوص
4

بنٌة داللٌة تنتجها ذات فردٌة أو اجتماعٌة، ضمن "ولد عرؾ النص بؤنه  (

، فالبنٌة التً ٌبمى إنتاجها "بٌنٌة نصٌة منتجة فً إطار بنٌات ثمافٌة واجتماعٌة محددة

هً التً ٌتفاعل معها النص الجدٌد تضمٌناً أو تحوٌالً أو خرلاً لها، ولد عالج العاللات 

.)intertextualité التناص  textualitéالمناصة: فً مصطلحات هً
5

) 

                                                             
 .50- 49عبد المادر بمشً، التناص فً الخطاب النمدٌوالبالؼً، ص  - 1
، ص 4المؽرب، ط- ، المركز الثمافً العربً، الدار البٌضاء(إستراتٌجٌة التناص )دمحم مفتاح، تحلٌل الخطاب الشعري- 2

121. 
، "من زمن االحتراق...من خالل دٌوانه إرهاصات سرابٌة" ٌمٌنة بركات، الخصاص األسلوبٌة فً شعر دمحم بلماسم - 3

 .27م ،بسكرة،ص 2016_م2015مذكرة الماستر، إشراؾ عزالدٌن عماري،السنة الجامعٌة 
 .27نفس المرجع، ص - 4
 .99-98-32 م،ص1989 ط،-المؽرب،د – سعٌد ٌمطٌن ،انفتاح النص الروابً النص السٌاق،المركز الثمافً العربً- 5
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إذ بذكر بعض ... مفهوم جدٌد على الجدة" ٌمدم لنا شكري الماضً مفهوم التناص فٌمول -

فؤنه ٌبتعد  (...االلتباس، التضمٌن، السرلات)اآلراء المابمة المتناثرة بتداخل وتفاعل 

 ً )".عنها شالاً طرٌماً جدٌداً تماما
1

) 

التناص وارد عنده مصطلح تداخل " الخطٌبة والتفكٌر"ٌعرؾ عبد هللا الؽدامً فً كتابه  -

وهذا المفهوم ـ أي تداخل النصوص ـ متطوراً فً كشؾ الحمابك :" النصوص فٌمول

التجربة اإلبداعٌة، وفً تؤسٌس العاللة األدبٌة بٌن النصوص فً الجنس األدبً، وفً 

)..."لٌامها على سٌاق ٌستملها
2

، إذا النص لٌس مادة موحدة، ولكنه شبكة من العاللات (

 .مع نصوص أخرى

    نستخلص مما طرحه النماد العرب المدامى لمفهوم التناص منطلمٌن فً ذلن مرجعٌة 

معرفٌة تنتج من المصادر التً راكمها النمد الؽربً دون التنكر عند البعض،إلسهامات 

التً تعتبر إرهاصاً متمدماً للبحث " السرلات"التراث النمدي العربً، وذلن من خالل لضٌة 

 .فً التناص

    تمٌزت هذه الجهود بالتنوع الذي ٌهدؾ إلى إعطاء مفهوماً للظاهرة فهذا ال ٌنبؽً عنها 

اختالؾ الترجمات إلى اللؽة العربٌة فنجد دمحم : بعض المالحظات التً نلخصها فٌما ٌلً

مفتاح ٌطلك على التناص بتعالك النصوص وهنان ما ٌصطلح علٌه تفاعل النصوص وهنان 

ما ٌسمٌه تداخل النصوص هذا راجع إلى الدارس كٌؾ رأى هذه الظاهرة،فً حٌن كان   

 .ٌجب االتفاق أو التوافك على ترجمة واحدة

 

 

 

                                                             
، ص 1ماضً شكري عزٌز، من إشكالٌات النمد العربً الجدٌد، المإسسة العربٌة للدراسات والنشر،بٌروت، ط: ٌنظر - 1

172. 
عبد هللا الؽدامً، الخطٌة والتفكٌر من البنٌوٌة إلى التشرٌحٌة نظرٌة وتطبٌك، المركز الثمافً العربً، دار البٌضاء - 2

 16م، ص2006، 6المؽرب، ط
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 آلٌات التنـــاص وأنواعــــــــه -2

 :آلٌات التناص - أ

    التناص عملٌة إبداعٌة متمثلة فً تداخل النصوص وتنوعها داخل النص، وهو حٌاة 

األدٌب فً مجال اإلبداع ولٌتحمك التناص هنان آلٌات ٌختزلها النالد  دمحم مفتاح فً آلٌتٌن 

 .هما التمطٌط واإلٌجاز

 التمطٌط -1

  هً تمنٌة ٌتسمع فٌها المعنى الستدالالت وشروح كما ٌنص بها اإلسهاب فً اللفظ 

والمعنى مثال كؤن ٌؤخذ األدٌب من نص الؽابب ممولة أو عنوان أو فكرة وٌمطٌطها وٌجعلها 

 .لصة كاملة

  أنه أساس كل خطاب وخصوصاً الشعر، فالشاعر لد ٌلجؤ إلى وسابل متعددة:الشرح -

 .تنتمً كلها إلى هذا المفهوم وهو من أهم أداة ٌعتمد فٌها المبدع على التمطٌط

هً تموم بدور جوهري فً كل خطاب بما ثبته فً الجمادات من حٌاة :االستعارة -

 .وتشخٌص

 ٌكون على مستوى األصوات والكلمات حٌث نجدها تتراكم وتنبنً فً نص :التكرار -

).بؤكمله إن ما ذكر من آلٌات، هو من طرؾ التمطٌط وأساس هندسة النص
1

) 

وذلن من خالل تولد توترات عدٌدة بٌن كل عناصر بنٌة المصٌدة، : الشكل الدرامً -

 .وتكرار صٌػ األفعال

 .العالم الخارجً" والع"وذلن من خالل عاللة المشابهة مع : أٌمونة الكتابة -

 

 

 
                                                             

 .126 صم1992، 3دار البٌضاء، ط– دمحم مفتاح، تحلٌل الخطاب الشعري، المركز الثمافً العربً،بٌروت 1
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 :اإلٌجــــــاز -2

وذلن من خالل ما ٌتضمنه النص من إحاالت تارٌخٌة، ولد لسمها حازم المرطاجنً إلى 

إحالة تذكرة، أو إحالة المحاكاة، أو إحالة مفاضلة، أو إضراب، أو إضافة كما أشترط فٌما 

 :ٌلً

 .أن ٌعتمد الشاعر على المشهور منها والمؤثور لٌشبه حاال معهودة -

"استمصاء أجزاء الخبر المحاكً وموالتها على حد ما انتظمت علٌه حال وولوعها" -
1
 

 .وبالتالً ٌتحمك التناص بالتمطٌط واإلٌجاز

  أنــــــواع التـــــــناص - ب

    إن عملٌة التناص ال تؤت من الفراغ وإنما هً تفاعل وتداخل نص مع نصوص المختلفة 

فالنص حصٌلة ثمافٌة وحضارٌة فالتناص بإرة جامعة للثمافات اإلنسانٌة وٌؤخذ بذلن أشكال 

 :ومصادر عدٌدة نذكر منها

ٌعتبر الدٌن بما ٌحتوٌه المرآن الكرٌم والكتب السماوٌة وأحادٌث : التناص الدٌنً -1

النبوٌة وألوال الدٌنٌة كان لها خطؤ األسد فً نصوص المعاصرة فالتناص  الدٌنً 

 .ٌحمل تناصان المرآنً والحدٌث النبوي الشرٌؾ

النص المرآنً نص خاص وخصوصٌته نابؽة من لداسته وألوهٌته : التناص القرآنً -2

هو أن ٌمتبس المبدع نصاً من المرآن الكرٌم، " مصدره، وٌمكن إعطاء تعرٌؾ حوله

بطرٌمته المباشرة فٌذكره كما هو أو بطرٌمة ؼٌر مباشرة فٌحور أو ٌؽٌر، ثم ٌوظؾ 

"فً ذلن فً سٌاق نصه جدٌد
2

، وٌزخر شعرنا العربً المعاصر بهذا النوع باعتبار 

المرآن الكرٌم ممدس أول النصوص التً اهتم بها الشاعر المعاصر كونه له الموة 

 وفعالٌة فً المصٌدة مما ٌفتح لها العدٌد من دالالت ٌمول الشاعر عبد الرحمن بارود 

 :مذكراً الٌهود بعمبى الفساد

                                                             
 .197-196م، ص 2006، 1 األردن، ط–دمحم وهابً، من النص إلى التناص عالم الكتب الحدٌث، إربد 1
 
ظاهر دمحم الزواهر، التناص فً الشعر العربً المعاصر التناص الدٌنً أنموذجاً، دارالحامد للنشر والتوزٌع، عمان 2

 50م، ص2013 ، 1األردن،ط
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 إن لارون كان من لوم مـــوسى      أفال تذكــــــــــرون عمبى الفساد؟

 خسفه جلبــــلت فً طٌاق الــــــ    أر لربــــــــــا تفرٌه حتى المعاد

ما خفظتِت الدروس ٌا أخـــــــت عاد أٌن عادٍد وأٌن ذاتُت الــــعمادِت 
1
 

إَن لاروًن كاَن من لوَم :"     إن لارون من لوم موسى، هذا المعنى مستمد من لوله تعالى

َن الكنوزِت َما إْن ًَمفاتِتحهُت لَتنُتَوأُت بالعُتصبَةِت أُتْولى المُتوةِت إذ لَاَل لَهُت لَْوَمهُت  ٌْنَاْْه مِت َ م َوأَت ٌْهِت موسَى فبؽَْى َعلَ

ٌْن  ح بُت الفَرِت  .76سورة المصص اآلٌة " ال تَْفَرْح إن هللا الَ ٌُتحِت

ٌَْؾ فَعََل َربُتَن بَعَاْدِت : " لوله تعالى َمادِت (6)أَلَْم تََر َك  7-6سورة الفجر اآلٌتٌن" (7) إِتْرَم ذَاْتِت العِت

:ٌمول الدروٌش
2
 

 لوال الســــــــــــــراب

 لما وصـــــــــــتل إلـ

 بحثاً عــــــــــــن الماء

 -ٌمول- هذا ســــــحاب

 وٌحمل إبرٌك اصـــــــــــــــال  بنور أخرى

ْم :"      هذا الممطع ٌحٌلنا إلى ما جاء فً اآلٌة الكرٌمة لوله تعالى وا أعَمالهُت ٌَْن َكفَرُت َوالذِت

سابهُت  ندهُت فَوفاهُت حِت دهُت شٌبؤً َوَوَجدَ هللا عِت َكَسرابِت بمٌعَةٍد ٌحسبُتهُت الظمؤَنُت ماًء حتى إذاَ جاَءهُت لْم ٌَجِت

َسابِت   -.39-سورة النور اآلٌة"  وهللا َسرٌعُت الحِت
                                                             

عبد الفتاح داود كان، دراسة نمدٌة فً تؤصٌل لنشؤة المصطلح ومماربته ببعض المضاٌا النمدٌة المدٌمة دراسة وضعٌة 1

 .48م،ص 2015ط، - تحلٌلٌة، د
 ANEBالولابع األسلوبٌة وخصوصٌاتها فً المصٌدة العب النرد لمحمود دروٌش، مماربة سٌمٌولوحٌة، منشورات 2

 182م، ص 2013ط، -بٌروت، د
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  :التناص من الحدٌث الشرٌف -3

 لم ٌمتصر الشاعر أو األدٌب على نهل المرآن الكرٌم 

     فمط بل نجده كذلن اهتم باألحادٌث النبوٌة و ألوال المؤثورة فنجده ٌوظؾ ألفاظ الحدٌث 

:النبوي الشرٌؾ فً نصوصه، ٌمول الشاعر الجٌالنً
1

 

 أما كنت فى العلٌا بنور دمحم وفً طاب لوسٌن اجتماع األحبة

 (كنت نبٌاً ودام بٌن الطٌن والماء )تناص من الحدٌث النبوي الشرٌؾ  (بنور دمحم)    فمول 

 .والتباسه فكرة الحمٌمة الدمحمٌة،أي لدم الوجود الدمحمي

 :التناص التارٌخً -4

 ٌعد التارٌخ مصدر إلهام الشعراء المعاصرٌن فاعتبروه سجل نثري ٌعلم األمم 

والشعوب ومعارفها، فمد كان الشاعر ٌتخذ من الوالعة أو الحادثة التارٌخٌة ٌوظفها 

 .فً عمله األدبً

هو استحضار النصوص تارٌخٌة منها األحداث واألماكن "وٌعرؾ التناص التارٌخً بؤنه

"والمعالم والشخصٌات التً تنسجم فً رإٌة المعاصرة ٌتخذها المبدع
2
 

 :التناص األدبً -5

 ٌعتبر هذا النوع من التناص من أؼنى األشكال واألنواع ألنه ٌحمل كثٌر من 

المعارؾ والثمافات فهو ٌمتد من عصره لبل فجر اإلسالم وصول إلى عصر 

تداخل " وٌعرؾ بؤنه. المعاصر وإلى إنتاجات اإلنسانٌة والعالمٌة شعراً كان أو نثراً 

"نصوص أدبٌة لدٌمة مع نصوص أدبٌة حدٌثة أو معاصرة
3
 

 

                                                             
 1عبد هللا خضر حمد، الخطاب الصوفً فً الشعر عبد المادر الجٌالنً دراسة أسلوبٌة، دار الرواد المجتمع العربً، ط1
 . 143م،ص 2014،
-، ظواهر أسلوبٌة  فً شعر ممدوح عدوان، دار البارودي العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان(عٌان سلٌمان)دمحم سلٌمان 2

 . 149م، ص2007ع، -األردن، ط
مذكرة " ال أرٌد هذه المصٌدة أن تنتهً"ؼاطمة حمدي شرٌؾ، التناص وجمالٌته فً الدٌوان األخٌر لمحمود دروٌش3

 .32م، ص 2016- م2015ماستر، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس مستؽانم،
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 :التناص الصوفً -6

ٌعد التراث الصوفً من أهم المصادر التراثٌة التً ٌستمد منها الشاعر المعاصر  

فهو ٌتخذ الشخصٌات وأصواتاً ٌعبر من خاللها عن أبعاد من تجربته بشتى جوانبها 

.إلخ...الفكرٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والروحٌة
1

 

 :التناص األسطوري -7

تعد األسطورة جزء من الشعابر البدابٌة التً نماها خٌال اإلنسان، تعتبر األسطورة  

بمثابة المناع والرمز حدٌثة طاربة، فبات ٌحتاجها األدٌب المعاصر لتعبٌر عن 

 .حاجاته وذلن بتالعب بشخوصها ولؽتها، لٌاماً بٌن فضابها ال ٌكل الحركة أو السٌر

     وٌكمن هدفها تحمٌك اإلحساس بوجود اإلنسانً، حٌث ٌجدون فً األساطٌر الماضً 

تعبٌراً عن الحاضر المعٌش وإنها التصاد فً لؽة الشعر بتركٌز على التعبٌر وتكثٌؾ 

.الداللة
2
 

 :التناص الوثائقً -8

 هذا النوع فً النثر كالسرد والسٌرة، فٌحاكً النص نصوص رسمٌة كالخطابات 

.والوثابك،أو أوراق أخرى كالرسابل الشخصٌة واالخوانٌة، لتكن نصوصهم أكثر
3

 

  :التناص التراث الشعبً -9

هذا النوع ؼنً وزاخر ٌضم األمثال الشعبٌة والحكاٌات واألؼانً والخرافات 

أصبح الرمز الشعبً ٌتؤتى بتجربة الشاعر المتكبة "وؼٌرها من ألوان هذا النوع 

على المرجعٌة  الشعبٌة، وإعادة الحكاٌة نظماً إلى تجربة وؼٌر عادٌة، تنتج للمصٌدة 

"نوعاً من التوتر النامً، بإٌجاد من الداللة الجدٌدة 
4
 

                                                             
-الماهرة،د–علً عشٌرة زاٌد، استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر، دار الفكر العربً، مصر 1

 105م،ص 1997ط،
ٌنظر، عبد العاطً كٌوان، التناص األسطوري فً شعر دمحم إبراهٌم أبوسته، مكتبة النهضة المصرٌة 2

 .52هـ،ص1434-م1،2013الماهرة،ط
 .52ظاهر دمحم  الزواهري، التناص فً الشعر العربً المعاصر التناص الدٌنً أنموذجاً،ص3
-هـ1430، 1البادي حصة، التناص فً الشعر العربً الحدٌث البرؼوثً أنموذجاً، الكنوز لمعرفة،عمان، ط4

 .61م،ص2009



مفهىمها،آلياتها،أنىاعها،دوافعها و أهميتها:  ظاهرة التناص          :          الفصل األول  

 

 
21 

     ال ٌكتؾ بؤنواع من التناص الدٌنً والتارٌخً واألسطوري والتراث الشعبً بل ٌشمل 

أنواعاً أخرى سنذكرها وفك من أشار إلٌها عبد المالن مرتاض ٌتمسم التناص إلى أربعة 

 :مستوٌات

 : التناص اللفظً -1

نحن نمرأ نصوص المعلمات ونعٌد لراءتها " ٌمول عبد المالن مرتاض عن التناص اللفظً

مروراً كثٌرا، لم نتمكن من تعدادها استبان لنا أن هنان ألفاظاً كثٌرة وردت لدى ناصٌتٌن 

فتداولها آخرون متناصٌٌن معها، معجمٌن بها متحاكٌن لها، ولد ال ٌعود ذلن فً رأٌنا، إلى 

لصور فً المخزون اللؽوي لدى هإالء أو لدى أولبن وال ضٌك فً األفك الخٌالً، ولكن 

إلى انطواء المعالمتٌٌن من حول مسابل متماربة، حتى أنهم كانوا ٌعتمدون التمارب فٌها أو 

".التناص من حولها
1
 

كالطلل والرسم والدار والمنزل وما فً "    وذكر عبد المالن مرتاض أمثلة كان ذلن 

 :حكمها، كمول إمرئ  المٌس

 .لفا نبن من ذكرى حبٌب ومنزل       فتوضح فالممراة لم ٌعؾ رسمها

 ترى بعر األرام فً عرصاتها        فهل عنــــــــــد دارس من معول؟

 :  وٌظهر فً ذلن أٌضا فً لول طرفة بن العبد

 لخولة أطـــــــــــــــــالل بٌرلة تهمد

  جاء التناص المنصرؾ إلى ذكر الدٌار والبكاء على اآلثار، انعكاسا طبٌعٌاً للخٌال 

.الجاهلً
2
 

                                                             
دراسة إتحاد الكتاب العرب،  (مماربة سٌمٌابٌة، أنتروبولوجٌة لنصوصها )عبد المالن مرتاض ، السبع معلمات1

 .190م، ص1998ط،.دمشك،د
 .191المرجع نفسه، ص 2
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 التناص المضمونً -2

   ٌمصد به التشابه، وٌضرب لنا عبد المالن مرتاض أمثلة عن ذلن كالعٌن واآلرام وما فً 

 .حكمها

 :ٌمول إمرئ المٌس

 ترى بــــــــــــــعر اآلرام فً ؼــــــرماتها

 :ٌمول زهٌر

 بها العٌن واآلرام ٌمشٌن خلفه        وأطاللها ٌنهض من كل مجثم

 :ٌمول لبٌد بن ربٌعة

 والعٌن ســـــــــــــــاكنة على أطاللها

   وٌظهر التناص المضمونً واللفظً فبٌت زهٌر ولبٌدا مع  بٌن إمرئ المٌس مضمون هو 

.وصؾ العٌن واآلرام
1
 

 :التناص النسجً -3

االستلهام واإلستٌحاء، إلى ما ٌمكن أن نطلك علٌه التناسخ، بحٌث نحس أن األخر ٌنسج " 

على منوال األول، ولم ٌجتزئ باستلهامها فكرته، ولكن جاوزها إلى محاكاة النسج، وممابسة 

"الكالم، ومناصٌة الخطاب
2

 : مثل لول إمرئ المٌس

 .ال تهلن أسى، وتجمل: ولوفاً بها صحبً على مطٌهم     ٌمولون

 :ٌمول طرؾ بن العبد

 .ال تهلن أسى،وتجلد: ولوفاً بها صحبً على مطٌهم      ٌمولون

 
                                                             

 .25المرجع السابك، ص 1
 .209المرجع السابك، ص 2
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 :التناص الذاتً -4

نمصد به التكرار الذي ٌحدث لدى ناص "    وٌشٌر عبد المالن مرتاض إلى مفهومه لابالً 

"واحد،عبر لصٌدته أو لصابده، من حٌث ٌشعر أو من حٌث ال ٌشعر
1
 

 :ٌمول عبد المالن مرتاض على هذا النوع بمول إمرئ المٌس

 كؤن دماء الهادٌات ٌنتـــظره      فؤلحمنا بالهـــــــــــادٌات ودونه

 أال رب ٌوم لن منهن صالح      أال رب خصم فٌن ألوى رددته

 .ٌوم ؼفرت للعذاري مطـٌا      وٌوم دخلت الجذر، جذر عنٌزة

 .   وٌظهر التناص الذاتً فً تكرار كلمة ٌوم ،الهادٌات، الجذر

 دوافـــع التناص وأهــــمٌته -3

 دوافع التــناص - أ

      إن التناص ٌعنً تفاعل النصوص فٌما بٌنها، حٌث تبٌن أن ال ؼنى عنه الشاعر وال 

الكاتب أٌا كان،فإنه ال ٌمكن أن نعتبر أن التناص ولٌد الصدلة، وال ٌصح أن ٌكون كذلن، 

ذلن أن الثمافة اإلنسانٌة محكومة بسمة التولٌد واالستنتاج وكلما طال عمر الثمافة أي كانت 

فإنما تكون أكثر حظاً فً التعالك ما بٌن الحاضر والماضً والنظر فً لضٌة اللؽة كظاهرة 

إنسانٌة متجدرة ٌوضح أن اإلنسان ال ٌمكنه االنمطاع عن الماضً الثمافً له إذ أنه لٌس 

ممدوره إختراع اللؽة كما ال ٌمكنه االستؽناء عنها ألنه ال ٌكون مسموعاً منطرؾ مجتمعه، 

جماعً ال ٌمكن ‘ومن هنا ٌعجز عن االستمرارٌة فً التواصل مع اآلخرٌن فً فاللؽة نتاج 

إعماله بل البد من التمسن به والرجع إلٌه حتى ٌنشا المارئ والمتلمً بصورة عامة تفهم 

مداخٌل هذا النص ولن ٌكون ذلن إال بوضعه فً إطاره االجتماعً ٌجب وضع النص 

 .األدبً فً وضع لؽوي اجتماعً خاص كما عاشه الكاتب 

                                                             
 .212، 211المرجع نفسه، ص 1
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    وعالوة على ذلن فإنه ال ٌمكن إهمال دور الثمافة التراثٌة دون لصد الكاتب أو الشاعر، 

ألن الشاعر الذي انسجم مع هذه اللؽة وفهم مدلوالها، فإنه سٌجد نفسه مرؼماً فً التعامل 

على التعامل معهم واألخذ منها حٌث استمرت فً ذاكرته وكونت لدٌه مرجعٌة ثمافٌة معٌنة 

أصبحت بشكل جزءاً كبٌراً من بنٌته الفكرٌة لذلن فإن همن الجدٌر بنا أن نذكر أن التناص 

ولٌد التراكمات الثمافٌة لدى اإلنسان، وبالتالً فإن من أهم دواعً التً أسهمت فً إرساء 

.التناص هً خلفٌة الثمافٌة فً التراث
1
 

 لذلن ٌمكن أن نستنج أن الدراسة التناصٌة هً إلامة جسر الحوار بٌن الحاضر للتراث 

 .اإلنسانً والعالمً

 أهمـــــٌة التناص  - ب

     إن تطور األدب بشكل خاص ٌإكد على أهمٌة التناص وأنه ضرورة حتمٌة للكاتب وفً 

فالتناص إذن للشاعر بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان " هذا الصدد ٌمول دمحم مفتاح 

"لإلنسان، فال حٌاة له بدونها وعٌشة له خارجهما 
2

، إذن هو حٌاة الشاعر اإلبداعٌة فال 

 .ٌستطٌع وال مناص منه سواء كان ذلن عن لصد الشاعر أو دون لصده

أن التناص له ضرورته وأهمٌته ألن :"     وٌرى سعٌد وٌإكد على أهمٌة التناص إذ ٌمول

"األمر ال ٌتعلك بتوجه لراءة النص والتحكم فً تؤوٌله 
3
. 

التناص للنص اإلبداعً كاألوكسجٌن الذي ال "     وهذا عبد المالن مرتاض الذي رأى أن 

ٌشم وال ٌرى، ومع ذلن ال أحد من العمالء ٌنكر بؤن األمكنة تحتوٌه، وأن انعدامه فً أٌها 

ٌعنً االختناق المحتوم، فمن الكتاب ٌزعم أن ما ٌكتبه لم ٌخطر بخلد أحد من لبله، وال فكر 

                                                             
 .2،ص 2016-14-مصطفى النحرواي ودمحم أمٌن، التناص مفهومه وأنواعه، مخطوط أدب ونمد، جامعة دمنهور دٌس1
 
 .125م، ص1992، 3دار البٌضاء، ط–دمحم مفتاح، تحلٌل الخطاب الشعري، المركز الثمافً العربً،بٌروت 2
 .97م، ص 1989طـ -سعٌد ٌمطٌن، انفتاح النص الروابً النص والسٌاق، المركز الثمافً العربً،المؽرب، د3
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فٌه،وال ألتفتت إلٌه؟ومن ذا الذي ٌجرإ على أن ٌزعم للناس أن كتابته ابتكار محضاً ألفاظاً 

.."و أفكاراً؟ إن كل كاتب ناهب،من حٌث ال ٌشعر وال ٌرٌد
1
 

 .   ونستخلص أن التناص لضاء ولدر على كل نص، ال ٌستؽنى عنه فهو حتمً وممدر

 

 

 

 

                                                             
ٌوسؾ وؼلٌسً، إشكالٌة المصطلح فً الخطاب النمدي العربً الجدٌدـ الدار العربٌة للعلم،منشورات االختالؾ الجزابر 1

 .391م،ص2008-هـ 1،1429الجزابر،ط- العاصمة
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  لمد شهد النص جملة من التغٌرات وخاصة نص العربً المعاصر الذي أضحى فً      

فاصحبنا نرى نصوصا فً نص . انفتاح ومستفٌدا من مختلف المصادر والمعارف اإلنسانٌة

واحد بما ٌسمى التناص وتعد هذه الظاهرة مسؤلة فً غاٌة األهمٌة فً الشعر العربً 

المعاصر، ولمد حاولنا فً هذا الفصل إبراز أنواع التناص المستخدمة فً الخطاب الشعري 

. عند دمحم بلماسم خمار مبٌنٌن كٌفٌة استفادة منها جمالٌا إلغناء نصه الشعري

إن المتناص فً لحظة وعٌه، أوال وعٌه دون : " ٌمول عبد هللا خضر حمد فً كتابه     

تعمد، ٌستدعً نصوصا أخرى إلى نصه ٌحملها من الـُمْسـتَدْعى حطاب مغاٌر، على 

، أو (لرانا أو حدٌثا شرٌفا )مستوى الظاهر والمضمر إذ ٌرى ما ٌستلهم مستدعٌا نصا دٌنٌا 

"إلخ......تارٌخا ، أو أسطورٌا
1
 

التناص المرآنً والحدٌثً : أوال

 :التناص مع القران الكرٌم- أ

المارئ لشعر دمحم بلماسم خمار ٌرى انفتاح واستمبال على مصادر ومعارف األخرى     

وخاصة التناص مع المران الكرٌم فهو وسٌلة بارعة للتعبٌر عن األفكار والمشاعر التً 

. تحٌط بالشاعر وتراوده

قال  18جاءت فً سورة ٌوسف اآلٌة  (صبرا جمٌال )صبرا جمٌال ففً توظٌفه لعبارة     

َوَجاُءوا َعلَى قَِمٌِصِه بِدٍَم َكِذب قَاَل بَْل َسَولَْت لَُكْم أَْنفُُسُكْم أَْمًرا فََصْبُر َجِمٌل " هللا تعالى 

".وهللا اللُمْستَعَاُن َعلَى َما تَِصفُونَ 
2
 

وجاءوا بممٌصه ملطخا بدم غٌر دم ٌوسف لٌشهد على صدلهم فكان دلٌال على كذبهم،      

ما األمر كما تمولون بل زٌنت : "ألن الممٌص لم ٌمزق فمال لهم أبوهم ٌعموب علٌه السالم

لكم أنفسكم األمارة بالسوء أمرا لبٌحا فً ٌوسف، فرأٌتموه حسنا وفعلتموه، فصبري صبر 

."جمٌل ال شكوى معه ألحد من الخلك
3
 

                                                             

عبد هللا خضر حمد، الخطاب الصوفً فً شعر عبد المادر الجٌالنً، دراسة األسلوبٌة، مكتبة المجتمع العربً دار - 1 
.140، ص2014. 1األوراد، األردن، ط 1

  

.237 المران الكرٌم، سورة ٌوسف، برواٌة ورش عن نافع، مإسسة الرسالة، بٌروت، لبنان، ص
2
  

 أبو ٌحً دمحم بن صادح التجٌبً، مختصر تفسٌر الطبري، لدمه راجعه مروان سوار، دار الفجر اإلسالمً، بٌروت ، 3
.237، ص2001، 5ط 3  
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استلهم الشاعر صبر جمٌل ووظفها فً نصه لٌجسد بها شوق فنجده ٌتمنى ما جاء فً       

فهو ٌصور حٌرته الكبرى وما ٌعانٌه الشام والجزابر من استدمار . هذا الزمان وال مدٌنة له

:  فرمز بصبر جمٌل ٌمول خمار. والتشرد ومساكٌن بال سكن 

ٌْتَنًِ ُكْنُت َسَواًحا باَِل ُمدُن "  ٌْتَنًِ َما َجلَُت فًِ َزَمنًِ                     أَْو لَ ٌْتَنًِ لَ ٌَا لَ

ٌُْف األَِحبَِة أَْن نَْحٌَاهُ فًِ الَوْسنِ ..  ٌَا لَْلُب َصْبًرا َجِمٌالً  "لَدْ ٌَعُودُنَا                     َط
1
 

  ٌواسً للبه ما ٌحدث للدول المضطهدة وٌبث لألمل  (صبرا جمٌال  )فهنا نجد استخدام     

أي صبر ال شكوى معه ألحد لد تعود – لد ٌعودنا ...تعوذه األحبة ٌا للب صبرا جمٌال

. فنجد الشاعر ٌبٌن مواساة وبث األمل لملبه. أطٌاف األحبة

 (تَبَْت ٌَدَ أَبًِ لََهْب َوتَبَ  )وظف الشاعر آٌة من سورة المسد جاء بها عنوان لمصٌدته    

خسارة أبً لهب وشمً باذابه رسول صلى هللا " واستفاد دمحم خمار من هذه اآلٌة بما تعنً 

"علٌه وسلم
2

أَْلَهاُكْم : " قال هللا تعالى الوطن العربً وانتكاسفجاءت لصٌدة تصور لنا شماء 

"(2)َ تَى ُ ْرتُْم الَمقَابِرَ (1)التلََكاثُرُ 
3

  

 أي شغلكم عن طاعة هللا 1من سورة التكاثر اآلٌة  (ألهاكم التكاثر )ٌوظف الشاعر    

التفاخر بكثرة األموال واألوالد، واستلهم الشاعر هذه اآلٌة نتٌجة شغل لادة العرب بشٌرون 

: وشهوة البترول، والنساء فٌمول

ٌَا ُمغَفَلُون  " 

  ِشٌُُروَن، َوالتَاِجُر، َوالـَملُن 

  َوَشْهَوةِ البِتُْروِل، َوالَشتَاِء َواألَْفٌُوِن 

ٌُْر َوَرلَاِت التُوِت  ٌُْث تَِط   َح

  َوتَْكِشُف العَْوَراِت 

  َوالبُُطوِن 

  أَْلـَهاُكْم التََكاثُْر 

التَنَاُحر ..  أَْلـَهاُكْم التَفَاُخرِ 

                                                             

.19،ص2010ط، .، دار أطفالنا، الجزابر، د1 دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر، م 1  
.513 أبو ٌحً دمحم بن صادح التجٌبً، مختصر تفسٌر الطبري، ص  2  

.600، ص2و1 المران الكرٌم، سورة التكاثر، األٌة  3
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  ٌَا َمابَتًِ َمْلٌُوْن 

  ِمْن َعَرِب بَابِدَةُ الَضَمابِْر 

ٌِْن،  ُكِل لَْوِن ..  ِمْن ُكِل ِجْنِس، ُكِل دَ

  تَمَدُُموَن َوَرْجِعٌُوَن 

  أَْهلَُكْم َزْرُعُكْم رٌُِح التَنَافُِر 

 (ٌَا َطٌِبُونْ  )  َشتَّْت َشـْملَُكْم 

  فَُزْرتُْم الـَممَابَِر 

"الَمـََجاِزرِ    فًِ َمْوِكْب ُمتَِحدَ 
1
 

فٌصور الشاعر شغل عرب وخاصة لادات بالتفاخر والتناحر وبشهوات مما ٌإدي إلى    

. تشتتكم واستمرارهم بشغلهم إلى أن سرتم إلى الممابر فً موكب ملًء بالمجازر

فالشاعر وصف حال العرب بابدة الضمابر التً ألهتها الشهوات الدنٌا حتى صارت متشتتة 

. ضعٌفة

: ٌمول (تحٌة إلى المادم نوفمبر )وظف الشاعر فً لصٌدة 

ٌَا لَْمًحا ِمْن َسْهِل أَْخَضِر " 

  ٌَا َمْوِسُم َغلَتِنَا الـُمثِْمِر 

  ٌَا َحلَُم أََمانٌِنَا الـُمْزِهِر 

  ٌَا فَْرَحةَ أُُم تَتَذََكُر 

  ٌَا بَْسَمةَ ِطْفٍل ُمْستَْبِشر 

  ٌَا َسْهًما ِمْن َحدِْق   

ٌُْر  ٌُْر ٌُنَاِدي ٌَا َخ   الَخ

ٌْنَاَن الَكْوثَرِ  "  إِنَا أَْعَط
2
 

نجد أن الشاعر استطاع ببراعة أن ٌضمن شعره أٌة لٌجعلها متناسب مع المعنى مراد     

إنا : "تبلٌغه للمتلمً لٌصل إلى فكرة أن الخٌر الكثٌر، وٌكمن التناص فً لول هللا تعالى

".أعطٌنان الكوثر
1
 

                                                             

.55،  ص1 دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر، م 1  
2 .78المصدر نفسه ، ص  
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ٌضمن  (من مدٌنة تٌزي وزو )ونالحظ الشاعر فً موضع اآلخر وفً لصٌدة بعنوان    

: التٌن والزٌتون فٌمول

ٌْتُوِن                َعلَى الِذَرا َخَمابُِل "  التٌِِن َوالَز

" َوفِتْنَةُ الفُنُوِن                  َعْندََن ٌَا لَبَابِل 
2
 

ٌْتُوِن : " وٌتعالك فً لول هللا تعالى    "َوالتٌِِّن َوالَز
3

 فً هذه اآلٌة ألسم هللا بالتٌن والزٌتون 

. ألنهما من ثمار المشهورة، ووظفها الشاعر كون أن مدٌنة تشتهر بهذٌن من الثمار

 (...السالم...هللا.. هو )ٌبدأ الشاعر رحلته مع التناص المرآنً فً إحدى لصابده فً لصٌدة 

: ٌمول

ٌَْر أَُمِة ... ُكْنتُُمو"  ... َخ

......."   أُْخِرَجْت ِلْلنَِّاس 

... َوالٌَّْومَ " 

؟ !... ِلْلَمْناِكِر ...      أََمةَ 

"  لَدْ أََحلَتُْم َصغَابَِر اإِلثِْم 
4
 

ٌصف دمحم خمار األمة كٌف كانت خٌر األمم وأنفع الناس للناس تؤمرون بالمعروف،     

وهو ما عرف حسنه شرعا وعمال وتنهون عن المنكر وهو ما عرف لبحه، وكٌف انمالب 

.  حالكم بعدما حللت المنكر

:  ٌمول (؟...والجارة... واألطفال .... المصر  )وظف الشاعر فً لصٌدة 

اآلاَلَُم نَْحَو َرْبِعَها  الترفك... تِْلَن الَجاَرةُ " 

؟ ! َوتَْستَِضٌُف دَاِرَها الِحَجاَرةَ 

َها ِلـِحْمِدَها الَشِدٌدُ    أَْم أَنَـّ

 َسِعٌدَةُ بِالَشِرخ، بِالُجُروحِ 

...  فًِ َمْنِزِلنَا الَوِحٌِد 

...  ثَُم لََرأَْت ُسوَرةُ الفَلَكْ 
                                                                                                                                                                                              

.602، ص1 المران الكرٌم، سورة الكوثر، اآلٌة  1  
.254، ص1 دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر، م 2  

.597،ص1 المران الكرٌم، سورة التٌن، اآلٌة  3  
.435، ص 1دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر، م 4
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 ِمْن َشِر َما َخلََك 

ٌْدِ  ٌِْد بِلَ " َوَشِر ُكِل َس
1
 

 ِمْن َشِر َما َخلََق (1)قُْل أَُعوذُ بَِرِب الفَّلَِق " : وظف الشاعر سورة الفلك لال هللا تعالى    

(2)."
2
 

فهو ٌتحصن نفسه من شر الجارة التً سعٌدة بالشرخ وحمدها الشدٌد، فهو ٌعتصم برب     

. وأذاها (الجارة )الفلك من شر جمٌع المخلولات 

ٌستحضر الشاعر لصة أبرهة الذي جاء بالفٌل لحطم الكعبة، الذي استولى على ملن     

الٌمن فلما استبد بؤرض العرب تملكته الغٌرة من مكة ومكانتها عند العرب، فؤراد أن 

ٌُْصِرَف العرب عن الكعبة المشرفة فبنى كنٌسة، وساق أهل الٌمن إلى التوجه إلٌها والتعبد 

 بالكنٌسة ولذّرها، فالسم  عبث فٌها لكنه لم ٌفلح فً ذلن، وزاد من غضبه أن أحد األعراب

". مكة وٌطؤنأبرهة لٌهدمن الكعبة 
3
 

ٌَا أَْبَرَهةَ األَْشمَِر " 

  إِنَّ الِشْعَر العََربًِ، نَبًِ بٌََاُن 

  فَإِْن َغَرتَْن لٌُُونَةَ َواِلد َعْبدُ اَلَلِ 

أَْعَظَم ... أَْصِعُب /  فََمَكةَ 

  أَْخَطَر ِمـَما تَتََصَوْر 

 !...   فاَلَ تَتََوَعدَ أَْو تَتََجبَْر 

 !.... آهْ ... َوإِنَّ ُطٌُوَر الَكْعبَةَ  

...   تَـْمأَلُ فًِ الـَمْعُموَرةِ ُكُل األَفَاِق 

...   لَدْ تَْزَحُف نـَْحَونَ 

  َوفٌَِن إِْسَرابٌُِل 

ٌْدَُكَما الـُمتَؤَِجحِ    َوتـَْجعَُل َك

...   فًِ تَْضِلٌِِل 
                                                             

.508ص ، 1حمد بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر، م  1  
.604 المران الكرٌم، سورة الفلك، ص  2  

م، ص 2016، 3 أحمد األمٌن بلغٌث، المدخل إلى السٌرة النبوٌة وأخالله الراشدة، دار جسور، الدمحمٌة، الجزابر، ط3
.27و26 3
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 !... أَبَابٌُِل ... أَبَابٌُِل ...   تَؤْتٌَِن 

"!... أَْسَمْر ... أَْسَودُ ...   َمثَْل َجَراِد 
1
 

 إٌطال والمذف العدو إسرابٌل وكٌف ستؤتً ٌضٌع وٌبرز الشاعر دور الشعر وأنه      

. األبابٌل جماعات بمذفن بحجارة  من طٌن متحجر

 :ٌمول (صالح ولومه الذٌن عمروه النالة )تناص دمحم بلماسم خمار مع المصة 

ٌَْن َصبٌَِحِة َوُضَحاَها                  دََهـــــــاَهــــــــــــــا  " َما دََهاَهـــــــا  (َحبٌِبَتُنَا)َوَما بَ

َواْستََشاَرْت أَذَاَها  (َصالـِح )بُِطْغٌَانِـَهـــا                  َعلَى  (ثَـُمودُ  ) تُنَاَدَْت 

َوفَاَضْت ِدَماَهــــا ...فَغَــــاَرْت ِمٌَاِه                    (نَــــــــــــالَتِهِ ) َوَهبَْت إِلَى َعْمِر 

 َوَهـــــــــا أَنَا الٌَــــــــــــــــْوَم فًِ نَْكبٍَة                  تُنَاِشدُ أَْن الَ ٌَطُوَل 

"َمدَاَهــــــــــــــــــــــــــــــا
2

ـ 

فشاعر لحبه لوطنه وما ٌحصل له من نكبة استحضر لصة صالح مع لومه ثمود، حٌث    

... ج من الصخرة نالة فمال له لومه إن فعلت ذلن أمن باهللاخرإطلب لومه ب

فدعا صالح ربه وسؤله أن ٌخرجها لهم فمال فنظروا إلى الصخرة حٌث دعا صالح ربه وهً 

انفجرت عن فالة فؤمرهم بؤن ٌتركوها تؤكل فً إنفضت وتتمخض مخض النالة  بولدها ثن 

. أرض هللا وال تمسوها بسوء ولكن لوم مازالوا على كفرهم

جاءتهم : "  الصٌحة وذلن نتٌجة عمرهم للنالة ٌمالأخذتهموفً صبٌحة األحد اشتد الضحى 

".النار من تحتهم فاحترلوا
3
 

 التناص ال دٌث النبوي: ب

شكل التناص الحدٌث النبوي تصور فعال فً أشعار دمحم بلماسم خمار بحٌث وظفه     

بطرٌمة بارعة وفً سٌاق ٌنصهر مع الشعر وذلن فً مضمون ٌناسب ما ٌود لوله لتعبٌر 

 . التناص الموجودعن أفكاره، وهذا ما سنوضحه من خالل ذكر بعض 

 

 

                                                             

.541، ص 2  دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر، م 1  
.567 المصدر نفسه، ص 2  

.567، ص 1 دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر، م 3
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 فً شعره ٌقول :

ْعُر بٌََاُن  "  الّشِ

ْعِر ص   َونُبُوَءةُ إِْرَها ات الّشِ

َمُن األَْمِرٌِكً "    أََهذَا الزَّ
1

  

نجد فً لوله هذا بٌان بؤن الشعر هو وسٌلة األساسٌة، والمعلم المنٌر لفضح أولبن     

ولد امتص الشاعر فً هذا المعنى لول رسول هللا . الخابنٌن السابرٌن فً ركاب أمرٌكا

ْعِر ِحْكًما َوإِنَّ ِمَن المَْوِل َعٌَاالً :" ملسو هيلع هللا ىلص ".إَِن ِمَن البٌََاِن َسْحًرا، َوإَِن ِمَن العَْلِم َجْهاًل، َوإِنَّ ِمْن الّشِ
2
 

حٌث أصبح  (الشعر بٌان)نجد شاعر جعل من  (أن من البٌان سحرا)فً الحدٌث ٌعنً 

مركز المواعظ، وشاعر لشدة انتباهه ولوة خٌاله ٌتنبؤ بؤن الزمن ٌخبؤ من الخٌانة والغدر، 

فٌجسده ذلن فً شعره، ٌعتبر الشعر ساحة لتنفس وإخراج سموم الدنٌا التً عالمة بذاكرته 

. وأوجعت للبه

ٌوضح الشاعر عن ممته وتدمره من اعتماده خبراتنا فً العالم العربً عامة على -   ب

: ٌمول الشاعر فً ذلن. األخبار الكاذبة واأللوال، لٌمٌزوا بٌن المواطن الصالح والفاسد

َوَصِغٌُرنَا الٌَْوِم " 

...   ِمثَْل األَِمٌر

  ٌَْخِمُر فًِ دَاِرِه 

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

ٌِْر   َوَمَصاَرهُ ِلْلتَمَاِر

" لٌَِل َو لَالَ 
3
 

إَِن اَلَلَ ٌَْرَضى لَُكْم ثاََلُثًا، َوٌَْكَرهُ لَُكُم ثاََلثًا، : " فمد التناص فٌه مع لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص      

ِ َجِمٌعًا َوالَ تَفََرلُوا،  ٌْبًا، َوأْن تَْعتَِصُموا بَِحْبِل اَللَّ ٌََرَضى لَُكم أَْن تَْعبُدُوهُ، َوالَ تُْشِرُكوا بِِه َش

                                                             

.535، ص 1 دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر، م 1  
 اإلمام أبً داود سلٌمان بن األشعت، سنن أبً داود ومعالم السنن الخطابً، أع و تع عزت عبٌد الدعاس، وعادل السٌد، 2

174، ص1997، 1، ط5دار ابن حزم للطباعة  والنشر ، بٌروت، ج 2  
.549، ص 1 دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر، م 3  
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."َوٌَْكَرهُ لَُكُم ثاَلَثًا، لٌِْل َولَاْل، َوَكثَْرةُ الُسَإاِل َو إَِضاَعةُ الَمالِ 
1

 فالشاعر ٌرٌد أن ٌثبت أّن 

هنان من الموم المارلٌن فً أوطاننا من ال ٌعمل بؤوامر هللا، وال ٌنتهً عن نواهٌه، وال 

فإنها من شٌاطٌن  (لٌل ولال) الرسول ٌكره لنا فإذاٌلتزموا بما جاء به رسول الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص، 

. األرض من جعل هذه الصفة المبٌحة أساس عمله، ومنبع لوته ولَُوتَه

فً بسكرة ٌمدحهم بما ٌمتازون به من صفات الحسنة  (لداشة) فً حدٌث عن لوم لرٌته -ج

: ٌمول

ٌَْر أَنَّ المَْوَم فٌَِها َكالنَِخٌِل النَاِضَرة "  َغ

ٌٍْن َساِهَرةْ    ٌَـْحُرُسوَن األَْرَض َوالعَْرَض بِعَ

ٌُْهْم، ُكُل نَْفِس َصابَِرةُ  ."  وَزَكاةَ الَحُب فِ
2
 

ٌستلهم الشاعر كعادته من الحدٌث ما ٌرسخ وٌخدم غرضه فٌتناف مع حدٌث النبً      

ٌْنٌن بَاتََت تـَْحُرُس فًِ َسبٌَِل اَللَِّ :" ملسو هيلع هللا ىلص ٌْنٌن بََكْت ِمْن َخْشٌَِة اَلَلِ،َوَع ٌْنَاِن الَ تَـَمُسُهَما النَّاِر، َوَع ."َع
3
 

فً بسكرة كرماء عابدٌن الذٌن ٌحرسون على أرضهم وشرفهم،  (لداشة)فموم من سكان 

وٌدفعون من أجله وٌعتنون بؤرضهم وٌحبونها حتى تبات عٌونهم ساهرة ال ٌغمض لهم جفن 

. لتبمى خضراء ناضرة بثمارها وتخٌل وارفة ظاللها

نتٌجة للمجازر التً اتبعت الجزابر بخسابر كبٌرة، لم ٌعرف التارٌخ لها فً بالدنا مثٌال، - د

. ٌمول الشاعر وهو ٌعبر عن تلن األحداث التً مازالت تحرق للبه

َوإِنَّ الـَمـَجاِزَر، تَْصُرُخ  " 

."   َهْل ِمْن َمِزٌدِ 
4

 

الَ تََزاُل َجَهنَْم تَمُوُل ِمْن َمِزٌدْ َحتَّى ٌََضَع فٌَِها َربُّ : "التناص فٌه مع لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص     

."لََط لَْط، َوِعَزتَُن، َوٌَْرِوي بَْعَضَها َعلَى بَْعضْ : الِعَزةِ تَبَاَرَن َوتَعَالَى لَدََمهُ، فَتَمُوُل 
5
 

                                                             

 أبو عبد هللا البخاري الجعفً، صحٌح البخاري مع الفتح، تح دمحم بن عبد الحلٌم، دار الصفا، الماهرة، إسماعٌل دمحم بن -1
،   1، ط12، ج4مج 1  

.9، ص2003  
  2   .382،ص 1دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر،م - 

ط، -، د6 أبو الماسم سلٌمان بن أحمد الطٌرانً، المعجم األوسط، تج طارق بن عوض هللا، دار الحرمٌن، الماهرة،ج- 3
.56، ص1995 3

  
.418،ص 1 دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر،م- 4

  

، 1995، 1، ط1 أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد، تج أحمد شاكر وأكمله حمزة الزٌن، دار الحدٌث، الماهرة، ج-5
.185ص 5  
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 المجازر مما أدت عدٌد من المواطنٌن وفظاعةٌستحضر الشاعر الحدٌث لٌعبر عن بشاعة 

. دون استثناء، وكؤنها جهنم التً ال تشبع فتمول هل من مزٌد

:  وفً حسرته على ضٌاع آمال الشباب ٌمول-و

"بِالَسَراِب الَحاِصَرةُ ...َوتَِضٌُع آََماُل الَشبَاِب َمَع العَذَاب                    َمَع الـَمَهانَة" 
1
 

على رغم من توفر الوسابل لتحمٌك طموح الشباب لم ٌتحمك سوى للٌل منه، لعدم      

حكمة من ٌسٌرون البالد و التناص الشاعر مع لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي اهتم بشباب وحث 

ًٌْرا، َواْرَحُموا الَشبَابَ : " على ذلن ".اَْستَْوُصوا بِالُكُهولَةَ َخ
2

 فالشاعر ٌعرض لنا ما ولع 

عندما     العزابم وتضٌع آمال الشباب وفً ذلن داللة على مخالفة ما دعا إلٌه رسول صلى 

. هللا علٌه وسلم وهو ـن نرحمهم، ونفتح لهم آفاق وأخذ بؤٌدٌهم إلى بر األمان

ومن خالل ما طرحناه سابما رأٌنا أن الشاعر كثف شعره بمعانً المرآن الكرٌم      

والحدٌث النبوي الشرٌف، وهذا لٌس غرٌبا عنه فهو ابن زاوٌة لرآنٌة والتربٌة التً ربها 

. والده كان لها دور فً شخصٌته وٌعبر عن ما ٌرٌده دون خوفا أو للك من أحد

.   مإمن باهلل وبالجمال هذا الكون وخاصة بالدهشخصٌةفهذه هً 

التناص األدبً والتارٌخً - ثانٌا

:  التناص األدبً-أ

   ٌعد هذا النوع من  التناص لوة دافعة لثراء لصابد شاعرنا دمحم بلماسم خمار وإن   

تجارب الشعراء شهدت حظا فً نصوص دمحم بلماسم خمار، سنلمً ضوء على بعض 

.  نماذج

على اللسان  (النشٌد)لمد استحضار الشاعر لول أبو الماسم الشابً فً لصٌدة بعنوان      

: الهاتف فٌمول

ٌَْب المَدَرُ  "  "إِذَّا الَشْعُب ٌَْوًما أََرادَ الَحٌَاةْ           فاَلَ بُدَ أَْن ٌََستَِج
3
 

                                                             

. 557،ص 1دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر،م- 
1
  

، 5، ط3 علً بن حسام الدٌن المتمً، كنز العمال فً سنٌن األلوال واألفعال، ظبطه بكري حٌانً، مإسسة الرسالة، ج-2
.179، ص1985 2  

.194،ص 1دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر،م-  
3
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هو نشٌد الحرٌة وهو بمثابة " هذا البٌت بمثابة حافز لكل الشعوب لمطالبة الحرٌة أي      

الحكم العام الذي تتفرع منه سابر التفاصٌل والحٌثٌات والعلل واألسباب إنه إرادة الشعب 

".التً ال تمهر فً الحرٌة وتمرٌر المصٌر
1
 

   لمد أراد الشاعر من خالل تداخله مع األبٌات لصٌدته اإلشارة إلى منزلة البٌت ولابله     

. ومدى تؤثٌرها فً الشعب لبث الهمم واتخاذ المرار

شخصٌة جبران وذلن فً تذكر  ( !!.. وعنالٌد...عنالٌد)ي الشاعر فً لصٌدته عٌستد    

: نان فٌمولبمحاسن ل

َوْكِر لَْلعَْطَب ..    دُنٌَُا ِلْلسَّالَِم                    َوأَْنتَ ..    لَْبنَانُ " 

َوالَحَسب ... َرْوِض ِلْلَجَماِل                   َوِلْلُمُروَءةِ ...   لَْبنَانُ 

"لُْل                 َمْن ذَا َسؤَلََت، َولـَـــــْم ٌَـِجبْ  (َجْبَراُن )ٌَا...     لَبَنَانُ 
2
 

كان الشاعر ٌحدث جبران عن كرم لبنان وٌظهر ذلن فً لوله من ذا سؤلت، ولم ٌجب     

. مع أنه جبران ولد فً لبنان

ٌستحضر الشاعر محطة أو باألحرى نشٌدٌن  (عودة الذاكرة )وفً األبٌات بعنوان     

لشاعرٌن هما دمحم الشبركً ومفدي زكرٌا لٌعود بذاكرته إلى أٌام الجمٌلة، وجمع الشاعر 

: هذٌن نشٌدٌن وذلن لتخلص مع حلم موجوع فهما بمثابة الذاكرة التً ال تنسى أبدا فٌمول

ٌِْب                  َعلَى دُُروِب ِمْن َخَطاٌَا الَظافَِرةِ "  َوتَـَهُزنًِ ُصَوْر ِمْن الـَماِضً المَِر

"ُسٌُوَف بَاتََرةِ  (لََسًما)ٌَدَْمِدُم َكالُرُعوِد                  َوبَِرلَُها  (َجَزابُِرنَا )  َصدَى 
3
 

اعتراف ما لبل )وٌمف الشاعر فً محطة أخرى ٌعٌشنا مع شخصٌة األدبٌة فً لصٌدة   

: ٌمول (...االعتكاف

ٌِْت  " َوذَا نَـَجافًِ ...لَدْ َصاَر فََخًرا أَْن نََوى                          ذَا ِلْلُكَو

ٌِْش األََعاِدي                     ٌَـْحتَِوٌنَا فًِ َغاَلِف  ْعُب ِمْن َج   َوالرُّ

"(الَرَصافًِ)َمثَْل َمَن لَاَل                        (َوِمنًّا..     ِمنًّا)  َونَمُودُهُْم 
4
 

                                                             

، 1الماسم الشابً، شرح دٌوان الماسم الشابً، تح ٌحً الشامً، دار الفكر العربً، بٌروت، لبنان، ط:  ٌنظر- 1
. 67،ص1997 1  

.458،ص 1 دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر،م 2  
.557 المصدر نفسه ،ص  3
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ٌظهر جلً بؤن شاعر متؤثر بشاعر العربً معروف الرصافً وما لاله فً أبٌاته الشهٌرة    

ٌْدَُها  "  َعَجْبُت ِلمَْوِم ٌَـْخَضعُوَن ِلدَْولَِة                  ٌَُسوَسُهِم بِالـُمْوٌِمَاِت َعِم

ُهْم ٌَْرِهبُونـََها                   " ُجنُودَُها (َوأََمَوالـَُها ِمْنُهْم، َوِمْنُهمْ )  َوأَْعَجُب ِمْن ذَا أَنَـّ

شخصٌة زكرٌا  (ولفة مع شاعر الثورة مفدي زكرٌا)ٌستحضر الشاعر فً لصٌدته     

: وعناوٌن من أعماله وأبٌات من لصابده ٌمول

" َزَكِرٌَا.."َوَشاِعُر ثَْوَرتُنَا، الفَذَّ ُمْفِدي                           َوَسَرى َمالَِحُمنَا" 

ٌْفًا ٌَْن َجالاَلً                            َوَحًسا َرِه َوَرْصدًا لَِوًٌا ..   تََساِمً َمَع النَابِغَ

  تَْفَجُر فًِ لَـِهٌِب لَدَِمً                               َوتَْحَت ُمبَاَرَكةُ تَفٌََؤ 

ًَ أَْطلَْسنَا َضاَع ِعْمدًا                        وكلمنا الـمـُْجدُ ِمْنهُ َوفًٌِا    َوِمْن َوْح

"   َوإِْلٌَاذَةُ ِلْلَجَزابِِر َمدَْت                                 لَـَها فًِ الَزَماِن َصدَى َمْلَحِمًٌا
1

    

ٌوظف الشاعر شخصٌة مفدي زكرٌا ومنجزاته بإبراز مكانته وإحٌاء صورته     

. وٌستثمرها لشرح حالته ومدى إعجابه

   التناص التارٌخً-ب

 ٌعد التارٌخ بوابة نطل من خاللها على ماضٌنا الذي جزء منا، لذا لجؤ الشعراء لتوظٌفها    

لتؤدٌة غرضا ما لد ٌكون سٌاسٌا أو اجتماعٌا وغٌرها مما ٌحمل من معانً كثٌرة ولوٌة، 

فلجا شاعرنا دمحم بلماسم خمار إلى توظٌف ذلن وخاصة الشخصٌات التً تتمٌز فً والعها 

. بالبطولة والرفضة للهوان

: ٌمول (لو ٌنطك الشهداء.. آه )ٌستحضر لنا شاعرنا شخصٌة هتلر وذلن فً لصٌدته     

لَمَدْ َماَت ِهتْلَْر ُمْنذُ نِْصَف لَْرِن " 

  َولَـْم ٌَْبمَى ِمْن َعْرِشِه َحابًِط  أَْو َسمًَف 

ٌِْل فًِ الغَْرِب    َولَِكَن ذَاِكَرةَ الِف

  ٌَْنعَُشَها ااِلْحتَِراُق 

  فَلَْم تَْطفَُا النَّاُر 

ا تَُكنْ  "  لَمَّ
1
 

                                                             

.38، ص  السابك المصدر 1
  



التناص فً شعر دمحم بلقاسم خمار دراسة تطبٌقٌة                     الفصل الثانً            

 

 
38 

هتلر زعٌم سٌاسً ألمانً الذي عرف بالتطرف، تعامل هتلر "فالشاعر ٌرى أن موت     

مع روسٌا بوهم تارٌخً وإٌدٌولوجً هنا، وهم مفاده أن المجال الحٌوي أللمانٌا ٌمع هنان 

".فً الشرق
2
 

لم ٌعد له الوجود ولكن مازالت المعاناة فلم تطفا النار رغم موت هتلر فؤلم مزال     

. مستمر

نجد الشاعر ٌرصد لنا شخصٌات التارٌخٌة الجزابرٌة كؤنه ٌرٌد توثٌك األسماء     

: باعتبارهم كانوا ٌهوون الشهادة ٌمول

َسِجْل ْلتَاِرٌخِ التََّحِدي  " 

   َوَهَوى الَشَهادَةِ فًِ التََصِدّي 

ٌُْروْش أَو ابَْن الـَمْهٌِدي     ْعَم

ْحُب الِكَرامُ  "   بُوْلِعٌدُ َوالصَّ
3
 

كانه ٌرٌد توثٌك أسمابهم نتٌجة بطوالتهم  (عمٌروش وابن المهٌدي وبولعٌد)ذكر الشاعر     

. وتضحٌاتهم

شخصٌة خالد ابن الولٌد  (تراتٌل حلم موجوع)ٌستدعً دمحم بلماسم خمار فً لصٌدته    

: ٌمول

تََرى َهْل َسؤَْشَهدُ ٌَْوًما " 

  ِظالَُل النُُسوِر البََواِشَك 

  تَـْمأَلُ أَْرَجاِءَها بِالـَمَخاِلِب 

  تـَْزَحُم  َوَحَشتَْها بالـَمنَاِكِب 

" َخالد"  تُمَدَُم ِمْن ُصْلِب 

ٌْنَنَـــــــا "  أَْو ُحْضِن ِوالَدَةُ بَ
4
 

وظف الشاعر شخصٌة خالد فهً شخصٌة عسكرٌة معروفا باالنتصارات لٌكون والعا     

. (ترى، تمأل، تزحم، تمدم )تحت تؤثٌر فعل مرتبط بسلسلة من األفعال التً تحمل حلم منها 
                                                                                                                                                                                              

.31،ص 1 دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر،م 1  
.62 و61، ص2005- 2004، 6 عظماء المرن، عربٌة، لبنان، ط20بدون مإلف، تارٌخ العالم فً المرن :  ٌنظر 2  

.201،ص 1 دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر،م 3  
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. وتمدم تحمل داللة عطاء فشاعر ٌحلم بان ٌشاهد ظالل النسور رغم ما ٌمر به من اآلالم

ٌستدعً شاعرنا شخصٌتٌن كانتا ذا لوة  (؟...من أكون أنا...أنا)نجد فً لصٌدة بعنوان 

: والصالبة فً مواجهة األعداء فٌمول

َحَسدَ الَظالَُم ِمنَابِِري  ؟  َوَهْل ٌُــــــْخفَى الِسنَا           لَْوالَهُ َما...َماذَا أَُكوُن أَنَا" 

  أَنَا أَْطلَِسً ٌَْعَربًِ َراِسُخ                          فًِ األَْرِض َكالُطوِد، األَْشَهْم المَاِهِر 

َونَْبَضهُ                     إٌِمَاُعهُ العََربًِ َكْنُز َسَرابِِري ..  َجِدي أََماِزٌيِ الِدَماءُ 

ٌَْن َجَوانِـِحً                      َكالَشْمِس تَْسَطُع بِالـُخلُوِد البَاِهر " إِْشَرالَهُ اإِلْسالَِم بَ
1
 

َوجاَلُل تَاِرٌـِخً، َمـِجٌدُ َحافِْل                    بِــَمالَِحِمً، َوَمَكاِرِمً، َوبََصابِِري  "

َوالعَلَى                ٌَـْحِكً اِْنتَِصاِري، ثَابًِرا َعْن ثَابِِر  (ٌُوَغْرَطا َوُعْمبَة )  َمْن َعْهدَ 

" ؟ ُسَإاُل تَافِِه                   أَنَا ِمْلُء أَْفَواِه الُوُجوِد َجَزابِِري... أَنَا َمْن أَُكوْن أَنَا

وظف الشاعر ٌوغرطا وعمبة لٌجسد بهما هوٌته وتارٌخه فً عصرنا هذا وما ٌعانٌه من     

شهده عهدهما  استالب للحرٌات والدمار واستخدام الشاعر شخصٌتٌن رمزا للفخر والموة ما

. من انتصارات

لمد أخذ التارٌخ مولعا ممٌزا فً بناع المصٌدة لدى خمار بحٌث كان تركٌزه مصوبا فً      

بحث عن نماط مشتركة بٌن والع السلف ووالع الذي ٌعٌشه، مما أدى إلى حضور التارٌخ 

. فً معظم لصابده

ونستطٌع المول أن خمار لجؤ إلى التارٌخ إلبراز مفارلة التً ٌعٌشها جٌله من الذل    

والهوان والمعاناة، فالتارٌخ ٌحمل فً طٌاته كثٌر من المعنى وداللة لذلن ٌستخدم الشاعر 

فً لصابده لٌحملها معانً وداللة كثٌفة تلن التً ٌحملها التارٌخ لتعبٌر عن ذاته ووالعه بهذا 

التارٌخ سواء كان حادث أو شخصٌة تارٌخٌة عابرة له ممابله فً الوالع الراهن المعٌش 

 جسر التواصل بٌن الماضً والحاضر وإنتاج النص وإعطاء داللة إلامةوالمارئ وحٌد على 

. لهذه الحوادث والشخصٌات

 

 

                                                             

.31،ص 1 دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر،م 1
  



التناص فً شعر دمحم بلقاسم خمار دراسة تطبٌقٌة                     الفصل الثانً            

 

 
40 

  التناص التراث الشعبً واألسطوري :ثالثا 

التناص التراث الشعبً - أ

ٌشكل الحدٌث عن التراث الشعبً مادة التً تجسد الثمافة الشعبٌة للفرد أو الجماعات    

إن االستعانة بالتراث الشعبً من لبل الشعراء كانت سبب " وٌحدث صادق عٌسى فً كتابه 

فً رغبتهم التعبٌر عن هموم المرحلة التً عاشوها أو ٌعٌشونها  وتؤكٌد مولفهم المناهض 

".للظلم والشر على تحمٌك العدالة والتوازن فً حٌاة اإلنسان
1
 

لد حرص الشاعر على توظٌف هذا النوع فً أعماله ستمف على إبراز هذا نوع من 

. التناص

: ٌوظف الشاعر شخصٌتٌن من التراث الشعبً ٌمول   

دَْربًا َمْزُروًعا بِاألَْشبَاحِ "

 أَتَـَممَُص َصْوَت ُغَراِب 

 َوَجنَاَح بَُراِق 

َواََعاتَِك ُكلَّ اآِلفَاِق 

أَنَا َسْنِدبَادُ البَْرَماَجِوي 

ٌْنِ  ".بٌَِِدي لَْنِدٌُل َعالَِء الِد
2
 

 .الشخصٌة معروفة برحلتها التً ال تستمر ومعروف بالمغامرة (السندباد)استلهام الشاعر    

فالشاعر شبه نفسه بالسندباد وأنه ٌمن تجاوز اآلفاق برا ومابٌا وجوٌا فٌرمز بالسندباد     

. ألن شاعر كان كثٌر ترحال بٌن البلدان العربٌة والغربٌة

 .وهً شخصٌة خرافٌة التً اكتشفت مصباح السحري (عالء الدٌن)وظف خمار شخصٌة   

فشاعر تخٌل أن سندباد وفً نفس الولت ٌحمل لندٌل عالء الدٌن كؤن الشاعر نتٌجة     

ضٌاعه بٌن البلدان أراد بعالء الدٌن كخالص من هذه حالته ٌحاول اٌجاد حلول سحرٌة 

. لمشكلته

نستخلص أن التراث الشعبً هو معتمدات وأنماط السلون التً تعبر عن ثمافة الشعبٌة لبلد   

ما واستخدامهما الشاعر لناعا لٌثٌر المارئ لكشف عن معانً هذا المناع ووظٌفة استخدامه 

                                                             
.33، ص2007÷-1428، 1  صادق عٌسى الخضور، التواصل بالتراث فً شعر عز الدٌن المناصرة، دار مجالوي، عمان، ط

1
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هو الماضً والحاضر واختٌاره ٌتفك مع التجربة المعاشة فكانت متنفسا بما  لربط بٌن ما

. ٌجول فً داخله

تناص األسطوري - ب

   تعد األسطورة مظهر من مظاهر إنتاج األدب وخاصة النص فتساهم فً تناسله،  

 ذلن وكٌف استطاع بإبرازفالنصوص دمحم بلماسم خمار غنٌة بالمادة األسطورة، وسنموم 

. خمار تكثٌف لصابده بهذه المادة الدسمة

  :أسطورة عشتار -

إلى ... ات الفرارصإرها )لمد استدعى الشاعر أسطورة عشتار فً لصٌدة بعنوان      

: ٌمول خمار (..الحرٌة

فًِ ُمْنتَدَى َعْشتَاُر ...َكْم َمَرةُ " 

...   ٌَِهٌُج فٌَِها

 !...   ثَْوَرَها الِحدْرِ 

  َولَْم تََزْل َمْلَحَمةُ األَْلدَاِر 

.."  تَْبعَُث َجْلَجَماْش الـُمْنتَِظرْ 
1
 

   وعشتار هً ربة من أصل سامً عبدها الفٌنٌمٌون كآلهة للخصب، اسمها الٌونانً هو     

. (عشتار)وعند البابلٌن نجدها الربة . (أستارتً، واسمها السامً عشتروتً )

لمد استلهم الشاعر رموزه فً هذه الجمل الشعرٌة من الملحمة البابلٌة المشهورة 

لغضب المرأة وثورتها أحٌانا واالنتمام هو وسٌلتها،  (عشتار)، حٌث رمز ب (جلجماش)

فإنه جاء رمزا  (الثور)خاصة عند إحساسها بالظلم من الرجل رغم ما تكنه له من حب، أما 

الستعمال المرأة لسالح االنتمام عند غضبها، والرجل دابما ٌتغلب على هذا السالح وٌحطمه 

فعشتار كالمرأة تبدو زببمٌة متعددة الدالالت . على ثور عشتار ولتله (جلجماش)كما تغلب 

".غٌر مستملة على هٌبة وشكل محددٌن
2
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.215، ص2018 دٌسمبر 1العلمً والتمنً لتطوٌر اللغة العربٌة، وحدة ورللة  الجزابر، تارٌخ  2
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 أسطورة سٌ ٌف -

األسطورة سٌزٌف ابن ٌولوس وملن  "(اللعنة الحمراء)استحضر خمار فً لصٌدة     

كورثة، وشمٌك أطماز ووالد غلوكوس من مٌروبً أرادزٌوس أن ٌحكم بالموت على 

سٌزٌف ألنه أفشى سر زٌوس الذي حطف رٌجٌنا ألبٌها، فتمرد سٌزٌف إال أن وعالبه فً 

 صخرة إلى أعلى هضبة ما إن تصل حتى تتدحرج إلى السفح  ٌنتصلالعالم السفلً بؤن

".ثانٌة
1

:  ٌمول الشاعر

اللَّْعنَةُ َحلَْت ٌَا َسام " 

ْخَرةَ  ٌُْف الصَّ ٌِْز   لَْن ٌَْرفََع ِس

  لَْن تَْلَمَح فًِ ِشَهِم ِرٌَشِة 

  أَْشبَاحِ الـِهْنِد األَْحَمِر 

ةُ    ِذْكَرى ُمرَّ

ُر    تَتَفَجَّ

  َوالنَّاُس نٌَِاِم 

  َوالَحْمدُ ِضَراِم  

"  فًِ ُجْنِب الـِهْنِد الِصٌنٌَِةِ 
2
 

إشارة إلى الظلم واالضطهاد الذي ٌعانً اإلنسان والشعوب  (سٌزٌف)استخدام الشاعر     

المظلمة من طرف العدو وسٌزٌف ٌرمز إلى التحدي والصبر ولكن شاعر وظفها توظٌف 

مغاٌر، حٌث أن سٌزٌف فً لصٌدة خمار ٌرفض رفع الصخرة فشعب الهند ٌبحث عن 

. الحك والحرٌة

 :أسطورة الفٌنٌق أو العنقاء -

ه الشاعر فوظ. استلهم شاعرنا طابر أسطوري ٌحترق كل لٌلة وٌعود بالبعث مرة أخرى   

: فً صورة العمالق فٌمول

... َشتَانَ "

                                                             

ط، .لدٌن، بٌروت، لبنان، د)، تر حنا عبود، منشورات عالء ااألساطٌرهندرٌكس، معجم .  ماكس أسا شابٌرو وروادوأ-1
.229ن، ص.د 1  

.263 ص2004ط، .،بوزٌانً، الجزابر، د1 دمحم بلماسم خمارا، ألعمال الشعرٌة والنثرٌة لدمحم بلماسم خمار شعر،م 2
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ٌَْن َمَساَر الُسوبَْرَمانِ  :  َما بَ

ٌِْكً   الـَم

ٌَْن فََضاَءاِت الِفٌنٌِْك   َوبَ

"؟!...  العَْمالَقُ 
1
 

رمز الشاعر بالفٌنٌك إلى الوطن العربً التً تعانً من المهر األمرٌكً وظلمها وسفكها    

للدماء هذه الشعوب، فالشاعر من خالل توظٌفه ألسطورة العنماء أو الفٌنٌك ٌجسد فكرة 

. نضال لالحتالل وذلن رغم الطغٌان ولكن عزمتهم تبعث من جدٌد

: وٌمول فً موضع آخر

لَِكَن الفَْرَحةَ َستَعُودُ " 

ٌُْل    َمْهَما اِْشتَدَ َعذَاُب الَو

ٌِْل    َمْهَما َطاَل َظالَُم اللَ

"(العَْنمَاءُ )  َستَْنَهُض أَُمتُناَ 
2
 

ٌبٌن الشاعر بهذه األسطورة فكرة البعث والنهوض األمة، فال شن أن األمة تعٌش فً     

عذاب وظالم اللٌل ولكن على رغم من ذلن ستعود الفرحة وستنهض وستورث من جدٌد 

. وستبعث كما ٌبعث الفٌنٌك ٌعد موته فتزول ظالل الجدران وٌعد شمل ولوة األمة

 :أسطورة فٌنوس -

األسطورة الرومانٌة  "(بالدي حبٌبتً ٌا)وظف الشاعر فً لصٌدة التً تحت عنوان     

". الحب والجمال والخصوبة عند الرومانآلهةفٌنوس 
3
 

: ٌمول 

ٌَْها "  فَمُْلُت الَ تَْسؤَلُونًِ             بَْل أَْرُجعُونًِ إِلَ

ٌْنًِ               ٌْنُوسْ )  لَْلبًِ ٌََراَها َوَع ٌَْها  (فَ ِمْن َخاِدِم

ٌَْها "  َما ٌَـْخلَُك اَلَلَ ُحْسنًا           إِالَّ َوفَالَتْهُ تِ
4
 

                                                             

.535،ص2010ط، .، دار أطفالنا، الجزابر، د1 دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر، م 1  
. 539صالمصدر نفسه ،   2  
، مركز البحث 4، م(16 )4عبد المادر علً زرولً، األسطورة فً شعر دمحم بلماسم خمار، جسور المعرفة، العدد 3

.216، ص2018 دٌسمبر 1العربٌة، وحدة ورللة  الجزابر، تارٌخ  العلمً والتمنً لتطوٌر اللغة  
.152،ص1 دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر، م 4
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. ٌصور الشاعر فً هذه األبٌات بحسن وجمال بالده ولكً ٌعطٌها سحر وروعة     

وظف أسطورة فٌنوس آلهة الحب والجمال ، فإن حب الشاعر للجزابر هً بمثابة حبه 

. األعظم

ونستنتج إلى أن توظٌف األسطورة ال ٌكون توظٌفا عبثا أو اجترار بل تحتاج إلى تفكٌر    

العمٌك، ألن األسطورة هً تفسٌر ورمز ٌجعله الشاعر لتعبٌر عن التجربة، فإن توظٌفها 

. فً النص ٌثرٌه وٌكثف الداللة وٌفتح حوار مابٌن الحاضر والماضً

التناص الذاتً والنسجً  – رابعا

: التناص الذاتً- أ

 مع معارف اإلنسانٌة من التارٌخ واألدب واألسطورة فحسب بل بتناص   لم ٌكتف شاعرنا  

تناص مع ذاته وٌظهر عدٌد فً لصابده وسنموم بإسماط ضوء على بعض من لصابده ينجده 

سنوضح بؤمثلة عن " التناص الذاتً"التً تجلت فٌه هذا نوع من التناص الذي ٌسمى ب 

. ذلن

: ٌمول (ذكرٌات الطابر الذي سلبوه حاسة االتجاه)ٌظهر فً لصٌدة 

ٌَْف أَْنتِ ... ٌَا ْللَجَزابِرْ "  ؟              ٌََكادُ ٌَْمتُلُنًِ ِغٌَابًِ ...َك

  لَـْم أَْستَِطْع َصْبًرا                           َوِرٌُح الَشْرِق تَْعِصُف بِاْضِطَرابًِ 

ٌْفًا لــْم َ ٌََزْل                      ٌَـْختَاُل فًِ تِْلَن الِرَحاِب    أَْهَواِن َط

ٌْلًَ بِالـَحَراِب    أَْهَواِن َزْندًا ثَابِِر                           ٌَـْجتَاُح لَ

"  أهوان فكرا هابما                      فً الكون موتور الضباب
1
 

. بدون تغٌٌر (أهوان )فمد تناص الشاعر مع نفسه وعبر عن شوله وحبه بعبارة     

بؤن الشاعر ٌرٌد تؤكٌد أن بومدٌن حً بكالمه  (بومدٌن حً )ٌظهر فً لصٌدة بعنوان 

: وسٌظل حً وفً ذلن ٌمول

َوَكالَُمَن َسْوَف ٌََظُل ٌَِرُن " 

..  . ٌَِرُن .. ٌَِرُن ..   ٌَِرُن 

 ًُّ الَ ٌُدْفَْن  ...   بُوَمدٌَْْن َح

                                                             

.22، صالسابك المصدر 1  
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 ًُّ الَ ٌُدْفَْن ...   بُوَمدٌَْْن َح

 ًُّ ".   بُوَمدٌَْْن َح
1
 

: ٌمول (الجزابر ملحمة البطولة والحب )وٌظهر التناص الذاتً لدى شاعر فً لصٌدة    

ٌَْن ٌَا نُفَْمبَْر األَْحَراِر                ٌَا ثَْوَرةَ ِمْن َشْعبِنَا الَجبَاِر "  لَبَ

ٌَْن ٌَا نُفَْمبَْر                        ٌَا َعلًَما ٌَُزٌُِن ُكَل دَاَر    لَبَ

ٌَْن ٌَا نُفَْمبَْر                        ٌَا نَاِصًرا فًِ الـَمْغِرِب الثََواِر    لَبَ

اِر                   ٌَا َمْولِدًا فًِ الــَمْشِرِق الِشرَّ

ٌَْن ٌَا نُفَْمبَْر                        ٌَا َماِلبًا إِْفِرٌْمٌَا النََّهاِر    لَبَ

غَاِر                   ٌَا لُْبلَةُ الِكبَاِر َوالِصّ

ٌَْن ٌَا نُفَْمبَْر                        ٌَا َصاِمدًا فَْوَق لَــِهٌُب النَّاِر    لَبَ

               ٌَا َصابًِرا فًِ الـَمْوِت َوالدََّماِر 

ٌَْن ٌَا نُفَْمبَْر                        ٌَا لَاِهَر ُجٌُوِش االْستِْعَماِر    لَبَ

"               ٌَا لُدَْوةُ فًِ َعالَــِم  األَْنَصارِ 
2
 

فنجد الشاعر ٌمدح وٌفتخر بنوفمبر كون أن الثورة كانت فٌه فٌصف البطوالت والصبر    

. على أعداء

 (ٌحترق.. نفثات شاعر  )وٌمول فً لصٌدته 

ًٌْرا أَِصٌاَل "  َهاِم بِالغَْرد ... أَْعَجُب أَْن أَْلَمَح فًِ دُْوَحنَا                َط

ْمِد ..   أَْعَجُب أَْن ٌَْرنُو بِؤَْعٌُنِنَا                    َجْفَن   تَـْحدَى أَفَِة الرَّ

فًِ العَدَِد - َرْغَم المَتْلِ -   أَْعَجُب أَْن أَْبِضَر أَْجٌَاِلنَا                  تَْزدَادُ 

"  أَْعَجُب أََن هللاَ فًِ َوَطنًِ                 َماَزاَل ٌُدَْعى، بِاْسِمِه األََحدُ 
3
 

 (..لرٌة .. العالم ): لال الشاعر فً لصٌدته   

... أَْصبََح العَالَـُم لَْرٌَةَ " 

ٌَدَْعُس فٌَِها األَْلِوٌَاُء الُضعَفَاُء ...   لَْرٌَةُ 

                                                             

. 47،ص2010ط، .، دار أطفالنا، الجزابر، د1 دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر، م 1  
.199 المصدر نفسه، ص  2

 

.18 المصدر نفسه، ص 3  
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ٌَْنَهُب فٌَِها األَْغنٌَِاُء الفُمََراُء ...   لَْرٌَةُ 

ٌَْنَهُش فٌَِها الُسفََهاُء الُشَرفَاُء ...  لَْرٌَةُ 

ٌَْغتَاُل فٌَِها الــُمْجِرُموَن األَْبِرٌَاُء ...  لَْرٌَةُ 

"أَْغلَُب َمْن فٌَِها َضَحاٌَا أَْشِمٌَاءُ ...  لَْرٌَةُ 
1
 

. دلٌل على حبه لمرٌة وخاصة لرٌته فً مدٌنة بسكرة (لرٌة)ٌتكرر كلمة     

: ٌمول (مولد المجد )ٌظهر التناص الذاتً فً لصٌدة ب

ٌَا أَِخً فًِ الِجَهاِد ُشدْ الِزَماَما َوتَـَهٌَؤْ نَْشَك ذَاَن الِزَحاَمــــــــــــــــــا " 

ٌُْز َمْهَما تَلَمَى الِسَهاَما    ٌَا أَِخً الَ تَـُهْن بِنَْفِسَن فَالـُحُر َعِز

"  ٌَا أَِخً إِنَّ فًِ باِلَِدَن أاَلَْف األٌََاِمً ٌَْستَْصِرُخوَن الِكَراَمـــــــا
2
 

لبث الهمة والمجد فٌنادٌه لنصحه وإخباره على عدم توانً  (ٌا أخً )ٌردد الشاعر عبارة   

. فً المجد وطلبه

: ٌمول" شعبً الفارس" فً لصٌدته  (سوف ٌبمى)وٌتجلى التناص ذاتً فً عبارة  

ُكنَا ُحَراَسهُ               نَْغِرُق الُطوفَاَن لَْو َحاَوَل َردَْمهُ .. َسْوَف ٌَْبمَى " 

".َسْوَف ٌَْبمَى إِنَنَا          لَدْ أََردْنَا أَْن تَِعٌَش العََرُب أَُمةُ ..   َسْوَف ٌَْبمَى 
3

  

.  نجد الشاعر ٌإكد بؤن شعبه سوف ٌبمى فارس ال ٌهاب الطوفان مهما حاول رحمه 

: ٌمول (إلى ولدي.. بطالة شخصٌة  )وفً لصٌدة بعنوان 

َعَربًِ ٌَْشَهدُ التَاِرٌَخ، َهذَا نََسبًِ             َعَربًِ َوَكَوْجِه الشَّْمِس، َوْجِهً َعَربًِ " 

 ًُ ي، َوأَبًِ               َوِكتَاَب هللِا، َمْنَهاِجً، َوَما َسنَّ النَّبِ لَةَ َجدِّ   َعَربًِ ُمْسِلْم ّمِ

بِالِرَساالَِت التًِ لَـْم   .. أَتَـَحدَى ُكَل َرْهِط نَاِكْر            اِلْنتَِمابًِ ..   َعَربًِ 

"ُمْنذُ إِْبَراِهٌُم َكانَْت ِرْحلَتًِ           َعاِرًٌا، أَْو ُعْبَر آفَاِق الـَهَوى اْلُمْستَْعِربُ ..    َعَربًِ 
4
 

ٌإكد انتمابه بؤنه عربً وال غٌر عربً وهوٌته عربً وتارٌخ  (عربً)وٌتجلى فً كلمة  

. شاهد على ذلن

                                                             

. 19،ص2010ط، .، دار أطفالنا، الجزابر، د 2 دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر، م 1  
.134 المصدر نفسه، ص  2  
.175 المصدر نفسه، ص 3

  

.383المصدر نفسه ، ص  
4  
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ونستنتج أن شعر دمحم بلماسم خمار ثري بتناص الذاتً الذي وظفه إلبراز موضوعاته     

. فهً لٌست مجرد تكرار بل تتعدد إلى إظهار أهمٌة ما ٌعبر عنه الشاعر

: التناص النسٌجً- ب 

   وهذا النوع من التناص ٌشمل النسج وممابسة الكالم ومنامته الخطاب مع الشعراء آخرٌن 

لد ٌكون فً الوزن والمافٌة أو بحر أو الراوي وغٌرها وسنموم بتوضٌح ذلن من خالل 

. بعض أمثلة لبٌان هذا النوع من التناص

: فمال (جوٌلٌة )تغنى الشاعر بثورة نوفمبر التً ولدت لنا الحرٌة فً شهر تموز 

ثَُم تَْرنُو فَتَْنُظْر .. فَنَْسُهو .. فَذََكْر                     َوتَْغفُو .. ثَُم تَؤْتًِ ... تَغٌَُُب " 

ٌْنَنَا                 ِلنََحٌَاَن َوْجدَانًا فَتَْنُمو َوتَْزِهْر  ٌَْت تَْبمَى دَابُِم الَوْصُل بَ   فٌََالَ

  َعَرْفنَاَن ٌَا تَـُموْز َمْن ُكْنَت لَاِصًرا                تَـُمُر َحِزٌنًا دَاِمً الـِجَرُح تََزفِر 

  فَُكنَا تََرَن فًِ َوَجَهاِن هللاُ َغاِضبًا                وَكنُاَ نََرى فًِ َزْنِدَن الَشْعُب ٌَْكبَُر  

َواَنَـَهاَل نَـْهًرا نَوفَْمبَُر ..   إِلَى أَْن َطغَْت ِمنَّا الغٌُُوم فَؤَْمَطَرْت               بِنَا ثَْوَرةَ 

ٌْمََظْت الدُْنٌَا َخَطانَا فَاْنَشدَْت              َعْن تَـُموِزَها الٌَْوَم تَثَؤَُر ..    َجَزابِرُ    َوأَ

  َوَمَرْت ُسنُوْن َكاَن َصْعبًا َمَراِسَها                 َوَكانَْت بِـَها ُشمُّ الِجبَاِل تَفَُجُر 

 تَـُخُر لَـَها أََعتَى الِجبَاِه َوتَدََحُر            بـَها  َواْحتَِماالً َوُجْرأَةً                  

رُ  "   إِلَى أَْن بَدَا فَْجُر الَخاَلِص ُمَهِلاًل                َوَعمَّ ُربُوَع الُزوْر نَْصُر ُمَإزَّ
1

  

حرف )نجد الشاعر هنا ٌلتزم بموانٌن العروض الخلٌلة حٌث التزم المافٌة ووحدة الروى   

وهذا الممطع الشعري ٌتناص مع كثٌر من المصابد التً أبدعها الشعراء، وهم ٌتغنون  (الراء

. بالثورة والحرٌة والنصر

: وأبرز مثال الممطع إلٌاذة الجزابر لمفدي زكرٌا ٌتغنى بجمال الجزابر وخٌراتها ٌمول  

َجَزابُِر ٌَا بِدَْعةَ الفَاِطُر                       َوٌَا َرْوَعةَ الَصانُِع المَِادُر " 

  َوٌَا بَابُِل السََّحَر ِمَن َوْحٌَِها                  تلعب َهاُروَت بِالسَّاِحُر 

ٌُْب بِالَحِاُضر    َوٌَا َجنَةَ َغاَر ِمْنَها الِجنَاُن                    َوأَثْمَلَهُ الغَ

  َوٌَا لُـَجةَ ٌَْستَِحُم الَجَماُل                    َوٌَْسبَُح فًِ َمْوِجَها الَكافُِر 

                                                             

.526و525 المصدر السابك، ص  1  
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  َوٌَا ِهَمةَ َسادَ فٌَِها الَحَجا        َوٌَا َوْمَضةَ الُحِب فًِ َخاِطِري

َماُن    َوٌَا ِمثاْلً ِلَصفَاِء الَضِمٌُر           َوٌَا ثَْوَرةَ َحاَر فٌَِها الزَّ

َساَلُم َعلَى ِمْهَرَجاِن الُخلُوِد                   َوٌَا ِوْحدَةَ  العُُطُوب 

   

                                 َشغَْلنَا الَوَرى  َوَمأَلْنَا الدُنَا 

                                 بِِشْعِر نَُرتِلُهُ َكالَصالَةِ 

"                                تََسابٌُِحهُ ِمْن َحنَاٌَا الَجَزابِرِ 
1
 

متنفسا واسعا لتعبٌر عن حبهما للجزابر، وما تحمله  (الراء )ٌبدو أن الشاعر وجد حرف    

تناص الشاعر مع أبً الماسم سعد هللا من حٌث يونجد فً موضع آخر .من جمال وخبر وفٌر

: بناء المصٌدة ومحاولة بعثرت أبٌات وكسر لواعد الخلٌلٌة ٌمول

ٌْنُ        "  ًَ العَ   ِه

 !...              َعُروتَنَا فًِ النِّفَاقِ 

 !...              َوَعْرَوتُـُهْم فًِ اْشتِدَاِد الِخنَاقِ 

             َوَمْهَوى َخنَاِجَر أَْحمَاِدِهْم 

... أَْو فًِ الِعَراِق ... فًِ الَجَزاِبِر ...              هُنَا 

ٌْنُ  ًَ العَ "                   ِه
2

  

: ٌمول" مواكب النسور" واألبٌات لاسم سعد هللا من لصٌدة 

َوالشَّْعُب ٌَْسبَُح فًِ الدُُموعِ                     "

                     َوالبُْإُس ٌَْحتَِطُب الَجُموعُ 

                     َواْلَمْبدَأُ  األَْسَمى َصِرٌُح 

ٌَْن اْلَمَخاِلِب َوالنَبٌِعُ  "                     بَ
3
 

. فكال الشاعرٌن عمد على بعثرة البٌت الخلٌل إال أنه لم ٌستطع تخلً عن المافٌة والوزن

                                                             

.4ن، ص.ط، د. مفدي زكرٌا، إألٌاذة الجزابر، المعهد التربوي الوطنً، الجزابر، د 1  
.489، ص1 دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار، شعر، م  2  

.123، ص1985ط، . أبو الماسم سعد هللا، الزمن األخضر، المإسسة الوطنٌة للكتاب، الجزابر،د 3  



 

 

 

 خــــاتمة
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: خاتمة

ها هً رحلة  ظاهرة التناص فً الشعر العربً المعاصر دمحم بلماسم خمار أنموذجا تصل 

 :إلى النماط اآلتٌة

  عند العرب المدامى تحت عدٌد من التسمٌات ، منه التضمٌن واألخذ التناصجاء 

 .وااللتباس

 تعدد تسمٌات . صن جدٌد المتداد ثمافً لغوي عربً وغربً فً آن واحدالتناص

.  عند العرب المحدثٌنالتناصلمصطلح 

  ظاهرة مهمة وال غنى عنها للشاعر أو الكاتبالتناصٌعتبر  .

 تداخل  فً عاللة إما مع الدٌن أو التارٌخ أو التراث الشعبً أو األسطوريالتناص  .

 بمثابة استشهاد لنص جدٌدا وفك رؤى جدٌدة ٌراها المبدعالتناص  .

  آلٌة لتذوق جمالٌات النص وذلن فً البحث عن طبمات نصٌة المكونة التناصٌمثل 

. له

  شعر دمحم خمار ٌنطلك من منظور عربً شامل هو مزٌج بٌن الماضً والحاضر

. بكل بطوالته

  الدٌنً والرموز التارٌخٌة من أحداث التناص وخاصة التناصغزارة اإلسماط أنواع 

. وأشخاص فً نصوص دمحم خمار

  وحدة المضمون والشكل فً النصوص تعبر عن الصدق الفنً للتجربة الشعرٌة لدمحم

. خمار

 دور رمزي ٌكمن فً تنصٌص التجارب اإلنسانٌة بطرٌمة الفنٌةالتناص  .

 ٌمدم لنا صورة نص لدٌم فً لالب جدٌد حٌث المبدع ٌوظف دالالت النص التناص 

. الغائب لٌعبر عن ما جرى فً الوالع

  عملٌة اإلبداعٌة فهً لٌست سرلة أو اجترار بل ظاهرة فنٌة جمالٌة التناصٌعد 

. للنص األدبً

  فً شعر دمحم بلماسم خمار رافد رئٌس من روافد تجربته الشعرٌة، ولمد التناصٌعد 

 وأنواعه ونسج عباءة التعبٌر لٌكون نص متمٌزا على سعٌدي التناصنجح فً لملمة 
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 مأخوذا بطرٌمة التضمٌن التناصالشكل والمضمون، حتى عندما كان النص 

 .والتباسا، فانه كان عامال مهما فً إغناء النص المعاصر وخاصة نص خمار

  شعر دمحم بلماسم خمار ٌحمل العدٌد من الخصائص الفنٌة والجمالٌة ال ٌسعنا الولت

 .  إن شاء هللا ةالولوف علٌها فً هذا البحث وهو ما سنرى له فً البحوث الالحك

     

 



 

 

قــائمة المصادر 

 والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع: 

 مؤسسة الرسالة ، الجزائر القرآن الكريم برواية ورش عن نافع ،. 

 المصادر: 

 ،7 ج دمحم مفٌد تحرٌر ونمده الشعر صناعة ،فً المٌروانً رشٌك إبن .1

 .م1983، الطبعة األولى،  ،بٌروت العلمٌة دارالكتب

، تحرٌر مفٌد لمٌحة، دار (الكتابة والشعر)أبو هالل العسكري، الصناعتٌن  .2

. م1989- هـ1409الكتب العلمٌة بٌروت لبنان، الطبع الثانٌة، 

أحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد، تج أحمد شاكر وأكمله حمزة الزٌن، دار  .3

 1995، 1، ط1الحدٌث، الماهرة، ج

أبو الماسم سعد هللا، الزمن األخضر، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر،دون  .4

 .م1985طبعة، 

، "لبس" ل الدٌن أبو الفضل دمحم بن مكرم بن منظور، لسان العرب مادة اجم .5

تحرٌرعمار أحمد حٌدر،مجلد السادس، دار الكتب العلمٌة بٌروت،الطبعة 

. م2004،  االولى

أبو الماسم الشابً، شرح دٌوان الماسم الشابً، تح ٌحً الشامً، دار الفكر  .6

 .م1997العربً، بٌروت، لبنان، الطبعة األولى، 

، دار 2 ومجلد 1دمحم بلماسم خمار، دٌوان دمحم بلماسم خمار شعر، مجلد  .7

 م2010أطفالنا، الجزائر، دون طبعة، 

دمحم بلماسم خمار،األعمال الشعرٌة والنثرٌة، الجزء األول، مؤسسة بوزٌانً  .8

. م1990للنشر والتوزٌع، الجزء األول، دون طبعة، 

مفدي زكرٌا، إأللٌاذة الجزائر، المعهد التربوي الوطنً، الجزائر، دون  .9

. الطبعة، دون تارٌخ

عبد الماهر الجرجانً، دالئل اإلعجازالعلمً فً علم المعانً، تحرٌر دمحم  .10

 .م1987رشٌد رضا، دار المعرفة بٌروت دون طبعة، 
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 المراجع :

أبو الماسم سلٌمان بن أحمد الطٌرانً، المعجم األوسط، تج طارق بن عوض هللا،  .1

 .م1995دار الحرمٌن، الماهرة،الجزء السادس، دون طبعة، 

اإلمام أبً داود سلٌمان بن األشعت، سنن أبً داود ومعالم السنن الخطابً، أبً  .2

داودومعالم السنن الخطٌبً،إعداد وتعلٌك عزت عبٌد الدعاس، وعادل السٌد، دار 

م 1997ابن حزم للطباعة والنشر ، بٌروت، الجزء الثالث، الطبعة األولى، 

أبو ٌحً دمحم بن صادح التجٌبً، مختصر تفسٌر الطبري، لدمه راجعه مروان  .3

. م2001سوار، دار الفجر اإلسالمً، بٌروت ، الطبعة الخامسة، 

أحمد األمٌن بلغٌث، المدخل إلى السٌرة النبوٌة وأخالله الراشدة، دار جسور،  .4

م 2016الدمحمٌة، الجزائر، الطبعة الثالثة، 

إبن ٌعموب المغربً و جالل الدٌن المزوٌنً شرح مواهب مفتاح، على تلخٌص  .5

المفتاح، تحمٌك عبد الحمٌد منداوي،الجزء الثانً، المكتبة العربٌة بٌروت،الطبعة 

م 2006االولى،

الخطٌب البغدادي أبً بكر بن أمد بن علً ثابت،تارٌخ االنبٌاء، دار الكتب العلمٌة،  .6

 .م2011بٌروت لبنان، الطبعة الثانٌة، 

الخطٌب المزوٌنً، اإلٌظاح فً علوم البالغة، تحرٌر دمحم عبد المادر الفاضلً، الدار  .7

م 2007النموذجٌة العصرٌة بٌروت، الطبعة االولى،

بشٌر شٌك هللا، الولائع األسلوبٌة وخصوصٌاتها فً لصٌدة العب النرد لمحمود  .8

 ،دٌوان البلد، دون AMFPاسلوبٌة، منشورات – دروٌش مماربة سٌمٌولوجٌة 

 .م 2013طبعة، 

البادي حصة، التناص فً الشعر العربً الحدٌث البرغوثً، نموذجاً، دار الكنوز  .9

 .م2009-هـ1430للمعرفة، عمان، الطبعة االولى، 

-سعٌد سالم،التناص التراثً الرواٌة الجزائرٌة أنموذجاً،عالم الكتب الحدٌث .10

 .م2009ط،-أربد األردن،د
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سعٌد ٌمطٌن، إنفتاح النص الروائً النص والسٌاق، المركز الثمافً  .11

م 1989العربً،المغرب، دون طبعة، 

ماضً شكري عزٌز، من إشكالٌات النمد العربً الجدٌد، المؤسسة العربٌة  .12

. للدراسات والنشر،بٌروت، الطبعة األولى

صادق عٌسى الخضور، التواصل بالتراث فً شعر عز الدٌن المناصرة، دار  .13

 2007-هـ1428مجالوي، عمان، الطبعة االولى، 

لدٌا وعد هللا، التناص المعرفً فً شعر عز الدٌن المناصرة، دار مجد والي،  .14

م 2005- هـ1425األردن، الطبعة االولى، - عمان

ظاهر دمحم الزواهري، التناص فً الشعر العربً المعاصر التناص الدٌنً  .15

. م201أنموذجاً، دارالحامد للنشر والتوزٌع، عمان األردن،الطبعة االولى، 

عبد الجلٌل مرتاض، التناص، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، دون  .16

 م2011طبعة، سبتمبر 

التناص فً الخطاب النمدي والبالغً دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة، عبد المادر بمشً، .17

 م2007المغرب، دون طبعة، - تمدٌم دمحم العمري، إفرٌمٌا الشرق

عبد العاطً كٌوان، التناص األسطوري فً شعر دمحم إبراهٌم أبوسته، مكتبة  .18

هـ 1434-م2013النهضة المصرٌة الماهرة،الطبعة االولى،

عبد المالن مرتاض، نظرٌة النص األدبً، دار هومة للطباعة والنشر  .19

 م2007الجزائر،دون طبعة - والتوزٌع

مماربة سٌمٌائٌة، أنتروبولوجٌة  )عبد المالن مرتاض ، السبع معلمات .20

 م1998ط،.دراسة إتحاد الكتاب العرب، دمشك،د (لنصوصها

علً بن حسام الدٌن المتمً، كنز العمال فً سنٌن األلوال واألفعال، ظبطه  .21

 م1985بكري حٌانً، مؤسسة الرسالة، الجزء الثالث، الطبعة الخامسة، 

علً عشٌرة زاٌد، إستدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر،  .22

م 1997الماهرة،دون طبعة،–دار الفكر العربً، مصر 
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دمحم بن اسماعٌل أبو عبد هللا البخاري الجعفً، صحٌح البخاري مع الفتح،  .23

، 12تحرٌر دمحم بن عبد الحلٌم، دار الصفا، الماهرة، مجموعة الرابعة، الجزء 

 م2003لى، والطبعة األ

، ظواهر أسلوبٌة  فً شعر ممدوح عدوان، دار (عٌان سلٌمان)دمحم سلٌمان  .24

م 2007األردن، طبعة عربٌة، -البارودي العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان

مصطفى النحرواي ودمحم أمٌن، التناص مفهومه وأنواعه، مخطوط أدب ونمد،  .25

 م2016-14-دمنهور دٌس جامعة

، المركز الثمافً (إستراتٌجٌة التناص )دمحم مفتاح، تحلٌل الخطاب الشعري .26

. المغرب، الطبعة الرابعة- العربً، الدار البٌضاء

عبد هللا خضر حمد، الخطاب الصوفً فً شعر عبد المادر الجٌالنً، دراسة  .27

 م2014. األسلوبٌة، مكتبة المجتمع العربً دار األوراد، األردن، الطبعة االولى

عبد هللا الغدامً، الخطٌة والتفكٌر من البنٌوٌة إلى التشرٌحٌة نظرٌة وتطبٌك،  .28

. م2006المركزالثمافً العربً، دار البٌضاء المغرب، الطبعة السادسة، 

دمحم صالح الخرفً، هكذا تكلم الشعراء، دار الثمافة العربٌة، دحلب للنثر  .29

م 2007الجزائري، دون طبعة، 

دمحم الطمار، مع شعراء المدرسة الحرة بالجزائر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة  .30

م 2005الجزائر،دون طبعة، أوت - بن عكنون

األردن، الطبعة – دمحم وهابً، من النص إلى التناص عالم الكتب الحدٌث، إربد  .31

 م2006األولى، 

ٌوسف وغلٌسً، إشكالٌة المصطلح فً الخطاب النمدي العربً الجدٌدـ الدار  .32

الجزائر،الطبعة -  الجزائر العاصمةاالختالفالعربٌة للعلم،منشورات 

. م2008-هـ 1429،األولى

فً ظالل النصوص تأمالت نمدٌة فً كتابات الجزائرٌة ،دار  ٌوسف وغلٌسً، .33

  2009 1الجسور للنشر والتوزٌع ،دمحمٌة الجزائر ، ط
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بدون مؤلف ، تارٌخ العالم فً المرن العشرٌن ،عظماء المرن ،العربٌة ،لبنان  .34

  .2004 ،6،ط

 

 مراجع مترجمة: 

جولٌا كرٌستفٌا، علم النص ، ترجمة فرٌد النواهً، توبمال للنشر، دار  .1

م 2007البٌضاء،دون طبعة، 
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 60........................................................................فهرس الموضوعات

 ملخص 

 

 

 

 

 

 



 ملخص: 

      ٌشمل موضوع الدراسة التناص فً شعر العربً المعاصر دراسة فً شعر دمحم بلقاسم 

خمار أنموذجاً تعد ظاهرة التناص من ظواهر األسلوبٌة التً لقٌت اهتمام لدى الدارسٌن 

والباحثٌن قدٌما وحدٌثا ومعاصراً لقد عرفت عند العرب القدامى بعدٌد من مصطلحات 

البالغٌة كالسرقات األدبٌة واالقتباس والتضمٌن، أما عند الغرب فً دراسات المعاصرة 

 .تعددت أراء التوسع وشامل منفتحة

    أما عند نقاد العرب المعاصرٌن انطلقت من مرجعٌن معرفٌن تمنح من المصادر التً 

راكمها النقد العربً وإسهامات التراث النقدي العربً القدٌم فكانت سرقاتها إرهاصاً للبحث 

 .فً التناص، وعملٌة التناص تحتاج إلى آلٌات منها التخطٌط والشرح واإلٌجاز

    وفً نفس وقت أنه عملٌة ال تأت من الفراغ فتجده ٌحمل مصادر عدٌد منها القرآن 

الكرٌم والحدٌث النبوي والتارٌخ واألدب الصوفً، األسطورة، الوثائق، التراث الشعبً، 

ودوافع التً ساهمت فً وجده منها خلفٌة الثقافة فً التراث وتكمن فً أهمٌة التناص أنه 

الضروري وهوبمثابة الهواء والماء والزهان والمكان لإلنسان إذن هوحٌاة المبدع فً 

أعماله اإلبداعٌة فكانت ظاهرة التناص فً شعر دمحم بلقاسم خمار شاعر جزائر، ولد بسكرة 

م، درس بقسنطٌنة بمعهد عبد الحمٌد بن بادٌس، ومرحلة الثانوٌة أتمها 1931الجزائر سنة 

فً حلب سورٌا تخرج منها حامل اإلجازة من كلٌة اآلداب قسم الفلسفة وعلم النفس، عمل 

 .فً الصحافة مسسوالً 

    ولدٌه عدٌد من دواوٌن منها إرهاصات سرابٌة فً زمن إحتراف وغٌرها وقد وظفها 

الشاعر تناص وأنواعه بطرٌقة مبدعة فكانت التناص ٌعد التجربة الشعرٌة لدمحم بلقاسم 

خمار، مما زاد المضمون والشكل فً النصوص وحدة منسجمة فشعر خمار ٌنطلق من 

 .منظور عربً شامل هو مزٌج بٌن الماضً والحاضر

 التناص، الشعر العربً المعاصر، دمحم بلقاسم خمار:كلمات مفتاحية . 


