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 تقديم
 

 مً وهي بُتز الع اللغت أهشل . ٌعلمىن  لقىم زبُاع القزآن أهشل  الذي هلل الحمد

 ومغفزة رحمت لىُل العزبي رضىله باجباع أمزها حُث منزال، العالم في اللغاث أهم

غفز هللا ًحببكم فاجبعىوي هللا جحبىن  كىخم إن قل" حعالى لقىله هللا مً ورضىان  َو

م هبُِه لطان على لىا شزع والذي" علُم ضمُع وهللا لكم  اللغت هحب أن الكٍز

 عزبي والقزآن عزبي ألوي لثالث العزب أحب" وضلم علُه هللا صلى لقىله العزبُت

 واملزضلين ألاهبُاء أشزف محمد على وبارك وضلم صل اللهم عزبُت، الجىت أهل ولغت

ً وأصحابه املكزمين آله وعلى والعزب ألاعاجم ضُد  .بعد أما الطاهٍز

 اللغت مدرس ي الجحاد ألاضاجذة لجىت قبل مً قبىلها جم البحىث مجمىعت هذه

 العزبُت للغت العاشز العالمي العلمي امللخقى جلطاث في لخقدًمها إهدوهِطُا العزبُت،

 جامعت في املىعقد" الخمظ القاراث عبر واملدارص الجامعاث في العزبُت اللغت" حىل 

 ظأغطط 62-62 بين ما الفترة في إهدوهِطُا -الحكىمُت إلاضالمُت بىهدُاهاك

 -الحكىمُت إلاضالمُت بىهدُاهاك جامعت بين الخعاوهُت للشزاكت وفقا ،م6102

 في املؤجمزاث ًىظم الذي إهدوهِطُا العزبُت اللغت مدرس ي اجحاد وبين إهدوهِطُا

حخىي . إهدوهِطُا في املخخلفت الجامعاث  كخبها التي البحىث مً عدد على الكخاب ٍو

 .دول  شتى مً والباحثىن  جزةوالدكا ألاضاجذة

 العزبُت، باللغت للمهخمين والفىائد باملىافع الكخاب هذا ٌعىد أن وهخمنى هذا

زضاه ًحبه ما إلى جمُعا ًىفقىا أن وطأل وهللا  .ووشزها العزبُت اللغت لخدمت ٍو
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 التناص ومقاربة النص
 (الدراسة الشعرية لنزار قباني) 

 
 حليمي زىدي

Halimizuhdy81@gmail.com 
 قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج

 
 المقدمة. أ

التناص درس جديد يف ػتور األدب العريب وىو يتميز الدرس التناصِّي بصفات مهمة، قادرة على سرب أغوار النصِّ 
والتغلغل إىل مفاصلو، والشاعر؛ نزار قباين مل لتض بدراسة من ىذا النوع، فاظتتحسس عتذه الظاىرة، يدرك الغٌت التناصِّي يف شعره، 

الذي يستحق التوقف عنده بالبحث والدراسة والتحليل، وإن أشارت بعض الدراسات األكادنتية بإنتاءات ـ التغٍت عن تناول 
 .الظاىرة على ؿتو متخصص

التناص كمفهوم أديب، وكمصطلح داليل بدأ التداول بو يف أدبنا العريب يف منتصف الثمانينيات من القرن اظتاضي آتياً من 
النظريات األدبية والنقدية االوربية مًترتاً اىل العربية، ومشبعاً نقاشاً وحوارات ساخنة بُت منظري األدب ونقاده االوربيُت،وكأنو 

 . إكتشاف جديد، وفتح يف عامل األدب والفكر وصنوف اظتعرفة االنسانية االخرى
  غَت إننا حُت نعود اىل تراثنا اإلبداعي، األديب، والفكري واظتعريف ، منذ عصر اصتاىلية وحىت اآلن ؾتد أن دالالت ىذا اظتصطلح 

، وىذا مانتكن اضتديث عن تفاصيلو يف سياق حبثنا ىذا، الذي اختار رسالة قد استخدمت بكثرة يف كبلمنا العريب اظتنظوم واظتنثور
. مائة اضتب لنزار قباين وىو كتاب الذي الف ىو بعميق الشعور والكلمات البحرية دتوج القارئ بقراهتا

وقد خصص الباحث لنزار قباين ألنو يف اكثر شعره باستخدام الشعر اضتر، وارد الباحث معرفة  التناص لو والكتب 
الواسع وىو التناص الذي الينحصر يف تعالق اظتعاين  (التناص الكلي)األخرى الىت الفها الشعراء يف إطار مانتكن ان ننعتو بـ 

اخرى ىي اليت  (مورفولوجية وىيكلية)اصتزئية وحدىا كما يف الشعر وافتا يؤسس لتعالقات بنيوية  (اظتفردات والًتاكيب)والصور 
يكون بإمكاهنا ان تنهض بُت االعمال بإعتبارىا نصوصاً حاضرة وغائبة من جهة ورؤيات العامل او وجهات نظر على أقل تقدير 

 .من جهة اخرى
وعلى ىذا األساس، فان مصطلح التناص قد يبدو مفيداً جداً يف فهم العبلقات بُت أفراد اجملتمع،أو حىت يف فهم 

اضتقب التأرمتية أو يف وصف خصائصها اظتميزة، بإعتبار أن التناص مفهوم يدرك عقلياً، ويستفاد من دالالتو يف تفسَت العبلقات 
اظتتشابكة، اليت تربط وُُتسِّر بُت النتاجات اإلبداعية لئلنسان يف غتاالت اظتعرفة والفكر االنساين والثقافة السائدة يف عصر من 

.. العصور، وما يربط بُت ىذا العصر والعصور السابقة،أو البلحقة من عبلقات ومنتجات معرفية أو فكرية أو معامل حضارية 
 .يف نظرية التناص " جراىام آالن " وبالتايل، فان التناص،ىو مفهوم جوىري يف النقاشات اظتتعلقة بالثقافة اظتعاصرة، كما يقول 

                                                           

 جامعة الصنعاء.كلية اللغة .التناص في شعر عبداهلل البردوني. 2014  ػتمد مسعد سعيد، 
. لسعدي الشيرازي (في نصيحة الملوك)الى مالك األشتر والرسالة الخامسة  (ع)التناص بين عهد اإلمام علي . 2014صبيح مزعل جابر، 

 . 2، العدد 22غتلة جامعة بابل، العلوم اإلنسانية، اجمللد 
 .سعدي الشَتازي، حياتو وعصره، ظهَت الدين ازتد ، نسخة ؼتطوطة مصورة ، القاىرة ،
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نزار قباين ىو من مظاىر العرب خاصة يف األدب العريب، الشاعر مشهور مبعامل شعر الغزل، وجذور شعره ؼتفي عند 
وهبذا لتتاج اىل اكشافو، ولتاول الباحث اكشافا بالتناص ومقاربة النص، وىذا جديد عند الباحث ولطلبة االدب العريب . البعض

ينبثق من التاريخ " آالن " ألن مصطلح التناص كما يذكر . خاصة يف جامعة موالنا مالك ابراىم االسبلمية اضتكومية ماالنج
. اظتعقد لنظرية األدب اضتديثة،إذ يتضمن معناه العقلي ىذا التاريخ،فبل نتكن فهمو مامل يكن لدينا بعض اظتعرفة عن ىذا التاريخ

والبحث عن التناص لنزار قباين ىذا شيئ مريح للباحث، ألنو مشهور بالشاعر اضتب واظترآة، واستطاع الباحث تبحر 
ويف التناص عرف الباحثون مبجاالت الواسعة ولوال توجد يف العريب ىذا البحث، لكن قد . الكلمات يف ديوانو وعبارتو اظتتبحرة

.  تطور سريعة اآلن
كل نص يقع  يف مفًتق طرق نصوص عدة ، فيكون يف آن واحد إعادة قراءة عتا " : فيليپ سوارس "        والتناص بتعريف 

جولوجيا كتابات تعتمد على حتويل النصوص السابقة ودتثيلها " پارت " وهبذا يصبح النص بتعبَت . وإعتقاداً وتكثيفاً ونقبًل وتعميقاً 
يف نص مركزي كتمع بُت اضتاضر والغائب يف نسيج متناغم مفتوح قادر على اإلفضاء باسراره النصية لكل قراءة فّعالة ُتدخلو يف 

. شبكة أعم من النصوص
       إن التناص يف حقيقتو ىو غتموعة من آليات االنتاج الكتايب لنص ما، حتصل بصورة واعية او ال واعية بتفاعلو مع نصوص 

سابقة عليو او متزامنة معو، وعلى ىذا األساس نتكن القول، بأنو ليست ىناك كتابة مبتكرة خالصة مائة باظتائة دون ان تكون 
واظتخزون الثقايف لبلنسان حبكم .. واآلخر السابق عليو ليكوِّن يف النهاية نصاً جديداً  (األنا)متأثرة بغَتىا، بل ىو إمتزاج بُت 

اظتطالعة والقراءة ، ىو الذي يصقل موىبتو، ألن االنسان اليولد شاعراً، والموسيقياً ، فبل شيء أدعى اىل إبراز أصالة الكاتب 
 .من ان يتغذى بآراء اآلخرين ، فما الليث إال عدة خراف مهضومة" پول فالَتي " وشخصيتو كما يقول 

ففي عصرنا الراىن يرى اظتنظرون .والتناص يؤسس ظتفاىيم الًتابط والتداخل واالعتماد اظتتبادل يف اضتياة الثقافية اضتديثة  
. انو ليس من اظتمكن بعد اآلن ان نتحدث عن أصالة او تفرد يف العمل الفٍت او الثقايف سواء أكان ىذا العمل لوحة أو رواية

من خيوط  (أي النص)، بأن فكرة النص وبالتايل التناص تعتمد على شكل التشابك والنسيج، والثوب اظتنسوج "پارت " ويناقش 
تأتية من خبلل عبلقتو بنصوص (مكتوب سابقاً )ما ىو 

ُ
، وماىو مقروء سابقاً أيضاً، ولذلك ؾتد ان لكل نص معانيو اصتديدة اظت

 .ُاخرى 
يف بداية البحث عتذه الدراسة وجد الباحث عدداً من األحباث السابقة اليت تتعلق بالتناص والبنية ومقاربة النص، وكان 
جل ما وجد الباحث لو عبارة عن مقاالت قصَتة أو متوسطة مت نشرىا يف غتبلت أدبية متميزةموجودة على مواقع إليكًتونية منها 

كما . غتلة اظتوقف األديب، وغتلة ديب الثقافية، وغتلة العربية ، وغتبلت عدد من اصتامعات، وقد كتبها أساتذة ونقاد وأدباء معروفون
. قرأ الباحث عدداً كبَتاً من اظتقاالت القصَتة لطبلب ودارسُت على مواقع إليكًتونية ؼتتلفة

أما األعمال األكثر اكتمااًل والكتب اليت عاصتت قضايا التناص لنزار القباين فقد كانت قليلة نسبياً، وكانت يف غتملها 
تستعرض نظريات االتناص ومقاربة النص، أو تركز على اظتقارنة بُت النصوص ؼتتلفة لعمل معُت أو أجزاء منو، ويف ما يلي أضع 

 وودراسة الباحث  مثل دراسة الباحث ؾتيب الورايف مبوضوع التناص يف الشعر اليمٍت اضتديث.قائمة بأىم ىذه الكتب والدراسات

                                                           

 2011 ، دمشق،1،تررتة باسل اظتساظتة، دار التكوين للتأليف والًترتة والنشر،ط نظرية التناص.2011گراىام آالن، 
 : 15، غتلة جامعة اُم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا ، جامعة الشارقة ، ج التناص بين التراث والمعاصرة.1424نور اعتدى لوشن، 

  26ع
  ، بغداد 1 دار الفراىيدي للنشر والتوزيع، ط،(دراسة في الخطاب النقدي العربي)التناص ، 2010سعد ابراىيم عبد اجمليد، 

 م2001بغداد .  رسالة ماجستَت. التناص في الشعر اليمني الحديثؾتيب الورايف 
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وحبث  عبد اطتالق ػتمد العف يف التناص مع .صاٌف حسن مبوضوع التوجهات اضتديثة يف بنية النص الشعري اظتعاصر يف اليمن
أما بقية الدراسات فقد . القرآن الكرمي يف شعر رثاء اإلمام الشهيد أزتد ياسُت، ىو من اصتامعة اإلسبلمية غزة قسم اللغة العربية

تناولت شعر الربدوين بالدراسة الفنية واظتوضوعية واألسلوبية، وتناول بعضها نقد الربدوين وىي دراسات مهمة ولكنها بعيدة عن 
ػتمد ػتمود 0ودراسة فنية وموضوعية، ودراسة د(عبد اهلل الربدوين شاعرا)عبد الرزتن عرفان 0موضوعنا اظتطروح، ومنها دراسة د

والدراسة اظتتعلقة بالتناص ىي البحث عن التناص القرآين يف شعر نزار قباين .(الدائرة واطتروج؛ دراسة يف شعر الربدوين)رحومة 
. ،7، العدد 19،اجمللد 2012. الذي حبثو مصطفى صاٌف علي جامعة تكريت للعلوم،غتلة

صدر و.  من جامعة مؤتة2009والبحث عن الرؤية والتشكيل يف شعر نزار قباين الذي حبثو ىشم قوامش يف السنة 
مؤخرا كتاب عروبة نزار قبانيلمؤلفو أزتد اطتوص وىناء برىان، كتاب ذتُت بتحليبلتو ونقاشو آلثار نزار قباين الشعرية ودخولو يف 

الظواىر االسلوبية لنزار القباين، ضتلوحي وىناك ايضا البحث عن . 2008 .حياة ىذا الشاعر اظتليئة باظتواقف واصتروح والتحديات
 .، غتلة جانفي2011صاٌف قسم االدب واللغة العربية جامعة ػتمد حيضر مسكرة جزائر 

ما (  2كيف التناص ومقاربة النص لنزار قباين ىف شعره وعبلقتو باالستكانة واظتوافقة ؟(1 : البحثيتأسئل يطرح الباحث   
 متناص االغًتاب لشعره لنزار قباين يف الزمن واظتكان وواقع الثقايف الواقع االجتماعي؟

 
موقف الباحث من البحوث السابقة 

بعد أن درس الباحث دراسة متتابعة ومتنوعة من اظتصادر والرسائل اصتامعية واألطروحات، واجملبلت، والعديد من 
الكتب، اليت عملها بعمق، ال كتد الباحث الدراسة اطتاصة اليت تتناول التناص ومقاربة النص دراسة لشعر مائة اضتب لنزار قباين، 

وكان الباحث يف ىذه . و ىناك بعض الدراسات الذي يناقش عن شعر نزار القباين، ولكن ال عبلقة عامة بالتناص ومقاربة النص
الدراسة حتديد التناص ومقاربة النص يف الكتاب لو بالنصوص اظتشهورة يف العرب والسيما متعلقة بالنصوص الشعرية اضترية كما 

. كان شعر لنزار القباين
 

التناص ومقاربة النص لنزار قباني فى شعره وعالقتو باالستكانة والموافقة  
رأى الباحث أن كل شاعر من الشعراء لو التناص أو مقاربة النص، ألن الشاعر النتكن ان يكتب باألشياء الفارغةوال 

نتكن أيضا أن يبدأ مبا البداء فيو، ويوحي مبا حولو او من الشعراء األخرين، ولذلك كان الشاعر عند كتابة األشياء موحيا من 
وال يضع الباحث يف ". نزار قباين"وكذلك الشاعر الذي يعاًف الباحث حبثو ىو الشاعر اظتشهور يف العرب . النصوص األخرى

: يستلهم من األشياء الكثَتة منها  (الشعر)اظتوضوع التناص عنده بتناص األخر، ألن الباحث رأى أنو يف كتابة األعمال األدبية 
وإن التناص أداة مفهومية بقدر ما ىي  عبلقة داخلية ،وإذا كان .   الًتاث الديٍت، والًتاث الشعيب، والًتاث التقليدي، وغَتىا

اظتصطلح كأداة صيغة متضع بصفة دائمة للتحريك والتأويل، فإن مرجعيتو مزدوجة حبكم تولده من غتموعات متعددة، تقاطعاً أو 
استدعاء أو دتازجاً أو استيحاًء، وإذا كان كثَت من الدارسُت يتحركون بنائياً دون أن يدركوا أهنم بنيويون، فإن الشأن نفسو يقال 

. عن كل نٍص يتعايش بطريقة ما مع نصوص أخرى، وىذا التداخل يدخل يف دائرة التناص

                                                           

 م2003رسالة ماجستَت عدن . التوجهات الحديثة في بنية النص الشعري في اليمنصاٌف حسن الوجيو، 
 م1989بغداد . رسالة ماجستَت. عبد اهلل البردوني شاعراعبد الرزتن عرفان، 
 19ص(1987العراق، دار الشئون الثقافية ، )مفهوم التناص يف اطتطاب النقدي اصتديد تررتة أزتد اظتديٍت : انظر مارك اؾتينو
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إن السمة الفارقة للنص "وال تزال النصوص يف حالة اشتباك داليل مع شواجر اظتاضي حىت ترسو على شاطئ اضتاضر، 
اظتتناص أنو يتيح بفاعلية القراءة تزامن البنيات مهما ختتلف مساقاهتا الزمنية، وذلك من خبلل التواليات والدالالت اليت تنفتح على 

. "سياقات تارمتية زمنية، وكأهنا بذلك اختزال طتطاطة التشكيل األدائي
إن استشراف آفاق اظتستقبل من خبلل اظتعايشة والتواصل بُت اظتاضي واضتاضر ىو عملية ابتكاريو حدسية حتتاج إىل 

حيث يتحرك  (التوليد)ألن التداخل التناصي قد ينصرف إىل اظتستوى الداليل اطتالص عن طريق "قدر كبَت من الوعي والثقافة 
. "الوعي إىل النص الغائب ويستولده داللتو يف حدودىا األوىل، وقد يصيبها دتدد إضايف تبعاً للفضاء الذي تشغلو

إن التناص يقتضي اظتخالفة الشكلية واظتضمونية وإال كان استنساخاً مشوىاً للنصوص الغائبة، كما أنو يقتضي اصتدة 
فحُت ينبثق النص أو يتداخل أو يتعالق مع نصوص أخرى فإن ىذا ال يعٍت االعتماد عليها أو "واظتنافسة والتجاوز الداليل، 

ػتاكاهتا، بل إن التناص يتجسد من خبلل اظتخالفة أو اظتعارضة أو التنافس مع نصوص أخرى، وىذا يعٍت أن التناص يتجسد من 
. "خبلل صراع النص مع نصوص أخرى

لذلك كلو وجب التعامل حبذر مع اإلجراءات اظتوجبة للتناص كونو ذا فاعلية يف مقاربة التعالقات النصية ودالالت 
. تداخلها دون اظتساس بقداسة كبلم اهلل تعاىل وجبللو وىيبتو

: نزار قباني  األولللشعرا( 1
موعدنا حُت كتيئ اظتغيب 
موعدنا القادم يف تل ابيب 

نصر من اهلل وفتح قريب 
واخرى حتبوهنا نصر من اهلل وفتح قريب وبشر اظتؤمنُت : التناص 

واخرى حتبوهنا نصر من اهلل وفتح قريب وبشر "نص الشعر لنزار قباين كما سبق الباحث ذكره قريب مع النص القرآين 
.  ، فاألول يتصل مباشر مع النص القرأين، فًتكر فيو عبارة النص القرآين جليا بدون فكر عميق"اظتؤمنُت

لو يتناص مع القرأن  (اظتتناص)بالنسبة اىل قرابات النص الشعري لنزار قباين بالنص القرآين فهذا جلي أن النص الشعر 
: وبالنسبة إىل الفكرة الىت وجدت يف العبارة تكون قريبة ايضات، مثل . الكرمي

 /اظتغيب/ موعدنا حُت كتيئ -
 /تل ابيب/موعدنا القادم يف  -
/ نصر من اهلل وفتح قريب وبشر اظتؤمنُت/وىذه اآلية قريبة باآليات / نصر من اهلل وفتح قريب -

لتناص الشعر الثانيل( 2
وسوف تقولُت يف ذات يوم حزين 

 سبلم على اضتب 
يوم يعيش 
ويوم نتوت 

ويوم يبعث حيا 
                                                           

 .227ص (1990مصر ،دار اظتعارف، )القول الشعري : رجاء عيد
 .143ص (1990القاىرة ، جامعة عُت مشس، )قضايا اضتداثة عند عبد القاىر اصترجاين : ػتمد عبد اظتطلب 

 .321ص (1985جده ، النادي األديب الثقايف،) 1اطتطيئة والتكفَت من البنيوية إىل التشرلتية ط: عبد اهلل الغذامي
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سبلم عليو يوم ولد ويوم نتوت يبعث حيا : التناص 
: بالنسبة اىل مقاربة النص 

/ سبلم على اضتب/كلمة 
وىذه الكلمة ليست بعيدة من الكلمات / اضتب/لكن عند نزار قباين بزيادة / سبلم عليو/ متقاربة مع النص القرآين 

. كأن الشاعر يقًتب النص اضتاضر بالنص الغائب. الغائبة
/ يوم يعيش/ كلمة 

على ابداع الشاعر، ولتضرىا بالكلمات األخري، وىذه تتناسب / ولد/يعيش تبديل / يوم ولد/متقاربة مع النص القرآين 
. مع قصد الشاعر
يوم يبعث حيا، لكن ىناك ختتلق قليبل / وىهكذا بالنص بعده / يوم نتوت/متساوية مع الكلمة اضتاضر / يوم/كلمة 

/. يوم/بإضافة 
وبالنسبة إىل التناص الفكري، فيجد الشاعر يف ىذا التناص ما لتتاجو لذلك اضتب يف سبيل االرتقاء بو عما سواه من 

. الذكريات، ومن مث بيان دتٌت انبعاثو، اذا مل يكتب لو العيش مع التلك اظترأة عل وفق ما ادلت بو بنية النص الشعر
/ سبلم عليو"بالنص " يوم يبعث حيا/ ويوم نتوت/ يوم يعيش/سبلم على اضتب" وىناك اظتقاربة يف الصوت أو اظتدلول  

" يبعث حيا/ ويوم نتوت/ يوم ولد
الثالث للتناص ومقاربة النص لشعر نزار قباني الشعر ( 3

يا قدس يامدينة تفوح األنبياء 
يا اقصر الدروب بُت األرض والسماء 

يا قدس يا منارة الشرائع 
يا طفلة رتيلة ػتروقة األصابع 
حزينة عيناك يا مدينة البتول 
يا واحة ظليلة مر هبا الرسول 

سبحان الذي اسرى بعبده ليبل من اظتسجد اضترام اىل اظتسجد األقصى الذي باركنا حولو لنريو من آياتنا إنو  : التناص
ىو السميع البصَت 

وقص نزار عن . وىذه العبارة الىت قدمها نزار قبانيعبارة قريبة اىل النص القرآين الدال على ذلك على قصتو قريبة منها
وىذه تدل على ارض فلسطُت اظتبارك واليوجد مكانا اخر الذي يدل على كثرة االنبياء / يا قدس يامدينة تفوح األنبياء/ القدس 

العبد ىنا ػتمد من األنبياء ويف ىذه األرض نزل األنبياء / سبحان الذي اسرى بعبده/وىذا يقرب بالنص . اظتنزل اال يف القدس
/.  يا اقصر الدروب بُت األرض والسماء/ اكثر من مكان اخر، والنص اظتتقارب باظتتناص اضتاضر 

 
 متناص االغتراب لشعر نزار قباني في الزمن والمكان وواقع الثقافي الواقع االجتماعي

 :الشعر لنزار قباين 
 مسافرون

 مسافرون ؿتن ىف سفينة األحزان
 قائدنا مرتزق
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 وشيخنا قرصان
 مواطنون دوفتا وطن

 مطاردون كالعصافَت على خرائط الزمن
 وموتى دوفتا كفن..مسافرون دون أوراق

 ؿتن بغايا العصر
 كل حاكم يبيعنا ويقبض الثمن

 ؿتن جوارى القصر
 يرسلوننا من حجرة ضتجرة

 من قبضة لقبضة
 من مالك ظتالك

 ومن وثن إىل وثن
 

 نركض كالكبلب كل ليلة
 من عدن لطنجة

 ومن عدن اىل طنجة
 نبحث عن قبيلة تقبلنا

 نبحث عن ستارة تسًتنا
 وعن سكن

 وحولنا أوالدنا احدودبت ظهورىم وشاخوا
 وىم يفتشون يف اظتعاجم القدنتة

 عن جنة نظَتة
 كبَتة… عن كذبة كبَتة
 تدعى الوطن

 أشتاؤنا ال تشبو األشتاء
 فبل الذين يشربون النفط يعرفوننا
 وال الذين يشربون الدمع والشقاء

 معتقلون داخل النص الذى يكتبو حكامنا
 معتقلون داخل الدين كما فسره إمامنا

 وأحلى ما بنا أحزاننا..معتقلون داخل اضتزن
 وىف البيت..مراقبون ؿتن ىف اظتقهى

 وىف أرحام أمهاتنا
 مقطوع..لساننا
 مقطوع..ورأسنا
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 وخبزنا مبلل باطتوف والدموع
 ؽتنـــوع: إذا تظلمنا إىل حامى اضتمى قيل لنا
 ؽتنوع: وإذا تضرعنا إىل رب السما قيل لنا

 يا رسول اهلل كن ىف عوننا..وإن ىتفنا
 يعطوننا تأشَتة من غَت ما رجوع

 وإن طلبنا قلماً لنكتب القصيدة األخَتة
 أو نكتب الوصية األخَتة قبيل أن فتوت شنقاً 

 غَتوا اظتوضوع
 يا وطٌت اظتصلوب فوق حائط الكراىية

 يا كرة النار الىت تسَت ؿتو اعتاوية
 أو من بٌت ثقيف..ال أحد من مضر

 أعطى عتذا الوطن الغارق بالنزيف
 زجاجة من دمو و بولو الشريف

 ال أحد على امتداد ىذه العباءة اظترقعة
 أىداك يوماً معطفاً أو قبعة

 يا وطٌت اظتكسور مثل عشبة اطتريف
 مقتلعون ؿتن كاألشجار من مكاننا

 مهجرون من أمانينا وذكرياتنا
 عيوننا ختاف من أصواتنا

 حكامنا آعتة كترى الدم األزرق ىف عروقهم
 وؿتن نسل اصتارية

 وال رعاع البادية..ال سادة اضتجاز يعرفوننا
 وال أبو العتاىية..وال أبو الطيب يستضيفنا

 إذا مضى طاغية
 سلمنا لطاغية

 مهاجرون ؿتن من مرافئ التعب
 ال أحد يريدنا

 من حبر بَتوت إىل حبر العرب
 وال القرامطة..ال الفاطميون
 وال الربامكة…وال اظتماليك
 وال اظتبلئكة..وال الشياطُت
 ال أحد يريدنا
 ال أحد يقرؤنا
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 ىف مدن اظتلح الىت تذبح ىف العام مبليُت الكتب
 ال أحد يقرؤنا

 ىف مدن صارت هبا مباحث الدولة عرّاب األدب
 مسافرون ؿتن ىف سفينة األحزان

 قائدنا مرتزق
 وشيخنا قرصان

 مكومون داخل األقفاص كاصترذان
 ال مرفأ يقبلنا
 ال حانة تقبلنا

 كل اصتوازات الىت ؿتملها
 أصدرىا الشيطان

 كل الكتابات الىت نكتبها
 ال تعجب السلطان

 مسافرون خارج الزمان واظتكان
 وضيعوا  متاعهم..مسافرون ضيعوا نقودىم

 ..وضيعوا إنتماءىم..وضيعوا أشتاءىم..ضيعوا أبناءىم
 وضيعوا اإلحساس باألمان

 وال بنو قحطان..فبل بنو ىاشم يعرفوننا
 وال بنو شيبان..وال بنو ربيعة

 ’ركتان‘وال بنو ..يعرفوننا’ لينُت‘وال بنو 
 كل العصافَت عتا منازل..يا وطٌت

 إال العصافَت الىت حتًتف اضترية
 فهى دتوت خارج األوطان

متناص االغتراب عن الزمان والمكان  (1
إن الزمان واظتكان الفزيائيُت من أكثر عناصر اطتارج قمعا . متناص االغًتاب يف الشعر نزار قباين يتعلق كثَتا مع الزمن واظتكان

 للذات العاجزة دتاما عن تغيَتقتا أو التصاٌف معهما فتظل الذات غريبة عنهما، مغًتبة فيهما، يقول الشاعر نزار قباين عن اظتكان
نزار قباني  ..دمشق 

   .. عنواٌن ُيشبهٍت أكثر من كلِّ التصاوير اليت ُأخذت يل 
    ..منُذ والديت حىت اليوْم 

    .عنواٌن رتيٌل، ومثٌَت، ومتتصرين بثبلِث كلماتْ 
    .. عنواٌن كتعلٍت ػتفوراً يف ذاكرة الناس

    .كما رباعيات اطتيام
    .وغزليات عمر بن أيب ربيعة
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    .وستريات أيب نُواسْ 
    .بيتهوفن( سوناتات)و

    .بعد صدور ىذا الكتاب، لن ُتدوا مشقَّقًة يف العثور عليّْ 
    ..فعنواين موجوٌد يف مفّكرة أيِة وردٍة دمشقية 

 ولغيت مشتَّققٌة من مفردات الياشتُت 
يقع التَّقماىي، ولتدث التداخل؛ ليتعرَّقف اظتكان بالكائن، والكائن  «الكائنو (اظتكان)هبذا اصتمع، أو اإلضافة بُت 

دتنح الكائن ىويتو، عنوانو، لغتو، ىكذا لتتاز نزار قباين على مكانو، شآمو، ولتتاز  ..باظتكان، فأشياء اظتكان من ورٍد وياشتُت 
    .اظتكان على شاعره حيث يغدو كلٌّ منهما صورًة لآلخر

متناص اإلغتراب عن الواقع الثقافي ( 2
  إن الذات .متناص االغًتاب يف شعر نزار قباين التنفك عن احوالو يف ؼتتلف الثافية يف العرب خاصة يف الدمشق

الساعية إىل تغيَت اطتارج الثقايف ، ال يتحقق عتا االنسجام بُت داخلها وخارجها الثقايف ، فتنهزم أمام ذلك اطتارج غَت اظتطاوع، إذ 
تعجز عن حتويلو إىل وجوٍد ؽتكن ينسجم مع طموحاهتا ، فتتمزق ػُتاولةً  التخلص من ذاهتا اليت ال تسطيع التعايش مع اطتارج 

( : 1)العصي على التغيَت ، يقول نزار قباين 
 ثقافتنا

 فقاقيع من الصابون والوحل
 فمازالت بداخلنا 

 أيب جهل” رواسب من “ 
 ومازلنا 
 نعيش مبنطق اظتفتاح والقفل 
 نلف نساءنا بالقطن 
 ندفنهن يف الرمل 
 وفتلكهن كالسجاد 
 كاألبقار يف اضتقل 
 وهنذا من قوارير 
 ببل دين وال عقل 
 ونرجع أخر الليل 
 فتارس حقنا الزوجي كالثَتان واطتيل 
 فتارسو خبلل دقائق ستسو 
 وال ذوق… ببل شوق  
 وال ميل 
 كاالت.. فتارسو  
 تؤدي الفعل للفعل 
 ونرقد بعدىا موتى 
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 ونًتكهن وسط النار 
 وسط الطُت والوحل 
 قتيبلت ببل قتل 
 بنصف الدرب نًتكهن 
 يا لفظاظة اطتيل 
 قضينا العمر يف اظتخدع 
 وجيش حرنتنا معنا 
 وصك زواجنا معنا 
 اهلل قد شرع: وقلنا  
 ليالينا موزعو 
 على زوجاتنا األربع 

 ىنا شفو
 ىنا ساق 
 ىنا ظفر 
 ىنا إصبع 
 كأن الدين حانوت 
 فتحناه لكي نشبع 
 ” مبا أنتاننا ملكت” دتتعنا  
 وعشنا من غرائزنا مبستنقع 
 وزورنا كبلم اهلل 
 بالشكل الذي ينفع 
 ومل ـتجل مبا نصنع 
 عبثنا يف قداستو 
 نسينا نبل غايتو 
 ومل نذكر 
 سوى اظتضجع 
 ومل نأخذ سوى 
زوجاتنا األربع  

تتخلص ىذه الذات ـ اليت ال تنسجم مع خارجها الثقايف ـ  من رأسها الذي أتعبها كثَتاً مبا لتمل من ثقافةٍ  معِارضٍة 
السلبيون الذين تساووا مع .جواسيس اطتليفة.مثفقوا اطتليفة: لثقافة اطتارج الذي يبدو فيو اآلخر منقسماً إىل ثبلثة اُتاىات

 .الرصيف 
متناص االغتراب عن الواقع السياسي ( 3
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      مل تعان الذات من رتابة اطتارج الثقايف  وزيفو، وادعائو، فقط ، بل إهنا تعاين كذلك تراجع الداخل الثقايف اطتاص واهنزامو 
:  إمام اطتارج السياسي يقول النزار قباين

  .. ساػُتونا
 واْستَـَرْحَنا .. إن َشَتْمَناُكْم قليبًل 
  .. ساػتونا إْن َصْرْخنا

 كتُب التاريخ ال تعٍت لنا شيئاً 
  ... أتْـَعَبتنا.. ويزيٍد .. وأخباُر َعليٍّ 

  .. إنَّقنا نبحثُ 
 عّمْن ال يزالون يقولوَن كبلماً عربّياً 

  .. فوجدنا دواًل من َخَشبٍ 
  .. ووجدنا لغًة من َخَشبْ 

 وكبلماً فارغاً من أيِّ معٌت 
  .. ساػُتونا

  .. إْن قطعنا صلَة الَرْحم اليت تربطُنا
  .. ساػتونا إن فَـَعْلنا

2  
 ساػُتونا 

 ـ أيُّها السادُة ـ إن ؿتُن ُجِننَّقا 
 ألُف دجَّقاٍل على أكتافنا 
 إْسَتَباُحوا َدَمنا منذ ُوِلْدنَا 
  .. ألُف بوليٍس على أوراقنا

  .. لكْن ما َسَقْطَنا.. ُيطلُقوَن الناَر 
 حاولوا أن يقطعوا أرُجَلنا 

  .. لكنَّقا َوقَـْفَنا.. كي يُعيقوا الَزْحَف 
 لكي ال فُتِْسَك األقبلَم ، . َقَطُعوا األيدي

َنا   .. لكنَّقا َكَتبـْ
  ..حاولوا أن يُقنعونا

  .. فَكَفْرنَا.. أنَّق قوَل الشعر كفٌر 
3  

  .. ساػتونا
  .. إن قتلنا مرة آباَءنا

 وشككنا يف روايات أيب زيِد اعتبليلِّ 
  .. ويف َعْنًَتةٍ .. ويف شخصية الزِير 



الملتقى العلمي العاشر للغة العربية                                                            التناص ومقاربة النص لنزار قباني 

1305 
 

  .. ساػُتونا إن شككنا
 يف ُنُصوص الشعر والنثر اليت ؿتفُظها 

  ...(ُكنَّقا)و  (كانَ )ويف .. والرمِح .. وحديِث السيِف 
  .. ساػُتونا إْن ىربنا
  .. وأْوسٍ .. من بٍت صخٍر 

  .. وُكَلْيبٍ .. وَمَناٍف 
  .. ساػُتونا إن ىربنا

 ما شربنا مرًة قهوتـَُهْم 
  .. إال اخَتنقنا

 ما طلبنا مرًة ؾَتَدتـَُهْم 
  .. إال ُخِذلَنا

 إنَّق تاريَخ ابِن خلدوَن اختبلٌق 
  .. فاعذُرونا

  .... إن نسينا ما قرأَنا
4  

  .. ساػُتونا
 إن دخلنا قصرَُكْم من غَت إْذٍن 

  .. وقاعاِت اظترايا.. ودخلنا حجرَة الَعْرش 
 ومشمنا َعَبَق األجساد يف ُكلِّ الزوايا 
 ورأينا كيف يف ثبلجة السلطاِن ، 

  .. يبقى طاَزجاً ضتُم الَسَبابا
  .. ساػُتونا

 إن تعّدينا على أمبلكُكْم 
 وعتقنا العَدَد األكرَب من زوجاتُكم 

  .. ساػُتونا إن خجلنا
  .. وكرىنا جلَدنا.. وكرىنا نفَسنا 

  ... وانـَْتَحْرنا.. وؿترناكْم رتيعاً 
5  

  ... ساػتونا
 إن قطعنا مرًة َسكَرَتُكم 

 وسرقناُكْم من الويسكيِّ يوماً 
  .. وفتحنا ُجْرَحَنا

 قليبًل  (الفيديو)إن سرقناُكْم من .. ساػُتونا 
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  .. كي نريكْم موتَنا
تنيّب 

ُ
 إنّنا نسأُل عن شخٍص ُيسمَّقى اظت

 كان يف يوٍم من األيام عصفوَر الَعَرْب 
 فعرفنا أنو مات على أيدي اظتباحْث 

  .. ووجدنا طَْلَقًة يف رأِسوِ 
  .. ووجدنا طَْلَقًة يف َحْلِقوِ 
  .. ووجدنا طَْلَقًة يف قلِبوِ 

  .. ووجدنا طَْلَقًة ثانيًة يف قلِبنا
6  

 ساػتونا 
يَنا على ُعْذريَّقة الدولة يوماً   إن تعدَّق

  .. واْغَتصبَناىا بشكٍل قتجيٍّ 
  .. واْستَـَرحنا

 وَعَضْضَناىا كذئٍب من َيَدْيها 
  .. وَلَعنَّقا واِلَدْيها

  .. وأمرنا الشعَب أن يأكَل ضتماً طازجاً من ناِىَدْيها
 ساػُتونا 

  .. إن ُتاوزنا اللياقاِت قليبلً 
  .. وتصّرفنا كأطفاٍل جياعٍ 

  ... وشربنا من دم الدولة أهناراً 
  .... وفتَنا
7  

  .. ساػتونا
  ... إن تبوَّقلنا على كّل التماثيل اليت دتؤلُ ساحاِت اظتديَنوْ 

 وعلى كلِّ التصاوير اليت ألصقها البوليُس ـ بالَغْصب ـ 
  .. على كلِّ حوانيت اظتديَنوْ 

  . أطفاُل اظتديَنوْ .. وعلى كلِّ الشعارات اليت يقذُفها بالطوِب 
  .. ساػُتونا

  .. إن ُتمَّقعنا كأغناٍم على ظهر السفيَنوْ 
  .. وسنينا.. وتشّردنا على كل احمليطات سنيناً 

  .. مل ؾتد ما بُت ُُتَّقار الَعَربْ 
  .. أو يشًتينا.. تاجراً يقبُل أن يعلَفنا 

  .. مل ؾتْد بُت رتيبلت الَعَربْ 



الملتقى العلمي العاشر للغة العربية                                                            التناص ومقاربة النص لنزار قباني 

1305 
 

 أو َتفَتدينا .. َمْرأًَة تقبُل أن تعشَقنا 
 مل ؾَتْد ما بُت ثـُوَّقار الَعَرْب 

  ... مل يـُْغِمِد الِسّكَُت فينا.. ثائراً 
8  

  .. ساػُتونا
  .. ساػُتونا

  .. إن رَفْضَنا كلَّق شيءٍ 
  .. وكَسْرنَا كلَّق شيءٍ 

تَـَلْعَنا كلَّق شيٍء   واقـْ
 ورمينا لُكُم أشتاَءنا 

 واظتواين رَفَضْتنا .. فالبوادي رَفَضتنا 
 َرَفَضْتنا .. واظتطاراُت اليت تستقبل الطََت صباحاً ومساًء 

  .. أحَرقَـْتنا.. إنَّق مشَس القمع يف كل مكاٍن 
  .. ساػُتونا

 إن َبَصقَنا فوق عصٍر ما لو تسميٌة 
 ... ساػتونا إن َكَفرنَا
 أبريل بالذكرى السابعة عشر لرحيل أحد أىم فرسان الكلمة والشعر اظتعاصرين، ىو 30حتفي العامل العريب اليوم 

 . وعمل بالسلك الدبلوماسي السوري لسنوات طويلة1923 مارس 12السوري اصترئ نزار قباين، الذي ولد بدمشق يف 
اليت " خبز وحشيش وقمر"، بقصيدة 1956والذي نشر يف " قصائد نزار قباين"بينما بدأت مشاكلو السياسية مع ديوان 

أثارت ضجة شديدة يف سوريا حتديًدا وصلت لرفع دعوى قضائية ضد نزار، بال ظتناقشتها يف الربظتان السوري وقتها، وقال نزار فيها 
. وىو األمر الذي دفع نزار إىل إعادة نشر القصيدة خارج سوريا بعدما مت منعها..أي ضعًف واؿتبللْ "

وزادت حدة االنتقادات اظتوجو لقباين واصتدل الدائر حولة بعد قصيدة ىوامش من دفًت النكسة واليت ىاجم فيها اضتالة العربية اليت 
: ، ووجو ىجوًما شديًدا لؤلنظمة العربية وسياستهم وقال قباين يف قصيدتو1967أدت إىل نكسة 

إذا خسرنا اضترَب ال غرابْو 
 ..ألننا ندُخلها

بكلِّ ما نتلُك الشرقيُّ من مواىِب اطتطابْو 
بالعنًتياِت اليت ما قتلت ذبابْو 

 ..ألننا ندخلها
مبنطِق الطبلِة والربابْو 

السرُّ يف مأساتنا 
صراخنا أضخُم من أصواتنا 

وسيُفنا أطوُل من قاماتنا 
خبلصُة القضّيْو 
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توجُز يف عبارْه 
لقد لبسنا قشرَة اضتضارْه 

 ...والروُح جاىلّيوْ 
ملخص نتائج البحث 

: بنتائج كما يلي .  ىذه النتائج مبنية على عرض البيانات وحتليلها عن 
يف تقنية التناص نزار قباين وقد استخدم وكان شعر نزار قباين يف التناص ومقاربة الناص يقًتب بالنصوص القرآنية، 

االستدعاء واالستيحاء من معاين القرآن أكثر من التضمُت واالقتباس من ألفاظو ، ولعل ذلك أدعى إىل التماسك البنيوي 
. للنصوص الشعرية، وأكثر ػتافظة على ىيبة النص القرآين وجبللو الذي قد نتس بو التداخل اللفظي الواسع مع لغة الشعر اظتعاصر

إن الزمان واظتكان الفزيائيُت من أكثر عناصر كان متناص اإلغًتاب لشعر نزار قباين يتعلق كثَتا مع الزمان واظتكان، 
 ابتدع كثَتا يف نزار قباينواطتارج قمعا للذات العاجزة دتاما عن تغيَتقتا أو التصاٌف معهما فتظل الذات غريبة عنهما، مغًتبة فيهما، 

إن الذات الساعية إىل تغيَت اطتارج الثقايف، ال وكذلك يف متناص االغًتاب الثقايف . دمشق واظتسافرون: شعره يعلق هبما مثل 
يتحقق عتا االنسجام بُت داخلها وخارجها الثقايف، فتنهزم أمام ذلك اطتارج غَت اظتطاوع، إذ تعجز عن حتويلو إىل وجوٍد ؽتكن 

: ، مثل الشعر لو ينسجم مع طموحاهتا، فتتمزق ػُتاولةً  التخلص من ذاهتا اليت ال تسطيع التعايش مع اطتارج العصي على التغيَت
مل تعان الذات من رتابة اطتارج الثقايف  وزيفو، وادعائو، فقط ، بل إهنا تعاين كذلك تراجع الداخل الثقايف اطتاص واهنزامو . ثقافيت

 .ساػتوين:  مثل شعرإمام اطتارج السياسي يقول النزار قباين
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 . ، نسخة ؼتطوطة مصورة ، القاىرة ، حياتو وعصره، ظهير الدين احمدسعدي الشَتازي،

 م2003رسالة ماجستَت عدن . التوجهات الحديثة في بنية النص الشعري في اليمنصاٌف حسن الوجيو، 

 رسالة ماجستَت . التوجهات الحديثة في بنية النص الشعري في اليمن  2003صاٌف حسن الوجيو،

 (القاىرة، اصتامعة األمريكية،)التناص وإشارات العمل األدبي ، 1984صربى حافظ

 (في نصيحة الملوك)الى مالك األشتر والرسالة الخامسة  (ع)التناص بين عهد اإلمام علي . 2014صبيح مزعل جابر، 
 غتلة جامعة بابل، العلوم اإلنسانية . لسعدي الشيرازي

 (في نصيحة الملوك)الى مالك األشتر والرسالة الخامسة  (ع)التناص بين عهد اإلمام علي . 2014صبيح مزعل جابر، 
 . 2، العدد 22غتلة جامعة بابل، العلوم اإلنسانية، اجمللد . لسعدي الشيرازي

 م1989بغداد . رسالة ماجستَت. عبد اهلل البردوني شاعراعبد الرزتن عرفان، 
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 بغداد . رسالة ماجستَت. عبد اهلل البردوني شاعرا. م1989عبد الرزتن عرفان،

مقالة فيوقائع اظتؤدتر الذي تنظمو اصتامعة . نحو رؤية جديدة في منهج تدريس األدب العربي. 2010عبد الرؤوف جرب، لتِت، 
 . العربية األمريكية بالتعاون مع تربية جنُت

 (الكويت ،دار سعاد الصباح) 2 طثقافة األسئلة. 1993، عبد اهلل الغذامي

 (جده ، النادي األديب الثقايف) 1لخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية ط. ا1998عبد اهلل الغذامي

 ، دار سحر للنشراختيار وتقديم منصور قيسومة. خمسون قصيدة حب1997 عبد الوىاب البيايت،

غتلة جامعة تكريت للعلوم، . التناص القرآين يف شعر نزار قباين. علي، مصطفى صاٌف

 البيانات غَت اظتنشورة.تطوير األقسام األدبية في الكليات األدبية واإلنسانية 2013فيصل، 

 2011 ، دمشق،1،تررتة باسل اظتساظتة، دار التكوين للتأليف والًترتة والنشر،ط نظرية التناص.2011گراىام آالن، 

 2011 ، دمشق،1،تررتة باسل اظتساظتة، دار التكوين للتأليف والًترتة والنشر،ط نظرية التناص.2011گراىام آالن، 

 (العراق، دار الشئون الثقافية ) مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد ترجمة أحمد المديني 1987، مارك اؾتينو

  ىف جامعة حسان الدين ماكسار.العوالم التوظيفية واألدب العربي. 2011غتموعة الباحثُت 

 . (القاىرة ، جامعة عُت مشس،) قضايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني. 1990، ػتمد عبد اظتطلب 

  (مصر، اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب،) قراءات أسلوبية في الشعر الحديث. 1995، ػتمد عبد اظتطلب

جامعة الصنعاء .كلية اللغة .التناص في شعر عبداهلل البردوني. 2014 ػتمد مسعد سعيد، 

 .68633: ديوان بلنداضتيدري ، القصيدة رقمcom.موسوعة العاظتية للشعر العريب، موقع أدب

 بغداد .  رسالة ماجستَت. التناص في الشعر اليمني الحديثم 2001ؾتيب الورايف،

، منشورات نزار قباين، بَتوت  األعمال الشعرية الكاملة 1993،قبايننزار 

، غتلة جامعة اُم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا ، جامعة  التناص بين التراث والمعاصرة.1424نور اعتدى لوشن، 
الشارقة 

، غتلة جامعة اُم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا ، جامعة  التناص بين التراث والمعاصرة.1424نور اعتدى لوشن، 
  26ع : 15الشارقة ، ج
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