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الَتمِهيد

يَّة . ُرؤَية ُلغوّيَّة،  اصِطالحيَّّة،  َنقِدِ

ِمن  َله، وَيتأّتى ذلك  املتلقني  تأثريه يف  وَته، وسلَطته ِمن خالل  قَّ النصُّ  يستمدُّ 
ق  ِخالل ارتِباط النَّص باملوُروث األديب، والثقايف، والَنفيس ألولئك املتلقني، وامُلَتحقِّ
)االقتباس  َطريق  َعن  والاّلِحقة  السابِقة  الّنصوص  َبني  والَتداخل  الَتفاعل،  بِفعل 

والتضمني(.

اإلمام،   ِخَطِب  يف  ية  النَّصِّ املداخالت  انتظام  ص  املَتخصِّ ي  امُلَتلقِّ ُيدِرُكُه  وِمّا 
القرآن  ِمن  وُنصوص  وُجل،   وتراكيب،   بمفرداٍت،   وَمواعِظه  وِحكِمه،   وكتبه،  
املََثِل،  واحِلِكَمة،  كَشَذراٍت  الَنبوي الرِشيف،  أو ِمن ألشعر،  و  الكريم،  واحَلديث 
النَّص،   سدى  َعن  بِمعَزٍل  يُكن  مل  ألَّذي  َمبناها  بجانِب  ابتغاها  تِي  الَّ َمعانيها  ي  لُتؤدِّ

وحِلَمتِه .

إنَّ اإلبداَع الفني ـ األديب خاصة ـ ال َيدث بَشكٍل َمعزوٍل،  أو فردي،  لكنَّه 
ض عن هذه  نِتاٌج لتفاعٍل ُمَتد ملا ال ُيىص من النصوص املختزنة يف ذهن امُلبِدع، ويتمخَّ
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النصوص حنِي ينشأ يف ِذهن الكاتب،  وَيتوّلد َعنه الَعمل اإلبداِعي الَّذي ُهَو الَنّص)1)،  
ام يف تراثنا النَّقدي األديِب  غري أنَّ ظاِهرة االستعانة بالنصوص كانت ِضمَن دائرِة االتِّ
عرية(،  واتَّضح  قات الشَّ ِ عري،  وُبِحثت يف باب)السَّ الَقديم السيَّام يف املوروث الشِّ
امُلتنبي  َبني  كتابه)الَوساَطُة  366هـ(يف  ت)  جاين  اجلر  القايض  كتابات  يف  جلّيا  ذلك 

وخُصومه(.

وُيعد متظهر الّنصوص بِمعَزٍل َعن املوروث األديب ابتسارًا،  وثلمة يِف أدبيتها،   
منها،   قليل  غري  َعدد  يف  ـ  األقل  يف  ـ  لكنَّه  النصوص،   أغلب  يف  هذا  يكون  ال  َقد 
إىل  والّرجوع  للُمبِدع،   املَعِريف  للخزين  ُمبِهر  جتلٍّ  بِمثابة  بالّنصوص  واالستعانة 
حيث  تِِه،   أدبيَّ يِف  فّعالّية  الظواهر  أكثر  من  النصِّ  يِف  واستدعاؤه  األديب،   املوروث 
َدرجة  َعن  النظِر  بغضِّ  َجديدة،   أدبّيٍة  تشكيالٍت  إىل  النصوص  )التداخل(بني  يقود 
مُتاثله يف ِجنِسه  َعاّم َسبَقه ِمن نصوص  انبثاق  التداخل»وكّل نصٍّ أديبٍّ هو حالة  ذلك 

األديب« )2).

مادام  األديب  للموروث  الداللية  أو  اإلشارية،  أو  النصية،  اإلفادة  من  الضرَي 
ذلك ُيعد األساس – أحيانًا- يف انبثاق التجربة األدبية، واإلبداع َيدث ِمن َتزاوٍج،  

وتداخٍل بني املخزوِن،  وامُلبَتَدع.  

َموُروثٍة، ويف  ثقافٍة  ِمن  َيتزنه  باِم  أو حتسينها  َدعم فكرته،   إىل  َيميل  واألديب 
اخَلزين،   مِة ذلك  النبويُّ الرشيُف يف مقدَّ القرآُن واحلديُث  يأِت  العريب  الرتاث األديب 

عري،  وما ُيصاحبه ِمن َمَثٍل أو ِحكَمٍة . فضال عن املَوروث الشِّ

إنَّ استدعاء آيٍة، أو بعضها،  أو َحديث َنبوي،  أو َبعضه،  أو معناُها يتلف يف 

)1) ينظر: اخلطيئة والتكفري،   د.عبد اهلل حممد الغذامي،  النادي األديب الثقايف،  جدة،  اململكة العربية السعودية،  
1985م،  ص : 9.

)2) لذة النص،  روالن بارت،  ترجة فؤاد صفاء واحلسني سيحان،  دار توبقال للنرش،   املغرب،   1988م،   
ص:35



13

تسميته َعن استدعاء الشعر،  أو املَثل،  أو احِلكمة، وكال هذين النوعني َيمَنح النصَّ 
ِمن  األدبية  العملية  َيرفد  داليل  استمداد  فهو  أوَسع،   ملساحٍة  داللّيًا  ُبعدًا  اإلبداعي 
بوعٍي  ذلك  ويكون  جديدًا،   َنّصًا  لُينتِجا  وامُلسَتضاف،   امُلضيف  َبني  التفاعل  خالل 
من امُلبِدع وَقصد،  أوِمن دون ذلك،  فيصبح النصُّ اجلديُد َنّصًا َله ِظّل،  النَّ »  النصَّ 

ه بَشكٍل الِزم» )1)  احلقيقي يف حاَجة إىل ِظلِّ

قا وفاعاًل يف إثراء النصِّ  وال يكون االستدعاُءـ املقصود أو غري املقصودـ ُموفَّ
امُلبِدع عىل استلهام املوروث املعريف،  والتعامل  ُمتأّتيًا بطريقة تكشف ِقدرة  مامَل يُكن 
ذلك  لنجاح  الضاِمن  هو  َصحيح  فنيٍّ  سياٍق  يف  واملنُسوج  الصحيح،   فالنظم  َمعه،  
االستدعاء الَّذي يتَِّحد فيه القديُم واجلديُد، عند ذلك يصبح النّص ُمورقًا،  قادرًا عىل 

ر َمعنًى. ،  فينَضح داللًة،  ويتفجَّ استلهام النصِّ الغائِب،  واستثامره يف بنية النصِّ

وَتفاعلها،   الّنصوص،   لَِتداخل  الواسعتان  البوابتان  ها  والتضمنُي  االقتباُس 
والتَّزاوج بني املخُزون وامُلبَتَدع .

والبدَّ ِمن التوّقف عند هذين املصطلحني بوصفهام عنوانًا،  وحُمورًا للبحث.

االقتباُس لَغًة :

فاقَبَسني:أي  َقَبَسا  اقتبس  نارًا،  منه  وُيقال:َقَبسُت  النار)2)،  ِمن  علة  الَقَبُس:الشُّ
َسواء)3)،  وناَرًا  ِعلاَمً  منه  واقَتَبسُت  نارًا،  منه  اقَبست  وكذلك  َقَبَسًا،  ِمنه  أعطاين 

)1)  املصدر السابق، ص:27
)2)  ينظر: الصحاح، إسامعيل بن محاد اجلوهري،  ت)398( هـ،  حتقيق، امحد عبد الغفور عطار، دار العلم 

للماليني،  ط4، بريوت،  1998م، مادة )قبس(، ج96/3.
ينظر: لسان العرب، أبو الفضل جال الدين حممد بن مكرم بن منظور ت)711( هـ،  دار صادر، ) د.ت(،    (3(

لبنان، مادة ) قبس(، ج167/6. وينظر: الصحاح، مادة) قبس(، ج96/3.
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. وأقَبَسُه:أعَلَمُه)1) 

َمعاٍن  عىل  َينطِوي  َنراه  الّلغة  َمعاجم  معنى)االقتباس(يف  عن  البحث  وعند 
ثّم  نار،  ِمن  الّشعلة  الَقَبس:أي  َطلب  وهو  العام  معناه  عن  َكثريًا  تبتعُد  ال  ِعديدة،  
اسُتِعري لَِطَلب الِعلم، وأخِذه، فاالقتباُس ُلَغًة هو األخُذ، واالستفادُة، وًطلب الِعلم.

االقتباُس اصِطالحًا  :

وَتضِخياًم  لَنظاِمه،  َتزيِينًا  الَكالم  يف  منه  آيٌة  أو  القرآن،  من  كلمٌة  ُتدرج  أن  هو 
لَشأنِه)2)، فهو َتضمني الكالِم كلمًة ِمن آيٍة أو آيًة من آياِت كتاب اهلل )3)، أو ِمن َحديث 

الرسول)ص و اله()4) .

وإذا كان بعُض العلامء َقَص االقتباَس عىل القرآن الكريم َوحَده)5)، فان ذلك 

ابادي ت)817( هـ، دار الفكر،  بريوت،  القاموس املحيط، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز  ينظر:   (1(
1983م، مادة)قبس(، ج239/2. 

هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز،  فخر الدين الر ازي، ت)606(هـ،  حتقيق د. إبراهيم السامرائي،  و د.   (2(
حممد بركات محدي أبو عيل، دار الفكر للنرش،  عامن 1985م،  ص: 147.وهناك تعريفات عديدة هلذا 
الفن يف كتب البالغة،  واألدب .ينظر: معجم املصطلحات البالغية، د.أمحد مطلوب وتطورها،  مطبعة 

املجمع العلمي العراقي،  بغداد، 1983م،  مادة) اقتباس(، ج270/1- 274.
)3) ينظر: معجم البالغة العربية،  د. بدوي طبانة،  دار اجليل،  لبنان، 1987م،  ص:519.

ينظر: حسن التوسل إىل صناعة الرتسل،  شهاب الدين حممود احللبي، ت)752( هـ،  حتقيق اكرم عثامن   (4(
الدين  جالل  البالغة،  علوم  يف  اإليضاح  ينظر:   .  323 ص:  1980م،   بغداد،   دارالرشيد،   موسى،  
حممد بن عبد الرمحن القز ويني ت)739(هـ،  حتقيق د. عليبو ملحم، دار ومكتبة اهلالل، ط2،  بريوت،  
1991، ص:342. ينظر: صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء،  امحد بن عيل القلقشندي،  ت)821( هـ،  
حتقيق يوسف عيل طويل،  دارالفكر،  دمشق،  1987، ج2/ 342.ينظر: معجم املصطلحات البالغية،  

وتطورها، مادة )اقتباس(، ج1/ 271.
ج2/  الكالم(،  سائر  عن  له  متيزًا  الكريم  بالقران  االقتباس  خص  الربيع(:  )أنوار  كتاب  صاحب  قال   (5(

   .232



15

يف  َبنّي  ُهو  َكام  غريهم،  كثرٍي  ِعند  دائرته  واله(ِمن  اهلل)ص  رسول  حديث  ُيِرج  ال 
َتعاريِفهم هلذا الفن.

أو  القرآِن،  من  شيئًا  َنظاًم  أو  َنثرًا،  الكالم  »تضمنُي  اصطالحًا  تعريفُه  وأصبح 
احلديِث النبوي الرشيف« )1)، وِمن العلامء َمن زاَد يف التعريِف السابق عبارة:)ال َعىل 

أّنُه ِمنه()2)،  أو عبارة أخرى هي:)وال ُينّبه َعليه لِلِعلِم بِه()3) .

وُعِرف هذا اللون ِمن الفنون البالغية ُمنذ عهد مبّكر، وَلعلَّ اجلاحظ ت)255)
م عاُبوا اخلطبة التي َتلو ِمن كالِم اهلل، وَسّموا  ن أشار إليه)4)، حّتى أهنَّ ـَ ل م هـ، هو أوَّ

اخلالية ِمَن البسملِة بالَبرتاء)5) .

عر،  ويذهب بعُض النّقاد إىل الَقول:إنَّ االقتباَس يدخل يف جمال النثر دون الشِّ
كامُلنشئ  َيقَتبِس  الذي  َفهو  الناثر  وأّما  وُيَضّمن،  َيعِقد،   َبل  يقتبس،  ال  »الشاَعر  النَّ

واخَلطيب« )6) .

االقتباس،  َعملية  يف  قاد  والنُّ العلامء،  بنِي  آخر  اختالفًا  نجد  أخرى  زاوية  ِمن 
أيقتص االقتباُس عىل )األخِذ(، و)اإلفادة(من كتاب اهلل، وحديث رسوله)ص واله(

فقط ؟، أم َيَتعّداها إىل فنون أخرى ؟

)1) التوقيف عىل مهامت التعاريف، حممد عبد الروؤف املناوي، حتقيق حممد رضوان الداية، دار الفكراملعارص،  
دمشق، 1410ه، ج81/2.

ينظر:اإليضاح، ص:342.ينظر:التلخيص يف علوم البالغة،  جالل الدين القز ويني، حتقيق عبد الرمحن   (2(
الربقوقي،  بريوت، 1932م،  ص:422. 

ينظر:حسن التوسل،  ص : 323. ينظر:هناية األرب يف معرفة األدب،  النويري، دار الكتب،  القاهرة،   (3(
1929م، ج182/7.

املدى،  ط5،  مطبعة  هارون،  السالم  عبد  هـ، حتقيق  اجلاحظ ت)255(  بحر  عثامن  أبو  والتبيني،  البيان   (4(
القاهرة، 1985م، ، ج118/1.

ينظر:معجم املصطلحات البالغية،  وتطورها، مادة )اقتباس(،  ج270/1.   (5(
)6) ينظر:السقات األدبية،  د. بدوي طبانة،  دار الثقافة،  ط3،  بريوت، ، 1986م،  ص:165.
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املوردين،  ذينك  بِه  جَتاوزا  وآخرون  الفنيني،  هذين  عند  بِه  َوَقف  من  هناك 
وأدخلوا الشعَر وغريه من الفنون ِضمَن دائرتِه)1) .

اهلُل  بقوله:قاَل  الناثر  أو  الشاعر  ح  ُيَصِّ أاّل  الفن  هذا  يف  السيوطي  واشرتط 
تعاىل، وَنحِوه)2) .

ويرى آخرون أن)االقتباس(ال يكون باملفردة، وإذا َوَردت يف التعريف)كلمة(
كانت  إذا  إاّل  املعجمية،  حالتها  يف  ُمفردة  وليست  املركب،  الكالم  هبا  امُلراد  فإنَّ 
افتتاح  حروف  أو  سورة،  اسم  أو  القرآنية،   األعالِم  ِمن  تكون  كأن  ُميَّزًة،  كلمًة 

السور)3).

الَِّذي َقد ُيصاحب عملية االقتباس مَن القرآن  وَجّوز البعُض التغيرَي الطفيَف 
الكريم)4) .

نات البديعية )5)، وهناك  َوُعدَّ االقتباُس نوعًا َبديعّيًا، بوصِفه واحدًا من املحسِّ
عىل   – الشاعر  فيه  أشار  ما  التوجيهي(وهو  )االقتباس  ُيدعى  االقتباس  من  نوٌع 
القرآن،  ِمن غري  العقلية  أو  النقلية  العلوم  َمشهورٍة من  قاعدٍة  – إىل  َوجه اخلصوص 

)1) ادخل القلقشندي،  وابن األثري الشعر يف ) االقتباس( .ينظر:صبح األعشى،  ج2/ 342.ينظر:املثل السائر، 
ضياء الدين ابن األثري ت)622( هـ، حتقيق د.امحد احلويف، ود. بدوي طبانة، دار الرفاعي ط2، الرياض، 
1983م، ج159/1.وعد بعضهم اإلفادة من معاين أرباب الفنون املختلفة، واهل املهن والصناعات من 

االقتباس، ينظر:السقات األدبية،  ص:166.
ينظر:االتقان يف علوم القران،  جالل الدين السيوطي، )911( هـ،  مطبعة مصطفى احللبي،  ط2،  مص،   (2(
1951م ج1/ 111.وهناك من اشرتط أن تكو ن العبارة املقتبسة ظاهرة مشهورة معروف صاحبها،  وهذا 

يتعلق بالتضمني اكثر  منه  باالقتباس. ينظر:السقات األدبية،  ص :169.
ينظر:معجم آيات االقتباس، حكمت فرج البدري، دار الرشيد للنرش، 1980م، ص:10.  (3(

)4) ينظر:املكان نفسه. 
ينظر:املصدر السابق،  ص : 8.  (5(
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واحلديث،  وأدخَله البالغيون حَتت باِب التوجيه)1) .

بِكالم  َتعّلقه  بِقدر  هبم  األمُر  وتعّلق  يف)االقتباس(،  آراُؤُهم  للفقهاء*  وكان 
اهلل، ورسوله)ص واله( ويقع عندهم يف ثالَثِة أقسام هي: 

)َمقبول، وُمباح،  وَمرُدود(.

ل :ما كان يِف اخلَطب، واملَواعظ، والُعهود، وَمدح النبي)ص واله( وَنحو  األوَّ
ذلك .

الثاين:ويكون يف الَغَزل، والَرسائل، والَقَصص.

إىل  نقله  ِمَّن  باهلل  ونعوذ  نفِسه،  إىل  اهلَل  َنسبه  ما  أحدها  رضبان،  وله  الثالث: 
نفِسه، واآلخر تضمني آية كريمة يف َمعنى َهزل ال ُيَسن ِذكُره)2) .

الَتضَمنُي ُلغًة :

القرب)3)، وكّل  املتاَع، وامليَت  الوعاَء  ُتودع  إّياه كام  اليشَء:أودعه  اليشُء  َن  َضمَّ
اشتمَل  ما  أي  كتابك،  نه  تضمَّ ما  مته  وَفهَّ إّياه)4)،   نته  َضمَّ فقد  وعاء  يف  جعلته  يشٍء 

ينظر:املصدر السابق،  ص : 29.  (1(
* تناول السيوطي موضوع االقتباس عند الفقهاء يف كتابه) اإلتقان يف علوم القران(،  وافرد له فصال سامه)يف 
االقتباس  وما جرى جمراه(،  وحتدث عنه  امحد بن حممد املعري،  يف كتابه) نفح الطيب يف غصن األندلس 

الرطيب(،  ج/. ينظر: اإلتقان يف علوم القران،  ج1/ 112.
     ينظر: نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب، امحد بن حممد املعري،  ت)1041( هـ حتقيق د. إحسان 

عباس،  دار صادر،  بريوت،  1968،  ج5/ 271.
ينظر: خزانة األدب،  تقي الدين احلموي)873( هـ،  حتقيق عصام شعيتو،  دار اهلالل،  بريوت، 1987م،    (2(
معجم  ينظر:   .273 ج1/  )اقتباس(،  مادة  وتطورها،  البالغية،   املصطلحات  معجم  ج455/2.ينظر: 

البالغة العربية، مادة )اقتباس(، ج520-519/1.
)3) ينظر:لسان العرب، مادة )ضمن(، ج13/.257.

)4)  ينظر:الصحاح، مادة ) ضمن(، خ6 /2155.



18

عليه،  وكان يف ِضمنه)1) .

ن  ومن املجاز:ُضّمن الوعاء اليشَء،  وَضّمنته إّياه،  وهو يف ِضمنه،  يقال:ُضمِّ
ن كتاُبه وكالُمه َمعنًى َحسنًا،  وهذا يف ِضمن كتابه، ويف َمضُمونه  القرُب امليَت،  وُضمِّ

وَمضاِمينه)2)  .

الَتضِمنُي اصِطالحًا :

إليه،  العلوم ونظرتا  باختالف  َعِديَدة، تتلف  َمعاٍن  للَتضمني يف االصِطالح 
فهو عند ُعلامء العربية إيقاُع َلفٍظ موقع َلفٍظ َغريه، ومعاملته لتضمنه معناه، واشتاملِه 

َعليه،  ومنها أن يكون ما َبعد الفاِصَلة ُمتَعّلقًا هبا)3)  .

يستقلُّ  ال  َوجه  عىل  بعده  بام  البيِت  قافيُة  ق  تتعلَّ أن»  ُهو  الَعروض  ِعلم  ويف 
يليه«)5)، أو هو» أن  الَّذي  البيت  ل  بأوَّ البيت  باإلفادة«)4)،  أو هو  »َتعّلق معنى آخر 
إىل األخري«)6)،  حُمتاجًا  األول  والبيت  الثاين،  الَفصل  إىل  ُمفتِقرًا  األول  الَفصُل  يكون 

وحني ُيضّمن الشاعُر شيئًا من ِشعِر َغريه عليه أن ُيشري إن مل ُيكن َمشهورًا)7)  .

باب)  استنبول،  1989م،   الدعوة،   دار  إبراهيم مصطفى،  وزمالؤه،  مؤسسة  الوسيط   ينظر:املعجم   (1(
ضمن(، ج2155/6.

)2)  ينظر:أساس البالغة، جار اهلل عمر بن امحد الزخمرشي، )538( هـ،  حتقيق عبد الرحيم حممود،  دار املعرفة 
للطباعةوالنرش، بريوت، 1979م،  )ضمن(،  ص:272. العلمية،  بريوت، 1998،  ج1 /.     

ينظر:املعجم الوسيط،  باب، مادة) ضمن( ج544/1.  (3(
ينظر:املكان نفسه. وذكر) ابن رشيق( مثل هذا التعريف،  أو قريبا منه يف)العمدة( فقال: ) أن تتعلق القافية،   (4(
أو لفظة ما قبلها بام بعدها( العمدة يف حماسن الشعر،  وآدابه،  ونقده،  ابن رشيق القريواين)456( هـ،  

حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد،  دار اجليل، ط4،  بريوت،  1972، ،، ح171/1.
الكتب  دار  نعيم زرزور،   السكاكي)ت 626( هـ،  حتقيق  أبى بكر عيل  بن  يعقوب  أبو  العلوم،   مفتاح   (5(

العلمية،  لبنان،  1983م،  ص: 576.
)6) الصناعتني، أبو هالل العسكري )ت 395( هـ،  حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، عيل حممد البجاوي،  

مطابع عيسى البايب،  مص، ) د.ت(،  ص:273.
معاهد التنصيص عىل شواهد التلخيص،  الشيخ عبد الرحيم بن امحد العبايس)ت 963( هـ،  حتقيق حممد   (7(

حمي الدين عبد احلميد،  عامل الكتب،  بريوت،  1947م،  ج4/ 153.
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،  وهي كلها  تكاد  تعود إىل   والتضمني عند البالغيني له  تعريفات  كثرية )1) 
معنى  واحد،  وهو : »استعار ة َكالم  األخري وإدخالِه  يف  الَكالم  اجَلديد«)2).

وبَتفِصيٍل أكثر ُهو: »أن يأُخذ الشاعُر أو الناثر آيًة،  أو حديثًا،  أو ِحكمًة، أو 
َمَثَال،  أو َشطرًا،  أو َبيتًا من ِشعِر َغرِيه بلفِظه وَمعناه«)3)، أو أن ُيشار يف َفحوى الكالم 

إىل َمَثل سائٍر، أو ِشعر ناِدٍر، أو قّصٍة َمشهوَرٍة، ِمن َغري أن ُيذكر القائِل.

حّتى  ُمبكر)4)،  َعهد  منذ  البالغية  الكتب  يف  َيّتِضح  َبدأ  كاالقتباِس  والَتضمني 
يف)علم  ُثّم  وِمن  الّلغة(،  )َفلَسَفة  يف  أالخرية  السنوات  خالل  التَّضمني  َمفهوم  َدَخل 

الّلغة( )5).

ّما تقّدم ُندرك الفرَق بني هذين املصطلحني، واختصاص كَل منُهام بمورٍد من 
قوا بينُهام)6) . موارِد األخِذ، وكثري من البالغيني َفرَّ

األنواع)7)،  لوالدة  سابق  شك  بال  هو  اضطراٌب  املصطلحنِي  انفصاَل  وَشِهد 
اء ذلك االضطراب َتداخل بني هذين املصطلحني يف هذه املَساحة، أو  وكان ِمن َجرَّ

تِلك .

فظية، وَتفجري  وهذان الفّنان ُيراد هِبام أمران ها؛ االرتقاء بُلّغة النصِّ وبنَيتِه اللَّ
نه  طاقته الداللية عىل أاّل َيصل األمُر باملبِدع إىل احلدِّ الَّذي جَيعل فيه ما اقتبسه، أو ضمَّ

ه، وُمهيمنًا عليه. طاغيا عىل نصِّ

ينظر:معجم املصطلحات البالغية،  وتطورها،  مادة) تضمني( ج262/2- 264.  (1(
املصدر السابق،  مادة) تضمني(ج263/2.  (2(

املعجم الوسيط، ج544/1.   (3(
هناية اإلجياز يف دراية املجاز،  ص: 147. وقد أدرجه الرازي حتت باب)التلميح(.   (4(

ينظر: معجم املصطلحات البالغية،  وتطورها، مادة )تضمني(، ج2/ 263.  (5(
الثقافية  الشوؤن  دار  الوهاب،   عبد  صادق  عباس  ترجة  ينز،   ال  والسياق،  جون  واملعنى  اللغة  )6)  ينظر: 

العامة،  بغداد 1987م، ص: 229.
)7) ينظر: معجم املصطلحات البالغية،  وتطورها،  مادة)حسن التضمني(ج2/ 438.
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اإلبداع  عملية  يف  الولوج  أمام  عائقًا  القديم  املصطلُح  يقف  مل  م  تقدَّ ما  ومع 
يات،  واملسمَّ املصطلحات،  يف  َتغيريًا  َيستدعي  الولوج  كان  وإن  احلديث،  األدب  يف 
حّتى َعّد بعُض النقاد االقتباَس والتضمنَي فكرتني حَتمالن املَلمح الَقديم للمصطلِح 

احلديث)التناص()1)، وُعدَّ التضمنُي ألَصق ِمن َغريه بالتناص)2) .

( ُمصطَلح نقدي َكُثر اخلوض فيه بعد دخوله اآلفاق النقدية العربية،  و)التناصُّ
ُمعارصة  أو  عليه،  سابقة  نصوص  إىل  حُتيل  التي  األساسية  النصِّ  ُميِّزات  أَحد  فهو 

له)3).

بِطرائق  وحُماورتا  كتابتها،  وإعادة  هلا،  وتأويل  سابقة،  لنصوص  قراءة  إنَّه 
التي  السابقة  ُمكوناته  إىل  وجاليًة  فّنيًة،  إضافًة  اجلديد  النصُّ  ن  َيتضمَّ أن  عىل  عديدة 

ن ِمنها)4) . يتكوَّ

كلمة  يستخدموا  مَل  وإن  حتليله،   يف  وأسهبوا    ،) )التناصَّ العرُب  َعرف 
ق هبا ِمن  )تناص()5)*،  وَدرسوه ِعرب ظواهر الَتعامل مع نصوص اآلخرين، وما َيتعلَّ

ينظر: معجم آيات االقتباس،  ص: 9.  (1(
ينظر: التناص واشاريات العمل األديب،  صربي حافظ،  جملة ألف، ع 4،  لسنة 1984م،  ص:30-26.  (2(

الثقايف،  املوقف  العاين، جملة  األديب، د.شجاع  التناص  بالغة  دراسة يف  املهضوم،  الليث واخلراف  ينظر: 
رسالة  منخي،  هاشم  حازم  درويش،  حممود  شعر  يف  التناص  ص:89.ينظر:  لسنة1988م،  ع)17(، 
النص والتناص،  د. رجاء عيد،  جملة  الرتبية، 2005م، ص:16.ينظر:  البصة، كلية  ماجستري، جامعة 
عالمات، ع 18، جملد 5،  ديسمرب، 1995م،  ص:175-208.ينظر: تناص الشكل يف الرسم احلديث،  
كاظم وير،  جملة املوقف الثقايف، ع  29، السنة اخلامسة،  للعام 2000م، دار الشؤون الثقافية،  بغداد،  ص: 

.36
)3)  ينظر: املصدر السابق، ص:48.

* ذكر صاحب) تاج العروس( كلمة )تناص( بمعناها اللغوي،  فقال:» تناص القوم،  أي ازد محوا»، وهذا   (4(
املعنى هو املنطلق للمعنى االصطالحي،  الذي يعني ازدحام النصوص،  وتفاعلها .ينظر:تاج العروس 
يف جواهر القاموس، حممد مرتىض احلسيني الزبيدي، ت) 1205 ( هـ،  حتقيق عبد الكريم الغرباوي )د. 

ت(،  )نصص(، ج18/ 182.
)5) ينظر:التناص يف شعر حممود درويش، ص:17.
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ُمقنٍع  بمدخٍل  َيمّدنا  ما  االستعارة  وَلعّل يف  واقتباس، وتضمني،   وَتواشج،  َتداخل، 
تِه)1). ملسألة التناص وآليَّ

أردنا الوقوف عند مقدار التطابق بني َفّني )االقتباس( و)التضمني( ِمن ِجهة،  و

 

)التناّص( من جهة أخرى،  سوف لن يكون األمُر يسريًا،  لَعدم توافر آلية دقيقة لقياس 
ذلك،  السيَّام أن هذه املفاهيم الثالثة،  مفاهيم أدبّية َتستعِص عىل الَضبط، والِقياس،  

ي وسعة َمعرفته،  وقدرته عىل الرَتشيح« )2)  . والَتحديد »إذ َتعتِمد عىل ثقافة املتلقِّ

التَعّرف عىل  العوامل، والقواسم املشرتكة لَغرض  بيان  الباحُث إىل  وسيسعى 
إثبات  التعّرف عىل معانيها، للوصول إىل  تّم  الفنون، بعدما  التقارب بني هذه  ِمقدار 
املسار  يتبنّي  ذلك  عند  والتضمنِي،  االقتباِس،  لفنَّي  اجلديد  امُلسّمى  هو   ) أّن)التناصَّ

التاريي هلذين امُلصَطلحني.

لقد ربط بعُض النّقاِد املحدثني بني هذه الطرائق األسلوبية ؛ )التناص( والنقد 
بالغيَّني  ُمصطلحني  فيه  يمثالن  و)التضمنُي(  كان)االقتباُس(  حيث  القديم)3)  العريب 
القديم، سنقف  العريب  النقد األديب  البالغة من موقع يف  ُمتذِكرين ما متثله  ناضجني، 
( هو ُمسّمى  ا حماولة َقد ُتقنع أّنَ )التناصَّ عند أهمِّ القواسم واملشرتكات التي َنعتقد إهنَّ
جديد هلذين الفنَّني،  وهذا ال َيعني انطباقها َمع بعضها َتطابقا كاِماًل،  إذ تبقى هنالك 
َخصائِص ينفرد هبا كلُّ َنوٍع منها، والغرض ِمن بياِن تِلَك امُلشرَتكات بني املصطلحني 
ِمَن  أيٍّ  وَمعرفة  َفقط،   انتساب  َبيان  هو  احلديث)التناص(  واملصطلح  القديمني،  

يات احَلديثة التي َقد مَتُتُّ بِصَلٍة هِلَذين الَفنَّني. امُلسمَّ

)1)  ينظر: تناص الشكل يف الرسم احلديث،  ص:47.
ينظر: املكان نفسه.  (2(

بريوت،  والنرش،   للطباعة  التنوير  دار  فتاح،   حممد  د.  التناص(،   )اسرتاتيجية  الشعري  اخلطاب  حتليل   (3(
1985م،  ص  



22

التداخل  هذا  كان  وإن  وتفاعِلها)1)،  النصوص(  عىل)تداخل  التناُص  يقوم 
َيبدأ  ذلك  مع  أَنه  إاّل  النصوص،  بني  التفاعل  إىل  وَيصل  فقط،  تداخال  كونه  يَتخطى 
»خمتلف تِلك النصوص َتَتحول إىل  بالتداخل بينها،  ومن خالل هذا)التداخل( نجد أنَّ
نها«)2)، وهذا ما نجده يف َفنَّي االقتباس والتضمني إشارات داخل النصِّ الذي يتضمَّ

الركيزة  أضَحيا  والتضمني-  االقتباس  ِعامد  وها   – والتداخل  فالتفاعل 
وبازدياد هذا  النصُّ مع غريه،   وَتعريفه)3)، وأصبَح  )التناص(،   َمفهوم  األساس يف 
الرتابط من َتفاعٍل،  وَتداخٍل)4) عىل طريق ُيوصله إىل األدبية،  حّتى يِصل إىل ما ُيعرف 

)1) التناص مع الشعر العريب،  عبد الواحد لؤلؤة،  جملة أقالم،  عدد:10،  11،  12،  لسنة1994م،  بغداد،  
ص: 27.

ناقصًا لنص يف نص آخر«.ينظر:  أم  كاماًل،  نسبيًا  أكان  اللغوي،  سواء  التناص هو»التواجد  ان  )2)  باعتبار 
بغداد،  العامة،   الثقافية  الشؤون  دار  أيوب،   الرمحن  عبد  ترجة  جينيت،  جريار  النص،   جلامع  مدخل 

ص:90.
مشكلة التناص يف النقد األديب املعارص، حممد ديوان، األقالم م، ع )6، 5، 4(،  لسنة 1995م،  ص:46.  (3(

الكتاب  احتاد  منشورات  دراسة  عزام،  حممد  العريب،   الشعر  يف  التناص   جتّليات  الغائب،  ينظر:النص   (4(
العرب، دمشق، 2001م، ص:46. نلمح هذه احلقيقة تصيًا يف كثرٍي من التعاريف،  وَتضمينًا يف بعٍض 
منها،  َفِمن الذكر الصيح ما نجده يف املصادر اآلتية :املصطلح النقدي،  د.عبد السالم املسدي،  مطبعة 
كويتب،  تونس، 1994م،  ص: 119.التطبيق الصيف،  د. عبده الراجحي،  دار النهضة العربية للطباعة 
توبقال،   دار  الزاهي،   فريد  ترجة  كرستيفا،   جوليا  النص،   علم  ص:38.  1979م،  بريوت،  والنرش 
املغرب، 1991م،  ص: 21.اخلطيئة والتكفري،  ص: 321.وُذكر )التفاعُل( و)التداخُل( ِضمنًا يف بعض 
ه ) تودوروف(. تعريفات التناص،  وجَتىّل هذا) التضمني( يف مصطلحات منها : ) ِحوار خطابات(  كام سامَّ

بغداد،  العامة،   الثقافية  الشؤون  دار  صالح،   فخري  ترجة  تودوروف،   تزفتيان  احلواري،   ينظر:املبدأ 
ة نصوص يقوم هبا نصٌّ مركزي يتفظ بِرياَدة النص.ينظر:  1992م،  ص: 8) التحويل والتمثيل( بني ِعدَّ
يف أصول  اخلطاب النقدي اجلديد،   جمموعة مؤلفني،  ترجة امحد املديني،  دار الشؤون الثقافية،  بغداد 
1987م،  ص: 108.أو بمصطلح ) العالقات املرتابطة(، النَّ التناصَّ ُيمثل منظومًة من العالقات العامة 
كل اجلديد.ينظر: تناص الشكل يف الرسم  املرتابطة يف العمل الفني، وتفعل فعلها ِعرب متحورها  َحول الشَّ
احلديث،  ص: 49.أو من خالل )َتاور النصوص( باعتبار أنَّ النصَّ هو قراءة لنصوص سابقة،  وتأويل 
املهضومة،  ص:84.أو  الليث واخلراف  بَِطرائق ِعديدة.ينظر:  النصوص،  واعادةكتابتها وحماورتا  هذه 
48.أو  احلديث،   الرسم  يف  الشكل  أخرى.ينظر:تناص  نصوص  من  مأخوذة  عبارات(  تقاطع   ( بتعبري 
التناصَّ هو »الدخول يف عالقة نصوص مع نصٍّ بكيفّيات  يتجىّل يف املصطلح ) َتعالق النصوص(، النَّ 

خُمتلفة«.ينظر:اسرتاتيجية التناص،  ص:121.
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بَتعايِل النص.

االشرتاِك،   الَتداخِل،   )التبديِل،    : يف  واملسمياُت  املضامنُي  هذه  ُجعت  وقد 
الَتأّثر،  امُلعارَضِة،  اإلحالِة،  االرتِباِط،  امُلعاَيشِة( .

وهذه كلها – قد - ُتوِصل إىل ُمرَتَكَزي  )التفاعل والتداخل(، والكلُّ ُيشري بدوره 
ام )تفاعٌل(،  واشرتاٌك،  وتداخٌل بني  إىل ُمقارباٍت من فنَّي )االقتباِس والتضمنِي(،  الهنَّ

النصوص امُلسَتضاَفة واألخرى امُلسَتِضيَفة.

فإنَّه يكون شاِماًل لالقتباس  املحورين،   قائاًِم عىل هذين  ملّا كان  التناصَّ  أّن  ثم 
والتضمني،  بوصفهام ِمن َمصاديق تلك العالقات والتداخالت بني النصوص.

أو  واحدة،  تكون  َتكاد  الثالثة  الفنون  هذه  أقسام  أنَّ  هو  آخر،  ُمشرتك  وهناك 
متشاهبة عىل اقلِّ تقدير، ُمتذكرين قبل َبيان ذلك أنَّ هذه الفنون َقد َتدخل النصَّ بَقصٍد 
أو ِمن غري َقصد،  وهو عامل ُمشرتك آخر، فمثلام ُقّسم)االقتباُس( إىل )ظاهٍر، رصيٍح، 

(إىل ِمثل هذه األقسام)1) . ( و)َخفي، ُمسَترِت، َمعنِوي(، ُقّسم) التناصُّ لفظيِّ

ُها  و)التضمنَي(  )االقتباَس(  أنَّ هي  أخرى،  َمساحٍة  يف  االشرتاُك  وَيتحّقق 
الغائِب( َبعض نّص-غائب يف َنصٍّ حارض، و)التناص(هو)النصُّ  –أو  َنّص  إحضار 

بَِحَسب قول)حممد بنيس()2) .

وإذا كان االقتباُس والتضمنُي يدوران حوَل حموِر التقاطِع والتبادِل، والتفاعِل، 
والتداخِل بني النصوص يف ما ُيعرف ب)ُحسن األخذ(كام مرَّ يف ذكر املصطلحني)3)، 
إىل  عائِدة  نصوص  بني  املتبادل  والتعديُل  بأنَّه»التقاطُع  ُعرَف  اآلخر  هو  التناصَّ  فانَّ 

مدارات النص املغلق) من غرابة املفردة إىل تغريب النص(، عبد العزيز إبراهيم، املوقف الثقايف، ع)29(،   (1(
السنةاخلامسة، دار الشوؤن، بغداد، 2000م، ص: 6.

)2) قسم إىل)رصيح( و)ظاهر( و)خفي(، .ينظر: الليث واخلراف املهضومة،  ص:96- 97.
نظر: ظاهرة الشعر املعارص يف املغرب ))مقاربة بنيوية تركيبية((،  دار التنوير للطباعة والنرش،  بريوت،    (3(

املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،  ط2،  1985م،  ص  :98.
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نصوص خُمتلفة« )1) وهذه واحدٌة من املشرَتكات بني الفنون الَثالثة.

وبالَعوِد إىل إشاريَّة)التناص(يف ضوء أحد تعريفا تِه نجده ال يعدو كونه إشارة 
ِمني« )2)  مقصودة، أو غري مقصودة، واإلشار ة هي»اإليامء عند امُلتقدِّ

ويف) اللِّسان(:»إشارة إليه باليِد: أي أوَمأ« )3) .

وكذلك احلال يف التضمني فهو َتلميح وإشارة إىل بيٍت مشهور أو َمَثٍل سائر)4)، 
التناصُّ ويتواشج مع  أو شعٍر من َغري ذكره)5)، وبذلك يشرتك  ٍة،  إىل قصَّ ُيشار  أن  أو 

َفن)التضمني(ِعرب هذه املتقاطعات امُلشرتَكة.

وِمن القواسم، واملشرتكات، أنَّ التناصَّ َيعتمد عىل حقيقة ال مناص منها وهي 
عقول  حصيلة  هو  النصَّ  فإنَّ  وبالتايل  ِعنده  ينتهي  وال  بمؤلِّفه،  قائاًم  يكون  »لن  أنَّه 
قّدمه  ما  عىل  شيئًا  ُيضيف  أن  املتأخُر  حاول  وإن  املتقدم،  َعن  املتأخُر  ينقلها  سابقة 
السابق...«)6)، بمعنى أنَّ االقتباَس َيستند إىل اسرِتجاعيَّة النص، أو النصوص، وكذلك 
احلال يف)االقتباس( و)التضمني(، فهام ُينَتجان عن عودة امُلبِدع، ورجوعه إىل نتاجات 
ه، وجيعله نابضًا، حيويًا باِم َيتويه ِمن استحضاراٍت  ُمبدعني من َقبله وُيرشكهم يف ُنصِّ
فالَعود  املعريف،  َخزينِه  نابِعة من  أو غري مقصودة،  َمقصودة،  أو غري مبارشة،  مبارشة، 
هذه  بني  مشرتكٍة  مساحٍة  يف  النصَّ  تَضع  التَّي  هي   (7( التاريية«  التاريي»القراءة 
- بَغض النظر عن هذه  الفنون الثالثة، وِمن ُثمَّ َيتحّقق َنوع من التطابق بينها، والنصُّ
دة، جتعله  املسميات- وبواسطة الَعود التاريي ُيشَحن، وُيمنح حيويًة، وديناميًة ُمتجدِّ

)1) راجع: ص : 4.
)2) أدونيس منتحل،  كاظم جهاد،  مطبعة مد بويل،  ط2،  1993م،  ص: 34.

معجم املصطلحات البالغية،  وتطورها،  مادة )اإلشارة( ج1/ 204.  (3(
)4) لسان العرب،  مادة )أشار).

)5) ينظر:خزانة األدب، ج406/1.
)6)  ينظر:اإليضاح، ج1/ 388،   وينظر:املعجم الوسيط، ج544/1، وينظر: هناية اإلجياز يف دراسة اإلعجاز، 

ص:147
)7) مدارات النص املغلق)) من غرابة املفردة إىل تغريب النص((،  ص: 62.
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قادرًا عىل التأثري يف املتلقي ملا يبّثه من دالالت وانطباعات ُمَتجّددة.

هبذه القواسم، واملشرتكات يقرِتب التناصُّ يف بعض جوانبه ِمن فّني)االقتباس 
والتضمني(، أو هو صورة هلام)1)  لكن بثوٍب جديد، وهو امُلسّمى اجلديد هلام، وإن كان 

ها آليَّة تناّصية)2) . هناك َمن َعدَّ

تبقى هذه الفنون ُمتفاعالت َنّصية َتتنوع بني موروث ديني، أو أديب قديم، أو أدب 
معارص حديث، وتلك املرجعيات مُتّثل املساحَة املشرتكة التي تلتقي فيها – بمقادير- 
َتبعًا  َتَتباين فيه القدرُة عىل اإلبداع  َنّصًا آخر  ألغراض شّتى، فيظَهر النصُّ جّراء ذلك 
اًل، ومقدرة األديب عىل َنسج تلك  لتغاير القدرة عىل اإلفادِة من النصوص امُلستدعاة أوَّ
النصوص يف سياق ُمالئٍم جديٍد ثانيًا، فيغدو النصُّ ذا َمقدرة عىل اإلمتاع والتأثري، أو 
ُها جزء من عملية التناص، ألنَّه يقع يف ثالثة أقسام، ويدخل ذينك الفنيني يف واحد من 

تلك األقسام)3) .

َبدياًل  ليَس  والتضمني  االقتباس  لفنَّي  احلديث  املصطلَح  أن  هي  واخلالصة، 
عنهام، أو ُمواَجَهة هُلام، إنَّام هو امتداٌد، واستمراٌر هلام.

وبعد الوقوف عند املعنى اللغوي، واالصطالحي لفنَّي )االقتباِس والتضمنِي(، 
أنواِعِهام،  استعراض  يف  الرشوع  وري  الضَّ ِمَن  باَت  اجلديد،  ُمساّمُها  عىل  والتعرف 
النهجية، ِمن خطب، وكتب، وَمواعظ لإلمام  النصوص  ووظائِفِهام، وخصائِصِهام يف 

.Aعيل

اسرتجاعية(،    ( وأخرى  مجالية(،   )قراءة  فهناك  للمتلقي،   النص  تقديم  تستطيع  متعددة  قراءات  هناك   (1(
وثالثة )تارخيية( ينظر: ما هو النقد، بول هريفادي،  ترجة سالمة حجاوي،  دار الشوؤن الثقافية،  بغداد، 

1989م،  ص:143.
كاالقتباس  أخرى  بمصطلحات  التناص  مفهوم  عن  َعرّبوا  القدماء  النقاد  أّن  الباحثني  بعُض  يعتقد   (2(
ص:  املهضومة،   واخلراف  ينظر:الليث   .26 ص:  األديب،   العمل  واشاريات  والتضمني.ينظر:التناص 

89.ينظر:التناص يف شعر حممود درويش،  ص: 16.
)3) ينظر:املصدر السابق، ص: 21. 
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)االقتباُس  ويدخل  ية(،  و)امُلتانصِّ ة(  و)امُلَتناصَّّ ة(  )املَناصَّ هي  األقسام  هذه 
والتضمنُي( يف القسم ِالثاين،  وهذه األنواع الثالثة ُمتداخلٌة فيام بينها.

ينظر:النص الغائب،  جتليات النص يف الشعر العريب،  ص: 4.


