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الملخص:
ي َع ُّد التناص ظاهرةَ غريبةة علةأ بدبنةا الثةديث ،وهةو م ة ل ُمسةتَثد  ،مسةتمد مةا األدب الغربةي ،ورغةم
حداثتةةه فةةي النقةةد العربةةي الثةةديث ،كيم بنكنةةا يمضةةا بس نجةةد بعة

ممارنةةااه الن ا ةةية فةةي النقةةد العربةةي القةةديم ،وفةةي

مجامت عديدة مثل السرقات الشعرية ،والمعارضةات ،والنقةا،

 ،وامقتبةاو ،والتنةميا ،وغيرهةا ،ولضةا ظلكة

ادرو ضما حدود بالغية شضلية وبسي ة.
وقد بصبث ظاهرة التناص بارزة فةي الشةعر العربةي الثةديث ،لةثلل مثكلة جانبةا مهمةا فةي مسةيرة الشةاعر
مفدي زكريا الشعرية .استمد هثه الدرانة ما بهمية الشاعر مفدي زكريا ما بيا اقرانةه شةعرا الع ةر الثةديث،
فهو شاعر متمضا وثقافته وانعة فنال عا وجود اناصات كثيرة في اشةعاره ،وبمتتلة

بنواعهةا ،ويس دلة علةأ

شي فإنما ادل نعة ثقافته واطالعه علأ اشعار القدامأ ،كثلل رغبتي الشديدة في درانة هثه الشت ية الفثة.
وقد حاول في هثا البثث اقديم ببرز مظاهر التناص واجليااه اإلبداعية في شعره.
الكلمات المفتاحية :التناص ،امدب العربي الثديث ،مفدي زكريا.
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Intertextuality and the formation of the poetic image of Moufdi Zakaria in a
divan under the shades of olives and the sacred flame

ABSTRACT
Intertextuality is a strange phenomenon in modern Arab literature, and it is an
updated term derived from Western literature, despite its novelty in modern Arab
criticism, but we can find some of its textual practices in ancient Arab criticism and in
many fields such as poetic theft, opposition, contradictions, quotation, inclusion, etc.,
but it was still studied within the limits of Rhetoric, formal and simple.
The phenomenon of intertextuality has become prominent in modern Arabic
poetry and represented an important aspect of the poet Moufdi Zakaria’s poetic. This
study derives from the importance of the poet Moufdi Zakaria, among his peers, poets
of the modern era, as he is an able poet and his culture is wide in addition to the
presence of many interactions in his poetry and of various kinds, and if it indicates
something, it indicates the breadth of his culture and his knowledge of the poetry of
the ancients.
In this research, I tried to present the most prominent manifestations of
intertextuality and its creative manifestations in his poetry.

Keywords: intertextuality, modern Arabic literature, Moufdi Zakaria.
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المقـدمة:
الثمد هلل رب العالميا ،وال الة والسالم علأ بشرف خلق هللا بجمعيا وعلأ آله وصثبه بجمعيا ،وبعد :
فقد ش كضل التناص عند الشاعر مفدي زكريا م درا ما م ادر اشضيل ال ورة الشعرية ،وونيلة ما ونةا،ل
بنا،ها ،وكان موضوعات هثا التناص مستم كدة ما بثر البيئة والثقافة التي نشأ فيها الشاعر.
ُ
اعتمدت في هثا البثث "التناص واشضيل ال ورة الشعرية عند مفدي زكريا فةي ديةواني اثة ظةالل
لثا فقد
الزيتةةةوس واللهةةةد المقةةة كدو" علةةةأ مةةةنهأ اتبةةةل التنةةةاص بأشةةةضاله المتتلفةةةة فةةةي ن ةةةوص مفةةةدي زكريةةةا ،ورب هةةةا
لتةةثوق الةةن
بم ةةادرها ،مثةةاوم اثليةةل دمماهةةا الموضةةوعية والفنيةةة ،وموظفةةا المةةنه َأ التثليلةةي والوصةةفي
ُّ
عا بهم المؤثرات التي كوكن شت ية الشاعر.

الشعري ،ويبراز بثره وروعته ،واوضي مغزاه ،والضش

ب كما الدرانات التي اناول مفدي زكريا ،فتمثكل برنالة "التداخل الن ي في شعر مفدي زكريا ديواس اللهةد
المق كدو بنموذجا" للباحثة فاطمة الزهرا دحماني ،وهي درانةة عنية بتتبةل مةواطا التنةاص الشةعري فةي ديةواس
اللهد المق كدو فقط ،وقد شغل التناص الديني في هثه الرنالة الثيز األكبر منها ،وقد وجدت ك
بس هثه الدرانةة علةأ
اهميتها م التقي بمنهجها وطريقة عرضها مل درانتنا ،كوس الباحثة قد درن التنةاص بال ريقةة التقليديةة ،فنةال
عةةا حرصةةها علةةأ انتق ةةا موضةةوعات التنةةاص مةةل بعة

التعليقةةات البسةةي ة ،ويهمالهةةا األحضةةا َم النقديةةة التةةي

اوضا وجهة نظر الباحثة في انا ك
صات الشاعر.
ُ
اعتمدت في درانتي هثه علأ نوعيا بنانييا ما الم ادر ،هما؛ ديةواني الشةاعر بالدرجةة األولةأ ،ثة كم
وقد
اليها م اد ُر ومراج ُل متعددة انتندت فيها يلأ بع

المسا،ل النظرية دوس بس ي غأ بحدها علأ اآلخر.

ب كما ما حيث اقسيم البثث فقد اعتمدت علأ اقسيم التناص كمةا قسكةمه بغلةد الدارنةيا بمثةال د .مثمةد مفتةا
في كتابه اثليل الت اب الشعري ،ود .مثمد ع كزام في كتابه اجليات التناص في الشعر العربي ،ود .شجاع العةاني
في كتابه قرا ات في األدب والنقةد ،وبحمةد عبةاو كامةل األزرقةي فةي رنةالته للماجسةتير "التنةاص معيةارا نقةديا،
شعر بحمد م ر بنموذجا".
وقد األك

البثث ما امهيد ومبثثيا وخاامة.

فالتمهيةةد اشةةتغل علةةأ التعري ة

بالشةةاعر مفةةدي زكريةةا ،والتعريةة

بالتنةةاص ،ب كمةةا المبثةةث األول التنةةاص

الداخلي؛ فقد اناول فيه به كم التناصات الداخلية الثااية في شعره ،وب كما البثث الثاني التناص التارجي؛ فقد اناول
فيه التناصات التارجية في شعره مل القرآس الضةريم واألدب العربةي قةديما وحةديثا ،وكةثلل التنةاص التةاريتي وم
نيما الشت يات التاريتية.
وجا ت التاامة يجمام للنتا،أ التي اوصكل يليها في هثا البثث.
وما المناند هنا بس نشي َر يلأ بنكنا انةتغنينا عةا الوقةوف علةأ اعرية و ال ةورة لغةة واصة الحا ،وذلةل مةا
بعننا عليه الباحثوس السابقوس ،بمثال :د .م
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ود .مثمد حسا عبد هللا في كتابه ال ورة والبنا الشعري ،ود .عبد القادر الرباعي ،في كبثثه ال ورة في النقةد
األدبي ،ود .الولي مثمد في كتابه ال ورة الشعرية في الت اب البالغي والنقدي ،وغيرهم.
بس الثمد هلل ربا العالميا))
((وآخر دعوانا و

مشكلة البحث:
اضما مشضلة البثث في ييجاد التساؤمت اآلاية:
 -1كي

كان الظروف امجتماعية التي عاش فيها الشاعر مفدي زكريا.

 -2ما مفهوم التناص ،وهل عُرف هثا الم
 -3كي

ل النقدي في النقد العربي الثديث؟

ي نوع طغأ في اشعاره؟
اعامل الشاعر مفدي زكريا في اشعاره مل بنواع التناصات ؟ وب ُ

التساؤالت:
 -1لماذا كان بكثر التناصات في شعر مفدي زكريا متعلقة بالقرآس الضريم؟
 -2كي

ش كض َل التناص عند الشاعر مفدي زكريا؟ وم نيما في ال ورة الشعرية.

أهمية الدراسة:
استمد هثه الدرانة ما بهمية الشاعر مفدي زكريا ما بيا اقرانه شعرا الع ر الثديث ،فهو شاعر متمضا
وثقافته وانعة فنال عا وجود اناصات كثيرة في اشعاره ،وبمتتل

بنواعها ،ويس دل علأ شي فإنما ادل

نعة ثقافته واطالعه علأ اشعار القدامأ ،كثلل رغبتي الشديدة في درانة هثه الشت ية الفثة.

اهداف البحث:
 -1التعرف علأ هثه الشت ية الشاعرية ،وم نيما انه يمتلل مجموعة شعرية م بأو بها ،فنال عا
معاصراه لشعرا مهميا بمثال :ببو القانم الشابي وغيره.
 -2معرفة ما هية التناص وبنواعه ،وكي
الشعرا السابقيا ،وكي

كان

اناصات الشاعر نوا بكان

مل القرآس الضريم بم مل

انت اع يعادة امثيلها في اجربته الشعرية ،كمما بثرى ن وصه الشعرية،

وجعلها قادرة علأ اثقيق التوافق بيا الماضي والثاضر.
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 -3معرفة كي

ش كضل الشاعر مفدي زكريا التناص في بشعاره ،وجعله م درا ما م ادر اشضيل ال ورة

الشعرية ،وونيلة ما ونا،ل بنا،ها ،يذا كان

موضوعات التناص عنده مستمدة في بكثرها ما بيئته

الثقافية التي نشأ فيها.

التمهيد
أوالً :الشاعر مفدي زكريا (حياته ،وقفة موجزة)
هو الشيخ زكريا با نليماس با يثيأ با الشيخ نليماس الثاج عيسأ ،ولد بتاريخ  12ببريل 1113م ،ببني
يزقا ،بحد الق ور السبل لوادي مزاب ،بغرداية ،في جنوب الجزا،ر (.)1
لقبه زميل البعثة الميزابية والدرانة الفرقد نليماس بوجنا بـ" :مفةدي" ،فأصةب لقبةه األدبةي مفةدي زكريةا
الثي اشتهر به ،كما كاس يُلقكد بألقاب عديدة منها :الفتأ الوطني ،وببو فراو الثمداني ،وابا اومرت ،وكاس يوقةل
بشعاره بهثا األخير (.)2
وقد عاش الشاعر في ظل امنتعمار الفرنسي الغاشم الثي كاس يفرض علأ الجزا،ةرييا العةي

اثة خةط

الفقر ،يم بس ذلل لم يمنل والده ما اعليمةه فةي بلداةه ،فقةد درو القةرآس الضةريم ومبةاد اللغةة العربيةة ،فبةدب اعليمةه
األول بمدينة عنابة ،يذ كاس والده يمارو التجارة بالمدينة ،فلم يسم بأيا شةضل مةا األشةضال لوبةا الجهةل واألميةة
بس يفتل بابنه الثي م بد له ما بس ينهل ما العلوم والمعارف والقيم العربية واإلنالمية ما انت اع (.)3
ثةةم انتقةةل يلةةأ اةةونة لمواصةةلة اعليمةةه بةةاللغتيا العربيةةة والفرنسةةية ،واعلةةم بالمدرنةةة التلدونيةةة ،ومدرنةةة
الع اريا ،ودرو في جامعة الزيتونة ونال شهاداها ،ومما ناعده في التنقل يلأ اونة؛ قةرب المسةافة بينهةا وبةيا
مدينة عنابة مسقط ربنه (.)4
وقد كان حيااه األدبية مت لة اا ام جثريا بنشاطه القومي ،وقةد شةرع فةي قةرض الشةعر نةنة 112١م،
وكاس عمره آنةثا فةي الثانيةة عشةر ،بق ةيدة فةي رثةا (كةب

الفةدا ) بعيةد األضةثأ ،متةأثرا بمةثهد ببةي العةال

المعري ،وم لعها:

وهو في ذلل يثاكي ببا العال المعري الثي قال متاطبا الديل:
"انتنعفو فثبثو  ،ولو كن َ ذا ناب لوقرو "(.)6
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اننم يلأ صفوف العمل السياني الوطني منث بوا،ل الثالثينيات ،وكاس مناضال نشي ا فةي صةفوف جمعيةة
طلبة شمال بفريقيا المسلميا ،وكاس عنوا بنانيا فةي حةزب نجمةة بفريقيةا الشةمالية ،ثةم انتقةل يلةأ صةفوف جبهةة
التثرير الوطني الجزا،ري ،ونجنته فرنسا مرات عديدة (.)7
لقد بصب الشاعر مفدي زكريا ما بهم الشت يات التي برزت في الساحة األدبيةة والثقافيةة ،التةي ناضةل
بأقالمها وبضلمااها ضد المستعمر الغاشم.
كما بنكه برز ما خالل اثريره لجرا،د ع كدة ،ونُشرت له بعمال شعرية كثيرة منها:
 اث ظالل الزيتوس (ديواس شعر) ،صدرت طبعته األولأ عام 11١6م. اللهد المق كدو( ،ديةواس شةعري) صةدر فةي الجزا،ةر عةام  ،1193بينمةا صةدرت طبعتةه األولةأ فةي عةام1173م.
 ما وحي األطلة (ديواس شعر). يلياذة الجزا،ر (ديواس شعر) ،وقد كان الغاية ما هثا العمل هو كتابة التاريخ الجزا،ري ،ويزالة ما علقبه ما شوا،د وازييفات ،والثي اشتر معه فيه مولود قانم بلقانم وعثماس الضعا  ،واتضوس اإللياذة مةا
بل

بي اغنك بأمجاد الجزا،ر ،وحناراها ومقاومتها لمتتل

المستعمريا المتتالييا عليها ،فنال عةا

دواويا بخرى لم اُ بل بعد ،انتظر ما يقوم بإحيا،ها (.)9
اوفي يوم األربعا الثاني ما شهر رمناس 1317ه الموافق  17بغس ة 1177م ،بتونة ،ونُقةل جثمانةه
يلأ الجزا،ر ،ليُدفا في مسقط ربنه بغرداية (.)1
ثانياً :مفهوم التناص
التناص لغةً:
يرجل التناص يلأ بصل المادة (ن
فابا دريد يقول" :ن

) ،ويذا اتبعنا معناه في المعجمات العربية نجده يدلُّ علةأ اإلظهةار،

الثديث بن ُّ ه ن كا يذا بظهراه ،ون

وفي لساس العرب اعني الرفل :الن

الثديث يذا عزواه يلأ مثدثل به"(.)10

َ
"رفعل الشي  ،ن ك
الثةديث ين ُّ ةه ن كةا رفعةه ،وكةلُّ مةا بظهةر فقةد

نُ ك  ،واعني بينا منتهأ األشيا وبلغ بق اها"( ،)11والزبيدي يقةول" :نة ك المتةاع يذا جعة َل بعنةه فةوق بعة

،

واأاي بمعنأ امزدحام ،اناصك القوم :ازدحموا"(.)12
وفي المعجم الونيط" :اناص القوم ازدحموا"(.)13
التناص اصطالحاً:
لةةم يُعةةرف مفهةةوم التنةةاص فةةي الدرانةةات النقديةةة العربيةةة كيم فةةي العقةةود األخيةةرة ،بةةالرغم مةةا وعةةي النقةةاد
العرب القدامأ لعالقات الن وص بعنها مل البع
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ولةةةةم اسةةةةتعمل الةةةةل الدرانةةةةات م ةةةة ل التنةةةةاص وحةةةةده الةةةةثي هةةةةو ارجمةةةةة للم ةةةة ل اإلنضليةةةةزي
( )Intersexualityبةةل انةةتعمل م ة لثات مرادفةةة مثةةل التناصةةية والن وصةةية ( ،)1١والتعةةالق الن ةةي(،)16
القةةاام( ،)19ومةةنهم مةةا ارجمةةه يلةةأ الن ةياة( ،)11بينمةةا ارجمةةه آخةةروس

واةةداخل الن ةةوص الثواريةةة( ،)17والةةن

لثات كيم بنكها مجرد اسميات اجمعها دملة م

للتناصية ( ،)20ومل اختالف هثه الم

الن وص واداخلها ،فنال عا ك
بس هنا جامعا يجمعها ويرب ها وهو الضش
ن

لثية واحدة ،وهي افاعل

عا حالةة مةا العالقةات القا،مةة بةيا

ون وص بخرى.
ب كما م

ل التناص في النقد العربي الثديث فهو ارجمةة للم ة ل الفرنسةي ( )Intertextيذ اعنةي كلمةة
 ،وبصةلها مشةتق مةا الفعةل الالاينةي (،)Textere

( )Interفي الفرنسية :التبادل ،بينما اعني كلمة ( )Textالةن

وهو متع ٍّد ويعنةي (نسةأ ،بو حبةل) ،وبةثلل ي ةب معنةأ ( :)Intertextالتبةادل الن ا ةي ،وقةد اُةرجم يلةأ العربيةة:
(.)21

بالتناص الثي يعني اعالق الن وص بعنها ببع

الناقةةدة الفرنسةةية (جوليةةا كريسةةتيفيا) مةةا بكثةةر اعريفةةات التنةةاص اةةداوم ،يذ ربت ك
بس التنةةاص

ويُعةةد اعرية

لتعبير (قول) مأخوذ ما ن وص بخرى"(.)22

"اقاطل داخل الن

ك
ألس التنةةاص هةةو بثةةث فةةي هويةةة الةةن

وقةةد اقتةةرس مفهةةوم التنةةاص بةةالن
كرنةةتيفيا فةةي الةةن

 ،وحةةدود ينتاجةةه؛ لةةثلل اةةرى

معةيكا اتقةةاطل واتنةةافأ ملفوظةةات عديةةدة ،متق اعةةة مةةا

"ارحةةال للن ةةوص ،ففةةي فنةةا نة

ن وص بخرى"(.)23
ويرى بارت ك
بس التناص يتل

يلأ منها،ية التن ي

 ،وهو قانوس (التناص) (.)24

ك
ويس التناص يدخل في جميل مجامت الثياة ،وهةو بمةر م مفة كر منةه ،لةثلل فةالن

لديةه نسةيأ مةا الضتابةات

المناعفة ،وميداس لتداخل ثقافات متعددة في الثوار ،ومثاكاة ناخرة ،واعارض (.)2١
والتناص عند بارت ينقسم علأ قسميا" :متزوس المؤل
قد يتتل

في متزونه الثقافي عا المؤل  ،فيُنتأ الن

فيُنتجه كةلُّ قةار وفقةا لمتزونةه ،فيُ ةب الةن

الثقافي الثي بنتأ الن

 ،ومتزوس القةار الةثي

بشضل آخر ،وهضثا يُ ب للن

قةرا ات متتلفةة وكثيةرة،

غيةر متنةاهي األبعةاد ،يذ لضةلا قةار نةل ة يودعهةا مةا يشةا مةا

مثاور اناصياة"(.)26
لثا فإنكنا نجد ك
بس رومس بارت لم ين
ما قالته ،وونكل مفهوم انفتا الن

جديدا علأ ما قالته كرنتيفا عا التناص ،كيم بنكةه ب ككةد وشةر بعة

علأ الثياة والمجتمل ،وبضاف بع

المالحظات السريعة (.)27

وبهثا ك
فإس الن وص المتداخلة اصة ال بخةث بةه بةارت وكرنةتيفا وغيرهمةا ،وهةو اصة ال يثمةل معةاس
بس الن وص اشي ُر يلأ ن ةوص بخةرى ،ك
وثيقة الت وصية اتتل ُ بياَ ناقد وآخر ،واألناو فيه هو :ك
فةإس الةن
المتداخل هو ن
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يل (.)29
يتسرب يلأ داخل ن ٍّ آخر ،ليجساد المدلومت نوا وعأ الضاادُ بم لم و
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وهةةثا م يعنةةي ك
بس الضااةةد بصةةب مسةةلوب اإلرادة نتيجةةة اةةداخل الن ةةوص ،وبنكةةه لةةية نةةوى آلةةة لتفريةةغ
الن وص ،ك
وبس هثا هو ببعد صور الثقيقة صدقا علأ حالة اإلبداع ،والسةرُّ يضمةاُ فةي طاقةة الضلمةة وقةدراها علةأ
امنعتاق ،فالضلمة اتغير وجهتها وهويتهةا بثسةد مةا هةي فيةه مةا نةياق ،والسةياق هةو مجهةود يبةداعي ي ةد ُر عةا
المبدع نفسه (.)21
و
وبهثا ك
فإس مفهو َم التناصا يبقأ عند كثير ما النقاد الغربييا متقاربا ،يمت ما معنأ واحد وهةو وجةود نة
في آخر علأ اختالف بينهما ،يم في بع

التفاصيل ،ب كما مفهوم التناص واعريفه فيبقأ متقاربا (.)30

المبحث األول
التناص الداخلي
وهو بس يتناص الشاعر مل ن وصه الشعرية نفسها ( ،)31نوا كانة هةثه الن ةوص مةا بعمالةه السةابقة،
بم ما عمله الشعري نفسه ،مثل التناص مل مقاطل نابقة ،بو مل عنواس الق يدة (.)32
وقةةد يُس ة كمأ التنةةاص الةةداخلي بالتنةةاص الةةثااي ،يذ يةةدخل الشةةاعر مةةا خاللةةه فةةي اجربةةة جديةةدة ان لةةق مةةا
ن وصه الموجودة (.)33
ويُشير نعيد يق يا يلأ بشضال التفاعل الن ا ي القا،مة بيا الضااد ون وصه التاصة (الثااي) ،مؤكدا علأ
ك
بس الن وص اتتل

نةوا وهةي اعيةد التجربةة الثاايةة نفسةها ،بو اتةوضُ اجربةة بخةرى ،لةثلل فالمعيةار األنةاو

ينلُّ كامنا في الن وص التي يضتبها الضااد في عالقتها ببعنها ،وفي عالقتهةا بالنسةبة الن ةياة التةي بنتجة فيهةا
(.)34
ويعتمد الشاعر مفدي زكريا علأ ن وص نابقة لةه مشةضال بةثلل ن كةا جديةدا ،ليُعباةر مةا خاللةه عةا رؤى
وبفضار جديدة ،ويتناصك مفةدي زكريةا مةل ذااةه فةي المنةاميا واألنةاليد وال ةور والمفةردات التةي اتةدم بفضةاره
وبعماله الشعرية.
ونجد في كثير ما ق ا،د مفدي زكريا اضرارا لبع

ال ور الفنياة ،بو عبارات اعود يلأ الشاعر نفسةه ،يذ

انتثوذت علأ اهتمامه ،فنراها امتزج بأعما وله العديةدة ،ونالحةأ ك
بس الشةاعر فعةل الشةي نفسةهُ فةي ديوانةه (اثة
ظالل الزيتوس) مل ديوانه اآلخر (اللهد المق كدو) الثي يُعبار فيه عا رفنه ومقاومته لالحتالل الفرنسي.
يقول مفدي زكريا في ديوانه (اث ظالل الزيتوس) متناصكا مةل ديوانةه (اللهةد المقة كدو) فةي ق ةيدة (بمانةا
بيُّها الشعرا ):
فيااااااااا أر
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ا لعااااااااي العااااااااورات خساااااااافا ً

أيجمعناااااااااااااااااا ..و ياهاااااااااااااااااا وجاااااااااااااااااود

()35
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مل ق يدة (الثبي ال اعد):
ا لعااااااااي القااااااااان اد الخنااااااااو ا البلياااااااادا

يااااااا سااااااماج ،اصااااااعقي الجبااااااان ويااااااا أر

()36

فقد بورد الشاعر عبارة (يا برضُ ابلعي) في كلتا الق يدايا.
وفي موضل آخر ما ديواس (اث ظالل الزيتوس) ،وفي ق يدة حفأَ هللا حبيبي ورعاه التي يفتتر بها فةي
بالده عندما نال انتقاللها ،ويتغنأ بأمجاد الجزا،ر فيقول:
وكلاااااااااااااااااااااي

مااااااااااااااااااااا كلَّمتاااااااااااااااااااااه

خفَّااااااااااافا كالماااااااااااارد ماااااااااااا أن وعااااااااااا

()37

ِ
اناص مل ديوانه (اللهد المق كدو) في ق يدة (الثبي ال اعد) ،يذ يقول:
حالمااااااااااااً ،كاااااااااااالكلي  ،كلَّماااااااااااة المجاااااااااااد

فشااااااااااا َّد الحباااااااااااال يبغاااااااااااي الصاااااااااااعودا

()38

وفي موضل آخر ما الديواس نفسه وفي ق يدة (يقرب كتابل) يقول:
سااااااااحرت روادعهااااااااا الماااااااادادن عناااااااادما

ألقاااااااا عصااااااااار هااااااااا الكلااااااااي فر َّوعااااااااا

()39

فقد انتثنر الشاعر هثه الشت ية في ق ا،ده الثال (الضليم)( ،)40وانتعملها في مواقفه العديدة.
وفي ق يدة (وهل الجزا،ر غير اونة) ،والتي يقول فيها:
والااااااااازر أخااااااااار ا اااااااااط ر حقولهاااااااااا

اااااااااااب الضااااااااااااليال
ومضاااااااااااا يصااااااااااااد الغا ا
ا

والااااااااااورد كالبركااااااااااان فااااااااااا ار راعمااااااااااا ً

()41

حماااااااااارا اج تلقااااااااااف كااااااااااالجحي دخاااااااااايال

يتناص مل ق يدة بخرى وفي ديواس آخر فيقول:
والاااااازر أخاااااار فااااااي الجزاداااااار ااااااط ر

ااااااااب لااااااااا الحصااااااااااد كااااااااارا ام
فمضااااااااا وها َّ

والتعاااااااب ااااااا َّ لااااااا الخلاااااااود ريقاااااااه

()42

فاااااااااوم الجمااااااااااج والخماااااااااي

لهَّاااااااااام

ك
بس جهةاد الشةعدُ الجزا،ةريُّ وننةاله كةاسَ مثمةرا ،وم
لقد اجسكد التناص في هثه األبيات اناصكا داخليا ذاايا ،ليثبة
الفرنسةي ،مثلةهُ مثةل الةزرع الةثي ينمةو ويةزداد ،فنةال عةا اناصةه
نيما بعد بس حقكق نتاَ ،أ بةاهرة ضة كد المسةتعمر
ا
التارجي (القرآني) والثي نيأاي الثديث عنه.
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وفي ق يدة (هل د ُم األحرار في بنزرت ناما؟) التي يقول فيها:
ماااان "رو أوراس وماااان وهااااران اماااان

جرجااااارا مااااان أماااااة لااااا تحااااان هاماااااا

()43

يتناص الشاعر مل ق يدة يقرب كتابل في ديواس اللهد المق كدو يذ يقول:
سااااال جرجااااارا تنبتااااا ا عااااان ضااااااتها
ا

واساااااااتفت

اااااااليا لح اااااااةا و ااااااالعلعا

()44

فعند كلمة (جرجرا) قد اضررت في هاايا الق يدايا ،فنال عا األماكا األخرى ،و(جرجرا) هةي نلسةلة صةلبة
اقل شمال الجزا،ر ،وهي علأ حدود البثر األبي

المتونط ،وكلمة (جرجرا) اأاي ما اللغةة األمازيغيةة ،واعنةي

اراكم الثجر(.)4١
وقد بوردها الشاعر لمةا لهةا مةا بهميةة علةأ المسةتوى الجغرافةي مةا ناحيةة ،ومةا شةهداها هةثه المدينةة مةا
مقاومة لالحتالل الفرنسي ما جهة بخرى.
فنال عا ك
بس ق يدة "هل دم األحرار في بنزرت ناما" التي اضرر فيها انةم مدينةة (بنةزرت) مةرات عديةدة
يذ يقول:
سااااااا لوا

نااااااازرت عااااااان دم اليتاااااااام

وتبااااااااااااااااااااري ال كاااااااااااااااااااال واألياااااااااااااااااااام

ويقول بينا:
واساااااا ل األقاااااادار ياااااااا

ناااااازرت مااااااان

علاااااااااااا األقاااااااااااادار أن تلقاااااااااااا الزمامااااااااااااا

وقوله:
نَّ فااااااااااي

ناااااااااازرت أمااااااااااي وأ ااااااااااي

وأخااااااي فااااااي ثغرهااااااا القاااااا الحمامااااااا

()46

وهثه الق يدة قد بلقاهةا فةي حفةل اضةرم قةد بقامتةه راب ةة القلةم الجديةد للشةاعر ،بةدار الثقافةة بمنانةبة طبةل
ديوانه "اللهد المق كدو" عام .)47(1161
فهةو يتنةاص مةل ق ةيدة بخةرى "وللةدما رنةامت من كزلةة" بمنانةبة معركةة بنةزرت التالةدة عةام  1161يذ
يقول:
يااااااا جاااااارر
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ناااااازرت "كرنااااااا ساااااااقية

ماااان حرهااااا الشااااعب قااااد ااااارت اااا ايار

()48
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يبدو ك
بس هثه المدينة لها مضانة كبيرة عند الشاعر ،كي

م وقد شهدت صراعا مل امحةتالل الفرنسةي الةثي

لضا بهلها قاوموا المثتل ببسالة ،فقد كبكدت العدو خسا،ر كبيرة ،علأ الرغم ما ك
بعلا وصايته عليها ،ك
بس فرنسا قةد
نزل بضل ثقلها العسضري ،كيم بنكها خسرت المعركة وذلل في عام .)41(1161
وفي ق يدة "جاللل يا عيد الر،انة را،ل" ما ديوانه اث ظالل الزيتوس والتي يقول فيها:
أتاااااااااون

والخضااااااااارا تجااااااااار "يولهاااااااااا

مرنَّحااااااااة األعطاااااااااف مرتعهااااااااا خضااااااااب

()50

وفي ق يدة "هل دم األحرار في بنزرت ناما؟" ما الديواس نفسه والتي يقول فيها:
تااااااااون

الخضااااااااراج ماااااااان أر

الفاااااااادا

جتاااااااات يااااااااا تااااااااون ا أقرياااااااا السااااااااالما

()51

وكثلل في ق يدة (اقرب كتابل) ما ديواس اللهد المق كدو والتي يقول فيها:
عب ماجاااااا ٌد
وفاااااي تااااااون ا الخضاااااراج اااااا ٌ

لااااااااااااااا تنساااااااااااااااه أرزاؤر أن يفزعاااااااااااااااا

()52

فقد اث كدث النماذج السابقة عا اونة التنةرا  ،فهةو ي ةفها بالتنةرا لمةا فيهةا مةا اخنةرار ومنةاظ َر
َ
مضةث
جميلة ،وقد بوردها الشاعر في بماكاَ متعدادة في بشعاره لما لها ما بهمية بالغةة فةي نفسة وه ،وم نةيما بنكةه قةد
فيها ننوات طوام فهي بمثابة بلده الثاني ،فنال عا الجاند الوطني للشاعر؛ فالشاعر عندما يديم حديثه عةا هةثه
نفسي ،ليجد فةي ذلةل نوعةا مةا التفريةغ والتنفةية عةا همومةه،
المدينة اضرارا ،ومرة بعد بخرى ،فهو ينقاد لنغط
ٍّ
جركا امحتالل الفرنسي للبالد.
وفي ق يدة "اقرب كتابل" ما ديواس (اللهد المق كدو) يقول:
خباااااااار فرنسااااااااا ..يااااااااا زمااااااااانا  ..نَّنااااااااا

هيهاااااااااااات فاااااااااااي اساااااااااااتقاللنا أن نخااااااااااادعا

واسااااااااتفت يااااااااا ديغااااااااول ااااااااعب ا نَّااااااااه

()53

حكااااا الزماااااان  ..فماااااا عسااااا أن تاصااااانعا

قد اناصك مل ق يدة "الثبي ال اعد" ما الديواس نفسه ،فيقول:
ياااااااااا فرنساااااااااا كفااااااااا خاااااااااداعا ً ف نَّناااااااااا

ياااااااااا فرنساااااااااا لقاااااااااد مللناااااااااا الوعاااااااااودا

()54

فقد اث كد النموذجاس السابقاس عا حالة واحدة ،وهي ظلم المسةتعمر وغ رنةته واماديةه علةأ الشةعد الجزا،ةري،
ففي األولأ يشهاد الشاع ُر الزماسَ بأنكه قد نأم وعود المثتةل بامنةتقالل ،ك
وبس الشةعد قةد ااتةث قةرارا م رجعةةَ فيةه
بأنكه نوف ينا ُل انتقالله بنفسه عا طريق مقارعة المثتةل ،ومةا علةأ ر،ةية فرنسةا (ديغةول) كيم بس يشةاور شةعبه
ك
بأس هثا الثضم قد جا َر عليه الزماس!! وهنا قد صوكر الشاعر خنوع وخنوع فرنسا اجاه الشعد الثا،ر.
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ب كما فةي الق ةيدة الثانيةة في ةور الشةاعر ونةا،ل المثتلةيا وب ةانتهم فةي خةداع النةاو ،والتةرويأ لنظريةات
ك
ولضةا األمةر اغيكةر؛
وقرارات فاندة بنهم في اضةرية حالةة اإلذعةاس والتنةوع لةديهم ،وامنتسةالم لقةرارااهم،
فالشعدُ عرف خداعهم ومضرهم ووعودهم الضاذبة.
وقةد انةةت اع هةةثه ال ةةورة المتنا ك
صةةة اناصكةا داخليةةا ذاايةةا بس اتلةةق بةةؤرة للمعنةأ الةةثي يةةدور حولةةه كةةالم
الشاعر.
واظهر براعة مفدي زكريا باإلفادة مةا التنةاص الةداخلي لشةعره ،فهةو يُثنةر الةن

ويجعلةه ونةيلة اتةدم

ن كه الجديد.
ممةةا اق ة كدم وجةةدنا ك
بس الشةةاعر يتنةةاص مةةل صةةوره وبفضةةاره ،ويضررهةةا نةةعيا ورا َ اركيةةز فضراةةه ومغزاهةةا
واعزيزها عند المتلقي ،وما بجل خلق بؤر صورية بد ا ما العنةواس الةي يهةتم بةه الشةاعر ،بعالقتةه مةل منةموس
ق يداه ،وبمنموس مقاطعه بينا ً(.)١١
فنال عةا ك
بس هةثه البةؤر عةززت مةا شةعرية الةن

اراضةاز للمعنةأ ،بمة كدت الق ةيدة
 ،بمةا ولداةه مةا نقةاط
و

بأنباب اوالدها وانانلها ،فـ" الق يدة عبارة عا اقليد نموذج لغوي في صور متتلفة"(.)١6
وهثا ما قا َم به الشاعر عبر اشتي ه ل ور مركزية مثةدودة الظةل ،يتنةاص معهةا فةي حةوار داخلةي ،وقةد
استغرق هثه ال ور المركزية اناصه الشعري كله (.)١7
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المبحث ال اني
التناص الخارجي
يُعركف التناص التارجي بأنكه عملية انتثنار ن

بو ن وص بخرى متعددة الم ادر والمستويات (.)١9

كما يُس كمأ بالتناص العام الثي انجلي في عالقة ن

الضااد بن وص غيةره مةا ال ُضتكةاب ( ،)١1وم انث ةر

العالقة بالن وص فقط ،بل اشمل الن
عالقة الفنوس بعنها ببع

بدبي ،لغويٍّ كاسَ بو غي َر لغويٍّ  ،وبمعنةأ بشةمل
المفرد ،بدبيا كاسَ بو غي َر
ٍّ

(.)60

بناليد عديدة في اوظي
وقد ااكبل الشاعر مفدي زكريا
َ
بوم :التناص المباشر ،يذ انتعار الن

التناص في شعره ،وكاسَ ما بهمها:

الغا،د دوس بي اثري

ذكر الشت يات وبنما األماكا ،وفي بع

بو امويه بو انتعمال معةاكة لةه ،ويضثةر هةثا فةي

األحياس ينةل هةثه الن ةوص بةيا عالمتةي ان ةي

 ،وفيةه اتثقةق

المباشرة في امقتباو.
النوع اآلخر :التناص مل المعنأ مفقط ،يذ اتم صياغته بلغة الشاعر مل اإلبقا علأ كلمة مةا الضلمةات الدالكةة علةأ
الن

الغا،د ،وفيه م يعمد الشاعر يلأ التعامل مل الن

الغا،د اعامال صريثا بو مباشرا ،وينكما يةوحي بةه دوس

اركيبي بو لفظي.
ا ري
ٍّ
لةةثا فقةةد انةةتثمر الشةةاعر مفةةدي زكريةةا ك ة كل هةةثا فةةي اعزيةةز م ةةدر صةةوراه الشةةعرية ،فقةةد كان ة لثقافتةةه
المتنوعة ،واطالعه علأ األفضار والفلسفات والتاريخ وم نيما التاريخ اإلنالمي ،فنال عا اطالعةه علةأ الضتةد
السماوية ،وفي مقدامتها القرآس الضريم؛ بثةر كبيةر فةي نتاجةه الشةعري ،وكةاس للةن
اناصات الشاعر التارجية ،ولم يضت و الشاعر بمةا يوحيةه ذلةل الةن
فضراه ،وم نيما ك
بس اختياره لتلل الن وص لم يضةا مثة
للترا  ،وذلل ألنكنا عندما نقرب الترا نن لق ما مواق

القرآنةي حنةور وانةل ضةما

القرآنةي ،وينَمةا وظكفةه ب ريقةة خاصةة لةدعم

صةدفة بو بريئةة ،يذ "م اوجةد قةرا ة بريئةة بو مثايةدة
فضرية مثةددة م نةبيل يلةأ اجاهلهةا ،ونفةت

عةةا عناصةةر للقيمةةة الموجبةةة بو السةةالبة بةةالمعنأ الةةثي يتثةةدد يطةةاره المرجعةةي بةةالمواق

فةي التةرا

الفضريةةة التةةي نن لةةق

منها"(.)61
فالجاند الثااي م ب كد وبس يلقي بظالله علأ كلا موضوع يعالجه ،وم نيكما فةي موضةوعات التةرا  ،والتةي
امتلةل خ وصةيكة متفةردة فةي الثاضةر العربةي ،فالبةاحثوس فةي القةرآس ومةنهم الشةاعر ،عليةه بس يُسةلا َم بمةا يرب ةه
بالماضي ما عالقة جدلية ،وين لق ما حق الثاضر في فهم الماضي في ضو همومه (.)62
ونةةنثاول فةةي هةةثا المبثةةث الضش ة

عةةا مةةدى حنةةور الةةن

القرآنةةي الضةةريم ،ومعةةاني آيااةةه ومفردااةةه،

واراكيبه ،وجمله في شعر مفدي زكريا.
فالقرآس الضريم يُمثل ما كدة غنيكة للشعر والشعرا  ،وذلل لضوس القرآس الضريم مرجعا لغويا ،وفضريا ،وبالغيا؛
ألنكه مثور لجميل العلوم والمعارف.
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لثا فقد ش كض َل القرآس الضريم م درا ر،يسا لتناصات الشاعر مفدي زكريا مل الن وص التارجية ،وم نيما
ن ةةوص المةةورو الفضةةري العربةةي اإلنةةالمي ،يذ يُش ة اض ُل هةةثا المةةورو م ةةدرا مةةا الم ةةادر التةةي بفةةاد منهةةا
الشعرا المثدثوس - ،ومنهم مفدي زكريةا  -فةي جعةل اجةاربهم الشةعرية اسةتمر وات ة

بالديمومةة وامنةتمرار،

واتفاعل مل الواقل الثي يعيشه الشاعر ،وذلل ك
ألس الديا يمثل المرجل القوي والثاضةر دا،مةا عنةد معاملةة النةاو،
ويُع ي الشعرا صورا بدبية ات

بالجمال والبها  ،وم يجدونها في م ادر بخرى(.)63

وما األبيات الشعرية التي انتدعأ فيها الشةاعر مفةدي زكريةا الةن

القرآنةي ،ق ةيدة "نةتثأر للشةعد" يذ

يقول:
وهااااال ليلاااااة القااااادر التاااااي اااااال عمرهاااااا

تااااااانافَّ ا عنهااااااا فجرهااااااا ،يصااااااد األفقااااااا

()64

يذ يتناص الشاعر مل قوله اعالأُّ :ﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ك( ،)6١فهو يشبه ليلة (نوفمبر) وهةي ليلةة الثةورة الجزا،ريةة
ض كد امنتعمار الفرنسي ،بليلة القدر التي ميكزهةا هللا نةبثانه واعةالأ عةا بةاقي الليةالي لمةا لهةا مةا مضانةة عظيمةة،
فضثلل ليلة نوفمبر فهي مميزة لدى الشعد الجزا،ري ،يذ انت اع هثا الشعد بس يُث ود َ انت ارات علأ المسةتعمر
ما لم يُثدثه قبل ذلل.
فنجد الشاعر قد حةاول اإلفةادة مةا متةزوس ذاكراةه وم نةيما مةا القةرآس الضةريم ،ليتتةثها بنانةا ومراضةزا
إلبةداعات جديةدة ،وبهةثا يضةوس الةن

الجديةد عبةارة عةةا خلةيط مةا يبةداعات واراكمةات ن ةوص نةابقة ،كيم بنكهةةا

خنع لعملية غربلة وانتقا ما بجل اختيار الن وص التي اتدم القنية التي ينوي المبدع يي الها للقار .
وكثلل نجده في ق يدة "الثبي ال اعد" ما ديواس اللهد المق كدو ،قد اناصك مل القرآس الضريم في قوله:
وتاساااااااا ام اكاااااااالرور فاااااااي ليلاااااااة القااااااادر

ساااااااااالما ً يشاااااااااد فاااااااااي الكاااااااااون عيااااااااادا

ً ()66

يذ نجده يتناص مل اآلية الضريمة يونكةا بَ ْن َز ْلنَةاهُ فوةي لَ ْيلَة وة ْالقَة ْد ورك( ،)67وفةي الوقة نفسةه يعةد هةثا التنةاص اناصكةا
داخليا (ذاايةا) مةل بعمالةه ،كونهةا وجةدت فةي ق ةا،ده األخةرى ،ويس د كل علةأ شةي فإنكمةا يةدلُّ علةأ ثقافتةه الدينيةة
المضتسبة ما عقيداه وبيئته اإلنالمية.
ويستمر الشاعر في رنم ال ورة المشرقة للوطا متأثرا بالن

القرآني ،فيسةتعمل كثيةرا مةا مفردااةه فةي

ن ا ةةه بنةةا يوافةةق معناهةةا الةةوارد فةةي القةةرآس الضةةريم ،ومةةا ذلةةل مةةا قالةةه فةةي ق ةةيدة بعنةةواس "وهةةل الجزا،ةةر غية َر
اونة؟" يذ يقول فيها:
والااااااااازر أخااااااااار ا اااااااااط ر حقولهاااااااااا

247

اااااااااب ال َّلااااااااايال
ومضااااااااا  ،يصاااااااااد الغاص
ا

()69

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن عشر | تأريخ اإلصدار2121-01-5 :م
ISSN: 2706-6495

وكثلل في ق يدة بعنواس "واع كل لغة الضالم" والتي يقول فيها:
والاااااازر أخاااااار ا فااااااي الجزاداااااار ااااااط ر

ااااااب لااااااا الحصااااااااد كااااااارام
فمضااااااا وها َّ

()61

فبالرغم ما اناص وه ذاايا مل ن وصه الشعرية ،فقد اناصك مل القرآس الضريم بدقكة وحثر ،فانتغ كل كثيرا ما
مفردااةةه ،ثة كم بناهةةا فةةي ن ا ة وه بنةةا يوافةةق معناهةةا الةةوارد فةةي الت ةةاب القرآنةةي ،فال ةةورة التةةي رنةمها فةةي ن ةياه
ار ُر َح َمةا ُ بَيْةنَهُ ْم ً اَة َراهُ ْم ُر ككعةا
السابقيا مستوحاة ما قوله اعالأ ( ُّم َث كمد كرنُو ُل ك و
و
هللا ً َوالك وثياَ َم َعهُ بَ وش كدا ُ َعلَأ ْال ُضفك و
ل َمةثَلُهُ ْم فوةي التكةوْ َرا وة ً َو َمةثَلُهُ ْم
هللا َو ورضْ َوانا ً وني َماهُ ْم فوي ُوجُو وه وهم ام ْا بَثَ ور ال ُّسجُو ود ً َٰ َذلوة َ
ُنجكدا يَ ْبتَ ُغوسَ فَنْ ال اماَ ك و
الةزركا َع وليَ وغةيأَ وب وهة ُم ْال ُضفكةا َر ً َوعَة َد ك
ْجةدُ ُّ
يل َكزَرْ ع بَ ْخ َر َج َش ْ أَهُ فَآ َز َرهُ فَانْةتَ ْغلَأَ فَانْةتَ َو َٰى َعلَ َٰ
هللاُ
ةأ نُةو وق وه يُع و
نج و
اإل و
وفي ْ و
َظيما) ك(.)70
ت وم ْنهُم كم ْغفو َرة َوبَجْ را ع و
الك وثياَ آ َمنُوا َو َع وملُوا ال كالو َثا و
ففةةي اآليةةة الضريمةةة ي ة

ةي مثمةةد ﷺ ب ةةفات نبيلةةة كةةونهم بشةةدا ُ علةةأ
هللا نةةبثانه واعةةالأ بصة َ
ةثاب النبة ا

ار ،رحما بينهم ،ك
وبس صفااهم مةثكورة فةي التةوراة واإلنجيةل كةزرع بخةر َج فوراخةهُ المتفرعةة فةي جوانبةه ،ثة كم
الضفك و
بصب َ غليظا ...
ويستلهم الشاعر ق ة نيدنا نليماس (عليه السالم) مةل الةري  ،وكةثلل مةل بلقةية ،ويسةتدعي قولةه اعةالأ(:
َةي عَةالو ومياَ )( )71ويُوظفةه فةي
ض الكتوةي بَا َر ْكنَةا فويهَةا ً َو ُكنكةا وب ُضةلا ش ْ
َولو ُسلَ ْي َماسَ الرا ي َ ع و
َاصفَة اَجْ وري وبأ َ ْم ور وه يولَةأ ْاألَرْ و
الةةن الشةةعري ،ولضنكةةه م يضتفةةي بق ة ا اآليةةة الضريمةةة ،وينكمةةا يُنةةي دملةةة جديةةدة بمةةا يتنانةةد مةةل الواقةةل الةةثي
يرنمه ،وهو ما يُ لةق عليةه "بةـالتناص الالشةعوري ،بو انةاصُّ التفةا  ...وينةدرج اثتةه التلمةي والرمةز والتلةوي
واإليما واإلشارة ،وهو عملية شعورية يقوم بها األديد بانتنتاجات مل الن

المتداخَل معه ،ويبراز بفضار معينةة

يوحي بها ،ويرمز لها ن ه الجديد ،واعتمد هثه امنماط علأ فهم المتلقي واثليله للن

"(.)72

ويتن ذلل ما خالل ق يداه "ان كزل كريما في بالد كريمة" يذ يقول:
ساااالوا الطاااااد ار الميمااااون ..ماااان فيااااه أودعنااااا
ا
ساااااااااااليمانا  .أم لقاااااااااااي

أم قلاااااااااااب أ َّماااااااااااة

و امااااان فاااااي ساااااا الاااااري للااااارور أسااااالا امنا
و نسااااااان عااااااين فااااااي العوينااااااة و َّدعانااااااا

()73

وكثلل في قوله في لق يدة نفسها:
ف ناااااتا الااااا ي فاااااي منطااااا الطيااااار ملهااااا ٌ

اااااااار فااااااااي دور العرو ااااااااة أو نَّاااااااا
" نا
ا

()74

ْةر َوبُواوينَةا وم ْةا
يذ وظك الشاعر قوله اعالأَ ( :و َو ور َ ُنلَ ْي َماسُ دَا ُوو َد ً َوقَا َل يَا بَيُّهَا النكاوُ ُعلا ْمنَا َم ْن و ة َ
ق ال كي و
َي ً يو كس َٰهَ َثا لَهُ َو ْالفَنْ ُل ْال ُم وبياُ ك) ( ،)7١فيجعل ذلل جز ا ما خ ابه الشعري بما يتناند مل الواقل ال َمعي ،
ُكلا ش ْ
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فالشاعر نظم هثه الق يدة في اوديل الر،ية (برورقيبةة) بمنانةبة رحلتةه يلةأ بةالد اركيةا البيةة لةدعوة مةا
ر،يسها يذ وصفه ب فات عديدة منها بنكه يعرف مةا يةدور فةي بمةور الةبالد العربيةة بأنةرها ،فدملةة عبةارة (من ةق
ال ير) فيها نوع ما التمييز عا نواه ،وفي القرآس الضريم بينا فيها التمييز الثي ميكزهما هللا علأ ما نواهما.
"ولع كل مشضلة التعبير هي التي اثمل الشعرا علأ التفتي

عةا عبةارات جديةدة غيةر مسةتهلضة اسةت يل بس

واقتسةام
انقل بكبر قدر ممضا ما المعاناة واإلحساو ،وهي ادفعهم يلأ خلق رموز جديةدة ،وبعةث بنةاطي َر قديمةة،
و
برض مجهولة ،وانتعارة لغة دينية وآيات قرآنية ،وانميا معاني الةوحي بلغةة اثاكيةه وصةياغة اؤاخيةه ،ويس لةم
ابلغ شأوه"( ،)76لثلل كان لغة القرآس الضريم بو ما يتك ةل بهةا مةا دممت ي ةوغها الشةاعر وفقةا لرؤيةاه الثاايةة،
رافدا مه كما للشعر العربي المعاصر ،يستقي منه الشعرا اةراكيبهم الجديةدة ،ومةا هنةا انةتند الشةاعر مفةدي زكريةا
علأ هثه اللغة ،لما امتلضه ما قوكة التأثير ،فيقول:
و ا اركااااااتا ااااااينا العاااااار والتاااااار لح امااااااةً

ياااااااااااادعمها اوسااااااااااااالم مهمااااااااااااا تو َّزعنااااااااااااا

لاااااااتن اعااااااادتنا فاااااااي الطريااااااا سياساااااااةا

فاااااااااانحن أ ااااااااااقَّاج ،و ن عاااااااااادت عاااااااااادنا

انتعل الشاعر بنية الن

()77

القرآني ،وصاغها في شةعره ليعباةر عةا موقة

العةرب مةا األاةرا بةأنكهم بشةقا كةونهم

يدينوس بديا اإلنالم ،حتكأ ويس فركقتهم السيانة ،ولضا يس بردام غير ذلل واختلفةتم معنةا ،فةنثاُ جةاهزوس لتةوض
ةأ َربُّ ُضة ْم بَ ْس يَةرْ َح َم ُض ْم ً َويو ْس عُة ْداُ ْم عُة ْدنَا ً
المعار معضم  ...وقد بثب ذلل ما خالل اناصا ةه مةل قولةه اعةالأَ (:ع َس َٰ
َو َج َع ْلنَا َجهَنك َم ول ْل َضا وف ورياَ َح و يراك) (.)79
ك
يس يفادة الشاعر ما الن
اقت اص الن

القرآني لم اضا مجرد زينة لفظية ،وينكما انتفادة مةا التعبيةر المةوحأ ،واة كم عبةر

الديني الغا،د ما خالل انزيا نسةبي عةا صةيغته األصةلية مةل بقةا بنيتةه العميقةة ،بثيةث يسةهل

علأ القار انتدعاؤه وامثيله ما خالل معرفته بالن
ويُتابل مفدي زكريا انتثماره للن

الديني بو القرآني (.)71

القرآنةي فةي شةعره ،مسةتفيدا مةا الت ةاب القرآنةي يذ يقةول فةي ق ةيدة

"شعد الجزا،ر م ينسأ لضم ذمما":
و نَّ فااااااااااي العاااااااااار األحاااااااااارار أفتاااااااااادةً
يذ يظهر ما الن

السابق الثنور الواض للن

()80

تااااااااااا وي لياااااااااااه ويهواهاااااااااااا وتهاااااااااااوار

القرآني ،فنراه يتناص مل قولةه اعةالأ ( َربكنَةا يوناةي بَنْة َض ْن ُ وم ْةا

ْةوي يولَة ْي وه ْم َوارْ ُز ْقهُة ْم ومةاَ
ُذرا يكتوي وب َواد َغي وْر وذي زَرْ ع وع ْن َد بَ ْيتو َ
ةاو اَه و
ل ْال ُم َثر وكم َربكنَا لويُقوي ُموا ال َكالةَ فَاجْ َعلْ بَ ْفئودَة وماَ النك و
ت لَ َعلكهُ ْم يَ ْش ُضرُوسَ ) (.)91
الثك َم َرا و
يتكن ما ذلل ك
بس التفاعل التناصي السابق في شعر مفدي زكريا ا كم اوظيفه ب ورة الت ةابق ،فجةا الةن
الشعري متآلفا مل الن
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القرآني ليؤكد الدملة في الن

 ،وهو ما يس كمأ بالتناص المباشر،
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ونعني به "هو عملية واعية اقوم بامت اص واثويةل ن ةوص متداخلةة ،ويثةوي اوظية

الةن

المرجعةي ذااةه

دوس مواربة ،بو امويه ،بو اثري  ،بو اداخل معاكة له"(.)92
فإفادة الشاعر ما اللغة القرآنية ينكما هي ونيلة لنقل التجربة عبر المتيلة ،فاللغة العد الةدور األنانةي فةي
نقل التجربة اإلنسانية واوصيلها ،وعلأ قدر امضا الشاعر ما انتغالل اإلمضانات الفضرية الضامنةة فةي اللغةة يضةوس
نجاحه في نقل التجةارب واوصةيلها ( ،)93والقةرآس الضةريم كةاس م ةد َر ثةرا ويبةداع لةدى الشةعرا عمومةا ومفةدي
زكريا خ وصا.
ويمثل التنةاص األدبةي الشةعري عنةد مفةدي زكريةا نق ةة امن ةالق لةدى الشةاعر ،والمثفةز لةه للتعبيةر عةا
الثياة اليومية التي يثياها غيره ما الشعرا  ،فللتنةاص األدبةي دور مهةم فةي يثةرا لغةة الةن

الشةعري ،واثويلةه

يلأ قوكة دافعة اُثري التجارب األدبية للشعرا  ،ونقل رؤيتهم ومبتغاهم يلأ المتلقي؛ لثلل كان العةودة يلةأ التةرا
هدفا غنياا يستثمره الشاعر لمن ن ه قيما احتجاجية وجمالية ،كوس الترا الشعري له نةي رة م يضةاد يفلة منهةا
الشاعر ،والشاعر المعاصةر عليةه بس يفهةم التةرا  ،وبس يعيةه حتةأ يتغلغةل فةي نفسةه ،في ةب جةز ا مةا اضوينةه،
ويست يل بعده بس ي ل يلأ بنلوبه التاص ،والشاعر ما هثا المستوى يتجاوز الترا عا كمة ،فيني

يليةه جديةدا

وم يأوي يلأ ظلمه ،بل يترج يلأ باحة التجربةة الوانةعة ،ويثةة يحسانةا عميقةا بسةي راه علةأ اللغةة ،بةل علةأ
الشعر(.)94
وقةةد وجةةد الشةةاعر مفةةدي زكريةةا فةةي موروثةةه الشةةعري مةةادة خ ةةبة اعينةةه فةةي التعبيةةر عةةا قنةةاياه ،فجةةا
بع

اوظي

المعاني التي براد يي الها للمتلقي.

الجز،يات الشعرية في ثنايا ببيااه بق د ادعيم بع

بالبشا،ر طاف " اناص مل الشاعر ببو ال يةد
وما الق ا،د التي نظمها مفدي زكريا ق يدة "ابارك شهدا
و
المتنبي ،فيقول:
م الشاااااااعب خياااااااراً ونعماااااااةً
وين ااااااار فاااااااو ا

()85

م العاااااروس الااااادراه )
(كماااااا ن ااااا ارت فاااااو ا

انتدعأ الشاعر البي المشهور للمتنبي ،والثي يقول فيه:
م األحيااااااااااااد كلَّااااااااااااه
ن اااااااااااارته فااااااااااااو ا

م العااااااروس الاااااادَّراه
كمااااااا ن اااااا ارت فااااااو ا

()86

ك
ولضا هثا التناص لم يضا ألجل القتل والتنضيل بالعدو كما وجدناه عند المتنبي ،وينكما نُ وظ َم هةثا البية مةا بجةل ذكةر
مناقد ومثانا ر،ية الجزا،ر (بورقيبة) علأ شعبه.
ويتناص الشاعر في ق يداه "الثبي ال اعد" مل بحمد شوقي فيقول فيها:
وساااااااارو فااااااااي فاااااااا الزمااااااااان ز اننااااااااا ً
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ً()87

مااااااااا الً فااااااااااي فاااااااااا الزمااااااااااان اااااااااارودا
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فانتثنر مفدي زكريا في هثا البي ق يدة بحمد شوقة (الهمزية) المشهورة ،والتي يقول فيها:
ولااااااااااا اد الهااااااااااادو فالكادناااااااااااات

()88

وفااااااااااااا ال َّزماااااااااااااان تاباسااااااااااااا ًما وثنااااااااااااااج

اااااااااااياج

ويتنةةاص مفةةدي زكريةةا مةةل الشةةاعر التونسةةي المبةةدع ببةةي القانةةم الشةةاباي ،يذ نةراه قةةد اةةأثك َر بةةبع

بشةةعاره،

وانتثنرها في شعره ،يقول الشاعر مفدي زكريا في ق يدة "الثبي ال اعد":
()89

اااااااااابار الجديااااااااااادا
ـااااااااااافل يساااااااااااتقبل الصا
ا

اساااااااااا ال غاااااااااار كالمالداااااااااا أو كالطااااااااااـ

يذ انتثنر مفدي زكريا قول الشاعر التونسي ببي القانم الشاباي الواردة في ق ةيدة "صةلوات فةي هيضةل
الثد" والتي نظمها عام 1131م ،يذ يقول فيها:
اع ااااااااااااااااااااةٌ أناااااااااااااااااااات كالطفولااااااااااااااااااااة

كاااااااألحالم ،كاااااااللَّحن ،كالصاااااابار الجديااااااد

()90

وما المالحأ ك
بس مفدي زكريا في ن ا وه السابق قد اأثكر بأبي القانم الشابي ،يذ نجدهما قد التقيةا فةي الضلمةات
"ال فولة ،ال با  ،الجديد" فنال عا انكهما يلتقياس في مواطاَ عديدة ما شعرهما (.)11
ويتناص الشاعر مل المةورو اإلنةالمي ،وشت ةيات التةاريخ اإلنةالمي ،وكةثلل الرمةوز الدينيةة ،فنةال
عا الشت يات العالمية.
فانتثنار التاريخ وانتلهام مع يااه الدملية في الن

الشعري ،ينتأ امازجا ويتلةق اةداخال بةيا الثركةة

الزمنيةةة ،يذ ينسةةضد الماضةةي بضةةل يشةةارااوه واثفيزااةةه وبحداثةةه علةةأ الثاضةةر بضةةلا مةةا لةةه مةةا طزاجةةة اللثظةةة
الثاضرة ،فيما يشبه اواكبا ااريتيا يومئ الثاضر به يلأ الماضي (.)12
وهثا ما جعل الشاعر مفدي زكريا يوظ

في ن ا وه الشعري شت يات مركت بتجربةة شةبيهة بتجربتةه ،لمة اد

جسر التواصل مل المتلقي ،بو انتلهام العبر والمواعأ مل الل الشت يات.
وما الشت يات الدينية التي يتناص معها مفدي زكريا؛ شت ية نيدنا مونأ (عليه السةالم) مةل ع ةااه،
ونيدنا نليماس (عليه السالم) مل نسأاه.
وهثا ما نجده في ق داه "هل دم األحرار في بنزرت ناما؟" يذ يقول:
وعصاااااااا موسااااااا تشااااااا البحااااااار مااااااان

اااااااااااالحج ال العصاااااااااااا ااااااااااا َّ ال الماااااااااااا

وسااااااااااااااااااليمان علاااااااااااااااااا منساااااااااااااااااا ته

هااااااااااال علااااااااااا نسااااااااااا ته أماااااااااااان داماااااااااااا

جااااااااااااا َّل عااااااااااااادل
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ماااااااااااااا أع ا اماااااااااااااه

و از اكااااااااااات فاااااااااااي

()93

عاااااااااااينٌ ال تناماااااااااااا
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وقد اناصك الشاع ُر مل شت يات ااريتية ،فعندما اَ َثة كد عةا قنةايا م ةيرية اهة ُّم األ كمةة نجةده يتنةاص مةل
الل الرموز ،بما يُعنةأ بهةا الةن

واقريةل المتلقةي "فالشةعر األصةيل هةو الةثي يعتمةد المةورو األصةيل ويُثةاو ُل

افجيره في ضمير القار "(.)14
بس ال َعالقة بيا الشعر والتاريخ اع ُّد "موصوفة بالتساكا ،بي ك
كما ك
بس بحدهما يسضا اآلخر ،وموصوفة كةثلل
بالسعي المشتر لإلمسا بتجربةة الضةوس :التةاريخ بجدلةه اإلنسةاني ،والشةعر بمثاولتةه بس يو ا
ظة َ هةثا الجةدل فةي
خلق شعرية ات

بمالم جدلية علأ مستوى البنية والدملة"(.)1١

لةةثلل بةةرزت اناصةةات كثيةةرة مةةل التةةاريخ نةةوا اإلنةةالمي بو غيةةره ،فةةي بعمةةال الشةةاعر مفةةدي زكريةةا،
ت التاريخ ،وما هثا ما نجده في ق يداه "هل دم األحرار في ايزرت ناما؟" يذ يقول:
وبالتثديد مل شت يا و
لاااااااو رسناااااااا (قاااااااي ٌ ) ينسااااااا (عاااااااامراً)

()96

أو رسنااااااااااا (عماااااااااار) ينساااااااااا الخيامااااااااااا

وكةثلل فةي ق ةيدة "دم األحةرار فةي ايةزرت بجلةأ" فيةثكر شت ةيات ااريتيةة عديةدة ،حةيا يتثة كد عةا
مدينة "ايزرت" عبر ااريتها العميق فيقول:
المرياااااااااااااد

وهااااال (يوليااااااوس قيصااااار) كااااااان ياااااادري

فصاااااااااااااانا حماااااااااااااار اااااااااااااا

و اعبَّااااااااااا اد (ال ااااااااااان ماااااااااااروان) ال ناياااااااااااا

فافا َّجااااااااااااااا ار وعياااااااااااااااا النباااااااااااااااد الجدياااااااااااااااد

وأساااااااطول (ا ااااااان أ لاااااااب) فيااااااا أزجاااااااـ

ـاااااااااااا ساااااااااااافادناه لرومااااااااااااا يسااااااااااااتزيد

()97

فقةد انةاصك الشةاعر مةل شت ةيات عديةدة ،فةةـ (يوليةوو قي ةر) هةو يمبراطةور رومةاني ،يذ فةت الرومةةاس
مدينة (ايزرت) بعد انتها حضم الفينيقييا ننة ( )146قبل الميالد ،وح كل بها يوليوو قي ر فجعلها قاعةدة ألعمالةه
والبثر ،ب كما ابةا مةرواس فيق ةد بةه (عبةد الملةل بةا مةرواس)؛ يذ فةت هةثه المدينةة مةل معاويةة بةا
الثربية في البرا
و
حديأ ننة 41ه قبل اوليه التالفة ،وب كما (ابا بغلد) فيق د بهةم بنةو األغلبةة الةثيا اعتنةوا بهةثه المدينةة فةي القةرس
السادو للهجرة ،وااتثوها دا َر صناعة لألن ول ،وان لقوا منها لفت نواحل يي اليا (.)19
وما الشت يات التاريتية التي اناصك معها الشاعر مفدي زكريا شت ية صال الديا األيةوبي ،وهةثا مةا
وجدناه في ق يدة "الثبي ال اعد" فيقول:
صاااااالر الااااادين
ساااااوفا ال يعااااادام الهاااااالل
ا

()99

الحقاااااااااااااودا
فاستصااااااااااااارخي الصا
ااااااااااااليب ا
ا

وكثلل انتثنر الشاعر شت ية (بربروو) ،وهي ما بعظم الشت يات في التاريخ الجزا،ري ،يذ كاسَ
واليا عليها ننة 120ه ،وانمه (خير الديا بربروو) ،وذلل في ق يداه (اقرب كتابل) يذ يقول فيها:
ضااااااات
سااااااامد الااااااا ي ( ر اااااااروس) ف يق ا
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()100

صااااااااااالواته اااااااااااع ار الخلاااااااااااود فلعلعاااااااااااا
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وكثلل شت ية (بحمد زبابنا) والتي بفر َد لها ق يدة كاملة ،يذ يقول:
يااااااااااا ز ا نااااااااااا أ لاااااااااا رفاقاااااااااا عنَّااااااااااا

()101

فااااااي السااااااموات قااااااد احف نااااااا العهااااااودا

قوله:
عشاااااااااات كاااااااااااالوجود دهااااااااااراً مديااااااااااادا

()102

م ز ا ااااااااااا
يااااااااااا ز ا انااااااااااا ويااااااااااا رفااااااااااا ا

كما انةاصك الشةاعر مةل شت ةيات بجنبيةة منهةا شت ةية (ديغةول) وهةو ر،ةية فرنسةا ،فيقةول فةي ق ةيدة
(اقرب كتابل):
واساااااااتفت ياااااااا (ديغاااااااول) اااااااعبا ا نَّاااااااه

()103

حكاااااا ال َّزمااااااان فمااااااا عساااااا أن تصاااااانعا

وكثلل شت ية (هوشميا) مؤنة دولة فيتنام ،فيقول:
عاطلاااااااااي سااااااااانَّةا اولاااااااااه كماااااااااا عطَّاااااااااـ

لااااااااات ماااااااان قباااااااال هو اااااااامينا المرياااااااادا

()104

وما هنا فقد مثكل التناص ونةي ا صةالثا لرصةد اثركةات الةن
انفتاحا دمميا ،ومع يةا للمتلقةي حريةة التعةاي

داخةل الفنةا التةاريتي لةه ،مثققةا بةثلل

معةه ،وبفنة ُل مةا يُق اد ُمةهُ الشةاعر مةا ونةيلة للتنةاص مةل األحةدا

التاريتية هو انتدعا شت يات ذلل التاريخ ،ويقامة عالقَة معه اعتم ُد علأ اقنية الثنور والغياب.
فالشاعر لم يستثنر الشت ية التاريتية لمجرد ارا  ،وينكما انتثنةرها ليعارضةها ،ويتلة ُ
ق منهةا موقفةا
عم ذاا وه ،وبما يُال،و ُم صوراه الشعرية.
حناريا لد و

الخاتمة
ويذ ك
يامام بثثي هثا ،فقد اوصكل يلأ بهم النتا،أ وهي كاآلاي:
ي في
ما هللا نبثانه واعالأ عل ك
و
 .1لقد عاش الشاعر مفدي زكريا في ظلا امحتالل الفرنسي الغاشم علأ الجزا،ةر ،والةثي كةاس يفةرض علةيهم العةي
ةل والةةده ،ودرو القةةرآس الضةةريم ومبةةاد اللغةةة
اثة خةةط الفق ةر ،وعلةةأ الةةرغم مةةا هةةثا ،فقةةد واصةةل اعليمةةه بفنة و
العربية ،فلم يسم والده بأيا شضل ما األشضال لوبا الجهل واألمية بس يفتل بابنه الثي م ب كد له بس ينهل ما العلوم
والمعارف ،والقيم العربية واإلنالمية ما انت اع ،وقد شةرع فةي قةرض الشةعر وعمةره آنةثا اثنتةي عشةرة نةنة،
متأثرا بالشاعر ببي العال المعرا ي ،واننم يلأ صفوف العمل السياني والوطني في بوا،ل الثالثينيةات مةا القةرس
الماضي ،وقد نجنته السل ات الفرنسية مرات عديدة.
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 .2لةةم يُعةةرف مفهةةوم التنةةاص – وهةةو م ة ل نقةةدي جديةةد – فةةي الدرانةةات النقديةةة العربيةةة الثديثةةة كيم فةةي العقةةود
األخيرة ،بالرغم ما وعي النقاد العرب القدامأ لعالقات الن وص مل بعنها ،فقد انقسم النقةاد العةرب يلةأ بقسةام
عدة؛ فمنهم ما عة كده م ة لثا نقةديا جديةدا ،ومةنهم مةا عة كده م ة لثا مرادفةا للسةرقات ،والتنةميا ،وامقتبةاو،
ومنهم ما وق

بيا الفريقيا وقال :ك
يس م

ل وانل يندرج اثتةه الم ة لثات النقديةة العربيةة القديمةة كالسةرقة

والتنميا وامقتباو ،ولضنكه بونل منها.
 .3اعددت اقسيمات النقكاد ألنواع التناص وآليااه وقوانينه ،واجتهدوا في ذلل جملة ما امجتهادات المتنوعة ،والسةبد
هو عدم انتقرار مفهوم الم

ل بعد ،فنال عا بنكه م يزال في طور التشضيل النظري.

 .4كان ببرز اناصات الشاعر التارجية متعلقة بالقرآس الضريم ،األدب العربي القةديم والثةديث ،وبكثةر مةا اناصةااه
الداخليةةة (الثاايةةة) ،فنةةال عةةا ك
بس اناصةةه األدبةةي التةةارجي – ويس لةةم يبلةةغ مةةا التةةأثير مةةا بلغةةه التنةةاص التةةارجي
القرآني – بثكر في صياغته الشعرية ،يذ انتوعد اجارب الشعرا السابقيا ومنامينهم ،وبعةاد امثلهةا فةي اجربتةه
الشعرية ،مما بثرى ن وصه الشعرية وجعلها قادرة علأ اثقيق التوافق بيا الماضي والثاضر.
 .١مةةزج الشةةاعر مفةةدي زكريةةا التنةةاصك الةةداخلي والتةةارجي فةةي ق ةةا،ده ،ليةةدلل مةةا خاللهةةا علةةأ قدراةةه الشةةعرية،
وانفتاحيةةة ن ا ةةه الشةةعري علةةأ المرجعيةةات الثقافيةةة والمعرفيةةة بوصةةفها نةةبيال إلغنةةا التجربةةة الشةةعرية ،وينتةةاج
الدملة ،ويبدو ذلل واضثا فةي ق ةيدة "الةثبي ال ةاعد" يذ اثتةوي علةأ اناصكةات داخليةة ذاايةة ،وخارجيةة دينيةة
وبدبية.
ونةا،ل بنا،هةا،
 .6ش كض َل التناص عند الشاعر مفدي زكريا م درا ما م ادر اشضيل ال ةورة الشةعرية ،وونةيلة مةا
و
وكان موضوعات التناص عنده مستم كدة فةي بكثرهةا مةا بيئتةه الثقافيةة التةي نشةأ فيهةا ،ذلةل مةا انعضةة فةي عمةوم
شعر وه ،بعد بس ض كخ في اناعي و ن وصه الشعرية صورا شتكأ مةا التنةاص بنوعيةه الةداخلي والتةارجي ،األمةر
ل مةا ثقافةة موحيةة وحةةٍّ ا ةويريٍّ ُمعنكة
الثي دعاه يلأ اأثيث نتاجه الشعري بضل ما يُت ا به ويُثريةه ،بمةا امتلة َ
غزير.

الهوامش:
(ُ (1ينظر :جواهر الشعر في العصر الحديث ،الشربيني شريدة ،دار الحديث ،القاهرة ،د.ط.1621 :6112 ،
(ُ (6ينظر :األدب الجزائري وملحمة الثورة ،بلقاسم بن عبد اهلل ،دار األوطان للنشر والتوزيع ،ط ،6112 ،1ج.622 :6
(ُ (2ينظر :عذب قصائد مفدي زكريا ،سارة حسين الجابري ،نشر وتوزيع إصدارات العوادي ،د.ط.2 :6112 ،
(ُ (2ينظر :جواهر الشعر في العصر الحديث.1621 :
(ُ (2ينظر :مفدي زكريا شاعر مجد الثورة.12 :

( (2مفدي زكريا شاعر الثورة الجزائرية ،حسن فتح الباب ،الدار المصرية اللبنانية ،ط.61 :1991 ،1
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(ُ (1ينظررر :الشررعر الج ازئررري الحيررث اتجاهاتررا ونصائصررا الفنيررة ،محمررد صررالح ناصررر ،المنصررور للترقيررة الثقافيررة والعلميررة
واإلسالمية ،الجزائر ،ط.12 :6112 ،2
وينظررر :ج رواهر الشررعر فرري
وينظررر :بعررذب قصررائد مفرردي زكريرراُ ،8 :
(ُ (8ينظررر :مفرردي زكريررا ،تحررت ظررال الزيتررونُ ،8 :
العصر الحديث.1621 :

(ُ (9ينظر :جواهر الشعر في العصر الحديث.1621 :

( (11جمه ررة الل ررة ،ابررن دريررد ببررو بكررر محمررد بررن دريررد األزدي ،ماسسررة الحلبرري وشررركاا للنشررر والتوزيررع ،القرراهرة ،ج،1
.112 :1926

( (11لسان العرب ،ابن منظور ،ببو الفض جما الدين محمد بن مكرم ،دار صادر ،بيروت ،ج.98 :1
( (16ترراج العررروم مررن ج رواهر القرراموم ،الزبيرردي ،محمررد مرتضررو الحسرريني ،منشررورات دار مكتبررة الحيرراة ،بيررروت ،مررادة
(نص) ،ج ،11د.ت.221 ،
( (12المعجم الوسيط ،مصطفو إبراهيم ،مجمع الل ة العربية ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،مادة (نصص).962 :

(ُ (12ينظررر :التنرراص مررع الشررعر العربرري ،عبررد الواحررد لالرراة ،مجلررة األقررالم ،العرردد ،16 ،11 ،11لسررنة  ،9ب ررداد :1992
.611
(ُ (12ينظر :آفاق التناصية المفهوم والمنظور ،ترجمة :عمر نير البقاعي ،الهيئة المصرية العامرة للكتاب.21 :1998 ،
(ُ (12ينظر :ظا هرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث ،د .علوي الهاشمي ،ماسسة اليمامة ،الرياض.21 :

(ُ (11ينظر :النطيئة والتكفير ،د .عبد اهلل ال ذامي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط.688 :6112 ،2
(ُ (18ينظر :ظاهرة الشعر المعاصر في الم رب العربي مقاربة بنيويرة تكوينيرة ،محمرد بنريم ،دار التنروير للطباعرة والنشرر،
بيروت ،ط.621 :1982 ،6

(ُ (19ينظررر :الم اريررا المح مدبررة مررن البنيويررة إلررو التفكيررح ،عبررد العزيررز حمررودة ،سلسررلة عررالم المعرفررة ،الكويررت ،العرردد ،626
.221 :1998
(ُ (61ينظر :الميار في النقد األدبي ،حسين جمعة ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،سورية.122 :6112 ،
(ُ (61ينظر :التناص في شعر الرواد ،بحمد فاهم ،دار الشاون الثقافية ،ب داد ،ط.12 :6112 ،1

( (66في بصو النطاب النقدي الجديرد ،ترودورون وآنررون ،ترجمرة :د .بحمرد المرديني ،دار الشراون الثقافيرة ،ب رداد ،ط،6
.112 :1989

( (62علررم الررنص ،جوليررا كرسررتيفيا ،ترجمررة :فريرردة ال ازهرري ،مراجعررة :عبررد الجلير نرراظم ،دار توبقررا للنشررر ،الرردار البيضرراء،
ط.61 :1991 ،1
(ُ (62ينظر :معجم المصطلحات األدبية المعاصرة ،سعيد علوش ،دار الكتاب ،بيروت ،ط.162 :1982 ،1
(ُ (62ينظررر :م رروت المالرري نق ررد وحقيقررة ،رو ن ب ررارت ،ترجم ررة :د .منررذر عياش رري ،تقررديم :د .عب ررد ال ررذامي ،دار األرض،
الرياض ،ط.19 :1991 ،1

( (62التناص في الشعر العربي الحديث ،عبد الباسط مراشدة ،دار ورد ،ع ممان ،ط.18 :6112 ،1
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(ُ (61ينظررر :علررم التنرراص المقررارن نحررو مررنها عنكبرروتي تفرراعلي ،عررز الرردين مناصررة ،مجررد ومرري ،ع ممرران ،ط:6112 ،6
.122
(ُ (68ينظر :النطيئة والتكفير.261-261 :
(ُ (69ينظر :المصدر نفسا.261 :

( (21التناص في معارضات البارودي ،تركي المفيض ،ببحاث اليرموح ،مجلد ،9عدد.89 :1991 ،6
( (21تحلي النطاب الشعري ،د .محمد مفتاح ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيروت ،ط.162 :6112 ،2

(ُ (26ينظر :قضايا قراءة النص الشرعري الحرديث مرن نرال ممارسراتا عنرد النقراد العررب ،د .توفيرق الزيردي ،مجلرة الموقري
األدبي ،العدد  ،189كانون الثاني.1 :1981 ،
(ُ (22ينظررر :التنرراص صررح جديررد لعملررة قديمررة ،د .حسررين حرمررة ،مجلررة مجمررع الل ررة العربيررة ،دمشررق ،مجلررد  ،12الجررزء:6
.129
(ُ (22ينظر :انفتاح النص الروائي ،سعيد يقطين ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء.62 :6111 ،
( (22ديوان تحت ظال الزيتون ،مفدي زكريا ،الماسسة الوطنية للفنون المطبعية ،الجزائر.6111 ،
( (22ديوان اللهب المق مدم ،مفدي زكريا ،موقع للنشر ،الجزائر ،ط.66 :6116 ،2
( (21ديوان تحت ظال الزيتون.92 :
( (28ديوان اللهب المق مدم.11 :
( (29المصدر نفسا.26 :

( (21سوي نتحدث عنها في التناص النارجي القرآني.
( (21ديوان تحت ظال الزيتون.126 :
( (26ديوان اللهب المق مدم.22 :

( (22ديوان تحت ظال الزيتون.19 :
( (22ديوان اللهب المق مدم.21 :

(45) http// www.wikizico.com .
( (22ديوان تحت ظال الزيتون.11 :
( (21ديوان تحت ظال الزيتون.11 :
( (28المصدر نفسا.29 :

(49) http// www.ar.m.wikipedia.com .
( (21ديوان تحت ظال الزيتون.69 :
( (21المصدر نفسا.19 :

( (26ديوان اللهب المق مدم.22 :
( (22ديوان اللهب المق مدم.22 :

256

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن عشر | تأريخ اإلصدار2121-01-5 :م
ISSN: 2706-6495
( (22المصدر نفسا.18 :
(ُ (22ينظر :دينامية النص ،د .محمد مفتاح ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط.112 :1991 ،6
( (22المصدر نفسا.11 :

(ُ (21ينظر :التناص سبيالً إلو دراسة النص الشعري ،شرب داغ ،مجلة فصو  ،مجلد  ،12العدد األو .122 :1991 ،
(ُ (28ينظر :دينامية النص.112 :

(ُ (29ينظر :النص ال ائب ،تجليات التناص في الشعر العربي ،محمد م
عزام ،دراسة منشورة في موقع اتحراد الكتراب العررب،
دمشق.6 :6111 ،
(ُ (21ينظر :تحلي النطاب الشعري.162 :
( (21التراث النقدي وقراءة التراث المعاصر ،د .ماجدة حمود ،مجلة التراث العربي ،العدد النامم.161 :1992 ،
(ُ (26ينظر :لتناص معيا اًر نقدياً ،شعر بحمد مطر بنموذجاً ،بحمد عبام كام  ،رسالة ماجسرتير ،كليرة اادابج جامعرة ذي
وينظررر :إشرركاليات الق رراءة وآليررات التروي ر  ،نصررر حامررد ببررو زيررد ،المركررز الثقررافي العربرري ،الرردار
قررارُ ،111 :6111 ،
البيضاء ،بيروت ،ط.668 :6112 ،1

(ُ (22ينظر :التناص الديني في شعر البياتي ،د .بحمد طعمة حلبي ،آفاق المعرفة ،عدد  ،262حزيران.622 :6111 ،
( (22ديوان تحت ظال الزيتون.22 :
( (22سورة القدر :ااية .1

( (22ديوان :اللهب المق مدم.11 :
( (21سورة القدر :ااية .1
( (28ديوان :تحت ظال الزيتون.121 :
( (29ديوان :اللهب المق مدم.22 :
( (11سورة الفتح ،ااية .69

( (11سورة األنبياء ،ااية .81
( (16التناص ،دراسة نقدية في الترصري والنشررة والمصرطلح ومقاربترا بربعض القضرايا النقديرة القديمرة ،د .عبرد الفتراح داوود
كاح.21 ،
( (12ديوان :تحت ظال الزيتون.122 :
( (12ديوان :تحت ظال الزيتون.122 :
( (12سورة النم  ،ااية .12
( (12ا تجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ،عبد الحميد جيدة ،ماسسة نوف  ،بيروت ،ط.22 :1981 ،1
( (11ديوان :تحت ظال الزيتون.122 :
( (18سورة اإلسراء ،ااية .8
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(ُ (19ينظررر :التنرراص فرري شررعر محمررد القيسرري ،نررداء علررم يوسرري ،رسررالة ماجسررتير ،كليررة الد ارسررات العليررا ،جامعررة النجرراح
الوطنية ،نابلم ،فلسطين.26 ،6116 ،
( (81ديوان :تحت ظال الزيتون.119 :
( (81سورة إبراهيم ،ااية .21
( (86التناص في شعر ببي العرالء المعرري ،د .إبرراهيم مصرطفو محمرد الردهون ،عرالم الكترب الحرديث ،إربرد ،األردن ،ط،1
.69 ،6111

(ُ (82ينظرر :األصرو القرآنيرة فرري نقرد الشرعر العربري المعاصررر فري مصرر ،عردنان حسررين قاسرم ،منشرورات منشررة الشررعبية
للنشر والتوزيع ،ليبيا ،ط.12 ،1981 ،1
(ُ (82ينظر :قراءة جديدة لشعرنا القديم ،صالح عبد الصبور ،منشورات إقرب ،بيروت ،لبنان( ،د.ت).18 :
( (82ديوان :تحت ظال الزيتون.128 :
( (82شرح ديوان المتنبي ،للبرقوقي ،دار نشر مكتبة العربي ،بيروت ،لبنان ،1919 ،ج.92 ،2
( (81ديوان :اللهب المق مدم.19 :

( (88الشوقيات ،بحمد شوقي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لنان ،د.ط ،د.ت ،ج.22 ،1
( (89ديوان :اللهب المق مدم.12 :

( (91ديوان ببي القاسم الشابِّي :شرحا وضبطا وق مد َم لاُ :غريد الشيخ ،منشورات األعلمي للمطبوعات ،بيروت ،لبنان ،ط،1
1999م.22 :
( (91نكتفي بهذا المثا تجنباً لإلطالة.

(ُ (96ينظر :ل ة الشعر العربي المعاصر ،رجاء عبيد ،دار منشرة المعاري ،ا سكندرية.611 :1992 ،
( (92ديوان :تحت ظال الزيتون.11 :
( (92كيي نتذوق قصيدة حديثة ،عبد اهلل ال ذامي ،مجلة الفصو  ،ج ،6ما ،2عدد.98 :1982 ،2

( (92الشعر والتاريخ :شعرية التناص ،ناظم عودة ،مجلة األقالم ،العدد  ،8-1م .126 :1996 -61
( (92ديوان :تحت ظال الزيتون.81 :
( (91المصدر نفسا.82 :
(ُ (98ينظر :ديوان :تحت ظال الزيتون.82 :
( (99ديوان :اللهب المق مدم.61 :
( (111المصدر نفسا.122 :
( (111المصدر نفسا.19 :
( (116المصدر نفسا.61 :

( (112المصدر نفسا.121 :

( (112ديوان :اللهب المق مدم.62 :
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قادمة المصادر والمراجد
 القرسن الكري .
 .1اماجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ،عبد الثميد جيدة ،مؤنسة نوفل ،بيروت ،ط.1190 ،1
 .2األدب الجزا،ري وملثمة الثورة ،بلقانم با عبد هللا ،دار األوطاس للنشر والتوزيل ،ط.2013 ،1
 .3يشضاليات القرا ة وآليات التأويل ،ن ةر حامةد ببةو زيةد ،المركةز الثقةافي العربةي ،الةدار البينةا  ،بيةروت ،ط،7
.200١
 .4األصةول التراثيةةة فةي نقةةد الشةعر العربةةي المعاصةر فةةي م ةر ،عةةدناس حسةيا قانةةم ،منشةورات منشةةأة الشةةعبية
للنشر والتوزيل ،ليبيا ،ط.1191 ،1
 .١بعثب ق ا،د مفدي زكريا ،نارة حسيا الجابري ،نشر واوزيل يصدارات العوادي ،د.ط.2014 ،
 .6آفاق التناصية المفهوم والمنظور ،ارجمة :عمر خير البقاعي ،الهيئة الم رية العامرة للضتاب.1119 ،
 .7انفتا الن

الروا،ي ،نعيد يق يا ،المركز الثقافي العربي ،الدار البينا .2001 ،

 .9ااج العروو مةا جةواهر القةاموو ،الزبيةدي ،مثمةد مرانةأ الثسةيني ،منشةورات دار مضتبةة الثيةاة ،بيةروت،
د.ت.
 .1اثليل الت اب الشعري ،د .مثمد مفتا  ،المركز الثقافي العربي ،الدار البينا  ،بيروت ،ط.200١ ،4
 .10الترا النقدي وقرا ة الترا المعاصر ،د .ماجدة حمود ،مجلة الترا العربي ،العدد التامة.1113 ،
 .11التناص الديني في شعر البيااي ،د .بحمد طعمة حلبي ،آفاق المعرفة ،عدد  ،١2١حزيراس.2007 ،
 .12التناص نبيال يلأ درانة الن

الشعري ،شربل داغ ،مجلة ف ول ،مجلد  ،16العدد األول.1117 ،

 .13التناص صل جديد لعملة قديمة ،د .حسيا حرمة ،مجلة مجمل اللغة العربية ،دمشق ،مجلد .7١
 .14التناص في الشعر العربي الثديث ،عبد البانط مراشدة ،دار ورد ،ع كماس ،ط.2006 ،1
 .1١التناص في شعر ببي العال المعري ،د .يبةراهيم م ة فأ مثمةد الةدهوس ،عةالم الضتةد الثةديث ،يربةد ،األردس،
ط.2011 ،1
 .16التناص في شعر الرواد ،بحمد فاهم ،دار الشؤوس الثقافية ،بغداد ،ط.2004 ،1
 .17التنةةاص فةةي شةةعر مثمةةد القيسةةي ،نةةدا علةةة يونة  ،رنةةالة ماجسةةتير ،كليةةة الدرانةةات العليةةا ،جامعةةة النجةةا
الوطنية ،نابلة ،فلس يا.2012 ،
 .19التناص في معارضات البارودي ،اركي المفي

 ،ببثا اليرمو  ،مجلد ،1عدد.1111 ،2

 .11التناص مل الشعر العربي ،عبد الواحد لؤلؤة ،مجلة األقالم ،العدد ،12 ،11 ،10لسنة  ،1بغداد .1114
 .20التناص معيارا نقديا ،شعر بحمد م ر بنموذجةا ،بحمةد عبةاو كامةل ،رنةالة ماجسةتير ،كليةة اآلداب /جامعةة ذي
قار.2010 ،
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 .21التناص ،درانة نقدية في التأصيل والنشةأة والم ة ل ومقاربتةه بةبع

القنةايا النقديةة القديمةة ،د .عبةد الفتةا

داوود كا .
 .22جمهرة اللغة ،ابا دريةد ببةو بضةر مثمةد بةا دريةد األزدي ،مؤنسةة الثلبةي وشةركاؤه للنشةر والتوزيةل ،القةاهرة،
.1132
 .23جواهر الشعر في الع ر الثديث ،الشربيني شريدة ،دار الثديث ،القاهرة ،د.ط.2016 ،
 .24الت يئة والتضفير ،د .عبد هللا الغثامي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط.2006 ،6
 ،د .مثمد مفتا  ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط.1110 ،2

 .2١دينامية الن

 .26ديةةواس ببةةي القانةةم الشةةاباي :شةةرحه وضةةب ه وقة كد َم لةهُ :غريةةد الشةةيخ ،منشةةورات األعلمةةي للم بوعةةات ،بيةةروت،
لبناس ،ط1111 ،1م.
 .27ديواس اللهد المق كدو ،مفدي زكريا ،موضم للنشر ،الجزا،ر ،ط.2012 ،3
 .29ديواس اث ظالل الزيتوس ،مفدي زكريا ،المؤنسة الوطنية للفنوس الم بعية ،الجزا،ر.2007 ،
 .21شر ديواس المتنبي ،للبرقوقي ،دار نشر مضتبة العربي ،بيروت ،لبناس.1171 ،
 .30الشعر الجزا،ري الثيةث ااجاهااةه وخ ا ،ةه الفنيةة ،مثمةد صةال ناصةر ،المن ةور للترقيةة الثقافيةة والعلميةة
واإلنالمية ،الجزا،ر ،ط.2013 ،3
 .31الشعر والتاريخ :شعرية التناص ،ناظم عودة ،مجلة األقالم ،العدد  ،9-7و .1112 -27
 .32الشوقيات ،بحمد شوقي ،دار الضتاب العربي ،بيروت ،لناس ،د.ط ،د.ت.
 .33ظاهرة التعالق الن ي في الشعر السعودي الثديث ،د .علوي الهاشمي ،مؤنسة اليمامة ،الرياض.
 .34ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب العربي مقاربة بنيوية اضوينيةة ،مثمةد بنةية ،دار التنةوير لل باعةة والنشةر،
بيروت ،ط.119١ ،2
 .3١علم التناص المقارس نثو منهأ عنضبواي افاعلي ،عز الديا مناصرة ،مجدموي ،ع كماس ،ط.2006 ،2
 .36علةةم الةةن

 ،جوليةةا كرنةةتيفيا ،ارجمةةة :فريةةدة الزاهةةي ،مراجعةةة :عبةةد الجليةةل نةةاظم ،دار اوبقةةال للنشةةر ،الةةدار

البينا  ،ط.1111 ،1
 .37في بصول الت اب النقدي الجديد ،اودوروف وآخروس ،ارجمة :د .بحمد المةديني ،دار الشةؤوس الثقافيةة ،بغةداد،
ط.1191 ،2
 .39قرا ة جديدة لشعرنا القديم ،صال عبد ال بور ،منشورات يقرب ،بيروت ،لبناس( ،د.ت).
 .31قنايا قرا ة الن

الشعري الثةديث مةا خةالل ممارنةااه عنةد النقةاد العةرب ،د .اوفيةق الزيةدي ،مجلةة الموقة

األدبي ،العدد  ،191كانوس الثاني.1197 ،
 .40كي

نتثوق ق يدة حديثة ،عبد هللا الغثذامي ،مجلة الف ول ،ج ،2مأ ،4عدد.1194 ،4

 .41لساس العرب ،ابا منظور ،ببو الفنل جمال الديا مثمد با مضرم ،دار صادر ،بيروت.
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 .42لغة الشعر العربي المعاصر ،رجا عيد ،دار منشأة المعارف ،امنضندرية.111١ ،
 .43المرايةةا المث كدبةةة مةةا البنيويةةة يلةةأ التفضيةةل ،عبةةد العزيةةز حمةةودة ،نلسةةلة عةةالم المعرفةةة ،الضوي ة  ،العةةدد ،232
.1119
 .44معجم الم

لثات األدبية المعاصرة ،نعيد علوش ،دار الضتاب ،بيروت ،ط.119١ ،1

 .4١المعجم الونيط ،م

فأ يبراهيم ،مجمل اللغة العربية ،دار يحيا الترا العربي ،بيروت.

 .46المعيار في النقد األدبي ،حسيا جمعة ،ااثاد الضتاب العرب ،دمشق ،نورية.2003 ،
 .47مفدي زكريا شاعر الثورة الجزا،رية ،حسا فت الباب ،الدار الم رية اللبنانية ،ط.1117 ،1
 .49مةةوت المؤلةة

نقةةد وحقيقةةة ،رومس بةةارت ،ارجمةةة :د .منةةثر عياشةةي ،اقةةديم :د .عبةةد الغةةةثامي ،دار األرض،

الرياض ،ط.1111 ،1
 .41الن

الغا،د ،اجليات التناص في الشعر العربي ،مثمد ع كزام ،درانة منشورة في موقةل ااثةاد الضتةاب العةرب،

دمشق.2001 ،
50. http// www.ar.m.wikipedia.com .
51. http// www.wikizico.com .
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