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بين االقتباس والتناص  :توافق وتباين
إعداد :نعمة الله شيخ
المقدمة
الحمدللهربالعالمينالذيخلقاإلنسانبحكمتهمنغيرمثالوالاقتباسسبق,
أنزاللقرآنوجعلهسراجامنيرا,
والصالةوالسالمعلىمندعىوهدىإلىصراطمستقيمسيدنامحمدوعلىآلهوصحبهالذيناقتب
سوامنبدائعأنوارهوسقوامنمحاسنكؤوسهوصارواكالنجومالنيرة,
ومنتبعهمبإحسانإلىيوميقواللمنافقونوالمنافقاتللذينءامنواانظرونانقتبسمننوركم،يوم
الينفعمالوالبنونإالمنأتىاللهبقلبسليم.
وبعد  :من المصطلحات الحديثة الظهور في الدراسة العربية مصطلح التناص,
نشأ هذا المصطلح بهذا االسم عند الباحثين الغربيين ,واستفاده النقاد العرب من
الغرب عن طريق الترجمة ,مع أن المفهوم لم يكن يفقد جذوره في التراث األدبي
العربي القديم ,فاهتمام األدباء والبالغيين بقضية السرقات األدبية واالقتباس في
األدب العربي يظهر بشكل جلي مدى تأصل ظاهرة التناص في األدب العربي
تحت مسميات أخرى ,وكلها عبارة عن تصرف األديب شاعرا كان أو ناثرا في
نص الغير ,وتداخل النصوص وتفاعل بعضها مع بعض ,وتوضيح تأثر الالحق
بالسابق في االبداع والمحاكاة في العمل األدبي ,من حيث اللفظ أو المعنى .تهدف
المقالة إلى تسليط الضوء على مفهوم المصطلحين :االقتباس والتناص ,وبيان
رأي بعض الباحثين فيهما ,واإلشارة إلى وجه االتفاق واالفتراق بينهما ,وتحتوي
المقالة بعد المقدمة على النقاط التالية :
 .iاالقتباس  :مفهومه وأنواعه .
 .iiآراء الباحثين حول االقتباس .
التناص  :مفهومه وأنواعه .
.iii
االتفاقواالفتراقبين االقتباس والتناص.
.iv
 .vالخاتمة .
.vi
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االقتباس :مفهومه وأنواعه :
س َها أخذها من معظمها,
س".يقال قبس نارا يَ ْقبِ ُ
االقتباسلغة:مأخوذمنمادة "قَبَ َ
س
س ,والقَ َب ُ
س علما تعلمه,وقبست ُالرجلعلما وأ َ ْق َب ْستُهُ نارا وعلما باأللف فَا ْقت َ َب َ
وقَ َب َ
i
بفتحتين شعلة من نار يَ ْقتَبس َها الشخص.
ii
قااللجوهري :قبستمنهناراأقبسقبسافأقبسنيأىأعطانيمنهقبسا.
iii
وفيلسانالعرب :القبس :النارأوالشعلةمنالنارتقتبسهامنمعظم ,واقتباسهااألخذمنها.
ومنهقولهتعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السالم
iv
ار ُهدًى}.
...{:إِ ِنيآنَ ْستُن ً
َارالَ َع ِليآ ِتي ُك ْم ِم ْن َها ِبقَ َب ٍسأ َ ْوأ َ ِجدُ َ
علَىالنَّ ِ
قال البغوي في تفسيره لآلية { :لَ َع ِليآتِي ُك ْم ِم ْن َها ِبقَبَ ٍس } شعلةمننار،
v
والقبسقطعةمنالنارتأخذهافيطرفعمودمنمعظمالنار.
االقتباس اصطالحا :وأمااالقتباسفي
اصطالحعلماءالبديعفقدعرفوهبعباراتمتنوعةكلهاترميإلىمعنىواحد,
منها :
( )1عرفهالقزوينىبقوله" :االقتباسأنيضمنالكالمشيئامنالقرآنأوالحديثالعلىأنهمنه".
vi

( )2وعرفهالسيوطيبقوله:
االقتباسأنيضمن(أىالمتكلم)نثرهأوشعرهماوقعفيالقرآنالكريمأوالسنةموزوناالعلىأنه
منه .أىالعلىوجهيشعربأنهمنالقرآنأوالسنة ,بأنيقالفيأثناءالكالمقااللله تعالى,
أوقالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم ,فإنذلكاليكونحينئذاقتباسا vii.وفيه يقول:
من ذاك االقتباس أن يضمنا *** من القرآن والحديث ما عنى
علىطريقليسمنهمثلما *** قال الحريري ولما دهما
viii
قلناجميعاشاهتالوجوه *** وقبح اللكع ومن يرجوه
يشير السيوطي – رحمه الله – في هذه األبيات إلى حد االقتباس الذي سبق ذكره,
ومثل باقتباس من الحديث في كالم الحريري عند ما يقول في حكاية ... " :فلما
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ت الوجوهُ .وقبُ َح
سبَا ِسب قُ ْلنا :شا َه ِ
ب ال َّ
نار ال ُح ِ
سرا ِ
باح ِ
بر ُه ْم ك َ
ب ,و ُخ َ
نار ُه ْم َ
رأيْنا َ
يرجوهُ"...
ixاللُّ َك ُع و َم ْن ْ
ت الوجوهُ " مقتبس مما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقوله " شا َه ِ
علَى ْال ُم ْش ِر ِكينَ  ،فَ َر َمى ِب َها ِفي
ضةً ِمنَ األ َ ْر ِ
ض  ،ث ُ َّم أ َ ْق َب َل ِب َها َ
َي ْو َم ُحنَي ٍْن أ َ َخذَ قَ ْب َ
x
ت ْال ُو ُجوهُ"...
"ار ِجعُوا شَا َه ِ
ُو ُجو ُه ُه ْم  ،فَقَا َلْ :
( )3وعرف بسيوني عبد الفتاح االقتباس بقوله" :االقتباس أن يضمن المتكلم
كالمه شيئا من القرءآن الكريم أو الحديث الشريف دون أن يشعر بذلك ،بأن
"xi.
يقول :قال تعالى ,أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم ,أو نحوه
يلون المتكلم كالمه شعرا كان
ويتضح من التعريفات السابقة أن االقتباس هو أن ِ
أو نثرا عبارة ال تخفى على القارئ أو السامع أنها من القرءآن الكريم أو الحديث
الشريف ,من غير أن يصرح بأنها مأخوذة من القرآن الكريم أو الحديث الشريف
بمثل :قال الله تعالى ,أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحوهما ,قبل
استهالل العبارة المقتبسة أو بعدها ،في حين لو صرح بذلك ال يكون اقتباسا ،بل
يكون استشهادا أو استدالال.
ومثال االقتباسفيالنثر من القرآنقول ابننباتةفي بعض خطبه:
"فياأيهاالغفلةالمطرقون،أماأنتمبهذاالحديثمصدقون؟مالكمالتشفقون؟ "
فوربالسماءواألرضإنهلحقمثلماأنكمتنطقون xii".مقتبسا من قوله تعالى:
xiii
ضإِنَّ ُهلَ َحقٌّ ِمثْلَ َماأَنَّ ُك ْمت َ ْن ِطقُونَ }.
عدُونَفَ َو َربِال َّ
{وفِيال َّ
س َم ِ
س َم ِ
اء َو ْاأل َ ْر ِ
اء ِر ْزقُ ُك ْم َو َماتُو َ
َ
ومثاله من الحديث قول الحريري فيمقدمة مقاماته :
ٍمناألوقاتِ,ثمإذاكانَتِاألعْمالُب
الحكاياتِ,أوأث َم ُرواتَهافيو ْقت
َباسمعُ ُهع ْنتِل َك ِ
ولميُ ْس َم ْعب َم ْنن ْ
" ْ
ْ
xiv
ُّحر ٍجعلى َم ْنأ ْنشأ ُملَحاًللت ْنبي ِه ,الللتموي ِه"...
ت ,وبهاا ْن ِعقادُالعُقودِالدِينِيا ِ
النِيا ِ
ت ,فأي َ
مقتبسامنقولهصلىاللهعليهوسلممنحديثعمرابن الخطابرضياللهعنه" :
xv
مرىءٍ َمان ََوى"...
ِ،و ِإنَّ َما ِل ُك ِال ِ
إن َمااأل َ ْع َمالُبالنِيات َ
ومثالهفيالشعرقوالألستاذ عبداللهبنفودي:
ولمامضىصحبىوضاءتمآربى*وخلفتفىاألخالفأهل األكاذب
xvi
يقولونمااليفعلونوتابعوا * هواهموطاعواالشحفيكلجانب
مقتبسامنقولهتعلى:
xvii
{ َياأَيُّ َهاالَّذِينَآ َمنُوا ِل َمتَقُولُونَ َم َاالت َ ْف َعلُونَ َكبُ َر َم ْقتًا ِع ْندَاللَّ ِهأ َ ْنتَقُولُوا َم َاالت َ ْف َعلُونَ }.
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وقوألبيجعفراألندلسي:
التعادالناسفيأوطانهم ***قلمايرعىغريبالوطن
xviii
وإذا ما شئت عيشا بينهم *** خالق الناس بخلق حسن
مقتبسامنقولهصلىاللهعليهسلم,منحديثأبيذر:
xix
"اتقاللهحيثماكنتوأتبعالسيئةالحسنةتمحها،وخالقالناسبخلقحسن".
أنواع االقتباس:
نوع البالغيون االقتباس إلى نوعين ,األول :هو الذي اليخرج به المقتبس عن
معناه ,أي اليخرج األثر المقتبس عن معناه األصلي ,بأن يضمنه بالمعنى الذي
ورد به .والثاني  :هو الذي يخرجبهالمقتبسعنمعناه األصلي ,بأن يضمنه بغير
xx
المعنى الذي ورد به ,أو يكني به.
ب.
أقر ُ
ومثال النوع األول قواللحريري ":فلمي ُك ْنإالكلَ ْم ِحالبَ َ
ص ِرأو ُه َو َ
شدَفأ ْغ َرب" xxi.فإنالحريريكنىبهذا االقتباسعنشدةالقرب والسرعة,
حتىأ ْن َ
وكذلكهوفياآليةالشريفة .قال السمرقندي في تفسير اآلية":أخبراللهتعالىأنالبعث
واإلحياء فيقدرةاللهتعالىومشيئته كلمحالبصر,ولميردأنالساعةتأتيفيلمحالبصرولكنه
xxii
وصفسرعةالقدرةعلىاإلتيانبها".
ومثال النوع الثاني قوالبنالرومي:
لئنأخطأتفيمدحي *** ك ماأخطأتفيمنعي
xxiii
***بواد غيرذي زرع
لقدأنزلتحاجاتي
فإنالشاعركنىبهذا االقتباسعنالرجل البخياللذياليرجىنفعه,والمرادبواد غير ذي
زرعفياآليةالكريمة:أرضمكة التيشرفهااللهوعظمها ,ألنها في ذلك الوقت
وادالماءفيهوالنبات,وأما في البيت فكنى به ابن الرومي عنالرجل
البخياللذيالخيرفيهوالنفع  .ويجوز
أيضاأنيغيراللفظالمقتبسمنهبزيادةأونقصانأوتقديمأوتأخيرأوإبدااللظاهرمنالمضمرأ
وغيرذلك ,ومن التغييربالزيادةوإبدااللظاهرمنالمضمر قواللشاعر:
xxiv
كانالذيخفتأنيكونا *** إنا إلىاللهراجعــونا
فزاداأللففيراجعونعلىجهةاإلشباع,وأتىبالظاهرمكانالمضمرفيقولهإناإلىالله,ومرادهآ
يةالتعزيةفيالمصيبة,وهيقولهتعالى{:
xxv
اجعُونَ }.
صا َبتْ ُه ْم ُم ِ
صي َبةٌقَالُوا ِإنَّا ِللَّ ِه َو ِإنَّا ِإلَ ْي ِه َر ِ
الَّذِينَإِذَاأ َ َ
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آراءالباحثين حول االقتباس:
ذهب بعض الباحثين إلى التوسيع في تعريف االقتباس ,فشمل تعريفهم له
األمثال السائرة والحكم المشهورة واألقوال المتداولة من كبار البلغاء
والشعراء ,ومن هؤالء الباحثين  :عبدالرحمن حسنالميداني في
"البالغةالعربيةأسسهاوعلومهاوفنونها" عند قوله " :االقتباس:
ض ِمنَالمتكلمكالمهمنشعرأونثركالماًلغيرهبلفظهأوبمعناه،وهذااالقتباسيكونمن
أنيُ َ
ْ
القرآنالمجيد،أومنأقوااللرسولصلىاللهعليهوسلم،أومناألمثااللسائرة،أومنال ِح َكمالم
شهورة،أومنأقوالكبارالبلغاءوالشعراءالمتداولة،دونأنيعزوالمقتبسالقوإللىقائله".
xxvi

وكذلك أيمن أمين عبد الغني "في الكافي في البالغة" ولعله أخذ هذا الرأي
من عبد الرحمن حسن الميداني السابق.
وهذا التوسيع يؤدي إلى خضم االقتباس ظواهر من مباحث علم البديع التي
اصطلح عليها علماء البالغة واألدب ,ومثلو لها في كتاباتهم ,مثل :السرقات
الشعرية والتضمين والتلميح ومصطلح التناص اآلتي ذكره.
والسرقات الشعرية "هيأنيأخذالشخصكالمالغيروينسبهلنفسهxxvii ".وهي بهذا
المفهوم تختلف عن االقتباس ,ألنها تختص بالشعر من بين اإلنتاج األدبي ,حيث
يأخذ الشاعر كالم غيره إما ظاهرا أو تلميحا لفظا أو معنى وينسبها لنفسه ,وهي
إذًا التتناول القرآن الكريم أو الحديث الشريف ,اللذين كانا مجال االقتباس ومحل
نظره.
أما
التضمين"فهوأنيضمنالشعرشيئامنشعرالغيرمعالتنبيهعليهإنلميكنمشهوراعندالبلغاء.
 xxviiiوالمعنى أن التضمين هو أن يأخذ الشاعر شيئا من شعر غيره بيتا كان أو
مصراعا أو ما دونه فيضمنه في شعره ,ثم إن كان الشيء المضمن به غير
xxix
مشهور عند البلغاء فال بد من التنبيه لئال ينسبه إلى السرقة مع تعرفه لغيره.
والفرق بين التضمين واالقتباس يتمثل في أن التضمين خاص بالشعر من حيث
األخذ والتضمين ,باإلشارة إلى مكان المأخوذ أو بغيرها ,في حين أن االقتباس
يشمل ما ضمنه الشاعر أو الناثر من القرآن الكريم أو الحديث الشريف في
إنتاجه ,من غير اإلشارة إلى المصدر المأخوذ.
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أما التلميح " فهوأنيشارفيفحوىالكالمإلىقصةأوشعرأومثلسائرمنغيرذكره xxx.أو
"هوأنيضمنالمتكلمكالمهبكلمةأوكلماتمنآيةأوقصةأوبيتمنالشعرأومثلسائرأومعنىمج
xxxi
ردمنكالمأوحكمة".
والفرق بين التلميح واالقتباس ,كائن من جهة أن التلميح يكون عن طريق
اإلشارة إلى حادثة سواء في القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو أقوال السلف
أو األمثال السائرة من غير تصريح لها ,وأما االقتباس فال يكون عن طريق
اإلشارة ,كما أنه اليتناول غير القرآن والحديث.
ويبدو أيضا أن التوسيع السابق في مفهوم االقتباس مخالف لما عليه كثير من
القدامى والمحدثين من علماء البالغة واألدب في تعريفه وأمثلته ,مثل  :القزويني
في "اإليضاح في علوم البالغة" ,وابن حجة الحموي في "خزانة األدب وغاية
األرب" ,وشهاب الدين النويري ,في "نهاية األرب في فنون األدب" ,والسيوطي
في كتابيه " :شرح عقود الجمان  ,واإلتقان في علوم القرآن" ,وأكمل الدين
محمد البابرتي ,في "شرح التلخيص" .وأحمد الهاشمي ,في "جواهر البالغة",
والدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود ,في "علم البديع".
يقول ابن جحة الحموي في هذا الصدد:
"االقتباسهوأنيضمنالمتكلمكالمهكلمةمنآيةأوآيةمنآياتكتاباللهخاصةهذاهواإلجماع
xxxii
"...
وقال أيضا بعد كالم طويل عن االقتباس من القرآن...":
وقدأوسعبعضعلماءهذاالفنالمجالفيذلكفذكرأناالقتباسيكونفيمسائاللفقهوقالبعضهمإذا
قلنابذلكفالمعنىلالقتصارعلىمسائاللفقهبليكونفيغيرهمنالعلوم,وعلىهذاالتقديرتعينأننو
ردهناماوقعمناالقتباسفيالحديثالنبويوبقيةالعلوم,بحيثاليخلوهذاالشرحالغريبمنالغرا
xxxiii
ئب,فإنالظاهرمن كالمهمأناالقتباسمقصورعلىالقرآنوالحديث"...
وخالصة مايشير إليه ابن حجة الحموي :إنكار قول من يدعي أن االقتباس يتناول
غير القرآن والحديث ,وإثبات أنه خاص بالقرآن الكريم والحديث الشريف ,هذا
هو ظاهر كالم البالغيين ,وأن القول بأنه يتناول غيرهما يؤدي إلى أن يكون كل
ما أخذه المتكلم من كالم الغير اقتباسا ,وهذا مخالف لما قرره أهل هذا الفن,
ويؤدي إلى تالشي بعض المصطلحات البالغية واألدبية كما سبق.
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ومما يدل على ضعف ذلك التوسيع في مفهوم االقتباس أن الباحثي ِْن اللذي ِْن سبق
ذكرهما في هذا الرأي من التوسيع لم يجاوز تمثيلهما االقتباس من القرآن الكريم
والحديث النبوي الشريف ,ولم يمثال بما يتعلق باالقتباس من
ْ
األمثااللسائرة،أومنال ِح َكمالمشهورة،أومنأقوالكبارالبلغاءوالشعراءالمتداولة .مع
وجودها بكثرة في كتابات األدباء ومؤلفاتهم.
ويؤيد ضعف هذا التوسيع أيضا أ.د .عبد الباقي شعيب أغاك في "أساليب
بالغية في ديوان األستاذ عبد الله بن فودي" عند ما أصدر االقتباسات التي
تناولها األديب في ديوانه من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ,واصطلح
على كل ما أخذه من النصوص األدبية الراقية بالتضمين .وفي ذلك يقول" :لقد
لون عبد الله هذا البديع قصائده في وجوه كثيرة ,حتى تكاد لم تشذ قصيدة إال وقد
اقتبس فيها عددًا من آي الذكر الحكيم الذي ظل في المرتبة األولى ,ويليه الحديث
xxxiv
الشريف ,والتضمين بأنماط من النصوص األدبية الراقية "....
وقال أيضا" :وكذلك اعتمد إلى عدد من صور التضمين في كثير من عيون
الشعر ,ومنه قوله:
وله شبول نائبون منابه ** والشبل عند السبر مثل الخرج
أخذًا من قول الحريري :
xxxv
سروجيُّوهذاولَدي ** والش ْبلُفيال َم ْخ َب ِر ُ
س ِد
أناال َّ
مثالأل َ
هكذا استمر المصنف يحلل ويعبر بالتضمين عن كل ما أخذه األديب األستاذ عبد
الله في ديوانه من الشعراء السابقين .وينص باالقتباس على ما أخذه من القرآن
والحديث .
والذي يطمئن إليه قلب الباحث ويميل إليه أن االقتباس خاص بالقرآن الكريم
والحديث النبوي الشريف ,كما هو مذهب الكثير من علماء هذا الفن ,وكل ما
ضمنه األديب في كالمه
ْ
مناألمثااللسائرة،أومنال ِح َكمالمشهورة،أومنأقوالكبارالبلغاءوالشعراءالمتداولة فإنه
يُنظر إليه ويُرجع إلى مصطلحه الالئق به ومبحثه عند علمائه .
التناص :مفهومه وأنواعه:
صفياللغة :يطلق
التناص لغة :تفاعلمننصص ،وهو مشتق من النص ,والن ُ
صا  :رفع ُهوأظهرهُ,ونص الحديث
ص ُهنَ ًّ
صالشي َءينُ ُّ
علىالرفعوالظهور ،يقال:ن َّ
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ينصه نصا رفعه ,وكل ما أظهر فقد نص ,وقال عمرو بن دينار ما رأيت رجال
أنص للحديث من الزهري أي أرفع له وأسند ,يقال نص الحديث إلى فالن أي
رفعه وكذلك نصصته إليه ,ونصت الظبية جيدها رفعته ,ووضع على المنصة أي
xxxvi
على غاية الفضيحة والشهرة والظهور.
أماكلمة "التناص" فوردت في المعاجم اللغوية بمعنى االنقباض واالزدحام,
xxxviii
يقولون :انتصالرجألي :انقبضxxxvii .وتناصىالقومأي :ازدحموا.
وهذاالمعنياألخيريقتربمنمفهومالتناصبصيغتهالحديثة ,كما سيأتي,
فتداخاللنصوصقريبجداًمنازدحامها.
التناص اصطالحا:
تنوعت آراء الباحثين الغربيين لمفهوم التناص ,فترى الباحثة جوليا كربستيفا
رائدة هذا المصطلح  ":أن التناص هو التفاعل النصي في نص بعينه  ,وعندها
يعد التناص إحدى سمات النص األدبي  ,ألن كل نص هو امتصاص أو تحويل
xxxix
لوفرة من النصوص األخرى".
وعرفه بعضهم بأنه" :التقاطع داخل نص لتعبير مأخوذ من نصوص أخرى,
xl
وكل نص هو امتصاص لنص آخر أو تحويل عنه".
ويقول مرجع آخر" :كل نص يتعايش بطريقة من الطرق مع نصوص أخرى
وبذلك يصبح نصا في نص تناصا .والتناص إذًا عبارة عن قراءة لنصوص سابقة
وتأويل لهذه النصوص وإعادة كتابتها ومحاورتها بطرائق عدة على أن يتضمن
xli
النص الجديد زيادة في المعنى عن النصوص السابقة التي تشكل نواة له".
وتعريفات التناص كما بينها الباحثون كثيرة وكلها تدور حول جوهر التناص
الذي يرمي في النهاية إلى كونه تأثر نص بنص سابق .ويفهم أيضا من
التعريفات أن أساس التناص التفاعل والتشارك بين النصوص وتأسيسا على هذا
تنفي كريستيفا وجود نص مستقل منعزل عن غيره من النصوص ,فال بد من
مداخالت نصوص أخرى ,وهذا دفعها إلى القول :إن كل نص عبارة عن لوحة
فسيفسائية من اقتباسات وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى xlii.وهذا
يقتضي المعرفة السابقة للنصوص ,ألن النص يعتمد على تحويل النصوص
السابقة وتمثيلها في نص مركزي يجمع الحاضر والغائب في نسيج متناغم مفتوح
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قادر على اإلفضاء بأسراره النصية لكل قراءة مفصلة تدخله في شبكة أعم من
xliii
النصوص.
ومن تمثيلهم للتناص قول جرير في مدح يزيد بن عبد الملك :
xliv
أما يزيد فإن الله فهمه *** حكما وأعطاه ملكا واضح النور
في البيت تناص مع قوله تعالى :
س ِب ْحن ََو َّ
الطي َْر َو ُكنَّا َفا ِع ِلين
{فَفَ َّه ْمنَاهَا ُ
س َّخ ْرنَا َم َعدَ ُاوودَ ْال ِج َبالَيُ َ
سلَ ْي َمان ََو ُك ًّالآت َ ْينَا ُح ْك ًم َاو ِع ْل ًم َاو َ
xlv
}.
وقوله يمدح معاوية بن هشام بن عبد الملك :
قد كان قال أمير المؤمنين لهم *** يعلم الله من صدق وإجهاد
من يهده الله يهتد ال مضل له *** ومن أضل فما يهديه من هادي
في البيت األخير تناص مع قوله تعالى:
xlvi
ض ِل ْلفَأُولَئِ َك ُه ُم ْالخَا ِس ُرونَ  }.ويحتمل أن يكون البيت
ِيو َم ْنيُ ْ
{ َم ْنيَ ْهدِاللَّ ُهفَ ُه َو ْال ُم ْهتَد َ
متناص مع ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتح خطبته بعد
xlvii
ض ِل ْلفَالَهَا ِدىَلَهُ"...
ضلَّلَ ُه َو َم ْنيُ ْ
حمد الله والثناء عليه بقوله َ " :م ْنيَ ْه ِد ِهاللَّ ُهفَالَ ُم ِ
أنواع التناص :
نوع الباحثون التناص إلى نوعين:
( )1التناص المباشر أوالخارجي
أوالشكلي:وهواجتزاءقطعةمنالنصأوالنصوصالسابقةووضعهافيالنص
xlviii
الجديدبعدتوطئةلهامناسبةتجعلهاتالئممعالموقفاالتصاليالجديدوموضوعالنص.
وهذا النوع من التناص يقرب من مصطلحات االقتباس والتضمين وصور من
السرقات الشعرية التي في الدراسة األدبية والبالغية المعروفة قديما.
ومن تمثيلهم للتناص المباشر في الشعر من القرآن قول جرير يمدح عمر بن عبد
العزيز:
xlix
نال الخالفة إذ كانت له قدرا *** كما أتى ربه موسى على قدر
في هذا البيت تناص مع قوله تعالى في خطاب موسى عليه السالم
l
سى}.
...{:فَلَبِثْت َ ِسنِينَ ِفيأ َ ْه ِل َم ْد َينَث ُ َّم ِجئْت َ َعلَىقَدَ ٍر َيا ُمو َ
ومثال التناص المباشر في النثر من القرآن قول نجيب محفوظ
فيحكايةإبراهيمتوفيقالطالبالمهرجالذيراهنفيالمدرسةعلى
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تناولعشرةقرونفلفلحامية,حيثتناولهاواحدةتلواألخريحتيدمعتعيناهوسالمنهاالدمع
معماءأنفهواحمروجههوانتفخأنفه,وعليهذهالحاليدخلون الصف.
أرادنجيبمحفوظبهذهالقطعة تصوير حال الطالبوجوالصفوأنهفي حصةالدين,
حيثيقول" :وعليهذهالحالندخلحصةالدين
.والشيخيطاردهبالتسميعلماهومعروفعنهمناإلهمالوالشقاوة،يقولله:
إبراهيمسمع"تبارك الذي"ويلبثإبراهيمصامتا مغمورا بهمومه الخفية ,فيصيح به
li
الشيخ قف ياولد وسمع.
lii
ِير}
َيءٍ قَد ٌ
ار َكالَّذِي ِب َي ِد ِه ْال ُم ْل ُك َو ُه َو َ
في القطعةتناصمعاآليةالشريفة { :ت َ َب َ
علَى ُك ِلش ْ
فالشيخ يطلب من إبراهيم توفيق قراءة سورة الملك ,ويشير إليها الكاتب بــ تبارك
الذي.
()2التناصغيرالمباشر أوالداخليأوالمضموني.فهوالذييستنبطمنالنص
استنباطاً،ويرجعإليتناصاألفكارأوالمقروءالثقافيأوالذاكرةالتاريخيةالتيتستحضرتن
اصها
بروحهاأوبمعناهاالبحرفيتهاأولغتهاوتفهممنتلميحاتالنصوإيماءاتهوشفراتهوترميزا
liii
ته.
والتناص الداخلي إذًا هو الذي يستنبط ويفهم من النص ,ولوكان بإشارة وجيزة.
ومثاله في النثر من القرآن الكريم قول نجيب محفوظ في رواية " :
ومنشدةحملقتيفيهأثملبنورهفيمألمنظرهالكون.
liv
وخاطرطيبيقولليإنهصاحبالمكانوولياالمر،وإنهودودبخالفاآلخرين ...
في القطعةتناصداخليغير المباشر
lv
ير ِحي ٌم َودُودٌ }
واربَّ ُك ْمث ُ َّمتُوبُوا ِإلَ ْي ِهإِنَّ َر ِب َ
معاآليةالشريفة{:وا ْست َ ْغ ِف ُر َ
َ
صورنجيبمحفوظ في هذهالروايةأيامطفولته,وكانيسألعنأشياءكثيرة ,كعادة
األطفال,وهوفيروايتههذهيكثرمناألسئلةعلىمنحولهمنأمهوأبيه,وصورأنهيمثالللهتب
اركوتعالي ونصالروايةيشيرإليوجوداللهوأننورهيمأل
الكون،فاللهواسععليم,وهويعلمكلشيءوأنهودودبخالفاآلخرينفهذهإشارةرمزيةإليالل
lvi
ه.
وهذا النوع من التناص يتوافق مع مصطلح التلميح في الدراسة البالغية .إذ فيه
إشارة إلى معنى في القرآن الكريم من غير التصريح به.
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ومن تمثيلهم المتصاص الحديث أي تناص الحديث في الشعر قول الشيخ شئت
فيتصويرالميتحالحلولهفي القبر,وقدتولىعنهأهلهومالهمعسائرمنحضرالدفن :
lvii
ْ
لوعناألمـوالواأل ْهـلوالذرر *** والث َّ
مإالالحـالياليتحاليا
ون َْخ
ْ
فإن فكرة البيت مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلمَ " :يتْ َبعُ ْال َم ِيتَثَالَثَةٌ :
lviii
احدٌ  :يَ ْر ِجعُأ ْهلُ ُه َو َمالُ ُه َوي ْبقَىعَ َملُهُ".
ىو ِ
أ ْهلُ ُه َو َمالُ ُه َو َع َملُهُ  :فَيَ ْر ِجعُاثْن ِ
،ويَ ْبقَ َ
َان َ
ومن تمثيلهم للتناص الشعري في الشعر الحديث قول محمود درويش ,في
قصيدته في انتظار العائدين حيث عكس البيت المضمن ليؤكد مقصوده:
lix
هذا زمان ال كما يتخلون /بمشيئة المالح تجري الريح /والتيار يغلبه السفن
الفكرة متناصة ومتضمنة من بيت المتنبي الذي يقول فيه:
lx
َماكلُّما َيت َ َمنىال َم ْر ُءيُ ْد ِر ُكهُ ***تجريالرياحبماالتشتهيالسفن
وقوله أي محمود درويش أيضا مضمنا صدر بيت عنترة :
هل غادر الشعراء مصر؟ ولن يعودوا  /إن أرض الله ضيقة وأضيق من
lxi
مضائقها الصعود  /على بساط الرمل.
وقوله" :هل غادر الشعراء "...مأخوذ من بيت عنترة الذي يقول فيه:
lxii
شعرا ُءم ْنمتردَّم *** ْ
ْ
غادرال ُّ
توهم
الداربعدَ ِ
أمهلعرفت َ َ
هل َ
االتفاق واالفتراق بين االقتباس والتناص :
يبدو مما سبق من مفهوم االقتباس والتناص ومضمونهما أن كالً منهما عبارة عن
تصرف األديب شاعرا كان أو ناثرا في نص الغير .واالقتباسكما
مرعبارةأنتضميناألديبكالمهشعراكانأونثراعبارةالتخفىعلىالقارئأوالسامعأنهامنالقر
ءآنالكريمأوالحديثالشريف ,منغيرأنيصرحبذلك.
بقصدتقويةالكالموتزيينهبمافيأسلوبهمامنالبالغةوالفصاحة.
والبهاء،لفظاومعنى،فهوإذًاخاصبالقرآنالكريم ,والحديثالنبويالشريف ,وهما
مصدرهمنحيثاألخذ ,ويشماللشعروالنثرالفنيمنحيثالتضمين.
وهذاكمامرهومذهبالكثيرمنالبالغيينواألدباء.
أما التناص فهو كما سبق عبارة عن تداخل النصوص ,وتفاعل بعضها مع
البعض ,سواء أكان النص المتناص قرآنا أو حديثا أو غيرهما من األعمال
األدبية ,أو القصص التاريخية .والتناص إذًا يأتي في صورة االقتباس إذا كان
شكلي ومباشرا من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف ,ويأتي في صورة
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التضمين والسرقات الشعرية إذاكان شكلي ومباشرا من الشعر من حيث األخذ
والتضمين ,ويأتي في صورة التلميح إذا كان داخلي وغير المباشر,
حيثيستنبطمنالنص
استنباطاً،ويرجعإليتناصاألفكارأوالمقروءالثقافيأوالذاكرةالتاريخية ,وفُ ِه َم من
النص المتناص ولوكان بإشارة وجيزة  .وعلى هذا يمكن إحصاء وجه
االتفاقواالفتراقبيناالقتباسوالتناصكما يلي:
االقتباس خاص بالقرآن والحديث من حيث التضمين ,في حين أن
.vii
التناص اليختص بهما من حيث التضمين بل يتناولهما ويتناول غيرهما من
العمل األدبي شعرا كان أو نثرا والقصص والحوادث التاريخة.
 .viiiاالقتباس اليأتي في صورة تضمين الفكرة التي تستنبط من النصوص
المتضمنة ,في حين أن التناص يأتي في صورة تناص الفكرة أو المقروء
الثقافي أو الحودث التاريخية التي تستنبط بروحها أو بمعناها ال بألفاظها
ولغتها.
أن التناص المباشر أو الخارجي إذا كان من القرآن أو الحديث يوافق
.ix
االقتباس ,ويخالفه إذا كان غير المباشر أوالداخلي أو كان من غير القرآن أو
الحديث .
وخالصة القول إن التناص بمفهومه السابق ونوعيه الخارجي والداخلي أوسع من
االقتباس من ناحية الداللة والمضمون ,ومصدره يشمل القرآن الكريم والحديث
والشعر والسيرة واألحداث التاريخية .وهو يأتي مباشرا من حيث اللفظ من
النصوص المتناصة وغير المباشر منها .ومما يجدر اإلشارة إليه أن مصطلح
التناص الحديث الظهور في الدراسة العربية اليخرج عن تلك المصطلحات القديمة
في الدراسة البالغية واألدبية بأسماء السرقات األدبية وما يتصل بها من االقتباس
والتضمين والتلميح ,وهي مصطلحات معروفة منذ قرون .وإذا قال الباحثون
التناص القرآني فيقصدون االقتباس من القرآن ,أو التلميح إلى قصة منه .وإذا
أضافوا الكلمة إلى الحديث وقالوا امتصاص الحديث فقصدهم االقتباس من الحديث
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أو التلميح منه .وإذا وصفوا كلمة التناص باألدب وقالوا التناص األدبي فهذا يدل
إما على التضمين أو السرقة األدبية.
الخاتمة :
تحدثالباحثفيما سبق عنمفهوماالقتباس ,وأنواعهوآراءبعضالباحثين في
حدوده,كماتناولمفهومالتناصوأنواعه ممثال لكل منها,ثمتطرقإلىالحديثعن وجه
االتفاق واالفتراقبيناالقتباس ,فيالدراسةالبالغيةواألدبية القديمة ,والتناص في
الدراسة األدبية الحديثة .ومماأسفرهالبحثأنمصطلح التناص وإن ستفاده أدباء
العرب من الباحثين الغربيين عن طريق الترجمة لم يكن مفهومه بعيدا عن بعض
المصطلحات النقدية المعروفة عند العرب قديما ,كاالقتباس وما شاكله من التضمين
والتلميح والسرقة األدبية ,ولعل النقاد الغربيين انتبهوا إلى ظاهرة التناصبعد أن
تصفحوا النصوص العربية القديمة ,فسبق العرب الغرب في الوصول إلى مفهوم
التناص وإن لم يعرفوه بهذه التسمية الحديثة .وعلى هذا يمكن القول :بأن التناص
أوسع وأشمل من االقتباس ,ألنه يدخل في مفهومه.
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