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 امللخص:
القرآني في قصيدة )كورونا ... واألرض تولد من جديد( لجاسم  الصمحح، ك رورونما التمي اجتا م    تحاول هذه الدراسة الكشف عن التناص

العمال  و صمدا األرواو وريمرا ج حما مجماحا الححماة احقتصماجتة واحجت اعحمةك واعممد التنماص ممن ت مرف التقنحماا الىنحمة التمي اعتنم    مما 
المذ  ت من  المنر ًمرًاء ورنمً .  والقمرآي الكمرا  تعمد مصمدًرا ممن مصماجر ا ل ما  الشعراءك وا تىوا   ا  وصى ا ضرًبا من تقاطا النصوص 

 الشعر ك فقد شكل التناص ما آتاا القرآي الكرا  مجاًح واسًعا في شعر جاس  الصحح  . 
 اشر.القرآي الكرا ك جائحة ك روروناك الشعر العربي ال عاصرك التناص ال باشرك التناص رير ال بالكلمات المفتاحية:  

Thesis abstract  

The main purpose of this study is to reveal the Qur’anic intertextuality in Jassim Al-Sahih’s poem (Corona 

... and the earth is born again), as intertextuality is one of the most prominent artistic techniques that poets 

took care of, and celebrated as a form of intersection of texts that gives the text richness and richness. 

The Holy Qur’an is a source of poetic inspiration, as intertextuality with the verses of the Holy Qur’an 

formed a wide field in Jassim al-Sahih’s poetry.Key words:The Noble Qur’an, intertextuality, the Corona 

pandemic, contemporary Arabic poetry, Jassim al-Sahih, direct intertextuality, indirect intertextuality. 

 املقدمة
ة والسال  عل  النبي ال صطى  خير البراة واألنا ك الح د هلل الذ  خلق ا نساي وعل ه البحايك وتنع  علحه بالعقل والقل  واللسايك والصال

ش دا   صلواا هللا وسالمه علحه إل  يو  الدينك تما بعد.  فقد اهت   الدراساا النقدتة الحديثة  دراسة التناصك وتتبا شواهده ا  داعحةك وقد
  قصيدة جاس  الصحح  "كورونا واألرض تولد من جديد"  ضوًرا مكثًىا للتناص القرآني. 

 أهمية الدراسة:
  تعوج ته حة الدراسة إل  نشاط الحررة الشعراة التي اهت   بالتناص  ديًثاك وما تبع ا من  راك بحثي تخذ تستنطق التراث العربي لإلفاجة

التي ظ ر منه في التناصك وقد ررزا الدراسة عل  الجانب التطبحقي باختحار قصيدة جاس  الصحح  " رورونا واألرض تولد من جديد"  
 التناص في ا جلًحا للكشف عن التناص القرآني في ا من  يث تنوع مصاجرهك واختالف تشكاله.  

 الدراسات السابقة:
في  دوج عل  البا ثة تي ظاهرة التناص القرآني في قصيدة جاس  الصحح  ل  يت  جراست ا جراسة متع قةك  ل إي الدراساا  ول القصيدة    

 ن  قليلةك وهي راآلتي: والشاعر  وجه عا  را
ك ج. هدى علي  1/ العدج  6مممم ج الحاا الشكل الكتا ي في قصيدة )كورونا ... واألرض تولد من جديد( بحث نشر في مجلة الكل ك ال جلد  1

   .  2021نور الدينك جار العلو  مممم جامعة ال ينا )مصر( 
بد العزاز   اج ك جامعة السلطاي قا وس ممممم مجلة اآلجاب والعلو  احجت اعحة ممممممم مممممم القرآي الكرا  في شعر جاس  الصحح ك رسول  الو ك ع2

   .  2020(  2( العدج ) 11ال جلد ) 
العتيبيك مجلة جامعة ال لك عبد العزازك اآلجاب والعلو  ا نسانحةك  3 ك  27ممممممم ال عن  ا  داعي للشعر عند جاس  الصحح ك ج.  در ندا 
  (.  2018)  156ممم مممم 121ص ص: 4ع
 إي رل ما سبق ذرره من جراساا سابقةك ح تتعارض ما هذا البحثك  ل تتكامل مع ا  ت ا  الىائدة ال رجوة في هذا النوع من البحوث.  

 تهدف هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:اهلدف من الدراسة: 
 الحديثة.مممم ربط ا  داع الشعر  الحديث  نظرااا النقد 1
مممم استشراف ظاهرة التناصك والوقوف عل  جححت ا وصورها في شعر جاس  الصحح، ك والكشف عن ظاهرة تداخل النصوصك وتىاعل ا ما  2

 النر القرآني في قصيدة )كورونا ... واألرض تولد من جديد( لجاس  الصحح، ك والكشف عن طرق وآلحاا استدعاء النصوص. 
 ال ضامين والخصائر الىنحة التي ت تاف   ا الصحح، ك وتوضح  جححا التناص. مممممم الكشف عن بعض 3
 مممممم التعرف عل  تنواع التناص وآلحاته في قصيدة " رورونا واألرض تولد من جديد".  4

 منهج الدراسة: 
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تحليلحة لل صاجر البالغحة والنقدتةك ً  اعت دا هذه الدراسة ال ن ج الوصىي التحليليك الذ  تصف الظاهرة موضوع الدراسة من خالل قراءة 
ج ا النصوص التي ذررها النقاج والبالريوي  ول الظاهرة موضوع الدراسةك وتصنحى اك بعد ذلك تأتي جور تحليل النصوص وربط ا ب ا ذرره  

 ال حدًوي  ول ال وضوع.
 إجراءات الدراسة:  

 ابة هذا البحثك وبحان ا رالتالي:بعدج من ا جراءاا خالل رت  -إي شاء هللا تعال –سوف تقو  
 م ج ا ال اجة العل حة ال تعلقة بالبحث من ال صاجر النقدتة والبالغحةك وتصنحى ا وفق ال با ث. 1
 م ربط النر ال نقول ب ا سيق  وله من آراء قدت ة وجراساا  ديثة.2
  وله. م وصف وتحليل النصوص ال نقولة والتعليق علي ا وبحاي وج اا النظر ال ختلىة 3
يق من ال صاجر البالغحة والنقدتة األصلحة. 4  م عزو اآلراء إل  قائلي ا ما التًو
    خطة الدراسة:  

 تتكوي الخطة من: مقدمةك وت  يدك وتربعة مبا ثك وخات ةك وتىصيل ذلك عل  النحو اآلتي:
 واألهدافك وال ن جك والخطة.اشت ل  عل  موضوع الدراسةك وته يت اك والدراساا السابقةك المقدمة: 
مى و    المبحث الثاني:تجب الجوائ  في خحاحا الشعراء القدام  وال عاصران.  المبحث األول:التعراف بالشاعر جاس  الصحح، .  التمهيد:  

النقد . التناص في التراث  التناص القرآني في القصيدة.  المبحث الثالث:التناصك وجذور  القرآنحة في  تن  المبحث الرابع:تنواع  اص القصة 
 النتائج والتوصحااك وف رس ال صاجر. الخاتمة: القصيدة.

 التمهيد: التعريف بالشاعر جاسم الصحّيح. 
.     (1)   1964ه ممم  1384جاس  مح د الصحح  هو شاعر سعوج  من مدينة األ ساء بال  لكة العربحة السعوجتةك ولد ب دينة الجىرك عا   

  نشر الكثير من القصائدك وله مسار شعر  مت يزك خرج به عن قالب التقليدك له العديد من الدواوان من ا )تعشاش ال الئكة( و )  ائ  تكنس 
العت ة( و )قراب من البحر.. بعيد عن الزرقة( و)وتلنا له القصيد( و) ظلي خلحىتي علحك ( و)كي ح ت يل الكورب( وريرها. نظ  الشاعر  

الصحح  قصيدة مطولة تتألف من تربعة مقاطا عن رورونا بعنواي: )كورونا... واألرض تولد من جديد(. وللصحح  ميزاا شعراة   جاس 
مرتكزة عل  اللغة وعل  التالعب   اك فىي نصوصه اشتغال جؤوب عل   رث تربة   تعت د عل  قوة السبكك ورصانة اللغة األج حةك فشعراته 

ائ ا من إمكاناا ًراة تبرف في الصحارة واحشتقاق والتوليد والتألحف والتىنن في ال جافك تأتحه ذلك بطواعحة وبأقل  اللغة وإخراج ما في ت ش
 .  (2)ج د وات  بسالسة وتلقائحة مدهشةك ورأي الشاعر تغرف من ن ر جار ح ينىك يتدفق  ين يدته 

 املبحث األول: أدب اجلوائح يف خياالت الشعراء القدامى واملعاصرين.  
ي شت   إي العالقة  ين الشعر واألوبئة عالقة قدت ة ولحس   ديثةك ولو تتبعنا بعض األع ال الشعراة العربحة لوجدنا تي األوبئة ران  بارفًة ف

ع ال األج حة ب ختلف تجناس ا قد تناول  هذه األوبئة من فواتا مختلىة ومتعدجةك  مجاحا ا  داعك وخصوًصا ال جال األج يك فكثير من األ
فنجد من رتب في ا قصيدةك ومن رتب في ا قصة تو رواتة تو مقالك  ل ومن جعل من اس  ا عنواًنا لكتاب.فقد س   ال تنبي قصيدته الش يرة 

بحة وتش رها في تصوارها لل رض؛  يث تشتد الح   علحه بشكل تكبر في ال ساءك في الح    مممممم )فائرة الليل(ك وهي من تقوى القصائد العر 
ن وذًجا وقد شبه ال تنبي الح   في قصيدته بالىتاة الخجولة التي يناجي ا بشعره استعطاًفا ري تتلطف بهك وتخفحًىا من وطأت اك وقد،  ال تنبي ت

  . تقول:                فراًدا في تشخحر ال رض بال عن  الشعر  البالري التصوار 
 وزائرتي كأن بها حياء        فليس تزور إال في الظالم

وجاء الشاعر ال صر  في  داتة القري العشران علي ت  د باكثير بعدة قصائد عن الح  ك من ا: "في  ال مرض" و "تضرع عل  فراش  
وان الشعراة بالقصائد التي اتخذا من الوباء رمًزا ل اك فعل  مستوى األجب وتزخر الدواال وا" و "تل    ي الح  " و "جعيني تي ا الح  "

ر العربي تعد قصيدة الكوليرا لنافك ال الئكة تن وذًجا لوصف الوباءك فقد ذررا تي جافع ا في نظ  ا هو " التعبير عن ترجل الخيل التي تج
نافك ال الئكة تول من تكتب عن الكوليرا فقد رتب قبل ا علي الجار  قصيدة ول  تكن  (2) عرباا ال وت  من ضحاتا الوباء في راف مصر"

انتشر منشورة في جيوانه عن وباء تتًضا بعنواي )الوباء(ك وذرر السبب في نظ  ا هو وباء الكوليرا الذ  تصاب مسقط رتسه فقال ما نصه:
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هممم(  749)ا:  ال عر  بن مظىر تتًضا ت حاا الشاعر ا ن الورج  ع ر (3)   و صد األرواو "1895وباء ال حضة ال عدتة )الكوليرا(  رشيد سنة  
حًقا وتوصحًىا للوباء ورتب  الشاعرة (4) تعد تصدق ت حاا قيل  عن الوباءك فقد تج ع  ال صاجر عل  تن ا ب ثابة ًراء للنىس فضاًل عن تن ا تًو

)الطاعوي( عندما تىش  هذا ال رض في مدينت ا. ول  تكن "كورونا" التي اجتا   العال  بأك له إح امتداًجا    الىلسطينحة فدوى طوقاي  قصيدت ا
لألوبئة القدت ةك وفيروس روروناك تو الىيروس التاجي ر ا تطلق علحهك هو: مصطل  تطلق عل  بعض العائالا الىيروسحة ال عروفةك وهو  

يواي عل   د سواء؛ وهي فيروساا تسبب لإلنساي العديد من األمراض عل  مستوى ج افه التنىسي  من الىيروساا التي تصيب ا نساي والح
.وقد (5) ك ً  تخذ باحنتشار لحع  تكثر  لداي العال   2019وظ ر هذا الىيروس في الصين وتحديًدا في مدينة "يوهاي" في ش ر جتس بر سنة  

الجائحةك لكونه قد انتشر في العديد من  لداي العال ك وذلك باعتبار تي ال رض إذا  تطلق عل  مرض رورونا في اآلونة األخيرة مصطل   
انتشر في  لداي عدة من العال ك تو عدة قاراا منه واصاب به العديد من سكان ا تطلق علحه مصطل  الجائحةك تما إذا اقتصر انتشار 

ين عدج محدوج من تفراج مجت ا معينك يتوقا غحاب ال رض فحه ن ائًحا ال رض عل  مجت ا معين فحس   الوباءك تما إذا راي منتشًرا فقد  
.تما العصر (6)فحس   الىاشحةك ولذلك تطلق مصطل  الجائحة عل  مرض رورونا ال ستجد لكونه قد انتشر بشكل رهيب في رل تنحاء العال   

ي ق ال ش دك فقد سل، الشعراء تقالم   لبث روو األمل والتىاؤل الحديث فقد تىاعل الشعراء ما تفمة رورونا بأطرو اا مختلىة في سحاق ا لتًو
 في الححاةك وتصب   ديث وسائل ا عال  ال ختلىة عن هذا الىيروسك فكثىوا األخبار وانتشرا ال قاطا عن هذا العدو الخىيك وبالتالي سحطر 

ل ك لكن ل  تقف الشعراء تما  هذه الجائحة موقف ال تىرج؛  الخوف من هذا الداء الذ  تصب  ي دج ال ستقبلك وتوقى  الححاه وقيدا  راة العا
؛   ل تخذوا جوره  واستخدموا تسلحت   في  ث روو األملك فالشاعر السعوج  فواف اللعبوي  ارب هذا الداء بكونه طبيًبا معالًجا في ال يداي

حدث في قصيدته عن عدالة رورونا ف و ل  تىرق  ين فأ دل مشاعر الخوف والقلق  بث روو األمل والتىاؤل.تما الشاعر جبر علي بعداني ت
جول عظ   وفقيرةك وترلب قصائد هذه الجائحة ران  ا ت احا وتضرًعا ورجوًعا إل  هللا جل وعال لحكشف هذه الغ ة عن العال  بأج ا 

ء الذ   ل باألمة.إي من ته  ما ت يز  .والدرتور سعد عطحة يدعو إل  ا قبال عل  هللا سبحانه وتعال  بالدعاء والتضرع لحكشف هذا البال
؛  الشعراء تن   قاجروي عل  تلخحر الواقاك والتعبير  رمزاة عن األ داث والوقائاك وراي وما فال موضوع األمراض مطروًقا بالنسبة للشعراء

 شعر عن هذه األمراض واألوبئة.  ف   تكثر تأًًرا من ريره  ب رض ت بت   وذوا  ك األمر الذ  جفا العديد من شعراء العربحة إل  رتابة 

 املبحث الثاني: مفهوم التناص، وجذور التناص يف الرتاث النقدي.
التناص مصطل  نقد  متنوع ي ت  بكل ما يتعلق باستدعاء النصوص السابقة في النر الال قك وهو قضحة نقدتة م  ة؛ لكونه يبرف قح ة 

ه ض ن سحاقه الذ  تنتجهك  يث تجعلنا قاجران عل " فض مغاليق نظامه ا شار ك وا ب  الع ل األج ي م ا تساعد عل  ف  ه وسبر تروار 
  .(7)إشاراته وخراطة عالقاته معناهاك ولكن تتًضا ألنه هو الذ  ت كننا من طرو مج وعة من التوقعاا عندما نواجه نًصا ما " 

 التناص لغة: 
و صحغة صرفحة عل  وفي )تىاعل( وهذه الصحغة باشتقاقات ا تعني معن  ال شاررة والتداخلك  تعد التناص من ال صطلحاا النقدتة الحديثةك وه

وهو تداخل نصين: نر سا ق ونر ح ق. والتناص في اللغة تعوج إل  جذره اللغو  )نصر( وقد تورج تصحاب ال عاج  اللغواة مج وعة  
 رفعك الشيءك نر الحديث ينصه نًصا: رفعه ورل ما تظ ر فقد نر   من ال عاني تىسر هذا الجذرك فقد جاء في لساي العرب تي النر:"

والنر: ا سناج إل  الرئحس الكبيرك والنر: التوقحفك  ونر ال تاع نًصا: جعل بعضه عل  بعض.وال نصة: ما تظ ر علحه العروس لترى.
ونصنص  الشيء  ما عندهك ونر رل شيء منت اه.والنر: التعيين عل  شيء ما... ونر الرجل نًصا إذا سأله عن شيء  ت  تستقصي 

. وورجا لىظة التناص في )مج ل اللغة( ب عن  احتصالك تقال: "مىافة تناصي (8) ررته... وانتر الشيء وانتصب إذا استوى واستقا "  
وتىيد احرتىاع واحنت اء؛ (10)   لقو  افج  واتناص ا"ك وتأتي تتًضا ب عن  احفج ا ك فقد ورجا في )تاج العروس( تقال:(9)تخرىك ت  تتصل   ا"  

وجاء في )لساي العرب(: (11) فالنوي والصاج" تصل صحح  يدل عل  رفا وانت اء في الشيءك ومنه قول  : نر الحديث إل  فالي ت  رفعه" 
الرئحس األكبرك والتعيين عل  شيء ماك ونر رل شيء منت اهك ومبلغ تقصاهك وتصل النر   إل   النر هو ا سناج  الشيء  تي  تقص  

من خالل ما ورج من معاني في ال عاج  اللغواة  ول تحديد مى و    (13)ك وفي القاموس ال ححط :" تناص القو ك عند اجت اع  "  (12)ورايته
 التناص نجد تي هذه ال عاني قرابة من مى و  التناص ب عناه احصطال ي من تداخل وتزا   وتىاعل النصوص .  

 اصطالًحا:  التناص
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تعد مصطل  التناص من ال صطلحاا النقدتة الحديثة التي ظ را في فرنسا في تواخر الستيناا ال يالجتة من القري ال اضيك جاء ذلك في  
ل باختين" تول  واعتبر البا ث الروسي "محخائي(15) صورة متطورة ل ا عرف بالتض ين في النقد الكالسحكي".واعد" (14) مجلة )تيل ريل( الىرنسحة  

وقد ران  (.16)من جار في فلك هذا ال صطل ك فأسس له نظرًاا جوي تي يذرره باس ه الذ  اشت ر به نقدًتاك  ل ذرره تح  مس   "الحواراة"  
ئحة جولحا رراستحفحا تول من تنبه إل  قضحة التناص من خالل اشتغال ا عل  تبحاث )باختين(  ين ا عبرا عن النر بأنه:" لو ة فسحىسا

فالتناص إذي هو" العالقة تو )العالقاا( الحاصلة  ين ت د النصوص ونصوص تخرى تستش د   اك تعيد (17) من احقتباساا والتض يناا"  
.وبعد ظ وره إل  الوجوج " تصب  من األجواا النقدتة    (18) كتا ت اك يوسع اك تو بصىة عامة تقو   تحوال اك واغدو  ناء عل  ذلك معقوًح"  

ة في الدراساا األج حة والنقدتة الحديثةك واعد رجة فعل منطقحة ل ىاهح  البنيواة التي نظرا إل  النر  وصىه  ناء منغلًقا عل  ذاتهك  الرئحس
مكتفًحا  نىسهك فظ ر مصطل  التناص لينظر إل  النر  وصىه  ناء منىتًحا عل  ريره من النصوصك وتنه متشكل من عشراا النصوص  

. وتتعدج صور التناصك فقد تكوي ما نصوص تراًحة تو  ديثة تو معاصرةك وقد تكوي ما نصوص عربحة (19)ال عاصرة له"السابقة علحهك تو  
ك وذلك مرجعه لثقافة ال بدع الواسعة ال ختزنة في عقله ووجدانه.  ولكل مبدع طراقته الخاصة في استع ال الكل ة وترريب  (20)تو تجنبحة  

والترريب الوظحىي للكل ةك فيت  التعامل ما اللغة بطراقة تتىجر في ا خواص التعبير األج يك وتجعل للعباراا    الج لة من  يث النحو البالري
 . وترجا رل تعراىاا مصطل  التناص (21)واألنساق والج ل قوةك تتعدى الدحلة ال باشرةك وتنقل األصل إل  ال جاف خدمة للتعبير والتصوار  

في مج ل ا  ول فكرة تداخل النصوص وتقاطع اك وهي تعبير عن تأًير ال بدع  نصوص سابقةك تقول ا ما  علي  ن ت ي طالب رضي هللا  
 ك وفي قوله رضي هللا عنه إشارة إل  ترسحخ فكرة احتصال  ين النصوص السابقة والال قة.  (22)عنه: " لوح تي الكال  تعاج لنىد" 

 ص:تعريب مصطلح التنا
الث  م »النصوصحة«ك  Intertexuliteاختلف ال عربوي  ول مصطل  التناص » «ك فبعض   تعربه  م »التناص«ك وآخر  م »التناصحة« ًو

ورابا  م »تداخل النصوص«ك ورر  ذلك فإي رل ة »التناص« هي التي راج  وانتشرا بالرر  من ترجج مصطل  »التىاعل النصي«ك تو  
 ك ً  ا تضنته البنيواة 1969« عا   Julia Kristevaونستطحا القول إي التناصك ولد عل  يد »جولحا کراستحىا    رة»التعالق النصي« بكث

وقد (23) الىرنسحةك وما بعدها من اتجاهاا سح حائحةك وتىكحكحة في رتاباا کراستحىاك وروحي باراك وتوجوروف وريره  من رواج الحداًة النقدتة  
شاع ال صطل  باعتباره تشكيل نر جديد من نصوص سابقة تو معاصرةك بحيث تغدو النر ال تناص خالصة لعدج من النصوص التي  
ت ح  الحدوج  ين ا تو تذوبك وتعيدا صحارت ا بشكل جديد بحيث ل  يبق من النصوص السابقة سوى ماجت اك وراب األصل فال يدرره إح 

ب باألجب.وارى رل من جتکروك وتوجوروف في ال عج  ال وسوعي: »تي رل نر هو امتصاص وتحوال لكثير من  الناقد ذو البصر الثاق
نصوص تخرى«. فالنر الجديد هو »إعاجة إنتاج لنصوص معروفة سابقة تو معاصرةك قابعة في الوعي والالوعي الىرج  والج اعي وعلحه«ك  

 اضرك تو هو تعالق »الدخول في عالقة« نصوص ما نر  دث بكحفحاا   فالتناص عالقة تىاعل  ين مج وعة نصوص سابقة ونر
ره بعض الدارسين ألنه تع  من  (24)مختلىة   التىاعل النصي تو »التعالق النصي« الذ  يًؤ ومن هنا يتداخل مصطل  التناص ما مراجفه 
رير تي هذا التىاعل ح  تو ب ختلف تشكال التىاعلك وألي النر ينتج ض ن  نحة نصحة سابقةك وهو يتىاعل مع اك تحوااًل تو تض يناً  التناص

الًة تنواع هيتعني تي النر هو نسخ لنصوص سابقةك وإن ا هو  وال تناصةك  ال ناصةك(25) نصوص تخرى متداخلة ما النرك وللتىاعل النصيً 
 وال يتانصحة.

سحاق ومقا  معينينك وتجاورها محافظة عل   نيت ا راملة  ك وهي البنحة التي تشترك وبنحة نصحة تصلحة في  Paratextualiteال ناصة:   -1
 ومستقلة. وهي تحقق ال حاكاة تو ال  اًلة تو التشابهك ر ا تتجل  في ال عارضة وفي ال ناقضاا.

من ا.  ك وهي تتض ن  نحة نصحة ما مأخوذة من  نحة نصحة سابقةك وتدخل مع ا في عالقة فتبدو ورأن ا جزء  Intertexualiteال تناصة:    -2
 وقد تكوي مباشرة تتجل  في احستش اج باآلتاا القرآنحة واألشعارك تو رير مباشرة »ض نحة« تتجل  في ا ت اء والظالل البالغحة.

ك وهي نوع من ال ناصة تأخذ بعدًا نقدتًا في عالقة  نحة نصحة طارئة ما  نحة نر تصلي. وتتجل  في  Metatextualiteال يتانصحة:    -3
وهذه األنواع عل   د قول ت د الدارسين متداخلة فح ا  ين اك وهي تتباجل الىعل وتغير مواقع ا من جنس إل  آخرك ومن نر  ال عارضااك  

واعد التحليل التناصي »النر« شبكة تلتقي في ا نصوص عديدة تختلط في ا القدت  بالحديثك واألج ي بالعل يك واليومي بالتراًي (26) إل  آخر
 .(27)عل   د قول کراستحىا:»كل نر هو امتصاص تو تحوال لوفرة من النصوص األخرى«والخاص بالعا  

 جذور التناص يف الرتاث النقدي:      
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جديًدا عل  السا ة األج حة والنقدتة فإي له جذوًرا متأصلة في تراًنا النقد ك فقد تنبه النقاج القدماء والبالريوي إل     إذا راي مصطل  التناص
 مصطل  التناص جوي تي تضعوا له اس  )التناص(ك فكتبوا مصطلحاا عديدة تقارب مصطل  التناصك رالتض ينك واحستش اجك واحقتباس  

  في التراث النقد  العربي إل  مصطلحاا عدة ورجا عند رير وا د من النقاج واألجباءك رالقزواني الذ  تشار وترجا جذور هذا ال صطل
ك ومن خالل إشارته (28)إل  مى و  احقتباس في رتابه )تلخحر ال ىتاو( والذ  قال عنه: " تي تض ن الكال  شيًئا من القرآي تو الحديث"  

ك وفي ذلك جحلة واضحة عل  فكرة التناص .  تتًضا  ديث ا ن رشيق (29)ر شيًئا من شعر اآلخران"  إل  التض ين بقوله:"تي تض ن الشع
متسا جًداك ح تقدر ت د من الشعراء تي يدعي السالمة   عن السرقاا الشعراة يدخل بشكل من تشكال التناصك إذ تقول عن با  ا:"باب 

) لحة  منهك الحات ي في  تت   ال غىلك وقد  الجاهل  فاضحة ح تخى  عن  بالصناعةك وآخر  الحاذق  البصير  إح عن  تشحاء رامضةك  وفحه 
واحنتحالك   واحجتالبك  راحصطرافك  إذا  قق :  محصول  ل ا  لحس  تد رت اك  محدًة  بألقاب  وال رافدةك ال حاضرة(  وا عارةك  واحهتدا ك 

ك وج حع ا مصطلحاا تدخل في آلحاا التناص الحديثة. تما الجرجاني في تسرار البالرة فقد تفرج  (30) واحستلحاقك ورل ا قراب من قراب"  
خل من تي تكوي إما في وجه  فصاًل تطلق علحه احتىاق في األخذ والسرقة واحست داج واحستعانةك وفحه يرى تي " الشاعران إذا اتىقا ل  ت

الدحلة عل  الغرض"   ك والجرجاني تقصد تي تكوي وقا السرقاا خفحًىا بجعل احتىاق في  (31)الغرض عل  الج لة والع و ك تو في وجه 
شار ا ن خلدوي إل   الغرض اتىاًقا عقلًحا ح يدخل في السرقةك تما احتىاق للدحلة عل  الغرض ف و مشترك  ين الناس وتعارفوا علحه .  وقد ت

مىاهح  ترتبط بالتناص في معرض  ديثه عن الشعر وشروط الشاعر الجيد  يث تقول:" اعل  تي لع ل الشعر وإ كا  صناعته شروًطاك  
تول ا: الحىظ من جنسهك ت  من جنس شعر العرب؛  ت  تنشأ في النىس ملكة ينسج عل  منوال اك واتخير ال حىوظ من الحر النقي الكثير 

ساليبك وهذا ال حىوظ ال ختار تقل ما تكىي فحه شعر شاعر من الىحول ا سالميين مثل: ا ن ربحعةك ورثيرك وذ  الرمةك وجرارك وت ي  األ
نواسك و بيبك والبحتر ك والرضيك وت ي فراسك وتكثر شعر رتاب األراني؛ ألنه ج ا شعر تهل الطبقة ا سالمحة رلهك وال ختار من شعر 

اي خالًحا من ال حىوظ فنظ ه قاصر رج ء وح تعطحه الرونق والحالوة إح رثرة ال حىوظ؛ ف ن قل  ىظه تو عد  ل  تكن له  الجاهلحةك ومن ر
 . (32)شعر وإن ا هو نظ  ساقط " 

 املبحث الثالث: أنواع التناص القرآني يف القصيدة.
آي الكرا ؛ لذا فالقرآي الكرا  تعد من تكثر ال صاجر وتوفرها  ضوًرا؛ ذلك  لعل ال تأمل في شعر الشاعر الصحح،  تجده رثيًرا ما ين ل من القر 

رائهك واىت  له آفاًقا ر بة من التد ر والتأوال" . (33)تي " توظحف النصوص القرآنحة في األجب بشكل فني يزاد من إتحاءاا النر الشعر  ًو
الححاة الىكراةك وتطور اللغة وتساليب ا ب ا جاء به من تساليب رفحعةك وتنسيق ل  تألىه    وح ررابة فقد راي للقرآي الكرا :" آًار بعيدة ال دى في

العرب في تقص  جرجاا البالرةك فجعل األجباء تقتبسوي من عباراته ومعانحهك مكتسبين في خطابات   ورتابات   طرق ال نطق والحوارك  
ك  ل هو من الطبحعي للشعر تي يتناص ما القرآي الكرا  " (34) سلوب القرآني"ونأى الشعراء عن م افل الجاهلحةك وعف لسان    ت ذيب األ

.واللغة القرآنحة لغة تت يز بالتجدج ذلك " ل ا في ا (35) فالتىاعل ما النصوص القرآنحة تشكل جانًبا م ً ا من جوانب التناص الكثيرة وال تنوعة"  
طحا التأًير في ال تلقي بشكل مباشرك تضاف إل  ذلك قا ليت ا ال ست رة  عاجة من طاقاا إ داعحةك تصل  ين الشاعر وال تلقيك بحيث تست

التشكيل والصحارة من جديدك بحيث تستطحا عدة شعراء تي تستث روا اآلتة الوا دة من خالل إسقاط مغزاها تو شكل اك عل  تفمات   الخاصةك  
. وبتأمل شعره وتىحر تناصاته ما القرآي الكرا ك ت كننا القول إي التناص (36)لتعبر عن تجارب   الىرجتة من جوي تي يلتزموا صحغة وا دة"  

القرآني في شعر جاس  الصحح،  قد تجل  في عدة مواضا من القصيدةك وقد ت ثل ذلك في استدعاء الكل اا ال ىرجة وتبني الجو القرآنيك 
ل.وتظ ر الشاعر  راعة فائقة في التعامل والت ثل للنصوص القرآنحةك ومن خالل ا عبر عن الحالة الشعوراة له في بحثه عن األمل ونشر التىاؤ 

ومن ا هذه النصوص وإجراك ا بشكل واعك األمر الذ  جعل ع لحة احقتباس"ع لحة تىجير لطاقاا رامنة في النر تستكشى ا شاعر بعد آخر  
 في القصيدة من خالل عنوان ا ومطلع اك تقول: وسجل جاس  الصحح،   ضوًرا ملحوًظا  .(37)كل  سب موقىه الشعور  الراهن"

 مالئكة تشير من البعيد
 بأن األرض تولد من جديد 

فىكرة رورونا في تي األرض تولد من جديد في تس حة الشاعر لعنواي القصيدة هي جعوة لإلتجا حة وبث روو التىاؤل واألملك وهذا العنواي  
ة  جعو تح ل مىارقة ما الواقاك ومحاربة لسوجاواة الزمنك وهي في القصيدة ب ثابة الج لة التأسحسحةك  دحلة وروجها في ن اتة رل مقطاك وفي ا  

وعنواي القصيدة   من الشاعر  تي ا نساي لن ين ز  تما  عدو صغيرك فالكل ة األخيرة سوف تكتب ا ا نساي بالع لك فانجالؤه مسألة وق  فقط.
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صل  الذ  تختاره الشاعر باعتباره وس ا تتناسل من خالله الدححاك وتتكثف في فضائه احتحاءااك يذررنا بحاجًة الطوفاي العظح  الذ   
به بسبب طغحاي البشر عل  األرض وه  قو  نوو علحه السال ك ف ا قبل الطوفاي ح تشبه ما بعدهك مثله ت اًما روروناك ف ا قبل رورونا ح تش

مممممم عن األجب قب ممممممم ح راب في ذلك  ل رورونا. ما بعدهك فاألجب تاراًخا وإ داًعا سينظر إلحه من هذه الزاواةك فاألجب بعد رورونا سحختلف 
  وينقسم التناص في القصيدة إلى قسمين:

 ــــ  التناص اللفظي المباشر.1
 ـــ التناص اللفظي غير المباشر.2

: التناص اللفظي المباشر:   أوالا
ي الجديد  هو اجتزاء قطعة من النر تو النصوص السابقة ووضع ا في النر الجديد بعد توطئة مناسبةك تجعل ا تتالء  ما ال وقف احتصال 

ومن ك فالشاعر تأخذ لىظ معين من رير تغيير تو تبديلك استدعاه من تجل تقواة ال عن  وتعزاز الدحلة لنصه الشعر .(38)وموضوع النر
لعقائد  لدى  اصور التناص اللىظي ال باشر الذ  تقتبس الشاعر فحه الصحغة القرآنحة اقتباًسا تاًماك الذ  يو ي بع ق الوافع الديني والشعور 

 الشاعر قوله:  
 فنمشي في مناكبها بخطو 
 رهين الخوف، مرتعد، وئيد
ت  ونبكي كلما األصوات دوَّ

 بمن سقطوا إلى القاع البعيد 
ْزِقِه َوِإَلْيِه النُُّشور{}ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض َذُلوالا َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن  فالبي  األول تناص ما قوله تعال : )سورة ال لك آتة    رِ 

( صور الشاعر طراقة خطواا ال شي باألرض في ظل هذه الجائحة بأن ا خطواا خوف وهلاك يتخلل ا تس  و زي من تنباء تعداج  15
الع يقك فتساقط تعداج ال وت  من  ال وت  اليومي رأن ا مثل جو  القنا ل واألسلحةك ف ي تالمس وجداي ا نسايك فقد شبه رورونا مثل البئر  

الناس رل يو  بسبب هذا الىيروس مثل تساقط الحجارة في هذه البئر الع حقةك ومن ال لحوظ في هذه األ حاا تىشي  رف الدال بصورة ربيرة؛  
الشاعر في الشعر الحر  ر    ف ذا الحرف تت  مىعً ا بالدححا النىسحة التي تححط باألبعاج ال كانحةك فالجرس واض  ومتكرر بالرر  من تي 

ومن األمثلة عل  التناص اللىظي ال باشر تتًضا  من القيوج الصارمةك وهذا فحه جحلة عل  وقا  وباء رورونا إنه شديد عل  النىس البشراة.
 في القصيدة قول الشاعر: 

 فهذا المطلق الليلي مهما
 طغى طغيان جبار عنيد 

عبر الشاعر  لىظ ا شارة )ف ذا( ولىظ )ال طلق( و )الليلي( تقصد به هذا الىيروسك فيروس رورونا الذ  تصب  مطلًقا يتجول لياًل؛ ألي  
الحجر راي لياًلك والناس ج حع   مقيدويك فقد طغ  في األرض طغحاي ال تكبر ال تجبر ال عاند ال ائل عن طراق الحق والصوابك وفحه  

اٍر َعِنيد مِ ن َوَرآِئِه َجَهنَُّم  }َوَلُنْسِكَننَّـُكُم اأَلْرَض ِمن َبْعِدِهْم َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيد َواْسَتْفَتُحوْا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّ قوله تعال  :    تناص ما
 [17ـــــ  14َمْوُت ِمن ُكلِ  َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَميِ ٍت َوِمن َوَرآِئِه َعَذاٌب َغِليظ{]إبراهيم:َوُيْسَقى ِمن مَّاء َصِديد َيَتَجرَُّعُه َواَل َيَكاُد ُيِسيُغُه َوَيْأِتيِه الْ 

 ويقول الشاعر: 
 هنا حيث استحال الكون سحبا 

 )تكح( مساحة األفق المديد
 فتهطل من وميض البرق )حمى(

 وينهال )السعال( من الرعود 
 وخفاش من المجهول آت 

 الكون، سود بأجنحة مقاس 
 كأن الساحرات تناقلته

 على أكتاف شيطان مريد
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رس  الشاعر صورة  حة ناطقة؛  يث جعل الكوي بأك له محاط بالسحب التي عبر عن  الت ا  لىظ )تك ( فجعل الوباء رأنه ت طر من  
الس اء من خالل هذه السحبك وهنا استعارة مكنحة  يث شبه السحب بالكائن الحي الذ  )تك ( صرو بال شبه و ذف ال شبه بهك وتت   

لىظ )تك ( عل  سبيل احستعارة ال كنحةك وفي هذا ال قطا تقا ل  ين تمران:  يث جعل قطراا ال طر تقا ل عرق     الفمة من لوافمه وهي
الح  ك وصوا الرعد تقا ل صوا السعال بسبب هذا الوباءك وعبر عن رثرة السحب  لىظ )ين ال(  يث إي السحب لحس  في مكاي وا د  

و   ذا الوباء وشب ه بالخىاش الذ  ت تلك جنا ين ربيران ب قاس الكويك واختار اللوي األسوج ألنه تتًضا صر  ل منتشرة في األفق بكامله.
يرمز إل  الحزيك والتشاؤ ك والسوجاواةك ً  صور مساعدة السا راا له في هذا الجو األسطور  واستعانت   بالشحاطينك وهذا تناص ما قوله  

ُيَجاِدُل ِفيتعال : النَّاِس َمن  َوَيتَِّبُع ُكلَّ َشْيَطاٍن مَِّريد{]الحج:  }َوِمَن  ِبَغْيِر ِعْلٍم  تتًضا نجد تي الشاعر وظف الرمز واألسطورة في   [  3َّللاَِّ 
القصيدة من خالل ذرر )خىاشك تجنحةك سوجك السا رااك شحطاي( واستطاع تح يل هذه الشخصحاا تبعاج تجربته الشعراةك والتعبير   ا  

ا:    نىس.عن وقا هذا الوباء عل  ال  ويقول أيضا
 فما آالمنا األحرار إال 

 عباد مكرمون عن العبيد
 فإن خلت المعابد من بنيها 

 فما خلت الجباه من السجود 
 وإن كثرت ضحايانا، وفاحت

 من األيام رائحة اللحود
 سيبقى في مصانعنا نسيج 
 لما يكفي الحياة من المهود

ا ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُمون{]األنبياء:عبارة )عباج مكرموي( تناص ما قوله تعال :   ْحَمُن َوَلدا  ت  وإي خل  ال ساجد  [  26}َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّ
ُسو  من ال صلين ل  تخلو جباه ال صلين بغير ال ساجد من السجوجك وهذا تناص ما قوله تعال : اء َعَلى }مَُّحمٌَّد رَّ ُل َّللاَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

ا َيْبَتُغوَن َفْضالا مِ َن َّللاَِّ َوِرْضَواناا ِسيَماُهْم ِفي ُوجُ  دا اِر ُرَحَماء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركَّعاا ُسجَّ ُجوِد{]الفتح:اْلُكفَّ ْن َأَثِر السُّ ومن رثرة ال وت  .    [29وِهِهم مِ 
رأن ا لحد ربيرك وصارا تىوو منه رائحة ال وت ك إح تي في ال قا ل تنتشر رائحة ال صانا في األرضك ف ي  بسبب رورونا تصبح  األرض  

َل ِلَكِلَماِتِه َوَلن تصنا م وج األطىالك وهو تناص مباشر ما رثير من اآلتاا القرآنحة قال تعال : }َواْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمن ِكَتاِب َربِ َك اَل ُمَبدِ 
ا{]الكهف:َتجِ  ا }ِإنَّ الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي آَياِتَنا اَل َيْخَفْوَن َعَلْيَنا َأَفَمن ُيْلَقى ِفي النَّاِر َخْيٌر َأم مَّن َيْأِتي آِمنا وقوله تعال :  [27َد ِمن ُدوِنِه ُمْلَتَحدا

}َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَُّهْم َيُقوُلوَن ِإنََّما ُيَعلِ ُمُه َبَشٌر لِ َساُن الَِّذي ُيْلِحُدوَن  وقوله تعال :    [40فصلت:َيْوَم اْلِقَياَمِة اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصير{]
 [ 103ِإَلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهـَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ مُِّبين{]النحل:

 ثانياا: التناص اللفظي غير المباشر:   
تو   هو الذ  ُتستنبط من النر استنباًطاك وارجا إل  تناص األفكارك تو ال قروء الثقافيك تو الذاكرة التاراخحة التي تستحضر تناص ا  رو  ا

ل الج لة  ك فالشاعر تأخذ اللىظ واغيير  ترريبه جاخ(39) ب عناها ح بحرفيت ا تو لغت اك وتى   من تل ححاا النر وإت اءاته وشىرته وترميزاته  
ير إما بالتقدت  تو التأخيرك تو الحذف تو ا ضافةك رل ذلك خدمة لل عن  وتعزاًزا لدحلة النر الشعر ك ومن األمثلة عل  التناص اللىظي ر

 ال باشر قول الشاعر في مطلا قصيدته:   
 مالئكة تشير من البعيد

 بأن األرض تولد من جديد 
 ونحن الراسخين بها انتماء

 في قلب الشهيد رسوخ للا 
فقد رس  الشاعر في  داتة القصيدة صورة  حة ناطقة تىصيلحة لحالة األطباء وال  ارسين الصحيينك ورمز ل    رمز يناسب   وهو "مالئكة"  

ة واألمل في نىوس تقديًرا لدوره  الىعال وتضححات   في مواج ة الخطرك  ل رأن   مثل ال الئكة الذين تسوقوي البشائر وابثوي روو الط أنين
}ُهَو الَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك  ال صا ينك بعدما استحوذ الضعف عل  قلوب  ك وقبض الخوف عل  نىوس  ك واتناص في ا الشاعر ما قوله تعال :  
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ُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِويِلِه اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن في قُ 
َنا َومَ  ْن ِعنِد َربِ  ُ َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِ  م ا يدلل عل  تي    [ 7ألْلَباب{]آل عمران:ا َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا ا َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ َّللا 

ة بأك ل ا  الشاعر قد استو   اللىظ القرآنيك فوظىه بطراقة فنحةك مستغاًل الطاقة ا تحائحة الكامنة فحهك ومالئ ة الغرض والدحلة العامة للقصيد
ربة الشاعر ا  داعحةك  يث يت ثل الشاعر الصحح   .وال تأمل في السحاق القرآني تجد تعالق رثير من مىرجاته اللغواة وتراكيبه الىنحة ما تج

وي إل   النر ت ثاًل فنًحا يتناص فحه لغة وإتقاًعا ما قصته الشعراة وصحارته ا  داعحة؛ لينقل لنا تجربة الناس في هيئت   بأن   راسخوي منت 
خ مثل رسوخ هللا عزو جل في قلب الش يد. ومن  ترض الوطن مثل رسوخ هللا سبحانه وتعال  في قلب الش يدك فاحنت اء للوطن ًا   وراس

 األمثلة عل  التناص اللىظي رير ال باشر تتًضا في القصيدة قول الشاعر: 
 ورغم هشاشة الصلصال فينا 

 صقلنا الروح في وهج الصمود
 تطل الشمس معتمة فنحيا 
 بمشكاة من األمل الرشيد 

وظف الشاعر في البي  األول تصل  ني آج  تن   ج حع   مخلوقوي من صلصال من   أ مسنويك والصلصال هو الطين الحابس بعدما 
ك وهذا تناص ما (40) خ ر  ت  صار له صلصلة وصواك رصوا الىخارك والح أ ال سنوي هو الطين ال تغير لونه وراحه من طول مكثه 

ْن َحَمٍإ مَّْسُنون{]الحجر:  اآلتة القرآنحة قال تعال : }َخَلَق اإِلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل  وقوله تعال  تتًضا:  [26}َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل مِ 
ار{]الرحمن: وال قصوج من )الصلصال( للتنبحه عل  عجيب صنا هللا سبحانه وتعال  وعظح  قدرته؛  يث إي هذا الصلصال  [،  14َكاْلَفخَّ

 بالضعفك وال شاشةك ورذلك وباء رورونا هذا الىيروس الصغير الذ  ح ُيرى بالعين ال جرجةك ولحس له إح تتا  قليلةك لكنه ي ز  ا نساي  يت يز
ُ َأن يُ بجبروتهك فالناس ج حع   سواسحه الغنيك والىقيرك الكبيرك والصغير رل   سواءك وهذا تناص رير مباشر من قوله تعال :   َف }ُيِريُد َّللا  َخفِ 

ا{]النساء: لكن رر  هشاشة هذا الصلصال إح تننا صقلنا تروا ناك مثل صقل السحف بالحجارةك وش سنا تطل [28َعنُكْم َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيفا
ح تن ا  علينا معت ة رامضة بغ وض ال ستقبل الذ  ح ت د يدر  ما هللا صانا بهك وقد عبر الشاعر عن لقطة مؤل ة للش س ما عت ت اك إ

ح تشرق بكامل ا  ل استخد  الىعل )تطل( للدحلة عل  تي إطاللت ا عل  استححاء من تي تشرق راملة عل  العال ك والعال  تعحش في ظل اا 
لعل  لجحة من ال ج ولك لكن ا تظ ر ب شكاة وهي ع وج القنديل الذ  فحه الىتيلةك وقيل: هي القنديلك وهو الضوء الخاف ك وهو ب ثابة األمل  

َماَواِت َواأَلْرِض َمَثُل ُنورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة هللا تحدث بعد ذلك تمًراك وهو تناص ما قوله تعال :   ُ ُنوُر السَّ }َّللاَّ
َباَرَكٍة َزْيُتوِنٍة الَّ  َشْرِقيٍَّة َواَل َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر نُّوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي   الزَُّجاَجُة َكَأنََّها َكْوَكٌب ُدرِ يٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ

ُ ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليم{]النور: ُ اأَلْمَثاَل ِللنَّاِس َوَّللاَّ ُ ِلُنورِِه َمن َيَشاء َوَيْضِرُب َّللاَّ  ويقول الشاعر:  [35َّللاَّ
  احتالال ثقي يا أمنا أنَّ 

 غزاك من الوريد إلى الوريد 
 ستجلوه الحضارة ذات فجر 

 ونحتضن )الجالء( بألف )عيد( 
 ومن طور نسافر نحو طور 
 كأن األرض تولد من جديد 

ا قناعك فاألسلوب يبدت ال قطا  توظحف بعض األساليب ا نشائحة )تمرك ًقي( لغرض تحىيز ا راجةك ً  ينتقل إل  األسلوب الخبر ؛ لغرض  
ًير  الخبر  "ارتبط بصىة تساسحة بالجانب النىعي للغةك تو  تقدت  معلومة معينة إل  ال تلقيك في  ين ارتبط األسلوب ا نشائي بالجانب التأ

فيندفا إل  ال شاررة   العاطىي ل ا؛ إذ تضىي عل  األنساق التعبيراة  يواة ونشاًطاك ينعكس تأًيرها إتجاًبا عل  مدرراا ال تلقي وت اسحسه؛ 
واخاطب الشاعر األرض تقول تأكد  تي ا تالل الخىاش صا ب الجنا ين السوجاوان سحأتي يو  تنجلي .(41)البناءة في إنتاج الدحلة النصحة"

ل من الحجر الكامل والوقوف  فحه هذه الغ ةك وتشرق ش س الىرو والتىاؤل والسعاجة واألملك ورلنا نستقبل فوال هذا الجالء ونحتىل فحهك ونتحو 
}َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن َوَنْعَلُم  عل  ال حك إل  الىرو وانت اء الغ ةك مثل ا نساي يتحول من طور إل  طور آخرك وهذا تناص ما قوله تعال :  

 [ 16َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريد{]ق:
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 حث الرابع: تناص القصة القرآنية في القصيدة.المب
استث ر الصحح،  القصة القرآنحة وربط ا بطراقة فنحة ب وضوع القصيدةك وسار في  ناء الصورة عل  وفق ال عطحاا القرآنحةك ب ا يتناسب 

اللىظة تو الترريبك وإن ا تعدى شارة تو ا ت اءة تو إذ ل  تقتصر استحضاره عل  ا وتجربته الشعراةك م ا تجى إل  تنوع تساليبه في احستحضار 
 في قصيدته )قصة نزول آج  علحه السال ( تقول الشاعر:  ومن القصر القرآنحة التي وظى ا الشاعر ذلك رله إل  استحضار القصر القرآنيك

 

 في البي  األول إشارة إل  قصة آج  علحه السال  وهو تناص إشار ؛ إذ ل  تصرو الشاعر بالقصة تو ما يراد الذهاب إلحه مباشرةك  ل نعت د 
َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن عل  الرؤاة والتأوال من خالل لىظ )نزول آج ( قال تعال :   ِإْبِليَس  ِإالَّ  َفَسَجُدوْا  ِلْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم  ُقْلَنا  }َوِإْذ 

َجَرةَ اْلَكاِفِرين َوُقْلَنا َياآَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكاَل ِمْنَها َرَغداا َحْيُث ِشْئُتَما َواَل َتْقَرَبا   ْيَطاُن    َهـِذِه الشَّ َفَتُكوَنا ِمَن اْلظَّاِلِمين َفَأَزلَُّهَما الشَّ
ِه َكِلَماٍت َفَتاَب  َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكاَنا ِفيِه َوُقْلَنا اْهِبُطوْا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اأَلْرِض ُمْسَتَقرٌّ  بِ  ى آَدُم ِمن رَّ  َوَمَتاٌع ِإَلى ِحين َفَتَلقَّ

ِحيم{]البقرة:  عَ  فقد رتب هللا سبحانه وتعال  عل  نبينا آج  علحه السال  بعد الخطيئة وهي تكله من الشجرة   [37ـــــ    34َلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَّ
ل عاصي فعوقب    ذا بالعقاب وهو إخراج  ا من الجنة التي رانا في ا والنزول لألرضك ف ذا مثل ما  صل للبشراةك فقد اررورق  بالذنوب وا

ق  والرجوع هلل سبحانه وتعال  ستنجلي هذه الغ ةك واتلو هذا العصحاي تعاٍف جديد   وصعوج الوباءك لكن بإت اننا الحقحقي والت سك بالعروة الًو
يِن َقد    من العقوبة إذا تورل ال سل  عل  هللا سبحانه وتعال   ق تورله وفوض إلحه تموره رل اك وهذا تناص من قوله تعال :  }اَل ِإْكَراَه ِفي الدِ 

ْشُد ِمَن اْلَغيِ  َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمن ِباّلل ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقَ  ُ َسِميٌع َعِليم{]البقرة:تََّبيََّن الرُّ وقوله    [265َى اَل انِفَصاَم َلَها َوَّللا 
ك وقد رشف التشبحه [22َهُه ِإَلى َّللاَِّ َوُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َوِإَلى َّللاَِّ َعاِقَبُة اأُلُمور{]لقمان:}َوَمن ُيْسِلْم َوجْ تعال  تتًضا: 

هك ب ن في اآلتة وهو تشبحه ت ثيلي مررب؛  يث شبه  ال ال تورل عل  هللا سبحانه وتعال ك ال ىوض إلحه رل تمورهك ال حسن في تع ال
ق عروة من  بل متين ا )قصة نبي للا موسى عليه    ترق  في جبل شاهق تو تدل  منهك فت سك بأًو ومن القصص القرآنية في القصيدة أيضا

 السالم( يقول الشاعر:  
( اليوم أفضى  كأن )السامري 

 إلى )أثر الرسول( على الصعيد
 وأمسك قبضة أخرى، وألقى

 الوجود بها عبثا على جسد 
اِمِري َفَرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِه َغْضَباَن َأِسفا   وهو تناص قصصي قرآني في قوله تعال : ا َقاَل  }َقاَل َفِإنَّا َقْد َفَتنَّا َقْوَمَك ِمن َبْعِدَك َوَأَضلَُّهُم السَّ

ا َحَسناا َأَفَطاَل َعَلْيُكُم   ُكْم َفَأْخَلْفُتم مَّْوِعِدي َقاُلوا َما َأْخَلْفَنا َموْ َياَقْوِم َأَلْم َيِعْدُكْم َربُُّكْم َوْعدا بِ  ِعَدَك ِبَمْلِكَنا اْلَعْهُد َأْم َأَردتُّْم َأن َيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضٌب مِ ن رَّ
َفَأْخَرجَ  اِمِري  السَّ َأْلَقى  َفَكَذِلَك  َفَقَذْفَناَها  اْلَقْوِم  ِزيَنِة  مِ ن  َأْوَزاراا  ْلَنا  ُحمِ  ُموَسى    َوَلِكنَّا  َوِإَلُه  ِإَلُهُكْم  َهَذا  َفَقاُلوا  ُخَواٌر  َلُه  ا  َجَسدا ِعْجالا  َلُهْم 

وظف الشاعر في هذه األ حاا قصة السامر  الذ  صنا عجاًل تضل الي وج بعد غحاب موس  علحه السال   ين ا ذهب [،  88َفَنِسي{]طه:
.  وقد استث ر الشاعر هذه القصة  (42)عجاًل واجع  تي موس  راي تعبده إل  محقاا ربه ليناجحهك فصاغ ل   رجل من   تقال له )السامر ( 

وربط ا بطراقة فنحة ب وضوع القصيدةك ف حاورة القصر القرآني في هذه األ حاا راي عن طراق البنحة اللىظحة  يث استدع  لىظ )السامر (  
الوباء الذ   ل عل  العال  بأك لهك فالسامر  ت ثل عند الشاعر  بكل ما تح له من س اا الجور والجبروا لحكوي معاجًح موضوعًحا من هذا  

رمًزا لكل مضل وضالك وصور الشاعر تي الرجل الذ  تقال تنه تكل طائر الخىاش رأنه تخذ قبضة منه وتلق    ا عبًثا عل  تجساج العال   
ذنا إل  الرموف التلقائحة التي جاءا منىرجة ومن ا شخصحة  الذ  بسببه تغيرا هحكلة الكوي بالكامل. واحستدعاء العرضي للرموف التراًحة تأخ

السامر  استدعت ا التجربة الشعراة لتثر  الصورة وتع ق األًرك وهذه الصورة ح تبوو  ل تو ي وتستث ر وتعلن س و الحدس عل  ال عرفة  

 فمنذ )نزول آدم( ما برحنا
 نسافر في )النزول( إلى المزيد

 ولكن عروة اإليمان وثقى
 فما ننفك نؤمن بالصعود 
 على أمل سماوي رفعنا

 نشيد األرض من فجر العهود
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القصيدة )قصة ذو القرنيين الواردة في سورة الكهف( ومن القصص القرآنية في     ومن ا تتًضا: آج ك تًر الرسولك فبر الحديد .  (43)الىكراة  
 يقول الشاعر:  

 وقفنا حيث كان الموت يمشي 
 على ثقة إلى فتح مجيد

 وأوصدت الحياة بألف قفل 
 ترق أمامها زبر الحديد 

ا َعَلى َأن َتجْ تناص ما قوله تعال :   ا  }َقاُلوا َياَذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اأَلْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرجا َعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسدًّ
َدَفْيِن َقاَل انُفُخوا َحتَّى ِإَذا   َرْدماا  َقاَل َما َمكَّنِ ي ِفيِه َربِ ي َخْيٌر َفَأِعيُنوِني ِبُقوٍَّة َأْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهمْ  آُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّى ِإَذا َساَوى َبْيَن الصَّ

وصور    استو   الشاعر مش ًدا من مشاهد قصة )ذو القرنين( في سورة الك فك[،  94ـ96َجَعَلُه َناراا َقاَل آُتوِني ُأْفِرْغ َعَلْيِه ِقْطراا{]الكهف:
ل لا التي تصا   الناس من تأجوج ومأجوجك فقد طلبوا من ذ  القرنين تي تجعل  ين   وبين تأجوج ومأجوج سًداك فصور   الة الخوف وا 

ط  الشاعر الحررة النشطة لحأجوج ومأجوج ورثرت   بسرعة وانتشار جائحة رورونا في العال  . فقد تس    قصة )ذو القرنين( في تع يق احرتبا 
ا  دث في سورة الك فك ف ذا التعاتش ما القصر القرآني تكسب القصيدة  لة تض ينحة آلتاا القرآي الكرا ك  ين جائحة رورونا وبين م

تس    فحه ذاا الشاعر وتصوراته فأعطاها جححا الوضوو.وهكذا فقد تجل التناص في هذه القصيدة؛  يث استدع  الشاعر تكثر من آتة  
 ء ذلك تعالًقا ما القرآي الكرا  عل  مستوى اللىظ والدحلة. قرآنحة مافًجا إتاها في نصه؛ لححقق من ورا

 اخلامتة: النتائج والتوصيات، وفهرس املصادر.  
يتأًر األجب ب ا تحدث في ال جت ا؛ فاألجب الصاجق مرآة ال جت ا وال عبر عنهك وقد رتينا هذا التأًير واضًحا في قصيدة الشاعر جاس   

عن فترة رورونا ورحفحة تأًر جوانب الححاة واختالف عاجاا العحش بسبب ذلك الوباءك وقد نج  الشاعر في  الصحح ؛ فقد انطلق  لتعبر  
توظحف النر القرآني ب ا يتالء  وسحاق القصيدةك لذلك تس    التراكيب القرآنحة في تشكيل رؤاة جديدة للقصيدةك وتوفع  ظواهر التناص 

جورها الىعال في إنتاج الدحلة وتوجي  ا وفق رؤاة معينة. واعد التناص القرآني من الظواهر اللغواة  ما القرآي الكرا  في القصيدة والتي ل ا  
   وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج والتي أهمها اآلتي:والتراكيب الج الحة التي سرا توصال ا عند الشاعر جاس  الصحح ك 

 ثيًرا واستحضر آتاته وتلىاظه وتراكيبه وصورهك ووظى ا توظحًىا جقحًقا في قصيدته.   م تفاج الشاعر جاس  الصححَّ  من القرآي الكرا  ر1
م ت كن الشاعر من تصوار تًر جائحة رورونا عل  ج حا نوا ي الححاةك بأسلوب جزل رصينك سلس العبارااك صاجق ا  ساسك ين  عن  2

 ًقافة عالحة  لورت ا شاعراته.  
 الشاعر تشكاًح متعدجة: تناص لىظي مباشرك وتناص لىظي رير مباشر.  م اتخذ التناص القرآني في قصيدة3
 م امتر الشاعر اآلتاا والنصوص القرآنحة في تفق سحاقاا فكراة ونىسحة تتجاوب ما تنىاس شاعراته ال ت حورة  ول قضيته األساسحة.    4 
يثير في نىس ال تلقي قدرة إتحائحة خاصةك ت كنه من تي    م التناص في القصيدة ل  تعت د التض ين ال باشر فقطك وإن ا جاء عل  نحو5

 تستجلي انزاا اا النر الشعر ك ومدى تأًره بالنر القرآني الذ  يوسا فضاء القصيدة.  
 م شيوع ال ىرجاا القرآنحة بجرس ا والتراكيب اللغواة بإتقاع ا ال ترججك ت رف فاعلحة التعبير القرآني في النر الشعر  عند الصحح . 6 
ك م تجل  الرمز الديني بصورة واضحة في القصة القرآنحةك فارتبط  مىرجاا لغواة معينة بعدج من األنبحاء ورثير من األ داث) آج ك السامر  7

 وقد توصل البحث إلى جملة من التوصيات هي كاآلتي: تًر الرسولك فبر الحديد( .
 داع السعوج  بالنظرااا النقدتة الحديثة .  م تشجحا البا ثين عل  الدراساا النقدتة من خالل ربط ا  1
 م جراسة تفعال الكال  في القصيدة جراسة نقدتة متخصصة. 2
 م جراسة ج الحاا التوظحف احستعار  وتوظحف التشبي اا في القصيدة .3
 ثبت املصادر واملراجع: 

: المصادر: القرآن الكريم.    أوالا
 ثانياا: المراجع:

 ك جار ال دني للنشرك جدة )ج. ا( .1الجرجانيك عبد القاهرك ت : مح وج شاكرك ط  البالغة،أسرار  ممممم1



   

         

 التناص القرآني يف شعر جاسم الصحّيح قصيدة )كورونا واألرض تولد من جديد( أمنوذًجا   

  

  

  .   2005ك 1ك ت و بكر ت  د: تس اءك مكتبة جار الزماي للنشر والتوفااك طآليات التناص النوعي في شعر الحداثة  ممممم2
 ك ت و   يدةك البالغة واألسلوبية عند السكاكيممممم 3

  . 2009هممم  1430ك 2ار ال قداجك رزة ممممم فلسطين مممممم طمح د صالوك ج
 ك)ج. ا( .   2: الزبيد ك مطبعة الكوا ك طتاج العروس من جواهر القاموس ممممممم4
   . 2011همممم 1432 ك1مممممم ط: الح وجك علي  ن مح دك مكتبة ال لك ف د الوطنحة للطباعةتشكيل الخطاب في أقصوصة الزهايمر ممممممم5
   2002هممممم 1422ك 2ك للسعد ك مكتبة جار السال  للنشر والتوفاا مممم الرااض ممممم طتفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانممممممم 6
  ك )ج. ط( .   2008ك لأللوسيك إجارة الطباعة ال نيراةك تفسير روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثانيمممممم 7
   . 2002ك ال كتبة العصراة مممم  يروا مممم 1القزوانيك الخطيبك ط  ممممم في ال عاني والبحاي والبدتاك تلخيص المفتاحمممممممم 8
  ك )ج. ط( . 2007ك  لبيك ت  د طع ةك ال يئة العامة السوراة للكتاب مممممم سوراا مممممم  التناص بين النظرية والتطبيقممممممم 9

  .  1989ك القاهرةك 2ك واج ك طهك مطبعة جار ال عارف ب صرك طجماليات القصيدة المعاصرةممممممم 10
  ك )ج. ط( . 1987ك باختينك محخائيلك ترج ة: مح د  راجةك جار الىكر للدراساا والنشر والتوفااك القاهرةك الخطاب الروائيممممممم  11
 الجيزاو ك مح د سعد الدينك جار ن ضة مصر للطباعة والنشرك )ج. ط(ك )ج. ا( .  ك دراسات في األدب الحديث  مممممممم12
  ك )ج. ط( . 2003ك الغبار : عوضك جار الثقافة العربحةكدراسات في أدب مصر اإلسالميةمممممممم 13
  ك )ج. ط(. 2006مممم القاهرة ممممم ك ال عر ك ع ر  ن مظىرك ت : عبد الح يد هنداو ك جار اآلفاق العربحة مديوان ابن الورديمممممممم 14
 ك الجار ك عليك مؤسسة هنداو  للتعلح  والثقافة ممممم القاهرة مممم )ج.ط(ك )ج.ا( . ديوان علي الجارممممممممم 15
  ك )ج. ط( .1992ك تقطين: سعيدك ال ررز الثقافي العربي مممممم  يروا مممممم الرواية والتراث السرديممممم 17
  ك   2007ك عز الدينك  إس اعيلك عز الدينك  ممممممم  يروا ممممممم جار العوجةك لشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنويةامممممممم 17
  .  2015ك  1ك عزا : مح دك جار رسالي للطباعة والنشر والتوفااك طشعرية الخطاب السرديمم 18
  ك )ج. ط( . 1986ج ة: ج يل نصحف التكراتيك منشوراا توبقالك ال غربك ك باختينك محخائيلك تر شعرية دوستويفسكيمم 19
   . 2007ك 1ك شبل مح دك عزة ك مكتبة اآلجاب ممممم القاهرة مممممم طعلم لغة النص النظرية والتطبيق ممممممم20
   . 1991ك 1الدار البحضاء ممممم ط: جولحاك ترج ة: فراد الزاهيك جار توبقال للنشر مممم علم النص، كريستيفياممممممم 21
 ك)ج. ا( . ك 1ك ا ن رشيقك ت : مح د محي الدين عبد الح يدك طالقيرواني العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،مممممممم 22
  ك )ج. ط( . 2013ل ك الكوا  مممممم مكتبة البابطين مممممم ك البيليك ج االفائزون بجوائز مؤسسة البابطين لإلبداع الشعري ممممممممم 23
  ك )ج. ط( . 2003ك  رنس: جير الد ك ترج ة: السيد إما ك جار ميرا ك قاموس السردياتممممممم 24
 ك الىيروفآباج ك مح د تعقوبك مصر ممممم ال طبعة األميراة مممممم )ج. ا( . القاموس المحيطممممممم 25
  . 1967ك 3ك ال الئكةك نافكك جار العوجة مممممم  يروا مممممم طلشعر المعاصرقصائد اممممممم 26
  ك )ج. ط( . 1988ك ا ن رثيرك إس اعيلك تحقيق: مح د عبد العزاز مممممم  يروا مممممم جار الكتب العل حةك قصص األنبياءمممممممم 27
 ك ا ن منظورك جار صاجر ممممممم  يروا مممممم )ج. ط(ك )ج. ا(  .  لسان العرب  مممممممم28
   . 1986هممم  1406ك 2: ا ن فارسك ت  دك  مؤسسة الرسالةك  يرواك طمجمل اللغةمممممممم 29
   .1995ك 1طجراساا في الشعر العربي ال عاصرك ج ا وترتيب هحأة ال عج ك  معجم )البابطين للشعراء العرب المعاصرين( مممممم30 

  ك )ج. ط( . 1979هممم 1399: ت  د  ن فارسك ال كتبة الوقفحةك  معجم مقاييس اللغة ممممممممم31
   . 2004ك 1ك عبدالر  ن  ن مح دك ت : عبد هللا مح د الدرواشك جار تعرب ممممم جمشق ممممم طمقدمة ابن خلدون، ابن خلدون مممممممم 32
  ك )ج. ط( . 1984ك صبحيك محي الدينك الدار العربحة للكتاب مممممم طرا لس مممممم ليبحا ك نظرية النقد العربي وتطورها إلى عصرنا ممممممممم33

 ثالثاا: المقاالت:
خصصةك  ملكاو ك  ناي عحس ك  نشراة األلسكو العل حةك نشراة مت كتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على األمن الصحي العربيمممم  1

  ك ال نظ ة العربحة للتربحة والثقافة والعلو ك تونس . 2020العدج الثاني يونيو 



   

         

 التناص القرآني يف شعر جاسم الصحّيح قصيدة )كورونا واألرض تولد من جديد( أمنوذًجا   

  

  

ك سلح يككحانيك عليك ورضاك مجلة جراساا في اللغة العربحة وآجا  ا ممممم جامعة التناص القرآني في شعر محمود درويش وأمل دنقلمممم   2
   .   2012ك 9س نايك إيرايك ع

   .  1986ك 2 افظ: صبر ك ال قاحاك رق  العدج  العمل األدبي،  التناص وإشارياتمممم 3
  .   2001همممم  1422ك  40ك   يدك عالمااك ال جلد العاشرك الجزء التناص وإنتاجيه المعاني: الحميدانيمممم 4
 ك الجزائر. 2020ك م اجر ك وافيك صححىة الوسطك  كورونا يتحول من وباء إلى جائحةمممممم  5

Resources and references 

First: The Holy Qur'an 

1- Asrar Al-Balagha, Al-Jarjani, Abdel-Qaher, edited by: Mahmoud Shaker, 1st Edition, Dar Al-Madani 

Publishing, Jeddah. 

2- Qualitative Intertextuality Mechanisms in Modernist Poetry, Abu Bakr Ahmed: Asma, Dar Al-Zaman 

Library for Publishing and Distribution, 1, 2000 G. 

3 - Rhetoric and stylistics when Sakaki, d. Muhammad Salah Abu Hamida, Dar Al-Miqdad, Gaza - Palestine 

- 2nd floor, 1430 AH, 2006 G. 

4- The crown of the bride from the jewels of the dictionary: Al-Zubaidi, Kuwait Press, 2nd Edition, G. 

5- Shaping the Discourse in the Alzheimer’s Story: Al-Hamoud, Ali bin Muhammad, King Fahd National 

Library for Printing and Publishing - Riyadh - Edition 1, 1932 AH/2011 G. 

6- Interpretation of Tayseer Al-Karim Al-Rahman in the interpretation of the words of Al-Mannan, by Al-

Saadi, Dar Al-Salam Library for Publishing and Distribution - Riyadh - 2nd Edition, 1622 AH 2002 G. 

7- Interpreting the Spirit of Meanings in the Interpretation of the Noble Qur’an and the Seven Repetitions, 

by Al-Alusi, Al-Muniriya Printing Department, 2008 G. 

 8- Summarizing the Key - In Al-Ma’ani, Al-Bayan and Al-Badi’, Al-Qazwini, Al-Khatib, 1st Edition, Al-

Mataba Al-Asriyya - Beirut – 2002 G. 

9- Intertextuality between theory and practice, Helli, Ahmed Tohme, the Syrian General Book Organization 

- Syria - 2007 G. 

10- The Aesthetics of the Contemporary Poem, Wadi, Taha, Dar Al-Maaref Press in Egypt, 2nd Edition, 

Cairo, 1986 G. 

11- “The Narrative Discourse” by the same author, translated by: Muhammad Barada, Dar Al-Fikr for 

Studies, Publishing and Distribution, Cairo, 1987 G. 

12- Studies in Modern Literature, Al-Jizawi, Muhammad Saad Al-Din, Dar Nahdet Misr for Printing and 

Publishing. 

13- Studies in the Literature of Islamic Egypt, Al-Ghubari: Awad, House of Arab Culture, 2003 G. 

14- Diwan Ibn Al-Wardi, Al-Maarri, Omar bin Muzaffar, edited by: Abdel Hamid Hindawi, Arab Horizons 

House – Cairo - 2009 G. 

15- Diwan of Ali Al-Jarem, Al-Jarm, Ali, Hindawi Foundation for Education and Culture - Cairo - (d.t), 

(d.t). 

16- The Novel and Narrative Heritage, Yaqtin: Said, The Arab Cultural Center - Beirut - 1992 G. 

17- Contemporary Arab Poetry, its artistic and moral issues and phenomena, Ezz El-Din, Ismail Ezz El-

Din, - Beirut - Dar Al-Awda, 2007 G. 

18- The Poetry of Narrative Discourse, Azzam: Muhammad, Raslan House for Printing, Publishing and 

Distribution, 1st Edition, 

19- Dostoevsky’s Poetry, Mikhail Bakhtin, translated by: Jamil Nassif Al-Tikriti, Toubkal Publications, 

Morocco, 1986 G. 

20- Linguistics of the text, theory and application, Shibl Muhammad: Azza, Library of Arts - Cairo - 1, 

2007 G. 

21- The Science of the Text, Christivia: Julia, translated by: Farid Ezzahi, Toubkal Publishing House - 

Casablanca - 1st Edition, 1991 G. 

22- The Mayor of Poetry, Literature, and Criticism, Al-Qayrawani, Ibn Rashiq, edited by: Muhammad 

Mohi Al-Din Abdel Hamid, 1st Edition, Dar Al-Jeel for Publishing, Distribution and Printing, (d. T). 

23 - Prize winners of Al-Babtain Foundation for Poetic Creativity, Al-Baili Library – 2013 G. 

24- Narrative Dictionary, Prince: Ger Eld, Translated by: Mr. Imam, Merritt House, 2003 G. 

25 - Al Mohit Dictionary, Al-Fayrouzabadi, Muhammad Yaqoub, Egypt - Al-Amiriya Press - Dr. T) . 

26- Poems of Contemporary Poetry, The Angels, Nazik, Dar Al-Awda - Beirut - 3rd Edition, 1967 G. 



   

         

 التناص القرآني يف شعر جاسم الصحّيح قصيدة )كورونا واألرض تولد من جديد( أمنوذًجا   

  

  

27- Stories of the Prophets, Ibn Kathir, Ismail, Edited by: Muhammad Abdel Aziz - Beirut - Dar al-Kutub 

al-Ilmiyya, 1988 G. 

28- Lisan al-Arab, Ibn Manzur, Dar Sader - Beirut . 

29- Mujtal Language: Ahmed bin Faris: The Resala Foundation, Beirut, 2nd Edition, 1406 AH, 1986 G. 

30- Al-Babtain Dictionary of Contemporary Arab Poets) Studies in Contemporary Arabic Poetry, compiled 

and arranged by the Dictionary Authority, Kingdom of Saudi Arabia, 1st ed 1990 G. 

31- A Dictionary of Language Measures: Ahmed bin Faris, Al-Waqfiyah Library, 1399 AH 1979 G. 

32- Introduction by Ibn Khaldun, Ibn Khaldun, Abd al-Rahman bin Muhammad, edited by: Abdullah 

Muhammad al-Darwish, Dar Yarub - Damascus - Edition 1, 2004 G. 

33- The Theory of Arab Criticism and Its Development to Our Time, Sobhi, Mohieddin, Arab Book House  

Tripoli - Libya, 1986 AD, (d. i). 

Articles 

1- The repercussions of the emerging corona virus pandemic on Arab health security, Malkawi, Hanan Issa, 

ALESCO Scientific Bulletin, specialized publication, second issue June 2020, Arab Organization for 

Education, Culture and Science, Tunisia. 

2- Qur’anic Intertextuality in the Poetry of Mahmoud Darwish and Amal Dunqul, Salimi, Kayani, Ali, and 

Rida, Journal of Studies in Arabic Language and Literature - Semnan University, Iran, 9, 2012 G. 

3- Intertextuality and Allusions to Literary Work, Hafez: Sabri, Articles, No. 2, 1989 G. 

4- Intertextuality and Productivity of Meanings: Al-Hamidani, Hamid, Marks, Volume Ten, Part 40, 1422  

5- Corona turns from an epidemic to a pandemic, Muhajiri, Wafi, Al-Wasat newspaper, 2020, Algeria. 

 هوامش البحث
 

ينظممر: ترج ممة الشمماعر فممي معجمم  )البممابطين للشممعراء العممرب ال عاصممران( جراسمماا فممي الشممعر العربممي ال عاصممرك ج مما وترتيممب هحممأة  (1( 
 . 775مممممم 1/774 ك  1995 1ال عج ك ال  لكة العربحة السعوجتةك ط

 .  36 ك 2013ينظر: ج ال البيليك الىائزوي بجوائز مؤسسة البابطين لإل داع الشعر ك الكوا  مممممم مكتبة البابطين مممممم  (2)
  .23 ك 1967ك 3نافك ال الئكةك قصائد الشعر ال عاصرك جار العوجة مممممم  يروا مممممم ط (1)
 .  591علي الجار ك جيواي علي الجار ك مؤسسة هنداو  للتعلح  والثقافة ممممم القاهرة ممممم  (2)
 .   381 ك 2006ينظر: ع ر  ن مظىر ال عر ك جيواي ا ن الورج ك ت : عبد الح يد هنداو ك جار اآلفاق العربحة ممممم القاهرة ممممم (  1) 
فيممروس رورونمما ال سممتجد علمم  األمممن الصممحي العربمميك نشممراة األلسممكو العل حممةك نشممراة ينظممر:  نمماي عحسمم  ملكمماو ك تممداعحاا جائحممة  (1)

  ك ال نظ ة العربحة للتربحة والثقافة والعلو ك تونس .  2020متخصصةك العدج الثاني يونيو 
 ك الجزائر . 2020ينظر: وافي م اجر ككورونا يتحول من وباء إل  جائحةك صححىة الوسطك  (2) 
 .  21ر ك التناص وإشارااا الع ل األج يك   افظك صب(1( 
( . 7/271ا ن منظورك لساي العربك جار صاجر ممممممم  يروا مممممم ج )8(  ك ماجة )نرَّ
 . 1070 ك ماجة )نر( 1986هممم 1406ك 2ت  د  ن فارسك مج ل اللغة: مؤسسة الرسالةك  يرواك ط )9(
 .867ك ماجة )نر( 2ة الكوا ك طالزبيد ك تاج العروس من جواهر القاموس: مطبع )10(
 .889 ك ماجة )نر( 1979هممم 1399ت  د  ن فارسك معج  مقايحس اللغة: ال كتبة الوقفحةك   )11(
 ك ماجة )نر( .271/ 7ينظر: ا ن منظورك لساي العرب: ج )12(
 .319األميراة مممممم ماجة: نصرك مح د تعقوب الىيروفآباج ك القاموس ال ححطك للىيروفآباج ك مصر ممممم ال طبعة  )13(
 ( .68ممممممممم 67 ك مقال )التناص وإنتاجحة ال عاني:   يد الح يداني: 2001همممم 1422ك 40ينظر: عالمااك ال جلد العاشرك الجزء  )14(
 .    7 ك 2005ك 1ج.تس اء ت و بكر ت  دك آلحاا التناص النوعي في شعر الحداًةك مكتبة جار الزمايك ط )15(
ك و"الخطماب 59 ك 1986ينظر: محخائيل باختينك شعراة جوستواىسكيك ترج ة: ج يل نصحف التكراتيك منشوراا توبقالك ال غمربك   (1( 

 . 88 ك 1987الروائي" لل ؤلف نىسهك ترج ة: مح د  راجةك جار الىكر للدراساا والنشر والتوفااك القاهرةك 
 . 79ك 1991ك 1ك جار توبقال للنشر مممم الدار البحضاء ممممم طرراستحفحاك عل  النرك ترج ة: فراد الزاهي )17(
 . 98ممممم  97 ك 2003جير الد  رنسك  قاموس السرجتااك ترج ة: السيد إما ك جار ميرا ك )18(



   

         

 التناص القرآني يف شعر جاسم الصحّيح قصيدة )كورونا واألرض تولد من جديد( أمنوذًجا   

  

  

 
ك 1ض ممممممم طت.ج. علي  ن مح د الح وجك تشكيل الخطاب في تقصوصمة الزهمات ر: مكتبمة ال لمك ف مد الوطنحمة للطباعمة والنشمر مممممم الراما  )19(

 .  12 ك 2011همممم 1432
 . 116ينظر: مح د عزا ك شعراة الخطاب السرج ك  )20(
 . 25 ك 1989ك القاهرةك 2ينظر: طه واج ك ج الحاا القصيدة ال عاصرةك مطبعة جار ال عارف ب صرك ط )21(
ك جار الجيممل للنشممر والتوفامما 1ن عبممد الح يممدك طا من رشمميق القيروانمميك الع ممدة فممي محاسممن الشممعر وآجابممه ونقممدهك تمم : مح ممد محممي الممدي (3) 

 .   1/91والطباعةك  يرواك 
 . 10 ك1998انظر: مح د عزا ك تجلحاا التناص في الشعر العربيك منشوراا اتحاج الكتاب العربك جمشقك  ((23
 . ) ص 2003ك  6النصمممممي في الشمممممعر السمممممعوج  ال عاصمممممرك مجلة العلو  ا نسمممممانحةك عدج   انظر: علو  ال اشممممم يك ظاهرة التعالق ((24

316.) 
 .  1985ك وجولحا کراستحىاك قوة اللغة الشعراةك باراسك  ۸۰ .ص  ۱۹۷۸نقاًل عن: جولحا کراستحىاك مدخل إل  السح ولوجحاك باراسك   ((25

 . 104 . ص 1984ك وتوجوروفك نقد النقدك باراسك 59ص 
 .10انظر: مح د عزا ك تجلحاا التناص في الشعر العربيك ((26
 ك ما  ين ا  حاء والتناصك جا ر عصمىورك مقال ۱۹۹۷انظر: مصمطى  السمعدنيك التناص الشمعر ك منشماة ال عارفك ا سمكندراةك  ((27

  .  ۲۰۰۲ض ن رتاب ذاكرة للشعرك مكتبة األسرةك  مصرك 
 . 217 ك 2002ك ال كتبة العصراة مممم  يروا مممم 1ممم في ال عاني والبحاي والبدتاك طالقزوانيك الخطيبك تلخحر ال ىتاو مم )28(
 . 217ال صدر نىسهك  )29(
 .  208ا ن رشيق القيروانيك الع دة في محاسن الشعر وآجابه ونقدهك  )30(
 .  338ك جار ال دني للنشرك جدةك 1عبد القاهر الجرجانيك تسرار البالرةك ت : مح وج شاكرك ط )31(
/ 2 ك ج2004ك 1( ا ممن خلممدويك مقدمممة ا ممن خلممدويك عبممدالر  ن  ممن مح ممدك تمم : عبممد هللا مح ممد الممدرواشك جار تعممرب ممممممم جمشممق ممممممم ط2(

 .  401ك 400
( ج. علممي سمملح ي ورضمما رحممانيك  التنمماص القرآنممي فممي شممعر مح مموج جرواممش وتمممل جنقمملك مجلممة جراسمماا فممي اللغممة العربحممة وآجا  مما ممممممم 3( 

 .  106 ك 2012ك 9جامعة س نايك إيرايك ع
 . 28ج. مح د سعد الدين الجيزاو ك جراساا في األجب الحديثك جار ن ضة مصر للطباعة والنشرك )ج. ط(ك )ج. ا(  (1) 
 . 109ج. علي سلح ي ورضا رحانيك التناص القرآني في شعر مح وج جرواش وتمل جنقلك  )35(
 .95 ك 2007 ين النظراة والتطبيقك ال يئة العامة السوراة للكتاب مممممم سوراا مممممم ج. ت  د طع ة  لبيك  التناص (  3( 
 .  32ك 3 ك ط2007إس اعيل عز الدين ك الشعر العربي ال عاصرك قضاتاه وظواهره الىنحة وال عنواة ممممممم  يروا ممممممم جار العوجةك  (4(
ك و ج. عمموض  80ك 79 ك 2007ك 1ة والتطبيممقك مكتبممة اآلجاب ممممممم القمماهرة مممممممم طينظممر: ج. عممزة شممبل مح ممدك علمم  لغممة الممنر النظرامم (1(

 . 178 ك 2003الغبار ك  جراساا في تجب مصر ا سالمحةك جار الثقافة العربحةك 
ك وجراساا في تجب  80ك  79 ك  2007ك  1ينظر: ج. عزة شبل مح دك عل  لغة النر النظراة والتطبيقك مكتبة اآلجاب ممممم القاهرة مممممم ط(  1) 

 .178 ك 2003مصر ا سالمحةك ج. عوض الغبار ك جار الثقافة العربحةك 
هممممم 1422ك 2ينظر: السعد ك تىسير تحسير الكرا  الر  ن في تىسير رال  ال نايك مكتبة جار السال  للنشر والتوفاا مممم الرااض ممممم ط )40(

 ك  2008ك واأللوسيك تىسير روو ال عاني في تىسير القرآي الكرا  والسبا ال ثانيك إجارة الطباعة ال نيراةك 1755/ 8 . ج2002
 . 14/97ج
   .177 ك  2009هممم 1430ك 2. مح د صالو ت و   يدةك البالرة واألسلوبحة عند السكاكيك جار ال قداجك رزة ممممم فلسطين مممممم طج(  1( 
 .  333 ك  1988ينظر: إس اعيل  ن رثيرك  قصر األنبحاءك تحقيق: مح د عبد العزاز مممممم  يروا مممممم جار الكتب العل حةك (  1) 
 . 171 ك 1984لدين صبحيك نظراة النقد العربي وتطورها إل  عصرناك الدار العربحة للكتاب مممممم طرا لس مممممم ليبحا ك ينظر: محي ا(  1) 
  


