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 ملخص:ال

تلك ادلمارسة البسيطة اليت ميرر فيها بصر القارئ على ليست   القراءة ادلنتجة شلا ال ريب فيو أن
 ،لقراءتوزلددة  واسًتاتيجيات مفاىيمياتتطلب جهازا  ارسة خاصةشل إمنا ىي سطور النص األديب،

بعملية القراءة إىل  ما مل تتم قراءتو؛ألن القارئ يضمن حياة النص حُت يرقىإذ ال وجود للنص 
والتمثل العميق جلمالياتو،فتصَت عالقة القارئ بالنص عالقة  ،ئومدارج ادلعايشة احلميمة لفسيفسا

 خالذلا بناء ادلعٌت.رغبة متبادلة،يتم من 
Summary: 

There is no doubt that profitable reading is not that simple exercise 

which passes the sight of the reader on the lines of the literary text, but 

it is a private exercise  requires  device and specific strategies to read it, 

since there is no text unless is read; because the reader ensures the life 

of the text while tant amount reading process to intimate homeliness 

degrees for its mosaic and deep assimilation of aesthetics, and the 

relationship between the reader and the text becomes  mutual desire a 

relationship, through the construction of meaning. 

 
 تمهيد:

من وذلك  ،ادلعٌتيف ربقيق النص وبناء  نظرا لدوره بالقارئ النظريات النقدية ادلعاصرةاىتمت 
 االىتمام اليت كان ذلا فضل التلقي(نظرية ) و لعل أبرز ىذه النظريات، خالل اسًتاتيجيات عامة

وذلك أهنا  نقدية؛رلرى الدراسات األدبية وال اليت حولتو  التنظَت لذلك،بقضايا القراءة والتلقي و 
حيث أعادت الّنظر يف  ،وطرق فعالية القراءة ،العملية اإلبداعية  أعادت بناء تصور جديد دلفهوم

وليس  العالقة بُت الّنص و القارئ حيث يكون ادلعٌت ىو األثر الّناتج عن الفعل ادلتبادل بينهما،
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قد شّكلت ىذه و  فصل بينهما،ميكن ال ال إذ رة،باإلمكان تصور تلك العالقة إال على تلك الصو 
 ثر تركيزىا على القارئ و تفاعلو مع الّنص. إ ،اخلطوة نقلة نوعية يف تاريخ الّنقد األديب

ناقش ادلفاىيم " والذيأحد أقطاب ىذه النظرية  (Wolf gang Izer) فو لفغانغ ايزر"" يعد
ات القارئة ذلا دور أساس يف و أن الذوالقارئ،التقليدية اليت ذبعل الفهم وادلعٌت من خواص النص 

ن وإمنا يتجاوز ذلك إىل البحث علقارئ يف بناء ادلعٌت داخل النص،،ال يقتصر دور ا1إنتاج ادلعٌت"
 تفاعل فٍت ينتج عنهما تأثر نفسي،القارئ "تواصل و و ألن بُت النص  ادلتعة اجلمالية والذوق الفٍت؛

 يتحقق ىذا من خالل فعل القراءة.و 2فحكم مجايل" مث تفسَت وتأويل، ودىشة انفعالية،
 فعل القراءة وبناء المعنى عند "ايزر": 

اعتمد "ايزر" يف فهمو لعملية القراءة و بناء ادلعٌت على مفهوم آخر سلتلف عن التيارات الّنقدية 
ال جيب أن نصب » نظرهتا للعمل األديب اليت أكدت على أنوىراتية و اليت سبقتو متأثرا بالظّا

ى النص األديب فقط بل أيضا دبعيار مساو باألفعال ادلتضّمنة داخل االستجابة اجلمالية اىتمامنا عل
مت تبٍت ىذا ادلشروع النقدي الذي يبحث يف اآلليات اإلجرائية اليت من شأهنا ربقيق  3«ذلذا الّنص

لبدء يف نقطة ا» ألهنا  من أىم ادلفاىيم اليت ركز عليها،فهذه القضية  القارئ،النص و التفاعل بُت 
لك العالقة الدياليكتية اليت ذبمع بُت الّنص و القارئ و تقوم تىي و  ،نظرية "فولفانغ إيزر" اجلمالية

 سبكنو من فضاءاتفالنص يقدم للقارئ ،4«على جدلية التفاعل بينهما يف ضوء اسًتاتيجيات عدة 
ويكون ىذا و اخلاصة، القارئ ىو اآلخر مزود بكفاءتو ومرجعياتو ادلشاركة يف بناء ادلعٌت النصي،

هبا يتم إخراج الّنص  ويكي بُت طريف العملية اإلبداعية،بفعل القراءة اليت يف جوىرىا تفاعل دينام
)العمل األديب(، ألّن العمل األديب عند " إيزر" ال يقصد بو الّنص  من حّيزه اجملّرد إىل حّيزه ادللموس

و التفاعل ىو أّن القراءة ال تسَت يف اذباه ؛القارئإالّ بعد أن يتحقق ويتجّسد عن طريق الّتفاعل مع 
واحد كما ىو متعارف عليو يف التيارات الّنقدية الّسابقة و لكّنها تسَت يف اذّباىُت متبادلُت من 

 الّنص إىل القارئ و من القارئ إىل الّنص.
راءة؟ يرى لكن كيف يتم التفاعل بُت النص والقارئ؟ وكيف يتم ربديد ادلعٌت من خالل فعل الق

مواقع الالربديد( أخذ ىذا ) يطلق عليها اسم ،ص ذاتو ال يقدم إال مظاىر خطاطية"ايزر" الن
الذي ينظر إىل الّنص على أنّو جوانب  "Roman Ingardenادلفهوم من "رومان إصلاردن"

بالفجوات ، بفضلها يستطيع أن يدخل كل من القارئ و  يسميها  زبطيطية مصحوبة بفراغات،
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يف ذىن القارئ الذي يفجر نشاطو  اربدث اضطراب» ص يف عالقة حوارية تفاعلية لبناء ادلعٌتالنّ 
عناصر الالربديد  5«ىذا النشاط الذي ال ميكن أن يهدأ إال بفعل إنتاج ادلوضوع اجلمايل ن،ادلكوّ 

 يعترب» نتاج؛ىي اليت سبّكن الّنص من الّتواصل مع القارئ دبعٌت أهّنا ال ربثّو على ادلشاركة يف اإل
حيث  6«ايزر" القيمة اجلمالية يف حّد ذاهتا نتاجا لعملية الّتحقيق و سد أماكن الالربديد الّنصية "

ألهّنا العنصر  الفراغات، ن القارئ ىو من يتكّفل بإعطاء دالالت متعّددة للّنص عرب عملية ملءإ
قة اليت سبكن الّنص األديب من كما أهّنا الطري اجلمالية، عن إحداث االستجابة ادلسؤولو  األساس

 .جيعل القارئ يقبل على قراءة الّنص ،شلارسة نوع من اإلغراء اجلمايل
لًتكييب للنص ىو فادلظهر ا تعاملو مع معطيات الًتكيب النصي،يتطلب تكوين القارئ للمعٌت و 

 إذ يتعاملكتسب وجوده من خالل وجود القارئ،بينما ادلظهر ادلعنوي ي معطى حاضر ثابت،
فاسًتاتيجيات القراءة ىي وسائل بواسطتها  النص بواسطة اسًتاتيجيات معينة، مع تركيب القارئ

    7.يوظف القارئ معطيات الًتكيب النصي من أجل تكوين ادلعٌت
ىناك رلموعة من االسًتاذبيات جيب على كل من القارئ و النص التحلي هبا من أجل توليد 

 ن متعة القارئ و لذتو و من ثراء النص و جودتو.أكرب قدر من ادلعاين اليت تزيد م
التفاعل بُت  نطق عن اذلوى"، وادلتمثل يف" أيوانيف قراءتنا لد ادلفهومىذا ميكننا أن نستثمر   

  إالّ من خاللو.الذي ال يتحدد ادلعٌت القارئ،النص و 
ولكن ما ُيدث  لّنص،ا ع أن ُُيدث تغيَتات يف بنيةالّتفاعل يُعّد مسامهة خفّية ألنّو ال يستطيو 

تنشئ يكون الّتفاعل يف ضوء اسًتاتيجيات و  ثقافتو على ىذا الّنص،خلرباتو و ىو إضفاء القارئ 
 :حوارا دائما بينهما

 :  استراتيجية العنوان -1
جزء ال يتجزأ من اسًتاتيجية » وىو اإلبداعي،يعد العنوان من أىم العناصر الرئيسية يف العمل 

اسًتاتيجية  وكذلك بُعدا من أبعاد يف لعبة القراءة،وإشراكو  صطياد القارئ،كتابة لدى الناص الال
 حيث ىو حلقة وصل بُت القارئ،8«يف زلاولة فهم الّنص وتفسَته وتأويلو القراءة لدى القارئ

لغوية  وىو عالمة  ميكن لو أن مير إاّل من خاللو،ال ،القارئشلّا ينتج جسرا مفروضا على  والّنص،
اقتصاد لغوي شلكن يوازي » ، وجيّسد أعلى 9وتغري القارئ  بقراءتو ص لتسمو وربدده،تعلو النّ 

 .10«أعلى فعالية قلق شلكنة
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ليستشف معانيو اخلفية  يث يفتح األفق الّتخيّلي للقارئح لعنوان ينفتح على أكثر من قراءة،ا
 .شلّا يدفعو إىل استثمار التأويل لبناء ادلعٌت ا على سلزونو ادلعريف،متكئ

الّديوان الذي بُت أيدينا اشتغل فيو الّشاعر على االختالف وادلغايرة بدءا من العنوان "أنطق عن 
دة حيث يستثمر أوجو الًتكيب ادلكاين لينتج إرغامات جدي وى" ادلوجود على الغالف األمامي،اذل

عتمد على قدرتو الذي ي يام بدور جوىري يف إنتاج ادلعٌت،إىل الق  شلّا يدفع القارئ يف التّلقي،
 الّتأويلية يف اكتشاف مجاليات ىذا االنتقال من عملية اإللقاء إىل عملية القراءة البصرية.

 حّل اخلط اليدوي زلل الطّباعي، ت عليو العادة يف كتابة العنوان،خرقا دلا جر  حيث يرى القارئ
ى كما اعتل جزء منها، واجلزائر عر دبغربيتو،وخبط مغريب يفّسر تشبث الشا ومسبوقا بثالث نقاط،

روف فادلؤلف مع وىي وظيفة تعيينية وإشهارية، إىل ادلؤلف، امسو صدر الغالف ليتعرف القارئ
 يكّون أفق خاص كّلما أصدر "عبد ا محادي" عمال آخر. بأحباثو الوصفية واإلبداعية،

لى استحضار ع : )شعر(، والتجنيس يساعد القارئكما تال العنوان مباشرة التحديد األجناسي
تلفة حيث تنفتح العبارة )شعر( على تأويالت سلقّعو كما يهيئو لتفعيل أفق العمل الّشعري،أفق تو 

 .الشعر كالم موزون مقفى منها: الّشعر ديوان العرب،
 .ّول مكّونات خطابية تظهر للقارئأسهم العنوان يف تدعيم الّديوان مجاليا وتواصليا باعتباره أ

ومفتاحا للّنص أو متفاعال نّصيا  ين القصائد اليت ىي بٌت تأويلية،ناو صلد إىل جانب ىذا ع
شلا  وإثارة انتباىو، حيث سعت إىل ربريض القارئ لّنص،يسهم مسامهة فّعالة يف كشف أسرار ا

 يضطر إىل التأويل.
ىذا العنوان ميكننا محلو على تأويالت  نأخذ عنوان قصيدة "جوىرة ادلاء"،من أمثلة ذلك 

 تعضدىا لغة الّنص:متعددة 
 َساِدنَة األَْفاَلِك ... َوَغاِشَية الُغْفرَان

ْجُذوب
َ

 سَبِْشي يِف َوَلِو ادل
 ُتْسرُِج بالُيْمٌَت َجْذَوة نَار

 رَبِْمل بِالُيْسَرى َشْربَة َماء
ْأُىول...

َ
 11تَ ْرَحل يف الزََّمن ادل
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ومن ىنا ميكن أن نشَت إىل أّن  رأة شبهها الّشاعر جبوىرة ادلاء،ندرك أّن "جوىرة ادلاء" ىي ام
ألنّو يعٍت الّدخول إىل الّنص بفكرة جاىزة  رلد، ءة الّنص قد يكون أمر غَتتأويل العنوان قبل قرا

 قد ال يستجيب ذلا.
"األندلس" كذلك عنوان قصيدة "أندلس األشواق" الذي من خاللو نلتقي بالّرمز التّارخيي وىو 

يأيت الّتأويل ىنا  كريات اليت ُيملها ىذا العنوان،العديد من الذّ  ويضعو أمام الذي يفتح أفق القارئ
لعنوان مشحون  ية إىل أداة يف اللغة الّشعرية،ليحّول العبارة من أداة إيضاحية يف اللغة العاد

ترسبت  إنسانية،وينطوي على تأمالت فكرية و  ألنّو ُيمل عبئا تارخييا عظيما، تّارخيية،بالّضخامة ال
 .لقارئيف ذاكرة ا

 َكَما يَ َتَجلَّى ِمن ِخاَلل النَّص:
 َماَذا أُقول عن أًْنَدُلِس اأَلْعَماق

َواِعيد الَقاِدَمة ِمن النَّارِنج والزَّيْ ُتون
َ

 وِبَدايَات ادل
 12أَِىَي اَل تَ زَال رَبِْمل ِعْطَر َسْيف طَارِق؟ 

 وّلدت ىذه األسطر الّشعرية إيقاعا من األمل واحلسرة.
وما ُيملو من مأساة من خالل  ،قارئون أن ُيفز يف ذاكرة الّنص وذاكرة استطاع العنوا

 االرتباط باألندلس "الفردوس ادلفقود".
ليتم كسر توقع  بأسلوب جديد،يأخذ ىذا شكل الرّثاء يف ادلوروث الّشعري العريب ولكن 

 والقضاء على أفق رمسو من وىم التاريخ وبريق األمل حول "األندلس". ،القارئ
 استراتيجية المفارقة:  - 2

يعايش ىذه االسًتاتيجية يغذيها تشكل مضموهنا بطريقة تستفز القارئ الذي ُياول بقراءتو أن 
ة وال ميكن للقراءة أن تتجاوز حدود ظاىر الًتاكيب إال من خالل ادلشارك التجربة اركة للمفارقة،

يبدأ عندما يقتحم البنية النصية ألن تواصل القارئ مع النص » الفعالة بُت القارئ ولغة النص
مستخدما رصيده ادلعريف وملكاتو اخلاصة ]...[ ليس كل متلق يهتدي إىل الكشف عن إدراك 

 .13«العالقات ادلوجودة بُت أجزاء النص
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صانع ادلفارقة وقارئها،تدعوه إىل رفض معناه الطرفُت:لعبة لغوية ماىرة وذكية بُت » ىي  كما
ميكن الكشف عن عناصر  14« اخلفي الذي غالبا ما يكون ادلعٌت الضدوذلك لصاحل ادلعٌتاحلريف،

 ادلفارقة كاآليت:
 ادلرسل              صانع ادلفارقة          

 ادلستقبل             متلق واع  
 الرسالة              البنية ادلفارقة / زبضع إلعادة التفسَت.  

بإقامتها عالقات  ،القارئفهي تكسر أفق توّقع  اليا،ا مجكون ادلفارقة بنية فنّية ربّقق ىدف
األمر الذي  ضفي إىل عدد كبَت من الّتأويالت،ىذا ما ي فاجئة على مستوى ادلقطع الّشعري،م

 مينحو متعة القراءة.
 صلد يف ىذا الديوان أمناط من ادلفارقة وىي كاآليت:

 مفارقة التضاد: -2-1 
باعتماده على خاصية التضاد)الثنائيات  لداللة اللغوية،ُت متناقضُت يف اجيمع ىذا التضاد ب

وتسمى كذلك مفارقة  تضادات عرب حضورىا يف سياق واحد،الضدية(، ىي اجلمع بُت ادل
وتسقطو يف اذلوة اليت  رئ،التجاور حيث يعمد الشاعر فيها إىل رلاورة األضداد بطريقة تستفز القا

 علو متحَّتا إزاءىا.وذب ما جيعلها تصدم القارئ، النقيضُت،بُت 
 ىذا ما يظهر يف عنوان القصيدة: 

 15نَاُر اجلَنَّة                              
، 16﴾مثل الجنة التي وعد المتقون ﴿ اجلّنة وعد ا هبا عباده ادلّتقُت ىي ثنائية ضدية؛

 صفاد،وترى المجرمين يومئذ مقرنين في األىي جزاء اجملرمُت قولو تعاىل: ﴿ أّما النّار
 17﴾ سرابيمهم من قطران وتغشى وجوههم النار

ىناك تضاد بُت اجلّنة والّنار وىو تنافر صارخ بُت الّنقيضُت، شلّا جيعل القارئ يؤّول ىذه الّرؤية 
الّشعرية، فعند الّشاعر الّصويف زبتلف عن اإلنسان العادي، فهو يعاين من نار الوجد، فهذا الّتضاد 

ٌت من أجل استكشاف باطن ادلضمون، وىو احلب احلقيقي الذي يعيشو ادلثَت للتّبّصر يف ادلع
 الّصويف يف مسّوه الّروحي.

 تبقى الثّنائيات الّضدية شلتدة يف العديد من قصائد الّديوان:
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 ومن أمثلة ذلك قول الّشاعر:
 َأن َأْحُكم الِبَدايَة

َهاية  َأْن َأْشُطَب الن ِّ
 18ِمْن َغابَة َشْتوِيَة 

 قة الّضدية ىنا أَْن َأْحُكَم الِبَدايَةتشّكل ادلفار 
َهايَة.  َأْن َأْشُطَب الن ِّ

ثل مرحلة والبداية عنده الطفولة اليت سب فالّشاعر يريد أن ميسك البداية، تربز ىنا نربة الّتحدي،
وكل شيء يف ىذه ادلرحلة مباح، ومرحلة عدم الّتكليف يصل إليها ادلتصّوف  الرباءة وعدم الّتكليف،

 د( بعد اجتهادات كبَتة يصل إىل ىذه الدرجة.)ادلري
 يستمر الّشاعر يف استفزاز حالتو ضمن مفارقة الّتضاد، فيقول:

 ماذا ِبوْسِعَي أَن َأُكون َلْو َأُكون
ك اجلَبَّار  وأَْنِت يَا َسيَِّديت ِبَكفِّ

ْكُنون؟؟...
َ

 19اجَلْهر وادل
ي ىنا بُت متضادين )اجلهر وادلكنون( الّشاعر خياطب الّذات االفًتاضية اليت يعشقها، ويساو 

 واجلهر خيتلف أصال عن ادلكنون، لكن عند ادلتصّوف ادلريد متساويُت، وىي داللة على شدة شوقو.
 وقولو أيضا:

 ُتْسرُِج بالُيْمٌت َجْذَوة نَار
 رَبِْمل بالُيْسرى َشْربَة َماء

 ُتْشِعل بالنَّار اجلَنَّة
اء النَّار

َ
 ُتْطِفئ بادل

ْأُىول...تَ ْرَحل 
َ

 20يف الزََّمن ادل
تفيض ىذه األسطر الّشعرية بادلفارقات الّضدية، إذ تعتمد على ثنائيات ضدية )ميٌت/يسرى، 
تشعل/تطفئ، نار/ماء، نار/جنة( حيث تشكل لوحة عميقة الداللة تومئ حبالة الشاعر ادلليئة 

 باالضطراب والقلق وانفطار القلب جعلو جيمع بُت ىذه ادلتناقضات.
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يستمر الشاعر يف استقراء نفسيتو ضمن مفارقة األضداد كل مرة يقدم ثنائيات و 
 متميزة، إذ يقول:

 َكْيَف يُِطيق الِعْشق
د  َمْن يَ تَ َوسَّ

 21َذاِكَرة النِّْسَيان؟؟...
 

ُتظهر ىذه األسطر الّتضاد )ذاكرة النسيان( فهي تعكس نفسية الّشاعر وإظهار رؤيتو يف 
 س القارئ، ليتعاطف معو، فهو ال يطيق ما دام يتذكر عشيقتو.العشق، وجاءت لتثَت إحسا

 ينتقل الّشاعر إىل قضية أخرى إالّ وىي "األندلس"، فيقول:
ْعر يف رُبُوِع األَْنَدُلس  الشِّ

 َشرِيك َلُدود يف َحَياِة النَّاس
 يَ َتَدفَُّق ِمْن ُعُيون األْنَدُلِسَيات

 22َشاّلاًل َومهِْيا
يتصور كيف كانت لدود( لتدعو القارئ أن يستحضر تاريخ األندلس و تظهر ثنائية )شريك، 

، وكان انتشر الشعر والشعراء يف كل ربوع األندلس فكان الشعر شريكهم، حياة الناس ىناك،
وامتألت  ، و اشتغل األمراء بالشعر والسمر،بسبب انتشار الطرب ىناك الشعراء يتوافدون إليها،

شلا  لدود حيث شغلهم عن إدارة البالد،حىت أضحى الشعر عدو  رلالسهم بالشعراء وادلغنيات،
 سبب ضعف األندلس وأصبحت لقمة صائغة يف فم األعداء. 

مفارقة التضاد ذبمع نقيضُت )ضدين( يف لوحة فيها من التجانس ما جيعل ادلتضادين شيء 
ه الغرابة ما ىو غريب ومثَت لالندىاش، وىذ لقصيدة، أي روح مبدعها ونسج  واحد يف روح ا

تغدو فاعلية أساسية يتلقاىا القارئ عرب كسر ادلألوف واخلروج عليو، شلا يثَت وعيو وربريك إدراكو، 
 إلظهار حالة التضاد النفسية والفكرية اليت يعيشها الشاعر يف شعره.

 : Interextualitéاستراتيجية الّتناص   - 3
ص، وآلية منهجية يف ربليلها ، وهبذا تربز تعد ىذه االسًتاتيجية تقنية إجرائية يف فهم الّنصو 

القيمة الفنية اليت ربقق من خالل )التّناص(، فهو يثَت داخل القارئ رغبة يف الولوج إىل عامل 
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إعادة استكشافها يف فضائها   اجلديد ، و الستكشاف دوافعو ومكنوناهتا و  النصوص ادلستحضرة
لقارئ ميارس واعيا أو ال واعيا من خالل فا" سبكينو من طرح رلموعة متعددة من الّتوّقعات،

ذاكرتو زلفوظاتو يف قراءة اخلطاب، فإذا كان اخلطاب الشعري شبكة تلقى فيها مجلة النصوص، 
فإن قراءاتو ذلذا النص سبر ىي األخرى خالل النصوص اليت دخلت يف الذاكرة، فإذا كانت 

الذاكرة القرائية تتدخل يف تشريح  الذاكرة الشعرية تتدخل يف تشكيل القصيدة عند الشاعر، فإن
 .  23القصيدة عند القارئ" 

تتم صناعة الّنصوص الّشعرية احلداثية عرب امتصاص الّنصوص األخرى يف فضاء الّتداخل 
الّنصي، ورأت أّن ادلدلول الشعري ُييل القارئ إىل مدلوالت خطابية مغايرة، إذ ميكن قراءة 

 24خطابات عديدة داخل الّنص الّشعري.
ينبغي للقارئ أن يكون على معرفة بالنصوص اليت تتداخل حىت يتحقق تفاعلو مع  

 النص ادلدروس، وىذه ىي ركيزة تأويل النص.
 25تأويل الّتناص       قراءة ثانية       قراءة أوىل      استجابة          استقبال  
  االستقبال: قبول النص  واستقبالو للقراءة 
 ل مع النص االستجابة: التفاع 
  القراءة األوىل: وىي القراءة االستكشافية 
  القراءة الثانية: وىي القراءة االسًتجاعية 
 تأويل التّناص 

ربيل  إىل معان عدة وتستقطب  –خارج نّصية  –ينفتح النص بفضل القارئ على فضاءات 
لّنص الغائب يف الّنص وذاكرة القارئ، قد يكون اكة معقدة من النصوص اليت سكنت فوق ىذا شب

 شعريا، أو دينيا، أو تارخييا  أومن الًتاث الشعيب.
يضع قارئو نصب عينيو، ُياول إقناعو، أو باألحرى توجيو وعيو التأويلي باذباه  ىنا فالشاعر

 ثقافيا بينهما من نصوص وقراءات تتأرجح بُت ادلدخرات الًتاثية.  ما يراه مشًتكا
دينية تارخيية، أدبية، وميكن تقسيم  ةتنبع من منابع متعددكانت مصادر الّتناص يف ىذا الديوان 

 الّتناص يف ىذا الديوان حبسب مصادره إىل:
 الّتناص الديني:   - 1 – 3
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التضمُت من القرآن  أو ل نصوص دينية عن طريق االقتباس نعٍت بالتّناص الديٍت تداخ
 الكرمي أو احلديث الشريف.

 ريم:الّتناص من القرآن الك - 1 – 1 – 3
يُ َعد القرآن الكرمي رافدا مهما من روافد التجربة الشعرية لدى الشاعر حيث يّتكئ على مفرداتو 
ومعانيو، وُيكشف من خالل ىذا االّتكاء عن رؤية شعرية تتجاوز معطياهتا ادلعروفة، وإيصال 

 دالالت متعددة يأخذىا القارئ وميعن التفكَت فيها ويف مغزاىا، إذ يقول الشاعر: 
 ْرَحًبا بِالَفٌَت مَ 

 26ِبَقاِصرَاِت الطَّْرفِ 
إن النص القرآين يندمج يف بنية النص احلاضر زلتفظا ببعض العناصر اللغوية اليت ربيل إىل قولو 

 تعاىل: 
)قاصرات   27﴾ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبمهم وال جان ﴿

ورة ادلرأة ادلتغّزل هبا، من خالل الطرف(: نساء اجلنة، يستحضرىا بلذة االستئناس هبا، وإبراز ص
 داللة العبارة وإُياء ادلعٌت، والذي يعرّب عن طهارة ادلرأة وعفتها.

 يقول الشاعر:
 إذلَِي اَل َتْكِسر َجبَ ُرويت 

 ِبِسَياج الرَّمْحَة والقبالت
ْفلُق للَحبِّ 

ُ
 أنت ادل

 والَواْىب إن ِشْئت بَ َناتا )...(
ْحُبوب

َ
 28َصعِّر َخدَّ ادل

ن ىذه األسطر الشعرية أن الشاعر ُييل القارئ إىل آيتُت كرميتُت تضمنتا صفات ا يبدو م
سبحانو وتعاىل، وذلك من خالل الّتناص اليت تكشف عنو عبارات ىذا ادلقطع )فالق احلب( ، 

 )الواىب إن شئت بناتا(.
ة الثانية يف والعبار  29﴾ إن اهلل فالق الحب والنوى تتمثل العبارة األوىل يف قولو تعاىل: ﴿

هلل ممك السموات واألرض يخمق ما يشاء يهب ما يشاء لمن يشاء  قولو تعاىل: ﴿
 30﴾الذكورإناثا ويهب لمن يشاء 
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ن على وحدانية ا تعاىل وقدرتو، ولطفو ورمحتو، فالّشاعر يناجي ا تعاىل تدل اآليتا
 بصفاتو.

 ويقول أيضا: 
 رَاَحت ُتْشِعُل نَاَر اجلَنَّة

 َما َحقَّ الَقْوُل َعَلى َأْكثَرِىمُتْطِفئ 
اِضِيُت

َ
 تَ ْندُب ِمن طََلِل ادل

 31ِكَتابا
لقد حق القول عمى ﴿حيث نالحظ الشاعر يف ىذا ادلقطع قد استحضر قولو تعاىل: 

، وتعٍت ىذه اآلية الكّفار وقد حق القول عليهم أن يكونوا كفارًا، 32﴾ أكثرهم فهم ال يؤمنون
 تلك الذات اليت ذلا القدرة على إشعال اجلنة وإطفاء النار. ىنا خياطبومآذلم النّار، فالشاعر 

 أما يف قولو:                      
 يَ َتَدَفُق ِمن ُعُيون األَْنَدُلِسَيات

 َشاّلال َومهًِْيا
 يَ َتطَايَر ِمن ِجرَاَحاِت الِقيثَار

 33َىَباء َمنثورًا
وقدمنا إلى : ﴿ص القرآين يف قولو تعاىل: من الواضح أن ادلقطع الشعري جاء متناصا مع الن 

 . 34﴾ ما عمموا من عمل فجعمناه هباء منثورا
قال: شعاع الشمس إذا دخل الكوة، «  هباء منثورا »عن علي رضي ا عنو يف قولو:  

   35ىو ادلاء ادلهراق«  هباء منثورا »وقال ابن عباس: 
 ادلهراق فهو يتغٌت جبماذلن. الشاعر يصف عيون األندلسيات بشعاع الشمس أو ادلاء 

مسممات مؤمنات قانتات تائبات :﴿)السؤال ...( يستحضر قولو تعاىلويف قصيدة 
 36﴾ عابدات سائحات ثيبات وأبكارا

 وذلك يف قولو:
ثَاين

َ
 وتَ َفت ََّقت ُدَرر ادل
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 ُمثْ َقالت
 ثَ يَِّبات

 َساِئَحات
َدى

َ
 رَاِكَعات يف ادل

 37ُدون الُقُيود ...
اعر صفات ادلسلمات ادلؤمنات اليت ذكرىا ا سبحانو وتعاىل ليصف هبا حيث استدعى الشّ 

 حبيبتو باعتبارىا فضاء مجاليا يشهد فيو كالّصويّف ذبليات وآثار اجلمال اإلذلي ادلطلق.
 الّتناص مع الحديث الشريف:  - 2 – 1 – 3 –

حضر الّشاعر يف حيث استاإلسالمي، دلصدر الثاين من مصادر التشريعيعد احلديث النبوي ا
 ديوانو ىذا وفق ذبربتو الشعورية منطلقا ثقافتو الروحية، إذ يقول:

ُرك َحِبيَبيت رِيَاُضو  فَ َقب ْ
 38اذلَِجَت

إّن أّول ما يصادفنا كلمة )قرب(، )رياض(، )اذلجَت( اليت ىي الّنار، حبيث تدل داللة واضحة 
فنيا بطريقة االمتصاص، ما جاء بو قول على إعادة الّشاعر لكتابة الّنص الغائب وتوظيفو توظيفا 

ُر َرْوَضٌة ِمْن رِيَاِض اجْلَنَِّة ، أَْو ُحْفَرٌة ِمْن ُحَفِر النَّارِ  »الرسول صلى ا عليو وسلم:    39«اْلَقب ْ
الشاعر يصف قرب حبيبتو بالرّياض و يبّشرىا بو لكن رياضو اذلجَت شلّا يكسر أفق الّتوّقع وىذا 

رىا مث يَ ْفَجُعَها.يرجع إىل ما سببتو ل  و حبيبتو من عذاب وفراق بعد وصال شلّا جعلها يُ َبشِّ
 ويف قصيدتو )القصيد االنتحاري( يقول:

ُيوف ِضاَلال  َكَتب الُوُجود بِأّن َعصرًا زَاحًفا   تَ تَ رَاءى ِفيو للسُّ
 40وَتِصَت ِفيو الرُّوح لُْغًما ناسًفا    ويُُكون ِفيو االنِْتَحار َح  اَلال 

َواْعَلُموا أَنَّ اجْلَنََّة رَبَْت  »حضر الشاعر من خالل البيتُت قول الرسول صلى ا عليو وسلم:يست
ُيوفِ   41«ِظاَلِل السُّ

جاء التوظيف ىنا إلظهار اجلائزة العظيمة اليت سوف يناذلا الشهيد؛ إذا ما قّدم اخلُطا وسار ضلو 
ريق ضلو العزّة، ىو ركوب األمواج العاتية، الوغى، فالشاعر ميارس سلطتو إلقناع القارئ بأّن الط

 لتخط مرحلة الضعف  واذلوان، ولوكّلف ذلك أرواًحا.
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 التناص التاريخي:  -3 -3

يعٍت التّناص التّارخيي تداخل نصوص تارخيية منتقاة من الّنص األصلي مؤّدية غرضا فنيا أو    
استخداما اختلفت فيو داللتو األصلية فكريا أو كليهما معا، لقد كثر استخدام التناص التارخيي، 

عّما يلقيو الّشاعر عليو من الّظالل، شلّا يبّدل تلك النصوص الغائبة، وُيّول القصيدة إىل عامل  
 42جديد، يأخذ القارئ دبدلوالتو

 يقول الشاعر:
ُموا  إيو بَ رَاِمَكة الزََّمان تَ َقدَّ

 43َىَذا الُفرَات .. وَذاَك النِّيل اأَلْزَرق
الّشاعر "برامكة" يف نصو الشعري ما يثَت تساؤل القارئ، والربامكة ىم عائلة ترجع  استحضر

 أصوذلا إىل "برمك اجملوسي" استحوذوا على الكثَت من ادلناصب يف الدولة العباسية. 
ىذا االستدعاء يعطي تأويال للقارئ )برامكة الزمان( بأهنم اليهود الذين استحوذوا مناصب عليا 

ول،وأحرزوا صلاحات كبَتة على الصعيد السياسي واالقتصادي والعسكري، وىذا لكثَت من الد
 لتحقيق حلمهم وىو إقامة دولة إسرائيل الكربى من الفرات إىل النيل. 

 يقول الشاعر: 
 َماَذا أَُقول َعن أنََدُلس اأَلْعَماق

َواِعيد الَقاِدمة ِمن النَّارِنج
َ

 وِبَدايَات ادل
 والزّيْ ُتون

 44زَال تَ ْعَمل ِعْطر َسْيف طَارِقأِىَي ال ت َ 
استحضر الشاعر شخصية تارخيية أال وىي شخصية "طارق بن زياد" وىذا االسم لو وقع يف 
أذن القارئ دبا قّدم لإلسالم؛ من فتح لبالد األندلس، والشاعر استعمل ىذه الشخصية ليلقي 

لتباكي على ادلاض ااط بظالذلا يف جّو مشحون بالقلق وحيث سبيل نفسو للتقهقر للوراء وا
 باالنتصارات والفتوحات، وىذا الّتوظيف يعكس ضيق الّشاعر ويهز القارئ ليفيق.

 ويستمر الشاعر ويقول:
َتّصِنَتة َعلى مَهَسِ 

ُ
اق ادل  إن ََّها شَلَْلَكة الُعشَّ
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 اأَلَماِسي
ْخُبوَءة َورَاء اأَلْسَوار

َ
 ادل

ِطلة ِمن َورَاء اجلالل  ادلْرِخي ُسُدو 
ُ

 لو َعَلىادل
 أَبْ رَاج "اشبيلية"

ب الْفًتَاش َمَناِديل الرَُّمْيِكية  45َوِىي تَ َتَأىَّ
من خالل ىذه األسطر الشعرية يستحضر مقتطفا من تاريخ األندلس، ألّن سفره الشعري 
ساكن يف ذاكرة التاريخ، فاشبيلية اإلمارة األندلسية يصفها دبملكة العشاق، فأمَت اشبيلية "ادلعتمد 

اد" عشق "الّرميكية" واليت كانت جارية وتزوجها ىام هبا عشقا، غَّت لقبو واشتقو من حروف بن عب
امسها وجعلو "ادلعتمد" وزوجتو" اعتماد"، وىذا قد جاء معربا عن حالتو النفسية اليت تتأرجح بُت 

 اليأس واإلصرار، انطالقا من أّن الوصل إىل "اشبيلية" التاريخ الغابر عاد حلًما. 
 الّتناص األدبي: - 4 – 3

الّتناص األديب لو دور مهم يف إثراء لغة النص الشعري، ونقل رؤية الشاعر ومبتغاه إىل القارئ، 
 لذلك كان يعود إىل الًتاث ويستثمره ليمنح نصو قيمة مجالية. 

 حيث يقول الشاعر:
 أْحَبْبُت يَا َحِبيَبة َمَدارِج

 الُقْربَان
 لالِكْتَمانوَنْكَهة الُع  ُروج ِلَعامِل 

 أََىَب اجلُُنوَن وُخْضَرة الِعْصَيان
 46أو َأْسَتِعيَد َرَساْئل الُغْفرَان

استحضر الشاعر يف نصو الشعري )رسالة الغفران( أليب العالء ادلعري وىي رسالة خيالية، 
 املخر، استحضرىا  الشاعر ليصّور للقارئ شوقو للعروج لعيها "ادلعري" رحلة إىل العامل اآليتصور ف

خر حالو كحال  الصويف الذي يتوق شوقا اجلنون، فالشاعر يتصور عامل آ األسرار مع حبيبتو لعامل 
 إليو. ودبا فيو من نعيم مقيم ومقام اخللد.

 من التناص الشعري صلده يقول يف قصيدة "أندلس األشواق":
 َوَىَوى الَوْصُل الذي َجاَءه الَغْيُث فََأْضَحى
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 47َوزََكا
 لسطر الشعري يتبادر إىل ذىنو قول ابن اخلطيب:القارئ ذلذا ا 

 48. يَ  ا َزَم  ان ال  َوْصِل بِ  األَْنَدُلسِ .َجاَدك الَغْي  ُث ِإَذا الَغي ث مَهَ ى .
 ىذا التداخل الّنصي بينهما واضح وغرض الّشاعرين واحد وىو التغٍت باألندلس. 

 حيث يقول الشاعر:
 مَذَىَب الِذين تَ َواتَ َرت أَْوتَاُرى

 وتَ َناثَ َرت أَْوزَاُرىم
 يف ُصُحِف الرِّيَاح

َقا  فَ َوَشى بِو َغرٌِد َعَلى ُغْصن الن َّ
 49فَ َبَكى الُغَمام  فَأْضَحك اأَلْزَىار

 حيث يتناص مع قول الشاعر الغرناطي: 
اء يف أُذِن احَلَصى    َوَقَف النَِّسيم لَِيْسمع اأَلْخبَ      ارا

َ
 دلّا أسّر ادل

 50رٌد َفَخاَف َفِضيح    ًة     فَ َبكى الَغَماُم فَأَضَحك اأَلْزَىارافَ َوَشى بِو غ
فالشاعران اتفقا لفظا ومعٌت، حيث ضمن شاعرنا قول الشاعر الغرناطي "فبكى الغمام 
فأضحك األزىار" استحضر دبا يالئم أبعاده الفكرية وجيعل من ىذا التناص دالالت متجددة من 

 ليو.خالل إضفاء مواقفو الشعورية ع
من ىنا ميكننا القول أن التناص نوع من التأويل يتحرك فيو القارئ حبرية وتلقائية، وذلك بإرجاع 
ذاكرتو إىل ما وراء احلاضر بغية الوصول إىل فك شفرات النص ادلتكونة من ثقافة ادلبدع، وىذا 

 ادلتلقية ضمن عملية بناء ادلعٌت.يسهم يف دمج الذات 
ويكون ىذا وفق والقارئ؛ النصتفاعل بُت التتم من خالل  اء ادلعٌتعملية بنأن  :ُجماع القول

والبحث  دالالتو النص واستكناه أغوار من خالذلا القارئ لجاليت ي اسًتاتيجيات القراءة
،و يظل علو ال ينتج عنو شيءن النص وحده بعيدا عن القارئ و عن ردود فألية؛اخلف ادلعاين عن

 .جامدا
 

                                                           

 



 قراءاث                    اث القراءة وبىاء المعىً فٍ دَىان أوطق عه الهىي لـ "عبذ هللا حمادٌ"   استراتُجُ

236 

                                                                                                                                           

 الهوامش:
( أعتبر انهغخ االَدهٛضٚخ، ٔانف7062،6991فٕنفغبَغ آٚض )نًبَٛخ اشتغم هغفخ ٔانهغخ األ

ٔخبسخٓب، يُٓب خبيعخ كَٕغتبَظ.  ثبنتذسٚظ ثعذح خبيعبد داخم أنًبَٛب

 ar.wikipedia.orgُٚظش:

 انشثبط، داس األيبٌ نهُشش ٔانتٕصٚع، -انتأـٕٚم .انمشاءح. انفٓى -غٍ: َظشٚخ األدةأحًذ ثٕح  1

 .2ص ،7،6991ط انًغشة،

انعشة، كتبة  اتحبدفٙ انخطبة انُمذ٘ عُذ انًعش٘ ، تفبعم انًتهمٙحًٛذ عًٛش:انُض ٔ 2

 71ص ،6990 ]دط[، ،ديشك

، 7طظ األعهٗ نهثمبفخ،انمبْشح، يظش،خًبنٛبد انتهمٙ،انًدهعبيٙ إعًبعٛم:   3

 .777ص  ،6996

 انًشخع َمغّ، انظفحخ َفغٓب.   4

 

  ٌانفهغفخ عهٗ ٚذ "ْٕعشل" ( دسط انشٚبضٛبد 7019ٔ-7901) سٔيبٌ إَدبسد

سعبنخ  حظم عهٗ عهٗ انشغى يٍ اختالفّ يعّ فئَّ كبٌ ٚحظٗ نذّٚ ثتمذٚش كجٛش،

عجذ  ُٚظش: 7011، ٔحظم عهٗ األعتبرٚخ فٙ انفهغفخ عُخ 7079انذكتٕساِ عُخ 

 .09ص اإلخشاء،شٌٔ، َظشٚخ انمشاءح انًفٕٓو ٔآخانشحًبٌ تجشيبعٍٛ ٔ

 .799 انًشخع َفغّ، ص  5

ثٛشٔد، انعشثٛخ نهعهٕو، انذاس يٍ فهغفخ انتأٔٚم إنٗ َظشٚبد انمشاءح،عجذ انكشٚى ششفٙ: 6  

 .661.ص7،6991نجُبٌ، ط

فعبنٛبد لشاءح انُض ٕو انهغخ انعشثٛخ، يفٕٓو انًعُٗ ٔهشجكخ فظٛح نعُٚظش:   7

  www.alfaseeh.comاألدثٙ،

 س انتكٍٕٚ نهتأنٛف، ديشك، عٕسٚب،، دافٙ َظشٚخ انعُٕاٌ خبنذ حغٍٛ حغٍٛ:   8

 .70، ص6991]دط[، 

نتكٍٕٚ، ديشك، اعهى انعَُٕخ، دساعخ تطجٛمٛخ، داسعجذ انمبدس سحٛى، ُٚظش:   9

 .17، ص6979، 7عٕسٚب، ط

، 6997، 7ثغبو لطٕط: عًٛبء انعُٕاٌ، ٔصاسح انثمبفخ، عًبٌ، األسدٌ، ط  10

 .16ص

 .11عجذ هللا حًبد٘: دٕٚاٌ اَطك عٍ انٕٖٓ، ص   11

 .790انًظذس َفغّ، ص   12

ثٕلشٔيخ حكًٛخ: تشكٛم انمبسا انضًُٙ فٙ سٔاٚخ "َٓبٚخ األيظ" نـ:"عجذ    13

ٍ ْذٔلخ"، انًهتمٗ انذٔنٙ انحبد٘ عشش نهشٔاٚخ ،   داس انثمبفخ،  ثشج انحًٛذ ث

 .06، ص 6990ثٕعشٚشٚح، اندضائش ،] دط[، 

خبنذ عهًٛبٌ: انًفبسلخ ٔاألدة، دساعبد فٙ انُظشٚخ ٔانتطجٛك، داس انششق،   14

 .12، ص7000، 7عًبٌ، األسدٌ، ط

 .07انذٕٚاٌ، ص   15

 .70عٕسح: يحًذ، اٜٚخ   16

 .09: اثشاْٛى، اٜٚخ عٕسح   17



 المسعىد قاسم                                      7102العاشر  العذد                                         قراءاث مجلت

237 

                                                                                                                                           

 .62انذٕٚاٌ، ص  18

 61انًظذس َفغّ، ص   19

 .11، صانًظذس َفغّ   20

 .07انًظذس َفغّ، ص   21

 .790، صانًظذس َفغّ   22

انًعبطش، يُشٕساد انٓٛئخ انعبيخ انغٕسٚخ  آنٛبد انمشاءح فٙ انشعش خهٛم انًٕعٗ:   23

 .796، ص6979نهكتبة، ديشك، عٕسٚب،

 .. 10غّ، صُٚظش: انًشخع َف   24

اد، داس انشؤٌٔ انثمبفٛخ انعبيخ، ثغذاد،    25 ّٔ أحًذ فبْى: انتُبص فٙ شعش انش

 .0، ص6991، 7انعشاق، ط

 .67انذٕٚاٌ، ص   26

 .02عٕسح انشحًبٌ ، اٜٚخ:    27

 .10انذٕٚاٌ، ص   28

 .00عٕسح األَعبو ، اٜٚخ:    29

 .10عٕسح انشٕسٖ ، اٜٚخ:    30

 .10انذٕٚاٌ ، ص   31

 1سح ٚظ: اٜٚخ عٕ   32

 .790انذٕٚاٌ ، ص    33

 .61عٕسح انفشلبٌ ، اٜٚخ:    34

انخٛش، تفغٛش انمشآٌ انعظٛى، تحمٛك: عهٙ أثٕ انخٛش، داس إعًبعٛم ثٍ كثٛش:   35

 . 191، ص6992 ،7، ط1ثٛشٔد، نجُبٌ، يح:

 .0، اٜٚخ: حشٚىعٕسح انت   36

 .790، ص انذٕٚاٌ  37

 .791، ص انًظذس َفغّ  38

 ، تح:6019أثٕاة طفخ انمٛبيخ،سلى: عٍُ انتشيز٘، ٛغٗ يحًذ انتشيز٘:أثٕ ع   39

 . 00ص ،7099 ]دط[، ،1 يح: ثٛشٔد، نجُبٌ، داس انفكش، عجذ انشحًبٌ عثًبٌ،

 .767، ص انذٕٚاٌ 40 

أثٕ  :، تح1111انغٛش، سلى: .يغهى َٛغبثٕس٘: طحٛح يغهى، كتبة اندٓبد ٔ  41

، 6992، 7، طخ، انشٚبع، انغعٕدٚخ، داس طٛجَظش ثٍ يحًذ انفبسٚبثٙ لتٛجخ

 .712ص

ُٚظش: اثتغبو يٕعٗ عجذ انكشٚى: انتُبص انذُٚٙ ٔانتبسٚخٙ فٙ شعش "يحًٕد   42

دسٔٚش"، يزكشح يمذيخ نُٛم دسخخ انًبخٛغتٛش فٙ لغى انهغخ انعشثٛخ، انخهٛم، 

 . 791و ، ص6991 -ْـ  7169فهغطٍٛ، 

 ..10انذٕٚاٌ ، ص   43

 . 779، ص انًظذس َفغّ  44

 .777انًظذس َفغّ، ص  45

 . 60، ص  انًظذس َفغّ  46

 .771انًظذس َفغّ، ص  47



 قراءاث                    اث القراءة وبىاء المعىً فٍ دَىان أوطق عه الهىي لـ "عبذ هللا حمادٌ"   استراتُجُ

238 

                                                                                                                                           

ٔتشاثّ انفكش٘، يكتجخ  : نغبٌ انذٍٚ ثٍ انخطٛت حٛبتّيحًذ عجذ هللا غُبٌ   48

  .110، ص 7092، 7انخبَدٙ، انمبْشح ، يظش، ط

 .771، ص انذٕٚاٌ  49

 . 771، ص انًظذس َفغّ    50




