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: توافق وتباين االقتباس والتناص بين  
 إعداد: نعمة الله شيخ

                                                                المقدمة
, الحمدللهربالعالمينالذيخلقاإلنسانبحكمتهمنغيرمثالوالاقتباسسبق

, أنزاللقرآنوجعلهسراجامنيرا

والصالةوالسالمعلىمندعىوهدىإلىصراطمستقيمسيدنامحمدوعلىآلهوصحبهالذيناقتب

, سوامنبدائعأنوارهوسقوامنمحاسنكؤوسهوصارواكالنجومالنيرة

ومنتبعهمبإحسانإلىيوميقواللمنافقونوالمنافقاتللذينءامنواانظرونانقتبسمننوركم،يوم

.الينفعمالوالبنونإالمنأتىاللهبقلبسليم  

التناص, وبعد : من المصطلحات الحديثة الظهور في الدراسة العربية مصطلح 

ن سم عند الباحثين الغربيين, واستفاده النقاد العرب منشأ هذا المصطلح بهذا اال

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 

ديب شاعرا كان أو ناثرا في تحت مسميات أخرى, وكلها عبارة عن تصرف األ

نص الغير, وتداخل النصوص وتفاعل بعضها مع بعض, وتوضيح تأثر الالحق 

بالسابق في االبداع والمحاكاة في العمل األدبي, من حيث اللفظ أو المعنى. تهدف 

بيان االقتباس والتناص, و ن:مصطلحيالمفهوم  ء علىالمقالة إلى تسليط الضو

بينهما, وتحتوي   االتفاق واالفتراق , واإلشارة إلى وجهي بعض الباحثين فيهمارأ

 المقالة بعد المقدمة على النقاط التالية :

i.  وأنواعه .: مفهومه االقتباس 

ii. . آراء الباحثين حول االقتباس 

iii. وأنواعه . : مفهومه التناص 

iv. بين االقتباس والتناص.االتفاقواالفتراق 

v. . الخاتمة 

vi. . الهوامش والمراجع 
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:وأنواعه  همفهوم :االقتباس  

 

, نارا  يَْقبُِسَها أخذها من معظمها يقال قبس."قَبَسَ " مأخوذمنمادةاالقتباسلغة:

والقَبَُس  ,وأَْقبَْستُهُ نارا وعلما باأللف فَاْقتَبَسَ  الرجلعلماوقبستُ ,قَبََس علما تعلمهو
i.بفتحتين شعلة من نار يَْقتَبسَها  الشخص 

ii.قااللجوهري: قبستمنهناراأقبسقبسافأقبسنيأىأعطانيمنهقبسا 
iii.وفيلسانالعرب: القبس: النارأوالشعلةمنالنارتقتبسهامنمعظم, واقتباسهااألخذمنها 

ومنهقولهتعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السالم 
iv }.إِن ِيآنَْستُنَاًرالَعَل ِيآتِيُكْمِمْنَهابِقَبٍَسأَْوأَِجدَُعلَىالنَّاِرُهدًى...{: 

قال البغوي في تفسيره لآلية:  } لَعَل ِيآتِيُكْمِمْنَهابِقَبٍَس  { شعلةمننار، 
v.والقبسقطعةمنالنارتأخذهافيطرفعمودمنمعظمالنار 

: وأمااالقتباسفي االقتباس اصطالحا

, اصطالحعلماءالبديعفقدعرفوهبعباراتمتنوعةكلهاترميإلىمعنىواحد

:                                                                                           منها

      

)1( عرفهالقزوينىبقوله: "االقتباسأنيضمنالكالمشيئامنالقرآنأوالحديثالعلىأنهمنه." 
vi 

: وعرفهالسيوطيبقوله( 2) 

أوالسنةموزوناالعلىأنهاالقتباسأنيضمن)أىالمتكلم(نثرهأوشعرهماوقعفيالقرآنالكريم

بأنيقالفيأثناءالكالمقااللله تعالى, , أىالعلىوجهيشعربأنهمنالقرآنأوالسنة. منه

 أوقالرسوالللهصلىاللهعليهوسلم, فإنذلكاليكونحينئذاقتباسا.vii  وفيه يقول:

 من ذاك االقتباس أن يضمنا   ***  من القرآن والحديث ما عنى

حريري  ولما  دهماعلىطريقليسمنهمثلما   ***   قال  ال  
viii  قلناجميعاشاهتالوجوه     ***   وقبح اللكع ومن يرجوه 

االقتباس الذي سبق ذكره, في هذه األبيات إلى حد  –رحمه الله  –يشير السيوطي 

ا ...  في حكاية: "كالم الحريري عند ما يقول ومثل باقتباس من الحديث في  فلم 
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ُهْم كَسراِب السَّبَاِسب قُْلنا: شاَهِت الوجوهُ. وقبَُح رأْينا ناَرُهْم ناَر الُحباِحِب, وُخبرَ 

 ixاللَُّكُع وَمْن يْرجوهُ..." 

" شاَهِت الوجوهُ " مقتبس مما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   هوقول

يَْوَم ُحنَْيٍن أََخذَ قَْبَضةً ِمَن األَْرِض ، ثُمَّ أَْقبََل بَِها َعلَى اْلُمْشِرِكيَن، فََرَمى بَِها فِي 
x"...ُُوُجوُهُهْم ، فَقَاَل: "اْرِجعُوا َشاَهِت اْلُوُجوه 

لفتاح االقتباس بقوله: "االقتباس أن يضمن المتكلم (  وعرف بسيوني عبد ا3)

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 

ن المتكلم كالمه شعرا كان    ِ ويتضح من التعريفات السابقة أن االقتباس هو أن يلو 

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 

الله صلى الله عليه وسلم أو نحوهما, قبل  بمثل: قال الله تعالى, أو قال رسول

استهالل العبارة المقتبسة أو بعدها، في حين لو صرح بذلك ال يكون اقتباسا، بل 

 يكون استشهادا أو استدالال. 

: هفي بعض خطبومثال االقتباسفيالنثر من القرآنقول ابننباتة    

"فياأيهاالغفلةالمطرقون،أماأنتمبهذاالحديثمصدقون؟مالكمالتشفقون؟ " 

فوربالسماءواألرضإنهلحقمثلماأنكمتنطقون."xii مقتبسا من قوله تعالى: 
xiii }.َوفِيالسََّماِءِرْزقُُكْمَوَماتُوَعدُونَفََوَرب ِالسََّماِءَواأْلَْرِضإِنَُّهلََحقٌِّمثْلََماأَنَُّكْمتَْنِطقُوَن{ 

:  ومثاله من الحديث قول الحريري فيمقدمة مقاماته    

إذاكانَتِاألْعمالُبولْميُْسَمعْ " بَمْننَباسْمعُُهعْنتِلَكالِحكاياِت,أوأث َمُرواتَهافيوْقتٍمناألْوقاِت,ثم 

  xiv "... ِينِي اتِ , فأيُّحَرٍجعلىَمْنأْنشأُملَحاًللت ْنبيهِ , الللت مويه الن ِي اتِ , وبهااْنِعقادُالعُقوِدالد ِ

مقتبسامنقولهصلىاللهعليهوسلممنحديثعمرابن الخطابرضياللهعنه: " 
xv..."مِرىٍءَمانََوى  إن َمااألَْعَمالُبالن ِي اِت،َوِإنََّماِلُكال ِ

:ومثالهفيالشعرقوالألستاذ عبداللهبنفودي  

 ولمامضىصحبىوضاءتمآربى*وخلفتفىاألخالفأهل األكاذب
xviيقولونمااليفعلونوتابعوا  *  هواهموطاعواالشحفيكلجانب 

مقتبسامنقولهتعلى: 
xvii}.يَاأَيَُّهاالَِّذينَآَمنُواِلَمتَقُولُونََمااَلتَْفعَلُونََكبَُرَمْقتًاِعْندَاللَِّهأَْنتَقُولُواَمااَلتَْفعَلُوَن{ 
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:وقوألبيجعفراألندلسي  

**قلمايرعىغريبالوطن*  التعادالناسفيأوطانهم  
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 

ومثال النوع األول قواللحريري:" فلميُكْنإالكلَْمِحالبََصِرأوُهَوأقَربُ . 

حتىأْنَشدَفأْغَرب".xxi  فإنالحريريكنىبهذا االقتباسعنشدةالقرب والسرعة, 

وكذلكهوفياآليةالشريفة. قال السمرقندي في تفسير اآلية:"أخبراللهتعالىأنالبعث 

واإلحياء فيقدرةاللهتعالىومشيئته كلمحالبصر,ولميردأنالساعةتأتيفيلمحالبصرولكنه 
xxii."وصفسرعةالقدرةعلىاإلتيانبها 

 ومثال النوع الثاني قوالبنالرومي:

 لئنأخطأتفيمدحي *** ك ماأخطأتفيمنعي
xxiiiلقدأنزلتحاجاتي      ***بواد غيرذي زرع 

فإنالشاعركنىبهذا االقتباسعنالرجل البخياللذياليرجىنفعه,والمرادبواد غير ذي 

وعظمها, ألنها في ذلك الوقت ة التيشرفهااللهزرعفياآليةالكريمة:أرضمك

عنالرجل ,وأما في البيت فكنى به ابن الرومي وادالماءفيهوالنبات

ويجوز .  الخيرفيهوالنفعالبخياللذي

أيضاأنيغيراللفظالمقتبسمنهبزيادةأونقصانأوتقديمأوتأخيرأوإبدااللظاهرمنالمضمرأ

ر قواللشاعر: وغيرذلك, ومن التغييربالزيادةوإبدااللظاهرمنالمضم  
xxivكانالذيخفتأنيكونا  *** إنا إلىاللهراجعــونا 

فزاداأللففيراجعونعلىجهةاإلشباع,وأتىبالظاهرمكانالمضمرفيقولهإناإلىالله,ومرادهآ

يةالتعزيةفيالمصيبة,وهيقولهتعالى:} 
xxv}.الَِّذينَإِذَاأََصابَتُْهْمُمِصيبَةٌقَالُواإِنَّاِللَِّهَوإِنَّاإِلَْيِهَراِجعُوَن 



DEGEL JOURNAL OF FACULTY OF ARTS AND ISLAMIC STUDIES,   VOl. 12, (June 2016)          ISSN: 0794-9316  

173 
http://www.degeljournal.org   UDU SOKOTO 

 
 

 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: 

نَالمتكل مكالمهمنشعرأونثركالماًلغيرهبلفظهأوبمعناه،وهذااالقتباسيكونمن أنيَُضم ِ

القرآنالمجيد،أومنأقوااللرسولصلىاللهعليهوسلم،أومناألمثااللسائرة،أومناْلِحَكمالم

شهورة،أومنأقوالكبارالبلغاءوالشعراءالمتداولة،دونأنيعزوالمقتبسالقوإللىقائله."
xxvi 

ذلك أيمن أمين عبد الغني "في الكافي في البالغة" ولعله أخذ هذا الرأي وك  

 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 

التلميح ومصطلح التناص اآلتي ذكره.والشعرية والتضمين   

 والسرقات الشعرية  "هيأنيأخذالشخصكالمالغيروينسبهلنفسه." xxviiوهي 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 

انا مجال االقتباس ومحل التتناول القرآن الكريم أو الحديث الشريف, اللذين كإذًا 

.نظره  

أما 

التضمين"فهوأنيضمنالشعرشيئامنشعرالغيرمعالتنبيهعليهإنلميكنمشهوراعندالبلغاء.

xxviii  والمعنى أن التضمين هو أن يأخذ الشاعر شيئا من شعر غيره بيتا كان أو 

, ثم إن كان الشيء المضمن به غير  مصراعا أو ما دونه فيضمنه في شعره
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 

منه الشاعر أو الناثر من القرآن الكريم أو الحديث الشريف في يشمل ما ض

 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 

ريح لها, وأما االقتباس فال يكون عن طريق أو األمثال السائرة من غير تص

 اإلشارة, كما أنه اليتناول غير القرآن والحديث.  

مخالف لما عليه كثير من  أن التوسيع السابق في مفهوم االقتباس أيضا ويبدو

وأمثلته, مثل : القزويني  هالقدامى والمحدثين من علماء البالغة واألدب في تعريف

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 

التلخيص". وأحمد الهاشمي, في "جواهر البالغة", محمد البابرتي, في "شرح 

 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,وعلىهذاالتقديرتعي نأننو

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 

كل هو ظاهر كالم البالغيين, وأن القول بأنه يتناول غيرهما  يؤدي إلى أن يكون 

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 الباحثْيِن اللذْيِن سبق 

ما االقتباس من القرآن الكريم ذكرهما في هذا  الرأي من التوسيع لم يجاوز تمثيله

والحديث النبوي الشريف, ولم يمثال بما يتعلق باالقتباس من 

األمثااللسائرة،أومناْلِحَكمالمشهورة،أومنأقوالكبارالبلغاءوالشعراءالمتداولة. مع 

 وجودها بكثرة في كتابات األدباء ومؤلفاتهم.

غاك في "أساليب ويؤيد ضعف هذا التوسيع أيضا أ.د. عبد الباقي شعيب أ  

بالغية في ديوان األستاذ عبد الله بن فودي" عند ما أصدر االقتباسات التي 

بوي الشريف, واصطلح تناولها األديب في ديوانه من القرآن الكريم والحديث الن

: "لقد وفي ذلك يقول .بالتضمين كل ما أخذه من النصوص األدبية الراقيةعلى 

ده في وجوه كثيرة, حتى تكاد لم تشذ قصيدة إال وقد لون عبد الله هذا البديع  قصائ

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 

قوله: الشعر, ومنه  

 وله شبول نائبون منابه  **  والشبل عند السبر مثل الخرج

 أخذًا من قول الحريري :
xxxv أناالسَّروجيُّوهذاولَدي ** والش ْبلُفيالَمْخبَِرمثاُلألَسِد 

كل ما أخذه األديب األستاذ عبد تمر المصنف يحلل ويعبر بالتضمين عن هكذا اس

ص باالقتباس على ما أخذه من القرآن ننه من الشعراء السابقين. وياالله في ديو

.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 

بلغاءوالشعراءالمتداولة فإنه مناألمثااللسائرة،أومناْلِحَكمالمشهورة،أومنأقوالكبارال

 يُنظر إليه ويُرجع إلى مصطلحه الالئق به ومبحثه عند علمائه .     

: : مفهومه وأنواعهالتناص  

يطلق : تفاعلمننصص، وهو مشتق من النص, والنُصفياللغة:التناص لغة 

ا ُهنَصًّ الشيَءينُصُّ نص الحديث ورفعُهوأظهرهُ,:  علىالرفعوالظهور، يقال:نصَّ
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وقال عمرو بن دينار ما رأيت رجال  ,وكل ما أظهر فقد نص ,نصا رفعه ينصه

يقال نص الحديث إلى فالن أي  ,أنص للحديث من الزهري أي أرفع له وأسند

ووضع على المنصة أي  ,ونصت الظبية جيدها رفعته ,رفعه وكذلك نصصته إليه
xxxvi.على غاية الفضيحة والشهرة والظهور 

فوردت في المعاجم اللغوية بمعنى االنقباض واالزدحام,  "التناص"أماكلمة 
xxxviii.وتناصىالقومأي: ازدحمواxxxvii .يقولون:   انتصالرجألي: انقبض 

وهذاالمعنياألخيريقتربمنمفهومالتناصبصيغتهالحديثة, كما سيأتي, 

 فتداخاللنصوصقريبجداًمنازدحامها.

 التناص اصطالحا:

تناص, فترى الباحثة جوليا كربستيفا تنوعت آراء الباحثين الغربيين لمفهوم ال  

أن التناص هو التفاعل النصي في نص بعينه , وعندها :"  رائدة هذا المصطلح

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 

نفي كريستيفا وجود نص مستقل منعزل عن غيره من النصوص, فال بد من ت

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 

قة وتمثيلها في نص مركزي يجمع الحاضر والغائب في نسيج متناغم مفتوح الساب



DEGEL JOURNAL OF FACULTY OF ARTS AND ISLAMIC STUDIES,   VOl. 12, (June 2016)          ISSN: 0794-9316  

177 
http://www.degeljournal.org   UDU SOKOTO 

 
 

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 : 

ْرنَاَمعَدَاُوودَاْلِجبَالَيَُسب ِْحنََوالطَّْيَرَوُكنَّافَ اِعلِ ين  آتَْينَاُحْكًماَوِعْلًماَوَسخَّ ْمنَاَهاُسلَْيَمانََوُكالًّ }فَفَهَّ
xlv }. 

 وقوله يمدح معاوية بن هشام بن عبد الملك :

لم الله من صدق وإجهادقد كان قال أمير المؤمنين لهم  ***  يع          

 من يهده الله يهتد ال مضل له *** ومن أضل فما يهديه من هادي

في البيت األخير تناص مع قوله تعالى: 

}َمْنيَْهِداللَُّهفَُهَواْلُمْهتَِديَوَمْنيُْضِلْلفَأُولَئَِكُهُماْلَخاِسُروَن.{ xlviويحتمل أن يكون البيت 

متناص مع ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتح خطبته بعد 
xlvii "...ُحمد الله والثناء عليه بقوله : "َمْنيَْهِدِهاللَُّهفَالَُمِضلَّلَُهَوَمْنيُْضِلْلفَالََهاِدىَلَه 

 أنواع التناص :

نوع الباحثون التناص إلى نوعين:   

اشر أوالخارجي ( التناص المب1)

أوالشكلي:وهواجتزاءقطعةمنالنصأوالنصوصالسابقةووضعهافيالنص 
xlviii.الجديدبعدتوطئةلهامناسبةتجعلهاتالئممعالموقفاالتصاليالجديدوموضوعالنص 

مصطلحات االقتباس والتضمين وصور من  من وهذا النوع من التناص يقرب

عروفة قديما.السرقات الشعرية التي في الدراسة  األدبية والبالغية الم  

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}.جِ ئْتَعَلَىقَدٍَريَاُموَسى  :}...فَلَبِثْتَِسنِينَِفيأَْهِلَمْديَنَثُمَّ

ومثال التناص المباشر في النثر من القرآن قول نجيب محفوظ  

فيحكايةإبراهيمتوفيقالطالبالمهرجالذيراهنفيالمدرسةعلى 
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تناولعشرةقرونفلفلحامية,حيثتناولهاواحدةتلواألخريحتيدمعتعيناهوسالمنهاالدمع 

وجههوانتفخأنفه,وعليهذهالحاليدخلو . ن الصفمعماءأنفهواحمر 

أرادنجيبمحفوظبهذهالقطعة تصوير حال الطالبوجوالصفوأن هفي حصةالدين, 

 "وعليهذهالحالندخلحصةالدين :حيثيقول

: والشيخيطاردهبالتسميعلماهومعروفعنهمناإلهمالوالشقاوة،يقولله.

إبراهيمسمع"تبارك الذي"ويلبثإبراهيمصامتا مغمورا بهمومه الخفية, فيصيح به 
li.الشيخ قف ياولد وسمع 

  lii }في القطعةتناصمعاآليةالشريفة: } تَبَاَرَكالَِّذيبِيَِدِهاْلُمْلُكَوُهَوَعلَىُكل َِشْيٍءقَِديٌر

فالشيخ يطلب من إبراهيم توفيق قراءة سورة الملك, ويشير إليها الكاتب بــ تبارك 

 الذي.

 )2(التناصغيرالمباشر أوالداخليأوالمضموني.فهوالذييستنبطمنالنص 

استنباطاً،ويرجعإليتناصاألفكارأوالمقروءالثقافيأوالذاكرةالتاريخيةالتيتستحضرتن

اصها 

بروحهاأوبمعناهاالبحرفيتهاأولغتهاوتفهممنتلميحاتالنصوإيماءاتهوشفراتهوترميزا
liii.ته 

ط ويفهم من النص, ولوكان بإشارة وجيزة. والتناص الداخلي إذًا هو الذي يستنب   

ومثاله في النثر من القرآن الكريم قول نجيب محفوظ في رواية : " 

ومنشدةحملقتيفيهأثملبنورهفيمألمنظرهالكون. 
liv ... وخاطرطيبيقولليإنهصاحبالمكانوولياالمر،وإنهودودبخالفاآلخرين 

   في القطعةتناصداخليغير المباشر 
lv} ٌتُوبُواإِلَْيِهإِنََّرب ِيَرِحيٌمَودُود  معاآليةالشريفة:}َواْستَْغِفُرواَربَُّكْمثُمَّ

صورنجيبمحفوظ في هذهالروايةأيامطفولته,وكانيسألعنأشياءكثيرة, كعادة    

األطفال,وهوفيروايتههذهيكثرمناألسئلةعلىمنحولهمنأمهوأبيه,وصورأن هيمث الللهتب

اركوتعالي ونصالروايةيشيرإليوجوداللهوأن نورهيمأل 

الكون،فاللهواسععليم,وهويعلمكلشيءوأنهودودبخالفاآلخرينفهذهإشارةرمزيةإليالل
lvi.ه 

إذ فيه  وافق مع مصطلح التلميح في الدراسة البالغية.توهذا النوع من التناص ي  

 إشارة إلى معنى في القرآن الكريم من غير التصريح به.
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شعر قول الشيخ شئت ومن تمثيلهم المتصاص الحديث أي تناص الحديث في ال   

 فيتصويرالميتحالحلولهفي القبر,وقدتولىعنهأهلهومالهمعسائرمنحضرالدفن : 
lviiونَْخلوعناألْمـوالواألْهـلوالذرر *** والثَّمإالاْلحـالياليتحاليا 

:  من قوله صلى الله عليه وسلم: "يَتْبَعُاْلَمي ِتَثاَلَثَةٌ  ةفإن فكرة البيت مأخوذ
lviii ".ُأْهلُُهَوَمالُُهَوَعَملُ هُ  : فَيَْرِجعُاثْنَاِن،َويَْبقَىَواِحدٌ  : يَْرِجعُأْهلُُهَوَمالُُهَويْبقَىعََملُه 

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 َماكلُّمايَتََمن ىالَمْرُءيُْدِرُكهُ ***تجريالرياحبماالتشتهيالسفن 

 وقوله أي محمود درويش  أيضا مضمنا صدر بيت عنترة :

ق من هل غادر الشعراء مصر؟ ولن يعودوا / إن أرض الله ضيقة وأضي
lxi .مضائقها الصعود / على بساط الرمل 

 وقوله: "هل غادر الشعراء..." مأخوذ من بيت عنترة الذي يقول فيه:
lxii هْلغادَرالشُّعراُءمْنمتردَّم *** أمهْلعرفتَالداَربعدَتوهِم 

بين االقتباس والتناص : االتفاق واالفتراق  

كالً منهما عبارة عن يبدو مما سبق من مفهوم االقتباس والتناص ومضمونهما أن 

تصرف األديب شاعرا كان أو ناثرا  في نص الغير. واالقتباسكما 

عبارةأنتضميناألديبكالمهشعراكانأونثراعبارةالتخفىعلىالقارئأوالسامعأنهامنالقر مر 

منغيرأنيصرحبذلك. , ءآنالكريمأوالحديثالشريف

. بقصدتقويةالكالموتزيينهبمافيأسلوبهمامنالبالغةوالفصاحة

وهما  ,والحديثالنبويالشريف, اء،لفظاومعنى،فهوإذًاخاصبالقرآنالكريموالبه

. ويشماللشعروالنثرالفنيمنحيثالتضمين, مصدرهمنحيثاألخذ

هومذهبالكثيرمنالبالغيينواألدباء .وهذاكمامر   

أما التناص فهو كما سبق عبارة عن تداخل النصوص, وتفاعل بعضها مع 

مال أو حديثا أو غيرهما من األع البعض, سواء أكان النص المتناص قرآنا

قتباس إذا كان . والتناص إذًا يأتي في صورة االاألدبية, أو القصص التاريخية

لقرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف, ويأتي في صورة شكلي ومباشرا من ا
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التضمين والسرقات الشعرية إذاكان شكلي ومباشرا من الشعر من حيث األخذ 

ي صورة التلميح إذا كان داخلي وغير المباشر, والتضمين, ويأتي ف

حيثيستنبطمنالنص 

استنباطاً،ويرجعإليتناصاألفكارأوالمقروءالثقافيأوالذاكرةالتاريخية, وفُِهَم من 

وعلى هذا يمكن إحصاء وجه  النص المتناص ولوكان بإشارة وجيزة .

:كما يلياالتفاقواالفتراقبيناالقتباسوالتناص  

vii.  بالقرآن والحديث من حيث التضمين, في حين أن االقتباس خاص

التناص اليختص بهما من حيث التضمين بل يتناولهما ويتناول غيرهما من 

 العمل األدبي شعرا كان أو نثرا والقصص والحوادث التاريخة.

viii.  االقتباس اليأتي في صورة تضمين الفكرة التي تستنبط من النصوص

صورة تناص الفكرة أو المقروء  المتضمنة, في حين أن التناص يأتي في

الثقافي أو الحودث التاريخية التي تستنبط بروحها أو بمعناها ال بألفاظها 

 ولغتها.

ix.  أن التناص المباشر أو الخارجي إذا كان من القرآن أو الحديث يوافق

االقتباس, ويخالفه إذا كان غير المباشر أوالداخلي أو كان من غير القرآن أو 

 الحديث . 

صة القول إن التناص بمفهومه السابق ونوعيه الخارجي والداخلي أوسع من وخال 

االقتباس من ناحية الداللة والمضمون, ومصدره يشمل القرآن الكريم والحديث 

والشعر والسيرة واألحداث التاريخية. وهو يأتي مباشرا من حيث اللفظ من 

إليه أن مصطلح  النصوص المتناصة وغير المباشر منها. ومما يجدر اإلشارة

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 

قتباس من القرآن, أو التلميح إلى قصة منه. وإذا التناص القرآني فيقصدون اال

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 : 

في  وأنواعهوآراءبعضالباحثين, عنمفهوماالقتباسيما سبق فالباحثتحدث  

 كماتناولمفهومالتناصوأنواعه ممثال لكل منها,ثمتطرقإلىالحديثعن وجه,حدوده

فيالدراسةالبالغيةواألدبية القديمة, والتناص في , بيناالقتباساالتفاق واالفتراق

حثأنمصطلح التناص وإن ستفاده أدباء بومماأسفرهال. الدراسة األدبية الحديثة

 عن بعضبعيدا مفهومه العرب من الباحثين الغربيين عن طريق الترجمة لم يكن 

االقتباس وما شاكله من التضمين كعند العرب قديما, النقدية المعروفة المصطلحات 

 ولعل النقاد الغربيين انتبهوا إلى ظاهرة التناصبعد أن والتلميح والسرقة األدبية,

تصفحوا النصوص العربية القديمة, فسبق العرب الغرب في الوصول إلى مفهوم 

بأن التناص  :وعلى هذا يمكن القولالتناص وإن لم يعرفوه بهذه التسمية الحديثة. 

ألنه يدخل في مفهومه. أوسع وأشمل من االقتباس,  

 

 :الهوامش والمراجع 

i ـ  الفيومى, أحمدبن محمد الحموى, المصباح المنير, مراجعة أحمد جاد ط/1/ 1221هـ

212م دار الغد الجديد القاهرة  ص/ 2002/  
ii  ,الجوهري, أبونصر إسماعيل بن حماد, الصحاح, تحقيق د. محمد محمد تامر

  211م دار الحديث القاهرة . ص/2002 -هــ 1230
iii ابن منظور, محمد بن مكرم األفريقي المصري, لسان العرب, دار صادر بيروت

. 162/ ص/6/ ج/1ط/  
iv10 : سورة طه اآلية 
v البغوي, أبو محمد الحسين بن مسعود, معالم التنزيل, حققه وخرج أحاديثه محمد عبد

262م ج/ ص/ 1222 -هــ   1212 2الله النمر وشركاؤه, دار طيبة  ط/  
vi القزويني الخطيب, محمد بن عبد الرحمن بن عمر جالل الدين, اإليضاح في علوم

, المعاني والبيان والبديع, مختصر تلخيص المفتاح, تحقيق فسحى السيد, المكتبة البالغة

262توفيقية, ص/ ال  

                                                 



DEGEL JOURNAL OF FACULTY OF ARTS AND ISLAMIC STUDIES,   VOl. 12, (June 2016)          ISSN: 0794-9316  

182 
http://www.degeljournal.org   UDU SOKOTO 

 
 

                                                                                                                                                             
vii ,السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن, شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان

166دارالفكر بيروت لبنان, ص/   
viii166 -162 /المرجع السابق ص 
ix231-230/الحريري, شرح مقامات الحريري ص 
x الطبراني, سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم, المعجم الكبير, مكتبة العلوم والحكم

/ 22م تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي, ج/1213 –هـ 1202/ 2, ط/الموصل

232ص/   
xi بسوني, عبد الفتاح فيود الدكتور, علم البديع, دراسة تاريخية وفنية ألصول البالغة

222/ص 2ومسائل البديع دار المعالم الثقافية, ط/   
xii262 /القزويني الخطيب, اإليضاح في علوم البالغة, ص 
xiii23-22 : سورة الذاريات اآلية 
xiv الحريري أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان, شرح مقامات الحريري

2دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت, ص/  
xv البخاري, محمد بن إسماعيل, صحيح البخاري, تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد

3الله بن باز, دار الفكر, المجلد األول, ص/  
xvi  ابن فودي, األستاذ عبد الله, تزيين الورقات, طباعة ونشر أبوبكر عثمان, الملقب

ه 1313-3-23ببابي, والحاج عبد الرحمن بن الحاج عثمان المغربي صكتو, بتاريخ 

23ص/  
xvii 3 : سورة الصف اآلية 
xviii المقري التلمساني, أحمد بن محمد, نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب, تحقيق

1261: د.إحسان عباس, دار صادر بيروت ،   
xix الترمذي,  محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي, سنن الترمذي, تحقيق أحمد محمد

  322/ ص/ 2شاكر وآخرون, دار إحياء التراث العربي بيروت, ج/
xx الحموي, ابن حجة تقي الدين, أبي بكر علي بن عبد الله األزراري, خزانة األدب

/ 2/ج/1212/  1ط/تحقيق:  عصام شعيتو, دار ومكتبة الهالل بيروت,  وغاية األرب,

226ص/  
xxi23/الحريري, شرح مقامات الحريري, ص 
xxii السمرقندي, أبو الليث, نصر بن محمد بن إبراهيم, بحر العلوم, تحقيق: د.محمود

  212/ 2مطرجي, دار الفكر بيروت, ج/



DEGEL JOURNAL OF FACULTY OF ARTS AND ISLAMIC STUDIES,   VOl. 12, (June 2016)          ISSN: 0794-9316  

183 
http://www.degeljournal.org   UDU SOKOTO 

 
 

                                                                                                                                                             
xxiii ابن الرومي, ديوان ابن الرومي, نسخة إلكترنية من المكتبة الشاملة, اإلصدار

2122/ص/1الثالث,ج/  
xxiv226/الحموي, ابن حجة, خزانة األدب وغاية األرب, ص 
xxv126 سورة البقرة اآلية 
xxvi ,المْيداني, عْبدالرحمن حسن َحبَنَّكة, البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها

هـ  2/2/1212نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة اإلصدار الثالث, مكة المكرمة, فى 

162/ص/1ج/  
xxvii الهاشمي السيد أحمد, جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع, دار الفكر طبعة

322مجددة, إشراف صدقي محمد جميل. ص/  
xxviii313/القزويني الخطيب, اإليضاح في علوم البالغة, ج/1/ص 
xxix .البابرتي, الشيخ أكمل الدين محمد بن محمد, شرح التلخيص,  دراسة وتحقيق د

محمد مصطفى رمضان صوفية, المنشأة العامة, طرابلس, الجماهيرية العربية الليبية 

201ص/ 1/1222الشيعية, ط/  
xxx /1/ـ ج سعد الدين التفتازاني, مختصر المعاني, دار الفكر, الطبعة : االولى 1211هــ

222ص/  
xxxi الكفومي أبو البقاء, أيوب بن موسى الحسين  كتاب الكليات معجم في المصطلحات

 -تحقيق: عدنان درويش  محمد المصري, دار مؤسسة الرسالة  والفروق اللغوية،

263/ ص/1م ج/1221 -هـ 1212 -بيروت   
xxxii222/الحموي, ابن حجة, المرجع السابق,1212 ص 
xxxiii 221/نفس المرجع, ص 
xxxiv أغاك, أ.د. عبد الباقي شعيب, أساليب بالغية في ديوان األستاذ عبد الله بن

م 2001 -هـ 1222/ 1مكتبة دار األمة لوكالة المطبوعات كنو نيجيريا,  ط/ فودي,

   333ص/
xxxv336/المرجع السابق ص 
xxxvi )ابن منظور, لسان العرب, ج/2/ ص/22 مادة )ن ص ص 
xxxvii اق الحسيني, تاج العروس من د بن عبد الرز  د بن محم  بيدي, مرتضى محم  الزَّ

مادة  111ص/ 11تحقيق مجموعة من المحققين, دار الهداية, ج/ جواهر القاموس,

 )نصص(.
xxxviii إبراهيم مصطفى وشركاؤه, المعجم الوسيط,دار الدعوة, تحقيق  مجمع اللغة

226/ ص/2العربية, ج/  



DEGEL JOURNAL OF FACULTY OF ARTS AND ISLAMIC STUDIES,   VOl. 12, (June 2016)          ISSN: 0794-9316  

184 
http://www.degeljournal.org   UDU SOKOTO 

 
 

                                                                                                                                                             
xxxix حسن علي بشير بهار, التناص الديني عند أبي العتاهية, رسالة قدمها استكماال

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في األدب العربي, من كلية اآلداب في جامعة 

م 2012-2013اإلسالمية بغزة   
xl رمضان, د. إبراهيم عبد الفتاح, التناص في الثقافة العربية المعاصرة, دراسة تأصيلية

حجاز العالمية المحكمة للدراسات اإلسالمية مجلة الفي ببليوجرافيا المصطلح, 

بال مطبعة .  م2013هــ/نوفمبر1232العدد الخامس, محرم  والعربية,  
xli.المرجع السابق نفس الصفحة 
xlii22/حسن علي بشير بهار, التناص الديني عند أبي العتاهية, ص 
xliii11/المرجع السابق, ص 
xliv عمر لحسن )الدكتور( التناص القرآني في شعر جرير, قسم اللغة العربية وآدابها

126عناية ص/  -جامعة باجي مختار  
xlv22 سورة األنبياء اآلية 
xlvi121 سورة األعراف : اآلية 
xlvii البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي, السنن الكبرى , مجلس دائرة المعارف

212/ ص/3هـ ج/1322/ 1النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد ط/  
xlviii پرويني خليل الدكتورونعيمعموري, التناص القرآني في رواية حكايات حارتنا

آفاق الحضارة االسالمية، أكاديمية العلوم االنسانية و الدراسات لنجيب محفوظ, 

بال  121هـ ،  ص/ 1231السنة الثالثة عشرة، العدد الثاني، خريف و شتاء, الثقافية, 

 مطبعة .
xlix122 /عمر لحسن )الدكتور( التناص القرآني في شعر جرير,ص 
l20: سورة طه اآلية 
li121/ ,پرويني خليل و نعيم عموري,المرجع السابق 
lii1 : سورة الملك اآلية 
liii121 /پرويني, نعيم عموري, المرجع السابق, ص 
liv 122/المرجع السابق,ص 
lv20 :سورة هود اآلية 
lvi122/پروينيونعيمعموري, المرجع السابق,  ص 
lvii ,أحمد جعفر عبد الملك, امتصاص الحديث في بعض زهديات الشيخ شئت, مالم

العدد  ,قسم اللغة العربية جمعة عثمان بن فودي صكتو نيجيريامجلة الدراسات اللغوية, 

م 2011هـ نوفمبر1233الثامنمحرم   



DEGEL JOURNAL OF FACULTY OF ARTS AND ISLAMIC STUDIES,   VOl. 12, (June 2016)          ISSN: 0794-9316  

185 
http://www.degeljournal.org   UDU SOKOTO 

 
 

                                                                                                                                                             
lviii /1/النووي, اإلمام أبو زكريا يحيى بن شرف, رياض الصالحين, دار الفكر, ط

32هـ ص/1212  
lix مرضية زارع زرديني, ظاهرة التناص في لغة محمود درويش الشعرية, الترث

22, العدد الثالث,ص/األدبي السنة األولى www SID.ir 
lx 132/انظر ديوان المتنبي, ج/1/ ص 
lxi21 /مرضية زارع زرديني, المرجع السابق, ص 
lxii انظر: ديوان عنترة بن شداد, نسخة إلكترونية مصدرها المكتبة الشاملة اإلصدار

بال صفحة . الثالث,  


