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Intertextuality in ‘‘the songs of Life’’ Divan by Abu Al 

Qasem Al Shabi 

The subject of the study is Intertextuality in ‘‘the songs of Life’’ 

Divan by Abu Al Qasem Al Shabi. This study is aim to reveal the forms 

of Intertextuality and roles in ‘‘the songs of Life’’ Divan, so the study is 

benefit of Intertextuality term and its laws to determine the relationship 

between the texts and to highlight the roles of Intertextuality in the poetic 

text. 

The study has been manifested Two types of Intertextuality :direct 

Intertextuality, and indirect Intertextuality. 

Numerous forms of direct Intertextuality has Appeared, historical, 

Sufism trend, with Kalila wa Dimna, and mythical Intertextuality .The 

study concluded that direct Intertextuality in Al Shabi Divan is adopted 

the rumination law. 

The indirect Intertextuality seemed more complicated and 

difficult, it has manifested more forms of indirect Intertextuality: with the 

Heritage Arabic poetry, the Modern Arabic poetry, and with the European 

poetry. Research has found that indirect Intertextuality is adopted 

rumination and absorption laws. 

 التناص فى ديوان " أغانى الحياة " ألبى القاسم الشابى

نهدف من  ،"التناص فى ديوان أغانى الحياة ألبى القاسم الشابى"موضوع الدراسة هو 

ومن ثم تفيد الدراسة من أشكال التناص وأدواره فى ديوان أغانى الحياة الكشف عن  إلى هاخالل

مصطلح التناص وقوانينه لتحديد العالقة بين النصوص وتسليط الضوء على أدوار التناص داخل 

 النص الشعرى.

التناص  اشر،المبالتناص  هما:تجلى من خالل التطبيق بعدان للتناص فى الديوان وقد 

 غير المباشر.

 الصوفية،ومع النزعة  والتاريخى، القرآنى،تعددت أشكال التناص المباشر فبدا التناص 

ى لى أن التناص المباشر عند الشابوقد خلصت الدراسة إ األسطورى.والتناص  ودمنة،ومع كليلة 

 .اعتمد على قانون االجترار

وقد تجلى أكثر من شكل  اكتشافا،ا وأصعب أما التناص غير المباشر فقد بدا أكثر تعقيد

ومع الشعر  الحديث،ومع الشعر العربى  القديم،التناص مع الشعر العربى  المباشر:للتناص غير 

األوربى. وقد توصل البحث إلى أن التناص غير المباشر عند الشابى قد اعتمد على قانونى 

 . االجترار واالمتصاص
 

 المحاكاة –الشابى  –أغانى الحياة  -التناص – أدبي: نقد الكلمات المفتاحية

  



 رشا أحمد محمود سليماند. 

 

 12 2017 ةيوني 68فيلولوجى 
 

 التناص فى ديوان أغانى الحياة ألبى القاسم الشابى

 تمهيد:

فى بلدة توزر التونسية، عاش حياته متنقال  1فى بيئة ساحرة خالبة ولد أبو القاسم الشابى

الترحال خياال متفردا  مع والده فى بالد تونس المختلفة التى كان يعين فيها للقضاء؛ فأكسبه هذا

 .وغذى ذاكرته بصور البيئة التونسية المختلفة مما أثر فى تجربته الشعورية

بها فقد كان  يتسم بالميل إلى الطبيعة والتغنى الذيالشابى إلى المذهب الرومانسى  ينتمي

الرومانسيون " مولعين بترك المدن والتوجه نحو األرياف حيث الطبيعة الخالبة، فكانت تروقهم 

الوحدة بين أحضانها والخلوة إلى ذات أنفسهم، فقد آثروا الخلوة واعتزال الناس ألنهم أحسوا 

 .2عة وإجاللهم لها"بجفوة بينهم وبين مجتمعاتهم وما بها من مشكالت، ومن هنا جاء تقديسهم للطبي

لقد كان الشابى يؤمن بحياة الطبيعة وتفردها وبإمكانية توفير نوع من السعادة فى الحياة 

وتسكين آالم الروح، فأراد من وصف الطبيعة أن يربط بين مظاهرها وبين األحوال النفسية 

 3تأثر به الشابى. الذيلإلنسان، وتلك غاية أصحاب المذهب الرومانسى 

طغ ى عل ى ص فحة ش عره بش كل ب ارز ع الى الش ابى ف ى  ال ذيعر الطبيع ة فضال عن ش 

ش  عره كثي  را م  ن القض  ايا االجتماعي  ة والسياس  ية والفلس  فية وافنس  انية والعاطفي  ة، إال أن ش  عر 

 4شعره.الطبيعة والشعر الوطنى كان لهما النصيب األعظم فى 

، حيث نهدف من حديث هو مصطلح التناص نقدينتوقف فى هذه الدراسة عند مصطلح 

أشكال التناص وأدواره فى ديوان أغانى الحياة ألبى القاسم الكشف عن  خالل هذا البحث إلى

مصطلح التناص وقوانينه لتحديد العالقة بين النصوص وتسليط ومن ثم تفيد الدراسة من  الشابى

 الضوء على أدوار التناص داخل النص الشعرى.

ون إلى مصطلح التناص دون أن يضعوا له اسم التناص، لقد تنبه النقاد القدماء والبالغي 

فكتب التراث العربى النقدية والبالغية تشتمل على مصطلحات عديدة تقارب مصطلح التناص، 

كالتضمين واالقتباس واالستشهاد وافشارة والتلميح والمعارضة والسرقات وغيرها، فالنقد 

إن التناص فسيفساء من . بين النصوص العربى القديم كان على وعى بالعالقات التى تنشأ

نصوص أخرى أُدمجت بتقنيات مختلفة، فالنص المتناص امتصاص للنصوص األخرى، يجعلها 

منسجمة مع فضاء بنائه، ومع مقاصده، ويحولها بتقنياته المختلفة بقصد مناقضة خصائصها 

  5.ص أخرىوداللتها، أو بهدف تعضيدها ومعنى هذا أن التناص هو تعالق النص مع نصو

إلى حقل الدراسات  Intertextualiteلقد أدخلت )جوليا كريستيفا( مفهوم التناص 

اكتشف مفهوم  الذيأخذته عن باختين  والذياألدبية فى أواسط الستينيات من القرن العشرين، 

تتقاطع فيها نصوص  وعدته وظيفة تناصية ،1929الحوارية البوليفونية أو تعدد األصوات عام 

 6عديدة وسمته )أيديولوجيما(. ولكن تسمية التناص هى التى شاعت وانتشرت سريعا.

ترى جوليا كريستيفا أن النص األدبى ال ينشأ بمعزل عن سواه من النصوص األخرى 

 ،. وترى أن الفضاء النصى " فضاء متداخل نصيا7وإنما ينشأ متفاعال مع كم كبير من النصوص
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وامتصاص لنصوص متعددة ومن ثم  ،ل لتقاطع عدة شفرات تجد نفسها فى عالقة متبادلةوأنه مجا

 8".هدمها

فالتناص إذن " هو العالقة )أو العالقات( الحاصلة بين أحد النصوص ونصوص أخرى 

ويغدو بناء على ذلك  ،أو بصفة عامة يقوم بتحويلها ،يوسعها ،يمتصها ،يعيد كتابتها ،يستشهد بها

 9معقوال "

 هى:إن للتناص أو فعادة كتابة النص الغائب ثالثة قوانين 

سكونى وتمجيد بعض المظاهر الشكلية  بوعيعملية إعادة كتابة النص الغائب  االجترار: -1

 الخارجية. 

االمتصاص: عملية إعادة كتابة النص الغائب وفق حاضر النص الجديد ليصبح استمرارا  -2

 له متعامال معه بمستوى حركى وتحولى.

 10عملية تغيير النص الغائب ونفى قدسيته فى العمليات السابقة. لحوار:ا -3

وهكذا يمكن تقسيم التناص إلى ثالث مراحل المرحلة األولى هى مرحلة االجترار وفيها 

أما المرحلة الثانية فهى مرحلة  فقط.يتم تكرار النص الغائب دون تغيير أو بتحوير يكتفى بإعادته 

ى فى قراءة النص الغائب يتعامل وإياه تعامال حركيا تحويليا ال ينفى مرحلة أعل وهياالمتصاص 

األصل بل يسهم فى استمراره. أما المرحلة الثالثة فهى أعلى مرحلة فى قراءة النص الغائب 

 فالكاتب يحدث تحويال وقلبا وتحويرا فى النص القديم.

ويحوى التناص  ،التناص غير المباشر ،التناص المباشر قسمين:تنقسم الدراسة  

التناص مع  ،التناص مع النزعة الصوفية ،التناص التاريخى ،التناص مع القرآن الكريم المباشر:

التناص مع الشعر العربى  فيشمل:أما التناص غير المباشر  األسطورى.التناص  ،كليلة ودمنة

 التناص مع الشعر الغربى. ،القديم، التناص مع الشعر العربى الحديث

 التناص المباشر:أوال 

 التناص مع القرآن الكريم: -1

 صورتين:جاء التناص مع القرآن الكريم فى ديوان الشابى على 

وقد يحدث تحوير بسيط  ،التناص الكامل آلية قرآنية أو لجزء منها دون تغيير األولى:الصورة 

 أحيانا فى األلفاظ.

بالمعنى فقط وصياغته بلغة الشاعر مع افبقاء على كلمة من الكلمات  التناص الثانية:الصورة 

 الدالة على اآلية القرآنية.

 ":ومما جاء على الصورة األولى ما يظهر فى قصيدة "الدموع

 ناااااااولتنى الحياااااااةق ً سااااااا  د  ا ااااااا  

 

  11باألمااااااااانى فمااااااااا تناولاااااااا ق ً سااااااااى 

 
" إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا  وجل:حيث يتناص البيت الشعرى مع قول هللا عز 

، فقد جاء التناص كامال مع اآلية القرآنية دون تغيير لمحاكاة اللفظ 12وكواعب أترابا وكأسا دهاقا"

 وما يحمله من داللة االمتالء فقد ناولته الحياة كأسا ممتلئا باألمانى فما تناولها. القرآنى

 كذلك برزت هذه الصورة فى قصيدة "زئير العاصفة" فى قول الشاعر:
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اااد    فياااا أيهاااا الللااامق المهااا  رق   

 

إن الاااد ر  يبناااى ويهاااد ق  روياااد    
13  

 
 وجل:حيث يتناص هذا البيت الشعرى مع قول هللا عز 

 14"وال تصعر خدك للناس وال تمش فى األرض مرحا إن هللا ال يحب كل مختال فخور"

لقد حدث تغيير فى اللفظ وتحويل فى الداللة من النهى عن افعراض بالوجه عن الناس فى اآلية 

ص الظلم فى صورة إنسان يعرض حيث شخ ،القرآنية إلى إثبات افعراض فى صورة تشخيصية

 بوجهه عمن حوله احتقارا لهم.

التناص بالمعنى فبدت فى قول الشابى  وهيأما الصورة الثانية من التناص مع القرآن 

 ":فى قصيدة "النبى المجهول

ِ  الحيااااة  نباااى    فهاااو  فاااى ماااا 

 

و اااو فاااى شااا ب   مقهاااا   بمااا    
15   

 
حيث يتناص ذلك المعنى مع ما حدث مع نبى هللا محمد صلى هللا عليه وسلم حيث اتهمه 

 16نزل عليه الذكر إنك لمجنون " الذي" وقالوا يا أيها  تعالى:قومه بالجنون كما فى قول هللا 

النفوس  أيضا يتجلى التناص بالمعنى فى قصيدة "أبناء الشيطان" التى تكشف ما فى

 البشرية من شر وضعف وخبث:

 ونباااااااى  اااااااد حاااااااا  للناااااااا   باااااااالح 

 

 فكاااااااااااااالوا لااااااااااااا  الشاااااااااااااتا م  ًاااااااااااااي ا 

 
 وتناااااااادوا بااااااا  إلاااااااى الناااااااار  فالناااااااا

 

 

ِ  الىبيااااااااا   أحااااااااار  وأولاااااااااى   رق بااااااااارو

 
 ثااااااام ألقاااااااو  فاااااااى اللهياااااااِ و  ل اااااااوا

 

ال   17ي مااااااااوون الوحااااااااود  رق بااااااااا  و ااااااااو 

 
حيث ألقوه فى النار  ،إبراهيم عليه السالم معهتتناص هذه األبيات مع ما فعله قوم 

" قالوا حّرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم  وجل:للخالص منه ومن دعوته يقول المولى عز 

 18فاعلين"

 التناص التاريىى: -2

إشارات قليلة إلى بعض األسماء التاريخية أو  يتجلى التناص التاريخى فى الديوان فى

األماكن، ومن األسماء التى استدعاها الشابى "بلقيس" ملكة سبأ فى عهد النبى سليمان حيث يقول 

 الشاعر فى قصيدة "جمال األشياء":

ــــــــ  بلقيــــــــــ ق  رش              الليــــــــــل  فى تلك النواحـــــــــى وا تلــ 
19 

يتحدث الشاعر فى هذه القصيدة عن تقلبات الدهر من سعادة وجمال وارتفاع إلى حزن 

والتناص التاريخى يحيل إلى شخصية بلقيس وما لها من شأن وملك عظيم  ،وكآبة وانخفاض

 فالدهر قد يرفع شأن المرء مثلها وقد يتقلب به إلى الضيق وعسر الحال. ،ورفعة

 ية فبدا فى قصيدة "األبد الصغير" فى قول الشاعر:أما التناص مع األماكن التاريخ

ِق يا  ّجب ة       ل ح  ين يبـــــــــــــــدو ف جر ا إ ر  ،ً نها       ًم فيك من دقنيا مق ح 
20 

كان قوم عاد يسكنونها وقد أبادهم هللا وطمست مدينتهم وقد  فالتناص مع مدينة إرم التى

 21ذكرت فى القرآن الكريم فى قوله تعالى" إرم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البالد"
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لقد استدعى التناص هذه المدينة لتأكيد معنى االستتار والحجب، ففى القلب أسرار 

 وحجب كمدينة إرم التى طمست وحجبت عن األعين.

 التناص مع النز ة الهوفية: -3

يستدعى الشابى فى ديوانه النزعة الصوفية حيث الزهد والعزوف عن الدنيا والترقى فى 

ففى قصيدة "قيود األحالم" يعبر الشاعر عن رغبته  ،وقد برز ذلك فى أكثر من قصيدة ،وصل هللا

 فى الزهد واعتزال الورى ليبتعد عن الحياة الدامية حيث يقول:

 الغااا   فااى الجباال  الب يااد   اان الااور   فااى
 

 حياااااا ق ال بي ااااااةق والجمااااااا ق ال ااااااامى 
 وأ ااااااااي ق  يشااااااااة   ا ااااااااد  متن ااااااااك   

 

 

ن اااااااااا  الحياااااااااااةق باااااااااااا      مااااااااااا إن تقد 
 

 تور اااااااا   ، جااااااار  الجما اااااااة  للجباااااااا 
 

 22 نهاااا و ااان ب ااا   الحيااااة الااادامى 
 

 يقول:قصيدته " فكرة الفنان " حيث  ويؤكد هذه النزعة فى

ِ   ا ااااار    فت اااااي   فاااااى الااااادنيا  بقلااااا

 

 يقااااااش  المشاااااااا ر حااااااالم  م اااااااحور 

 
 فاااااااااى نشاااااااااوة   اااااااااوفية   دساااااااااية  

 

 

 ااى  ياارق مااا فااى ال ااالم  المنلااور   
23 

 
 فالزهد في الدنيا والوصل باهلل عز وجل والترقى فى محبته هو خير ما فى هذا العالم.

كذلك تتجلى هذه النزعة الصوفية فى شعر الشابى عندما قام باستدعائها فى وصف 

حيث صور فيها نزوعه إلى  ،عالقته بمحبوبته وذلك فى قصيدة " صلوات فى هيكل المعبد"

يرفع المرأة عن النظرة القديمة بأنها جسد تشتهى إلى نظرة سامية  الذيالحب البريء الطاهر 

 24بالعبادة.الل والشغف يزدوج فيها الحب بافج

 يقول الشابي:

 إننااااااى أنااااااا وحااااااد    ابنااااااة النااااااوريااااااا 

 

 ماااااااان رأ  فيااااااااك  رو ااااااااة  الم بااااااااود 

 
 فااااااد ينى أ ااااااي ق فااااااى  لااااااك ال ااااااا   

 

 

 وفاااااااااى  قااااااااار  حق ااااااااانك  المشاااااااااهود 

 
  يشااااااااة  للجمااااااااا  والفاااااااان وا لهااااااااا 

 

اااااااااااانى وال ااااااااااااجود   وال هاااااااااااار وال  

 
  يشااااااة  الناسااااااك  البتااااااو  يقناااااااحى الاااااار

 

 25نشاااااااوة  الاااااااا و  الشاااااااديد     فاااااااى 

 
تتجلى النزعة الصوفية فى هذه األبيات حيث يظهر فيها مدى القداسة فى عالقة الشاعر 

حيث يتسامى فى عالم المطلق  ،فقد شبه عالقته السامية بها بعالقة العبد الزاهد بربه ،بمحبوبته

 والترقى.والمجرد رغبة فى الوصل 

 :مع ًليلة ودمنة التناص -4

يستحضر الشابى فى قصيدة " فلسفة الثعبان المقدس " الحيوان والطير ليتحاورا ويعلن كل 

منهما فلسفته الخاصة حيث تدور القصيدة على لسان ثعبان وشحرور فتتناص هذه القصيدة " مع 

والطير لنستمد  تلك الحكايات التى دارت على ألسنة الحيوانات ،حكايات كليلة ودمنة" البن المقفع

 منها الحكمة والموعظة.
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الحياة هو السالم من أجل الشعور بالسعادة، أما الثعبان فيحقد عليه  فمبدأ الشحرور فى

ويقرر عقابه على ذلك معلنا فلسفة القوة محاوال إقناعه بمنطق خادع أن يكون ضحية يأكلها 

 الشابى:يقول  ،ليسرى فى لحمه وأعصابه

 والشااااااا رق الشااااااحرورق ياااااار  ق منشاااااادا  

 

 للشاااااام  فاااااااوع  الااااااورد  واأل شاااااااا    

 
 ال اااااااا ادة وال ااااااااا  ونف اااااااا ق شاااااااا ر  

 

 

ااااااااكر  ب ااااااااحر ال ااااااااالم الىااااااااا      س 

 
ااااااااااااااا   ورآ  ث باااااااااااااااانق الجباااااااااااااااا  فغم 

 

ِ  وفاااااي   شااااابا      ماااااا فيااااا  مااااان مااااار

 
 ثم يقو :

 وت اااااااادف  الم اااااااااكينق يهااااااااار ق ثاااااااااا را  

 

قاااااااابى   ااااااا      مااااااااُا حنيااااااا ق أناااااااا فحق

 
 ال شااااااااااااااااى  إال أننااااااااااااااااى متغااااااااااااااااز   

 

 

 بالكا نااااااااااات  مغاااااااااارد  فااااااااااى غااااااااااابى 

 

 

 

 الث بان:فيرد 

 فتب اااااااااام  الث بااااااااااانق ب اااااااااامة   ااااااااااا    

 

ا     ااااااا   ً اااااام    وفاااااار     وأحااااااا   فااااااى س 

 
ااااااااارق المثرث ااااااااارق إنناااااااااى  ياااااااااا أيهاااااااااا الغ 

 

 

 أرث ااااااااااى لثااااااااااورة  حهلااااااااااك  الااااااااااتا    

 

 

 

 ثم ي لن فل فت   ا ا:

ااااااااار  أن تكاااااااااون  اااااااااحيتى   أفاااااااااا ي ق

 

اااااال  فااااااى لحمااااااى وفااااااى أ هااااااابى   فتحق

 
 وتكااااااون  زمااااااا  فااااااى دمااااااى وتو جااااااا  

 

 

 26ناااااااا ر  وحااااااادة  فاااااااى ناااااااابىفاااااااى  

 

 

 

ترمز هذه القصيدة إلى سيطرة القوة والظلم على عالم البشر وغياب العدالة والسالم 

إقناع الضعفاء بضرورة االنصياع لهم والتضحية بأنفسهم من  وتفنن أصحاب القوة والنفوذ فى

 أجل األقوياء وأصحاب النفوذ.

 األس ور :التناص  -5

يستدعى الشابى فى قصيدة " نشيد الجبار " أو هكذا غنى بروميثيوس أسطورة 

رامزا من خاللها إلى التضحية والمعاناة فى سبيل الدفاع عن افنسانية  27بروميثيوس اليونانية

 الحق. و

يتحدث الشاعر فى قصيدته عن آالمه ووحدته نظرا لتكالب األعداء عليه وكثرة 

ويواجه الشابى ذلك بصمود وتحٍد وثورة على األلم كما فعل  ،المشكالت ومرضه العاتى

فهو إله فى األساطير اليونانية  ،بروميثيوس رمز الثورة والتحدى والتمرد فى األساطير اليونانية

لقد  28يتزحزح.عن افنسان فعاقبته اآللهة عقابا شديدا ولكنه كان صلبا صامدا لم  القديمة دافع

أصبح بروميثيوس رمزا لمن قدم نفسه للتضحية والفداء فى سبيل مستقبل افنسانية وفجرها 

 الجديد يقول الشابى فى قصيدته:
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ااااااااا  ي ق رغااااااااام  الااااااااادا   واأل ااااااااادا      س 

 

 ًالن ااااااااار فاااااااااوع القماااااااااة  الشاااااااااما    

 
 أرناااااوق إلاااااى الشااااام   الم اااااي ة   ا  اااااا  

 

 

ِ  واألنااااااااااااوار  واألنااااااااااااوا      بال ااااااااااااح

 
ِ  وال أر   ال أرمااااااااااا ق اللااااااااااال  الك يااااااااااا

 

 ماااااااا فاااااااى  ااااااارار  الهاااااااوة  ال اااااااودا    

 
 ثم يقو :

 ال ينثنااااااااااى الااااااااااا وأ ااااااااااو ق للقاااااااااادر  

 

  اااااااان حاااااااار   آمااااااااالى ب كاااااااال ب ااااااااا    

 
ِ  المااااا ح   فاااااى دماااااى  ال يق فاااااه اللهااااا

 

 

 مااااااااووق األسااااااااى و وا اااااااا ق األر ا    

 
 فا ااااااد   فاااااا اد  مااااااا اساااااات     ف ناااااا 

 

 سااااااايكون مثااااااال الهاااااااىرة الهاااااااما    

 
 ال ي اااااااروق الشاااااااكو  الاليلاااااااة والبكاااااااا

 

 29و ااااااااارا ة األ فاااااااااا   وال ااااااااا فا    

 
يعبر فيه الشاعر عن مشاعره وأحاسيسه  تقوم بنية هذه القصيدة على مونولوج درامى

فيتداخل فى  ،ومواقفه من خالل قناع أسطورى يتخذه الشاعر لالبتعاد عن الغنائية المباشرة

كما يتداخل صوت الحاضر وصوت  ،القصيدة صوت الشاعر وصوت الشخصية صاحبة القناع

 30اكبة.ويوفر القناع للقارئ فسحة جمالية عالية ودالالت متعددة متر ،الماضى

لقد استدعى الشابى أسطورة بروميثيوس وتداخل صوت الشابى مع صوت بطل 

كما تتجلى دالالت  ،األسطورة ليرمز بذلك إلى من يضحى بنفسه فى سبيل مستقبل افنسانية

 التحدى والثورة على األلم.

كذلك يستدعى الشابى فى قصيدة " صلوات فى هيكل الحب " شخصية فينوس 

 الجمال عند اليونان ليشبهها بمحبوبته حيث يقول:األسطورية آلهة 

  اااال أناااا  فينااااي    تقاااارا  أ  شااااى  

 

  31تهااااادت بااااين الااااور  ماااان حديااااد   

    

 الجميلة.لقد وظف الشابى هذه الشخصية األسطورية ليعقد عالقة تشابه بينها وبين محبوبته 

يقوم على عالقة المحاكاة حيث يتجلى  يتضح مما سبق أن التناص المباشر عند الشابى

قانون االجترار مسيطرا على العالقة بين النصوص بحيث يتم استدعاء النص الغائب دون تغيير 

 أو تحوير لتأكيد أفكار الشاعر وتدعيمها.

 التناص غير المباشر: ثانيا:

 التناص مع الش ر ال ربى القديم: -1

للشابى إلى القصيدة السردية حيث يقص لنا فيها هيامه  قصيدة " ليلة عند الحبيب" تنتمي

بفتاة جميلة وذهابه إليها ليال فى سكون دامس ليدخل سترها ويقضى معها الليل حتى الصباح ثم 

 الشابى:يودعها وفى قلبه جحيم مؤلم يقول 
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 ل اااااااااا ق أن ااااااااااى ليلااااااااااة  حالكااااااااااة  

 

ب ل    ر ا  ااااااااااا  اااااااااار   بال ااااااااااحِ  سق

 
ااااااااا  ثاااااااااو   اااااااااا   دامااااااااا     لب  

 

 

 وساااااااااااكون   ا ااااااااااال  ُ  ر اااااااااااِ 

 

 

 

 ثم يقو :

 وال اااااااااتر الااااااااادحى   الحااااااااا فاااااااااد ل ق 

 

ااااااااابى    وولجااااااااا ق ال ىااااااااادر والليااااااااال   

 
 ورف اااااااااا ق ال ااااااااااتر فااااااااااافتر الااااااااااد حى  

 

 

   ِ   اااااااااان حمااااااااااا   ساااااااااااحر  مقحتجاااااااااا

 
 فق ااااااااااااينا ليلاااااااااااااة حاااااااااااااادت بهاااااااااااااا

 

   ِ  راحاااااااااةق الاااااااااد ر ال ااااااااانين القلااااااااا

 
 فيقو :ثم يفتر ان 

 سر  لى  حبيبى يا   ال :ثم 

 

 ًا   الرحمان فى المنقلِ  

 
 فتوّد نا وًل  لبق  

 

 

 32فى ححيم م لم ملتهِ 

 

 

 

ففى قالب  ،الشهيرة أمن آل نعم 33تتناص هذه القصيدة مع رائية " عمر بن أبى ربيعة "

ثم تسلل  الحيذهب إليها ليال وانتظر حتى ينام  التى ،قصصى يحكى عمر تجربته مع محبوبته نعم

وتصل األحداث إلى ذروتها وتتشكل  ،إلى خبائها وقضى معها الليل قرير العين حتى الصباح

 الفتيات.وال يستطيع الخروج فيتنكر فى ثياب امرأة ويخرج متنكرا مع  الحيالعقدة عندما يستيقظ 

 .يقول عمر بن أبى ربيعة

 متنى ال قر   وليلة ُ  دوران  حش  

 

غ ر رق    و د ي جشمق الهو   المقحِ المق

 
 فبق  ر يبا للرفاع  لى شفا  

 

 

 أحاُرق منهم من ي ووق وأنلرق  

 
 إليهم من ي تمكنق النو  منهم

 

رق    ولى مجل   لوال اللقبانةق أو  

 
 ثم يد ل  ليها فيقو :

 فحي ي ق إُ فاح تقها فت وله 
 

 التحية ت جهرق وًادت بمىفوض  
 

 و ال  و     بالبنان ف  حتنى

 

 

 وأن  امر   مي ورق أمر   أ  رق  
 

 أريتك  إُ  قنّا  ليك  ألم ت ى  
 

ر   وق ي  وحولى من  دقو   حق  
 

 فقل ق لها بل  ادنى الشوعق والهو 
 

 إليك وما  ين  من النا   تنلرق  
 

ها ن  وأفر   رو ق  فقال  و د ال 
 

 34بحفش  ربك  المتكبرق ًا    
 

تتناص قصيدة " ليلة عند الحبيب" للشابى مع قصيدة " أمن آل نعم " لعمر بن أبى 

ويظهر التناص جليا  ،ربيعة فى الحكاية حيث الذهاب إلى ديار المحبوبة وقضاء الليل فى خبائها

 فى رد المحبوبة عليه ودعائها له ففى قصيدة عمر:
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ها   ن  وأفر   رو ق  فقال  و د ال 

 

 ًا   بحفش  ربك  المتكبرق   

 
 الشابى:أما فى قصيدة 

 يا حبيبى سر  لى    ال :ثم 

 

   ِ  ًا   الرحمان  فى المنقل

 
فقصيدة عمر أكثر تشعبا  ربيعة؛ويختلف تناول الشابى للقصيدة عن تناول عمر بن أبى 

عقدة الوصول إلى خيمة  ،وتعددا فى الشخصيات فضال عن ارتكازها على أكثر من عقدة

كذلك توقف عمر عند مفاتن المحبوبة الحسية حيث ارتكزت  ،المحبوبة وعقدة الخروج من عندها

عقد أو  فى حين جاء تناول الشابى لقصيدته السردية بسيطا دون ،القصيدة على الغزل الصريح

واألنس بمشاعر الحب والتصريح بما فى النفس من  ،أزمات حيث كان التركيز على جمال اللقاء

 جوى واشتياق دون التطرق لفتن المحبوبة الحسية.

 التناص مع الش ر ال ربى الحدي : -2

 التناص مع ش ر حبران  ليل حبران: -

ة للطبيعة للغاب حضور جلى فى ديوان الشابى حيث يرمز فى شعره إلى العود

 ففى قصيدته "أغانى الرعاة" يقول الشابى عن الغاب: ،والبساطة والجمال

 إن فى الغا   أ ا يرا

 

 وأ شابا   اا  

 
واليها دق النحلق ح   يقن ش 

 

 

را     أ ا يجا    

 
ن      ر ا ال ا  لم تقد 

 

  ر  أنفا ق الا ا  

 
ِق فى  ال وال  او  بها الث ـ    35ب    الهحا  ل

يؤمن الشابى بحياة العزلة واالنفراد فى الغاب ليشعر بالسعادة والنشوة فى ظل الطبيعة 

 ،فحياة الغاب هى الحياة المثالية حيث النقاء والطبيعة الخالبة ،التى ال يجدها فى الحياة االجتماعية

ه مالذ لتسكين آالم الروح فالغاب عند ،ففى الطبيعة العطاء والكرم بعيدا عن النفعية والمصلحة

وللتخفيف من غربته التى يشعر بها فى حياة البشر الصاخبة وللتمتع بجمال الطبيعة وبساطتها كما 

 ":يظهر فى قصيدته " الغاب

 فى الغا   سحر  را ع  متجدد   

 

 باع  لى األيا   واأل وا    

 
 وشا  ً حنحة الما ك غام    

 

 

 سكون سا    سا   يقرفرو فى 

 
نا   وحداو  تشدو بم  و   الغ 

 

وت يرق حالمة  بغير نلا    
36 

 

 ثم يقو :

ر  ق ال بي ة  والجما   ال امى   فى الغا  ، فى الغا   الحبيِ، وإن     ح 

   ّهرتق فى نار الجما   مشا ر   

 

 ولقي ق فى دنيا الىيا   س امى 

 ون ي ق دنيا النا   فهى سىافة  

 

ر   من األو ا   واآلثا     ك   37س 
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لقد سجلت تجربة الشابى الشعرية هروبه وميله إلى االغتراب والعزلة من عالم البشر 

حيث هرب من عالم  ،واللجوء إلى حياة الغاب المثالية بعد أن عجز المجتمع عن احتواء مشاعره

رم بعيدا عن النفعية الواقع إلى عالم الغاب النقى الخالب ووجد فى الطبيعة العطاء والك

 ،رمز له بالذئاب والثعالب فى مكرها وخداعها الذيوالمصلحة. لقد ابتعد الشابى عن عالم البشر 

 وفضل عالم الغاب الجميل حيث ال مكر فيه وال خداع.

 ،38ويتناص رمز الغاب فى شعر الشابى مع رمز الغاب فى قصيدة المواكب لجبران

فقد اتخذ جبران الغاب فى  ،بعد فلسفى وآخر جمالى للغاب:ففى قصيدة المواكب يتجلى بعدان 

بعض المقاطع لتكون رمزا فلسفيا للحياة المطلقة دون حدود وللخالص من الثنائيات التى شطرت 

وقوة  ،وعدل وظلم ،، وسيادة وعبوديةوسرور، وحزن وإيمانالوجود إلى خير وشر، وكفر 

أنه ال وجود للثنائيات بل هناك وحدة شاملة  وهيواالنطالق نحو الحقيقة األزلية  ،وضعف

 39متناقضة.افنسان فيها إنسان دون أن ينطوى على صفات 

 جبران:ويظهر ذلك فى قول 

 لي  فى الغابات  راع  

 

 ال وال فيها الق يع   

 

 فالشتا يمشى ولكن 

 

 

 ال يقجاري  الربيع   

 

 

 

 وفى قوله:

زن    لي  فى الغابات  حق

 

 ال وال فيها الهمو    

 

 ف ُا   ِ ن يم  

 

 

 لم تجى  م   ال مو    

 

 

 

 وفى قوله:

 لي  فى الغابات  سقكر  

 

 من مدا   أو  يا  

 

 فال وا ى لي  فيها 

 

 

 غير إً ير الغ ما   

 

 

 

 قوله:وفى 

 لي  فى الغابات   ز   

 

 ال وال فيها ال  ي   

 

اح    ف ُا ما األسدق   

 

 

 40لم تقل  اا المىي  

 

 

 

وفى مقاطع أخرى يظهر الغاب رمزا للجمال حيث العودة إلى الطبيعة الساحرة وبساطة 

يضى بالزحام والجدل والضجيى لالستمتاع بالجمال يقول  الذيالحياة والبعد عن عالم البشر 

 جبران:

  ل تىات  الغا  مثلى

 

 منزال  دون القهور 

 



 الحياة ألبى القاسم الشابى التناص فى ديوان أغانى
 

 2017 ةيوني 68فيلولوجى  21
 

 فتتب    ال وا ى

 

 

 وت لق   الهىور 

 
  ل تحمم   ب  ر  

 

 وتنشق  بنور 

 
 وشرب  الفجر  مرا  

 

 فى ً و   من أثير   

 
  ل حل   ال هر مثلى

 

فنات ال نِ   بين ح 

 
 وال نا يد تدل 

 

 ًثريات الا ِ 

 
  ل فرش  ال شِ ليا  

 

 وتلحف   الف ا 

 
  ا دا  فيما سي تى

 

 41ناسيا  ما  د م   

 
الشابى مع رمز الغاب فى مواكب جبران فى البعد الجمالى يتناص رمز الغاب فى شعر 

ال فى  ،لرمز الغاب حيث العودة إلى الطبيعة والبساطة واالستمتاع بالجمال دون ضجيى وزحام

يرمز فيه الغاب إلى العودة إلى المطلق وتحطيم الثنائيات. فالشابى مولع  الذيالبعد الفلسفى 

 الفلسفية.ألفكار بالجمال وسحر الطبيعة وال يكترث با

 التناص مع ش ر ميىا يل ن يمة: -

 ،تحمل قصيدة " الصباح الجديد" للشابى دعوة لألمل والتفاؤل وتحرير الفكر من اليأس

وفى القصيدة حضور قوى لمعاناة الشاعر لجراحه وآالمه  ،1933كتبها الشابى قبل وفاته بعام 

ففى القصيدة يقين واطمئنان بالقدرة  ،وشجونه ودعوة صريحة للتغلب على الجراح ومقاومتها

 على تخطى الصعاب واأللم.

 الشابى:يقول 

راِ    اسكقتى يا ح 

 

 واسكقتى يا شقجون  

 

 مات   هدق النواِ  

 

 

 و مانق الجنون 

 
 وأ ل  الهباِ

 

 من ورا   الققرون 

 
**** 

 فى فجاو  الرد  

 

  د دفن ق األلم 

 

 ونثرتق الدموع  

 

 

   ِ  ال د  لريا

 
 واتىاتق الحياة  

 

 م زفا  للنغ م 

 
 أتغنى  لي 

 

 فى ر حا   الزمان 

 
 وأُب ق األسى 

 

فى حما   الوحود 
42 
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تحمل  دعوتها؛ حيثفى  43تتناص هذه القصيدة مع قصيدة " الطمأنينة " لميخائيل نعيمة

قصيدة الطمأنينة دعوة للشعور بالرضا واالطمئنان رغم صنوف العواصف واألهوال التى تحيط 

ففى القصيدة دعوة لمواجهة األلم ومقاومة الهموم والمخاطر الخارجية القاسية كما تحمل  ،به

اومة األلم يحاكى الشابى نعيمة فى فكرة مق بالنفس.دعوة للتفاؤل واأليمان بالقدرات الذاتية والثقة 

 والهموم وتحدى الصعاب ففيها روح األمل واليقين بغد أفضل يقول نعيمة:

 سق ق بيتى حديد 

 

 رًنق بيتى حجر   

 
  ِ  فا هفى يا ريا

 

 

 وانتحِ يا شجر   

 
 واسبحى يا غيو  

 

 وا  لى بالم ر 

 
 وا هفى يا ر ود  

 

 ل  ق أ شى   ر   

 
 سق ق بيتى حديد  

 

 رًن بيتى حجر   

 
 ويؤكد ذلك قائال:

 با   لبى حهين 

 

 من  نوو الكدر 

 
 فا جمى  يا  مو  

 

 

 فى الم ا وال  حر 

 
 وا حفى يا نحو  

 

جر   بالّشقا وال  

 
 وانزلى باأللوو

 

 يا   و  البشر 

 
 با   لبى حهين 

 

 44من  نوو الكدر 

 
 الفكرة حيث الدعوة إلى المقاومة والتحدى ومواجهة األلم. هكذا يحاكى الشابى نعيمة فى  

 التناص مع الش ر الغربى: -3

 التناص مع الشا ر ا نجليز  " حون ًيت ": -

قصيدة " مناجاة عصفور " مناجيا الطائر ليشكو له ما تحمله نفسه  يطل علينا الشابى فى

ومناجاة الطائر ظاهرة متواترة فى الشعر الرومانسى،  ،من هموم وشجون ومن غربة وأنين

 .هذه القصيدة رمز للحرية واالنعتاق والخالص من سلطان الجسد وتحرر الروح فالعصفور فى

حيث تبدأ باتصال الشاعر بالطائر  ،تقوم القصيدة على ثنائية االتصال واالنفصال

ومناجاته وحثه على التغريد والغناء دون أن يعبأ بحزنه مما يعكس ذلك رغبة الشاعر فى االنعتاق 

 لطائر حيث يقول:والتحرر ليصير مثل هذا ا

 ي ا أي ها الشاد  المغردق   هنا 

 

ب ة    لب   الم رور    ا  ب غ   ث م 

 
ّرد ففى  لبى إليك مودةق    غ 

 

 

ودةق  ا ر  م سور   لكن م 

 

 

 

د وال ت حفل بقلبى إن ق  ر   غ 

 

تح م المهجور    و  المق  45ًالم   ز 
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لقد عانى الشاعر من عالم المدينة  ،أما عالقة االنفصال فتكمن فى عالقة الشاعر بالبشر

فروحه الحزينة تحلق عاليا  ،الملوث بالغدر والخبث ومساوئ األخالق فعاش فيها جسدا دون روح

غربة نفسية حيث انفصل وجدانيا عن  يعانيفالشاعر  ،فى السماء لتبتعد عن عالم الناس المدنس

 الناس المحيط به يقول الشابى فى ذلك:عالم 

تغرد  مترنمق   أنا  ا رق مق

 

فير    لكن بهوت  ًآبتى و  

 
نى  وتق ال يور  ألن    ي ه تاحق

 

 

تدف ق بحرارة  و  هور     مق

 
 ما فى وحود النا  من شى   ب  

 

 ي ر ى ف اد  أو يق  ر   مير  

 
 ف ُا است م   ق حديثهم ألف ي تق ق 

 

 يفي  برًة  وفتورغثا   

 
هم ألفيتنى  تق حمو   ر   وإُا ح   

 

ما بينهم ًالبلبل  الم سور   
46 

 
القصيدة بوصل الطائر ومناجاته للغناء مما يعكس ذلك غربة الشاعر النفسية  تنتهي

 وشعوره باالغتراب وانقطاع الصلة تماما بينه وبين عالم البشر.

 47تتناص قصيدة الشابى " مناجاة عصفور " مع قصيدة "أنشودة إلى بلبل" لجون كي تس

كما تعكس القص يدة رغب ة الش اعر ف ى  ،والتى ترتكز بنيتها أيضا على مناجاة الطائر ليشدو ويغنى

فبنيته  ا تق  وم عل  ى ثنائي  ة االتص  ال واالنفص  ال الت  ى اعتم  د عليه  ا الش  ابى ف  ى  بالط  ائر.االتص  ال 

كي  تس م  ن آالم الحي  اة ويعتص  ره الش  جن فيرغ  ب ف  ى  يع  انيحي  ث  ،قص  يدته " مناج  اة عص  فور"

 يقول:خدر حيث التحرر واالنعتاق من أسر الجسد إما بالموت سما أو بتجرع كأس م

 واستر ا  يملك إح اس  ،ألم ي هر  لب 

 لك ن  أتجرع ُو  نبات سا 

 ً   مىدر - ن آ ر ا –أو ف  حوف  أفرغ 

 حتى أ و  ف  لجة نهر الن يان

 ال ح دا من  ل  ود 

 بل فرحا ب  ادتك

 وأن  تغرد للهي  بكل ش ور 

 يا سل ان الشجر ال ا ر

 وف  ممتد اللل ،ف  المرو المى ل

يناجى كيتس هذا الطائر الحر السعيد فرحا بغنائه ليغرد ويطلق كل ما فى شعوره راغبا 

 فى االتصال به واالنفصال عن العالم القبيح المحيط به حيث يقول:

 من لى ب او باردة

 ثم يقو :

 أغم   ن ًل ال الم  ينى ،أح و

 وأ يم بهحبتك إلى أ ماع دام ة فى الغا 

 أتىفى أتاشى ما بين األغهانوب يدا 
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 أن ى ما لم ت رو أن 

  نا حي  النا  ،القل  ،الحمى ،من ال   

 حلوسا يهغ  الب   آلال  الب  

 ويهز الو ن ببط  األحزان ش يرات ف  الرأ  رمادية

  ار ربيع ال مر  زيا ياو  ويموت

 وما ف  البا  سو  األشجان

 ثم يقو :

  نا  ب يدا ب يدا إليك أ ير

 48لى متن أحنحة الش ر 

يتحرر الشاعر من وطأة الجسد ليتصل بالطائر رغبة فى التخلص من اآلالم واألحزان 

التى تكتنف افنسان. هكذا تبدو عالقة التماثل قائمة بين القصيدتين حيث حاكى الشابى كيتس فى 

االتصال  ،تقوم على ثنائية االتصال واالنفصال وفى بنية القصيدة التى استدعاء رمز الطائر

بالطائر نظرا للشعور باالغتراب ورغبة فى التحرر، واالنفصال عن عالم الناس لما فيه من 

من ضجر وسأم وقلق وخوف من الهرم  -اآلالم الفردية  أوجاع وأحزان وإن تخطت آالم الشابى

 إلى اآلالم االجتماعية نظرا لفساد الطبائع وانتشار قبيح الصفات فى مجتمع المدينة.  -عند كيتس

 التناص مع الشا ر ا ي الى " حاًومو ليوبارد ": -

عندما ذهب إلى عين دراهم " فى  ،1933نظم الشابى قصيدة "أغانى الرعاة" عام 

قضى عهدا شعريا  ،وهناك فوق الطبيعة الساحرة والجبال الشماء ،الشمال التونسى " مستشفيا

خالصا للشعر والسحر واألحالم فجاءت القصيدة صورة من صور الحياة بين تلك الجبال واألودية 

 يقول:حيث  والغابات.

 أ بل  الهبحق يقغنى

 

 للحياة  النا       

 
ل  بى تحلمق فى     والر 

 

 

 لغهون  الما     ا 

 
با تقر  ـ  أورا  واله 

 

 ع  الز ور  الياب     

 
 وت هاد  النورق فى تلـ 

 

  الفجاو  الدام     
49  

 
بث الحياة افنسانية وإلحاق األفكار واألفعال والصفات بالجمادات  لقد تفنن الشابى فى

فهو يصهر عالم افنسان وعالم الجمادات والكائنات الحية األخرى  ،والكائنات الحية غير العاقلة

 واحدة.فى بوتقة 

إن التشخيص له قدرة كبيرة على التكثيف العاطفى وافيجاز وافيحاء وهو أمر يسعى 

ويكثر الشاعر الرومانسى في تعامله مع الطبيعة دون  ،لرومانسية ومنهم الشابىإليه شعراء ا

 الذيغيرها من عناصر الكون المحيطة به؛ فيخلع عليها كثيرا من الصفات البشرية فهى معبده 

 ويظهر ذلك بوضوح فى حديثه مع شياهه فيقول: 50يأوى إليه عندما تقسو عليه الحياة.
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يا ىواتب ينى يا   ش 

 

 بين أسرا   ال يور   

 
اد  ثقغا     وامإل  الو 

 

 

بور   راحا  وحق  وم 

 
 واسم ى   م   ال وا ى

 

 وانش قى    ر  الز ور 

 
يـ   وانلر  الواد  يقغ ش 

 

 ـ  ال با ق الم تنير  

 
*** 

 وا  قفى من ًو األرض

 

ر ا ا الجديد     وم 

 
دو   واسم ى شبابتى ت ش 

 

 

 بم  و   النشيد  

 
 ن غم  ي ه  دق من  لـ

 

 بى  ً نفا   الورود 

 
 ثم ي موق  ا را ًالـ 

 

بلبل  الشاد   ال  يد 
51  

 
تستدعى تجربة الشابى فى قصيدته " أغانى الرعاة " تجربة الشاعر افيطالى "جاكومو 

حيث يكمن التماثل بين التجربتين  ،قصيدته " أنشودة ليلية لراع أسيوى جوال " " فى 52ليو باردى

فى استحضار شخصية الراعى المصاحب لشياهه فى فضاء الطبيعة الساحر وفى تشخيص 

 عناصر الطبيعة.

 الذيواألسى  ،تلخص "أنشودة ليلية لراع أسيوى جوال" فى أبيات رائعة حياة افنسان

 1829ينجم عن آماله التى ال تتحقق. وقد كتب ليوباردى هذه األنشودة فيما بين أواخر عام 

واستقر فكرة إطارها من قراءته " رحلة أورمبورج إلى بوخاره" فى عام  ،1830وأوائل عام 

التقى أثناء ترحاله فى آسيا الوسطى بمجموعات  الذيلمحررها البارون دى ميجندروف  1820

جيزيا يقضون لياليهم جلوسا فوق األحجار يتطلعون إلى القمر ويرتجلون كلمات كلها من رعاة قر

 . 53شجن يصاحبها غناء مؤثر حزين"

تتناص تجربة الشابى مع تجربة باردى ويتماثالن فى استدعاء شخصية الراعى 

فقد شخصا مظاهر الطبيعة وعناصرها وأضافا إليها من  ،المتجول بشياهه فى ربوع الطبيعة

 وحهما فجعالها شخوصا يتحاوران معها بعد نفورهما من عالم البشر واغترابهما عنه.ر

 باردى:يقول 

 " ماُا تف ل أن  أيها القمر فى ال ما    برنى ماُا تف ل

 أيها القمر الهام  

 ت لع فى الم ا  وتم ى

 ثم تغيِ الهحار تت مل 

 ألم تقنع ب د

 ت لك الدرو  ال رمدية  أما ل 



 رشا أحمد محمود سليماند. 

 

 26 2017 ةيوني 68فيلولوجى 
 

 ألم تمل ب د  أما ل  ت  ى 

 .54فى ت مل  ا  الربوع واألودية "

شخصية  وهيوإذا كان التماثل بين التجربتين قد تحقق فى " الشخصية الفاعلة " 

يختلف عن  فإن الغرض من تجربة الشابى ،شخص مظاهر الطبيعة وتحاور معها الذيالراعى 

الغرض من تجربة باردى. فقصيدة الشابى جاءت فى وصف الطبيعة وتصوير مالمحها الساحرة 

حيث أسقط الشاعر حالته النفسية عليها فألبسها فرحه وسعادته فسيطر حقل السعادة على  ،الخالبة

 قصيدته بما يحمله من ألفاظ تبث الفرح والبهجة فى نفس القارئ.

ردى فلسفية تأملية تطرح تساؤالت حول حقيقة الوجود والهدف فى حين كانت قصيدة با

منه. لقد اتخذ باردى من التجربة الرومانسية الذاتية التى صاغها " على لسان ذات الراعى معادال 

فيكتسب  ،رمزيا لألزمة الروحية التى يعايشها افنسان الباحث عن الحقائق الكلية فى الوجود

شكالية الذات والزمان والطبيعة فى تكوين شديد الحساسية يفجر النص طابعا تأمليا طارحا ف

 ،والتكوين الروحى الذى يرى به الحياة ،داخل القارئ مشاعر متباينة بحسب الرصيد الذهنى له

ويعمق من مفهوم الرمز فى ثقافتنا وبصفة خاصة رموز القمر والمروج والدروب والصحارى 

سان بالزمان بعدا فلسفيا يطرح من التساؤالت أكثر مما مثلما يضيف إلى عالقة افن ،والخراف

. لذا فقد ساد معجم الحزن والتأمل والقلق وبدا واضحا فى طرح الشاعر تساؤالت 55يجيب "

 الذيوبدت الصورة مظلمة إال من ضوء القمر  ،عديدة حول حقيقة وجوده ودوره فى الحياة

 لوجودية.يناجيه الشاعر طوال القصيدة طارحا عليه أسئلته ا

فالشاعر ذات مغتربة تبحث عن الحقيقة فى الفضاء الكونى بعناصره الثابتة التى ال 

 فيقتنص كل أصيل وثابت ويقيم عالقة حوارية معه حيث يقول: ،تتغير عبر الزمن

 " ماُا يف ل الهوا  الانها ى و اا 

 ال كون ال مي  غير المحدود  وأنا ماُا أًون 

 الكون فهاا نف  ،و كاا أحاحى 

 الانها ى المهيِ

 وتلك األسرة غير المحهاة،

 وًل م ا ى وغايات 

  ا  األشيا  ال ماوية واألر ية،

 الدا رة با  وادة

 لت ود من البداية 

 مادور ا وما نف ها

 56 اا  و ما ال أ لم..."

أنشودته يكاد يقدم مرثيته للروح الشعرية المتدفقة المتسائلة الحالمة  " إن ليوباردى فى

ونقول مرثية ألن الروح  ،المعبرة عن الطموح افنسانى للمعرفة الجوهرية والثوابت الكونية

األوربية ذاتها اتخذت مسارا ماديا ملحوظا منذ القرن التاسع عشر مندفعة بطاقة علمية تجريبية 

 .57ستغالل الكون وافنسان بال رحمة وال رفق"لتغيير الثوابت وا
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 الذيلذا نجد باردى فى نهاية أنشودته يحسد خرافه ألنها تنعم بالسعادة وال تعرف السأم 

 يشعر به نظرا لما ينتابه من تساؤالت تؤرقه وال يجد لها إجابة.

 يقول باردى:

 يا لك من  ان ة  ،" يا  رافى الرا دة

 أح بك  ن ب سك غافلة  إنى

 ًم أح د  

 أ نك حرة ألن لي  فقط 

 من أ   م ي اور ...

 وإنما ألنك أبدا ال ت رفين ال   ...

 لو ًان لى حناحان

 أحل  بهما فوع ال حا 

 أحهى النجو  واحدا واحدا

 أو ًن  ًالر د أسر  فوع القمم ال الية

 يا  رافى الواد ة ،ال داد س د 

 58أيها القمر الو ا  "ال داد س د  

يضيق بعدم معرفته  ،فهو حائر متأمل ،هكذا تتشكل المالمح النفسية لراعى باردى

يصيبه الضجر  ،فيطرح ما فى نفسه على عناصر الطبيعة عله يجد ما يؤرقه ،مغزى وجوده

فيتمنى أن يصبح جزءا من  ،وال يجد إجابة شافية تعينه على صعاب الدنيا ،والسأم والحزن

يشعر به. أما راعى الشابى فهو سعيد  الذييعة التى تنعم بالراحة وال تعرف السأم والضجر الطب

 حالم يشخص مظاهر الكون من حوله لينعم بالجمال والسعادة والراحة.

 التناص مع الشا ر الفرن ى "المارتين": -

 وهييتوقف الشابى فى قصيدة " جدول الحب بين األمس واليوم" عند فاجعة صدمته 

بها على شاطئه ليقارن بين الماضى  يلتقيكان  الذيفجلس على الجدول  ،اة الفتاة التى أحبهاوف

 هام فيها عشقا وبين الحاضر البائس الكئيب لرحيلها.  الذيالجميل المشرق 

 يقول الشابى:

يا   تى ًال ما   الب اسم     باألم    د ًان  ح 

 واليو    د أم    ً  ـ

 

 ماع  الكهوو  الواحم    

دو ق     د ًان لى ما بين أحـ  المى الجميلة ح 

ر  ب  ما ق المحبـ  ـة   ا را  يت ل لق   ي ج 

 ثم يقو :

  ِ   الا  و حدو ق الح

 

ل    د ًان فى  لبى الى   

نـ    بمراش   األحا   مق

 

 

هل     لقا  ي ير  لى م 
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 ثم ي لن  ن فاح ت   ا ا:

تف  اّوا     ا  ثم ا  

 

ن ون      رة  ب حنحة  الم 

 
 نحو ال ما   و  ا أنا

 

 

 فى األرض تمثا ق الشقجون  

 
ل ق  ًق   د ًان ُلك 

 

 باألم   الب  يد   باألم    

 
ف ت   مقـ  ر   واألم ق  د ح 

 

  59ـهورا  يقد الموت  ال تيد 

 
 

والتى كتبها ليرثى بها ذكرى حب  60مع قصيدة البحيرة لالمارتين تتناص قصيدة الشابى

مؤلم عرفه الشاعر على ضفاف بحيرة بورجيه حيث التقى بمحبوبته التى أنهكها المرض واتفق 

ولكن عاد المارتين وحده أما الحبيبة فقد ماتت بداء الرئة فكتب  ،معها على اللقاء فى العام القادم

 قصيدته البحيرة.

 مارتين فى قصيدته:يقول ال

  أ كاا أبدا  تم   أمانينا

 ن و  الحياة  وليلق الموت ي وينا 

  تجر  بنا سقفقنق األ مار  ما رة  

 بحر  الوحود  وال نقلق  مراسينا  

م   ِ  حيّا   الحيا ف ل ك      بحيرة  الح

 ًان  ميا قك  بالنجو  تقحيّينا

    د ًن ق أرحو  تا   ال ا   يجم نا

 واليو   للد ر ال يقرحى تا ينا

 فج  ق أحل  وحد  حيثما أ ات  

ِّ ت ل قينا   ن  الحبيبةق آ   الح

     اا أنينقك  ما بّدل   نغمت  ق 

ّمل   في  أغانينا  و ا  ما حق

  وفوع شا  ك  األمواوق ما برح   

 61تقا م الهىر  حينا  والهوا حينا 

قصيدة " جدول الحب بين األمس واليوم" مع تجربة المارتين  تتناص تجربة الشابى فى

 ،فى قصيدته "البحيرة" حيث يروى لنا الشاعران تجربتهما العاطفية التى انتهت بموت المحبوبة

والبحيرة عند المارتين ليستحضرا الذكرى  ،فيذهبان لمكان اللقاء وهو جدول الماء عند الشابى

 اللقاء.ويسترجعا لحظات 

قصيدة الشابى عن قصيدة المارتين فى بنية القصيدة حيث تقوم قصيدة الشابى  وتختلف

على المقارنة بين الماضى والحاضر حيث لحظات السعادة والنشوة مع المحبوبة فى الماضى 

فى حين توقف المارتين عند لحظات اللقاء دون  ،ولحظات األلم والشجن فى الحاضر لفراقها

 ليم.مقارنة الماضى بالحاضر األ
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  اتمة

ترتكز هذه الدراسة على تطبيق مصطلح التناص على ديوان أغانى الحياة ألبى القاسم 

التناص  ،الشابى، وقد تجلى من خالل التطبيق بعدان للتناص فى الديوان هما: التناص المباشر

 غير المباشر.

ظ تعددت أشكال التناص المباشر فبدا التناص القرآنى على صورتين: التناص باللف

وتجلى التناص التاريخى فى إشارات قليلة إلى بعض األسماء التاريخية  ،والتناص بالمعنى

كذلك استحضر الشابى التناص مع النزعة الصوفية حيث الزهد والبعد عن الدنيا رغبة  ،واألماكن

 والتناص األسطورى. ،كذلك ظهر التناص مع كليلة ودمنة ،فى ترقى الروح للوصل باهلل

لدراسة إلى أن التناص المباشر عند الشابى يقوم على عالقة المحاكاة حيث وقد خلصت ا

تجلى قانون االجترار مسيطرا على العالقة بين النصوص بحيث يتم استدعاء النص الغائب دون 

 تغيير أو تحوير لتأكيد أفكار الشاعر وتدعيمها.

عكس ثقافة الشابى  أما التناص غير المباشر فقد بدا أكثر تعقيدا وأصعب اكتشافا كما

وقد تجلى أكثر من شكل للتناص  ،العميقة فقد كان واسع االطالع على اآلداب العربية والغربية

والتناص مع الشعر  ،غير المباشر: التناص مع الشعر العربى القديم )مع شعر عمر بن أبى ربيعة(

اص مع الشعر الغربى والتن ،العربى الحديث )مع شعر جبران خليل جبران وشعر ميخائيل نعيمة(

 .)مع شعر جون كيتس افنجليزى وشعر باردى افيطالى وشعر المارتين الفرنسى(

وقد توصل البحث إلى أن التناص غير المباشر عند الشابى قد اعتمد على قانونى 

فقد ظهر قانون االجترار والذى يتم  ،االجترار واالمتصاص ولم يظهر قانون الحوار فى الديوان

ر النص الغائب دون تغيير لمحاكاته فى التناص مع شعر جبران ونعيمة وكيتس فيه تكرا

أما قانون االمتصاص فقد بدا مع شعر عمر بن أبى ربيعة وباردى افيطالى  ،افنجليزى

والمارتين الفرنسى حيث امتص الشابى النصوص الغائبة وصهرها فى بوتقته لتخرج فى صورة 

ى استمراره وتضيف إليه رؤية الشابى التى ترتكز على البعد جديدة ال تنفى األصل بل تسهم ف

الجمالى الروحى وتزهد فى المادية الحسية فهو يسعى إلى حياة سامية تقوم دعائمها على الجمال 

 والنقاء والمثالية المطلقة. 
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 الهوام 
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 .9-5ص ،2005 الرابعة،الطبعة  لبنان،لمية بيروت الع
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 ،2003 ،3ط القاهرة، لونجمان،المصرية العالمية للنشر  المصطلحات األدبية الحديثة الشركة عنانى،محمد  وانظر:

 .46ص
 .21ص النص،علم  كريستيفا،جوليا  انظر: - 10

 .253ص ،1985 ،2الطبعة  بيروت،دار التنوير  المغرب،ظاهرة الشعر المعاصر فى  بنيس،محمد 

 .115صالسردى، شعرية الخطاب  عزام،محمد 
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 للكتاب،منشورات الهيئة العالمة السورية  المعاصر،آليات القراءة فى الشعر العربى  الموسى،خليل  انظر: - 30
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 .142السابق ص - 37
هاجر مع أمه وإخوته وهو صغير  لبنان،فى بلدة بشرى شمال  1883ينايرعام  6جبران خليل جبران: ولد فى  - 38

أسس جبران خليل جبران الرابطة القلمية مع كلِّ من ميخائيل  األدبى،إلى أمريكا حيث درس الفن وبدأ مشواره 

توفى بداء  المواكب، المتكسرة،األجنحة  واصف،الع النبى، أعماله: ومن ،عريضةنعيمة، عبد المسيح حداد، ونسيب 

 .1931السل عام 

-185، ص2015 القاهرة، للكتاب،الهيئة المصرية العامة  الحديث،قاموس األدب العربى  السكوت،د/ حمدى  انظر:

186. 
ة للغة العربية مجلة الجمعية العلمية افيراني الرومانسى،ظاهرة الغاب فى الشعر العربى  متقي،أمير مقدم  انظر: - 39

 .65ص ،2011خريف  ،2العدد  وآدابها،
 421- 418دون تاريخ، ص الجيل،دار  جبران،المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل  جبران،جبران خليل  - 40
 .426-425السابق ص - 41
 .151 ،150أغانى الحياة، ص  الشابى، - 42

 .50-49ص الشعر،رحلة طائر فى دنيا  النعمانى،عبد العزيز  وانظر:
فى بسكنتا بلبنان ، درس فى قريته وفى فلسطين وروسيا ثم عاد إلى  1889في أكتوبر عام  نعيمة: ولدميخائيل  - 43

على الجنسية األمريكية. انضم إلى  األمريكية وحصللبنان ليهاجر إلى أمريكا ، درس الحقوق في الواليات المتحدة 

 1932الرابطة القلمية التي أّسسها أدباٌء عرب في المهجر وكان نائباً لجبران خليل جبران فيها. عاد إلى بسكنتا عام 

فبراير  22همس الجفون توفي في  هوامش، الريح،فى مهب  سبعون، الغربال، أعماله:واتسع نشاطه األدبي ومن 

 .806ص الحديث،قاموس األدب العربى  السكوت،دى . انظر: د/ حم1988
 .72-71ص ،2004 ،6ط لبنان، بيروت، الجنون،ديوان همس  نعيمة،ميخائيل  - 44
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أود حول مزهرية  عندليب،أود إلى  مثل:قصائد األود المميزة  رحمة،حسناء بال  أعماله:من  عمره.والعشرين من 
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فقد انطلق كيتس بقصائده الرومانسية بشكل يختلف عن  افبداعية،إغريقية. لم ينل كيتس عناية النقاد برغم مقدرته 

لرومانسيين الكبار مثل ووردزوورث وكوليريدج وبايرون فهم ينحدرون من الطبقة البرحوازية غيره من الشعراء ا

  الفقيرة.إلى الطبقات الشعبية  ينتميأما كيتس فقد كان  االرستقراطية،

 رومانسيته.لم يعش  الذيالشاعر الرومانسى  (1821-1795جون كيتس ) العزى،د/ وفاء رفعت  انظر:
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 .102ص والنقد،فى األدب  مندور،محمد  انظر: - 50
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دن افيطالية روما وبولونيا وميالنو وفلورنسا وبيزا وعاش متنقال بين الم ،1822سافر إلى روما عام  ظهره.وتقوس 

 ثم نابولى التى توفى فيها. 
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