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  ملخص
ـادسِ "هذه الدراسة تحت عنوان  جاءت امِ فـي القـرنینِ السَّ َ والشَّ ر ْ اءِ مِص َ ر َ ع التَّناص عند شُ

ابِع الهجریینِ  لـى سـبر أغـوار الـنص، ولمَّا كـان التنـاص مـن المنـاهج التـي تمیـزت بقـدرتها ع " والسَّ
فْقَ مـا یطیقـه هـذا الـنص مـن قـراءات، ومـا ینطـق بـه مـن صـالت، تربطـه  والكشف عن جمالیاته، وِ
ـا كـان التنـاص علـى هـذا النحـو، فقـد كـان صـالحا  ، لمَّ ً ً ومعنى بغیره من النصوص الفاعلة فیه مبنى

فــي القــرنین الســادس لإلفــادة مــن إجراءاتــه التطبیقیــة فــي دراســة الشــعر عنــد شــعراء مصــر والشــام 
أدبیـة وسیاسـیة : والسابع الهجریین، ذلك الشعر الذي توافرت له في هذه الفترة مقومات ودوافـع عـدة

ه ومداركة خطوه نحو االتصال بالتراث، وتوطید الصلة به دِ فْ َ   .وثقافیة ونفسیة، وقفت وراء ح
ت علــى مقدمــة وفــي ســبیل محاولــة هــذه الدراســة تحقیــق الهــدف المنشــود منهــا، فقــد اشــتمل

ـــرجم فیـــه  لشـــعراء مصـــر والشـــام فـــي القـــرنین  -بإیجـــاز–وتمهیـــد وثالثـــة فصـــول وخاتمـــة وملحـــق تُ
الســادس والســابع الهجــریین، ممــن كانــت أشــعارهم ذات النزعــة التناصــیة مــادة هــذا البحــث، وكــذلك 

ْ م تمت هذه الدراسة بثبت بالمصادر والمراجع التى مرت بها؛ أمـا المقدمـة فقـد بیَّنـت شـروعیة هـذه خُ
فلـم یشـأ فیـه الباحـث أن  التمهیـدوأمـا . الدراسة وهدفها ومنهجها والدراسات السابقة علیهـا ومحتواهـا

هم إطالـة  ـدِ كْ َ ـرَّ كثیـرا ممـا كتبـه منظـرو التنـاص، الـذین كـان مـن و تَ ْ ج َ ثقل كاهـل هـذه الدراسـة، بـأن ی ُ ی
العــرب، ومــا اختلــف فیــه كــل الــنفس فــي تنــاول نشــأة مصــطلح التنــاص وأهــم منظریــه مــن الغــربیین و 

ـمَّ فقـد عـدَّى هـذا التمهیـد عـن مثـل هـذه التنظیـرات المستفیضـة، واختصـر  منهم عن صاحبه، ومن ثَ
الكالم حول مفهوم التناص وأهمیته وصالحیته للتطبیق علـى الشـعر عنـد شـعراء مصـر والشـام فـي 

، وقـد انقسـم "التناص األدبـي" فقد جاء بعنـوان الفصل األولأما . القرنین السادس والسابع الهجریین
األول؛ التنـــاص الشــــعري، الـــذي انبثقــــت عنـــه ثالثــــة أشـــكال؛ هــــي التضـــمین والمعارضــــة : قســـمین

تنـــاص النثـــر، وقـــد حـــوى األمثـــال وبعـــض قضـــایا ومفـــاهیم تخـــتص : وتنــاص البنـــى العلیـــا، والثـــاني
َ لدراسـة التنـاص الـدیني، الفصل الثانيأما  .بالكتب النقدیة ـص ِ ّ ص وقـد تفـرَّع مثـل سـابقة إلـى ، فقد خُ

ــــذي تحــــدث عــــن مســــتویات التنــــاص القرآنــــي، وكــــذلك آلیــــات : فــــرعین األول؛ التنــــاص القرآنــــي، ال
ــــه، والثــــاني؛ الحــــدیث الشــــریف ــــفَ علــــى دراســــة  أمــــا الفصــــل الثالــــث. التوظیــــف الفنــــي ل فقــــد ُأوِق

شخصـیات التراثیـة، األول؛ ال: قسـمین -كـذلك–الشخصیات التراثیة واألحداث التاریخیة، وقد انقسـم 
ْ تجلیـــات توظیـــف شـــعراء الدراســـة للشخصـــیات التراثیـــة، والمآخـــذ التـــي  رســـت وتحـــت هـــذا العنـــوان دُ

  .ُأخذتْ علیهم في هذا التوظیف، والثاني؛ األحداث التاریخیة
  
  

 


