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ُّاملتنيبُّالطّيبُّأيبُّشعرُُِّّيفُّالتناص ُّ
ُّالبحثُّــُّـــُّملخص

ٌثلي نظرية السابقة يف تشكيل بني النصوص األدبية من حيث أثر النصوص  العالقةى  ػػ اد الغربيوفاليت اىتٌم هبا النقٌ ػػ ( ) التناصٌ  سبي
ادلصطلح يف النصف الثاين من القرف العشرين على يد )جوليا   النصوص الالحقة أك ما ييسٌمى بػػ )تداخل النصوص(. كظهر ىذا

 الركسي )ابختني( الذم درس أعماؿ الركائي) دستوفسكي(.كريستفيا( اليت استفادت من أحباث الناقد 

ها كقد خالف ،دخولو يف عالقة معو ىي عالقة حوارية كسيمولوجية عالمية ثيٌ  آخر عن نصٌ  د نصٌ عندىا ىو تولٌ  فكاف التناصٌ 
ابلنصوص  كإمنا يتجاكزىا إذل تناكؿ عالقة النصٌ  ،سابقة بنصوص ال يقتصر على عالقة نصٌ  التناصٌ  )ريفاتري( حني ذكر أفٌ 

كهبذا يعطي  ،ليتناكؿ حلظة إنتاجو الثانية ) قراءتو( ؛حلظة إنتاجو األكذل )كتابتو( فهو يتجاكز الوقوؼ عند النصٌ  ،الالحقة أيضا
 .كللقراءة يف ربقيق تناصية النصٌ  دكرا مهما أكرب للقارئ

 ،لكٌن التطبيق كاف قليال ،الدارسوف يف دراستو عكتوسٌ  ،كدخل ىذا ادلصطلح إذل النقد العريب يف العقد الثامن من القرف العشرين 
دلتنيب حافال هبذه أبنواعو األديب، كالديين، كالثقايف يف شعر أيب الطيب ادلتنيب، فكاف ديواف ا حاكؿ ىذا البحث رصد التناصٌ قد ك 

، كقد اقتضٍت طبيعةي البحًث أٍف من صنعتو الشعرية ن الشاعرسبكٌ مدل  يؤكدأكثرىا غري مباشر األمر الذم ككاف  ،التناصات
  نقسمىوي إذل ثالثًة مباحث.

Abstract 
The theory of intertextuality, with which the western critics were concerned, illustrates the 

relationship between the literary texts with respect to the influence of the former texts on the 

formation of the following texts or what is called the overlap of texts. This terminology 

comes into view in the second half of the twentieth century by Julia Cristephia who benefited 

from the researches of the Russian critic Bakhtin who studied the works of the novalist . 

According to Cristephia, the intertexuality means the generation of a text from another text. 

Then, they together go into a dialogue and scientific relationship. This was in contrast to 

Rivatir's opinion, where he mentioned that the intertexuality does not restrict to the 

relationship between a text of previous texts; however, it exceeds to discuss the connection 

between a text with the following texts. He assesses the work at the moment of writing and 

reading respectively which gives a more important role to the reader and reading in achieving 

the intertexuality of the text.  

This terminology was expandedly utilised by Arab critics in the eighth decade of the 

twentieth century; nevertheless, its implementation was rare. This research attempts to 

investigate the literary, religious, and cultural intertextuality in the Abu Al-Tayyib Al-

Mutanabi's poetry whose collection of poems were full of these intertexualities. Most of his 

work was indirect which confirms the poet's profession in his poetic work which leads the 

researcher to divide this study into three sections. 
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ُّقدمة امل

ُّ ُّالدراسةُّإشكاليةُّـُّأ

 ادلتنػػيب، الطيػػب أيب الشػػاعر عنػػد األديب الػػنصٌ  يف القدديػػة النصػػوص تػػوافر مػػدل معرفػػة يف الدراسػػة ىػػذه شػػكاليةإ تتمثػػل
 األكػرب النصػيب لػو كػاف الشػعراء كأمٌ  العباسػي  أـ أكثػر اجلػاىلي األديب كالػنصٌ  األديب، النصٌ  أـ الديين النص تناكالن  أكثر كأيُّهما
 .  مباشرة غري أـ مباشرة التناصات ىذه كىل التناصات  ىذه من

 .هللا شاء إف البحث عنها سيكشف التساؤالت ىذه كل

ُّ ُّالدراسةُّأمهيةُّـُّب

 الشػػعراء أتثٌػر مػدل كمعرفػة القػدماء، شػػعر يف كتطبيقهػا احلداثػة ىػذه كربػ  الدراسػػة ىػذه حداثػة يف الدراسػة أمهيػة تكمػن
 .األخرل ابلعلـو كثقافتو الشاعر حفظ كمدل القدمي، ابلشعر

ُّ ُّالدراسةُّمنهجيةُّـُّج

 ادلػنه  كػاف لػذا تطبيقيػة دراسػة عػن عبػارة البحػث كػاف كدلٌػا البحػث، كموضػوع تٌتفػق منهجيػة علػى الدراسػة ىػذه تعتمد
 .التناصٌ  مفهـو كفق على كربليلها ادلتناٌصة النصوص مواضع تتُّبع حيث كلو ابدلوضوع اإلحاطة أجل من يالتحليل الوصفي

ُّ ُّاملوضوعُّاختيارُّسببُّـُّد

( التنػػػاصٌ ) موضػػػوع اختيػػػارا فكػػاف ابلقػػػدمي، احلػػػديث ىػػذا كربػػػ  حداثويػػػة، ظػػػاىرة أك موضػػوع دراسػػػة يف البػػػاحثنيً  رغبػػة
 شػغل الػذم ادلتنػيب الطيػب أبػو كىػو أال اذلجػرم الرابػع القرف من مشهور شاعر على تطبيقو زلاكلة ثيٌ  فيو، الدراسات كقٌلة حلداثتو،
 أدبيػة أـ دينيػة أكانػت سػواء كثػرية تناٌصات على كحيتوم األغراض، كمتنوعة كبرية مساحة يوانود تضمن كقد. كحديثا قدديا الدنيا
 . ثقافية أـ

( لػو نظريػة )التنػاصٌ ور نقػدم حػديث سبثٌ ىػػ( مػن منظػ354يهدؼ ىذا البحػث إذل دراسػة شػعر أيب الطيٌػب ادلتنػيب )ت: 
ابلعالقػػة بػػني النصػػوص األدبيػػة مػػن حيػػث أثػػر النصػػوص السػػابقة يف ػػػػػ م كغػػريى نييالغػػربقػػاد كمػػن تالىػػم مػػن الن ػػػػػ رٌكادىػػا يت اىػػتمٌ الػػ

 بػػػ )تداخل النصوص(. تشكيل النصوص الالحقة أك ما ييسٌمى

 ادلتنػػيب صػػورةن  شػػعري  ييعػػدُّ و يف الشػػعر، إذ ا، كمػػن منٌػػا ال يعػػرؼ ادلتنػػيب حق ػػا علمينػػترفنػػ يعتػػربعػػن أيب الطيػػب ادلتنػػيب  احلػػديثي ك 
تو دبا فيها من ثورات، كاضطراابت، كنض  العلم كالفلسفة، كسبٌيز ادلتنيب خبياؿ خصب، كجزالة اللفظ، كرصانة لعصره، كحيا صادقةن 

 سػرقات ذكػر يف ادلوضػحة الرسػالةكقد أيلًٌفٍت يف ادلتنػيب كتػبه تتهمػو ابلسػرقات مثػل كتػاب  نات،العبارة، كالبعد عن الصناعة كاسٌ 
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 وشػرحو أبػػ كبػػريو   يف ديػوافو  ادلتنػيب شػػعري  كسبثٌػلى  ،ىػػ433ت العميػػد بػنال ادلتنػيب سػػرقات عػن ةابنػاإل، ككتػػاب 388ت للحػاسبي ادلتنػيب
 ابسم )التبياف يف شرح الديواف( نيرللد يف ،البقاء العكربم يف أربعة أجزاء

 مثل)التناصُّ  عدة دراسات لو كانتٍ  بلى نقدية  دراساتو  عدةً  يف الشعرمُّ  تناصُّو ييدرسٍ  أىدلىٍ  ادلتنيب  دلى  يسأؿي  سائلو  كريب  
 يف رللػةً  منشػوره  أيب الطيػب( كىػو حبػثه  القػرآين يف شػعرً  ـ، ك) التنػاصُّ 2006ادلتنيب( رسػالة دكتػوراه جامعػة الريمػوؾ سػنة  يف شعرً 
 معينػو مػن ننهػلي  ازلنػ كال دررًه، الستخراجً  كقفاتو  من ا ربتاجي  الطيب أيب عبقريةى  ولكن ُّ ؛ـ2015سنة  كاالجتماعيةً  اإلنسانيةً  العلوـً 
 .حبًثوً  يف يستنتجيها كنتائ ى  نظرو  كجهاتي  لو كاقدو  دارسو  كلكلًٌ  ينفض، ال الذم

ُّنشأةُّالتناّص 

 بعد النصػف الثػاين مػن القػرف العشػرين احلديث دل يظهر إاٌل  باحثني أٌف مصطلح التناٌص دبفهومواد كالمن النقٌ  عدده  أثبتى 
مػػػن أحبػػػاث الناقػػػد الركسػػػي )ابختػػػني( حػػػوؿ أعمػػػاؿ  ا( مسػػػتفيدةن ي)جوليػػػا كرسػػػتيف ادلنشػػػأ يةفرنسػػػ علػػػى يػػػد الناقػػػدة البلغاريػػػة األصػػػل

مينظٌػرنا دلصػطلحي تعػٌدد األصػوات، كاحلواريػة الػذم اسػتخدمو للداللػة علػى العالقػات  ؛)دكستوفسيكي( الذم درس أعمالػو الركائيػة
حػوارنا مػع نصػوص أخػرل، كىػذه ليػٌب الفكػرة  كٌل نػٌص تقػيمي ككذلك من خالؿ أف الكلمة يف   .(1)بني أٌم تعبري كالتعبريات األخرل
 .(2)ا( من )ابختني(ياليت استعارهتا )جوليا كرستيف

بصػفتها إلظهػار كظيفتػو  ؛كلعٌل )جوليا كرستيفا( كانت تريد تبديل مصطلح التناٌص دبصطلح نقل دالرل أك ربػٌوؿ دالرل
دخولو يف عالقة  ثيٌ  ،د نٌص عن نٌص آخرالتناٌص يف حقيقتو ىو تولٌ  فٌ إإذ  ،هابني النصوص ينت  عنو ربٌوؿ يف معاني اداللين  تفاعالن 

 .(3)معو ىي عالقة حوارية كسيمولوجية عالمية

ادلػأخوذة ي تلتقػي فيػو رلموعػة مػن ادللفوظػات نصػوص، أك تنػاٌص يف فضػاء نٌصػ ا( ىو تبادؿي يعند )جوليا كرستيف فالنصُّ 
ٌد النص إنتاجية، كشلارسة دالٌ بطل أحدىم مفعوؿ امن نصوص أخرل، كيي   .(4)ةآلخر فهي سبي

غري أف رلموعة أخرل من النٌقاد كالباحثني خيالفوف الرأم السابق كمنهم )جردياس( إٍذ يرل أٌف أكؿ القائلني ابلتنػاٌص ىػو 
 .(5)ل"الركائي الركسي )ابختني( الذم يقوؿ: "مهما كاف موضوع الكالـ فإف ىذا الكالـ قد قيل من قبل بصورة أخر 

ا يتجاكزىا إذل تناكؿ بنصوص أخرل سابقة أك معاصرة لو، كإمنٌ  أٌما )ريفاتري( فريل أف التناٌص ال يقتصر على عالقة نصٌ 
عالقػة الػنص ابلنصػوص الالحقػة أيضنػػا فهػو يتجػاكز الوقػوؼ عنػػد الػنص حلظػة إنتاجػو األكذل )كتابتػػو( ليتنػاكؿ حلظػة إنتاجػو الثانيػػة 

مهمنا أكرب للقارئ كللقراءة يف ربقيق تناصية النصٌ  )قراءتو( ث يعطي دكرنا
(6). 

                                                           

 .121ـ: 1996، ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بريكت، 2ينظر ادلبدأ احلوارم )تودركؼ، ميخائيل ابختني(، ترصبة: فخرم صاحل، ط (1)
 .10ـ: 2007العرب، دمشق، ينظر التناٌص ذاكرة األدب، )نيفني سامبوؿ(، ترصبة: صليب عزاكم، منشورات ارباد الكتاب  (2)
 .85ـ: 2000، منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق، ذريلينظر النٌص كاألسلوبية بني النظرية كالتطبيق، عداف بن  (3)
 .28ـ: 2001ينظر النٌص الغائب، ذبليات التناٌص يف الشعر العريب، دمحم عزاـ، منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق،  (4)
 .124وارم: ادلبدأ احل (5)
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مػن القػرف العشػػرين حػني دخػل ىػذا ادلصػطلح إذل النقػد العػريب بدايػة العقػد الثػامن يف نقػدا العػريب ادلعاصػر ف أٌمػا التنػاصُّ 
ادلصػػطلح دالالت عػػٌدة، منهػػا:  كبعػد االنتشػػار الواسػػع كالسػػريع ذلػذا ادلصػػطلح يف الدراسػػات النقديػػة العربيػة كالغربيػػة فقػػد أخػػذ ىػذا

د دالالت ىػػػذا تعػػػدٌ (، فيالنٌصػػػ ي، التعػػػالقالتناصػػػية، الػػػلاب  النٌصػػػتفعػػػل النصػػػوص، تػػػداخل النصػػػوص، جػػػامع الػػػنٌص، )التنػػػاٌص، 
 وا تػواردم منعيػمنحػو اعتػداالن كاتسػاعنا أكثػر مػن مفػاىيم بعػض القػدامى الػذين أدخلػوه يف إطػار السػرقات، ككػأ ٌ  كمفاىيمػو ادلصػطلحً 

ىػذا  ٌنينػابفتختلػف فيػو النقػد القػدمي أيضنػا، كمػا ا  ،اخلواطر، كالتأثر كالتأثري، كىكذا اختلػف النقػد العػريب احلػديث يف ىػذا ادلصػطلح
عٌمػا جػاء بػو النقػد احلػداثي أك احلػداثوم  ي من الرجوع بو إذل اللاث، كرجوعنا بو إذل اللاث ال يعين أيضنا التخلٌ ادلصطلح ال دينعنا 

 .(7)اثني طرقهم كأساليبهم يف دراسة التناصٌ لُّ لل ألفٌ كليًّأ؛ 

ارقػة يف فظهر مصطلح التناٌص يف النقد العريب يف الثمانينيػات مػن القػرف العشػرين علػى يػد )سػيزا قاسػم( يف مقالتهػا )ادلك 
مفتػاح( يف كتابػو )ربليػل للمتعاليػات النصػية عنػد )جينيػت(، ك)دمحم بصفتها مقػابال ث فيو عن التضمني العريب( الذم تتحدٌ  النصٌ 

 قض( ك)صػربم حػافظ( يف مقالتػو )التنػاجػوس، ك)سػامية زلػرز( يف مقالتهػا )ادلفارقػة عنػد (التنػاصٌ اسػلاتيجية  –اخلطاب الشػعرم 
 .(8) كإشارات العمل األديب(

أك ادلتعاليػات النصػية  ي مرادفنػا دلػا شػاع ربػت مفهػـو التنػاٌص النٌصػ العرب اسػتعملوا التفاعػلى  ادى كيرل سعيد يقطني أف النقٌ 
 .(9) كما استعملها )جينيت(

كتػػاب و ال يكػػاد خيلػػو منػػو أٌم  دة إذل النقػػد العػػريب احلػػديث كانتشػػر انتشػػارنا كاسػػعنا حػػ  إنٌػػفالتنػػاٌص دخػػل بلصباتػػو ادلتعػػدٌ 
ك جديدة كإمنا كانت لو عيًرؼى األدب كلكن معرفتنا هبذا ادلصطلح ىي اليت تبدنقدم حديث، فالعالقة بني النصوص قددية منذ أٍف 

مسػػػميات أخػػػرل، مثػػػل: السػػػرقات، كالتضػػػمني كاالقتبػػػاس، كادلعارضػػػات، كغريىػػػا، فاسػػػتطاع البحػػػث العلمػػػي يف سػػػعيو ادلسػػػتمر، 
 .(10)كتكشفو الدائم أف يظهر من خالؿ ذلك مصطلحات جديدة

ُّمفهومُّالتناّص 

ا ذلػا؛ لػذلك تعػٌددت التعػاريف التناٌص األمر الذم جعل من الصعوبة أف نضع تعريفن  مفاىيمي  تعٌددتٍ  كتنٌوعػت إٍذ ا كاحػدن
على تعريف كاحد دلصطلح التناٌص،  اختلفت يف ألفاظها كدل زبتلف يف مضمو ا كمعناىا، كدل يتفق ادللصبوف العرب ادلعاصركف بعدي 

ىػو مصػطلح )التنػاٌص(  كػنٌ فبعضهم يعرٌفو ابلتناٌص كآخركف ابلتناصػية، كفريػق آخػر ابلنصوصػية، كقسػم ابلتػداخل بػني النصػوص، ل
 .(11)، كالبنيوية، كالسيميائيةسنيةلكاألالذم شاع كانتشر، بعد أٍف استفاض احلديث مؤخرنا عن ادلناى  النقدية، 

                                                                                                                                                                                     

 .29ـ: 1999، جامعة دمشق، كالت ينظر النص اآلخر يف عادل جربا إبراىيم جربا، حسن دمحم (6)
 .7ـ: 2008ينظر نظرية التناٌص بني اللاث كاحلداثة، عبد العزيز ساا، كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس،  (7)
 .115-114ـ: 2005كتاب العرب، دمشق، ينظر شعرية اخلطاب السردم، دمحم عزاـ، منشورات ارباد ال (8)
 .41ـ: 1999انفتاح النص الركائي، سعيد يقطني، ادلركز الثقايف، الدار البيضاء، ادلغرب،  (9)

 .258ـ: 2001مصطلح التعالق النصي بني التأريخ كالواقع، عبد السالـ أبو بكر شفشوؼ، طرابلس،  (10)
 .39ينظر النص الغائب:  (11)
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ابللغػة الػيت تتموضػع فيهػا ىػي عالقػة  إف  عالقػة الػنصٌ ا الػذم قالػت عنػو: "يككاف أكؿ تعريػف للتنػاٌص ىػو جلوليػا كرسػتيف
معػني تتقػاطع كتتنػال ملفوظػات عديػدة مقتطعػة  ي، ففي نصٌ فالتناٌص ىو ترحاؿ للنصوص كتداخل نصٌ ء( إعادة توزيع )ىدـ/ بنا

ىػػو امتصػػاص كربويػػل  نػػصٌ  ىػػو عبػػارة عػػن لوحػػة فسيفسػػائية مػػن االقتباسػػات، ككػػلٌ  نػػصٌ  كػػلٌ   فٌ إمػػن نصػػوص أخػػرل، كدبعػػ  آخػػر 
 .(12)"لنصوص أخرل

مع نصوص أخرل،  عالقاتالمن  و سلسلةه دة، كلكنٌ  مستقلة، أك مادة موحٌ فو بقولو: "إف  النٌص ليس ذاتن أما )ليتش( فعرٌ 
 .(13)"من ادلقتطفات ادلستعارة شعورًين أك ال شعورًين غري تمة  شبكةحتما نسب النص  شجرةإف 

مػع نصػوص أخػرل، كأٌف الػنص  مػن نصػوص أخػرل كتػداخل الػنصٌ  كمفهـو ىذا التعريف أٌف )التناٌص( يعين توالد الػنصٌ 
صػػى مػػن النصػػوص، كمػػن ىنػػا تعػػالق الػػنصٌ ىػػو خ مػػن  ا خأخػػذ الػػنصٌ فػػال حػػدكد للػػنص كإمٌنػػ -إذنا -مػػع نصػػوص أخػػرل الصػػة دلػػا حيي

 .(14)نصوص أخرل، كيعطيها يف آفو كاحد

ي الذم يعين كل ما جيعل نصنا يتعلق مع نصوص أخرل بشكل و: "مصطلح التعارل النصٌ أما )جينيت( فذكر التناٌص أبنٌ 
 .(15)آخر كاالستشهاد كالسرقة كغريمها" ي يف نصٌ ك ىو حضور نصٌ مباشر أك ضمين، أ

 .(16)جديد نسي  جديد القتباسات ماضية" نصٌ  كقاؿ )ابرت(: "إف  كلٌ 

د آخػػػر جيٌسػػػ داخػػػل نػػػصٌ  ب إذليتسػػػرٌ  و: "نػػػصٌ ذكػػػر الناقػػػد السػػػعودم )عبػػػد هللا الغػػػذامي( أنٌػػػقػػػد ف فالعػػػرب اػػػدثو أمػػػا 
صػػنع مػػن نصػػوص متضػػاعفة التعاقػػب علػػى الػػذىن منسػػجمة مػػع ثقافػػات يي  ـ دل يػػًع، فػػالنصٌ ذلػػك أ الكاتػػبي  ىادلػػدلوالت سػػواء كعىػػ

 .(17)"متعددة كمتداخلة يف عالقات متشابكة

 .(18)حدث بكيفيات سلتلفة" كقاؿ )دمحم مفتاح(: "ىو تعالق أم: الدخوؿ يف عالقة نصوص مع نصٌ 

ق، ني منطلقنػا مػن اإلحيػاءات الػيت حيملهػا فعػل تعلٌػنصٌ ق الذىين" ىو كصف العالقة بني كيرل )سعيد يقطني( أف: "التعلٌ 
ي ق النٌصػاصػة شليػزة، كيف حػاؿ التعلٌػيكوف موضوعنا دلواصفات خ السابق الذم يراه يستأىل أفٍ  الالحق ينتقي كخيتار النصٌ  فالنصٌ 

 .(19)قوق كأنواعو، كطرائف األمناط األخرل اليت تربز لنا من خالؿ مواطن التعلٌ الالحق يوظٌ  صلد النصٌ 
ُّ أنواعُّالتناصُّ

                                                           

 .26-21ـ: 1997، 2يا كرستفيا(، ترصبة: فريد الزاىي، دار توبقاؿ، الدار البيضاء، ادلغرب، طعلم النٌص )جول (12)
 .28ينظر النص الغائب:  (13)
 ادلصدر نفسو: ادلوضع نفسو. (14)
 .114شعرية اخلطاب السردم:  (15)
 .13التناٌص ذاكرة األدب:  (16)
 .323 -320ـ: 1995 الغذامي، النادم األديب الثقايف، جدة، اخلطيئة كالتكفري من البنيوية إذل التشرحيية، عبد هللا (17)
 .121 -120ـ: 1992، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، 3ربليل اخلطاب الشعرم )اسلاتيجية التناٌص(، دمحم مفتاح، ط (18)
 .5ـ: 2006، دار رؤية للنشر كالتوزيع، القاىرة، 1ينظر الركاية كاللاث السردم، سعيد يقطني، ط (19)
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 ىي :للتناٌص أنواع ذكرىا الباحثوف، 
 أ ػ التناٌص األديب ) الشعرم(.

 ب ػ التناٌص الديين.

 ج ػ التناٌص الثقايف.
 كسنتحٌدث عن كل نوع كرد يف ديواف ادلتنيب.

ُّاملبحثُّاألول 

ُّالتناصُّاألديبُّ)ُّالشعري(ُّ 

 ا األخشيدم بقصيدة طويلة منها قولو :ين من ذلك قولو ديدح كافورن ر خات مع الشعراء اآلابلتناصٌ  ديواف ادلتنيب حافله 

 ذتٍ ثى ابعٍتين الذم أخى ادً وى ليتى احلى                    

 (20)طٍت كذبرييبي الذم أعٍ مً لٍ  حًب ميٌن                          

 هم ىػذا الػذم أخػذالشػباب إليػو الػذم أخذتػو منػو حػوادث الزمػاف، كيتمػ  ادلتنػيب أٍف يشػل  كىنا نرل الشاعر يتمٌ  عودى 
ٌص معػو الزماف، كادلع  أٌف زًيدة العقل ىو نقصاف الشباب، كىذا ما ذكره الشاعر علي بن جبلة ادلعركؼ بػػ ) العكػٌوؾ( الػذم يتنػا

 :ادلتنيب بقولو

 يتقوٌ  منٍ  ا طوتٍ ل الليارل مى رى كأى                    

)يامً هى ي كيف إفػٍ لً قٍ زادٍتو يف عى                  
21) 

 :كقوؿ ادلتنيب

 دو بطوم على كتى هبا تنٍ ًظلٍ                    

 (22)ىاا يىدي هى بً ًخلٍ فوؽى  ةو يجى ضً نى                

للت بتلك الدار تنثين على كبدؾ كاضعنا يدؾ فوؽ خلبها، كازكف يفعل ذلك كثرينا دلا جيد يف كبده من حػرارة ظيقوؿ: 
 القشريم: هللاً  عبدً  بني  ةي كما قاؿ الصمٌ   ،الوجد خياؼ على كبده أف تنشق  

                                                           

 .1/170ـ: 1997( التبياف يف شرح الديواف، شرح أيب البقاء العكربم، ضبطو كصححو مصطفى السقا، كإبراىيم اإلبيارم، دار الفكر، بريكت،1)
 .345: البجاكمالوساطة بني ادلتنيب كخصومو، علي بن عبدالعزيز اجلرجاين، ربقيق دمحم أبوالفضل إبراىيم، كعلي دمحم  (21)
 .1/295شرح الديواف: التبياف يف  (22)
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   يًن ثى نػٍ أى  مى ثٌ احلً  ـى أًيٌ  ذكري أك                       

عادٌ صى تى  أفٍ  م من ًخٍشيىةدً بً على كى       
(23) 

 ككذلك من شعر ادلتنيب ما كصف بو قرب شلدكحيو:

   ذلا كلكنٍ  ضً ًيى كما ريحي الرٌ                       

 (24)ًطيبا اىا دفنهم يف التػيٍربً سى كى      

نػػػو، كأف مبعثهػػػا احلقيقػػػي ىػػػو آابء دىا يف الػػػرًيض ىػػػي يف احلقيقػػػة ابعػػػة مبػػػة الػػػيت ذبػػػيعػػػين الشػػػاعر أف ىػػػذه الرائحػػػة الطيٌ 
 صلػده متناصنػا مػع قػوؿ أيب ادلمدكح فقد ديفنوا يف ىذه الرًيض، فهو ما أكسبها ىذه الرائحػة فمػا يفػوح إمنػا ىػو رحيهػم، كىػذا ادلعػ 

 سباـ:

   هي عن عدٌكهً أرادكا لييخفوا قربى                       

 (25)راًب القرًب دؿ  على القربً فطيبي تي        

مػن فيػو   أف يظهػر نفسػو؛ ألفٌ  القػرب إاٌل  أىب ،ه سلافػة العبػث بػودلمػدكح أف خيفػوا قػربه عػن عػدكٌ ىػذا ا أىلي  عندما أرادى أم: 
ت العػدك علػػى القػػرب، كىػػذا كلػػو مػػن التنػػاٌص ابدلعػ  الػػذم يسػػميو النقػػاد بػػػػػ )التنػػاٌص غػػري كػاف مبعثنػػا لرائحػػة طيبػػة، ىػػذه الرائحػػة دلٌػػ

 ادلباشر(.

 كمن صور التناٌص ادلباشر قوؿ ادلتنيب:

    فقد جني كيف شئتى ٍن أيُّها السٌ كي                     

 كطٌٍنتي للموت نفسى معلؼو 

    فيك منقصةن  لو كافى سكنامى                      

الديرُّ ساكنى الصىدىؼً  دل يكين
(26) 

                                                           

 .341الوساطة:  (23)
 .1/144التبياف يف شرح الديواف:  (24)
 .2/173ادلصدر نفسو: (25)
 .2/281ادلصدر نفسو:  (26)
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 الالئق بو مع اجملرمني كأصحاب اجلنػاًيت، كأنػو ال يعػٌده منقصػةن ًين نفسو يف ىذا ادلكاف غري خياطب الشاعر السجن معزٌ 
و نفسػو يف السػجن ا يلحق بػو نقصنػا دلػا كػاف الػٌدر مػع كػرب قػدره سػاكن الصػدؼ الػذم ال قيمػة لػو، كقػد شػبٌ لو، فلو كاف نزكلو فيم

 اف الذم يقوؿ:ابلدر يف الصدؼ، كىذا أخذه من الشاعر ابن ىفٌ 

   لو كزادىا عجبنا أٍف ريٍحتي يف سىى                        

كما درٍت ديرٌّ أفًٌ الدر  يف الصىدىؼً               
(27) 

الػػدير  يف الصػػدؼ( كىػػذا  ديرٌّ أفٌ  اف )كمػػا درتٍ ىٌفػػ ( كابػػنالصػػدؼً  سػػاكنى  رُّ دلتنيب )دل يكػػن الػػدُّ فػػا ايسػػرين  اكىنػػا صلػػد تغيػػرين 
 اقتضاه الوزف.

 ق التنوخي:وؿ ادلتنيب يف مدح احلسني بن إسحكق

   ـي ما أنتى راًتقه كال تفتقي األًيٌ                        

قي ـي ما أنتى فاتً قي األًيٌ كال ترتي           
(28) 

 مي:لٌ عمرك السُّ  بنً ا ل يف شعرىم، من ذلك قوؿ أشجعً شعراء كثريين سبثٌ ىذا ادلع  أخذه ادلتنيب من  فإفٌ 

    اسي مىن حىطٌوي فما يرفعي النٌ                        

كال يضعي الناسي من يرفعي          
(29) 

 كقوؿ أيب سباـ:

   ا فليس بصاحلو تى شيئن أفسدٍ  فإفٍ                        

 (30)شيئنا فليس بفاسدً  تى أصلحٍ  كإفٍ          

فمػا يفعلػو لػيس ذلػم عليػو تعقيػب، كمنهػا كسػره ال  ،مػدكح يف شػيءسلالفػة ادل هػا ال يسػتطيع النػاسي كيف ىذه النصػوص كلٌ 
رب، كجربه ال يهيض، فهو الذم يكسر كجيرب  .جيي

                                                           

 .230الوساطة:  (27)
 .2/122التبياف يف شرح الديواف:  (28)
 .305الوساطة:  (29)
 ادلصدر نفسو: ادلوضع نفسو. (30)
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ادلتنػػيب اختلػػف عػػن الشػػعراء البػػاقني يف أف التنػػاٌص عنػػده ىػػو تنػػاٌص ابدلعػػ ، أم: غػػرب  كمػػن خػػالؿ مػػا ذكػػراه نػػرل أفٌ  
فهػا خلدمػة حػوارنا بػني شػعره، كادلضػامني كالرمػوز، كالشػخوص الشػعرية الػيت كظٌ  ي بعينػو فهػو ىنػا ييقػيممباشر، كىذا ىو التعالق النصٌ 

يػة نٌصو سلتزالن زمنهػا كأحػداثها، كطابعهػا الػواقعي كالفػين، كاإليقػاعي يف عػوادل شػعرية موازيػة، تكػوف دبثابػة ذاكػرة شػعرية رافػدة، كمغذٌ 
 للداللة.

 ره امرؤ القيس، يقوؿ ادلتنيب:كثريا يف شع  معهم أبو الطيب كمن الشعراء الذين تناص  

حيٍجبا عىجاجًتوً  ًمنٍ  عىلىٍيها فمىٌدتٍ          ميغىارىهي  خافىتٍ  الٌلٍيلً  صلييوـى  كأفٌ 
31 

 ذاهب عنو فاحتجبتٍ  عليها وي إغارتى  خافتٍ  النجوـى  فكأفٌ  ،النجوـي  تبدي  دل حٌ   السماءى  حجب اجليش ىذا غبارى  فٌ كمع  البيت، أ
 ا.يراى ال حٌ   الغبارً 

 ىذا البيت يشبو قوؿ امرئ القيس:

ػػأف   لىػػٍيػػلو  مىػػنٍ  لىػػكى  فىػػيىػػا ػػومىػػوي  كى  32بلً ػذٍ بػيى  شيػػٌدتٍ  الػفػػتػلً  ميػػغػػارً  بػػكػػلًٌ    نيػػجي

أف طيب كرة كفتنيب من السابق كىو امرؤ القيس، حق كىو ادلالحظ فكرة الليل كفكرة النجـو كادلغار موجودة يف البيتني، أخذ الال
 سبقوه، يقوؿ ادلتنيب:قد كثريين ال يغنيك إذا أنت دل ربفظ ىذا النسب الذم تنتمي إليو، أخذىا من شعراء آخرين   األصل

ـي  تيغين ال ذم فىماذا    كىأىصًلوً  النىسيبً  نىفسي  تىكين دلى  ًإذا ناًصبً  ًكرا
ى
 33ادل

 أىقػػاًربً  قىػػوـو  أىشػػبػػاهي  بىػػعيػػدىت كىال     أىبػاًعػدو  قىػوـو  أىشػػبػاهي  قىػػريبىػػتٍ  كىمػػا

كىذا مع  متداكؿ بشكل كبري، كىو أف كـر األصل ال يفيد إذا كانت النفس غري كردية، كنسبك إذل الكراـ ال يعين شيئا إذا أنت 
 :ماء كاألدابء القدامىقدديا غري معركؼ القائل، يذكره العلكشلا قيل يف ىذا ادلع   كترفع من شأنو، ىذا النسبى  دل ربمً 

 34ةلى من ابىً  النفسي  إذا كانتً    من ىاشمو  األصلي  كما ينفعي 

 :كقوؿ أيب يعقوب اخلرديي

جدً  من    حبادثو  القدميى  ربىٍمً  دل أنػتى  إذا
ى
قبلي  ًمن كافى  ما كى ينفعٍ  دل ادل

35 

                                                           

 .69/1 :الديواف شرح يف التبياف (1)
 .29ـ، الناشر مكتبة البشرل، ص2011أبوالوفاء، الطبعة األكذل  خري أضبد الزكزين، ربقيق د.دمحم  شرح ادلعلقات السبع مع احلواشي ادلفيدة، أتليف أيب عبدهللا احلسني بن (32)
   .155،156/1التبياف يف شرح الديواف: (33)
 . 411/2ـ  لبناف،2004، رت بو حساف عبدادلناف، بيت األفكار الدكلية سنة الطبع سري أعالـ النبالء، لإلماـ أيب عبدهللا مشس الدين الذىيب (4)
 .167/1ـ،1،1999شرح ديواف ادلتنيب، للواحدم، ضبطو كشرحو د. ًيسني األيويب، د. قصي احلسني، دار األندلس بريكت،ط  (1)
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 يف نفس ادلع : البحلمكقوؿ 

وي بي سى حى  وً فعالً  يف ييرل حٌ       ابن سى حى  للف  أعتدُّ  تي كلسٍ 
36 

(وي سبي نى  بو عٍ ًر سٍ يي  دل وي عملي  بو أى طى بٍ أ منمن قوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ) تٍ ذى خً ككل ىذه األقواؿ أي 
 38و ذكر ىذا ادلع ، يقوؿ:، كادلتنيب نفسي 37

 ًِبيدكدم ال فىخىرتي  كىبًنىفسي    يب شىريفوا بىل شىريفتي  بًقىومي ال
 الطىريدً  كىعىوثي  اجلاين كىعىوذي  دى      الضا طىقى نى  مىن كيلًٌ  فىخري  كىهًبًم
د دلى      عىجيبو  فػىعيجبي  ميعجىبان  أىكين ًإف  مىزيدً  ًمن نىفًسوً  فىوؽى  جيًى
ـي      القىوايف كىرىبُّ  النىدل تًربي  أىا  احلىسودً  كىغىيظي  الًعدا كىًسا
ودً  يف كىصاًلحو  غىريبه  ػوي         اللىػ تىدارىكىها أيم ةو  يف أىا  شبى

تراه خأخذ ادلع  القرآين كيذيبو يف  ذكيه  كثريا يف شعره، كلكنو تناصه   كيلددي  موجوده  التناصى  أفٌ  أيب الطيب ستجدي  شعرى  كإذا قرأتى 
خذه أنو أ  تعرؼى حٌ  ك ادلع  على السطح،   يطفوى حٌ   ،فيما قاؿ إذل أف تيعًملى الذىنى  عليو ظاىرا، بل ربتاجي  تعثري  شعره، فال تكادي 

ا ا من ذكائو كبراعتو يف قرض الشعر، كال يريد ادلتنيب أف حيسب عل أنو يقوؿ نصن من القرآف أك من احلديث أك من الشعر، كىذ
ا يف هى إنتاجى  يعيدي  ث فيو ادلعاين القدديةى  اءه خيل ي فلديو كع اهتم بذلك، كلكنو يرل نفسو أكرب من ذلك، ا، كإفٍ ا أك مسركقن معادن 
 العجاب. فيأيت ابلعجبً  جديدةو  صياغةو 

، آخر أفق إذل بو انتقلتٍ  التعبري كيفيةى  ألفٌ  بسهولة؛ يرصده ادلتلقي أظنُّ  ال تناصٌّ  كىو ،ادلتنيب مع أيب سباـ كمن لطائف تناصًٌ 
 الطيب:  يقوؿ أبو

فًٌني   39ارل األكى  ىاـً  على أكاًخريا    كسبىًٍشي بىعضان  بػىٍعضينا ييدى
، فلم يقع فيو أبو هبم معتربين غري عليهم منشي بل ندفن، دبن نعترب ال ث ،ادلوت بعد رؤسهم على كمنشي أمواتنا ندفن ادلتنيب يقوؿ

 أيب سباـ، بل غايره كأضاؼ إليو كقلب ادلع . بيت ع دل ارين الطيب أس
اجلمل، يقوؿ لنفوؽ كصفا  بيتو جعل فو يف اإلنساف، بينما أبوسباـفيو ادلتنيب مع أيب سباـ، كلكٌن أاب الطيب جعل ادلوت ككظٌ  تناصٌ 
 أبوسباـ:

 40ساًكبوٍ  يػىنػٍهىلُّ  الر كضً  كماءي      رىعىاىىا حٍقبةن  كافى  بعدما الفىيىايًف  رىعىٍتوي 
موت  كصف إذل نقلو تنيبكادل ،هبا فعل ما مثل بو فعلتٍ  فكأ ا وأىزلتٍ  أم وفرعتٍ  فيها سار ث األرضى  رعى اجلملى  أف ذكر سباـ فأبو
 كألفاظً  دلعافو  أسرينا يقع كدل معينةو، إبضافةو  زلتفال تناصُّوي  كاف بل سابقو من نسخةن  وً اتً تناص   يف أبو الطيب يكن فلم، افنساإلكدفن 

 .عنو ادلتقدمني

                                                           

 .2435رؼ، صديواف البحلم، ربقيق حسن كامل الصرييف، الطبعة الثالثة، دار ادلعا (2)
 .27ص  دار السالـ مصر اإلسكندرية ـ ،2007، سنة 4ج أحاديثو أضبد عبدالرازؽ البكرم، طاألربعوف النوكية، لإلماـ النوكم، خرٌ  (3)
 .322،323/1 :الديواف شرح يف التبياف (4)
 .155،156/1:تبيافال (39)
 .122، ص1994لكتاب العريب بريكت،ط،ا ديواف أيب سباـ، اخلطيب التربيزم، قدـ لو راجي األسر، دار (2)
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يعيد ما قالو  ادلتأخرى  دل يعد خأيت دبا ىو جديد، كأف   ادلتأخرى  ا القدمي بوقع احلافر على احلافر، كأف  عند نقادً  ؼى رً عي إذف  التناصف     
فأين جيد الشاعر مع  جديدا أك أسلواب جديدا لكي يقدـ فكرة جديدة يف شعره، فلم  ىل غادر الشعراء،قاؿ عنلة :األكؿ، كما 

فماذا يقوؿ ادلتأخركف من  ا ليأتوا ِبديد فيو، فهذا عنلة ادلتقدـ يف الشعر كالزماف،قني كالمن حف للشعراء الالابقو يلؾ الشعراء الس
فتجعلو  سابقو  ا آخر، صار يعين أف يستفيد من نصٌو ا آخر كمفهومن صار خأخذ بعدن  التناص   عنلة، كلكن   لشعراء ! كليس ذلم حظُّ ا

 .و أك حديثا نبوًيسبقك قائلي  ا من شعرمن كتاب هللا أك بيتن  آيةن  السابقي  يف نصك، كأف يكوف ىذا النصُّ 
 ت بو الركاف سرقة: ادلتنيب الذم سار  بيتكمن ذلك اعتربكا 

ىٍرءي  يػىتىمىٌ   ما كلُّ  مىا
الٌسفيني  تىشتىهي ال دبىا الٌرًيحي  ذبرًم   ييٍدرًكيوي  ادل

41 
 :تنيب مع أيب العتاىية الذم يقوؿفيو ادل تناص  

ىرءي  يػىتىمىٌ   مػا كيػلُّ  مػا
ػتفيوي  ًامػرًئو  ريب        ييدرًكيوي  ادل سبىىٌناهي  فػيما حى

42 
كالتغيري الذم حصل يف البيت يف عجزه، كيف  ا،كليس تناصٌ  ىذا البيت سرقةن  دٌ م حرؼ يف صدر البيت كلذلك عي دل يغري ادلتنيب أ

أاب الطيب حني  كألفٌ  ؛  لسطوة ادلتنيبجدا، لكنو دل يشتهر كما اشتهر بيت أيب الطيب، دلى  قناعتنا أف بيت أيب العتاىية صبيله 
صدره كلو  ىذا البيت كتنسبو للمتنيب، كتنسى أفٌ  دي تردٌ  اسى الن   ا، فتجدي جزءن  كال كال يؤخذي و يؤخذ  شعره، فإنٌ  ا يف عامةً يكوف عظيمن 
 أليب العتاىية.

 كعدـ التكرار تتيحي  نظريةه  فهي السليب، التناص طغياف يف آبخر أك بشكل سامهتٍ  اليت( الشعر عمود) نظرية ىناؾ القدمي النقد كيف
 صبعها اليت النظرية ىذه إخل...كإصابتو اللفظ كجزالة كصحتو ادلع  كشرؼ قصيدة كل يف سبعة شركطنا تشلط فهي ادلغايرة،
 الشركط صبع يف الفضل للمرزكقي كاف كإفٍ  قركف، بعدة قبلو الٌنورى  رأتً  النظريةى  لكن   ادلتنيب، بعد جاء ادلرزكقي كاف كإف ادلرزكقي
 التناصًٌ  فمساحةي  القصيدة، كتابة تقاليد من زلدكدةو  عناصر بني زلكومني وفيكون عندما فالشعراءي  قددينا، النقادي  عليها اتفق اليت
 تعاملى  ككيف الشعرم، النصًٌ  مع القدامى النقادي  تعاملى  كيف نظرا كإذا إضافة، مساحة كليست تكرار مساحة فيها يقعوف اليت
 ىذه عن منفتحوف ادثني كأف  ( الشعر عمود) ظريةلن بتقاليدىم زلكوموف القدامى أف   صلدي  أيضا  النص مع ادلعاصركف نقاديا
 .التقاليد

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .3/114التبياف يف شرح الديواف:  ((41
 .470ـ، ص 1986ديواف أيب العتاىية، ربقيق كـر البستاين، دار بريكت للطباعة، (42)
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ُّاملبحثُّالثاين 

ُّالتناّصُّالديين 

ادلوضػوعات كالشػخوص، كالرمػوز،  كاف النص الديين كال يزاؿ مصدرنا مركزًين دلعظم شعراء العربية يستمدكف منو كثرينا مػن
ية اليت يعربكف من خالذلا عػن أفكػارىم كقضػاًيىم، كمهػومهم، كطموحػاهتم، ل زلورنا مهمنا ألعماذلم األدبكادلواقف، كالرؤل اليت تشكٌ 

 الديين من قرآف كرمي، كحديث نبوم. وع التناصٌ ة، كيتنٌ كذبارهبم اخلاصٌ 

ُّالقرآنُّالكرمي ُّ-أ

 :من ذلك قولولدل ادلتنيب يف القرآف الكرمي على نوعني مباشر، كغري مباشر، أم: ابللفظ، كابدلع ،  انقسم التناصٌ 

الن ابلنفوسً                                انى على القى  كما ذاؾى خبي

أحزـي  ابلشرًٌ  ـى الشرًٌ دٍ كلكٌن صى                    
(43) 

ُُّيُِـب َُُّّلُُِّّإن وُُُّّاّلل َُُِّّعَلىُّفََأْجُرهَُُُّّوَأْصَلحَُُّّعَفاَُّفَمنُُِّّمثْـُلَهاَُّسيَِّئةٌَُُّّسيَِّئةٍَُُّّوَجَزاءُُّ ﴿كأخذه ابدلع  )غري مباشر( من قولو تعاذل: 
 (.40) اآلية: لالشور  سورة .﴾الظ اِلِمٌنُّ

 ككذلك قولو:

   اسلٌضبةن كالقوـي صىٍرعى كأ ٌ                            

كإٍف دل يكونوا ساجدينى مساجدي             
(44) 

بػػػػدمائهم، كأىلهػػػػا مقتولػػػػوف  ىػػػػم ملطخػػػػةن بالدي  كػػػػتٍ ًر كىنػػػػا يتحػػػػدث عػػػػن حػػػػرب ادلسػػػػلمني مػػػػع الػػػػرـك حيػػػػث يقػػػػوؿ لقػػػػد تي 
ــْب ََُُّّعلَــْيِهمَُُّّْســخ َرَىا﴿الػػريح: مصػػركعوف، كمثلػػو قولػػو تعػػاذل حينمػػا سػػخر هللا سػػبحانو كتعػػاذل علػػى قػػـو عػػادو  ــالَُُّّس مَُُّّوََثَانِيَــةَُُّّلََي َُّأَّي 

 .(7) اآلية: احلاقة سورة ﴾َخاِويَةٍََُُّّنْلَُُّّأْعَجازَُُُّّكأَنـ ُهمَُُّّْصْرَعى ُُِّّفيَهاُّاْلَقْومَُُّّفـَتَـَرىُُّحُسوًما

 ككذلك قوؿ ادلتنيب:

   صادقنا أىذا جزاءي الصدًؽ إٍف كنتي                            

كاذابن   تي أىذا جزاءي الكذًب إٍف كن                 
(45) 

                                                           

 .3/350التبياف يف شرح الديواف:  (43)
 .1/273: ادلصدر نفسو (44)
 .1/71التبياف:  (45)
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حيك فلػػيس مػػا دإٍف كنػػت صػػادقنا يف مػػدحيك فلػػيس مػػا تعػػاملين بػػو جػػزاء لصػػدقي، كإٍف كنػػت كػػاذابن يف مػػكادلتنػػيب يقػػوؿ: 
ه عنػػدؾ كال ىػػذا ءالصػػدؽي اؿ جػػزافػػال  ،لػػك يف القػػوؿ، ككػػاف حٌقػػو التجٌمػػل يف ادلعاملػػة ذبٌمػػالن  تعػػاملين بػػو جػػزاء لػػو؛ ألنٌػػين كػػذبتي 

َعَلْيـوَُُِّّكَفـرَُُّّمـن ﴿الذنب اؿ جػزاءه، كإٍف كػاف األصػل يف اجلػزاء مػا قالػو تعػاذل:   ﴾ََيَْهـُدونَُُّّفِِلَنُفِسـِهمَُُّّْصـاِحًاَُّعِمـلََُُّّوَمـنُُُّّكْفـُرهُُُّّفـَ

 (.44) اآلية: الرـك سورة

 ككذلك قوؿ ادلتنيب:

   القلوبى فإنٌو إٍف كاف قد ملكى                      

 (46)وً أبرضو كسائً  الزمافى  ملكى           

، فقد ملكى الزمافى  يف فجػاء الشػاعر  ،كمػا فيػو يعين إٍف كاف ىذا ادلمدكح قد ملكت زلبتو القلوب فإف  ىذا ليس مستغرابن
ُّن ُِّفـيهَُُّّوَمـاَُّواأْلَْرضُُّّالس ـَماَواتُُُّّمْلـ ُُّّّلِل ُِّ ﴿ل قولػو تعػاذل: ثػيف م تعػاذلهبا القرآف عن قدرة هللا الشطر الثاين هبذه الصورة اليت عرٌب 

 (.120) اآلية: ادلائدة سورة ﴾َقِديرَُُّّشْيءُُُّّكلَُُّّّعَلى َُُّّوُىوُّ

 كلو نظرا إذل مفردات كٌل من النٌصني كجداىا تدكر حوؿ )ادللك، األرض، السماء، الناس(.

 ككذلك قوؿ ادلتنيب:

   يستأسري البطلى الكمي  بنظرةو                      

(47)كحيوؿي بنيى فؤادًه كعزائًوً          
 

بعد ذلك، كيلجػأ الشػاعر يف عجػز البيػت  فال تكوف إرادة ،اذلول كالعشق يستورل على القلب لنا الشاعر كيف أفٌ  يبنٌي 
ْلِبوُُِّّاْلَمْرءُُّّبـٌَْنَُُُّّيُولُُّّاّلل ََُُّّأن ُّ﴿إذل أف يتناٌص مع قولو تعاذل:   (.24) اآلية من: األنفاؿ سورة ﴾َوقـَ

 أبياتو يف راثء خولة أخت سيف الدكلة حيث يقوؿ: يف شعر أيب الطيب مبثوث يف كثري من قصائده، فلنقرأ مثال كالتناصُّ 

     مىٍغًفرىةن  ابألحزافً  رىبُّكى  جىزىاؾى                                 

 48الغضىبً  أخو حٍزفو  أخي كلٌ  فحٍزفي                               

                                                           

 .1/3: صدر نفسوادل (46)
 .1/75: فسوادلصدر ن (47)

 .94/1:التبياف (48)
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 ىػو شلػن كاحلػزف ،تكػره مػا منػو أصػابتك إذا ربتػك ىػو شلػن كالغضػب ،كالغضب احلزف ألف ؛األحراف من سيف الدكلةل استغفر إمنا
ُُّّۦقـَْوِموُُِِّّإَل ُُُّّموَسى  ُُّّرََج ََُُّّوَلم ا ) تعاذل: قولو يف تعاذل هللا صبعهما كقد ،فوقك  إذا كاإلنسػاف ،150...اآليػة( األعػراؼ َأِسـًفاَُّغْضبَ 
 .منو يستغفر شلا ادلقدكر على كالغضب دبراده جيرً  دل حيث ادلقدكر القدر على فكأنو تصيبو دلصيبة حزف

ع مػا ال تقتصػر علػى داللػة كاحػدة، يتنػاص مػع القػرآف الكػرمي كيذيبػو يف شػعره ككػأين أراه منسػجما يف ذلػك مػ شلتػدةه  كللمتنيب معػافو 
إف ادلعاين مطركحةه يف الطريق، يعرفها العجمي كالعريب، كالقركم كالبػدكم، كإمنػا الشػأفي يف إقامػة )ذىب إليو اجلاحظ حيث يقوؿ: 

 يقوؿ ادلتنيب: 49(الوزف كزبري اللفظ

صاًئبً  كبىنيى  بىيين ما البػيٍعدً  ًمنى           أًحٌبيت كبػىنٍيى  بػىٍيين ما لىٍيتى  فىيا
ى
 50ادل

مػػػين،  قريبػػػةه  ليػػػت األحبػػةى ك  ،بعػػدىمك عػػػين دتٍ عيػػبػى  كليتهػػػا ،ادلصػػائب مواصػػػلة صػػلويناك  ليػػػتهمففػػادلتنيب يرجػػػو كيتمػػ  يف بيتػػػو قػػائال: 
نَـ ُُّّبـَْيـيِنُُّّلَْيتَُُّّّيُُّّقَالَُُّّجاَءنُُِّّإَذاَُّحّت  ُّقولو تعاذل: ) يف مع القرآفً فيو  تناص  كقد  .قد بعدت كادلصائبي  ُّفَبِـْئسُُّّاْلَمْشـرِقـٌَْنُُّّبـُْعـدَُُّّوبـَيـْ
 .38اآلية  سورة الزخرؼ (اْلَقرِينُّ

ــْومَُّ)كقولػػو تعػػاذل:  ــوُُُّّســوءُُِّّمــنَُّعِمَلــتَُُّّوَمــاُُّّم َْضــًراَُّخــًْنٍُُِّّمــنَُُّّعِمَلــتُُّّامــُّنـَْفــسُُُّّكــل ََُُّّتِــدُُّّيـَ نَـَهــاَُّأن َُُّّلــوُُّّد ُّتـَ َنــوُُُّّبـَيـْ ُّۗ ُُّّبَِعيــًداَُّأَمــًداَُّوبـَيـْ
 .30اآلية ؿ عمرافآسورة (ِِبْلِعَبادَُُّّرُءوفَُُّّواّلل ُُُّّۗ ُُّّنـَْفَسوُُُّّاّلل َُُُّّوُُيَذِّرُُكمُُّ

 كمن التناصات القرآنية اليت تناص فيها ادلتنيب كأبدع فيها أديا إبداع قولو:

يىعقوبً  أجفافً  يف يوسيفى  قىميصي        مىسىاًمًعوً  يف سيؤاؿو  كيلٌ  كىأفٌ 
51 

أف ينطلق مػن الفػراغ أك الالشػيء، فهػو كغػريه مػن الشػعراء كثػريا مػا كػاف  دل ينشأ إبداع أيب الطيب من فراغ، إذ ال ديكن ألم مبدعو 
فات ربمػػل بعػػض صػػ ،بعػػض اآلًيت القرآنيػػة؛ ىادفػػا مػػن كراء ذلػػك إذل إغنػػاء ذبربتػػو الشػػعرية، كربطهػػا بتجػػارب سػػابقة يستحضػػر

ـَذاُِّبَقِميِصـيُّاْذَىبُـواالتجدد كاالستمراية، ففي بيتو ىذا استثمر قصة سيدا يوسف كأبيو يعقوب، قاؿ هللا تعػاذل: ) َُّعلَـى ُُّّفَـأَْلُقوهُُُّّىَ 
 .(93اآلية ) سورة يوسف (َأْْجَِعٌنُُِّّبَِْىِلُكمَُُّّْوْأُتوينَُُّّبِصًنًاَُّيَْتَُُّّأيبَُُّّوْجوُِّ

 ومن يسألون كبريا كيكوف سعيدا، عندما خأيت  منتهى اجلماؿ حيث يقوؿ: إف كافورا يفرح فرحايف  نف الذكرإف بيت أيب الطيب اآل
زلتاجا، فيشبو حاؿ ادلمدكح كافور بفرحو كسعادتو، حباؿ سيدا يعقػوب الال يرد سائال ك  فكافوره  ،طلبا للعوف كادلساعدةم حاجاهتً 

هي يوسػفى حػٌي، فػأ  م تنػاص رائػع كصبيػل اسػتفاد منػو ادلتنػيب مػع آًيت مػن قصػة يوسػف !عليو الصػالة كالسػالـ عنػدما سػع أف كلػدى
 كىذا البيت يذكرا ببيت زىري بن أيب سلمى الذم قاؿ فيو:

                                                           

 40/1ىػ، منشورات اجملمع العلمي العريب اإلسالمي، بريكت، 3،1388طاحليواف، اجلاحظ، ربقيق عبدالسالـ ىاركف،  (49)
 .149/1:التبياف (50)
 .172/1:التبياف(51)
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تىو ما إذا تراهي   52سائليوٍ  أنتى  الذم تيعطيو كأن ك        ميتػىهىلًٌال جئػٍ

 لذين جاؤا من بعده قولو:كمن تلك التناصات اليت استفرد هبا ادلتنيب من بني الشعراء ادلعاصرين لو كا

ى  كال وابن سي مكٍ  دي مٍ احلى  الفى     لذى األى  منً  االصن خى  زؽٍ رٍ يػي  دل اجلودي  اذى إً 
اقين ابى  اؿي ادل

53 

ادلتنيب يف بيتو ىػذا ديػدح  كػافورا فهػو رجػل كػرمي معطػاء، كىػو)ادلتنيب( يف الوقػت نفسػو ينفػر مػن ادلػرام كمػن الػذين يواجهػوف النػاس 
ل، فهػو يركػز عػن القػيم ادلثلػى الػيت سبثػل عػزة الػنفس كطيبتهػا كاللفػع عػن ادلػن يف العطػاء، كنػراه جليػا ككاضػحا إبعطياهتم ابدلن كاألذ

َُّواأْلََذى ُُِِّّبْلَمـنُّ َصـَدقَاِتُكمُّتـُْبِطلُـواَُّلُُّّآَمنُـواُّالـ ِذينُُّّأَيـ َهـاَُّّي)متأثرا كمتناصا مع اآلية القرآنية اليت كردت يف سورة البقرة قاؿ تعاذل :
ُّل ُُّّۗ َُُّّصْلًداُّفـَتَـرََكوَُُُّّواِبلٌُُّّفََأَصابَوُُُّّتـَُرابَُُّّعَلْيوَُُِّّصْفَوانَُُّّكَمَثلَُُّّفَمثـَُلوُُُّّۗ ُُّّاآْلِخرَُُِّّواْليَـْومُُِِّّبّلل ُُِّّيـُْؤِمنَُُّّوَلُُّّالن اسُُِّّرََئءََُُّّماَلوُُُّّيُنِفقُُِّّذيَكال ُّ

 (264)البقرة  (اْلَكاِفرِينُُّّاْلَقْومَُُّّيـَْهِديَُّلَُُّّواّلل ُُُّّۗ َُُّّكَسُبواُّّمِّ اَُّشْيءَُُّّعَلى ُُّّيـَْقِدُرونُّ

قاتً  أجػػورى  تبطلػػوا العػػنفهم بػػكي يثػػة، فػػا سػػبحانو خياطػػب ادلػػراينيتعػػاأ أصػػحاب القلػػوب ادلريضػػة كاخلبالكرديػػة كاآليػػة   ابدلػػنٌ  كمصػػدى
 الظاىر يف ناسال يرل فيما مالو ينفق أف كذلك بعملو، إًيىم مراءاتو كىو(، الناس رائء)  مالو ينفق الذم كفر أبطل كما، كاألذل

 سػخيٌّ  ىػو: فيقولػوا عليو الناس ليحمده ظاىرنا ينفقو كإمنا الثواب، منو طالب كال هللا بو مريدو  غريي  كىو عليو، فيحمدكنوكه ر كي ذٍ ي أف
 من وعلي ىو ما يدركف فال، أنفق ما إنفاقو يف النية من مستبطنه  ىو ما يعلموف ال كىم الثناء، بو فيحسني  ،صاحله  رجله  كىو، كرميه 

 كقاؿ احلاسبي : إف ىذا البيت من قوؿ احلكيم: إذا دل تتجرد األفعاؿ من الذـ كاف اإلحساف إساءة. .التكذيب

ُّاحديثُّالنبويُّالشريف ُّ-ب

 تناٌص ادلتنيب مع حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كثرينا يف شعره، كمن ذلك قولو يف مدح سيف الدكلة:

ا قلوبه                               لنا كألىلًو أبدن

 (54)ىتالقى يف جسوـو ما تالق      

، يعػػين ضلػػن نػػذكرىم، كىػػم يػػذكركننا فكأننػػا نتالقػػى ابلقلػػوب، كىػػذا تتالقػػى يفٌ  يػػذكر لنػػا ادلتنػػيب أٌف أىػػل ىػػذا الربػػع قلػػوبه 
 .(55)"األرواحُّجنٌدُُُّمن دةُّفماُّتعارَفُّمنهاُّائتلفُّوماُّتناكرُّمنهاُّاختلفتناٌص مع قولو ملسو هيلع هللا ىلص: "

 كقوؿ ادلتنيب:

                                                           

 .92ـ، ص1،1988اف،طلبن ديواف زىري بن أيب سلمى، شرحو، األستاذ علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية بريكت (2)
 .4/283 :التبياف (53)

 .2/294: التبياف (54)
 .3/76. ينظر تفسري ابن كثري، صباؿ الدين أبو الفداء، دار األندلس، بريكت، بدكف تريخ: 2638(، كركاه مسلم يف صحيحو برقم 3158ركاه البخارم رقم ) (55)
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   كمبى وا شوارً في أف  ربي  الدينً  أغايةي                           

ا األممي هى من جهلً  ًي أمةن ضحكتٍ               
(56) 

ح   ضحكت منكم األمم، كيف احلديث النبوم  ،يقوؿ ادلتنيب ألىل مصر ال شيء عندكم من الدين إال  إحفاء الشوارب
 .(57)"إنّوُّأمرُّإبحفاءُّالشواربُّوإعفاءُّاللحى: "الشريف

 كقوؿ ادلتنيب:

    ما قيتًلتي شهيدي ك  كم قتيلو                          

 58)كدً دي اخلي  ردً كى كى لى الطُّ  بياضً لً           

ا دلا ركم يف احلديث: " ُّوكتمُّماَتُّشهيًداكىنا جعل ادلتنيب قتيل احلٌب شهيدن  .(59)"إن َُّمْنَُّعِشَقُّوعف 

 كقوؿ ادلتنيب:

   ٌشٍقنى من فمي رىشىفاتو يل                           

ىين  فيو أحلى من التوحيدً            
(60) 

 سبراحلقيقة أف  )التوحيد( نوع من بوابتو أحلى من كلمة التوحيد كىي )ال إلو إال هللا(، ك كىنا يذكر الشاعر أف رشفات زل
ثالثَُّمْنُُّكن ُّكفيو تناٌص مع احلديث: " كالشاعر مغـر أبف يلقي ادلتلقني يف شراؾ ادلعاين، ، كىو الصحيح،ادلدينة ادلنورةالعراؽ أك 

 .(61)"فيوُّوجَدُّحالوةُّاإلَيان

 :كقوؿ ادلتنيب

    تعج ل يف كجوب احلديكدً                         

كحٌدم قيبيلى كجوب السجودً        
(62) 

                                                           

 .4/187: التبياف (56)
 .14/187بريكت:  لساف العرب، ابن منظور، دار صادر، (57)
 .1/313: التبياف (58)
، بػػل ذىػػب أغلػػبيهم" أىػل احلػػديث" إذل أنػػو حػػديثه موضػػوعه، كمػا بػػنٌي ذلػػك األلبػػاين كغػػريه. ، قػػاؿ أىػػل الصػنعة ابحلػػديث ىػػذا حػػديث يف سػػنده ضػعفه 1/315ادلصػدر نفسػػو:  (59)

  ـ28/11/2005ق،  1426شواؿ  27راجع موقع إسالـ كيب، تريخ النشر: االثنني 
 .1/315ادلصدر نفسو:  (60)
 (.15صحيح البخارم: كتاب اإلدياف، حديث رقم ) (61)
 .1/346التبياف:  (62)
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ـ، دبع  أٌف عقلو دل يكتمل، فالصالة دل ذبب يبلغ احللم، أم: دل يبلغ سن االحتالكيشري ادلتنيب ىنا إذل أنو كاف صبيًّا كدل 
ثالثة ُّالصيبُّحّّتُُّيتلمُّأوُّيستكملُّمخسُّعشرةُّسنةُُّّرُِفَ ُّالقلُمُّعنعليو بعد، كىنا تناٌص الشاعر مع حديث الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: "

 .(63)"حّتُّيُفيقُّوعنُّالنائمُّحّتُّيستيقظُّوعنُّاجملنون

كىػػذه النصػػوص تفيػػد أبف  التكليػػف إمٌنػػا خأيت بعػػد سػػن الطفولػػة كبلػػوغ االحػػتالـ، كمػػن طػػرؼ آخػػر يصػػنع نفسػػو موضػػع 
 س يف موضع العقاب كتطبيق احلدكد.التعليم كاللبية كلي

 :قولو ا مع احلديث النبومفيها تناصن  فى اتو اليت كظ  كمن أبي

بً صى القى  رً ن سائً ا مً نى القى  رً سيٍ  ل  زلى         مي هً لًٌ كي   اسً الن   وؾً لي ن مي مً  مٍ تي لٍ لى حى 
64 

لى كم عند ادللوؾ كالقنا علي ديدحهم ادلتنيب أب م أصحاب شرؼ كأنفة يعطوف على ادلسألة كال يعطوف على الغلبة كالقهمر، ففضٍ 
إن ُّمثليُّومثلُّاألنبياِءُّمنُّقبليُّكمثِلُّ ) : عليو كسلم صلى هللاي  الرسوؿً  قوؿً  كتناص  مع ادلتنيب ادلع  اقتبسى كقد  ،سائر القصب

ُُّوِضَعْتُّىذهُّ رجٍلُّبىنُّبيًتاُّفأحسنُوُّوأْجلُو،ُّإلُّموضَ ُّلَِبنٍةُّمنُّزاويٍة،ُّفجعَلُّالناُسُّيطوفوَنُّبوُّويعجبونُّلوُّويقولون َُّىال 
 65(؛ُّوأنُّخامتُّالنبيٌنبنُة؟ُّقال ُّفأنُّالّلِبنةُُّالل

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

                                                           

 .1/50ادلصدر نفسو:  (63)
 1/94:صدر نفسوادل(64)

 .873ص ،ـ1،2002ط دمشق، كثري، ابن دار ،3535حديث رقم  كتاب ادلناقب  البخارم، إساعيل بن دمحم لإلماـ البخارم، صحيح(65)
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ُّاملبحثُّالثالث ُّ

ُّالتناّصُّالثقايف ُّ
مػن أبياتػو تسػرم مسػرل  ال مثيػل ذلػا، فكثػريه  مثاؿ الػيت بػرع الشػاعر هبػا براعػةن كيتمٌثل التناٌص الثقايف يف شعر احلكمة كاأل

 م، من ذلك قوؿ ادلتنيب:لوف للتدليل على صٌحة أقواذل، كاستشهد هبا القائادلثل، فتغٌ  هبا الناس كأنشدهتا األجياؿي 

    سبٌلكها اآليت سبلُّك سالبو                        

 (66)كفارقها ادلاضي فراؽى سليبو         

 .(67)"تركها األٌكلوفأيديكم أسالبى اذلالكني كسيلكها الباقوف كما إف  ما يف كىذا تناٌص مع ادلوعظة ادلعركفة: "
و كانتهى أجلو، قد مضى كىلك، كانتقل كٌل ما كاف لو إذل غريه، كقد أتى الذم انقضت مدت كٌل من النٌصني جيعل مىن
سلب ذلك الذم مضى، فتحٌولت الصورة إذل سالب كمسلوب، كىذا البيت جاء يف عزاء سيف ليحٌل زلٌلو، فكأف  الذم أتى قد 

 الدكلة يف موت عبده.

 كقوؿ ادلتنيب:

   كاإذا تٌرحٍلتى عن قوـو كقد قدري                        

قهيٍم فالراحلوفى ىيمي أٍف ال تيفار             
(68) 

كىذا البيت يتناٌص فيو ادلتنيب مع قوؿ احلكيم: "مىٍن دل يردؾى لنفسو فهو النائي عنك كإٍف تباعدتى أنتى عنو"
(69). 

البيػت كاحلكمػة علػى أٌف إذا دل ربصػل زلاكلػة اإلرجػاع دؿ  ىػذا علػى البعػد الػداخلي فالراحػل ىػو ادلقػيم كلػيس  معكىنا جيي 
إذل زلاكلػػة إرضػػائو كإكرامػػو لكػػاف قػػد دفػػع صػػاحبو  متعٌلقنػػا هبػػذا الػػذاىبً  ابلقلػػب، فلػػو كػػاف القلػػبي  الرحيػػل متعلٌػػقه  الػػذاىب؛ ألف  

 للحيلولة دكف رحيلو.

 ككذلك قوؿ ادلتنيب:

    عواقبيوي  لعل  عتبكى زلموده                            

ا صٌحًت األ           ـي ابلعىلىلً فريدب  جسا
(70) 

                                                           

 .1/50:افتبيال (66)
 ادلصدر نفسو: ادلوضع نفسو. (67)
 .3/367ادلصدر نفسو: (68)
 .3/372: صدر نفسوادل (69)
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و لصػػالح األعضػػاء كػػالكٌي كالفصػػد اللػػذين يفسػػداف األعضػػاء لصػػالح العضػػكىػػذا يتنػػاٌص مػػع قػػوؿ احلكػػيم: "قػػد يىفسػػدي 
 .(71)"غريمها

 أف تبقى األجزاء األخرل. منها ألجلً  بفقد بعضو  حُّ ة من ىذا التناٌص أٌف األجساـ تصكاحلكم

 كقوؿ ادلتنيب:

    نايهوفي علينا أٍف تيصابى جيسومي                     

 (72)لنا كعقوؿي  كتسلمي أعراضه           

حلكيم: "عللي اإلفهاـ أشٌد من علًل األجساـ"كالشاعر يتناٌص مع قوؿ ا
(73). 

ا، نىػا كعقولي نى أعراضي  كيبنٌي الشاعر أف من اذلني أف تصاب األجساـ يف احلركب، كأٍف تتعرض للجراح كالقتل على أف تسلمى 
 كلعل  ما جيمع بني ىذين النصني ىو أٌف األجساـ أتيت يف مرحلة تلية كتسبقها األعراض كالعقوؿ.

 لشاعر ادلتنيب:كقوؿ ا

    كأغىٍيدي يهول نفسىوي كلُّ عاقلو                       

عفيفو كيهول جسمىوي كلُّ فاسقً          
(74) 

كىنا يتناصُّ الشاعر مع قوؿ احلكيم: "اللبيبي يهول األركاح كالفاسق يهول السفاح"
. كيف ىذا البيػت إشػارة إذل أٌف (75)

 كالفاسق اجلاىل دييل إذل اجلسم. ل إذل زلٌبة النفس،ادلتنيب كرمي النفس ال دييل إذل ما فيو حرجه، فالعاقلي اللبيب ديي

 كقوؿ ادلتنيب:

ا                        كأظلمي أىلى الظلًم مىٍن ابتى حاسدن

ىٍن ابتى يف نعمائًًو يتقٌلبي            
 76)دل

كالتناٌص ىنا كاضح مع قوؿ احلكيم: "أقبحي الظلم حىسىدي عبًدؾ الذم تنعمي عليو لك"
(77). 

                                                                                                                                                                                     

 .3/81: التبياف (70)
 .3/86ادلصدر نفسو:  (71)
 .3/109ادلصدر نفسو:  (72)
 .3/110ادلصدر نفسو:  (73)
 .2/317:صدر نفسوادل (74)
 .2/317: لتبيافا (75)
 .1/185ادلصدر نفسو:  (76)
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ُّةاخلامت

فيهػػػا  قػػػقي حي مسػػػافاتو  ذلػػػذا التشػػػابوً  دى جيػػػ مػػػن أفٍ  لمتنػػػيبل كابلتػػػارل البػػػد   خػػػر حتمػػػيه مػػػع اآل شػػػابوى التٌ  ف  كىكػػػذا يتضػػػح لنػػػا أ
 ضػب ، حيػث تظهػري ، كىذا ما حػدث ابلكادلعريف لدل الشاعر ثقايفاللاكم الكمها حي لةي أ، كىذه ادلسكرارى قق فيها الت  كال حي ضافةى اإل

احتوتػو ذاكرتػو عػرب مراحػل زمنيػة  كالػديين اللػذينً  سػتقي مادتػو مػن سلزكنػو الثقػايفز ادلتنيب عن غريه من الشػعراء، فهػو يسبيٌ  خصوصيةي 
 إنتػاجى  يعيػدي  هػو، فجديػدةن  ىويػةن  فاكتسػبتٍ  ،ذلػا ال حصػرى  للتمػدد حيػث يسػتدعيها اسػتدعاءن  قابلػةه  دهعن القدديةي  متعاقبة، فالنصوصي 

 عنو. مغايرةو  الذم تناص  معو إبضافاتو  النصًٌ 

بػني  الدالليةي  العالقاتي  مع القرآف الكرمي كاحلديث النبوم، حيث تظهري  ا يف شعر ادلتنيب عندما يتناصُّ جلين التناص  كيربزي  
 ين كقصة يوسف كموسى عليهما الصالة كالسالـ،آكثر ما يكوف التناص عنده يف القصص القر أاجلمل الشعرية كاآلًيت الكردية، ك 

يف  ادلتنيب يف ديوانو مزينةن  اتي فتبدك لنا تناص   العاليةً  نسانيةً للمعاين اإل أصيله  منبعه  الكرميً  فً آر ابلق ثرى أالت ف  أكاحلقيقة اليت الشك فيها 
بػو الطيػب أ ، فقػد اقتػبسى عليػو كسػلمى  ى هللاي صػلٌ  الدعوة السامية اليت جاء هبا نبينا زلمده  شعاعاتً إب بهرى انٍ ك  رى ثػٌ كأت شعره، فقد غاصى 

 .ينآمن قصائده من لفظ قر  ما زبلو قصيدةه فقلٌ  ،كاره كقصصوفأصوره ك  شيءو  ف كل  آمن القر 

ـي دكف قصػػدو  خأيت هبػػا الشػػاعري  عبثيػػةن  ، فهػػي ليسػػتٍ كمتنوعػػةو  سلتلفػػةو  ادلتنػػيب ذات أشػػكاؿو  اتي فتناص ػػ الػػيت  وي أىدافىػػ ، كإمنػػا زبػػد
 رلػرد اقتباسػاتو  ليسػتٍ  واتي فتناص ػ ،كعميقػةن  يت رمزيػةن و، كيف الغالػب أتنص ػ، فتثرم من خالذلا زلددةو  سياقيةو  يقصدىا، كتقـو دبهماتو 

تبعػث غراضػو ك أو الشعرم، فتخدـ ها كيصهرىا يف نصًٌ كيدرلي  ادلتنوعةً  ذل امتصاص تلك ادلصادرً إىا ، بل يف الغالب يتجاكزي كتضمنيو 
 . جديدةن  حيائيةن إ فيو طاقةن 

 معاينى كألفاظنا اقتبسػها يف غػرض شػعرم مػا، فيجعلهػا يف غػرضو  األغراض، فقد يستعملي  ا من احيةً هى بػى لى ات ادلتنيب قػى كثري من تناص  ك 
  واتً علػى تناص ػ تعثػري  تكػادي  فػالعليهػا،  التصرؼ يضاؼ لعبقريتو كشخصيتو كحدة ذكائػو، حبيػث يصػرؼ ادلعػاين ادلتنػاص   اآخر، كىذ

 .كالتدقيقً  ، بل البد من التمحيصً جليةن  ةن ظاىر 

 على آخر. يطغى جانبه  كادي فال ي ،دبيةو الدينية كاألاتً بني تناص   أبو الطيب كيف احلقيقة كازفى 

 .اعامن  ثالثنيك  كنٌيف ئةكما أف ادلتنيب تناص  مع كباًر الشعراء كثريا كامرئ القيس يف العصر اجلاىلي، كأيب سباـ الذم سبقو دب

 بػو لػةه جػدا كبيػت أيب العتاىيػة الػذم استشػهداكيف الغالب دل تكن تناٌصاتيو مباشرةن ككاضحةن، كإٍف كًجدٍت جليةن كمباشرةن، فهي قلي
 ادلعاصػرين الشػعراءً  كتنػاصًٌ يف النظرًيت النقدية ادلعاصػرة،   ضمن األبيات اآلنفة الذكًر، كيوصي الباحثاف إبجراء ادلزيد من البحوث

 .ال يف  بريقو كبريو   لشاعرو  بنتائ ى متنوعةو  النقدً  إلثراء رلاؿً ؛ كذلك ادلتنيب مع

ُّ
                                                                                                                                                                                     

 سو: ادلوضع نفسو.ادلصدر نف (77)
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