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والتطبيقي ظاهرة التنـاص يف ديــــــــوان الشاعر 
اdي ،)ه803-(      الميـــــين عبد الرحمي الربعي

 eـز ديوانه الشعري بغزارة املوروث ا?يين متيــ
  .وإالنساين وكثافة معامل التناص

و تسعى كذu ٕاىل رصد مصادر التناص 
 ـاتيف متنـــــــه الشعري،و الكشف عن آليـــــــ

اسـتدعاءه للنصوص السابقة وتوظيفها توظيفا 
دالليا، منطلقني من مج� من التساؤالت  جامليا و

ما دال� التناص مع املوروث : اجلوهرية من ٔابرزها
وما  ؟ا?يين وإالنساين يف جتربة الربعي الشعرية

  وما الغاية منه؟ ؟ٔابعاده امجلالية
  

 

 
 

 

 

 

Abstract: 
This study either at the practical 

parts explores the phenomenon of 

intenrtextuality in the divan of yemen 

poet Abed Arahim Alboryi (H803-), 

which contains considerable amount 

of human being and divine heritage 

plus plenty of intertextuality features. 

Besides that, this study aims to 

detect the intertextuality source in its 

poetic form, and discover the 

mechanism that it was used at the 

previous texts and how it was 

employed in a semantical and 

aesthetic way, Starting from a number 

of intrinsic questions, the essential 

ones are:what is the intertextuality 

indication with the divine and human 

being heritage at Alboryi's poetic  

experience? What is its aesthetic 

dimensions? And what its purpose? 
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        : : : : دميدميدميدميــــققققــــتتتت        
يكون خاليا لك نص ٕاىل نص سابق عليه ينمتي، ذu ٔانe العمل أالديب شعرا اكن ٔاو نرثا ال 

ال جند نصا مكتو¤ اكن ٔاو مقروءا يف عز� « ٕاذ  ،وبريئا بشلك ٔاو بآخر من نصوص ٔاخرى سابقة مطلقا
، )1(»عام سواه، بل ٕانe النص ال حيقق نصيته ٕاالe من خالل التداخالت النصية مع طائفة من النصوص 

لنص املنتج، حموال لها مع متطيطها ٔادجمت هذه أالخرية وانصهرت بكيفيات وطرائق متباينة داخل بوتقة ا
، مؤدية )2(ٔاو تكثيفها وممتص لها ٔايضا جبعلها من عند+ته، وكذا منسجمة مع فضاء بنائه ومع مقاصده 

  .بذu وظائف داللية وجاملية جديدة مغايرة يف الكثري من أالحيان
اج أالديب، ٔالن فاملبدع كام هو معلوم ال ينطلق من فراغ وعدم ٔاثناء معلية الكتابة وإالنت

، ud جنده يستند ٕاىل خلفيات معرفية وثقافية )3(»ٔاساس ٕانتاج ٕاي نص هو معرفة صاحبه للعامل «
سواء اكن ذu بوعي منه ٔام دون وعي، من ٔاجل خلق نص ٕابداعي  ...دينية واجÀعية و¿رخيية و

  .مغاير يف ضوء رؤى معارصة وجديد يف آن
            ....آلياته يف العمل أالديبآلياته يف العمل أالديبآلياته يف العمل أالديبآلياته يف العمل أالديب    التناص والتناص والتناص والتناص و     ----1111

حيث كشف عند مقاربته ،قد يكون Åم سعيد يقطني ٔاكرثا تركزيا وتكثيفا ملا ٔاوماÃٔ ٕاليه آنفا
النص ينتج مضن بنية « بأنe  ،ملفهوم  التفاعل النيص، واdي يسـتعمÈ مرادفا ملا شاع حتت مفهوم التناص

ختلف أالشاكل اليت تمت هبا نصية سابقة، فهو يتعالق هبا ويتفاعل معها حتويال ٔاو تضمينا ٔاو خرقا، و مب 
 سواء، عىل والعرب الغربني النقاد طروحات عن كثريا خيتلف وهو هبذا الطرح ال .)4(»هذه التفاعالت 

  .Ôصطالح حيث من ٕاالe  التناص ملفهوم تعريفهم يف
وميكننا ٔاْن نوجز ما ٔاراد ٔاْن يوحضه سعيد يقطني مؤسس وÕة النظر السابقة يف النص 

ه، وهو ٔانe العمل أالديب يتألف من كتا¤ت متعددة تنحدر من ثقافات عديدة تدخل يف املقتبس ٔاعال
  .)5(وهبذا تصبح لك كتابة خالصة لكتا¤ت ٔاخرى سابقة لها،تعالق وتفاعل مع بعضها البعض

ونفهم من هذا ٔانe التناص ٔامر ال مناص منه، مادام املؤلف ال ميكنه ٕاالe ٔاْن يق� ٔاو حيايك فعال 
وتأسيسا عىل هذا القول ،وما متقدما عليه كام ٔاشار ٕاىل ذu روالن ¤رت ومحمد مفتاح و آخرونهو د

فال ميكننا ٕانتاج قصائد ٕاالe انطالقا من قصائد ٔاخرى، وال ٕانتاج روا+ت ٕاال انطالقا من روا+ت 
  .)6(ٔاخرى

   ؟يهلكن هل معىن هذا ٔانe املؤلف ٔاو الاكتب يصبح جمرد Ãخس ومق� ٔالفاكر سابق 
  : ال شك ٔان إالجابة عن هذا السؤال سـتكون ¤لنفي، ud نتساءل هنا

  ؟ما يه أالساليب والطرائق اليت متكن املؤلف من اسـتغالل نصوص غريه بشلك ٕاجيايب وفّعال       
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وما  ؟و ٕاذا اكن ٔاي نص حمكوم حÀ ¤لتناص، مفا العالقة بني النص الالحق والنصوص السابقة     
    ؟طبيعهتا

ٕانe النص حني يتداخل ٔاو يتعالق مع نصوص ٔاخرى سابقة عليه فٕانe هذا ال يعين بتا¿ حمااكهتا    
¤لرضورة، بل ٕانe التناص يتجسد من خالل مجموعة من االٓليات والطرائق اكملعارضة و اëالفة 

اعÀدا عىل ٕاخل، و ٕالْن اكن التناص يراهن يف اشـتغاí النقدي عىل ٕاعادة بناء النص ..والتحويل
النصوص السابقة والالحقة اليت تفاعل معها، فٕانe حقيقته تمكن يف وظائفه النقدية وآلياته اëتلفة، الىت 

  .قد تسعف ا?ارس يف المتيزي بني النصوص املتفاع� واملتحاورة
 Èيلجأ املؤلف ٕاىل آليات ٔاو طرائق يسـتغل فهيا النصوص السابقة  يف مع uوتأسيسا عىل ذ

  :ولعل ٔامهها ،نتج òام اكن جنسه أالديبامل 
وتعد الباحثة الفرنسـية جوليا كريستيفا من ٔاوائل النقاد اdين ٔاخذوا مببدٔا التحويل بوصفه  ::::التحويلالتحويلالتحويلالتحويل - 1

آلية من االٓليات النقدية الىت يقوم علهيا التناص، ولعّل هذا ما جعل الباحثة يف تعريفها للنص أالديب، ال 
eه بل ٔاضافت ٔانe لك نص هو امتصاص وحتويل  ،عبارة عن لوحة فسـيفسائية تقف عند حدود القول ٔان

ولكن ،وٕاثبات ونفي لنصوص ٔاخرى، فأالمر ٕاذن ال يتعلق ٕ¤عادة ٕانتاج املادة املقتبسة حبالهتا القامئة أالوىل
 (7).ٔاي ٔانe أالمه هو إالضافة والتعديل ،بتحويلها ونقلها وتبديلها

فقد يكون تذكرا،ٔاو تلميحا ٔاو « يين ٔاشاكال ؤامناطا  كثرية عند لوران ج " التحويلالتحويلالتحويلالتحويل""""ويتخذ  
فالاكتب  .)8(»ٔاو اسـتلهاما بتحويل اجتاه معىن ما،اقتباسا لوحدة نصية جمردة ومنزتعة من سـياقها أالصيل

يف هذه احلا� يسـتدعى نصوصا غائبة مع ٕاعادة بلورهتا ليبين لنفسه ٔاسسا جديدة تكون منسوبة ٕاليه يف 
  .أالخري

اختذ محمد مفتاح من التداعي بقسميه الرتامكي والتقابيل آلية من آليات التناص، وقد : : : : داعيداعيداعيداعيالتالتالتالت ----2222
    :)9(قسمه ٕاىل مكونني ٔاساسني

يقع بأشاكل خمتلفة اكٔالÃكرام، ويشمل اجلناس ¤لقلب والتصحيف، والباركرام والرشح  ::::المتطيالمتطيالمتطيالمتطيطططط - أ 
لك هذه االٓليات  محمد مفتاح ٕاىل ٔانe وذهب  والتكرار وÔسـتعارة والشلك ا?رايم ؤايقونة الكتابة،

تشلك ٔاساس هندسة النص الشعري، òام اكنت طبيعة النواة، وكيفام اكنت مقصدية الشاعر،فٕاذا قصد 
 .إالقتداء فٕانه ميطط مادحا، وٕاذا تو� السخرية قلب مدحه ٕاىل ذم ¤لكيفية نفسها

ٕاحا� تذكرة،ٔاو ٕاحا� حمااكة، : ين ٕاىلوحيصل بلك ٔاشاكل إالحا� اليت قسمها حازم القرطاج ::::إالجيازإالجيازإالجيازإالجياز     - ب
 .ٔاو مفاض� ٔاو ٕارضاب ٔاو ٕاضافة

ال شك ٔانe االٓليات وأالساليب اليت ذكرÃها آنفا، تعكس لنا حبق، بأنe التناص ظاهرة لغوية 
معقدة تسـتعيص عىل الضبط والتقنني، ومع ذu، فهذا ال يؤثر عىل ما حيققه التناص من اجيابيات، لعل 
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eه جيسد قدرات املؤلف والقارئ عىل حد سواء يف ٔامهها انفتا ح النص وتعدد دالالته و معانيه، كام ٔان
امتالك خلفية ثقافية ¿رخيية ال يسـهتان هبا، ¤ٕالضافة ٕاىل ما ذكرÃ، يبقى التناص عامل òم يف جناح 

  .)10(العملية التواصلية اليت ٔابطلت لك حدود بني احلضارات والثقافات 
دل عىل ٔانe التناص ليس جمرد اسـتدعاء لنصوص سابقة وتوظيفها بشلك ي -حقيقة-وهذا 

eام هو توظيف فّعال í ٔابعاد داللية و جاملية و فنية،  ،عشوايئ حفسب، ال غاية í وال معىن من وراءه ٕان
eام يقوم ٔاصال عىل ف  تح فالتناص مبفهومه احلديث ال يعين اجرتار للنصوص املقتبسة ٔاو امتداد ٔافقي لها، ٕان

  .  )11(حوار مع النص املقتبس هبدف توظيفه وٕاعادة ٕانتاجه، رمبا برؤية خمتلفة قد تنهتـي به ٕاىل حد املفارقة 
 íومضن هذا املسار تتجه هذه ا?راسة ٕاىل حماو� الكشف عن جتليات التناص بأشاك

، من )*هـــ803-(ل�ين املتنوعة، وداللته اëتلفة، وطريقة توظيفه يف شعر عبد الرحمي بن ٔامحد الُربعي ا
  .خالل ديوانه الشعري

        : : : : مصادر التناص يف شعر الربعي ال�ينمصادر التناص يف شعر الربعي ال�ينمصادر التناص يف شعر الربعي ال�ينمصادر التناص يف شعر الربعي ال�ين    ----2222
مما ال شك فيه ٔانe لك أالعامل إالبداعية عىل اختالف ٔاجناسها ؤانواعها، لها ٔاصول ومصادر 

 eغرتاف من هذه أالصول واملصادر،يؤمن بأنÔ هذا تهنل مهنا وتعمتد علهيا، واملبدع حني يلجأ ٕاىل
هذه «أالسلوب يف العمل الفين يسامه بشلك كبري يف تقريب املعىن و تقويته و تعزيزه، فلكام اكنت 

اليت ات�ٔت علهيا  إالبداعيةعقيدة و ¿رخيا و فلسفة، فٕانe االٓ�ر وأالعامل : أالصول واملصادر حية
لود وماتت بعد والدهتا سـتقرتب من دائرة البقاء ٕانسانيا ومىت اكنت مفتع�، ابتعدت عن دائرة اخل

   )12(»مبارشة 
مفهنا ما ينمتي ٕاىل احلقل ،واملتأمل لشعر الُربعي جيده ميلء ¤لنصوص املوروثة اëتلفة ÔنÀء

الرتايث أالديب، ومهنا ما ينمتي ٕاىل احلقل ا?يين، وهو الغالب واحلارض بقوة يف نصوصه الشعرية، سواء 
رش ٔاو غري املبارش، كام ٔانe توظيفها واسـتدعاءها اكن متفاوت عن طريق التضمني ٔام Ôقتباس املبا

  .التأثري واحلضور يف املنجز الّشعري
        ::::املصادر ا?ينيةاملصادر ا?ينيةاملصادر ا?ينيةاملصادر ا?ينية    - - - - 1111----2222

نظرا ملا تمتتع به الل�غة ا?ينية من حضور وتأثري خاص يف الوعي امجلاعي، فضال عام ميكن ٔاْن 
عري عرية ، سعى الُربعي ٕاىل ا)13(تقوم به من ٕاثراء للنص الّشِ سـتغاللها وتوظيفها توظيًفا خيدم جتربته الّشِ

ا احلديث الرشيف فمل يلتفت ٕاليه ،داللًيا وجاملًيا وفنًيا، وقد هنل الربعي كثًريا من القرءان الكرمي eٔام
كثًريا، كام جند غياب لكي لتأثري الكتب الساموية أالخرى اكلتوراة وإالجنيل عىل لغة ؤافاكر الشاعر، 

ِلع عىل الكتب الساموية أالخرى، واكتفى ¤لقرءان واحلديث وهذا يكشف لنا eالُربعي مل يَط eوهذا قد  ،بأن
   .يكون ٔالسـباب رشعية معروفة ٔاو ٔالسـباب ثقافية
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        ::::القرءان الكرميالقرءان الكرميالقرءان الكرميالقرءان الكرمي - - - -     أ أ أ أ 
عرية، ولعل مشلكة  اعمتد الربعي كثًريا عىل القرءان الكرمي يف بلورة ٔافاكره وصياغة جتربته الّشِ

لته عىل التفتيش عىل عبارات جديدة ومعاين جلي� غري مسـهتلكة، تسـتطيع ٔاْن تنقل التعبري يه اليت مح 
ٔاكرب عدد من املشاعر و أالحاسيس، فطفق يسـتعري ويضمن من آ+ت القرءان الكرمي ما خيدم جتربته 

عرية و يقّوِهيا، من خالل لغة حتاكيه وصياغة تؤاخيه وٕاْن مل تبلغ شأوه   )14(.الّشِ
  ،uمن الطويل (  :"قليب املعذب" قول الربعي يف قصيدة ومن ٔامث� ذ(  

تـــِــــــــنَا وَما       لنا ٕاالe فُُ$ َصْفحــــــــَك َمرَكـــــُب  eــوفاُن َزال ـُ حاَط ِبنَا طــ             ))))15151515((((    ا%
 Ãُل ما يتبادر ٕاىل ذهن املتلقى مبارشة عند قراءة البيت الشعري السابق هو قصة سـيد eفأو

واليت ورد ذكرها يف القرءان الكرمي يف العديد من السور، عىل غرار سورة ،الم وقومهنوح عليه الس
الطوفان، ( املؤمنون وسورة هود، مع ٔانe الربعي مل يأخذ من القصة بأمكلها ٕاالe لكمتني اثنتني فقط هام 

� تمتحور حول ، لكهنام يف احلقيقة ياكدان يلخصان لنا القصة بأمكلها، مبا حيمالنه من دال)والف$ 
ِن آْصنَعِ الُْفْ$َ  ﴿﴿﴿﴿:، يقول هللا تعاىل يف سورة املؤمنون)إالميان واجلزاء ،العصيان والعقاب( لَْيِه ا%

(
فَا%ْوَحْينَآ ا

ْمُرÃَ َوفَاَر التeن�وُر  فَآْسُ$ْ ِفهيَا ِمْن ُلكِّ َزْوَجْنيِ ِاثْنَْنيِ َوا%  َذا َجآَء ا%
(
َبَق عَلَْيِه ِبا%ْعُيِننَا َوَوْحِينَا فَا الe َمْن سـَ

(
ْهَ$َ ا

َعكَ  eنَت َوَمْن م َويَْت ا% تَ َذا اسـْ
(
وَن    فَا ْغَرقُ م م� ُ eهن

(
اِطْبِين ِيف اdِيَن َظلَُموْا ا ْوُل ِمْهنُْم َوَال ُختَ عََىل الُفْ$ِ فَُقْل  الْقَ

اِملنيَ  eوِم الظ   )    16(.﴾﴾﴾﴾احلَْمُد ِ( اdِي َجنeنَا ِمَن القَ

 eف اللكمتني جمازا يف بيته الشعري ال حقيقة، مبتعدا هبام عن سـياقهام  وجند ٔان eالربعي قد وظ
" طوفان" القرءاين، لتعربا عن مشاعره ؤاحاسيسه وتطلعاته ٔايضا، واسـتطاع من خالل توظيفه للكمة 

 íبنا  ٔاحاط( يف صدر البيت، ٔاْن يصبغ عليه صبغة مأساوية تمتثل يف الغرق والهالك املعنوي، يف قو
، ؤاْن ينقل لنا ٔاكرب قدر ممكن من املعاÃة وإالحساس ¤لهالك، ومما يعانيه من ّمغ )طوفان زالتنا 

  .وحزن، من كرثة اdنوب واخلطا+، واليت ٔاحاطت به اكلطوفان من لك جانب
ا جعز البيت فنجده حيمل بنية تطلعية، تُظهِر رغبته يف اخلالص من اdنوب واخلطا+،  eٔام

ف الربعي لكمةوالطمع ب eومغفرته، و?ال� عىل هذا املعىن، وظ eوجل eف$(     صفح املوىل عز(     Èمبا حتم
 íشأنه يف قو eفحه عز eبص Ãف$ صفحك مركب( من دال� عىل النجاة واخلالص مقرو eوهبذا )ٕاال ،

ك بطوفان اخلطا+ عن اdنوب ¤لنسـبة للشاعر، مبثابة ف$ حتول بينه وبني الغرق والهال    يكون الصفح
  .والزالت

ويظهر من خالل ما ذكرÃه ٔانفا، ٔانe الربعي قد ٔاقتبس من القرءان الكرمي بعض أاللفاظ اليت 
ختُدم غرضه وجتربته الشعرية، بأسلوب غري مبارش، حيث ٔاخذ املعىن فقط وصاغه بلغته الشعرية مع 

eام يدل� عىل براعته وقدرته   وهذا ٕانْ  ،إالبقاء بعض اللكامت ا?ا� عىل االٓ+ت القرءانية دلe عىل يشء، فٕان
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اللغوية و الفنية يف املزج و التحوير والتعبري عن مكنوÃته، بلغة شعرية يتالىق فهيا املوروث ا?يين 
والنص الشعري املُبَدع، ولعلe هذا التوجه يف اسـتحضار الرافد من الرتاث ا?يين يف النص 

ٓ يؤكد مبا للقر ،الشعري من ٔاثر عىل املسـتوى الوجداين والرو1 تلقيا، وعىل املسـتوى الفين « مي ن الكرا
  .)17(»تشكيال، وعىل املسـتوى املضموين رؤية وتأثريا 

ٓ ويف قصيدة ٔاخرى، جند الربعي يتناص مع آية قر  نية من سورة الشعراء، مع بعض إالضافة و ا
  ) من الطويل( :"سـبحانه" التحوير، يقول الربعي يف قصيدة 

  ¿ ٌل تَرىض ِبِه اكن يَفعُل ا%   َك و ال قَلٌب َسلٌمي ُمَطهeٌر          وال َمعَ
فضلُ  ة       وال يَْبتَِغي فَضال ملن يَتَ ي من عند غَِريَك َرْمحَ         ))))18181818((((وال يَرَجتِ

زين يَْوَم يُْبَعثُونَ  ﴿:حيث جند يف البيت أالول ٕاشارة ٕاىل قوí تعاىل   َماٌل يَْوَم َال يَْنَفٌع     َوَال ُختْ
لٍب َسلٍمي ﴾  ٓ ، حمورا بذu النص القر )19(َوَال بَُنوَن   ٕاالe َمَن ٔاَىت َهللا ِبقَ ين حتويرا جامليا ٔاكسب البيت ا

بعدا جامليا وٕاحيائيا و دالليا، ومظهرا كذu ق� حيلته وهوانه، شاكيا ¤كيا من سوء ما اقرتفه من اdنوب 
رمي، لكن ما ينبغي التنويه عليه يف هذا املوضع، هو ٔانe الُربعي واخلطا+، طالبا العفو والرمحة من ربّه الك

 íالعفو واملغفرة،  - مع هذا -راجيا) ٔا¿ك وال قلب سلمي مطهر(¤لغ نوعا ما يف النكري عىل نفسه بقو
لٍب َسلٍمي  ﴿﴿﴿﴿:الكرمية لالٓيةو¤لعودة ٕاىل تفاسري العلامء واملفرسين  ٔان ُجلe ،جند )20(﴾﴾﴾﴾ٕاالe َمَن ا%ىت َهللا ِبقَ

ا اdنوب فٕانه  eالقلب السلمي يف سـياق االٓية  يعين السلمي من الرشك والنفاق، ؤام eالتفاسري جتمع عىل ٔان
   :ال يسمل مهنا ٔاحدا، وعىل هذا نتساءل هنا

وهل اكن هذا التحوير مع عمل بتفسري االٓية ٔاو غري  ؟ما اليشء اdي يدفع الشاعر ٕاىل مثل هذا القول
  ذu؟ 

ud اعمتد  ،ٕاال كرثة اdنوب واخلطا+) ٔا¿ك و ال قلب سلمي مطهر( ٔانe الربعي مل يقصد بقوí الراحج  
فأالمر ٕاذن ال خيرج عن  ،عىل االٓية السابقة مع بعض التغيري يف أاللفاظ واملعاين ?ال� عىل هذا املعىن

  .هذا املعىن
        ::::احلديث النبوياحلديث النبوياحلديث النبوياحلديث النبوي    - - - - ب

بالغية املمتزية اليت هنل مهنا الربعي، مقتبسًا من يعد� احلديث النبوي من بني املصادر ال   
عرية، ومن بني ال:ذج اليت تُظهر ذu، قوí يف  بالغهتا  ومضموهنا ما يتناسب ورؤاه وجتربته الّشِ

  )من الوافر": (كرامة املعراج " قصيدة 
ساءَ                                                          ْحسن يف السؤاِل وما ا% َل الَ;ِم فَقَال ِصْدقًا            وا%         ))))21212121((((حوى ُمجَ

ٕانe بالغَة وفصاحة الرسول صىل هللا عليه وسمل، وجوامع Åمه، ال جعب فهيا وال غرابة، ٕاذ   
ه هللا ¤لعناية، وفضÈ عىل سائر خلقه، و جند ٔانe الربعي قد اسـتحرض وهو ميتدح سـيدÃ محمد eخص 
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اdي َرَوى ٔانe رسول هللا  -ريض هللا عنه –حديث معر بن اخلطاب ،عليه ٔافضل الصالة والسالم
مضمنًا معناه  ،)22(" ٔاعطيت َجَوامَع اللكم، واخُتِرصَ يل احلَديُث اختصاًرا :" صىل هللا عليه وسمل قال

 íمدح الرسول  واكن الغرض من هذا التناص) حوى مجل ال;م ( يف صدر البيت الشعري يف قو
íُه املوىل سـبحانه وتعاىل يف قو eمبا زاك uة، وكذeه عن نفسه الزكي eَوَما ﴿﴿﴿﴿    :صىل هللا عليه وسمل مبا ٔاقر

 Aََو1ٌ يُو eْن ُهَو ٕاال
(
وى   ا     .)23( ﴾﴾﴾﴾يَْنِطُق َعْن الهَ

  )من البسـيط (  :"دم احملب" ومن التناص مع احلديث النبوي ٔايضا، قول الربعي يف قصيدة
ِحُهبُم             والنeاُس يف احلُّبِ معذوٌر ومعذوٌل            Dالمئي يف َهوى قوٍم ا +  

َك َمعلوٌم عىل صفٍة        فٕانe شوقــــي معــــــــلوٌم وجمهوٌل            ْن اكَن شوقُ
(
  ا
ــ                    ))))24242424((((    ـــهزولٌ عليك نفسك ٕانe العمَر عاريــــــٌة        وُمرتقى روضة االٓماِل مـ

ٕاىل حديث الرسول صىل هللا عليه ) عليك نفسك( حييلنا الرتكيب يف صدر البيت الثالث    
eِق هللا، فيقول عليك : وٕانe ٔابغض ال;م ٕاىل هللا ٔان يقول الرجُل للرجلِ  ،...:" وسمل حني قال ات

  )25("نفسك
خماطبا وزاجرا هبا " ك نفسكعلي" وجند ٔانe الُربعي قد ٔاخذ من احلديث لكه امجل� أالخرية   

فاكن رد� الشاعر موًخبا ومقرعًا لهذا الفعل اdممي، ،اdي عاتبه حىت فمين حيهبم ويأنس ٕالهيم ،ٔاحد العذال
      .مت�ًٔ يف ذu عىل الرتكيب اdي ٔاخذه من احلديث الرشيف لتقوية املعىن وتعزيزه

        ::::الالالالرترترترتاث أالديباث أالديباث أالديباث أالديب        - - - - 2222----2222
ا òًما ومعينًا لطاملا اسـتقى منه الشعراء يف لك العصور، وال يعد� الرتاث العريب القدمي رافد

ٕاذ جيد الشعراء فيه لك ما قد ،ياكد خيلو خطاب شعريG من اسـتدعائه ٔاو امتصاصه عىل حنو من أالحناء
حيتاجونه من ٔالفاظ ومعاين و رموز، تعرب عام يريدون البوح به من قضا+ اجÀعية و دينية و سـياسة، 

يسـتطيع ٕايصال معناه مبفرده،ٔالنe أالجزاء املتفردة يف  -ٕاليوت . كام يقول ت - وال فنان فليس من شاعر
شعر الشاعر يه ت$ اليت تؤكد خلودمه فهيا، بعنف املوىت من الشعراء ٔاسالفه، خفلف لك شاعر 

  .)26(يقف تراث خضم من الشعر والنرث، ينسل منه ما يشاء، وما يالءم تطلعاته، ورؤ+ه الفنية
حيث اسـتطاع من ،تتبع لشعر الربعي يالحظ  تناصه واسـتدعائه للرتاث الشعري العريبوامل 

فأخذ من هذا الرتاث « خالل هذا Ôسـتدعاء و التعالق مع نصوص سابقة، ختصيب نصه الشعري،  
الشعري ما يتواءم مع حالته الشعورية، ومع ما يعمتل يف نفسه وواقعه من قضا+ ومهوم يناقشها 

، بل تفنن يف حتويره من خالل النفي واخللخ� لبعض )27( »ومل يكن ٔاخذه هذا سكونيا جامدا  ويعاجلها،
املضامني وأالفاكر، و تبيئة بعضها يف منجزه الشعري، متطلعا هبذا ٕاىل إالتيان ¤جلديد، ومتجنبا يف 

  .الوقت نفسه اجرتار ٔافاكر سابقيه من الشعراء
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      :"نيب هامشي" قصيدة ومن مناذج هذا النوع، قول الربعي يف  
            ))))28282828((((َصبيٌح يف لَمى شفتيِه مخٌر        Nٔنe مزاÕَا عسٌل وماءٌ                

  :ففي البيت تناص مضن الشطر الثاين باكمÈ من قصيدة حلسان بن �بت، والبيت هكذا يف ديوانه  
                        ))))29292929((((وماُء  Nٔنe سـبيئًَة من بيِت رٔاٍس        تكوُن مزاÕَا عسلٌ                                                         

و الواحض ٔانe الربعي تأثر كثريا ¤لشعر العريب القدمي، وبشعر حسان بن �بت خاصة،   
والقارئ ملنجزه الشعري يلحظ ذu بسهو�، حيث اسـتلهم ؤاخذ الكثري من املعاين و املفردات 

اق خاص، ٕاذ وفق سـي،والعبارات الشعرية منه، مع ٕاعادة صياغهتا بشلك جديد يف الكثري من املواضع
ٕانe سـياق البيت يف النص احلارض قد ورد مغاير وخمتلف عن سـياقه أالصيل، فالربعي ميدح الرسول 
صىل هللا عليه وسمل ويصفه  وصفا حسـيا متوسال ¤لنص الغائب مع حتوير حنوي بسـيط، من خالل 

بت فٕانه يقدم صورة كونه يف مقام الوصف، ٔاما حسان بن �) Nٔن(بأداة التشبيه ) تكون( تغريه للفعل 
  .مغايرة متاما يصف فهيا امخلرة

  : جنده يتناص كذu مع حسان بن �بت، يف قوí) نيب هامشي( ويف بيت ٔاخر من القصيدة نفسها
الءُ                                                       ْخَرى         فليس البــــــــحُر تنقصُه اّ?ِ Dْكَرمتَنا ُدنيَـــــا وا             ))))30303030((((    فٕاْن ا%

و  ،بن �بت، اdي يَظَهُر فيه مفتخرا بنفسه وجبزا� وقوة شعره،  وكيف ال مسـتدعيا بذu بيت حسان
يقول  ،هو شاعر الرسول الكرمي اdي اكن هجاءه للمرشكني ٔاشد من وقع النبل يف غلس الظالم

  :حسان
الءُ                   ـــِري ال تَُكـــــــِدرُه الــــــــّدِ             ))))31313131((((    لساين صارٌم ال عيَب فيِه         وَحبْ

بني ) ال اëالفة(وتتجىل احملاورة ا?اللية لبيت حسان بن �بت الشعري من خالل املغايرة     
، حيث يشري الربعي من خالل اسـتعامí للكمة )حبري ال تكدره (و ) فليس البحر تنقصه (الرتكبني 

للعطاء واخلري اdي ال مشـهبا ٕا+ه ¤لبحر، كونه رمزا ) النيب صل هللا عليه وسمل ( ٕاىل ممدوحه ) البحر(
مصبغا عليه صفة الكرم واجلود، بي: يشري ) ممدوحه( ينفذ òام ٔاخذÃ منه، فالربعي هنا يشري لغريه 

 íلنظر ٕاىل الكرثة والصفاء، وعدم  - ٕاىل شعره، حيث شـبه شعره) حبري( حسان بن �بت يف قو¤
  .املاء ال يتكدر ¤?الءببحر بعيد الغور غزير  -التأثر بنقد النقاد وطعن أالعداء 

  :يقول الربعي ،"النسـمي احلاجري"ومن التناص مع املوروث أالديب كذu، ما جنده يف قصيدة 
            ))))32323232((((َؤاغَرe يُستَسقَى الغََماُم ِبوÕِِه       و ِبـِه يَُعم� اخلَُري لكe َمـاكن                    

  :فيهقول مسـتدعيا بذu، بيتا شعر+ مشهور ٔاليب طالب، ي 
    )33(و ٔابيَض يستسقى الغامم بوÕه        ِثامُل اليتاىم ِعصَمٌة لٔالراملِ                   



  سلمي بن بوز+ن/ د -ط الياس مسـتاري / د                          )ه803(التناص يف ديوان عبد الرحمي الربعي ال�ين 

 2019جوان                                397                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

ام يشرتاكن يف ٔانe ) السابق، والالحق( ٕانe ما نالحظه من خالل البيتني املذكورين ٔاعاله    eٔاهن
ي يف مدحه للمصطفى صىل هلام سـياق واحد، وهو سـياق املدح، وياكد يكون معناهام واحد، لكن الربع

هللا عليه وسمل، اكن ٔاكرث معقا واتساعا يف مدحيه من الشاعر ٔايب طالب، ويظهر ذu يف قوí يف جعز 
فكرم وجود املمدوح يعم لك  ،، واdي ٔافاد معىن الشمول وإالتساع)به يعم� اخلري لك ماكن( البيت 

يف بيت ٔايب طالب، واdي بدا فيه كرم ماكن وليس مقترصا عىل ٔاحد دون غريه، عىل عكس ما جنده 
، وميكن القول ٔانe الربعي اسـتطاع من )اليتاىم وأالرامل( املمدوح مقترصا وحمصورا عىل فئة من الناس 

خالل احملاورة واëالفة للنص السابق، ٔاْن يقدم صورة ٔاكرث واقعية ملمدوحه، غرضها مدح الرسول 
   .الكرمي، وذكر شامئÈ وصفاته امحليدة

ختاما لهذه ا?راسة، ميكن القول بأنe الشاعر عبد الرحمي الربعي قد اسـتفاد كثريا من   
َ من خالí عن رؤاه ومواقفه من العامل، عرب  eاملوروث ا?يين وإالنساين يف صياغة جتربته الشعرية، و عرب

نفتاحه عىل الرتاث وهبذا يكون ا. صهر العديد من النصوص و التجارب السابقة يف ٔاتون جتربته الشعرية
  .من بني ٔابرز اخلصائص الفنية املمزية يف متنه الشعري

eنا قد ٔاحطنا بلك مظاهر التناص، اليت يضج هبا ديوان عبد    وال نزمع يف هذه ا?راسة بأن
eام اكنت مناذج خمتارة من ديوانه الشعري متثل بعض املظاهر التناصية    التناص مع ( الرحمي الربعي، ٕان

  )ا?يين وإالنساين  املوروث
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    ::::واملراجع واملصادرواملراجع واملصادرواملراجع واملصادرواملراجع واملصادر    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش        
                                                                        

  .2004، 1،دار اخلري،دمشق، سور+،ط)ورش عن Ãفع رواية(القرءان الكرمي،  - *
- 2013، 1ٔامحد جرب شعث، جامليات التناص، دار جمدالوي للنرش والتوزيع، عامن، أالردن، ط) 1(

  .15، ص 2014
املركز الثقايف العريب، ا?ار  ،)اسرتاجتية التناص( محمد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري: ينظر) 2(

 .121، ص1992، 3املغرب، ط،البيضاء
 .121، صنفسهاملرجع ) 3(
النص والسـياق، املركز الثقايف العريب، ا?ار البيضاء،  - سعيد يقطني، انفتاح النص الروايئ) 4(

 92، ص2001، 2املغرب، ط
املهنج واملصطلح يف جتربة عبد املاu مر¿ض النقدية، رسا�  ٕاشاكليات ،يوسف وغلييس: ينظر) 5(

 .45، ص 1996دب العريب، جامعة منتوري، قسـنطينة، ماجسـتري، معهد اللغة واالٔ 
، 3حمي ا?ين صبحي، ا?ار العربية للكتاب، ط: نورثروب فراي، ترشحي النقد، تر: ينظر )6(

 .197ص
ٕافريقيا  ،دراسة تطبيقية نظرية –عبد القادر بقيش، التناص يف اخلطاب النقدي والبالغي : ينظر) 7(

 .24،ص2007 الرشق، ا?ار البيضاء، املغرب،
 .25املرجع نفسه، ص) 8(
 .127-125، ص )اسرتاجتية التناص(محمد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري )  9(
 - بشري ¿وريرت، احلقيقة الشعرية عىل ضوء املناجه النقدية املعارصة والنظر+ت الشعرية: ينظر) 10(

 . 240، ص 2010 ،1دراسة يف أالصول واملفاهمي، عامل الكتب احلديث، ٕاربد، أالردن، ط
راشد بن محد بن هاشل احلسيين، البىن أالسلوبية يف النص الشعري، دار احلمكة، : ينظر) 11(

  .338،ص 2004، 1لندن، ط
شاعر متصوف من ساكن  :)ه803-( هو عبد الرحمي بن ٔامحد بن عيل الربعي ال�ين: ترمجة الشاعر - *
جامعة من علامء عرصه، اكن شاعرا جميدا، ورمغ  يف المين، درس وقرٔا الفقه والنحو عند" النيابتني"

شهرته يف المين وخارÕا، ٕاالe ٔانe املعلومات اليت يذكرها املؤرخون وكتاب الرتامج عنه قلي� جدا، وقد 
طبقات صلحاء المين "اختلفوا يف حتديد مو?ه و¿رخي وفاته، وقد ٔاوحض عبد الوهاب الربهيـي يف كتابه 

eه من ٔاهل القر "  ن الثامن وتويف يف ٔاوائل القرن التاسع  من مؤلفاته ديوان شعر طبع عدد من بأن
  .الطبعات
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عبد الرحامن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، : اعتىن به ،يوانا?عبد الرحمي بن ٔامحد الربعي، : ينظر 
 .2007، 1لبنان، ط

دار كنوز املعرفة العلمية  ،الربغويث ٔامنوذجا –حصة البادي، التناص يف الشعر العريب احلديث ) 12(
 .36، ص2009، 1للنرش والتوزيع، عامن، أالردن، ط

 .38املرجع نفسه، ص) 13(
 .40، صاملرجع نفسه: ينظر) 14(
عبد الرحامن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، : اعتىن به ،يوانا?عبد الرحمي بن ٔامحد الربعي، ) 15(

 . 26، ص2007، 1لبنان،ط
 .275ص. 28- 27سورة املؤمنون  ٔاية القرءان الكرمي، ) 16(
 .339ص ،راشد بن محد بن هاشل احلسيين، البىن أالسلوبية يف النص الشعري) 17(
 .159ا?يوان، ص ،عبد الرحمي الربعي) 18(
 . 297، ص 89-87القرءان الكرمي، الشعراء ) 19(
 .297، ص89املصدر السابق، الشعراء ) 20(
 .17ا?يوان، ص،عبد الرحمي الربعي) 21(
عبد العيل عبد امحليد حامد، مكتبة : حت،ٔابو بكر ٔامحد بن احلسني البهيقي، شعب إالميان) 22(

 .28، ص3، ج2003، 1الرشد، الر+ض، السعودية، ط
 .421، ص4-3القرءان الكرمي، ص النجم ) 23(
 .162ا?يوان، ص،عبد الرحمي الربعي)  24(
ٔام محمد بنت ٔامحد : حت -الصحيحة - لصغرىٔابو محمد عبد احلق إالشبييل، أالحاكم الرشعية ا) 25(

 .891، ص1993، 1الهليس، مكتبة العمل، جدة، السعودية، ط
 .58الربغويث ٔامنوذجا، ص -حصة البادية، التناص يف الشعر العريب احلديث: ينظر)  26(
ٔامحد العوايض  - التناص الرتايث يف الشعر العريب املعارص،عصام حفظ هللا حسني واصل)  27(

 . 119، ص 2011، 1دار غيداء للنرش والتوزيع، ط،ٔامنوذجا
 .13ا?يوان، ص،عبد الرحمي الربعي) 28(
، 2عبدٔا òنeا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط :، ا?يوان، رشحهحسان بن �بت) 29(

 10ص،1994
 15ا?يوان، ص) 30(
 19ص ا?يوان، ،حسان بن �بت) 31(
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 .250ا?يوان، ص عبد الرحمي الربعي، ) 32(
، ò1نeا، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط ٔا عبد: حت ،عبد مناف، ا?يوان طالب بوأ ) 33(

 .67، ص1994


