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 التناص األدبي يف شعر سعيد جاسم الزبيدي
 بحث مستل من أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ) البناء المغوي في شعر سعيد جاسم الزبيدي(

 م.م فضيمة عباس حسين              أ.د. يعرب مجيد مطشر
 التربية لمعموم االنسانية/ جامعة ذي قاركمية 

Fadhilaabbas80@gmail.com 
 :المستخمص

التناص ظاىرة لغوية معقدة  تستند في تميزىا إلى ثقافة المتمقي ومعرفتو الواسعة، فضاًل     
إحدى العالمات والسمات األساسية لألبداع األدبي دااًل عمى تعانق النصوص  أنيا تمثلعن 

عادة إبداعيا،  لبنى الداللية في النصوص الجديدةا إنتاجوتفاعميا من أجل   انمازونظرًا لما وا 
وعي ينم عن موىبة أصيمة و  ثقافة عالية وأسموب أدبيمن شاعرنا سعيد جاسم الزبيدي  بو

ا النوع من ذاألسموبية التي حفل بيا شعره، وى الفنيات إحدى  األدبي التناص كانثقافي 
استحضاره لمموروث ، و التناص يكشف عن أىميتو عن طريق سعة حضوره في شعر الزبيدي

ي يتطرق ذنوع الفي نصو األدبي الجديد؛ ليعمق رؤية معاصرة يراىا في ال الشعري وتوظيفو
 . إليو في شعره

األدبي نصوصًا، أو أفكارًا أخرى سابقة عميو عن طريق االقتباس، أو  يتضمن التناص   
التضمين، أو التمميح أو ما شابو ذلك من الرصيد الثقافي لدى المبدع، وبذلك يتشكل نص 
جديد عند الشاعر. لذا اختارت الباحثة ىذا النوع من التناص مبينة مفيومو من خالل االمثمة 

لشاعر، وقد كان تناصو مباشر، وغير مباشر، ثم بينت أىم التطبيقية المأخوذة من شعر ا
قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدت عمييا  تمتوثم  البحثفي النتائج التي توصمت إلييا 

 .  بحثيافي 
 التناص، المتمقي، داللة النص الشعري، البنية السطحية والبنية العميقة.   الكممات المفتاحية:
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In the poetry of Saeed Jassim Al-Zubaidi 

Research extracted from the doctoral thesis tagged (Linguistic 

Structure in the Poetry of Saeed Jassim Al-Zubaidi). 

Prof.Dr. Yarob Majeed Mutashar       M. M,Fadhila Abbas Hussein 

College of Education for Human Sciences / Dhi Qar University 

Abstract: 

    Intertextuality is a complex linguistic phenomenon based in its 

distinction on the culture and broad knowledge of the recipient, in 

addition to being one of the basic signs and features of literary 

creativity, indicating the embrace of texts and their interaction in order 

to produce semantic structures in new texts and re-invent them, and 

given the high culture of our poet Saeed Jassim Al-Zubaidi. A literary 

style that expresses original talent and cultural awareness. Literary 

intertextuality was one of the stylistic techniques in which his poetry 

was celebrated, and this type of intertextuality reveals its importance 

through the breadth of his presence in Al-Zubaidi's poetry, and his 

evocation of poetic heritage and its use in his new literary text; To 

deepen a contemporary vision that he sees in the kind that he deals with 

in his poetry. 

Literary intertextuality includes texts or other ideas prior to it by 

quotation, inclusion, allusion, or the like from the cultural balance of 

the creator, and thus a new text is formed for the poet. Therefore, the 

researcher chose this type of intertextuality, indicating its concept 

through applied examples taken from the poet’s poetry, and its 

intertextuality was direct and indirect. 

Key words: The recipient's reincarnation, The poetic text, The surface 

structure, and the deep structure  . 
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 المقدمة:

التناص في الشعر يعني مدى التداخل بين النصوص بعضيا مع بعض اآلخر،       
إذ يعد النص الثاني ىو الذي يتحكم في بنية التداخل ونوعو، ودرجة االقتراب أو 

اد بين النصوص، ومقدار التوظيف الداللي والبنيوي في المساحة النصية االبتع
بالنصين وال يقتصر التناص عمى النصوص فحسب بل يتعداه إلى التناص في المواقف 
والحاالت، وىو بيذا المعنى يصبح     أحد األدوات الفنية الخاصة والتي من خالليا 

في بنية الخطاب الشعري، وبين ما  يتم البحث عن تبادل العالقات بين خطة السرد
 .(1)النص    يستعمل من رموز في ضوء عالقتيما بتشكيل وبناء جوىر

والتناص أو التناصية  بوصفو مصطمحًا أدبيًا حديثًا  يشير إلى ))عالقة الوجود       
، أو (2)المشترك بين نصين أو عدة نصوص بطريقة االستشياد أو السرقة أو اإللماع(( 

التي يستعمميا الشعراء في االنتفاع بالنصوص المعروفة؛ لغرض إثراء الطرق 
 نصوصيم بالدالالت المغوية المستجدة.

 
إن المصطمحات الشعرية والنقدية الحديثة قد عرفت طريقيا إلى االستقرار من       

حيث مالمحيا ومفاىيميا ومرجعياتيا غير أن مصطمح التناص مازال يعيش في دائرة 
بب انتمائو إلى أفق الدراسة الحديثة الغربية )) وىذا بسبب تقاطعو مع القمق بس

المصطمحات في عالقتو مع المفاىيم النقدية العربية القديمة، مثل المعارضة والسرقات 
 (3)األدبية والتأثير والمصادر األولى((. 

التناص))ىو مصطمح نقدي مولد ترجم بو النقاد العرب المحدثون المصطمح  
( المترجم Intertexetuality( والمصطمح االنجميزي )Intertexetualitéسي)الفرن

 (4)بدوره عن الفرنسية((. 
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 وىذا ما يجعل النص مجموعة من االقتباسات المجيولة المقروءة واالستشيادات      
االستنتاجية  التي تضمن إنتاجية النص وممارستو الدالة عبر نسيجو المتشابك، غير 
أن النقد العربي القديم لم يخل من ىذا المصطمح )التناص(، وقد الحظ النقاد القدامى 
أن بعض معاني الشعر تتكرر عند شعراء آخرين، فتناولوىا تحت باب السرقات األدبية 

ضمين واالقتباس واإلغارة واإلشارة، وغيرىا من المصطمحات والمعارضة والمنافسة والت
 التي وردت في كتب النقد القديمة. (5)النقدية
أما في الدراسات العربية الحديثة فإن ىناك جيودا كثيرة مضت تؤسس لنظرية        

التناص وفق رؤى نقدية مختمفة من ناقد آلخر، فيذا الناقد  د. أحمد الزعبي راح يؤسس 
نقديا عن التناص  بوصفو نصوصًا سابقة تستحضر في النص الحاضر لوظيفة  رأيا

معنوية أو فقيية أو أسموبية، وقد تكون ىذه النصوص تاريخية أو دينية أو أسطورية، 
تعمق رؤية الكاتب، وتدعم طروحاتو ومواقفو في النص الحالي  وبيذا يكون )) التناص 

وصا أو أفكارا أخرى سابقة عميو عن في أبسط صوره أن يتضمن النص األدبي نص
طريق االقتباس أو التضمين أو التمميح أو ما شابو ذلك من الرصيد الثقافي لدى 

 .(6) المبدع... وبذلك يتشكل نص جديد((
أما محمد مفتاح فُيعرف التناص بقولو: ))ىو فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت     

في عالقة( نصوص مع نصوص حدث فيو بتقنيات مختمفة ... وىو تعالق )الدخول 
 . (7)بكيفيات مختمفة((

لذا فإن التناص يعطي لممبدع مجاال واسعا لمتعامل مع التراث الثقافي، حيث        
يصبح نصو اإلبداعي خالصة تمزج بين ثروتو الثقافية ومصادره المتعددة التي ينيل 

شفرة يمقى بيا إلى منيا ما يساعده عمى بناء نصوصو الشعرية التي تصبح رسائل م
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المتمقي الذي يحاول بدوره أن يحل ويفك ىذه األلغاز واإليحاءات واإلشارات التي من 
 خالليا يتعرف القارئ الناقد صور اإلبداع والتميز والتفرد لدى الشاعر المبدع.

 
 التناص األدبي:

عند الشعراء، وىذا بحكم المرجعية الثقافية وقابميتيا اإلبالغية  تتنوع طرائق التناص     
عند أّي شاعر، كي تحقق أكبر قدر من الشعرية، ويعد التناص األدبي من أىم 

 التناصات التي استند إلييا شاعرنا سعيد جاسم الزبيدي في شعره.  
مع الموروث األدبي المتمثل بالشعر، واألمثال،  ىذا النوع من التناصاتيحدث و      

والحكم العربية القديمة، وعندما يحصل التفاعل مع ىذه النصوص تعطي العبارات 
 معاٍن زاخرة بالدالالت.

 
أشار د. محمد مفتاح إلى جوىر التحميل التناصي، إذ قال: )) إن الكاتب أو 

رية سواء أ كان ذلك اإلنتاج لنفسو الشاعر ليس إال معيد إلنتاج سابق في حدود من الح
ومؤدى ىذا أنو من المبتذل أن يقال: إن الشاعر قد يمتص آثاره السابقة، أو  .لغيره وأ

يحاورىا، أو يتجاوزىا. فنصوصو يفسر بعضيا بعضًا، وتضمن االنسجام فيما بينيا، أو 
تدقيقًا تاريخيًا  تعكس تناقضًا لديو إذا ما غّير رأيو؛ لذلك فأن الدراسة العممية تفترض

لمعرفة سابق النصوص من الحقيا ، كما تقتضي أن يوازن بينيا لرصد صيرورتيا 
عمى  اً وسيرورتيا جميعيا، وأن يتجنب االكتفاء بدراسة نص واحد، واعتباره كيانًا منغمق

 . (8) نفسو((
 

ه وال لم يكن شاعرنا منقطعًا عّمن سبقو من الشعراء، بل جاء منفتحًا عمى شعر غير    
سيما القديم؛ لذا عمد إلى التناص األدبي في شعره مع أبيات شعرية من الموروث 
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الشعري، وتارة أخرى مع أبيات جرت مجرى المثل، فضاًل عن تناصو مع أحداث وقعت 
 في الزمن المعاصر. 

 
 بالمعنى.  أومن دون تغيير،  اً ما مباشر إيأتي تناصو   

 
 :  (9)مع الموروث الشعري قولو من تناصاتو

 إني ألفتُح عينيّ 

 لم أجْد أحدا

 يمدُّ لّي في مياوي االغتراب يدا 

نمحظ نّص الزبيدي جاء متناصًا مع بيت شعري لمشاعر دعبل الخزاعي في 
 : (10)قولو 

 إّني أَلْفَتُح َعْيني ِحيَن َأْفَتُحيا      َعمى كثيٍر ولكْن ال َأرى َأَحدا             

من غير تغيير بألفاظ البيت، إذ ال نجده متعارضًا  اً كان التناص مباشرًا  جزئي      

 وحساسإمعو، أو متناقضًا، بل جاء متوافقًا؛ ليرفد الحالة الشعورية التي مّر بيا من 

مع ىذا الجزء من  س بو، أو يمد لو يد العون، وتناّص بالغربة، وعدم وجود أحد يأن

ليخمق نوعًا من التوافق والمقاربة بين حالو وحال دعبل الخزاعي فضاًل عّما  البيت

 تزيده تكثيفًا.    ليضفيو البيت المستضاف من داللة تتفق مع داللة بيتو 

 : (11)قولو

 قيا وال استطُع أنساهُ وي القربى مفارقة        ولم ُأطِ ُعذرًا فظمُم ذ                 
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 : (12)البيت مع جزء من بيت الشاعر طرفة بن العبد، قال فيو تناص الزبيدي في ىذا 
 َوظُمم َذوي الُقربى أشدُّ َمَضاضًة          َعمى الَمرِء ِمن َوْقِع الُحساِم الُميَنِد         

حاول مقاربة معنى البيت مع معنى بيتو الذي أشار بو إلى قسوة ظمم االقارب       

عمى جزئية قول طرفة بن  يتكئضحة ال تطاق؛ لذا نجده وا اً التي تترك في النفس آثار 

 العبد في إيصال المعنى الذي يريده . 

 (:13)من التناص  قولو 

 مثَل الذي يومًا تمّنى    َمْن رسولي لمثرّيــــــــــا 

 نُت يومًا شاعرًا،   بل كنِت أنِت الشاعرهيا سيدي بل ُقل ليا:  ما ك

في نسيجو الشعري عمى نص عمر بن أبي الزبيدي سعيد جاسم الشاعر أتكأ     
ذابتو في نّصو؛ لخدمة المعنى الذي يريد  ربيعة بعد تضمين جزء من شطر البيت، وا 
إيصالو لممتمقي أو المخاطب، فيو يخاطب حبيبتو ويرغب بالتواصل معيا، وتمّنى لو 

حينما  يعةحصل مع  الشاعر عمر بن أبي ربفيوصل إلييا شوقو، كما ًا يسمعو أن أحد
 : (14) أنشد قولو

 من رسولي إلى الُثرّيا باّني     ِضْقُت َذْرعًا بيجرىا والكتاِب     

ىذه األبيات قاليا في )رممة بنت عبد اهلل بن خمف الخزاعية( من أشير نساء       

  ال والكمال، وكان عمر مغرمًا بياقريش، وكانت تدعى )الثريا(، وقد عرفت  بالجم

، ووقعت القطيعة بينيما،  فكتب ىذا غضبيا عميوحتى أنو قال فييا شعرًا أدى إلى 
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يوصل إلييا أبياتو، فسمعو ابن  اً قاليا فييا، وتمّنى أن أحدالتي البيت من ضمن قصيدة 

 . (15)ربيعة أبي عتيق ونقميا ليا، وتحقق مراد ابن

بي ربيعة الذي يشترك معو في أابن نمحظ أن شاعرنا لم يبتعد برؤاه عن معنى بيت     

إلى من رسولي  توالموقف اإلنساني والوجداني؛ لذا تناص معو باإلشارة إلى قصيد

 لثريا.ا

 :   (16)من تناصاتو مع الموروث قولو مخاطبًا مصر 
 الُمبتمى بوديعٍة       والبد يومًا   أن ُتردَّ   الَودائُع  كيوسف أنت      

 اً جد شاعرنا قد تناص مع عجز بيت الشاعر لبيد تناصنالنظر إلى عجز البيت  عند   
 :(17)من دون أي تحوير في قولو اً مباشر 

 َوَما الماُل واألْىُمون إالَّ َوَداِئع        والُبدَّ َيومًا َأْن ُتردَّ الَوداِئُع                 

مي لدى الشاعر، فقد  ضّمن نّصو ىذا التناص جاء موحيًا بالوجدان  النفسي والقو     

الشعري بعجز  بيت لبيد؛ لغرض الولوج في تجربتو الشعرية، وىذا ما يبعث عمى 

ما يحسو من شعور تجاه بمده الثاني )مصر(، إذ شّبييا بالتواصل معو بصورة تخبر 

ألن ىذه  بحفظ  كّل ما ودِّع بيذا البمد  بحال النبّي يوسف) عميو السالم( عندما ُكمف

 الودائع مصيرىا الرجوع لمودعيا . فيذا التناص  جاء متالحمًا مع بناء بيتو الشعري . 

 :(18)قولو أيضاً 
 أُييذا لسَت في ىذا وحيدا 

 وتذّكْر بـ) لوال كثرة الباكيَن( 
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 قد تغدو سعيدا 
من  صدر بيت الخنساء الذي قالت  اً جاء نّص الزبيدي الشعري متضمنًا جزء   
 : (19)فيو

 َولوال كثرُة الباكيَن َحوِلي      َعمى إخوانُيم لقتمُت َنْفِسي               
 

ّنما أراد بو الفرح      نمحظ أن الشاعر لم يرد بيذا التناص اإلشارة إلى الحزن والبكاء، وا 
ي عمى نحو األمر؛ لمنصح واالرشاد كي يخبر والسعادة، فقد حّولو إلى نّصو الشعر 

عنك ألمك وشعورك بالوحدة عاني، وىذا ما يخفف تمن  وحدكالمتمقي بأنك لست 
 االقتداء بقول الخنساء.  والكأبة، وعميك 

 

 :   (20)ومثمو تناصو مع قول المتنبي ، إذ قال
 فتصّور األدىى 
 إذا بيَع الوطْن 

 ْن عميَك بـ)َمْن َيُيْن ...( وّ ى
 

 :  (21)استند الشاعر إلى لفظتين من بيت المتنبي الذي قال فيو   
 الَيَواَن عميِو    ما لُجْرٍح بَمّيٍت إيالمُ  َمْن َيُيْن َيْسيلِ 

    
وظف الشاعر ىذه األلفاظ المقطوعة من صدر بيت المتنبي؛ ليرفد الحالة الشعورية     

لديو، فضاًل عن آلية الحوارية التي وسعت من داللة النّص الشعري، فبدا وكأنو 
نو يبيع كل شيء إوقع بيد من  يستيين باألمور، ف يخاطب المتمقي بمصير البمد إذا

حتى وطنو؛ لذا يطمب من متمقيو  أن ييّسر االمور وال يستصعبيا، وىذا ما جعمو 
 يستعمل صيغة اسم فعل األمر.  
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 : (22)من التناص غير المباشر  قولو
 أ تطيُب النفُس مّنا    حممْت رجسي ورجَسْك؟

 أفســــــــَد حسَّكْ صدأ كلُّ الخطايا       لو طغى 
ذا فاحْت فقبــــــــــــــــــــَل األنِف قد ُتزكُم نفَسكْ   وا 

 :(23)من بيت ألبي العتاىية جاء فيو معنى ىذه األبيات مستسقى
 أْحَسَن اهلُل ِبَنــــــــــــا     إّن الَخطــــــــــــايا ال َتفُـــــــــــــوحُ                      

البنية السطحية  استحضر الزبيدي المعنى الذي قصده أبو العتاىية، وغّير في   
حقيقة  تي عّدىا نقطة انطالقو األولى إلىحتفظ بالبنية العميقة لو اللمبيت، غير أنو ا

لسوء، وأن الذنوب لو كان ليا مارة بانفسية، وأراد بتناصو ىذا اإلشارة إلى النفس األ
قبل األنوف، وىو بيذه الداللة لم يختمف عّما ذكره أبو نيا تزكم االنفس إف عطر

 العتاىية من معنى.  وىذا التناص كّثف من داللة بيت الزبيدي .  
 

 (24)من التناصات غير المباشرة )بالمعنى( قولو:
 ورجعُت أقّمُب عن سموى 

 فإذا بالشعِر يذّكرني    فدعيو تصحَّ مقولُتوُ 
 ما... إال المحبوُب األوْل. 

استند فيو إلى آلية التحوير  فقدالشعري مع بيت أبي تمام الطائي  يتناص ىذا الّنّص    
 :(25)قال أبي تمام ،والحذف

 َما الُحبُّ إال لمَحبيُب األولِ َك َحيُث ِشْئَت ِمن الَيوى    َنقِّْل ُفؤادَ 
يعمق معنى العشق عنده الذي دفعو  تحضار الشاعر لمعنى بيت أبي تمامإن اس     

فتناص مع مضمون بيت أبي تمام،  بوبتو األولى، وأراد تأكيد محبتوإلى البحث عن مح
ونمحظ انو ترك فراغًا منقوطًا؛ ألنو يبحث عن االمتداد في التناص مع داللة البيت؛ 

 ليتكامل عنده المعنى والصورة عمى حد السواء. 
       : (26)قولو
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  بساتين الفراِت سئمُت شكوى      تعالي نقتسْم ىّمًا تعالي                    
وىو يحاكي بساتين الفراِت،  ن طريق بيتو الشعري ىمومو وشكواهبث الزبيدي ع       

ولعمو قال بساتين الفرات؛ ألن نير الفرات يمّر  في مدينتو الحمة التي تقع ضمن 
ىذا النير، فضاًل عن ذلك استناد الشاعر إلى اآللية  وتحتضنمناطق الوسط والجنوب 

وكل منيما فعل  فظتين )نقتسم( بداًل من )أقاسمك(الحوارية في تناصو، وقد حّور فيو ل
 نكرة.  نيا توحي بداللة التعظيم فيي، و) ىمًا( بداًل من)اليموم(؛ ألمضارع

معو الذي ورد في قول أبي فراس  يختمف عن داللة البيت المتناص لمىذا التناص و    
 : (27)الحمداني

 أّيا َجاَرتا ما َأنصَف الدَّْىُر َبْيَننا     َتَعاَلْي أقاِسْمِك الُيُموَم َتَعالي               
استعممو الزبيدي محتفظًا بالبنية العميقة لمبيت عمى الرغم من التحوير في البنية 

 السطحية لو.  

 : (28)قولو

 فإن الذي يُبعُد 

 قد يظّن ـــــ وال إثَم في ظنَّو ىينا ـــــ 

 بان الورى كميَّم كالعدو

 ُيراقُب لوال يرى زّلًة 

ورد  ىذا النّص الشعري متناصًا مع نقيضو بيت شعري لمشاعر زىير بن أبي سممى    
 : (29)الذي قال فيو
 وَمن ال ُيَكّرْم َنفَسُو ال ُيَكرَّم      وَمن  يغتِرْب يْحِسْب َعُدوًا َصَديقُو                
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نمحظ أن الزبيدي لم يترك داللة البيت الشعري كما ىي، بل أحدث انقالبًا دالليًا      
عن طريق المعارضة، فزىير بن أبي سممى يرى أن من سافر وأغترب يحسب األعداء 

كرمو الناس. في لم ي من لم يكرم نفسو في تجنب الرذائلأصدقاء؛ ألنو لم يجربيم، و 
حين يرى  شاعرنا  أن من يغترب يحسب الناس أعداء؛ لخشيتو من الوقوع في الدنايا. 

 كتسب من النّص المقتبس روح المفارقة. داللي الذي أنتج مدلواًل جديدًا اىذا االنقالب ال
 (:30)قولو 

 فقد بميت بـ )ذو .. يشقى( ومن صغري    وقد أعان عمى بمواي أخداني 

 :(31)وردت اإلشارة  بتناص ىذا البيت  وبيت المتنبي المعروف

 ذو الَعقِل َيشَقى في الّنعيِم بَعْقمِو     َوأخو الَجياَلة في الّشقاَوة َينَعمُ 

لحذف قول المتنبي الذي يعّد من أبيات الحكمة، وأعتمد عمى آلية امن الزبيدي  أفاد   
يت، وعمى الرغم من ذلك بقي البيت محتفظًا مستندًا إلى حفظ المتمقي لمب واالضمار فيو

بشيء من ظالل معناه السابق؛ ليرفد النّص الجديد رونقًا خاصًا بو. أما المعنى فيو 
ن كان فيو تحويرمتقارب و  ، فشاعرنا رمى إلى أنو صاحب عقل وفكر نير وسديد منذ ا 

 االمتنبي أن ذ أرادصباه، وىو يتحمل المسؤولية، وبمساعدة أصحابو وأحبابو. في حين 
العقل الذي يفكر بطريقة عقالنية وسميمة سوف يشقى بسبب تفكيره، غير أن ىذا 
الشقاء يكون في النعيم؛ ألنو بال شك سيحقق أحالمو، أما  أخو الجيالة الذي يظن 

 نفسو في راحة ، لكنو في شقاء نتيجة جيمو .  

 : (32) قال الشاعر
 وودُت تقبيَل السُّطوِر ألّنيا      نثرْت أريجًا  لموفاِء معّطرا         
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داللتو ثم غّير فيو األلفاظ؛ ليمنح  استحضر الشاعر بيت عنترة، واجتمب منو
مفارقة، إذ عمد توقعيا، وىذا فيو شيء من النّص وجيًة ُأخرى لم يكن المتمقي يال

غيير فيو من خطاب شاعر سالحو واالضمار في البيت الشعري والت الشاعر إلى القطع
 السيف إلى شاعر سالحو القمم. وىذا بحسب الرؤى والمشاكسة في المراودات الشعرية.  

 (:33) أما بيت عنترة  المتناص معو ، فيو

 فَوَوَدُت َتْقِبيل السُّيوِف ألَّنيا     َلَمَعْت َكباِرِق َثْغَرِك الُمَتبسِّم

 (:34)قولو 

 ىنا ُأُذنا    صّماء صارت لذاَك الصوِت تستمعُ  ألم تُكْن صوَت من نادى

 :(35)قام الشاعر بتغيير البنية السطحية لمبيت الشعري المتناص مع قول المتنبي

 أَنا الذي َنَظَر األْعَمى إلى أَدبي          وأْسَمَعْت َكِمماتي َمْن بِو َصَممُ 

أن أدبو يخطف األنظار،  اي قصد بيالت أنو بقي محتفظًا ببنيتو العميقة غير    
، وىذا من المبالغة في التشبيو.  فشاعرنا يمدح شعر آذان من بو صمم دخلوكمماتو ت

اعتزازًا بو وبشعره،  ج عمى منوال قول المتنبي في مدحوصديقو د. عدنان العوادي، ويني
 وىذا ال يخمو من المبالغة أيضًا.  

   .(:36)من التناص قولو 
ْبَتيا أىدْت َلَك الَتَمفا     َأْحَبتي ِقْيَل إن النَّفَس راِغْبة       إن أنَت َرغَّ
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برع الشاعر في تضمين بيتو الشعري، حيث استاق بيتًا من أبيات جرت مجرى 
اعر أبي ذؤيب اليذلي المثل، وىو ضرب من االجتالب بالمعنى. وُنسب ىذا البيت لمش

 :            (37)الذي قال 

َذا ُتردُّ إلى قِميٍل َتْقنُع                    ْبَتيا      واِ   والنَّْفُس راِغَبُة إذا َرغَّ

من ألفاظ البيت التي  اً جسرًا يصمو ببيت اليذلي عن طريق تضمينو بعض ىإذ بن      
بقيت محتفظة بمعناىا، وىذا التوظيف يعبر عن قوة إفادتو واطالعو عمى التراث، 

 النتقائية لألبيات المنسجمة مع داللة أبياتو. فضاًل عن قدرتو ا

 (:38)قولو 

 َبميُت ِبمى األْطالِل إْن لم أِقْف بيا     عمى جارة الوادي وتجري المدامعُ 

إن لم  ى األطاللاستحضر الزبيدي قول المتنبي في الدعاء عمى نفسو بأن يبمى بم     
ن لم تجِر  عمى جارة الوادي، وىي قصيدة كتبيا  دموعويقف بأطالل األحبة متوجعًا، وا 

 الشاعر أحمد شوقي.  

نمحظ أن الشطر األول مجتمب من مطمع بيت لممتنبي، اجتمبو الشاعر ثم أكمل      
الشطر الثاني عميو؛ ليولد داللة أخرى توحي باأللم والحرقة عمى فراق األحبة. وىذه 

 (:39) قولوالداللة لم تختمف كثيرًا عّما أشار إليو المتنبي في 

 َبميُت ِبمى االْطالِل إْن َلم أِقْف بيا        ُوقوَف َشحيٍح ضاَع في التُّْرِب  
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 خاُتموْ 

 أىم النتائج:

  .استعمل الشاعر التناص في شعره ليكسبو تكثيفًا وزيادة في الدالالت 
 عفويًا، بل نابعًا من صميم تجاربو الشعرية؛ لذا  تناصاً  لم يكن تناص الزبيدي

جاء تناصو مباشرًا تارة، وغير مباشرٍ تارة أخرى متكأ عمى المتمقي في فيمو 
 .لمنصوص، وأراد الشاعر بتوظيفاتو الربط بين القديم والجديد

  كثر التناص األدبي في شعره العمودي، في حين قّل وجوده في شعر
 .لديو التفعيمة
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