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 الممدمة
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
الحمد هلل رب العالمٌن ، والصبلة والسبلم على أفضل الخلق أجمعٌن ، أبً القاسم دمحم وعلى اَله  اليٌبهٌن 

   المنتجبٌن،ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن .الياهرٌن،وعلى صحابت
ٌُعد التناص من المصيلحات الحدٌثه  اات المضهامٌن القدٌمه  أو المعروفه  فهً نقهدنا فأما بعد ....         

ي فهً مصهيلح  إال  انه  ٌماهن أن تجهد له  مقهدمات فهً  العربً على امتداده التارٌخً، فههو وإن اهان حهدٌثا
هو ما اان ٌعرؾ بالتضمٌن، إال  أن ههاه المصهيلحات الحدٌثه  أدخلهت علٌه   لٌهات نقدنا العربً القدٌم، و

وتقنٌات جدٌدة ساعدت القارئ فً الاشؾ عن مواين الك التضهمٌن فصصهبي ٌمثهل بشهال  الجدٌهد والٌاته  
 وتقنٌات  الحدٌث  ما ٌمان أن ٌعرؾ بالتناص فً النقد الحدٌث .

ي من هاه الفارة حهاول البحهث أ ، األندلسهًن ٌتوقهؾ علهى مهواين التنهاص فهً شهعر ابهن خفاجه  وانيبلقا
واخهتبلؾ مهوارده   موضوعا تبمختلؾ ألوان  وتنوع  األندلسًاون  ٌمان أن ٌمثل اليبق  الشامل  للشعر 

 ومناهل  الثقافٌ  واألدبٌ  وثقافت  الدٌنٌ  والتارٌخٌ  الواسع  إاا ما قورن بؽٌره من شعراء عصره. 
الحدٌث، وجاء  األدبًمدخل نظري عن ماهٌ  التناص فً النقد  افً محورٌن ٌتقد مهمفاستقرت الدراس  

لٌتناول يرائق أو قوانٌن التناص ، ثم تبع  المحور الثانً لٌستعرض أنواع التناص واَلٌات   األول المحور
ن متهوقفٌن علهى مها ٌماهن استعراضه  مهن شهواهد شهعرٌ  علهى مها تقهدم مه األندلسهًفً شعر ابن خفاج  

سٌاقات نظرٌ  متبعٌن فً الك المسلك النظري فً تقسٌم البحث على من تقدمنا من الباحثٌن والاٌن ٌمان 
 معرفتهم من مصادر البحث.

 ثم ختم البحث بقائم  المصادر ٌسبقها خاتم  البحث والنتائج التً توصل إلٌها البحث. 
 
 

 واهلل ويل التوفيق...  

                                                      
 
 

                                                                   
                                                                

 

 الباحث                                                                                    
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 خل :.مد
التناص فً اللؽ  ٌعود فً األصل إلى مادة )نهص  ونصهص و وههً الجهار التهً تنحهدر منه  و))الهنص   
نصصهت الحهدٌث أنصهه    إاا أظهرته   نصصهت العههروذ نصهار إاا أظهرتهها ، ونصصههت البعٌهر فههً 

 . و1)السٌر أنص  نصار   إاا رفعت  وو
 

قههانون اإلحههبلل واإل احهه  الههاي تفعلهه  العملٌهه   وهههاه الداللهه  قههد نجههد لههها أثههرار فههً مفهههوم التنههاص عبههر
التناصٌ  ، فهالنص ٌنظهر فهً عهالم ملهًء بالنصهوص األخهرع وخهبلل عملٌه  اإلحهبلل واإل احه  قهد ٌقه  

،وان عملٌه  الصهراع ههاه ههً التهً ترفه  نصهار دون أخهر و2)النص فً ظلهها وقهد ٌتصهارع مه  بعضهها
فإاا اان النص هو )جٌولوجٌها اتابهات و امها  وتظهره من بٌن مجموع  نصوص تشال بمجموعها النص

فالتناص ههو إظههار ورفه  واشهؾ لههاه  و4)مجموع  )يبقات من النصوص المنضدة و أيو3)عبر بارت
 . و5)النصوص

 
وٌقهههال أٌضهههار ))نهههص  الشهههًء رفعههه  أي أبانههه  وأظههههره ... ونهههص  المتهههاع نصهههار ، جعهههل بعضههه  فهههو  

و ومنه  7ٌقهال ))انهتص  الشهًء ر ارتفه  واسهتوع واسهتقاموو)وهو االك االسهتقام  واالسهتواء و.6)بعضوو
 .و8)وو ااال دحام فٌقالر ))تناص القوم أ د حمو

 
ودالل  اال دحام تتفق إلى حٍد ما م  مفهوم التناص الاي ٌتشهال فٌه  الهنص مهن مجموعه  مهن النصهوص 

 . الم دحم  ، وهً متوافق  م  الدالل  السابق  فهً متداخل  وم دحم  م  بعضها
 

وهاه الدالل  اللؽوٌ  لمعنى التناص تقترب من المعنى االصيبلحً له  ، إاا مها اخها بنظهر االعتبهار عهدم 
وجود مفهوم نهائً واضي ٌحدد مصيلح  ، فهو لم ٌصهل بعهد فهً مفهومه  إلهى درجه  مهن الامهال ومهن 

ر لههدالالت ،فالتنههاص  )) مصههيلي معاصهه و9)المحتمههل إن ٌههدخل فههً مرحلهه  جدٌههدة مههن إعههادة التعرٌههؾ
  و11)مفهومٌ  نقدٌ  وفلسفٌ  قدٌم  ، شصن  شصن الاثٌر من المصيلحات التً لم ٌتم االتفا  بشصنهاوو

 
وإاا ما رجعنا إلى النقد العربً القدٌم فههو لهم ٌؽفهل ههاه الفاهرة وقهد عرفهها بصهورة تفصهٌلٌ  تحهت بهاب 

تفاعلٌه  بهٌن نهص سهابق ونهص  السرقات الشعرٌ  والتضمٌن ، فالتنهاص عنهده عبهارة عهن حهدوث عبلقه 
حاضر إلنتاج نص الحق والنقد المعاصر لم ٌتوقؾ عند حهدود المصهيلي الحهدٌث والظهاهرة القدٌمه  بهل 
جهد فً تصسٌذ خيوة عملٌ  ،وفً تحوٌل التناص إلى يرٌق  أو منهج أجرائً ل  أدوات ووسائل تحلٌلٌ  

وإاا مهها  و.11)للنصههوص وتعرٌه  دواخلههها التحتٌهه   البنهًتسهاعد الناقههد أو القههارئ المتخصهص فههً اشههؾ 
أخانا بنظر االعتبار التعارٌؾ التً وضعت للتناص منا منتصؾ الستٌنٌات على ٌد الناقدة جولٌا ارستٌفا 
ومههن قبلههها بههاختٌن فههً اتاباتهه  المتههصخرة والههاي تنههاول هههاا المفهههوم بيرٌقهه  أخههرع وهههو ٌعههالج الشههال 

وع الاهبلم فهان ههاا الموضهوع قهد قٌهل مهن قبهل بصهورة أو الحواري حٌث اان ٌرع ان  مهما اان موضه
بصخرع فهو ٌؤاد حتمٌ  السقوي فً دائرة التناص . ثم تودوروؾ وبارت ، نجد إن هاه التعهارٌؾ تحٌلنها 
إلى مفهوم جدٌد فً لؽ  النقهد المعاصهر فهً التنهاص ، إلهى الدرجه  التهً ٌهرع فٌهها الاثٌهر مهن الدارسهٌن 

لنصهوص جمٌعهار وان اهل نهص ارل لقانونه أن الك ٌمان أن ٌاون معتبرٌن حتمٌ  التناص إ اء ال نص
 و.12)هو تناص الن النص الجدٌد ٌقوم بفهم وتمثل وتحوٌل النصوص التً سبقت  

 
والماانٌهه    لئلنسههان مههن شههروي  ال مانٌهه كمنهه  ألنهه  ال فاهها رومههن هنهها نفهههم )) إن التنههاص شههًء ال مفهه
من ااارت  ،فصساذ إنتاج أي نص هو معرف  صاحب  بالعالم وهاه ومحتوٌاتها ومن تارٌخ  الشخصً إي 

 . و13)المعرف  هً راٌ ة تصوٌل النص من قبل المتلقً أٌضار ...وو
 
 

 طرائك التناص أو لوانٌنه :.المحور األول /  
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لقههد اختلههؾ الشههعراء فههً اإلفههادة مههن المههوروث الثقههافً والخبههرات المعرفٌهه  المتراامهه  فههً تههراث األمهه  

نسانٌ  ابلر حسب قدرات  اإلبداعٌ  ، فمنهم من تمان من التعامل م  هاا الموروث على أساذ حٌهوي اإل
 ةعلههى مهها قصههده الشههاعر مههن اإلشههارات المعبههرة ، دون المباشههر ٌههدي نههابض بالمشههاعر المتدفقهه  دالتجد

حهٌن قلهت قهدرات واالستلهام ممها ٌعيهً الهنص الجدٌهد بعهدار حٌوٌهار فعهاالر ، فهً  دالعمدٌ  فً االستشها
 خرٌن عن االرتقاء إلى مثل هاه المرتب  فتعاملوا م  النص الؽائب علهى أسهاذ مها ٌمتلاهون مهن قهدرات 

م  النص اصلفاظ جامدة بعٌدة  لمحدودة ااسب النص بعدار داللٌار محدودار ، وهً مرتب  أعلى ممن تعام
 ال البعد عن تفجٌر الياقات المخ ون  فً النص الؽائب .

ء هاا سعى الاثٌر مهن النقهاد المعاصهرٌن إلهى وضه  التنهاص فهً تقسهٌمات منهها ثبلثٌه  لتحدٌهد وفً ضو
إبعهاده واإللمههام بيرائقه  ، ومههن الههك مها قههام به  اههل مههن ارسهتٌفا وجههان لهوي هههودبٌن ، بمبلحظتهمهها إن 

تصهاص للتناص أو إلعهادة اتابه  الهنص الؽائهب ثبلثه  قهوانٌن أو) ثهبلث يرائهق و وههً )االجتهرار واالم
وألجل الموضوعٌ  فً دراس  التناص فً شعر ابن خفاج  وجدنا أن هاه التقسٌمات هً  .و14)والحوار و

 اقرب من ؼٌرها للقصد . 
 

 االجترار :.  -أوال" 
وهو عملٌ  إعادة اتاب  النص الؽائب بوعً سهاونً وتمجٌهد بعهض المظهاهر الشهالٌ  الخارجٌه  منفصهل  

اهالك رد )) تعامهل الهنص البلحهق مه  الهنص السهابق بصهٌؽ  االحتهااء  ، وههوو15) عن التيور واإلبداع
الك االستدعاء الالً للنص قهد ٌسههم  )) فهً مسهن الهنص الؽائهب ، و و16)الالً دون حاؾ أو إضاف  وو

جوهره بسوء بسبب  ذألن  لم ٌيوره ولم ٌحاوره وااتفى بإعادت  اما هو أو م  أجراء تؽٌر يفٌؾ ال ٌم
واالحترام لبعض  النصوص والمرجعٌات السهٌما الدٌنٌه  واألسهيورٌ  منهها مهن جهه   من نظرة التقدٌذ

ومن جه  أخرع فقد ٌعود األمر إلى ضعؾ المقدرة الفنٌ  واإلبداعٌ  لدع ألاات المبدع  فهً تجهاو  ههاه 
.وقههد  و17)النصههوص شههابلر ومضههمونارا ا تبقههى النصههوص الجدٌههدة أسههٌرة لتلههك النصههوص السههابق  وو

الهاي قهد ٌبهرر تعامهل  و،18)أال وههو )) الجانهب النفسهً وو ،بعض إلى هاه العوامل عامبلر أخرأضاؾ ال
بعههض الشههعراء بهههاا األسههلوب مهه  الههنص الؽائههب ، فههبل ٌماههن إن ٌؽفههل هههاا الجانههب فههً حضههوره أثنههاء 

ن فهً ابن خفاج  مخايبار دار األحب  اما خايبها المجنهو استدعاء الشاعر للنص الؽائب ، ومن الك قول
 أبٌات  ر 

 

لقد           
  تمثل فً الشير األول بٌت المجنون ر

 البل ذا الجدار وذا الجدارا أمر على الدٌار دٌار لٌلى

 21ولكن حب من سكن الدٌارا  وما حب الدٌار شغفن للبً

بحاله  مهن البلشهعور النفسهً معبهرار عهن الهتبلحم الروحهً الهاي ٌعٌشه  ، فاجتر الشاعر أبٌهات المجنهون 
مشبهار حال  بما ٌعاٌش  مجنون لٌلى فً الفرا  ،فً حٌن جاء الشير الثانً ردارعلى من عاتب  أو سخر 

، مبررار لهم تصرف  المستؽرب معبرار عن حالته  النفسهٌ  الخاصه  التهً ٌعاٌشهها  رمن  لتقبٌل  جدار الدا
لم ٌخير ببال  اقرب من أٌ  التٌمم فً قول  تعهالىر )) ... فلهم تجهدوا مهاءرفتٌمموا صهعٌدار يٌبهار  بتناص
، فارتسمت هاه الصورة المباشرة ببال  بمشاعر جمٌل  وتعابٌر صادق  عن حال  نفسٌ  خاص    و21)...وو

 ، مستلهمار بالك تبرٌر الشاعر قٌذ بن الملوح .
اشهر مه  اللفهظ والمعنهى البعٌهد فهً قوله  تعهالى ر ))ولهوال دفه    النهاذ ثم انظر إلى قوله  فهً تنهاص مب

 ،فاستعاره الشاعر فً قول  ر و22)بعضهم ببعض لفسدت األرض ولان   او فضل على العالمٌن وو

 23وجلت بوادٌه اجّر خطامً  ت مع الهوىفلوال دفاع هللا عج

  
شرهم ببعضهم وصوالر إلى المصلح  العامه  وبهٌن ليفه  فربي الشاعر بٌن ليؾ   تعالى بالعباد ودف  

 بالنفذ.تعالى ب  من السٌر م  الهوع والضٌاع دون االعتداد 

 19ومن لم ٌجد إال صعٌدا" تٌّمما ولبلت رسم الدار حبا" ألهلها
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وفً إشارة إلى ما ٌعانٌ  الشاعر من لوع  الحب وشهو  الصهباب  إلٌه  ،ومحاوله  منه  لرسهم العنهاء الهاي 
تنهاص مه  قوله  تعهالىر)) اهبل إاا عن يرٌهق ال إٌصالهاٌبلقٌ  فً عتاب  وبصورة ؼٌر مباشرة تمان من 
  و24)بلؽت التراقى* وقٌل من را * وظن ان  الفرا وو

 

 25رالٌاولد بلغت روحً لدٌه التّ  وعاتبته والعتب ٌحلو حدٌثه

 
وفً تناص ٌظهر فٌ  البعد النفسً واضهحار وبجهبلء دون عنهاء إلشهارة ، قوله  وقهد وصهؾ حسهناء أتهت 

 إٌجا  دون تفصٌل وفى بما قصده دون الحاج  إلى االستيراد رقاصدة بصد  عبارة وابعد معنى ، ب

 26إذا ما ثنى أعطافه حٌّة تسعى فمل فً أتًٍ لد تهادى كأنّه

، إال  و27)وما تناص الشاعر م  اآلٌه  الارٌمه  ر ))قهال القهها ٌها موسهى * فالقاهها فهإاا ههً حٌ ه  تسهعىوو
صل  لمتلقٌه  مهن خهبلل تناصه  ههاا بمها فٌه  مهن قصدار لمعنى نفسً جال فً نفذ الشاعر استياع أن ٌو

إٌجهها  فههً اسههتخدام األلفههاظ مهه  سههعى فههً المعنههى ، فهههً حٌ هه  بالوصههؾ والرقهه  والنعومهه  فههً انسههٌابها 
والتماٌل الدال على جمالها وترافتها ، والى ما شئت من هاه المعانً الدال  على الرق  والجمهال ، فضهبلر 

 ٌون عن النظر إال لمفاتنها .عن سحر جمالها الاي تؽشى ب  الع
 

وقد ٌعمد الشاعر إلهى اسهتخدام التعبٌهر الجهاه ة فهً تناصه  عنهد اسهتلهام الهنص الؽائهب ، رؼبه  منه  فهً 
وربما ٌعاذ الك اللجوء إلهى اسهتخدام  استٌعاب  للموروث الثقافً العام إظهار قدرات ثقافٌ  خاص  على 

عهن قصهده دون اسهتخدام  لمثهل ههاه التعهابٌر مهن الهك النصوص الجاه ة ضعؾ القدرات الفنٌ  المعبرة 
 مثبلر قول  ر 

 اسوالٌمن الّشعر بٌتا" والّدموع  فلّما اجتمعنا للت من فرحً به

 28((ٌظنان كّل الّظّن أن ال تاللٌا ولد ٌجمع هللا الشتٌتٌن بعدما))

ا ٌخهالج نفسه  مهن استعاره الشاعر بقصد ال و،29)فهو تناص تام م  بٌت الشاعر قٌذ بن الملوح تعبٌر عم 
ها قصهده ، ومه  ههاا فههو لهم  فرح اللقاء فربما لم ٌجد فً مخ ون  الثقهافً أجمهل مهن ههاا البٌهت لٌعبهر عم 

 ٌضؾ إلى عمل  لمح  إبداعٌ  .
ومن الك أٌضار ٌمان التساؤل عن الفائدة المرجوة من وصهف  لجمهال المهر ة )ببٌضه  الخهدر و مه  اثهرة 

األندلذ ؟ إاا قلنا ان  معنى أصٌل ، نعم ، ولان هناك الاثٌر من األلفاظ والمعهانً  المعانً المستحدث  فً
 المستحدث  التً ٌمان أن تنم عن قدرة الشاعر وبراعت  فً استلهام المعنى القدٌم ر 

 31ر عن بٌضة الخدرتسرفعت جناح ال ومزلت جٌب اللٌل عنها وإنّما

 جدها فً معلق  امرئ القٌذ روهً نفذ المعانً الوصفٌ  التً ٌمان أن ن

 31تمتعت من لهون بها غٌر معجل   خباؤها موبٌضة خدٍر ال ٌرا

فعلى الرؼم من التشبٌ  البلٌػ الاي عمد إلٌ  الشاعر فً أبٌات  إال  إن اجتراره للنص الؽائب بهاا الجمهود  
 سلبار على قصده .فً المعنى واللفظ لم ٌضؾ على الك التشبٌ  براع  اإلنتاج الخبل  مما انعاذ 

ر جدٌدارٌمان إبداعاالموروث القدٌم ال ٌمان إن ٌضٌؾ إلى إنتاج الشاعر  مهالإن مثل هاا التناص فً است
 إن ٌدل على قدرات  الااتٌ  الخبلق  فما اإلبداع فً قول  ر

 

 لندّ ترابا" كما سوان لبل فع كفى حكمة هلل انن صائر

 32كٌف كّون أولن  أءوها انت ر ثانٌا" نكٌف كّون لٌس بخافو

    
بربهك الاهرٌم الهاي خلقهك  كفالبٌت األول هو تنهاص مباشهر مه  اآلٌه  الارٌمه  ))ٌها أٌهها اإلنسهان مها ؼهر

والبٌههت األخههر هههو تنههاص مهه  اآلٌهه  الارٌم ))...أٌحسههب اإلنسههان ألههن نجمهه   و33)فسههواك فعههدلك... وو 
خدام مباشرة دون حضهور أي لمسهات أبداعٌه  ان  است و34)بنان ...وو نسوععظام * بلى قادرٌن على إن 

 خبلق  .
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 ومن الك الاثٌر ومن  على سبٌل المثال قول  ر 

 35د هللا على حرف بلم ٌع مؤّدبا"لو كان مستعبدا"

  
إصهابت   وان به  ايمهصنفان  تناص م  قول  تعالى ))ومن الناذ من ٌعبد   على حرؾ فان أصاب  خٌهر 

 و36)لدنٌا واآلخرة الك هو الخسران المبٌنووفتن  انقلب على وجه  خسر ا
لهدع الشهاعر بهل   اإلبداعٌهإن مثل هاا االجترار للهنص الؽائهب )المهورث الثقهافًو ال ٌهدل علهى القهدرات 

على العاذ ان  ٌقضً على أؼلب مبلمي الشعر من صد  فً التعبٌر وحهرارة العايفه  وتهدفق المشهاعر 
 ... ًلقالصادق  الجٌاش  المؤثرة فً نفذ المت

 حرارة فً التعبٌر ٌمان إن نلمسها فً قول ر أووأال فصٌ  عايف  صادق   

 37لم اتخذن خلٌال  ًٌا لٌتن وسواي ٌنشد فً سوان ندامة

 و38)وهو فً تناص مباشرة م  قول  تعالى ر)) ٌا وٌلتً لٌتنً لم اتخا فبلنار خلٌبلروو  
 

اه ة عاره ومنهها فهً تنهاص مه  بعهض العبهارات الجهواألمثل  التً تدور فً ههاا المضهمار اثٌهرة فهً أشه
 )العود احمد ، هلل درك ، فٌا لٌت شعري و من الك قول ر مثلر ،المنقول  حرفٌار فً أشعاره

 

 39ا" بوسرى كوكارسا هضبة"  ددؤس اأخزهر  وهللا

 وقول  

 41بحٌث سطور الّشعر خٌل له دهم أبا جعفر هلل دّرن فارسا"

 فً استخدام بعض التعابٌر الجاه ة رومن الك أٌضار قول  

 41حمد أتعود بعطف الحلم ، والعود  ة رأفةأفاّن إلبراهٌم فٌ

 وقول  ر 

ًّ وأوطانً ؟ فٌا لٌت شعري! هل لدهري عطفة  42فتجمع أو طاري عل

 
فٌمان إن ٌبلحظ الجمود فً استخدام مثل هاه التعبٌر التً ال ٌمان بصي حال إن تعبر عن صد  العايفه  

 فً انتقاء المعانً . واألصال لتً ٌعٌشها الشاعر فً لحظات اإلنتاج البعٌد عن اإلبداع ا
 

ا أدع إلهى قتهل روح التواصهل ر التناص فهً اسهتلهام المثهل ، ونقله  امها ههو ممهاضأٌ رومن االك االجترا
اللفهظ الجامهد ر إاا مها امتصهها فهً معانٌهها دون أداء أاثهرفً معانً المثل التهً ٌماهن إن تاهون  اءحواإلٌ

 وفً االك مثل قول ر

 43 بالذي فٌه ٌرشح أناءوكل  ابة مدمعًبالصّ  بأسرار فنمّ 

خبلل وج  الشب  المباشهر ، ممها   ب  من بلمباشر فً رسم صورة المشب  والمشٌمان إن ٌبلحظ التقارب ا
ي جرتهه  التههً اانههت مماههن إن ترتسههم فههً اهههن الشههاعر الهها  اإلبداعٌههعلههى الصههورة  ءلقضههاا إلههى دعأ
 ر اضأٌفٌ  ،ومن االك  ةال حٌاضاء علٌها فاان اجترارار سلبٌارلمثل جامد قلا إلىوالمباشرة   ٌقرٌرتال

 والمباشرة قول ر    ٌرالتقرٌ إلىها ئجولالخبل  ، و اعًدباإلالخٌال  إلىر التً تفتق  مراثٌ دعحإقول  فً 

 44راب اب ترلتّ كل الذي فوق او البلى إلىصرف اللٌالً  اا بهمحد

 
 

لشير من معلق   هاجتراراا شعراء معروفٌنلالشعرٌ   بٌاتاألوعلى نفذ النهج سار فً اجتراره لبعض 
 عنترة فً قول  ر

 45 المحب المكرم ةمنً بمنزل تظنً غٌره ولمد نزلت ، فال

 فقال ابن خفاج  ر 

 46 ((منها بمنزلة المحب المكرم )) ادي عن ٌد نزل الندىٌتولً األ
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 اإلبداعًلمحات الحٌاة الفنٌ  على المعنى  إضفاءالمخايب  فً  إلىالضمائر بٌن المتالم  إبدال ٌفٌدفلم 

 ٌره .اعر خبلل اجتراره لبٌت عنترة أو ؼٌقصده الش أنالاي حاول 
 
 

 .:  االمتصاصثانٌا" _ 
 

 مهن مهوروث ضهمن اسهتلهام الهنص الؽائهب األولهىٌمثل االجترار مرحل  الجمود  أنوعلى ما تقدم ٌمان 
مهن قهراءة الهنص الؽائهب  أخهرعفً حٌن ٌمثل االمتصهاص مرحله   ،ًالشاعر حٌن حضور الوعً الاهن

اتابهه  الههنص الؽائههب وفههق حاضههر الههنص الجدٌههد لٌصههبي اسههتمرارار لهه  متعامبلرمعهه   إعههادةوهههو عملٌهه  
ت  فٌتعامهل ههاا الهنص وقداسه بصهمٌه  اإلقهرارر مهن أساسا قؾ )) هو ٌنيل و47) بمستوع حراً وتحولً

                                                                                                                                                                                                                  و48)مان فً استمراره اجوهر قابل للتجدٌدوواألصل بل ٌسه نال ٌنفٌابوصف  حرا  وتحوالر  وإٌاه

 و51)ٌصهبي مسهرحار لعملٌه  تحوٌلٌه   الهنص إنأي  و49)عمل تحوٌل وتشهرب وب)وهو ما قصده جٌنً   

بهاالحترام والتبجٌهل  اإلقهرارتجدد م  األخرع بوعً حراً مٌتداخل فٌها ))النص البلحق م  النصوص 
 إنفهً قهراءة الهنص الؽائهب... ومعنهى ههاا  أعلهىمتصهاص )) مرحله  فاال وعلٌ  و51)لتلك النصوص وو

وال ٌنقهده ، انه  ٌعٌهد صهوؼ  فحسهب علهى وفهق متيلبهات تارٌخٌه  لهم النص الؽائب  دال ٌجماالمتصاص 
 و52)ٌمهوت وو  أنٌعٌشها فً المرحل  التً اتب بها وبالك ٌستمر الهنص ؼائبهار ؼٌهر ممحهو وٌحٌها بهدل 

محاااته   أونص فهً نهص ،  إدخال أواقتباذ  أوٌاون ))مجرد نقل  أنر ٌتعدع تناصار فاعبل فٌاون بهاا
  و53)اً ٌنبث فً ثناٌا ويٌات النص الجدٌدوو األولر بل هو تمثل وامتصاص للنص أسلوبٌا أور إيارٌا
 

     بشههار فمنههها فههً امتصههاص بٌههت الشههاعر اتعههدد أنواعههه ىخفاجهه  علههفههً قصههائد ابههن  صوٌاثههر االمتصهها
 ر بن بردأ

 54لٌل تهاوع اوااب   وأسٌافنا اصن مثار النق  فو  رؤسنا

 قال ابن خفاج  ر 

 55ماله أولنصل مهند  إال بصفق  بال شهاوظبلم لٌل 

 وقال فً المعنى نفس  ر  

 56 أوضاحا أعياف سالت على  أسن وا ضلوع اللٌل  ر  ملئ

 
))عٌنان ال تمسهما النار وصلى اهلل عليه واله وسلم)ل وفً تناص واضي م  الحدٌث النبوي الشرٌؾ من قول الرسو    

 و57)رعٌن بات من خشٌ    وعٌن باتت تحرذ فً سبٌل   وو
 ر أمٌ  أباقال ابن خفاج  مادحار الفقٌ  

 58هد ٌنام بها الدٌن احتراساروٌس وٌااً وراء اللٌل عٌنا حدٌدة 

اإلٌمهان ونٌهل مهن صهفات  خفاج  علهى ممدوحه ابن  أضفاهح تام فٌما وفٌمان مبلحظ  االمتصاص بوض
وصههفات   الههربي بههٌن مهها قصههده الحههدٌث النبههوي  فههتمان مههن اإلسههبلمًف  عههن الههدٌن رضهها   فههً الههد

 التقرٌرٌ  .وبعٌد عن المباشرة  بصسلوبوح ، رافعار من قدره ممد
 

 الرمٌاٌ  داعتما أجا ت ر امتصاص ليٌؾ لبٌت الشاعر المعتمد بن عباد وقد أٌضاومن دلك 
 فً قول  ر

 59أي درع لقتال لو جمد صن  الرٌي من الماء  رد

 لك البٌت فً قول  رافامتص ابن خفاج  
 61فٌ  ومن درع ؼدٌر جمد  ٌضحك من بٌض حباب يفا
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 ة بٌت الشاعر الحسٌن بن ميٌر فً قول  ر فار وفً تناص م 

 باألنواءتجاد  األقاحًر  ملبس  نو واألرضفارقونا 

 61من بااء السماء  األرضتضحك  جدٌد  بصقحوانم ال ٌو

 قال ابن خفاج  ر  

 62نثرت بها والجو جهم قايب  أنجمتضحك عن قبلئد  فاألرض

وسهعادتها لمها ٌنه ل علٌهها مهن خٌهرات  األرضهن ابن خفاج  وهً ضهحك افقد ترا ت هده الفارة فً 
حولههها محااٌهه  لههها وممتصههار  أبٌاتهه فههدارت  تشههبٌ  الميههر النهها ل مههن السههماء بالباههاءالميههر والنمههاء ، و

بالضههحك سههعادة ، وحههال السههماء المميههرة  األرض، وؼالبههار مهها ٌههدور تشههبٌ  نمههاء  أشههعارهلمعناههها فههً 
ر فهً أٌضاوقد عاذ ابن خفاج  هده الفارة و ، 63)بالبااء وهو ما اصيلي علٌ  باالستعارات المستهجن  

والبار ...الثٌب بالثٌب ، ))و صلى اهلل عليه واله وسلمل نا فً قول الرسول )امتصاص  للحدٌث النبوي الشرٌؾ فً حد ا

 قال ابن خفاج  ر إا،  و64وو)بالحجارة والبار جلد مائ  ثم نفً سن  رجم بالبار ،الثٌب جلد مائ  ثم 

 65اب ٌرجمها الؽمام الحاصب فص  نت البسٌي  تحت  فاصنما

عههد هههدا مههن تتصههور حالههها   وٌ أنفلههك  رجمههت،نٌهه  وقههد بال ا أٌهههامشههبهار  لههؤلرضفقههد رسههم صههورة 
 ر .أٌضااالستعارات المستهجن  
التراثٌ  الدٌنٌ  فً سٌا  القصٌد  اإلشاراتٌعاذ ))  أن، حاول الشاعر  القر نًوفً امتصاص القصص 

 و 66)القضٌ  التً ٌعالجها وو أوٌيرح   الايلتعمٌق رؤٌ  معاصرة ٌراها فً الموضوع 

 
قصه   واهالك حٌنهااكاع صهٌت  فهً مجتمعه  ا الهايبلر امتصاص  لقص  ٌوسؾ )عو وحسن  لك مثفمن ا

 م امٌر داود )عو وترانٌم  وجمال الصوت شاهدار فٌها ، فقال ابن خفاج  مادحار ر 

 67 وتسم  داودار ب  مترنما ترع ٌوسفار فً ثوب  حسن صورة

 ر ر أٌضاوقال مادحار 

 68 جل ابن افعل عن مثل وعن مثل ٌا ضاربار ٌوسفار فً حسن  مثبلر

 
ومن أمثل  امتصاص  للتراث الدٌنً )اآلٌات القر نٌ و تناص  م  سورة القدر وفضلها علهى لٌهالً الصهوم 

 فقال مادحار القائد أبا الياهر تمٌم ر و69)األخرع 

 71وم من لٌل  القدرمحل لٌالً الص   وهً شرٌف  كوحلت ب  اآلمبل

 
ا وإاا خلهوا إلهى شهٌايٌنهم ٌن امنهوا قهالوا أمن ها الاتصاص لآلٌ  القر نٌ  ))وإاا لقوومن  قول  أٌضار فً ام

 إا قالر و71)ما نحن مسته ئون ووإن   إن ا معام قالوا

 أو انتحت راح  دنا فجنى    اىعترت خشٌ  شاا فبإاا ا

  72با هنا وهناتثنٌ  رٌي الص   خضل  بصن اصننً ؼصن 

 
 
 

  و73)للشٌايٌن ...وو وجومارنا السماء الدنٌا بمصابٌي وجعلناها ))ولقد  ٌ  وفً امتصاص لآلٌ  الارٌم
 وقال منهار

 74أو ٌعترض شٌيان حرب ترجم  إن ٌعتار لٌل العجاج  تستتر 

 
فهً تصاٌهده علهى  و،75)وابن سهٌنا ومن أنواع االمتصاص األخر تناص  م  بعض اآلراء التربوٌ  للؽ الً

بالرعاٌه  وٌتعههده  الوالهد إن ٌهؤدب ابنه  وٌهابه ))علهى  ضهمارا المالهً فهً ههاقهال الؽ  اتربٌ  األوالد ،إ
  و76)ؼٌر مدلل وو التعلٌم وٌنشئ  تنشئ  خشن و
 وفً امتصاص مثل هاه اآلراء التربوٌ  قال ابن خفاج ر 
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 ى هناك اااؤه  فما أؼفلرب   نب  ولدٌك من صباه ب جرة 

   أحشاؤه ً وجنتٌ  وتلتظًف                             دموع وانهره حتى تستهل  

 77حتى ٌسٌل بصفحتٌ  ماؤه  بافك ناره  فالسٌؾ ال تااو

 
 ياهر ، قال ر أبً األمٌر إلىوفً استشفاع 

 78اعجم  وفصٌح لوم فً ممادة فالة أسرى أغاللوٌفّن من 

 
 وفٌ  امتصاص بٌن لقول المتنبً حٌن قال فً صباه ر 

 79ه غرٌب كصالح فً ثمود  فً امة تداركها الل إنا

 
 ر لقول الشاعر عمر بن الثوم فً معلقت  رأٌضاوفً امتصاص واضي 

ًّ  إذا  81 جدٌناساتخّر له الجبابر  بلغ الفطام لنا صب

 
 قال ابن خفاج  مادحار ر

 وطبّوا صغارا" من كلوم العظائم من الموم سادوا فً المهود نجابة

 81اللٌالً للملون الخضارم  جناب الخطوب ودّمثوا اللعادولاموا 

 
نخههتم  إنولاههن الٌفوتنهها  و ،82)فههً هههاا المجههال اثٌههرة ٌيههول الحههدٌث عنههها وال مجههال لههاارها  واألمثلهه 

 بتناص م  قول الشاعر امرئ القٌذ فً معلقت  حٌن قال ر 

 33كجلمود صخر حطه السٌل من عل  مكر مفر ممبل مدبر معا"

 
 قال ر إاقصائده  أحدعالمشهور فً فقد امتص ابن خفاج  هاا البٌت 

 ثّم اعتذر أحسنولو لٌل :  لم اعد زورة إنلن العذر 

 34: مكر  الالوعدت  إننًفلو  جلمود صخر بأننًعلمت 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الحوار :. –ثالثا" 
 تمثهل المرتبه   لٌه  بصهفت  من يرائق التناص )قوانٌن و ، ٌيالعنا الحهوار أعلىمرتب   إلىما ارتقٌنا  وإاا

عملٌ  تؽٌر النص الؽائب ، وهو عند ارٌستٌفا وجان لوي ٌمثل )) ألمعروف ضمن قوانٌن التناص  األعلى
مرحل   أعلىوفً المفهوم نفس  ٌقول الداتور دمحم بنٌذ ،هو ))و ،85)ونفً قدسٌت  فً العملٌات السابق  وو

يهم مظهاهر االسهتبلب مهمها عملٌ  صهلب  تح أرضٌ ٌعتمد النقد المؤسذ على  إامن قراءة النص الؽائب 
ٌقال هو محاورة لنص سابق ))فٌاون منتج النص البلحق  أنٌمان  إانو 86)اان نوع  وشال  وحجم  وو

الخهبل  ،  اإلبهداعر بعهدم محدودٌه  وإٌمانهاو ، 87)واحهد وو  نمحاورار ومستمعار لمنتج النص السابق فً 
الهاي ههو تؽٌهر  الحهوار، أن وجهد ن نتٌجه  الهكوالثٌمهات اها باإلشهاالومحاول  لاسر الجمود الاي ٌحٌي 

 . و88)للنص الؽائب وؼلب  وتحوٌل 
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 ومن أمثل  الحوار فً شعر ابن خفاج  ، قال معاتبار صدٌق  ر

 لو كنت انمع بالعتاب غلٌال إٌه وما بٌن الجوانح غلّة

 89حٌّا" وتجعل عرضه مندٌال ما للّصدٌك ولٌت تأكل لحمه

نٌ  التً تحرم االؼتٌاب ، مشهبه  الهك ٌصاهل لحهم اإلنسهان مٌتهار إا قهال تعهالى ر وهو حوار م  اآلٌ  القر 
فحاورها ابن و ، 91)))...وال ٌؽتب بعضام بعضار أٌحب أحدام أن ٌصال لحم أخٌ  مٌتار فارهتموه ...وو 

 ب خفاج  ، جاعبلر من  لحمار حٌار ، داالر على مدع األلم الاي ٌصٌب  وخٌب  أمل  فً صدٌق  المؽتا
 قال ابن خفاج  مادحار رف )عو ، وما ضرب من مثل فً حسن  ، وفً حوار م  قص  ٌوسؾ

 بٌض المواضً من جفون علً وأٌن بأضلعهالجراحات من جرح  أٌن

 91جل ابن افعل عن مثل وعن مثل فً حسنه مثال" ا"ٌا ضاربا" ٌوسف

مثل للجمال قهد ضهرب وههو  أعلىٌبلحظ الحوار الصرٌي فً علو جمال الممدوح )علًو على  إنفٌمان 
ا   إنوقلن حاشى هلل مها ههاا بشهرار  أٌدٌهنأابرن  وقيعن  رأٌن جمال ٌوسؾ )عو ، قال تعالى ر ))... فلم 

الاي تجاو  حدود الجمال فً نظر الشاعر ،  ممدوح جمال  إلى ىال ٌرقحتى و، 92)ملك ارٌم وو إالهاا 
   . تتصور بعد هاا جمال ممدوح ابن خفاج  إنولك 
نافٌهار  و، 93)وهو قول  تعالى ر ))ومن الناذ من ٌعبهد   علهى حهرؾ وو أخرع قر نٌ  أٌ ونراه ٌحاور  

مرتبه   إلهى األشههبفهارتقى فهً مسهتوع فههم فرسه  لو اان ٌفهم معنى العبادة ، موصوف هاه الصف  عن 
 إلهىبه   إعجهاب، فسهمى مهن المشهرك بهاهلل تعهالى  اإلنسانمن مرتب   أعلى، بل وحتى  اإلنسانً اإلدراك
 قال ر  إا،  واألدبفً حسن السلوك  نالمؤم اإلنسانمرتب  

 لم ٌعبد هللا على حرف مؤدبا" لو كان مستعبدا"

 94المذف أنجمم الوغى من وٌ السعد لكنه أنجممن 

 
 وفً حوار م  بٌت الشاعر قٌذ ابن الملوح المشهور ر 

 95ال تاللٌا أنّل الّظّن ٌظنّان ك ولد ٌجمع هللا الشتٌتٌن بعدما

 فً حوار مع  ر  قال ابن خفاج  متسائبلر

 فهل من تالق بعد هذا التفّرق الحوادث شملنا أٌديلمد صدعت 

 96كٌف نلتمً ؟ أو أٌنشعري  تفٌا لٌ للخلٌن ثّم التماءة وان ٌن

ٌحهب ،  اللقهاء مه  مهنمهن  األمهلالتً ٌعٌشها وانقياع  الٌصذ، عااسار حال   نفسها وفً حوار م  الفارة
 قال ر

 لٌس ٌرجو التاّللٌا ناءتحٌّة  ورّدد بهاتن االباطح والربى

 97وال أستطٌب الّظل ٌبرد ضاحٌا ما استسٌغ الماء ٌعذب ظامئا"ف

 
 
 

 أنواع التناص والٌاته :. المحور الثانً / 
 

ٌماهن  ًتهأل ٌاتلواآل التناص عأنوا إلى اإلشارة من و ال بد يرائق أو)التناص  نانٌووبعد تصفي ق        
 ر أبر هاٌعد من  أن ٌتحقق بها ،وٌمان إن

 التناص الخارجً :. -1

                                                                                                                                                                                                                                                  الخهارج  أوودٌنٌ  المتمثل  فهً الهنص الؽائهب  وأدبٌ ٌتناص النص الجدٌد م  مرجعٌات شعرٌ   إنوهو    
ن البحهث متقهدمار ضهمن قهوانٌالتنهاص فهً ثناٌها ههاا النهوع مهن  إلهى اإلشارةوقد سبقت عن النص الجدٌد ،
ؼاٌت  التناصٌ  منها )التلمهٌيو المتمثهل  ة فً بلوغالمساعد اآللٌاتالنوع من التناص بعض  االتناص ، ولها

فهً  أوٌهتم شهرح ههاا االسهم داخهل مهتن الهنص  إندون  اسهم قصه  مشههورة مهن أوحهدث  إلى اإلشارة))ب
التلمهٌي مهن  دوقهد عه ،و98)ووتلهك القصه  أوحرٌه  استحضهار ههاا االسهم  ئللقهارٌهدع  إنماهامش الصفح  
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ٌ  لو وٌمان إن نبلحظ هاه اآل99إلٌ  الحموي من قبل بالمعنى نفس  ) أشاراآللٌات الداخلٌ  فً اإلٌجا  وقد 
 و ومنها قول  ملمحار إلى مدٌن  بابل المشهورة بالسحرر111) فً بعض أشعار ابن خفاج 

 101ط العٌن سحارا" نفاث لح ونابال" مستوطنا" بابال"

 
من صهفات السهحر  ا ٌختلج فً فارهم إضفاءبلً، تاراارللمتلقً   بالسحر الباصوفوال عٌون المفشب  جم

 على تلك العٌون .
والسههرع  فاخهها مههثبلر  واإلقههدامصههان معههروؾ قههدٌمار بههالقوة و وهههو حاألرقههم) ىإلههمنهه   إشههارةوفههً  

 قالر،إا  ،فوظؾ الشاعر صف  االنسٌاب م  الرشاق  لدٌ  فً تناص لالك

 112فانصاع ٌنساب انسٌاب االرلم طغىفضل العنان ولد  جاذبته

 وقول  راثٌار ر

 لت ارم إلٌه وعادوتحوّ  فً موطن نزلته جرهم لبله

ًّ  كفّ  بها الفضاء طوتهم أمم ٌغصّ   113 الرداء فبادوا الردى ط

 
م ويهال   ففٌ  إشارة واضح  إلى مصٌر اإلنسان والمجتمعات بال وال وان عظمت بههم الهدنٌا وعلهى المقها

التهً لهم نخلهق مثلهها فهً  *ارم اات العمهاد* اٌؾ فعل ربك بعهاد  )الم تر(ار إلى قول  تعالى حمد ، ملاألم
ارم اات العمهاد  ومهدٌنتهماقبٌل  جرهم المعروفه  وقهوم عهاد  أسمائهافٌاتفً الشاعر باار و 114) الببلدوو

 .قاء العبرة والعض  من الكساستراار للقارئ التفاصٌل تا إلىالتً لم ٌخلق مثلها فً الببلد دون الولوج 
 
سههورة الفههتي ومهها فٌههها مههن إشههارات النصههر فههً قولهه  تعههالى )) أنهها فتحنهها لههك فتحههار  إلههى وفههً تلمههٌي 

 تبشرار ل  بالنصر رسقال ابن خفاج  مادحار األمٌر أبا إسحا  م و115)مبٌنار...وو

 106ٌركعالكرٌم ف وٌستمبل المرن ىضوابٌض ٌتلو سورة الفتح ٌنت

  
الشاعر بقوله   إلٌ  شارأ،اا  مالتفاح اللبنانً من جمال المنظر وال أوصاؾوفً اار لما هو معروؾ فً 

 ومورٌار لمقصده ر تؽ الرم

 117منه بتفاح لبنان  لفمًفمن  ناظريٌه دجنً ورد خٌوهبنً 

 التناصٌ  فً قول  ر توٌمان إن نبلحظ هاه اللماحا

 118ٌا راكبا ظهر المطً برالا" ةً :لل للممٌم مع النفوس عالل

راء والمعهراج وربمها أراد مهن فً لٌل  اإلس وصلى اهلل عليه واله وسلم)الفرذ التً امتياها الرسول  إلىوفٌ  إشارة 

 لحظ  الفرا  ، ولان دون اإلشارة المباشرة . عونإلى السرع  فً سٌر الض اإلشارة هاا  تلمٌح
 

 وقول  مادحار ر 

ًّ جاد جاد ه إن  119م صال صال ربٌعة بن مكدّ  أو نان حاتم ط

فبل ٌخفى مها قصهده الشهاعر مهن اضهفاء صهفات الاهرم والشهجاع  علهى ممدوحه  بهاار حهاتم اليهائً 
 وربٌع  بن ماد م احد فرسان الجاهلٌ  المشهورٌن .

 الياهر ر  أبً األمٌر إلىومستشفعار بها  إبراهٌموقال مادحار مرٌم بنت 

 عمنبسط الممل لها ٌمٌن الم حرة أكرم األحرار ملكت به

 111ٌة عن مسلم اوحمل الحدٌث ر وإنمارٌض الثناء بها المحمل 

النقل،  بصمان والدٌان  موثقار الك الصد   األمان صد  ما وصؾ ب  ممدوحت  من صفات  إلى فصشار 
اوٌه  الحهدٌث عبلقه  تهرابي مه  ر إٌجهادصهد  الرواٌهات المتناقله  فهً مهدحها مهن خهبلل  إلهىملمحار 

)مسلم و المعروؾ بصد  نقل الحدٌث عن الرسول )صو فً صحاح  ، ولالك ٌعد التلمٌي باسهتخدام 
ههً ال تستحضهر الشهًء اجمهاد  إاتبل م الحٌهاة للاهائن الحهً ،   م  للشًءالتسمٌ  ))عملٌ  حٌ  مبل
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وهو مها ال ٌسهتيٌ   ر ...توحً بياق  شب  سحرٌ  للالم  ااتهاأٌضافقي بل تعنً الخواص الفاعل  ل  
 .و111)ود الشًء اات  دون تارٌخ  وفاعلٌت  ووب  وج اإلٌحاء

 
 

 التناص الذاتً :. -2
لال شاعر نصوصار شعرٌ  خاص  ب  ، متنوع  الوصؾ ابلر حسب روٌت  النقدٌه  المعبهرة ، فمنهها 

منهها مها ههو عملٌ  خلق وإبداع جدٌهد ، وخبل  مبتار ، ومنها ما هو تناص خارجً فً  إبداعما هو 
تناص ااتً ٌتمحور فٌ  الشاعر فً تناص  فً استلهام نصوص  السابق  معرجار علٌها فً اسهتخدام  
لقوانٌن أو يرائهق التنهاص الخهارجً ااتهها )االجتهرار ،  االمتصهاص ، الحهوار و مسهتفٌدار مهن  لٌه  

ك حال  نفسٌ  ٌعٌشها التميٌي فً خلق المعنى وتوسٌ   فاق  على فضاءات فار المتلقً عااسار فً ال
 فً لحظتها .

 و112)وفً نظرة إلى قول  ر 

 لد شّف عنه من الممٌص سراب وبمعطفٌه للشبٌبة منهل

 شّك به السماء شهابى ٌاهو فكأنماعبر الخلٌج سباحة 

......  

 طربا" شباب رالنً وشراب لت بشاطئٌه ٌهّزنًللمد احت

.....  

 ٌب شالنً وحبابفرحا" حب ٌضاحكنً بها تهوركبت دجل

، والهك  أخرعومناسب   أخرشير من بٌت فً موض   أو األبٌاتاستخدام وبعض  أعاد أونراه قد اجتر )
 و ر113)قول  

 لد شك عنه من الممٌص سراب با فً منهلفكرعت من ماء الصّ 

فهً البٌهت  التهً لهم تؽٌهر المعنهى ، واهالك الحهال األلفاظتؽٌر لبعض  السابق م  األولفهو اجترار للبٌت 
 قال فً اجترار ل  ر إاالثانً ، 

ّّ سبحا" كما ر بخوضة ولرّب غّض الجسم مرّ   السماء شهاب ّق

 البلحق  من قول  ر األبٌاتواالك هً الحال فً 

 طربا" شباب رالنً وشراب بشاطئٌه ٌهّزنً أنختولمد 

 رحا" حبٌب شالنً وحبابف دجلته ٌضاحكنً بها وعبرت

 
 ك رلمتصاص فً تناص  الااتً ٌيالعنا قول  واصفار الخمر ومااقها متلااار فً امن اال اإلفادةوفً +

 114فلهٌُب  ؤهمل امّ أوفماء  زجاجها امّ أوجاء بها حمراء ، 

بٌ  مجددار تننافٌ  للئستاال لتفصٌلٌ او اإم  النفسٌ  من خبلل تارار الشاعر )نبلحظ الشعور باللاة  إنوٌمان 
 ًللمعنهى فهوقهد امهتص ههاا الوصهؾ  ،رار بالراح  النفسٌ  فهً تلهك الحهال مشع ،أوصاؾلما سٌقول  من 

 قول  ر

 115 بما شئته من احمر كاللهٌ بابٌض كالماء مستودع

 قول  وقد خايب الرٌي الجنوب والشمال وحملها سبلمارر ومن االمتصاص الااتً

 صلً الهبوب األصٌلمع  ٌح الجنوبللرّ  وألول

 116استطبت بن الجنوب؟ اكم مالفهل استطبت بً الشّ 

 ولوله:

 هادى بٌننا وجنوبشمال ت ٌاح فلٌتهاالرّ  نىتهادا لّ ٌحن

 111وب نئتارة ف "وتجري شماال تهب بنا طورا" جنوبا" فنلتمً

مهها اههان ٌعههاٌش الشههاعر حالهه  خاصهه  مهه  رٌههاح الجنههوب والشههمال عااسههار مههن خههبلل اسههتلهامها فههً ورب
 هاه الحال  البلشعورٌ  فً اهن  تفارتسمعاد التً ربما اان ٌعٌشها عن حال  الفرا  ولوع  الب أشعاره
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مخايبهار الهنفذ  أوضهير وبصهورة أٌضها  نراه فهً قوله إنمنعاس  فً شعره وهاا ما ٌمان 
 ر مواسٌار

 ٌكون خٌاال أن إالّ فال زور  الدٌار لصٌة إنكفى حزنا" 

 جنوبا" بٌننا وشماال" تكرّ  ٌةللرٌاح عشّ  إالسل وال الرّ 

 113ٌح الجنوب سؤاالواستنشك  الرّ  ةمال تحٌّ ٌح الشّ فاستودع الرّ 

 
 ومن االمتصاص الااتً قول  مادحارر.

 ك الجرائمٌلوٌت عنانً عن طر ًالشبٌبة، أننفمن مبلغ عنً 

 ولوله :

 119مائمخلعت نجاد السٌف خلع التّ  أننًفمن مبلغ الحسناء عنً 

 رقول رأٌضاومن الك 

ًّ مهاد  م مضاجعفبت وال غٌر الحسا  121وال غٌر ظهر االعوج

 ففٌ  امتصاص لقول  ر

 121فً لتود الّركائب  إالوال دار  من حسام مصّمم إالوال جار 

  
التميٌي التً عبر عنها جٌنً  إلٌ من  اإلفادةٌتحقق االمتصاص فً التناص الااتً للشاعر فً  إنوٌمان 

ل الااتب النص وٌحرا  بهان ٌنمهً فٌه  االتجهاه الهاي فٌها ٌحو  التوسٌ  والمبالؽ  و أوفٌها اسماه التضخٌم 
مسارد شهالٌ  ٌراهها ههو فٌه  ولعلهها اانهت موجهودة فهً الهنص السهابق  أوٌرؼب بعض العناصر الداللٌ  

بلل التاهرار المعبهر ٌي مهن خهٌتحقق التمي إنوٌمان  و122)رأصبلؼٌر موجودة  نهااوأولانها ؼٌر اافٌ  
 راقول الشاعر 

 123انطوى عنن ولٌل الكروب إذا ان صباح المنىسٌّ ان سٌّ 

الشهعور النفسههً  مهن ار حاله سهفقهد سهاوع الشهاعر بهٌن رحٌهل صهباح المنهى ولٌههل الحه ن والهمهوم ، عاا
 والح ن التً ٌعاٌشها دون الشعور بالمتؽٌرات الجانبٌ  . بالٌصذ

 ومن الك قول  فً وصؾ فرذر

 124انسٌاب األرلم فانصاع ٌنساب جاذبته فضل العنان ولد طغى

 إلى بإضافت ٌوس  المعنى من خبلل تاراره لفظ  الفعل )ٌنساب و والمصدر من  االنسٌاب  أنفقد حاول 
 اسم الموصوؾ ففتي بالك لفار المتلقً أفاقار رحب  لرسم صوره .

 
 

 ومن الك قول  ر

 125فلم ٌنجد الّروم روم الحٌل ورام النّصارى بها نصرة

ار )النصارع ،نصهرة و و)الهروم ، روم الحٌهل و لهاة النصهر التهً ٌعٌشهها والسهعادة فعاذ من خبلل تار
 والفرح مسته أر بحٌل وماائد الروم .

 و ٌادة فً المبالؽ  بوصؾ ممدوح  وإعبلءر لشصن  قال ر 

 126وأحسن من لوله ما فعل  إذا لال أجمل فً لوله

من قول  فعل  الاي ٌتجاو   واألحسنً منها قول  ففص ل فً معانً ممدوح  ااارار صفات  المستحسن  الت 
 . ومن الك أٌضار رالفعل  إلىحد القول 

 127فان سار سار وان حل حل  وٌلزمه النصر حبا" له

 
االسهتفهام لٌثٌهر  أسهلوبوفً استلهام  بعض الحام العقبلنٌ  ، ٌارر الشاعر أداة العموم )الو مسهتخدمار 

 االستفهام )أيو  بصداة لوباألسانتباه المتلقً ماررار هاا 

 عدم إلىكّل وجدان  ظمأ إلىكّل رٌان 
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 128حبل غٌر منصرم  أي شمل غٌر منصدع أي

فهو إقرار بواق  الحال معبرار عن  بتارار األلفاظ والمعهانً التهً تنصهب علهى فاهرة واحهدة وههً الفنهاء 
 للدنٌا ومن علٌها ، والبقاء هلل تعالى .

 
ابتعد فٌ  الشاعر عهن التلهؾ فهً صهنعت  ،  إااتميٌي المعنى وتوسٌع  ال سٌما وٌؤدي الجناذ دورار فً 

 ولٌذ ببعٌد عن الك قول الشاعر ابن خفاج  متالفار ر

 أمال هصار ل فً أمر وعاذر لد كان لً عاذال"

 الّصبا عاطال أنفاسعاطرا"  علمته احوى اللّمى احورا"

 ائالبه معتدال" م أحبب معتدال" معتدٌا" فً الهوى

 سحرا" ومن لحظته نابال غشٌت من مملته بابال

.....  

 وجدا" ودمعا" هامرا" هامال ا"وان لً طرفا" به ساهر

 129فبات دمعً سائال" سائال  كأن نومً ّضل عن ناظري

، ولاهن رؼهم  جناذٌرع التالؾ والصناع  علٌها ظاهرة ، فبل ٌخلو بٌت من  األبٌاتهاه  إلىفمن ٌنظر 
وحسهن الترتٌهب الهاي ٌبهدو  األلفهاظالقارئ ٌحذ من خبللها بانسٌاب المعانً وسبلسه   أن إاللؾ هاا التا
بٌن )عاار وعهااالو جنهاذ نهاقص ، وجهاء فهً  األولعفوي يبٌعً ، فقد جانذ الشاعر فً البٌت  واصن 

جهاء ر بٌن )احهوع واحهورو وبهٌن )عهاير وعهايبلرو وفهً البٌهت الثالهث أٌضاالبٌت الثانً جناذ ناقص 
، وجانذ فً البٌت الراب  بٌن )باببلر وناببلرو جناذ ناقص وجانذ فً )معتدالر ومعتدٌارو جناذ ناقص

البٌت الخامذ بٌن )هامرار وهامبلرو جناذ ناقص ، وجانذ فً السادذ بٌن )سائبلر وسائبلو جناذ تام 
لاي قصهده الشهاعر فهً اهل والاي ساعد على تميٌي المعنى ا األبٌات، لٌختم ب  هاا الجناذ اليوٌل فً 

))  إالبٌت على حدع وفً رسم الصورة الالٌ  التً قصهدها مهن خهبلل جناسه  فمها التميهٌي فهً جهوهره 
التراٌبٌ  ، حٌث تقتحم هاه ال وائد اللؽوٌ  البنى  أوعملٌ  توسٌ  للنص وتمدد فً وحدات  البنائٌ  اللفظٌ  

  1و131)للنص وو  األصلٌ 
 عار فً معناه ر سور قول  مأٌضاومن الك 

 131 واألنواء باألنوارجفنً  ومألت بٌن جبٌنه وٌمٌنه

 
 
 
 

 0تناص األجناس :-3
المختلفه  بهل ههً تمثهل ابهر  محهاور  األدبٌه  األجنهاذٌنار العبلق  البنائٌه  القائمه  بهٌن  أن ألحدال ٌمان 
حوله  تتجهاو  جمٌه  تناص م  ؼٌره مهن األجنهاذ األدبٌه  ؾ))الهنص قهوة مت ًالشعر فٌدخل  إاالتناص 

األجنههههاذ والمراتههههب المتعههههارؾ علٌههههها لتصههههبي واقعههههار نقٌضههههار ٌقههههاوم الحههههدود وقواعههههد المعقههههول 
 و132)والمفهوموو

علهى حالهها دون تؽٌهر ، فعنهدما  أدبهًالثوابهت الخاصه  لاهل جهنذ  أوولان م  الك تبقى المبلمي العامه  
بعهض مبلمحه  وال ٌنفهى  ٌصخهاالمسرح فانه  م   أوبعض مبلمحها ،  ٌصخاٌتناص الشاعر م  القص  فان  

 1العام  لهما  الثوابت
فهً محاوله  ك ))تانٌهك ٌسهتقٌ  مهن فهن القصه   أشهعارهالقصه  فهً  أسهلوباستخدام  إلى رٌلجص الشاعوقد 

لجعل القصٌدة أاثر أهمٌ  وؼنى وقدرة على حمل أفااره الموضوع  والتعبٌر عن تجهارب اآلخهرٌن مهن 
ٌمان أن نبلحظ  بوضوح تام فً قص  ابن خفاج  م  الجبل الاي اان انسهٌ  فهً  وهاا ماو،133)حول  وو

اللٌل المعتم وملجصه من الائب المفترذ ، فتو عت قصت  فً ثبلث  مشاهد ، ابتدأ المشهد األول منها بقول  
 واصفار رحلت  المتعب  ر 
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 ظهور النجائب أمتخّب برحلً  الجنائب أهوجبعٌشن هل تدري ، 

 المغارب أخرىت بحتى ج فأشرلت المشارق كوكبا" أولىفً  فما لحت

 وجوه المناٌا فً لناع الغٌاهب وحٌدا" تهادانً الفٌافً فاجتلً

 وال دار االّ فً لتود الركائب الّ من حسام مصممّ اوال جار 

 فً وجوه المطالب األمانًثغور  ساعة أضاحن أن إالوال انس 

ر ٌصهؾ فٌه  حاله  فهً خمشهد ا إلىالمضنٌ  المتعب  ٌنتقل بنا الشاعر  وبعد هاا المشهد الوصفً لرحلت  
جهببلر وحٌهدار راسهخار ٌعهانق  إالاللٌل المظلم وما ٌعانٌ  من الوحدة والوحش  وال ملجص ل  من سباع البر 

 السماء فٌحدث  وٌحاوره فً قول  ر 

 تكّشف عن وعد من الّظّن كاذب ما للت لد باد فانمضى إذالٌل ب

 بٌض ترائب اآلمال العتنك الدٌاجً فٌه سود ذوائب سحبت

 تطلّع وّضاح المضاحن لاطب أطلسفمزلت جٌب اللٌل عن شخص 

 تأّمل عن نجم تولّد ثالب اغبشا" ربه لطعا" من الفج رأٌت

 ٌطاول اعنان الّسماء بغارب وأرعن طّماح الذؤابة باذخ

 ناكبوٌزحم لٌال" شهبه بالم ٌح عن كل وجهةرٌسد مهب الّ 

 طوال اللٌالً مفكر فً العوالب ولور على ظهر الفالة كأنه

 لها من ومٌض البرق حمر ذوائب ٌلوث علٌه الغٌم سود عمائم

 فحدثنً لٌل الّسرى بالعجائب وهو اخرس صامت إلٌهأصخت 

 وموطن اّواة تبتّل تائب ناتولال : أال كم كنت ملجأ ف

ًّ وراكب ولال بظلً من بوّ وكم مربً من مدلج ومؤ  مط

 ًنبواجوزاحم من خضر البحار  والطم من نكب الّرٌاح معاطفً

 وطارت بهم رٌح النّوى والنّوائب طوتهم ٌد الّردى أنفما كان االّ 

 وال نوح ورلً غٌر صرخة نادب أضلعغٌر رجفة  أٌكًفما خفك 

 حباصنزفت دموعً فً فراق اال وإنماوما غٌض السلوان دمعً 

 منه راحال" غٌر اٌب ؟ أودع وٌظعن صاحب أبمىفحتى متى 

 اللٌالً وغارب ؟ أخرىفمن طالع  الكواكب ساهرا" أرعىوحتى متى 

  
 

و بهاا التساؤل المنيقً الاي ٌخايب فٌ  العقل ،ٌن ل ابن خفاج  السهتار علهى المشههد الثهانً مهن قصهت  
ؽاٌ  المنشهودة وإبهرا  الحامه  التً شخص بها الجبل اشخصٌ  أساسٌ  فً سرد األحداث للوصول إلى ال

المقصودة من حواره م  الشاعر ، ثم ترف  الستار عن المشهد الثالث واألخٌر لٌختم ب  ابن خفاج  قصهت  
 ببلوغ الحام  وبٌان قضاء   تعالى بالعباد ر

  

 راحة راغب نعمان إلىٌمّد  فرحمان ٌا موالي دعوة ضارع

 ه لسان التجاربٌترجمها عن فاسمعنً من وعظة كّل عبرة

 السّرى خٌر صاحب لٌلوكان على  ّرى بما شجافسلّى بما أبكى وس

 134 سالم فانّا من ممٌم وذاهب وللت ولد  نّكبت عنه لطٌفة :

   
فصراد الشاعر أن ٌنقل حامت  من تجارب الحٌاة بصسلوب ؼٌر مباشر من خبلل إخراجها على لسان الجبهل 

تلهام عناصههر القصهه  مههن  مههان وماههان وشخصههٌ  رئٌسهه  وثانوٌهه  األخههرذ الصههامت مراعٌههار بههالك اسهه
وحبا  وحوار ؼٌر صرٌي،  ال الك نمى عن وجود تناص بٌن الشهاعر وفهن القصه  مهن خهبلل اسهتلهام 

 1بعض عناصرها 
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 الخاتمة 
 ونتائج البحث 

 
 

 بقههدر مهها هههو اسههتلهام إماانٌاتهه  ،ٌعههد التنههاص الخههارجً انتقاصههار لقههدرة الشههاعر وحيههار مههن  ال
للموروث األدبً والثقهافً عامه  واإلفهادة مهن الهك المهوروث بصهورة اٌجابٌه  تسههم فهً إنضهاج 
الفاههرة لههدع الشههاعر ، مهه  األخهها بنظههر االعتبههار تفههاوت الشههعراء فههً الههك اههل حسههب قدرتهه  

 1وإماانٌات  فً اإلفادة من الموروث الثقافً بٌن اإلٌجاب والسلب
 

 فً استلهام الموروث  وإماانٌات ذ ابن خفاج  فً تناص  الخارجً صورة اٌجابٌ  لقدرات  لقد عا
وحتى فهً االجتهرار فانه  لهم ٌهنعاذ بصهورة الثقافً وال سٌما فً جوانب االمتصاص والحوار ،

  1ثانٌار  أبٌاتر ، ثم لتعامل  االٌجابً م  ماٌجتره من أوالوالك لقلت   أشعارهسلبٌ  فً 
 

 االختصار وتاثٌؾ المعنى فٌما ٌتعامل مع  مهن تنهاص لهبعض الموضهوعات  إلىشاعر مٌل ال إن
إماانٌ  الخلق اإلبداعً لدٌ  من خبلل توظٌف  لتلهك على  ىوالتلمٌي ، دل اإلٌجا   لٌاتمن خبلل 
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اآللٌات بصورة اٌجابٌ  ساعدت المتلقً على فهم المراد من خبلل إٌجاد عناصر الهربي المنيقهً 
 1وهاا ما ٌمان أن ٌبلحظ فً أشعاره  بٌن األحداث

 

   وفً اإلفادة من  لٌ  التميٌي قد را  الشاعر على استخدام أسالٌب الجناذ والتارار محاول  من
لخلق فضاءات فارٌ  واسع  لدع المتلقهً فهً االنفتهاح علهى أبعهاد المعهانً والمواقهؾ عامه  ممها 

فهً إماانٌه  اإلفهادة مهن مثهل ههاه  عاذ صهورة اٌجابٌه  علهى قهدرات الشهاعر ومواهبه  الخاصه 
  1األسالٌب وعدم تقنٌن المعنى على فار المتلقً 

 

  أما فً التناص الااتً ، الاي ربمها ٌصخها حٌه ار مهن قصهائد بعهض الشهعراء ، داالر علهى ضهعؾ
فانا لهم نجهد لههاه الصهورة انعااسهار سهلبٌار لهدع القدرة لدٌهم فً توظٌؾ األفاار بصورة خبلق  ،

خفاج  ، والهك لحسهن توظٌفه  لتناصه  وال سهٌما فهً اإلفهادة مهن قهانون االمتصهاص  شاعرنا ابن
والٌات  فً امتصاص لبعض أفااره ومحاورتها ، وحتى االجترار فقد ندر عنده أن ٌجتر بصورة 
متاررة إال فً بعض المواض  القلٌل  وإال فان اؼلب تناص  الااتً هو أمها أن ٌاهون امتصاصهار 

 1بالدرج  الثانٌ   أو أن ٌاون حوارار
 

وعلٌ  فقد اهان التنهاص لدٌه  بنوعٌه  الهداخلً والخهارجً حاضهرار فهً أشهعاره وان اانها بصهورة 
حههد مهها وان اخفههق فههً بعههض المواضهه  )وال سههٌما  إلههىشههابل ملمحههار اٌجابٌههار  أنهمهها إال،  متفاوتهه

 أنه وجهه  نظهر ٌماهن ، وها أشعارهان  على العموم شال لدٌ  جانبار اٌجابٌار من  إالاالجترار و 
      1تبقى نظرة المتلقً ال حسب ما ٌراه أنها إالتتؽٌر حتى ،  أن، وٌمان  وأخر قارئتتفاوت بٌن 
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 )انترنٌتو 28مجل  فار ونقد ، تصدر عن المؽرب ع .7
 
 
 

 0الرسائل الجامعٌة :       
 

  الموصهل بهدران البٌهاتً الٌه  اآلداب جامعه التناص فً شعر العصر األمهوي )رسهال  داتهوراهو .1
1996 1 
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حها م هاشهم منخهً ، الٌه  التربٌه  ، جامعه   التناص فً شعر محمود دروٌش )رسال  ماجسهتٌرو .2
 1 2116البصرة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهوامش
 

 اللؽ  رمادة )نصو . ذ،مادة)نصو   ،  وٌنظر مقاٌٌ 1رج جمهرة اللؽ -1
 . 11ٌنظر التناص وإشارات العمل األدبً ، د.صبري حافظ ر  -2
 .  115ٌنظر فً أصول الخياب الجدٌد ، مجموع  مؤلفٌن ر  -3
 .  28اللٌث والخراؾ المهضوم  ر  -4
 1 4ٌنظر التناص فً شعر محمود دروٌش ، حا م هاشم ، رسال  ماجستٌر الٌ  التربٌ  ،جامع  البصرة ر  -5
 لسان العرب ر مادة )نصص و ، وٌنظر مختار الصحاح ر مادة )نصصو . -6
 معجم الوسٌي ر مادة )نصص و .ال -7
و . -8  تاج العروذ ر مادة )نص 
 .  11، )نظرٌ  التناص و ر  28ٌنظر مجل  فار ونقد ، تصدر عن المؽرب العربً ر ع -9
 .  49،  1اتاب المن الت ر ج -11
 .  3)ماهٌ  التناص و ر 28ٌنظر ر مجل  فار ونقد ، تصدر عن المؽرب العربً ، ع-11
 وما بعدها  . 577  األدب ، د. شفٌق ٌوسؾ البقاعً ر ٌنظر ر نظرٌ-12
 .  123تحلٌل الخياب الشعري )إستراتٌجٌ  التناص و ر -13
 . 7ر 28ٌنظر مجل  فار ونقد ر ع-14
 . 253ٌنظر رظاهرة الشعر المعاصر فً المؽرب ر -15
 . 26التناص فً شعر العصر األموي ر -16
 . 43التناص فً شعر الرواد ر -17
 . 7ر  2116/أ، سن 2،ع31تناص فً شعر لسان الدٌن ابن الخيٌب رمجل  أبحاث البصرة رمال-18
 .  237دٌوان  ر -19
 127دٌوان مجنون لٌلى ر-21
 . 43سورة النساء ر -21
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 . 251سورة البقرة ر -22
 . 52دٌوان  ر -23
 . 28 – 26سورة القٌام  ر -24
 . 365دٌوان  ر -25
 . 87دٌوان  ر -26
 .  21 – 19  ر سورة ي-27
 . 366دٌوان  ر -28
 . 293دٌوان مجنون لٌلى ر -29
 . 24دٌوان  ر -31
 . 13دٌوان امرئ القٌذ ر -31
 . 215دٌوان  ر -32
 . 7- 6سورة االنفيار ر -33
 . 4 – 3سورة القٌام  ر  -34
 . 281دٌوان  ر -35
 . 11سورة الحج ر -36
 . 216دٌوان  ر -37
 . 28سورة الفرقان ر -38
 . 118دٌوان  ر -39
 286دٌوان ر-41
 175دٌوان ر -41
 345دٌوان ر-42
 . 268دٌوان  ر -43
 . 218دٌوان  ر -44
 .119شرح المعلقات السب   ر -45
 . 98دٌوان  ر -46
 . 7ٌنظر مجل  فار ونقد ر -47
 . 253ظاهرة الشعر المعاصر فً المؽرب ر -48
 . 39مفهوم التناص بٌن األصل واالمتداد ر -49
 1 19ٌنظر التناص فً شعر محمود دروٌش ر -51
 . 39التناص فً شعر العصر األموي ر -51
 . 253ظاهرة الشعر المعاصر فً المؽرب  ر -52
 . 46مراٌا نرسٌذ ر -53
 . 318،  1دٌوان  ر ج-54
 . 244دٌوان  ر -55
 . 252دٌوان  ر -56
 . 127،ن  2صحٌي سنن الترماي رك ج-57
 . 196دٌوان  ر -58
 . 99الشعر النسوي فً األندلذر-59
 . 134دٌوان  ر-61
 . 31شعر الحسٌن بن ميٌر ر -61
 . 76دٌوان  ر -62
 . 39ر  1947ح ٌران  6ج 6ٌنظر االستعارات المستهجن  ، نقوال حداد  مجل  األدٌب ،ذ-63
 . 115،  5صحٌي مسلم ر ج-64
 . 76دٌوان  ر-65
 . 116التناص نظرٌار وتيبٌقٌار ر-66
 .237ن ردٌوا-67
 .142دٌوان  ر-68
 . 3 – 2سورة القدر ر -69
 . 26دٌوان  ر -71
 . 14سورة البقرة ر -71
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 . 122دٌوان  ر -72
 . 5سورة الملك ر -73
 . 244دٌوان  ر -74
 . 236ٌنظر تيور الفار التربوي ر -75
 . 151دراسات فً تارٌن الفار التربوي ر -76
 . 111دٌوان  ر -77
 . 98دٌوان  ر -78
 . 84دٌوان المتنبً ر -79
 . 187شرح المعلقات السب  ، معلق  عمر بن الثوم ر -81
 . 261دٌوان  ر -81
 . 111،  158،  273،  267،  111،  215،  44،ن  195،  249،  216ٌنظر دٌوان  ر -82
 19دٌوان امرئ القٌذ ر -83
 . 161دٌوان  ر -84
 . 7مجل  فار ونقد )ما هٌ  التناص و ر -85
 . 253هرة التناص فً المؽرب ر ظا-86
 . 54التناص فً شعر العصر األموي ر -87
 . 56التناص فً شعر الرواد ر -88
 . 215دٌوان  ر -89
 . 12سورة الحجرات ر -91
 . 142دٌوان  ر -91
 . 31سورة ٌوسؾ ر -92
 . 11سورة الحج ر -93
 . 281دٌوان  ر -94
 . 293دٌوان مجنون لٌلى ر -95
 . 191دٌوان  ر -96
 . 211دٌوان  ر -97
 1 94الاتاب  والتناسن ر -98
 . 184خ ان  األدب وؼاٌ  اإلرب ر -99
 . 111،  267،  137،  127،  215،  16ٌنظر فً بعض أمثل  التلمٌي ، دٌوان  ر -111
 . 125دٌوان  ر -111
 . 244دٌوان  ر -112
 .233دٌوان ر -113
 .8-6سورة الفجر ر -114
 .1ي ر اآلٌ  سورة الفت-115
 .89دٌوان  ر-116
 .346دٌوان ر -117
 . 162دٌوان  ر -118
 . 97دٌوان  ر -119
 . 98دٌوان ر  -111
 . 215ر  1984،  3مجل  فصول،ندوة )أ م  اإلبداع فً الفار العربً المعاصر و د.دمحم جابر العبادي ،ع-111
 . 265دٌوان  ر -112
 . 337دٌوان  ر -113
 .83دٌوان  ر-114
 .249  ردٌوان-115
 . 251دٌوان  ر -116
 . 299دٌوان  ر -117
 .124دٌوان ر-118
 .258دٌوان  ر-119
 . 133دٌوان  ر -121
 . 215دٌوان  ر -121
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 . 55-54ٌنظر ، ادونٌذ منتحبلر ر-122
 .213دٌوان ر -123
 . 244دٌوان ر -124
 . 113دٌوان  ر -125
 . 113دٌوان  ر -126
 . 113دٌوان  ر -127
 . 249 دٌوان  ر-128
 . 248دٌوان  ر -129
 1 72التناص فً شعر الرواد ر -131
 1 18و 15، وٌمان للم ٌد من الك ٌنظر دٌوان  ر  41دٌوان  ر -131
 1 231ببلؼ  الخياب وعلم النص ر -132
 1 71دٌر المبلك ر -133
 1 217 – 215دٌوان  ر -134

 
 

 
 
 
 


