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ة اهلل كسػالمو صػال , كسالما عمي عباده الذيف اصطفى. كأزكىالحمد هلل ككفي
 عمي نبينا المصطفى.

 ،،، عدبو
كالتػػػي ظيػػػرت تحديػػػدا فػػػي  ,فػػػاف التنػػػاص مػػػف المصػػػطمحات اةدبيػػػة الحدي ػػػة

منتصػػؼ السػػتينيات مػػف المػػرف الماضػػي فػػي اةدب اللربػػي  ػػـ تناكلػػو نمػػاد عػػرب 
ضػكابطو ككضػق اكاعػده حتػي  ظيػار, كمحاكلػة إالتحميػؿبالتنظير كالتأطير كالشػرح ك 

 صار شبو مستكيا عمي سكاو, كاد ارأت عنو كأردت تطبيمو.
نتػاج ال ر يػغز عمي مبدع فاخترت اةديب كالشاعر محمكد الخفيؼ كالػذم كػاف 

تنكع  مافتو كغزارة عممو كسعة اطالعو في الشعر كاةدب  امتنكعكنتاجو كاف  ياةدب
كأردت دراسػػتو فػػي محاكلػػة لتطبيػػؽ ىػػذا المصػػطم  كرؤيػػة كالتػػاري  كالمصػػة كالنمػػد 
  كجكده عنده.  

 , ك ال ة مباحث , كمصادر كمراجق . ممدمة كاد جاء البحث في:
 ادلقدهت .
 . : التناص ادلبحث األول

 :مصطم  التناص. مفيكمو كمتي بدأ كضابطو عند النماد العرب. ادلطلب األول
نػػاص كالنمػػد العربػػي المػػديـ. كفيػػو بينػػت أف ىػػذه : ظػػاىرة التادلطلببب اانبب  ً

 الظاىرة بمفيكميا المعاصر كانت عند النماد كالمبدعيف العرب المدامى.
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 : محمد محمكد الخفيؼ.ادلبحث اان  ً
 : حياتو . كفييا اختصار عنو كعف نشأتو كمراحؿ حياتو.ادلطلب األول

 .سماتو البدنية كالنفسية: ادلطلب اان  ً
 .مؤلفاتو:  اثادلطلب اان

 التناص عند الخفيؼ . ادلبحث اان اث:
 .التناص الديني : ادلطلب األول

 مق المرآف الكريـ. : التناص  أوال
 التناص مق الحديث الشريؼ كالسيرة النبكية.:  ث  ٍ 

 .التناص التاريخي :ادلطلب اان  ً
 .التناص مق التاري  المديـ :  أوال

 المي.مق التاري  الس: تناصو ث  ٍ  
 مق التاري  الحديث كالمعاصر.: تناصو  ث ان 

 .التناص اةدبي :ادلطلب اان اث
 .مق اةدب المديـ:  أوال

 .مق اةدب الحديث كالمعاصر:  ث  ٍ 
 .التناص الشعبي كاةسطكرم:  ادلطلب اارابع

 . أهن ادلظ در وادلراجع
ف مكفما , مظيرا كىكذا انييت البحث , كأنا أسأؿ المكلي تبارؾ كتعالي أف يكك

ف كانػػت  ف كػاف فممػػو الحمػد كالمنػة , كا  لمػا أحػب أف ااكلػو كمػػا اردت أف أكصػمو , كا 
 اةخرل فيكفيني شرؼ المحاكلة كحسف الممصد...

 كالحمد هلل أكال كأخرا ,,,
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 ث األولبادلبح
  صبااتن

 كيشتمؿ عمى مطمبيف .
عنػػد النمػػاد  :مصػػطم  التنػػاص. مفيكمػػو كمتػػي بػػدأ كضػػابطو ادلطلببب األول

 العرب.
: ظاىرة التنػاص كالنمػد العربػي المػديـ. كفيػو بينػت أف ىػذه ادلطلب اان  ً

الظػاىرة بمفيكميػا المعاصػػر كانػت عنػػد النمػاد كالمبػػدعيف 
 العرب المدامى.
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 ادلطلب األول 
  ااتن ص هظطلح

 اةدبػي الػدرس مجػاؿ فػي عمييػا التكاضػق تػـ التػي الحدي ػة المصػطمحات مػف
 مػف اػدماه كمػا , كاةسػمكبية البنيكيػة عػف الحػديث بعػد استفاضػة صػةكخا كالنمدم
 أصػب  كاػد , التفسػير مسػتكل عمػى , أك البػداع مسػتكل عمػى سػكاء , جديػد

 . سكاء عمى حد كالجديد المديـ النص مق لمتعامؿ اصالحن  المصطم 
 ىػعمػ دػػػػػػكالنم اةدب ركاد فػبيػ اؽػاتفػ ىنػاؾ يكػف لػـ أنػو المالحػظ كمػف

( ةػالتناصيػ( ؿػػػفض ضػكالبعػ , (التناص (مصطم  يرش  فالبعض ؛ محدد  ػػػػػمصطم
 يظػؿ ذلػؾ رغػـ كلكػف , (النصػي التعػالؽ(أك النصػكص( )تػداخؿ أك (النصكصية (أك

 . اشيكعن  أك رىا أكليا
 كمكضكع النص سةادر  أف شؾ كال , الحديث النمدم الدرس مجاؿ في اكانتشارن 

  .االنلالؽ تعرؼ كال مركزىا ال ةبني لكنيا بنية كجكد أكد للكم
 اسػتخدميا الشػعراء التي الفنية كالتمنيات الشعرية مف اةساليب التناص يعدك 

تمػاطق  مػف ضػربا بكصػفيا بيػا كاحتفػكا نطػاؽ كاسػق, عمػى كالمعاصػركف المحػد كف
 فػي الجمػالي بنيانػو إعػالء فػي ممػا يسػيـ كغنى,  راء النص يمن  الذم النصكص

 الملػة ملػايرة المائمػة عمػى االنحػراؼ تيجيةاسػتر ا مػف جػزء" إنػو اةكؿ كمػا الممػاـ
  .(ُ)االتصالي الن رم لمخطاب الشعرية
كاػػد ظيػػر مصػػطم  التنػػاص فػػي تػػاري  النمػػد اةدبػػي تحديػػدا فػػي منتصػػؼ   

نشػػرتيا النااػػدة جكليػػا كرسػػتيفا فػػي  ,السػػتينات مػػف ىػػذا المػػرف فػػي أبحػػاث متفراػػة

                                           

 اةعمػى المجمػس المػاىرة, مػكافى, المرجعيػة, عبػد العزيػز إلػى التأسػيس مػف الن ػر اصػيدة (ُ)
  َِِـ , ص ََِْ, ُط  لم مافة,



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

ُّْٖ 

,  ـ است مرتو مف بعدىا جماعة تيؿ كيؿ التي  (ُ)كيؿ ككرتيؾ في فرنسا-مجمتي تيؿ
طرحػػت مػػف خاللػػو صػػيلة الػػنص المتعػػدد الػػذم "يتكالػػد فػػي ا ف عينػػو مػػف نصػػكص 

, بينمػػػػا كانػػػػت كريسػػػػتيفا تدمجػػػػو مػػػػق كممػػػػة أخػػػػرل ىػػػػي (ِ)عديػػػػدة سػػػػابمة عميػػػػو"
Idéologème عينػػة تركيبيػػة تػػدخؿ فػػي تنظػػيـ نصػػي ملطػػى  :التػػي تعنػػي لػػدييا"

فيصػب  التنػاص مػف كجيػة نظرىػا ىػك  .فيػو أك الػذم يحيػؿ إليػو" بالتعبير المتضمف
. كاػد شػاع تعريفيػا المحػدد (ّ)"التماطق داخؿ نص لتعبير مأخكذ مف نصكص أخػرل"

لمتنػػػاص باعتبػػػاره التمػػػاطق كالتعػػػديؿ المتبػػػادؿ بػػػيف كحػػػدات عائػػػدة إلػػػى نصػػػكص 
ر إلػػى العػػاني أف شكمكفسػػكي يعػػد أكؿ مػػف أشػػا د. شػػجاع. بينمػػا يػػرل (ْ)مختمفػػة"

"إف العمػػؿ الفنػػي يػػدرؾ فػػي عالاتػػو باةعمػػاؿ الفنيػػة اةخػػرل  :التنػػاص عنػػدما اػػاؿ
. كيعد زميمو تشيتشرف أيضا مف (ٓ)كباالستناد إلى الترابطات التي نميميا فيما بينيا"

أكائػػؿ مػػف أشػػار إلػػى المصػػطم  فػػي دراسػػتو عػػف اةسػػاليب اةدبيػػة بمكلػػو: "مفيػػـك 
. (ٔ)لتتابق كالصراع كالركابط المتبادلة بيف اةسػاليب"اةسمكب يفترض تاريخيا كجكد ا

                                           

 ِّ, السػنة ُِ-ُُحسيف خمرم, )إنتاج معرفة بالنص(, مماؿ في مجمة دراسات عربية, ع (ُ)
 .َُِ, بيركت, ص ُٕٖٗتشريف أكؿ -أيمكؿ

ب النمػػدم الجديػػد, الفصػػؿ الخػػامس بمفيػػكـ التنػػاص فػػي مػػارؾ أنجينػػك, فػػي أصػػكؿ الخطػػا (ِ)
, دار الشػػػؤكف ال مافيػػػة, بلػػػداد, ُٕٖٗ, ُالخطػػػاب النمػػػدم الجديػػػد, ت.أحمػػػد المػػػديني, ط

 .ٗٗص
 .َُِإنتاج معرفة بالنص, ص (ّ)
العػاني, )الميػث كالخػراؼ الميضػكمة دراسػػة فػي بالغػة التنػاص اةدبػي(, ممػاؿ فػػي  د. شػجاع( ْ)

 ْٖ, دار الشؤكف ال مافية, بلداد, ص ُٖٗٗ, السنة ال ال ة ُٕافي, عمجمة المكاؼ ال م
 ِٖالميث كالخراؼ الميضكمة, ص (ٓ)
, ـُٔٗٗخيرة حمر العيف, جدؿ الحدا ة في نمد الشعر العربي, منشكرات اتحاد كتاب العرب,  (ٔ)

 .ُُٔدمشؽ, ص
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كحاكؿ بعدىـ الك ير مف البػاح يف تعريػؼ التنػاص بصػكرة أك ػر تحديػدا م ػؿ "أرفػي, 
لكرانت, رفاتير, سكلرس, جينيت" كغيرىـ, لكف تعريفاتيـ باختالفاتيػا غيػر المػذككرة 

ممػػة بانتػػاج الػػنص ظمػػت تحػػـك حػػكؿ النمطػػة الجكىريػػة التػػي طرحتيػػا كرسػػتيفا المتع
أف كػؿ تمػؾ التعػاريؼ لػـ  :مفتاح د. محمدكعالاتو مق النصكص التي سبمتو. كيرل 

تستطق صياغة تعريؼ جامق محدد لمتنػاص محػاكال اسػتخالص ممكماتػو عمػى شػكؿ 
نمػػاط مػػف خػػالؿ تمػػؾ التعػػاريؼ فػػي كتابػػو اسػػتراتيجية التنػػاص. كابػػؿ كرسػػتيفا كػػاف 

ناكؿ ىذا المفيػـك بطريمػة أخػرل كىػك يعػالك الشػكؿ باختيف في كتاباتو المتأخرة اد ت
الحكارم حيث كاف يرل أنو ميما كاف مكضكع الكالـ فاف ىػذا المكضػكع اػد ايػؿ مػف 
ابؿ بصكرة أك بأخرل". فيك يؤكد حتمية السمكط في دائرة التناص. كيرل تػكدكركؼ 

المحاد ػة أف باختيف يعتبر التناص "بعدا ضركريا كجكىريا في جميق أنكاع الخطاب: 
اليكمية, المانكف, الديف, العمـك النسانية" بينما يتضاءؿ دكره فػي العمػـك الطبيعيػة, 
غير أف باختيف يسػتخدـ ليػذا المفيػـك مصػطم  الحكاريػة بػدال مػف التنػاص "لمداللػة 

, عمػى العكػس مػف نكر ػكرب فػرام (ُ)عمى العالاة بػيف أم تعبيػر كالتعبيػرات اةخػرل"
تػػػاري  باسػػػت ناء تػػػاري  اةدب, فاةعمػػػاؿ اةدبيػػػة عنػػػده  الػػػذم سػػػعى إلػػػى نبػػػذ أم

"مصػنكعة مػف أعمػاؿ أدبيػة أخػرل كليسػت مػف أيػة مػادة خارجػة عػف النظػاـ اةدبػػي 
. فيك ينظر إلى اةدب كما يشير تيرم إيجمتف عمػى أنػو "دكراف بيئػي ملمػؽ (ِ)نفسو"

مػػؿ معػػو لمنصػػكص". ىػػذا المفيػػـك الرئيسػػي لمصػػطم  التنػػاص الحػػديث يجعمنػػا نتعا
باعتباره ظاىرة اديمة شيدىا تاري  الحمؿ اةدبي, بؿ إنيػا أصػبحت اانكنػو الطبيعػي 

                                           

 .ٖٓ-ِٖ, بلداد, صُِٗٗ, ُفخرم صال , ط تكدكركؼ, المبدأ الحكارم, ت. (ُ)
, ـُِٗٗتيرم إيجمتف, ممدمة في النظرية اةدبية, ت. إبراىيـ العمي, دار الشػؤكف ال مافيػة,  (ِ)

 َُِص 
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الذم ال مفر منػو لمنصػكص المسػتمبمية, فيػي أحػد شػركط النتػاج اةساسػية لمعمػؿ 
 (ُ).اةدبي التي سنمنحيا مصطم  التناصية

 تنبػو مػف أكؿ , بػاختيف العػالـ الركسػي تمميذة كرستيفيا ككما ذكرنا أف جكليا
 رات حػيف الملة الشعرية, ل كرة دراستيا في  Intertextuality التناص اضية إلى
 نػص ىػك ككػؿ االستشػيادات, مػف فسيفسػائية مػف تركيبػة يتشػكؿ نػص كػؿ" أف

 .(ِ)أخرل لنصكص تحكيؿ أك امتصاص
الذيف ذكرنا أىميـ   اللربييف مف النماد كبير عدد المصطم  ىذا حكؿ التمى  ـ
ال  ككميػا المفيػـك ىػذا تنػاكؿ فػي البػاح كف التنػاص كتكسػق حػكؿ راسػاتالد كتكالػت
 حػدد أف لػذلؾ "جينيػت جيػرار" النااػد الفرنسػي أضػاؼ كاػد اةصػؿ, ىػذا عػف تخػرج

 حة,راص أاؿ كىك كالسراة الصري  لمتناص, الشكؿ كىك كاالستشياد أصنافا لمتناص
 بػيف االشػتماؽ الاػةع الكاسػعة كىػي كالنصػية النصػي, كالكصػؼ النص المكازم,  ـ

 .(ّ)الجامعة النصية كالحديث,  ـ المديـ النص
 مصػطم  حػكؿ الضػافات الك يػر مػف المعاصػركف العرب النماد أضاؼ كاد   
 سػيميكلكجي كتفكيكػي مصطم :"  بمكلو المكسى عٌرفو الدكتكر. خميؿ فمد التناص,

نػص  أم أف ىإلػ ,"كجينيػت كبػارت" "كريسػتيفا"ممػدمتيـ  كفػي أصػحابو يػذىب ,امعنػ
 نصػكص كىػي ا خػر, بعضػيا كال نتػذكر بعضػيا نتذكر ك يرة, نصكص عمى يحتكم
 المخزكنػة النصػكص كبيػر مػف عدد لتفاعؿ نتاج فالكتابة الجديد, ىذا النص شكمت

                                           

اراءة فػي إشػكاليتو النمديػة , عبػد السػتار جبػر اةسػدم , )بحػث عمػي شػبكة  ماىية التناص: (ُ)
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ف ُط  لمنشػر, دار تكبمػاؿ البيضػاء, الػدار الزاىػي, فػؤاد :ترجمػة كرسػتيفا, جكليػا النص, عمـ (ِ)
 .ٕٗـ, ص ُُٗٗ

بداالتػو, بنياتػو الحديث العربي الشعر  :رػينظ (ّ) ج  ُ ط تكبمػاؿ, الملػرب , دار بنػيس, محمػد كا 
 .ُٖٔ, ص: ّ
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 متداخالن  لنص ليس كجكد كال متناص, نص حتما ىك ككؿ نص المرائية, الذاكرة في
 .(ُ)أخرل نصكص مق

عمػػي تػػأ ير المػػراءات المديمػػة لممبػػدع فػػي إبداعػػو أكال كاػػد ركػػز بعػػض النمػػاد 
ة رىػا فػػي إبداعػو  انيػػا ليفػركا مػػف االتيػاـ بالسػػراة فجعمػكا التنػػاص يخضػق لطبيعػػة 

يعتمػػدكف أف التنػػاص ذك طبيعػػة ال كاعيػػة فمػػط ةنػػو نتػػاج المػػراءة غيػػر كاعيػػة فيػػـ" 
اض: "التنػاص ىػك عبد الممؾ مرت . يمكؿ د.(ِ)اة رية المطمكسة في أعماؽ الكاتب"

الكاكع في حاؿ تجعؿ المبدع يمتبس أك يضمف ألفاظا كأفكػارا كػاف التيميػا فػي كاػت 
سابؽ ما دكف كعي صري  بيػذا اةخػذ المتسػمط عميػو مػف مجاىػؿ ذاكرتػو كمتاىػات 

خميػػػؿ المكسػػػى فػػػي تعريفػػػو لمػػػنص اللائػػػب: "يمػػػتص  , كيشػػػاركو الػػػرأم د.(ّ)كعيػػػو"
جػكد إيحػائي, فػاذا زاد كجػكده عمػى ذلػؾ خػرج عػف كيتحكؿ كيػذكب كال يعػكد لػو إال ك 

حػػدكد التنػػاص كالبػػداع إلػػى حػػدكد التػػأ ر كالتػػأ ير كالمحاكػػاة كالتمميػػد ةف حضػػكر 
 (ْ).اةصؿ يظؿ مطمكسا كطاغيا"

كلـ يتكاؼ النمد المعاصر عنػد حػدكد المصػطم  الحػديث كالظػاىرة المديمػة بػؿ 
ى طريمػة أك مػنيك إجرائػي لػو جيد في تأسيس خطكة عممية كفي تحكيؿ التنػاص إلػ

أدكات ككسائؿ تحميمية تساعد النااد أك المارئ المتخصص فػي كشػؼ البنػى التحتيػة 
 د. خميػؿلمنصكص كتعرية دكاخميا, حيث يمـك بعػدة عمميػات إجرائيػة مختمفػة بينيػا 

                                           

 اتحػاد منشػكرات مػف دمشػؽ, كالمعاصػر, خميػؿ المكسػى , الحػديث العربي الشعر في اراءات (ُ)
  .ُّّـ , ص: َََِالعرب   الكٌتاب

ماىية التناص: اراءة فػي إشػكاليتو النمديػة , عبػد السػتار جبػر اةسػدم , )بحػث عمػي شػبكة  (ِ)
 http://www.aljabriabed.net/n28_09fikrassad.htm المعمكمات الدكلية (

 .ْٖ-ّٖالتناص كاةجناسية, ص (ّ)
 ِٖالتناص كاةجناسية , ص (ْ)
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المكسى كىي: "االستدعاء المصدم أك الالاصدم التلايرم أك التكافمي, كاالمتصاص 
 .(ُ)لمكظؼ, كالتداخؿ, كالتحكيؿ"السفنجي ا

 في الدخكؿ( تعالؽ التناص ىك" :تعريفو في مفتاح فيمكؿ أما الدكتكر: محمد
 ظػاىرة للكيػة فيػو يػرل كمػا , (ِ)مختمفػة بكيفيػات نػص حػدث مػق نصػكص )عالاػة
 كمعرفتػو المتممػي  مافػة عمػى تمييزىػا يعتمد فػي إذ كتمنينيا, ضبطيا يصعب معمدة

 يكشػؼ تجعمػو الػنص مؤشػرات فػي عمػى االعتماد مق الترجي  ىعم الكاسعة كادرتو
 (ّ).نفسو عف

مفتػػاح تفصػػيؿ العمميػػة االجرائيػػة ضػػمف تسػػميتو ليػػا ب ليػػات  د. محمػػدكحػػاكؿ 
التناص كالتداعي بمسميو التراكمي كالتمابمي كبتفرعاتػو كػالتمطيط بأشػكالو المختمفػة 

 كالتي مف أىميا:
 تصحيؼ(.اةناكراـ )الجناس بالممب كال -ُ 
المحػػكر(, ككالشػػرح كاالسػػتعارة كالتكػػرار,  ػػـ اليجػػاز  -البػػاكراـ )الكممػػة -ِ 

تتلملػؿ فػي  )دراسػة ا  ػار المديمػة( كلكجيػةيكىي عمميػات أرك… (ْ)المضاد لمتمطيط
حفريات النص كبكاطنو العميمة, تدرس نسيجو الفني كعالااتػو الداخميػة. كيػرل أحػد 

عػادة النماد المعاصريف أف التناص, م فتاح لمراءة النص, لفيمو, لتحميمو, لتفكيكو كا 
تركيبو لمعرفة كيؼ  ـ إنتاج الخطػاب", حيػث يؤكػد عمػى ضػركرة اسػتخراج المصػادر 

                                           

 .ُٖالتناص كاةجناسية , ص (ُ)
 التنػكير دار البيضػاء, الػدار  , محمػد مفتػاح ,"التنػاص اسػتراتيجية" الشػعرم الخطػاب تحميػؿ (ِ)

 .ُُٗـ , ص: ُٖٓٗ,  ُ ط النشر,ك  لمطباعة
 التنػكير دار البيضػاء, الػدار  , محمػد مفتػاح ,"التنػاص اسػتراتيجية" الشػعرم الخطػاب تحميػؿ (ّ)

 .ُُِـ , ص: ُٖٓٗ,  ُ ط كالنشر, لمطباعة
, ُٖٓٗ, ُد. محمػد مفتػػاح, تحميػػؿ الخطػػاب الشػػعرم )اسػػتراتيجية التنػػاص(, دار التنػػكير, ط (ْ)

 .ُِٓبيركت, ص
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ُّٖٗ 

الالكاعيػػة لمػػنص, ةنيػػا سػػتمكف النااػػد مػػف "ربػػط سػػياؽ الػػنص الػػذم ىػػك مكضػػكع 
الػر ؤيػا . كيشػاركو نااػد آخػر (ُ)التحميؿ بسياؽ ال مافة التي تشكؿ النص في إطارىا"

التي تضيؼ إلى مياـ النمد ميمة جديدة ىي البحث في مصادر النص, كفي كسائؿ 
التكظيػػػؼ كاالستشػػػياد أك مػػػا يسػػػمى بالتضػػػميف أك اسػػػتخداـ التنصػػػيص الػػػذم ىػػػك 

دماجو في سيااو"  .(ِ)طريمة مف طرائؽ ربط نص بنص آخر كا 
 النصػكص مػف نػص اعتمػاد"بأنػو  باسػياب عبػاس جػابر عٌرفو محمػكد كما  

 أك الشػفاىية أك المعاصػرة المديمػة الشػعرية أك الن ريػة مػف النصػكص غيػره عمػى
 كالتركيبيػة العالئمية كالبنيكيػة الصيغ مف صيلة ككجكد أك اةجنبية العربية الكتابية

(ّ)" . بيف النصيف كاةسمكبية كالتشكيمية
 

معنػاه  منيػا ليشػتؽ الصػرفية إلػى صػيلتو التنػاص شػبانة جػابر كيرجػق ناصػر
 الصػيلة ىػذه تحممػو بمػا ,)تفاعػؿ(كزف  عمػى صػرفية صػيلة يمػكؿ:" كالتنػاصف

 سابؽ آخر نص نص في تداخؿ يعني بما كالتداخؿ المشاركة مف معاني االشتمااية
 تبػدأ خاصة اػد عالاة بينيما الحؽ, كنص سابؽ, نص :نصاف لدينا ليمسي عميو,
غايػة  فػي أمػر ينيمػاب الفصػؿ يبػدك الكمػي حتػى بالتمػازج كتنتيػي الرايػؽ بػالمٌس 

 (ْ)الصعكبة

                                           

 .ٗٗ-ِٖؿ الخطاب النمدم الجديد, صأصك (ُ)
 ِّ, السػنة ُِ-ُُحسيف خمرم, )إنتاج معرفة بالنص(, مماؿ في مجمة دراسات عربية, ع (ِ)

 ْٖ, بيركت, ص ُٕٖٗتشريف أكؿ -أيمكؿ
 جػابر النمػد, محمػكد فػي عالمػات العربػي الحػديث, الشػعرم الخطػاب فػي التنػاص استراتيجية (ّ)

 .ِِٔىػ , ص:ُِّْشكاؿ  جدة, اةدبي, جدة نادم عباس,
 النجاح جامعة مجمة عماف, شبانة, جابر , ناصر"الحديث العماني الشعر في المرآني التناص (ْ)

    .ََُٖـ, ص: ََِٕ, ْع  ,ُِالمجمد ,"النسانية العمـك" لألبحاث
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الممؾ مرتاض فكرة التناص بأنيا "تبادؿ التأ ر كالعالاػات  الدكتكر. عبدكيعرؼ 
بيف نص أدبي ما كنصكص أدبية أخرل", كيؤكد بأف ىذه الفكرة كاف النمد العربي اد 
عرفيػػا بصػػكرة تفصػػيمية تحػػت بػػاب السػػراات الشػػعرية. فالتنػػاص عنػػده عبػػارة عػػف 

 . (ُ)تفاعمية بيف نص سابؽ كنص حاضر لنتاج نص الحؽ""حدكث عالاة 
 جكىر حكؿ تدكر ككميا جدا كمتشعبة ك يرة النماد بينيا كما التناص كتعريفات

 المصػيدة تمسػي سابؽ, كبػذلؾ بنص تأ ر ككنو في النياية في الذم يصب التناص
 مػف ايم ػؿ نكعػ نػص كػؿ يمسػي المفيػـك كبيػذا , "(ِ)إعػادة كتابػة بؿ كتابة ليست"

 (ّ)" كتحكيميا كتم ميا سبمتو التي بيضـ النصكص يمـك الجديد صػالن ةف" التناص
 يدخؿ اةدبي العمؿ ةف كذلؾ منو أمر البد التناص إف" التناص بحتمية االكا كلذلؾ
 كما فراغ مف يأتي ال فيك البشرم, الكائف م ؿ تماما كممتدة عريمة شجرة نسب في
 كىػك مػكركث أدبػي, مػف سبمو ما لكؿ للكم أدبي نتاج إنو فراغ, إلى ال يفضي أنو
 أف الػرأم ينفػكف بيػذا المػائميف إف ,(ْ)"تنػتك عنػو نصػكص إلػى تػؤكؿ خصػبة بػذرة

للػة  أ ػر مػف تمامػا نميػة للتػو تكػكف أف لمشػاعر, أك خالصػا نتاجػا نػص أم يكػكف
 .تيـك مػاف كخبػراتيـ ا خػريف مػق للػات كتكاشك تعالؽ نتاج ىي الملة ةف ا خريف,

 كتمميحيػا النصػكص تخصػيب يسػعى إلػى ككنػو التنػاص أىميػة مػف الػرغـ كعمػى
شارات  كذكاء الجدة مف أعمؽ في آفاؽ بيا كتحمؽ السطحية مف تنتشميا ب مافات كا 

                                           

د. خميؿ المكسى, )التناص كاةجناسية في النص الشعرم(, ممػاؿ فػي مجمػة المكاػؼ اةدبػي,  (ُ)
 .ّٖ, دمشؽ, صِٔ, السنة ُٔٗٗ, أيمكؿ َِٓع

 المعرفػة, عػالـ الككيػت,  حمػكدة, العزيػز الػنص, عبػد سػمطة فػي دراسػة التيػو مػف الخػركج (ِ)
 . َُِـ, ص:ََِّ,ُط

 .ُْـ , ص: َََِ, ُّ ع الشاراة, الرافد, مجمة أةسدم, الستار النص, عبد ماىية (ّ)
ط  ال مػافي, اةدبػي النػادم جػدة, اهلل اللذامي , عبد ,كالنظرية النمد في مماالت اةسئمة ةػ ماف (ْ)

 .ُُُـ, ص:ُِٗٗ, ِ
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 معػاني الشػاعر باعػادة يمػـك أف يعنػي ال" أنػو عمػى أنيػـ يجمعػكف إال , (ُ)التأكيػؿ
 المعػاني كاةبنيػة تمػؾ فػي يحػدث أف ميػوع بؿ اجترار تراكيبيـ, أك السابميف اءر الشع

كالشعر  الككف اءز إ الشخصية رؤياه مف منو جزءا ليجعؿ الخاصة كتحكيراتو إضافاتو
 . (ِ)كأسمكبو نبرتو عناصر مف كعنصرا كالحياة

 أفمػي امتداد أك لمنصكص مجرد اجترار يعني ال الحديث المفيـك في فالتناص
نما ليا, عادة بيدؼ النص مق حكار فت  عمى يمـك أصال كا   كربما إنتاجو, تكظيفو كا 

    .(ّ)المفاراة حد بو إلى تنتيي اد مختمفة برؤية
 : يعني التناص أف نستنتك أف يمكف السابمة اةاكاؿ خالؿ كمف 

 . أخرل نصكص مف النص تكالد- 
 . أخرل نصكص مق النص تداخؿ -
 . النصكص مف يحصى ال لما خالصة النص -
 . أخرل نصكص عف النص انب اؽ- 
 . أخرل نصكص مق عالاة( في الدخكؿ : أم) النص تعالؽ- 
 . كآخر نص بيف حدكد ال أك لمنص حدكد ال -

لمد سعى الك ير مف النماد المعاصريف إلى كضق التناص فػي تمسػيمات  نائيػة 
ك ال ية لتحديد أبعاده كاللماـ بطرائمو, كمف التمسيمات ال ال يػة لمتنػاص مػا اػاـ بػو 

                                           

 . ِٓـ ,ص:َََِ,  ُ ط الكبرل, عماف الجزائرم, أمانة عٌماف النص, محمد تخصيب (ُ)
ـ, ََِِ, ُالعامػة,ط. ال مافيػة الشػؤكف دار بلػداد, جعفػر العػالؽ, المرئيػة, عمػي الداللػة (ِ)

 .ٓٔص:
 اةدباء, رابطة الككيت, البياف, الفيا, عجب عبد المنعـ ,"الحدي ة مصيدةال في ينظر: التناص (ّ)

 .ّٔ, ص:  ّٓٓ ع
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ا كجاف لكم ىكدبيف بمالحظتيما أف لمتناص أك لعادة كتابػة الػنص يف كريستفكؿ م
 اللائب  ال ة اكانيف ىي:

االجترار: عممية إعادة كتابة الػنص اللائػب بػكعي سػككني كتمجيػد بعػض  -ُ
 المظاىر الشكمية الخارجية. 

االمتصاص: عممية إعادة كتابة النص اللائب كفػؽ حاضػر الػنص الجديػد  -ِ
 ستمرارا لو متعامال معو بمستكل حركي كتحكلي.ليصب  ا
الحػػػػكار: عمميػػػػة تلييػػػػر الػػػػنص اللائػػػػب كنفػػػػي ادسػػػػيتو فػػػػي العمميػػػػات  -ّ
  (ُ)السابمة.

بينما حصر جينيت في كتابػو: اسػتراتيجية الشػكؿ. التنػاص فػي  ال ػة أصػناؼ 
 كىي:

التحميػػؽ: إنجػػاز معنػػى أك مضػػمكف كػػاف فػػي تػػراث النصػػكص السػػابمة  -ُ" 
 .يشكؿ كعدا

 .كالذىاب بو إلى أبعد مما ىك عميوالتحكيؿ: أخذ معنى  -ِ 
 . (ِ)الخرؽ: التجاكز عمى معنى ما كالتضاد كالتنااض معو -ّ

 كاشتير تمسيـ  نائي لمتناص ىك:
 الظاىر أك الصري . -ُ
 المستتر.  -ِ

 لكف د. شجاع العاني آ ر أف يرفده بضمق  الث ىك:

                                           

ر بيػػركت, ػػػػ, دار التنكيـ ُٖٓٗ, ِ, ط ربػي الملػػػس, ظػػاىرة الشػػعر المعاصػػر فػػػد بنيػػػمحمػػ (ُ)
  ِّٓص 

 .ٖٓالميث كالخراؼ الميضكمة, ص (ِ)
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                   لػػػػذم يممػػػػ  لػػػػو المؤلػػػػؼ تمميحػػػػا نصػػػػؼ المسػػػػتتر كيعنػػػػي بػػػػو "النػػػػكع ا -ّ 
, (ُ)ال تصريحا, كغالبا ما يتـ ىذا التممػي  فػي عنكانػات النصػكص كبطريمػة ممكىػة"

يعكد إلى الرؤيا ال نائية التػي يالحظيػا فػي طبيعػة التنػاص, حيػث  د. شجاعغير أف 
كتناصػا خارجيػا يرل أف ىناؾ تناصا داخميا يعيد فيو الكاتب إنتاج ما سبؽ أف كتبو, 

ف ػ, فيػك يضػق الكتابػة فػي محػيط ملمػؽ ذك دائرتيػ(ِ)يعيد فيػو إنتػاج مػا أنتجػو غيػره
ك أيضا ال يكتفي بيذا التمسػيـ, فينظػر إلػى التنػاص مػف زاكيػة أخػرل ػف, كىػمتداخمتي

تحيمػو إلػػى فػرعيف ىمػػا: التنػاص غيػػر الػكاعي, كالتنػػاص الػكاعي, كيعتبػػر اةكؿ ىػػك 
ك ػػر مػػف ال ػػاني, فيضػػفي بعػػدا نفسػػيا فػػي عمميػػة إنتػػاج الميػػيمف عمػػى النصػػكص أ

العشػػكائي كىػػك  –مفتػػاح فيشػػير إلػػى كجػػكد تناصػػيف: اةكؿ د. محمػػدالنصػػكص أمػػا 
, (ّ)الكاجب كىك الذم ينطػكم عمػى إحالػة صػريحة -الذم تليب فيو الحالة, كال اني

 فرعػػا  ال ػػا ليمنحػػو داػػة مكضػػكعية. د. شػػجاعكىػػك نفػػس التمسػػيـ الػػذم أضػػاؼ لػػو 
كىػػك الػػذم  –كىنػػاؾ تمسػػيـ مشػػترؾ بػػيف فكرلشػػينكؼ كبػػاختيف لمتنػػاص إلػػى: خطػػي 
كىػك مسػتتر  -يمترب مف التضميف كاالاتبػاس بكجػكد الحالػة أك غيابيػا, كتصػكيرم

, كىػك أيضػا ال يختمػؼ عػف التمسػيـ السػابؽ فػي (ْ)يخفي الػنص اللائػب فػي نسػيجو
 طبيعة الشارة, كالفارؽ ىك اختالؼ المسميات.

 "الزعبي فأحمد" كالتضميف, التناص كاالاتباس بيف يخمط مف النماد مف كىناؾ
 عميو سابمة أخرل أفكارا أك ما نصكصا أدبي نص يتضمف أف ":بمكلو يعٌرؼ التناص

 ال مػافي الممػركء ذلػؾ مػف شػابو مػا أك الشارة أك التضميف أك طريؽ االاتباس عف

                                           

 .ٔٗالميث كالخراؼ الميضكمة, ص (ُ)
 .ْٖ-ّٖاؼ الميضكمة, صالميث كالخر  (ِ)
 ٔٗالميث كالخراؼ الميضكمة, ص (ّ)
 ٔٗالميث كالخراؼ الميضكمة, ص (ْ)
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 فيػو اةصػمي كتنػدغـ الػنص قم اةفكار أك النصكص تندمك ىذه بحيث اةديب لدل
 يظير مف التناص أف فيرل "المليض تركي" أما "(ُ)متكامؿ كاحد جديد نص ليتشكؿ
 مػف شػكميف كالتضػميف االاتباس مف إذ يجعؿ ,)كالتضميف االاتباس,( مف كؿ خالؿ

 .أشكاؿ التناص
 ارآني لنص كامتصاص التناص, كاستمياـ أشكاؿ مف شكؿ : عنده فاالاتباس

 : التضػميف أمػا .شػعرم جديػديف كنسػؽ سػياؽ إلػى كنممػو لسيااو كتلييرتحكيؿ  أك
نما ارن شط أك ابيتن  يككف أف اليس شرطن  آخر, شكالن  فيو فيرل  جممة شعرية يككف اد كا 
 المعنػكم كالسػياؽ لممكاػؼ السػياؽ النفسػي حسػب الشػاعر يضػمنيا بيػت, مػف

 .(ِ)لمبيت
 التنػاص أشػكاؿ تتعػدد" مػدف أك التضػميف, كاالاتبػاس التناص بيف فرؽ كىناؾ
 الػنص ااتطػاع يعنػي كػاف اةكؿ فػاذا عمييػا, كيتفػكؽ االاتبػاس, فكرة حتى ليتخطى

 فاف معيا؛ أك يتحد جزئياتو مق يتفاعؿ أف دكف الالحؽ في النص بو كالزج السابؽ
بالشػارة  تبػدأ اػد كحميمػة فريػدة النصػيف بػيف عالاػة مػا إنشػاء إلػى يسػعى التنػاص
 اػراءة نحػك بػو يػدفق داللػي المػارئ بمنػاخ إحاطػة عنػد كتنتيػي يػة,الالكاع العػابرة

                                           

 ِط ر كالتكزيػق,ػػػػػػػػلمنش عمػكف مؤسسػة عٌمػاف, الزعبػي, ا, أحمػدػػػػػػػػػػكتطبيمي اػػػنظري اصػػالتن (ُ)
 .ُُـ ,ص:َََِ

 أبحػاث مجمػة يض ,تركػي الملػ المعاصػر, الملربػي الشػعر مػف نمػاذج فػي ينظػر: التنػاص (ِ)
 كما بعدىا. ْٗـ , ص: ََِِ,  ُ, ع َِمجمد  كالملكيات, ا داب سمسمة اليرمكؾ,
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عػادة عمى التفكيػؾ تمـك تأكيمية  بػيف البػاح يف أحػد فػٌرؽ فمػد ىنػا كمػف "(ُ)البنػاء كا 
  :  (ِ)إلى فمسميما االاتباس كالتناص

 التنػاص أيضػا كيسػمى االاتبػاس كالتضػميف ضػمنو كيػدخؿ :ااظب هر ااتن ص
 .أك الشعكرم الكاعي

 الػذم الػنص فػي نػص كاع بحضػكر غيػر المؤلؼ فيو كيككف :اخلفً  صااتن
 .الالشعكرم بالتناص كيسمى أيضا يكتبو,

 أك مباشػر, كغيػر مباشػر إلػى تمسيـ االاتباس عف ك يرا يبعد ال التمسيـ كىذا
 التنػاص إف المػكؿ يمكننػا كالتمسػيمات لمتنػاص, التعاريؼ تعدد كمق نصي كاشارم,

 كمتعمػدة كاعيػة تحدث بصكرة اد كالمعاصر, الحديث الشعر في شائعة بك رة ظاىرة
 الخبػرات طريػؽ تػراكـ عف ممصكدة, غير عفكية بصكرة أك تحدث الشاعر, لدف مف

عمػؽ  مػف كتزيػد الػنص تخػدـ جيػدة بصػكرة يػتـ تكظيفػو أف عمػى السػابمة, المرائيػة
 شػعره فػي يكظفيمػا إذ فيتعمػدىما الشػاعر االاتبػاس, أك التضػميف أمػا .إيحاءاتػو
 أف أك , ارةػالشػ – تكفيػو كالحمػيـ التطكيػؿ عػف كاالختصػار منيػا اليجػاز ةغػراض

 .كمعانيو أفكاره لدعـ االستشياد, - أك التم يؿ سبيؿ عمى يأتي
 شػعراء نصػكص تحميػؿ سػنعتمده فػي كالػذم لمتنػاص اةىػـ التصػنيؼ كلعػؿ

 اػدـ فمػد بحميمػة ميمػة أذٌكػر أف أحػب":بمكلو الباح يف أحد نٌبو إليو ما ىك المجمة,
 كالتنػاص غيػر الػكاعي التنػاص عػف بعضػيـ لمتناص, فتحدث ك يرة تصنيفات النماد

كتنػاص  الخػرؽ, عمػى المػائـ كغيػره عمػى التحميػؽ, المػائـ التنػاص ككػذلؾ الػكاعي,

                                           

, ُط  دار مجػدالكم ,عٌمػاف, كفمسػطيف, إبػراىيـ خميػؿ, اةردف فػي الحػديث الشػعر معػالـ مػف (ُ)
 . ُّٔـ ,ص: ََِٔ

 بيػاف ممحػؽ راة,الشػا مفيػد, كالالشػعكر, نجػـ كالػكعي التضػميف أك االاتبػاس بػيف التنػاص (ِ)
 . ِص: ـ, ََُِيناير , ٓٓع  الخميك, جريدة ال مافة,
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 المػرتبط اةىػـ التصػنيؼ إلى لـ يفطنكا ذلؾ كؿ في لكنيـ التنااض, كتناص التضاد
 مػف ضػربيف بػيف التمييػز يدعكنا إلػى ما كىك لمنص, الكمي يـكالتمك  بالبعد الجمالي

    (ُ)" الردمء كالتناص الجيد التناص:ىما التناص
 فػي كاالاتبػاس التنػاص اةدب السػالمي مجمػة شػعراء اسػتخدـ فمػد ىنػا كمػف
 لمتيػار اء ينتمػكفر الشػع ىػؤالء ككػكف اةدب فػي السػالمية كمػف منطمػؽ أشػعارىـ,
لإلسػالـ  كػاف فمػد اةكلػى, بالدرجػة مسػمميف عػف كػكنيـ فضال الشعر, في السالمي
 التصػكر زاكيػة مف كالككف لإلنساف كالحياة كنظرتيـ ىؤالء  مافة في دكر كمصادره

 اة ػر الشػريؼ الكػريـ كالحػديث لممػرآف يكػكف أف الطبيعػي مػف كاف لذلؾ السالمي,
 اديمػو الشعر العربػي مف اةخرل تمييما المصادر  ـ تناصيـ كااتباسيـ, في اةكبر

مػا  كىػذا كالمسػمميف, العػرب لمشػاىير الممػكالت الترا يػة بعػض عػف فضػال كحدي ػو,
 كػاف مػا فمنيػا المجمػة, عػف شػعراء كالتنػاص االاتبػاس لظػاىرة تحميمنػا فػي سػنبينو
 مػا كمنيػا النبػكم الشػريؼ, بالحػديث متصػال مػا كػاف كمنيػا بالمرآف الكريـ, متصالن 
 .بالتراث كاف متصال ما كمنيا كالحديث, ربي المديـالع بالشعر متصال كاف

 
 
 
 
 
 
 

                                           

 سػابؽ, مصػدر  شػبانة, جػابر ناصػر .الحػديث, العمػاني الشػعر فػي المرآنػي التنػاص (ُ)
 .َُْٖص:
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 دلطلب اان  ً ا
 ااقدٌن ااعربً اانقد و ااتن ص ظ هرة

 عنػد مبكػر كاػت مػف امكجػكدن  كػاف الفنيػة الظػاىرة بيػذه الحسػاس أف يبػدك
 عمػى الػداللي التػداخؿ بعمميػة تشػي ممػكالت بعػض حيػث تػرددت , كالنماد المبدعيف

 . العمدة صاحب كيرل , اةنحاء مف نحك
 يعػاد الكالـ إف لكال" : عنو تعالى اهلل رضي عمي ممكلة – السياؽ ىذا في  –

 : اكلو في عنترة رددىا فنية لممكلة اتأكيدن  , "(ُ)لنفد
 متػػردـ مػػف الشػػعراء غػػادر ىػػؿ

 

 تػػكىـ بعػػد الػػدار عرفػػت ىػػؿ أـ ...
 

 فػي كخاصػة , صالتنػا ظػاىرة إلػى تنبػو اػد المػديـ العربػي النمػد إف شػؾ كال
 الجيػدة لألشػعار حفظػو يمػؿ الػذم الشػاعر أف يػرل فػابف خمػدكف , الشعرم الخطاب

انما اشاعرن  ليس  أف الجيد الشعر مف محفكظ لو يكف لـ كأكلى لمف , اضعيفن  اناظمن  ك 
ػ اكأدبينػ اكبيػرن  ايكػكف شػاعرن  أف لػو ينبلػي ال إذ الشػعر اػكؿ عػف ينكػب  بعػد إال ابارعن

 . المكاؿ عمى لمنسك المريحة كشحذ , الحفظ مف االنتياء
 نسػياف الراايػة الشػعرية اةدكات امػتالؾ شػركط أف " خمػدكف ابػف" كيمػرر
 تكيفت كاد نسييا فاذا , الظاىرة الحرفية" رسكميا حتى تمحي المحفكظة النصكص

 , اػأم اليػ مػف عميػو بالنسػك يأخػذ منػكاؿ , كأنو فييا اةسمكب انتمش ؛ بيا النفس
 مف أ ر أنيا إذ التناص إلى ظاىرة تاإشار  ىذا خمدكف ابف اكؿ مف تشؼنس اػكلعمن
 . كالم اافة المراءة آ ار

                                           

ينظػػر :العمػػدة فػػي محاسػػف الشػػعر كآدابػػو , أبػػك عمػػى الحسػػف بػػف رشػػيؽ الميركانػػي اةزدم  (ُ)
دار الجيػػػػؿ,  محمػػػػد محيػػػػي الػػػػديف عبػػػػد الحميػػػػد,  , تػػػػ  :ْٓىػػػػػ(, ص:  ّْٔ)المتػػػػكفى: 
 ـ ُُٖٗ -ىػ  َُُْ)الخامسة(, 
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 مصػطم  عجيػب بػكعي يصػطنق خمػدكف ابػف أف "مرتػاض الممػؾ عبػد" كيػرل
 ." تنصػيص غيػر مػف تضػمينات " بػارت ركالف يػدعكه كىك الػذم ؛ المحفكظ نسياف
 المحفػكظ إذا جيػد كنػص , ةكجيػ مػف نػص أصػيؿ كتابػة إلى يفضي النص فنسياف
 حػدكث إال تصػكرنا فػي فميس التناص – أخرل كجية مف – اجيدن  اأيضن  ىك المنسي
 , الحؽ نص لنتاج , حاضر كنص , سابؽ نص بيف عالاة

 ىػذه كحفػظ , كالسػيميائييف النمػاد تصػكر فػي السػابمة النصػكص فمػراءة
 فػالمخزكف , صالتنػا فكػرة أسػاس ىمػا خمػدكف ابػف في تصكر كنسيانيا النصكص

 فػي اغالبنػ تػتحكـ الػذم ىػك ابػؿ مػف المحفكظة المنسية أك الممركءة النصكص مف
 . المكتكب النص صفة

 التػي كالمفاىيـ المصطمحات مف مجمكعة نجد اةدبي ترا نا في نبحث كعندما
 يميػزه اصطالحي إطار داخؿ تضعو أف كتحاكؿ النصكص, جزيئات تداخؿ في تداؽ
 ىك – الملكم المدلكؿ فيو يرتبط , اتناصين  شكال يم ؿ م ال "باساالات"ؼ . سكاه عما

 التػي " االسػتمداد" عمميػة فػي يتم ػؿ االصػطالحي الػذم بػالمفيـك – الضكء ااتباس
 المداسػة مػف لػكف إضػافة خطابػو بيػدؼ في امحدكدن  اانزياحن  يحدث أف لممبدع تتي 
 يجػب كىنػا , النبػكم الحػديث أك المػرآف مف اشيئن  بتضمينو صياغتو مف جانب عمى
 . النممي المصد عممية الكعي في يككف أف

 ضػمف يػدخؿ الضػرب كىػذا " التضػميف "ب العربػي أدبنػا فػي يعػرؼ مػا كىنػاؾ
 الػنص إلػى الشػارة كتجػب , شػعرييف نصػيف بػيف مػ ال يػتـ التػداخؿ حيػث التنػاص
 اللائب صبالن االستعانة في تدرج ىناؾ كيككف لممتممي , اكاضحن  يكف لـ إذا اللائب
 أك ػر يكػكف كاد , الكامؿ البيت أك مف البيت جزء بااتطاع عميو االتكاء يككف حيث
 الػنص حضػكر كػاف فػاف المتممي , لدل الكعي مستكل يالحظ أف كيجب , بيت مف

ػ اةمػر يمتضػي فػاف الا  ك  التداخؿ عممية إعالف في كفت , شيرة لو اللائب  مػف انكعن
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 دائرة تناصية كبيف التضميف بيف يميز الذم الفارؽ ىك كىذا . إلييا لمتنبو الشارات
 مؤلفاتيـ معظـ في رناكبي ااىتمامن  العرب المؤلفيف مف نالت التي "السراات" ىي أخرل
 . اةدبية

 صػدكر عمػى تعتمػد التممي  كطبيعة "التممي " ىي أخرل تناصية ظاىرة كىناؾ
 كىػذه ؛ مباشػرة استحضػاره كدكف اللائػب الػنص إلػى الػنص الحاضػر مػف إشػارات
 . ذلؾ أشبو ما أك "شعر"أك  " اصة" إلى ترتد إف الشارات

 دائػرة فػي تػدخؿ أف يمكػف "المعارضػات"ك "النمػائض" ىنػاؾ فحسػب ىػذا لػيس
 بػيف تػداخؿ عالاػة " " أم ؛ الػنص تعػالؽ إال ىػك مػا أف التنػاص إذ . التنػاص

 . " النصكص
 تمػا كأبػي البحتػرم بػيف " مكازنتػو" خػالؿ النصكص تداخؿ إلى ا مدم كيشير

 عمى يرد كاف أنو المسألة كغنما ممكف غير ةنو مطمؽ؛ بشكؿ اةخذ ادعاء كيرفض
 كىػذا , اصػد بليػر أك بمصػد معناىا فيتعمؽ تماـ أبي مف شعر أبيات البحترم سمق
 , فييا الناس يشترؾ صياغية أك داللية بعناصر اأحيانن  يككف إذ مستكياف لو التعمؽ
 . اشتراؾ فيو لمناس ليس الذم "البديق"ػ يككف ب اكأحيانن  , اءر الشع اعطب عمييا كتمق

 الظػاىرة ليػذه تييػ  كانت المبكرة المرحمة تمؾ في البداع طبيعة أف شكؿ كال
 كيعػرؼ , كتحفػظ تػركم العػرب كانػت حيػث الشػعر الخطػاب طريميػا إلػى تأخػذ أف

 . بعض بركاية بعضيا
 فػي تػداخميا  ػـ الػنفس فػي الػنص نػىمع تعمػؽ عف ىنا ا مدم اكؿ أرل كما

 , النصػكص تػداخؿ ظػاىرة إلػى مبكػرة إشػارة إال اصػد بليػر بمصد أك الشعرم النتاج
 لظاىرة المدامى العرب النماد معرفة عمى كأك رىا داللة الترا ية النصكص أجمؿ كمف

 عمػي الحسف أبا كسمعت" : إذا يمكؿ الحاضرة حمية م الحاتمي أكرده ما ؛ التناص
 ممتػبس العػرب كػالـ: يمػكؿ طػاىر أبػي بػف أحمػد سػمعت : يمػكؿ النػكفمي أحمػد بػف
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 إذا تصفحتو , اميؿ كالمخترع منو كالمبتدع . أكائمو مف أكاخره كخذ , ببعض بعضيـ
ال  كالمتػأخريف المتمػدميف مػف اكشػعرن  بالغػة المطبكع المتحفظ كالمحترس . كامتحنتو

اذا , غيره كالـ مف اآخذن  كالمو يككف أف يسمـ  طريؽ كتخمؿ , االحتراس في اجتيد ك 
 يككف فكيؼ , التدخؿ شباؾ مف كأفمت , المفظ في كأارب , المعنى في ,كباعد الكالـ
 . " الماصد كالمعتمد التكمؼ المتصنق مق ذلؾ

 ككؿ , النصكص لتداخؿ العرب معرفة عمى اةدلة أدؿ مف المكؿ ىذا أرل ينكا  
 إشارة إال " التداخؿ شباؾ فػم تػأفم " اكلو كما ؛ ذلؾ عمى تدؿ ىذا النص في جممة
 . النصكص تداخؿ إلى

 لعرفػكا فييػا النظػر ,كأمعنػكا النصػكص ىػذه اللربيكف عرؼ لك يميف عمى كأنا
 ب المعركفػة الظػاىرة ىػذه معرفػة فػي أسػبمية مػف العربػي مػا لمنمػد كتبينػكا , اػدرىا

 . "(ُ)التناص"
عػ اسػتخدـ  اػد ادة بنػاء الػنص نمػكؿ :كأيضػا بمفيػـك التنػاص كىػك التػداخؿ كا 

كظيػر ذلػؾ جميػا  أشػعارىـ, فػي كاالاتبػاس التناص اةدب السالمي مف شعراء  ك ير
 ككػكف اةدب فػي السػالمية كمػف منطمػؽ في مجمة اةدب السالمي كم ػاؿ كاضػ ,

 مسػمميف عػف كػكنيـ فضػال الشػعر, فػي السػالمي لمتيػار الشػعراء ينتمػكف ىػؤالء
لإلنسػاف  كنظػرتيـ ىػؤالء  مافػة فػي دكر لإلسالـ كمصػادره كاف فمد ,اةكلى بالدرجة
 لممرآف يككف أف الطبيعي مف كاف السالمي, لذلؾ التصكر زاكية مف كالككف كالحياة

 المصػادر تمييمػا  ػـ تناصػيـ كااتباسػيـ, فػي اةكبػر اة ػر الشريؼ الكريـ كالحديث
 الممػكالت الترا يػة عػضب عػف فضػال كحدي ػو, اديمػو الشػعر العربػي مػف اةخػرل

 كالتنػاص االاتبػاس لظػاىرة تحميمنػا في ما سنبينو كىذا كالمسمميف, العرب لمشاىير
 متصػال كػاف مػا كمنيػا بػالمرآف الكػريـ, متصػالن  كػاف مػا فمنيػا المجمػة, عػف شػعراء

                                           

 . ٔالتناص آفاؽ التنظير  كآليات التطبيؽ ,د.خالد بف ربيق بف محمد الشافعي  ,ص: (ُ)
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 كالحػديث, العربػي المػديـ بالشػعر متصػال كػاف مػا كمنيػا النبػكم الشػريؼ, بالحػديث
 .بالتراث المتص كاف ما كمنيا

 اةربعة المصادر ىذه مق كاف لمتناص مكاف, أشعارىـ في لالاتباس كاف ككما
 ككجػدانيـ الشػعراء فػي عػركؽ يسػرم التنػاص لكػكف أشػعارىـ؛ فػي النصيب اةكفر

 لإلنسػاف كالحيػاة رؤيػتيـ كمػف  مػافتيـ مػف جػزء وػػػةن ؛ يػػػػػكع رػػػغي أك بػكعي
 كالككف.
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 ًادلبحث اان  
 حمود حموىد اخلفٍف

 كبشتمؿ عمى  ال ة مطالب :
 : حياتو . كفييا اختصار عنو كعف نشأتو كمراحؿ حياتو.ادلطلب األول

 .سماتو البدنية كالنفسية: ادلطلب اان  ً
 .مؤلفاتو: ادلطلب اان اث
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 ب األولبادلطل
 (1) هبحٍ ت

ء كلػػػد اةسػػػتاذ محمػػػد محمػػػكد الخفيػػػؼ ببمػػػدة الشػػػيدا ـَُٗٗ\ُ\ّبتػػػاري  
د ظيػرت عميػو ػكاػ, بمديرية المنكفيػة .كفػى الرابعػة مػف عمػره التحػؽ بكتػاب المريػة 
 ف عمره.ػعالمات الذكاء كىك ال يزاؿ طفال .كحفظ المرآف كىك فى ال امنة م

 . كاد سجؿ ذكرياتو عف طفكلتو فماؿ -
 كػػػػػػػـ رتػػػػػػػؿ ا يػػػػػػػات فػػػػػػػى ممعػػػػػػػػد

 

 فيػػػػػػػػو ككػػػػػػػػـ بػػػػػػػػاىى بمػػػػػػػػا يكتػػػػػػػػب ...

 

 أجػػػػػرت لػػػػػو الفصػػػػػحى بػػػػػو كػػػػػك را
 

 معينػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػى الممػػػػػػػػػب ال ينضػػػػػػػػػب ...
 

ة لمدة سنتيف , ـ ػػر بالممعػا ماىػف باشػة حسػرم بمدرسػـ اةزىػى التعميػو إلػكج
ى ػكؽ عمػػد تفػػكاػ ة ,ػالتحؽ بالمدارس اةميريػة فػالتحؽ بمدرسػة خميػؿ أغػا االبتدائيػ

 :زمالئو فى المدرسة كاد عبر ذلؾ فى اصيدة عند ال ال يف 
 طػػػػػػػكةمػػػػػػػا كػػػػػػػاد يخطػػػػػػػك لعػػػػػػػال خ

 

 حتػػػػػػى شػػػػػػأل اةاػػػػػػراف فػػػػػػي درسػػػػػػو ...

 

 السػػػبؽ مػػػف عادتػػػو طعمػػػو أشػػػيى
 

 مػػػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػػػيد إلػػػػػػػػػػػػػى نفسػػػػػػػػػػػػػو ...

 

 فػػػػػى حمبػػػػػو العمػػػػػـ مضػػػػػى سػػػػػابما
 

 يسػػػػػػػػػػػتمبؿ اليػػػػػػػػػػػافق مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػنو ...
 

 مػػػػػػػا أكىػػػػػػػف الجيػػػػػػػد لػػػػػػػو عزمػػػػػػػو
 

 فػػػػى سػػػػيؿ مػػػػػا يطػػػػكل كفػػػػى حزنػػػػػو ...
 

 

                                           

ىذا المبحث اختصار شديد لدراسة عف الخفيؼ مطبكعة كجػزء مػف ديكانػو كالمعنػكف: محمػكد  (ُ)
ة ؿ: عمػي محمػد محمػكد الخفيػؼ , ط. الييئػة المصػرية العامػة الخفيؼ ديكاف شػعر .كالدراسػ

 ـ.  ََِٔلمكتاب 
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عػػف  ة كفييػا تفتحػػت مكىبتػو اةدبيػة كمػػا عبػرػػػالتحػؽ بمدرسػة فػػاركؽ ال انكي
 :ذلؾ 

 أحػػػػػػػػب مػػػػػػػػا منػػػػػػػػى بػػػػػػػػو نفسػػػػػػػػو
 

 أشػػػػػػػاد تلػػػػػػػار الطيػػػػػػػر مػػػػػػػف لحنػػػػػػػو ...
 

 ممػػػػػػػػػػػدـ فػػػػػػػػػػػى اكمػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػاعر
 

 السػػػػػػػػػػحر كالعجػػػػػػػػػػاز فػػػػػػػػػػى فنػػػػػػػػػػو ...

 

ككػاف  ُُّٗـ كتخػرج منيػا عػاـ ُِٖٗالتحؽ بمدرسة المعمميف العميػا عػاـ 
 التفكؽ حميفا لو طكاؿ دراستو ككاف أكؿ دفعتو.

 انكم في المعاىد الدينية التابعة كاد عمؿ بعد تخرجو مدرسا لمتاري  بالمسـ ال
ـ كبد أف أمضى أربق سنكات في ىذه المعاىد ُُّٗلألزىر الشريؼ فى أكتكبر سنة

 ـ.ُّٓٗنمؿ إلى كزارة المعارؼ كعمؿ مدرسا لمتاري  بمدرسة شبرا ال انكية عاـ 
ـ مػق بمائػو بالدرجػة السادسػة الكظيفيػة ُِْٗكنظرا المتيازه راى مدرسا أكؿ 

مدرسة سكىاج ال انكية حيث ظؿ بيػا عامػا كػامال كخػالؿ ىػذه الفتػرة بػدأ نمؿ إلى  –
 يكتب عف عرابي في مجمة الرسالة .

أسػكة  -الخامسػة –كحيف تظمـ مف عػدـ ترايتػو إلػى الدرجػة الكظيفيػة اةعمػى 
ـ. غيػػر أف الحميمػػة ىػػي أف ُْْٗبزمالئػػو نمػػؿ إلػػى مدرسػػة سػػكىاج ال انكيػػة عػػاـ

 تابتو عف أحمد عرابي .النمؿ كاف إرىابا لو عمى ك
كاد عاد بعد ذلؾ إلى الماىرة مدرسا أكؿ بالمدرسة التكفيمية  ـ بمدرسة مصػر 

 الجديدة ال انكية .
 –عيف مديرا لدارة التعاكف ال مافي الشراي بكزارة المعارؼ  ـُْٗٗكفى عاـ 

سكرتيرا لمتحرير لمجمة اةزىر ُِٓٗ/ْ/ُٕكظؿ يتكلى ىذا المنصب حتى ندب في 
 ريؼ .الش
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سافر في بع ة إلػى لنػدف لعػداد المعممػيف كتػدريبيـ ,كبعػد  ـُٓٓٗكفى عاـ 
أف عػاد عمػػؿ مفتشػػا أكؿ لممػػكاد االجتماعيػػة بػػكزارة المعػػارؼ ككمػػؼ مػػف ابػػؿ الػػكزارة 

 ـُُٔٗ/َُ/ِٗباعػػداد كتػػابيف لتصػػحي  تػػاري  نصػػر المػػكمي بعػػد ال ػػكرة , كفػػى 
كفى إلى رحمة اهلل  بعد شيكر اضاىا في عيف ناظرا لممدرسة البراىيمية ال انكية كت

 .ىذا المنصب . كلـ يكف اد تجاكز الخمسيف بك ير 
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 طلب اان  ًادل
 مس ته اابد ٍت واانفسٍت

  -رحمو اهلل -كاد كاف

 طكيؿ البدف مف غير اسراؼ , رياف البدف في غير امتالء كسيـ المحيا -

ف كاسػعتيف المتػيف كانػت مضػرب الم ػؿ يمم  النيؿ في نفسو مف خالؿ عيني -
 .في حدة البصر

باء الطبق كصرامتو كجرأة امبو في سداد نظراتو  -  يبدك عميو اكة العـز كا 

 زكى الفؤاد في كؿ ما يطمب منو مف عمؿ . -

 (ُ).يشارؾ أىمو في جميق اةمكر دكف ما تصنق فى لفتو -

كينكػػر عمػػى أصػػحابو  ال ينػػزع ك يػػرا إلػػى الميػػك بػػؿ يأخػػذ نفسػػو مأخػػذ الجػػد -
 : جنكحيـ إلى الميك كالعبث كالمجكف
 كمجػػػػػكف الرفػػػػػاؽ حػػػػػكلي ضكضػػػػػػػ

 

(ِ)اء صػػػػػػداىا فيػػػػػػو عػػػػػػذاب لػػػػػػنفس ...
 

 

 إف دعػػػػاني لميػػػػك بعػػػػض صػػػػحابي

 

 كاسػػػػػػػػػػػتخفتيمكا نػػػػػػػػػػػكازل الشػػػػػػػػػػػباب ...

 

 فأنػػػػا فػػػػييـ الضػػػػحكؾ الػػػػذل يخػػػػػػػ

 

 فػػػػػػػي الصػػػػػػػحب غاشػػػػػػػيات العػػػػػػػذاب ...

 

في مكطف الضعؼ أك المذلة , يتعاطؼ  كاف جريئا ال يطيؽ أف يرل مخمكاا -
 مق الناس كبيرىـ كصليرىـ في مكااؼ الشدائد كالمممات .

                                           

 رسالة الماجستير لألستاذ الدكتكر محمد العباسي متكلى العباسي (ُ)
 ٕٕصُْ/ٔ/ّْٗاصيدتو مف نكازل الممب مجمة الرسالة العدد  (ِ)
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منكفية كانعكس أ رىا عمى نتاجو اةدبي شعرا كن ػرا  –تعمؽ ببمدتو الشيداء  -
 يمكؿ فى اصيدتو عف ال ال يف :

 كمجػػػػػكف الرفػػػػػاؽ حػػػػػكلي ضكضػػػػػػػ

 

(ُ)اء صػػػػػػداىا فيػػػػػػو عػػػػػػذاب لػػػػػػنفس ...
 

 

 ة فػػػػػػػي ليفػػػػػػػةكػػػػػػػـ عػػػػػػػاد لممريػػػػػػػ

 

 لمعػػػػػػػػيش فػػػػػػػػي أكنافيػػػػػػػػا الكاسػػػػػػػػعة ...

 

 كالصػػػػػػػػيؼ فػػػػػػػػي أنحائيػػػػػػػػا رائػػػػػػػػق

 

 باتػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػو أمسػػػػػػػػػػػاؤىا رائعػػػػػػػػػػػة ...

 

كيمػكؿ اةسػتاذ أحمػد حسػػف الزيػات صػاحب الرسػػالة "كلصػديمي الػكفي كلػػق  -
عجيػػب فصػػباه عػػرائس فػػي شػػعره كمشػػاىده مسػػارح خيالػػو كمعاىػػده مالعػػب ىػػكاه 

 .دنو كمزارعو صماؿ خاطره كمطاعمو عافية ب
عاش حياتو عزبا لـ يتزكج كلـ يعمػب إذ كػاف يعتمػد أف المػرأة معطمػة لمفػف  -

كاةديػػب كالشػػاعر فػػأ ر الكتػػب كحيػػاة العمػػـ كطمػػؽ فكػػرة الػػزكاج كمػػا أصػػدؽ مػػا االػػو 
 :صديؽ عمره الشاعر محمكد غنيـ في ر اءه 

 كمػػػػػػا أعبػػػػػػت يػػػػػػا محمػػػػػػكد نسػػػػػػال

 

 سػػػػػػػػػػكل أبكػػػػػػػػػػار أفكػػػػػػػػػػار حسػػػػػػػػػػاف ...

 

 كجػػػػػػػدا كلػػػػػػػكال الفػػػػػػػف كنػػػػػػػت أبػػػػػػػا

 

 كلكػػػػػػػػػف لسػػػػػػػػػت بالرجػػػػػػػػػؿ اةنػػػػػػػػػاني ...

 

 لمػػػػػػػػػػد ربيػػػػػػػػػػت لألجيػػػػػػػػػػاؿ جػػػػػػػػػػيال

 

 أشػػػػػػػػـ اةنػػػػػػػػؼ  منطمػػػػػػػػؽ المسػػػػػػػػاف ...
 

 فكػػػػػػػػػؿ أب بمصػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػراؾ اػػػػػػػػػبال

 

 أبػػػػػػػػػػػػا لبنيػػػػػػػػػػػػو أكؿ كىػػػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػػػاف ...

 

 شػػػػػباب الجيػػػػػؿ يسػػػػػأؿ عػػػػػف أبيػػػػػو

 

 فيػػػػػػػػػػكمى نحػػػػػػػػػػك ابػػػػػػػػػػرؾ بالبنػػػػػػػػػػاف ...
 

باط كاف م اال لممكاطف المخمص يتفانى فى عممو كفى صػمت يػؤمف باالنضػ -
 .فى العمؿ سكاء مق طالبو أك مرءكسيو مف المدرسيف 

كحدث ككاف مديرا المدرسة البراىيمية ال انكية عبث في بعض الفصكؿ للياب 
المدرس فذىب إلى الفصػؿ كأخػذ يممػف التالميػذ درسػا فػي ا داب كأداء الكاجػب غيػر 

                                           

 ٕٕصُْ/ٔ/ّْٗاصيدتو مف نكازل الممب مجمة الرسالة العدد  (ُ)
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يػػزاؿ فػػي  أنػػو أحػػس بنكبػػة إغمػػاء ككاػػق ملشػػيا عميػػو كلفػػظ أنفاسػػو اةخيػػرة كىػػك ال
 . ريعاف الشباب لـ يجاكز الخمسيف عاما

كاػػاؿ الطػػب سػػكتو نػػبض امػػب غرتػػو فممػػت أفنػػاه التفػػاني )مػػف اصػػيدة اةسػػتاذ 
 محمكد غنيـ فى ر اء الشاعر(.

 سػػػػجؿ خطػػػػا فػػػػي الخمسػػػػيف عامػػػػا

 

 طكتػػػػػػػػػػػػو المنيػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػكاف ...

 

 كلكػػػػػػػف بعػػػػػػػد أف أضػػػػػػػحى نشػػػػػػػيدا

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػردده م ػػػػػػػػػػػػػػػؿ ترديػػػػػػػػػػػػػػػد ا ذاف ...

 

 مػػػػػػكدا فيفنػػػػػػىيصػػػػػػيب المػػػػػػكت مح

 

 كلػػػػػػػػػػيس تػػػػػػػػػػراث محمػػػػػػػػػػكد بفػػػػػػػػػػاف ...
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 ادلطلب اان اث
 وبعض ه  كتب عنه هؤاف ته

 هؤاف ته:
ترؾ اةستاذ مؤلفات ك يرة تػدؿ عمػى تنػكع  مافتػو كغػزارة عممػو كسػعة اطالعػو 
فػػػي الشػػػعر كاةدب كالمصػػػة كالنمػػػد كالتػػػاري  كصػػػكر مػػػف حياتنػػػا االجتماعيػػػة كفػػػى 

مؤلفات الشاعر الخفيؼ سكاء ما نشر منيػا فكتػب أك ظػؿ منيػا كاؼ ل حالممدمة شر 
 في جنبات الرسالة كالركاية كالرائد.

 : كتب مت طبعه  و شره 
 .الزعيـ المفترل عميو –أحمد عرابي  -
 تكلستكم. -
 .إبراىاـ لنككلف. ىدية الحراج إلى عالـ المدنية" -

  ره  فى جملت اارس ات وجمالث أخري :كتب مت  ش
 تكف "المي ارة الخالدة التي غنت أركع أناشيد الجماؿ كالحرية كالخياؿ.مم -
 . عمبة بف نافق "فات  أفريميا كااىر الرـك كالبربر" -
 .معركة صالح الديف مق الصمبييف كمعركة حطيف  -
 محمد  شريؼ باشا. -
 الجزائر المجاىدة. -
 نياية المعركة.  -

 األدب واات رٌخ . أعالم فى
 بيركف -
 كداع لمكرد بيركف ترجمة اةستاذ محمكد الخفيؼ -
 ترجمة اةستاذ محمكد الخفيؼ –ر اء لمشاعر المكرد بيركف  –
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 سجيف شيمكف لمشاعر المكرد بيركف : ترجمة اةستاذ محمكد الحفيؼ. -
 ترجمة الشاعر محمكد الخفيؼ. –الممر فى الخريؼ لمشاعر ككلريدج  -
 .ميرابك -
 .مازينى -
 .د ماككلى الشعر عن -
 . زكاج تكلستكم -
 قظض :

  -في مجمة الرسالة:
 ـ .ُّّٗ/ٕٔ/ُٓ-ُّالعدد –السنة اةكلى  –دمكع بريئة  -
 ـ .َُْٗ/ّ/ِٓ-ُّٓالعدد  –السنة ال امنة  –عفراء اللجرية  -

 الركاية:
 ـ .ُّٕٗ/ٓ/ُٓ-العدد ال امف  –السنة اةكلى  –الفريؽ  -
 .ـُّٗٗ/ُ/ُٓ-ْٖالعدد  –السنة ال ال ة  –جميمة  -
 ـ .ُّٗٗ/ْ/ُٓ-ْٓالسنة ال ال ة العدد  –انتماـ  -
 ـ .ُِٓٗ/ُِ/ُٓ-ِالعدد   –السنة الرابعة  –كأخيرا اختارت  -
 ـ .ُّٓٗ/ُ/ُٓ -ْالعدد  –السنة الرابعة  –مفر  ال -

 يف جملت اارائد:
 ـ .ُٔٓٗنكفمبر  –العدد ال الث  –السنة ال انية  –ابف المباايبى  -
 ـ.ُٔٓٗديسمبر  –العدد الرابق  –السنة ال انية  –ب شردت بأم ذن -
 ـ ,ُٕٓٗيكنية  –لعدد العاشر  –السنة ال انية  –فرار إلى اهلل  -
 ـ ,ُٗٓٗ –العدد السابق  –السنة الرابعة  –ىدية  -
 ـ.َُٔٗأكتكبر  –العدد ال انى  –السنة السادسة  –ذىب فى عيد دىب  -
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ديسػػمبر  –العػػدد الرابػػق  –لسػػنة السادسػػة ا –اػػاؿ الماضػػي كحكػػـ الماضػػي  -
 ـ .َُٔٗ
 ـ .ُّْٗ/ٓ/ُْ/-ْٓالعدد  –السنة ال انية  –البمبؿ كالزىرة  -
 ـ .ُّٕٗ/ِ/ُ-العدد اةكؿ  –السنة اةكلى  –الينكرا  -
 ـ .ُّٕٗ/ِ/ُٓ –العدد ال انى  –السنة اةكلى  –امب الرجؿ  -
 ـ .ُّٕٗ/ُِ/ُ –ةكؿ العدد ا –السنة اةكلى  –اليأس فى زمف الحب  -
 ـ .ُِٓٗ/ُِ/ُ –العدد اةكؿ  –سكما :السنة الرابعة  -
 ـ .ُِٓٗ/ُِ/ُ –العدد اةكؿ  –السنة الرابعة  –بذتو الصليرة  -
 ـ .ُِٓٗ/ُِ/ُٓ –العدد ال انى  –السنة الرابعة  –الييكدم  -
 ـ .ُِٓٗ/ُِ/ُٓالعدد ال انى  –السنة  الرابعة  –البيت الخالي  -
 ـ .ُّٓٗ/ُ/ُ-العدد ال انى  –السنة الرابعة  – لماذا -
 ـ .ُّٓٗ/ُ/ُالعدد ال انى  -السنة الرابعة –الطبيب الشاب  -
 ـ.ُّٓٗ/ُ/ُٓالعدد الرابق  –السنة الرابعة  –الكراة ال ال ة عشر  -
 ـ.ُّٓٗ/ِ/ُ –العدد الخامس  –السنة الرابعة  –عيناف  -

 بعض ه  كتب عنه:
ي حياتو أك بعد مماتو بدراسػة أعمالػو فػي مجػاالت كلـ يحظ محمكد الخفيؼ ف

اةدب المختمفػػة كمنزلتػػو اةدبيػػة بػػيف أدبػػاء عصػػره بػػالرغـ مػػف غػػزارة إنتاجػػو اةدب 
المتنكع كيرجق ذلؾ إلى تعرضػو لمظمػـ كاالضػطياد مػف جانػب المصػر كبطانتػو خػالؿ 

ككشؼ فيو  فترة االستعمار لمصر عندما نشر كتابو أحمد عرابي الزعيـ المترم عميو
 . ت مر المصر مق االستعمار الحتالؿ مصر

كأذكر فيما يمػى بعػض مػا كتػب عنػو عمػى أف تتضػمف كممتػي مػا اسػتطعت أف 
أجمعو مما كتب عف اةستاذ محمكد الخفيؼ كعمى أمؿ كرجػاء مػف اهلل اف كػاف مػف 
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العمر بمية أف أؤلؼ كتابا عف اةستاذ محمكد الخفيؼ يضـ ما تحت يػدل ممػا كتػب 
 : عنو

فػػػى صػػػفحتيا ـ ُُٔٗ/َُ/َّاامػػػت جريػػػدة اةخبػػػار بنشػػػر نبػػػأ كفاتػػػو فػػػي 
 اةكلى كنكىت بأنو شاعر عربي أسيـ بمصائده ال كرية في مياجمة االستعمار .

اةستاذ أحمد حسػف الزيػات صػاحب الرسػالة في يػر إلػى تعمػؽ محمػكد الخفيػؼ 
س شرعو كمشاىد بالريؼ فى شعره فيمكؿ كالصديؽ الكفي كلو بالريؼ فصباياه عرائ

 مسارح خيالو كمعاىد مالعب ىكاه كمزارعتو صماؿ خاطره.
تحت عنكاف  (ـُُٔٗديسمبر, الدكتكر محمد رجب البيكمي )مجمة اةزىر  -

 .شمس تليب صفحة مف كفاح أديب كبير )مكفؽ مماؿ الكاتب كفييا يمكؿ(
ليكتػب فمػـ يكػف  كاف اةستاذ الخفيؼ صاحب رسالة فى دنيا اةدب كالفكر , -

ذا أردت سػمة بػارزة  كممة كاحدة ال تيدؼ إلى م ؿ رائق أك تكشؼ حميمة مطمكسة كا 
حػيف يكاجػو فمػكؿ الباطػؿ فيميمرىػا فػى اعتػزاز  الػرأمالبطكلة .بطكلة  ىيةدبو فتمو 

,كبطكلة الفكر حيف ينزع إلى الممـ الشامخة فى دنيا االنسانية فيرفػرؼ فػى أجكائيػا 
كبطكلة المفظ حيف يؤ ر التركيب كالتعبير المكحى المشػق  كيستميـ منازعيا كأىكاءىا

فيعرضو فى مككب مػف البالغػة العاليػة كبطكلػة االحسػاس حػيف يتجػو عمػى تصػكير 
أدؽ منػػازع الضػػمير الحػػى كأراػػى خمجػػات الػػركح المتك ػػب كأخفػػت ىمسػػات الشػػعكر 

فػى كػؿ النبيؿ فى شعره صاؼ ينحدر كالماء .لمد كاف الرجؿ مؤرخا ككاتبػا كشػاعرا ك 
 .ناحية مف نكاحيو يستفيض المكؿ 

عميػػو عنػػد  المفتػػرلالػػزعيـ  عرابػػيدار اليػػالؿ ... عمػػى غػػالؼ كتػػاب أحمػػد  -
  ـ.ُُٕٗإعادة طبعو بمعرفتيا عاـ 

كمحمكد الخفيؼ شاعر كنااد كمؤرخ مف كبار اةدباء كالكتاب الذيف ظيركا  -
معركفػا لػدل الجميػق أنػو في بالدنا كاد اتجيت السمطات الحاكمة إلى تشريده ككػاف 
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مػػف الملضػػكب عميػػو مػػف السػػمطات الحاكمػػة ممػػا جعمػػو يعػػيش فػػي ظػػركؼ ماديػػة 
كمعنكية صعبة كلـ يأخذ حػؽ اةدبػي الكامػؿ بسػبب الحػرب التػي كاجيتػو فػي حياتػو 
... ككتابات محمكد الخفيؼ تتميػز بال مػافي الكاسػعة كباةسػمكب الممتػق , فمػد كػاف 

 ا.التاريخية شاعرن إلى جانب  مافتو العممية ك 
تحػت عنػكاف الػذكرل لألسػتاذ شػكرم  (ـُٖٔٗ/ُُ/َّجريدة الجميكرية ) -

الماضػػي كفيػػو يمػػكؿ: فػػى ذكػػرل مػػركر ربػػق اػػرف عمػػى رحيمػػو يطػػؿ عمينػػا الشػػاعر 
المصرم محمكد الخفيؼ , كلساف حالو يمكؿ يشكك مف التعتيـ المستمر عمى نتاجو 

كأدبيا بارعػا كمؤرخػا جيػدا يعػد مػف أبػرز  فى شتى فنكف الكممة شاعرا متميزا العممي
 كتاب التراجـ اةدبية كالتاريخية فى المكتبة العربية المعاصرة .

 .جريد اةىراـ :لألستاذ سام  كريـ  -
حيػػث بػػيف مػػا لحػػؽ بالشػػاعر محمػػكد مػػف ظمػػـ لجرأتػػو فػػى الحػػؽ ككتابتػػو عػػف 

 كمؤرخ كشاعر  حمو كأديب يأخذكما تعرض لو نتيجة ذلؾ مف اضطياد , فمـ  عرابي
 بالدراسة كالنشر . كالفكرم اةدبيكلـ يحظ إنتاجو 

( تحػت ـُّٗٗ/ُُ/ِْكما كتب اةستاذ شكرم الماضي بجريدة الجميكرية )
 .عنكاف لمذكرل عف اةستاذ لمشاعر محمكد الخفيؼ )المماؿ مرفؽ(

ككما ااؿ اةسػتاذ محمػكد الخفيػؼ عػف عرابػي أمػا آف التػاري  أف ينصػؼ ىػذا 
 الفالح أاكؿ: الزعيـ

حما اد أنصػفو اةسػتاذ الفاضػؿ الكاتػب الكبيػر رجػاء النمػاش )مرفػؽ ممػالتيف( 
 مما كتبو سيادتو إنصافا إلى اةستاذ محمكد الخفيؼ .

كاد اتجيػت الدراسػات فػي كاتنػا ىػذا لألسػتاذ الخفيػؼ كابتػدأت تػدرس شػعره , 
 كمنيا ىذا البحث.
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 ادلبحث اان اث
 ااتن ص عند اخلفٍف

 شتمؿ عمى أربعة مطالب :كي
 .التناص الديني : ادلطلب األول

 .التناص التاريخي :ادلطلب اان  ً
 .التناص اةدبي :ادلطلب اان اث

 .التناص الشعبي كاةسطكرم:  ادلطلب اارابع
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 ادلطلب األول 
 ااتن ص اادٌنً 

يعد المكركث الديني مصدرا ىاما مف مصادر التي كظفيا الشعراء في كؿ زمف 
د زاد الشعراء المعاصركف مف اسػترفادىـ ليػذا المػكركث ؛ فظيػرت أحػداث الحيػاة كا

في تجاربيـ الشػعرية عبػر اسػباغ صػفة الديمكمػة كالبمػاء عمييػا ,كاكسػابيا عنفكانػا 
كفاعميػػة؛ كذلػػؾ لمػػا يشػػكمو الػػديف مػػف حضػػكر اػػكم كمػػؤ ر فػػي اػػكس معظػػـ البشػػر 

فػػي مصػػادر أخػػرم فالمرجعيػػات  ؛كلمػػا يشػػممو الػػديف مػػف إبػػداع فنػػي يفتمػػده الشػػعراء
الدينية مف أبرز الركافد التي تلذم البنية الكجدانية , كالفضػاء الػداللي فػي التجربػة 
الشعرية كآلية التممي ... كتأ يرىا يفكؽ تأ ير المرجعيات اةخرل ... لما تحكيػو مػف 
حمائؽ عمائدية تجمق النص الديني المسػتدعي , كالػنص الحاضػر فػي سػياؽ داللػي 

 حد. كا
 هع ااقرآى ااكرٌن. أوال : ااتن ص 

يعػػد المػػرآف الكػػريـ منػػذ نزكلػػو  المعجػػز مػػف اك ػػر المصػػادر الدينيػػة حضػػكرا 
,كأكفرىا حظكة في الشعر العربػي المعاصػر عامػة, كشػعر الخفيػؼ خاصػة ؛ ذلػؾ أف 
تكظيؼ النصػكص المرآنيػة فػي اةدب بشػكؿ فنػي يزيػد مػف ايحػاءات الػنص الشػعرم 

بػؿ مػف الطبيعػي لمشػعر المنفعػؿ  (ُ)لو أفااا رحبة مف التدبر كالتأكيػؿ ك رائو , كيفت 
بمضػػايا اةمػػة الميػػتـ بنيضػػتيا كالػػذل يػػدعك إلػػى بعػػث اةمػػة العربيػػة ,كاسػػتنياض 

. كالملػػة المرآنيػػة تتميػػز بمػػا فييػػا مػػف (ِ)اكاىػػا أف يتنػػاص بصػػكرة ك يػػرة كمتنكعػػة 
بػيف الشػاعر كالمتممػي ,بحيػث  إشعاع كتجدد , كلما فييا مف طااات إبداعية , تصؿ

                                           

ص المرآني في شػعر محمػكد دركيػش كامػؿ دنمػؿ , د. عمػي سػميمي كرضػا كيػالي, مجمػة التنا (ُ)
 .َُٔـ ,ص:َُِِ, ٗدراسات في الملة العربية كآدابيا ,جامعة سمناف إيراف ع:

 .)بتصرؼ(َُٗالمرجق السابؽ: (ِ)
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تستطيق عدة شعراء أف يست مركا ا ية الكاحدة , مف خالؿ إسماط ملزاىػا أك شػكميا 
كا صػػػيلة ػػػػػف دكف أف يمتزمػى أزمػػػاتيـ الخاصػػػة لتعبػػػر عػػػف تجػػػاربيـ الفرديػػػة مػػػػعمػػػ

 (1) . كاحدة
كاد تنكعت استحضارات الخفيؼ ,لممرآف الكريـ ما بيف إيحػاء بمضػمكف ا يػة 

أك إشارة إلػى  أك استدعاء بعض المفردات كالتراكيب المرآنية , فكرتيا اةساسية ,أك 
كىذا اللالب اةعـ كالشػؽ اةكبػر مػف ديكانػو  المصص المرآني بأحدا و كشخصياتو ,

فال تكاد تخمك اصيدة مف ديكانػو الكبيػر مػف تنػاص مػق آيػة فػي كتػاب اهلل تعػالي أك 
غاتيا في اكالػب شػعرية تناسػبيا ,أك استحضػار أخذ لفظة مف ألفاظو المباركة كصيا

, كمػف تمػؾ االستحضػارات فػي اصػيدة )إلػي  معني مف معاني المرآف الجامعة الرائعة
 النير اللاضب(.

 تكالػػػػػػت عمييػػػػػػا عجػػػػػػاؼ السػػػػػػنيف
 

 (ِ)كأعمػػػػػػػػػػػػػى التنابػػػػػػػػػػػػػذ رعيانيػػػػػػػػػػػػػا ...
 

فمد استكحي المصة المرآنية لسػيدنا يكسػؼ السػالـ كىػي اػد حػد ت فػي مصػر 
ماسـ المشترؾ بيف ما حدث اديما كما حدث مما يذكره الخفيؼ ىك نير النيؿ ككاف ال

ؼ ػكنمصانو كترتب عمي ذلؾ السنيف العجاؼ كىذا مصطم  ارآني تناص معػو الخفيػ
ػ ااؿ تعالي :" دِّيؽي أىٍفًتنىا ًفي سىػٍبًق بىمىػرىاتو ًسػمىافو يىػٍأكيميييفب سىػٍبقه ًعجى اؼه ػييكسيؼي أىيُّيىا الصِّ

سىػػٍبقً  ػػ كى ـٍ يىٍعمىمي ػػرى يىاًبسىػػاتو لبعىمِّػػي أىٍرًجػػقي ًإلىػػى النبػػاًس لىعىمبييػػ ٍضػػرو كىأيخى تو خي .  (ّ)" كفى ػسيػػنبيالى
فالسنيف العجػاؼ كالممصػكد بيػا الشػديدة ىػي مػف التنػاص مػق المػرآف الكػريـ كبميػة 

 أبيات المصيدة تؤكد معني ىذه المصة كمنيا:

                                           

التنػػاص بػػيف النظريػػة كالتطبيػػؽ شػػعر البػػاتي نمكذجػػا ,د. أحمػػد طعمػػة حمبػػى ,الييئػػة العامػػة  (ُ)
 .ٓٗـ ,صََِٕلسكرية  لمكتاب, سكريا ا

 ُٗالديكاف : (ِ)
 .ْٔسكرة يكسؼ : (ّ)
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 كذاؽ بنكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بأكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيـ

 

 كألكانيػػػػػػػػػػػػػػػاصػػػػػػػػػػػػػػػنكؼ العػػػػػػػػػػػػػػػذاب  ...

 

 ألػػػػػػـ تػػػػػػر كيػػػػػػؼ دىاىػػػػػػا الكسػػػػػػاد

 

 (ُ)ككػػػػػػػػػػػػػػػػاد يػػػػػػػػػػػػػػػػدمر عمرانيػػػػػػػػػػػػػػػػا ...
 

كفػػي نفػػس المصػػيدة يتنػػاص الشػػاعر مػػق المػػرآف الكػػريـ مػػق أسػػمكبو كطريمتػػو 
فيػػذكره مكاػػؼ خػػركج ديػػداف اةرض مػػف ك ػػرة جفافيػػا كامػػة مائيػػا كىػػك مػػف عالمػػات 

مة حيػث تمفػظ الخراب كدكافق الخكؼ الشديد لمناس يجعمو يستحضر مكاؼ يـك الميا
 اةرض الناس كما لفظت ديدانيا ا ف يمكؿ:

 ككيػػػػػػػػؼ تكاػػػػػػػػؼ فييػػػػػػػػا النمػػػػػػػػػاء
 

(ِ)كأخرجػػػػػػػػػػػػػػػػػت اةرض ديػػػػػػػػػػػػػػػػػدانيا ...
 

 

ػػػًت اٍةىٍرضي  :)فأخػػػذ اةسػػػمكب المرآنػػػي مػػػق تحػػػكيره ففػػػي المػػػرآف الكػػػريـ  كىأىٍخرىجى
 لكنو حكره بما يخدـ اضيتو فبدؿ ديدانيا بأ ماليا. (ّ)أىٍ مىالىيىا(

ألفاظ مف المرآف الكريـ كيضعيا بما يخدـ اضيتو كيحمػؽ ىدفػو كاد يستحضر 
 في صكغ معني عاؿ يمكؿ:

 ضػػػػػػػاات اةنفػػػػػػػس حينػػػػػػػا كبػػػػػػػدت
 

 (ْ)نػػػػػػػػػػػػذر الرجفػػػػػػػػػػػػة لممسػػػػػػػػػػػػتيزئيف ...
 

 كاكلو:
 يضػػػػػػك بػػػػػػالكيالت ىػػػػػػذا السػػػػػػككف

 

 كأنمػػػػػػػػػػػػػػػا اةرض بػػػػػػػػػػػػػػػو راجفػػػػػػػػػػػػػػػو ...

 

اظ ارآنيػػػػة ( ك)المسػػػػتيزئيف(.كميا ألفػػػػ الرجفػػػػة نػػػػذر( ك) اظ )ػػػػػػػػػػػػذه اةلفػػػػػػػفي
نيػػػذيرً  را اػػػاؿ تعػػػالي )ػػػػػػاب اهلل ك يػػػػػػػػػػػػػػي كتػت فػػػػاستعممػػػ ػػػذىاًبي كى ٍيػػػؼى كىػػػافى عى  (ٓ)(فىكى

                                           

 ِٗالديكاف :  (ُ)
 ِٗالديكاف :  (ِ)
 . ِالزلزلة : (ّ)
 ٖٗالديكاف :  (ْ)
 .ِّ, ُٖ, ُٔالممر :  (ٓ)
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,) إنػػػػػػا كفينػػػػػػاؾ  (ِ), ك)يػػػػػػـك ترجػػػػػػؼ اةرض كالجبػػػػػػاؿ( (ُ)ك)فأخػػػػػػذتيـ الرجفػػػػػػة(
  (ّ)(. المستيزئيف

 . فأخذىا الشاعر
كمما أخذه مف كتاب اهلل كمفرداتو فيما يخدـ معانيو في حدي و في اصيدة مف 

 كحي الحرب كسماىا كداع يمكؿ فييا:
 أفػػػػػػػى كمضػػػػػػػػة تتمظػػػػػػػى الجحػػػػػػػػيـ

 

 (ْ)كفػػػػػػػى خطػػػػػػػرة ترجػػػػػػػؼ الراجفػػػػػػػة  ...
 

 (ٓ)اكلو تعالي : )يـك ترجؼ الراجفة(كيتض  أف ىذا مأخكذ مف 
ر اليكؿ كبيػاف الكػرب يػـك الميامػة , كالخفيػؼ أخػذىا فالمرآف يستخدميا لظيا

ليظير مػا يعانيػو أىػؿ الحػركب مػف ىمػق كفػزع كرعػب ككػرب فأخػذ اةسػمكب كمعنػاه 
 ,كاد استكمؿ في البيت الذم يميو تصكير الحالة بألفاظ ارآنية فماؿ:

 كتمضػػػى رحػػػى المػػػكت فػػػي  ضػػػجة
 

  (ٔ)تبيػػػػػػػػت الممػػػػػػػػكب ليػػػػػػػػا كاجفػػػػػػػػة ...
 

كالمػرآف يمصػد امػكب الكفػار  (ٕ)(امػكب يكمئػذو كاجفػة)عالي:تكاد أخذه مف اكلو 
خائفػػػة اممػػػة مضػػػطربة مػػػف شػػػدة الخػػػكؼ, كالخفيػػػؼ يأخػػػذ ىػػػذا يػػػـك الميامػػػة فيػػػي 

 التكصيؼ لممكب مف يعاني أىكاؿ الحرب كيصطمي بنارىا .

                                           

 ٖٕاةعراؼ :  (ُ)
 ُْالمزمؿ :   (ِ)
 ٓٗالحجر: (ّ)
 َُّالديكاف :  (ْ)
 .ٔالنازعات :  (ٓ)
 َُّ: الديكاف  (ٔ)
 ٖالنازعات :  (ٕ)
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كمػازاؿ أسػػمكب المػرآف مسػػيطرا عميػػو ففػي المصػػيدة نفسػػيا يتنػاص مػػق المػػرآف 
أزمػػة احػػتالؿ الػديار مػػق نمػػص النيػػؿ فيسػػتدعي اةسػػمكب  الكػريـ عنػػدما يتحػػدث عػػف

ؿى الدِّيىاًر( اسيكا ًخالى  . كيمكؿ:(ُ)المرآني في سكرة السراء:) فىجى
 كجػػػػػػػاس اللريػػػػػػػب خػػػػػػػالؿ الػػػػػػػديار

 

 (ِ)اػػػػػػػػػػػػكل المخالػػػػػػػػػػػػب يمظانيػػػػػػػػػػػػا   ...
 

جػاس بػالفراد كالػذم اسػتعممو المػراف بػالجمق جاسػكا كمعنػػاه: كيسػتعمؿ الفعػؿ 
كيبػػيف أف الػػذم جػػاس ىػػـ اللربػػاء أصػػحاب المخالػػب المكيػػة المتنبػػو عػػا كا كاتمػػكا ؛ 

مف أف مصر في  (ّ)لمطق المحـ كخراب البدف, كىك يشير ىنا إلي ما ذكره المؤرخكف
الػذيف تلمبػكا  حياة يكسؼ عميو السالـ كانػت تحػت حكػـ الممػكؾ الرعػاة )اليكسػكس(

ؽ.ـ  َُٖٓـ إلػى ؽ. َُّٕعمى جيكش الفراعنة ,كاحتمكا مصػر كظمػكا فييػا مػف 
 حتى أخرجيـ أحمس اةكؿ.

                                           

 ٓالسراء : (ُ)
 ِٗالديكاف :  (ِ)
حكاـ مصػر المػدامى ال يػذكرىـ إال بممػب )فرعػكف( كذلػؾ فػي حػكالي سػتيف  المرآفعندما يذكر  (ّ)

كاحػدة ذكػر فييػا حػاكـ مصػر بممػب )ممػؾ( كىػي سػكرة يكسػؼ , اػاؿ  سػكرةآية كريمة إال في 
ٍضػػرو  تو خي سىػػٍبقى سيػػٍنبيالى ػػاؼه كى ًمػػؾي ًإنِّػػي أىرىل سىػػٍبقى بىمىػػرىاتو ًسػػمىافو يىػػٍأكيميييفب سىػػٍبقه ًعجى اىػػاؿى اٍلمى تعػػالى: "كى

رى يىابً  ", كاكلو تعالى:" كاػاؿ الػممؾ ائتػكني بو " . ففي سكرة يكسػؼ كىأيخى لػـ يػذكر فييػا … سىاتو
الث آيػات ػكذكػرت السػكرة فػي  ػ… لمب فرعكف مق أف يكسؼ عميو السالـ عػػاش فػي مصػر 

بميػت .. فرعكننػا فكيػؼ ىػذا   كلػيس( أف حاكـ مصر كاف لمبػو ممكنػا  ْٓك  َٓك  ّْىي: )
ىػػذه ا يػػات الػػ الث إعجػػازنا ارآنينػػا, حتػػى فكػػؾ )شػػامبميكف( حجػػر رشػػيد كتعػػرؼ عمػػى الكتابػػة 
الييركغميفية في أكاخر المرف التاسق عشر, فتعرؼ العالـ عمى تاري  مصر فػي مطمػق المػرف 

يرت المعجزة ةف يكسػؼ عميػو السػالـ عػاش فػي مصػر أيػاـ ) الممػكؾ الحالي بشكؿ دايؽ فظ
الرعاة ( حيث تربق عمى مصر ممكؾ بػدؿ الفراعنػة الػذيف انحسػر حكميػـ إلػى الصػعيد كجعمػكا 

كتشػػيد بالتػػػالي …عاصػػمتيـ طيبػػة ألػػيس ىػػذه معجػػزة ارآنيػػة تاريخيػػة تشػػيد بداتػػو كصػػحتو 
 .ُُِالعمـ كالديف : د. شكاي أبك خميؿ , ص بنبػكة محمد بف عبداهلل , ينظر: النساف بيف
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 كتناص مف المرآف في ذكر اصة يكسؼ كبعض تفصيالتيا يمكؿ:
 كأكغػػػػػػػػر صػػػػػػػػدرؾ يػػػػػػػػاس الػػػػػػػػبالد

 

 فجئػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد إيمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ...

 

 بمػػػػػػػكت بنفسػػػػػػػؾ ماضػػػػػػػي الػػػػػػػبالد

 

 كادركػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػاةمس سػػػػػػػػػػػػػمطانيا ...

 

 تممػػػػى مػػػػف الػػػػكحى شػػػػتى الفنػػػػكف

 

(ُ)كترفػػػػػػػػػػق فػػػػػػػػػػي اةرض ميزانيػػػػػػػػػػا ...
 

 

فصيالت التػي ذكرىػا الخفيػؼ تجػدىا بتفصػيالتيا كأحػدا يا فػي المػرآف كىذه الت
ػا  ـٍ مى الكريـ في سكرة يكسؼ " مىا تىٍعبيديكفى ًمٍف ديكًنًو ًإالب أىٍسمىاءن سىمبٍيتيميكىىا أىٍنػتيـٍ كىآبىػاؤيكي

ؿى المبوي ًبيىا ًمٍف سيٍمطىافو  ـي ًإالب ًلمبًو  *أىٍنزى ٍك ًلػؾى الػدِّيفي  *تىٍعبيػديكا ًإالب ًإيبػاهي  أىمىرى أىالب  *ًإًف اٍلحي ذىَٰ
" فيػػك اػػد جػػاء يجػػدد إيمانيػػا كيممػػي مػػف الػػكحي  لىًَٰكػػفب أىٍك ىػػرى النبػػاًس الى يىٍعمىميػػكفى ـي كى اٍلمىػػيِّ

 . الخير العميـ كالنكر الذم يضي  ليـ جنبات حياتيـ
ػػيأخػػذ اةسػػمكب المرآنػػي بألفاظػػو  :)الطػػائر السػػجيف(كفػػي اصػػيدة  ػػا ىىَٰ ذىا ًإالب " مى

بيكفى  يىٍشرىبي ًممبا تىٍشرى ـٍ يىٍأكيؿي ًممبا تىٍأكيميكفى ًمٍنوي كى ٍ ميكي بىشىره مِّ
". في المرآف جاء االسمكب  (2)

بالحػػديث عػػف اللائػػب حيػػث يتحػػدث المػػأل ككبػػراء مػػق بميػػة اػػكميـ لينفػػكا عػػف النبػػي 
كدخكؿ اةماكف  النبكة مستشيديف بانو ممف يأكؿ الطعاـ كيعنكف الزمو كىك الخراج

أك كمػػا يمػػكؿ المرطبػػي : فػػال فضػػؿ لػػو عمػػيكـ ةنػػو  المسػتمزرة  كىػػي مػػف الكنايػػات ,
 . محتاج إلى الطعاـ كالشراب كأنتـ

 كاستعمؿ الخفيؼ ىذا اةسمكب المرآني فماؿ:
 حسػػػػػػػػػػبكا أنػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػييـ نػػػػػػػػػػاعـ

 

 (ّ)أك ال تأكػػػػػػػػػػػػؿ ممػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػأكمكف  ...
 

فمػـ يختمػؼ إال بػاختالؼ نػكع كلكف الشاعر استعممو في الحديث مق المخاطب 
الحػػديث مػػف اللائػػب إلػػي المػػتكمـ لكػػف المكاػػؼ كاالسػػتعماؿ كاحػػد لأللفػػاظ كسػػياااتيا 

                                           

 ِٗالديكاف :  (ُ)
 ّّالمؤمنكف:  (ِ)
 . ْٗالديكاف :  (ّ)
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فماؿ لو إنيـ مخطئكف في تصكرىـ أنؾ انعـ منيـ عيشا كأعمي مػنيـ حياتػا كالػدليؿ 
 أال تطعـ مف طعاميـ كتشرب مف شرابيـ. 

 كفي اصيدة: الطائر السجيف.
مىػٍيًيـ أخذ ألفاظ ارآنية كم نيا صحاؼ كالتػي أخػذىا مػف اكلػو تعػالي:) ييطىػاؼي عى
) اؼو مِّف ذىىىبو كىأىٍككىابو  (ُ)ًبًصحى

 كصػػػػػػػػػػػػػحاؼ كشػػػػػػػػػػػػػراب طػػػػػػػػػػػػػاىر

 

 (2)كىػػػػػػػػػدكء لػػػػػػػػػـ ينمػػػػػػػػػو المترفػػػػػػػػػكف ...
 

 ككذلؾ شراب كلكنيا مف اةلفاظ المستعممة ك يرا عمي ألسنة الشعراء.
 لطائر السجيف.كمف ألفاظ المرآف التي استعممو الخفيؼ في اصيدة : ا

يتحدث عف السعادة التي كاف يعيش السجيف فييػا ابػؿ ىػذا السػجف كأنػو كػاف 
ال يعػرؼ معنػػي الضػرر كال الحػػزف كلكنػو كػػاف يعػػيش فػي سػػعادة كبيػرة كفرحػػة تعػػدؿ 

 دخكؿ الجنة فاستخدـ ألفاظ المرآف )ظالؿ( )كعيكف( يمكؿ:
 أيػػػػػػػف مػػػػػػػا تممػػػػػػػاه فػػػػػػػي أغالليػػػػػػػـ

 

 (ّ)مػػػػف ظػػػػالؿ كنػػػػت فييػػػػا كعيػػػػكف  ...
 

(كاد اخذىا مف اكلو تعالي) ؿو كىعيييػكفو ًإفب اٍلميتبًميفى ًفي ًظػالى
لكػف اهلل جػاء بيػا  (ْ)

فػػي الحػػديث عػػف جػػزاء المتمػػيف فػػي الجنػػة كلكػػف الخفيػػؼ كمػػا بينػػا اسػػتخدميا فػػي 
الحػػديث عػػف حالػػة السػػجيف ابػػؿ سػػجنو بالممارنػػة بحالتػػو بعػػدىا , كاػػد اسػػتمر فػػي 

 ؿ:تصكير الحالة في المصيدة فما
 كطعػػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػف ذا غصػػػػػػػػػة  

 

(ٓ)لػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػدر لػػػػػػػػديؾ الطػػػػػػػػاعمكف ...
 

 

                                           

 ُٕالزخرؼ :  (ُ)
 . ْٗالديكاف :  (ِ)
 ٔٗالديكاف : (ّ)
 . ُْسكرة المرسالت : (ْ)
 ٔٗالديكاف : (ٓ)
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فحالػػة المسػػجكف ابػػؿ سػػجنو فػػي طعامػػو كانػػت مترفػػة حيػػث كػػاف يأكػػؿ الطعػػاـ 
الطيػػب المستسػػاغ حيػػث أبػػدلكه فػػي السػػجف بطعػػاـ يلػػص بػػو ا كػػؿ كال يستسػػيلو 

 الطاعـ , كاد أخذه مف اكلو تعالي:
ةو كىعىذىابنا أى  ) طىعىامنا ذىا غيصب ػا(كى ًليمن

كىػذا الكصػؼ اسػتعممو ربنػا تبػارؾ كتعػالي  (ُ)
في كصػؼ طعػاـ أىػؿ النػار فبػيف أف طعػاميـ بيػذا الكصػؼ الشػديد كالػذم اسػتعممو 

 الخفيؼ في كصؼ طعاـ السجيف.
 كابسيا مف المرآف الكريـ حيث يمكؿ:   استماىاكمف أساليب الخفيؼ التي  

 اتػػػػػػػػػػؿ االنسػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػا أظممػػػػػػػػػػو
 

(ِ)در الميػػػػػػيفدأبػػػػػػو العػػػػػػدكاف كاللػػػػػػ ...
 

 

ف ا يػػػة الكريمػػػة كىػػػي اكلػػػو ػػػػػو مػػػػػو كألفاظػػػػػكذ بأسمكبػػػػػػر اةكؿ مأخػػػػػفالشط
نسىافي مىا أىٍكفىرىهي( تعالي:)  (3). ايًتؿى الًٍ

لكف المرآف تحدث كما يمكؿ العمماء عف عتبة بف أبي ليب ككاف آمف  ـ ارتػد 
ا يػػة كالمعنػػي أنػػو لعػػف أك كاػػاؿ آمنػػت بػػالمرآف كمػػو إال سػػكرة الػػنجـ فػػأنزؿ اهلل ىػػذه 

فػذكر أنػو  كال يحػؿ يجػاز لػو لكف الخفيؼ أخذىا كلـ يتحدث بالكفر ةنو ال , (ْ)عذب
مػػا أظممػػو , كالظمػػـ ىػػك تجػػاكز الحػػد كىػػك مػػف ظػػكاىر النسػػاف كمظػػاىره التػػي تبػػدك 

 بجالء.
كمػػا زاؿ الخفيػػؼ يسػػتمي مػػف المػػرآف الكػػريـ كأسػػاليبو فيتحػػدث بالحكمػػة عػػف 

 ؿ:االنساف فيمك

                                           

 . ُّسكرة المزمؿ : (ُ)
 ٔٗالديكاف : (ِ)
 .ُٕسكرة عبس : (ّ)
 ُُِ/  ٖبي :تفسير المرط (ْ)
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 يكػػػػػػػػػػره الظمػػػػػػػػػػـ إذا مػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػو
 

(ُ)كىػػػػػػك إف يأمنػػػػػػو شػػػػػػر الظػػػػػػالميف ...
 

 

فيك يبلض الظمـ كال يحبو كيصرخ منو إذا كاف مظمكمػا  ػـ إذا لػـ يظمػـ كأمػف 
دكاعيو تراه ظالما غاشػما مجترئػا عمػي حمػكؽ العبػاد كمسػتحال ظمميػـ كىػذا مػأخكذ 

نسىامف المرآف الكريـ مف اكلو تعالي:) ذىا مىسب الًٍ ـب ًإذىا كىاً  ًنيبنػا ًإلىٍيػًو  يػ ببػوي مي رٌّ دىعىا رى فى ضي
ػػف  عىػػؿى ًلمبػػًو أىنػػدىادنا لِّييًضػػؿب عى جى ػػا كىػػافى يىػػٍدعيك ًإلىٍيػػًو ًمػػف اىٍبػػؿي كى ٍنػػوي نىًسػػيى مى ػػةن مِّ لىػػوي ًنٍعمى كب خى

ٍلنىػاكلو تعالي:)ك  (ِ)سىًبيًمًو( كب ـب ًإذىا خى انىػا  يػ ػرٌّ دىعى نسىػافى ضي نبػا اىػاؿى فىػًاذىا مىػسب الًٍ ػةن مِّ اهي ًنٍعمى
مىىَٰ ًعٍمـو   (ّ). بىٍؿ ًىيى ًفٍتنىةه( *ًإنبمىا أيكًتيتيوي عى

 فكيذا النساف في الخير كالشر.
 كمف االاتباسات المرآنية اكؿ الخفيؼ:

 ككػػػػػػػأيف فػػػػػػػي الػػػػػػػكرل مػػػػػػػف آيػػػػػػػة
 

 (ْ)كيمػػػػػػػػػركف عمييػػػػػػػػػا معرضػػػػػػػػػيف   ...
 

ػػفٍ فيػػك يشػػبو الػػنظـ لمػػكؿ اهلل تعػػالي :) كىػػأىيِّف مِّ آيىػػةو ًفػػي السبػػمىاكىاًت كىاٍةىٍرًض  كى
كفى  ٍنيىا ميٍعًرضي ـٍ عى مىٍييىا كىىي كفى عى  .(ٓ)( يىميرُّ

كاد استعمؿ ك يرا الفاظا ارآنية ليا داللتيا المعجزة في المرآف فنمميا إلي شعره 
 كمنيا اكلو:

 اضػػػى اةمػػػرض ىػػػؿ رضػػػيت المضػػػاء
 

(ٔ)أييػػػػا الالغػػػػب الميػػػػيض الجنػػػػاحض ...
 

 

 .صطمحنا تناص مق اكلو تعالي: ) اضي اةمر(ااتباس أك بم
                                           

 ٔٗالديكاف : (ُ)
 ٖسكرة الزمر :  (ِ)
 . ْٗسكرة الزمر :   (ّ)
 ٔٗالديكاف :  (ْ)
 .َُٓسكرة يكسؼ:  (ٓ)
 ََُالديكاف : (ٔ)
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ُْٖٕ 

 كفي مطمق اصيدتو: إلى شباب الكادم.
 تػػػػػػػػػػػنفس صػػػػػػػػػػػبحكمك المنتظػػػػػػػػػػػر

 

(ُ)فممػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػذا الصػػػػػػػػػباح اةغػػػػػػػػػر ...
 

 

) ػٍبً  ًإذىا تىػنىفبسى كالصػب  إذا تػنفس, أم: امتػد حتػػى  (ِ)مػف اكلػو تعػالي :) كىالصُّ
ا, يماؿ لمنيار إذا زاد: تنفس كاد  شػراؽ يصير نيارنا كاضحن  بت بػالعمـ ذلػؾ فالنيػار كا 

الضكء يمنحنا اليكاء النمي لمتنفس, فبالميؿ يخرج  اني أكسيد الكربكف مف اةشجار 
كالخضراكات,  ـ بالصب  تنػتك النباتػات كميػا اةكسػجيف الصػال  الػذم يجعػؿ النػاس 

 تستطيق التنفس, فالككف بالصب  ابتدأ بالتنفس .
 كفي اكؿ الخفيؼ.

 ظػػػػػالؿ السػػػػػالـكككنػػػػػكا ليػػػػػا  فػػػػػي 
 

 (ّ)كمػػػػا كنتمػػػػك فػػػػي غكاشػػػػى الخطػػػػر ...
 

) ـٍ غىكىاشو ًمف فىٍكًاًي  (ْ)ااتباس كبمصطمحنا تناص مف اكلو تعالي :)كى
 .كذلؾ ما غىشباىـ فلطاىـ مف فكايـ ()غاشية كىك جمق

 كمف تناصو مق المرآف الكريـ اكلو:
 أجمعػػػػػػكا أمػػػػػػرىـ كسػػػػػػاركا جمكعػػػػػػا

 

 (ٓ)يتخطػػػػػػػػػػكف بال بػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػعاب ...
 

)اجمعػػكا( مػػف ألفػػاظ المػػرآف الكػػريـ كمػػف خصائصػػو كاػػد كضػػعيا مػػق اةمػػر ػ فػػ
( كالمعني أحكمكا أمركـ ـٍ كما في اكلو تعالي:)فىأىٍجًمعيكا أىٍمرىكي

كىك المعني الذم اصده  ٔ
 الخفيؼ إحكاـ اةمر.

                                           

 .َُّالديكاف :  (ُ)
 ُٖالتككير :  (ِ)
 َُٓالديكاف :  (ّ)
 ُْاةعراؼ : (ْ)
 ُُٖالديكاف:  (ٓ)
 ُٕيكنس :  (ٔ)
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ُٖٕٓ 

 كمف تناصو مق المرآف الكريـ:
 أرل عمػػػػى اةرض طيػػػػكؼ الجحػػػػيـ

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه اللاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية ...

 

 اس عػػػػػػػػذاب ألػػػػػػػػيـيطػػػػػػػػكؼ بالنػػػػػػػػ
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحاميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ...

 

 نػػػػار تمظػػػػى فػػػػي الػػػػكرل مػػػػف اػػػػديـ
 

 (ُ)كأنيػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف دمػػػػػػػػػػو جاريػػػػػػػػػػػو ...
 

كىذه اةبيات مأخكذة كيظير فييا التناص جميػا مػق سػكرة اللاشػية. مػف اكلػو 
ػػػًديثي اٍللىاًشػػػيىًة( اًميىػػػةن( (ِ)تعالي:)ىىػػػٍؿ أىتىػػػاؾى حى ,كاكلػػػو  (ّ)كاكلػػػو تعالي:)تىٍصػػػمىى نىػػػارنا حى

(تع ـٍ نىارنا تىمىظبىَٰ  (ْ). الي:) فىأىنذىٍرتيكي
كفي اصيدة الحرب: كىك يتحػدث عػف المػكت كالشػعكر بػو كالرعػب منػو سػيما 
في الحركب كالمنازعات بيف الناس كالذم بدأ رعبػو فػي أكؿ اتيػؿ عمػي كجػو اةرض 
في معركة كىك ىابيؿ الذم اتمو أخكه اابيؿ كىك ىنا يشير إلي الخسارة في الطػرفيف 

 فيابيؿ فمد ركحو كاابيؿ فمد اةماف كامتأل بالرعب.   
 مػػػػػازاؿ مػػػػػف )ىابيػػػػػؿ( فػػػػػي رادتػػػػػو

 

(ٓ)مػػا طػػاؼ مػػف رعػػب فأصػػمي أخػػاه ...
 

 

كىػػػذا المعنػػػي مسػػػتنبط مػػػف اصػػػة اابيػػػؿ كىابيػػػؿ فػػػي المػػػرآف الكػػػريـ اكلػػػو 
تعالى:)كاتؿ عمييـ نبأ ابنػي آدـ بػالحؽ إذ اربػا اربانػا فتمبػؿ مػف أحػدىما كلػـ يتمبػؿ 

 خػػر اػػاؿ ةاتمنػػؾ اػػاؿ إنمػػا يتمبػػؿ اهلل مػػف المتمػػيف د لػػئف بسػػطت إلػػي يػػدؾ مػػف ا
لتمتمني ما أنا بباسط يػدم إليػؾ ةاتمػؾ إنػي أخػاؼ اهلل رب العػالميف د إنػي أريػد أف 
تبػػكء بػػا مي كا  مػػؾ فتكػػكف مػػف أصػػحاب النػػار كذلػػؾ جػػزاء الظػػالميف د فطكعػػت لػػو 

                                           

 ُِٕالديكاف  :  (ُ)
 ُ:اللاشية  (ِ)
 ْاللاشية :  (ّ)
 ُْالميؿ :  (ْ)
 ُِٖالديكاف : (ٓ)
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ُٖٕٔ 

اهلل غرابػا يبحػث فػػي اةرض  نفسػو اتػؿ أخيػو فمتمػو فأصػب  مػػف الخاسػريف د فبعػث
ليريو كيؼ يكارم سكأة أخيو ااؿ يػا كيمتػا أعجػزت أف أكػكف م ػؿ ىػذا اللػراب فػأكارم 

  . (ُ)ف(سكأة أخي فأصب  مف النادمي
كفي اصيدة مػف كحػي الحػرب بعنػكاف: كداع. يتحػدث عػف شػدة الحػرب كالمتػؿ 

 :الذم انتشر بيف المماتميف كاجتث ك يرا مف أعمار الرجاؿ يمكؿ 
 أحػػػػػػػػػػػػػػػػاط الػػػػػػػػػػػػػػػػردل بالرجػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 

(ِ)كزلزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اةرض زلزاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ...
 

 

كىك اشبو ما يكػكف بيػـك الميامػة ,فتنػاص مػق اكلػو تعػالي:)ًإذىا زيٍلًزلىػًت اٍةىٍرضي 
 د يـك الميامة بشدة خطبو كعظـ ىكلو , كالحرب كذلؾ .ػرآف يمصػكالم (ّ)( ًزٍلزىالىيىا

ف كمػػف نػػار الحػػركب كفػػي نفػػس المصػػيدة يتحػػدث عػػف امػػتالء اةرض بالػػدخا
 كالدمار الذم يممي مف الطائرات كالمدافق يمكؿ:  

 ككيػػػػػػؼ تصػػػػػػب السػػػػػػماء الػػػػػػدخاف
 

(ْ)تزيػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػى اةرض أىكاليػػػػػػػػػػا ...
 

 

فمػػد أخػػذ ىػػذا المعنػػي لميػػكؿ كىػػذا التصػػكير لمشػػدة بمػػا يػػأتي مػػف دخػػاف مػػف 
 عالمات الميامة كىك الذم يسكر العصاة كيزكـ المؤمنيف كمعناه شدة تصػيب النػاس

) افو مًُّبيفو جميعا كىك مأخكذ مف اكلو تعالي:)يىٍكـى تىٍأًتي السبمىاءي ًبديخى
(ٓ) 

كفي اصيدة : في ذكرم دنشكام. يتحػدث عػف حػاؿ الشػيداء الػذيف أعػدميـ   
المسػػتعمر البريطػػاني البلػػيض كىػػـ يػػدافعكف عػػف انتيػػاؾ حرمػػاتيـ كتالعػػب الجنػػكد 

                                           

 ُّ: ِٕالمائدة :  (ُ)
 ُّٓالديكاف : (ِ)
 ُسكرة الزلزلة : ( ّ)
 ُّٓالديكاف : (ْ)
 َُسكرة الدخاف : (ٓ)
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ُٖٕٕ 

ف أنيػـ ليسػكا كمػا يبػدك لمنػاس أنيػـ بحياتيـ حيث يمتمكنو كىـ يصيدكف الحماـ فبػي
 معدمكف كممتكلكف بؿ ىـ أحياء في الجناف يتنعمكف كفي الفراديس يرزاكف يمكؿ: 

 أبنػػػػػػػػاؤؾ الشػػػػػػػػيداء كػػػػػػػػؿ نػػػػػػػػاعـ
 

 (ُ)فػػػػي الخمػػػػد عنػػػػد اهلل حػػػػي يػػػػرزؽ ...
 

كىك تناص مق المرآف الكريـ كعيف ما بينػو كيعتمػده كػؿ مسػمـ لحػاؿ الشػيداء 
بىػٍؿ أىٍحيىػاءه ًعنػدى *الى تىٍحسىبىفب البًذيفى ايًتميكا ًفػي سىػًبيًؿ المبػًو أىٍمكىاتنػاكذلؾ في اكلو تعالي: )كى 

) ـٍ ييٍرزىايكفى بًِّي رى
(ِ) 

كفػػي المصػػيدة يمػػكؿ ردا عمػػي النجميػػز كمػػف يعػػاكنيـ كيػػتيـ الشػػيداء بػػالظمـ 
 كاالعتداء عمي الجنكد البريطانييف : 

 لعنػػػػػكا بمػػػػػا اػػػػػالكا فمػػػػػيس لفكيػػػػػـ
 

(ّ)شػػػػانؽ كالسػػػػجكف مصػػػػدؽبعػػػػد الم ...
 

 

كىػػك أسػػمكب ارآنػػي متفػػرد فػػي الػػرد عمػػي الكػػاذبيف كمخترعػػي الفػػؾ كمركجػػي 
البيتاف أيا ما كػاف فالػدعاء عمػييـ بػالطرد مػف الرحمػة لمػكليـ كالكعػد بالعػذاب كىػك 

ليًعنيكا ًبمىا اىاليكا( كاهلل يرد بيذا االسمكب عمي الييػكد فػي ادعػائيـ  .مف اكلو تعالي:) كى
ب بالبخػػؿ عمػػي الػػذات العميػػا , فأخػػذه الخفيػػؼ كألمػػاه فػػي كجػػو أحػػالؼ الييػػكد الكػػاذ

 كصٌناع دكلتيـ البريطانييف.
كمف المصص المرآني التي أخػذىا الخفيػؼ كتنػاص معيػا اصػة سػيدنا مكسػي 
عميػػو السػػالـ يمػػكؿ فػػي اصػػيدة بػػيف الشػػرؽ كاللػػرب كىػػك يعػػدد مزايػػا الشػػرؽ كيبػػيف 

 أفضالو:
 يـأنػػػػػػػػػس النػػػػػػػػػار بكاديػػػػػػػػػو الكمػػػػػػػػػ

 

 ابسػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف جانػػػػػػػػػػب الطػػػػػػػػػػكر ض ...

 

                                           

 ُّٔالديكاف :  (ُ)
 ُٗٔآؿ عمراف : (ِ)
 ُّٕالديكاف :  (ّ)
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ُٖٕٖ 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػأراه اهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػف آياتػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

(ُ)كحبػػػػػػػػاه العمػػػػػػػػـ كالػػػػػػػػرأم المػػػػػػػػكيـ ...
 

 

كاػػد تنػػاص مػػق المػػرآف الكػػريـ كالػػذم ذكػػر ىػػذه المصػػة فػػي مكاضػػق ك يػػرة لكػػف 
ػػا  اسػػتعماؿ الخفيػػؼ مػػأخكذ بألفاظػػو مػػف سػػكرة المصػػص كالتػػي يمػػكؿ اهلل فييا:)فىمىمب

سىػارى  ؿى كى ىَٰ ميكسىى اٍةىجى اًنػًب الطُّػكًر نىػارنا اىػاؿى ًةىٍىًمػًو اٍمكي يػكا ًإنِّػي  اىضى ًبأىٍىًمػًو آنىػسى ًمػف جى
( ... إلػي اكل ـٍ تىٍصطىميكفى ٍذكىةو مِّفى النباًر لىعىمبكي بىرو أىٍك جى ٍنيىا ًبخى و ػػػػػآنىٍستي نىارنا لبعىمِّي آًتيكيـ مِّ

ػاءى  تعالي:) ٍيًبؾى تىٍخريٍج بىٍيضى ػؾى ًمػفى  اٍسميٍؾ يىدىؾى ًفي جى نىاحى ـٍ ًإلىٍيػؾى جى ٍيػًر سيػكءو كىاٍضػمي ًمػٍف غى
 (ِ). (الربٍىبً 

كفي المصػيدة نفسػيا يتحػدث عػف سػيدنا عيسػي عميػو السػالـ كيػبف اجتبػاء   
اهلل لو ككالمو لمناس كىك في الميد , كبشارة سيدنا عيسي بنبكة سيدنا محمد صمي 

 اهلل عميو كسمـ يمكؿ:
 كاجتبػػػى عيسػػػى مػػػف الشػػػرؽ نبيػػػا

 

 فػػػػػػػػػػػركل فػػػػػػػػػػػى الميػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػبياض ...
 

 بشػػػػػػػػػر النػػػػػػػػػاس فتيػػػػػػػػػا برسػػػػػػػػػكؿ
 

(ّ)يحمػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػؽ كتابػػػػػػػػػا عربيػػػػػػػػػا ...
 

 

ـي النبػاسى  ييكىمِّػ كىذا التناص لممرآف كنظـ بعض معاني آياتو كىي اكلو تعػالي:) كى
) اًلًحيفى ًمفى الصب كىٍيالن كى ٍيًد كى ًفي اٍلمى
ـي اىػاليكا كىٍيػ د,كاكلػو تعػالي:) فىأىشىػارىٍت ًإلىٍيػًو (ْ) ؼى نيكىمِّػ

ػػًبي ا ٍيػػًد صى ػػف كىػػافى ًفػػي اٍلمى عىمىًنػػي نىًبي ػػا مى جى ٍبػػدي المبػػًو آتىػػاًنيى اٍلًكتىػػابى كى عىمىًنػػي  , اىػػاؿى ًإنِّػػي عى جى كى
ي ا ًة كىالزبكىاًة مىا ديٍمتي حى الى اًني ًبالصب ـٍ يىٍجعىٍمًنػي  ,ميبىارىكنا أىٍيفى مىا كينتي كىأىٍكصى لىػ بىر ا ًبكىاًلدىًتي كى كى

                                           

 ُْْالديكاف : (ُ)
 .ُّ, ِٗالمصص :  (ِ)
 ُْْالديكاف : (ّ)
 ْٔآؿ عمراف :  (ْ)
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ُٖٕٗ 

ػػػًمي ا ببػػػارنا شى ـي  جى ي ػػػا(, كىالسبػػػالى يىػػػٍكـى أيٍبعىػػػثي حى ػػػكتي كى يىػػػٍكـى أىمي ًلػػػدتُّ كى مىػػػيب يىػػػٍكـى كي عى
,كاكلػػػو  (ُ)

ميبىشِّرنا ًبرىسيكؿو يىٍأًتي ًمف بىٍعًدم اٍسميوي أىٍحمىدي(  (ِ). تعالي:)كى
كاػػد يسػػتعمؿ صػػفات ارآنيػػة اسػػبليا اهلل عمػػي النسػػاف فيػػي صػػفات ارآنيػػة 

 )ألد الخصاـ( يمكؿ: كنعكت ربانية تصكر حاالت البشر في خصكمتو كىك
 ياعجبػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػك ألػػػػػػػػػد الخصػػػػػػػػػاـ

 

(ّ)يػػػػػػػػردد النسػػػػػػػػاف لحػػػػػػػػف السػػػػػػػػالـ ...
 

 

ػاـً  ف المرآف الكريـ :ػم أم شػديد الخصػكمة فيػك فػي حػاؿ  (ْ)() كىىيكى أىلىػدُّ اٍلًخصى
ىػػذا  ،خصػػكمتو , يكػػذب , كيػػزكر عػػف الحػػؽ كال يسػػتميـ معػػو , بػػؿ يفتػػرم كيفجػػر

يعجب لإلنساف كىػذه صػفتو كيػؼ يػزعـ أنػو ؼ اهلل لبعض الناس أخذه الخفيؼ لػكص
  الـ كىك ال يحسنو بؿ يحسف ضده.ػب لمسالـ داع لو ككيؼ يتشدؽ كيلني لمسػمح

كيمكؿ مبيننا حاؿ اهلل مق النساف كاد عممو ما كاف يجيمو كىداه بعد ضػاللو 
 بفيض عممو ك فضؿ كرمو يمكؿ:

 اػػػػػػػػػػػػػػبس اهلل العمػػػػػػػػػػػػػػى اةكػػػػػػػػػػػػػػـر
 

(ٓ)عمػػػػػػػـ االنسػػػػػػػاف مػػػػػػػا لػػػػػػػـ يعمػػػػػػػـ ...
 

 

) ـٍ ـٍ يىٍعمى نسىافى مىا لى ـى الًٍ مب مف اكلو تعالي:)عى
, كىك نفػس ا يػة أخػذىا بفصػيا  (ٔ)

 كنصيا كمعناىا التي ذكره المفسركف ليذه ا ية المباركة أخذه كما ىك.

                                           

 ّّ, ِٗمريـ :  (ُ)
 ٔالصؼ :  (ِ)
 ُْٖالديكاف :  (ّ)
 َِْالبمرة :  (ْ)
 ّٗٗالديكاف :  (ٓ)
 ٓالعمؽ :  (ٔ)
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َُٖٖ 

 
 
 ع احلدٌث ااشرٌف وااسرية اانبىٌتااتن ص ه  : ث  ٍ

الدينية حضكرا كأكفرىا  يعد الحديث النبكم بعد المرآف الكريـ مف اك ر المصادر
حظكة في الشػعر العربػي المعاصػر عامػة, كشػعر الخفيػؼ خاصػة ؛ ذلػؾ أف تكظيػؼ 
النصكص النبكية بما تشتمؿ عميو مف آداب كشرح للػامض المػراف أك بيػاف لمبيمػو 
أك مخصػػص لعامػػة كىػػك مػػف أعمػػي ركافػػد اةدب بشػػكؿ فنػػي سػػيؿ مػػؤ ر كيزيػػد مػػف 

الخيػػػاؿ المحمػػػؽ   رائػػػو , كيفػػػت  لػػػو أفااػػػا رحبػػػة مػػػفرم ك ػػػػػػػػص الشعػػػػػاءات النػػػػػايح
عجػاز حيػث يتم ػؿ  يجػاز كا  المنطمؽ ... كالملة النبكيػة تتميػز بمػا فييػا مػف بالغػة كا 
فييػػا جكامػػق  الكمػػـ , كلمػػا فييػػا مػػف طااػػات بشػػرية إبداعيػػة , تصػػؿ بػػيف الشػػاعر 

صػػلاء كالمتممػػي , ككػػذلؾ السػػيرة النبكيػػة كمػػا فييػػا مػػف احػػداث رائعػػة تسػػتدعي ال
كتسػػتجمب االىتمػػاـ , بحيػػث تسػػتطيق عػػدة شػػعراء أف يسػػت مركا الحػػديث الكاحػػد, أك 
الحدث , مف خالؿ إسماط ملزاه أك شكمو ,عمى تجاربيـ الفردية مف دكف أف يمتزمكا 

 .صيلة كاحدة 
كاد تنكعت استحضارات الخفيػؼ , لمحػديث الشػريؼ مػا بػيف إيحػاء بمضػمكف 

اسػػتدعاء بعػػض المفػػردات كاةسػػاليب النبكيػػة , أك الحػػديث أك فكرتػػو اةساسػػية ,أك 
إشارة إلى المصص المرآني بأحدا و كشخصياتو ,كمف تمؾ االستحضارات في اصػيدة 

 )عيد الجياد( يمكؿ:
 تطػػػػػػػػكؼ بمكػػػػػػػػة الػػػػػػػػكادم خفافػػػػػػػػا

 

 كال تبلػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػركف ارتحػػػػػػػػػال ...
 

 تمبػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػائط الحػػػػػػػػؽ ابتياجػػػػػػػػا
 

 كتمػػػػػػػػػأل سػػػػػػػػػاحة البيػػػػػػػػػت ابتيػػػػػػػػػاال ...
 

 كلػػػػػػػػدت عميػػػػػػػػوكتمسػػػػػػػػ  منبػػػػػػػػرا 
 

 (ُ)عميػػػػػػػػػدتنا ككػػػػػػػػػاف ليػػػػػػػػػا مجػػػػػػػػػاال ...
 

 د د د د د
 كمػػػػػػػف طيػػػػػػػر الحطػػػػػػػيـ لػػػػػػػو خػػػػػػػالال ... كتممػػػػػػ  مػػػػػػف جػػػػػػالؿ اللػػػػػػار ظػػػػػػال

                                           

 ٖٔالديكاف : (ُ)
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 تطػػػػػػػػػالق كجػػػػػػػػػو حسػػػػػػػػػاف لديػػػػػػػػػو
 

(ُ)كتسػػػػػػػػمق فػػػػػػػػي مشػػػػػػػػارفو بػػػػػػػػالال ...
 

 

فالشػػاعر يتحػػدث عػػف مناسػػبة كطنيػػة عظيمػػة كىػػي عيػػد الجيػػاد كىػػي مػػف 
 :ػ نيا ركعة كجماال كما استيميا بالذكريات الجميمة اللالية التي تمأل الد
 تزيػػػػػػػػد صػػػػػػػػباحو الػػػػػػػػذكرم جػػػػػػػػالال

 

 كاػػػػػػػد لبسػػػػػػػت بػػػػػػػو الػػػػػػػدنيا جمػػػػػػػاال ...

 

 ػػـ يسترسػػؿ فػػي كصػػؼ الػػذكرم كأ رىػػا عميػػو كعمػػي غيػػره كانيػػا تػػذكره كغيػػره 
باةحرار كدمائيـ الزكية الطاىرة  ـ اراد أف يممي عمييا مف جالؿ المناسؾ كتعظيميػا 

مف ارض المعركة اسـ منسؾ ليممي عميػو مػف المدسػية في الممكب فكضق لكؿ مكاف 
كالميابة كاالجالؿ في النفكس مػا يسػتحمو فػذكر )تطػكؼ بمكػة الػكادم( كذكػر كممػة 
)الػكادم( احتػػراز منػػو كلمسػػامق عػف أف يظػػف أنػػو يريػػد مكػة الحميمػػة أـ المػػرم كجػػاء 

ذلؾ بالطكاؼ كىك مػف المناسػؾ المعركفػة ..ككػذلؾ )الػركف( كىػك منسػؾ معػركؼ ككػ
مما يطمؽ عمي اركاف الكعبة كاحدىـ يبدأ مف عنده الطكاؼ ... ككذلؾ )تمبػؿ حػائط( 
يكحي بتمبيػؿ البيػت كالحجػر كحػائط ابػر الحبيػب صػمي اهلل عميػو كسػمـ ...ك)سػاحة 
البيت( كىي تممي إلي الذىف البيت الحراـ سيما كاد أضاؼ ليا ما يعزز ىذا االيحاء 

لطػػػكاؼ( ك)الكعبػػػة( ك)الػػػكادم( ك)الػػػركف( ك)سػػػاحة )ابتيػػػاال( ككػػػذلؾ )منبػػػرا( مػػػق )ا
البيت( نتذكر الحديث المركم عف عبد اهلل بف زيد المازني رضػي اهلل عنػو اػاؿ: اػاؿ 

 (ِ)(. رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:)ما بيف بيتي كمنبرم ركضة مف رياض الجنة
يعػيش ككذلؾ )اللار( ك)طير الحطيـ( ىذه الصكر كتمؾ اةماكف تجعػؿ المػارئ 

مػق أجػكاء السػػيرة النبكيػة المطيػرة كيعػػايش بكجدانػو لحظػات اتبػػاع النبػي صػػمي اهلل 
عميػػػو كسػػػمـ فيمػػػا كػػػاف يفعمػػػو ,كال يكتفػػػي الشػػػاعر باةمػػػاكف بػػػؿ يضػػػيؼ لألحػػػداث 
الشػػخكص كيسػػتعيف بشػػخكص ليػػا فػػي السػػيرة دكر كبيػػر كلػػو فػػي كجػػداف النػػاس 

                                           

 ٖٔالديكاف : (ُ)
 متفؽ عميو . (ِ)
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الرسػكؿ حسػاف بػف  ابػت رضػي  التصاؽ بنبينا صؿ اهلل عميو كسمـ فيذكر لنا شػاعر
اهلل عنو )تطالق كجو حساف( ككػذلؾ يػذكرنا بمػؤذف الرسػكؿ )كتسػمق ... بػالال( كاػد 
اجاد الشاعر في اسػتعماؿ المفػاظ التػي تناسػب المعنػي مػق كػؿ كاحػد فحسػاف شػاعر 
يممي الشعر كينشده فناسبو النظر لو كالنفعاالتو )تطالق كجو( , كبالؿ مػؤذف يػدعك 

لخير مكضكع كىي الصالة فناسبو )تسمق( ةف ميمتو ا ذاف كتعتمد  الناس بصكتو
عمي اةذاف فالسماع ىك اةصؿ .. كيبيف شاعرنا اف استحضػار ىػذه المكااػؼ كتمػؾ 
الشػػخكص مػػف أعمػػاؽ السػػيرة النبكيػػة ييػػكف مػػا نممػػاه كيكضػػ  جػػالؿ مػػا عانينػػاه 

 كيساعد النفس عمي الكاكؼ في كجو المحتؿ اللاشـ:
 ف المحتػػػػػؿ بطشػػػػػاكلػػػػػـ نرىػػػػػب مػػػػػ

 

عػػػػػػػػػػػػػػػػداما كنفيػػػػػػػػػػػػػػػػا كاعتمػػػػػػػػػػػػػػػػاال ...  كا 

 

كمف ااتباسو مف السنة المطيرة , كتناصو مق معانييا الرااية فػي حدي ػو عػف 
الدنيا كحاليا ككصفيا في فعميػا مػق الضػعفاء مػف النػاس كالفمػراء كالمسػاكيف بأنيػا 

 يمكؿ:, ليـ افص يضرىـ كيمنعيـ مف الحرية 
 ىػػػػػػػػػذل الػػػػػػػػػدنيا لعمػػػػػػػػػرل افػػػػػػػػػص

 

 نييػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػزؿ المستضػػػػػػػػػػػػعفيفلب ...

 

أبػك كاؿ نبينػا صػمي اهلل عميػو كسػمـ كالتػي ركاىػا ػف أاػػفيذ المعاني مػأخكذة مػ
ـى اىػػاؿى  ػػمب سى مىٍيػػًو كى ػػمبى المبػػوي عى ٍيػػرىةى, أىفب رىسيػػكؿى المبػػًو صى نبػػةي  :"ىيرى جى ػػٍؤًمًف كى الػػدٍُّنيىا ًسػػٍجفي اٍلمي

 ده الخفيؼ.فيذا ىك المعني االصمي كالذم اص (1)"اٍلكىاًفرً 
كفي اصيدة: الشي ض. يتحدث عػف أ ػر الصػالة فػي النفػكس كفعميػا فػي البػدف 
كأنيا تمر العيف فيصادؼ المػرء بيػا سػركرنا فػال تطمػ  العػيف إلػى مػا سػكاىا فيسػكف 

 بيا كييدأ. يمكؿ الخفيؼ:
 . كار عينا ساعة بالصالة

                                           

 .ِّٖٕ,راـ : َْٖٓ/  ٗصحي  مسمـ )بشرح النككم( كتاب الزىد كالراائؽ : (ُ)
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يٍ كاد أخذ الخفيؼ ىذا المعني مف حديث نبينػا ) جعمػت ايػربة عى ة( كى ػالى نػي ًفػي الصب
ػا تمػر اٍلعػيف ًبػأىٍعمىى  نبمى كارة اٍلعيف فىكؽ اٍلمحببة فىًانبوي لىٍيسى كؿ مىٍحبيكب تمر ًبًو اٍلعيف كىاً 
ة ايربة عيييكف المحبيف ًفي ىىًذه الدٍُّنيىا لما ًفييىػا مػف  المحبكبات البًذم يحب لذاتو فىالصبالى

اة مف الى تمر اٍلعيييكف كىالى  تطمًئف اٍلميميكب كىالى تسكف النُّفيكس ًإالب ًإلىٍيًو كالتنعـ ًبػذكرًًه  مينىاجى
ػػا  ػػاؿ أاػػرب مى تمػػؾ اٍلحى كد كى ػػاؿ السُّػػجي كالتػػذلؿ كالخضػػكع لىػػوي كالمػػرب ًمٍنػػوي كىالى ًسػػيمىا ًفػػي حى

 .(ُ)يككف العىٍبد مف ربو ًفييىا
لػذم يكػكف كاد أخذ مف ركائق اةحاديث النبكية الػدعاء الجػامق الرائػق المػاتق ا

 خيره كاضحا في الدنيا كاةخرة ظاىرا كباطنا في اكلو مف اصيدة :غمي شباب العيد :
 نضػػػػػػػػر اهلل كجػػػػػػػػو مصػػػػػػػػر بمػػػػػػػػـك

 

(ِ)مسػػػحكا عػػػف جبػػػيف مصػػػر التػػػراب ...
 

 

معنى نضر اهلل الكجو أم كسا الكجو بالنُّضرة كالحسف كالبياء , ككضق حسنا 
ػرى اهلل  في ظػاىره كحسػنا فػي باطنػو , مػف حػديث نبينػا صػمي اهلل عميػو كسػمـ :) نضب

كٍجوى امرئ سىًمق ممالتي فحمىميا,...(
كىذا المعني الكارد في حديث نبينا كاد اخػذه  (ّ)

كىي الرجاؿ الذيف  الخفيؼ فنممو في بياف أسباب النضارة الظاىرة كالباطنة في مصر
  الذيف يحمكنيا كيعمركنيا.  يعيشكف فييا كشبابيا

                                           

مػف حػديث أنػس بػف مالػؾ رضػي اهلل عنػو  ( ّّٗٗكاه النسػائي ) الحػديث صػحي  . كاػد ر  (ُ)
ككافمػػو الػػذىبي , كصػػححو الحػػافظ ابػػف حجػػر فػػي " فػػت   ) ُْٕ/  ِكصػػححو الحػػاكـ ) 

 .( ّْٓ/  ُُ( ك )  ُٓ/ ّارم " ) ػػػػػػػػالب
 ُُٖالدكاف : (ِ)
ي (ّ) ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػي حاتػػػػ(, كابػػف أبِِّ(, كابػػف ماجػػو )ِٕٓٔذم )ػ(, كالترمػػُْٕٓد )ػا أحمػػػػػػػػأخرجى

, (3 /1) المعرفة" (, كالبييمي فيٗٔ(, كابف ًحبباف )ِٔٗٓ, ُِٔٓ(, كأبك يعمى )ٗ/ُ/ ُ)
ف ػػػػػػػػػػػػػػػػكاب (699 /2)  " الرشػاد" , كالخميمػي فػي(7, 6) "المحػدث الفاصػؿ" كالرامىييٍرميػزم فػي

 .(294 /2) "ض المك " , كالخطيب في(40 /1) "جامق بياف العمـ" عبد البر في
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ُْٖٖ 

ؿ المضػػػاء .كىػػػك يتحػػػدث كيسػػػتنكر عػػػف طريػػػؽ ف اصػػػيدة : فػػػي اسػػػتمال كمػػػ
االسػػتفياـ , االخػػتالؼ الظػػاىر كالتبػػايف الكاضػػ  بػػيف النػػاس فػػي كػػؿ شػػيء سػػيما 

 المعاش كظاىر الحياة ,يمكؿ: 
 كلػػػػػػػـ التفػػػػػػػاكت فػػػػػػػي سػػػػػػػاللة آدـ

 

(ُ)أكلػػػػػػػػـ يككنػػػػػػػػكا كميػػػػػػػػـ صمصػػػػػػػػاال ...
 

 

ـ مػف كمكـ  دـ كآدكىذا المعني تناص مف حديث نبينػا صػمي اهلل عميػو كسػمـ)
فيك المعني اةساسي كاةصمي ليذه المضية التي يتجاىميا ك ير مف الناس  (ِ)تراب(
 صؿ الكاحد كىك ليس إال التراب.ف الناس جميعا كاةػؿ بيػاكم الكامػك التسػكى

كمف التناص مق الحديث النبكم عند الخفيؼ اكلو كىك ينيي عف سب الػدىر 
حػػو ةنػػو ينظػػر لمضػػية عمديػػة كىػػك أف كزاد شػػيئا جديػػدا كىػػك النيػػي عػػف حمػػده كمد

الدىر ليس بفاعؿ عمي الحميمة إنما الفاعؿ ىك اهلل تعػالي كمػا الػدىر إال زمنػا لفعػؿ 
 : اهلل ال يزيد عف ذلؾ

 ال تمعنػػػػػػػػػي دىػػػػػػػػػرؾ؛ أك تحمػػػػػػػػػدم
 

(ّ)الػػػػػػػػػدىر ال يسػػػػػػػػػأؿ عمػػػػػػػػػا فعػػػػػػػػػؿ ...
 

 

 كىـ تناص لحديث نبينا صمي اهلل عميو كسمـ الػذم ركاه أبػك ىريػرة رضػي اهلل
اػػاؿ اهلل تعػػالى: يػػؤذيني ابػػف آدـ :  عنػػو اػػاؿ: اػػاؿ رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ

ال تسػٌبكا الػٌدىر فػاٌف اهلل  -كفي ركايػة -, "يسٌب الٌدىر كأنا الٌدىر أاٌمب الميؿ كالنيار
 .(ْ)ىك الٌدىر

                                           

 ََِالديكاف :  (ُ)
, كػػذلؾ ركاه أحمػػد  ُُٔٓأخرجػو أبػػك داكد فػػي كتػػاب اةدب , بػػاب فػػي التفػػاخر باةحسػػاب ح (ِ)

 .( عف أبي ىريرةُِٕٖح ُّٔ/ ِفي المسند )
 ِّٔالديكاف :  (ّ)
 ُٔٔ/صُ, مسػػند الشػػامييف:جُِٕٔ- ْصػػحي  مسػػمـ, بػػاب النيػػي عػػف سػػب الػػدىر, ج  (ْ)

 , ِٕٕح
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ُٖٖٓ 

كحديث نبينا جاء نييػا صػريحا لمعػرب كالتػي كػاف شػأنيا أف تسػب الػدىر عنػد 
دث كالمصائب النازلة بيا مف مػكت أك ىػـر أك تمػؼ مػاؿ أك غيػر ذلػؾ النكازؿ كالحكا

فيمكلكف أصابتيـ اكارع الٌدىر, كأبادىـ الٌدىر, فاذا أضافكا إلػى الػٌدىر مػا نػاليـ مػف 
الٌشػػدائد سػػٌبكا فاعميػػا , فمػػالكا يػػا خيبػػة الػػدىر كنحػػك ىػػذا مػػف ألفػػاظ سػػب الػػدىر ؛ 

مق أف المدح ال ضير فيػو إذا كػاف فنياىـ عف السب كزاد الخفيؼ نيي عف المدح ,
 المدح يعمـ كيعتمد أف الدىر ليس الفاعؿ إنما ىك ظرؼ الفعؿ.
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ُٖٖٔ 

 لب اان  ًادلط
 ااتن ص اات رخيً

يعػد التػاري  مػف المصػادر الترا يػة اليامػة ,إذ يسػتمد مػف كاحاتػو اػيـ كنمػاذج 
يسػت مجػرد تعبر عف متطمبات عصرنا كحاجاتػو ,فاةحػداث كالشخصػيات التاريخيػة ل

ظػػكاىر ككنيػػة عػػابرة تنتيػػى بانتيػػاء كجكدىػػا الػػكااعي )بػػؿ( ليػػا داللتيػػا الشػػمكلية 
البااية كالمابمة لمتجدد... في صيغ كأشكاؿ أخرل .....يستلميا الشاعر المعاصر في 
التعبير عف بعض جكانػب تجربتػو ؛ ليكسػب ىػذه التجربػة نكعػا مػف الكميػة كالشػمكؿ 

 .(ُ)اريخي الحضارم الذل يمنحيا لكنا مف جالؿ العرااةكليضفي عمييا ذلؾ البعد الت
كاد لجأ الشعراء العرب المعاصركف إلى التاري  النساني بشكؿ عاـ ,كالتاري  
العربػػػػي السػػػػالمي بشػػػػكؿ خػػػػاص يعبػػػػركف مػػػػف خاللػػػػو عػػػػف كااعيػػػػـ االجتمػػػػاعي 
ة كاالاتصػػػادم كالسياسػػػي المتػػػأـز ,كالمتػػػردم كيب ػػػكف ركح العزيمػػػة كالمػػػكة كالفعاليػػػ

اليجابيػػة ؛لبعػػث ماضػػي أمػػتيـ المشػػرؽ ,كمػػف أىػػـ ىػػؤالء الشػػعراء شػػاعرنا حيػػث 
اسػػػتميـ أحػػػداث التػػػاري  ككاائعػػػو كشخصػػػياتو كالمػػػكاؿ المػػػأ كرة لتمػػػؾ الشخصػػػيات 

 ؛ليعمؽ تجربتو الشعرية كيعرض رؤيتو الفكرية كيعبر عف مكاافو الكجدانية .
 ااتن ص هع اات رٌخ ااقدٌن :: وال أ

المػكركث التػاريخي المػديـ العربػي كغيػر العربػي كفػى إطػار  استحضر الخفيػؼ
المكرك ػػػػات غيػػػػر العربيػػػػة ظيػػػػرت شخصػػػػيات مػػػػف التػػػػاري  الفرعػػػػكني )أحمػػػػس , 

كمػف التػاري  الصػيني )ككنفكشػيكس( كمػف التػاري  الفارسػي ،  رمسيس/اليكسكس(
 .إمبراطكر( /ي ) الركـ ايصرػ  الركمانػ)امبيز ككسرم( , كمف التاري

                                           

دعاء الشخصػػيات الترا يػػة فػػي الشػػعر العربػػي الحػػديث , دعمػػي عشػػرم زايػػد , دار الفكػػر اسػػت (ُ)
 .َُِـ,صُٕٗٗىػػُُْٕالعربي ,الماىرة 
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ُٖٖٕ 

ف فػػػي فيػػػـ معػػػزل الشػػػاعر ػػػػػػػػػػػػة تعيػػػػػػػػاءات  انكيػػػػػي مجمميػػػا إضػت فػػػػككانػػػ
 و.ػكفكرت

كالمالحظ أف استميامات الخفيؼ لممكرك ات العربية المديمة كانت السائدة فػي 
عمػـك شػػعره ,ككانػػت كاشػػفة عػػف عمػػؽ تجربتػػو الشػػعرية كمعبػػرة عػػف كجدانػػو كفكػػره 

اػػكمي كطنػػي نػػذر حياتػػو  ,كمنسػػجمة مػػق تطمعاتػػو كمكافػػو ؛ كىػػذا طبيعػػي لشػػاعر
لمػػدفاع عػػف اضػػايا أمتػػو كشػػعبو, كلػػـ يػػأؿ جيػػدا فػػي بع يػػا مػػف راادىػػا , كمػػف تمػػؾ 

 . االستميامات كاف استميامو

فمػػف اصػػيدة: إلػػى النيػػر اللاضػػب. كىػػك يتحػػدث مػػق نيػػر الميػػؿ كيسػػترجق  
 :التاري  كيرجق إلي الكراء فيتذكر 

 يزجػػػى الصػػػفكؼ (ُ)تػػػذكرت أحمػػػس
 

 نصػػػػػػػػر فرسػػػػػػػػانياكيػػػػػػػػدعك إلػػػػػػػػى ال ...
 

                                           

, ككاف عضكنا فػي اةسرة ال امنة عشرة كمؤسس مصر المديمة أحمس اةكؿ, كاف فرعكف مف (ُ)
كشػػميؽ الفرعػػكف اةخيػػر مػػف اةسػػرة السػػابعة  سػػمنف رع طيبػػة, ابػػف الفرعػػكفالعائمػػة المالكػػة ل

, حكػػاـ مصػػر اليكسػػكس فػػي عيػػد كالػػده أك جػػده, تمػػردت طيبػػة ضػػد سكػػام عشػػر, الممػػؾ
السفمى. عندما كاف في السابعة مف عمره اتؿ كالػده, كفػي حػكالي عشػرة عنػدما تػكفي شػميمو 

كلـ يحكـ سكل ل الث سنكات فمط. تكلى أحمس اةكؿ العرش بعد كفاة  ةسباب غير معركفة,
انيػي خػالؿ فتػرة حكمػو عمػى غػزك اليكسػكس  رع أخيو, كبعد تكليػو أصػب  يعػرؼ سػيد المػكة

ميق أنحاء مصر كأراضييا خاضػعة كطردىـ مف منطمة الدلتا, كاستعادت طيبة سيادتيا عمى ج
كطػػرؽ  لمنػػاجـكا المحػػاجر ة الػػبالد ك فتحػػتاعػػاد تنظػػيـ إدار  .ككنعػػاف النكبػػة ليػػا سػػابمنا مػػف

جديدة لمتجػارة, كبػدأت مشػاريق البنػاء الضػخمة مػف النػكع الػذم لػـ يجػر منػذ ذلػؾ الكاػت مػف 
عصػػر الدكلػػة الكسػػطى. كضػػق عيػػد أحمػػس اةسػػس لعصػػر الدكلػػة الحدي ػػة, كالتػػي بمكجبيػػا 

 . كصمت الدكلة المصرية ذركتيا
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ُٖٖٖ 

 يخطػػػػػػر فػػػػػػي جنػػػػػػده (ُ)كرمسػػػػػػيس
 

 (2)فخػػػػػػػػػػػػػكر المكاكػػػػػػػػػػػػػب مزدانيػػػػػػػػػػػػػا ...
 

س كرمسيس مف ممػكؾ الدكلػة المصػرية المديمػة كىػك اسػتدعاء التػاري  ػكأحم
ـ كتناص معو كىك يتحدث عف النيؿ كىك يحكػي اصػص ىػؤالء الممػكؾ العظػاـ ػالمدي

 .لمحرب  في مكااؼ المكة كىي المكة كالجمد بيف الصفكؼ كاالستعداد

 :النسر المييض  بعد اليزيمة  كفي اصيدة :

 كيػػػػؼ تمضػػػػى (ّ)حممػػػػؾ الميصػػػػرل
 

(ْ)أييػػػػػا السػػػػػاىـ المممػػػػػى اليكانػػػػػا   ...
 

 

 كاكلو:

                                           

 عسػػكريا ىػػك فرعػػكف مصػػر مؤسػػس اةسػػرة التاسػػعة عشػػر, كػػاف رجػػالن  رمسػػيس اةكؿ (ُ)
ابػؿ  َُِٗك ُُِٗكحكـ مصر كسػنو كبيػر خػالؿ السػنتيف الباايتػاف مػف عمػره بػيف 

كاػػد ازدىػػرت .رمسػػيس ال ػػاني  ػػـ حفيػػده الممػػؾ سػػيتي اةكؿ المػػيالد. خمفػػو ابنػػو الممػػؾ
البالد المصرية في عيد ىذه اةسرة كتبكأت الصدارة الحضارية كالعسكرية بػيف جيرانيػا 

بمػؤامرة بالمصػر.  رمسػيس ال الػث فػي التحمػؿ ابتػداء مػففي تمؾ الفتػرة. إال أنيػا بػدأت 
 .رمسيس الحادم عشر كنعرؼ أف أحفاد رمسيس اةكؿ حكمكا مصر ككاف أخرىـ

 ِٗالديكاف : (ِ)
ابػؿ  ََُركمػاني كلػد  ككاتب كاائد سياسي جنراؿالمبراطكر غايكس يكليكس ايصر ( ّ)

ابػؿ المػيالد  ْٗكتػكلى الحكػـ  إمبراطػكرالمػيالد كىػك أكؿ مػف أطمػؽ عمػى نفسػو لمػب 
يكليكس ايصػر مػف أبػرز الشخصػيات العسػكرية الفػذة فػي التػاري  كسػبب  ػكرة  كيعتبر
 ابؿ الميالد. ْْمف جميكرية إلى امبراطكرية كتكفي  ركماتحكيؿ 

 .ٗٗالديكاف :  (ْ)
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 تػػدعى (ُ)كنػػت بػػاةمس المبراطػػكر
 

 (ِ)بعػػػػػػد نعػػػػػػت بالكرسػػػػػػكى الصػػػػػػلير ...
 

كىػػك يتحػػدث عػػف أ ػػر اليزيمػػة كينبلػػي أال تػػؤ ر فػػي العزمػػات كال تمضػػي عمػػي 
ذا الشعب اةبي فذكره بحممو كالمنسكب ليكليػكس ايصػر كالػذم كػاف يحمػـ أف ىمـ ى

 يمكد العالـ كيستكلي عميو كاد حاكؿ ذلؾ كاجتاح البالد ككاف مما اجتاح مصر. 
 .مف اصيدة: بيف الشرؽ كاللرب

 كاىػػػػػػػػبط الصػػػػػػػػيف كزر مسػػػػػػػػتميما
 

(ْ)فػػػي جناتيػػػا (ّ)(ميػػػد )ككنفشػػػيكس ...
 

 

أكبػػػر شخصػػػياتيا كصػػػاحب مػػػذىب الصػػػيف كىػػػذا تنػػػاص مػػػق تػػػاري  الصػػػيف ك 
 .اةخالاي كاالجتماعي كىك ككنفشيكس 

بنت المرية . كىك يتحدث عف ابنة المرية كجماليا كدليػا كادبيػا  مف اصيدة :
فيبيف أف كجكدىا بجمالو كداللو كفتنتو كاكتػو كسػيطرتو عمػي مجريػات اةحػداث لػـ 

                                           

مبراطكرٌية كالمبراطكرية ىي الدكلة الكاسعة المترامية الحػدكد, لمب ييطمؽ عمى كؿِّ مف يحكـ إ (ُ)
كالتػػػػي تيخًضػػػػق شػػػػعكبا عػػػػٌدة تحػػػػت لكائيػػػػا المبراطػػػػكرم. كأم مػػػػة عمػػػػى المبراطكريػػػػات ىػػػػي 
المبراطكرية الركمانية, الجرمانية, الفرنسية, البريطانية, ككذلؾ الخالفتػيف العباسػٌية كاةمكيػة 

ربيتػػاف كاػػد ييطمػػؽ عمػػى مػػف ال يحكػػـ إمبراطكرٌيػػة م ػػؿ إمبراطػػكر التػػي تعتبػػراف إمبراطكريتػػاف ع
مبراطػػكر اليابػػاف , شػػخصه يحكػػـ أك يتػػكلبى الميمػؾ فػػي منطمػػة بحكػػـ الكرا ػػة كلمػػدىل  الحبشػة كا 

 .أباطرة : الحياة كالجمق
 .ٗٗالديكاف :  (ِ)
صػػيني يفمػػ  فػػي إاامػػة مػػذىب يتضػػمف كػػؿ التماليػػد الصػػينية  فيمسػػكؼ ىػػك أكؿ ككنفكشػػيكس (ّ)

ى أف الشخصػية كعمػ اةخالايػة . ففمسػفتو اائمػة عمػى المػيـكاةخالاي السمكؾ االجتماعي عف
ذات  كفمسػفتو أعمى. كلمد كانت تعاليمػو أخالاي تطبيمنا لم ؿ الشعب تخدـ حككمة تككف ىناؾ

يتناميػػة. كيممػػب تػػأ ير عميػػؽ فػػي الفكػػر كالحيػػاة الصػػينية كالككريػػة كاليابانيػػة كالتايكانيػػة كالف
 الصيف بنبي

 ُْْالديكاف  (ْ)
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في مجريات اةحداث فػي مصػر  يلب عف كادم النيؿ منذ الممكة نفرتيتي كالتي أ رت
في كجكد زكجيا كتكليتيا مصر بعده لزكج ابنتيا ككذلؾ تحدث عف أخػت بطميمػكس 
كالذم يعني أنيا اخت اةسد كىي الجميمة الساحرة كميكباترا فالمرأة المصػرية جمعػت 
مػف اػػديـ ىػػذه الصػػفات الرائعػػة المحبكبػػة لممػرأة مػػف الجمػػاؿ كالمػػكة كالييبػػة كالحنكػػة 

 كاد م ؿ ليا بياتيف المرأتيف المصريتيف مف التاري  المديـ.  , كالدربة

 لػػػػػػػػـ يلتػػػػػػػػرب (ُ)(منػػػػػػػػذ )نفرتيػػػػػػػػت
 

 عػػػػػف  ػػػػػرل الػػػػػكادم البيػػػػػيك الممػػػػػرع ...

 

 ...    سحر الميصريف  (ِ)أخت بطميمكس

كمف تناصو التاريخي كتداخمو مق التاري  المديـ ما ذكره مػف أف الػدىر سػكؼ 
كاكتػو كتاريخػو الطكيػؿ كالػذم طػكم ذكػر اةكاسػرة ينيي الممكؾ أماـ ديمكمػة النيػؿ 

كىـ ممكؾ الفرس ككانكا اطب اةرض مػق الركمػاف كرؤكسػيـ المياصػرة فيػك تنػاص 
 يمكؿ:, مق التاري  الفارسي كالركماني 

                                           
 أخنػاتكف الػذم أصػب  الحمنػا أمنحكتػ  الرابػق كالتي يعنى اسميا )الجميمػة أتػت( ىػي زكجػة الممػؾ الممكة نفرتيتي (ُ)

ككانػت تعػد مػف أاػكل النسػاء فػي مصػر المديمػة  . تػكت عػن  أمػكف الشػيير, كحمػاة اةسرة ال امنة عشر فرعكف
.عاشت فترة اصيرة بعد كفاة زكجيا , كساعدت تكت عن  أمكف عمى تػكلى الميمػؾ , ككانػت ليػذه الممكػة الجميمػة 

ال امنة عشرة , كعاشػت فػي المػرف الرابػق عشػر ابػؿ المػيالد ,  منزلة رفيعة أ ناء حكـ زكجيا. كىى تنتمى لألسرة
اشتيرت نفرتيتي بالتم اؿ النصفي لكجييا المصكر كالمنحكت عمى اطعة مف الحجر الجيػرم فػي كاحػدة مػف أركع 

 .المطق الفنية مف العصر المديـ كىك أشير رسـ لمممكة نفرتيتي
البطالسػػػة كىػػػـ ممػػػكؾ اليكنػػػاف كػػػؿ مػػػنيـ يسػػػمى بطميمػػػكس  بطميمػػػكس معنػػػاه أسػػػد الحػػػرب كيمػػػاؿ: البطالمػػػة أك (ِ)

ؽ ـ احػػد اػػادة السػػكندر الممػػدكني كأعظميػػـ حكمػػة  .  ِٖٓ_ِّّكالبطالسػػة نسػػبة الػػى بطميمػػكس بػػف الغػػكث
 . ِٕٕ/ ُر المديـ كالحديثػػػػينظر  : تاري  ابف الكردم ا/ كتاري  الجزائ
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 لػػك درل (ُ)سػػكؼ يطػػكل ممػػؾ كسػػرل

 

(ِ)غيػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػاغ كيػػػػػػػػػػذؿ الميصػػػػػػػػػػر ...
 

 

ؿ كأنػو يمػؼ كميػزاف دايػؽ كمف تناصو مق التاري  المديـ حدي و عػف نيػر النيػ
لمشخكص ككائف حي يؤ ر في الناس كيتأ ر بيـ كيستشعر ما يستشعره اةحياء مف 
مشػػاعر إنسػػانية كأحاسػػيس آدميػػة كمنيػػا تشػػجيق المصػػيب كتحفبػػزه كاالنكػػار عمػػي 

 المخط  كنمده مف م ؿ اكلو في اصيدة : نجكم النيؿ:

 فػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػزة (ّ)ىتفػػػػػػػػػت بفرعػػػػػػػػػػكف

 

 (ْ)ؿكأنكػػػػػػػػػرت فرعػػػػػػػػػكف لمػػػػػػػػػا خمػػػػػػػػػ ...

 

كالتضرر النفسػي كالتػأ ر المعنػكم كالشػعكر بالسػاءة كالتضػايؽ مػف المسػاءة 
كذلػػؾ مػػف المحتػػؿ اللاشػػـ كالمسػػتعمر الظػػالـ عنػػدما يسػػيطر عمػػي اةرض كينتيػػؾ 

 الحرمات فيستاء ليذا النير كما في اكلو في المصيدة نفسيا:

                                           

الركح الخالػدة كاسػمو كسػرل أنػك  ركاف العادؿأنكشي ( معركؼ أيضا باسـٕٗٓ – َُٓكسرل اةكؿ ) (ُ)
شركاف بف اباذ بف يزدجرد بف بيراـ جكر . كاعتمى العرش بعد ابيو ابػاذ اةكؿ ككضػق االسػس لمػدف 

, بػػالد فػػارس كاصػكر كبنػػى العديػد مػػف الجسػكر كالسػػدكد كخػػالؿ عيػده ازدىػػرت الفنػكف ك العمػػـك فػي
ككانت المبراطكرية الساسانية فػي امػة مجػدىا كىػك أحػد اةبػاطرة االك ػر شػعبية فػي ال مافػة االيرانيػة 

 . كاةدب
 َْٓالديكاف :  (ِ)
عمػى  فرعػكف عمى إطالؽ لمػب العصكر الحدي ة الفرعكف: جرل العرؼ كالعادة كاالصطالح في( ّ)

, العػالـ المػديـ , كذلؾ جريا عمى العادة في إطالؽ اةلماب عمى ممكؾمصر المديمة الحاكـ في
بػرغـ أف مػف تسػمى بػذلؾ ىػك ممػؾ  بكسػرل الفرس فعمى سبيؿ الم اؿ يطمؽ عمى كؿ مف ممؾ

, كمػػا تسػػمى بكسػػرل فارسػػيمػػف ممػػككيـ,  ػػـ جػػرت العػػادة بعػػد ذلػػؾ عمػػى تسػػمية كػػؿ ممػػؾ 
 .بالنجاشي , كممكؾ الحبشةبميصر الرـك ممكؾ

 ُُّالديكاف :  (ْ)



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

ُِٖٗ 

 

 يلػػػػػػزك الػػػػػػبالد (ُ)كسػػػػػػاءؾ امبيػػػػػػز

 

(ِ)كيبػػػػػػػػػػذر فييػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػذر الخمػػػػػػػػػػؿ ...
 

 

 ػػـ يتنػػاص مػػق التػػاري  المػػديـ حػػيف يتحػػدث عػػف السػػكندر الػػذم غػػز العػػالـ 
كاجتاح مصر فيمػا اجتػاح حيػث كانػت تحػت حكػـ الفػرس فأخػذىا مػنيـ كةنػو غػازم 
فيك م ار خكؼ كرعب فرعب النيؿ كارتاع ليذا اللازم الجديػد كيبػيف الخفيػؼ سػرعة 

مديـ مف أف السكندر فػت  الفتػكح فتكح السكندر كذلؾ إشارة إلي ما يذكره التاري  ال
 كىك لـ يتجاكز ال ال ة كال ال يف مف عمره ...

 ممػػػػػػػػػػػػبال (ّ)كراعػػػػػػػػػػػػؾ اسػػػػػػػػػػػػكندر

 

(ْ)سػػػػػػػريق الفتػػػػػػػػكح ك يػػػػػػػػؽ العجػػػػػػػػؿ ...
 

 

كيتنػاص مػػق التػػاري  المػديـ فػػي حدي ػػو عػف اصػػة يكليػػكس ايصػر كالػػذم غػػزا 
حيػػؿ مصػػر بجيكشػػو كغػػكت امبػػو كميكبػػاترا ممكػػة مصػػر كفتنتػػو جماليػػا كسػػجرىا كب

اةن ى استطاعت أف تنسػيو ممكػو كبػالده حتػي ظػؿ بجكارىػا كيزعمػكف فػي سػيطرتيا 

                                           
ؽ.ـ كحكػـ لمػدة أربػق سػنكات لمػب باةلمػاب المصػرية  ِٓٓسػنة  مصػر غػزا اػكرشه  ابف الممؾ الفرس ممؾ امبيز (ُ)

مػاب دليػؿ كاتخػاذه ىػذه اةل حػكرس مكحػد اةرضػيف لمػب المديمة م ؿ ممؾ الشماؿ كالجنكب كابف رع كاتخذ لنفسو
عمى اكة التماليد المصرية كضركرتيا حتى يستطيق الممؾ اف يممؾ اةمر أك ربما الذم دفعػو التخػاذ ىػذه اةلمػاب 
ىػك معرفتػػو بعظمػة كايمػػة تمػؾ اةلمػػاب كتمميػد لمفراعنػػة كلكػػف ىنػاؾ احتمػػاؿ آخػر أنػػو أراد أف يعطػى لحكمػػو أمػػاـ 

امبيػز بأنػو شػخص مختػؿ كغيػر سػكل اسػتيؿ حكمػو الشعب أنو حكػـ ذك صػبلة مصػرية. كاػد كصػفو ىيػركدكت 
بمتػؿ أخيػو ك كايضػا اتػؿ ألفػيف مػػف المصػرييف فػي منػؼ بعػدما اتمػكا مئتػػيف مػف البحػارة التػابعيف لػو انتمامػا مػػف 

 .اىميا
 ُُّالديكاف :  (ِ)
لكبيػر, كالسػكندر السػكندر اةكبػر, كالسػكندر ا :السكندر ال الث الممدكني, المعركؼ بأسماء عديدة أخرل أبرزىػا (ّ)

 , كمػف أشػير المػادة العسػكرييف كالفػاتحيف عبػرالغريػؽ ممدكنيا ىك أحد ممكؾ الممدكني, كالسكندر ذك المرنيف
لػػػػػد السػػػػػكندر فػػػػػي مدينػػػػػ,  التػػػػػاري  ؽ.ـ, كتتممػػػػػذ عمػػػػػى يػػػػػد الفيمسػػػػػكؼ كالعػػػػػالـ  ّٔٓارابػػػػػة سػػػػػنة  پػػػػػيال ةكي
حتػػى بمػػغ ربيعػػو السػػادس عشػػر. كبحمػػكؿ عامػػو ال ال ػػيف, كػػاف اػػد أسػػس إحػػدل أكبػػر كأعظػػـ  أرسػػطك الشػػيير

سمسػمة جبػاؿ  غربنػا كصػكالن إلػى البحػر اةيػكني , كالتػي امتػدت مػف سػكاحؿلعالـ المديـا المبراطكريات التي عرفيا
 خاضيا عمى الطالؽ. معركة شرانا. ييعد أحد أنج  المادة العسكرييف في مسيرتيـ, إذ لـ يييـز في أم الييمااليا

 ُُّالديكاف :  (ْ)
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ُّٖٗ 

بحيػث تسػتطيق  سجادة  عمي الميصر أنيا عمدت إلى الظيكر فجأة أمامو ممفكفة في
فػي تحميػؽ غايتيػا فػي التلمػب عمػي أخييػا الػذم يماسػميا لمساعدتيا   التكسؿ إليو

في الممؾ بطميمكس ال اني عشػر. كاػد أسػرت كميكبػاترا الميصػر بجماليػا كمفاتنيػا , 
ػ أفضػؿ مػف شػميميا . كسػاعدىا ايصػر عمػى  اأك بالمنطؽ الجمي بأنيا ستككف حاكمن

  يمكؿ الخفيؼ: المعركة التلمب عمى بطميمكس الذم أغرؽ في نياية

 كايصػػػػػػػر حػػػػػػػيف غزتػػػػػػػو الجفػػػػػػػكف

 

(ُ)كجػػػػػػازت عميػػػػػػو ضػػػػػػركب الحيػػػػػػؿ ...
 

 

فيػػك يتحػػدث عػػف ىػػذا الممػػؾ الركمػػاني الػػذم غمبتػػو العيػػكف كأكاعتػػو فػػي حبػػو 
عػؿ مػا تشػتييو كممكيػا مػف الممػؾ كحػارب كأسرتو فكاف عبػدا ليػا ينفػذ مػا تريػده كيف

 أخاىا مف أجميا.
 هع اات رٌخ اإلسالهً.ث  ٍ  : تن طه 

التػػػاري  السػػػالمي عنػػػى بأحدا ػػػو المتشػػػابكة ,كمحطاتػػػو الفاصػػػمة ,كاصصػػػو 
الفاعمػػة , التػػي مػػا انفكػػت ت يػػر حماسػػات الشػػعراء , كاػػرائحيـ , كتميػػب نػػكازعيـ , 

 كرية كمتطمباتيـ العاطفية .كىياماتيـ , بما ينسجـ مق رؤاىـ الف
كاػػد اسػػتكحى الخفيػػؼ التػػاري  السػػالمي بأحدا ػػو كاصصػػو ,كأاكالػػو المػػأ كرة 
عمى لساف شخصياتو ,كعادة ما يستخدـ اةحداث الكبرل كالمكااؼ الجميمة كالمعػارؾ 
المضيئة بالنصر في تاريخنا العربي استخداما يمكف أغراضو بألكاف الماضي اسػت ارة 

 (ِ). كة لالحتذاء كالتشابولمحماية كدع
كبالجممة فمد تناص مق التػاري  السػالمي كصػاغ حيػاة الرسػكؿ الكػريـ صػمي 

 اهلل عميو كسمـ في شعره صياغة شبو كاممة في جزء السالميات.
                                           

 ُُّالديكاف :  (ُ)
 نف  الطيب مف غصف اةندلس الرطيػب ,شػياب الػديف  أحمػد بػف محمػد التممسػانى , نظر :ي( ِ)

 .ِّٔ/ُ,\ُٗٗ,ُط بيركت ت  :إحساف عباس ,دار صادر ,



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

ُْٖٗ 

كاةم مة مف شعره عمػي ذلػؾ ك يػره كمنيػا: فػي اصػيدتو : إلػى النيػر اللاضػب  
اةحػداث التػي مػرت بمصػر كمػف أىميػا يتحدث عف تاري  النيؿ مستعرضا فييا أىػـ 

دخكؿ الفت  السالمي إلي مصر في عيد أمير المؤمنيف عمػر بػف الخطػاب كبميػادة 
عمػػرك بػػف العػػاص كالػػذم انسػػت لػػو الػػبالد كاسػػتراحت كأمنػػت بعػػد طػػكؿ الظمػػـ الػػذم 
عانتػػو كىػػي تػػرزح تحػػت نيػػر الظمػػـ الركمػػاني ,فجػػاء الفػػت  بالسػػالـ فػػرأم النػػاس 

العدؿ الشػامؿ الػذم اسػتمتق بػو أبنػاء مصػر جميعػا كلػـ تخػتص بػو الطريؽ السكم ك 
طائفة دكف أخرم كما في العيكد السابمة حيث كاف العػدؿ لجيػة دكف أخػرم كلنػاس 
مخصكصػػيف كىػػـ الممربػػكف مػػف الممػػؾ كدكائػػر الحكػػـ أك الػػذيف يممكػػكف المػػاؿ الػػذم 

يعػػرؼ ىػػذا يليػػركف بػػو النفػػكس كيخربػػكف بػػو الػػذمـ , لكػػف فػػي ظػػالؿ السػػالـ ال 
كيتناص الخفيؼ مق اةحداث كيصكغيا بطريمة الخطاب التمريرم لنيػر النيػؿ كالػذم 
جحػافيـ  استمبؿ رسالة السالـ في فرحة كسركر كرضا كحبكر فرارا مف ظمـ الرـك كا 
كايرىـ لممصرييف كجكرىـ كاضطيادىـ الكاض  ليـ كاستيزائيـ بدينيـ , فكما يؤكػد 

لركماني لمصر شعر المصريكف باضطياد كبير كالذم أنو في ظؿ الحكـ االمؤرخكف 
إللػػاء مجمػػس المدينػػة الػػذم كػػاف يعمػػد أتنػػاء فتػػرة الحكػػـ  كػػاف مػػف أىػػـ مظػػاىره :

كاةىـ مف ىذا الضرائب الباىظة التي تفرض عمػي المصػرييف كىػك  ,البطممية لمصر
صادم االستلالؿ االات ,ما أرىؽ المصرييف جميعا ,عدـ مشاركة المصرييف في الحكـ

 ل ركات مصر. يمكؿ الخفيؼ:

 كانسػػػػت فػػػػي مصػػػػر عيػػػػد الرشػػػػاد

 

 كاػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػمؿ العػػػػػػػػػػػدؿ أركانيػػػػػػػػػػػا ...

 

 تممػػػػػػػػػى الرسػػػػػػػػػالة فػػػػػػػػػي غبطػػػػػػػػػة
 

 (ُ)كلػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػره الػػػػػػػػػػرـك إعالنيػػػػػػػػػػا ...
 

 كفي اصيدة : كداع .يمكؿ:

                                           

  ِٗالديكاف : (ُ)



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

ُٖٗٓ 

 تعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أطفاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة

 

 كطػػػػػػػػػػػكرا تصػػػػػػػػػػػي  بيػػػػػػػػػػػـ زاجػػػػػػػػػػػره ...
 

 فتصػػػػػػػػفر مػػػػػػػػنيـ كجػػػػػػػػكه صػػػػػػػػفار

 

 تظػػػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػػػى كجييػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػاظره ...
 

 جيػػػػػػػػػػػش حينػػػػػػػػػػػا إذا أبصػػػػػػػػػػػرتكت

 

 دمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػا ب مػػػػػػػػػػػػػػػػػاايـ حػػػػػػػػػػػػػػػػػائره ...

 

 يمػػػػػػػكح ليػػػػػػػا اليػػػػػػػتـ فػػػػػػػي دمعيػػػػػػػـ

 

(ُ)فتسػػػػػػػػػػمط مػػػػػػػػػػف كىػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػائره ...
 

 

كىك ىنا يشير إلي المصة التي ترد في كتب الراائؽ كالمػكاعظ كالتػي تػذكر مػا 
فعمو أمير المؤمنيف مق أـ اةيتاـ التػي رآىػا فػي الميػؿ كىػك يتفمػد رعيتػو فرآىػا تعمػؿ 

تميػػييـ بمػػدر فارغػػة عمػػي النػػار حتػػي نػػامكا فيػػك جػػكعي كصػػؿ بيػػـ جػػكعيـ اكالدا ك 
لمصراخ كالعكيؿ كليس بيدىا ش  تطعميـ بو فذىب أمير المؤمنيف كجاء ليـ بطعػاـ 
مف دايػؽ كزيػت كىػك يحممػو بنفسػو كأعػد ليػـ الطعػاـ بنفسػو ,كىػي اشػارة تاريخيػة 

ـ عمػي الرعيػة كراػة كبرم تفيـ عدؿ دكلة السػالـ كخػكؼ حكاميػا مػف ربيػـ كحػدبي
امكبيـ ليا ,كىذا المكاؼ كام الػو الك يػر صػكرة بيضػاء نميػة لتػاري  السػالـ تنػاص 

 معو الشاعر الخفيؼ. 
اـ ػػػػكض كالميػػػرؽ بالنيػػب الشػػرب . يطالػػرؽ كاللػػػف الشػػػدة : بيػػػاصي ي ػػػكف

د ػػػػكا, مق أحدا و مف ع رتو كاسترجاع امجاده مستميما التاري  السالمي كمتناصا 
د ػاء بمعركة حطيف كىي خير م ػاؿ لمصػراع بػيف اللػرب اللػازم كالشػرؽ الػذم يصػػج

 كيرد كي كر كفي النياية اللمبة ةصحاب الحؽ كىذا الذم ا بتتو تمؾ المعركة ...  
 ىػػػػػػذا كاتيػػػػػػا فاحشػػػػػػدكا (ِ)حطػػػػػػيف

 

 (ّ)أبطػػػػػػػػػػالكـ ,ىػػػػػػػػػػذا أكاف الطمػػػػػػػػػػاح ...
 

                                           

 ُّْالديكاف :  (ُ)
 ِٓاةيػكبي , كاعػت فػي يػـك السػبت صػالح الػديف بميػادة الصػميبييفميف ك معركػة فاصػمة بػيف المسػم معركة حطيف( ِ)

كاػد انتصػر  كطبريػة الناصػرة , بػيف اريػة المجػاكدة ـ بػالمرب مػف ُُٕٖ يكليػك ْ ىػػ المكافػؽّٖٓربيػق ال ػاني 
لمػػكان  فػػي بػػالد الشػػاـ كالتػػي كػػاف , أعمبػػو اسػػترداد معظػػـ المػػدف كالحصػػكف كا فييػػا المسػػممكف انتصػػارا مبينػػا

 الصميبيكف يخضعكنيا تـ تكجت االنتصارات بفت  بيت الممدس.
 َُٓالديكاف : (ّ)



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

ُٖٗٔ 

رؽ فيبػػيف أف الشػػرؽ سيسػػتعيد سػػيرة ػاف الشػػػي لسػػػا عمػػري ػا كبيػػرارن ػرر اػػػ ػػـ يمػػ
د كأدىػي دىػاة العػرب كفػات  ػف الكليػػد بػأبطالو العظاـ كمنيـ سيؼ اهلل المسمكؿ خال

مصر عمرك بف العاص كفات  بيػت الممػدس كىػاـز الصػميبيف صػالح الػديف اةيػكبي 
كالبػػاء ىػػؤالء اةبطػػاؿ العظػػاـ عنػػدما نسػػتعيد سػػيرتيـ كمػػنيجيـ فػػي المػػكة كالعػػزة 

سػػيرجق الشػػرؽ سػػيد اةرض أك عمػػي اةاػػؿ سػػيككف منػػاظرا لملػػرب فػػي تمدمػػو كىػػذا 
 تناص تاريخي مق التاري  السالمي كرجالو: 

 

(ُ)سػػػػػػػنعيد لمػػػػػػػدنيا بطكلػػػػػػػة خالػػػػػػػد
 

 

(ّ)(ِ)كمضػػػاء عمػػػرك كااتحػػػاـ صػػػالح ...
 

 

يسػػتميـ المشػػيد التػػاريخي العظػػيـ لفػػت  مصػػر  كمػػف اصػػيدة : نجػػكم النيػػؿ.
بف العاص ليػا كفرحػة المصػرييف بػو بفرحػة المسػمـ المجتيػد بػدخكؿ كدخكؿ عمرك 

                                           
,  مسػػػمـ كاائػػػد عسػػػكرم صػػػحابيىػػػػ  ُِابػػػؿ اليجػػػرة : َّخالػػػد بػػػف الكليػػػد بػػػف المليػػػرة المخزكمػػػي المرشػػػي  (ُ)

كبراعتػػػو فػػػي  تخطيطػػػو العسػػػكرم بسػػػيؼ اهلل المسػػػمكؿ اشػػػتير بحسػػػف صػػػمي اهلل عميػػػو كسػػػمـ الرسػػػكؿ لٌمبػػػو
رضػي اهلل  كعمػر أبػي بكػر الرسػكؿ , في عيد خميفتيكالشاـ كفت  العراؽ حركب الردة في جيكش المسمميف ايادة
فيػك لػـ ييػـز فػي  معركػة طػكاؿ حيػاتيـ, يعد أحد اادة الجيكش المالئؿ في التػاري  الػذيف لػـ ييزمػكا فػي  .عنيما

كالمبراطكريػػة الساسػػانية  المبراطكريػػة الركميػػة البيزنطيػػة أك ػػر مػػف مائػػة معركػػة أمػػاـ اػػكات متفكاػػة عػػددينا مػػف
رة كحاسػػمة كحمفػػائيـ, بالضػػافة إلػػى العديػػد مػػف المبائػػؿ العربيػػة اةخػػرل. اشػػتير خالػػد بانتصػػارات ك يػػ الفارسػػية

 .كاليرمكؾ الكلجة ..., كاستخداـ تكتيكات عالية كما في معركتياليمامة م ؿ
أبك المظفػػر صػػالح الػػديف كالػػدنيا يكسػػؼ بػػف أيػػكب بػػف شػػاذم بػػف مػػركاف بػػف يعمػػكب الػػديكيني ػؾ الناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمم( ِ)

التػػي  الدكلػػة اةيكبيػػة رم أسػػسػػػػػػػػػػػاائػػد عسك صػػالح الػػديف اةيػػكبي ق, المشػػيكر بممػػبٖٗٓ: ِّٓالتكريتػػي :
التػي  الخالفػة الفاطميػة عمػى , بعػد أف اضػىالرايػة العباسػية فػي ظػؿ كاليمف كتيامة كالحجاز كالشاـ مصر كحدت

كغيػرىـ مػف الصػميبييف اةكركبيػيف فػي  الفرنجػة ااد صالح الديف عػٌدة حمػالت كمعػارؾ ضػد .سنة ِِٔاستمرت 
, كاػد المػرف الحػادم عشػر التػي كػاف الصػميبيكف اػد اسػتكلكا عمييػا فػي أكاخػر اةراضػي الممدسػة سػبيؿ اسػتعادة

, بعػػد أف ىػػـز المػػدس بمػػا فييػػا مدينػػة كلبنػػاف فمسػػطيف كػػف فػػي نيايػػة المطػػاؼ مػػف اسػػتعادة معظػػـ أراضػػيتم
 . معركة حطيف ىزيمة منكرة في بيت الممدس جيش

 ُٖٓالديكاف :  (ّ)
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اليالؿ فيك م ار نظر لمعيكف كالسنة فيو االبتياؿ بالػدعاء هلل , كجمػاؿ اليػالؿ عنػد 
 ظيكره يشد المب كيأخذ النظر كىذا تصكير ليذا المشيد كتناص معو :

 لمػػػػػػػاء الحنيػػػػػػػؼ (ُ)تمميػػػػػػػت عمػػػػػػػرا

 

(ِ)تػػػػػػػػػراءل اليػػػػػػػػػالؿ لػػػػػػػػػو فابتيػػػػػػػػػؿ ...
 

 

مف اصيدة: تحية الرسالة في عاميا السابق. يتناص مق التاري  مطالبا مجمػة 
الرسػػالة أف تنبػػو اللػػافميف عػػف تػػاريخيـ المتجػػاىميف لػػو أك الػػذيف يجيمكنػػو كتعػػرفيـ 
بميمة ىذا التاري  كمعرفة ماليـ كما يممككنو مف أحداث رائعة , كسػمؼ يسػتحؽ أف 

 ...نفخر بو كنفاخر

 هكحػػػػػػػػػد ي اللافػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػف مجػػػػػػػػػد
 

 (ّ)(عػػف )خالػػد( الشػػرؽ كعػػف )عمػػره ...

 

                                           
العػاص بػف كائػؿ  اػريش يد بني سيـ مػفأبك عبد اهلل ,ابف س , ـ ِٖٔـ:  ِٗٓعمرك  بف العاص السيمي المرشي الكناني ( ُ)

فػرارنا مػف  الحبشػة إلػى ىػاجركا الػذيف المسػمميف تسػميمو النجاشي ليطمب مف الحبشة ابؿ إسالمو إلى اريش أرسمتو السيمي
عادتيـ إلى بعػد أف  فػت  مصػر كبعػد إسػالمو  .النجاشػي لمحاسبتيـ كردىـ عف ديػنيـ الجديػد فمػـ يسػتجب لػو مكة الكفار كا 

ك أبرز ما عيرؼ عف عمرك ابف العاص أنػو كػاف أدىػى .عمر بف الخطاب كأصب  كالينا عمييا بعد أف عينو الخميفة الركـ اير
عمػػر بػػف  صػػره , فمػػد نممػػت عػػف سػػعة حيمتػػو كعبمريػػة تػػدبيره ركايػػات تشػػبو اةسػػاطير , حتػػى إف الخميفػػةفػػي ع العػػرب دىػػاة

 .العرب بأرطبكف لمبو الخطاب
 ُُّالديكاف :  (ِ)
, محمػد كمف كبار أصحاب الرسػكؿ الخمفاء الراشديف بالفاركؽ, ىك  اني أبك حفص عمر بف الخطاب العدكم المرشي, الميممب (ّ)

, كمػػف العشػػرة المبشػػريف بالجنػػة كمػػف أك ػػرىـ تػػأ يرنا كنفػػكذنا. ىػػك أحػػد التػػاري  السػػالمي كأحػػد أشػػير اةشػػخاص كالمػػادة فػػي
نصافو الناس   كاف ابف كٌلى الخالفة السالمية بعد كفاةكزٌىادىـ. ت الصحابة عمماء الخٌطاب ااضينا خبيرنا كاد اشتير بعدلو كا 

 .مف المظالـ, سكاء كانكا مسػمميف أك غيػر مسػمميف, ككػاف ذلػؾ أحػد أسػباب تسػميتو بالفػاركؽ, لتفريمػو بػيف الحػؽ كالباطػؿ
, كفي عيده بمغ السالـ مبملنا عظيمنا, كتكسعت الدكلة في عصػره حتػي شػممت ك يػر مػف الػبالد التمكيـ اليجرم كىك مؤسس

كسجسػػػتاف , كىػػػك الػػػذم  يػػػةأرمين, كليبيػػػا كالشػػػاـ كفػػػارس كخراسػػػاف كشػػػرؽ اةناضػػػكؿ كجنػػػكب كمصػػػر العػػػراؽ كمنيػػػا 
تحت حكػـ المسػمميف ةكؿ مػرة كىػي  الػث أاػدس المػدف فػي السػالـ, كبيػذا اسػتكعبت الدكلػة السػالمية كامػؿ  المدس أدخؿ

تجمٌػػت عبمريػػة عمػػر بػػف الخطػػاب  .االمبراطكريػػة البيزنطيػػة كحػػكالي  م ػػٌي أراضػػي المبراطكريػػة الفارسػػية الساسػػانية أراضػػي
فػػااكا المسػػمميف اػػكة, فػػتمكف مػػف فػػت  كامػػؿ  الػػذيف الفػػرس العسػػكرية فػػي حمالتػػو المنظمػػة المتعػػددة التػػي كجييػػا لخضػػاع

إمبراطكريتيـ خالؿ أاؿ مف سنتيف, كما تجٌمت ادرتو كحنكتو السياسية كالدارية عبر حفاظو عمػى تماسػؾ ككحػدة دكلػة كػاف 
ا بعد يكـ كيزداد عدد سكانيا كتتنكع أعراايا  .حجميا يتنامى يكمن
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 -بعػد الصػحابة - ـ تحدث عف الخميفػة العظػيـ كىػك مػف أعظػـ عظمػاء أمتنػا
الػػذيف طأطػػأ الػػركـ رؤكسػػيـ لػػو , كأحنػػكا ىامػػاتيـ رىبػػة منػػو , ذلكػػـ ىػػك الخميفػػة 
المجاىػػػد ىػػػاركف الرشػػػيد, ذلػػػؾ الرجػػػؿ الػػػذم حػػػاكؿ أعػػػداء تاريخنػػػا ك أذنػػػابيـ أف 

شػارب الخمػر المػاجف, صػاحب الجػكارم الحسػاف كالميػالي الحمػراء, يصكركه بصػكرة 
العسػػكؼ الظمػػـك , مػػق أنػػو كػػاف مػػف أعظػػـ خمفػػاء الدكلػػة العباسػػية جيػػادا كغػػزكا 
كاىتماما بالعمـ كالعمماء , ك بالرغـ مف ىذا كمو أشاعكا عنو اةكاذيب كأنػو الىػـ لػو 

رافيػػػة كالحكايػػػات سػػػكل الجػػػكارم كالخمػػػر كالسػػػكر, كنسػػػجكا فػػػي ذلػػػؾ المصػػػص الخ
اػػاؿ ابػػف خمكػػاف عنػػو فػػي كتابػػو كفيػػات اةعيػػاف: "كػػاف مػػف أنبػػؿ الخمفػػاء  .الكاىيػػة

 ."كأحشـ الممكؾ ذا حك كجياد كغزك كشجاعة كرأم

ابالػػػػػػػػػػػو (ُ)(كيمػػػػػػػػػػػف )ىػػػػػػػػػػػاركف  كا 

 

 كممػػػػػػػػػػؾ )ىػػػػػػػػػػاركف( عمػػػػػػػػػػى بتػػػػػػػػػػره ...

 

 

                                           

  .كالعرب العباسييف ىاركف الرشيد ىك الخميفة العباسي الخامس, كمف أشير كاعظـ الخمفاء (ُ)
بػف محمػد بػف  عبػد اهلل بػف محمد ـ. كىك ىاركف بف َٖٗكٖٕٔ بيف حكـالعراؽ ك  عاش في
 ِْكلػػد حػػكالي .عبػػد منػػاؼ بػػف ىاشػػـ بػػف بنعبػػد المطمػػب سالعبػػا بػػف عبػػد اهلل عمػػي بػػف

كىك أك ر الخمفاء العباسييف إ ارة لمجػدؿ فػي يػؤرخ  .الخيزراف بنت عطاء ـ كالدتؤّٕ مارس
الدكلػػػػة  عنػػػػو ,لكػػػػف الحميمػػػػة تؤكػػػػد أنػػػػو مػػػػف أعظػػػػـ الخمفػػػػاء حيػػػػث إنػػػػو مػػػػف أك ػػػػر خمفػػػػاء

نػػو أنػػو الخميفػػة الػػذم يحػػك عامػػا كغػػزكا كاىتمامػػا بػػالعمـ كالعممػػاء, كعػػرؼ ع جيػػادا العباسػػية
 ْ ىػػػ, المكافػػؽُّٗجمػػادل ا خػػر  ّتيػػكفي فػػي .كيلػػزك عامػػا ككػػاف يممػػب بػػأمير المػػؤمنيف

ـ, بعػػد أف اضػػى فػػي الخالفػػة أك ػػر مػػف  ػػالث كعشػػريف سػػنة, كتعتبػػر ىػػذه الفتػػرة  َٖٗإبريػػؿ
ؿ حتػػي العصػػر الػػذىبي لمدكلػػة العباسػػية كالعػػالـ العربػػي. كاػػد دفػػف فػػي مكػػاف مػػا كابػػره مجيػػك

  .اليـك
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كاد تناص الخفيؼ مق التاري  السالمي في مراحمػو المختمفػة فمػد تنػاص مػق 
كصاغيا في اصيدة : شييد كربالء. حيث ذكر تفصيالت ىػذه  (ُ)ري  كاعة كربالءتا

المعركػػة الميمػػة فػػي التػػاري  السػػالمي ةنيػػا أ ػػرت ك يػػرا فػػي مجريػػات اةحػػداث فػػي 
 دكلة السالـ فيما بعد إلي يـك الناس ىذا.

مف اصيدة :تحية الرسالة فى عاميا ال الػث . كيتنػاص مػق التػاري  االسػالمي 
ز عمي الخميفة ىاركف الرشيد ةف عصػكره ىػك الصػكرة الم مػي العاليػة كاللاليػة كيرك

لدكلػػة السػػالـ حيػػث كػػاف ينظػػر إلػػي السػػحابة كيمػػكؿ ليػػا أمطػػرم أنػػي شػػئت فسػػكؼ 
يأتيني خراجؾ ,كما يذكره بحكاضػر السػالـ كبلػداد كدمشػؽ كىػي التػي كانػت تسػمي 

 جمؽ .

 تػػػػػػػػػذكر بلػػػػػػػػػداد عيػػػػػػػػػد الرشػػػػػػػػػيد

 

(ِ)ياليػػػػػػػػػػػػػاكتحصػػػػػػػػػػػػػى بجمػػػػػػػػػػػػػؽ أا ...
 

 

حيػػػث كانػػػت دمشػػػؽ لفتػػػرة طكيمػػػة عاصػػػمة لمخالفػػػة السػػػالمية كفييػػػا أبطػػػاؿ 
السالـ كأاياؿ اةمة فالرجاؿ أرباب الطمكح كأصػحاب المكاىػب كالكبػار يتجيػكف إلػي 

 الحاضرة كيميمكف إلي العاصمة حيث محط اةنظار كمركز المرار.
                                           

ا معركة كربالء (ُ)  َُىػي ممحمػة كاعػت عمػى  ال ػة أيػاـ كختمػت فػي  كااعة الطؼ كتسمى أيضن
ي اهلل سػبط رسػكؿ اهلل صػم عمي بف أبي طالػب بف الحسيف لميجرة ككانت بيف ُٔمحـر سنة 

بعد انتياء المعركة, كمعو أىؿ بيتو كأصػحابو, كجػيش  سيد الشيداءعميو كسمـ, كالذم صار 
تعتبػر كااعػة الطػؼ مػف أك ػر المعػارؾ جػدالن فػي التػاري  السػالمي فمػد  .ليزيد بف معاكية تابق

كنفسػية كعمائديػة ال تػزاؿ مكضػق جػدؿ إلػى الفتػرة  سياسػية كاف لنتائك كتفاصيؿ المعركة آ ار
المعاصرة, حيث تعتبر ىذه المعركة أبرز حاد ة مف بيف سمسمة مف الكاائق التي كاف ليا دكر 

عبػر التػاري  كأصػبحت معركػة كػربالء  كالشػيعة السػنة محكرم في صياغة طبيعة العالاػة بػيف
أك  محػػػـرَُ تفاصػػػيميا الدايمػػػة رمػػػزا لمشػػػيعة كمػػػف أىػػػـ مرتكػػػزاتيـ ال مافيػػػة كأصػػػب  يػػػـكك 
 , يـك كاكع المعركة, رمزنا مف ابؿ الشيعةعاشكراء يـك

 ُِِالديكاف : (ِ)
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 هع اات رٌخ احلدٌث وادلع طر.  : تن طه ث ان

عض الباح يف لمتاري  الحديث بدءا مف المرف السادس عشػر المػيالدم  يؤرخ ب
,كاد تخمؿ ىذا التاري  أحداث عظاـ  ُكفيو دخكؿ الع مانييف فاتحيف لألاطار العربية

أ رت عمى حيػاة البشػر ,كأفكػارىـ ككجػداناتيـ ,ككػاف الشػعراء فػي ممدمػة ىػؤالء فػي 
 ا و.تعاطييـ كتفاعميـ مق اضايا العصر الحديث كأحد

كفػػي اصػػيدة : بػػيف الشػػرؽ كاللػػرب .كىػػك يتحػػدث عػػف تشػػدؽ اللػػرب بالحريػػة 
كالسػػالـ مػػق أنػػو تسػػتعمر الػػبالد كيحتميػػا كيشػػرد أىميػػا كيمػػتميـ فػػي سػػبيؿ مصػػمحتو 
كةجػػؿ منفعتػػو , ػػـ اةعجػػب كاةغػػرب تفػػاخره بعكػػس ذلػػؾ كتباىيػػو كادعائػػو رعايتػػو 

عر الخفيػػؼ عمػػي ىػػذا بسػػؤاؿ لمبشػػرية كحفاظػػو عمػػي المبػػادئ االنسػػانية فيػػرد الشػػا
 ظاىره االستفياـ كباطنو النكار كالتكبي  فيمكؿ:

 مف حرية البليأيف ىذا 
خاءض  (ِ)طالما غازلتمكىا كا 

كالحريػػػة كالخػػػاء مػػػف الشػػػعارات التػػػي رفعتيػػػا كخرجػػػت بيػػػا ال ػػػكرة الفرنسػػػية 
خػاء كالحرية كالخاء ضمعاف مف  ال ة اضمق لم مث ال ػكرة الفرنسػة كىػـ الحريػة كال

 . كالمساكاة
كمف تناصو مػق التػاري  الحػديث تناصػو مػق تػاري  الينػد فػي العصػر الحػديث 

أسػػػس مػػػا عػػػرؼ فػػػي عػػػالـ كحدي ػػػو عػػػف الػػػزعيـ الينػػػدم المياتمػػػا غانػػػدم كالػػػذم 
السياسية بػ)المماكمة السممية( أك فمسفة الالعنؼ )الساتياراىا(, كىي مجمكعػة مػف 

كااتصادية في آف كاحد ممخصيا الشجاعة  المبادئ تمـك عمى أسس دينية كسياسية

                                           

انظػػػػػر تػػػػػاري  العػػػػػرب الحػػػػػديث .د .رأفػػػػػت الشػػػػػي  ,عػػػػػيف لمدراسػػػػػات كالبحػػػػػكث ,المػػػػػاىرة  (ُ)
 .ُُـ,صُْٗٗ

 ُْٓالديكاف : (ِ)
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َُُٗ 

كالحميمة كالالعنؼ, كتيدؼ إلى إلحػاؽ اليزيمػة بالمحتػؿ عػف طريػؽ الػكعي الكامػؿ 
كالعميؽ بالخطر المحدؽ كتككيف اكة اػادرة عمػى مكاجيػة ىػذا الخطػر بػالالعنؼ أكال 

 .يمكؿ الخفيؼ:  ـ بالعنؼ إذا لـ يكجد خيار آخر

 كاذكػػػػػػػػػر الينػػػػػػػػػد ففػػػػػػػػػي محنتيػػػػػػػػػا

 

 حجػػػػػػػػػة تنسػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػكؿ المبطمػػػػػػػػػيف ...

 

(ُ)دخػػػػػػؿ السػػػػػػجف بريئػػػػػػا شػػػػػػيخيا
 

 

 سػػػػػػػاخرا مػػػػػػػف باطػػػػػػػؿ المسػػػػػػػتكبريف ...

 

 حمػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػبء عمػػػػػػػػى أسػػػػػػػػمامو

 

 (ِ)ككفػػػػػػاه لػػػػػػك دركا عػػػػػػبء السػػػػػػنيف ...
 

كىك يتحدث أيضا عف عدـ رحمة المستعمريف لو رغـ كبر سػنة كضػعؼ اكتػو 
 كمماكمتو السممية كىك تناص مق تاري  اليند بتفصيالتو.

اصػػيدة : فػػي ذكػػرم دنشػػكام . تراىػػا كميػػا تنػػاص تػػاريخي مػػق حاد ػػة كفػػي 
تعد آخػر فظػائق  كىي ـَُٔٗحاد ة دنشكام في يكنية دنشكام الشييرة كاد حد ت 

المعتمد البريطاني المكرد كركمر في مصر. ك تتمخص الحاد ة في أف بعض الضباط 
م المنكفيػػة. النجميػػز خرجػػكا لصػػيد الحمػػاـ بػػالمرب مػػف اريػػة دنشػػكام, إحػػدل اػػر 

           فحػػذرىـ اةىػػالي أف ااتػػراب البػػاركد مػػف أجػػراف الممػػ  يمكػػف أف يشػػعؿ حرائػػؽ كبيػػرة. 
كلكف الضباط النجميز لـ ييتمكا. فحدث أف أخطػأت إحػدل طممػات البنػادؽ فأصػابت 

                                           

اـ أكتػكبر عػ ُْاسمو مكىانداس كرمشاند غاندم سياسػي كزعػيـ ركحػي فػي الينػد, كلػد فػي  (ُ)
.بأمارة بكربندر التي تمػق فػي كاليػة غكجػارات الينديػة, كىػك سػميؿ عائمػة سياسػية ليػا ُٖٗٔ

بػػاع طكيػػؿ فػػي العمػػؿ السياسػػي, حيػػث كػػاف كالػػده رئػػيس كزراء إمػػارة بكربنػػدر, اضػػى غانػػدم 
طفكلة عادية  ـ تػزكج كىػك فػي سػف ال ال ػة عشػرة مػف عمػره بحسػب التماليػد الينديػة, سػافر 

. َُٖٗ.لدراسػة المػانكف, ليعػكد إلػى الينػد عػاـ ُِٖٖبريطانيػا فػي العػاـ بعدىا غاندم إلى 
كيكاجػػو مصػػاعب كبيػػرة فػػي حياتػػو ككػػاف الػػزعيـ الركحػػي لمجميكريػػة الينديػػة التػػي اسػػتطاعت 

 عمى يٌديو الحصكؿ عمى استماللو كأصب  مف كبار السياسييف العالمييف
 .ٔٗالديكاف : (ِ)



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

َُِٗ 

امػػرأة كاتمتيػػا. فيػػاج اةىػػالي عمػػي الضػػباط كطػػاردكىـ, حتػػي أصػػيب أحػػد النجميػػز 
لكف الدارة البريطانيػػة اسػػتلمت ىػػذه الحاد ػػة لظيػػار اسػػكة ك ,بضػػربة شػػمس كمػػات

ػػ لممحاكمػػة  اشػػديدة ترىػػب الحركػػة الكطنيػػة الصػػاعدة. فأحالػػت ا نػػيف كخمسػػيف فالحن
كانتيت المحاكمة إلي الحكـ بشنؽ أربعة منيـ كمعاابة ا ني عشر باةشػلاؿ الشػااة 

 .المؤبدة كجمد خمسة

مػق اصػة الييػكد كفمسػطيف حيػث ي اصيدة : بيف الشرؽ كاللػرب. يتنػاص ػكف
المسػتعمرة لمعظػـ الػدكؿ  -تمكنت عف طريؽ الماؿ شراء عصػبة اةمػـ , كبريطانيػا 

فأعطتيـ كعد بمفكر كالذم مف بعده ضػاعت فمسػطيف كضػاع معيػا كحػدة  –العربية 
العػػرب كاػػد نعػػتيـ بػػأنيـ ممعنػػكف كمطػػركدكف مػػف رحمػػة اهلل كامػػكب النػػاس ةنيػػـ 

يكػػذبكف كيضػػممكف فػػي كػػؿ شػػيء كيبخسػػكف حمػػكؽ النػػاس الضػػاٌلؿ الػػذم يلشػػكف ك 
 ذكف ما ليس ليـ كيستحمكف أشياء الناس. ػا كيأخػا بؿ كيأكمكنيػكيمممكني

 بالػػػػػذىب البػػػػػاغي اشػػػػػترتيا ييػػػػػكد

 

 (ُ)كعصػػػػػػبة اةمػػػػػػف عمييػػػػػػا شػػػػػػيكد ...
 

 فػػػػػي اةرض ممعكنػػػػػكف مػػػػػا طكفػػػػػكا

 

(ِ)كػػػػػـ بخسػػػػػكا الكيػػػػػػؿ ككػػػػػـ طففػػػػػػكا ...
 

 

اىػدة . يتحػد عػف الفتػاة الجزائريػة المجاىػدة جميمػة كمف اصيدة :الجزائر المج
ي الرجاؿ كالحماسة في الشباب كمألت امػكب ػبكحريد كالتي أليبت مشاعر الكطنية ف

 ا في شعره في ىذه المصيدة فماؿ: ػالمستعمريف غيظا كحنما كاد فصؿ حياتي

                                           

 ُِٓالديكاف : (ُ)
 ُِٓالديكاف : (ِ)



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

َُّٗ 

 

 امػػػب كػػػؿ مجاىػػػد (ُ)مػػػألت جميمػػػة

 

 اتيػػػػابأسػػػػا كسػػػػار النصػػػػر فػػػػى خطك  ...
 

 كػػػػػػـ خاضػػػػػػت جميمػػػػػػة حكمػػػػػػةهلل 
 

 كاللضػػػػػػػبة الصػػػػػػػماء فػػػػػػػى نظراتيػػػػػػػا ...
 

 لمامػػػػػػػػػػة كالصػػػػػػػػػػائدكف بمرصػػػػػػػػػػد
 

 طماحػػػػػػػػة تمضػػػػػػػػى إلػػػػػػػػى غاباتيػػػػػػػػا ...
 

 جكابػػػػػػػػة كالمػػػػػػػػكت يػػػػػػػػدنك مكجػػػػػػػػو
 

 ك ابػػػػػػػػػػػة كاةرض فػػػػػػػػػػػي رجفاتيػػػػػػػػػػػا ...
 

 غػػػػػػذيت لألجيػػػػػػاؿ أمػػػػػػس بالءىػػػػػػا
 

 كنظمػػػت فػػػي المضػػػباف مػػػٌر صػػػػفاتيا ...
 

 ملمكلػػػػػة كالسػػػػػكط يػػػػػدمى جسػػػػػميا
 

 (ِ)رفػػػػاؼ عمػػػػى اسػػػػماتياكالنصػػػػر    ...
 

   

                                           

كىػي مماكمػة جزائريػة  الجزائػر العاصػمة ,حػي المصػبة فػي ـُّٓٗجميمة بكحريد كلدت عػاـ  (ُ)
االسػػػػتعمار  عمػػػػى ال ػػػػكرة الجزائريػػػػة مػػػػف المناضػػػػالت الالئػػػػي سػػػػاىمف بشػػػػكؿ مباشػػػػر فػػػػي

ليا, في منتصؼ المرف الماضػي, كػاف لكالػدتيا التػأ ير اةكبػر فػي حبيػا لمػكطف فمػد  الفرنسي
كانػػت أكؿ مػػف زرع فييػػا حػػب الػػكطف كذكرتيػػا بأنيػػا جزائريػػة ال فرنسػػية رغػػـ سػػنيا الصػػليرة 

بمعيػد لمخياطػة كالتفصػيؿ فمػد كانػت  آنذاؾ كاصمت جميمة تعميميا المدرسػي كمػف  ػـ التحمػت
جبيػػة  حيػػث انضػػمت إلػػى ُْٓٗتيػػكل تصػػميـ اةزيػػاء كلمػػا انػػدلعت ال ػػكرة الجزائريػػة عػػاـ

االحػتالؿ الفرنسػي كىػي فػي العشػريف مػف عمرىػا  ػـ  لمنضػاؿ ضػد التحريػر الػكطني الجزائريػة
التحمت بصفكؼ الفدائييف ككانت أكؿ المتطكعات لزرع المنابؿ في طريؽ االستعمار الفرنسي, 

عنػػدما سػػمطت عمػػى  ـُٕٓٗنظػرنا لبطكالتيػػا أصػػبحت المطػػارد اةكؿ. تػػـ المػبض عمييػػا عػػاـك 
ػػا بعػػد إصػػابتيا برصاصػػة فػػي الكتػػؼ كألمػػي المػػبض عمييػػا كبػػدأت رحمتيػػا  اةرض تنػػزؼ دمن

كاضػت ىنػاؾ مػدة  فرنسػا الماسية مف التعذيب كبعد  الث سنكات مف السػجف تػـ ترحيميػا إلػى
 .الزمالء   الث سنكات ليطمؽ سراحيا مق بمية

 .ُِٔالديكاف :  (ِ)
 



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

َُْٗ 

 اللػػػازم كمػػػف خمفػػػكا (ُ)عبػػػد المػػػادر
 

 (ِ)فػػػػػػػػذادكا البلػػػػػػػػي عػػػػػػػػف حرماتيػػػػػػػػا ...
 

كاد تحدث عف بطؿ الجزائر عبد المادر الجزائرم الشاعر ال ائر كما صنعو مػق 
 االحتالؿ كتناص مق تاري  الجزائر في نفس المصيدة . 

ف بطمة مف بطالف فرنسا كاد تناص مق التاري  اةكركبي كالفرنسي كتحدث ع
كىي جاف دارؾ كالتي جاىدت مق اكميا ضد النجميز  ـ بخيانة المػاؿ اػبض عمييػا 
كحرات كىي في ريعاف شبابيا كاد ذكرىا الخفيؼ كتناص مق تاريخيا فػي أك ػر مػف 

 :  اصيدة. منيا

 أيػػػػػف جػػػػػاف دارؾ  جحػػػػػدتـ كيحكػػػػػـ

 

(ّ)مػػػػػا عناىػػػػػػا كنسػػػػػيتـ مػػػػػػا دىاىػػػػػػا ...
 

 

 كمنيا اكلو:

                                           

ىك كاتػب كشػاعر كفيمسػكؼ  المعركؼ بػعبد المادر الجزائرم اةمير عبد المادر بف محي الديف (ُ)
ي لمجزائػػػػػػػر. كلػػػػػػػد اػػػػػػػرب اشػػػػػػػتير بمناىضػػػػػػػتو لالحػػػػػػػتالؿ الفرنسػػػػػػػ كسياسػػػػػػػي كمحػػػػػػػارب,

ق, ُِِّ رجػب ُٓالمكافػؽ لػػ  َُٖٖسػبتمبر ٔيـك ال ال اء الجزائرم باللرب معسكر مدينة
غػػػزك فرنسػػػا  خمسػػػة عشػػػر عامػػػا أ نػػػاء رائػػػد سياسػػػي كعسػػػكرم ممػػػاكـ اػػػاد جػػػيش أفريميػػػا

مػة الجزائريػة ضػد االسػتعمار كرمػز لممماك  الدكلػة الجزائريػة الحدي ػة ىك أيضا مؤسػس لمجزائر
خاض معارؾ ضد االحػتالؿ الفرنسػي  ديثالح يكغرطة" اعتبره الفرنسيكف .الفرنسي كاالضطياد

ينظػر: تػاري  .ـُّٖٖمػايك  ِٔكتػكفي فييػا يػـك دمشػؽ لمدفاع عف الػكطف كبعػدىا نفػي إلػى
ة :د. محمػػػد .ـ. الدكلػػػة الع مانيػػػة مػػػف النشػػػكء غمػػػي االنحػػػدار , د. خميػػػؿ اينالجيػػػؾ , ترجمػػػ

 اةرناؤكط , دار المدار السالمي.
 ُْٔالديكاف :  (ِ)
 َُٕالديكاف :  (ّ)
 



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

َُٗٓ 

 

 اعتمػػػت (ُ)(فتػػػاة م ػػػؿ )جػػػاف دارؾك 

 

 (ِ)صػػػػيكة المجػػػػد كلػػػػـ تعػػػػرؼ ىكانػػػػا ...
 

كمػػف اصػػيدة : مػػف نشػػيد الحريػػة . يتنػػاص مػػق التػػاري  الفرنسػػي كاةمريكػػي 
كيذكر تاري  رمكز ىذه البالد فيذكر تاري  الفيمسكؼ كالكاتب الفرنسي فكلتير كالذم 

شػارة عمػي شػيرتو الكبيػرة دعا لمحريات كالمسػاكاة فأنصػت لػو الػدىر ,اصػلي كىػذه إ
 يمكؿ:

 فػػػػػػػي ن ػػػػػػػره الكيػػػػػػػؿ كفػػػػػػػى شػػػػػػػعره

 

(ْ)كالػػػػػدىر لػػػػػو منصػػػػػت (ّ)()فػػػػػكلتير ...
 

 

 ػـ تنػػاص مػق التػػاري  اةمريكػي فػػذكر الػرئيس ابراىػػاـ لنكػكلف كالػػذم اسػػتطاع 
تكحيد الكاليات المتحدة كاسترجاعيا بمكة السالح بعد أف تفككت فصػارت عػف طريػؽ 

كىػػك يمصػػد ىػػذا العمػػؿ بالػػذات كىػػك التمسػػؾ كالكحػػدة الكحػػدة مػػف اكبػػر دكؿ العػػالـ 

                                           

فػي الكسػط الشػراي  الفالحيف ف, كلدت لعائمة م بعذراء أكرلياف مممبة فرنسيةفتاة   جاف دارؾ (ُ)
 .الكنيسة الركمانية الكا كليكية في كاديسة كتيعٌد بطمة اكمية فرنسية ,ُُِْعاـ  فرنسا مف

ة إلػػػى عػػػدة انتصػػػارات ميٌمػػػ الفرنسػػػي اٌدعػػػت جػػػاف دارؾ الليػػػاـ الليػػػي, كاػػػادت الجػػػيش
ممكنػػا عمػػى الػػبالد. ايػػبض  شػػارؿ السػػابق , مميػػدةن بػػذلؾ الطريػػؽ لتتػكيكحػػرب المئػػة عػػاـ خػالؿ

 ممابػػػػؿ المػػػػاؿ, كحككمػػػػت بتيمػػػػة "العصػػػػياف النجميػػػػز عمييػػػػا بعػػػػد ذلػػػػؾ كأيرسػػػػمت إلػػػػى
ككػاف عمرىػا تسػعة عشػر  ُُّْمػايك  ََّفػي  اليرطمػة بتيمػة أيعدمت حرانا  ـ ,"كالزنداة
 .كتفسير المنار في اك ر مف مكضق ُٖٗحؽ صاصتيا في مخصر إظيار الك عاما. 

 ِِٗالديكاف :  (ِ)
كاتػػػػػػػػػب  ُْٗٔنػػػػػػػػػكفمبر  ُِكالمعػػػػػػػػػركؼ بفػػػػػػػػػكلتير كلػػػػػػػػػد  فرانسػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػارم آرككيػػػػػػػػػو (ّ)

عيػرؼ بنمػده السػاخر, كذاع صػيتو بسػبب  .عصر التنكيرعػاش فيما يسمي ب فرنسي كفيمسكؼ
, كالمسػػاكاة حريػػة العميػػدة خاصػػة الحريػػات المدنيػػة سػػخريتو الفمسػػفية الظريفػػة كدفاعػػو عػػف

 ـ.ُٖٕٕمايك  َّفي ككرامة النساف , كتك 
 .َُٗالديكاف :  (ْ)
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كجمق الشمؿ كالذم يفتمده العرب كىك داؤىـ اةكبر التفرؽ كالتشرـز فيك يضق ليـ 
 ابراىاـ كم اؿ لما ينبلي أف نستميمو مف التاري  كنسعي لتمميده. 

 ال تػػػػػذىمي (ُ)(عػػػػػف نػػػػػكر )إبراىػػػػػاـ

 

 فػػػػػػػػػػػػػي دىػػػػػػػػػػػػػر ابمػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػدلك ...
 

 ميمىغنػػػػػػػػػى ب)إبراىػػػػػػػػػاـ( كاسػػػػػػػػػت
 

 (ِ)رسػػػػػػالة فػػػػػػى عرسػػػػػػيا استشػػػػػػيدا ...
 

ف اصيدة : مدح كتكريـ الياللي. يتناص مػق تػاري  مصػر الحػديث كيمػدح ػكم
الممػػؾ فػػاركؽ كعرشػػو كىػػك يكػػـر الياللػػي كيشػػير إلػػي ممػػؾ مصػػر كالػػذم يتم ػػؿ فػػي 

ي ػعرش فاركؽ كالذم كصػفو بأنػو يعػز حمػي الػبالد كيجيػر مػف طمػب الجػارة كيحمػ
 ب الحماية ,كيليث مف طمب اللكث فيك عرش مصر.ػف يطمػم

 تنػػزؿ كحييػػا (ّ)مػػف عػػرش فػػاركؽ

 

 (ْ)عػػػػػرش يعػػػػػز بػػػػػو الحمػػػػػى كيحػػػػػار ...
 

                                           

فػي  لمكاليػات المتحػدة اةمريكيػة ـ كىػك الػرئيس السػادس عشػرَُٖٗفبرايػر ُِابراىاـ لينكػكف: كلػد  (ُ)
ـ  بالرغـ مف اصر الفترة الرئاسػية لمػرئيس لينكػكف إال أنػو اسػتطاع ُٖٓٔـ إلي ُُٖٔالفترة ما بيف

ايػػادة الكاليػػات المتحػػدة اةمريكيػػة بنجػػاح باعػػادة الكاليػػات التػػي انفصػػمت عػػف االتحػػاد بمػػكة السػػالح, 
 ـ.ُٖٓٔأبريؿ ُٓ, كتكفي الحرب اةىمية اةمريكية كالمضاء عمى

 ُُٗالديكاف : (ِ)
اةسػرة  كآخػر مػف حكػـ مصػر مػف المممكػة المصػرية ـ آخػر ممػكؾَُِٗفبرايػر  ُُكلػد فاركؽ الممؾ (ّ)

 ِّ ػػكرة  فػػي تنظػيـ الضػػباط االحػرار اح بػػواسػػتمر حكمػو مػػدة سػتة عشػػر سػنة إلػػى أف اطػ .العمكيػة
كالػذم كػاف عمػره حينيػا سػتة شػيكر  أحمػد فػؤاد كاجبػره عمػى التنػازؿ عػف العػرش البنػو الطفػؿ يكليك

, كبعػد  جميكريػة إلػى ممكيػة مػف مصػر تحكلػت ـ كبيػذآُٖٗيكنيػك  ُٖكالذم ما لبث أف عزؿ فػي
كدفػػف أكال فػػي  ـُٓٔٗمػػارس ُٖفػػي بيػػا إلػػى أف تػػكفي  بركمػػا أاػػاـ فػػي منفػػاه العػػرش تنازلػػو عػػف

إلى  محمد أنكر السادات في منطمة الماـ الشافعي  ـ نممت رفاتو في عيد الرئيس إبراىيـ باشا ممابر
 .تنفيذنا لكصيتو بالماىرة بمسجد الرفاعي الممبرة الممكية

 َِٗالديكاف:  (ْ)
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كمف اصيدة : نجكم النيؿ. يتحدث عف االحتالؿ الفرنسي لمصر كالذم اجتاح 
البالد كاستعمرىا بجنكده كفي الممابػؿ جنػد مصػر كػانكا ىمػال منسػيا كجيشػا ال يػذكر 

ي سفؿ ضعفيـ كامة ىكانيـ عميب تكلي المماليؾ مماليد البالد كتػركيـ حيث كانكا ف
لخيػػر الجنػػكد كاسػػتبداليـ بالمماليػػؾ مػػف كػػؿ نػػكاحي االرض .كىػػذا مػػف تػػاري  مصػػر 

 الحديث.

 دىػػػػػػػػاؾ الفرنسػػػػػػػػي  فػػػػػػػػى جنػػػػػػػػده

 

(ُ)كجنػػػػػدؾ يػػػػػا نيػػػػػؿ بعػػػػػض اليمػػػػػؿ ...
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 ُُّالديكاف :  ُ
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 ادلطلب اان اث
 ااتن ص األدبً 
كمػػة ال مافيػػة التػػي تػػتالا  فيمػػا بينيػػا ,كتفاعػػؿ إمػػا الشػػاعر جػػزء مػػف المنظ

بالمماربػػة مػػق معطياتيػػا أك المعػػايرة كبتكاصػػمو مػػق محيطػػو ال مػػافي ,السػػيما اةدبػػي 
تتشكؿ رؤاه الفكرية ,كتتعمػؽ احساسػاتو الفنيػة؛ لػذا ال تخمػك تجميػات البػداع الفنػي 

و ,كاػد يكػكف مػف جينػات دالليػة أك أسػمكبية تػربط الػنص الحاضػر بػنص سػابؽ عميػ
الترابط بينيما ممصكدا كاعيا مف ابؿ المبدع الذل يعمد إلى االمتصػاص مػف تجػارب 
السػابميف ,إذ إف التجػػارب البداعيػة تتمػػاطق فػي سػػياايا الػداللي كالنفسػػي ,كتتشػػابو 
في بكاع يا ككظائفيا كيتجمى تماطعيا كتشابييا في زمف إبداع النص حينما تتكىك 

ات نصية مخزكنة في ذاكرتو الحيػة ,كاػد يتخمػؽ التػرابط بػيف ذاكرة المبدع مف إضاء
الػػنص البػػداعي الحاضػػر كالػػنص البػػداعي السػػابؽ مػػف الالكعػػي الجمعػػي ,فيكػػكف 

 .(ُ)يػاالمتصاص غير ممصكد ,لكنو ينساب مف حنايا الرث ال ماف
كمػػف الطبيعػػي أف يكػػكف المػػكركث اةدبػػي اػػرب المصػػادر الترا يػػة إلػػى نفػػكس 

معاصريف ؛ةف شخصػياتو معبػرة عػف ضػمير عصػرىا كصػكتو اةمػر الػذل الشعراء ال
أكسػػبيا التػػأ ير عمػػى الشػػعراء فػػي كػػؿ عصػػر كككنػػو أيضػػا أك ػػر طكاعيػػة لمشػػاعر 

,كأيضا ةف تجارب الشعراء عمػى (ِ)المعاصر كاةادر عمى استيعاب تجربتو المختمفة 
تػو .كعميػو فمػد تتضػمف اختالؼ مذاىبيـ متماربة حيث إنيا تمـك بالػدكر التنػكيرم ذا

المصيدة تناصات أدبية متنكعة في أجزائيا المختمفة تعبػر عػف الممػركء ال مػافي فػي 

                                           

 .ُٗٗالتناص اةدبي في شعر يكسؼ الخطيب .د. عمر عتيؽ.ص (ُ)
انظػػػر: اسػػػتدعاء الشخصػػػيات الترا يػػػة فػػػي الشػػػعر العربػػػي الحػػػديث. د. عمػػػى العشػػػرم زيػػػد  (ِ)

 .ُّٖص
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اةدب اديمػو كحدي ػو عربيػو ُذاكرة الشاعر كجزء مػف  خػالؿ للتػو كصػكره كأسػمكبو 
كأجنبيػػو مػػق الشػػارة إلػػى أف الشػػعر العربػػي كػػاف ىػػك السػػائد فػػي أعمالػػو الشػػعرية 

كحاكى نصكصو بالمحاكرة كاالاتبػاس كاالسػتمياـ لمتعبيػر عػف  الجاىزة كظؼ نماذجو
 . كااعو كتجربتو

 .هع األدب ااقدٌنأوال : 
يعد التناص مق الشعر العربي المديـ أحد ا ليات التي تكسميا الشػاعر العربػي 
المعاصر ؛لتخصيب نصو عف طريؽ تماىيو مق تجارب فنية زمانيا كمكانيػا لعكامػؿ 

تطػػكر كعبػرت عػػف ىمػػـك عصػرىا بكػػؿ مػػا فيػو تحػػكالت سياسػػية التشػكؿ كالتحػػكؿ كال
كتحػػكالت فكريػػة كحضػػارية ,فتكغمػػت فػػي كجػػداف كذاكػػرة المتممػػي بسػػبب إنسػػانيتيا 

.كاد استطاع الخفيؼ إشباع نزعتػو الشػعرية كايمػو التعبيريػة فعبػر عػف اضػايا ِتمؾ
دالة مػف خػالؿ ميمة كمنيا حنينو لكطنو ,كتكاو لكحدة اةمة العربية ,كلمحرية ,كالع

عادة صياغتيا كفؽ رؤيتػو كفيمػو لطبيعػة الشػعر  استحضاره لنماذج الشعر المديـ كا 
كدكره في الحياة النسػانية , فالشػاعر المعاصػر ال يسػتطيق أف يكػكف لنفسػو مكانػة 
عالية كمنزلة رفيعة إال غذا استعاف بترا ػو كاةخػذ مػف ميرا ػو المػديـ كال يكػكف فضػؿ 

ركه إال بفضؿ ىؤالء الذيف سػبمكه عميػو ػمى سابمكه ممف عاصر معاصر ,عػةل شاع
ضض... فمق عدـ المعذرة مف جميق منظرم ىذه الحدا ة ...كما بعدىا ... فػانني أاػرر 
أنو لف يصؿ المبػدع إلػي البالغػة كالفصػاحة كالصػكرة الشػعرية فػي صػكرتيا العاليػة 

                                           

 .ُّٓبى , ص انظر :التناص نظريا كتطبيميا ,د. أحمد الزغ (ُ)
انظر :التناص الترا ي في الشػعر العربػي المعاصػر :أحمػد العكضػي أنمكذجػا ,عصػاـ كاصػؿ , ( ِ)

 ..)بتصرؼ كبير(ُُٗـ ,صَُُِىػ/ُُّْ,ُا ةردف ط–دار غيداء, عماف 
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رم مػػف اسػػتذكارات, كحػػدىا اةاصػػى ,إال باالسػػتعانة بأحفػػؿ مػػا فػػي مكنػػكزه الحضػػا
 (ُ)كايحاءات .ماضيا .كحاضرا .كحتى أااصي الزماف.

 كمف تناصو مق أدبنا المديـ اكلو :

 تػػػػػػػػرل نػػػػػػػػكر المضػػػػػػػػية فػػػػػػػػي ذراه

 

(ِ)كتسػػػػػػػمق صػػػػػػػكتيا سػػػػػػػحرا حػػػػػػػالال ...
 

 

السحر الحالؿ ىذه العبارة صارت مػف عالمػات المعنػي المػراد بػو الكػالـ الرائػق 
مف الػػنفس كالمحػػرؾ لمعمػػؿ كاػػد جػػاء فػػي الشػػعر المعجػػب الرائػػؽ الخػػالب الم يػػر لكػػكا

كًميِّ في اىٍكلىوي ك ير كممف ذكره   :ابف الرُّ

ؿي لىػػػٍك أىنبيىػػػا ػػػالى ػػػًدي ييىا السِّػػػٍحري اٍلحى حى  كى

 

زً  ... ػػػػػػرِّ ـٍ تىٍجػػػػػػًف اىٍتػػػػػػؿى اٍلميٍسػػػػػػًمـً اٍلميتىحى  لىػػػػػػ

 

ػػػزىتٍ  ٍف ًىػػػيى أىٍكجى ـٍ يىٍمميػػػٍؿ كىاً   ًإٍف طىػػاؿى لىػػػ

 

ػػػػػػػػػػدِّثً  ... دب اٍلميحى ـٍ تيػػػػػػػػػػكًجزٍ  كى  أىنبيىػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػ

 

كلعمو كغيره مف الشعراء اد اخػذه مػف كممػة لسػادس الراشػديف رضػي اهلل عنػو 
بىػػوي فىمىػػاؿى ىىػػذىا فمػػد  ـو أىٍعجى ػػةو ًبكىػػالى اجى ػػؿه ًفػػي حى ػػوي رىجي ٍبػػًد اٍلعىًزيػػًز كىمبمى ػػرى ٍبػػفى عى " أىفب عيمى ًكمى ري

ؿي  الى السٍِّحري اٍلحى
(ّ) 

 لتصكير الجماؿ ا خاذ لفتاة فماؿ: كاد استعمميا الخفيؼ مرة أخرم

 فػػػػػػػػػػػتف الكػػػػػػػػػػػكف كمػػػػػػػػػػػو بفتػػػػػػػػػػػاة

 

(ْ)بػػػػػث فييػػػػػا الجمػػػػػاؿ سػػػػػحرا حػػػػػالال ...
 

 

كمف تناصو مق اةدب المديـ أخذه المعني الػذم ذكػره المتنبػي كىػك الػذم يػدؿ 
 عمي الشدة الشديدة التي تجعؿ المرء يتمني المكت يمكؿ الخفيؼ:

 يتمنػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػكت فػػػػػػػػػى محنتػػػػػػػػػو
 

 الص اليائسػػػػػيفضػػػػػجعة المػػػػػكت خػػػػػ ...
 

                                           

 .َِٗ- ِٖٗاةعماؿ الشعرية يكسؼ الخطيب ,)الطبعة ال ال ة( ,  (ُ)
 ٖٔالديكاف : (ِ)
 .(ٖٓٓ/ ٖاالستذكار ) (ّ)
 ُِٓالديكاف :  (ْ)



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

ُُُٗ 

كىذا تناص مف أبيات شي  شعراء العربية أبي الطيب المتنبي حيث في مطمػق 
 اصيدتو كعنكانيا في ديكانو بنفس شطر مطمعيا يمكؿ:

 كفػػى بػػؾى داءن أٍف تػػرىل المػػٍكتى شػػاًفيىا

 

نىايىػػػػػا أٍف يكيػػػػػٌف أماًنيىػػػػػا ... ٍسػػػػػبي المى حى (ُ)كى
 

 

 كلو تناص مف اةدب المديـ في اكلو:

 ـ عضػػػػػػػػػؾ الجػػػػػػػػػكع بػػػػػػػػػورب يػػػػػػػػػك 

 

(ِ)كػػػػػػاف أشػػػػػػيى لػػػػػػؾ ممػػػػػػا يبػػػػػػذلكف ...
 

 

 فيذا فيو تناص مق اكؿ عتبة بنت عفيؼ )أـ حاتـ الطائي(:

 عٌضػػني الجػػكعي عٌضػػةن  العمػػرم لمػػدمن 
 

 ف ليػػػػػػػػتي أاٌل أمنػػػػػػػػقى الػػػػػػػػٌدىر جائعػػػػػػػػػا ...

 

فعضة الجكع ىذه ما أساليب العربية التي تدؿ عمي الفمر الشديد كالفااة حتػي 
ما يأكمو فتمتكم أحشاؤه مف شدة الجكع فكػأف الجػكع يعضػو كلعػؿ أكؿ ال يجد المرؤ 

 .(ّ)استعماؿ ليذا اةسمكب في الشعر ىك ما ذكرناه ةـ حاتـ الطائي
                                           

 ُّٖٗ -َُّْ, دار بيركت لمطباعة كالنشر,  َُُص: ‘ديكاف المتنبي  (ُ)
 .ٔٗالديكاف : (ِ)
يذكركف أف جكد "حاتـ" جاء إليو مف أمو "عنبػة", التػي كانػت سػخية إلػى حػد السػراؼ, حتػى  (ّ)

رفػت فضػؿ حبسيا إخكتيا سنة في بيت لعميا تكؼ عما كانت عميو, إذا ذاات طعـ البػؤس كع
اللنػى,  ػػـ أخرجكىػػا كدفعػكا إلييػػا صػػرمة مػػف ماليػا, فأتتيػػا امػػرأة فسػألتيا, فمالػػت ليػػا: دكنػػؾ 

 : الصرمة, فمد كاهلل مسني الجكع ما آليت معو أال أمنػق الػدىر سػائال شػيئاض  ػـ أنشػأت تمػكؿ
 اػر جائعػػق الدىػػت أال أمنػف لي   ...  لعمرم لمدما عضني الجكع عضة

ف أن   ...  ي ا ف أعفنيػػػػذا الالئمػيكال لػفم       اػؿ فعض اةصابعػت لـ تفعػكا 
ـٍ أٍف تمكلكا ةخًتكي        مانىعا سكل عذًلكـ أك عػذًؿ مىف كافى    ... ـٍ  ػػفماذا عساكي
 ا   ػف أـ الطبائعػي يا ابػؼ بتركػفكي   ... ة  ػـك إال طبيعػػػػػركف اليػػػػػكال ما ت    

أحمػد  ىػػ(,ت :ِٕٔ - ُِّأبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف اتيبة ) لشعراء ,ينظر: الشعر كا
العػرب ابػؿ السػالـ  .كالمفصػؿ فػي تػاري  ُٓٔ/ ُال انيػة( دار المعارؼ)الطبعػة محمػد شػاكر,
 .,د. جكاد عمي



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

ُُِٗ 

كفػػي اصػػيدتو: الطػػائر السػػجيف . كىػػك يتحػػدث عػػف استشػػعار اةلػػـ كالشػػعكر 
 بالذلة ال يعرفو عمي حميمتو إال مف عاينو يمكؿ:

 يعػػػػػػػػرؼ اةغػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػف كابػػػػػػػػدىا

 

(ُ)كعرفناىػػػػػػػػػػػػا كرامػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػابريف ...
 

 

 مف البيت المشيكر مجيكؿ المائؿ:

 ال يعػػػػرؼ الشػػػػكؽ اال مػػػػف يكابػػػػده

 

(ِ)كال الصػػػػػػػػػبابة اال مػػػػػػػػػف يعانييػػػػػػػػػا ...
 

 

و فػي نفسػو ػفالمعني في البيتيف أف النساف ال يعرؼ حميمة الش  إال إذا جربػ
ي الكصؼ كبالغة كعاينو في ذاتو أما ما يكصؼ لو فميما بمغ الكاصؼ مف براعة ف

في النعت فمف يكصؿ إليؾ حميمػة الشػيء فػالخفيؼ يبػيف أف اةغػالؿ ال يعػرؼ ذليػا 
كا رىا إال مػا كابػدىا كتمػبس بيػا  ػـ يبػيف حالػو كمػف معػو فييػا فيػـ الكػراـ الػذيف ال 
يييػػنيـ الميػػد كىػػـ الصػػابركف الػػذيف ال يجزعػػكف مػػف ىػػذه الميػػكد كىػػذه الزيػػادة عنػػد 

ر اةكؿ )يعرؼ اةغػالؿ مػف يكابػدىا( لحكػـ مسػمـ بػو بػدىي الخفيؼ فمد صاغ الشط
ليرد حكـ مف يظف نفسو يستطيق استيعاب ما عانكه  ـ يأتي في الشطر ال اني عمي 
حػػاليـ تممػػاء ىػػذه الحالػػة كأمػػاـ ىػػذه التجربػػة المريػػرة فيػػـ صػػابركف متجمػػدكف كاػػد 

 استكعب في شطره اةكؿ المعني الذم في شطرم البيت المشيكر.
 اصيدة :الشي ض يمكؿ : كفي

 يشػػػػػػػػػػػكر ربػػػػػػػػػػػا رازاػػػػػػػػػػػا منعمػػػػػػػػػػػا
 

 كيسػػػػػػػػػػػػػػػػتديـ اهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػا انعمػػػػػػػػػػػػػػػػا ...

 

                                           

 .ٔٗالديكاف : (ُ)
الػديف بػف ضػياء  البيت مذككر في كتب ك يرة ميا : الم ؿ السائر فػي أدب الكاتػب كالشػاعر ,( ِ)

الػة , جك بػدكم طبانػة , دار نيضػة مصػر, الف د. أحمد الحػكفي , اة ير, ادمو كعمؽ عميو :
 .ُُٕ, ص : المسـ اةكؿ



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

ُُّٗ 

كىك يذكر حالة الشي  الكبير كاػد آب إلػي اهلل كرجػق كذلػؾ لمػا أضػعفو السػف 
كاعممو حميمة حالو كأنػو العبػد الضػعيؼ لمػرب المػكم كالمخمػكؽ الفميػر لإللػو اللنػي 

 دائما بالشكر كلسانو يعمؿ بالحمد .  كأف نعمو ال تبمي إال بشكر منعميا فيك يميك
 كىذا فيو تناص مق شي  شعراء العربية أبي الطيب المتنبي الذم يمكؿ:

 فػػػػػكؽ شػػػػػكر اهلل ذا شػػػػػطبو  امممٌػػػػػدن 

 

 ال تسػػػػػػتداـ بأمضػػػػػػى منيمػػػػػػا الػػػػػػٌنعـ ...

 

كالمعني كاحد مق الزيادة في بيت المتنبػي التػي تناسػب مػا ىػك فيػو مػف حالػو 
: امممدن ة كلنرم شرح شي  المعرة في ىذا لنفيـ حاؿ البيت"فالمتنبي يمدح سيؼ الدكل

افمت مف اللػزك,   :يمكؿ.. كشطب السيؼ: طرائموانصب عمى الحاؿ, أم افمت مممدن 
ذا شػطب, فػكؽ شػكر اهلل تعػالى عمػى مػا أكالؾ مػف الظفػر ككسػاؾ  اسيفن  اكأنت مممدن 

نعـ ال تسػتداـ بشػيء  ػـ اػاؿ: إف الػ .اكالسػيؼ شػعارن  امف النصر, فجعمت الشكر د ارن 
أمضى مف شكر اهلل تعالى, كمف السيؼ الماطق؛ ةف الشكر يحرس النعـ مف الزكاؿ 

ذب عنيػػا كيػػد الحسػػاد فتػػدـك ػػػػػػػػػػػػػؼ يػػػػػكيحفظيػػا مػػف حػػكادث اةيػػاـ كاالنتمػػاؿ كالسي
 .(ُ)" النعـ

شي  المعرة في معني براءتو مف  قاصيدة : تكمـ الفالح . يأتي بتناص مكفي 
جناية التي جعمت الدىر يمؼ ضده كيعنتػو كيضػنيو كيتعبػو فػال يػرم راحػة كال يجػد ال

مستمرا فيك يخرج مػف تعػب إلػي تعػب مػف مشػمة لمشػمة  ػـ يبحػث عػف السػبب فػال 
يعرفو كذلؾ عمي لساف الفالح فيسأؿ ماذا جنتو يدم سؤاؿ استفياـ كانكار في نفس 

مف جناه فيزيد معني لـ يسػتكعبو كنفي لجنايتو كلكف المعرم يجد سبب ىذا العنت ك 
 الخفيؼ كىك جناية الكالد الذم انجبو يمكؿ الخفيؼ:   

                                           

معجز أحمد , ةبي العالء المعرم , تحميؽ الدكتكر: عبػد المجيػد ديػاب, دار المعػارؼ بمصػر  (ُ)
 ـ.ُْٖٗسنة 



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

ُُْٗ 

 يػػػػػػػػا كيمتػػػػػػػػا مػػػػػػػػاذا جنتػػػػػػػػو يػػػػػػػػدل

 

(ُ)يػػػػػدل بنػػػػػت فػػػػػكؽ التػػػػػراب الحيػػػػػاة ...
 

 

 يػػػػا ليػػػػت فأسػػػػي لػػػػـ تجميػػػػا يػػػػدم
 

 أك ليتنػػػػػػػػي يػػػػػػػػا اػػػػػػػػـك لػػػػػػػػـ أكلػػػػػػػػدا ...
 

 أما أبك العالء المعرم فيمكؿ: 

 ىػػػػػػػػػػػػػذا جنػػػػػػػػػػػػػاه أبػػػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػػػىب 

 

(ِ)نيػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػى أحػػػػػػػػػػػػدكمػػػػػػػػػػػػا ج ...
 

 

 .يمكؿ الخفيؼ:كمف اصيدة : تكمـ الفالح

 ضػػػػنيت حتػػػػى مػػػػا عرفػػػػت الضػػػػنى

 

 كالمػػػػػػكت طبػػػػػػى بعػػػػػػد طػػػػػػكؿ العنػػػػػػا ...

 

 شػػػػميت حتػػػػى اػػػػد جيمػػػػت الشػػػػماء

 

(ّ)كبلػػػػػػض اليػػػػػػأس لممبػػػػػػى الرجػػػػػػاء ...
 

 

كالمعني أنيا مف شدة أعمالو المضنية كالتي يعمميػا زمنػا طػكيال اعتػاد عمييػا 
شعر بتعب كال ضني كمف شدة إلفو لمشماء كمعايشتو لػو جيػؿ كألفيا حتي ماصار ي

مبدي  أنو شماء بؿ صار لو أمرا طبيعيا كشيئا مألكفا... ىذا المعني مأخكذ مف اكؿ ميحى
 : ٍبفي يىًزيدى المبرد النبٍحًكمُّ 

تبػػػػى أىًلٍفتيػػػػوي  ػػػػرِّ حى ػػػػسب الضُّ ٍدتي مى  تىعىػػػػكب

 

ٍسػػفي اٍلعىػػزىاًء ًإلىػػى ... ًنػػي حي ػػٍبرً  كىأىٍخرىجى (ْ)الصب
 

 

 كىك نفس المعني الذم أخذه الخفيؼ كصاغو في البيتيف المذككريف. 

                                           

 ُُْالديكاف : (ُ)
 ُُٓلزكـ مال يمـز , المعرم,ص: (ِ)
 ُُٓالديكاف : (ّ)
الػبعض ينسػػب البيػػت ةبػػي اةسػػكد الػػدؤلي لكنػػو جػاء كمعػػو بيػػت  آخػػر فػػي كتػػاب: المجالسػػة  (ْ)

كجكاىر العمـ , أحمد بف مركاف بػف محمػد الػدينكرم أبػك بكػر الماضػي المػالكي ,تػ : مشػيكر 
ق ُُْٗدار ابػف حػـز ,) -بف حسف آؿ سمماف أبك عبيدة ,نشر: جمعيػة التربيػة السػالمية 

 ـ(.ُٖٗٗ, 



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

ُُٗٓ 

كمف المعاني التي أخذىا الخفيؼ مف التراث اةدبي المديـ كصفو كىػك يتحػدث 
عف جكع الفالح المصرم كىك يبني تمؾ الصركح العظيمة اةىرامات فعبر ب )طػاكم 

 ؿ: الحشا( كىي صكرة لمجكع الشديد اديمة يمك

 أاػػػػػػكؿ إمػػػػػػا بػػػػػػت فػػػػػػي مضػػػػػػجعي

 

 (ُ)طػػػاكم الحشػػػا :تبػػػت يػػػدا مػػػف بنػػػاه ...
 

 كىذا المعني مأخكذ مف اكؿ الحطيئة كالذم فيو عف جائق لمدة  الث لياؿ:
طاكم  ىالثو عاًصًب البىطًف ميرًمؿو   . كى

 كمف اكؿ ينسب إلي الماـ عمي كـر اهلل كجيو:

 كالعػػػػػار فػػػػػي رجػػػػػػؿ يبيػػػػػت كجػػػػػػاره

 

 زؽ اةطمػػػػػػػارطػػػػػػػاكم الحشػػػػػػػا متمػػػػػػػ ...

 

كمػف اػكؿ ابػف خفاجػة اةندلسػي الػذم ذكػر أف الطػكل لمحشػا كلكنػو جػاء فػػي 
 معني المدح عند ابف خفاجة ةنو مف صفات الجماؿ لمنساء:

شا مييىفيىؼو طاكم الحى  كى

 . أما في أبيات الخفيؼ فانو مف الجكع كشدة الضنؾ

 كمف تناصو مق اةدب المديـ اكلو :

 غػػػػػػػػداة ذرفػػػػػػػػت عصػػػػػػػػى الػػػػػػػػدمكع

 

(ِ)فأرخصػػػػػػػت دمعػػػػػػػى لػػػػػػػدل أسػػػػػػػرل ...
 

 

كع التػي ال ػفمد اخذ المعني المشيكر ةبػي فػراس الحمػداني كالػذم سػطره لمدمػ
يستطيق المرؤ إخراجيا مق حاجتو ليا ليسػتري  فسػماىا عصػي الػدمق فالػدمكع ىػي 

 التي تأبي الخركج كترفض أف تنزؿ فيي العاصية:

                                           

 ُُٔالديكاف: (ُ)
 ُّّالديكاف :  (ِ)



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

ُُٗٔ 

أرىاؾى عىًصيب الٌدمًق ًشػيمىتيؾى الٌصػبري 
(ُ) 

 

... ... ...  ... ... 

كفػػي التنػػاص مػػق اةدب المػػديـ مػػا االػػو الخفيػػؼ فػػي معنػػي التجمػػد المفضػػكح 
كالتصبر المشيكر حيث يريد الرجؿ أف يستر حالو كيمنق ممالو لكف عيكنػو تفضػحو 

 كتنـ عميو كتظير ما يخفيو كتبدم ما يريد أف يكاريو: 

 يرييػػػػػػػػػا التجمػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػمتو

 

 (ِ)هفتكشػػػػػػػػؼ عينػػػػػػػػاه عػػػػػػػػف  سػػػػػػػػػر  ...

 

كاد أخذ ىذا المعني مػف الشػاعر عبػاس بػف اةحنػؼ الػذم صػاغ ىػذا المعنػي 
 بركعة فماؿ:

 ال جػػػػػػزل اهلل دمػػػػػػق عينػػػػػػي خيػػػػػػرا

 

 كجػػػػػػػػػزل اهلل كػػػػػػػػػؿ خيػػػػػػػػػر لسػػػػػػػػػاني ...

 

ـٌ دمعػػػػػػى فمػػػػػػيس يكػػػػػػتـ شػػػػػػيئا  نػػػػػػ
 

 (ّ)كرأيػػػػػػػػػػػػت المسػػػػػػػػػػػػاف ذا كتمػػػػػػػػػػػػاف ...
 

 كمف تناصو مق اةدب المديف اكلو:

 كانيػػػض إلػػػى المػػػكت كخػػػض لجػػػو

 

 (ْ)مبتسػػػػػػػػػما فػػػػػػػػػى كجيػػػػػػػػػو اةاػػػػػػػػػتـ ...
 

يعمػـ  ىذا المعني كتمؾ الصكرة التي تظير البطػؿ يػدخؿ إلػي سػاح الػكغي كىػك
أنو سكؽ يمكت كرغـ ىذا الشعكر المريق فيك يممي المػكت فرحػا مسػركرا مستبشػرا 

 بو غير خائؼ كال كجؿ ىذا المعني مأخكذ مف المتنبي في مدحو لسيؼ الدكلة:

ػػكٍ  مػػا فػػي المى اىٍفػػتى كى  ًت شػػؾٌّ لكىاًاػػؼو كى

 

ـي  ... فػػػػًف الػػػػٌردىل كٍىػػػػكى نػػػػاًئ  كأٌنػػػػؾى فػػػػي جى

 

                                           

,  دار الكتػػاب العربػػي ُٔخميػػؿ الػػدكييي, ص : .ديػكاف أبػػي ًفػػراس الحمػػداني, شػػرح: الػػدكتكر (ُ)
 ـ.ُْٗٗ ق ,ُُْْبيركت, الطبعة ال انية 

 ُِّالديكاف :  (ِ)
الكتػػػب  , مطبعػػػة دار ٖٓص : ديػػػكاف العبػػػاس بػػػف اةحنػػػؼ , تحميػػػؽ : عاتكػػػة الخزرجػػػي , (ّ)

 .ـُْٓٗالمصرية ,
 .ُّٓالديكاف :  (ْ)



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

ُُٕٗ 

ػػػػػةن  ػػػػى ىىزيمى ػػػػٌر بػػػػؾى اةبطػػػػاؿي كىٍممى  تىمي
 

ـي  ... ٌضػػػػػػاحه كى ىٍلػػػػػػريؾى باًسػػػػػػ ٍجييػػػػػػؾى كى كى  (ُ)كى
 

ف مػف ػػػاص مػق اةدب المػديـ كيػذكر رمزيػكفي اصيدة :الجزائر المجاىدة . يتن
, ا ػر ككػػاف يرعيػػاف اللػػنـ فعشميػػػزؿ كىمػػا اػػيس كليمػػي كىػػـ مػػف بنػػي عامػػرمػػكز اللػػ

و شػػعر بحبيػػا كزكجيػػا غيػػره فجػػف ػا طمبيػػا رفػػض ابكىػػا عمػػي عػػادة العػػرب ةنػػػكلمػػ
ف النػاس حتػي مػات مممػي ػش مػػكعاش ىائمػا عمػي كجيػو يػأنس بػالكحش كيستكحػ

 ال ةعمي درجات العشؽ.ػي م ػار كليمػار كصػف أحجػبي

 نسػػػػػػػػػػػيت كػػػػػػػػػػػؿ فتػػػػػػػػػػػاة ايسػػػػػػػػػػػيا

 

(ِ)كاىػػػػػػاكػػػػػػؿ ليمػػػػػػى كدعػػػػػػت فيػػػػػػو ى ...
 

 

 كاد تناص مق المتنبي في بيتو الشيير الذم يمكؿ فيو:

 الخيػػػػػؿ كالميػػػػػػؿ كالبيػػػػػػداء تعرفنػػػػػػي

 

 كالسػػػػيؼ كالػػػػرم  كالمرطػػػػاس كالممػػػػـ ...

 

 تناص مق معانيو الخفيؼ فيمكؿ:
 أخػػػك الخيػػػؿ كالسػػػيؼ كالبيػػػد كالميػػػؿ

 

(ّ)يمضػػػى فيزجػػػى الػػػردل كيػػػؼ شػػػاء ...
 

 

حػػدث عػػف أف الحػػب الػػذم يعانيػػو ىػػك كفػػي اصػػيدة : حينمػػا كنػػا صػػليريف. يت
كمحبكبتو اد اسر امبييما منذ كانا صليريف ال يدركاف متاعػب الحيػاة كال يعرفػاف مػا 
فييا مف صفات الكره كالمكر كسػكء فعػاؿ النػاس كال يظنػاف اف الػدنيا تتممػب بالنػاس 

 يمكؿ الخفيؼ:

 يػػػػػػػا زمانػػػػػػػا عرفتػػػػػػػو حػػػػػػػيف كنػػػػػػػا
 

 (ْ)نشػػػػبو الزىػػػػر فػػػػى معػػػػانى النمػػػػاء ...
 

                                           

 .ٓٔديكاف المتنبي:  (ُ)
 َُٕالديكاف :  (ِ)
 َُٕالديكاف :  (ّ)
  ِْٖاف : ك الدي (ْ)



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

ُُٖٗ 

 عػػػػػرؼ الحػػػػػب منػػػػػذ كنػػػػػت صػػػػػليراأ
 

 (ُ)مطمئنػػػػػػػػا  إلػػػػػػػػى نعػػػػػػػػيـ الحيػػػػػػػػاة ...
 

كاد أخذ ىذه المعاني مف شعر ايس بف الممكح كتناص معو حيث يتحدث عف 
 نفس الحالة كىي العشؽ في الصبا كالحب في الصلر فيمكؿ:

 تعممػػػػػت ليمػػػػػى كىػػػػػي غػػػػػر صػػػػػليرة

 

 كلػػػػـ يبػػػػد لألتػػػػراب مػػػػف  ػػػػدييا حجػػػػـ ...
 

 يػػػت أننػػػاصػػػليريف نرعػػػى الػػػبىيـى يال

 

 إلػػػى اليػػػـك لػػػـ نكبػػػر كلػػػـ تكبػػػر الػػػبىيـي  ...
 

اكلو مف اصيدة :لماء .تناص مق الفرزدؽ كأخذ معناه الذم ذكره عندما يككف 
االنساف شديد الحياء فال ينظر في عيني مف يخاطبو كال يصػكب نظػره فيػو , تنػاص 

فمما كاؼ الخفيؼ مق ىذا المعني كأخذه في كصؼ المحبكبة التي يالحظيا كيراابيا 
ينظر إلييا لـ تستطق مف شدة الحياء أف تنظر إليو بػؿ اطػرؽ إلػي اةرض كأغضػت 

 مف شدة حيائيا يذكر الخفيؼ ىذا المعني فيمكؿ:
 أطراػػػػػػػت عفػػػػػػػة كأغضػػػػػػػت حيػػػػػػػاء

 

(ِ)إذ رأتنػػػػػػػي محػػػػػػػداا فػػػػػػػى اشػػػػػػػتياؽ ...
 

 

كاد ذكر ىذا المعني الفرزدؽ كىك يمػدح زيػف العابػديف بػف الحسػيف فػذكر مػف 
كمػػف أجمػػؿ سػػماتو أنػػو حيػػي خجػػكؿ كالحيػػاء مػػف اليمػػاف ,كمػػف ىػػذه حسػػف خممػػو 

السمات التي كر يا مف اىمو اةطيار كزادىا مف نفسو الزكيػة الحيػاء حيػث ال ينظػر 
في كجو محد و حياء كمحد ػو ال يسػتطيق أف ينظػر فػي كجيػو ىيبػة كىػذه المفاراػة 

يلضػي حيػاء كذاؾ  العجيبة بػيف الفعمػيف فكالىمػا يلضػي كلكػف الػدافق مختمػؼ فيػذا
 يلضي ىيبة يمكؿ الفرزدؽ : 

ياءن ك ييٍلضى ًمٍف مىيابىًتوً    ييٍلًضي حى

                                           

  ِْٖاف : يك الد (ُ)
 ِْٓالديكاف : (ِ)



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

ُُٗٗ 

كفي اصيدة : جماؿ كشكؾ. بتناص الخفيؼ مق المتنبي في معني جميؿ كىك 
ك ػاع بمباىػػأف الجيؿ نعمة لمف يتمتق بو كأف العمؿ يصػاحبو الشػمكة كعػدـ االستمتػ

ـ فيػك ال يينػأ عمػي ػيعيش لآلخريف كيفكر فيي الحياة ةف العااؿ ال يعيش لنفسو بؿ
 حاؿ يمكؿ الخفيؼ:

 نعماؤىػػػػػػػػػػػا أف تجيػػػػػػػػػػػؿ اةنعمػػػػػػػػػػػا

 

(ُ)كغايػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػمكة أف تعممػػػػػػػػػػػػػا ...
 

 

 كىذا المعني تناص مق اكؿ المتنبي: 

 ذك العمػػػؿ يشػػػمى فػػػي النعػػػيـ بعممػػػوً 

 

 كأخػػػػػك الجيالػػػػػة فػػػػػي الشػػػػػماكة يػػػػػنعـ ...

 

العمػػؿ يالزمػػو اليػػـ كعػػدـ الراحػػة فكالىمػػا ألفػػاظ متلػػايرة لمعنػػي كاحػػد كىػػك أف 
 كالجيؿ يالزمو الصفاء كخمك الباؿ كعدـ الفكر الذم يزيؿ الراحة.

 
 
 .هع األدب احلدٌث وادلع طر  : ث  ٍ

الشػػاعر ابػػف مجتمعػػو يعػػايش اضػػاياه , كيعبػػر عػػف طمكحػػو كتطمعاتػػو , كمػػا 
سػانية يديف سمكطاتو كتأزماتو , ةنػو جػزء مػف حممػة التكاصػؿ مػق مظػاىر الحيػاة ان

فػػي مختمػػؼ عصػػكرىا , كىػػك ال يبػػدع بعيػػدا عمػػا يجػػرل مػػف حكلػػو ؛ لػػذا يبحػػث عػػف 
مادة إبداعو مف مخزكنو المعرفي , فيتالاى كيتداخؿ معو ضمف نسيك النتاج اةدبي 

 (ِ) .بشكؿ مباشر أك غير مباشر
ككانػػت ىػػذه الدراسػػة تحتػػاج لمػػراءة الشػػعراء المعاصػػريف ليػػذا الشػػاعر لنػػرم 

بيػنيـ كلكػف ىػذا سػيطيؿ البحػث كسػيحتاج لفػراد بحػث آخػر نسػتعيف التناص بينو ك 
 باهلل عمي عممو إف يسر اهلل. 

                                           

 ِْٖالديكاف :  (ُ)
حاتو ي الحػديث ,أسػامة عػزت شػػالت الفنية لصػكرة الػدـ فػي الشػعر الفمسطينػػػػػالتشكي: انظر  (ِ)

 .ُٓص 



 

  

 

 
                                       د/ محمد عمر أبك ضيؼ                             " دراسة تحميمية فنية" التناص عند محمكد الخفيؼ      

 

َُِٗ 

كمػف تناصػو مػػق اةدب المعاصػر اػػكؿ الخفيػؼ كىػػك يتحػدث عػػف جيادنػا ضػػد 
 اةعداء في مختمؼ اةزماف فبمكؿ:

 سػػػػػػػػػؿ الحريػػػػػػػػػة الحمػػػػػػػػػراء عنػػػػػػػػػا

 

(ُ)ألػػػػػػػػػـ نكسػػػػػػػػػق أعادينػػػػػػػػػا اتػػػػػػػػػاال  ...
 

 

العبػارات التػي طػارت بيػا الػدنيا ةميػر الشػعراء أحمػد  كالحرية الحمراء ىي مف
 شكاي في اصيدتو عف نكبة دمشؽ كالتي منيا ىذا البيت:

مػػػػػػػػػػػػػػراًء بػػػػػػػػػػػػػػابه  يبػػػػػػػػػػػػػػًة الحى رِّ  كًلمحي

 

ةو ييػػػػػػػػػػػػػدىؽُّ  ... ػػػػػػػػػػػػػػربجى  ًبكيػػػػػػػػػػػػػؿِّ يىػػػػػػػػػػػػػدو ميضى

 

ؼ الحريػة بػالحمراء داللػة عمػي أف الحريػة ال تعطػي ةىميػا بسػيكلة كال ػككص
البد فييا مف التضحية بالدماء كبذؿ اةركاح ؛ فحمرة الحرية آت تمن  ليـ بيسر بؿ 

 مف صبليا بالدماء كبذؿ الميك كالنفكس ةجميا.
 كمف تناصو مق اةدب المعاصر اكلو مف اصيدة )كداع(:

 يػػػػػػػػؤراني طيػػػػػػػػؼ ىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػكداع

 

 كتبعػػػػػػػػػػػػػػػػث ذكػػػػػػػػػػػػػػػػراه أشػػػػػػػػػػػػػػػػجانية ...

 

 أغنػػػػػػػػػي لمػػػػػػػػػرآه لحػػػػػػػػػف اةسػػػػػػػػػي
 

 (ِ)ككػػػػػػػػػـ أليػػػػػػػػػـ الكجػػػػػػػػػد ألحانيػػػػػػػػػو ...
 

نػػػػػػي لػػػػػػذك كبػػػػػػرة فػػػػػػي الخطػػػػػػكب  كا 
 

ف اغػػػػػػػػػػرؽ الرفػػػػػػػػػػؽ أجفانيػػػػػػػػػػو ...  (3)كا 
 

كىذا اةرؽ بالميػؿ لميمػـك كاةحػداث كالبعػد عػف اةحبػاب كمفػاراتيـ كأ ػر ذلػؾ 
في الرؽ الماتؿ المانق لمراحة كالمجافي لمنـك ىػك مػا اشػتير عػف رب السػيؼ كالممػـ 

 يرة:محمكد سامي الباركدم كالذم لو اصيدة مشيكرة تسمي طيؼ سم

 تػػػػػػأكب طيػػػػػػؼ مػػػػػػف سػػػػػػميرة زائػػػػػػر

 

 كمػػػػا الطيػػػػؼ إال مػػػػا تريػػػػو الخػػػػكاطر ...

 

                                           

 ٖٔالديكاف : (ُ)
 .ُُّالديكاف :  (ِ)
 .ُُّالديكاف :  (ّ)
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 طػػكل سػػدفة الظممػػاء كالميػػؿ ضػػارب
 

 بأركااػػػػػػػػو كالػػػػػػػػنجـ بػػػػػػػػاةفؽ حػػػػػػػػائر ...

 

 فيػػػػػا لػػػػػؾ مػػػػػف طيػػػػػؼ ألػػػػػـ كدكنػػػػػو

 

 زاخػػػػػر الجنػػػػػكبيمحػػػػػيط مػػػػػف البحػػػػػر  ...
 

 تخطػػػى إلػػػى اةرض كجػػػدا كمػػػا لػػػو

 

 سػػػػكل نػػػػزكات الشػػػػكؽ حػػػػاد كزاجػػػػر ...
 

 بػػػػػػػث كسػػػػػػػار كليتػػػػػػػوألػػػػػػػـ كلػػػػػػػـ يم

 

 أاػػػػػػاـ كلػػػػػػك طالػػػػػػت عمػػػػػػي الػػػػػػدياجر ...

 

 تحمػػػػػػػؿ أىػػػػػػػكاؿ الظػػػػػػػالـ مخػػػػػػػاطرا

 

 بمػػػػػػػف جػػػػػػػادت ال تخػػػػػػػاطر كعيػػػػػػػدم ...

 

فػػالخفيؼ اسػػيره كأسػػيد ليمػػو مػػركر طيػػؼ الػػكداع فػػي خػػاطره كجعمػػو يصػػاب 
بالشجف كيحزف كيلني ألحاف الحػزف كالبكػاء كىػك عػيف مػا اصػاب البػاركدم عنػدما 

سػػميرة كتػػذكر الفػػراؽ كلحظػػات حزنيػػا عنػػدما كدعتػػو فػػأرؽ و ػؼ ابنتػػػو طيػػػمػػر بذىنػػ
 .كما الخياؿ إال انعكاس ما فى الممكب لما مر بخيالو, ر ككالىما جفاه النـكػكسي
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 ادلطلب اارابع 
 ااتن ص ااشعبً واألسطىري

يتماطق المكركث كاةدب الشعبي مق مختمؼ المرجعيات المعرفية كال مافية مف 
عتمػدات كغيرىػا , ذلػؾ أف المػكركث يم ػؿ الػذاكرة الجماعيػة تاري  كأدب كأسطكرة كم

ؿ عفػػكم ػا بشكػػػالشػػعبية فػػي حيػػاة اةمػػة كيعبػػر عػػف مشػػاعرىا كحاجاتيػػا كتطمعاتيػػ
ى الجماعػػة أك ال كعييػػا ػي كعػػػصػػادؽ فيػػك جػػزء مػػف ال مافػػة الجماعيػػة المسػػتمرة فػػ

 (ُ). كيشكؿ نمط سمككيا كطباعيا كمعتمداتيا
رم مػق المػكركث الشػعبي فػي صػكرة حكايػة اك سػيرة كيأتي ىػذا التنػاص الشػع

شعبية فالحكاية كالسيرة الشعبية فف أبدعو الخياؿ ,إمػا لتفسػير أحػداث تاريخيػة ,أك 
لتعميؿ بعض التليرات االجتماعية ,أك لنسك العابر كأحاديث السمر .كتطكير الشعراء 

ث يتػي  لممصػيدة لدالالت الرمػز الشػعبي ينػأل بتجػارييـ الشػعرية عػف التمميػد , بحيػ
 . (ِ)نكعا مف التكتر النامي لالستيحاء مف الدالالت الجديدة

أك في صكرة م ؿ شعبي كيرتبط الم ؿ بخالصة تجػارب كخبػرات الشػعكب كافػة 
كيمتػػاز بػػالتك يؼ كالعمػػؽ مػػق اليجػػاز ممػػا يػػؤدل إلػػى سػػرعة انتشػػاره بػػيف عامػػة 

 .(ّ)الناس
الشػػاعر ابػػف مجتمعػػو ,كيػػرث أك أف الشػػاعر يتنػػاص مػػق عػػادة أك تمميػػد ةف 

تاريخػػو االجتمػػاعي بعاداتػػو كتماليػػده ,كالخطيػػب ابػػف دكرا الخميػػؿ ,تمػػؾ المريػػة التػػي 
 .حفرت اخاديدىا في ذاكرتو الحية
                                           

صكت التراث كاليكية :دراسة في اشكؿ التناص الشعبي في شعر تكفيؽ زيػاد .د. تكفيػؽ زيػاد  (ُ)
 .َُْـ,صََِٖ,ِ-ُ,عِْد. إبراىيـ نصر مكسى ,مجمة جامعة دمشؽ ,مك

 .ُٔ ي نمكذجا ,حصة ديادل , صانظر التناص في الشعر العربي الحديث :البرغك  (ِ)
 .ُِِانظر التناص بيف النظرية كالتطبيؽ .د. أحمد طعمة حمبى ,ص (ّ)
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 كمف تناصو مق اةم مة اكؿ الخفيؼ:

 تركعنػػػػػػػػػي كبػػػػػػػػػكة ىػػػػػػػػػذا الجػػػػػػػػػكاد

 

(1)يسػػػػػػػػػػػػػػػػػمط ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػف كىػػػػػػػػػػػػػػػػػف ...
 

 

مػأخكذ مػف كممػة مشػػيكرة  كالم ػؿ المشػيكر لكػؿ جػػكاد كبػكة ,كلعػؿ ىػذا الم ػػؿ
االيا لمحجاج :) أييا اةمير: لكؿ جكاد كبػكة, كلكػؿ شػجاع نبػكة, كلكػؿ  ِالبف المرية

كريـ ىفكة ( كصارت مف الشيرة م ال يضرب لكؿ عااػؿ يخطػ  فػي أمػر مػا, كتمكلػو 
كػػؿ النػػاس فػػي كػػؿ مكاػػؼ يػػزؿ فيػػو الحمػػيـ أك يخطػػ  فيػػو عااػػؿ كصػػار ترا ػػا شػػعبيا 

 في كؿ مكاؼ. ,كيستعممو الشعراء
كىػك أحػد  كفاء النيػؿ كمف تناص الخفيؼ مق العادات كالتماليد تناصو مق عيد

التػي ترجػق إلػى العيػد المصػرم المػديـ منػذ سػبعة آالؼ عػاـ, كمػا  المصػرية اةعياد
. لػػـ يتليػػر مػػف االحتفػػاؿ شػػيء, سػػكل أف  المصػػريكف زاؿ يحتفمػػكف بػػو حتػػى اليػػـك
بػؿ ااتصػر اةمػر عمػى االحتفػاؿ  النيػؿ مصرييف لـ يعكدكا يممكا بعركًس خشبية فيال

النيػػر, كىػػـ يميسػػكف مػػاء النيػػؿ فػػاذا كصػػمت لمنسػػكب معػػيف مبشػػر   عمػػى ضػػفاؼ
سالـ كىـ عمي ذلؾ كلـ يلير إال ما ايؿ مف أنيـ بالخير ؛يحتفؿ المصريكف كجاء ال

 بؤكنة , يمكؿ الخفيؼ: ُّكانكا يممكف بعركس فمنق ىذا كاالحتفاؿ يـك 

 كفػػػػػػػػػػػاؤؾ عيػػػػػػػػػػػد يعػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػبالد

 

 (ّ)كيلمػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػالخير أركانيػػػػػػػػػػػػػػا ...
 

 
                                           

 ُِٕالديكاف : (ُ)
كابف الًمًريبة ىك أيكب ابف الًمًريبػة كىػي أمػو, كاسػـ أبيػو يزيػد بػف اػيس. أعرابػي أٌمػي, فصػي   (ِ)

يػة. كاػد شػيد لػو  مفكه. برع في الخطابة حتى صار يضرب الم ؿ بو؛ فيماؿ: أبمغ مف ابف الًمرِّ
بػػالتفكؽ فػػي الفصػػاحة كالخطابػػة عممػػاء كبػػار, مػػنيـ اةصػػمعي. ككانػػت لػػو درر عػػف الخيػػؿ 

 .العربية
 َٗالديكاف :  (ّ)
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 أهن ادلظ در وادلراجع
 ادلظ در : -1

, ط. محمػػكد الخفيػػؼ ديػػكاف شػػعر .كالدراسػػة ؿ: عمػػي محمػػد محمػػكد الخفيػػؼ 
 ـ.ََِٔالييئة المصرية العامة لمكتاب 

 ادلراجع : -2
 أوال : ااقرآى ااكرٌن.

 ث  ٍ : احلدٌث اانبىي ااشرٌف.
 (.البخارم  صحي ) ككتابو محمد بف إسماعيؿ البخارم,, الماـ البيخارم -ُ
 (.صحي  مسمـ)مسمـ بف الحٌجاج النىٍيسابكرم, ككتابو  ,الماـ مسمـ  -ِ
 (.سينف النىسائي)أحمد بف شعيب النىسائي, ككتابو , ائيالماـ النىس -ّ
د -ْ ػػميماف بػػف اةٍشػػعىث السجٍسػػتاني, , المػػاـ أبػػك داكي سيػػنف أبػػي ) ككتابػػو سي

 (.داكد
ػػػٍكرة الًتٍرًمػػػذم,, المػػػاـ الًتٍرًمػػػذم -ٓ سيػػػنف ) ككتابػػػو محمػػػد بػػػف عيسػػػى بػػػف سى
 (.جامق الترمذم )كٍ ( أالترمذم
وٍ   -ٔ سينف ابف ) ككتابو حمد بف يىزيد ابف ماجو المٍزكيني,م , الماـ اٍبف مىاجى
 (.ماجوٍ 

 , دار الرياف لمتراث )د.ت(.تفسير المرطبي  -ٕ
 ث ان  : ااكتب واادراس ث.

بيػػركت: دار  -النسػػاف بػػيف العمػػـ كالػػديف : د. شػػكاي أبػػك خميػػؿ , دمشػػؽ -
 ـ.ُُٕٗالفكر 

, دعمي عشرم زايد استدعاء الشخصيات الترا ية في الشعر العربي الحديث  -
 .ـُٕٗٗىػػُُْٕالماىرة  , دار الفكر العربي ,
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 البيضاء, الدار , محمد مفتاح ,"التناص استراتيجية" الشعرم الخطاب تحميؿ -
 . ـ ُٖٓٗ)اةكلي( كالنشر, لمطباعة التنكير دار

عمر بف مظفػر بػف عمػر بػف محمػد ابػف أبػي الفػكارس, , تاري  ابف الكردم -
دار الكتػب  ػػ(قْٕٗيف ابػف الػكردم المعػرم الكنػدم )المتػكفى: حفص, زيف الػد أبك

 . ـُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ, (اةكلى )يركت, بالعممية
ػػػًديثً  - زىاًئػػػًر ًفػػػي المىػػػًديـً كىالحى ػػػدو الًميًمػػػيِّ , تىػػػاًري ي الجى مب  , لمشبػػػٍيً  ميبىػػػارىؾو ٍبػػػًف ميحى

مي بمبنػاف سػنة المؤسسة الكطنٌيػة لمكتػاب بػالجزائر باالشػتراؾ مػق دار اللػرب السػال
 . (ـُٖٔٗق )َُْٔ
د. خميػػؿ اينالجيػػؾ ,  تػػاري  الدكلػػة الع مانيػػة مػػف النشػػكء غمػػي االنحػػدار , -
 ـ.ََِِد. محمد .ـ. اةرناؤكط , دار المدار السالمي. )اةكلي(  ترجمة :
 د. أحمد طعمة حمبػى  اتي نمكذجا ,يالتناص بيف النظرية كالتطبيؽ شعر الب -

 .ـََِٕكرية  لمكتاب, سكريا الييئة العامة الس
لمنشػر  عمػكف مؤسسػة عٌمػاف, الزعبػي, أحمػد كتطبيميػا, نظريػا التنػاص -
 .ـَََِ)ال انية(  كالتكزيق,
 )اةكلػي(الكبرل, عمػاف الجزائػرم, أمانػة عٌمػاف الػنص, محمػد تخصػيب -
 .ـَََِ
خيػػرة حمػػر العػػيف, جػػدؿ الحدا ػػة فػػي نمػػد الشػػعر العربػػي, منشػػكرات اتحػػاد  -
 ., دمشؽـُٔٗٗلعرب, كتاب ا
 الككيػت, حمػكدة, العزيػز الػنص, عبػد سػمطة فػي دراسػة التيػو مف الخركج -

 .ـََِّ )االكلي( المعرفة, عالـ
ديػػكاف الفػػرزدؽ, شػػرحو كضػػبطو كاػػدـ لػػو/ اةسػػتاذ عمػػي فػػاعكر, الطبعػػة  -

 ـ .ُٕٖٗ -ىػ َُْٕاةكلى, دار الكتب العممية, 
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 ـ.ُّٖٗ -ىػَُّْكالنشر, ديكاف المتنبي , دار بيركت لمطباعة  -
ديػػكاف أبػػي ًفػػراس الحمػػداني, شػػرح: الػػدكتكر/ خميػػؿ الػػدكييي, دار الكتػػاب  -

 ـ.ُْٗٗ -ىػُُْْالعربي بيركت, الطبعة ال انية 
ديػػكاف ابػػف خفاجػػة, تحميػػؽ: عبػػد اهلل سػػنده, دار المعرفػػة, الطبعػػة اةكلػػى  -
 . ـََِٔ -ىػُِْٕ
مفيػػد محمػػد .د دراسػػة كتبكيػػب ,ديػػكاف الحطيئػػة بركايػػة كشػػرح ابػػف السػػكيت -

 ـ.ُّٗٗ_ ىػ ُُّْالطبعة االكلى  اميحة, دار الكتب العممية بيركت
مطبعػة دار الكتػب  تحميؽ : عاتكػة الخزرجػي , , ديكاف العباس بف اةحنؼ -

 .ـُْٓٗالمصرية ,
المزكميػػات ,ةبػػي العػػالء المعػػرم, تػػ : أمػػيف عبػػدالعزيز الخػػانجي ,مكتبػػة  -

 ة الخانجي الماىرة.اليالؿ بيركت, مكتب
 ال مافيػػة الشػػؤكف دار بلػػداد, جعفػػر العػػالؽ, المرئيػػة, عمػػي الداللػة -
 . ـََِِ)اةكلي(العامة,
بداالتو, بنياتو الحديث العربي الشعر -  تكبماؿ, الملرب , دار بنيس, محمد كا 
 الجزء ال الث., )اةكلي(
بيػػركت ,  ظػػاىرة الشػػعر المعاصػػر فػػي الملػػرب, محمػػد بنػػيس, دار التنػػكير -
 .ـُٖٓٗ )ال انية(
أبػك عمػى الحسػف بػف رشػيؽ الميركانػي ,  لعمدة في محاسػف الشػعر كآدابػوا -

, دار الجيػػؿ , محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد( تػػ  : ىػػػ ّْٔاةزدم )المتػػكفى: 
 . ـ ُُٖٗ -ىػ  َُُْ, (الخامسة)

 تكبماؿ دار البيضاء, الدار الزاىي, فؤاد:ترجمة ا,يكرستيف جكليا النص, عمـ -
 .ـ ُُٗٗ)اةكلي( لمنشر,
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الفصػؿ الخػامس بمفيػـك )في أصكؿ الخطاب النمدم الجديد, مارؾ أنجينك,  -
, دار ـُٕٖٗ, ُأحمػػػػد المػػػػديني, ط , ت.(التنػػػػاص فػػػػي الخطػػػػاب النمػػػػدم الجديػػػػد

 .الشؤكف ال مافية, بلداد
 المػاىرة, مػكافى, المرجعيػة, عبػد العزيػز إلػى التأسػيس مػف الن ػر اصػيدة -

 .ـََِْ, ُط  لم مافة, اةعمى مسالمج
 مػف دمشػؽ, كالمعاصر, خميؿ المكسى , الحديث العربي الشعر في اراءات -
 .ـ َََِالعرب   الكتٌاب اتحاد منشكرات
 دار مجػدالكم كفمسطيف, إبراىيـ خميؿ, اةردف في الحديث الشعر معالـ مف -
 .ـََِٔ )اةكلي(,عٌماف,
م إيجمػتف, ت. إبػراىيـ العمػي, دار الشػؤكف ممدمة في النظرية اةدبيػة, تيػر  -
 .ـُِٗٗال مافية, 
 ., بلدادـُِٗٗ, ُفخرم صال , ط ت. المبدأ الحكارم, تكدكركؼ, -

 رابع : اجملالث اادورٌ ث ااعلوٍت.
)إنتػػاج معرفػػة بػػالنص(, حسػػيف خمػػرم, ممػػاؿ فػػي مجمػػة دراسػػات عربيػػة,  -

 ., بيركتـُٕٖٗتشريف أكؿ  -أيمكؿ ِّ, السنة ُِ-ُُع
النمد,  في عالمات العربي الحديث, الشعرم الخطاب في التناص استراتيجية -
 . ىػُِّْشكاؿ  جدة, اةدبي, جدة نادم عباس, جابر محمكد
التنػػاص المرآنػػي فػػي شػػعر محمػػكد دركيػػش كامػػؿ دنمػػؿ , د. عمػػي سػػميمي  -

 ٗراف ع:ػػػػكرضػا كيػالي, مجمػة دراسػات فػي الملػة العربيػة كآدابيػا ,جامعػة سػمناف إي
 .ـَُِِ,

)التناص كاةجناسية في النص الشعرم(, د. خميؿ المكسى, مماؿ في مجمة  -
 .,, دمشؽِٔ, السنة ـُٔٗٗ, أيمكؿ َِٓالمكاؼ اةدبي, ع
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 الككيػت, البيػاف, الفيػا, عجػب عبػد المػنعـ ,"الحدي ػة المصػيدة فػي التناص -
 . ّٓٓ دد :عال اةدباء, رابطة

 مجمػة تركػي الملػيض , المعاصػر, ربػيالمل الشػعر مػف نماذج في التناص -
 .ـََِِ,  ُ دد:عال, َِ :مجمدال كالملكيات, ا داب سمسمة اليرمكؾ, أبحاث

 الشاراة, مفيد, كالالشعكر, نجـ كالكعي التضميف أك االاتباس بيف التناص -
 .ـ ََُِيناير , ٓٓ دد:عال الخميك, جريدة ال مافة, بياف ممحؽ

 النػادم جػدة, اهلل اللػذامي , عبػد كالنظريػة, لنمػدا في مماالت اةسئمة  مافة -
 .ـُِٗٗ)ال انية( ال مافي, اةدبي

دراسػػة فػػي اشػػكؿ التنػػاص الشػػعبي فػػي شػػعر تكفيػػؽ )صػػكت التػػراث كاليكيػػة -
مجمػػػػػػة جامعػػػػػػة دمشػػػػػػؽ  .د. تكفيػػػػػػؽ زيػػػػػػاد د. إبػػػػػػراىيـ نصػػػػػػر مكسػػػػػػى , (زيػػػػػػاد

 . ََِٖ,ُددعال,ِْمد:مجال
 د. شػػجاعي بالغػػة التنػػاص اةدبػػي(, )الميػػث كالخػػراؼ الميضػػكمة دراسػػة فػػ -

, دار ـُٖٗٗ, السػػػنة ال ال ػػػة ُٕالعػػػاني, ممػػػاؿ فػػػي مجمػػػة المكاػػػؼ ال مػػػافي, ع
 .الشؤكف ال مافية, بلداد

دد الحػادم عػال الشػاراة, الرافػد, مجمػة أةسػدم, السػتار الػنص, عبػد ماىيػة -
   . ـَََِكال ال كف ,

عبػػد السػػتار جبػػر اةسػػدم , اػػراءة فػػي إشػػكاليتو النمديػة ,  ماىيػة التنػػاص: -
 . )بحث عمي شبكة المعمكمات الدكلية (

http://www.aljabriabed.net/n28_09fikrassad.htm  
التناص آفاؽ التنظير  كآليات التطبيؽ ,د.خالد بف ربيػق بػف محمػد الشػافي  -

 )د.ت( )د.ط(.
  


