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 "دراسخ تطجٛقٛخ"يستٕٚبد انتُبص يف شعر حمًذ ثٍ انطهجّ ادلٕرٚتبَٙ 

 فاطمه محمد قطب محمد .
 قسـ األدب كالنقد، كمية البنات اإلسبلمية بأسيكط، جامعة األزهر، مصر.

  fatmakotb973.el@azhar.edu.egالبريد الجامعي اإللكتركني: 
 ادلهخض: 

التنػػػػاص مػػػػف الظػػػػكاهر النقديػػػػة الحدياػػػػة التػػػػي ظ ػػػػرت فػػػػي األدب فػػػػي منتصػػػػؼ    
الستينيات عمػ  يػد الباحاػة السرنسػية "جكليػا كريسػتيسا"، اػـ تناكلػه العديػد مػف النقػاد 

ـ التناص كأنكاعه هذا كقد اختمست كج ات نظر النقاد حكؿ مس ك  .بالدراسة كالتطبيؽ
كأشػػكاله كمسػػػتكياته، كمػػا حػػػدث خمػػػط كاسػػف بينػػػه كبػػػيف المسػػاهيـ النقديػػػة القديمػػػة 

كغيرهػػػا، كم مػػػا يكػػف مػػػف أمػػػر فػػ ف التنػػػاص يػػػدرس  ،كاألخػػذ ،كالتضػػػميف ،كالسػػرقة
، كمػا ترسػب فػي الػنص الحاضػر مػف  اػػار بػيف النصػكص السػابقة كالحاضػرة العبلقػة

ناكلػػت هػػذا مػػف خػػبلؿ أشػػعار محمػػد بػػف الطمبػػه جماليػػة، كال ػػدؼ مػػف تكظيسػػه. كقػػد ت
التي كردت في ديكانه؛ ذلؾ الشاعر المكريتاني العالـ الجميؿ، الشػاعر السػذ، ككشػست 

، كمػػف أهػػـ المػػن ا التكػػامميعػػف مسػػتكيات التنػػاص فػػي شػػعرم، كقػػد اعتمػػدت عمػػ  
 ابػػف الطمبػػه مػػف التنػػاص مػػف القػػر ف الكػػريـ كاألحاديػػث النبكيػػة نتػػا ا البحػػث ركاػػار

الشػػػريسة، كهػػػذا يرجػػػف رلػػػ  نشػػػأته الدينيػػػة، كأف مسػػػتكيات التنػػػاص   االجتػػػرارم ػػػػػ 
م تتسػاكت فػي قمت ػا ككارت ػا ر اإلشارم ػػ االمتصاصي ػػػ الحػكارم ا التػي كردت فػي شػع

حسػػب المكقػػؼ كالسػػياؽ، ف ػػي تصػػدر عػػف كعػػي منػػه كقصػػد، اسػػتطاع ابػػف الطمبػػه 
 كارم ك را ه إلقناع المتمقي كاستمالته.بمقدرته السنية أف يطكع التناص لمتعبير عف أف

، التناص، مستكيات، دراسة، مكريتانيامحمد بف الطمبه،  انكهًبد ادلفتبحٛخ:
 تطبيقية. 
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Abstract: 

  Intertextuality is one of the modern critical phenomena that 

appeared in literature in the mid-sixties In research the 

French researcher Julia Kristeva, and then many critics 

addressed it with study and application. This has been 

Opinions of critics differed About intertextuality, its types, 

forms, and levels, and there has been a wide confusion 

between it and the old critical concepts such as theft, 

inclusion, taking, etc. Whatever the matter, intertextuality 

studies the relationship between previous and present texts, 

and the aesthetic effects deposited in the present text, and the 

purpose of employing it . I dealt with this through the poems 

of Muhammad Ibn Talaba that were mentioned in his Poetry 

Diwan; That Mauritanian poet, the venerable scientist, the 

unique poet, and I revealed the levels of intertextuality in his 

poetry, and I adopted on the integrative approach, and 

among the most important results of the research:  Ibn 

Talibah most of intertextuality with the The Holy Quran and 

the Hadith of the Prophet, and this is due to his religious 

upbringing, that the levels of intertextuality (ritualistic - 

indicative - absorption - dialogue) that appeared in his poetry 

vary in their smallness and abundance according to the 

situation and context. Enable Ibn Talaba, with his artistic 
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ability, to obey intertextuality to express his thoughts and 

opinions, to convince receiver and and influence it .  

 

Keywords: Muhammad bin Talaba,  Mauritania,  

intertextuality,  levels, study,  applied. 
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   يل ىل مل خل   

 ادلقذيخ 
كأفضمه كأسنام ػػػ حمػدا يبمػض رضػام ، ػػػ  أطيب القكؿ كأحبلمالحمد هلل رب العالميف    

كعمػ   لػه ، سػيدنا محمػد أفصػل العػرب لسػانا، كأبمغ ػـ بيانػا، كالصبلة كالسبلـ عم  
 أيب ثعذ :... .، كمف اقتدل ب ديه رل  يكـ الديف كصحبه أجمعيف

مغػػة العربيػػة لغػػة القػػر ف الكػػريـ الػػذم ال يأتيػػه الباطػػؿ مػػف بػػيف يديػػه كال مػػف فػػ ف ال   
       المغػة العربيػة فكا ػد ال تنسػد ككنػكز كالقػر ف الكػريـ جعػؿ ، مػف حكػيـ حميػدتنزيػؿ  خمسه
 .تحص ال 

مس كمػػه يشػػبه بعػػض كيعػػد التنػػاص مػػف المسػػاهيـ النقديػػة األدبيػػة الحدياػػة كلكػػف   
 ،كاألخػػذ ،كالتضػػميف ،كاالقتبػػاسالمصػػطمحات القديمػػة التػػي كردت فػػي كتػػب التػػراث 

اخؿ كالتساعػؿ بػيف  تـ بالكشؼ عػف التكاصػؿ كالتػدكغيرها ، كهذم الظاهرة ت ،كالسرقة
، كتحديػد عبلقػػة التػأاير كالتػػأار التػػي تنشػأ بػػيف نػص أدبػػي حاضػػر النصػكص األدبيػػة

 كنصكص سابقة غا بة مف خبلؿ استدعا  ا كاستحضارها في ذاكرة الشاعر.

، ليبقػ  مخزكنػا كرافػدا بذهنه كيسػت كيه فيضػمه رلػ  ذاكرتػهكاع لما يعمؽ  فاألديب  
ألدبػي الجديػد ، كبػذلؾ يكػكف نصػه انصػه األدبػيعنػدما يصػدر يستحضرم كيرجف رليه 

كلمكشػػؼ عػػف ، تنػػاص معتمػػد عمػػ  المرجعيػػة األدبيػػةفال، متضػػمنا لنصػػكص سػػابقة
بػػػف الطمبػػػه اشػػػعر محمػػػد  تتتبعػػػ كتحديػػػد مسػػػتكل التػػػداخؿ التساعػػػؿ بػػػيف النصػػػكص

راث ككيػؼ كظسػػه   مػف التػ مالمكريتػاني ، ليظ ػر مػف خػبلؿ البحػث كيػؼ تنػاص شػعر 
 ل  شعرم شي ا جديدا  بمستكياته ركهؿ أضاؼ التناص 
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مػػف عممػػار مكريتانيػػا األجػػبلر، كقػػد اسػػتطاع بسضػػؿ شػػاعر كشػػاعر تمػػؾ الدراسػػة     
 شػعرمك ، مف حيث القكة كالجزالػة عممه كاقافته أف يصدر ديكانا يشبه الشعر الجاهمي

، فتناص مف بعػض أشػعارهـ كزيػف أشعارا مف القدمار الكبار كشعرار المعمقات  حكل
،  كهػذا مػا شػد انتبػاهي يشبه رل  حد كبير الشعر الجػاهمي ب ا شعرم ؛ فأصبل شعرم

 لشعرم كأردت أف يككف مكضكع الدراسة ألسمط الضكر عميه كعم  شعرم .

 كقد اعتمدت في هذا البحث عم  مجمكعة مف المنػاها المتداخمػة ػػػ لمكشػؼ عػف     
اليات تسصيبلته ػػػ من ا المن ا الكصسي لرصػد حركػة التنػاص التناص كجم مستكيات
يجػاد  كالمػن ا التحميمػي لتحميػؿ النصػكص كالكقػكؼ عمػ  الػنص الحاضػر كتتبع ا، كا 

كلمكشػػػؼ عػػػف أاػػػر التنػػػاص  تػػػذكؽ النصػػػكصل، كالمػػػن ا الجمػػػالي  العبلقػػػة بين مػػػا
 .كمستكياته 

 همػػػػد بػػػف الطمبػػػػالتنػػػػاص فػػػي شػػػعر محمسػػػتكيات كقػػػد جػػػار بحاػػػػي بعنػػػكاف        
 : كأربعة مباحث، كقد قسمته رل  مقدمة كتم يد ["دراسة تطبيقية" المكريتاني

 تحدات عف سبب اختيارم لممكضكع.  :ففٙ ادلقذيخ    

كعممػػه ، محمػػد بػػف الطمبػػهعػػف حيػػاة الشػػاعر لمحػػة  ذكػػرت كفيػػه  :أيــب انتًٓٛــذ
 هالتنػاص كأنكاعػ مس كـعف  ، كتحدات فيهكاقافته، كاألغراض التي تناكل ا في شعرم

 .كمستكياته

 . التناص االجترارم" " :فكاف بعنكاف :أيب ادلجحث األٔل

 التناص اإلشارم" . " :كاف بعنكاف :ٔادلجحث انثبَٙ

 االمتصاصي" .التناص  " :فكاف بعنكاف :أيب ادلجحث انثبنث
 الحكارم" .التناص  " :كاف بعنكاف  :ٔادلجحث انراثع
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 ابػفليه مػف نتػا ا بعػد تتبػف ظػاهرة التنػاص فػي شػعر كختمت البحث بما تكصمت ر  
كالكشؼ عف جماليػات كمسػتكيات التنػاص عنػدم ، كأتبعت ػا بابػت بالمصػادر الطمبة، 
 كالمراجف.

 ٔثعذ .. 
حاكلػػػت جاهػػدة مػػػف خػػبلؿ هػػػذم الدراسػػة الكشػػػؼ عػػف عبلقػػػة التػػأاير كالتػػػأار فقػػد   

، فػػ ف كفقػػت ف ػػك مػػف مػػف خػػبلؿ مسػػتكيات التنػػاصكالتػػداخؿ بػػيف النصػػكص األدبيػػة 
ف كانت األخر  يعم ػ عز كجؿػ فضؿ اهلل  ؛ فالكماؿ هلل كحدم، كما تػكفيقي رال بػاهلل لكا 

ليه أنيب .  عميه تككمت كا 

 وصلي اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 انتًٓٛذ

 انشبعر ٔانتُبص

انشبعر حمًذ ثٍ انطهجّ ادلٕسٕ٘ انٛعقٕثٙ حٛبح أٔال : إطالنخ عهٗ 
 ٕرٚتبَٙادل
 :َسجّ ٔيٕنذِ ــ
المكريتػػاني" محمػػد بػػف محمػػد األمػػيف ابػػف  اُ الشػػنقيطي العػػالـ المغػػكم السقيػػههػػك   

محمذ    بَّه ا بف المختار بف مكسػي بػف يعقػكب"، كقػد عػرؼ بػابف الطلمبػه المكسػكم 
 .   اِ اليعقكبي ، ينت ي نسبه رل  سيدنا جعسر بف أبي طالب ػػ رضي اهلل عنه " 

تقػػف فػػي  ـ  فػػي كاليػػة تيػػرسُْٕٕق ػػػػ ُُٖٖكلػػد هػػذا الشػػاعر سػػنة  هػػذا كقػػد  
، كقػد تغنػ  اظرهػا الخبلبػة كاركات ػا المعدنيػة، كتمتػاز بمنأقص  الشػماؿ المكريتػاني 

                                         

تقف في غرب أفريقيػا، جمػيع ـ ،  الشنقيطي نسبة رل  ببلد شنقيط ، كهي دكلة مكريتانيا اآلف اُ 
كيعتمػػد االقتصػػاد عمػػ  الزراعػػة كالرعػػي، كاسػػتخراج المعػػادف  مسػػممكف يتحػػداكف العربيػػة،

ليؼ : أحمػد معمػكر ، تأمكجز التاريخ اإلسبلمي مف ع د  دـ رل  عصرنا الحاضر   كالحديد
ق ػػػػػ ُُْٕ: مكتبػػػة الممػػػؾ ف ػػػد الكطنيػػػة ، الربػػػاط ، الطبعػػػة األكلػػػ     العسػػػيرم، الناشػػػر

 . آْٖصـ ، ُٔٗٗ

ق ُِِٕـ /  ُُٖٖديػػػكاف محمػػػد بػػػف الطمبػػػه اليعقػػػكبي الشػػػنقيطي المكريتػػػاني   مقدمػػػة  اِ 
بػكم ، مراجعػة ـ ا شرح كتحقيؽ األستاذ / محمد عبد اهلل بػف الشػبيه ابػف أُٖٔٓػػ  ُْٕٕػػ

فضيمة الشيخ / محمد سالـ بف محمد عمػي ، تقػديـ الػدكتكر محمػد ببػام بػف محمػد ناصػر ، 
الناشر أحمد سالؾ بف محمد األميف بف أبلكم ، لدل المكتبة الكطنيػة بػكزارة الاقافػة كالتكجيػه 

 .ُّاإلسبلمي نكاكشكط ، مكريتانيا ، ص
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ـ ب ػػا الشػػاعر فػػي قصػػا دم ، كتػػكفي كالػػدام كهمػػا فػػي ريعػػاف الشػػباب ، ككحيػػدهما لػػ
، ككػاف جػدم شػيخا عالمػا حضنته جدتػه ألمػه كرعػام جػدم ألبيػهيكمؿ سنته األكل  ؛ ف

 . اُ غزير العمـ عظيـ الجام ، جمف بيف الارار كالقضار

 ،كفػػي بيػػت جػػدم الشػػيخ القاضػػي السقيػػه ن ػػؿ ابػػف الطمبػػه مػػف عمػػكـ جػػدم مػػف فقػػه 
كأدب ، كتعمـ كناؿ نصيبا كافػرا مػف الاقافػة العربيػة اإلسػبلمية ، "كلقػب  ،كلغة ،كنحك

حيت ـ ، فكانػػت النػػاس ترحػػؿ رلػػي ـ فػػي طمػػب بيتػػه بالطمػػب ألن ػػـ كػػانكا أعمػػـ أهػػؿ نػػا
 .   اِ العمـ، ككاف مكلعا بالعربية، ال يستر مف التنقيب عن ا كالتحرير"

 .ٔيُزنتّ انعهًٙ ــ حتظٛهّ
بطمػػب العمػػـ،  كفاشػػغنشػػأ ابػػف الطمبػػه فػػي بيػػت ديػػف كعمػػـ ، ككػػاف منػػذ صػػغرم      
دد عمػ  عممػار المسػاجد ، كدا ػـ التػر عم  مبلزمة العممػار كاالسػتسادة مػن ـ  يصاكحر 

، فقػد كػاف كايػر " عصػاميا فػي تحصػيمه بدرجػة عاليػة كاألخذ مف عمكم ـ ، فقػد كػاف
كاكيف، يسػػاعدم عمػػ  ذلػػؾ ذكػػار ااقػػب، كعزيمػػة لػػـ تعػػرؼ االطػػبلع عمػػ  الكتػػب كالػػد

، كسػع  رلػ  اقتنػار الكتػب بالشػرار كباالستنسػاخ كاإلعػارة ، كلػـ يمبػث أف بنػ  الكهف
 ،بػيف االتسػاع كالتنػكع ، اػـ درس السقػه أصػكال كفركعػا ، كالمغػةمظمة اقافيػة جمعػت 

حػظ قػارش شػعرم رجكعػه فػي الغالػب ، لذا يماّ " ، كاألنسابكالتاريخ ،كالمنطؽ ،كاألدب
 رل  أصكؿ فنية قديمة ، كأف شعرم يشبه الشعر الجاهمي، الطبلعه عم  دكاكيف 

                                         

 .ُّديكاف محمد بف الطمبه ، صانظر مقدمة  اُ 

الكسيط في تػراجـ أدبػار شػنقيط ، تػأليؼ : أحمػد بػف األمػيف الشػنقيطي ، بعنايػة / فػ اد سػيد  اِ 
ق  َُْٗأميف المخطكطات بدار الكتب المصرية ، مطبعة المدني، القاهرة ، الطبعة الرابعة 

 .ْٗـ ، صُٖٗٗػػػػػ 

 .ُٕػػػػ  ُٔديكاف محمد بف الطمبه ، صمقدمة  اّ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ِِٖٗ 

 الشعرار الجاهمييف كشرح قصا دهـ . 

  ّأخالقّ ٔطفبت ــ 
حميػػدة كأخػػبلؽ عاليػػة كلػػيف فػػي التعامػػؿ، ككػػـر  ابػػف الطمبػػه بصػػسات تحمػػ ك       

عنه عم  أنػه كانػت لمرجػؿ ، فتكاد " تجمف المراجف التي تتحدث  النسس كسمك الخمؽ
يػػة أب ػػرت معاصػػريه ؛ فقػػد كػػاف سػػخيا، راجػػل العقػػؿ دمػػث ، صػػسات خمقرلػػ  عممػػه

باهتمػػاـ كبيػػر نجػػد لػػه صػػدل  ، كقػػد حظيػػت خصػػاله كشػػعرماألخػػبلؽ، حمػػك المعاشػػرة
 .  اُ " كؿ أنحار القطر الشنقيطي كخارجهكاضحا في 

كالغػػػزؿ  ،كممػػا يػػدؿ عمػػ  سػػمك خمقػػه خمػػػك ديكانػػه مػػف ال جػػار كالمػػدح التكسػػبي  
السػػاحش ، كلكنػػه أكاػػر فػػي ديكانػػه مػػف المػػديل النبػػكم تعبيػػرا عػػف عاطستػػه الدينيػػة 

 كتكسبل بالممدكح صم  اهلل عميه كسمـ . 
رنػه  فػاؽ أقرانػػه  :ـ ا ُُِٗق / ُُّّ  ت  " قػاؿ عنػه " أحمػد بػف األمػيف فقػد   

، رذا : كال تكػاد تعػد طبقػة رال بػدأت بػهفي العمـ كالكـر كجػكدة الشػعر ، اػـ ي كػد ذلػؾ 
 .   اِ "  ـ ، ككؿ أخبارم تكتب بمار الذهبعد الكراـ ف ك حاتم

مد هذا حسنة مف مكجزة معبرة فقاؿ : " فقد كاف مح عبارةاـ تحدث عنه في  
 .  اّ حسنات الدهر ال نزاع في ذلؾ ، ف ك غني النسس مف الحممار المش كريف"

ـ ا : ُٖٖٗق / ُُّٔكيقػػكؿ عنػػه محمػػد عبػػد اهلل بػػف البخػػارم بػػف السبلنػػي   ت  
كمػػف المشػػ كريف فػػي هػػذم الػػببلد محمػػد بػػف الطمبػػه العػػالـ الشػػ ير األديػػب الشػػاعر 

  .اْ الحسف الخط " 

                                         

 .ُٗف الطمبه ، صديكاف محمد بمقدمة  اُ 

 .  ْٗانظر الكسيط في تراجـ أدبار شنقيط ، تأليؼ : أحمد بف األميف الشنقيطي ، ص  اِ 

 .ٓٗالمرجف السابؽ، ص اّ 

 .ِٖديكاف محمد بف الطمبه ، ص مقدمة  اْ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ِّٖٗ 

ننػػا أمػػاـ شخصػػية تاريخيػػة عرفػػت بػػالنبكغ كالتسػػكؽ كالتبحػػر فػػي عمػػكـ كمػػف هنػػا ف  
، فكػاف مػف طيػب الػذكر بػيف العامػة كالخاصػةعصرم ، أضؼ رل  ذلؾ مػا عػرؼ عنػه 
 مااؿ الماقؼ العالـ كالم لؼ الحجة . 

  يؤنفبتّ ــ
كػػاف "ابػػف الطمبػػه" غزيػػر العمػػـ كاسػػف االطػػبلع ؛ ألػػؼ كتبػػا كايػػرة أغمب ػػا مخطػػكط   

  اُ من ا:

نظـ التس يؿ : كقد نظـ فيه" تس يؿ السكا ػد كتكميػؿ المقاصػد لمحمػد بػف مالػؾ  - ُ
ـ ا ، كهك م لؼ نار تناكؿ فيه األحكاـ النحكيػة ، كهػك أكمػؿ ُِْٕق / ِٕٔ  ت 

 ما ألسه ابف مالؾ في النحك، بدأ ابف الطمبه هذا النظـ بقكله   بحر الرجزا: 
سىػػػػػا السقبػػػػػر   قػػػػػاؿى الجػػػػػديري ًبالجى

 

 رحمػػػػػػػػػػػًة الػػػػػػػػػػػرحمًف كالحقيػػػػػػػػػػػري ل 
 

 محمػػػدي المعػػػركًؼ بػػػابًف الطميبػػػه
 

 هىيػػػػُ لػػػػػهي يىػػػػا رب أٍسػػػػػنى  طىمىبػػػػػه 
 

ق / ٕٕٔنظـ الشيخ خميؿ ، كهك نظػـ لمختصػر خميػؿ بػف رسػحاؽ الجنػدم  ت  -ِ
ـ ا ألسػػه فيمػػا بػػه الستػػكل عمػػ  مػػذهب اإلمػػاـ مالػػؾ ، كقػػد كضػػف عميػػه مػػف ُّْٕ

 .الشركح كالحكاشي ما زاد عم  الما ة 

ػػػػػ "مجمف محمػد" كهػك كتػاب فػي األدب جمػف فيػه مختػارات كتقييػدات مػف األغػاني  ّ
 كاألمالي كالنكادر كغيرها .

 ػػػػػ شرح لديكاف الشعرار الستة الجاهمييف . ْ

 ػػػػ حكاش كشركح عم  أمالي أبي عمي القالي كنكادرم . ٓ

 :  بحر الرجزا ػػػػ منظكمات في مسا ؿ مختمسة ، من ا نظـ في المغة أكله ٔ
                                         

 .ِٗػػ  ِٖصالمصدر السابؽ ،  اُ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ِْٖٗ 

ػػػػػٍف كيم سىػػػػػا   أكؿي كاجػػػػػبو عمىػػػػػ  مى
 

 تىعىملػػػػػػػػػـ المغػػػػػػػػػًة حتَّػػػػػػػػػ  يىٍعًرفىػػػػػػػػػا 
 

ٍعنىػػػ  اإللػػػًه بالمسػػػاًف العىرب ػػػػي  مى
 

  ًألنَّػػػػػػػػػػػػهي مستػػػػػػػػػػػػاحي نيػػػػػػػػػػػػًؿ األرب 
 

  ٔفبتّ ــ 
، كدفػف بجانػب سػنة  ْٖـ عف نحػكُٖٔٓق / ُِِٕ"تكفي محمد بف الطمبه سنة 

، كقػػد ذكػػر الجبػػؿ الػػذم دفػػف بػػه فػػي طا يتػػه  اُ جبػػؿ انتاجػػاط  جنػػكب غػػرب تيػػرس" 
 اِ  :   بحر الكامؿافقاؿ

 أٍك يىٍنػػتىًجٍعفى مػػفى اٍلعىًشػػي  مىرىاًتعنػػا 
 

  ًػػػػاطً  اّ بػػػػيفى األىًطػػػػيط  فىأىٍجبيػػػػًؿ اٍنتىاجى
 

 فسيل جناته. هاهلل  برحمته كأسكن تغمدم

  شعرِ ــ

 ،كالشػػككل ،سخػػركال ،المػػدح :تنكعػػت أغػػراض الشػػعر عنػػد هػػذا الشػػاعر فكػػاف من ػػا  
كالمػدح  ،، كنظرا ألخبلقه الكريمة كعزة نسسه نأل بنسسه عف ال جػاركالراار  ،كالغزؿ
 كالغزؿ الساحش. ،التكسبي

خػاتـ النبيػيف كالمرسػميف  بحػر  ػ صػم  اهلل عميػه كسػمـػ فقػد أكاػر مػف مػدح الرسػكؿ 
 اْ الخسيؼ ا:

ػػػػػف أيفػػػػػد م كنىٍسًسػػػػػي  كلػػػػػؿل أىٍهًمػػػػػي كمى
 

  لمنًَّبػػػػػػػػػػػػػي  الًسػػػػػػػػػػػػػداري كاٍلميسػػػػػػػػػػػػػد ٌل 
 

ػػػػػػا هيػػػػػػك مي  ،هيػػػػػكى مى  هيػػػػػػك لػػػػػػٍكالى عيػػػػػػبلى
 

  مػػػػػػػا درىل مػػػػػػػا النلبيػػػػػػػكَّةي األٍنًبيػػػػػػػاري 
 

                                         

 .َّصمقدمة ديكاف محمد بف الطمبه ،  اُ 

 .ِّْصديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 

 .اِّْصأطيط : من ؿ غربي تيرس يدع  معط  اهلل   هامش ديكاف محمد بف الطمبة ،  اّ 

 .َُّ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اْ 
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ِٖٗٓ 

ػػػػا  هيػػػػكى ًمٍستػػػػاحي ميٍغمىػػػػًؽ الكػػػػٍكًف كالخى
 

  ـي يىػػػػػػػالقىكًمي اٍبًتػػػػػػػداري ٍت ـي فػػػػػػػاٍلخى  تػػػػػػػ
 

 اُ  ، من ا ما قدم ا البنه أحمد   بحر الطكيؿ ا:كله أبيات كايرة في الحكمة
ػػػػػػا الػػػػػػدَّ   هري رالَّ بػػػػػػٍيفى لػػػػػػيفو كشػػػػػػدةو كمى

 

 فمٍف سيرَّ ميٍسػينا فيػًه أصػبلى ميٍرغىمػا 
 

ػػػػا الحػػػػٍزـي رالَّ ًمػػػػرَّةي الػػػػنٍَّسًس تيٍقتىنىػػػػ   كمى
 

 ػػػػػػػا كَّمى  ًلًشػػػػػػػدًَّتًه ًمػػػػػػػٍف قبػػػػػػػًؿ أىٍف تىتىحى
 

ػػػػػػا العجػػػػػػزي رالَّ أٍف تىًمػػػػػػيفى ًلمىس ػػػػػػ ىا  كمى
 

 ا رى ًمػػٍف قٍبػػًؿ الرَّخػػاًر كتىٍسػػأىمى  فىتىٍضػػجى
 

 اِ  ا:أبياته في الغزؿ الذم يشبه الغزؿ العذرم قكله   بحر البسيط  كمف
ا كالى طى   مػػػػػػػػػػبلى كىالى أىرىاًنػػػػػػػػػػي أرىل رىٍسػػػػػػػػػػمن

 

  ـى كالطىمػػبلى  رالَّ كسػػارىٍلتي عٍن ػػا الرٍَّسػػ
 

ـي قػٍد نىًحػبل  ًهػيى الًَّتػي ًمػٍف هىكاهىػا الًجٍسػ
 

  ػػا عػػدىالى  كالبىػػٍيفي جػػارى عمىػػ  قمًبػػي كمى
 

ػػػػػػذىالى ًهػػػػػػيى الًَّتػػػػػػي لً   ًمقىاهىػػػػػػا أىٍفػػػػػػرىحي الجى
 

  كنىيًمػػيى الكصػػػؿى مٍن ىػػا نىٍيمػػػيى األىمػػػبلى 
 

فالشاعر بحث عف حبيبته في كؿ مكػاف ، كلػـ يتػرؾ رسػما كال طمػبل رال كسػأله عمػه   
يمقاها؛ فيسػرح كيػنعـ بكصػم ا كلكػف كصػال ا بعيػد المنػاؿ ؛ فقػد أكشػؾ يسػارؽ الحيػاة 

 مف شدة نحكله .

 همكـ ليمه الذم ال يػزكؿ كقػد أكشػكت أف تقتمػه كتسضػي بحياتػهكاشتك  كايرا مف    
 اّ    بحر الخسيؼ ا:

تَّػػػػ   طىػػػاؿى لىٍيًمػػػػي بسػػػاحًة الكىػػػػٍرًب حى
 

  ًػػبىاح  ًكػػٍدتي أىٍقًضػػي الحيػػاةى قبػػؿى الصَّ
 

ػػػػػػػا   ًرٍف أىًبػػػػػػػٍت سىػػػػػػػاًهرنا أيغاًلػػػػػػػبي هىم 
 

  ًػػػػػػػا ًلبىٍرًحػػػػػػػًه مػػػػػػػٍف بىػػػػػػػرىاح  قىػػػػػػػاًتبلن مى
 

                                         

 .ْْْ صالمصدر السابؽ ،  اُ 

 .ُّٖػ  ُّٕ صالمصدر السابؽ ،  اِ 

 .ُٖٓ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 
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ِٖٗٔ 

 كنصػػرته ػ  عػػز كجػػؿػ اهلل  جتمعػػه رلػػ  التمسػػؾ بػػديفككػػاف حريصػػا عمػػ  دعػػكة م
 اُ :   بحر الطكيؿ ا

 فىػػػػػدىٍع ًذٍكػػػػػرى أيَّػػػػػاـً الشَّػػػػػبىاًب فىػػػػػًذٍكريمي 

 

  قىػػػػٍد كلَّػػػػ  ضػػػػبلؿه كباطػػػػؿه  أىًخيػػػػرنا كى
 

 كلكػػٍف رلىػػ  الػػرحمًف فاٍشػػؾي ميًصػػيبةن  
 

  ػػػا ًرٍف ًرلىٍي ػػػا المىعىاًضػػػؿي ػػٍت ًبنىػػػا مى  أىلىمَّ
 

ػػػػػاديمي مصػػػػيبةي ديػػػػػًف اهلًل   أىٍمسىػػػػػ  ًعمى
 

  ٍبمىػػ  غىرَّقىتٍػػهي القىكاًبػػؿي ٍنسيػػكًس حي كىمى
 اِ 

 

ـه عميػػػػػػػًه فطىمَّسيػػػػػػػكا   تظػػػػػػػاهرى أقػػػػػػػكا
 

  ػػػػػاًذؿي ـٍ عػػػػػادو عميػػػػػًه كخى  هيػػػػػدىامي فى يػػػػػ
 

 الػديف الحنيػؼ كخػذلكم، كقػاؿ عػن ـ نافقيف الذيف تعاكنكا عم  محك هدمكعرض بالم
 اّ  :  بحر الطكيؿ ا

ـٍ يػػػدَّعيكفى الػػػد   ـي فى يػػػ  يفى كالػػػد يفي ًمػػػٍن ي

 

  يَّػػػػػػا رامى ىػػػػػػا الميتىنىػػػػػػاًكؿي نىػػػػػػاطى الالرى  مى
 

ػػػػػػػػػػملكفى الى يىٍأتكنى ىػػػػػػػػػػا بطى ػػػػػػػػػػارةو    ييصى
 

  ـٍ ميتىكىاًسػػػػػػػؿي  كعنػػػػػػػدى األذاًف نىػػػػػػػٍك يهي
 

 ثبَٛب : تٕطئخ حٕل يفٕٓو انتُبص ٔإَٔاعّ ٔيستٕٚبتّ
كعمػػػ   -يييف التنػػاص مػػػف المصػػطمحات الحدياػػػة التػػي كفػػػدت مػػف النقػػػاد الغػػرب    

رلػ  النقػاد العػرب الػذيف أكلػكم اهتمامػا  -رأس ـ الكاتبة السرنسية " جكليا كريستيسا " 
بالغػػا كتنػػاكلكم بالدراسػػة ؛ لمػػا لمتنػػاص مػػف أاػػر جمػػالي بػػالض نػػاتا مػػف راػػارة انتبػػام 

 المتمقي لمعرفة عبلقة التساعؿ بيف النصيف الحاضر كالغا ب .
ؼ حػػدياا رال أف النقػػاد القػػدام  تنػػالكا مػػا يشػػبه كعمػػ  الػػرغـ مػػف أف التنػػاص عػػر     

معنػػام فػػي كتػػب ـ كلكػػف تحػػت عنػػكاف السػػرقات األدبيػػة ، كاسػػتخدمكا فيػػه مصػػطمحات 

                                         

 . ِّْػ  ُّْ صالمصدر السابؽ ،  اُ 

ؿ : جمف قابمة يعني تركته كلـ تتحاش دخػكؿ السػابيار فػي أنسػه كفمػه فيمػكت   ديػكاف القكاب اِ 
 ا. ُّْ صمحمد بف الطمبه ، 

 . ّْْ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 
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 ،كالسػمخ ،كالتممػيل ،كالتضػميف ،كاالقتبػاس ،نقدية كايرة تشبه معنػ  التنػاص كاألخػذ
يرهػػػا مػػػف كغ ،كالسػػػطك ،كاالستشػػػ اد ،كاإلغػػػارة ،كاالنتحػػػاؿ ،كاالجػػػتبلب ،كالمعارضػػػة

المسػػاهيـ ، كلكػػف "مس ػػكـ التنػػاص المعاصػػر قػػد تشػػعب كتعمػػؽ كاتسػػف بحيػػث احتػػكل 
 .اُ "  جاكزها، كأضاؼ عمي ا عناصر جديدةهذم المصطمحات القديمة كت

سػػػية بػػػيف مس ػػػكمي التنػػػاص "خميػػػؿ المكسػػػ " أف هنػػػاؾ ابلاػػػة فػػػركؽ أسا كيػػػرل   
  المػن ا التػاريخي التػأارم عم  مستكل المػن ا فالسػرقة تعتمػد عمػ :أكال "كالسرقة: 

كالسبؽ الزمني فالبلحؽ هك السارؽ كاألصؿ األكؿ هك المبدع ، بينما يعتمد التنػاص 
عمػػ  مسػػتكل القيمػػة ،  :اانيػػا، يسي كال ي ػػتـ كايػػرا بػػالنص الغا ػػبعمػػ  المػػن ا الػػكظ

دانتػه ، فػي حػيف أف ناقػد  فناقد السرقة األدبية رنمػا يسػع  السػتنكار عمػؿ السػارؽ كا 
 عم  مستكل القصدية ، فسي  :كاالاا،  ار البعد اإلبداعي في النتاجاص قصد رظالتن

 .اِ ، بينما في التناص تككف ال كاعية " السرقة تككف العممية قصدية كاعية
ؽ كربما يرجف بعضػ ا كيظ ر لي أف القميؿ مف النقاد القدام  يسعكف إلدانة السار  

ضػػير مػػف أخػػذ الشػػعرار مػػف بعضػػ ـ ، كلكػػف أكاػػرهـ يػػركف أنػػه ال ألهػػكار شخصػػية
كخاصػػػة المعػػػاني كاأللسػػػاظ المتداكلػػػة بػػػيف النػػػاس ، كػػػابف رشػػػيؽ ، كعبػػػد القػػػاهر 
الجرجػػاني كأبػػي هػػبلؿ العسػػكرم ، كال خػػبلؼ فػػي أف التنػػاص يصػػدر مػػف األديػػب عػػف 

 كعي كال كعي. 
 

                                         

التنػػاص نظريػػا كتطبيقيػػا ، تػػأليؼ الػػدكتكر / أحمػػد الزغبػػي ، طبػػف / م سسػػة عمػػكف لمنشػػر ا  ُ 
 .ُٗ، صـ اَََِق ػػ َُِْانية   كالتكزيف ، األردف ، عماف ، الطبعة الا

التنػػاص فػػي الشػػعر العربػػي المعاصػػر التنػػاص الػػديني نمكذجػػا، رعػػداد / ظػػاهر محمػػد هػػزاع ا  ِ 
 الزكاهرة، رشراؼ أد/ ربراهيـ عبد الرحيـ السعافيف، أطركحة دكتكرام في المغة العربية ك داب ا،  

 .ِٗ، صـ َُُِ= كمية الدراسات العميا ، الجامعة األردنية 
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  :يفٕٓو انتُبص ػػػػ 
كاالزدحػاـ: "يقػاؿ  ،داخؿكالت ،االتصاؿ :كردت كممة التناص في لساف العرب بمعن    

ٍصػػتي المتػػاعى رذا جعمػػت بعضػػه عمػػ  بعػػض ،  ٍصػػتيه نىصَّ ، ككػػؿ شػػير أظ رتػػه فقػػد نىصَّ
ٍصػػتي  ٍصػػتي الشػػير رفعتػػه ، كقيػػؿ نصى ٍصػػتي نػػاقتي : رفعت ػػا فػػي السػػير ، نىصى كقػػد نىصَّ

، كهػػذم اُ الرجػػؿ رذا استقصػػيت مسػػألته عػػف الشػػير حتػػ  تسػػتخرج كػػؿ مػػا عنػػدم " 
 ف مس كـ التناص بمعنام الحديث. المعاني تقترب م

 intertحيػػػػث تعنػػػػي كممػػػػة   intertextكالتنػػػػاص " ترجمػػػػة لممصػػػػطمل السرنسػػػػي   
بمعنػ  الػنص ، كهػك متعػدد كيعنػي نسػا أك حبػؾ ،  textالتبادؿ ، بينما تعني كممػة 

التبػادؿ النصػي ، كقػد تػرجـ رلػ  العربيػة بالتنػاص الػذم  interteكبذلؾ يعني معنػ  
 . اِ لنصكص بعض ا ببعض" يعني تعالؽ ا

كيقصػػد بتعػػالؽ النصػػكص تػػداخم ا بحيػػث يأخػػذ الػػنص البلحػػؽ  الػػنص الحاضػػر    
الجديد ا مف النص السابؽ   النص الغا ب السابؽا ، حيػث يقػكـ األديػب باسػتدعار 

 .فني متميز يزيدها ريحار كتأايرا نص أدبي غا ب كتكظيسه في نصه الجديد بشكؿ 
اهتمػػػاـ الكاتبػػػة السرنسػػػية " جكليػػػا  Intertextualityتنػػػاص كقػػػد أاػػػارت ظػػػاهرة ال  

" ذلؾ التقاطف داخؿ نص مأخكذ مػف نصػكص أخػرل ، فكػؿ  :كريستيسا "،  فذكرت أنه

                                         

 لساف العرب البف منظكر مادة نصص .   اُ 

التناص في شعر الركاد دراسة ، تأليؼ : أحمد ناهـ ، الناشر: دار اآلفاؽ العربية ، القاهرة ،   اِ 
 . ُٗ صـ ، ، ََِٕ  ق/ 1428 الطبعة األكل  ،
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، كهػػك " أحػػػد مميػػػزات الػػػنص اُ نػػص هػػػك امتصػػػاص لػػنص  خػػػر أك تحكيػػػؿ عنػػػه " 
 .اِ األساسية التي تحيؿ عم  نصكص أخرل سابقة عن ا أك معاصرة ل ا " 

حػػبلؿ ف    س ػػـ الػػنص الحاضػػر يتكقػػؼ عمػػ  معرفػػة الػػنص الغا ػػب الػػذم تػػـ رزاحتػػه كا 
 النص الحاضر مكانه ، حيث يبق  أار النص الغا ب في النص الحاضر.

كم مػػة البحػػث عػػف الػػنص الغا ػػب م مػػة شػػاقة ، كمػػف هنػػا تػػأتي حتميػػة التنػػاص ،  
كتكقعاتػػه  كيصػػبل القػػارش فػػاعبل فػػي الػػنص ال تابعػػا لػػه مػػف خػػبلؿ اسػػتامار معارفػػه

كالكقػكؼ عمػػ  التػػرابط كاالقتباسػػات ، اػػـ يػأتي التأكيػػؿ باعتبػػارم عنصػػرا حيكيػػا متممػػا 
 .اّ لعممية القرارة ، مرتبطا أساسا بالمس كـ المسترض لمنص 

كمػػف هنػػا تبػػرز جماليػػة الػػنص حينمػػا يكظػػؼ األديػػب التنػػاص فػػي نصػػه تكظيسػػا      
 كص معتمدا عم  رحابة التأكيؿ.فنيا، كيحاكؿ المتمقي معرفة التداخؿ بيف النص

كتكمػػف كظيسػػة التنػػاص "فػػي تغييػػر كتحكيػػؿ داللػػة تبعػػث فػػي الػػنص الجديػػد طاقػػات   
تأايرية جديػدة تبتعػد بػه عػف الػدالالت المباشػرة كالسػطحية ، فتشػكؿ العبلقػة الناشػ ة 
بػػػيف النصػػػيف مظ ػػػرا جماليػػػا داال ، يضػػػير لنػػػا بعػػػض أسػػػاليب اسػػػتامار النصػػػكص 

 .اْ تاج اإلبداع السني" كتكظيس ا في رن

                                         

لناشر : عمـ التناص المقارف   نحك من ا عنكبكتي تساعمي ا، تأليؼ : عز الديف المناصرة، ا اُ 
ـ ، شػػركة ََِٔق ػػػػ ُِْٕمجػػدالكم لمنشػػر كالتكزيػػف ، عمػػاف ، األردف ، الطبعػػة األكلػػ  

 . ُّٗ صالمدينة ألعماؿ الطباعة ، 

 .َِصالتناص في شعر الركاد دراسة ، تأليؼ : أحمد ناهـ، ،   اِ 

تير،  انظر تجميات التناص في شػعر عسيػؼ الػديف التممسػاني، قػدمت اسػتكماال لدرجػة الماجسػ اّ 
 . ِٓصرعداد الطالب / عبد الحميد جريكم ، رشراؼ الدكتكر / عبد القادر دامخي ، 

التنػػاص فػػي شػػعر عمػػاد الػػديف األصػػب اني ، قػػدمت اسػػتكماال لدرجػػة الماجسػػتير ، بكميػػة   اْ 
ـ ، رعداد الطالب / محمد ربراهيـ محمد َُِْػ  َُِّالدراسات العميا ، في جامعة الخميؿ 

 . ٕصراؼ الدكتكر / حساـ التميمي، أبك نعمة ، رش
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  :مس ـك التناص في النقد العربي الحديث* 
يتضػمف نػص أدبػي مػا " يف لمتناص ، فمن ـ مف يرام أف: _ تتعدد ر ل النقاد المحدا

 ،أك التممػيل ،أك التضػميف ،نصكصا أك أفكارا أخرل سابقة عميه عف طريؽ االقتبػاس
في لػدل األديػب ، بحيػث تنػدما هػذم أك اإلشارة ، أك ما شابه ذلػؾ مػف المقػركر الاقػا

 .اُ النصكص أك األفكار مف النص األصمي ، ليتشكؿ نص جديد كاحد متكامؿ " 
، بحريػػة كتمقا يػػة  ـ مػػف يػػرل أنػػه " السضػػار الػػذم يتحػػرؾ فيػػه القػػارش الناقػػدن_ كمػػ
؛ كذلػػؾ ب رجػػاع الػػنص رلػػ  عناصػػرم عمػػ  مخػػزكف مػػف المعػػارؼ كالاقافػػات معتمػػدا

 .اِ ه كصكال رل  فؾ شسراته " األكل  التي شكمت
، رذ معقدة تستعصي عم  الضبط كالتقنيف_ كهناؾ مف يرل أنه " ظاهرة لغكية  

 .  اّ يعتمد في تمييزها عم  اقافة المتمقي كسعة معرفته كقدرته عم  الترجيل " 
كنظػرا ألف هػػذم الظػػاهرة تعتمػػد عمػ  اقافػػة المتمقػػي كسػػعة معرفتػه ػػػػػ لمكشػػؼ عن ػػا   

أبعادها ػ  لذا يتحتـ عم  دارس التناص كمتمقيه أف يمػـ بػالكاير مػف العمػكـ كتكضيل 
كالمعارؼ كعمـ المغة كعمـ التاريخ ، كعمػـ اإلنسػاف الاقػافي   األناربكلكجيػا ا ، كعمػـ 

 التاريخ كعمـ النسس كعمـ الجماؿ ، كغيرها .
 
 
 

                                         

 .ُٗصالتناص نظريا كتطبيقيا ، تأليؼ الدكتكر / أحمد الزغبي ، ا  ُ 

التنػاص   مػدخؿ فػي التنظيػر كدركس فػي التطبيػؽ ا ، تػأليؼ الػدكتكر / عبػد العػاطي  من اا ِ 
 .ُِ، صـ اََِٗق /َُّْكيكاف ، الناشر/ مكتبة اآلداب ، القاهرة، الطبعة األكل    

تحميؿ الخطاب الشعرم   اسػتراتيجية التنػاص ا ، تػأليؼ الػدكتكر / محمػد مستػاح، الناشػر : ا  ّ 
ـ ، الطبعػة الاالاػة ُٖٔٗـ، الطبعػة الاانيػة  ُٖٓٗالمركز الاقافي العربي ، الطبعة األكلػ  

 .ُُّصـ ، ُِٗٗيكليك 
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 ص:ــ أشكبل ٔأقسبو انتُب
، كغيػػر مباشػػر   خسػػي ا ، " فالتنػػاص  ينقسػػـ التنػػاص رلػػ  :  مباشػػر  ظػػاهر ا   

المباشر هك ما استحضرم الكاتب رل  نصه األصػمي لكظيسػة فنيػة أك فكريػة منسػجمة 
مػػف السػػياؽ األدبػػي سػػكار أكػػاف هػػذا التنػػاص نصػػا تاريخيػػا أـ دينيػػا أـ أدبيػػا،  حيػػث 

 ،كاألشػػػعار ،كاألحاديػػػث ،اآليػػػات :يقتػػػبس الكاتػػػب الػػػنص بمغتػػػه التػػػي كرد في ػػػا ماػػػؿ
أما التناص غير المباشر ف نه يسػتنتا اسػتنتاجا كيسػتنبط اسػتنباطا مػف   ،صصكالق

التػي ؛ كر الاقافي أك الذاكرة التاريخيةالنص ، كهك ما يسم  بتناص األفكار أك المقر 
  ،تستحضر تناص ا بركح ا أك بمعناها ال بحرفيت ا أك لغت ا أك نسبت ا رلػ  أصػحاب ا

يماراتػػهكت كشػػسراته كترميزاتػػه ، كل ػػذا تسػػتنبط اسػػتنباطا  س ػػـ مػػف تمميحػػات الػػنص كا 
 .  اُ كربما تخمف تخمينا 

فالتنػػاص المباشػػر يكػػكف ظػػاهرا بػػارزا رمػػا عػػف طريػػؽ االقتبػػاس أك التضػػميف،  أمػػا   
التناص غير مباشر يككف خسيا يحتاج رل  رعماؿ السكر لسؾ الشسرات كف ـ اإلشػارات 

عمػػػ  براعػػة األديػػػب ، كيػػدؿ عػػةمخػػػزكف اقػػافي كاسػػف كمعػػػارؼ متنك  كيعتمػػد عمػػ ، 
 .كمقدرته السنية

كمػػف النقػػاد المحػػدايف مػػف جعػػؿ التنػػاص فػػي قسػػميف مػػف خػػبلؿ عبلقػػة المتمقػػي    
كالقسماف همػا: التنػاص االعتبػاطي كالتنػاص الكاجػب ، فالتنػاص  ، بالنص المتداخؿ

مػا أف يكػكف كاج بػا رما أف يككف اعتباطيػا يعتمػد فػي دراسػته عمػ  ذاكػرة المتمقػي ، كا 
 كمف األفضؿ تسمية التناص االعتباطي بالتمقا ي .   ،اِ يكجه المتمقي نحك مظانه "

كهنػاؾ مػف قسػـ التنػػاص مػف خػبلؿ عبلقػة األديػػب بػالنص المتنػاص رلػ  التنػػاص    
الػداخمي كالخػػارجي ، فيقصػػد بالتنػاص الػػداخمي أف يمػػتص الشػاعر  اػػارم السػػابقة أك 

                                         

 .َِص، انظر التناص نظريا كتطبيقيا ، تأليؼ الدكتكر / أحمد الزغبي ، ا  ُ 

 .ُُّصتحميؿ الخطاب الشعرم   استراتيجية التناص ا ، تأليؼ د / محمد مستاح ، ا  ِ 
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َِِٗ 

ص الخػارجي أف يمػتص الشػاعر نصػكص غيػرم يحاكرها أك يتجاكزها ، كيقصػد بالتنػا
 . اُ أك يحاكرها أك يتجاكزها بحسب المقاـ كالمقاؿ 

فالتناص هك العبلقة التي تػربط بػيف الػنص الحاضػر كغيػرم مػف النصػكص الغا بػة    
، كالكشػػؼ عػػف هػػذم العبلقػػة عمميػػة ليسػػت يسػػيرة ، خاصػػة رذا كػػاف الػػنص  لاألخػػر 

الحصػػيؼ الػػذم ب مكانػػه أف  الكاسػػف المعرفػػةش محكمػػا ؛ كلكن ػػا ال تخسػػ  عمػػ  القػػار 
أكجػه التشػابه التػي تكػكف بػيف  معرفػةيعرؼ مصدر النص األصػمي ، فػ ذا تمكػف مػف 

النصكص ، ككشؼ عف الطرؽ كاألساليب التػي مػف خبلل ػا تتجمػ  بعػض النصػكص 
األصؿ في النصكص الحاضرة _ فالنص الحاضر يحمػؿ  اػار الػنص الغا ػب كهػذا مػا 

 ب _ تحقؽ ال دؼ مف التناص.يسم  بالترسي
 :ـــ قٕاَني ٔ يستٕٚبد  انتُبص  

تتسػػاكت مسػػتكيات التنػػاص مػػف نػػص آلخػػر حسػػب المخػػزكف المعرفػػي لؤلديػػب ،    
 كاآلداب .  ،كالعمكـ ،كالسنكف ،كمدم رلمامه بالعمكـ كالاقافات المختمسة كالتاريخ

 أهم ا: ت كايرة تحدد العبلقة بيف النصكصكهناؾ مستكيا

لتنػاص االجتػرارم : كاالجتػرار "هػك تكػرار لمػنص الغا ػب دكف تغييػر أك تحػكير ، ػ ا ُ
ألنػػه لػػـ يطػػكرم كلػػـ يحػػاكرم كاكتسػػ  ؛ كهػػذا القػػانكف يسػػ ـ فػػي مسػػخ الػػنص الغا ػػب 

 .    اِ ب عادته كما هك أك مف رجرار تغيير طسيؼ ال يمس جكهرم" 

ييػرا كبيػرا، كيكػاد يكػكف ف ذا المستكل يمجد النص الغا ب السابؽ كال يحدث فيه تغ  
 له.النص الحاضر تابعا له رف لـ يكف مقمدا 

                                         

 .ُِٓصالمرجف السابؽ ، ا  ُ 

 . َٓ صالتناص في شعر الركاد دراسة ، تأليؼ : أحمد ناهـ ،   اِ 
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َِّٗ 

. التنػػاص اإلشػػارم : كهػػك "أف يستحضػػر األديػػب نصػػا أيػػا كػػاف نكعػػه عػػف طريػػؽ  ِ
اإلشارة المركزة ، كقد تككف هذم اإلشارة بمسظة كاحػدة أك بمسظتػيف، بحيػث تكػكف هػذم 

أف ال يككف هناؾ حضػكر لسظػي اإلشارة بماابة االستحضار الكامؿ لذلؾ النص، عم  
اص ، كهػػذا المسػػتكل مػػف التنػػ اُ كامػػؿ أك محػػكر أك جز ػػي فػػي النصػػكص البلحقػػة "

فأضػػسته ضػػمف مسػػتكيات التنػػاص ، كفيػػه يشػػير  كجدتػػه بكاػػرة فػػي شػػعر ابػػف الطمبػػه
الشاعر بمسظة أك أكار رل  الػنص الغا ػب ، كهػذا المسػتكل يعتمػد بدرجػة كبيػرة عمػ  

لما  مه بالعمكـ كالمعارؼ كما أنه يمتاز باإليجاز.اقافة المتمقي كا 

. التناص االمتصاصي : كهك "مرحمة أعم  مف قرارة النص الغا ب ، كهك ينطمػؽ  ّ
يػام كحركػة كتحػكؿ، ال  أساسا مف اإلقػرار بأهميػة الػنص الغا ػب كقداسػته، فيتعامػؿ كا 
 ينسيػػػػاف األصػػػػؿ، بػػػػؿ يسػػػػ ماف فػػػػي اسػػػػتمرارم كجػػػػكهر قابػػػػؿ لمتجديػػػػد، كمعنػػػػ  هػػػػذا
االمتصاص ال يجمد النص الغا ػب كال ينقػدم ، ف ػك يعيػد صػكغه فقػط كفػؽ متطمبػات 

 .    اِ تاريخية لـ يكف يعيش ا في المرحمة التي كتب في ا" 

كيكظسػه ، صػياغة الػنص الغا ػب  تغييػرا يسػيرا فػي األديػب يحدثكفي هذا المستكل  
 الغا ب.نص في نصه الجديد لمتعبير عف الكاقف المعاش مف خبلؿ امتصاص ال

م : كهك أعم  مرحمة مف قرارة النص الغا ب ، ال مجاؿ لتقديس ػ التناص الحكار  ْ
كؿ النصكص الغا بة مف الحكار، فالشاعر أك الكاتب ال يتأمؿ النص بؿ يغيرم ، 

 . اّ  كبذلؾ يككف الحكار قرارة نقدية عممية
                                         

ة التناص في شعر حساف بف اابت األنصارم ، تأليؼ الباحاة : بشا ر أمير عبد السادة ، كمي اُ 
 ـ .ََِٖالتربية ، جامعة بابؿ ، الم تمر العممي الااني لكمية التربية 

 عمػػـ التنػػاص المقػػارف   نحػػك مػػن ا عنكبػػكتي تسػػاعمي ا ، تػػأليؼ : عػػز الػػديف المناصػػرة ،  اِ 
 . ُٕٓ ص

 .ُٖٓػػ  ُٕٓ صانظر المرجف السابؽ ،  اّ 
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تكل يعتمد عم  كهذا المس الغا ب،فالحكار تغيير كقمب كتحكيؿ كتبديؿ لمنص   
 كالمعتاد.الخركج عف المألكؼ  كقدرته السنية عم  األديب،ربداع 

كاالمتصاصػي  االجتػرارمكهػي  :أف مستكيات التناص ابلاػة   اُ  ذكر "محمد بنيس"  
كالحػػكارم ، كرأيػػت أف أضػػيؼ التنػػاص اإلشػػارم بكصػػسه مسػػتكل لمتنػػاص يس ػػـ مػػف 

، كهػػػذم المسػػػتكيات األربعػػػة قػػػد  اإلشػػػارة بػػػبعض األلسػػػاظ كيحتػػػاج رلػػػ  رعمػػػاؿ فكػػػر
التسػاؽ أغمػب النقػاد ؛ اعتمدت عمي ا في رصد ظػاهرة التنػاص فػي شػعر ابػف الطمبػه 

 كالدارسيف عمي ا ، كلكضكح تتبف أارها في النصكص .

 :يستٕٚبد انتُبص يف شعر حمًذ ثٍ انطهجّ

ه كبعػػػد القػػػرارة المتأنيػػػة لػػػديكاف ابػػػػف الطمبػػػه كجػػػدت التنػػػاص بأنكاعػػػه كأقسػػػػام   
ػػػ االمتصاصػي ػ اإلشػارم ػػػػ الحػكارم ا فػي شػعرم ، فالتنػػاص  االجتػرارمكمسػتكياته   

يدؿ عم  سعة اقافة الشاعر ، كغزارة عممػه ، كتمكنػه مػف العمػكـ كاآلداب كالسنػكف ، 
أضؼ رلػ  ذلػؾ أنػه " باسػتم اـ ابػف الطمبػه لمتػراث يعمػؿ عمػ  تجػدد الػركابط العرقيػة 

قػد ، المرر صكلة التباعد كاالنعزاؿ فػي ركػف مػف الػببلد  التي يخش  عمي ا؛ كالاقافية 
ممػا يايػر مخػاكؼ الغيػكريف عمػ  ؛ يحصؿ فيه مف االحتكاؾ بغير العرب كمخػالطت ـ 

. لػذا أكاػر  اِ هكية قكم ـ ، فيزداد الشاعر تشباا بما يصكف تمؾ ال كية كيحمي ػا " 
الكػريـ كمػف الحػديث  القػر فابف الطمبه مػف التنػاص بأنكاعػه كمسػتكياته فتنػاص مػف 

، كالشخصػيات كاألحػداث كػالحكـ كاألماػاؿ  ، النبكم الشريؼ كمف األشعار كمػف الناػر
 التاريخية ، كهذا ما سأتناكله في المباحث اآلتية رف شار اهلل تعال . 

 

                                         

 ُٕٓ صانظر المرجف السابؽ ،  اُ 

 .ٖٓػػ  ٕٓصمبه ، مقدمة ديكاف محمد بف الط اِ 
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 ادلجحث األٔل 

  انتُبص االجرتار٘
ه يعيػد األديػب التناص االجترارم يعد المستكل األكؿ مف مستكيات التناص ، كفيػ    

، كاألديب يػأتي اُ النص الغا ب دكف تغيير أك تغيير طسيؼ مف منطمؽ تمجيد القديـ 
عطار مصداقية لشػعرم كتأييػدا لمػا يريػد تكصػيمه لممتمقػي مػف أفكػار  به لبلستش اد كا 

كمػف ك رار، كهذا النكع قد كجد بكارة فػي شػعر ابػف الطمبػه فتنػاص مػف القػر ف الكػريـ 
 لشريؼ كمف األشعار كمف النار .الحديث النبكم ا

مػف القػر ف الكػػريـ المصػدر األكؿ الػذم يعتمػػد كغالبػا مػا يػػأتي هػذا المسػتكل بكاػػرة   
ػ به أسمكبا كمعن  كفكػرا ، ألنػه كػبلـ اهلل  أغمب األدبار ، ف ك أسم  ما يحتذلعميه 
المعجػػز ، قمػػة البيػػاف، فاألخػػذ مػػف القػػر ف الكػػريـ يضػػسي عمػػ  نصكصػػ ـ  ػ تعػػال 

 دبية ب ار كجماال كتأايرا ، أضؼ رل  ذلؾ الجماؿ المسظي كاألسمكبي . األ

قكلػه يراػػي السقيػػه حبيػب اهلل بػػف عبػػد ؛ كمػف التنػػاص االجتػػرارم مػف القػػر ف الكػػريـ   
 اِ اهلل   بحر الرمؿ ا: 

ػػػػػػٍؿ  ػػػػػػ  أًلىجى ػػػػػػا تىراخى ػػػػػػٍيشو مى  كيػػػػػػؿل عى
 

  ٌػػػػػػؿ ٍيػػػػػػثي حى ػػػػػػٍكته حى ػػػػػػٍرًر مى ػػػػػػمؿي المى مى  كى
 

ػػػػػػػا تىػػػػػػػرىلكيػػػػػػؿل شىػػػػػػػٍيرو   هىاًلػػػػػػػؾه ًممَّ
 

  ٌػػػػػػؿ ػػػػػػزَّ كىجى ػػػػػٍف عى ٍجػػػػػػًه اهلًل مى ٍيػػػػػرى كى  غى
 

كفي سياؽ الحػديث عػف الراػار يحتػاج الشػاعر رلػ  استحضػار أدلػة كبػراهيف تػدؿ عمػ   
الشاعر مف القر ف الكػريـ مػا  استدع كقدرم ، لذا ػ عز كجؿ ػ الصبر كالرضا بقضار اهلل 

  ريزي ٰى ين ىن ُّ تعػػػال   ي كػػػد ذلػػػؾ، فسػػػي البيػػػت األكؿ تنػػػاص مػػػف قكلػػػه

                                         

 . ُٕصسبؽ ذكرم في البحث في الحديث عف مستكيات التناص ،  اُ 

 ّّّ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 
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َِٗٔ 

 من رنزن مم ام يل ىل ُّ ، كفػػي البيػػت الاػػاني تنػػاص مػػف قكلػػه تعػػال  اُ َّ
كهػي أف حيػاة أم ، ، لي كد ب ما فكرة أراد نقم ا لممتمقي  اِ  َّ ين ىن نن

كا ف حي عم  هذم األرض م ما طالت فبل البد ل ا مػف زكاؿ كفنػار رال كجػه اهلل عػز 
 فيرض  بقضار اهلل كقدرم.    ؛كجؿ

 اّ تناص فيه الشاعر مف القر ف الكريـ قكله  بحر الطكيؿ ا :  اممك   

ب ً ـٍ  كفى ًلػػػػػرى ػػػػػاًبري ًفٍتيىػػػػػافي ًصػػػػػٍدؽو صى  كى

 

  ػػٍن يـ يينىاًضػػؿي ٍنػػهي كهيػػكى عى ػػاميكفى عى  ييحى
 

ـٍ   ػػاًت الػػكىغى  ًبنيسيكًسػػ  ٍكمى  يىحيشلػػكفى حى
 

  ػشل الميبىاًسػؿي  ًرذىا هىابى ػا الاٍَّبػتي الًمحى
 

 نصػػػػػػػػاًر اإللػػػػػػػػًه لدينػػػػػػػػهً أالى يىػػػػػػػػا ألى 
 

  ـي كالتخػػػػػػػػاذؿي ـى التَّػػػػػػػػكاًني ًمػػػػػػػػٍنكي  ًرالى
 

ـٍ  ػػػػػػػركمي يىكيػػػػػػػٍف لىكيػػػػػػػ ـي ًرٍف تىٍنصي نَّكيػػػػػػػ  كاً 
 

  ػػػاًدؿي ـى النًَّصػػػيري اٍلميجى  نىصػػػيرنا أىالى ًنٍعػػػ
 

ػػػػػػػػػػػركمي نيًصػػػػػػػػػػػٍرتـي ـٍ ًرٍف تىٍنصي نَّكيػػػػػػػػػػػ  كا 
 

  ػػػػاًذؿي ٍجػػػزه كالى هيػػػكى خى  لىعىٍمػػػًرم فىػػػبلى عى
 

رض ابػف الطمبػه قكمػه عمػ  الج ػاد فػي سػبيؿ اهلل لمػا رأم أف في هػذم األبيػات يحػ  
اإلسػػبلـ انحسػػر لتخػػاذؿ المسػػمميف كرضػػاهـ باالسػػتكانة كالػػذؿ، كظ ػػر فػػي المجتمػػف 
الخبلعػػػة كالمجػػػكف ، كال حػػػؿ لػػػذلؾ سػػػكل الػػػدفاع عػػػف اإلسػػػبلـ بالج ػػػاد، فاسػػػتدع  

رذا جاهػدكا فنصػرهـ  بػأن ـ؛ الكاير مف اآليات القر نية التي ت يد رأيه كتقنػف المتمقػي 
 حج مث  هت مت ُّ  :ػ  عػز كجػؿػ كمػا قػاؿ اهلل  ػ تعػال ػ محقػؽ مػف عنػد اهلل 

، كهذا الكعد بالنصر لممػ منيف الصػادقيف اْ   َّ جس مخ جخ مح جح مج
 مل خل ُّ  تنػاص اجتػرارا مػف اآليػة القر نيػة :الذيف يجاهدكف في سػبيؿ اهلل ، ف

                                         

 ُٖٓسكرة  ؿ عمراف ،  ية  اُ 

 ٖٖصص ،  ية قسكرة ال اِ 

 . ُّٓػػ  َّٓ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 

 ٕسكرة محمد ،  ية  اْ 
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َِٕٗ 

 مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل
  جم هل مل ُّ  الر يػػػدافف اهلل عػػػن ـ كمػػػا قػػػاؿ اهلل عػػػز كجػػػؿف ػػػ   اُ  َّ جي يه ىه

كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا  ، اِ  َّ  حي جي ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم
 التداخؿ بيف النص القر ني كاألبيات كاف له أارم في رضسار جك مف المصداقية .  

كمػػػف التنػػػاص االجتػػػرارم قكلػػػه عػػػف المنػػػافقيف الػػػذيف يظ ػػػركف اإليمػػػاف كيبطنػػػكف   
 اّ  :   بحر الطكيؿاالكسر

ػػػةو  ػػػ  هػػٍؿ سىػػػًمٍعتى ًبأيمَّ  يىقيكليػػكفى مٍرضى

 

   ػػػرىضه قػػػٍد عىمَّ ىػػػا الى ييزىاًيػػػؿي  ًب ىػػػا مى
 

ـٍ مػػػػرضي القىٍمػػػػًب الميعىػػػػدل ألهًمػػػػًه    نعىػػػػ
 

  بػػػػػًه درىؾي النػػػػػاًر الًحػػػػػرىاري األسىػػػػػاًفؿي 
 

ػػػػاًؿ الًَّتػػػػي أىتىػػػػتٍ  ػػػػا تكىػػػػاًليؼي الر جى  كأىمَّ
 

  ًمػػػػػػػػفى اهلًل  يػػػػػػػػاته ب ػػػػػػػػفَّ نىػػػػػػػػكاًزؿي 
 

 ٍد أىٍغسىميكهىػػػػػػا ميٍسػػػػػػتىًحم يفى تىٍركى ػػػػػػا قػػػػػػ
 

 ميكهىػػػا ف ػػػي ًمػػػ ـٍ بىكاًهػػػؿي نٍ كقػػػٍد أٍهمى   
 

ٍ ػػػػػػػدىمي  ػػػػػػػانيكا أمانػػػػػػػاًت اإللػػػػػػػًه كعى  لخى
 

  ػػا يعمػػؿي القػػكـي غاًفػػؿي ػػا الميػػهي عمَّ  كمى
 

ألن ـ ترككا كت اكنكا فيما أنزلػه اهلل ؛ كصؼ الشاعر المنافقيف بأن ـ مرض  القمكب   
تابه العزيز مف تعاليـ ككاجبات ، فتناص في البيت الااني مػف قكلػه في كػ عز كجؿ ػ 

، اْ َّ  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّ تعػػػػػال : 
كاسػػتدعاها لي كػػد أف عاقبػػة هػػ الر كخيمػػة فجعم ػػـ فػػي الػػدرؾ األسػػسؿ مػػف النػػار ، 

  حل جل مك لك خك حك ُّ  كاستدعي في البيت األخيػر قػكؿ اهلل عػز كجػؿ:

                                         

 ِّسكرة األحزاب ،  ية  اُ 

 ّٕرة الحا ،  ية سك  اِ 

 ّْٓ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 

 . ُْٓسكرة النسار  ،  ية  اْ 
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َِٖٗ 

فالشػػػػػػاعر اكتسػػػػػػ   ، اُ َّ  حن جن مم خم حم جم هل خلمل
ب عادة النص القر ني مف تغييػر يسػير ليقنػف المنػافقيف الخػا نيف ألمانػات اهلل كع ػدم 

لػيس بغافػؿ عمػا يصػدر مػن ـ مػف  ػ عػز كجػؿػ أف يرجعػكا عػف هػذا الطريػؽ ؛ فػاهلل 
 أقكاؿ كأفعاؿ. 

 اِ :    بحر الطكيؿاكظؼ الشاعر التناص في نصل ابنه قا بل

سىػػػ ًبالحى  ي  نا فىػػػً ذىا الَّػػػًذمًف اٍدفىػػػٍف سىػػػكى

 

 ػػػػا مى ـ  كىأىٍرحى ػػػػ  ييعىاًديػػػػؾى كىػػػػالمىٍكلى  األىحى
 

ـى كىالبىٍغػػػػيى فىػػػػػاطرحٍ  بىفَّ الظلٍمػػػػػ  كىالى تىٍقػػػػرى
 

 ا ػػػػػا قىػػػػػٍد كىػػػػػافى أىٍردىل ًكأىٍشػػػػػأىمى  فىًغبل يمى
 

ػػا اٍلًبػػرل ًرالَّ الػػييٍمفي كالعػػدؿي كالتلقىػػ   كمى
 

  ٍػػػكفى كتىأ ػػػا الشلػػػٍ ـي رالَّ أف تخي ػػػاكمى  اىمى
 

مػػف  ػ  عػػز كجػؿ بػهػ فػي هػذم األبيػات يػػدعك الشػاعر رلػ  االلتػػزاـ بمػا أمػر اهلل     
 ىث ُّ التحمي باألخبلؽ الحميدة ، فتناص اجترارا في البيت األكؿ مػف اآليػة الكريمػة 

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك  ىقيق يف ىف يث

 كفػػي البيػػت الاػػاني تنػػاص مػػف اآليػػة الكريمػػة  ،اّ  َّ من زن رن  مم ام

  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّ
، فسػػي مقػػاـ النصػػل كاإلرشػػاد  اْ  َّ ىف  يث ىث نث زثمث رث

ليسػػتميؿ المتمقػػي ؛ يػػدعـ كبلمػػه بميػػات مػػف القػػر ف الكػػريـ غايػػة السصػػاحة كالببلغػػة 
 .كيدعكم رل  اإلذعاف كالطاعة

                                         

 . ِْسكرة ربراهيـ  ،  ية  اُ 

 ْْٕػػ  ْْٔ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 

 ّْسكرة فصمت ،  ية  اّ 

 َٗسكرة النحؿ ،  ية  اْ 
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َِٗٗ 

  اُ  :   بحر الخسيؼاكتحقؽ التناص االجترارم في نصل قكمه ، فقاؿ  
كا لممعىػػػػػػػػػػالً   ي ؿى يعقػػػػػػػػػػكبى شىػػػػػػػػػػم ري

 

 ػػػػػػا تىًجػػػػػػيري الميىػػػػػػاًلي  كاٍسػػػػػػتىًعدلكا ًلمى
 

ـ   ًمػػػػػػػػػػػ ٍطػػػػػػػػػػػبو مي  كأىًعػػػػػػػػػػػدلكا ًلكيػػػػػػػػػػػؿ  خى
 

  ًػػػػػػػػػػػزىازةو كنىػػػػػػػػػػػكاؿ  عيػػػػػػػػػػػدَّمي ًمػػػػػػػػػػػٍف عى
 

ػػػػٍكا بػػػػالحى  ػػػػٍبًر كاٍبغيػػػػكاكتىكاصى  ؽ  كالصَّ
 

  ػػاؿً سىػػًفػػي العى  اًؼ الًغنىػػ  عمىػػ  كيػػؿ  حى
 

ر لممعػالي مػف األمػكر في األبيػات السػابقة يحػث قبيمتػه  ؿ يعقػكب عمػ  الجػد كالتشػمي  
كاالسػػتعداد لمكاج ػػة مػػا يمػػر ب ػػـ مػػف أزمػػات كمحػػف ، كيطمػػب مػػن ـ االلتػػزاـ بالصػػبر 

 مم ُّ  عػػز كجػػؿ : كالتمسػػؾ بػػالحؽ ، فتنػػاص الشػػاعر فػػي البيػػت األخيػػر مػػف قػػكؿ اهلل
كقػػػد أجػػػرل  اِ  َّ جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم

د لطمػب المعػالي ليكضػل أف السػعي كالجػ؛ هذا التداخؿ بػيف الػنص القر نػي كالشػعرم 
ألنػه كػاف حافظػا  ؛قد أكار الشػاعر التنػاص مػف القػر ف الكػريـيمزمه الصبر كالعمؿ، ك 

لمقػر ف فاهمػػا معانيػػه عارفػا بأحكامػػه ، فقػػد نشػأ فػػي بيػػت ديػف كعمػػـ، كالقػػر ف الكػػريـ 
كبلـ اهلل المعجز كالماؿ األعم  فػي السصػاحة كالبيػاف ، حيػث يسػيض بػدالالت اريػة ، 

   ة فياضة ، كبألساظ بميغة عذبة .كبمعافو متجدد

ككمػػا تنػػاص الشػػاعر ابػػف الطمبػػه مػػف القػػر ف الكػػريـ تنػػاص مػػف الحػػديث النبػػكم     
سػتدعام كضػمنه أشػعارم لقػكة الشريؼ المصدر الااني فػي التشػريف اإلسػبلمي ، كقػد ا

عطا ه جماال كتأايرا. داللته  في نسيجه الشعرم ، كا 

 يث النبػػػكم الشػػريؼ قكلػػه ينصػػل ابنػػه أحمػػػد فمػػف التنػػاص االجتػػرارم مػػف الحػػد    
 اّ  :  بحر المتقاربا

                                         

 َّٔ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اُ 

 ّسكرة العصر ،  ية  اِ 

 ِِّ صيكاف محمد بف الطمبه ، د اّ 
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َُِٗ 

رىل  ًميػػػػػػػػػفى الػػػػػػػػػكى ػػػػػػػػػاًلٍؽ ًبميٍطػػػػػػػػػؼو جى  كىخى
 

  ًاٍػػػػػػػػػػرىةى العىػػػػػػػػػػاًار ـٍ أىًقػػػػػػػػػػٍؿ عى ًمػػػػػػػػػػٍن ي  كى
 

ػػػػػػٍف ظىػػػػػػاًلـو  ًصػػػػػػٍؿ قىاًطعنػػػػػػا كىاٍعػػػػػػؼي عى  كى
 

 ـ  ًفػػػػػي النَّػػػػػػاً ر كىاًس بىًنػػػػػي اٍلعىػػػػػػ  اُ كى
 

، ديث الشريؼ الذم جار فيػه عػتناص الشاعر في البيت األكؿ مف الح     ٍف أىًبػي ذىر 
 ، ػػا كيٍنػػتى ٍيايمى : "اتَّػػًؽ اهللى حى ـى قىػػاؿى ػػمَّ سى مىٍيػػًه كى ػػمَّ  اهللي عى ػػًف النًَّبػػي  صى كاتبػػف السػػي ة الحسػػنة عى

سىػػػفو " تمح ػػػا  ميػػػؽو حى ػػػاًلًؽ النَّػػػاسى ًبخي كفػػػي البيػػػت الاػػػاني تنػػػاص مػػػف الحػػػديث   اِ كىخى
: سىػًمٍعتي رىسيػكؿى اهللً عىٍف أىنى الشريؼ الذم جار فيه  ، قىػاؿى اًلؾو مىٍيػًه  ػ ًس ٍبًف مى ػمَّ  اهللي عى صى

ـى  مَّ سى مىٍيػًه ًرٍزقيػهي، أىٍك ييٍنسىػأى ًفػي أىاىػرًًم فىٍميىًصػٍؿ رىًحمىػهي »يىقيػكؿي:  ػ كى ، اّ «مىػٍف سىػرَّمي أىٍف ييٍبسىػطى عى
مطػؼ كرفػؽ كقد استدع  الشاعر الحديايف الشريسيف ليقنػف ابنػه بػأف يعامػؿ النػاس ب

كيعسك عمف أسار رليه كيصسل عف زالت ـ كيساعدهـ عمػ  الػتخمص من ػا ، كيحسػف 
 رل  األقارب كيسأؿ عن ـ كيكاسي ـ عند نزكؿ المصا ب.

                                         

النا ر : الممقي بيف الناس الشركر ، مف النا رة كهي الستنة كالعداكة كالبغضار  ت ػذيب المغػة  اُ 
ق ، المحقػػؽ : محمػػد عػػكض مرعػػب ، الناشػػر : دار رحيػػار التػػراث َّٕلؤلزهػػرم المتػػكفي 

 ا.َُٕ، ص ُٓـ، جػ ََُِالعربي بيركت ، الطبعة األكل  

أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف هبلؿ بف أسد ماـ أحمد بف حنبؿ، الم لؼ: مسند اإل اِ 
ق، المحقؽ شعيب األرن كط، عادؿ مرشد ك خركف ، رشراؼ / عبد ُِْ الشيباني المتكف 

ـ ا رقـ ََُِق ػػ ُُِْاهلل بف المحسف التركي، م سسة الرسالة ، الطبعة األكل    
 . ِْٓ ص، ّٓ، جػػ ُِّٔٓالحديث 

صحيل مسمـ ، الكتاب الصػحيل المختصػر بنقػؿ العػدؿ عػف العػدؿ عمػ  رسػكؿ اهلل صػم  اهلل  اّ 
ق ، ُِٔعميه كسمـ، الم لؼ : مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم المتكفي 

المحقػؽ محمػػد فػػ اد عبػد البػػاقي ، الناشػػر دار رحيػار التػػراث العربػػي ، بيػركت  ، بػػاب صػػمة 
 . ُِٖٗ ص، ْ، جػػ ِٕٓٓطيعت ا رقـ الحديث الرحـ كتحريـ ق
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ُُِٗ 

 كممػػا تنػػاص فيػػه ابػػف الطمبػػه مػػف الحػػديث النبػػكم الشػػريؼ قكلػػه فػػي نصػػل قكمػػه  
 اُ  :  بحر الطكيؿا    

 ـي فى ىػػػػػبلَّ عمىػػػػػ  الػػػػػد يًف الحنيػػػػػًؼ بىكىيػػػػػتي 
 

  فىػػػػبلى رىقىػػػػأىٍت تمػػػػؾى الػػػػدلمكعي ال ىكاًمػػػػؿي 
 

كا ًمٍمػػػػػػتيـٍ فىشىػػػػػػم ري ػػػػػػاذىا قىػػػػػػٍد عى مى  فى ىػػػػػػذىا كى
 

  ػػػاًني األىبىاًطػػػؿي  كىالى تىػػػٍدفىفي الػػػر ٍجسى األىمى
 

فالشػػاعر يػػدعك رلػػ  العمػػؿ كالتشػػمير عػػف سػػاعد الجػػد كعػػدـ االتكػػاؿ عمػػ  األمػػاني   
مػػف تغييػػر فػػي األلسػػاظ لكػػف -يث الشػػريؼ الحػػد فتنػػاص مػػف ؛الزا سػػة كالركػػكف رلي ػػا

: قىاؿى رىسيػكؿي المَّػًه المضمكف كاحد _ الذم جار فيه  ، قىاؿى عىٍف أىًبي يىٍعمى  شىدَّاًد ٍبًف أىٍكسو
ـى:  مَّ سى مىٍيًه كى مَّ  اهللي عى ، مىػٍف »صى ػٍكًت، كىاٍلعىػاًجزي ػا بىٍعػدى اٍلمى ًمػؿى ًلمى اٍلكىي سي مىٍف دىافى نىٍسسىػهي، كىعى

مىػ  المَّػهً أىٍتبى  نَّػ  عى ، فالشػاعر كظػؼ الحػديث الشػريؼ لينبػه   اِ  «فى نىٍسسىهي هىكىاهىا، ايَـّ تىمى
قكمػػه رلػػ  أف عمػػػؿ اإلنسػػاف الخيػػػر ينسعػػه بعػػػد المػػكت ؛ فعمػػػ  اإلنسػػاف أف يسػػػع  

 كيجت د في حياته كيدخر أعماال لآلخرة. 

 اّ  :  بحر الطكيؿاكمف التناص مف الحديث النبكم الشريؼ قكله
بَّرىنىػػػػػػا ال ىػػػػػػاًدم المي ىػػػػػػيًمفي أنَّػػػػػػه  لىخى

 

  ػػػػي  كبىاًطػػػػؿي  سىػػػييٍدًرؾي هىػػػػذا الػػػػديفى غى
 

 كىأىنَّػػػػا سىػػػػنىٍمقى  بىٍعػػػػدىمي سػػػػنىفى الػػػػػرَّدىل 
 

  اً ػػؿي  كىمىػا سىػػفَّ ًمػػٍف قىٍبػؿي القػػركفي األكى
 

ػػػا بىػػػدىا  كىأىٍف سىػػػيىعيكدي الػػػد يفي غيٍربنػػػا كىمى
 

  ٍاً ػػػػؿي كىأىٍمػػػػري بىقىايىػػػػا النَّػػػػاًس ًلم  كيٍسػػػػًر كى
 

                                         

 . ّْٕ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اُ 

ق، المحقؽ ِّٕ المتكف :  محمد بف يزيد القزكينيأبك عبد اهلل ، الم لؼ:  سنف ابف ماجه اِ 
ق ػػ َُّْشعيب األرن كط، عادؿ مرشد، الناشر: م سسة الرسالة العممية، الطبعة األكل   

 . ُِّْ ص، ِ، جػػ َِْٔر المكت كاالستعداد، رقـ الحديث ـ ا، باب ذكََِٗ
 . ّّٓ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ُِِٗ 

فػػي هػػذم األبيػػات تنػػاص الشػػاعر اجتػػرارا مػػف الحػػديث الشػػريؼ الػػذم خبرنػػا فيػػه    
ـى ػ رسػكلنا الكػريـ  ػمَّ سى مىٍيػًه كى ػمَّ  اهللي عى عىػًف بمػا سػي كؿ رليػه هػذا الػديف الحنيػؼ ، ف ػ صى

ػًف النًَّبػي   ػ رضػي اهلل عن مػا ػ اٍبًف عيمىر ـى ػ عى ػمَّ سى مىٍيػًه كى ػمَّ  اهللي عى :  ػ صى ـى »قىػاؿى ٍسػبلى ًرفَّ اإلًٍ
يَّػػةي ًفػػي  ػػا تىػػٍأًرزي اٍلحى ٍسػػًجدىٍيًف، كىمى ػػا بىػػدىأى، كىهيػػكى يىػػٍأًرزي بىػػٍيفى اٍلمى ًريبنػػا كىمى سىػػيىعيكدي غى ًريبنػػا كى بىػػدىأى غى

ٍحرًهىا  الحديث الشريؼ ليحا ـ عم  التمسؾ بالديف رل   خر  استدع ، كقد اُ  «جي

 حيات ـ .

تنػػػاص اجتػػػرارا مػػػف الشػػػعر العربػػػي  ؛مػػػف الحػػػديث الشػػػريؼككمػػػا تنػػػاص الشػػػاعر    
فالشػػاعر المتميػػز هػػك مػػف يسػػتسيد  ممػػا أنتجتػػه قػػرا ل الشػػعرار السػػابقيف كيضػػمن ا 

كيطكع ا لتتناسب مف مقتضيات كمتطمبات عصرم ؛ محاكلػة منػه فػي ربقػار ، أشعارم 
خػراج شػعرم فػػي صػكرة جديػدة تب ػر المتمقػي كتايػر  انتباهػػه التػراث حيػا مػف ج ػة ، كا 

 مف ج ة أخرل. 

 اِ :    بحر الرمؿافمف التناص االجترارم مف الشعر قكله في الراار 
ؿٍ   أىًمػػػػػػػػفى الػػػػػػػػدهًر تشػػػػػػػػكي ًرٍذ نىػػػػػػػػزى

 

   مػػػػػٍؿ  ًبػػػػػؾى منػػػػػهي حػػػػػادثه غيػػػػػري جى
 

 أىًمػػػػػػػػػػػفى الػػػػػػػػػػػدهًر تشػػػػػػػػػػػكي بىػػػػػػػػػػػزَّمي 
 

   ػػػػػٍرزىةى الػػػػػنسًس كأمػػػػػكامى الميقىػػػػػٍؿ  حى
 

 أىًمػػػػػػػػػػػفى الػػػػػػػػػػػدهًر تشػػػػػػػػػػػكي أنَّػػػػػػػػػػػهي 
 

 ميٍعًتػػػػػًب أٍف هػػػػػكى فىعىػػػػػٍؿ  لػػػػػيسى بال 
 

كهي ، كرر الشاعر جممة  أمف الدهر تشكيا ليقدـ فكرة مف خبلؿ هذم األبيات   
أف الدهر ال يعتب مستعتبا ، فالدهر ال يبالي بما ينزؿ باإلنساف مف نكبات كمصا ب 

                                         

 ص، ُ، جػػػػ ُْٔصػػحيل مسػػمـ ، حػػديث التعزيػػة ، بػػاب البكػػار عمػػ  الميػػت ، رقػػـ الحػػديث  اُ 
ُّّ . 

 . ّّّ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ُِّٗ 

مف دمكع ، كهذم السكرة سبقه في ا الشاعر "أبك  في أعز كأغم  ما عندم م ما سلَّ 
  اُ :   بحر الكامؿاال ذلي" في قصيدته العينية الش يرة التي را  في ا أبنارم ذ يب

ػػػػػػػف نػػػػػػػكًف كريب ػػػػػػػا تتكجَّ  أىًمػػػػػػػفى المى
 

  كالػػػػدَّهري لػػػػيسى ًبميٍعًتػػػػبو مػػػػف يىٍجػػػػزىعي 
 

كلـ يبؽ من ـ ، فاجتر الشاعر بيت "أبي ذ يب ال ذلي" حينما مات أكالدم السبعة   
فكبل الشاعريف ألمت ب ما تجربة حزينة فعبرا عف  لي كد ما ذهب رليه، رال طسؿ كاحد

هذا التعبير الم لـ، ف ذا التداخؿ كالتساعؿ بيف النصيف ياير انتبام المتمقي 
 كعاطسته. 

 اِ  : بحر الخسيؼاكمف التناص مف الشعر قكله يمدح قكمه بني عامر بالشجاعة
نىػػػػػػػػػػػاًخًر ًصػػػػػػػػػػػيده  ـل اٍلمى ـٍ شيػػػػػػػػػػػ  ًبنىػػػػػػػػػػػدىاهي

 

  ػػػػػػػاريهي نىػػػػػػػابً ميٍحًمػػػػػػػده جى ًزيػػػػػػػزي الجى  ـٍ عى
 

ػػػػػػػػػػاًعبً  اّ ًببى ىاًليػػػػػػػػػػؿى   زيٍهػػػػػػػػػػرو  اْ كىاٍلمصى
 

  ػػػػػاًجلو حى شىػػػػػبىابً  آ ًمػػػػػٍف كي يػػػػػكؿو جى  كى
 

كشب  ـ بالجماؿ  ،فالشاعر كصس ـ بأن ـ أصحاب السيادة كالرفعة كالكـر   
المصاعب في القكة كالشجاعة، كقد اجترَّ هذا الكصؼ مف قكؿ النابغة   بحر 

  أ  الطكيؿا:

                                         

أنطكنيػػكس بطػػرس ، الطبعػػة األكلػػ   ديػػكاف أبػػي ذ يػػب ال ػػذلي ، تحقيػػؽ كشػػرح الػػدكتكر : اُ 
 . ُِصـ ، طبف / دار صادر بيركت ، ََِّق ػػ ُِْْ

 ُّّ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 

 الب اليؿ : جمف الب اليؿ، كالب مكؿ: السيد الجامف لصسات الخير لساف العرب مادة ب ؿا. اّ 

الركػكب   لسػاف العػرب  المصاعب : جمف المصعب كالمصعب مف اإلبؿ السحؿ الذم يعس  مػف اْ 
 مادة صعب ا.

 جحاجل : جمف جحجل كالجحجاح السيد السمل الكريـ   لساف العرب مادة جحجل ا. آ 

ديكاف النابغة الذبياني، شرح كتقػديـ عبػاس عبػد السػاتر، طبػف: دار الكتػب العمميػة بيػركت ،  أ 
 .ُّ صـ  ُٔٗٗق ػػ ُُْٔلبناف ، الطبعة الاالاة،  



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ُِْٗ 

ػػػػػلي زً نٍ تي ا اٍسػػػػػذى رً   عػػػػػف أرقمػػػػػكالمطَّ  فَّ  ي نٍ كا عى
 

  ًالمصػػاعبً  الجمػػاؿً  قػػاؿى رٍ رً  رلػػ  المػػكت 
 

ف ػػػ الر السرسػػػاف الشػػػجعاف ال ينتظػػػركف مجػػػير األعػػػدار بػػػؿ ينزلػػػكف عػػػف خيػػػكل ـ  
كيبادركف بالطعف بسػرعة كمػا تعػدكا الجمػاؿ المطمقػة غيػر المربكطػة ، كهػذم الصػكرة 

 اؿ المكت بصدكرهـ  .تكحي بالشجاعة البالغة كاستقب

 اُ  :  بحر الخسيؼاكيكاصؿ الشاعر مدحه لبني عامر، فيقكؿ   

ـي القػػػكـي كيػػػؿل اؿ  ًمػػػٍف بىًنػػػي عػػػامرو هيػػػ

 

  كاًبػػػػػيقػػػػػك  ـً كالػػػػػرأسي كالػػػػػذلرىل كالرَّ
 

ـٍ  هيػػػػػػػػ ـٍ كعيبلى ـٍ ًحٍسػػػػػػػػظي ديػػػػػػػػًنً   ًديػػػػػػػني 
 

  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـً الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب كاآلداب  كعي
 

ٍيػػػػػًر رً  ػػػػػكفى ًلٍمخى ـٍ يىٍسرىحي ػػػػػسَّ الى هيػػػػػ  ٍف مى
 

  ػػػػػػػػػابً يىٍجزىعيػػػػػػػػػكفى ًعٍنػػػػػػػػػدى المي  كىالى  صى
 

جػػارت مػػف  ؛يستخػػر بقكمػػه فجعم ػػـ كػػؿ القػػكـ لمػػا ل ػػـ مػػف صػػسات العػػزة كالكرامػػة  
كفػػػي البيػػػت األخيػػػر كصػػػس ـ بالرضػػػا كالقبػػػكؿ ، تمسػػػك ـ بػػػدين ـ كااللتػػػزاـ بتعاليمػػػه 

كهػذا يشػبه كاالتزاف فبل يسرحكف عند نػزكؿ الخيػر كال يحزنػكف عنػد نػزكؿ المصػا ب، 
 اِ  قكؿ طرفة بف العبد   بحر الرمؿا:

 رٍف نيصػػػػػػػػػػػػاًدٍؼ ميٍنًسسػػػػػػػػػػػػا ال تيٍمًسنػػػػػػػػػػػػا
 

  ٌػػػػػػػر  فيػػػػػػػريحى الخيػػػػػػػًر، كال نىكبػػػػػػػك ًلضي
 

تنػاص الشػػاعر اجتػػرارا مػف بيػػت "طرفػػة" لئلشػػادة بسػماحة كأخػػبلؽ قكمػػه ، ف ػػـ ال    
ر لعمم ػـ أف الزمػاف يتقمػب مػف خيػر رلػ  شػر كمػف شػيجزعكف عند نػزكؿ المصػا ب 

خير كهكذا فبل يبقػ  عمػ  حػاؿ ، كأف مػا ينػزؿ ب ػـ مػف خيػر كشػر هػك مػف عنػد رل  

                                         

 ُّْ صبف الطمبه ،  ديكاف محمد اُ 

ـ ، المحقػؽ / م ػدم ْٔٓديكاف طرفة بف العبد بف سسياف بف سػعد البكػرم الػكا مي المتػكفي  اِ 
ـ ، ََِِق / ُِّْمحمد ناصر الديف ، الناشر / دار الكتػب العمميػة ، الطبعػة الاالاػة   

 . ّْ ص



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ُِٗٓ 

 فػػػي الراػػػار كمػػػا قػػػاؿ ابػػػف الطمبػػػه؛ اهلل فعمػػػي ـ الرضػػػا بقضػػػار اهلل كالصػػػبر عميػػػه 
 اُ :   بحر الرمؿا  

ٍطػػػػػػػػػػػػػػبو ميٍجػػػػػػػػػػػػػػًزعو   رٍف جزعنػػػػػػػػػػػػػػا فىًمخى
 

  ٌػػػػػػػؿ ػػػػػػػٍبري األجى ػػػػػػبىٍرنا فمنىػػػػػػػا الصى  أٍك صى
 

 اِ  :    بحر البسيطا"كؿ "أعش  باهمةمف ققد أخذ معن  البيت 
نىػػػػا زىٍعنىػػػػا، فػػػػ ٌف الٌشػػػػٌر أىٍجزىعى  فػػػػ ٍف جى

 

  ػػػػػػػػبيري ػػػػػػػػبىٍرنىا، فى نَّػػػػػػػػا مىٍعشىػػػػػػػػره صي ٍف صى ا   كى
 

كأعاد صياغة البيت مف تغيير يسير  ،تناص الشاعر اجترارا مف البيت السابؽ  
صبر عمي ا ، كال ا مكيستخر بالقدرة عم  تحم ،لي كد أف الحزف يككف لمصيبة كبيرة

" أف المقصكد بالصبر األجؿ األعظـ كهك عند الصدمة األكل  ، كزاد "ابف الطمبه
 كألق  ب ذا التناص كاافة كجدانية عم  نصه إلب ار المتمقي كلست انتباهه.

 اّ  :  بحر الطكيؿاكمف التناص االجترارم مف الشعر ، قكله في الغزؿ 

ػػػػػػدىاً ًؿ طىيلػػػػػػهي  كىٍشػػػػػػلو لىًطيػػػػػػؼو كىالجى  كى
 

  ًٍمػػؽو ميعىػػٍذلىاً اْ كىمىٍمػػًس الػػد مىٍقس ذىاتى خى
 آ 

 

 يتغزؿ الشاعر بحبيبته فيذكر أف خصرها دقيؽ لطيؼ ، كجسم ا ناعـ كالحرير   

 

 

                                         

 . ّّٖ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اُ 

ق ، حققػه / َُٕد محمػد بػف أبػي الخطػاب القرشػي المتػكفي ، ألبػي زيػ جم رة أشعار العرب اِ 
 ٕٓٓ صعمي محمد البجادم ، الناشر ن ضة مصر لمطباعة ، 

 ُْٖ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 

 الدمقس : اإلبريسـ ، كهك الحرير األبيض  لساف العرب مادة دمقسا. اْ 

القصػب ، كالمعػذلا : الممتمػػُ  المعػذلا : النػاعـ ، كامػرأة معذلجػػة : حسػنة الخمػؽ ، ضػػخمة آ 
 ا .ُْٖ صالخمؽ  ديكاف محمد بف الطمبه ، 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ُِٗٔ 

 اُ :   بحر الطكيؿاكرية الجسـ ، كهذا الغزؿ يشبه غزؿ "امرش القيس" 
ػػػػػػرو  صَّ كىٍشػػػػػػلو لطيػػػػػػؼو كالجػػػػػػديًؿ ميخى  كى

 

  سػػػػػػاؽو كػػػػػػأٍنبكًب الٌسػػػػػػقٌي  اٍلميػػػػػػذىلَّؿً كى
 

اسػتعار الشػػاعر األكصػػاؼ التػي ذكرهػػا "امػػر  القػػيس" لحبيبتػه ، ككظس ػػا فػػي بيتػػه    
 تكظيسا فنيا إلظ ار جماؿ محبكبته .

 اِ  :   بحر الطكيؿاكيكاصؿ الغزؿ عف طريؽ التناص ، فيقكؿ
ػػػػػػا ًلراًهػػػػػػًب ًبيعىػػػػػػةو  ػػػػػػٍت يىكمن  فىمىػػػػػػٍك عىرىضى

 

  ًػػػػػػػػر ج اداًتػػػػػػػػًه ميتىحى مىػػػػػػػػ  عى مػػػػػػػػيـو عى  حى
 

الىػػػػػػػػػػػػػػػهي  لىخى ىهىػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ سىػػػػػػػػػػػػػػػاًجدنا كى  ًرذنا ألى
 

  ًيىٍنًشػػا تىػػ  ييٍخػػذىٍؿ يىًخػػفَّ كى رىشىػػادنا مى
 اّ 

 

كأخػػذ فػػي ، لػػك ر هػػا عابػػد لسػػجد مػػف شػػدة جمال ػػافالشػػاعر هنػػا يػػرم أف حبيبتػػه    
، فاسػػػتدع  قػػػكؿ "النابغػػػة الػػػذبياني" الػػػذم كصػػػؼ فيػػػه البكػػػار الشػػػديد بصػػػكت عػػػاؿو 
 اْ  :  بحر الكامؿانسار زمان ا  المتجردة زكجة النعماف أجمؿ

ػػػػػػٍت ألىٍشػػػػػػمىطى راهػػػػػػبو   لػػػػػػك أىنَّ ػػػػػػا عىرىضى
 

  ًػػػػػػركرىةو، ميتىعىب ػػػػػػد  يػػػػػػدعك اإللىػػػػػػهى، صى
 

ػػػػػػػػديا ا ػػػػػػػػبىا لبى جًت ػػػػػػػػا كًطٍيػػػػػػػػًب حى  لىصى
 

 ٍف لػػػػػػػـ يىرشيػػػػػػػد الىػػػػػػػهي ريٍشػػػػػػػدان، كا   كلىخى
 

كتنػاص اجتػرارا مػف معنػ  بيػت "النابغػة" ككصػؼ بػه حبيبتػه ، كهػذا التنػاص يشػػد    
 نتبام المتمقي ، كيضيؼ لنصه قدرا كبيرا مف االنسعاؿ كاإليحار.ا

                                         

ـ ، اعتنػ  بػه عبػد الػرحمف  ْٓٓديكاف امرش القيس بػف حجػر بػف الحػارث الكنػدم المتػكفي  اُ 
ـ ا ، ََِْق / ُِْٓالمصػػطاكم ، ، الناشػػر / دار المعرفػػة بيػػركت ، الطبعػػة الاانيػػة ، 

 .ٔٓ صي، ، شرح المعمقات السبف لمزكزن ْْص

 ُْٖ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 

يخف: يبكي بصكت فيه غنة ، كقيؿ هك رفف الصكت بالبكار لساف العػرب مػادة خػنفا.  نشػا  اّ 
الباكي : غص بالبكار مف غير انتحاب ، كالنشػيا الصػكت المتػردد فػي الصدر لسػاف العػرب 

 مادة نشاا. 

 ٕٔ صبي الخطاب القرشي ، ، ألبي زيد محمد بف أ جم رة أشعار العرب اْ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ُِٕٗ 

 اُ  :  بحر الكامؿاكمف التناص االجترارم مف الشعر قكله في الغزؿ 

ـٍ أى نىػػػػمنػػػػفى المى  ـى فمػػػػ ـً نىػػػػا  ـٍ فػػػػي النلػػػػكَّ

 

 ػػػػخى أٍعظيًمػػػػي ػػػػكامي قػػػػٍد تىمىخَّ  خبػػػػره جى
 

ػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػػاًني أفَّ ميػػػػػػػػػةى دكنى ػػػػػػػػػا    لمَّ
 

 كتػػاًب الميٍحكػػـً حالػػٍت زكاجػػر فػػي ال 
 

 لػػػػٍك غيػػػػري ذلػػػػؾى حػػػػاؿى دكفى مزىارًهػػػػا
 

 ًمػػػػي ػػػػالىًتي كتقىحل  لرأيػػػػتى كيػػػػؼى مصى
 

 " يىػػا شػػاةى مػػا قىػػنىص لمػػٍف حمَّػػٍت لػػهي  
 

 " ـٍ تىٍحػػػػريـً ػػػػٍت عمػػػػ َّ كلىٍيتى ػػػػا لػػػػ ريمى  حى
 

هزم كجف  حرمانه مف النكـ ؛ لما أتام خبر في هذم األبيات يشكك الشاعر مف  
حبيبته "مية" حرمت عميه، كلكال ذلؾ لما تخم  عن ا ، كضمف بيت  كهك أف؛  جنكنه

 بحر كالعبد ال يتزكج حرة  ،"عنترة بف شداد" حيف حرمت عميه حبيبته ألنه عبد
 اِ  :الكامؿا

 يىػػػػا شػػػػاةى مػػػػا قىػػػػنىص لمػػػػٍف حمَّػػػػٍت لػػػػهي 
 

  ًـ ـٍ تىٍحػػػػػػري ػػػػػٍت عمػػػػػػ َّ كلىٍيتى ػػػػػا لػػػػػػ ريمى  حى
 

فكبلهما ذاقا مرارة  ؛به تجربة الحب عندهمافتناص اجترارا مف بيت "عنترة" لتشا 
 الحرماف مف اختبلؼ السبب كرار هذا الحرماف . 

 اّ :   بحر الطكيؿاكمف التناص الشعرم قكله في الحث عم  الج اد 
ًريميػػػهي  ا حى ـٍ يىٍحػػػـً ديننػػػا ميٍسػػػتبىاحن لىػػػ  كى

 

  مػػػػػفى الميٍعتىػػػػػًدم رالَّ القىنىػػػػػا كالقنىاًبػػػػػؿي 
 

                                         

 . ِْٓ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اُ 

شرح المعمقات السػبف ، تػأليؼ اإلمػاـ أبػك عبػد اهلل الحسػيف بػف عبػد اهلل الحسػيف الزكزنػي ،  اِ 
ق ُِّٕتحقيؽ : الشيخ طه عبد الر كؼ سعد، الناشر : دار الحـر لمتراث، الطبعة األكل   

 . ُِِ صـ ا ، ََِٔػػ 

 . ّْٗ صف محمد بف الطمبه ، ديكا اّ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ُِٖٗ 

كالمسػمميف رال الج ػاد فػي سػبيؿ  كهػك أنػه ال يحمػي ديػف اهلل  فالشاعر يدعـ رأيػه   
 ػ  صػػم  اهلل عميػػه كسػػمـ ػ شػػاعر الرسػػكؿ "حسػػاف بػػف اابػػت"اهلل، فاستشػػ د بقػػكؿ 

 اُ  :  بحر الطكيؿاكحضر معه الكاير مف الغزكات
تىػػػػػػ  يىٍغػػػػػػزي النًَّبػػػػػػيل قىًبيمىػػػػػػػةن  ٍكنَّػػػػػػا مى  كى

 

 اًنبىٍيػػػػػػػػًه باٍلقىنىػػػػػػػػا كاٍلقىنىاًبػػػػػػػػ  ؿً نىًصػػػػػػػػٍؿ جى
 

 اِ  :  بحر البسيطا كمف التناص االجترارم مف الشعر قكله
بايىػػػػػا عػػػػػزَّ مىٍطمىبي ػػػػػا  كًفػػػػي النلسيػػػػػكًس خى

 

 ػػػػرا ؾى يػػػا عيمى  أىٍعيىػػػٍت فمػػػيسى ل ىػػػػا رالَّ
 

فػي نسػػس الشػاعر حاجػػات خسيػة مكتكمػػة يريػػدها كلكنػه يعجػػز عػف تحقيق ػػا ، كلػػف   
تر قػػكؿ "جريػػر" الػػذم يراػػي فيػػه يػػتمكف مػػف تحقيق ػػا رال عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز ، فػػاج

   اّ  :  بحر البسيطا"عمر بف عبد العزيز" 
ػػػػا فاصػػػػطبرتى لػػػػهي   حممػػػػت أمػػػػرنا عظيمن

 

 ػػػػػرا  كقيٍمػػػػػتى فيػػػػػًه بػػػػػأمًر اهلًل يػػػػػا عيمى
 

 اْ  :  بحر الطكيؿاكمف التناص قكؿ الشاعر مناجيا الميؿ 
 اً ي  تطػػػػػػػاكؿى ليػػػػػػػؿي النَّػػػػػػػازًح الميتى ىػػػػػػػ

 

  ًػػػػا ل ػػػػًضػػػػأمى  مػػػػٍف ميتىػػػػبىمَّاً بًل ياًر الصل
 

 بلـً الميػػػػػػػًؿ مػػػػػػٍف ميتىزىٍحػػػػػػػزىحو ظىػػػػػػكالى لً 
 

  ًجػػيهىػػابو كالى مى كلػػيسى لػػنجـو مػػٍف ذى 
 

ػػػػػػا كؿي كىأىنَّمى ػػػػػػٍف ًلمىٍيػػػػػػؿو الى يىػػػػػػزي  فىيىػػػػػػا مى
 

 ػػبىتىٍي ًريػػا هىكاًديػػهً  دل تيشىػػ  آ ًرلىػػ  هىضى
 

                                         

 ِّٔ ص، ألبي زيد محمد بف أبي الخطاب القرشي،  جم رة أشعار العرب اُ 

 ِِّ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 

ديكاف جريػر ، شػرح محمػد بػف حبيػب ، تحقيػؽ / د. نعمػاف محمػد أمػيف طػه ، الناشػر / دار  اّ 
 .  . ّٕٔ، ص ِالمعارؼ القاهرة ، مصر ، الطبعة الاالاة ، جػ

 . ُِْػػ ُُْ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اْ 

هضػػبتي ريػػا : جػػببلف بتيػػرس كمعنػػ  ريػػا بالصػػن اجية المػػبف ، كقػػد ذكػػر تيػػرس فػػي أغمػػب  آ 
 ا. ُِْقصا دم   هامش الديكاف 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ُِٗٗ 

ليمػه فقػد طػاؿ ؛ يعبر الشػاعر عػف معاناتػه فػي الغربػة عػف كطنػه، كأاػر ذلػؾ عميػه   
 يػة أهمػه ، كلكػف فتمن  أف يتزحزح ظبلـ الميؿ كيسسر عػف ضػيار صػبل يػنعـ فيػه بر 

فنجكمه مشدكدة رلػ  هضػبتي ريػا  جػببلف بتيػرسا ، كقػد  ؛ال يزكؿ ظبلـ الميؿ ممتد
  اُ  :  بحر الطكيؿااجتر صكرة الميؿ التي رسم ا امر  القيس في معمقته 

ػػػ  سيػػػدكلىهي   كلىٍيػػػؿو كمػػػكًج البحػػػًر أىٍرخى

 

  عمػػػػػػيَّ بػػػػػػأنكاًع ال مػػػػػػكـً ًليىبتىمػػػػػػ 
 

ػػػػػػٍمًبه   ػػػػػػا تمطَّػػػػػػ  بصي  فقمػػػػػػتي لػػػػػػهي لمَّ
 

  ًكأىٍردىؼى أٍعجػػػػػػػػػازنا كنػػػػػػػػػارى بكٍمكػػػػػػػػػؿ 
 

ًمػػػػي  أالى أيل ػػػػا الميػػػػؿي الطكيػػػػًؿ أالى اٍنجى
 

  ًػػا اإلصػػباًح منػػؾى بأىٍماىػػؿ  بصػػبلو كمى
 

ػػػػػهي     فيػػػػػا لػػػػػؾى مػػػػػف لىٍيػػػػػؿو كىػػػػػأىفَّ نيجكمى
 

   ذبؿً دت بيػػػػشيػػػػ الستػػػػؿً  مغػػػػارً  بكػػػػؿ 
 

، فميؿ امرش القيس يرمز رل  مف هذم المكحة مف السارؽ بين ما فتناص اجترارا  
عرض ل ا ألخذ ، كالحيرة التي تله بعد مقتؿ كالدم كتسرؽ قبيمته الظمـ الذم تعرض
، لكف ليؿ ابف الطمبه يرمز رل  الغربة، كمما ي كد ذلؾ رغبته في اأر كالدم ممف قتمه
 اِ :  الطكيؿا  بحر العكدة رل  أهمه 
 ةه دى م هػػٍؿ رلػػي فَّ عػػكٍ رً أالى ليػػتى ًشػػعٍ 

 

 ـ  التىنػػػا ي ًبميٍخػػػ  رىجً كهػػػٍؿ أنىػػػا مػػػٍف غػػػ
 

  بحػػر كمػػف التنػػاص مػػف الشخصػػيات قكلػػه مسػػتدعيا شخصػػية "قػػيس بػػف الممػػكح" 
 اّ : الطكيؿا

 ًد ًمٍن ػػػػػػا كًبػػػػػػالمينى ٍعػػػػػػتيعىم مينػػػػػػي بالكى 

 

  يَّبىػػٍت ظػػػفَّ الػػذم كػػافى  ًمػػػبلى ـٍ خى  ككػػ
 

 يىػػػػا حبَّػػػػذا ًمٍن ػػػػا المىكاًعػػػػدي كالمينىػػػػ   ف
 

 ٍف كػػػػػػػفَّ ال يىػػػػػػػٍرًجٍعفى رالَّ أبىػػػػػػػاًطبل  كا 
 

                                         

، كشػػرح المعمقػػات  َٓ صديػػكاف امػػرش القػػيس بػػف حجػػر بػػف الحػػارث الكنػػدم لممصػػطاكم ،  اُ 
 .ُٔػػػ ٗٓالسبف لمزكزني ، ص

 . ُٓٓ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 

 . ِّّ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 
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َِِٗ 

 خميمػػػػيَّ مػػػػا قػػػػيسي الميمىػػػػكًَّح حػػػػاًمبلن 
 

 ًمفى الكجًد رالَّ دكفى مػا كنػتي حػاًمبل 
 

ػػػػا الحػػػػػبل رالَّ ذيٍكػػػػػرىةه كيػػػػػؿَّ سػػػػػاعةو   فمى
 

 كدمػػػفه عمػػػ  الخػػػدَّيًف ين ىػػػؿل سػػػاً بل 
 

ٍف تنػػػػأى من ػػػػ ػػػػاكا  اًزعن  ي داريهىػػػػا كنػػػػتي جى
 

 ٍف تىػػػٍدفي من ػػػ  داريهػػػا كنػػػتي جػػػاًذال  كا 
 

 كأسػػػػػأؿي عٍن ػػػػػا كػػػػػؿَّ شػػػػػيرو رأىٍيتيػػػػػهي 
 

 ػػػػػاًهبل ـي جى ٍف كنػػػػػتي أٍدريػػػػػًه كأٍعمػػػػػ  كا 
 

فتنػاص الشػاعر مػػف شخصػية "قػيس بػػف الممػكح" _ الشػاعر العاشػػؽ ال ػا ـ بحػػب    
كؽ لميمػػ  أقػػؿ ممػػا ليمػػ  _ تنػػاص تػػملؼ ، لي كػػد أف مػػا يحممػػه قػػيس مػػف حػػب كشػػ

يحممػػه مػػف حػػب كشػػكؽ لحبيبتػػه ، كهنػػاؾ تمااػػؿ بػػيف التجػػربتيف فػػي الحػػب كال يػػاـ 
 فكبلهما يعاني الصد كال جر . 

كلػػـ يكتػػؼ ابػػف الطمبػػه باسػػتدعار شخصػػية "قػػيس بػػف الممػػكح" أشػػ ر شػػعرار الغػػزؿ  
العذرم ؛ فقد استدع  خصا ص الحب العذرم في أبياتػه السػابقة مػف بخػؿ المحبكبػة 
خبلف ا  لمكعد ، فالحب العذرم عذاب كجنكف كنحػكؿ جسػـ كبكػار بان يػار ، كمػا  ، كا 

 اُ :    بحر الطكيؿاقاؿ امر  القيس في حب ليم 

 فكػػػػػػػػـ ذاكػػػػػػػػرو ليمػػػػػػػػ  يعػػػػػػػػيش بكربػػػػػػػػة

 

 فيػػػػنسض قمبػػػػي حػػػػيف يػػػػذكرها نسضػػػػا 
 

 كحػػػػؽ ال ػػػػكل رنػػػػي أحػػػػس مػػػػف ال ػػػػكل  
 

 عمػػ  كبػػدم نػػارا كفػػي أعظمػػي مرضػػا 
 

 ف األرض مضػجعيكأغش  فيحم  لي م
 

  كأصػػػػػػػػرع أحيانػػػػػػػػا فػػػػػػػػألتـز األرضػػػػػػػػا 
 

 رضػػػػػػػيت بقتمػػػػػػػي فػػػػػػػي هكاهػػػػػػػا ألننػػػػػػػي 
 

 أرل حب ػػػػػػا حتمػػػػػػا كطاعت ػػػػػػا فرضػػػػػػا 
 

 رذا ذكػػػػػػػػػػػرت ليمػػػػػػػػػػػ  أهػػػػػػػػػػػيـ لػػػػػػػػػػػذكرها
 

  ككانػػت منػػي نسسػػي ككنػػتي ل ػػا أرضػػ 
 

ذا ريمػػػػػػػػت صػػػػػػػػبرا أك سػػػػػػػػمكا بغيرهػػػػػػػػا   كا 
 

 رأيػػت جميػػف النػػاس مػػف دكن ػػا بعضػػا 
 

                                         

ديكاف قيس بف الممكح مجنكف ليم  ، دراسة كتعميؽ يسرم عبد الغنػي ، الناشػر / دار الكتػب  اُ 
 . َُْصـ ا ، ُٗٗٗق / َُِْالعممية  بيركت، لبناف ، الطبعة األكل  ، 
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ُِِٗ 

د بكارة في شعر ابف الطمبػه فتنػاص مػف القػر ف الكػريـ كمػف فالتناص االجترارم كر    
الحػػديث النبػػكم الشػػريؼ كمػػف الشػػعر ، كهػػذا يػػدؿ عمػػ  اقافتػػه الكاسػػعة فػػي العمػػكـ 
ف بػدت أغمػب التناصػات االجتراريػة جميػة كاضػحة،   كالمعارؼ كخاصة عمػكـ الػديف، كا 

نػه كاسػتكل  فسي هذا المستكل يجتر الشاعر مف نصػكص غيػرم الغا بػة مػا عمػؽ بذه
عم  مشاعرم  كيكظس ا تكظيسا فنيػا بمػا يبػرهف كيػدعـ ر يتػه أك فكرتػه محػاكال رقنػاع 

اارة انتباهه .  المتمقي كا 
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ِِِٗ 

 ادلجحث انثبَٙ 

  انتُبص اإلشبر٘
كفيػػه يشػػير الشػػاعر بمسظػػة أك لسظتػػيف رلػػ  الػػنص األصػػمي الغا ػػب ، فقػػد تكػػكف     

، كهػػذا  اُ حضػػار نػػص سػػكار أكػػاف شػػعرا أـ ناػػرا لسظػػة كاحػػدة رشػػارة مركػػزة رلػػ  است
المسػػتكل يجعػػػؿ المتمقػػػي يشػػػحذ ذهنػػػه إلدراؾ العبلقػػة بػػػيف الػػػنص الحاضػػػر كالػػػنص 

حيػػػث يعمػػد الشػػػاعر رلػػػ  اختيػػػارم حػػػيف يقتضػػػي  ؛الغا ػػب ، كأهػػػـ مػػػا يميػػػزم اإليجػػػاز
يشػير رلػ  لسظػة أك لسظتػيف أك جممػة أك  ؛فبدال مػف أف يػذكر الػنص الكامػؿ ؛المكقؼ

 كب ، كمف خبلؿ ذلؾ يستدؿ عم  النص الغا ب كالغرض مف استدعا ه.أسم

صػم  اهلل عميػه ػ القػر ف الكػريـ ، قكلػه فػي مػدح الرسػكؿ  كمػف التنػاص اإلشػارم مػف
 اِ :   بحر الخسيؼاكالانار عميه  ػ كسمـ

 أيػػػػركـي امػػػػر ه انػػػػار عمػػػػ  مػػػػٍف 
 

  ػػػػػػقػػػػػػٍد نى  امي مػػػػػػفى اإللػػػػػػًه الانػػػػػػاري مى
 

 دحي امرشو كػاقمتي أنَّ  يٍعتىاصي مى 
 

  دي كملػػػػػػػػهي كالاَّنىػػػػػػػػاري ٍجػػػػػػػػفى لػػػػػػػػهي المى 
 

بخيػر الانػار  ػ عػز كجػؿػ يستس ـ الشاعر أيحاكؿ رنساف مدح مف أان  عميػه اهلل     
فجممػة  مػف اإللػه الانػارا تشػير رلػ   ػ صػم  اهلل عميػه كسػمـ ػكأكممػه كهػك الرسػكؿ 

عػز  ػ حيػث قػاؿ اهلل ػ يػه كسػمـصم  اهلل عمػ عم  رسكلنا الكريـ  ػ عز كجؿػ انار اهلل 
كال يخسػػ  عمػػ  القػػارش  اّ  َّ ين ىن نن من زن ُّ  فػػي كتابػػه العزيػػز : ػ كجػػؿ

                                         

 .ُٕ صي الحديث عف مستكيات التناص ، سبؽ اإلشارة رليه في البحث ف اُ 

 .ٓٗ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 

 . ْسكرة القمـ ،  ية  اّ 
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ِِّٗ 

الساهـ لكتاب اهلل أف يكتشؼ التداخؿ بيف البيت األكؿ كالنص القر نػي ، كفػي مكضػف 
 اُ :    بحر البسيطاحيث قاؿنسسه  خر ذكر بيتيف يحمبلف المعن  
ا  ًلقنىػػػػػػػا أيٍاًنػػػػػػي عميػػػػػػػؾى بػػػػػػأفَّ اهللى خى

 

 ًمقىػا  كٍ أٍانىي عميؾى فمػاذىا قىػ  ؿي مػٍف خي
 

 ماذىا عسى  قكلي يـ ييػكًفي الانػاري بػه
 

 ًسػػػيَّاًف أٍخرىسيػػػػ يـ فيػػػػًه كمػػػػٍف نىطىقػػػػا 
 

فمػدح الخمػؽ م مػا عظػـ  ؛ينتظػر مػدحا مػف مخمػكؽ ػ عػز كجػؿػ ف ػؿ بعػد مػدح اهلل  
لػذاتي، حيػث امتػاح كهػذا يعػد مػف قبيػؿ التنػاص ا ػ عػز كجػؿ ػيقصػر عػف مػدح اهلل 

 كحكر في األلساظ مف أف الغرض كاحد كالسكرة كاحدة. ، الشاعر مف نصه السابؽ 

   اِ  :  كمف التناص اإلشارم قكله  بحر البسيطا
 ازي مػػػٍف أمػػػًر اإللػػػًه بػػػهً تىػػػجٍ رٍذ بػػػاتى يى 

 

  ؽو أٍابىاجى ػػػا طىبىقىػػػابىػػػجبريػػػؿي عػػػٍف طى 
 

ٍحػػًي اإًللىػػًه بً  ػػا كىػػافى ًمػػٍف كى ػػا  فىكىػػافى مى  مى
 

 ٍيػرًًم الغيميقىػا  قىٍد سىػدَّ ًمػٍف ديكًنػًه عىػٍف غى
 

فػػػي هػػػذيف البيتػػػيف أشػػػار الشػػػاعر بمسظتػػػي  يجتػػػازا ك جبريػػػؿا رلػػػ  ليمػػػة اإلسػػػرار   
كخصػه  ػصػم  اهلل عميػه كسػمـ  ػ رسػكلنا الكػريـػ عز كجػؿ ػ كالمعراج ، حيث كـر اهلل 

 مل خل ُّ  }سػكرة اإلسػرار في  ػ عز كجؿػ برحمة اإلسرار كالمعراج ، فقاؿ اهلل 

 من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل
، كفػػػػػػي البيػػػػػػت الاػػػػػػاني أشػػػػػػار اّ  َّ خي حي جي يه  ىه جهمه ين ىن

بمسظتي  كحي اإللها رلػ  مػا كػاف مػف كحػي اإللػه فػي هػذم الميمػة المباركػة ، فتنػاص 

، كبػػذلؾ يكػػكف اْ  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ  :ػ  تبػػارؾ كتعػػال ػ الشػػاعر مػػف قكلػػه 
                                         

 .ِِٗ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اُ 

 .ُِٗ صالمصدر السابؽ ،  اِ 

 . ُسكرة اإلسرار ،  ية  اّ 

 ٕػػ  ْسكرة النجـ ،  ية  اْ 
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ِِْٗ 

مػة مركػزة رلػ  نػص بأكممػه ، ليبػرز مكانػة كفضػؿ رسػكلنا الشاعر قد أشػار بألسػاظ قمي
 عم  غيرم مف البشر . ػ صم  اهلل عميه كسمـػ الكريـ 

   اُ كمما تناص فيه الشاعر مف القر ف الكريـ قكله   بحر البسيطا:    

ػػارىل ًفػػي نىًبػػي ً ـ  لىػػٍك كىػػافى قىػػٍكؿي النَّصى
 

 ػػػػٍف اٍنتىطىقىػػػػ  اشىػػػػٍي نا لكىػػػػافى ًبػػػػًه أىٍكلىػػػػ  مى
 

 هب مب خب حب جب هئ مئ ُّ  : ػ عػز كجػؿػ استحضر الشاعر قػكؿ اهلل    
، مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػبلؿ اِ  َّ مخ جخ مح جح مج مثحج متهت خت حت  جت

اإلشارة المركزة فػي  قػكؿ النصػارما ، كالتػي تسػتدعي رلػ  الػذهف قػكل ـ بػأف عيسػ  
 كتقدس عما يقكله النصارل. ػ عز كجؿػ تنزم اهلل  ؛ػ  عز كجؿػ بف مريـ ابف اهلل ا

تنػػاص اإلشػػارم مػػف خػػبلؿ اإلشػػارة بمسظػػة المػػٍك دة فػػي قػػكؿ الشػػاعر  بحػػر كتحقػػؽ ال
   اّ  :  البسيطا

 أٍحيىٍيػػػػػػػتى مػػػػػػػٍك دىةن عيَّػػػػػػػٍت ممًاريهػػػػػػػا
 

  ًػػٍك د ػػفى األٍمػػًر ميٍحًيػػي كيػػؿ  مى ٍعصى  يىػػا صى
 

فيػػكـ القيامػػة تسػػأؿ  كػػاف بعػػض أهػػؿ الجاهميػػة يػػدفنكف البنػػات أحيػػار فػػي التػػراب ،  
 نئ مئ  زئ ُّ  ت ، فتناص الشاعر مف اآلية الكريمةأم ذنب قتمالمٍك دة ب
فالنص القر ني قد عزز مصداقية الػنص الشػعرم ، كفػي لسظػة  صعصػفا  ، اْ  َّ ىئ

حيػػث اسػػتدع  الشػػاعر شخصػػية "صعصػػف بػػف  ؛تنػػاص مػػف الشخصػػيات التاريخيػػة
ناجيػػة" جػػد السػػرزدؽ الػػذم كػػاف يشػػترم البنػػات الم يػػمت لمػػكأد كيشػػتري ا مػػف أهم ػػا 

 ك مف قبيؿ تناص التملؼ .بماله ، كه

                                         

 .ِْٗ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اُ 
 ْر ،  ية سكرة الزم اِ 

 .ُِْ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 
 . ٗػ  ٖسكرة التككير ، اآليتيف  اْ 
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ِِٗٓ 

  بحػػػػر التنػػػػاص اإلشػػػػارم مػػػػف الحػػػػديث النبػػػػكم الشػػػػريؼ قػػػػكؿ الشػػػػاعر كمػػػػف    
 اُ :الخسيؼا

ًذم  ػػػػػػػػػػػػػبلى فَّ مى ىٍمػػػػػػػػػػػػػدىحى لىعىٍمػػػػػػػػػػػػػًرم ألى  كى
 

  ٍيػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػاري يىػػػػػػػػػػٍكـى الى غى  مي ًلػػػػػػػػػػنىٍسسو لىجى
 

فػػي الشػػطر الاػػاني يشػػير رلػػ  حػػديث الشػػساعة حيػػث يػػأتي النػػاس رلػػ  األنبيػػار    
 ػ ساعة ، فيقػػكؿ كػؿ كاحػػد مػػن ـ لسػت ل ػػا حتػػ  يػأتكا رلػػ  سػػيدنا محمػديريػدكف الشػػ

يريدكف الشػساعة فيشػسف ل ػـ ، جػار فػي الحػديث الشػريؼ أف  ػ صم  اهلل عميه كسمـ
ػػد سػػيدنا مَّ ـى ػػػ  اميحى ػػمَّ سى مىٍيػػًه كى ػػمَّ  اهللي عى ػػاجى النَّػػاسي ػ صى ػػًة مى : " ًرذىا كىػػافى يىػػٍكـي اٍلًقيىامى قىػػاؿى

ـٍ ًرلى  لىًكػٍف بىٍعضي ي : لىٍسػتي لى ىػا، كى ، فىيىقيػكؿي يًَّتؾى ـى فىيىقيكليكفى لىهي: اٍشسىٍف ًلػذير  ، فىيىٍأتيكفى  دى   بىٍعضو
لى  : لىٍسػتي لى ىػا كى ـى فىيىقيػكؿي ًميػؿي اهلًل، فىيىػٍأتيكفى ًرٍبػرىاًهي ـي، فىً نَّهي خى مىٍيًه السَّبلى ـى عى ـٍ ًبً ٍبرىاًهي مىٍيكي ًكػٍف عى

ـٍ ًبميكسى  عى  مىٍيكي لىًكػٍف عى : لىٍسػتي لى ىػا، كى ـي اهلًل، فىييػٍ تى  ميكسىػ ، فىيىقيػكؿي ًمػي ـي، فىً نَّػهي كى مىٍيًه السَّبلى
: لىٍسػػتي  تيػػهي، فىييػػ تى  ًعيسىػػ ، فىيىقيػػكؿي كىًممى كحي اهلًل كى ـي ، فىً نَّػػهي ري مىٍيػػًه السَّػػبلى ـٍ ًبًعيسىػػ  عى مىػػٍيكي عى

ػػمَّ   ػػدو صى مَّ ـٍ ًبميحى مىػػٍيكي لىًكػػٍف عى : أىنىػػا لى ىػػا"لى ىػػا، كى ، فىػػأيكتى ، فىػػأىقيكؿي ـى ػػمَّ سى مىٍيػػًه كى اهللي عى
كقػػد  ،اِ  

صػم  اهلل  ػ اسػتدع  الشػاعر الحػديث الشػريؼ لي كػد قسػمه كهػك أنػه سػيمدح النبػي
حيث ال شسيف غيػرم يػكـ القيامػة ، ككػأف الشػاعر أراد ب ػذا التنػاص أف  ػ عميه كسمـ 

كهػذا التػداخؿ  ػ صػم  اهلل عميػه كسػمـػ ينبه النػاس لعظمػة كقػدر منزلػة سػيدنا محمػد 
 بيف الحديث الشريؼ كالنص الشعرم أارل شعرم كزادم ب ار.

 اّ  :  بحر البسيطاكمف التناص اإلشارم قكؿ الشاعر في الراار   
ـى فىػػػػػبل   دًع الحكاًصػػػػػفى يٍنػػػػػديٍبفى ال يمػػػػػا

 

  ـٍ تى  ًؾ مىٍكليكدابٍ عيدٍَّت مفى الًبيًض مف ل
 

                                         

 َُّ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اُ 

 . ُِٖ ص،  ُصحيل مسمـ ، حديث الشساعة ، باب أدن  أهؿ الجنة منزلة في ا ، جػػ  اِ 

 . ُٖٗ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ِِٗٔ 

الػػذم أبػػاح فيػػه رسػػكلنا الكػػريـ  ؛ركػػزة رلػػ  الحػػديث الشػػريؼفمسظػػة  دعا رشػػارة م  
ٍيػرىةى  يأىبىػ البكار بالعيف كالقمب عمػ  األحبػة الػذيف فػارقكا ، فعػف  ػ  رضػ  اهلل عنػه ػ هيرى

مىٍيػًه  ػمَّ  اهللي عى ػٍكتى بىاًكيىػةو، فىنى ىاهىػا، فىقىػاؿى لىػهي النًَّبػيل صى طَّػاًب صى يىقيكؿي: سىًمفى عيمىري ٍبػفي اٍلخى
ـى: كى  مَّ ابىةه »سى ، كىاٍلعىٍيفى بىاًكيىةه، كىالنٍَّسسى ميصى ، فىً فَّ اٍلعىٍ دى قىًريبه ٍسصو  . اُ «دىٍع ىا يىا أىبىا حى

   اِ :     بحر الطكيؿاكمف التناص اإلشارم مف الحديث الشريؼ قكؿ الشاعر

ػػػػػنى ازى قى زى ًتػػػػػكلػػػػػيسى الًغنىػػػػػ  رالَّ اعٍ   ةو اعى
 

  اهػػػػػػػػا أٍف ييػػػػػػػػذىؿَّ كيي اتيًجػػػػػػػػؿل أخى  ٍشػػػػػػػػتىمى
 

ٍف أىًبػػي رشػػارة رلػػ  الحػػديث الشػػريؼ الػػذم جػػار فيػػه ، عػػ اعتػػزاز قناعػػةافسػػي قكلػػه   
ٍيرىةى، يىٍبميضي ًبًه النًَّبيَّ  ـى  ػ هيرى مَّ سى مىٍيًه كى مَّ  اهللي عى لىًكػًف ػ  صى :" لىٍيسى اٍلًغنى  عىٍف كىاٍػرىًة اٍلعىػرىًض، كى
ل أف الغنػػ  الحقيقػػي فػػي العػػزة كالكرامػػة كقػػد اسػػتدعام ليكضػػ اّ "اٍلًغنىػػ  ًغنىػػ  الػػنٍَّسسً 
 كليس بكارة الماؿ.  

  بحػػر كممػػا تنػػاص فيػػه الشػػاعر مػػف الحػػديث النبػػكم الشػػريؼ قكلػػه فػػي نصػػل قكمػػه
 اْ  :  الطكيؿا

ػػػار ًرنَّػػػهي  ػػػٍيًؼ كىاٍلجى قيػػػكؽى الضَّ رىاًع حي  كى
 

 ػػػػػػا ييٍكرىمى ػػػػػػ  أىٍف ييبىػػػػػػرَّ كى  لىعىٍمػػػػػػريؾى أىٍكصى
 

ػفي قكله     قيكؽى الضَّ ػاراحي ػٍف رشػارة رلػ  الحػديث الشػريؼ الػذم جػار فيػه  ٍيًؼ كىاٍلجى عى
ٍيرىةى، عىٍف رىسيكًؿ اهلًل  ـى ػ أىًبي هيرى مَّ سى مىٍيًه كى مَّ  اهللي عى :  ػ صى مىٍف كػافى ييػٍ ًمفي ًبػاهلًل كىاٍليىػٍكـً »قىاؿى

                                         

  المتكف : بف الزبير القرشي األسدم الحميدمعبد اهلل بكر  أبك، الم لؼ:  مسند الحميدم اُ 
قا، المحقؽ حسف سميـ أسد الداراني، الناشر دار السقا، دمشؽ،  سكريا ، الطبعة  ُِٗ

 . ِِْ ص، ِـ ا، باب الجنا ز ،  جػػ ُٔٗٗاألكل    
 .ْْْ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 
 . ِٕٔ ص، ُِمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، جػػ  اّ 
 ْْٓ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اْ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ِِٕٗ 

ػٍف كىػافى ييػٍ ًمفي ًبػاهلًل كىا مى ٍيرنا أىٍك ًليٍصميٍت، كى ػٍف اآٍلًخًر فىٍميىقيٍؿ خى مى ػارىمي، كى ٍليىػٍكـً اآٍلًخػًر فىٍمييٍكػًرـٍ جى
ػػٍيسىهي  ، كفػػي الشػػطر الاػػاني أشػػار بالسعػػؿ اُ  «كىػػافى ييػػٍ ًمفي ًبػػاهلًل كىاٍليىػػٍكـً اآٍلًخػػًر فىٍمييٍكػػًرـٍ ضى

ٍيرى  أكص ا  الذم جار فيه ع : قىاؿى رىسيػكؿي اهللً ٍف أىًبي هيرى ـى ػ  ةى، قىاؿى ػمَّ سى مىٍيػًه كى ػمَّ  اهللي عى  صى
ر ايهي " : ػػػػ  تَّػػػ  ظىنىٍنػػػتي أىنَّػػػهي سىػػػييكى ػػػاًر، حى ػػػازىاؿى ًجٍبًريػػػؿي ييكًصػػػيًني ًباٍلجى " مى

كقػػػد اسػػػتدع   اِ 
الشاعر الحديايف الشريسيف ليكصي قكمه ب كراـ الضيؼ كمراعاة حقكؽ الجػار، ف مػا 

، كيسػ ماف فػي نشػر التسػامل كالمحبػة كالػكد مكػاـر األخػبلؽ كمػف  داب اإلسػبلـ مف
 بيف الناس . 

  اّ :      بحر الطكيؿاكمف التناص اإلشارم مف الحديث الشريؼ قكؿ الشاعر

ػػػػػػػػػػػركمي نيًصػػػػػػػػػػػٍرتـي نَّكيػػػػػػػػػػػـ ًرٍف تىٍنصي  كا 
 

  ػػػػاًذؿي ٍجػػػزه كالى هيػػػكى خى  لىعىٍمػػػًرم فىػػػبلى عى
 

ٍيػػرى شىػػؾ  ًمػػفى الَّػػًذم ػػا بىػػدىا ًلػػي غى لىمَّ  كى
 

  اًيػػؿي  قىػد أٍنػذىرىنىا ال ىػػادم األىًمػيفي الميخى
 

  أنذرنا ال ادما رشارة مركزة رل  الحديث الشريؼ الذم يحذرنا فيه فسي جممة  
رضي  ػ عف أبي بكر الصديؽمف ترؾ الج اد ، فػ  صم  اهلل عميه كسمـػ اهلل رسكؿ 
بعاـ:  ػ صم  اهلل عميه كسمـػ أنه قاؿ في خطبته، بعد كفاة رسكؿ اهلل  ػ اهلل عنه

كهك يقكؿ: "ما ترؾ قكـ ػ عميه كسمـ صم  اهلل ػ أي ا الناس: رني سمعت رسكؿ اهلل 
 .اْ  الج اد في سبيؿ اهلل، رال أذل ـ اهلل

                                         

 . ٖٔ ص، ُ، جػػ ْٕصحيل مسمـ ، باب الحث عم  ركراـ الجار كالضيؼ ، رقـ الحديث  اُ 

 . ْٓٔ ص، ُٓ، جػػ  ْٕٔٗ، رقـ الحديث  مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ اِ 
 .ُّٓ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 
ة ، تأليؼ عممار نجد األعػبلـ ، المحقػؽ: عبػد الػرحمف انظر الدرر السنية في األجكبة النجدي اْ 

 .ُِ ص،  ٖـ ، جػ ُٔٗٗ-ق ُُّْٕبف محمد بف قاسـ ، الطبعة السادسة  



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ِِٖٗ 

   اُ :    بحر الكامؿاكمف التناص اإلشارم مف الشعر قكؿ "ابف الطمبه" في الغزؿ 

 يىػػػػػػػػػػػا ريبَّ ليػػػػػػػػػػػؿو نػػػػػػػػػػػاًبًغي  ًبتلػػػػػػػػػػػهي 

 

  ـي ػػػػػػاًذالتي نيػػػػػػكَّ ػػػػػػ  النجػػػػػػكـى كعى  أٍرعى
 

ػػػػا ًلمنلجػػػػكـً ركاكػػػػدنا   ألغىػػػػٍبفى  ـٍ   مى    أ
 

  ػخٍ احارٍت أـ  ـي طػأًت الطريػؽى األنجي
 

ػػػا ل ىػػػا ـٍ ضػػػاؽى عػػػن فَّ السضػػػاري فمى  أ
 

  ـي ره فيػػػػػػػػػًه كالى ميٍسػػػػػػػػػتىٍقدى  ميٍسػػػػػػػػػتىأخى
 

   ؼى بػػػال كىل ذاؽى ال ػػػكىلليػػػتى الميعىن ػػػ
 

  ـي  كػػػػػػٍيبلى ييػػػػػػبلـى عمػػػػػػ  هىػػػػػػكامي ميتىػػػػػػيَّ
 

رؽ يراقػب النجػكـ لعم ػا يشكك الشاعر مف طكؿ الميؿ ؛ فقد عان  فيػه الكحػدة كاأل    
تػػزكؿ كلكن ػػا لػػػـ تتحػػرؾ ، كممػػا زاد رحساسػػػه بػػالظمـ هػػك لػػػكـ عذالػػه عمػػ  عشػػػقه 

 ليػؿ نػابغيا رلػ  قػكؿ "النابغػة  :كهيامه لحبيبته كليته ذاؽ ال كل ، كقد أشػار بقكلػه
الذبياني" حيف قاؿ في مدح "عمرك بف الحارث األصسر بف الحارث األعػرج" حػيف لجػأ 

 اِ :     بحر الطكيؿارليه في الشاـ
ـ  يػػػػػا أيميمػػػػػةي ناصػػػػػب   كمينػػػػػي ل ػػػػػ

 

  الككاكػػػػبً  بطػػػػيرً كليػػػػؿ و أقاسػػػػيًه 
 

 تطػػاكؿى حتػػ  قمػػتي لػػيس بمػػنقضو 
 

  ًكلػػيسى الػػذم يرعػػ  النجػػكـى بميػػب 
 

كمف خبلؿ التناص اإلشارم استدع  الشػاعر شخصػية "عنتػرة بػف شػداد"، فقػاؿ فػي  
 اّ :      بحر المتقاربانصل ابنه
ػػػػػػػػػػػػػفَّ ًسػػػػػػػػػػػػػكل مىٍطعىػػػػػػػػػػػػػـو كالى تى   ٍطعىمى

 

  ًٍنتىػػػػػػػػػػػػػػػػرىةى السػػػػػػػػػػػػػػػػاًخر  كىمىٍطعىػػػػػػػػػػػػػػػػـً عى
 

 استطاع الشاعر مف خبلؿ اإلشارة بمسظتي  مطعـ عنترةا أف يستحضر بيت عنترة    

 

                                         

 .ُْٓ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اُ 
ديكاف النابغة الذبياني ، شرح كتقديـ عباس عبد الساتر ، طبف : دار الكتب العمميػة بيػركت ػ  اِ 

 .ِٗ صـ  ُٔٗٗق ػػ ُُْٔاة ،  لبناف ، الطبعة الاال
 .ِّّ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ِِٗٗ 

 اُ :     بحر الكامؿاالذم يقكؿ فيه 
 كلقػػػػٍد أبيػػػػتي عمػػػػ  الطىػػػػكل كأىظمػػػػهي 

 

  ًـى المأكػػػػػػػؿ  حتَّػػػػػػػ  أنػػػػػػػاؿى بػػػػػػػًه كػػػػػػػري
 

حتػ  ينػاؿ أفضػؿ الطعػاـ كالشػراب حتػ  لػك  ؛كاف يظػؿ جا عػافعنترة رمز الشجاعة    
مكث عدة أياـ ، فكانت نسسه أبية تترفف عف األمكر التاف ة الكضيعة ، كربما يقصػد 

 .م  أف يناؿ معالي األمكر كأفضم امف ذلؾ أف ينصل ابنه أف يحرص ع

 اِ  :    بحر الخسيؼاكمف التناص اإلشارم مف الحكمة قكؿ الشاعر في الغزؿ 

ػػػػػػٍكؿو  َـّ حى بَّ ػػػػػػا ًتػػػػػػ   كنػػػػػػتي أخسيػػػػػػتي حي
 

 كفيػػػػػػػػ ادم لػػػػػػػػػدىل السىتىػػػػػػػػػاًة رىًهينىػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػٍمًني حػػػػػػػػديثى ذاؾى فًعنػػػػػػػػًدم   رٍف تسى
 

 ػػػػػػػػػػًديًث شيػػػػػػػػػػجيكنىا  ًصػػػػػػػػػػٍدقيهي رفَّ لمحى
 

، كلكف مبه حكال كامبل كقمبه متيـ بحب افالشاعر أخسي حب حبيبته في ق     
ًديث ذيك شجكف ؿ العربي"لمحديث فنكف كأغراض ، فتناص الشاعر مف الما " ،  الحى

ًديث يجر لمحديث شجكناا رف   قكله: مف خبلؿ ا تىقكؿ اٍلعىامَّة الحى كىهيكى عم  حسب مى
ا  . اّ يٍضرب مابل لمرجؿ يككف ًفي أىمر فىيىٍأًتي أىمر  خر فيشغمه عىنهي ،  بعضه بىٍعضن

 اْ  :    بحر الكامؿاكمما تناص فيه الشاعر مف األقكاؿ المأاكرة قكله
ٍمػػػػػًؿ مىشىػػػػػػقَّةو اًلي دي عىػػػػػطمػػػػػبي المى  كفى حى

  
 

  ًٍمػػػػػؿي العىقيػػػػػكًؽ األىٍبمىػػػػػؽ  ًمػػػػٍف ديكنػػػػػًه حى
 

تطمبكا الحكا ا عند غير أهم ا، كال  خالد بف صسكاف: ال تناص الشاعر مف قكؿ    
تطمبكها في غير حين ا، كال تطمبكا ماال تستحقكف من ا، ف ف مف طمب ماال يستحؽ 

                                         

 .ٓصديكاف عنترة ، تحقيؽ / محمد سعيد مكلكم ،  الناشر / المكتب اإلسبلمي،  اُ 

 َُٓ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 

 جم رة األمااؿ ألبي هبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سعيد بف يحي  بف م راف العسكرم المتكفي اّ 
 . ّٕٕ ص،  ُق، الناشر / دار السكر بيركت ، جػ  ّٓٗ

 ُّْ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اْ 
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َِّٗ 

ليقرب رل  أذهاف المتمقي فكرة فحكاها  ؛، كقد استدعام الشاعر اُ  استكجب الحرماف
أف مف طمب المعالي كلـ يتحمؿ المشاؽ كالتعب في سبيؿ الحصكؿ عميه كاف كمف 
طمب شي ا كاهيا غير مكجكد،  كاألبمؽ العقكؽا ماؿ لما ال يككف، كاألبمؽ مف ذككر 

كأضافت لنصه ، الت جديدة ، كهذم الصكرة حممت دالاِ الخيؿ كهك بالطبف ال يحمؿ
يحار.  عمقا كا 

ػ كمف التناص مػف الشخصػيات كالمكاقػؼ التاريخيػة قكلػه فػي مػدح رسػكلنا الكػريـ    
 اّ :     بحر الخسيؼابالعسك كالتسامل ػ صم  اهلل عميه كسمـ 

ـٍ جى  ػػػػػػػال ي ػػػػػػػاريكا تىحي   ركته بىػػػػػػػيػػػػػػػكـى جى
 

  ػػػػػػػػػػػػػاري ـٍ كاٍنًتخى ٍيػػػػػػػػػػػػػًن  نىػػػػػػػػػػػػػيفو ًلحى  ًبحي
 

ػػػػػػػا لى  ؿَّ زيهىٍيػػػػػػػره قيػػػػػػػكا كظىػػػػػػػفىمىقيػػػػػػػكا مى
  

 

  ا أٍحػػػػػػػرى  اري زى الن سىػػػػػػػارى الس ػػػػػػػبى بعػػػػػػػدمى
 

 جػػػػػػػػاؿي فػػػػػػػػي أم  يػػػػػػػػكـو كأيًبيػػػػػػػػدى الر  
 

  ٍـٍ بػػػػػػػػػًه األح ٍيػػػػػػػػػتى ي  اري يىػػػػػػػػػغػػػػػػػػػابطو مى
 

  كهػػػػكى يػػػػدعيك بًمٍمػػػػًل شػػػػيمارى حتَّػػػػ 
 

  اري شيػػػػػػػس عىٍت فػػػػػػػي هىػػػػػػػكاًزًف الشَّػػػػػػػٍيمى 
 

ـي فىػػػػػػػػػريدَّ عمػػػػػػػػػي ـٍ  شيػػػػػػػػػس عىٍت فػػػػػػػػػي ي
  

 

 اري نىػػػػػػػػػػػػػاتي كاألبٍ نىػػػػػػػػػػػػػـ كالبى أٍهمي يػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ًمنَّػػػػػػةن ًمٍنػػػػػػهي ًمػػػػػػٍف ميطىػػػػػػاعو أىًمػػػػػػيفو 
 

  ػػػػػػػػػػاري  هىكىػػػػػػػػػػذىا فىٍمييػػػػػػػػػػراعى ًفيػػػػػػػػػػًه اإًلخى
 

صػم  اهلل عميػه  ػ فالشاعر استدع  غزكة حنيف التي انتصػر في ػا رسػكلنا الكػريـ    
كأصػػحابه عمػػ  المشػػركيف ، كأبيػػد في ػػا الرجػػاؿ فػػي يػػكـ تمنػػ  األحيػػار أف  ػ كسػػمـ

، كأصػػبحت النسػػار سػػبايا ، فكممػػكا رسػػكؿ اهلل فػػي السػػبايا ، فحػػاكؿ  يصػػيركا أمكاتػػا
ػ صػم  اهلل عميػه كسػمـ ػ  خطيػب ـ "زهيػر بػف صػرد" أف يسػتدر عطػؼ رسػكلنا الكػريـ

                                         

ق ، بػاب ِٕٗجمؿ مف أنساب األشراؼ ، تأليؼ : أحمد بف جابر بف داكد الببلذرم المتػكفي  اُ 
فػػي طمػػب الحاجػػات ، تحقيػػؽ : سػػ ؿ زكػػار كريػػاض الزركمػػي ، الناشػػر : دار السكػػر بيػػركت، 

 .ِٖٗ ص،  ُِـ ، جػ ُٔٗٗق ػػ ُُْٕ الطبعة األكل 

 لساف العرب البف منظكر ، مادة ع ؽ ؽ ػ اِ 

 ػ ٖٗ_ٕٗصديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 
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ُِّٗ 

فأبمغػػه أف مػػف السػػبار أختػػه فػػي الرضػػاعة الشػػيمار ، فشػػسف فػػي ـ كرد السػػبايا رلػػ  
ػػاريا رلػػ  مػػا فعمػػه   فىٍمييػػراعى  أهم ػػـ هػػكازف ، كفػػي البيػػت األخيػػر يشػػير بقكلػػه ًفيػػًه اإًلخى

ليػدؿ ب ػا ؛ ككظسػه فػي بيتػه  مػف مكقػؼ نبيػؿ ػ صم  اهلل عميػه كسػمـػ رسكلنا الكريـ 
عم  أف مف كاف حريصا عم  اإلخار كالمكدة كالتراحـ بػيف النػاس فميقتػد برسػكؿ اهلل 

، كقػػد اسػػتطاع الشػػاعر أف يبل ػػـ بػػيف مػػا اسػػتدعام كبػػيف  ػ صػػم  اهلل عميػػه كسػػمـػػػ 
 سياؽ ، فبين ما تبلحـ كترابط.ال

 ػعػز كجػؿ ػ ككظػؼ الشػاعر التنػاص فػي حػث قكمػه عمػ  الج ػاد فػي سػبيؿ اهلل    
 اُ :    فقاؿ   بحر الطكيؿا

بىػػػػػػاًف ًبميٍخًمػػػػػػدو  لىػػػػػػٍيسى الًسػػػػػػرىاري ًلٍمجى  كى
 

  سو بػًه المػكتي نىػاًزؿي سٍ أىالى كيؿل ًذم نى 
 

ـٍ ًبمػػػػػا قػػػػػاؿى خالػػػػػده   فى ىػػػػػبلَّ تىمىسَّػػػػػٍكتي
 

  ًه كعػػظه لمػػٍف هػػك عاًقػػؿي ًلػػكٍ فًسػػي قى 
 

فػػي هػػذيف البيتػػيف الكايػػر مػػف أنػػكاع التنػػاص ، فسػػي الشػػطر األكؿ مػػف البيػػت األكؿ  
كهػك  ،قػار ملقكمػه يػكـ ذ "هانُ بف قبيصة الشػيباني" التي قال ا ؛تناص مف الحكمة

، كفػي الشػطر الاػاني اِ  :  هالؾ معذكر خيػر مػف نػاج فػركرايحرض ـ: يا معشر بكرو 
 ممجن خم حم جم ملهل  خل حل جل ُّ تناص مف قكله تعال :  

لمداللة عم  أف ال رب ليس منقذا لمجباف مف المػكت، كأراد  اّ  َّ  من خن حن
فاسػتدع  فػي البيػت الاػاني شخصػية "خالػد بػف الكليػد"  ؛أف يدلؿ كيبرهف عمػ  كبلمػه

  ،سيؼ اهلل المسمكؿ رمز الشجاعة، في معرض نصحه لقكمه بعدـ السػرار مػف الحػرب
كأشار بمسظة كاحدة كهي "قكلػه" هػذم المسظػة رشػارة مركػزة رلػ  قػكؿ "خالػد بػف الكليػد" 

                                         

 ّّْ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اُ 

ق ، كضػع ا كرتب ػا : محمػد عبػد الجػكاد األصػمعي، ّٔٓاألمالي ألبي عمي القػالي المتػكفي  اِ 
 ّّْ ص،ُـ ا ، جػ ُِٔٗق ػ ُّْْلطبعة الاانية   الناشر / دار الكتب المصرية ، ا

 . ٕٓسكرة العنكبكت   ية  اّ 
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ِِّٗ 

كهك يحتضر: " ليس في جسمي قدر رأس ربرة رال كفيه ضربة سيؼ أك طعنػة رمػل ، 
فبػدال مػف أف يػذكر ،    اُ "  نػارعير ال نامػت أعػيف الجببكها أنا أمكت عم  فراشي كػال
 باإلشارة رل  لسظة كاحدة  .   تسمقكلة الصحابي "خالد" كم ا اك

فقػػػد اسػػػتطاع الشػػػاعر أف يعبػػػر عػػػف أفكػػػارم ؛ كهػػػذا مػػػا يميػػػز التنػػػاص اإلشػػػارم   
الشػريؼ  النبكم ، كاستدع  نصكصا مف القر ف الكريـ كمف الحديث ب يجازكمشاعرم 

عف طريؽ اإلشارة بمسظة أك لسظتيف أك جممػة أك أسػمكب مػف  ؛كمف الشعر كمف النار
نما يدرؾ القارش هذا التداخؿ مػف خػبلؿ  اػار غير أف يعي د النص الغا ب أك يكررم ، كا 

الذم يتجم  في تمااؿ التجربة أك تشابه المكقؼ مػف اإلشػارة باأللسػاظ  ؛النص الغا ب
 كاألساليب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

البداية كالن اية ، تػأليؼ : رسػماعيؿ بػف عمػر بػف كايػر القرشػي ، الناشػر : مكتبػة المعػارؼ  اُ 
 . ُُْ ص،  ُٕبيركت ،   د ػػ ت ا ، جػػ
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 ادلجحث انثبنث 

  انتُبص االيتظبطٙ
مػف القػػر ف  كفػي هػذا المسػػتكل يمػتص األديػػب صػياغة الػنص الغا ػػب سػكار أكػػاف   

الكريـ أـ مف الحديث الشريؼ أـ مف الشعر أـ مف النار، كيطكعه كيكظسػه فػي نصػه 
لمتعبيػر عػف أفكػارم حػكؿ الكاقػف المعػاش سػكار كانػت ألسػاظ الػنص الغا ػب  اُ الجديد 

 كاضحة أـ غير كاضحة  .

 اِ :   التناص مف القر ف الكريـ قكله   بحر الطكيؿامف ك 

ػػػػػػٍحتي ًلقىػػػػػػٍكًمي فىػػػػػػ نًَّنػػػػػػينىصى اً  كًني كى  اٍزدىري

 

  ٍف فىنَّػػػديكا نيٍصػػػًحي ًلقىػػػٍكًمي نىاًخػػػؿي اً   كى
 

ػػكا   ٍضػتي النلٍصػػلى ٌصػملكا كأىٍعرضي  فممَّػا محى
 

  ػػػػػا مػػػػػن يـ لمنلصػػػػػًل من ػػػػػي قاًبػػػػػؿي  فمى
 

مي ٍ ػػػػػكقػػػػػاليكا لقػػػػػٍد سىػػػػػسٍَّ تى جى  نىػػػػػابلن حي  كمى
 

  ـٍ عػػف ذلػػؾى النلٍصػػلى بػػاًذؿي ن ػػي ل ػػ  كا 
 

ػػػػا ًبػػػػي لعىٍمػػػػًرم ـٍ  كمى  أٍف أكػػػػكفى أًعيػػػػػبي 
 

  كلكػػػػػػفَّ رشػػػػػػسىاًقي لنىٍسًسػػػػػػي غاً ػػػػػػؿي 
 

كلكػن ـ اسػتخسكا بػه  ،في األبيات ينصل قكمه كيدعكهـ رل  الج ػاد فػي سػبيؿ اهلل   
مسػتمر  ته كادعػكا أنػه سػسيه ؛ كمػف ذلػؾ ف ػككأعرضكا عنه كترككا االسػتماع لنصػيح
تص نصػه مػف مضػمكف فقػد امػ ػ عػز كجػؿ ػ في نصح ـ شسقة عمي ـ مػف عقػاب اهلل

قكمػه رلػ  عبػادة اهلل الكاحػد األحػد ، كالتػي  ػ عميػه السػبلـػ قصػة دعػكة سػيدنا نػكح 
 جخ مح جح مج حج ُّ : ػ  تبػارؾ كتعػال ػ كردت فػي سػكرة نػكح ، قػاؿ اهلل 

 اّ  َّ حض  جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ
 فكممػا كػاف يػدعكهـ ؛كانكا مصريف عم  الكسر كالعنػادعميه السبلـ ، فقكـ سيدنا نكح 

                                         

 . ُٖصسبؽ ذكرم في البحث في الحديث عف مستكيات التناص ،  اُ 

 . ِّٓػ  ُّٓ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 

 ٕسكرة نكح ،  ية  اّ 
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ِّْٗ 

كتغطػكا بايػاب ـ لػ بل  ،جعمػكا أصػابع ـ فػي  ذان ػـ ػ تعػال  ػ رلػ  اإلقػرار بكحدانيػة اهلل
يسمعكا كبلمه كال يركنه كأصػركا عمػ  الكسػر ، ككػأف الشػاعر يعقػد مكازنػة بػيف حالػة 

مػف قكمػه ، كبػيف معاناتػه  ػ  عميػه السػبلـػػ    اإلعراض التػي تعػرض ل ػا سػيدنا نػكح
اػػؿ قػػكؿ سػػيدنا نػػكح مػػف السػػارؽ الكبيػػر بين مػػا كبػػيف مػػف قكمػػه التػػي دفعتػػه رلػػ  تم

 مكقس ما.

قكلػػه يصػػؼ نسػػار  ، كامػػة نػػص شػػعرم  خػػر تحقػػؽ فيػػه التنػػاص االمتصاصػػي    
 اُ :      بحر الخسيؼاقكمه

ًبػػػػػػػػيضو ًمػػػػػػػػفى الظَّعىػػػػػػػػاً ًف ًعػػػػػػػػيفو    كى
 

 كىالكىكاًعػػػػػػًب األىتٍػػػػػػرىابً   اِ عيكًن ىػػػػػػا
 اّ 

 

ٍزفى ًفػػ يػػػػػٍ قىاًصػػراتو لمطَّػػٍرًؼ يىٍبػػػري  ي الرَّ
 

  ًخػػػػػدىاؿو  اىكاًقػػػػػًب األىٍحسىػػػػػاًب   اْ ػػػػػػػػًط 
 

فالشػاعر يصػؼ نسػار قكمػه بالجمػاؿ ، فػذكر أن ػف بػيض كاسػعات األعػيف ككاعػػب   
أزكاج ػػػػف لعسػػػػت ف ، يمشػػػػيف فػػػػي تػػػػاف المػػػػتبلر سػػػػاقي ف  سػػػػات أنسسػػػػ ف عمػػػػ بحا

ييف كذراعي ف، ذات أحسػاب كأنسػاب ، كهػذم األكصػاؼ تشػبه كصػؼ الشػعرار الجػاهم
لمنسػػار ، فكػػأف الشػػاعر امػػتص الكصػػؼ العػػاـ لنسػػار الجنػػة الػػذم ذكػػر فػػي القػػر ف 

، كفي سػكرة الػرحمف  آ  َّ يم ىم مم ُّ  الكريـ في قكله تعال  في سكرة النبأ :

                                         

 .ُّٓػػػ  ُّْ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اُ 

 العكف : جمف عكاف كالعكاف مف النسار التي كاف ل ا زكج  لساف العرب مادة عكفا.  اِ 

دمقس ، الككاعػػب األتػػراب : الككاعػػب جمػػف كاعػػب ك الكاعػػب الحسػػنار ترفػػؿ فػػي الحريػػر كالػػ اّ 
كجارية كاعب : جارية ناهدة الادم  لسػاف العػرب مػادة كعػبا، كاألتػراب : جمػف تػرب كتػرب 

 المدة كالسف يقاؿ هذم ترب هذم كهما ترباف كالجمف أتراب لساف العرب مادة تربا.

الريط : الريطة كؿ مبلرة غير ذات لسقػيف كم ػا نسػيا كاحػد ، أك كػؿ اػكب لػيف رقيػؽ  لسػاف  اْ 
 .ريطاالعرب مادة 

 .ّّسكرة النبأ  ،  ية  آ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ِّٗٓ 

 اُ  ِّحئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ّٰ  فػػي قكلػػه تعػػال :
كظس ما في سػياؽ جديػد كهػك كصػؼ نسػار قكمػه ، كبػذلؾ يكػكف الشػاعر قػد امػتص 

ص الغا ػػب كطكعػػه بمػػا يخػػدـ نصػػه كيناسػػبه ، كاسػػتطاع أف يقػػدـ ر يػػة جديػػدة الػػن
 كيدعم ا مف خبلؿ الداللة القديمة .

 اِ :   كيتبدل التناص االمتصاصي كاضحا جميا في قكؿ الشاعر  بحر البسيطا  
ٍكليػػػػكدىا  ػػػػاؾى مى بَّنىػػػػا أٍكًؿ ًمػػػػٍف نيٍعمى  يىػػػػا رى

 

  ًظػػػبل  ًمػػػفى الًسػػػٍردىٍكًس مى ٍسػػػكنا كى  ٍمػػػديكدىاعى
 

ٍسػػػػػػكيكبنا كفىاًك ىػػػػػػةن  ػػػػػػارى مى  كىأىٍكًلػػػػػػًه المى
 

  ػػكدىا ػػكدنا كمىٍنضي  كالس ػػٍدرى كالطٍَّمػػلى مىٍخضي
 

السػردكس األعمػ  فػي  ػ  عػز كجػؿػ فالشاعر يدعك لمسقيد   مكلػكدا أف يسػكنه اهلل    
بما في ػا مػف أشػجار النبػؽ  ؛الجنة، فامتاح الكصؼ العاـ لمنازؿ الم منيف في الجنة

لذم ال شػكؾ فيػه كشػجر المػكز المنضػكد ، كالمػار المصػبكب الصػافي الػذم يسػكب ا
عم   مف يشربه مف غير تعب ، كالساك ة الكايرة التي ال شػكؾ في ػا غيػر المنقطعػة، 

فقػػػد  اّ ِّ ىف يث ىث نث ّٰ ككظسػػػه فػػػي بيتػػػه الاػػػاني لمػػػدعار لمسقيػػػد أف يكػػػكف
 ؛ركيػػب لغػػكم جديػػدكضػػمنه فػػي لغتػػه الشػػعرية ككضػػعه فػػي ت ،امػػتص الػػنص القر نػػي

 .عٌبر فيه عف رحساسه بالحزف كاألس  عم  السقيد 
 اْ قكله في مدح قكمه بني عامر  بحر الخسيؼا :  كمف التناص االمتصاصي

ـٍ كنىػػػػػػػػػػدى  ٍمعى يػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػًحبى اهللي جى  اهيـٍ صى
 

  ًٍسػػػػػػػًف المػػػػػػػمب ـي كحي ػػػػػػػا عػػػػػػػٍن ي  ًبالر ضى
 

                                         

 .ٔٓسكرة الرحمف  ،  ية  اُ 

 ََِ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 

 ِّػػ  ِٖسكرة الكاقعة ،  ية  اّ 

 .ُّٔ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اْ 
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ِّٗٔ 

نقمػػػب ـ بػػػدخكؿ كيحسػػػف مػػػرجع ـ كم ،يػػػدعك الشػػػاعر لقكمػػػه أف يرضػػػ  اهلل عػػػن ـ  
فػامتص  ػ عميػه السػبلـ ػكهػذم المنزلػة العظيمػة قػد أعػدها اهلل لسػيدنا داككد  ،الجنػة

 جك مق حق مف  ّٰ  : ػ تبػػارؾ كتعػػال ػ هػػذا المضػػمكف البميػػض مػػف قػػكؿ اهلل 
مػف  ػ عميػه السػبلـ ػكأراد أف يجعؿ لقكمػه منزلػة سػيدنا داكد  اُ  ِّ لك  خك حك

العبػارة مػف الػنص القر نػي ككظس ػا فػي نصػه، السارؽ الكبير بين ما ، فاستدع  هذم 
 فحمؿ في طياته فكرة جديدة تناسب غرضه كترسخ كتقكم المضمكف القديـ . 

 اِ  :    بحر الطكيؿاكمف التناص مف الحديث النبكم الشريؼ قكله في الغزؿ

سا يهػػػػػػػػاجٍ فقػػػػػػػٍد سػػػػػػػارىني هً   راني ػػػػػػػا كجى
 

  ٍكقػػٍد شىػػسًَّني الكجػػػدي الميبىػػر حي ًحينى ػػػذ 
 

ٍكً ػؿه فى  ػٍرـً مى  ً ٍف تىٍصًرًميًني لىٍيسى ًفػي الصَّ
 

  ٍٍصؿي ًمٍف عػكذ بَّذىا الكى ٍف تىًصميًني حى اً   كى
 

ٍيػػػػػػًف ًعٍنػػػػػػدى اهلًل كىاألىٍمػػػػػػري أىٍمػػػػػػريمي   ًكػػػػػػبلى ذى
 

  ٍػػػػػػذ ػػػػػػا أىخى ػػػػػػا أىٍعطىػػػػػػ  كىهلًل مى  فمىمػػػػػػًه مى
 

ه مػػف صػػد حبيبتػػه كفراق ػػا لػػه ، فحبػػه ل ػػا شػػسَّ الشػػاعر فػػي هػػذم األبيػػات يشػػكك    
كجعمه نػاحبل هػزيبل أكشػؾ عمػ  المػكت، فتسػاكل عنػدم فراق ػا ككصػم ا فكبلهمػا قػدر 

مػف الحػديث الشػريؼ ، امتصاصػا مقدر،  كأف اهلل هك المعطي كله ما أخػذ ، فتنػاص 
: كينَّػا ًعٍنػدى النًَّبػي  حديث التعزية ، الذم جار فيه  ، قىػاؿى ٍيػدو ػٍف أيسىػامىةى ٍبػًف زى ػمَّ  اهللي  ػ عى صى

مىٍيهً  ـى  عى مَّ سى ًبي ا لى ىػا، أىًك اٍبننػا لى ىػا ًفػي ػ كى تيٍخًبريمي أىفَّ صى مىٍت ًرلىٍيًه ًرٍحدىل بىنىاًتًه تىٍدعيكمي، كى ، فىأىٍرسى
كيػػؿل  ػػا أىٍعطىػػ ، كى لىػػهي مى ػػذى كى ػػا أىخى ػٍكًت، فىقىػػاؿى ًلمرَّسيػػكًؿ: " اٍرًجػػٍف ًرلىٍي ىػػا، فىأىٍخًبٍرهىػػا: أىفَّ ًلمَّػػًه مى اٍلمى

ٍلتىٍحتىًسٍب شىٍيرو ًعٍندى  ؿو ميسىم  ، فىميٍرهىا فىٍمتىٍصًبٍر كى لي كػد رضػام بمػا قسػـ اهلل ،  اّ "«مي ًبأىجى
 .مف كصؿ حبيبته أك هجرها له  ػ عز كجؿػ 

                                         

 .ِٓسكرة ص ،  ية  اُ 

 ُِٓ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 

 . ّٓٔ ص، ِعم  الميت ، جػػ صحيل مسمـ ، ، حديث التعزية ، باب البكار  اّ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ِّٕٗ 

 اُ :     بحر الطكيؿاكتحقؽ التناص االمتصاصي في قكله في الغزؿ
ـٍ تىػػػػٍدًر بٍغتػػػػةن  ٍتًني كلػػػػ ًشػػػػيَّةى أىٍصػػػػمى  عى

 

 ا أٍدًرم  ًمػفى المىًجػي الػذهابى  فىريٍحتي كمى
 

فػذهب عقمػه فأصػبل ال يػدرم الػذهاب  ؛فحبيبة الشاعر قتمته مف الحب مف رميت ا   
عنػدما سػ ؿ عػف الرجػؿ  ابف عباس مف المجير ، فامتص لسظة  أصمتنيا مف "قكؿ

دىٍع ه يػكميف أك ابلاػةالصيد فيجدم مقتكال ، كقد غػاب عنػيرمي  ، كى ػا أىٍصػمىٍيتى : " كيػٍؿ مى
ػا أىنٍ  ـٍ يىػػرىمي مى ٍنػهي، فىمىػ ػػا غىػابى عى ػا أىٍنمىػ  مى ًبمى ػا قىتىمىػهي، كىهيػػكى يىػرىامي، كى ػػا أىٍصػمى  مى ٍيػتى " ييًريػدي ًبمى مى

ٍكًتػهً  بىري مى تَّ  نىمى  ًرلىٍيًه، خى ، فاسػتعار المسظػة  أصػمتنيا أم قتمتنػي ككظس ػا فػي اِ "  حى
عانػاة التػي يعيشػ ا الغزؿ ، كأضاؼ رلي ا ر ية جديدة تس ـ في تعميؽ رحساسػه بالم

 في تجربة حبه البا سة . 

 اّ :     بحر الخسيؼاكمما تناص فيه الشاعر مف الشعر قكله في الغزؿ بعا شة
سيػػػػػكًني ًنسىػػػػػارىا  نىسىػػػػػرى النػػػػػكـي عػػػػػٍف جي

 

 ـى رالَّ ًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارىا نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  الى أذكؽي المى
 

فػامتص شرد النكـ مف عينيه مف شدة العشػؽ، فأصػبل ال يػذكؽ النػكـ رال قمػيبل ،    
 هػػذا المعنػػ  مػػػف قػػكؿ السػػرزدؽ فػػػي راػػار الحجػػػاج فػػي قصػػيدة بعنػػػكاف " ابػػؾ عمػػػ  

 اْ  :    بحر الكامؿاالحجاج" 
ًزيَّػػػػػةى ًمػػػػػػٍف اىًقيػػػػػؼو هالػػػػػػؾه   ًرفَّ الرَّ

 

  تىػػػػػػػػػػرؾ العيييػػػػػػػػػػكف كنىػػػػػػػػػػٍكم فَّ ًغػػػػػػػػػػرىاري 
 

                                         

 ُّٖ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اُ 
ق ، ْْٗانظر شرح صحيل البخارم، الم لؼ : ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ المتكفي  اِ 

المحقؽ : أبك تميـ ياسر بف ربراهيـ ، الناشر : مكتبة الرشد ، السعكدية ػ الرياض  ، الطبعة 
 . ّْٗ ص، ٓجػػ  ـ ا  ،ََِّق ػػ ُِّْالاانية  

 . ُِِ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 

، طبػف دار الكتػب العمميػة ،  ديكاف السرزدؽ ، شرحه كضبطه كقدـ لػه : األسػتاذ عمػ  فػاعكر اْ 
 .ِٖٓصـ ا ، ُٕٖٗق ػػ  َُْٕبيركت ػ لبناف ، الطبعة األكل    
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ِّٖٗ 

ككظسه في غرض الغزؿ كحممه  ،فالشاعر قاـ بتذكيب عجز البيت كص رم    
 جديدة تختمؼ عف النص الغا ب كتناسب الكاقف المعاش.   شحنات عاطسية

 اُ :     بحر الطكيؿاكمف التناص االمتصاصي مف الشعر قكله يمدح قكمه   
ـٍ غيػػػرى أفَّ انػػػارىهيـٍ   كالى عيػػػبى فػػػيً 

 

  ػػػػري عنػػػػهي فػػػػي المػػػػديًل مقىاًكليػػػػهي  ييقىص 
 

التػػي ال  ؛الكريمػػةرف قكمػػه بنػػي عػػامر ل ػػـ مػػا ل ػػـ مػػف الصػػسات النبيمػػة كاألخػػبلؽ  
كهػك المػدح بمػا يشػبه  ،يستكفي ا شاعر م ما بمض شػأنه ، كقػد امػتص هػذا األسػمكب
 اِ  :    بحر الطكيؿاالذـ مف قكؿ النابغة في مدح "عمرك بف الحارث الغساني"

  ـسػػػػيكفى  أفَّ  فػػػػي ـ غيػػػػرى  كال عيػػػػبى 
 

  َّالكتا ػػػػػػػبً  فمػػػػػػػكؿه مػػػػػػػف قػػػػػػػراعً  ب ػػػػػػػف 
 

كهك في  ؛اسنة فمـ يجد أم عيب عندهـفالشاعر بحث عف عيب في الغس   
الحقيقة مدح كشرؼ كفضؿ ل ـ كهك أف سيكف ـ اممت مف كارة الحركب كالمعارؾ ، 
فاستطاع "ابف الطمبه" أف يص ر كيذيب النص الغا ب في لغته كيكظسه في نصه 

عم  كصس ـ الحاضر، كسكب عميه مف رحساسه كعاطسته تجام قكمه، فمـ يقتصر 
 عمي ـ بكؿ صسات المدح. بؿ أان بالشجاعة فقط ، 

 اّ :     بحر الخسيؼاكمف التناص االمتصاصي مف الشعر قكله في الغزؿ  

ػػػػػػػػػػكدا  فىًقسىػػػػػػػػػا كاٍبًكيػػػػػػػػػػا كعيػػػػػػػػػكدا كجي

 

 ػػػػػٍكدنا مىطيػػػػػكرىا ػػػػػكًف الػػػػػدلميكًع جى  ًبمىصي
 

ػػػػػػػػػػػػػػا   ـٍ تيٍسػػػػػػػػػػػػػػًعداًني فىعيكجى ذىا لػػػػػػػػػػػػػػ ا   كى
 

 كرىا ػػػػػػػٍدرنا أٍف تىٍمنىعػػػػػػػاًني الميػػػػػػػري  رفَّ غى
 

                                         

 .ُْٗ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اُ 

مػي أحمػد بػف محمػد بػف الحسػف المرزكقػي األصػس اني المتػكفي ألبػي ع شرح ديكاف الحماسػة اِ 
ق ، حققه / غريد الشيخ ، كضف ف ارسه : ربراهيـ شمس الديف ،  الناشر/ دار الكتب ُِْ

 . ُٗ صـ  ، ََِّق ػػ ُِْْالعممية بيركت  ، لبناف ، الطبعة األكل  

 .ُِٕ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 
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ـٍ تيًعينىػػػػػػػػػاًرفَّ عً   نػػػػػػػػًدم ل ىػػػػػػػػا رذا لػػػػػػػػ
 

  ًكرىاٍقػػػػػػػػػػم ٍسننػػػػػػػػػػا دىري  كالن ميٍسػػػػػػػػػػًعدنا كجى
 

ػػػػػػػ  ركًؼ الميػػػػػػػاًلي كفيػػػػػػػ ادنا عمىػػػػػػػ  صي
 

 ٍمػػػػػػؿو ذىكيػػػػػػكرىارى كانًصػػػػػػ ػػػػػػبا ًلجي  اـً الص 
 

 ،في األبيات يطمب مف صاحبيه أف يقسا كيبكيا بدمكع غزيرة، اـ يمرا عم  حبيبته   
 في قمبه كعقمه م ما مر مف أحداث كسنيف .كيبمغا ل ا رسالة منه، كهي أف ذكراها 

  بحر كقد تناص مف أبيات مف "مالؾ بف الريب" في يا يته التي يراي في ا نسسه   
 اُ  :  الطكيؿا

 نزالافيا صاحبىي رحمي! دنا المىٍكتي فىػ

 

 ـه لىيالًيػػػػػػػػػا ًقػػػػػػػػػي  ًبراًبيىػػػػػػػػػةو، رٌنػػػػػػػػػي مي
 

   أىقيمػػػا عمػػػٌي اليىػػػٍكـى، أك بىٍعػػػضى ليمػػػةو 
 

  ًٍجبلنػػػػػي قػػػػػد تبػػػػػٌيفى مػػػػػا ًبيػػػػػاكال تيع 
 

قكمػػا، رذا مػػا اسػػتيٌؿ ركحػػي، ف ٌي ػػا  كى
 

 ـٌ ابكيػػا ليػػا ، ايػػ  لػػيى القبػػرى كاألكسػػافى
 

ف ذا كاف الشاعر قػد امػتص أبيػات "مالػؾ بػف الريػب" ككظس ػا فػي غرضػه الغزلػي ،   
لكف نستشعر أف أبيات "مالػؾ" أكاػر صػدقا فعنػدما يشػعر اإلنسػاف أف ن ايتػه أكشػكت 

 بلصة الصدؽ مف نسسه.يخرج خ

 اِ  :    بحر البسيطاكمف التناص االمتصاصي مف األمااؿ قكله في حبيبته  
ٍمًي ىػػا عيطيػػبلى    ككػػؿل مػػٍف أٍصػػبىحٍت ًمػػٍف حى

 

  ػػػػبلى مى  الى ناقػػػػةى اليػػػػكـى ًلػػػػي في ىػػػػا كالى جى
 

فالمرأة العيطيؿ التي ال تتقمد حمي ا ال ت مه كال يعنيه مف أمرها شير، فتناص     
 ، كهذا الماؿ"  لشاعر امتصاصا مف الماؿ العربي " ال ناقة لي في هذا كال جمؿا

عتزؿ السريقيف اة كميبان، قاؿ: ككاف قد ر ملمحارث بف عباد حيف قتؿ جساس بف 

                                         

 . َُٔػػ  َٗٔ صي زيد محمد بف أبي الخطاب القرشي ، ، ألب جم رة أشعار العرب اُ 

 ُّٗ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 
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َِْٗ 

حرص عم  ، ككظسه ليكضل أف حبيبته مرف ة منعمة تتزيف بحمي ا ، كت اُ   جميعان 
ديدة غير المعركفة كهي أف المرأة ، كقد قدـ فكرة جأناقت ا م ما كانت جميمة

 الجميمة ال ت تـ بمبس الحمي لجمال ا كتمام ا  .

  بحػػػػر كمػػػػف التنػػػػاص مػػػػف األماػػػػاؿ قكلػػػػه فػػػػي الت ن ػػػػة بمػػػػيبلد محمػػػػد البخػػػػارم    
 اِ :الخسيؼا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا ككسىانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مَّ لىٍتنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميحى  نىكَّ
 

  ًكهػػػػػػػػكى كػػػػػػػػاؼو لميبتىًغػػػػػػػػي الًكٍلػػػػػػػػدىاف 
 

ـٍ رليػػػػػًه كى  ػػػػػدَّ بىًة المػػػػػاًر ٍسػػػػػنً هيػػػػػ  مػػػػػٍف صى
 

  ًاًر أٍك كػػػػػػػػالمٍرعى  مػػػػػػػػفى السَّػػػػػػػػٍعداف 
 

فقد أعطام محمدا ككسام ما أعط  لمف يطمب  ؛يحمد اهلل كيشكرم عم  عطيته  
مرع  كال ك  : مار كال كصداراألكالد ، فتناص الشاعر امتصاصا مف الماؿ العربي 

،  كأعم نه، اـ يصير رل   خر أكار منه أيضرب لمرجؿ يحمد ش، كهك اّ  كالسعداف
 .كظسه ليدلؿ عم  أفضميته عم  غيرم 

عادة    فالتناص االمتصاصي يقكـ عم  ص ر النصكص الغا بة في لغة األديب ، كا 
صياغت ا، كتكظيس ا في نصه الحاضر رما بر ية جديدة أك لتعميؽ الداللة  القديمة، 

مغة كهذا المستكل مف التناص يتطمب مقدرة فنية مف األديب تمكنه مف تطكيف ال
 لتناسب الكاقف المعاش .

                                         

ق، حققػه / ُٖٓمجمف األمااؿ ألبي السضؿ أحمػد بػف ربػراهيـ النيسػابكرم الميػداني المتػكفي  اُ 
 . َِِ صـا ، مطبعة السنة المحمدية، ُٓٓٗق ػػ ُّْٕمحمد محي الديف عبد الحميد  

 . ْٖٓ صبف الطمبه ،  ديكاف محمد اِ 

، فَّ ألحدهما فضيمة عم  اآلخرأباب الرجميف يككناف ذكل فضؿ غير  ، األمااؿ البف سبلـ اّ 
المحقؽ الدكتكر / عبد المجيد قطامش، الناشر / دار المأمكف لمتراث ، الطبعة األكل    

 . ُّٓصـ ا ، َُٖٗق ػػ ََُْ
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 ادلجحث انراثع 

  انتُبص احلٕار٘
عند قرارة النص الحاضر مف قبؿ المتمقي يتذكر نصا غا بػا  خػر يشػب ه كلكنػه      

يختمؼ عنه في بعض الكجكم ، كهذم المخالسة بيف النصػيف الحاضػر كالغا ػب تسػم  
قدرتػػه عمػػ  اإلبػػداع ك ، ذا المسػػتكل يػػدؿ عمػػ  براعػػة األديػػببالتنػػاص الحػػكارم، كهػػ

كالتميز فػي معرفػة أكجػه التػداخؿ كالتشػابه بػيف النصػيف، اػـ تكظيسػه لغرضػه كالسكػرة 
التػي يريػد تكصػيم ا لممتمقػي كالتػي غالبػا مػػا تكػكف قمبػا لمػنص األصػمي كتحػكيرا فيػػه 

كيتطمػػػب منػػػه رعمػػػاؿ فكػػػرم ، السكػػػرم، لػػػذا يايػػػر انتبػػػام المتمقػػػيعػػػف طريػػػؽ التحػػػدم 
 يب كفكرته.الكتشاؼ تجربة األد

  بحػػػر اُ  كمػػػف التنػػػاص الحػػػكارم قػػػكؿ ابػػػف الطمبػػػه يراػػػي العػػػالـ الجميػػػؿ الخرشػػػي 
 اِ :   البسيطا

 تىٍسػػػػعى  لتيػػػػدًرؾى شػػػػأكنا أنػػػػتى ميدىًركيػػػػهي 
 

  ًٍضػػػًر سىػػػيَّاح ًبػػػر  الحي  قػػػٍد فػػػاتى كػػػؿ مي
 

ـٍ  كىػػػػػ ـٍ رىتٍػػػػػؽو فىتىٍقػػػػػتى كى  الى تىٍبعىػػػػػدىفَّ فىكىػػػػػ
 

  فىتَّػػػػاحً  ٍعيىػػػػا كيػػػػؿَّ أفىتٍػػػػؽو رىتىٍقػػػػتى قػػػػد 
 

سَّػػػػؼى الكٍجػػػػدى عن ػػػػي فػػػػي ميًصػػػػيبىًته  كخى
 

  ًٍمحػػي  كالى الح ػػ  غيػػرى مى  أٍف قػػٍد مضى
 

ػػػةن  ػػػدىل الًخٍرًشػػػي  تىٍكًرمى كل اإللػػػهي صى  رى
 

  ًاح ػػٍكفو مػػفى الر ٍضػػكاًف سىػػحَّ  منػػهي ًبجى
 

في هذم األبيات نستشعر عاطسة الشػاعر الحزينػة عمػ  فقػد العػالـ الخرشػي الجػكاد   
عػز ػ أنػه انتقػؿ رلػ  ربػه  ؛، كممػا خسػؼ عنػه مػف  الـ السػراؽرؾ لمغايػات النبيمػةالمػد
 ،أف يػركم جسػدم بعػد المػكتػ عػز كجػؿ ػ غيػر شػاتـ كال ال ػـ ، كيػدعك اهلل  ػ كجػؿ

كفػػي البيػػت  ػ عػػز كجػؿ ػكيسػقيه مػػف الرحيػؽ المختػػكـ فضػػبل كرضػكانا مػػف المػكل  

                                         

 .َُٗ  صجكادا   ديكاف محمد بف الطمبة ،  هك الخرشي بف أحمد بف عبد اهلل كاف عالما اُ 

 ُْٗ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ِِْٗ 

 يل  ىل مل يك ىك ّٰ :  تبػػػارؾ كتعػػػال ػ الاػػػاني تنػػػاص مػػػف قكلػػػه 
 ميني زي ري ٰى ين  ىن مننن زن رن مم ام
ف ػػػذم الصػػػكرة التػػػي كردت فػػػي القػػػر ف الكػػػريـ كهػػػي صػػػكرة   اُ ِّ جئ يي ىي

انسصػػاؿ األرض عػػف السػػمار كتصػػدع ما بعػػد مػػا كانػػا ممتصػػقتيف ، كظس ػػا فػػي راػػار 
العالـ الخرشي لمتعبير عػف أعمالػه الخيػرة النبيمػة ، فكػـ فػتل أبكابػا مػف الخيػر كانػت 

ػػ مف السارؽ الكبيػر بػيف الصػكرتيف أبكابا مف الشر كانت مستكحة  مغمقة ، ككـ أغمؽ
كلكف الشاعر حكر كزاد صكرة ، كهي  ككـ فتػؽ رتقػت ا ، كهػذم الصػكرة التضػادية  ػػ

 ، أحدات طرافة كتأايرا  في شعرم .

 اِ :   التناص الحكارم مف القر ف الكريـ قكله   بحر الكامؿامف ك 
ػػٍف  ػػا ًمػػٍف قىٍكًمنىػػاٍسػػفى ًفػػي شىػػؽ  العى يى مى  صى

 

  ًػػػػؽ ػػػػ  كىأىتىػػػػ  ًفعىػػػػاؿى األىٍحمى  فىمىقىػػػػٍد عىصى
 

حػداث تسرقػة بيػن ـ يعػد معصػية كيجػر     يكضل الشاعر أف الخركج عػف الجماعػة كا 
 يل ىل مل خل ّٰ  الكاير مف المصا ب، فتناص مف مضمكف اآلية الكريمة

، اّ ِّين ىن من خن حن يمجن  ممىم خم حم جم
اسػتخدـ مضػاد الطاعػة  اأطيعكا أسمكب األمر كلكف حكر كغير فبدال مف أف يستخدـ 

كهػػػي المعصػػػية ، كذكػػػر عاقبت ػػػا ، كهػػػذم المخالسػػػة تػػػدؿ عمػػػ  قدرتػػػه السنيػػػة  حيػػػث 
كلكػػف حػػكرم ليخػػدـ فكرتػػه كهػػي دعكتػػه رلػػ  االتحػػاد  ؛اسػػتدع  المعنػػ  فػػي مخيمتػػه
 كالتملؼ كنبذ السرقة كالقطيعة. 

                                         

 َّسكرة األنبيار  ،  ية  اُ 

 ُّْ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 

 ْٔسكرة األنساؿ ،  ية  اّ 
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ي كصػػػؼ الػػػدنيا   بحػػػر كممػػػا تنػػػاص فيػػػه الشػػػاعر مػػػف القػػػر ف الكػػػريـ قكلػػػه فػػػ   
 اُ :الخسيؼا

ٍمػػػػػؿي منػػػػػؾى غيػػػػػري بعيػػػػػدو   حػػػػػيفى رٍذ جي

 

 كرا  الى ييعنيػػػػػػػػػؾى أٍف تىػػػػػػػػػرل أك تىػػػػػػػػػزي
 

 حػػػػػػػيفى رٍذ هػػػػػػػػي بالبنػػػػػػػػاًت تم ػػػػػػػػي  
 

 يىػػػػػػػا لى ػػػػػػػا شػػػػػػػادننا أغػػػػػػػفَّ نسيػػػػػػػكرا 
 

ػػػػػػػػػػا ٍيػػػػػػػػػتى نعيمن َـّ رى ذىا رٍيػػػػػػػػػتى اىػػػػػػػػػػ  كا 
 

 طػػػػػػابى مػػػػػػا ًشػػػػػػٍ تى لػػػػػػذةن كحبيػػػػػػكرا 
 

ػػػػػينا بػػػػػًه نػػػػػذكرى التَّصػػػػػا  بي قػػػػػٍد قضى
 

 ميػػػػػػػػكرا  كتىغىبػػػػػػػػرت منػػػػػػػػهي فيػػػػػػػػًه الخي
 

نىػػػػػػػػػامي كلىًكػػػػػػػػػفٍ  تٍَّعػػػػػػػػػتي ًمػػػػػػػػػٍف جى  كتىمى
 

 كرا يىػػػػػػػاًة رالَّ غيػػػػػػػري تىػػػػػػػاعي الحى ػػػػػػػا مى  مى
 

في هذم األبيات يشبب بحبيبته ذات الجماؿ الستاف التي تشبه كلد الظبية الػذم فػي   
لبيػت الاالػث صكته غنة ، فعندما ينعـ بمذة القرب من ا ال يعنيه كؿ ما حكله ، كفػي ا

 اِ  ِّ مع جع مظ حط مض خض حض جض ّٰ : ػ تبػارؾ كتعػال  ػ اقتبػاس مػف قكلػه

أم رذا نظػػرت ببصػػرؾ يػػا محمػػد هنػػاؾ فػػي ػ صػػم  اهلل عميػػه كسػػمـ ػ المكجػػه لمنبػػي 
الجنة فستجد نعيما ال يكصؼ كممكا هلل عظيما ، كفػي البيػت األخيػر تنػاص مػف قػكؿ 

فالشػػاعر ،  اّ ِّ مك لك اك يق ىق يف ىف يثّٰ  : ػ تبػارؾ كتعػال  ػ اهلل
حػػكر كبػػدؿ فػػي السػػياؽ فقمبػػه مػػف الحػػديث عػػف نعػػيـ اآلخػػرة رلػػ  الحػػديث عػػف نعػػيـ 

ػ جعػؿ  عػز كجػؿػ فػاهلل  ؛الدنيا، كقدـ متاع عم  الحيػاة ، كخػالؼ بػذلؾ الػنص األصػؿ
، فعم  اإلنساف أال يركف رلي ا كال يغتر ب ا، لكف ابف الطمبػه الحياة كم ا متاع الغركر
تػػاع الحيػاة فقػط كلػػيس كػؿ الحيػاة ، كهػػذا التػداخؿ كالقمػب يايػػر قصػر الغػركر عمػ  م
 انتبام المتمقي .  

                                         

 ُِٗ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اُ 

 َِسكرة اإلنساف ،  ية  اِ 

 َِسكرة الحديد ،  ية  اّ 
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ِْْٗ 

 اُ :   كمف التناص مف القر ف الكريـ قكله في الغزؿ   بحر البسيطا

ـي   فىقيٍمػػػػػػػتي لمػػػػػػػنسًس رٍذ جاشػػػػػػػٍت ًببىٍيػػػػػػػًنً 
 

  ًصػػبرنا كيىػػا ريبَّ نيٍصػػلو غيػػًر مىٍسػػميكع 
 

ـٍ كىهػػػيى  ػػػٍن ي ػػػاًدعي الػػػنٍَّسسى عى ًتي أيخى ػػػاًدعى  خى
 

  ًٍخػػديكع ػػٍف رىٍأًيػػي ًبمى ػػا كيٍنػػتي عى ٍ ػػبلن كمى  جى
 

يشكك الشاعر مف صد حبيبته لػه كيصػبر نسسػه عمػ  فراق ػا ، كفػي البيػت الاػاني    

  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ّٰ  تنػػاص مػػف اآليػػة الكريمػػة

، فقػد جعػؿ هنػػاؾ ارتباطػا بػػيف الحبيبػة كالمنػػافقيف فػي الخػػداع اِ  ِّ مت زت رت

ٍخػػػديكًعا ،  :كلكػػػف الشػػػاعر حػػػكر كافتخػػػر بقكلػػػهكالمراكغػػػة ،  ػػػٍف رىٍأًيػػػي ًبمى ػػػا كيٍنػػػتي عى  كمى
فحينمػػا أدرؾ أن ػػا ال تحبػػه أبػػت نسسػػه قبػػكؿ الخديعػػة ، كلكػػف المنػػافقيف خػػدعكا كهنػػا 

ال يػػػدركف ب مبل ػػػه ل ػػػـ كهػػػـ ػ عػػػز كجػػػؿ خػػػادع ـ  ػ تحققػػػت المخالسػػػة ، فػػػاهلل
حيػث يحػاكؿ الشػاعر االرتقػار  ؛كػر، كهذا المستكل يحتػاج رلػ  رعمػاؿ لمسكاستدراج ـ

 بمستكام السني مف خبلؿ التغيير كالتبديؿ في النص الغا ب . 

  بحػر قكلػه فػي السخػر بقكمػه ؛كمما تناص فيه الشاعر مػف الحػديث النبػكم الشػريؼ
 اّ  :  الطكيؿا

ػػػػعىٍت  ٍعضى ػػػػا النَّاً بىػػػػاتي تىضى نَّػػػػا ًرذىا مى اً   كى
 

  ـٍ نىتى ػػػػاري النَّػػػػاًس لىػػػػ مىمى ػػػػفي لى ىػػػػا حي ٍعضى  ضى
 

فى ًلغىًني  ذىهىبى  :استعار الشاعر لسظ تضعضف مف الحديث الشريؼ     ٍعضى  مىٍف تىضى

                                         

 ِّٔ صمد بف الطمبه ، ديكاف مح اُ 

 ٖسكرة البقرة ،  ية  اِ 

 َِٔ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 
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ِْٗٓ 

، فالحػػديث يحػػذرنا مػػف أف نمػػل فػػي طمػػب المسػػألة يعنػػ  خضػػف كذؿ  اُ ايمياىػػا ًديًنػػًه " 
كنبػػذؿ مػػار الكجػػه كنتضعضػػف أمػػاـ الغنػػي حتػػ  فػػي أشػػد األزمػػات ، فطمػػب الحػػكا ا 

ذم المسظػػة صػػرف ا الشػػاعر مػػف سػػياؽ التحػػذير رلػػ  سػػياؽ يكػػكف بعسػػة نسػػس ، كهػػ
 السخر، ككظس ا تكظيسا فنيا فالخضكع ال يككف رال هلل عز كجؿ.

 اِ  :  بحر الخسيؼاكيكاصؿ الشاعر نصا حه لقكمه مستخدما التناص، فيقكؿ   
ملػػػػػػػػػكا  ـى كىاألىنىػػػػػػػػػاةى كخى  كىاٍلزىميػػػػػػػػػكا اٍلًحٍمػػػػػػػػػ

 

  ػػػػػػنىزى ؿً اًت الشَّػػػػػػٍيطىاًف ٌشػػػػػػرَّ اٍلًخػػػػػػغى  بلى
 

ػػػػػرىاعىةى كىالسىكَّػػػػػةى  كاتَّقيػػػػػكا الشلػػػػػلى كىالضَّ
 اّ 

 

  ًشػػػػػػػػػػػػيمىةى األىٍنػػػػػػػػػػػػذىاؿً  اْ كاٍل ىػػػػػػػػػػػػاعى 
 

: تناص الشاعر مف الحديث الشريؼ الذم جػار فيػه     ك، قىػاؿى ٍمػرو ٍبػًد اهلًل ٍبػًف عى عىػٍف عى
ـى ػ قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  مَّ سى مىٍيًه كى مَّ  اهللي عى ـٍ كىالشلػػ  صى ، : " ًريَّػاكي ـٍ ػٍف كىػافى قىػٍبمىكي ، فىً نَّػهي أىٍهمىػؾى مى لَّ

ـٍ  يَّػػػاكي اً  كا، كى ػػػري ـٍ ًبػػػاٍلسيجيكًر فىسىجى ػػرىهي ـٍ ًباٍلقىًطيعىػػػًة فىقىطىعيػػػكا، كىأىمى ػػرىهي ـٍ ًبػػػالظلٍمـً فىظىمىميػػػكا، كىأىمى ػػرىهي  أىمى
ـٍ كىاٍلسي  يَّاكي اً  ـى ظيميمىاته يىٍكـى اٍلًقيىامىًة، كى ـى، فىً فَّ الظلٍم ، فىػً فَّ اهللى الى ييًحػبل اٍلسيٍحػشى كىالى كىالظلٍم ٍحػشى

لػػذا  ؛، ليحػػذر كين ػػ  قكمػػه عػػف الشػػل ، فالشػل أبمػػض مػػف البخػػؿ كأعػػـ آ  الػتَّسىحلشى "
باسػتخداـ أسػمكب التحػذير ريػاكـ،  ػ صػم  اهلل عميػه كسػمـػ حذرنا منه رسػكلنا الكػريـ 

                                         

ق ، كضف حكاشيه : محمد عبد السبلـ شاهيف، الناشر : ُِْالزهد ألحمد بف حنبؿ المتكف   اُ 
ـ ا ،  رقـ الحديث ُٗٗٗق ػػ َُِْدار الكتب العممية   بيركت ػػ لبنافا، الطبعة األكل    

 . ُٕ ص،   ّْٓ
 . ِّٔػػػػ  ُّٔ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 

السكة : االنسكاؾ كالضعؼ ، يقاؿ رف في فبلف فكة أم ضعسا   معجـ متف المغة ألحمد رضػا ،  اّ 
 ـ ، مادة فكة ا .ُٖٓٗق / ُّٕٕصدر 

ال ػػاع : الجػػبف كالسػػزع هػػاع فػػبلف فػػزع كجػػبف ، كهػػاع الع : جبػػاف ضػػعيؼ جػػزكع  المعجػػـ  اْ 
 مادة هاع ا.الكسيط ، 

 . ّٖٗ ص، ُُ، جػػ ِٕٗٔ، رقـ الحديث  مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ آ 
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ِْٗٔ 

داخؿ بػيف الحػديث الشػريؼ كاستخدـ الشاعر اتقكا بمعن  احػذركا ، كهػذا التغييػر كالتػ
 . اكبير  اتأاير  يتهبلكالنص الشعرم جعؿ 

 اُ  :    بحر الطكيؿاكمف التناص الحكارم مف الحديث الشريؼ قكله
ػا ًعٍشػتى  ابى السلػكًر مى نٍَّب ًصحى ـٍ  تىجى  ًرنَّ يػ

 

  َّػػػم ػػػًحيلى الميسى ٍرًب ييٍعػػػًديفى الصَّ الىكىػػػاٍلجي  مى
 

فشػػب ه بػػاألجرب الػػذم يعػػدم السػػميـ  ؛ريػػدعك الشػػاعر رلػػ  تجنػػب صػػاحب السػػك   
عىػف أىًبػي المعاف  ، كقد استدع  الشاعر المعن  مف الحديث الشريؼ الذم جار فيػه 

ـى ػ ميكسى ، عىف النًَّبٌي  ػمَّ سى مىٍيػًه كى مَّ  اهللي عى ًمػيًس  ػ صى ػاًلًل كىجى ًمػيًس الصَّ اىػؿي اٍلجى ػا مى : ًرنَّمى قىػاؿى
نىػا اًمًؿ اٍلًمٍسػًؾ كى ػا أىف تىٍبتىػاعى ًمٍنػهي السلكًر كىحى مَّ اً  ػا أىٍف ييٍحػًذيىؾى كى اًمػؿي اٍلًمٍسػًؾ ًرمَّ ًفًخ اٍلًكيػًر فىحى

ػا أىٍف تىًجػدى ًمٍنػهي رً  مَّ اً  ا أىٍف يىٍحًرؽى ًايىابىؾى كى نىاًفخي اٍلًكيًر ًرمَّ ا طىي بىةن كى ا أىٍف تىًجدى ًمٍنهي ًريحن مَّ اً  ػا كى يحن
ًبياىةن  كر بنػافخ الكيػر شػبه جمػيس السػ ػ بلة كالسبلـعميه أفضؿ الصػ ،  فالرسكؿ اِ  خى

ػمَّ  ػ ، كلكػف الشػاعر بػدؿ الصػكرة التػي رسػم ا رسػكلنا الكػريـ الذم يضػر اإلنسػاف صى
ـى  مَّ سى مىٍيًه كى فصكرم باألجرب الذم يعدم ، كهذم المخالسة حققت طرافػة التصػكير  ػ اهللي عى

ؿ السػكر فػ ن ـ يضػػركف كهػػك اجتنػاب أهػ ؛كأاػارت انتبػام المتمقػي إلدراؾ ال ػدؼ من ػا
 كال ينسعكف بأم حاؿ مف األحكاؿ. 

 اّ  :    بحر الخسيؼاكمما تناص فيه الشاعر مف الشعر، قكله في الغزؿ
قىػٍد أىصػٍػػ  اؿى كى  كيٍنتي أىٍرجيك ًمٍن ىا اٍلًكصى

 

  ًػػػػا ًباٍلعىنىػػػػار ػػػػ  ًمػػػفى الرَّجى  ػػػػبىٍحتي أىٍرضى
 

ػػػػاره كىأىٍشػػػػقى  النػَّػػػػ ػػػػاؿه كىالى رىجى  ػ الى ًكصى
 

  ًػػػػػار ػػػػػب  ًبغىٍيػػػػػًر رىجى ٍيشنػػػػػا صى  ػػػػػػاًس عى
 

                                         

 ْْٓ صديكاف محمد بف الطمبه ،  ا1 

،  ِِٖٔصحيل مسمـ، باب استحباب مجالسة الصالحيف كمجانبة قرنار السكر، رقـ الحديث  اِ 
 .َِِٔ، ص ْجػ 

 َُٖ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 
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ِْٕٗ 

ـٍ تيكاًتػػػػػػًؾ ًرن ػػػػػػي  ٍن ىػػػػػػا ًرٍذ لىػػػػػػ ػػػػػػد  عى  عى
 

 كارً لىٍسػػػػػػػػتي أىاٍػػػػػػػػكىل ًبغىٍيػػػػػػػػًر دىاًر اىػػػػػػػػ 
 

، كأتعػس النػاس مػف بته كهجرها له مف رجا ه في كصم ايشكك الشاعر مف صد حبي 
  بحػػر يػػه بيػػت "امػػرش القػػيس" الػػذم يقػػكؿ ففتنػػاص مػػف  ؛يحػػب بػػبل أمػػؿ فػػي الكصػػؿ

 اُ  الكامؿا:

ٌدٍعتي ىػػػػػػػػػػػػػػا ذىا أًذيػػػػػػػػػػػػػػتي ًببىٍمػػػػػػػػػػػػػػدىة و كى ا   كى
 

  ًـي ًبغىيػػػػػػػػػػػػػًر دىاًر ميقىػػػػػػػػػػػػػاـ  كىال أيًقػػػػػػػػػػػػػي
 

فالشاعر هنا بدؿ البمدة في النص الغا ب بالحبيبة في نصه ، كجعؿ الحبيبة التي   
تصدم كتتمنف عميه مكاف البمدة التي  ذته ، كجعؿ بين ما ارتباطا في الحكـ كهك 

، ترؾ الحبيبة التي تصدم ، كترؾ البمدة التي  ذته ، كهذا التبديؿ شغؿ ذهف الترؾ 
 المتمقي كلست انتباهه.

 اِ :     بحر البسيطاكمما تناص فيه الشاعر مف الشعر قكله 
ـي الى تىٍأسػػػػػي فكػػػػػؿل فىتػػػػػ   ػػػػػٍبرنا أفػػػػػاًط  صى

 

 ٍعػػػديكدىا  يىٍجػػػرم رلىػػػ  أجػػػؿو قػػػٍد كػػػافى مى
 

 بدليف بػػػػػػػهً فىػػػػػػػاٍقنىي حيػػػػػػػارىًؾ الى تٍسػػػػػػػتى 
 

 ػػٍرديكدىا ػػا قػػٍد فػػاتى مى ٍيفى ًلمى ـٍ هػػٍؿ تىػػرى  أ
 

فالشػػػاعر يطمػػػب من ػػػا أف ترضػػػ  بقضػػػار اهلل كتمتػػػـز الصػػػبر فػػػبل راد لقضػػػار اهلل    
 اّ  :    بحر الكامؿافتناص مف بيت عنترة  ؛عزكجؿ
 مػػػيكاعمى   أبػػػا لػػػؾً الى  ؾً قني حيػػػارى أفىػػػ

 

 ؿً قتىػػػػػأي  لػػػػػـٍ  رفٍ  أمكتي أن ػػػػي امػػػػػر ه سػػػػػ 
 

 في مف عدـ الخكؼ مف المكت كالدخكؿ ؛الشاعر حكر في المعن  كقمبهف   
، كالتقابؿ كاضل بيف رل  االستسبلـ كالصبر عم  المكت المعارؾ لمستؾ باألعدار

                                         

 . ُّٓ صيس بف حجر بف الحارث الكندم ، ديكاف امرش الق اُ 

 . ُٖٗ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 

 . ٕٔ ص،  ديكاف عنترة اّ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ِْٖٗ 

المكقسيف ، كهذا يكضل براعة الشاعر كقدرته عم  تطكيف كتحكير النصكص الغا بة 
 لخدمة المعن  الذم يريدم .

  بحر قكؿ الشاعر في الغزؿ كاصسا اغر حبيبته  كمف التناص الحكارم     
 اُ :  الخسيؼا

َـّ أىٍبػػػػػػدل اٍبًتسػػػػػػامي  ليػػػػػػػفو  ى ايػػػػػػ ػػػػػػٍف كى  ا عى
 

  ًكؽ كدو بىػػػػػػػري ػػػػػػػهي بىػػػػػػػري ٍمضي ًنػػػػػػػي كى عى  الى
 

ـٍ يىًعٍب ػػػػػػػػا ػػػػػػػػكاًرضى لػػػػػػػػ  ميٍظًمػػػػػػػػـو ًذم عى
 

  ًكؽ ػػػػػػػره غيػػػػػػػرى أنَّ ػػػػػػػا غيػػػػػػػري ري  ًقصى
 

ا البيضار التي تشبه الم ل  يصؼ جماؿ فم ا كابتسامت ا، فابتسامت ا تظ ر أسنان   
المنظكـ ، كفم ا تػؤلأل عميػه الظٍَّمػـ كالمػار الرقيػؽ مػف شػدة بريقػه ، كهػذم االبتسػامة 

  بحػػر مـ ذم عػػكارضا تنػاص مػف قػػكؿ "كعػب" ، فقكلػه مظتايػر مشػاعرم كأحاسيسػػه 
 اِ  :البسيطا

 تجمك عكاًرضى ذم ظىٍمػـو رذا ابتسىػمىتٍ 
 

  ٍميػػػػػػػػػػػكؿكأٌنػػػػػػػػػػه ميٍن ىػػػػػػػػػػػؿه بػػػػػػػػػػالٌراًح مىع 
 

كلكف الشاعر حكر في األلساظ  فقدـ مظمما عم  عكارض، فكبل الشاعريف التقيا   
في جماؿ فـ المحبكبة كابتسامت ا، غير أف ابف الطمبه كصؼ ريق ا بالممعاف 

 ، كالشاعر "كعب" جعؿ ريق ا له بريؽ كطيب الرا حة.  كالبركؽ

 اّ :     بحر الكامؿاكمف التناص الشعرم قكؿ الشاعر 
نابيػػػػػهي  ـي جى  صػػػػػعبي الكري ػػػػػًة الى ييػػػػػرا

 

  ًماًتػػػػػًه الميٍستىٍبًسػػػػػؿ  كالميػػػػػًث فػػػػػي أىجى
 

 

                                         

 . ُِّ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اُ 

 ِّٔ ص، ألبي زيد محمد بف أبي الخطاب القرشي ،  جم رة أشعار العرب اِ 

 . َْٖ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ِْٗٗ 

فقػػد اجتػػزأ الشػػطر األكؿ مػػف البيػػت عػػف طريػػؽ االقتبػػاس الكمػػي مػػف قػػكؿ "أبػػي كبيػػر 
 اُ  :   بحر الكامؿاال ذلي"

ـي  ييػػػػػػالى  الكري ػػػػػػةً  صػػػػػػعبي   هي نابيػػػػػػجى  را
 

 المقصػػػػؿً  ي العزيمػػػػة كالحسػػػػاـً ماًضػػػ 
 

طر الااني قمب الصكرة ، فابف الطمبه يراي العالـ الجميؿ "محمد األميف كفي الش   
ابف األميف اليعقكبي الحسيني" ككصسه بأنه قكم الشكيمة ي ابه الناس كاألسد ال 

أحد شعرار الصعاليؾ  "تأبط شرا"يخش  المكت، أما الشاعر "أبك كبير ال ذلي" مدح 
كالسيؼ القاطف، فبيف الصكرتيف ككصسه بأنه قكم شجاع ال يصدم صاد عف عزمه 

، كما حكر الشاعر فقمب البيت مف سياؽ المدح تباط فكبلهما رمز الشجاعة كالقكةار 
صكص غا بة ، كجد رل  الراار .  ككما كجد تناص الحكار بيف نصكص الشاعر كن

، كقد حسظ ا الناس جيبل ف ي خبلصة أفكار كتجارب السابقيف، كذلؾ مف األمااؿ
 ل ا مف أهمية بالغة في رقناع المتمقي .  بعد جيؿ لما 

 اِ  :    بحر المتقارباكمما تناص فيه الشاعر قكله في نصل ابنه    
سيػػػكدي   كلػػيسى يىسيػػػكدي ػ لىعىٍمػػًرم ػ الحى

 

  ًػػػػػػػػرم ذاؾى ًفػػػػػػػػي الماػػػػػػػػًؿ السَّػػػػػػػػاً ر  جى
 

سيكدي الى يىسيػكدي الحكمة التي تقكؿ  تناص الشاعر مف كصػي ، كقػد اسػتدعاها لياّ  : اٍلحى
فعميػه التحمػي بالصػسات النبيمػة كالتخمػي  ؛في ا ابنه بأنه رذا أراد أف تككف له السيادة

                                         

ق ، ْٕٔالمتكفي مسارسي ، الم لؼ : أبك القاسـ زيد بف عمي السارسي شرح كتاب الحماسة ل اُ 
حققه / د. محمد عاماف عمي ، الناشر دار األكزاعي بيركت، الطبعة األكل  ، الجزر الااني ، 

 ِّٔ ص

 ِِّ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اِ 

البغػدادم الشػ ير أدب الدنيا كالديف ، تأليؼ : أبك الحسف عمي بف محمد بػف حبيػب البصػرم  اّ 
 . ِّٕ صـ ، ُٖٔٗبالماكردم ، بدكف طبعة ، تاريخ النشر 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

َِٗٓ 

، كعػػدـ التػػدخؿ فػػي شػػ كف غيػػرم، كلكػػف سات الرزيمػػة التػػي مػػف بين ػػا الحسػدعػف الصػػ
، كقػد أراد أف يعمػؽ الداللػة أللسػاظ فقػدـ لػيس يسػكد عمػ  الحسػكدالشاعر حكر فػي ا

د ، كهػػػك اختيػػػار عػػػف قصػػد ليكسػػػب شػػػعرم اإلقنػػػاع القديمػػة ؛ فأضػػػاؼ القسػػػـ لمتأكيػػ
 كاإلمتاع .

 اُ  :    بحر الكامؿاكمف التناص الحكارم مف األمااؿ قكله عف الدهر 

 كرىمػػػػػػ  بىأىٍسػػػػػػ يًمًه الصػػػػػػكا ًب ًشػػػػػػرًَّتي
 

 ُػػػػكاًط  كمػػػػفى الس ػػػػ اـً صػػػػكا به كخى
 

ػػػبا ال عػػػٍف ًقمػػػ   أٍصػػػبىٍحتي كدٍَّعػػػتي الص 
 

  ًػػػػػػًؽ المي مٍ كالػػػػػػدَّهري بػػػػػػالع  ًف سىػػػػػػاطً سىج 
 

فأصػػابه فػػي  ؛فػػي البيتػػيف صػػكرة فنيػػة فجعػػؿ الػػدهر يرمػػي بأسػػ مه الصػػا بة عميػػه  
فتنػاص  ؛، كهذم هي عادة الػدهر يسػطك عمػ  كػؿ نسػيسشبابه عف طريؽ التشخيص

، بالقمػب كالتحػكير فجعمػه فػي نصػه اِ   "مف الخكاطُ س ـ صا بالشاعر مف الماؿ "
ا الماػؿ قػد يضػرب أيضػا لمرجػؿ تكػكف اإلسػارة كهػذ،  كمف الس اـ صكا ب كخػكاطُ""

، كلكػػف الشػػاعر غيػػر كخػػالؼ لمػػا هػػك متعػػارؼ عميػػه كمحسػػكظ فػػي هػػي الغالبػػة عميػػه
 .الذاكرة

لـ يكتؼ الشاعر بالتناص مف نصكص غيرم  بالقمػب كالتحػكير ، كلكنػه كقػؼ أمػاـ   
      ؿنصكصػػه يعيػػد صػػياغت ا كيحاكرهػػا، فمػػف التنػػاص الحػػكارم الػػذاتي قكلػػه فػػي الغػػز

 اّ :    بحر البسيطا

 نىأىتٍػػػػػػػػػؾى أسػػػػػػػػػماري رالَّ أٍف تىػػػػػػػػػذكرىهىا
 

 َـّ خيػػػػػػاؿه طىالمػػػػػػا طرىقػػػػػػا  أٍك أٍف ييًمػػػػػػ
 

 تػػػػػاهلًل تستػػػػػأي مػػػػػٍف أسػػػػػمارى ميٍختػػػػػبىبل
 

 مىقػػا ا جديػػدى الع ػػًد أٍك خى  تعتػػادي رسػػمن
 

                                         

 ُِْػػ  َِْ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اُ 

 . َٓاألمااؿ ألبي عبيدة القاسـ بف سبلـ ، ص اِ 

 .ِٖٔ صديكاف محمد بف الطمبه ،  اّ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ُِٗٓ 

 لعػػؿَّ ذا العػػرًش يٍطػػًكم بيٍعػػدى مٍنزًل ػػا 
 

  رىقىػػافيىٍبػػريدى القيػػٍربي مػػٍف نػػاًر النَّػػك  ل حى
 

ازل ػا يقسـ الشاعر أف عقمػه جػف كاختبػؿ مػف حػب أسػمار ، فأخػذ يتتبػف رسػكـ من   
                    : ػ تبػارؾ كتعػال  ػ قػكؿ اهللاسػتدع  ، كفػي البيػت الاػاني لعمه يمقاهػا فتبػرد نػار حبػه

 جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ّٰ 

اػػاني كلكػػف اػػـ أعػػاد صػػياغة البيػػت ال ؛كهػػك الػػنص األصػػؿ  اُ  ِّ خك حك
      اِ :     بحر البسيطاكظسه في الراار، فقاؿ 

   المنىػػػػ  يػػػػكـى اٍسػػػػتىبدَّ بػػػػًه  خَّ كقػػػػٍد تػػػػكى 
 

  ٍنػػًدفى الػػدلكنىا ػػميـً كأبقىػػ  الد  ػػرَّ الصَّ  حي
 

ر قيني  تالَّمػػػػػػػػػػػًه تستػػػػػػػػػػػأي ًذٍكػػػػػػػػػػػرامي تيػػػػػػػػػػػ ى
 

  ػػػػا كنىػػػػااكجػػػػدنا عميػػػػًه فمى  ٍنسىػػػػؾَّ مىٍحزي
 

خ  المراي قصد أفضؿ الناس ، فذكرام ت رقه فالشاعر يرم أف المكت عندما تك  
كتمنعه مف النكـ مف شدة التسجف كالحزف عميه ، فتناص مف نصه السابؽ كحكر 
فيه كأعاد صياغته مف غرض رل  غرض فقمبه مف الغزؿ رل  الراار ، أما النص 
األصؿ الغا ب ف ك مف القر ف الكريـ، كبذلؾ يككف الشاعر في الغزؿ بأسمار تناص 

 . امتصاصا، كفي راار العالـ تناص مف النص الغا ب لنص الغا ب حكارامف ا

مف خبلؿ التناص الحكارم استطاع الشاعر أف يطكع األلساظ لمتعبير عف الكاقف  
مب السياؽ الشعرم مف المعاش فقدـ كأخر بعض ا كزاد كنقص في بعض ا اآلخر، كق

دؿ عم  ربداعه ، كحكر في نصكص غيرم ، كفي نصكصه كهذا يغرض رل  غرض
 السني كتميزم السكرم .

                                         

 . ٖٓسكرة يكسؼ ،  ية  اُ 

 .ْٕٓ صديكاف محمد بف الطمبة ،  اِ 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ِِٗٓ 

هذم هي أبرز مستكيات التناص التي كجدت ا في ديكاف محمد بف الطمبه ، كهذم   
المستكيات األربعة تتساكت في كارت ا كقمت ا حسب المكقؼ، كأكارها كركدا في شعرم 

 . االجترارمهك المستكل األكؿ المستكل 

التي كردت في ديكاف ابف الطمبه مستبعدة  كهذ دراسة تطبيقية لمستكيات التناص  
 ما تـ تكضيحه في صمب البحث :

ٕاٌ
نذٚ

حخ ا
طف

 

 انُض انغبئت انُض احلبضر

 
ص 

تُب
ع ان

َٕ
ص 

تُب
م ان

شك
ص 

تُب
ٖ ان

ستٕ
ي

 

ُٗ
ٖ

 

ـي الى تىٍأسىي فىكيؿل فىتن  ٍبرنا أىفىاًطػ  صى

ؿو قىٍد كىافى مىٍعديكدىا         يىٍجًرم ًرلى  أىجى

 مب خب  حب  ّٰ 

ِّ جت هب
 .اُ 

 

 

ريـ
 الك
ر ف
الق

 

شر
مبا

صي 
صا
امت

 

ُٗ
ٗ

 

ػػاًجػػدنا أىًربنػػػػا زَّأن أىٍريىحػػػػي ػػا مى  ميػػرى

 لٍيانا ًهزىٍبرنا ًبنىٍصًر اهلًل مىٍكعيكدىا      

 حج مث  هت مت ّٰ 
 جخ مح جح مج

ِّمخ
 .اِ 

 

ريـ
 الك
ر ف
الق

 

شر
مبا

صي 
صا
امت

 

                                         

  َُْهكد  ية  ا  سكرةُ 
 ٖا  سكرة محمد  ية ِ 
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ِّٗٓ 

ُِ
َ

 

 اؾه  كلكفٍ كى كؿل رهػػفو لهي فى 

 ادً ػػةى فى ػػيمػػػمفو لدىل أي ػػمىا لرهػػ        

 

قى ػػػكفى  ال  فو ،ػػػرهػػػؾى بػػػتٍ ػػارى
داًع ** اؾى لػهي كػػػفى  يكـى الكى

ًمقىا فأىمىس  الرهفي قٍد غى
ربي اُ  

 الع
شعر

ال
 

شر
مبا

رم 
جترا

ا
 

ِّ
َ

 

ٍبرنا عىمى  مىا يىنيكبي   أىأىٍحمىدي صى

 اًبرً ػػػػفى الصَّ ػػػً فَّ اإًللىهى مى ػػػػػػػفى       

 خف  حف جف ّٰ 
 حق مف

 لك خك حك مقجك

ِّمك
 .اِ 

 

ريـ
 الك
ر ف
الق

 

شر
مبا

رم 
جترا

ا
 

ِٖ
ِ

 

 ًد كنزنا عظيمناجٍ أىبىٍحتي مفى المى 

 رىعي ػيىبٍ ػذىا ػػػهي كػػػحٍ ػػػكمػػٍف يىٍستىبً      

ٌد ػػٍمينا معػػظيميًف في عي ػػع
كمٍف يىٍستىًبٍل ***مىاػػهيًديتي 

جًد يىٍعظيـً مكنزنا مفى ال
 اّ 

 
 

ربي
 الع

شعر
ال

 

شر
مبا

صي 
صا
امت

 

                                         

ـ، دار الكتػػب ُٖٖٗ، ُعمػػ  حسػػف فػػاعكر، طاألسػػتاذ ا ديػػكاف زهيػػر بػػف أبػػي سػػمم ، شػػرح ُ 
 . ِٕالعممية ، ص 

 ُّٓا سكرة البقرة  ية ِ 
 . َُِا شرح المعمقات لمزكزني ، معمقة زهير بف أبي سمم  ، ص ّ 
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ِْٗٓ 

ِٖ
ٗ

 

ٍأميكًؿ يىٍسًعسيهي  ٍيثي اٍلمي ىمَّؿي ًبالمى  حى

بىقىا      ـي ريٍسًؿ اهلًل قىٍد سى ٍت  ًبٍدره ًبًه خى

رسكؿ اهلل صم  اهلل  قىاؿ ى
ـ ، »عميه كسمـ:  اٍجًمٍس يىا عى

ا  ، كىمى ـي اٍلمي ىاًجًريفى اتى فىأىٍنتى خى
ـي النًَّبي يفى  اتى يؼ .اُ «أىنىا خى

شر
ث ال

حدي
ال

 

شر
مبا

رم 
جترا

ا
 

ِٗ
ٗ

 

كا ٍن يفَّ كىاٍبتىدىري ـي عى الي ي  أىٍجمىٍت ًرجى

ًك أىٍك نىسىقىا    أىٍف يىٍبتىغيكا سيمَّمنا ًفي الجَّ

 هل مل خل حل ّٰ 

 مم خم حم جم
 هن من خن حن  جن

 جي ٰه مه جه

ِّ حيخي
 .اِ 

 

ريـ
 الك
ر ف
الق

 

شر
مبا

صي 
صا
امت

 

َّ
ٖ

 

ـٍ ديكفى عىاً شى قىٍد تىعىرَّضى ًمفٍ   كى

ةه عي ػػػأىفً  ٍتهي ػػنىصى  ا  ػػػفٌ          ؽي ػػػػػمٍ ػػػػجَّ

 ىث نث مث زث ّٰ 
 ىق  يف ىف يث
 ىك مك لك اك يق

ِّيك
 .اّ 

 

ريـ
 الك
ر ف
الق

 

شر
مبا

صي 
صا
امت

 

                                         

أسد الشيباني، المحقؽ : د/ كصػي اهلل محمػد بف هبلؿ بف  ا  فضا ؿ الصحابة ألحمد بف حنبؿُ 
رقػـ الحػديث ،  ـ اُّٖٗهػػ ػػػ  َُّْعباس، م سسة الرسالة ، بيركت ، الطبعة األكل    

 . ُْٗ، ص ِ، جػػ ُُّٖ
 ّٓا  سكرة األنعاـ  ية ِ 
 ِٕا  سكرة الحا  ية ّ 
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ِٗٓٓ 

ّّ
ُ

 

ـً الصبرى في األي   كًر جميعنامي كاٍلزى

 بلى ػػػػًد اهللى كاتًَّخٍذمي ككيػػػػػكاعب        

 رث يت ىت نت ّٰ 
 ىث نث مث زث

ِّيث
 .اُ 

 

ريـ
 الك
ر ف
الق

 

شر
مبا

رم 
جترا

ا
 

ّّ
ٗ

 

ٍبًر عىزىارن ًلؤٍلىسى  ًرفَّ ًفي  الصَّ

ٍؿ يىٍنسى  أىسىامي مىٍف عىقىؿٍ      ـٍ يىزى  لى

 ٰى ين ىن ننّٰ

 ىي ني  مي زي ري

ِّجئ يي
 اِ 

 

ريـ
 الك
ر ف
الق

شر 
مبا
ير 
غ

 

رم
جترا

ا
 

ّْ
ِ

 

ـي  ٍن ي ٍلتيـي اليكـى عى ادى ـٍ جى  هىبيكا أىنَّكي

اًدؿي     ـي يكـى الًحسىاًب ييجى ٍن ي  فىمىٍف عى
  نت مت زت ّٰ 

 زث رث يت ىت

  ىف يث ىث نث مث

 لك اك يق ىق يف

ِّمك
 .اّ 

ريـ
 الك
ر ف
الق

 

شر
مبا

رم 
جترا

ا
 

ّْ
ِ

 
ـٍ _ كالمكتى رٍذ تىتَّقيكنىهي  نك  كا 

 عىاؼه أىراًذؿي ػػـي عيٍزؿه ضً ػػػػبأنَّكي        

، كال  زىالكا، فما زاؿ أنكاسه
ًعٍندى الٌمقاًر، كال ** كيشيؼ
عازيؿػػػػػًمي ؿه مى

 اْ 

 

شعر
ال

 
ربي

الع
شر  

مبا
ير 
غ

 

رم
حكا

 

                                         

  ٗا سكرة المزمؿ ،  ية ُ 
 ّٓا  سكرة فصمت  ية ِ 
 َُٗا  سكرة النسار  ية ّ 
 . َْٔكعب بف زهير، ص ل البيتا  جم رة أشعار العرب ألبي زيد بف أبي الخطاب القرشي، ْ 
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ِٗٓٔ 

ّٓ
ِ

 

ـٍ فىقيٍمتي  ب كي ـٍ الى تىٍأمىنيكا مىٍكرى رى  لى ي

مىيٍ        ؿي ػػػاًني كىافً ػػػػػًه ًباألىمى ػػػفىمىٍيسى عى

 مب ربزب يئ ىئ ّٰ 
 رت يب ىب  نب

ِّمت زت
 .اُ 

 

ريـ
 الك
ر ف
الق

 

شر
مبا

صي 
صا
امت

 

ّٓ
ٔ

 

 ديٍميىةه مٍف ديمى  المىحاًريًب تىٍسًقي

 اؿً ؾى السَّيى كٍ اًفي الميداـً شى ٍرؼى صى صً   

ن دكًس ػػػؿي السل ػػػػاٍ اًبتيهي مً ػػى مى
لى  كىشىٍكًؾ السيَّاًؿ  **هي ػػػٍكني ػػػكى

ف كى عذبه يىسيصي 
 اِ 

 

لش
ا

ربي
 الع

عر
 

شر
مبا

رم 
جترا

ا
 

 

ّٔ
َ

 

ـ  ػٍطبو مي ػػػػػكيؿ  خى ػػكأىًعدلكا لً   ًم

 كاؿً ػػػػػػػػى زىازةو كنػػػػػٍف عى ػػػػػػػعيدَّمي مً        

 مج حج مث هت ّٰ 
 مخ جخ مح جح
 مس خس حس  جس
 جض مص خص حص
 حط مض خض  حض
 جف مغ جغ مع مظجع
 حق مف  خف حف

 حك جك مق

ِّخك
 .اّ 

ريـ
 الك
ر ف
الق

 

شر
مبا

رم 
شا
ر

 

                                         

 ٔٗا  سكرة األعراؼ  ية ُ 
 ُُٕا  ديكاف امرش القيس لممصطاكم، صِ 
 َٔا  سكرة األنساؿ ،  يةّ 
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ِٕٗٓ 

َْ
ْ

 

ـٍ تى ً ػػػػػؿي هيٍَّجفى ممنازً   اٍ ػػػػػا ل

 اً ؿً حػػػػػػمَّ بالاكً ػػػػػػؿي مازً ػػػػمن         

 ؿً ػػػػػػػػا ػػػبالحػ ى دار ماكيةػػػا ػػػػيى 

ٍبتىيًف مٍف  فالسلٍ ًب فالخى
 اُ عاقؿً 

 

ربي
 الع

شعر
ال

 

اش
مب

رم ر
جترا

ا
 

ْْ
ّ

 

ٍرًؼ الدَّ أرانىا لً  اًر صى هٍ صى  ٍرعيًف ميٍقعىصن

 امي أٍهرىما  كميٍنمن  رٍف تخػػطَّ من صٍ فىمي    

ٍبطى عىشكارى  نىايىا خى رىأىٍيتي المى
ٍف تيًصبٍ  ٍف  **مى مى تيًمٍتهي كى

ـً  تخطُ ييعىمٍَّر فىيىٍ رى
ربي اِ 

 الع
شعر

ال
 

شر
مبا

رم 
جترا

ا
 

ْْ
ٓ

 

رىاًع حيديكدى اهلًل الى   اػػػػػعىدَّهى ػػػتىتى  كى

ـٍ مىا أىهىافى كىعىظَّمىا       غ ٍر كىعىظ  صى  كى
 حف جف مغ جغ ّٰ 

 حك جك مق حق خفمف

ِّمك لك  خك
 .اّ 

 

ريـ
 الك
ر ف
الق

 

شر
مبا

رم 
جترا

ا
 

 
 
 
 
 

                                         

 . ُُْا  ديكاف امرش القيس لممصطاكم، صُ 
    ،  زهيػػر بػػف أبػػي سػػمم ل البيػػت،  القرشػػي ا  جم ػػرة أشػػعار العػػرب ألبػػي زيػػد بػػف أبػػي الخطػػابِ 

 .ُٕٔص 
 .  ِِٗا سكرة البقرة  ية ّ 
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ِٖٗٓ 

 اخلبمتـــــخ
الحمػػػد هلل الػػػذم تػػػتـ بنعمتػػػه الصػػػالحات ، كالصػػػبلة كالسػػػبلـ عمػػػ  خػػػاتـ األنبيػػػار    

خيػػر مػػف اجتبػػام ربػػه كاصػػطسام  ػ هلل عميػػه كسػمـصػػم  ا ػ كالمرسػميف، سػػيدنا محمػػد
  أيب ثعذ ،،.  كعم   له كأصحابه أجمعيفكشرفه بالرسالة ، 

فقد انت يت بسضؿ اهلل تعال  كتكفيقه مف رعػداد هػذم الدراسػة، كالتػي مكضػكع ا"     
" ، كقػػد أسػػسرت هػػذم الدراسػػة عػػف كايػػر مػػف  التنػػاص فػػي شػػعر محمػػد ابػػف الطمبػػه

 :  النتا ا أهم ا

بسضػؿ جػدم ممما بالعمكـ كالمعػارؼ كاف عالما فذا كاسف المعرفة ، الطمبه"  "ابفرف  _
 كاجت ادم ، كغزارة عممه كسعة اقافته .

ف أغمػب النصػكص المعاصػرة هػي ف _ر التناص يعني تعػالؽ النصػكص كتػداخم ا ، كا 
رحالػػػة لنصػػػػكص سػػػابقة غا بػػػػة كليسػػػػت تكػػػرارا كتقميػػػػدا عمػػػ  أم مسػػػػتكل مػػػػف 

      االجترارم ، اإلشارم ، االمتصاصي ، الحكارما .اصمستكيات التن

 _ رف األديػػب يستحضػػر كيسػػتدعي مػػا عمػػؽ فػػي ذهنػػه كاسػػتكل  عمػػ  عاطستػػه ، لػػذا
مػػف التنػػاص مػػف القػػر ف الكػػريـ كالحػػديث النبػػكم الشػػريؼ ،  أكاػػر "ابػػف الطمبػػه"

لػػة منػػه فػػي رضػػسار مصػػداقية كجمػػاال عمػػ  كيرجػػف ذلػػؾ لنشػػأته الدينيػػة، كمحاك 
 .   مشعر 

" ابػػف الطمبػػه " ماػػؿ غيػػرم مػػف الشػػعرار هػػاـ بػػالمكركث فاسػػتدعام فػػي شػػعرم رف  _  
 كليضػسيككظسه تكظيسػا فنيػا مػف المبلرمػة بينػه كبػيف الكاقػف ؛ ليايػر انتبػام المتمقػي 

 .، كالخركج مف السطحية كالرتابة اإلمتاع كاإلقناعشعرم  عم 



 
 

  

 

 
 مستكيات التناص في شعر محمد بف الطمبه المكريتاني دراسة تطبيقية

 

ِٗٓٗ 

نما كاف ل دؼ أراد أف _ رف "ابف الطمبه" لـ يعمد لمتناص لتزييف شعرم  كتنميقه، كا 
يرسخه أك فكرة أراد تكضيح ا ، أك لتكجيه رغب في االلتزاـ به أك لتحذير رغب في 

 االبتعاد عنه  .

_ رف التنػػاص بمسػػتكياته كرد بكاػػرة فػػي شػػعر "ابػػف الطمبػػه" ، ككػػاف أكارهػػا شػػيكعا 
 المستكم األكؿ التناص االجترارم .

في قمت ا ككارت ػا حسػب المكقػؼ كالسػياؽ ، ف ػي  _   رف مستكيات التناص تتساكت
تصػػػدر عػػػف كعػػػي منػػػه كقصػػػد ، فػػػ ذا أراد أف يػػػدعـ رأيػػػه كيعطػػػي مصػػػداقية لشػػػعرم 
ذا قصػد اإليجػاز كالتكايػؼ اسػتخدـ التنػاص اإلشػارم ،  استخدـ التنػاص االجتػرارم، كا 
ذا أراد أف يطػػػكع الػػػنص الغا ػػػػب لمتعبيػػػر عػػػػف الكاقػػػف المعػػػػاش اسػػػتخدـ التنػػػػاص  كا 

ذا أراد أف يقدـ ر ية فكرية جديدة أك يعمؽ الداللة القديمػة اسػتخدـ اال متصاصي ، كا 
 التناص الحكارم. 

 ػعػز كجػؿ ػ كفػي الختػاـ أكد أف أشػير رلػ  أف كػؿ مػا حققتػه كػاف مػف فيكضػات اهلل 
كاهلل أسأؿ أف أكػكف قػد كفقػت لمػا فيػه صػبلح دينػي كدنيػام ك خرتػي ، ك خػر دعػكام 

 لميف .أف الحمد هلل رب العا

 على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم اهلل ىوصل
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َِٗٔ 

 ادلراجعادلظبدر ٔ 
  تُزٚم يٍ حكٛى محٛذانقرآٌ انكرٚى 
 تت األحبدٚث انُجٕٚخ انشرٚفخك  
جد األعبلـ، المحقؽ: عبد الدرر السنية في األجكبة النجدية، تأليؼ عممار ن .ُ

 ـا .ُٔٗٗ-ق ُُّْٕبف محمد بف قاسـ، الطبعة السادسة  الرحمف 
ق ، كضف حكاشيه : محمد عبد السبلـ ُِْالزهد ألحمد بف حنبؿ المتكف   .ِ

 شاهيف، الناشر: دار الكتب العممية   بيركت ػػ لبنافا، الطبعة األكل 
 ـ ا .ُٗٗٗق ػػ َُِْ  

 المتكف :  محمد بف يزيد القزكينيأبك عبد اهلل ، الم لؼ :  سنف ابف ماجه .3
ادؿ مرشد، الناشر: م سسة الرسالة ق، المحقؽ شعيب األرن كط، عِّٕ

 ـ ا.ََِٗق ػػ َُّْالعممية، الطبعة األكل   
شرح صحيل البخارم، الم لؼ: ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ  .4

ق ، المحقؽ: أبك تميـ ياسر بف ربراهيـ، الناشر: مكتبة ْْٗالمتكفي 
 .ـ ا  ََِّق ػػ ُِّْالرشد ، السعكدية ػ الرياض  ، الطبعة الاانية  

ل  رسكؿ يل المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ ر، الكتاب الصحل مسمـصحي .5
اهلل صم  اهلل عميه كسمـ، الم لؼ : مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم 

ق، المحقؽ محمد ف اد عبد الباقي، الناشر دار ُِٔالنيسابكرم المتكفي 
 رحيار التراث العربي، بيركت  .

هبلؿ بف أسد الشيباني، المحقؽ: د/  بففضا ؿ الصحابة ألحمد بف حنبؿ  .ٔ
 َُّْكصي اهلل محمد عباس، م سسة الرسالة، بيركت، الطبعة األكل   

 ـ ا.ُّٖٗهػ ػػ 
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ُِٗٔ 

أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، الم لؼ:  .ٕ
ق، المحقؽ شعيب األرن كط ، ُِْبف هبلؿ بف أسد الشيباني المتكف 

، رشراؼ / عبد اهلل بف المحسف التركي، م سسة عادؿ مرشد ك خركفك 
 ـا.ََُِق ػػ ُُِْالرسالة ، الطبعة األكل    

بف الزبير القرشي األسدم عبد اهلل بكر أبك مسند الحميدم، الم لؼ :   .ٖ
قا، المحقؽ حسف سميـ أسد الداراني، الناشر دار  ِٗ  المتكف : الحميدم

   ـ ا. ُٔٗٗالسقا، دمشؽ ، سكريا ، الطبعة األكل    

 كتت األدة
أدب الدنيا كالديف ، تأليؼ : أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم  ػ ُ

 ـ .ُٖٔٗالبغدادم الش ير بالماكردم ، بدكف طبعة ، تاريخ النشر 
ق، كضع ا كرتب ا: محمد عبد ّٔٓاألمالي ألبي عمي القالي المتكفي  ِ

ق ُّْْطبعة الاانية   الجكاد األصمعي، الناشر / دار الكتب المصرية ، ال
 .ُـ ا، جػ ُِٔٗػ 

ش ، الناشر / دار ، المحقؽ الدكتكر / عبد المجيد قطاماألمااؿ البف سبلـ ّ
 .ـ اَُٖٗق ػػ ََُْ، الطبعة األكل    المأمكف لمتراث

، تأليؼ الباحاة : بشا ر أمير اص في شعر حساف بف اابت األنصارمالتن ْ
، الم تمر العممي الااني لكمية التربية عبد السادة، كمية التربية، جامعة بابؿ

 ـ.ََِٖ
: رسماعيؿ بف عمر بف كاير القرشي، الناشر : ، تأليؼ البداية كالن اية ٓ

  ،   د ػػ ت ا.مكتبة المعارؼ بيركت
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ِِٗٔ 

تجميات التناص في شعر عسيؼ الديف التممساني، مذكرة لنيؿ ش ادة  ٔ
الدكتكر / عبد  الماجستير ، رعداد الطالب / عبد الحميد جريكم ، رشراؼ

 القادر دامخي .
ا ، تأليؼ الدكتكر / محمد  تحميؿ الخطاب الشعرم   استراتيجية التناص ٕ

ـ، الطبعة ُٖٓٗ، الناشر : المركز الاقافي العربي ، الطبعة األكل   مستاح
 ـ.ُِٗٗـ ، الطبعة الاالاة يكليك ُٖٔٗالاانية 

، رعداد / ظاهر ذجايني نمك التناص في الشعر العربي المعاصر التناص الد ٖ
محمد هزاع الزكاهرة، رشراؼ أد/ ربراهيـ عبد الرحيـ السعافيف، أطركحة 

، كمية الدراسات العميا ، الجامعة األردنية كتكرام في المغة العربية ك داب اد
 .ـَُُِ

التناص في شعر الركاد دراسة ، تأليؼ : أحمد ناهـ ، الناشر : دار اآلفاؽ  ٗ
 .  ـََِٕ  ق/ ُِْٖطبعة األكل  العربية ، القاهرة ، ال

ماجستير ، قدمت استكماال لدرجة الناص في شعر عماد الديف األصب انيالت َُ
ـ ، رعداد َُِْػ  َُِّ، في جامعة الخميؿ ، بكمية الدراسات العميا

 الطالب / محمد ربراهيـ محمد أبك نعمة ، رشراؼ الدكتكر / حساـ التميمي .
الدكتكر / أحمد الزغبي ، طبف / م سسة  التناص نظريا كتطبيقيا ، تأليؼ ُُ

ق ػػ َُِْعمكف لمنشر كالتكزيف ، األردف ، عماف ، الطبعة الاانية  
 ـ ا.َََِ

ق ، المحقؽ : محمد عكض مرعب ، َّٕت ذيب المغة لؤلزهرم المتكفي  ُِ
 ـ .ََُِالناشر : دار رحيار التراث العربي بيركت ، الطبعة األكل  

ليؼ: أحمد بف جابر بف داكد الببلذرم المتكفي ، تأاب األشراؼجمؿ مف أنس ُّ
: دار السكر بيركت، : س ؿ زكار كرياض الزركمي، الناشرق ، تحقيؽِٕٗ

 ـ .ُٔٗٗق ػػ ُُْٕالطبعة األكل  
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ِّٗٔ 

طاب القرشي المتكفي ، ألبي زيد محمد بف أبي الخ جم رة أشعار العرب ُْ
 عمي محمد البجادم ، الناشر ن ضة مصر لمطباعة. ق ، حققه:َُٕ

جم رة األمااؿ ألبي هبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سعيد بف يحي  بف م راف  ُٓ
 ق، الناشر / دار السكر بيركت . ّٓٗالعسكرم المتكفي 

ديكاف أبي ذ يب ال ذلي ، تحقيؽ كشرح الدكتكر : أنطكنيكس بطرس ،  ُٔ
 ـ ، طبف / دار صادر بيركت.ََِّق ػػ ُِْْالطبعة األكل  

، طبف دار طه كقدـ له : األستاذ عم  فاعكرديكاف السرزدؽ ، شرحه كضب ُٕ
 ـ ا.ُٕٖٗق ػػ  َُْٕ، بيركت ػ لبناف ، الطبعة األكل    الكتب العممية

طبف : دار الكتب  ،: عباس عبد الساترديكاف النابغة الذبياني ، شرح كتقديـ ُٖ
 ـ  .ُٔٗٗق ػػ ُُْٔالعممية بيركت ػ لبناف ، الطبعة الاالاة 

، اعتن  ـ  ْٓٓبف الحارث الكندم المتكفي  ديكاف امرش القيس بف حجر ُٗ
عبد الرحمف المصطاكم، الناشر / دار المعرفة بيركت ، الطبعة الاانية  :به
 ـ ا.ََِْق / ُِْٓ، 
د. نعماف محمد أميف طه ،  : محمد بف حبيب ، تحقيؽ:شرح جرير،ديكاف  َِ

 . الجزر الاانيدار المعارؼ القاهرة ، مصر ، الطبعة الاالاة ،  :الناشر
 بعة األكل طال، عم  حسف فاعكراألستاذ:  شرح ،ديكاف زهير بف أبي سمم  ُِ

 . ـ ، دار الكتب العمميةُٖٖٗ، 
ـ ، ْٔٓالكا مي المتكفي  ديكاف طرفة بف العبد بف سسياف بف سعد البكرم ِِ

دار الكتب العممية ، الطبعة  المحقؽ: م دم محمد ناصر الديف ، الناشر :
 .اـََِِق / ُِّْالاالاة   

 المكتب اإلسبلمي .ديكاف عنترة ، تحقيؽ : محمد سعيد مكلكم ،  الناشر:  ِّ
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ِْٗٔ 

 الغني،: يسرم عبد دراسة كتعميؽ ليم ،ديكاف قيس بف الممكح مجنكف  ِْ
ق / َُِْالطبعة األكل  لبناف،، العممية بيركتدار الكتب  الناشر:
 ا.ـ ُٗٗٗ

ـ/  ُُٖٖديكاف محمد بف الطمبه اليعقكبي الشنقيطي المكريتاني   ِٓ
األستاذ محمد عبد اهلل بف  :ـا شرح كتحقيؽُٖٔٓػػ  ُْٕٕق ػػُِِٕ

الشبيه بف أبكم ، الناشر أحمد سالؾ بف محمد األميف بف ابلكم ، المكتبة 
 .االكطنية بكزارة الاقافة كالتكجيه اإلسبلمي نكاكشكط  ، مكريتاني

اهلل  حسيف بف عبداإلماـ أبك عبد اهلل ال :، تأليؼشرح المعمقات السبف ِٔ
، تحقيؽ : الشيخ طه عبد الر ؼ سعد، الناشر : دار الحسيف الزكزني

 ـ ا .ََِٔق ػػ ُِّٕالحـر لمتراث ، الطبعة األكل    
ألبي عمي أحمد بف محمد بف الحسف المرزكقي  شرح ديكاف الحماسة ِٕ

ه : غريد الشيخ ، كضف ف ارسق ، حققه :ُِْاألصس اني المتكفي 
دار الكتب العممية بيركت  ، لبناف ، الطبعة  اشر:ربراهيـ شمس الديف ،  الن

 ـ  .ََِّق ػػ ُِْْاألكل  
شرح كتاب الحماسة لمسارسي ، الم لؼ : أبك القاسـ زيد بف عمي السارسي  ِٖ

د. محمد عاماف عمي ، الناشر دار األكزاعي  ق ، حققه:ْٕٔالمتكفي 
 بيركت، الطبعة األكل  ، الجزر الااني  .

  نحك من ا عنكبكتي تساعمي ا ، تأليؼ : عز الديف  عمـ التناص المقارف ِٗ
المناصرة ، الناشر : مجدالكم لمنشر كالتكزيف ، عماف ، األردف ، الطبعة 

 . ـ ، شركة المدينة ألعماؿ الطباعةََِٔق ػػ ُِْٕاألكل  
اني المتكفي مجمف األمااؿ ألبي السضؿ أحمد بف ربراهيـ النيسابكرم الميد َّ

ـا ،  ُٓٓٗق ػػ ُّْٕحي الديف عبد الحميد    محمد م ق، حققه:ُٖٓ
 .مطبعة السنة المحمدية
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ِٗٔٓ 

عبد  كس في التطبيؽ ا، تأليؼ: د.التناص مدخؿ في التنظير كدر  من ا ُّ
ق َُّْالطبعة األكل    مكتبة اآلداب، القاهرة، :العاطي كيكاف، الناشر

 ـ ا .ََِٗ/
ليؼ : أحمد ، تأمكجز التاريخ اإلسبلمي مف ع د  دـ رل  عصرنا الحاضر ِّ

: مكتبة الممؾ ف د الكطنية ، الرباط ، الطبعة  معمكر العسيرم، الناشر
 ا .ـ ُٔٗٗق ػػ ُُْٕاألكل    

مد بف األميف الشنقيطي ، ، تأليؼ : أح شنقيطالكسيط في تراجـ أدبار  ّّ
ف اد سيد أميف المخطكطات بدار الكتب المصرية ، مطبعة المدني،  بعناية:

 . ـُٖٗٗق ػػػػػ  َُْٗابعة القاهرة ، الطبعة الر 

 
 


