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 التناص الديني واألدبي في شعر ابن الرومي             
 

 ة اآلداب ـ جامعة األنبارـليـك   يدي   ـعبـماد الـي حـلـسن عـح 0د0م   

 كلية اآلداب ـ جامعة األنبار      عبد الحميد هايس مطر الدليمي0م0م                                
 

 ملخص البحث:

  

موضوع التناص من جانبين: نظري وتطبيقي، ففي الجانب النظري يقدم عرضاا مخترارا لمفماوم  يدرس هذا البحث

   0التناص عند النقاد المعاصرين غربا وشرقا

 

إما الجانب التطبيقي فيدرس البحث نماوججين مان نمااجل التنااص، هما:التنااص الاديني والتنااص األدباي فاي شاعر    

    0ابن الرومي

    

ي الجاناب التطبيقاي: شاعر ابان الروماي علاض ا تحناار الانص الاديني  واألدباي ز  بوصاف  جا  ا مان وقد اعتمدنا فا

المقرو  الثقافي(
 

0 
(1ز

الذي يتداخل ما  الانص الراعري األصالي ووهيفتا  الفورياة والفنياة فاي شاعر ابان الروماي ،  

 0ومنمونا حسب ما اشرنا إلض مدى انسجام هذه التناصات المختلفة م  السياق الرعري شوال

 

Abstract 

  

   The present paper addresses intertexuality for two aspects; theoretical and 

practical. The theoretical aspect presents a brief  review of the concept of 

intertexuality for contemporary critics in the  west and east. The practical aspect, 

on the other hand, studies two samples of intertextuality namely; the religious and literary 

in the poetry of Ibn Al- Romi. In the practical aspect, the researchers have  depended on 

recalling  the literary & religious texts( as a part of cultural heritage) that interrelates with 

the original poetic text and its artistic and thought functions in the poetry of Ibn Al- 

Romi, on the basis of our reference to the harmony among all these various 

intertextualities in the poetic context both in form & content.         
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 المقدمة
 000بعد إما:  الميامين وأصحاب  نالطيبي، وعلض ال   األمينالحمد هلل رب العالمين، والرالة والسالم علض محمد 

فيمااا وو اا  معانيمااا  أفااا العربي،ولوناا   األدبمطروقااة  ااابقا فااي  فتعااد الموضااوعات التااي بثمااا اباان الرومااي  

غيار مطروق،وجعال  كأنا ناص جدياد  إلاضروقة برول جدياد وحاوا الانص السااب  المط اإلغرا وطورها،وا تخدم 

وهلة،و اوب عليا  فيناا  ألواتسامعما  وكأنا شاي   بأ الوبالنروص القديمة متداخلة م  النراوص التاي طرقماا 

 بوال ماا اوعالجمايدا علض قوة لغتا   بأ لوبعالجما برول يختلف عن  ابقي   إجمن شاعريت ، وغمس فيما ريرت ،

 0ي التجديد من معنضف
(2ز

 

 

درا اااة  تدر ااا ركااا ت علي ،فاتخاااذت مااان شاااعر ابااان الروماااي نموججاااا  اياااطريقاااا تطبيقوقاااد  ااالوا هاااذه الدرا اااة 

الاانص لوحااة  فاااجاهائلااة،  تأويليااةت  بثااروة االنص،ومااد فنااا  إثاارا ماان خاللاا  فاعليااة التناااص فااي  تظمرتناصااية،

تناصاااتما وكرااف  ةوفاعلياالمسااتونة فااي تنا ااال مدلو تما،فسيفسااائية لنرااوص مختلفااة ومتنوعااة، باادت جماليتمااا ا

وتررب  وهنم ، فبادا  امتراص نجح في  إنالتحليل التناصي للنص عن نص مرك ي اتخذه النص مرجعية ل ، بعد 

نرا مستقال يتمت  بخرائر  القارة ب ، يدا علض اقتدار الراعر علض توليد تروير من التروير، وابتاداع تعبيار مان 

   0التعبير

 

   0يسبقمما تمميد عن مفموم التناص أ ا يينمبحثين  يتنمن  أنوقد اقتنا طبيعة البحث 

( التااي يمتلوماا الراااعر فااي جاكرتاا  ماان خااالا عرااره الااذي التناااص الاادينيز المرجعيااة الدينيااة األوايتنااوا المبحااث 

يقاوم البحاث  إجلنباوي الراريف مان الحاديث ا أمكاان مان القاران أالاديني  اوا   ثا موروعاش في  وما اتسم با  مان 

التناااص ، وهااي التوثيااف، والتمطااي ،  آلياااتبالورااف عاان تااداخل النرااوص ونااوع جلاا  التااداخل ماان خااالا اعتماااد 

والتحويل، ففي التوثيف يسترج  النص الغائب من خالا اإلشارة أو اإلحالة الموثفة الماوج ة، إماا  فاي التمطاي  فاان 

شخراية المناتج باار ة  د عليا  ماا يغنيا  ويثريا  حتاض تبادوص السااب  ، بال ي يامنتج النص   يوتفي با تحنار الن

التحوياال، فيعااد ماان اباار  أنااواع األخااذ وأباادعما،  ن الراااعر هنااا يسااتلمم الاانص الغائااب ،  إمااا 0علااض الاانص الالحاا 

   0ولد من جديد وكأن تنا قا ،  أكثرمن  ، ثم يعيد صياغت  برول يجعل النص  األخذويبدع في 

 

حاولناا مان خاللا  الوراف عان مرجعياات إج ( التنااص األدبايز المرجعياة األدبياةتناولاا فيا  فقاد الثاني:  ثالمبح اإم

 وأفاادنر  الجديد التاي علقاا فاي جهنا   أنتالمنما الراعر في  دا تفاالتي  األدبية، أي كل النروص األدبيةالراعر 

 وأ الوب توقادة ماص المختلفة التي خبرها الراعر بفطنتا  النالت  آلياتمنما في نر  الرعري الجديد،با عتماد علض 

بأ لوب فريد وممتا ، فرااعرية ابان الروماي تختلاف عان ماا عاداه مان  أخر إلضالري  في تحوير الولمات من معنض 

غة اللفظيااة واأل االوب التعبيااري، ا هتمااام الااذي كااان يعيااره للعماال العقلااي افااي اناا    يعياار الرااي ،الرااعرا  العاارب 

 0المعنض العمي  الدقي و
(3ز

 

 

 

في صف أولئ  البااحثين الاذين ناذروا أنفسامم لخدماة اللغاة العربياة التاي  سأا هللا السمي  المجيب أن يجعلناوأخيرا ن

                                        0ينواخر دعوانا أن الحمد هلل رب العال0بما ن ا الذكر الحويم

 

 فموم التناص: مالتمميد

 

 التناص لغة:
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 إلاضتراير  قاد   والمعجمااتمرادر قيا اي  أنما إلضزالتناص( المعجمات القديمة جكر كلمة إغفاايرج  احد الباحثين 

كانا قيا ية إجا إ كل الريغ 
(4ز

 لقايسا امار  والراعرا  هامان ا اتخدم الفعالزنص( مان  أوا أن أخرويرى باحث  0

في معلقت 
(5ز

 بقول : 

 

 

لِ ــط  ـعَ ـُ مـ ُ َو  بِ ـتـَـ   رـَي نَ ـِ إِجا ه           ٍش    ـِم لَيَس بِفاحِ ـِرئـيِد الـٍد َكجيـَوج 
  (6ز

 
، ونررااا أهمرتاا  أجايقاااا: نررااا الحااديث نرااا  إج الجااذرزنص، ونرااص( إلااض( يعااود تناااصفااي لفاا  ز واألصاال

0والرف  اإلهماري اللغوية لمذا الجذر ه فالد لةرفعت ،  إجانرا  أنر البعير في السير 
(7ز

 

 

0قاا: ز انتص الرجل: انقبض وتناص القوم: ا دحموا(يوا  دحام ف ا نقبا وتفيد كلمةز التناص( معنض 
(8ز

 

ما  مفماوم التنااص الاذي يراول فيا  الانص مان مجموعاة مان النراوص  بعيادحاد  إلاضولعال زد لاة ا  دحاام تتفا   

الم دحمة(
(9ز

0من ا دحامما في نص ما((ززتداخل النروص قريب جدا  أن إج 
(10ز

 0   

 

 

 التناص اصطالحا:

 
 أو  ا قتبااس ياعليا  عان طر  اابقة أخارى أفوارا أوما نرا  يأدبيتنمن نص  إنالتناص في ابس  صوره، يعني   

 أو صالنراو، بحياث تنادمج هاذه  األديابالثقاافي لادى   المقاروشاب  جل  مان  ما أو اإلشارةالتلميح او  أوالتنمين 

   0المتوام اواحد اجديد انر وتندغم في  ليرول األصليم  النص  اراألفو

 

  يتفااوتون وان كاان هاو  -أعااله -عن هاذا التعرياف المبسا  الباحثين الممتمين بمذا المرطلح  و  تبتعد تعريفات 

  0متطرف ومعتدا بين عات  ماوفي ر م حدوده وتحديد موض

وتارى  ، jalia kristva زجولياا كريساتفيا ات علاض ياد الباحثاةوالتناص مرطلح جدياد عارف مان منتراف الساتين 

وهو عيناة 000ززتحويل(( أومت امنة وهوززاقتطاع((  أو ابقة  تلتعبيرازهو النقل  التناص أنرائدة هذا المرطلح 

0((إلي  الذي يحيل أوبير المتنمن عتركيبية تجم  لتنظيم نري معطي بالت
(11ز

  

 

 أول ناص يتراول مان تركيباة فسيفساائية مان ا  ترامادات وكال ناص هاو امترااص كا إنا: زز ييفتوتنيف كريسا  

 ((أخرىتحويل لنروص 
(12ز

متحو  تماماا مان  أوليس كل نص ممترا  إجنقيد هذا التعريف قليال،  أنولون ينبغي  0

 النراوص التاي أوكاان صاورة مستنساخة مان الانص  وأ ده وتمي ه ، روتف ت لول نص خروصي إج، أخرىنروص 

نراوص  صهاي نراوص تاتم صاناعتما عبار امتراا إجفالتناص عند زكر تيفا( قانون جوهري  0حولما أوما رامت

ترابطاات  بأنماااألخارى للفناا  المتاداخل نرايا ، ويموان التعبيار عان جلا     صأخرى وفي الوقا نفس  هدم النرو

بذاتا  كماا  موتفياانظاما لغويا واشااريا النص من كون   أخرجازكر تيفا( قد متناهرة جات طاب  خطابي ، بمذا توون 

 0 أخارى أبياات نغاالق الانص ، ففاي كال بياا وكال قرايدة نجاد صادى  إجايرى الروالنيون والبنيويون ، فاال معناض 

وعلاض وفا  مااا تاراه كر اتيفا ينفاتح الانص بفعال قارئاا  خاارل حادود نظاما  اللغاوي وا شاااري  األ ااسوعلاض هاذا 

ززوعلاض والقاارئ بين الانص  المتبادلةعلض وف  ما يحدده ز المميمن / المرجعيات (  ارئالق ليوتمل المعنض في جاكرة

بوصاف  لغاة تواصال ، بال بوصافما لغاة منفتحاة علاض مراجا  خاارل الانص  األدبايلغة العمل  إلضينبغي النظر  جل   

حة خراابة للواقااا  امسااوالفوريااة والممار ااات ا يديدلوجياااة والفنيااة والدينيااة ، فاااالنص  األدبياااةمنمااا النرااوص 

والتاريال((
(13ز

 

 

مفااهيم الانص  احاد التنااص هاو إنزكريساتيفا( فاي  إليا فقد واصل ماا وصالا  roland Barthesرو ن بارت إما 

المممة فعندهززكل نص هو تناص((
(14ز

 0حتمي في كل النروصاص نالت أن إلضفال وجود لنص بري ، وهو يذهب  

كاال نااص هااو نساايج ماان ا قتبا ااات  إنالاانص((زز إلااض -الوتابااة–ن العماال يقااوا بااارت فااي مقالتاا  المعروفااة ززماا

 إلاض( ينتماي أخاروكل نص زالذي هو تناص ما  ناص   000،وهذه لغات ثقافية قديمة وحديثةواألصدا والمرجعيات 
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هاي محاولاة لتحقيا   تاأثرهم  أصاوا الانص، فالبحاث عان مراادر الانص أو مراادر يختل   أ يجب  االتناص ، وهذ

رة بنوة النص ، فا قتبا ات التي يتوون منما الانص مجمولةزالمرادر( ولونماا مقارو ة، فماي اقتبا اات دون أ طو

 عالمة تنريص((
(15ز

0 

فاي فعال مان  أخارنراوص  فلوا هناا  نراا مرك ياا تادور فاي  أنما  زباارت( فايزز  L .jennyويتف  لوران جيني 

التحويل وا متراص((
(16ز

 أوجاناب التنااص الاذي يساتخدم   إلاضي مالحظات  هو انا  والذي يرك  علي ززبارت((ف 0

وهناا تتعقااد المسااالة وتتراعب وتاا داد غموضااا، فالواتااب  ، القااارئيستحنااره  أخاارالمؤلااف هنااا  تنااص  يستحناره

مقروئ  المعرفي وينمنما نر  الجديد ، ولوان فاي جات الوقاا يستحنار  آو افيثقاليستحنر نروصا من مخ ون  

أخارى مان مخ ونا  الثقاافي والاذي قاد يختلاف عموماا عماا لادى الواتاب أثناا   ارأت  للنص نروصالقارئ في أثنا  ق

 كتابت  ، ويربح النص هنا تناصا في تناص في تناص أو ززجيولوجيا كتابات ( حسب تعبير ززبارت(( 

  

عنض ( الم ب يادةيقوم بما نص مرك ي يحتف   تحويل وتمثيل عدة نروص  ززعمل اص عند زجين(هونفالت 
(17ز

  

 

 إنتاجيااةوهااذا ا تفاااق اقاارب فااي  أخاارالتناااص هااو عمليااة تحوياال لنرااوص  أنويتفاا  زجينااي ( ماا  ز كر ااتيفا( فااي 

يقاوم بعملياة هادم وبناا  للنراوص التاي تادور حولا   األم أوالانص الناواة  أن أ ااسالتناص لدى ز كريساتفا ( علاض 

 ااوى ان الاانص  حو  نجااد جدياادا فااي هااذا الطاار مركاا ي   ال  ااياق فيخرجمااا ماان  ااياقاتما السااابقة ليسااتثمرها فااي 

 0جابا في النص المرك ي وأصبحا تابعة ل  ، موونة النص الجديد  أخرىالمتناص ، يمثل نسيجا من نروص 

 

علاض عنراري  أبحاثمماافاي  اتماين بمراطلح التنااص ، فقاد ركا مز فاتيري ( و ز  متور ( وهما مان الم انالناقد إما

لمفماوم التنااص ، وهاي مناقراة تنبا  وتراب فاي الفوارة الرئيساية التاي النرية فاي مناقراتمما  ياتوالمرجعالتذكر 

نراوص متعاقباة  آثاارزز جدلية التذكر التي تنتج النص حاملاة  أنيرى ز  متور (  إجيرتو  عليما مرطلح التناص ، 

تدعض هنا بالتناص (( 
(18ز

  

 

فاي تراويل الانص الجدياد   وقرياب  تناصاياتسامم  األديابامنة في جهان ا مرادر كمهالمقرو  الثقافي كال أوفالذاكرة 

والنراية مرتو هاا  أخارىز مرجعيات النروص هي نراوص  أن( الذي يرى  رتيرفايما يطرح  ز رمن هذا الترور 

فززالتناااص هااو مجموعااة ماان النرااوص التااي بااين التناااص والتااداخل النرااي  (ريفااارتير زوفاارق ( 19التناااص ( ز

، فمي هاهرة توجيا  قارا ة الانص ، ويموان أن  صتداخل النرو إماي جاكرتنا عند قرا ة مقط  معين، نستحنرها ف

يساهم في مسار المعناض العميا  فانا  يمثال فاي  صتحدد تأويل  وهي مناقنة للقرا ة الخطية ولما كان تداخل النرو

الحقيقة ز يمائية( لتداخل النروص((
(20ز

   

مان اخاتالفمم فاي  واياا  مان مفموم التناص لم تختلف صورت  عناد النقااد علاض الارغ من خالا ما تقدم يمون القوا ،

، وعلاض هاذا  أخارىان   وجود لنص يخلو مان نراوص  ضتجم  عل بالنص والمؤلف والقارئ ، فول اآلرا ا هتمام 

 عادم جكار  حاديث علاض نجد تقاربا كبيرا في فمم التنااص باين مقاو ت النقاد العرباي القاديم ومقاو ت النقاد الغرباي ال

التناص صراحة في النقد العربي القديم وززليس معنض افتقاد المرطلح نرا افتقاد مدلول  ((
(21ز 

 

 

محاولاة د  محماد مفتااح لعار   إلاضاحماد نااهم  األ اتاج أشاارعن مفموم التناص عند العرب المحادثين ، فقاد  إما   

تعرياف جاام   إلض  تعريفاتمم وخلص ا تعر اجرت،وريفاتير(علض طروحات زكريستيفا،وبامفموم التناص اعتماداً 

للتناص هو ززتعال  زالدخوا في عالقة( م  نص حدث بويفيات مختلفة(( 
(22ز

 

 

 

تحقاا  لا  كتابااة  ى،األخارززالاانص الغائاب( فاالنص الااذي يترال بالنرااوص  محماد بناايس فيسامض التناااص باـ 0د إماا

ناص مركا ي تادور ثيارا عان النقااد الغاربيين الاذين يقولاون بوجاود يخارل ك وهاو بماذا   0مختلفة تندمج م  اصال 

 فيا( وتبعما زجين(تيزكريس أشارت حسب ماالتحويل والتمثيل  أطارفي  ىاألخرحول  النروص 
(23ز

 

 

عااال لصاااالح فنااال فاااي كتاب ززشااافرات الااانص: مفماااوم التنااااص فيقاااوا نقاااال عااان ززغريماس((: الااادكتور وينااااقش

، تسامح أخارى أعمااامان  وإنمااتادا  مان ر ياة الفناان، بيختلف ا العمل الفني   إنفيما  ززعبارةزمارلو( التي يقوا 

مستقلة لونماا تحمال فاي طياتماا عملياات  أشاريةلظاهرة التناص التي تعتمد في الواق  علض وجود نظم  أفنلبادرا  
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((التي تجري عليما تالتحو ، ممما كانا  بأخر أوبنا  نماجل متنمنة برول  إعادة
(24 ز

فالفورة فيما اقتبس  صاالح  

مت امنااة معاا  ، كمااا  أومجمااوع ماان نرااوص  ااابقة علياا   إ الاانص لاايس  إنالقائاال  الاارأيفناال تخاارل قلاايال عاان 

ص التاي علاض الارغم مان ريماس(( هنا يرك  علضززالنظم ا شارية المستقلة(( فاي الانغزز إج أنززكريستيفيا(( حتطر

 إنوهااذا يعنااي 0خااارل الاانص ا صاالي أخاارىتناصااات  أوبنااا  نماااجل  إعااادةطياتمااا تحماال فااي  أنمااا إ  اا ااتقالليتم

تحويال وتمثيال عادة نراوص يقاوم ززعمال  وكأن وصياغت   وإخراج  إنتاج  أعيدالتناص يرول النص الجديد ولون  

ب يادة في المعنض(( يحتف بما نص مرك ي 
(25ز

 

 

عن مفموم التناص كثيرةوهنا  درا ات 
(26ز

وفاي نماياة هاذه المقدماة النظرياة  0هناا لبالتفرايلمناقرتما  مجاا ،  

 0نقطتاين متعلقتاين بماذا الموضاوع إلاض اإلشاارة أود فاأننيوالعارب،  األجانابلمفموم التنااص لادى بعاض البااحثين 

 مفموم التناص ليس جديدا تماما في الدرا ات النقدية المعاصارة، كماا يارى بعاض البااحثين أوموضوع  إن:  األولض

، أخارىالنقدياة شارقا وغرباا بتساميات ومراطلحات  تالدرا ااهاو موضاوع لا  جاذوره فاي  وإنمااي هذا المجااا ، ف

مراطلحات تادخل ضامن  أوقتباس والتنمين وا  ترماد، وما شااب  جلا  فاي النقاد العرباي القاديم ، هاي مساائل فا 

اص المعاصار قاد تراعب وتعما  واتسا  مفماوم التنا إن األماروالذي اختلف في  0مفموم التناص في صورت  الحديثة

   0ةكثير أخرىعناصر جديدة وموضوعات تناصية  إليما وأضافبحيث احتوى هذه المرطلحات القديمة وتجاو ها 

 

تتعلا  با اتخدام مراطلح التنااص ونماججا  المختلفاة  فانماا اإلطاارفي  هذا  إليما اإلشارة نود النقطة الثانية التي إما

نمااجل مان  إنمامرطلحات ا قتباس والتنمين وغيرها علض   أ تخدم إجبيقية في هذا البحث الدرا ة التط أثنا في 

هاذا  أكاان،  اوا  يفورية منسجمة م  الساياق الراعر أولوهيفة فنية  األصلينر  الض التناص ا تحنرها الراعر 

 اآليااتلغتا  التاي ورد فيماا مثال س الانص بتابيق إج، وهذا ما ندعوهزز بالتناص المباشار (( أدبيا أمالتناص نرا دينيا 

الرماا  وهوززالتناااص غياار  أو اإلشااارة أويقتاابس بروحاا  ومناامون  عاان طرياا  التلماايح  أو واإلشااعار األحاديااث أو

(  التاي كثار األدبياةالمباشر(( وهذا النوع من التنااص غيار المباشار قاد يسامم فاي حال جاناب مان زمراولة السارقات 

يواون مان بااب التنااص  أن( يموان أدبياةز  رقة  تسميت كثيرا مما اصطلح علض  نإالجدا حولما قديما وحديثا بحيث 

 0المباشرة وغير المباشرة تداخل النروص  أو

 

ندرس المرجعيات التناصية التاي اعتمادها شااعرنا ابان الروماي فاي بناا  نروصا   أنهذه الدرا ة  يوالذي يممنا ف

 0ذي شرب من  نمل الذي اخذ من  والمورد المالرعرية، فوانا ال

 

 

 يف شعر ابن الرومي واألدبيالتناص الديني    
  

  

 مدخل

 

الاذي جعال هااهرة تاداخل النراوص  األمار واألدبيالتناص الديني  أنواعبرتض  ويمتلئشعر ابن الرومي يفيض  إن  

والوقاوف علاض طبيعتماا والوراف عان ، وهذ ما يسوغ للباحث درا ة هذه الظااهرة  مة بار ة في شعر ابن الرومي

 أووقااد شااولا النرااوص المقتبسااة حرفيااا زنماااجل التناااص المباشاار(  0وهيفتمااا واثرهااا فااي بنااا  الاانص الرااعري

وماي وكاناا هاذه رمان شاعر ابان ال ممماازنماجل التناص غيار المباشار ( جا  ا إيحا  أوالنروص المتنمنة تلميحا 

 ملتحمااالروماي ، مماا جعال شاعره براول عاام  ابان ىالراعري لاداق يما  السا األحياانالنروص منسجمة في اغلاب 

هاو لغار  ياراه الرااعر  إنمااجا   أوومترابطا ومقنعا فنيا وفوريا ، فالراعر عندما يستحنر في مخيلت  هذا النص 

فاي  ياأل الوب أوياراه منساجما ما  البناا  الفناي  أوفي قنية ما،  ر يت بلورة  أوضروريا لتعمي  فورت  المطروحة 

الانص الراعري وإثرائا    إبارا روص وتوهيفما وانسجامما ترول بؤرة التنااص التاي تسامم فاي شعره، وتداخل الن

ماي معتمادين الجاناب النظاري التطبيقاي فاي ولذل   نحاوا في الرفحات اآلتية بحث هذه الظااهرة فاي شاعر ابان الر

 مبحثين هما : 
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 )التناص الديني(ـأو ما يسمى ب : المرجعية الدينيةاألولالمبحث 
 أوونعنااي بالتناااص الااديني تااداخل نرااوص دينيااة مختااارة عاان طرياا  ا قتباااس أو التناامين ماان القااران الوااريم      

الحديث الرريف م  النص األصلي ، بحيث تنسجم هذه النروص م  الساياق الراعري وتاؤدي غرضاا فورياا أو فنياا 

  0أو كليمما معا

يعااد القااران والحااديث النبااوي الرااريف ، الركياا تين األ ا اايتين إلقامااة العالقااات  وعلااض وفاا  المرجعيااة الدينيااة ،   

التناصااية، كمااا تمثاال النرااوص الدينيااة المرجاا  األكثاار قدا ااية بااين المراجاا  األخاارى، ويوضااح هااذا التعاماال موقااف 

نملاون ماان معينمااا ي إليماااالمتمياا ة، لماذا اتجمااوا  ةالراعرا  إ ا  القااران الوااريم بوصاف  مراادرا ماان مراادر البالغاا

وراحوا ينمنون أشعارهم آياات وأحادياث تؤياد أو تنفاي أو توراف عان مواقاف مختلفاة 
(27ز

، لاذا ا اتطاعا  الطة  

ولعل الانص  0النص الديني اإللمي والنبوي أن تفر  نفسما برول كبير علض النص البرري واألدبي برورة خاصة

د  ت   متناهية، ويفسر أشايا  تماس حيااة اإلنساان  لاذل  ألقراني برول خاص يحمل لإلنسان في كل  مان وموان 

موثفاة عادة للنراوص  إحاا توفاي الراعر العرباي نجاد  0اخذ الرعرا  منذ القدم يعاودون إلاض هاذا المرادر المتميا 

القرآنية التفريلية، وهو ما يعرف عند بعض البااحثين با قتبااس ا شااري، الاذي يعماد في ززالرااعر إلاض ا ختراار 

التوثيف واقترارا من  علض الد  ت اإليمائية واإلشارات الرم ية(( و
0(28ز

 

ولاو تأملنااا الانص العبا ااي   لوجادنا ان للاانص الاديني أثااارا واضاحة المعااالم، و  ايما الخطاااب القرآناي، فقااد عاااش 

تتجسااد القااران ماا  الراااعر العبا ااي فااي فوااره ووجداناا  وخيالاا ، حتااض هماار برااول واضااح فااي نروصاامم، لااذا لاام 

للمويااة  االمرجعيااة الدينيااة برااول  ااطحي فااي الخطاااب العبا ااي ، وإنمااا جااا ت إثاارا  لمعانياا  وخيا تاا ، وتجساايد

   0ا  المية

وقد احتوى شعر ابن الرومي نروصا دينية كثيرة متنوعة من القران الوريم اندغما وتاداخلا ما  نراوص شاعرية 

قا الر ية لألحاداث وأ امما فاي تراويل البناا   ياقية موونة نماجل متعددة من التناص الديني وا لذي من خالل  عم 

قض منما ابان الروماي ثقافتا ، فقاد وه اف آياات القاران لراالح عره، فالقران من أهم المرادر ا تالفني واأل لوبي لر

   0أغراض  المختلفة

اني واألفواار اإل االمية، فقاد بالمعا تخمااوإجا نظرنا إلض ديوان ابن الرومي نجده قد غص  بالقراائد المدحياة، التاي أ

ا تحنر هذا الجانب الممم من التراث العربي اإل المي ، بجعل  نرب عيني ، موهفا إيااه التوهياف الالئا  فاي بناا  

 عالقات  التناصية ونلمس جل  في قول  مخاطبا ممدوح :

لٌ       والـيـرُف غـالع  و منك مشيمُ ـرٌق وهـر بـبشـث وهو منك مؤمَّ

 (22)تسنيمُ ـزاجُه الـق مـل الرحيـا       مثـاءهـفـَت صـٌق ُمنحالـهلل أخ

فااابن الرومااي يعتنااي بتقااديم صااورة مرضااية للمماادوح، يتقبلمااا المتلقااي قبااو  حساانا،ومن ثاام يجنااي المماادوح حساان 

بارار وأعمال ، فالراعر هنا يستلمم المرب  ب  فاي البياا األخيار مان صاورة شاراب األ  السمعة وتأييد الناس لمواقف

( خْ)ْانُقق ُ نْسْققَف يمذْققك  َْْققَم ذْا مم)ْ مققاذْ    52يُسْققوْنْ م نْققَْ يمٍْمققْت نمٍ ) ققن ت    }: فااي الجنااة، كمااا جكاار فااي القااران الوااريم فااي قولاا  تعااالض

(30ز{اَ مُ)ْ ماذْسُن 
فقد أعلن ابن الرومي عن إعجاب  الراديد باأخالق الممادوح، ور ام جمااا تلا  األخاالق اللطيفاة بماا  

 ومن  قول : 0ط  من صورة شراب األبرار، هذا الرحي  المختوم بالمس  المم ول بالتسنيما تنب

 ريرُ ــَ طـم  ــَ وس قـبــو       ُم ردًى عــدى ويـوُم نــاه يـومـي

 (30)يرُ ــتطـسـرٌّ مــٌر وشــيــا       خـيهمــلــي ذا وذاك كــف
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لض قسمين : يوم عطا  وكرم للردي ، وياوم ردى ينا ا فيا  فابن الرومي يرى أن ال من بين يدي الممدوح ينقسم ع

َْ يمبِّ ما يمنْنًا عمبُنسًا قْمْطْر يرًا }:البأس الرديد علض العدو، ففي هذين البيتين يبدو التناص واضحا من قول  تعالض  { إ نَّا نٍْْافُ نْ

( 32ز
(33ز{ رُّهُ نُسْ)ْطْريًايُنذ ن م ب اَ َّذ ي  يميمٍْاذ ن م يمنْنًا كْا م شم }: وقول  تعالض

فاليوم الموصوف بأن  عبوس قمطريار، وان شاره  0

مستطير في اآليتين ، هو يوم القيامة فيناا الوافر من العبوس والرر الذي تطير مع  األلباب ، فا تعار الرااعر هاذه 

رة علض تحويال الا من باين المواقف أو ما يحي  بمثلما ليجعلما مما ينال  أعدا  ممدوح ، فالممدوح يترف أجن بالقد

   0يدي األعدا  إلض غاية البؤس والرقا 

فاي بعاض األحياان إلاض اعتمااد آلياة التوثياف يويلجا ابان الروما
(34ز

باقتبااس ألفااه  ةفاي كثيار مان نروصا  الراعري 

القرآنـي  الخطـاب  قرآنية تحمل أشارات لمرجعيتما ولعلما تحتال إلض إمعان النظر حتض يتمون القارئ من اإلحالة إلاض
 ومن ذلك قول ابن الرومي في إسماعيل بن بلبل:

 ربُت به بحر الندى فتضحضحاـى وذلك أنني       ضـوسـا مـي عصـمديح

فا       أَيبـا ليت شعـفي  داولَ ُسيَّحاـه جـي منـعث لـري إن ضربُت به الصَّ

 رة ُسفَّحاي الحجاـَوَشقَّت عيوناً ف  اً      ـسـدت ثرى البحر يابـكتلك التي أب

 (53)إن اّطَرَد المقياُس أن يَتسّمحا      ن لعلَّه    ـليـاخـض البـدح بعـسأم

فالرم  هنا يتجلض بوضوح كبير إج اخذ الراعر في الحديث عن عرا مو اض ، تلا  التاي قاماا عليماا المعجا ات،     

النادى الاذي باين يادي الراااعر،  وهاو   يقراد بماا إ  اإلشاارة إلاض ممدوحا  إ اماعيل بان بلباال، فيا  تنحناح بحار

فأصبح عطا ه القليل   ينا ب أصل ، وما يتوق  من  من ج يل العطا ، لون عطا ه جا  كنحناح الما  الذي يمتاد 

الاض ضارب  علض الراطئ فال يغرق، وفي  إشارة إلض بخل حدث مان الممادوح ، لوان الرااعر تحاوا مان ضارب البحار

خي، و  ش  ان  لم ينل ما أراد، فنرح الممدوح أن يجري علض مقياس ماا الس إعطا تنبجس عن جداوا  يالرخر ك

ي أن يفل  بحر العطا  حتض يربح كل فارق كاالطود العظايم، او ينارب صاخرة الوارم فجكر من خوارق عرا مو ض 

ا إ َْق  نُنسمق  نْ     ذْأْيٍْممْ م :}التي  تنبجس منما اثنتا عررة عينا، فالوثير من موونات هذه الرورة مقتبسة من قول  تعالض

(36ز  { اض ر بْ ب عمصماكْ اَ بمحْرم ذْان فْاْْم ذْكْا م ك لُّ ذْرْقٍ كْاَطَّنْدْ اَ عمظْمم 
}يمَْوْدْ نْيٍْممْ ما إ َْ  نُنسم  نْ ْ نْسْر  ب عْبمادْي ذْاض ر بْ َْهُمْ طْر يوًا ذْك  وقول  تعالض 

(37ز يمنْضْلَّ ذْرْعمنْ ُ قْنْنم ُ يمنما همدمى  { .ذْأْت بمعمهُمْ ذْرْعمنْ ُ ب جُ ُندْهْ ذْغْشْممهُمْ نَْم اَ مممِّ نما غْشْممهُمْ  .تٍْ شم  اَ بمحْر  يمبمسًا َْا تٍْْافُ دميمكًا يمال 
ولا  تعاالض وق 

(38ز{ نْ ْ ُ اث  م)ْا عمشْرمةم عممْ ًا قْدْ عماْمم ك لُّ ن نْاست نمشْرمبمهُم يمنْيٍْممْ ما إ َْ  نُنسم  إ  ْ اسْ)ْسْوْاهُ قْنْنُ ُ نْ   اض ر بْ ب عمصماكْ اَ حمجمرم ذْان بمجمسمتْ}:
 ومن  قول : 

ل ِت فـا أرُض هـي عها       بـل ُحمِّ ل ِت أَعـاهللَّ مـي ُوس   اكِ ـبــذ ُحمِّ

مــى إلـا ُيوحـأنمـك  (53)اكِ ـعي مـيل يا أرُض ابلـا      وقـهـى ِرح 

(04) {… يمقْملْ يما نْيْضُ ابْاْعْك نماءمكْ يميما سممماءُ نْق اْعْك يمغْقمَم اَ ممقاء   }: ة موثفة لقول  تعالضفمو يحيل برول موج  وباشار
فنارى  

ابن الرومي يتعامل م  النص القرآني با تلمام وتفاعل مع  وصو  إلاض بنياة نراية، يموان لوال كلماة فيماا إن تواون 

آني وا نتقاا بماا إلاض ناص آخار حاملاة معماا ماا التبسات  مان تاريخماا  ابقة و حقة، أي يمون رد ها إلض أصلما القر

   0الساب  والالح 
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وقد يعمد الراعر إلض إلية أخرى في ر م عالقاتا  التناصاية، جات المرجعياة القرآنياة،وهي آلياة التمطاي   
(04)

أي  0 

كثار تفرايال ودقاة، بحياث التناص م  النص الساب  برول واضح وصاريح، فيادور حاوا الفوارة ثام يرارحما براول أ

 يستطي  القارئ فمم الموضوع دون كلل وأكثر تفريال، كما في قوا ابن الرومي في شيال وعجو :

 ن قصة امرأة العزيز ويوسفِ ـوا       مـجبـلذين تعـلر اـنفـا الـيا أيه

 ن لم نعرفـرفناه ومـن عـى       ممـن مشـسن مـيكم فتنت بأحـهات

 (04)نه بنيِّفـد زحزح السبعين عـا      قـمـالهـله وكـثــيخ يراود مـش

فمذه األبيات مقتبسة من قرة يو ف النبي زعلية السالم( م  ع ي  مرر وأمرت  التي جكرت فاي القاران فاي  اورة 

  0يو ف

 :  ميال في قصيدة أخرى يعاتب بها الهاشوق

 ين المنع وافـد مـدت بكـجـة       فـنطـن حـيزين مـفـت قـألـس

 (05)جافـقرات العـة البـا       د في سنـعبـوت الــتك قـألـي سـأنـك

ان  عتاب شديد من ابن الرومي، ألن  ما كان يتوق  أن يرد طلب  خائبا، لقد طلب شايئا  هيادا مان الطعاام، قفا ين مان 

ماان بخاال  حنطااة يقتااات بممااا هااو وأ اارت ، لواان الماشاامي لاام يورماا  بتلبيااة طلباا  ال هيااد، فاخااذ اباان الرومااي يتعجااب

صاحب  ومنع  من الري  اليسير، فذهب إلض ان  كان يستح  أن يمن  طلب  لاو كاان قاد ا اتجدى مان الماشامي قاوت 

العجاف  مقتبسـا مـن القـران المـري  مـن  الخل  في  نة القح  والجفاف ، وقد نسب مثل هذه السنة إلض  نة البقرات
ََّ سمقْبقف           :}تعالىقال  1سنوات القحط المذمرة في سورة يوسف نالتعبير ع ٍَ ْسقمما ت يمقأ ك ا ُه ُْ ْنذ ْ) مقا ْذقك سمقْبق  بمْوقرما ُينُسُف ْنيُّهمقا اَصِّقدِّي

ٍَ خُض رت يمن خمرم يماب سماٍَ َْعماِّك نْيْج قُ إ َْ  اَ َّاس  َْعماَّهُمْ يمعْاْمُن م ا ٍمصمدْت مْ ذْذْيُيهُ ذْك سُ ْبُاْ ْ إ ََّا قْاْماًا نْمَّا قْالْ تْزْيمعُن م سمبْقم سْ ْنيم دمنْبًا ذْمم .عْجمافف يمسمبْق  سُ ْبُاْا

وهوذا فان للمفردة القرآنياة دورا باار ا فاي  1(44) {ث مَّ يمأ تْك نَْْ بمعْدْ  ََْْم سمبْقف شْدمادف يمأ ك ا َم نما قْدَّنْ) مْ َْهََُّ إ ََّا قْاْماًا نْمَّا ت حْصْ ُن م .تْأ ك ا ن م

أثره في المتلقي ا تطاع من خاللما اثرا  ترويره الفني، فسال  طرائا  جديادة فاي التفويار بار ت أشعاره الذي تر  

في التسلسل الفوري وفي التحليل والتقري والتوليد، وا تحداث الرور والمعاني الجديدة، كما في قوا ابان الروماي 

 في مدح القاضي يو ف:

 يباـن تخـتي لـسعاَتُه الَع مَ ـا       بـبي ذي الصفح والتـا َسميَّ النـي 

 (03)ريباـك ال تثـيـُف للُمرتجـوسُف الخيِر يا يو       سُ ـال يـما قـل كـق

فمناا  امي  القاضاي  هفنرى ابن الرومي يفيد من قرة  يدنا يو فزعلي  السالم( عندما عفا عن إخوت  بعادما هلماو

ة وفا  آلياة التمطاي ، موهفاا لفظاة المغفارة للد لاة عالقاتا  التناصاي لنبي يو فزعلي  السالم( ، وقد بناضعلض ا م ا

الساالم( مقتبساا مان )عليـ   علض الرفح والمسامحة من خالا لفظة زز  تثريب(( التي وردت في قرة  يدنا يو ف

(06ز { قْالْ َْا تْث ر يبم عماْمْك مُ اَ ممنْ م يمغ فْرُ اَاَّ ُ َْك مْ يمهُنم نْيٍْممُ اَرَّاٍْمْني }:قول  تعالض
فا تخرل من  ورة يو ف كال ماا ينطبا  علاض  

م  الخطااب القرآناي بتمطيطا ، فغايتا  فاي جلا  إضاافة فوارة  صحال ، وهذا ترقي  للمعنض، فابن الرومي عندما يتنا
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ليسا بعيدة عن  بل موملة لفورة الانص األ ا اية، واإلضاافة هاذه أماا شارح لألولاض وتوضايحما بماا ينساجم ما  ماا 

  0تمثل  يادة يجدها ضرورية إلكماا النص المتناص من   يؤمن ب  الراعر أو

وقد يعمد الراعر في بنا  عالقات  التناصية علض آلية التحويل، إج يعمد الراعر إلاض إجاباة مووناات الانص الغائاب فاي 

 ها، حتاض أن المتنااص معا  يرابح متحاو  عان د لتا  األولاض، منتجاادالنص الجديد، لدرجة يرعب التميي  بين حادو

د لة جديدة
(04)

زإن أحسان التنامين جلا  الاذي يرارف (وهي مسالة قديمة أشار أليما ابن رشاي  القيرواناي بقولا   

عن معناه إلض معنض جديد((
(04)

0  

معما تعالقا نريا بان يوهف المرمد ويطاوع فورتا  بماا ينساجم ما   لراعر بعض المراهد القرآنية فيبنيوقد يلتق  ا

بل يتجاو  جلا  باان يحاوا تلا  الراورة واللقطاات مان مغ اهاا الاذي وضاعا مان  -لتعبيرإن صح ا -المرمد الرعري

اجل  إلض فورة أخرى جديدة، تختلف اختالفا جذريا عن الفورة السابقة من خالا إقامة عالقات ترابي ، فتظمار براعاة 

 الراعر في ابتداع وج  الرب  بين المربمين، كقوا ابن الرومي في وصف الخمرة:

َته الكبـدهـُب أُمَّ الـَّ ن قُرى ُكوَثى     ُتلَقـٍة ُزفَّت لنا مــوعاتق  رىـر أو بن 

 دت       وحازت من األوصاِف أوصاَفها الحسنىـِ اَم أوقـم أيـاَر إبَراهيـرأت ن

دها وَسالم كىـت بطيٍب ال يـا      وباتـهـحكت نورها في َبر   (03)واَزى وال ُيح 

 {ق ا  ما يما نْقايُ ك قننْك بمقرْدًا يمسمقاْانًا عماْق  إ بْقرماهْممم       }: جا  ب  من هذه الرورة من اآلية الوريمة بعض ما يوقد اقتبس ابن الروم
(34)

زباردا( و ز االما( وهاذا يوفاي ليرارف  و زناارا( ، إ  ان  لم يحل إلض الخطاب القرآني بالوامل بال اقتابس األلفااه

د من قرة نبي هللا إبراهيمزعلية السالم( إج تحولا النار إلاض بارد جهن القارئ للنص القرآني المقتبس من  وهو مرم

فاابن الروماي فاي هاذه األبياات يا عم أن الخمارة التاي وضاعا باين  0و الم عندما رمض عبادة األصانام با  إلاض الناار

زعلياا  يدياا ، قااد عراارت قااديما فااي الاادهور الغااابرة وإنمااا لقاادمما قااد أدركااا جلاا  الحااادث العظاايم، يااوم حط اام إبراهيم

السالم( األصنام، واجم  القوم علض إتالف  حرقاا، فأوقادوا الناار المائلاة ورماوه فيماا، فجعلماا هللا باردا و االما علاض 

إبراهيم فلم تحرق ، فمنا يستحنر الراعر صورة الناار للد لاة علاض قادم الخمارة وشابمما بناور تلا  الناار لرافائما، 

ل، فيعمد إلض إجاباة الانص الغائاب فاي ناص جدياد يموان مان خاللا  إقاماة تناص  علض آلية التحوي يفقد عمد الراعر ف

0ار الرب  بين المربميني  تظمر فيما براعة الراعر في احنعالقات تربيم
(34)

 ومن  قول  في هجا  ابن الخبا ة: 

َت فلَت فدائِي      ـا ُجعـن ُبوراَن يـا ابـي مـي غبطٍة وفـِعش   اءـي َنع 

بَ  َبٍخ ــَبخ  ك مٍخ َبخ   علَياءِ ـى الـا إلـهـَوَر ِهّماتــ       ــأس   ــأألمِّ

 ى َحّواءِ ــا َسَمت  إلـاوَمتهـا       قــلمـاَف فـفـريَم العـناقَضت  م

 (34)اءِ ـنات واألبنـديَد البــزنا ُتكاثر حوا       َء عــي الــحت  فـفانت

فنرى ابن الرومـي مـن خـآل آليـة التحويـل   (35 )ا م اََّ)ْك نٍْْصم متْ ذْرْجمهما{}يمنمرْيممم ابْ متم عْمْرم فهنا اقتبس من اآلية المريمة
عّبر عن الفمرة التي جالـت فـي نفسـ  علـى الـر   مـن االخـتآف المبيـر بـين عفـاف مري )عليهـا السـآ ( وعفـاف أ  

ى ابـن الرومـي إنهـا قـد نافسـت ابن الخبازة التي أراد الشاعر أن يبين إنها بعيدة مل البعد عن العفاف والطهر  بل رأ
ظفر ابن الرومي بهـذ  الصـيا ة  فابانـت عـن عمـه بغ ـ   حواء في مثرة األبناء والبنات  فشتان بين األمرين  وقد

فابن الرومي يفيد من آلية التحويل القرآنـي  إذ انـ  يعبـر عـن الفمـرة التـي تجـول فـي  1لمهجو  فنال من  نيآ شديدا
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وذلــك وا ــ  فــي  1أهميــة لآخــتآف الحاصــل بــين مــراد اآليــة ومــا يريــد إيصــال  فــي شــعر فمــر  وخــاطر    وال يعيــر 
معرض حديث  عـن قـارورة وجههـا إلـى بعـض أصـدقاو  ليـزوّد  بشـيء من)المرّبـى( فوّجـ  إليـ  بشـيء مـن ذلـك فـي 

 قارورة ممسورة  فمتب إلي :

 ت  ـَ لــَ ا َوصــي مـتـاجـي       وحــاُرورتــت  قـــد َوَصلَ ــق

 ت  ـــَ لـــِ تــٍب قـأَيِّ ذنـب  بَرًة    ـــعـتــلُ مســـــسيـت

 (30)َملت  ــأخرى كَ ــت كـــًة       ليســقوصــنـورًة مـــكســم

فقـد شـّخص الشـاعر القـارورة   (33) }يمإ  ْا اَ ممقنْءُيدمةُ سُقلْاْتْ  ب قأْيِّ  ْن قبت ق )ْاْقتْ{      :إذ يبدو االقتبـاس وا ـحا مـن قولـ  تعـالى
نما جعلهـا أي ـا مـالمةودة وهـي الفتـاة التـي تـدفن و  جعل ما يسيل من شعبها بمنزلة الدموع  ول  يتوقف عند هذا  وا 

في التراب وهي على قيد الحياة  مما في عـادة بعـض الجـاهليين قبـل ا،سـآ   فالشـاعر وظـف اآليـة القرآنيـة بشـمل 
ّد البنــت فــي اآليــة المريمــة  فبتــاثير اآليتــين اســتطاع ممثــف ،يصــال الفمــرة  لمــن شــتان بــين مســر القــارورة وبــين وأ

الشاعر أن ينشـىء هـذ  الصـورة االسـتعارية التـي شخصـت حـال قارورتـ  التـي بـّدلت أو مسـرت بـآ ذنـب منهـا ممـا 
فنـرى الشـاعر اسـتطاع أن يفيـد مـن آليـة التحويـل القرآنـي  إذ عّبـر عـن الفمـرة التـي  1الموةدة قتلـت بـآ ذنـب منهـا

نفســ   ويــذيب الــنص األول فــي نصــ  الثــاني علــى الــر   مــن االخــتآف المبيــر بــين مســر القــارورة ووأد جالــت فــي 
   1البنات

(( وال  يرهـا  إذ تلـتح  الجملـة المقتبسـة أو الـنص وأحيانا يقتبس ابن الرومي من القران المري  ال بـذمر))قال اه   
  أي إن المــآ  المقتــبس يــدخل فــي مــآ  الشــاعر جملــة المقتــبس بمــآ  الشــاعر  التحــا  تآحــه وتجــاور ال تــداخل

ومما جاء من هذ  البنية قـول ابـن  أول البيت أو في حشو  أو نهايت   واحدة  ير مفمك  وال فره في إن يظهر في
 الرومي:

 بوٌب بها الشعراءُ ـسن هللا مــمسّبًة      ـــون مـــيقولون ما ال يفعل

 (36)راءُ ـفعلُ األمـون ما ال يـقولـي ادةٌ     ـل زيـَده بـهم وحـا ذاَك فيـوم

يمنْنَّهُقمْ يمو نَ قن م نمقا َْقا      .نَْْمْ تْرم نْنَّهُمْ ذْك ك لِّ يمادٍ يمه ممُن م  .يماَشُّعمرماءُ يم)َّب عُهُمُ اَ غْايُي م }:يفعلون(( مقتبس من قول  تعالى اليقولون ما((فقول 

مـي يآحـظ و فـابن الر  1وجعل المآ  ملتحما  يـر متـداخل بقول  ))مسبة(( 1الشعريفقد استممل الشرط  (75) { يمف عما ن م
ة ال تمحــي أن الشــعراء فــي المــدي  يبــالغون ويفرطــون فــي مبالغــاته  فينســبون إلــى الممــدوحين مــا ال يفعلــون مســب

مـذبا وبهتانـا   يقولون ما ال يفعلـون  ولـيس هـذا فحسـب  بـل يقولـون أي ـا مـا يفعـل األمـراء ما بعد  عار   1وعار
 1  ان يحمل  المدي  لعصر  من مذب صريابن الرومي أحّس في قوة ما م نّ اوم

 ومن  قول :
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 ي منعيـطأَت فـا أخـك مــ       ـيـدحـي مـأُت فـطـن أخـلئ

 (38)ي زرعذر ــيـــواد غــب  ي    ـاتـاجـُت حـزلــد أنــقـل

 (72) ا إ نِّك نْسْكْ ْتُ نَْْ   يِّيَّ)ْك ب نمادٍ غْمْر   ْي{}يمبَّ م :ففي  البيت اقتباس وا   من قول  تعالى

 ومن  أي ا قول : 

 اُره  ـذكــي تـى لـبقـِل       ويـوصـي الـول فـحـول الـحـي

 (61)دارهـقـان مــوٍم كـيـِن       كـيــبــر والـجـهـوم الـوي

 وقول  تعالى (60) ءْ إ َْ  األيْض  ث مَّ يمعْرُجُ إ َْمْ ْ ذْك يمنْ ت كْا م نْو دمايُهُ نَْ فم سم مةٍ نْمَّا تْعُدُّي م{}يُدمبِّرُ األنْرم نَْم اَسَّمماوهذا اقتباس من قول  تعالى
حا ـر فـي ذامرتنـا    فآ تمتمل مقولة الشـاعر إال بشـيء(62) } تْعْرُجُ اَ ممالئْكْة  يماَرُّيحُ إ َْمْ ْ ذْك يمنْ ت كْا م نْو دمايُهُ خممْسْنيم نَْ فم سم مةٍ{
ــ )ميو  مــان مقــدار ( ــدأها بقول ــارة التــي ب ــ  العب ــ   وهو)الــف ســنة( فنقــول معــ  مــا دار بخــاطر  و  تــت  ب ــ  ينطــه ب ل

ن ألف سنة( وذلك بالرجوع إلى اآليتين المريمتين  والغرض هو ا،شارة إلى طول يـو  الهجـر والفـراه علـى او)خمسي
فـره بعـد ذلـك ان تمـون عنـد  ماوـة سـنة أو إلـف سـنة أو خمسـين   النفس ا،نسـانية  وبـاألخص نفـس المحـب وال

 مادامت حاجت  للمحبوب بالنسبة لعمر  اقصر بمثير من الواقع 

القرآنيـة  ـمن السـياه  ة  ترك أثر  في المتلقي إذا إن استعمال المفرداشعاعي داللي وهمذا مان للمفردة القرآنية بعد
إثــراء تصــوير   األمــر فــي آخــرعري مــن طاقــة دالليــة  لعلهــا تصــب فــي الشــعري  واقعــة  ــمن مــا يحتــا  الــنص الشــ

إيحاويــة مبيــرة فــي مغــزى بناوــ  الجديــد  وفــه آليــات ترميبيــة فنيــة  تحمــل الداللــة نفســها ب طــار  الفنــي  ولهــا داللــة
 1يتوافه ومقدرت  الشعرية ومنحت  بعدا دالليا وعمقا نصيا قادرا على التاثير في ذهنية المتلقي

أن الشاعر استطاع من خآل مقدرت  الشعرية االستفادة بشمل مبير مـن الحـديث النبـوي الشـريف  وان يوظفـ  مما  
 خير توظيف في بناء عآقات  التناصية  فنرى ذلك وا حا في قول : 

 يرِ ـــُض تغيــري  بعــعتــد يــ ُّ قــوالحِ      ــــٌح لقائلـــوا ترجيـــفي  خرِف الق 

 (63زورـــيان يُري الظلما  كالنــر البـ ح  ا      ـــمـمـــوما جاو ت وصفمدحاً وجماً 
 

  

لحوماة  من البياان لساحراً وان مان الراعر إنز :فنرى التناص اللفظي واضحاً في قوا النبي ز صلض هللا علي  و لم ( 

 )
(64ز

    

ل فياراه الحا  بأنا  مثال الساحر ، ولماا الوالم الجميل الم خارف الاذي يا ين لرااحب  الباطا زالبيان(فقد صور الراعر

، فأن مادلوا لفظاة ز البياان ( هاو ماا يمتاا  با  فان القاوا مان التاأثير  اإلنسانفي عين  الري كان معنض السحر قلب 

شبم  بالساحر لحادة عملا  فاي  وإنمان عبارات  كما وصف  النبي الوريم ز صلض هللا علي  و لم ( وتلو   أ لوب بممارة 

بوا القلب ل    امع  و رعة ق
(65ز
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النبوية ومن جل  تفسيره لقوا النباي ز صالض  األحاديثتفسير وشرح بعض  إلضيعمد ابن الرومي  األحيانوفي بعض 

هللا علي  و لم ( : زز أخبر تقل  (( 
(66ز

تواره منا   تظن  في  وتطل  علض مااا ، ومعناه : ز اختبر من شئا تجد دون م 

في هذا المعنض أبلغ من  و  أوج  ((  فتبغن  ، وليس في جمي  ما قيل
(67ز

 من قوا الراعر : 

 

ُ ا مــُرهــاهــوهٌ منــوج      م       ــــوُ ــروفِ ـعـِل مــنــَ ض فــي إلــنِ ـ  َدَعت     ــــبَ ـجِ ـــع  ـ

ُ تــم  ــو   ــا تَ ـــُم مــــــتُ ـــفــلــأخـــف     ــَ ِربــج  ــض تَ ــلــٌد عــميــل  حـــوق       ُ      ـــ

ُ تــلـٍة خـــــعــ  مـم لُ ــوك ُ يتــفـ  أَلــف        ةً     ـــا روضــــمـ (68ز   ــــَ بــرـ  عـُ ةً مـنـا ِدمـمــ
 

 

 ومن  قول  :

 رِ ـيــيــغـتـَن الـوـمـ  مــيـراً فـوـنـم       ر       ــــــــِ ي  ــالا وغــجــِ  هللا جا الــ  اتــف 

 رِ ــيـتذكــةَ الــالمـٍر عــبـُف شـرـن        ا      ـ  منمــحسبُ ــا فــمنـر مــِ ر  ــقــأو ف

 رِ ــيـن ة التقرـُ اس  ـنـض الــي لحـف       رى      ـــيُّ ألجــبـنــا الــــلمـثــو رأى مـل

(69زرِ ــوفيــا  والتـفـان اإلعــوـ  مــــ              ـ  لـحَ ـن والـيمـاَ  فــفـب  اإلحــحـوا ت
 

 

( 70ز( لشوو   و عأوفوو   وووى  ل  وو   أحفوو  أراد باا  قااوا النبااي ز صاالض هللا علياا  و االم ( :ز
عالقااات  أقااامفالراااعر 

النبوياة والرااعرية ، إج  واألحادياثتناصاية باين جنساين مختلفاين همااا : المرجعياة الدينياة المتمثلاة باآليااات القرآنياة 

 توهيفما في البنا  الرعري    وأعادنبوية ، ال واألحاديثاآليات القرآنية  إلضعمد الراعر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (    2102) 3السنة  – 6مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                                                    ع 

411 

 

 

 

 

 (    األدبيما يسمض بـ زالتناص  أوالمبحث الثاني / المرجعية األدبية 
 

 

لواال جاانس أدبااي ممياا ات  إناألدب برااول عااام يمثاال مرجعيااة خراابة للاانص الرااعري وعلااض الاارغم ماان  إن       

األجناس األدبياة األخارى ، وبماا  بعض الرفات المرتركة من طيات  فيان  يحمل   إوخرائص يتفرد بما عن غيره 

التناص يعتمد درا ة السمات المرتركة بين النروص لذا يمون تحديد المرجعياة األدبياة للانص مان خاالا تحاري  إن

 األدبياة واأللفااهاني التقااط المعا عان طريا الرفات المترابمة بين النروص األدبية المتعالقة ، ويبدع مناتج الانص 

معاالم  إنوالرعرية خاصة وتوهيفما في نر  بما ينسجم م  العر  العام والفورة األ اس في خطاب  الرعري ،كما 

الفرل بين الخطابين تتفاوت فاي درجتماا تبعااً لمادى إباداع مناتج الانص الالحا  فاي إجاباة عناصار الانص السااب  أو 

جين من التناص األدبي عند ابان الروماي اللاذين شااعا فاي شاعره شايوعا ان نستعر  نموجو نحاوا  المعاصر ل   

  وهما:ملمو ا 

 التناص الرعري الرعري:  - 1 
 

نجاد التناااص الراعري الرااعري يفار  نفساا  وبقاوة علااض القرايدة العبا ااية ، وبراول وا اا    يفاي الراعر العبا اا 

العربااي ، ولوناا  أفااا  فيمااا وو اا  معانيمااا اباان الرومااي موضااوعات ليسااا جدياادة فااي األدب  عااالجوقااد النطاااق ، 

اة ياوطورها من خالا تناصا  الراعري الرائا  الاذي انعوساا فيا  شخرايت  المتقلباة الما ال ونظرتا  الساوداوية للح

 
(71ز

الجاهليااة  اإلشااعارالعبا ااية علااض وجاا  الخرااوص وبعااض ماان  أإلشااعارماان  أشااعارهن اباان الرومااي وقااد ضاام   

  ، ولعل من أهم الرعرا  العبا يين الذين تاأثر بمام ابان الروماي هام : واأللفاهاألفوار المرمورة من ناحية المعاني و

 تمام والبحتري وغيرهم    وأبونؤاس وبرار بن برد  أبو

نوعماا  إلاض اإلشاارةعامة عان  ارقات ابان الروماي دون  أمثلةهـ (  366وقد  اق عبد الع ي  الجرجاني زت 
(72ز

   

باللف  وأهنما  رقة في المعنض ، ومن جل  قول  :  أوعنض كانا السرقة بالم إناعني 
(73ز

  

 

َوضاـدح شمـ  بالمـوما ا داَد فنٌل في (74زرةً       بل كان مثل المس  صادَف ِمخ 
 

 

فقد اخذ ابن الرومي هذا المعنض من قوا علي ابن الجمم في صفة الرعر وهو معنض مرمور
(75ز

: 

(76زرِ ـي البَر  َوالبَحـوَب الريِح فـَوَهب  هُب َدٍة      ـبَل ل  ـي كُ ـِس فـسيَر الَرمـفَساَر مَ  
 

 

وهاهو جا ابن الرومي يسرق المعنض الذي يبادو عامااً شاامالً فاي بياا علاي بان الجمام الاذي يتحادث فيا  عان فناائل 

الاريح  وأتجعل صايا الممادوح ياذي  فاي كال مواان فوأنا  مساير الرامس فاي كال بلادة  إنماالرعر والمدح خاصة في 

ومعناض  ،المابة في البر والبحر بينما وهف ابن الرومي هذا المعنض العام في بياان شامرة الممادوح المعناي فاي البياا

 الخاصة    وأهداف  أغراض هذا ان  تررف في المعنض لخدمة 

 :ومن  قول  
(77ز

 

 دِ ــــــوج  ـة الــل  ـن غُ ـئــــفـطـن يـوه         ا     ـــــرنـراق حاضــوم الفـا يـنــو كـل

 د  ــــلض خع ةٍ ـــلـق  ــن مــُر مــطُ ــ  قــتَ          ٍة      ــيــاكــوع بــــــر إ  دمـــــم تــــــــل

(78زرجٍس علض وردِ ـن نــر مـــُ طــق  ـي        دى      ـــُر نــطــوع قــدمــ  الــلـأَن  تــــك
 

 

 لمعت  : فقد اخذ هذا المعنض من قوا ابن ا

 

 علض ورق الورد اوفض قي  الندى     ا          ــمــي وجناتــ  فـ  الدمــكأن  قي
(79ز
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،  األصاليالمعناض  إلاض أضاافيةابان المعتا  وولاد معااني  أجملا الراعر ابن الروماي إنماا فرال ومطا  ماا  إنويظمر 

دموعماا حباات  إنلاض الاوجنتين ، وهاو تترل بسياق الغ ا والسور ودنو الرااعر مان المحباوب ، ولساقوط الادم  ع

فالادموع قطار نادى  ،لورد وهي خدودها ، فالتناص واضح وجليمطر تقطر من النرجس وهي عيونما فتساق  علض ا

، فأخرل ابن الرومي المعنض في قالب إيقاعي مختلف وا تطاع التفاعل مع    ولو قمنا بمقارناة  األوراقمتدلية علض 

عما  األخيار مان  علاض الارغم بن الرومي قد ا داد تفريالً علض صعيدي المبنض والمعناض ،بين النرين لوجدنا  نص ا

ة وا تسااع فاي المادلو ت ،فقاد عملاا آلياة التمطاي  علاض   المتأتياة مان التركيا  فاي الد لافي نص ابن المعت  وقوت

 ن آخر   ومعا بألفاهتعال  نص ابن الرومي بألفاه نص ابن المعت  نفسما م  ال يادة عليما 

 ومن  قول  :
ٍل      ـٍة وتجـراصـن خـُا بيـبحـأص   ا يموُت ه يالـمـمـنـيـرُ  بـمـوال        مُّ

َد بــعـداً تـي  يـدد  إلـامـف (80زالـــبيـُرها التقـواِا وهمـ  ذَا النـب        ا      ـــــمـُ نـطـو 
 

 

 

بن العباس  إبراهيموقد اخذ هذا المعنض من قوا 
(81ز

  للفنل بن  مل الذي يمدح  فيقوا 

 لــــــثـمـا الـــمـنـَ ر عـــــاصــقـت        د     ــــــــــَ ل يـــــمــن  ــل بـــنــَ فـلِ  

 لـــــــألَجــا لِ ــــــمـــَوتــــطـــَ َو         ض     ـــــــــــــنــغــلـِ ا لـــــــــلُمـــِ ائــنــفَ 

(82زلــــــــَ بـقُ ـــلـــا لِ ــــُرهــــاهِ ـــــَوه       دى     ـــــــــــــــــ  نـلـِ ا لــــــنُمــــِ اطـــَوب
 

 

يال المعنض الذي خص ب  يد ممدوح  التي دأبا علض الورم والبذا والعطا  ، فأما همرها فمو مقراور للتقب أجملفقد 

ويبادو  ،نا معااني الرفعاة والوقاار والفنال قاد تجسادت فيا ل يد إنسان إ  إجا كاج   تقب  د لة علض ا حترام والرفعة إ

قولا  بادا  إنبرورة حسنة ، فنالً عان  وأهمرهأن هذه الرفات مونونة في ممدوح  ، فأبن الرومي اخذ هذا المعنض 

 بن العباس    إبراهيمأكثر  ال ة علض اللسان من قوا 

 

ا توا  علاض معااني اآلخارين ، ألن المثااا الحاضار  إلض  معاني إنتاليميل في  األحيانرى ابن الرومي في بعض نو   

مان ماذهب ، ليخفاي  ارقت  ويثباا  أكثارمعانيا   إنتاالالرااعر فاي   واقتناص  اقرب ، فيذهب أ مليوون ا تدعا ه 

 وشرح وفرل في مرة ثالثة    أخرىمقدرت  ، ف اد علض المعنض الساب  مرة واخترر في 

 

، وإنماا لمان  ياة   لمان  اب الم ، فالفنال و اآلخارينمان معااني  واإلفاادة اإلتبااع فنرى ابن الرومي يسل   بيل   

باالمعنض واليا  ينساب  أحا كاان  ألطفوعبارة  أجملبرياغة  إنتاج  وأعادوصدق ،فمن اخذ المعنض القديم  أبدع
(82ز

 

 أولضو  يعد هذا من المعايب بل كان بالمدح 
(84ز

 مثاا جل  قوا ابن الرومي : 

 

   مــــيــدُت أهـــوِ ــِوي فــح  ـَ ا  نـَ نـثـم انـث      ا     ـِممـؤاَد بسمـدِت الفــرــأقـت  فرـظـن

رضا        ـــرت  وإن هِ ــوي الهُ إن  نَظَ  عُ ــَ ام ونــُ  الس مـوق    َي أع  (85زمــيــن  ألــــمُ ــ  
 

 

اثار وقا  الحبيباة فاي المحاب ،  إلاضنض البيا األوا يراير وفيما يبدو أن البيتين   يرتركان في معنض واحد ، إج إن مع

معنض آخر،حين يظن المر  ان  شفي مان دا  لونا    يعارف أن هاذا الادا  قاتلاة ، إ  أن المعناض  إلضفيما يرير الثاني 

ذا معناض ها إلاضالتاي تتار  المار  صاريعاً ،فااجا كاان ابان الروماي نظار  اإلصاابة( هو 86المرتر  كما المح الحاتميز

في وض  المعنض في الوقا الذي جهب فيا  ابان حجاة الحماوي  وأجادإخفا  السرقة ، أحسن، فقد  أنتاج  وأعادالبيا 

 حين قاا :  لنمريا( لقوا منرور 87ز اإلتباع أحسنابن الرومي يمثل  إنتاج  أعادالمعنض الذي  إن إلض

 

 راتـن الحرا حسن قطوإن رغب              ي ـــنـلنـتـر ن قـواتي إن بـن اللـفم
(88ز
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ابن الرومي في حسن األخذ وال يادة ، إج جعل معناه بمذه الرورة المؤلمة التاي ترانعما امارأة  إبداعفمنا تجسيد     

واحدة ب  ، وليس المعناض منراور الاذي تمثال فاي نساا  عادة ،  ياادة علاض جلا  أن هاذه الحبيباة تقراد بساممما فاال 

 ومن  قوا عنترة:اشد وقعاً علض المحب    األلموون تخطئ ، ثم بعد جل  تنثني في

  

 مِ ـــ  تََرنــُ مـاِرِب الــِل الرــِرداً َكفِعــغَ         اِرٍح     ــَس بِبــلَيـا فَ ــــال الُذباُب بِمــَوخَ 

(89زناِد األَجَذمِ ب  َعلض ال ِ ـوِ ـُ مـدَح الــَ ق       ِ        ــــــِذراعِ ــِ  ُ بـــ ُّ ِجراعَ ــحُ ـَ اً يـِ جـهَ 
 

 

 

فما  اا العلما  وجمابذة المعااني يارون قاوا عنتارة أوحاد بياا وأنا  مان العقام التاي   تولاد 
(90 ز

، إلاض أن جاا  ابان 

الرومي فأعاد إنتال المعنض و اد علي  
(91ز

 حين قاا : 

ع  ــير فيــطـني الـغـض مـنـوغ              ــِ اُن هل  ـرو  ريعـيَم الــض نسـوأجك  اــفسج 

د ِربعــوغ عاـا َحثَحث النرواُن صنجــكم              ــــــاللــاب خـــيُّ الذبـــــر   اً ُمرر 

(92زاــعـر ضرباً موق  ـعلض شدوات الطي       ُم      ـــــــــاكـــاب هنــا أرانيُن الذبـفوان
 

 

 

حا  جراعا  بذراعا  ، إلاض صاورة النساوان الاذي يحار  إج أعاد صورة ربعي الذباب الذي ناتج فاي الربيا  والاذي ي   

الرنج المررع جا األوتار ، وكأن هذه الرعيرات تتراقص كاألوتار فتردر اصواتا أشب  ما توون باأللحاان التاي علاض 

 ةأنغامما تطير الطياور جهاباا وإياباا علاض وفا  نغام مو ايقي منسا  ، فجعال مان الاذباب العاا ف والملحان لسايمفوني

  الطيران 

 

وقااد ارجاا  بعااض الدار ااين المحاادثين قلااة  اارقات اباان الرومااي ومحاولااة إعادتاا  لمعاااني األقاادمين إلااض كثاارة    

للمعاني ، فان أعجب  أي معنض أخذه وولد من  معنض جديداً أفنض في  معااني مالماح المعناض األوا  هاختراعات  وتوليد

 ض إعادتا  إنتاال معااني الراعرا  اآلخارين فاي دياوان أشاعاره(  إ  إن جل     يمن  أن نجد أمثلة كثيارة تراير إلا93ز

 ومن جل  قوا ابن الرومي :

  

ةَ الـا       كَ ــــــمــيـري إجا أدام إلـــا شعـــــــــلي ف مـــَ ط  ــر   دُ ــــــيـــعـدىٌ  ومـــبـــُ ر 

(94زدُ ـــــديــج  ــة تــــاعــل   ــــا كـــمــ        أم لـــن منــأم العيــسـي    تــــَي شــأه  
 

 

 فقد أخذ من قوا أبي نؤاس :   

 

(95زراـــــــــظَ ـــــ ُ نَ ــــــــــا ِ دتَ ــــــــاً       إِجا مــــــــــــــنـــســُ  ُ حــــمُ ــُدَ  َوجـــ يــَ ي
 

 

النفس مما كان عليا  ، وأكثار رقا  فقد حاوا ابن الرومي أن يظمر هذا المعنض برول مختلف ، يبدو أكثر تأثيرا في    

ومان جلا  أيناا إعجااب ابان   يساتوفي  و  يبقاض فيا  بقياة لغيارهوشفافية ، فنال عن أن  ألح علض المعنض حتاض كااد 

 الرومي بقوا أبي تمام الذي يقوا :

 

بَت  اـــبـيـنـَ جَن ــيـَربـي األَقـض فــِس فَأَضح ثَرِة النا       ــَ ض كـــلــض عَ ـــلــُ  ُ العـَغر 
(96ز

 

 

 

 

 فقاا في  ابن الرومي :
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 بِ ـــــــيــركـتـاع والــطبــي الـ ُ فـــلَ ــبــا       قـــمــ  لــخَ ــَ م تـــ  لـــــٍة لـــرومــُرب  أُك

بـغَ  ه  ـُ  الــخالئــ ُ الــتـر  (97زريبِ ــغــتـالـ ُ بــــــ  رتــا أوحـــس وم ا     ــنــي الـُر فــ ُّ
    

   

فابن الرومي اخذ قوا أبي تمام ألن  أعجب ب  وأراد أن يظمر براعت  في نظم البيا علض طريقت  الخاصة فواان        

موفقا 
(98 ز

 

تماام جعال ممدوحا  غريباا فاي النااس  فاأبوتماام  أبايقوا ابن الرومي لوجدناه قاد  اد علاض قاوا  إلضبدقة  افلو نظرن

غيار مساتوحش مان  أنيس، بينما جعل ابن الرومي ممدوح  غريبا في الناس ولون  بموارم  ،   يوجد ل  نظير فيما 

غيار مساتوحش ،  ماأنوسبينما ممدوح ابن الروماي  مأنوستمام غير  أبيفممدوح  أجاالطباع الحسان التي غربت  ، 

0ب يادة في ، فجا  قول  بديعا األخذ وأحسنان  اخذ شارح ديوان ابن الرومي  رىيولمذا 
(99ز

   

   

مد الراعر إلض بنا  عالقات تناصية علض آلية التحويل والتمطاي  ، فيعماد إلاض إجاباة الانص السااب  إلاض ناص وقد يع  

جديد تذوب في  كل المقاييس التي يرعب مان خاللماا معرفاة النماوججين المتناصاين 
(100ز

ومان جلا  قاوا بعاض ولاد  

 :  ألغ اريأ ما  بن خارجة 

ه هــــٍث ألــــديــوح  اـَ وَ ُن َو نـون يــــتُ ـاعـنـي الـــمــتــير   ا      ــــــــــ  مــو مــــذُّ

(101زاــــان لحنـــــث ما كـناً وخير الحدي    ا     ـــيــن أحــحــلـٌب وتــائــ  صـطـنـم
 

 

 د غياره وغيرهاا  فالراعر ا تخدم المرطلحات التي تدا علض أنما تتحدث بحديث في  لحن   يعرف  إ  هو و  احا   

 :بقول  وقد اخذ هذا المعنض ابن الرومي وأجاد

 

 م المتحر  ِ ــلـــســَل المــــتــن قـــجــم تـــا      لـــمـَ الا لَو اَن  ــــُر الحــما السحـوحديثُ 

  ـِ توفـــســمـة الــلــق  ـــن وعُ ــئــمـطـــمــلل ا    ــمـا مثلُ ـــة مـــنـتـــر  النفوس وفـش

 ج وــم تـــا لــــــمــد ُث أنــحــمــود  ال  ت   ــــــي أوجــل وإن هـَ م يُمـاا لـإن  ط
(102ز

 

 

 :  فنن ومن روائ  غ ليات ابن الرومي التناصية التي عار  بما قوا احمد بن يحيض بن أبي  

 دُ ـــا ـحـُد الــســـحـا يـــمــلــثــض مـــلــعةً      ـــــــــــــاعـا  ـــمــُ ادمتــنــوُت فــلـخ

(103زدُ ــــــِرنا واحـــرــــبـــُ مـــا لـنـــليـــٌل       عـــــــبـــض مســدجـــوُب الـــا وثــ  أنــك
 

 

 فقد اخذ ابن الرومي هذا المعنض وأجاد في  بقول :

 يــدانــاق تــنـعـال دـــعــل بـــا وهـــمـإلي ةٌ       ـُد مروقــعــُس بــفــا والنــمــقــأعان

 انـــمـيـــمــن الــض مـــقـا ألــد مــيرتــف ي       ـترارــوَت حــمـي تــا كــاهــثُم فــفأل

 تانِ ــفَ ــَ ر  ـُف الــرشُ ــا تــ ُ مــيَ ــِ فــ  رــَ يــل  دار الذي بي من الجوى      ـقـان مـا كـوم

(104زروَحي ن يمت جانـرى الــوى أن  يــ          ــيلَ ـي غلــفـ  س يَرـــؤادي ليــأن  فــك
 

 

فالعنااق   يااروى ضااماه، وفااي قلباا  جااذوة   تطفئمااا القابالت ، باال ت ياادها تلظيااا واشااتعا ، ويحااس ان عذاباا  بحااب  

وكثيرا ما وردت هاذه المعااني   0تمت ل روح  بروحما ، حتض ينعم بالوصل الحقيقي  أن إ صاحبت  لن يخلر  منما 

ناق المحبين في شعر الرعرا  ، فاجا كان حب ابن الرومي فيا  ناوع مان الخاوف مان المجماوا الاذي يموان أن عن ع

محاددة فناراه فاي تنقال دائام ،  معراوقةيفرق  عن حبيبتا  ، وبعاد ماا جكاره ابان الروماي نقيراة ، ألنا    توجاد لديا  

لا  فاي مقاام جدياد  يستطيب الموى حيث يراه ، ثم   يلبث أن يبارح  إلض هاوى أخار يعار 
(105ز

، فاالمرأة عناده    

عمر بان أباي ربيعاة مان لطاف أنوثتماا  إلي أداة لتحقي  الرموة الحيوانية القذرة الملحة و  يواد يلتفا إلض ما يلتفا 

  
(106ز

أ اباب  او  هنا  باالمرأة ، والمبالغاة فاي هجاا  النساا  و   –حقيقاة عالقتا  بالنساا   –ونستطي  أن نعلل  

 لمرض  وعلل  أو لول هذه األ باب   لمغنيات ،  ن المرأة نفرت من  لقبح  ولعنانت   أو يما ا
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فاااجا كانااا هااذه األبيااات تااذكرنا برااعر عماار باان أبااي ربيعااة شاااعر الغاا ا ا باااحي فااي قرراا  النسااائية وغااروره    

ات زادعااا ات( الواقعيااة ونرجساايت  ، ولواان جلاا    يلبااث أن تورااف برااورة تلقائيااة جلاا  الفاارق العظاايم بااين مغااامر

ومغامرات ابن الرومي الخيالية للتعويض عن الانقص الحاصال فاي نفسايت  المعتلاة تجااه المعراوقات الالتاي امتانعن 

 عن   

 

را  الطبيعاة بمختلاف مووناتماا فاي التعبيار عان عرية  بان الروماي اشاومن التقاليد الفنية المستجدة فاي الوتاباة الرا

 من نفس  ومرآة تعوس أحا يس  المتنوعة األحواا ، ومن جل  قول  : ن يرى فيما صورة الغ لية ، فقد كا تجارب 

(107ز  يُنااُ ــيـُ  فـــرفــا والـــا هــنيــم تُنل       فـــي لـــِس إن هــالرمــ  كــفرأيتُ 
 

 

وبعدها عنا  مثال بعاد  فمنا نالح  كيف فاعل ابن الرومي الطبيعة بمواه وجعل قرب الحبيبة من  كأن  دف  الرمس  

 :المعنض برول جلي من قوا البحتري ، فنراه يأخذ هذا إلي الرمس الذي   يستطي  الوصوا 

 

(108زعاعُ ـرُ ـا َوالــمـنـِ وُ  مــنَ ـو الــدنـَ َويض      ـــامــُد أَن تُســُ عـبـَ ُس تــمـذاَ  الرَ ــكَ 
 

 

التمطااي  ، ألجاال إيناااح الرااورة وإعطائمااا بعاادا د ليااا   ااتخدمعاان المعنااض المطااروق إج اناا  افمنااا   يبتعااد كثياارا    

 0ت  منما من خالا النو  والرعاع جديدا ، من خالا تربيمما بالرمس ومدى فائد

 

فنرى ابن الرومي يستمد من النروص الرعرية القديمة والموروث العربي ، ويبني مع  عالقاتا  التناصاية معتمادا   

كما نالح  في معر  رثا ه لألمير محمد بن طاهر بن الحسين وكاان فار اا مغاوارا علض النص األوا برول أ ا ي 

 :القوي ، فغلب  الموت وانترر علي يحي  ب  فر ان  وجير  

 

 دِ ـــــــرَ ـ ٍّ و  حَ ــــا عـــاُب أخـــــمـــو  ت ِد      ــَ ض أحــلـي عــقــ  ةَ   تُبـــإن المنِي  

 َددِ ــَا أو عَ ـــ  ا شئــَدٍد مــن عُ ــل مـي  ـَ ل  ـالـي َكنٍَف       كـو فــ ُ وه  ــُر أَتَت  ــذا األميــه

لِوِ  َسف  لمم  يــِ       وه  ـــعِجبُا للرمس لم تُو  (109زدِ ـــــــقِ ـَ م تــو ه لـذي لـا  الــَو الن 
 

  

 

 قوا طرفة بن العبد : نراه يتناص م  

 

(110زدِ ــــعَ ــ ي اً بَِمقـاَن في الُدنيا عَ ـــرابٍَة      َوإِن كوَت   يُرعي َعلض جي قَ ـــأَرى المَ 
 

 

انا  ا اتطاع ان يحادث نوعاا ماان  إجابان الروماي مااا إلاض ا اتخدام آلياة التمطاي ،  إنويبادو مان خاالا هاذا الرااهد  

اد تفرايال علاض مان أدوات التمطاي  ، فنارى ابان الروماي  ا د أداةيعاد  إجالتو   النري من خالا توهيف التوارار ، 

صعيدي المبنض والمعنض ، رغم عم  المعنض الذي طرق  طرفة ابن العبد ، وقوت  المتأتية من التركيا  فاي الد لاة، إ  

مفادهاا إن الماوت   يفارق باين ملا  وفقيار أن ابن الروماي ا اتطاع إن يتسا  فاي هاذا المعناض ، فقاد أكاد علاض فوارة 

والسارد أن يباين إن الماوت لا   الطان قاوي   يعارف أخاا و  أباا ولا  وقوي وضعيف ، فا تطاع مان خاالا الرارح 

  لطان قوي في ن ع جاه الملو  واألمرا   

 

فاي  يوخاواطر يجسادان التعبيار المنطقاي والتناصا اوفي حاا مان األحاواا فانناا نطاال  فاي شاعر ابان الروماي أحواما

 ماناا  وعرااره 
(111ز

عنااض والتفتاايش والجااد فااي طلباا  ، حتااض يبلااغ فنااراه يمنااي ماا  أبااي تمااام فااي الغااوص علااض الم 

تمام في بياا أو بيتاين أو ثالثاة أو أربعاة علاض  أبي تمام بأن  يعر  ما يعرض  أبو المعنض الجيد ، إ  ان  يختلف عن

أكثر تقدير يطيل في  ابن الرومي في األبيات التي تبلغ العررة أو تتجاو ها
(112ز

، ومن جل   رثا  أبي تمام عاددا مان  

 ناس منمم ابن  وأخوه ، وقد حنر وفاة كل منمما ومن أجود قرائد رثا ه ألخي  إج يقوا :ال
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 ايا َوجِمِ  الَحَسنِ ـــض َعن بَقـلـبِ ـَصد  ال       َمُم ُ  ــاَن يَفـــو كـــلض لَ ـــِ الب نُّ ــي أَهُ ــإِن   

 نِ ــِد َوالَوفَ ـــحــَ ل  ـِ ِ  لــِا بِ ـــمـــوَ ـــإِ   حَ    اً       ـــرفاً َو  أََدبــَدع هَ ـــم تَ ـــةً لَ ــوتَ ــيا مَ 

 َن الَوَ نِ ـِ رى مـــوـ ُ  َ ـــانَ ــأَن  أَجفــكَ     ُرها      ـــسِ ـوـوُت يَ ـــمَ ــ ُ َوالـــِ  أَلحاهُ ـــلِل  

 ِح لِلغُُرنِ ـريـَف الــطــِة عَ ــنِي  ـــُد المَ ــَ ي   ا      ــــمـفُ ــطِ ـعـَ اً َوتــرهــ ُ كَ ــا َ ـفـُردُّ أَنـــَ ي

(113زي َو  أُُجنيـينـا عَ ـيَ ـقِ ـَ ال بـي فَ ـأُجن   ا     ـَرت َعيني َوما َ ِمعَ ـا أَبرَ ـوَا مـيا هَ 
 

 

 

 :زهبة هللا(األصغرلمعنض إج يقوا في رثا  ابن  وقد اخذ ابن الرومي هذا ا    

 نُ ـــفــا كـــــمــيوــلـــف  عـــُ س لـــــباألم اً      ــــــــــــعــ اَ  مــــعــ  والــي  إنــَ نـــأبُ 

وإن   ُن ــــاةً حـاــاعـــ   ــاـُ دتـــقـي أن فــاـفي     ـــاـ لــــ  فـاـيــلــ ن  عـاـي  إن أحـناــأبُ 

 ِمنُ ـَ قــِري الـــــحَ ــلــِد  لـــقــفــي لـــِ ــ  لُب  داً     ــــِ قــتـفـ ن مــحُ ــدت الـــقـــتــاف

 نُ ـــجــي شـا لـان وأنــ مــي الــنـمـي اً       ـــــــنــجـي شــ  لـــفـــنــــاهلل    تـــت

(114زنُ ــوـي  ــل لـــيـلـي الــٍس و  فــ  ن        أنــــِ دت  مـقــد فــار وقـــمـنـي الــا فــم
 

 

عا إلض اليأس والقنوط فاجا حمل الع ا  فمو عا ا  الياأس أيناا بمجمل  رثا ا يائسا داف فقد كان رثا  أبي تمام رثا    

، علما إن أحسن الع ا  ما أعطض ح  الميا وع ى األحيا  ، دون يأس من الحياة 
(115ز

  أما رثا  ابن الرومي فواان 

وجلا  الاو ن مان دماا  القلاب ، رثا ا  ترجيعيا لردى قلب مجروح ، فاجا قااا شاطرا ما ل با  القافياة بالادم  وروى 

  علاض ولاده الاذي قناض ئافي أبيات  الرعرية التي تناص بما من شعر أبي تمام ، ولون شاتان باين ح نا  ورثا واضح

 أمام عين  فيرى الع ا  والوليد موفنين معا فال انس و  راحة في هذه الحياة الفانية  

ومما أخذه ابن الرومي فأجاد في  
(116ز

 :في المطر ألقيس ، قوا امرئ 

  

ى َوتُد  ـــحـــَ  األَرَ  تُ ـــ  بــٌف       طَ ــــــا َوطَ ـــــيمــالُ  فــــطــةٌ هَ ـــــمَ ــَدي (117زرر 
 

 

 أخذه ابن الرومي فقاا : 

 ودهاــوارها ونجـــلض أغــاً  عـــطــقِيَا        غــ  أُلــالد فـــبـا بالـــُب قيســـائــ ح

 (118زاــودهـــُركـــيُرها كــاَدى ُرويداً  ــتَم الٍت فأق بَلَا      ـقَ ـ  ثـُ ض مــَ امـعـــنُّ ـما الـــ  َدتــَ ح
 

 (119ثقلما وثقلما من كثرة مائما  ز زز  يرها كركودها (( غاية في وصففقوا ابن الرومي 

 

 وقاا البحتري : 

زم َمطاِم ُ ــمِ ـيـاُا فــوَن َواآلمــتـبيـعاِشٍر       يَ ـــن مَ ـــتاَ هُ مِ ــي فَاِحـــلــَ ض أَمــنـثَ 
120) 

 

فأخذه ابن الرومي وقاا 
(121ز

: 

(122زر دهٌر واألماني و اوســـد مــما       وقــَ ثــديــي حـــانــَدق هللَا األمــ  صــب 
 

 

وهوذا ففي تعال  النروص الراعرية وتالحقماا نجاد إن الانص السااب  يحمال فوارة أو منامونا معيناا قراده مناتج   

يحمل  يادة قد تواون علاض مساتوى المادلوا فترارح   النص الالح  ليبني مع  شبوة من التعالقات إ  إنالنص فيأتي 

 وتوضح ما كان موثفا في النص األصل أو توون علض مستوى الداا أي الرول فال توون إ  تمطيطا وتطويال و يادة  
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ير من النروص الرعرية  بن الرومي فقد تأمال في كثوفاعلية وفي الختام يمون القوا أن للمرجعية األدبية حنورا 

النراوص الرااعرية كثيارا فقااام باقتبااس بعااض ممي اتا  الفنيااة كالراورة أو المناامون أو بعاض األلفاااه توثيفاا ماارة 

وتمطيطا مرة أخارى مان خاالا قدرتا  علاض تفعيال العالقاات التناصاية باين بنيتاي الانص وجلا  باجاباة مووناات الانص 

اضر لدرجة يرعب فيما التميي  باين حادودها بتحويال الد لاة القديماة إلاض د لاة أخارى جديادة ، الغائب في النص الح

 فالتناص ليس عملية أخذ  لبي أو نسال بل هو تحاور وتالقح بين النروص  

 

 

 

 التناص الشعري النثري:
، مثال الراعر والنثار، إج لقد أفاد ابن الرومي من هذا األ لوب حين أقاام عالقاات نراية باين جنساين أدباين مختلفاين 

عمد الراعر إلض النروص النثرية وأعاد توهيفما في البنا  الرعري،ززإج يتم نقل ملفاوه ماا مان فناا  نراي معاين 

إلض آخر، مغيرا إياه تغييرا ايدولوجيا((
(123ز

 

بمااا  تاي تحظاض، وجلا  لألهمياة الوبيارة الوقاد أفااد ابان الروماي مان األمثاااا إفاادة كبيارة فاي بناا  نروصا  الرااعرية

األمثاا، إج ا تطاع ابن الرومي أن يفيد من األمثاا العربية، الجاهلية واإل المية علض حد  اوا ، فاي بناا  نروصا  

(دالرعرية، فقد أفاد ابن الرومي من المثل اإل الميزالعود احم
(124ز

فاي بناا  عالقاتا  التناصاية كماا فاي قولا  يمادح  

 بن مخلد: اجاعد

ري       ب ُشمر ك  عنـاَل فـالن  َأَمْذحُج أْحسْنت    د الّل  والَقْرُض ُيْشَمدُ ـابش 
 عوُد أحمدُ ـصر والـلقد ُعْدُت  بالن  اُر َبْدءًا نبيَّهْ       ـر األْنصـصـلون ن

ْنَوان  تل وأنُتْ  وُهْ  َفْرَعان ُبُمْ  فـي       َمنـتقـص  ٍب ال ُيَزهَّدُ ـاس   (027)ي َمْنص 
 

لمثل في هاذا الانص الراعري فاي نماياة البياا الراعري،ليوون قافياة لا ، وليتماشاض ما  حارف فابن الرومي يوهف ا

عنادما األنصـار    قراةراعر لمذا المثل إ  بعد ا اتيحائالرويزالداا( فمجيئ  ب  كان مجيئا موفقا، وما ا تحنار ال

رارت  وفاي معار  تلا  الحادثاة و لم( بعدما رفنا قريش دعوت  ون ررة والمنعة للنبي زصلي هللا علي الن اقد مو

و   ةغيار أن مان يقارا أبياات هاذه القرايد 0 ةا تدعض ابن الرومي المثل، ليواون خيار معاين لترجماة معناض المعااود

 يما أبياات ماا قبيال هاذه الحادثاة  فانا  يواون علاض علام ودراياة مان أن ابان الروماي لام ينطلا  فاي ا اتدعائ  لماذه 

ج أن العداة أرادوا النيل من ممدوح  مما جعل ابن الروماي براعره هاذا يراد مان أ ر الحادثة، وجل  المثل من فراغ، إ

و بن الرومي تنامين أخار للمثال نفسا  فاي عادة  0ممدوح  بالمني قدما، وبالمعاودة علض فعل المحامد والمحا ن

قرائد
(026)

0 

ن غير أن يغير بمفردات ، وبدون تقاديم وقد يأتي م  المثل الجاهلي وف  آلية ا جترار، وهو أن يأتي بالنص كامال، م

أو تأخير، وهاذا ماا أجاده فاي المثالز بيناة البلاد(
(025)

الاذي أفااد منا  ابان الروماي فاي قرايدت  التاي هجاا بماا خالاد  

 القحطبي اج يقوا فيما:

 د  ـان بْيَ ة البلـا مـدمـعـن بـد        مـد وذا ولــ  ذا والــبـأص
 د  ــى ولـُس  إلـفـْت نـلَّعـطـت        ـدًا فجاز لـى والـا ادعـمـل
 د  ـوٍة َفقَ ـدعـرَ ى بـيـك لـلـت   ُت      ـمـالٌد وهـن خـمـ  يـول
 (028)دد  ـار ذا عـصـيدًا فـردًا وحـف   د      ـــٍد وال ولـآ والـان بـم
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ث أو مفر ـا مغــزى فقـد عمـد ابـن الرومـي إلـى رسـ  صـورة سـاخرة للمهجــو  م ـمنا هجـاء  مـثآ مسـتلهما مـن التـرا
فيمـا يعـد مسـرى المثـل  فقـد اتجـ  ابـن الرومـي   تر عا  يعين على سيرو  إطارفي  –قد يقرب من الحممة  –تجربت  

في أبيات  هذ  إلـى األسـلوب الهـادف  فـي نظـرة ثاقبـة يلـتقط مـن خآلهـا معايـب الشـخص المهجـو  جـاعآ مـن تلـك 
ل  أي ـا للمثـل اومـن اسـتعم 1يغ ـب المهجـو بـل يحـط مـن قـدر  الـذي ال 1الموجـع فالمعايب منطلقا للهجاء العفي

 بصورة تامة قول :
 زا   ـاَلْت حـا قـوَل مــقـ نَّ الـا       فـصدِّقوهـزا   فـالت حـإذا ق
يبـول  (022)ا   ـمـمِّي صـيرُ  صـمـال نـقـدي         لـمُ  لـالـْت هنـو ع 

 1  وهـو مثـل ي ـرب للداللـة علـى الرجـل الـذي يـاتي بالداهيـة (031)فابن الرومي ي من المثل القاول)صـّمي صـما (
مستفيدا من معنى المثل ولفظـ  مـي يـاتي متوافقـا مـع األصـوات الداخليـة والحرمـات والسـمنات والوحـدات الموسـيقية 

 1للبحر الوافر
ر  بقولـ  فـي مـد  معتمـدا اآلليـة نفسـها وهـي آليـة االجتـرا 1(030)مما انـ  يفيـد مـن المثـل ا،سـآمي)ملمت فاسـجع(

 إسماعيل بن بلبل:
 ك األحرار مثُلك أسجحاـلـ  يا أبا الصقر إن      إذا مـجـلمَت فاسـم
 دى ُمتقبًَّآ    أو اطرح  بالمنع المبيَّن مطرحاـنـالـي بـحـقّبل مديـت
 (032)راك أال تثيب     إياسًا وال ياسًا إذا مان أروحاـن أطـهُّ مـا حـمـف

معـرض حديثـ  بـّين أن ممدوحـ  يعطـي بمعـروف وبمـا يمتلـك تف ـآ منـ  مـن قبـل أن يطلـب منـ   فابن الرومي في 
ذا طلــب منــ  حاجــة فانــ  ق ــاها علــى أممــل وجــ   ــل  –بغيــة تحقيــه التواصــل المعنــوي  –فهــو  1وا  يســتدعي المث

( يــو  الجمــل  ا،سـآمي الــذي تمثلــت بـ  الســيدة عاوشة))ر ــي اه عنهــا(( لعلـي بــن أبــي طالــب ))ر ـي اه عنــ (
حين ظهر على الناس فدنا من هودجها ثـ  ملمهـا ف جابتـ  )ملمـت فاسـج  (   أي فاحسـن  منتهـزا داللتـ  المعنويـة 

 1حين ي رب هذا المثل في الذي يملك األمر فيحسن العفو 
وفي نصـوص أخـرى البـن الرومـي قـد يـاتي الت ـمين جزويـا مـع بعـض التحـويرات فـي الصـيا ة مـن ذلـك قـول ابـن  

 الرومي في هجاء خالد القحطبي: 
 يـاوـجـن الخالدات مخازيًا       ماذا دعاك إلى امتساب هـأخالُد يا اب

ْزيك ق  آء  ـان واأَلمـبـرُّمـة الـدوثـدا       أحـد  ـلما بدا لك أنَّ خ 
ْر ك عامدًا       م  عراء  ـذُُّب الشـمـال تَ ـقـيما يـعرَّ َت للشعراء ع 

دْ   (033)ظًى من الرَّم اء  ـير  لـجـَت عن  ول  َتو ْل       مالمستَ بل منت فيما ح 
معينـة الـذي انشـه مـن حادثـة  (034)تداخل النص الشعري مع المثل العربي ))مالمستجير من الرم اء بالنـار((

س جـارة ترويها لنا متب األيا  ومتب األمثال   وخآصة الحادثة هي ان  عنـدما قـا  مليـب بـن واوـل بقتـل ناقـة البسـو 
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  الـذي اجساس بن مرة قا  األخير مع صاحب ل  يدعى عمرو بن الحارث بالذهاب إلى مليب  إذ طعن جسـاس مليبـ
 في هذ  الحادثة: البحتري وقد قال  1طلب الماء من عمرو فما مان من األخير إال ا،جهاز على مليب وقتل 

ن وٍ مر َـ يُر ب عـالُمسَتج   (037)نار  ّـ اء  ب الـَن الَرم ـ  ر  مـسَتجيـالمُ ـ         مَ ـ  رَبتُـ َد مـع 
إن عملية ا،حآل وا،زاحة التي حصلت على صعيد الصـيا ة جـاءت متآومـة مـع سـياه الـنص الآحـه فـي توجيـ  
داللت  الوجهة الخاصة ب   إذ نجد أن اس  العل  )خالد ( قد حمل دالالت القسوة وعـد  الرحمـة فـي أجـارة المسـتغيث 

لنا إبداعية الشاعر في قدرت  على استثمار الصورة ودالالتهـا التـي  يمثل الهآك والموت. وهنا تظهر والرأفة ب  فهو
طريقـة االنحـراف  فـالنص السـابه يةمـد  نصـ   فقـد جـاء التنـاص علـى وفـه فمرةيحملها النص السابه وبما يآء  

 : في المشيب وقول  اي آ  قسوة خالد ويشبهها بقسوة النار وشدة حرارة الصحراء نهارا
    وَل َذْيليـخطوُب فـمََّرت  الـي       وشـّصبا َصَعري َوَمْيلـن الـُت عـدلـع 

 (036)يل  ــواَء لـابٍط َعشـخـنُت مـٍد       ومـشيُب سبيَل رشـمـي الـ  لـوأو 
   

لـ  نظـرة واقعيـة عمـد فقد عمد الشاعر إلى ت مين أبيات  الحممية مثآ من األمثال العربية   ليو   مـن خآ        
إلى طرحها   تمثل تلـك النظـرة حصـيلة تجربـة توصـل إليهـا الشـاعر بعـد طـول حيـاة وخبـرة  مقربـا تلـك الصـورة مـن 

م ــمنا فــي شــعر  مجســدا مــن خآلــ  صــورة المشــيب  (035)خــآل صــورة أخــرى يطرحهــا المثــل )يخــبط خــبط عشــواء(
ييز  فمـن أصـابت  فقـد هلـك ومـن ترمتـ  فقـد عـام حتـى هـر  بصورة الناقة التي تعشو فتتخبط هنا وهناك   دون تم

 (038) .والبن الرومي ت مين أخر للمثل نفس  في قصيدة أخرى
 : حين بلغ  عنها إنهما عابا شعر  بوقولة أي ا في أبي حسان الزيادي  ومحرز المات

 يم  ـفتـد تَ ـنـدٍه عـ  َفتَّم صـ        وال مُ ـهـآَه لـااًل ال خَ ـُت أن رجـوـُنبِّ  
 و  المفاحيمـقـن الـين عـلـامـون هُ        َـ حشـرار فُ ـلى األحـين عـُمسلِّط

ُ  ـو أراهــــوا لـد ُمفــوقـ  ي تلـك األنـابيمـنز فــعــة الـيــدمـف  ا نبشـوا      ـذف الّنابشوَن الشـرَّ مــليقـف 
عـَقتـرط الـرأُيه  سددًا       خَ    (032) مناقيمـال الـمـاد وا 

فاسـتلهمت  (041)  ليس ب  إطناب أو إسهاب  والمثـل هـو)دون ذلـك خـرط القتـاد(امثآ موجزا ساور  لاستعم عرفالشا 
  1داللت  المعنوية المتمثلة باألمر الممانع من   أو ان  ي رب لألمر دون  مانع

  1 (040)والبن الرومي ت مين أخر للمثل نفس  في قصيدة أخرى
متين أسلوبا  ذو ألفـاظ  يـر صـاخبة و يـر متملفـة  ولعـل صـدى تلـك المزايـا إنمـا والبن الرومي شعر سهل ترميبيا  

 :يظهر من خآل قول  وهو يعاتب أبا عبد اه الباقطاني
مون لحـن عنـأال أي       حرمُة الو ل  ـندمـد َفَ َلْتها عـقـي       فـرمتـي المْعظ 
 أ حت أذلَّ من النعل   دـي قـا هـهـي       فـتـي الصاونوَن لصفحـن عنـأال أي
 (042)بْعد  والَقْبل  ـو الـافظـني حـن مـ        أال أيـهـي الحافظوَن صنيعَ ـن عنـأال أي
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فقد رس  الشاعر صورة شعرية أراد من خآلها التعبير عن حالة الخفة التي تسـود   وقـد اسـتعان الشـاعر فـي مـد  

ولـ  مـن الداللـة المعنويـة والمو ـوعية  (043)أذل مـن النعـل(تجربت  بمثل عربي ي رب بـ  فـي الرجـل الـذليل وهـو ) 
   1المطابقة مع داللة النص  ما يمون لي مسو ا ومعززا في إتياني لهذا المثل

بيتـ  الشــعري بمفـردة مـن مفـردات المثــل وختمـ  بهـا  وذلـك عاوــد إمـا إلـى صــعوبة  أ يـر انـ  قلمـا وجــدت شـاعرا بـد
بتلـك المفـردة وانتهاوـ  بهـا قـد يحـول دون ترجمـة مـا يـدور فـي مخيلـة الشـاعر  استقامة الوزن  أو إن ابتداء البيت

عيبـا مـن عيـوب المـآ     –أحيانـا  -وما أراد البو  ب   أو احتراز الشاعر من الوقوع في شـباك التمـرار الـذي يمـون
 1أو ما إلى ذلك من األسباب التي دعت الشاعر إلى أن يعزف عن تلك الظاهرة

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة                                  
 
إن التنــاص بوصــف  مصــطلحا نقــديا يقــو  علــى االقتبــاس مــن النصــوص الســابقة أو ت ــمين النصــوص بع ــها  -

آليتـين تمـثآن جـزءا مـن العمليـة  البعض   أي إن االقتباس والت مين مفهومان شامآن لمـل عمليـة التنـاص وليسـ
طيط أو التحويل لذلك فالبحـث جعـل االقتبـاس والت ـمين مبـادف مهمـة تقـو  عليهـا عمليـة التعـاله مالتمثيف أو التم

 النصي وليست آليات مستقلة .
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،قامـة العآقـات التناصـية  ـمن المرجعيـة  القرآن المري  والحديث الشريف رميزتان أساسـيتان لقد وجد البحث أن -

التـالي فهـي األمثـر تـاثيرا فـي النصـوص الشـعرية   ومـن هنـا تفاعـل الدينية   فهذ  النصوص هـي األمثـر قداسـة وب
دراك واستمد من النص الديني زخما روحيا ومعنويا    1ابن الرومي مع التراث الديني بوعي وا 

 لقد سجلت األحاديث النبوية في شعر ابن الرومي ح ورا وا حا   لمن بنسبة أقل من آيات القران المري  . -
 

الرومي في تحوير معاني النص الديني إلى معان ذات دالالت دنيوية مالمدي  والهجاء مـثآ   وذلـك ل  يتوان ابن  -
 من آلية التحويل من خآل إيجاد أوج  الشب  بين الفمرة الدينية والفمرة الدنيويـة بمـا ينسـج  مـع م ـمون الـنص 

 الجديد .

وص شــعرية بعينهــا الســيما تلــك التــي تحظــى ســجل البحــث عنايــة ابــن الرومــي بالتعــاله باشــمال منوعــة مــع نصــ -
 وبشار بن برد وأبي نةاس والبحتري و يره  . المتنبي بالقيمة الفنية العالية مثل نصوص

 

ا،سـآمية    اها إلـى األمثـال الجاهليـة بـل تعـد األمثـالمنحصـرا عنـد حـدود   لألمثـالل  يمن ت مين ابن الرومـي  -
مــن   انســياب  أمثــرالجاهليــة فــي شــعر  مــان  األمثــالانســياب  إن  علــى وقــد وجــدت فــي نتــا  شــعر  مــا يمثــل ذلــك 

 1في   ا،سآمية األمثال
 

ــن الرومــي ( ممو ــوع  - ــي شــعر اب ــه بدراســة ) التنــاص ف ــر  بحــث يتعل ــان أمــا  القــارف مقت ــرا ي ــع الباحث وأخي
 للماجستير وذلك لغزارة نتاج  الشعري وبروز هذ  الظاهرة في شعر  بشمل مميز .
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 )الهوامم(
(( في دراسات نقاد أو أعـآ  التنـاص  وهـو يعنـي القـراءات يمفهو  مصطل  ))المقروء الثقاف -0

ا عنـد المتابـة أو هوالثقافات والمعارف التي تختزنها ذامرة ا،نسان في رحلة حيات  ث  يستخدم
 1 013-012ينظر: في أصول الخطاب النقدي: 1التفسير

 1 21الغربة النفسية: ينظر: ابن الرومي شاعر -2

 1 52ينظر: ا،عآ  والفنون األدبية  فوزي عطوي: -3

ينظــر: التنــاص) تــداخل النصــوص فــي شــعر خليــل الحــاوي( رســالة ماجســتير  رم ــان مــري   -4
 1 5الباالني:

 1 4ينظر: التناص في شعر محمود درويم  رسالة ماجستير   حاز  منحي: -7

 06ديوان امرف القيس/ -6

 1  الفيروزابادي  مادة )نصص( ينظر: القاموس المحيط -5

 1تا  العروس  مادة )نص( -8

 1 3ينظر: التناص في شعر محمود درويم/ -2

 1 04التناص في شعر الرواد  احمد ناه / -01

 1 018في أصول الخطاب النقدي/ -00

 1 012المصدر نفس / -02

 1 67وجود النص  نص الوجود/ -03

 1 26نظرية النص  روالن بارت/ -04

 1 018في أصول الخطاب النقدي/ -07

 1 2ناص في شعر محمود درويم/الت -06

 1 018في أصول الخطاب النقدي/ -05

 1 001المصدر نفس / -08

 1 001المصدر نفس / -02

 1 75تداخل النصوص/ -21

 1 035ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني/ -20

 1د -إسـتراتيجية التنـاص -  وينظـر: تحليـل الخطـاب الشـعري38التناص في شعر الـرواد: -22
 1 021محمد مفتا /
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 1 02ص في شعر محمود درويم/ينظر: التنا -23

 1 225( في متاب  ) السيماوية( :سشفرات النص  صآ  ف ل  نقآ عن ) يرما -24

 1 018في أصول الخطاب النقدي: -27

 1 32ينظر: دراسات في النص والتناصية  محمد خير البقاعي: -26

ينظر: التناص في معار ـات البـارودي   ترمـي المغـيض  بحـث منشـور فـي مجلـة أبحـاث  -25
 1 008  :0220  2ع اليرموك 

 1 81القرآنية في شعر الرواد في العراه  رسالة ماجستير  إحسان محمد التميمي:  -28

 1 6/2276ديوان ابن الرومي:  -22

 1 25-27سورة المطففين: -31

 1 3/214ديوان ابن الرومي: -30

 1 01سورة ا،نسان: -32

 1 5سورة ا،نسان:  -33

ا،يجاز أو االختصـار  وهـذا  ونعني بـ))التمثيف(( أن يصب  النص وحدة تمثيفية تقو  على -34
ما ينسج  مع اللغة الشعرية التي تعتمد علـى ا،يجـاز والتاويـل والرمـز فـي طـر  دالالتهـا مـن 

 1 7ينظر: التناص في الشعر األندلسي: إسراء عبد الر ا:  1دون ا،طناب والتفصيل

 1 2/721ديوان ابن الرومي: -37

 1 63سورة الشعراء: -36

 1 55سورة ط : -35

 1 061سورة األعراف: -38

 1 0/025ديوان ابن الرومي: -32

 1 44سورة هود: -41

ونقصد بالتمطيط: أن يتناص النص الآحه مع النص السابه فيـدور حـول فمرتـ  وألفاظـ   -40
ث  يشرحها ويو حها بشمل أمثر تفصيآ ودقة حتى يشبع ر بة القارف في الفه  االستقصاء  

 1 08ينظر: التناص في الشعر األندلسي:

 1 4/0723ديوان ابن الرومي: -42

 1 4/0727المصدر نفس : -43

 1 48-46سورة يوسف: -44

 1 0/243ديوان ابن الرومي: -47

 1 22سورة يوسف: -46
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 1 005  سعيد يقطين:يانفتا  النص الرواو -45

 1 2/07العمدة في محاسن الشعر  ابن رشيه القيرواني: -48

 1 57-0/54ديوان ابن الرومي: -42

 1 62سورة األنبياء: -71

 1 01ينظر: التناص في شعر ابن درا  القسطلي: -70

 1 28-0/25ديوان ابن الرومي: -72

 1 02سورة التحري : -73

 1 0/378ديوان ابن الرومي: -74

 1 2-8سورة التموير: -77

 1 0/57ديوان ابن الرومي: -76

 1 226-224سورة الشعراء: -75

 1 4/0773ديوان ابن الرومي: -78

 1 35سورة إبراهي : -72

 1 3/0047ديوان ابن الرومي: -61

 1 7سورة السجدة: -60

 1 4سورة المعار : -62

 1 3/0044رومي:ديوان ابن ال -63

 1 0/224صحي  مسل : -64

 1 2/04ينظر: المستقصى في أمثال العرب للزمخشري: -67

 1 0/227ينظر: صحي  مسل : -66

 1 026-0/027ديوان المعاني: -65

  1  من قصيدة قالها في هجاء بني طاهر0/048ديوان ابن الرومي: -68

 1 3/228ديوان ابن الرومي: -62

 1 0/222ينظر: صحي  مسل : -51

 1 21الغربة النفسية: ينظر: ابن الرومي شاعر -50

 1 321ينظر: الوساطة: -52

 1  من قصيدة قالها في القاس  4/0385ديوان ابن الرومي: -53

))بلى مان مثل المسك  المخوض  الذي يحرك ب  الطيب  وذلـك ال يزيـد 341قي الوساطة: -54
  1الطيب ف آ  بل يظهر راوحت   مذلك الشعر يظهر ف اول الممدو  للناس( 
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 1 321ينظر: الوساطة: -57

 1 045ديوان علي  بن الجه : -56

 1 321الوساطة: -55

 1 2/565ديوان ابن الرومي: -58

 1 474ديوان ابن المعتز: -52

 1 7/0210:يديوان ابن الروم -81

أصـل   1مـان ماتـب العـراه فـي عصـر   1أبو إسحاه إبراهي  بن العباس بن محمد الصولي -80
 1من خرسان 

 1 244ينظر: الصناعتين: -82

 1 51 – 2/62وحلية المحا رة: 43011  الموش :561ينظر: عيار الشعر: -83

 1 088ينظر: الوساطة: -84

 1 6/2325ديوان ابن الرومي: -87

 1 2/85:ةينظر: حلية المحا ر  -86

 1 4/22:صومعاهد التنصي1 354-2/353ينظر: خزانة األدب للحموي: -85

ــر التحبيــر: -88 ــر عليــ  فــي شــعر منصــور النميــري  والبيــت فــي تحري ــ  اعث   ومعاهــد  480ل
 1 4/22:صالتنصي

 1 028-025رة:ديوان عنت -82

 1 0/226  والعمدة:0/272ينظر: الشعر والشعراء: -21

 1 4/37ينظر: معاهد التنصيص: -20

 1 0456-4/0457ديوان ابن الرومي: -22

 023  وابن الرومي الشاعر المغبـون:2/2731ينظر: أدباء العرب في االعصر العباسية: -23
1 

 1 2/567ديوان ابن الرومي: -24

 1 706ديوان أبو نةاس: -27

  1من قصيدة قالها في مد  ابي سعيد محمد بن يوسف الثغري  0/062ديوان أبي تما : -26

  1من قصيدة قالها في يحيى بن علي النج   0/041ديوان ابن الرومي: -25

 1 254ينظر: ابن الرومي  للعقاد: -28

ولهـــذا يـــرى شـــار  ديـــوان ابـــن الرومـــي هـــذا مـــن األبيـــات 1 0/016ديـــوان ابـــن الرومـــي: -22
  1البديعة
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 1 076درا  القسطلي:ينظر: التناص في شعر ابن  -011

 1 3/754ينظر: ديوان المعاني: -010

 1 3/0064ديوان ابن الرومي: -012

 1 2/707االمالي  األصفهاني: -013

 1 6/2457ديوان ابن الرومي: -014

 1 24ينظر: ابن الرومي شاعر الغربة النفسية: -017

 1 072ينظر: ابن الرومي والمةثرات الشخصية: -016

 1 7/0263ديوان ابن الرومي: -015

 1 2/0240ديوان البحتري: -018

 1 633-2/630ديوان ابن الرومي: -012

 1 62ديوان طرفة بن العبد: -001

 1 33ينظر: ابن الرومي  شاعر الغربة النفسية: -000

 1 62ينظر: المصدر نفس : -002

 1ينظر: ديوان ابي تما :   -003

 1 6/2707ديوان ابن الرومي : -004

 1 510ينظر: ديوان المعاني: -007

 1 51ينظر: ابن الرومي شاعر الغربة النفسية: -006

 1 044يس:ديوان امرف ألق -005

 1من قصيدة قالها في إسماعيل بن بلبل 1 2/614ديوان ابن الرومي: -008

 1 2/3ديوان المعاني: -002

  1من قصيدة قالها في مد  الفت  بن الخافقان 1 2/0313ديوان البحتري: -021

 1 245ينظر: الصناعتين: -020

بواليـة  بـن عبـد اه من قصيدة قالها في تهنوة  عبيـد اه 1 3/0224ديوان ابن الرومي: -022
  1ولّيها 

 1 31عل  النص: -023

 1  إذ وردت قصة المثل ماملة 2/353مجمع األمثال: -024

 1 2/723ديوان ابن الرومي: -027

 المصدر نفس : -026

 1 0/25مجمع األمثال: -025
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 1 2/523ديوان ابن الرومي: -028

 1 6/2238المصدر نفس : -022

 1 202/ 2مجمع األمثال: -031

 1 3/258المصدر نفس : -030

 1 2/721ديوان ابن الرومي: -032

 1 25-26/ 0المصدر نفس : -033

 1 311فصل المقال:  -034

 2/10001ديوان البحتري: -037

 7/2130:يديوان ابن الروم -036

 1 2/404مجمع األمثال: -035

 7/2161ديوان ابن الرومي: -038

 1 0272-0278/ 3المصدر نفس : -032

 1 0/465مجمع األمثال: -041

 7/0121ديوان ابن الرومي: -040

 1 7/2111المصدر نفس : -042

 1 2/21مجمع األمثال: -043

 
 
 
 
 )المصادر(  

 القران المري    -0
 0282ابن الرومي حيات  من شعر   عباس محمود العقاد  منشورات الممتبة العصـرية  بيـروت   -2

1 

ابــن الرومــي  دراســة فــي المــةثرات البيويــة والشخصــية فــي شــعر   محمــد عبــد القــادر أشــقر  دار  -3
 1 2116  0الرفاعي للنشر  سوريا  حلب   ط

 1 0288  بيروت  0زي عطوي  دار المتاب العربي  طابن الرومي  شاعر الغربة النفسية  فو  -4

 1 0268ابن الرومي الشاعر المغبون  جور   ريب  دار الثقافة  بيروت   -7



 (    2102) 3السنة  – 6مجلة جامعة االنبار للغات واالداب                                                                    ع 

411 

 

نقـد آثـاره   بطـرس البسـتاني  دار الثقافـة   -آثاره  -أدباء العرب في االعصر العباسية  حياته  -6
 1 0268  6بيروت  ط

 1 0252  4لمآين  بيروت  ط  دار العل  ليا،عآ   خير الدين الزرمل -5

 1  دار المتاب العربي0ا،عآ  والفنون األدبية  فوزي عطوي    -8

 1   0282  0انفتا  النص الرواوي  سعيد يقطين  المرمز الثقافي العربي  بيروت  ط -2

تا  العروس من جواهر القاموس  لمحمد مرت ى الزبيدي  القاهرة  منشورات دار  ممتبـة  -01
 1هـ 0316الحياة  بيروت  ه

ــدادي)ت -00 ــب البغ ــي الخطي ــن عل ــو بمــر احمــد ب ــداد  أب ــاريب بغ ــ  463ت ــى طبع هـــ( وقــف عل
وتنســيه وصــف  وترقيمــ   احــد ناشــري   محمــد أمــين الخــانجي  طبــع للمــرة األولــى بنفقــة ممتبــة 

 1 0230  ومطبعة السعادة بجوار محافظة مصر  دالخانجي  القاهرة  والممتبة العربية ببغدا

في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران( زمي الـدين عبـد العظـي  بـن  )رتحرير التحبي -02
 1 0263هـ(  ت : حفني محمد شرف  القاهرة  674عبد الواحد بن أبي ا،صبع المصري)ت

محمـد مفتـا   المرمـز الثقـافي العربـي  1د -إسـتراتيجية التنـاص -تحليل الخطـاب الشـعري -03
 1 2117  4  المغرب  لبنان طءوالدار البي ا

 1 2144  0  احمد ناه   دار الشةون الثقافية العامة  بغداد  طدالتناص في شعر الروا -04

هـ( 388حلية المحا رة في صناعة الشعر  أبو علي محمد بن الحسن المظفر الحاتمي)ت -07
 1 0252جعفر المتاني  دار الحرية للطباعة  دار الرشيد للنشر   1ت : د

ر علــــــي تقــــــي الــــــدين المعــــــروف بــــــابي حجــــــة خزانــــــة األدب و ايــــــة األرب  أبــــــو بمــــــ -06
 1ت  1هـ( دار القاموس الحديث للطباعة والنشر  بيروت  د835الحموي)ت

حسـين  1هــ(  تـ : د283ديوان ابن الرومي  أبي الحسن علي بـن العبـاس بـن جـريج )ت -05
 1  2113  3نصار  مطبعة دار المتب والوثاوه القومية  القاهرة  ط

لشيب محمد شريف سلي   دار المعرفة للطباعة والنشر  دار ديوان ابن الرومي  مع شر  ا -08
 1ت 1إحياء التراث العربي  بيروت  د

ديـوان أبــي تمـا   بشــر  الخطيـب التبريــزي  تــ : محمـد عبــدة عـزا   دار المعــارف  مصــر   -02
0257 1 

ديوان أبي نةاس   بط  وحققـ  وشـرح   احمـد عبـد المجيـد الغزالـي  دار المتـاب العربـي   -21
 1ت 1بيروت  د

 1   0284  4ديوان امرف القيس  ت  : محمد ابو الف ل ابراهي   دارالمعارف  مصر  ط -20
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  ف  عني بتحقيق  وشرح  والتعليه علي   حسن مامل الصيرفي  دار المعار يديوان البحتر  -22
 1 0252 2مصر  ط

  0ديوان طرفة  بن العبد  ت : فـوزي عطـوي  الشـرمة اللبنانيـة للمتـاب  بيـروت  لبنـان  ط -23
0262 1     

  2ديوان علي بن الجه   عني بتحقيق   خليل مـرد  بـك  لجنـة التـراث العربـي  بيـروت  ط -24
 1ت 1د

ديــوان عنتــرة  تحقيــه ودراســة  محمــد ســعيد مولــوي  الممتــب ا،ســآمي  بيــروت  لبنــان   -27
0264 1 

هـــ(  نقــل عــن نســختي الشــيب  محمــد عبــدة  327ديــوان المعــاني  أبــو هــآل العســمري)ت -26
مرنمــو  عنيــت بنشــر   ممتبــة القــدس   1د1  أ محمــد محمــود الترمــزي  تف ــل بتصــحيحوالشــيب 
 1هـ 0372القاهرة  

يـونس السـامراوي  منشـورات وزارة الثقافـة  دالـدمتور احمـشعر ابن المعتز  للصـولي  تـ :  -25
 1 0258 -0255والفنون العراقية  دار الحرية للطباعة  بغداد  

هــ( تحقيـه وشـر   احمـد 256بـن مسـل  بـن قتيبـة)ت الشعر والشعراء  أبـو محمـد عبـداه -28
 1 0287محمد شامر  دار المعارف  القاهرة  

 1 0221شفرات النص  صآ  ف ل  دار الفمر  القاهرة   -22

هـــ( تــ : محمــد فــةاد عبــد 260صــحي  مســل   مســل  بــن الحجــا  القشــيري النيســابوري)ت -31
 1ت 1  دار أحياء التراث العربي  بيروت  ديالباق

لنص  جوليا مريستيفا  ترجمة  فريد الزاهي  مراجعـة عبـد الجليـل نـاظ   دار توبقـال  عل  ا -30
 1 0220  0للنشر  المغرب  ط

هـ( ت : محمد محيي 476العمدة في محاسن الشعر وآداب  ونقد   ابن رشيه القيرواني)ت -32
 1 0252  4الدين عبد الحميد  دار الجيل  بيروت  ط

  رهــ( تـ : طـ  الحاجري والـدمتو 322باطبـا العلـوي)تعيار الشعر  محمد بـن احمـد بـن ط -33
 1 0276محمد ز لول سآ   القاهرة  

هـ(  ت : عبد المجيد 485فصل المقال في شر  متاب األمثال  أبو عبيد االوبني البمري)ت -34
حسان عباس  الخرطو     1 0278عابدين  وا 

وتقــدي   احمــد فــي أصــول الخطــاب النقــدي  تيــودروف  بــارتن  تمســوا  انجينــو  ترجمــة  -37
 1 0285الثقافية  بغداد   نالمديني  دار الشةو
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هــ(  ـبط وتوثيـه الشـيب 805القاموس المحيط  مجد الدين محمد يعقوب الفيروزابـادي)ت -36
 1 0227محمد البقاعي  دار الفمر  بيروت  لبنان  

يـة ق ايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني  محمد عبد المطلب  الشـرمة المصـرية العالم  -35
 1  0227  0للنشر لونجمان  مطابع الممتب المصري الحديث  القاهرة  ط

هــ( 327متاب الصناعتين)المتابة والشعر( أبو هآل الحسن بن عبد بن سـهل العسـمري)ت -38
 1 0282  2مفيد قمحية  دار المتب العلمية  ط 1حقق  و بط نص  د

هي  الميداني  ت : محمد أبو مجمع األمثال   ألبي الف ل احمد بن محمد بن احمد بن إبرا -32
 1 0285  2الف ل إبراهي   دار الجيل  بيروت  ط

هــ(  738المستقصي في أمثال العرب  أبو القاس  جار اه محمود بن عمـر الزمخشـري)ت -41
  الهنـد  0محمد عبد المعيد خان  وزارة المعارف للتحقيقـات العلميـة واألمـور الثقافيـة  ط 1ت : د
0262 1 

هــ( حققـ  263على شواهد التلخيص  عبد الرحي  بن احمد العباسـي )ت معاهد التنصيص -40
 1 0245وعله حواشي  وصنع فهارس   محمد محيي الدين عبد الحميد  عال  المتب   بيروت  

من صناعة الشعر  أبو عبد اه محمد  عالموش   ماخذ العلماء على الشعراء في عدة أنوا -42
ــاني)ت ــان  هـــ( 384بــن عمــران بــن موســى المزرب ــة البي ــي محمــد البجــاوي  مطبعــة لجن تــ : عل

 1 0267العربي ار نه ة مصر  

هــ(  تحقيـه وشـر   366الوساطة بين المتنبي وخصـوم   علـي عبـد العزيـز الجرجـاني)ت -43
 1 0266محمد أبو الف ل  وعلي البجاوي  دار بيروت  

قرطـا    مصطفى الميآنـي  الـدار التونسـية للنشـر  تـونس  1وجود النص نص الوجود  د -44
0222 1 

 
 

 الرساول واالطاري :
ماجسـتير  تقـد  بهـا  رم ـان محمـود  ةالتناص ) تداخل النصوص في شعر خليـل الحـاوي( رسـال -0

 1 0228  جامعة االنبار  تمري  الباالني  إلى مجلس ملية التربية للبنا
تقـدمت  هـ(  أطروحة دمتـورا 828 -هـ 671التناص في الشعر األندلسي في عهد بني األحمر)  -2

بها  إسراء عبـد الر ـا عبـد الصـاحب الغربـاوي  إلـى مجلـس مليـة التربيـة للبنـات  جامعـة بغـداد  
2116 1 
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في شعر محمـود درويـم  رسـالة ماجسـتير  تقـد  بهـا  حـاز  هاشـ  منحـي  إلـى مجلـس  صالتنا -3
 1 2117ملية التربية  جامعة البصرة  

ير  تقــد  بهــا  حســان محمــد التميمــي  إلــى القرآنيــة فــي شــعر الــرواد فــي العــراه  رســالة ماجســت -4
 1 2111مجلس ملية اآلداب  جامعة القادسية  

 
 قاومة الدوريات:

محمـد عويـد  بحـث منشـور  مجلـة  1صـديه بتـال  ود 1التناص في شـعر ابـن درا  القسـطلي  د -0
 1 2112  2التربية  الجامعة المستنصرية  ع

 1 0220  2  مجلة أبحاث اليرموك  عالتناص في معار ات البارودي  ترمي المغيض -2

  3نظريــة الــنص  روالن بــارتن   ترجمــة محمــد خيــري البقــاعي  مجلــة العــرب والفمــر العــالمي  ع -3
0288 1 

 

 
 


