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 الممخص :
يعد التناص مف احد المفاىيـ الحديثة التي نجد ليا بعض الجذور الجنينية في نقدنا  

العربي القديـ ، والتي تطرحيا المحاوالت النقدية المعاصرة في سعييا لتأسيس نظرية أدبية حديثة 
المصطمح عمى يد ) جوليا كرستيفيا ( في متأثرة باالنفتاح عمى الثقافة الغربية التي ابتدعت ىذا 

( ، وميخائيؿ باختيف في مجموعة مف كتبو ، وبناًء عمى  ٜٚٙٔ-ٜ٘ٙٔدراستيا النقدية بيف سنتي ) 
نما تشغميا وتتنشط فييا نصوص اخرى ، وىو  ذلؾ فأف بعض النصوص ال تتألؼ مف بنية مغمقة ، وا 

ما يجعؿ لمتناص الدور الكبير لدراسة تمؾ إستيعاب لنصوص دينية أو شعرية أو نثرية ، وىذا م
النصوص ؛ وىو يقـو في األساس عمى قاعدة تداخؿ النص مف النصوص االخرى لفظيًا ومعنويًا 
ودالليًا واسموبيًا ، ولذلؾ وقع االختبار عمى دراسة نص ) ُدعاء النُّدبة ( المروي عف اإلماـ الحجة ) 

ة بعد كتاب اهلل تعالى وفيو ذابت روحو الشريفة وافكاره عميو السالـ ( ؛ لكونو مف النصوص المقدس
ومعانيو والفاظو سواء أكانت بالشكؿ المباشر أـ غير المباشر ؛ فضاًل عف أف ىذا االختبار كاف 

 بمثابة اعادة قراءة لمتراث عمومًا ؛ لذلؾ جاءت الدراسة عمى محوريف :
التناص عند العرب القدماء محاولة لتأصيؿ ىذا  : اىتـ بدراسة االطار النظري الذي تتبع مفيـو األوؿ

َـّ االشارة  المصطمح ، ثـ التطرؽ إلى مفيـو التناص عند المحدثيف العرب والغرب ، ومف َث
 إلى أنماط التناص .

: فقد خص باالطار التطبيقي عمى نص ) دعاء الندبة ( وقسـ إلى قسميف : األوؿ  اما المحور الثاني
: التناص القرآني المباشر ، والثاني : الكشؼ عف التناص غير المباشر وبياف اإلشارة إليو 
في بعض النماذج المختصة في بياف مناقب األولياء وسيرة األنبياء )عمييـ السالـ( ، وفي 

 ماـ الحجة ) عميو السالـ (.الكشؼ عف ىوية اإل
 الكممات المفتاحية : التناص ، دعاء الندبة ، سيرة األنبياء.
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Patterns of Qur'anic dissonance in the prayer of the scar (analytical 

study 

Dr. Most stubborn is getting wet. 

Basra University / Faculty of Education for the Humanities / Department 

of Arabic Language 

 

Abstract: 

               Intertextuality is one of the modern concepts that we find with some 

embryonic roots in our ancient Arab criticism, and which are presented by 

contemporary critical attempts in their quest to establish a modern literary theory 

influenced by openness to Western culture that invented this term by (Julia 

Christophia) in her critical study between two years (1965-1967), And Mikhail 

Bakhtin in a group of his books, and accordingly, some texts do not consist of a 

closed structure, but are occupied and active in other texts, which is an assimilation 

of religious, poetic or prose texts, and this makes intertextuality a great role to study 

those texts; It is based mainly on the basis of the text overlapping from other texts 

verbally, morally, semanticly and stylistically. Therefore, the test was conducted on 

the study of the text (Dua Al-Nadabah) narrated on the authority of Imam Al-Hujjah 

(peace be upon him) ; Because it is one of the sacred texts after the Book of God 

Almighty, and in it his noble spirit, thoughts, meanings and words, whether they 

were directly or indirectly, melted. In addition, this test was a re-reading of the 

heritage in general; Therefore, the study was based on two axes:                                                                                                                              

                                                                                                        

First: He was interested in studying the theoretical framework that followed the 

concept of intertextuality among the ancient Arabs, an attempt to root this term, then 

touching on the concept of intertextuality among Arab and Western modernists, and 

then referring to the patterns of intertextuality.                                                                                                          

As for the second axis: it was devoted to the applied framework on the text 

(Supplication of the Scar) and divided into two parts: the first: direct Quranic 

intertextuality, and the second: the detection of indirect intertextuality and the 

clarification of the reference to it in some specialized models in explaining the 

virtues of the saints and the biography of the prophets (peace be upon them), and in 

Disclosure of the identity of Imam Al-Hujjah (peace be upon him).                                                                                                                                        
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 أواًل : االطار النظري :
 مفيـو التناص عند العرب القدماء :

يعد التناص سمة مف سمات الدراسة النصية الحديثة ، وىو آلية مف آليات التماسؾ 
التي يرابط بيا النص مع النصوص السابقة عميو ، وجعؿ النص ممتقى لنصوص 
نما ىو منطقة تمتقي فييا ثقافات  متنوعة ؛ ألف النص ليس مف ابداع المنشئ وحده وا 

كمـ في كالمو ليتكوف نسيج نصو الذي مختمفة مف نصوص قديمة وحديثة يدخميا المت
يتسـ بالداللة الجديدة بحسب السياؽ الذي انتقؿ إليو ، فضاًل عف اكتساب النص 
المعنى الذي يكوف بعيدًا عف النص الذي كاف ينتمي إليو ، ولـ يكف ىذا المفيوـ ظير 

نما امتد مف اصولو إلى الدراسات العربية القديمة تحت مسميات مخ تمفة حديثًا ، وا 
فضاًل عف أنو لـ يرد عند العرب بالمعنى الحرفي وكمصطمح نقدي لو اصولو ومدلولو 
نما وردت إشارات تشير إلى وجوده قديمًا بداللة ما اشار إليو  المرتبط باألدب والنقد ، وا 
حاـز القرطاجني في كتابو عف تضميف الشاعر كالمًا لغيره أو يذكر بعض الكالـ بنوع 

لتضميف فيحيؿ عمى ذلؾ أو يضمنو ، أو يدمج اإلشارة إليو ، أو يورد مف التغيير أو ا
معناه في عبارة اخرى مف جية نقؿ أو قمب العبارة إلى مكاف أحؽ بو مف المكاف الذي 

، وما أشار إليو القرطاجني داللة أف ىذا المفيوـ لـ يكف مصرحًا بو ،  (ٔ)ىو عميو 
نما أشير إليو فيما يخص التحوير أو ال تغيير في بنية النص الشعري ، وىذا يقترب وا 

مف داللة المصطمح ، ولو تتبعنا كتب التراث األدبي والنقدي لوجدنا الكثير مف 
المسميات القريبة منو والشديدة الصمة بالنص مثؿ ) التضميف واالقتباس والتمميح ، 

ظ وجود ، وعمى أثر ما تقدـ يمح (ٕ)واإلشارة والسرقة والمعارضات والمناقضات ( 
مالمح ىذا المصطمح في الشعرية العربية القديمة التي فطنت لعالقة النص بالنصوص 
االخرى كما في الشعر الجاىمي المتمثؿ بالمقدمة الطمية التي تعكس شكاًل لسمطة 
النص وعالقة النصوص ببعضيا )) ولمتداخؿ النصي بينيا لتكوف المقدمة الطممية 

الوقوؼ والبكاء ، وذكر الدمف فيذا إنما يفتح افقًا واسعًا تقتضي ذات التقميد الشعري مف 
 .( ٖ)لدخوؿ القصائد في فضاء نصي متشابؾ ووجود تربة خصبة لمتفاعؿ  النصي ((
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وىذه اإلشارات كانت واضحة في كتب التراث النقدي التي عالجيا أصحاب 
يف أبي تماـ ىذه الكتب في بعض مؤلفاتيـ امثاؿ اآلمدي في الموازنة التي اقاميا ب
، وىذا مما  (ٗ)والبحتري والوساطة لمجرجاني ، واإلبانة عف سرقات المتنبي لمحميدي 

يدؿ عمى مدى تأصؿ ظاىرة التناص في الشعر العربي ومعالجة النقاد العرب الكثير 
مف النصوص بأشكاؿ التناص المتنوعة ولكف تحت مسميات مختمفة تشير إلى التداخؿ 
بيف النصوص التي استمرت وبرزت بوضوح في العصر اإلسالمي واألموي والعباسي ، 

بنصوص القرآف الكريـ واإلستفادة مف معانيو وأفكاره وألفاظو وأصبح التأثر واضحًا جدًا 
المتناسقة أو بيف نص نثري ، ونص شعري ، وىذا مما يدؿ عمى ظيور التناص عند 

 القدماء تحت مسميات وتمميحات تشير إلى وجود آثاره في الدراسات العربية القديمة .
 مفيـو التناص عند المحدثيف العرب والغرب :

التناص في البمداف العربية متأخرًا في السبعينيات مف القرف  ظير مصطمح
العشريف عند النقاد المغاربييف والمبنانييف مثؿ ) محمد مفتاح ، سعيد يقطيف ، محمد 

، وقد حاوؿ النقاد العرب ربط المصطمح الحديث بالموروث  (٘)بنيس ، بشير القمري (
اخرى كالسرقات والمعارضات النقدي مف خالؿ التفريؽ بيف التناص ومصطمحات 

، وقد أشار محمد مفتاح إلى الثقافة والمعرفة فيما بيف المتناص  (ٙ)والمناقضات 
والمتمقي أو القارئ وعدىا مف الشروط التي يجب توفرىا في األثنيف وأف )) أساس إنتاج 
أي نص ىو معرفة صاحبو لمعالـ وىذه المعرفة ىي ركيزة تأويؿ النص مف قبؿ المتمقي 

؛ لذلؾ فأف النص والمتناص والمتمقي ىـ العناصر األساسية في عممية  (ٚ)ايضًا ((
التناص ، التي تعتمد بشكؿ كبير عمى قوة ذاكرة القارئ الذي يقؼ متأماًل في داللة 
النصوص ، ويمتجأ في بعض األحياف إلى التأويؿ ليشكؿ نصًا جديدًا يتفاعؿ مع النص 

يدؿ عمى أف المتناص سواء أكاف شاعرًا أـ كاتبًا أـ   ا مماالمستدعاة لإلفادة منيا ، وىذ
 ، اثناء مارستو التناص . (ٛ)غير ذلؾ عمى دراية ووعي تاـ 

وقد تعامؿ الغذامي مع النص عمى أنو بنية مفتوحة عمى غيره مف النصوص 
السابقة عميو ، وىو بيذا يناقض فكرة البنية المغمقة ، وقد ربط بيف مصطمح التناص 

يث بمفيوـ االستطراد الذي كاف سمة بارزة في مؤلفات العرب القدماء حيف قاؿ الحد
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إف ظاىرة تداخؿ النصوص ىي سمة جوىرية في الثقافة في ذاكرة اإلنساف العربي ))
ممتزجة ومتداخمة في تشابؾ عجيب ومذىؿ ولقد شاع تسمية ذلؾ باإلستطراد ، وىذا ما 

ذلؾ تداخؿ نصوص لو ما يبرره وما توصؼ بو مؤلفات الجاحظ ولكف الحؽ أف 
، وقد أشارت مي نايؼ إلى مفيوـ التناص مف  (ٜ)يستدعيو مف النصوص نفسيا(( 

خالؿ الكشؼ عف إبداع النص األدبي عندما يستدعي نصوص أدبية ُأخرى خارجة عف 
، وىذا دليؿ عمى وجود عالقة بيف نص جديد وآخر قديـ تتشابؾ خيوطيما  (ٓٔ)النص 

جديدًا يشير إلى دالالت جديدة ، وقد ذىب بعض النقاد إلى أف النصوص لتكوف نصًا 
أما النظرية الغربية لمفيوـ  (ٔٔ)الجديدة ما ىي إال قراءات جديدة لنصوص سابقة عمييا 

 التناص التي كاف ليا الفضؿ الكبير في والدة ىذا المفيـو وىي 
) النظرية الحوارية ( التي دعا إلييا الروسي ) باختيف ( ، وجعؿ قياميا عمى فكرة 
فحواىا أنو لما كانت الحوارية مع كالـ اآلخريف ىي عالقة في جوىرىا متباينة ومولدة 
لتأثيرات أسموبية مميزة داخؿ الخطاب ، فإنيا تستطيع أف تتشابؾ تشابكًا وثيقًا يصعب 

 . (ٕٔ)العالقة عند التحميؿ األسموبي  التمييز بيف طرفي ىذه
ويذىب أصحاب التناص وبمقدمتيـ الباحثة الفرنسية ) جوليا كريستيفا ( التي 

ـ( حيف أشارت إلى إف التناص ىو )) ٜٚٙٔ-ٜٙٙٔتبمور لدييا المفيوـ بيف عامي )
جممة المعارؼ التي تجعؿ مف الممكف لمنصوص أف تكوف ذات معنى ، وما أف تفكر 

النص بإعتباره معتمدًا عمى النصوص التي استوعبيا وتمثميا ، فإننا نستبدؿ  في معنى
، وىي بيذا التعريؼ تؤكد عمى أف التناص  (ٖٔ)بمفيوـ تفاعؿ الذوات مفيـو التناص ((

ما ىو إال تفاعؿ نصي يحدث داخؿ نص واحد ، وكؿ نص ىو إمتصاص أو تحويؿ 
مفيوـ التناص في النقد الحديث ،  لنصوص ُأخرى ، وتعد ) كريستيفا( أوؿ مف بمور

وىو مفيوـ ما لبث أف تناولو بعدىا العدد الكبير مف الكتاب باإلضافة والتعديؿ ، 
بصورة اتسع معيا ُأفؽ ىذا المفيوـ ، واتضحت معالمو ، وقد استعمؿ ) ريفاتير( ىذا 

قارئ بحيث المفيوـ بإعتباره المرجعية لألعماؿ األدبية وأنو فيمو بجانب التمقي عند ال
ينظر إلى التناص عمى أنو )) إدراؾ القارئ لمعالقات الموجودة بيف عمؿ وأعماؿ ُأخرى 
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ال تشترؾ معو في زمف الروي وأف اتفقت  معو  في  (ٗٔ)سبقتو أو جاءت تالية عميو ((
 الوزف وبعض األمارات الفنية .

 وقد استطاع ) روالف بارت ( أف يعمؽ في مصطمح التناص مف خالؿ توسع
دالالتو ، وتمركزه بيف جماليات التناص ، وبيف ماىية الكتابة ، وأخذ ينظر إلى المؤلؼ 
بكونو ناسخًا يعيد كتابة النص الذي كاف حاضرًا بطريقة ما ، فضاًل عف أف كؿ نص 

 . (٘ٔ)ما ىو إال نسيج مف إقتباسات تنحدر مف مصادر ثقافية مختمفة 
و مف أكثر النقاد المعاصريف توسعًا في أما الناقد الفرنسي ) جيرار جينيت ( في

مصطمح التناص واشتقاقاتو ، إذ يذىب إلى أف موضوع  الشاعرية ليس في النص في 
نما تتحقؽ في النص الجامع ، وقد حدد أصناؼ التناص باالستشياد  حالتو اإلنفرادية وا 

ديـ والسرقة والنص الموازي الذي يكشؼ عف عالقة النص بالعنواف والمقدمة والتق
والتمييد ، وبالوصؼ النصي الذي يحدد العالقة بيف النص والنص الذي يتحدث عنو ، 

  (ٙٔ)وبالنصية الواسعة التي تبيف عالقة االشتقاؽ بيف النص القديـ والجديد 
وعمى أثر ما تقدـ ذكره يمحظ أف مفيوـ التناص يقوـ عمى إلغاء الحدود بيف 

لذي يضمنيا المؤلؼ بنصو الجديد ، إذ النص والنصوص أو الوقائع أو الشخصيات ا
تأتي ىذه النصوص موظفة ومذابة في النص فتفتح آفاقًا دينية أو أدبية أو تاريخية ، 
مما يجعؿ النص ممتقى ألكثر مف زمف أو حدث أو داللة فيصبح النص الجديد غنيًا 

ور ، بالدالالت والمعاني ؛ ألف التناص حركة تفاعمية يتضمف أصواتًا مختمفة تتحا
 ويشمؿ عمى نصوص مف الماضي والحاضر .

وىذا مما يشير إلى أىمية التناص في كونو سياقًا أدبيًا يربط العمؿ األدبي 
بالحياة عبر اإلستعانة بالنصوص اأُلخرى سواء أكاف عماًل أدبيًا أـ دينيًا أـ اسطوريًا ، 

 (ٚٔ)المبدع والقارئ  مما يجعؿ النص الجديد يحقؽ العممية األدبية لمتواصؿ الناجح بيف
، وعمى الرغـ مف كثرة اآلراء وتعدد المفاىيـ لمصطمح التناص فيما سبؽ ذكره إال أف 
اآلراء جميعًا تتفؽ عمى أف التناص ىو والدة نص مف نصوص ُأخرى سابقة عميو ، 
يدخؿ معيا في عالقات كثيرة ومتداخمة ، فيو نتاج لعدد ال يحصى مف النصوص ، 
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اص واسع االنتشار عند الكثير مف النقاد األوربييف والعرب والقى قبواًل وبيذا أصبح التن
 واىتماما واسعًا يرجع إلى اسباب منيا الجدة ونجاحو كمصطمح نقدي .

 أنماط التناص .
نما يكوف الكاتب عمى  إف عممية إنتاج الكاتب لنص ليست نشاطًا منفردًا ، وا 
معرفة بعدد كبير مف النصوص التي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إنتاجو ، 
ومف ىنا ينصب اىتمامنا عمى التناص مف منطمؽ قصد الكاتب وتواصمو مع التراث 

ف ناحية ، وبثقافة المتمقي مف ناحية ُأخرى ، والسياؽ الثقافي والمخزوف المعرفي لديو م
كما يرتبط التناص بمغة النص فيتخمؿ نسيج النص مرتبطًا بالشواىد القرآنية والشعرية 
والنثرية ، مما يزيد مف الكفاءة اإلعالمية لو ، ويسيؿ عممية إدراكو وفيمو بإعتبار أف 

نية واألحاديث النبوية النص مف إبداع الكاتب ، فيصبح التناص مع الشواىد القرآ
الشريفة والشعر والنثر الخ مف الوسائؿ التي تزيد في بياف الغاية أو اليدؼ ، وتوضيح 
الموضوعات التي يتطرؽ الكاتب إلى عرضيا اثناء إنتاج النص ، ودليؿ عمى ثقافتو 
ومعرفتو الدقيقة والمتواصمة مع النصوص المقتبسة سواء أكانت دينية أـ غير ذلؾ مما 

دو التناص في النص عمى ىذا النحو ويكتسب سمة التأثير بالمتمقي عف طريؽ المغة يغ
المستخدمة التي تتالءـ مع موضوع النص سواء أكاف نص دعاء أـ نص نثري بحيث 
يغدو التناص جزءًا مف نسيج النص أو لبنة مف لبنات البناء تنسبؾ فيو ، فضاًل عف 

لية لتماسؾ النص ووحدة موضوعو مثؿ اجتماع أدوات التماسؾ النصي مع ىذه اآل
.وعمى أثر ما تقدـ ذكره يتضح أف التناص  (ٛٔ)أدوات الربط والبنية العميا والبنية الكبرى 

يكوف تابعًا لمجموعة نصوص سابقة عميو زمنيًا ومكانيًا ، وقد أشار بعض الباحثيف 
عمى الوعي  العرب إلى أف التناص يقوـ أما عمى العفوية وعدـ القصد ، أو يعتمد

، وبعد عرض ىذا الموجز يتبيف لنا أف التناص ينقسـ إلى نوعيف اساسييف  (ٜٔ)والقصد 
 -ىما :

 -التناص المباشر ) الحرفي ( :  -ٔ
وىو ما يطمؽ عميو ) تناص التجمي ( وىو عممية إعادة إنتاج النص ، حيث 

وص السابقة يتجمى فيو توالد النص وتناسمو مف جراء استقطاب العدد الكبير مف النص
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والمزامنة في عممية  تمازج النصوص واألفكار والجمؿ ، ويدخؿ ضمنو ما ورد عف نقاد 
 (ٕٓ)) اإلقتباس والتضميف واإلستدعاء (العرب القدامى في قضايا النقد القديـ أمثاؿ 

ويسمى ايضا اإلقتباس الواعي أو الشعوري ؛ ألف الكاتب يكوف واعيًا بو ، فيقـو 
بإمتصاص وتأويؿ النصوص مف خالؿ التفاعؿ النصي إلى نص جديد يستحضر فيو 

 الشواىد المقتبسة لغة ومعنى كالشواىد القرآنية واالحاديث النبوية والشعرية والنثرية .
 -التناص غير المباشر : -ٕ

ويسمى التناص اإليحائي ، ويقصد بو التناص الذي يعتمد عمى اإليماء دوف 
تصريح ، ويعتمد عمى المعنى مف دوف المفظ .وتحديد ىذا النوع يتوقؼ عمى ثقافة 
القارئ ، فضاًل عف أنو يقوـ في إستراتيجيتو عمى اإلمتصاص والتذويب والتحويؿ 

لدكتور ) محمد عزاـ ( تحت عنواف والتفاعؿ ، وىذا النمط مف التناص أشار إليو ا
التناص الخارجي وعده مف األنواع الصعبة عمى القارئ ، وخاصة القارئ غير المثقؼ 
، وذلؾ حيف قاؿ )) بأنو حوار بيف نص ونصوص ُأخرى متعددة المصادر والمستويات 
، وعممية إستشفاؼ التناص الخارجي ليست بالسيمة ، وخاصة إذا كاف النص مبنيًا 

حاذقة ، ولكنيا ميما تسترت واختفت فال تخفى عمى القارئ المطمع الذي بإمكانو  بصفة
، والتقاط ىذا النوع مف التناص مف بيف ثنايا النص  (ٕٔ)إعادتيا إلى مصادرىا ((

عادتيا إلى مصادرىا األصمية ، وال سيما أننا في ىذا البحث سنقـو بدراسة ىذيف  وا 
يقية تحميمية تيدؼ إلى تسميط الضوء عمى النوعيف في دعاء الندبة دراسة تطب

النصوص المقتبسة مف القرآف الكريـ فقط ؛ ألنو موضع الدراسة عممًا بأف نص الدعاء 
موسوعة متضمنة مف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية واستثمارىا في الخطاب بما 

طالة فضاًل عف تبسيطو لمعنى المرج عية الدينية يغنيو ويكثؼ مغزاه مف غير اسياب وا 
 في أوجز عبارة وأدؽ لفظة وأفصحيا .

 ثانيًا : اإلطار التطبيقي 
نستعرض في ىذا الجانب التطبيقي أنماط التناص القرآني في دعاء الندبة 
لإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( ، ففيو تحقيؽ حضور النص اآلخر المقتبس أو المضّمف 
ستثماره في الدعاء بما يغنيو ويقوي معناه ، ويكثؼ مغزاه مف غير  مف القرآف الكريـ ، وا 
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طالة ، ومف مسوغات ىذا ا لتناص في ىذا النص المقدس داللة عمى مكانة اسياب وا 
اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( دينيًا وثقافيًا والتأثر بجده الحبيب المصطفى ) صمى اهلل 
عميو والو وسمـ ( وآؿ بيتو الطيبيف الطاىريف بعمميـ وأخالقيـ ودقتيـ في إختيار 

ا ، وقدرتيـ عمى األلفاظ ، وتصوير المعاني قبؿ حصوليا بالفعؿ أو بعد حصولي
تشخيص الفكرة في األدعية عف طريؽ التقابؿ الصوري أو اإلستعانة بالحسيات 
والمدركات لتقريب الفكرة أو المجوء إلى التدرج في تشخيصيا حتى تتنامى شيئا فشيئًا 
وتتسع لتصؿ ذروتيا ، وىذا ما نالحظو في دعاء الندبة  وعمى أثر ما تقدـ ذكره يمحظ 

 -آني يقسـ إلى قسميف :أف التناص القر 
 أوليما : التناص القرآني المباشر :

ورد ىذا النوع مف التناص في مواضع معينة مف الدعاء مختصة في بياف سيرة األنبياء 
 واالئمة 

) عمييـ السالـ ( ، وألقابيـ وكناىـ القرآنية والمصائب التي جرت عمييـ ؛ ليزداد قربنا 
ف الكريـ بالحديث عنيـ في كثير مف آياتو الشريفة ، منيـ ومعرفتيـ ، وقد افاض القرآ

وىذا أمٌر ليس بالغريب أو الجديد ؛ ألف اهلل سبحانو وتعالى اودع فييـ نوره وجعميـ 
أوعية مشيئتو ومظاىر عممو وقدرتو ، وجعميـ أولياًء عمى الكوف ، ومف المواضع التي 

الحجة ) عميو السالـ ( في  ذكرت في الدعاء تؤيد ىذا النوع ما جاء في قوؿ اإلماـ
بياف مكانة النبي محمد ) صمى اهلل عميو والو وسمـ ( وآلو ) عمييـ السالـ ( عند اهلل 
َؿ بيٍت ُوِضَع لمناس ، لمَّذي ببكَة  ـْ أوَّ عز وجؿ العظيمة حيف قاؿ )) وجعمَت لُو ولُي

،  (ٕٕ)دخمو كاف آمنًا ((مباركًا ُىدًى لمعالميف ، فيو آياٌت بيناٌت ، مقاـ إبراىيـ ، وَمْف 
،  (ٖٕ)ويمحظ أف اإلماـ في ىذا الموضع يقتبس النص القرآني مف دوف تحوير أو تغيير 

وىذا مما يجعؿ ىذا النص مف اقوى النصوص وابدعيا ؛ ألنو يجعؿ النص أكثر 
يضاحًا لممعنى لدى المتمقي ، وفي موضع آخر يقتبس اإلماـ  إقترابًا مف الواقع ، وا 

و السالـ ( في الدعاء آية التطيير المباركة لفظًا وتركيبًا وجعميا منسجمة الحجة ) عمي
مع نسيج الدعاء النثري مما يزيد في تقوية المعنى الذي أراد اإلماـ ) عميو السالـ ( 
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إيصالو إلى المتمقي ، ويتضح ذلؾ في قولو ) عميو السالـ ( : )) وُقمَت إنَّما يريُد اهلل 
ـْ الرج ـْ تطييرًا ((لُيذِىَب عنُك  .  (ٕٗ)َس أىؿ البيِت وُيطيرُك

وقد كاف اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( دقيقًا في إختيار الموضع المناسب 
، بعد العرض الموفي في الدعاء بمضموف اآلية في الكالـ الذي  (ٕ٘)لإلقتباس القرآني 

سبؽ ىذا الموضع موضحًا  مكانة وطيارة أىؿ البيت ) عميـ السالـ ( فيـ طاىروف 
ألنفسيـ ومطيريف لغيرىـ ، وذلؾ عند مواالتيـ والدخوؿ في حصنيـ الحصيف ، وىـ 

ترسؿ الدعاء بالشواىد منزىوف عف الشرؾ والخطأ والميو واألخالؽ الذميمة ، ويس
القرآنية المأخوذة لفظًا ومعنًى لمطابقة المعنى المالئـ مع مراجع اإلماـ ) عميو السالـ ( 
وتطمعاتو حيف ذكر في الدعاء آيات األجر الثالث في القرابة التي افترض اهلل عمينا 

ميِو وآلِو ، مودة االئمة ) عمييـ السالـ ( حيف قاؿ : )) ثـ جعمت أْجَر محمٍد صمواتَؾ ع
، وقد  (ٕٙ)مودتيـ في كتابَؾ ، َفُقمَت ُقْؿ ال اسألُكـ عميِو أجرًا إالَّ المودََّة في الُقربى ((

اقتبس اإلماـ ) عميو السالـ ( مباشرة في نص الدعاء اآلية المباركة )) ُقْؿ ال اسألكـْ 
ذا النوع يفقد عنصر إقتباسًا حرفيًا مما يجعؿ ى (ٕٚ)عميو أجرًا ، اال المودة في القربى ((

اإليحاء ؛ ألنو ابتعد في ىذا الموضع المتناص عف الغموض واإللتجاء إلى المعنى 
الصريح المباشر ؛ ألف الموقؼ والموضع يتطمب منو ذلؾ ، وىو بياف ثواب اهلل تعالى 

 . (ٕٛ)ورضاه لمف يحب أىؿ البيت ) عمييـ السالـ (
ؿ البيت ) عمييـ السالـ ( بآية ثالثة ويؤكد اإلماـ ) عميو السالـ ( أجر مودة أى

في الموضع نفسو بقولو : )) َوُقمَت ما أسألكـ عميِو ِمْف أجٍر ، إالَّ مف شاء أْف يتخَذ إلى 
المتكرر لتقوية المعنى وتأكيده  (ٖٓ)، وىذا يدؿ عمى التناص القرآني  (ٜٕ)ربّْو سبياًل ((

عميو السالـ ( إلى التحوير أو في ذىف القارئ أو السامع ؛ لذلؾ لـ يمجأ اإلماـ ) 
التغيير بؿ يورد اآلية القرآنية بحرفيتيا مما اصبح تضمينو صورة مكررة طبؽ االصؿ 

 عما سبقو في بياف أجر مودة اىؿ البيت ) عمييـ السالـ ( .
ومف االمثمة اأُلخرى عمى ىذا النوع مف التناص ما افتتح بو الدعاء حيف قاؿ 

فقد اختار اإلماـ ) عميو  (ٖٔ)) الحمُد هلل َربَّ العالميَف ((اإلماـ ) عميو السالـ ( )
في مفاتيح دعاء الندبة ، وىذا مما يدؿ عمى  (ٕٖ)( اإلستشياد بالنص القرآني السالـ
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اسموبو الدقيؽ في اختيار الموضع المناسب لمتناص القرآني ، فذىب إلى إبتداء الدعاء 
 (ٖٖ)تناسب مع سور القرآف والكتب السماوية باآلية التي تدؿ عمى الثناء الجامع الذي ي

. فيي تشير إلى أف الكتب السماوية جمعت في القرآف ، والقرآف جمع في سورة الفاتحة 
؛ فمذلؾ نجد اإلماـ ) عميو السالـ (  (ٖٗ)، وأوؿ آية فييا )) الحمد هلل رب العالميف ((

ء واألولوية كما جاء في يحدث مقاربة بيف حمده وحمد القرآف الكريـ ، فيعطيو االبتدا
القرآف الكريـ ، وىذا مما يدؿ عمى أف اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( سار في صياغات 

 الحمد عمى وفؽ المنيج القرآني والنسؽ النبوي .
 -ثانيًا : التناص غير المباشر ) اإليحائي ( :

وىو التناص الذي يستنبط مف النص استنباطًا ، ويرجع الى تناص االفكار أو 
المقروئ الثقافي أو الذاكرة التاريخية التي تستحضر بمعناىا ال بحرفيتيا أو بمغتيا وتفيـ 

يماءاتو ) ( ، وتحديد ىذا النوع يتوقؼ عمى تتبع ورود ٖ٘مف تمميحات النص وشفراتو وا 
القرآني مستدليف بذلؾ بالرجوع إلى المصادر التي  بعض مفردات الدعاء في النص

تكشؼ عف ذلؾ مثؿ الشروحات والتفاسير ، وفيما يأتي نعرض بعض االمثمة الدالة 
 -عمى ىذا النوع إلى تقسيـ بحسب موضوعاتو التي تتضح فيما يأتي :

 مناقب االولياء : -أ
ممو الزاخر وذاكره يستفيد اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( مف ثقافتو الدينية وع

بالعودة الى المرجعية الدينية المتمثمة بآيات الذكر المبيف ، فيخرج ببعض األلفاظ التي 
تنصير وتندمج مع نص الدعاء لتكوف نصًا جديدًا ذات داللة ترتبط بالنص وسياؽ 
إنتاجو ، وىو األكثر شيوعًا في الدعاء كما في قوؿ اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( )) 

ـَ تسميمًا ((وصمَّ  ى اهلُل عمى سيدنا محمد نبيِو والِو ، وسَم
، وذكر الصالة عمى  (ٖٙ)

الرسوؿ ) صمى اهلل عميو والو وسمـ ( مشفوعًا بالحمد إبتداءًا لغرض إنصراؼ السامع 
إلى ىذا المقصد ، وجاءت ىذه الفقرة بتناص مع النص القرآني المتمثؿ بقولو تعالى : 

أمنوا صموا عميو وسمموا  يصموف عمى النبي يا أييا الذيف )) إفَّ اهلل ومالئكتوُ 
 . (ٖٚ)((تسميماً 
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ويضاؼ إلى ىذه الفقرات مقاطع صريحة مستقاة مف تعاليـ القرآف الكريـ ، 
وممزوجة بروعة البياف ، تـ عف عمؽ إيماف اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( باهلل والرضا 

) عميو السالـ ( : )) الميـ لؾ الحمُد عمى ما بقضاء اهلل والتسميـ ألمره كما في قولو 
، فيمحظ مف نص  (ٖٛ)جرى بو قضاُؤؾ في أوليائؾ الذيف استخمصتيـ لنفسؾ ودينؾ ((

الدعاء ذكر لفظة ) أوليائؾ ( المضافة الى الضمير العائد عمى انو تعالى لو مقاـ مف 
اهلل ال خوٌؼ عمييـ وال البالغة والفصاحة ، وىو نظير قولو تعالى : )) إال إفَّ أولياء 

وقد بيف اإلماـ عمي ) عميو السالـ ( معنى كممة ) أولياء ( وخصيا  (ٜٖ)ىـ يحزنوف ((
بقوـ اخمصوا هلل وتعالى في عبادتو ونظروا الى باطف الدنيا حيف نظر الناس الى 

 . (ٓٗ)ظاىرىا
وفي الموضع نفسو مف الدعاء عبارة : )) استخمصتيـ لنفسؾ ودينؾ (( ففيو 

شارة الى اآلية القرآنية : ))أئتوني بو أستخمصو لنفسي ((تن ويقاؿ استخمصو  (ٔٗ)اص وا 
.وىو ايضا فيو تناص مف قولو تعالى مخاطبًا  (ٕٗ)إذا جعمو خالصًا لنفسو وخاصًا بو

 . (ٖٗ)لنبيو موسى ) عميو السالـ ( بقولو : )) واصطفيتؾ لنفسي ((
العبائر التي ليا نظائر في ويسترسؿ اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( بذكر 

ـْ جزيَؿ ما عندؾ  القرآف الكريـ ، كما في قوؿ الحجة ) عميو السالـ ( : )) اخترَت َلُي
. فعبارة )) النعيـ المقيـ ،  (ٗٗ)مف النعيـ الُمقيـ ، الذي ال زواؿ بمو وال اضمحالؿ ((

لقرآني ، كما الذي ال زواؿ لو وال اضمحالؿ (( مما ال شؾ فييا إنيا تناص مع النص ا
، فجممة )) ال زواؿ لو  (٘ٗ)في قولو تعالى )) ليـ فييا نعيـ مقيـ .. خالديف فييا أبدًا ((

 وال اضمحالؿ (( جاءت تفسير لقولو تعالى : )) خالديف فييا أبدًا (( .
وقد ترد المفظة في الدعاء مقتبسة مف آيات بعض السور بمواضع مختمفة ، 

رجة ( التي وردت في الدعاء بمفظ الجمع ) درجات ( كما ىو الحاؿ في لفظة ) الد
) عميو السالـ ( : )) بعد اف شرطَت عمييـ الزُّىد ، ويتضح ذلكـ في قوؿ االماـ الحجة 

، فقد اقتبسيا االماـ الحجة )  (ٙٗ)في درجاِت ىذه الدني الدَّنية ، وزخرفيا وزبرجيا ((
بعضيا بصيغة الجمع والبعض  عميو السالـ ( مف عدة سور في القرآف الكريـ ورد

،  (ٚٗ)اآلخر بصيغة المفرد ، فمثاؿ األوؿ قولو تعالى : )) ليـ درجاٌت عند ربّْيـ ((
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، فيمحظ أف  (ٛٗ)ومثاؿ الثاني يتضح في قولو تعالى : )) ولمرجاؿ عمييفَّ درجة ((
يا ( ، وفي الدعاء نفسو لفظة ) زخرف (ٜٗ)المعنى المراد مف الدرجة ىي المنزلة الرفيعة 

فيي ايضا مستعارة مف مفردات قرآنية تشير إلى معاٍف تتوافؽ مع ما يجوؿ في عقمو ؛ 
لذلؾ اخرجيا اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( بدعائو بثوب مثابو بثوب ألفاظ القرآف 

.وقولو تعالى :  (ٓ٘)الكريـ ويتضح ذلؾ في قولو تعالى : )) أخذْت االرُض زخرفيا ((
( ، ويمحظ ٕ٘، وقولو تعالى : )) وزخرؼ القوؿ غرورًا (() (ٔ٘))) بيٌت مف زخرؼ ((

اف مضموف ) الزخرفة ( ووصفيا لمدنيا مستوحى مف آيات عديدة وردت في الذكر 
 الحكيـ منيا:
 . (ٖ٘))) وال تعد عيناؾ عنيـ تريد زينة الحياة الدنيا (( -
 . (ٗ٘))) وما اوتيتـ مف شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتيا (((  -
 . (٘٘)كنتفَّ تردف الحياة الدنيا وزينتيا (()) إف  -

وفي موضع اخر وىو اعطاء منصب الوالية لألولياء واتصافيـ بصفة النبوة 
، ويتضح ذلؾ بقوؿ االماـ والرسالة بعد االستشراط عمييـ أف يزىدوا في درجات الدنيا 

 .(ٙ٘)((بتيـقبمتيـ وقر ، ف، وعممت منيـ الوفاء بوِ فشرطوا لؾ ذلؾ)):(عميو السالـالحجة )
ففي جممة )) فقبمتيـ وقربتيـ (( بتناص إيحائي مع قولو تعالى : )) ثـ دنا 

، فيتضح ذلؾ بمفظة ) القرب ( التي يقع  (ٚ٘)فتدلى ، فكاف قاب قوسيف أو ادنى ((
عمييا التناص في ىذا الموضع لتقارب المعنى ، وانصياره في النص ليممع معنى 
شارة إلى أف ىذا القرب ليس حقيقيًا ، وانما  المقرب الذي قربت منزلتو عند اهلل تعالى وا 

عند مميؾ  معنويًا وروحانيًا وىو المنشار إليو بقولو تعالى : )) في مقعد صدؽٍ 
ويسمى في عرؼ القوـ والمكانة ، قالوا وىي المنزلة التي ىي ارفع المنازؿ  (ٛ٘)((مقتدر

 .(ٜ٘)تعالى عند اهلل 
 سيرة االنبياء ) عمييـ السالـ ( : -ب

يستعرض دعاء الندبة جممة مف معاجز األنبياء ومناقبيـ ومف خالؿ اإلشارة 
رجع اصميا إلى النص القرآني نبدأ الدعاء والتمميح لتمؾ المعاجز استطاع القارئ اف ي

 -بذكر :
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 التناص اإليحائي في ذكر النبي آدـ ) عميو السالـ ( : -ٔ
ويتضح ذلؾ حيث اشار إليو بقولو : )) فبعٌض أسكنتُو جنتؾ ، إلى أف اخرجتو 

، حيث تأثر اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( بقولو تعالى : )) قمنا يا ادـ  (ٓٙ)منيا ((
أسكف انت وزوجؾ الجنة وكال منيا رغدًا حيث شئتما وال تقربا ىذه الشجرة فتكونا مف 
الظالميف ، فازليما الشيطاف عنيا واخرجيما مّما كاتنا فيو وقمنا أىبطوا بعضكـ لبعض 

وجعؿ نص الدعاء يشير إلى ما  (ٔٙ)ومتاٌع الى حيف ((عدوّّ ولُكـ في االرض مستقٌر 
 تـ تفصيمو في القراف الكريـ .

 التناص اإليحائي في ذكر النبي نوح ) عميو السالـ ( : -ٕ
ويتضح في قوؿ االماـ الحجة ) عميو السالـ ( : )) وبعٌض حممتو في فمكؾ 

ا النص إشارة وتمميح لما قد تـ ففي ىذ (ٕٙ)ونجيتو َوَمْف آمَف َمَعُو مف اليمكة برحِمتَؾ ((
تفصيمو فير قولو تعالى : )) فكذبوه فأنجيناه والذيف معو في الفمؾ واغرقنا الذيف كذبوا 

 . (ٖٙ)بآياتنا ((
)) فكذبوه فنجيناه ومف معو في الفمؾ وجعمناىـ خالئؽ واغرقنا الذيف كذبوا بآياتنا  -

))(ٙٗ ). 
المرسميف ... فأنجيناه ومف معو في الفمؾ ومثؿ ذلؾ قولو تعالى : )) كذب قوـ نوح  -

َـّ اغرقنا َبْعُد الباقيف (( ، وىذه اآلية داللة عمى نجاة النبي نوح )  (٘ٙ)المشحوف ، ث
 .  (ٙٙ)عميو السالـ ( ومف معو في السفينة وغرؽ الكافريف 

يحاء وتناص مف قولو تعالى :  -  وكذلؾ وردت لفظة ) الفمؾ ( في الدعاء وىي إشارة وا 
 . (ٚٙ)اصنع الفمؾ بأعيننا ووحينا (()) و 

 -التناص االيحائي في ذكر النبي ابراىيـ ة) عميو السالـ ( : -ٖ
يعمد اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( إلى االشارة إلى النبي إبراىيـ ) عميو 

لنفسَؾ خمياًل  السالـ ( عف طريؽ عرض مناقبو ويتضح ذلؾ بقولو  : )) بعٌض أتخذتوُ 
 .( ٛٙ)، وسالؾ لساَف صدٍؽ في االخريف فأجبتو وجعمت ذلؾ عمّيًا (( 

شارة مف قولو تعالى : )) واتخذ اهلل ابراىيـ خمياًل ((  (ٜٙ)وىذا المقطع بتناص وا 
، أما المقطع الثاني مف الدعاء : )) وسألؾ لساف صدٍؽ في االخريف فاجبتو وجعمتو 
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إلى النص القرآني كما فسر قولو تعالى : )) ربّْ الىْب لي  ذلؾ عمّيًا (( ، ففيو إشارة
، وكذلؾ في  (ٓٚ)حكمًا والحقني بالصالحيف ، واجعؿ لي لساف صدٍؽ في االخريف ((
 .( ٔٚ)قولو تعالى : )) ووىبنا ليـ مف رحمتنا وجعمنا ليـ لساف صدٍؽ عمّيًا ((
سالـ ( بمفردات وعمى اثر ما تقدـ ذكره يمحظ تأثر اإلماـ الحجة ) عميو ال

ومعاني القرآف الكريـ ، ولذا نجده يبث في دعائو مفردات جاءت بمثابة ترجمة لقرتاف 
 بأسموب دعاء .

 -التناص االيحائي بذكر النبي موسى ) عميو السالـ ( : -ٗ
ويتجمى ذلؾ بالتمميح إلى النبي موسى ) عميو السالـ ( مف خالؿ ذكر مناقبو 

بقوؿ اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( : )) وبعٌض كممتو ِمْف بصورة مجممة ويتضح ذلؾ 
، فيذا المقطع بتناص مع قولو  (ٕٚ)شجرٍة تكميمًا ، وجعمت لُو ِمْف أخيو ردءًا ووزيرًا ((

تعالى الذي صرح بذكر اسـ النبي موسى ) عميو السالـ ( لتوكيد المعنى ويتضح ذلؾ 
ـَ اهلل موسى تكميماً  ، ويمحظ أّف ذكر االنبياء ومناقبيـ  (ٖٚ)(( بقولو عز وجؿ : ))  وكم

قد اخذ حصة مف الدعاء لذلؾ نجد اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( قد صاغ دعاءه 
واشتؽ الفاظو ومعانيو مف بحٍر ال ينفض ، فنالحظ لكؿ عبارة آية قرآنية أو إشارة أو 

الفاظو ومعانيو تمميح إلى لفظة واحدة في اآلية . وىذا يدؿ عمى تقرب روح المعاني و 
 في اعماقو واختالطيا في انفاسو .

 -التناص االيحائي في ذكر النبي عيسى ) عميو السالـ ( : -٘
فقد أشار اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( إلى ذكر النبي عف طريؽ ذكر مناقبو 

وأيدتُو ) عميو السالـ ( : ) وبعٌض أولدتو مف غير أٍب ، واتيتو البينات ، المتمثمة بقولو 
، ففي ىذه الفقرة المباركة مستوحاة في الفاظيا ومعانييا مف  (ٗٚ)بروح القدس ((

في ىذا المعنى ىو قولو تعالى :  النصوص القرآنية وأدؽ نص يعبر عف ىذا التناص
،  (٘ٚ)فيكوف (( )) إَف مثؿ عيسى عند اهلل كمثؿ آدـ خمقو مف تراب ثـ قاؿ لو كف 

 . (ٙٚ)سى بف مريـ البينات وأيدناه بروح القدس ((وقولو تعالى : )) واتينا عي
 -التناص االيحائي في ذكر النبي محمد ) صمى اهلل عميو والو وسمـ ( : -ٙ
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في ىذا التناص يمحظ تغيير اسموب االماـ ) عميو السالـ ( في ذكر اسـ النبي 
نبياء محمد ) صمى اهلل عميو والو وسمـ ( طرحو في الدعاء مقارنة مع ذكر مناقب اال

الذيف سبقوا النبي محمد ) صمى اهلل عميو والو وسمـ ( كما في قوؿ االماـ الحجة ) 
عميو السالـ ( : )) لو ال ارسمت إلينا رسواًل .. إلى أف انتييت باألمر الى حبيبؾ 
ونجيبؾ محمد صمى اهلل عميو والو وسمـ ، فكاف كما انتجبتو ، سيد مف خمقتو وصفوة 

، يصور ىذا النص شخصية الرسوؿ الرسالية في الشؤوف  (ٚٚ)مف اصطفيتو ... ((
العامة والخاصة ؛ ألنو كاف يمثؿ التجسيد الحي لمرسالة فيو القرآف الناطؽ الذي يمثؿ 
القرآف الصامت ، فجاءت ىذه الفقرات متناصة مع آيات القرآف الكريـ ؛ ومف أمثمتيا 

لوا ربنا لو ال ارسمت إلينا رسواًل قولو تعالى : )) ولو انا اىمكناىـ بعذاب مف قبؿ لقا
 فالمراد منيا قطع العذر واتماـ الحجة لمخمؽ  (ٛٚ)فنتبع آياتؾ مف قبؿ أف نذؿَّ ونخزى ((

ولفظة ) اصطفيتو( جاءت مستوحاة مف قولو تعالى : )) إف اهلل اصطفى ادـ 
 . (ٜٚ)ونوحًا واؿ ابراىيـ واؿ عمراف عمى العالميف ((

 -ماـ الحجة ) عميو السالـ ( :الكشؼ عف ىوية اإل -جػ 
بعد أف بيفِّ دعاء الندبة المبارؾ نسب وىوية االماـ الميدي ) عميو السالـ ( 
بذكر أسـ ابائو وأجداده ومناقبيـ التي تميزوا بيا عف جميع الخالئؽ ، وبتكرار اسموب 

ماـ االستفياـ بػ ) أيف ( وخروجيا إلى المعنى المجازي الذي يستدعي وجوب ندبة اإل
الحجة ) عميو السالـ ( لرفع الظمـ والجور عف االنسانية ، فضاًل عف ذكر بعض القابو 
بقولو ) عميو السالـ ( : )) ... أيفَّ المنتظر إلقامة األمِف والعوج ، ... أيف المّؤمَّؿ 
إلحياء الكتاب وحدوده ، .. أيف وجو اهلل الذي يتوجو األولياء ، .. أيف الطالب بدـ 

بكربالء ، أيف المنصور عمى مف اعتدى عميو وافترى ، .. أيف ابف النبي المقتوؿ 
 (ٓٛ)المصطفى ، وابف عمي المرتضى ، وابف خديجة الغراء ، وابف فاطمة الكبرى ... ((

، فيذه اإلشارات كميا دليؿ عمى أف المقصود بالكالـ ىو اإلماـ الميدي الحجة عمى 
كؿ ىذه الصفات التي اشار إلييا اإلماـ ) عميو االولياء ) عميو السالـ ( ، وال شؾ اف 

يحاء لورود  السالـ ( كانت بتناص مع الفيض االليي فكثير مف صفاتو كانت اشارة وا 
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الفاظيا في آيات الذكر الكريـ وفيما يأتي نعرض بعض ىذه االيحاءات لمداللة عمى 
 -ىذا النوع مف التناص غير المباشر :

المقاطع التي تبيف ىوية اإلماـ الحجة وآبائو  ففي ىذا المحور نشير إلى بعض
 (ٔٛ)الكراـ ، ومف القابيـ ) عمييـ السالـ ( في دعاء الندبة : )) يابَف السَّادِة الُمقرَّبيَف ((

، فينا داللة عمى شرؼ وعزة وكرامة اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( ، وعمى قرابة وقرب 
في كتابو الكريـ إلى ىذا المعنى في قولو : )) أبائو هلل عز وجؿ ، كما أشار اهلل تعالى 

 ، وقد خصت لفظة  (ٕٛ)عينًا يشرُب بيا المقربوف ((
) المقربوف ( الحبيب المصطفى ) صمى اهلل عميو والو وسمـ ( وأمير المنيف عمي ) 

 (ٖٛ)عميو السالـ ( وفاطمة ) عمييا السالـ ( والحسف والحسيف واالئمة ) عمييـ السالـ (
، وال شؾ أف ىذه المفظة اقتبست مف مواضع اخرى مف النص القرآني مثؿ قولو تعالى 
 : )) فأمَّا إف كاَف مَف المقربيف َفروٌح وريحاٌف وجنُة 

، وما زاؿ الدعاء يذكر االلقاب الشريفة التي حصؿ عمييا االماـ الحجة )  (ٗٛ)نعيـ ((
الو عميو وآلو وسمـ ( ، وىي  عميو السالـ ( مف جده الحبيب المصطفى محمد ) صمى

القاب قرآنية مف حيث المفظ والمعنى ، ويتضح ذلؾ بقوؿ اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( 
، فيمحظ لفظة ) اليداة ( مقتبسة مف النص  (٘ٛ)في الدعاء : )) يابَف الُيداِة الَمْيِدييَف ((

 -القرآني في اكثر مف موضع ومف تمؾ المواضع :
 . ( ٙٛ)مف اتبع ىداي فال يظؿ وال يشقى (( قولو تعالى : )) ف

وقولو تعالى : )) فأما يأتيكـ مّْنيّْ ُىدًى . فمف تبَع ُىداي فال خوٌؼ عمييـ وال 
ـْ يحزنوف (( ُى
(ٛٚ). 

 . (ٛٛ)وقولو تعالى : )) إنما أنت منذر ولكؿ قوـٍ ىاِد ((
ئؿ عف وقد بيف رسوؿ اهلل ) صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ( معنى اليداية حيث س

معنى قولو تعالى : )) إنما أنت منذر ولكؿ قوـ ىاد (( فقاؿ ) صمى اهلل عميو وآلو 
وسمـ ( : )) أنا المنذر ولكؿ زماف منا ىاد ييدييـ الى ما جاء بو نبي اهلل ) صمى اهلل 

 . (ٜٛ)عميو وآلو وسمـ ( ثـ اليداة مف بعده عممي ثـ األوصياء واحدًا بعد واحد ((
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خرى التي تحتوي عمى تناص قرآني ، قولو ) عميو السالـ (  ومف المقاطع األُ 
، فكممة ) األطايب ( إشارة قرآنية إلى  (ٜٓ))) يابف األطايب الُمطيَّريف (( في الدعاء : 

 (ٜٔ)الشجرة الطيبة في قولو تعالى : )) كشجرٍة طيبٍة أصُميا ثابٌت وفرَعيا في السماِء ((
، وقد وردت لفظة ) األطايب ( الدالة عمى الجمع في الدعاء بمفظ المفرد بالنص 
القرآني كما في قولو تعالى السابؽ ذكره ، وقد فسر اإلماـ الحسيف ) عميو السالـ ( ىذه 
المفظة حيف سئؿ عف معنى قولو تعالى السابؽ ذكره فقاؿ ) عميو السالـ ( : )) رسوؿ 

آلو وسمـ ( أصميا وأمير المؤمنيف فرعيا ، واالئمة مف ذريتيا ) صمى اهلل عميو و اهلل 
، ومما ال شؾ فيو يمحظ إف رحمة البحث في عوالـ دعاء الندبة يتجمى  (ٕٜ)أغصانيا ((

( لغة اإلماـ الحجة ) عميو السالـ بوضوح  التأثير العميؽ لمقراف الكريـ في مضاميف أو
ص شخصية اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ، وتأثره بو ، وىذا ليس بالغريب عمى خصائ

( التي تنعكس عمى وضعو المعرفي وتؤثر في منظومتو الكالمية ، وقد تجمت مالمح 
ىذه المعرفة الموسوعة في ثقافتو فتحدث عف مناقب االولياء واالنبياء واالئمة ) عمييـ 

سائر ما السالـ ( وختـ دعائو بذكر نسبو وىويتو ومناقبو ، وكاف صوتو شاىقًا في 
يرتبط باألحداث التي جرت عمى آبائو ، إليصاليا إلى البشرية ، ولنصرة الحبيب 
المصطفى وآؿ بيتو الطيبيف الطاىريف ) عمييـ افضؿ الصالة والسالـ ( ، فكاف اسموبو 
في الدعاء محافظًا عمى الدقة واالتساؽ  ، ومحاذاة ما جاء في القراف الكريـ مف 

د والمناسب لكؿ موضوع مما يضفي عمى نص الدعاء مضاميف في الموضع المحد
سمة التماسؾ المفظي والمعنوي وىا دليؿ عمى اتصاؼ اسموبو ) عميو السالـ ( بالمسحة 

 مف العمـ االليي .
 النتائػػػػػػػػج

ُعنيَّ البحث بدراسة آلية مف اليات وحدة التماسؾ النصي وىو التناص وتطبيقو 
 -الكريـ ، توصؿ البحث إلى عدة نتائج : عمى نص قرآني مقدس بعد القرآف

لـ يظير مصطمح التناص حديثًا ، وانما وردت إشارات تشير إلى وجوده قديمًا  .ٔ
تحت مسميات مختمفة مثؿ ) التخميف واالقتباس والتمميح واالشارة والسرقة 

 والمعارضات والمناقضات ( .
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 والعباسي .تأصؿ ظاىر التناص في الشعر العربي االسإلمي واألموي  .ٕ
يمغي التناص الحدود بيف النص والنصوص أو الوقائع والشخصيات فتأتي  .ٖ

 مذابة في النص ، ويصبح ممتقى ألكثر مف زمف أو حدث أو داللة .
تتفؽ آراء القدماء والمحدثيف مف العرب والغرب عمى أف التناص ىو والدة نص  .ٗ

 مف نصوص ُأخرى سابقة عميو .
الندبة إلى التناص المباشر الحرفي الذي يقتبس ينقسـ التناص في دعاء  .٘

لى التناص غير  الشواىد القرآنية بمفظتيا ومعناىا مف دوف تغيير أو تحويؿ ، وا 
المباشر ) اإليحائي ( الذي ينسج الفاظ دعائو باالقتباس مف بعض ألفاظ القرآف 

 الكريـ التي تتوافؽ معيا في المعنى .
ي دعاء الندبة سواء أكاف التناص بآية قرآنية تواتر التناص القرآني المباشر ف .ٙ

 بألفاظيا ومعانييا أو التناص بمفظة أو لفظتيف في موضع الشاىد القرآني .
يمثؿ دعاء الندبة المرآة العاكسة لصورة ومعاني القرآف الكريـ بألفاظو ومعانيو  .ٚ

قتباسًا وتفسيراً  وتعميمًا  مما أثر في اسموبو وادعيتو واىتماماتو تالوًة وتدبرًا وا 
 وعماًل .

اتسـ تناص اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( لبعض الشواىد القرآنية في بعض  .ٛ
مواضع الدعاء بتناص االفكار أو المعاني مع االختالؼ في االستدالؿ 

 باشتقاقات المفظة مف حيث االسمية أو الفعمية .
في  اتبع اإلماـ الحجة ) عميو السالـ ( في موضع التناص غير المباشر .ٜ

الدعاء اسموب عرض التفصيؿ باألحداث لما اجمؿ عنو في الشاىد القرآني أو 
 بالعكس .

تشرب روح القرآف والفاظو ومعانيو في اعماؽ اإلماـ الحجة ) عميو السالـ (  .ٓٔ
 واختالطيا بأنفاسو مما اثر ايجابيا في اسموب دعائو .

بياف فضائميـ حاكى دعاء الندبة القراف الكريـ في بياف سيرة االنبياء و  .ٔٔ
ومعاجزىـ واراد بذلؾ اف يشير إلى وجو الشبو بينيـ وبيننو كادـ ) عميو السالـ 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / عةرابمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 
 4340 

( . خمفة اهلل في ارضو كذلؾ صاحب الزماف خميفة اهلل تعالى في ارضو ، 
 وىكذا الحاؿ مع ذكر صفات ومناقب باقي االنبياء ) عمييـ السالـ ( .

تناص القرآني في الدعاء ىي كانت السمة البارزة واالكثر حضورًا في ال .ٕٔ
التناص غير المباشر وىذا يدؿ عمى الذوباف الروحي الذي عجف بو اإلماـ 

 دعاؤه مستمدًا مف روحانية القراف الكريـ واساليبو العالية .
 انحسر التناص القرآني المباشر في آية التطيير وآياتو األجر الثالث . .ٖٔ

 
 

                                                           

(
1

ُٚظز : يُٓبط انجهغبء ٔطزاط األدثبء ، ؽبسو انمزؽبعُٙ ، رؾمٛك : يؾًذ ثٍ انؾجٛت ثٍ انخٕعخ ، ( 

 ( . 19و ) 1891دار انًغزة االطاليٙ ، ثٛزٔد ، 

نُشأح انًظطهؼ ٔيمبرثزّ ثجؼغ انمؼبٚب انُمذٚخ انمذًٚخ ( ُٚظز : انزُبص دراطخ َمذٚخ فٙ انزأطٛم 2)

 ( . 4و ) 2115،  2) دراطخ ٔطفٛخ رؾهٛهٛخ  ( ، ػجذانفزبػ دأد كبن ، ارؾبد انكزبة انؼزة ، ؽ

،  2( انشؼز انؼزثٙ انؾذٚش ثُٛبرّ ٔاثذاالرّ ، يؾًذ ثُٛض ، دار رٕثمبل نهُشز ، انذار انجٛؼبء ، ؽ 3)

 و 2118

 (193. ) 

(
4
 ( . 3ُٚظز : انزُبص دراطخ َمذٚخ فٙ انزأطٛم نُشأح انًظطهؼ ، ػجذانفزبػ دأد : ) ( 

(
5
 (  .1( ُٚظز : انزُبص دراطخ َمذٚخ فٙ انزأطٛم نُشأح انًظطهؼ ، ػجذانفزبػ دأد : ) 

(
6

،  2( ُٚظز : رؾهٛم انخطٛت انشؼز٘ اطززارٛغٛخ انزُبص ، انًزكش انضمبفٙ انؼزثٙ ، انًغزة ، ؽ 

 ( .122: )و 1896

(
1
 ( .123( ُٚظز : انًظذر َفظّ: ) 

،  1( انزُبص فٙ انشؼز انؼزثٙ انًؼبطز ، ظبْز يؾًذ انشٔاْزح ، دار انؾبيذ ، ػًبٌ ، ؽ 9)

 ( .36و : )2111

،  2( صمبفخ األطئهخ فٙ يمبالد انُمذ ٔانُظزٚخ ، ػجذ انغذايٙ ، دار طؼبد انظجبػ ، انكٕٚذ ، ؽ 8)

 (.111و : )1883

دراطخ  –انخطبة انشؼز٘ ػُذ انشبػز يؾًذ ؽظٛت انمبػٙ  –( انخطٛئخ ٔانزكفٛز ٔانخالص  11)

 ( .226و : )2112َظبَٛخ ، ئرؾبد انكزبة انفهظطٍُٛٛٛ ، 

( ُٚظز : آفبق انزؤٚب انشؼزٚخ ، دراطبد فٙ إَٔاع انزُبص فٙ انشؼز انفهظطُٛٙ انًؼبطز ،  11)

 ( . 93و : ) 2115،  1طُٛٛخ ، ؽاثزاْٛى ًَز يٕطٗ ، ٔسارح انضمبفخ انفهظ

:  1( ُٚظز : انخطبة انزٔائٙ ، يٛخبئٛم ثبخزٍٛ ، رؾمٛك ، يؾًذ ثزادح ، دار انفكز ثبنمبْزح ، ؽ 12)

(56   . ) 

،  2( انزُبص َظزٚبً ٔرطجٛمبً ، اؽًذ انشػجٙ ، يإطظخ ػًٌٕ نهُشز ٔانزٕسٚغ ، األردٌ ، ؽ 13)

 (. 12و : )2111

 314و : )1898ثٛبس٘ ، ثٛزيبرن ، رزعًخ انزؽٕرٙ ، يغهخ ػاليبد ،  ( َظزٚخ انزُبص ، دٔ 14)

. ) 

 ( . 111ص ( : )  –( ُٚظز : انزُبص ٔيزعؼٛبرّ ، خهٛم انًٕطٗ ، يغهخ انًؼزفخ ) و  15)

 ( .193( ُٚظز : انشؼز انؼزثٙ انؾذٚش ، ثُٛبرّ ٔاثذاالرٓب ، يؾًذ ثُٛض : ) 16)
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( ُٚظز : دراطبد فٙ أدة يظز اإلطاليٛخ ، ػٕع انغجبر٘ ، دار انمبْزح انؼزثٛخ ، انمبْزح ،  11)

 ( .169و : ) 2113

:  2111( ُٚظز : ػهى نغخ انُض انُظزٚخ ٔانزطجٛك ، ػشح شجم يؾًذ ، يكزجخ اٜداة ، انمبْزح ،  19)

(89 . ) 

ػجذ انًطهت ، نَٕغًبٌ ، انمبْزح ،  ( ُٚظز : لؼبٚب انؾذاصخ ػُذ ػجذ انمبْز انغزعبَٙ يؾًذ 18)

 ( .153و : )1885

( ُٚظز : انزُبص ٔانزهمٙ دراطبد فٙ انشؼز انؼجبطٙ ، يؾًذ انغؼبفزح ،دار انكُذ٘ ، االردٌ ،  21)

 و : 2113،  1ؽ

 (15 . ) 

( انُض انغبئت رغهٛبد فٙ انُض ٔانزُبص فٙ انشؼز انؼزثٙ انؾذٚش ، يؾًذ ػشاو ، ئرؾبد  21)

 ( . 32و : )2111زة ، ديشك ، انكزبة انؼ

و : 1886،  2( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ ، دار االػٕاء نهطجبػخ ٔانُشز ٔانزٕسٚغ ، ؽ 22)

(948 . ) 

 ( .86( ُٚظز : طٕرح ال ػًزاٌ آٚخ ) 23)

 ( . 948( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ : ) 24)

 ( .33( ُٚظز : طٕرح األؽشاة ، اٜٚخ ) 25)

 ( . 948غُبٌ ، ػجبص انمًٙ : )( يفبرٛؼ ان 26)

 ( .23( طٕرح انشٕرٖ آٚخ : )  21)

 1( ُٚظز : ُٚبثٛغ انًٕدح ، طهًٛبٌ ثٍ اثزاْٛى انمُذٔس٘ ، انًكزجخ انؾٛذرٚخ ، انُغف االشزف ، ؽ 29)

 ( .1/311و : )1864، 

 ( . 948( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجض انمًٙ : ) 28)

 ( . 51( ُٚظز : طٕرح افزلبٌ ، اٜٚخ : ) 31)

 ( .949( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ : )  31)

 ( . 1( ُٚظز : طٕرح انفبرؾخ ، اٜٚخ : )  32)

،  1( ُٚظز : يظجبػ انشائز ؛ ػهٙ ثٍ يٕطٗ ثٍ عؼفز ؽبٔٔص ، يإطظخ ال انجٛذ )ع( ، ؽ 33)

 و : 1881

 (1/446 . ) 

 ( . 1( طٕرح انفبرؾخ ، آٚخ : )  34)

( ُٚظز : َظًبد فٙ ادة يظز االطاليٛخ ، ػٕع انغجبر٘ ، دار انضمبفخ انؼزثٛخ ، انمبْزح ،  35)

 ( . 119و :)2113

 ( .948( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ : )  36)

 ( . 56( طٕرح االؽشاة ، اٜٚخ : )  31)

 ( . 948( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ : ) 39)

 ( . 62) ( طٕرح َٕٚض ، اٜٚخ : 38)

( 1/426و : )1818،  1( ُٚظز : شزػ دػبء انُذثخ ، عالل انذٍٚ انؾظُٛٙ ، يؾذس اريٕ٘ ، ؽ 41)

. 

 ( . 54( طٕرح ٕٚطف ، اٜٚخ : )  41)

 ( .  1/429( ُٚظز : شزػ دػبء انُذثخ ، عالل انذٍٚ انؾظُٛٙ : )  42)

 ( . 41( طٕرح ؽّ ، اٜٚخ : ) 43)

 ( .948( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ : ) 44)

 ( .22( طٕرح انزٕثخ ، اٜٚخ : ) 45)
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 ( . 948( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ : ) 46)

 ( . 4( طٕرح االَفبل ، اٜٚخ : ) 41)

 ( . 229( طٕرح انجمزح ، اٜٚخ : )  49)

 ( . 1/459( ُٚظز : شزػ دػبء انُذثخ ، عالل انذٍٚ انؾظُٛٙ : )48 )

 ( . 24طٕرح َٕٚض ، اٜٚخ : ) (  51)

 ( . 83( طٕرح االطزاء ، اٜٚخ : )  51) 

 ( . 112( طٕرح االَؼبو ، اٜٚخ : )  52)

 ( . 29( طٕرح انكٓف ، اٜٚخ : )  53)

 ( . 15( طٕرح ْٕد ، اٜٚخ : )  54)

 ( . 29( طٕرح االؽشاة ، اٜٚخ : )  55)

 ( . 948( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ : )  56)

 ( . 8،  9( طٕرح انُغى ، اٜٚخ : )  51)

 ( . 55( طٕرح انمًز ، اٜٚخ : )  59)

 ( . 1/562ُٚظز : شزػ دػبء انُذثخ ، عالل انذٍٚ انؾظُٛٙ : )  ( 58)

 ( . 948( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ : )  61)

 ( . 36( طٕرح انجمزح ، اٜٚخ : )  61)

 (. 948( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ : )  62)

 ( .62( طٕرح االػزاف ، اٜٚخ : )  63)

 ( . 13( طٕرح َٕٚض ، اٜٚخ : )  64)

 ( . 121،  115( طٕرح انشؼزاء ، اٜٚخ : )  65)

ثٛزٔد ، د.د  –( ُٚظز : انزجٛبٌ فٙ رفظٛز انمزاٌ ، نهشٛخ انطٕطٙ ، دار اؽٛبء انززاس انؼزثٙ  66)

 ( : ،1/341 . ) 

 ( . 31( طٕرح ْٕد ، اٜٚخ : )  61)

 ( . 948( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ : )  69)

 ( . 125( طٕرح انُظبء ، اٜٚخ : )  68)

 ( . 94،  93( طٕرح انشؼزاء ، اٜٚخ : )  11)

 ( . 51-48( طٕرح يزٚى ، اٜٚخ :)  11)

 ( 948( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ : ) 12 )

 ( . 164( طٕرح انُظبء ، اٜٚخ : )  13)

 ( . 948( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ : )  14)

 ( . 58( طٕرح ال ػًزاٌ ، اٜٚخ : )  15)

 ( . 91( طٕرح انجمزح ، اٜٚخ : )  16)

 ( . 948( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ : )  11)

 ( . 134( طٕرح ؽّ ، اٜٚخ : )  19)

( ، ٔطٕرح انؾظ ، اٜٚخ :  32)( ، ُٚظز : طٕرح فبؽز ، اٜٚخ  33( طٕرح ال ػًزاٌ ، اٜٚخ : )  18)

 (19 . ) 

 ( . 953-952( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ : )  91)

 ( . 953( انًظذر َفظّ : )  91)

 ( . 29( طٕرح انًطففٍٛ ، اٜٚخ : ) 92)

،  2( ُٚظز : انهٕايغ انُٕراَٛخ فٙ اطًبء ػهٙ ٔأالدِ انمزآَٛخ ، ْبشى انجؾزاَٙ ، َُٕٖٛ ، ؽ 93)

 (.489و : ) 2111
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 ( . 98-99( طٕرح انٕالؼخ ، اٜٚخ : )  94)

 ( . 953( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ : )  95)

 ( . 123( طٕرح ؽّ ، اٜٚخ : ) 96)

 ( .39( طٕرح انجمزح ، اٜٚخ : )91)

 ( . 1( طٕرح انزػذ ، اٜٚخ : )  99)

 ( . 163 ( انهٕايغ انمزآَٛخ فٙ اطًبء ػهٙ ٔأالدِ انمزآَٛخ ، ْبشى انجؾزاَٙ : )98)

 ( . 953( يفبرٛؼ انغُبٌ ، ػجبص انمًٙ : ) 81)

 ( . 24( طٕرح اثزاْٛى ، اٜٚخ : )  81)

 ( .112( انهٕايغ انمزآَٛخ فٙ اطًبء ػهٙ ٔأالدِ انمزآَٛخ ، ْبشى انجؾزاَٙ ، ) 82)

 المصادر والمراجع
، ابراىيـ آفاؽ الرؤيا الشعرية ، دراسات في انواع التناص في الشعر الفمسطيني المعاصر  .ٔ

 ـ .ٕ٘ٓٓنمر موسى ، وزارة الثقافة الفمسطينية ، الطبعة االولى ، 
التبياف في تفسير القراف ، الشيخ محمد بف حسف الطوسي ، دار احياء التراث العربي ،  .ٕ

 بيروت ، د.ت .
تحميؿ الخطاب الشعري استراتيجية التناص ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، الطبعة  .ٖ

 ـ .ٜٙٛٔالثانية ، 
 التناص دراسة نقدية في التأصيؿ لنشأة المصطمح ومقاربتو ببعض القضايا النقدية القديمة  .ٗ

) دراسة وصفية تحميمية ( عبدالفتاح داود سماؾ ، إتحاد الكتاب العرب ، الطبعة الثانية ، 
 ـ .ٕ٘ٔٓ

الطبعة التناص في الشعر العربي المعاصر ، ظاىر محمد الزواىرة ، دار الحامد ، عماف ،  .٘
 ـ .ٕٓٓٓاالولى ، 

التناص نظريًا وتطبيقيًا ، احمد الزعبي ، مؤسسة عموف لمنشر والتوزيع ، االردف ، الطبعة  .ٙ
 ـ .ٕٓٓٓالثانية ، 

التناص والتمقي دراسات في الشعر العباسي ، محمد الجعافرة ، دار الكندي ، االردف ،  .ٚ
 ـ .ٖٕٓٓالطبعة االولى ، 

قد والنظرية ، عبداهلل الغذامي ، دار سعاد الصباح ، الكويت ، ثقافة االسئمة في مقاالت الن .ٛ
 ـ .ٖٜٜٔالطبعة الثانية ، 

الخطاب الروائي ، ميخائيؿ باختيف ، تحقيؽ : محمد برادة ، دار الفكر بالقاىرة ، الطبعة  .ٜ
 االولى.

الخطيئة والتكفير والخالص الخطاب الشعري عند الشاعر محمد حسيب القاضي دراسة  .ٓٔ
 ـ .ٕٕٓٓاتحاد الكتاب الفمسطينييف ،  نصانية ،
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دراسات في ادب مصر االسالمية ، عوض الغباري ، دار الثقافة العربية ، القاىرة ،  .ٔٔ
 ـ .ٖٕٓٓ

 ـ .ٜٜٚٔشرح دعاء الندبة ، جالؿ الديف الحسيني ، محدث ارموي ، الطبعة االولى ،   .ٕٔ
بقاؿ لمنشر ، الطبعة الثانية الشعر العربي الحديث ، بنيانو وابداالتو ، محمد بنيس ، دار تو  .ٖٔ

 ـ .ٕٔٓٓ، 
 ـ .ٕٚٓٓعمـ لغة النص النظرية والتطبيؽ ، عزت شبؿ محمد ، مكتبة اآلداب ، القاىرة ،  .ٗٔ
القاىر الجرجاني ، محمد عبدالمطمب ، لونجماف ، القاىرة ،  قضايا الحداثة عند عبد .٘ٔ

 ـ .ٜٜ٘ٔ
ـ البحراني ، نينوى ، الطبعة الثانية ، الموامع  القرآنية في اسماء عمي واوالده القرآنية ، ىاش .ٙٔ

 ـ .ٕٚٓٓ
مصباح الزائر ، عمي بف موسى بف جعفر طاووس ، مؤسسة اؿ البيت )ع( ، الطبعة  .ٚٔ

 ـ .ٜٜٚٔاالولى ، 
مفاتيح الجناف ، عباس القمي ، دار االضواء لمطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ،  .ٛٔ

 ـ .ٜٜٙٔ
اـز القرطانجي ، تحقيؽ : محمد بف حبيب بف الخوجو ، منيج البمغاء وسراج االدباء ، ح .ٜٔ

 ـ .ٜٚٛٔدار المغرب االسالمي ، بيروت ، 
النص الغائب تجميات في النص والتناص في الشعر العربي الحديث ، محمد عزاـ ، اتحاد  .ٕٓ

 ـ .ٕٔٓٓكتاب العرب ، دمشؽ ، 
النجؼ االشرؼ ، الطبعة  ينابيع المودة ، سميماف بف ابراىيـ القندوري ، المكتبة الحيدرية ، .ٕٔ

 ـ .ٜٗٙٔالسابعة ، 
 المقاالت والمجالت

 ـ .ٖٕٓٓ( ، ٙٚٗالتناص ومرجعياتو ، خميؿ الموسى ، مجمة المعرفة ، العدد ) .ٔ
 ـ .ٜٜٛٔنظري التناص ، دو بيازي ، بير مارؾ ، ترجمة الرحوتي ، مجمة عالما ،  .ٕ

 

 

 


