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التعالق النصّي (التناص)
يف شعر ابن حزم األندلسي

م .لؤي صيهود فواز

جامعة ديالى  /كلية التربية الرياضية

المدخـل :
ل يى التنيياب بلهيياه ةييا رة نقدييية دي ية ذات جييذلر يديميية إذ

تلقييه ي يذه الد ارسيية الضييل

اكتمييا التلاهييا بييي ال قافيية المقيريية لالمةربييية فإرتي ا البا ييا د ارسيية التنيياب فييه قعيير ابي

األندلسييه لالب ييا يفييد

ي

إلييى رهييد رلافييد اليينب القييعرت التييه ا تمييد ا القييا ر فييه التعبييير ي

تجربته القعرية لمدا اإلفادة لاإلضافة الانية الته خرج بفا الينب معبي ار ي مفيارة القيا ر لسيعة

خ ينه األدبه لاطال ه المعرفه.

ل ييذه الم الل يية ت ييرل ال ا يياة ل ييى المس ييافة ال يليي ية المطللب يية الت ييه تي يربط ب ييي الم يينف

منةلمة التهل ارت المعرفية الته ينفا منفا النقد مادته العلمية لالنب القعرت ،بما يمك

يتيي

ل

م إمكانية تلقي األطر التجريدية ذات الطابع الم اله بالبعد الذاته ،األمير اليذت يمين الناييد ريية
ال ركة بذاتية ةيا رة تسيتل ب جمالييات التلقيه لتكقي

القعرت.

نفيا ،فضيال ي اإل اطية بسييميا األدا

يعيير بييارت اليينب ب نييه نسييي مي احيتباسييات لاإل يياحت لاألهييدا مي اللةييات ال قافييية

السييابقة ل المعاه يرة التييه تختريييه بكاملييه

()1

ففييل يت ييدا ي اليينب بلهيياه جيلللجيييا كتابييات،

منطلقييا مي مافييل كرسييتياا لليينب التييه تييرا نييه مبنييه لييى طبقييات لتتكييل طبيعتييه التركيبيية مي
النهلب المت امنة له لالسابقة ليه ( ،)2يا ت يلنا ذه التعاري

إليى مافيل جدييد فيه لةية النقيد

المعاهر ل التناب.

إذا مييا تتبعي ينا نقي ة التنيياب لبداياتيه األللييى كمهييطل نقييدت نجييد نييه يييرد فييه بداييية األميير

ضم ال ديا

الدراسات اللسانية

()3

ليد لض مافل التناب العيال الرلسيه ميخالييا بياختي

م ي خييالا كتابييه (فلسيياة اللةيية) ل نييى بيياختي بالتنييابق الليييل

لييى قيقيية التاا ييا اللايييع فييه

النهلب فه استعادتفا ل م اكاتفيا لنهيلب – ل ألجي ا – مي نهيلب سيابقة ليفيا مميا فياد
منه بعيد ذليا العدييد مي البيا ي

()4

تيى اسيتلا مافيل التنياب بقيكا تيا

ليى ييد تلمييذة بياختي

البا يية جلليييا كرسييتياا إذ جييرت اسييتعماحت إجرالييية لتطبيقييية للتنيياب فييه د ارسييتفا ( ييلرة اللةيية
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القييعرية) ل رفييت فيفييا التنيياب ب نييه التاا ييا النهييه فييه نييب بع يينه

()5

كمييا تييرا جلليييا

كييا

نب يتقكا م تركيبة فسياسالية م احستقفادات لكيا نيب يل امتهياب ل ت لييا لنهيلب
خييرا ( .)6ي التقييى ييلا ييذا المهييطل

ييدد كبييير م ي النقيياد الة يربيي لتلالييت الد ارسييات ييلا

التناب لتلسع البا ل فه تنالا ذا المافل .

يعر التناب –فه النقد الةربه– كما ن تته البا ية جللييا كريسيتايا يا  1161اسيتنباطا

م ي د ارسيية ي دلستليايسييكه لبيياختي  ،ب نييه مجمييلئ العاليييات القالميية بييي نييب دبييه لنهييلب
خييرا .ل لييى اليير م ي

مافييل التنيياب يير فييه السيينلات األخي يرة ا تمامييا كبيي ار نييد مجمييلئ

الدارسيي الةيربيي  ،إح نييه لي ييدري كااييية مي ليد النقيياد العيرب المعاهيري  ،تييى نفي لي يتاقيلا
بعد لى ترجمة مل دة لمهطل  ،Intertextualitéفقيد ربيه اليبعا بالتنياب ،لاليبعا ا خير

بالنهلهية ،لالاريق ال الا ربه بتداخا النهلب ل تعالقفا..

ميا ر اطيات التنياب فيه التيراا العربيه فقيد ير الةيا رة مبكي ار ل قيبعفا د ارسية لت ليييال،

لا كي ييا بلضي ييلح يي ييا لت ي ييت مسي ييميات ي ييدة ،م ي يياق التضي ييمي

اح تذا  ...الخ (.)7

الس ي يريات القي ييعرية احيتبي يياي

مافييل التنيياب ييل

لاذا مييا انتقلنييا ل يى مافييل التنيياب لنق ي ته فييه األدب العربييه نجييد

م هطل جديد لةيا رة دبيية لنقديية يديمية ف ي ةا رة تيداخا النهيلب يه سيمة جل ريية فيه ال قافية
العربية يا تتقكا العلال ال قافية فه ذاكيرة اإلنسيا العربيه ممت جية لمتداخلية فيه تقيابا جييب

لمييذ ا

()8

فالت مييا فييه طبيعيية الت لياييات النقدييية العربييية القديميية يعطينييا هييلرة لاض ي ة جييدا للجييلد

هييلا لقضييية التنيياب فيييه ،لايتاييى ك ييير مي البييا ي المعاهيري العييرب يير التنيياب فييه األدب

القييدي ل ةفييرلا لجييلده فيف ييا ت ييت مسييميات خ ييرا لب قييكاا تقتييرب بمس ييافة كبي يرة م ي المه ييطل

ال يديا ،لييد لضي اليدكتلر م مييد بنييي ذليا لبيي

القيعرية العربييية القديمية ييد فطنيت لعالييية

الينب بةييره مي النهيلب منييذ الجا ليية لضيرب مي ال للمقدمية الطللييية ،التيه تعكيي قيكال لسييلطة

اليينب ل ي ي ار ة للييية لعالييية النهييلب ببعضييفا لللتييداخا النهييه بينفييا فكييل المقدميية الطللييية
تقتضييه ذات التقليييد القييعرت م ي الليييل

لالبكييا لذكيير الييدم ففييذا إنمييا ياييت
()1

ا لقهييالد فييه فضييا نهييه متقييابا للجييلد تربيية خهييبة للتاا ييا النهييه)
هلا التناب فه دبنا القدي نجد

قكال م

الملا نة التيه يامفيا ا ميدت بيي

فقييا لاسييعا لييدخلا

لاذا اسييتمرينا فييه تتبييع

بيه تميا لالب تيرت تعكيي

قكاا التناب ،لكذلا المااضلة كما يل نيد المينج  ،لاللسياطة بيي المتنبيه لخهيلمه

نييد الجرجييانه ،للمييا كانييت الس يرية كمييا يقييلاق جينيييت هييناا م ي

هيينا

ا تبييار كتييب النقيياد القييدامى كسيريات بييه تمييا للقطربلييه لسيريات الب تييرت مي

جملة كلية الرتبية األساسية

58

التنيياب فإنييه بإمكاننييا
بييه تمييا للنهيييبه

العدد الثاني والسبعون 1122

النصي (التناص) في شعر ابن حزم األندلسي  ......................................م .لؤي صيهود فواز
التعالق ّ

لاإلبانيية ي سيريات المتنبييه لل ميييدت ،تةفيير بقييكا جلييه مييدا ت هييا ةييا رة التنيياب فييه القييعر

العربييه ،ل ييذا ح يعي يد م ي ار ريبييا أل التنيياب ميير حبييد منييه ل ذلييا أل العمييا األدبييه يييدخا فييه

قجرة نسب ريقة لممتدة تماما م ا الكال البقرت ،ففيل ح يي ته مي في ار كميا نيه ح ياضيه إليى
في ار  ،إنييه نتياج دبييه لةيلت لكييا ميا سييبقه مي مييلرلا دبيه ،ل ييل بيذرة خهييبة تي لا إلييى نهييلب
نييه ( ،)11ل لييى اليير مي

تن ي ت

يذه الملا نييات لالسيريات لالمعارضييات لالجييدا الطليييا الييذت دار

بييي النقيياد القييدامى الييذي درسيلا ييذه الةيلا ر التييه تتاييالت فيفييا الهييلة بييي اليينب الجديييد لاليينب

القييدي

()11

إح إ

يذا الجفييد يييدا لييى انقييةاا ال قافيية العربييية بعالييية النهييلب ببعضييفا ال يبعا،

لادراا النقاد القدامى للةة لاألسيللب مي جفية لبنيية الخطياب مي جفية خيرا ل كيذا ن ليلا األلليى
من لة السرية لال انية من لة اإلجبيار اليذت يل قيرط سيبق فيه بنيا الخطياب
دركلا مضمل التناب.

()12

لبيذلا يكلنيل ي يد

لالتناب فه األدب العربه ال ديا مر ببدايات نية ت يت مسيميات نقديية تناسيب هيلره

القديميية ل يياد م ي جديييد للةفييلر مت ي ار بالد ارسييات اللسييانية الةربييية ال دي يية كمهييطل مسييتقا لييه

ه ييلله لنةريات ييه لتدا يات ييه ،فا ييه األدب العرب ييه المعاه يير ة ييه ماف ييل التن يياب با تم ييا كبي يير

لقيييل ه فييه الد ارسييات النقدييية الةربييية نتيجيية للتاا ييا ال قييافه لت ي ير المييداري الةربييية فييه األدب
العربه لكانت دراسة التناب فه بداياتفا يد اتخذت قيكا الد ارسية المقارنية لانهيرفت ي األقيكاا

اللاةية لالن لية لالدحلية(.)13

ليقييير الييدكتلر م مييد ماتيياح إلييى

د ارسيية التنيياب فييه األدب ال ييديا يييد انهييبت لا

األميير فييه قييلا األدب المقييار لالم ايايية كمييا فعييا ي الييدي المناهيرة فييه كتابييه (الم ايايية لالنقييد
()14

المق ييار ق منة ييلر ق ييكله)

ي ي دخ ييا الب ييا ل الع ييرب ف ييه إق ييكالية المه ييطل نتيج يية حخ ييتال

الترجمات لالمداري النقدية فم مد بنيي يطلق ليه مهطل

بي ي التعالق النهييه

يي

النب الةالب لم مد ماتياح يسيميه

رفييه فقيياا التنيياب ييل تعييالق -الييدخلا فييه الييية -نهييلب مييع نييب

ييدا بكياي ييات مختلا يية ( ،)15ليييد ض ييا

النق يياد العييرب المعاه ييرل الك ي يير م ي اإلض ييافات ييلا

مه ييطل التني يياب ضي ييم جي ييل ره فعرفي ييه م مي ييلد ج ييابر بي يياي بإسي ييفاب ب ني ييه ا تمي يياد ني ييب م ي ي

النهييلب لييى ييره مي النهييلب الن رييية ل القييعرية القديميية ل المعاهيرة القيياا ية ل الكتابييية
العربية ل األجنبية للجلد هيةة م الهيغ العاللقية لالبنيلية لالتركيبية لالتقكيلية لاألسللبية بي

النهي

()16

لييد تلسيع يضيا بيذكر الت يلحت التيه ت يدا فيه الينب الجدييد نتيجية تضيمينه للينب

األهييله مييع ا تايياة كييا نييب منفمييا بم اييياه ل هييداله لتترك ي يييدرة القييا ر الال ييق لييى تعميييق

إي ا ات النب ب يا يعطيه بعادا جديدة ،كما رفه الدكتلر
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مييا نهلهييا ل فكييا ار خييرا سييابقة ليييه ي طريييق احيتبيياي ل التضييمي
ذلا مي المقيرل ال قيافه ليدا األدييب ب ييا تنيدم

لتنييد

ل اإلقييارة ل مييا قييابه

يذه النهيلب ل األفكيار ميع الينب األهيله

فيييه ليتقييكا نييب جديييد لا ييد متكامييا ( ،)17لتعرياييات التنيياب كمييا بينفييا النقيياد ال ييدا يل

ك ييرة جييدا لمتقييعبة لكلفييا تييدلر ييلا جييل ر التنيياب الييذت يهييب فييه النفاييية فييه كلنييه تي ر نييب
بنب سابق.

تقنية التناص وأشكاله :

تعتمييد تقنييية التنيياب لييى إلة يا ال ييدلد بييي اليينب لالنهييلب ل الليييالع ل القخهيييات

الته يضمنفا القا ر نهه الجديد يا ت ته ذه النهلب ملةاية لمذابية فيه الينب فتايت ًفاييا
خرا دينية ل سطلرية ل دبية لتاريخية دة مما يجعا مي الينب ملتقيى ألك ير مي

مي ل ك ير مي

دا ل ك ر م دحلة فيهب النب نيا افال بالدححت لالمعانه ،ليلض الدكتلر له العيالق

ييذه التقنييية القهيييدة با تبار ييا مييال فنيييا تجسييد ل ةيية فردييية خاهيية ل ييه فييه لج تلتر ييا ل نا ييا
ل ذه الل ةة تتها لى الر م تارد ا بتيار م الل ةات الاردية المتراكمة األخرا

()18

()11

ل يذا مييا يسيميه يضييا بييد اه الةيذامه بتنيياب النهيلب فييالنب ابي الينب

تعبييره فكييا نييب ييل إنييا ي ييلت بقييكا ل بييخخر هييدا نهييلب خييرا لحقييا

لييى ييد

القييا ر يت ي ر

بت ار ه ل قافته ليبنه ليفا قعره ،فالتناب مر ح ماير منيه ل يل ملجيلد فيه كيا نيب قيعرت للكي
يبقيى السي اا كيي

ن يدد ميلاط التنياب فيه نيب مياذا؟ لكيي

بيتا ل سطلرة ل معركة؟ لالجلاب

نعير

القيا ر ي يد اسيت مر نييا

تميي إقارات القا ر لتلمي اته لنهلب خرا مر نسبه

أل ذلا يعتمد لى المعرفية ،ت معرفية المتلقيه لميدا إتسيائ قافتيه فالمعرفية ركيي ة ت لييا الينب

مي يبيا المتلقيه ( ،)21فكيا ضيلر ذ نييه لدحلية ميا لن ي نقير نهييا فيإ ميرده إليى التنياب ل لينييا
ينلي أيذ نب ييا ي مهييدر لييذلا الهييدا فييه مخ لننييا ال قييافه الخيياب لمنييه نتعيير لييى كياييية
اسييت مار القييا ر لييه ،لالذالقيية القييعرية تميييا إلييى احسييتمتائ بت ليييا التنيياب فييه اليينب كلمييا كانييت

الهلة بي النهي

()21

خاى ل بعد ل مق

من ت القارئ لياة ت ملية بي دحلتي مختلاتيي تت يدا

معا فه نب لا د جديد م يرة دححت خرا جديدة ت ما ك ر م بهمة ل ك ر م بعيد.
ويستقي الشاعر التناص من مصادر متباينة هي:

 -1المصاادر الراارورية :ليكيل فيفيا التي ير طبيعييا لتلقاليييا ل يل ميا يسييمى باليذاكرة ل المييلرلا
العا  ،م ا المقدمة الطللية فه القهيدة الجا لية.

 -2المصااادر المزمااة :داخلييية تتعلييق بالتنيياب اللايييع فييه نتيياج القييا ر ناسييه م ييا يهيييدته السييياب
( نقلدة المطر) ل ( ريب لى الخلي ).
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 -3المصاادر الووعياة :ل يه اختياريية لتقيير إلييى ميا يطلبيه القيا ر ميدا فيه نهيلب مت امنيية ل
()22

سابقة ليه ل ه مطللبة لذاتفا)

وينقسم التناص حسب توظيفه في النصوص إلى:

 .1التني يياب الةي ييا رق ليي ييدخا ضي ييمنه احيتبي يياي لالتضي ييمي ليسي ييمى يضي ييا التني يياب ال ي يلا ه ل
القعلرت.

 .2التنيياب الالقييعلرتق (تنيياب الخاييا ) ليكييل فيييه الم ل ي
الذت يكتبه(.)23

ائ ب ضييلر نييب فييه اليينب
ييير ل أ

قييار ك ييير م ي النقيياد العييرب القييدامى لبعييا القييع ار إلييى ةييا رة التنيياب ت ييت ماييا ي
احيتباي لالتلمي لاإلقارة ففذا امر القيي يقلاق [ الكاما ]
ِ
عوجا َعلى الوَلَ ِل الم ِ
يار َكما َبكى
حيل ِِلَ َننا
َنبكي الد َ
َ
ل ه إقارة إلى نيه لييي لا مي بكيى ليى األطيالا ،فميا فعليه

قا ر ًخر ل اب خذا .

لما ياله نترة فه معلقتهق [ الكاما ]
اء ِمن ُمتََردَِّم
غاد َر ُ
َهال َ
الش َعر ُ
ييل تس ييا ا بمعن ييى اس ييتنكارت بمعن ييى

لها له ،ت

ِ
بن ِخذام
ا ُ
يير تكيرار لاسيتعادة لاعيا
ِ ()42

ِ ()42

عد تََوهام
الدار َب َ
أَم َهال َع َر َ
فت َ
الق ييع ار لي ي يتركي يلا ق يييلا يه ييا في ييه الق ييعر إح

األلا ل يترا لل انه قيلا.

فقد تنبه النقاد العرب القدما إلى ةيا رة التيداخالت بيي النهيلب لبخاهية فيه الخطياب

القعرت ،يا ةفرت مجمل ة م المهطل ات تعيال ج لييات الةيا رة .ل يل م قير ليى تعير

العرب لى ةا رة التناب لا ل يسمل ا بفذا الله
معنى التناب م م اق التلمي

التضمي

فقيد ةفيرت مهيطل ات دييدة تقتيرب مي

احيتباي لاح تذا … إلخ.

لبعيد ذلا اتسع مافل التناب ل هب بم ابة ةا رة نقدية جديدة لجديرة بالدراسية لاح تميا

لقا ت فه األدب الةربه ،لح قيا انتقيا يذا اح تميا بتقنيية التنياب إليى األدب العربيه ميع جملية
ما انتقا إلينا م ةلا ر دبية لنقدية ربية ضم اح تكاا ال قافه.

منفجييية هييارمة يمك ي احطملنييا إليفييا نملذجييا تطبيقيييا للتنيياب .لمييا
لل ي تتييلفر إلييى ا
م
ت اا األسللة مل ة لا ذا المافل  ،ففا يعنه الية النب بنهلب خرا؟ ا يعنه التاا يا؟
ييا يعنييه التعييالق المقهييلد مييع نهييلب خييرا؟

تكتن ي

ييل د ارسيية التعييالق ناسييه؟ ييذه األسييللة التييه

ييذا ال قييا ييالا بعييا النقيياد العييرب اإلجابيية نفييا م ي خييالا م ييالحتف د ارسيية العاليييات

النهية فه األدب العربه.
م
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أنماو التناص في شعر ابن حزم اِلندلسي:
مي المال ية

التنيياب فيه قيعر ابي

الدينه لا خر األدبه.

لسنتنالا كا نمط م

ي األندلسييه يتيل ئ ليى م ييلري ل مياق التنيياب

نماط التناب بارل ه لتاهيالته بدراسة ت ليلية للنهلب القيعرية

الته استجلبت نهلها خرا سلا كانت دينية

أوالً :التناص الديني :

يرًنية.

ويقسم إلى قسمين :

 -1التناب مع القرً .
 -2التناب مع ال ديا النبلت.

 -1التناص مع القرآن الكريم:

فاح تما بالقرً الكري بد م دخلا جيش الات إلى األندلي ،ق نه ق

فت فا المسلمل ليد تطلر ذا اح تميا
كالته الدللة ل هب

ي طرييق دلر التعليي لالمسياجد لاخيذ هييةة رسيمية بعيد

لى م ار ا ك ر مقا لتخهها.

لالمتتبع ألدب ا األندلي يال ة الت ير القرًنه لاضي ا منيذ

األرا ،لمنذ الل ةية التيه خاطيب فيفيا القاليد طيارق بي

معانه يرًنية لما نسب إليه م

بقية البالد التيه

لطليت ييدا العيرب يذه

يياد جنيده لميا تضيمنته يذه الخطبية مي

بيات فه ذه المناسبة ل هق [ الطليا ]

مقي ار
ركبنا سفيناً بالمجاز ّ
نفوساً وأمواالً وأهمً بج ّن ٍة

عسى أن يكون اهلل م ّنا قد اشتاارى

()42

تيس ار
إذا ما اشتهينا الشيء فيها ّ

فالت ير القرًنه لاض فه ذه األبيات ،يا المعنى الم خلذ م ا ية الكريمةق
ااتلُ َ ِ
َن لَهاام ا َلج َّنا َة يقَا ِ
سا ِب ِ
يل اللَّا ِاه
اه ا َ
إِ َّن اللَّا َ
ان ا َل ُما َاؤ ِم ِن َ
شااتََرى ِما َ
اه َم َوأ ََما َاوالَ ُه َم ِباُ َّ ُ ُ َ ُ
سا ُ
ون فااي َ
ين أَ َنفُ َ
اان أَوفَااى ِبعه ِااد ِ ِماا َن اللَّ ِ
ااه حقلااا ِفااي التَّااور ِ
ِ
ال َن ِج ِ
ال َو َِ
ياال َوا َلقُ َاارآ ِ
ااه
ااون َو َع ً
ااون َوُي َقتَلُ َ
فَ َي َقتُلُ َ
اادا َعلَ َي َ
ََ
َن َو َم َ َ
ََ
()27
ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
يم
فَ َ
استَ َبش ُروا ِب َب َيع ُك ُم الذي َب َاي َعتُ َم ِبه َوَذل َك ُه َو ا َلفَ َوُز ا َل َعظ ُ
ليس ييتمر ييذا المي ي ر ف ييه ق ييع ار األن ييدلي مي ي المت ييديني ل ي يير ل ن ييا يطالعن ييا ابي ي ي ي
األندلسه ب قافة لاسعة ،يا يقلا اب

ي ناسيهق للقيد قيا دت النسيا ل لميت مي

مييا ح يكيياد يعلمييه يييرت ،حنييه ربيييت فييه جييلر  ،لنق ي ت بييي

جالست الرجاا إح ل نا فه د القباب ،ل ي تايا لجفه ،ل ي
األقعار لدربننه فه الخط.)28( ...
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النصي (التناص) في شعر ابن حزم األندلسي  ......................................م .لؤي صيهود فواز
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كييا

كييا

ضييلر اليينب الييدينه (القيرً الكيري ) جليييا لفييا ال فييه ك يير نهلهييه القييعرية سيلا

ييذا ال ضييلر لييى مسييتلا التنيياب بييي اليينب القرًنييه لبييي نهلهييه القييعرية.

مستلا استلفا النب القرًنه ل الكتابة األدبية – قع ار لن ار .
لممي ييا ح ق ي ييا فيي ييه

لييى

الق ي يرً الك ي يري بكي ييا معانيي ييه لهي ييلره لتراكيبي ييه المنبي ييع األلا لل قافي يية

اإلسالمية لكا ما داه فرئٌ تبعٌ له(.)21
فييالنب القرًنييه الك يري طاييية خالييية م ي الييذكر لالاكيير ،يلييتمي فيييه الييذاكرل لالمتاكييرل
لمسات تفتدت بفا المقا ر لتققعر م رل تفا الجللد كلما تدبرت فه معانيه ل لااةه(.)31

فالقي الرل ية الته رسا ا القرً الكري فه يلب المي م يييد امت جيت بيالناي ليتعل إيمانفيا
ِ
اوب ُه َم
لتسليمفا إلى خالقفا ييا احطملنيا لال ار ية األبديية  ،يياا تعيالىق الَّ ِاذ َ
آم ُناوا َوتَ َو َماُّن ُقلُ ُ
ين َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب)31(ق
ِبذ َك ِر اللَّه أَال ِبذ َك ِر اللَّه تَ َو َمُّن ا َل ُقلُ ُ
لم لمييا يير الق يرً الك يري فييه المجتمعييات العربييية اإلسييالمية الق يريية فق ييد يير فييه المجتمييع

األندلسييه ،ليييد ةفيير ذلييا لاض ي ا لييى ييياتف ال قافييية ،ليمك ي

رليسا م مقلمات ال ياة العلمية فه األندلي(.)32

ي األندلسييه فييه جملي أية م ي المةييا ر متم ليية

لتةفيير ً ييار ال قافيية الدينييية فييه قييعر اب ي

بال قاف يية القرًني يية المتنل يية ،ي ييا اتكي ي
لللليييل

نع ييده نه ي ار ساسيييا ،لمقلمييا

ليف ييا الق ييا ر ف ييه بن ييا نه ييه األدب ييه (الق ييعرت لالن ييرت)،
ي  ،ف ننييا نجييد إقييارات ل مضييامي نلييتمي م ي

لييى يير الق يرً الك يري فييه قييعر ب ي

خاللفا ت ر القا ر بال قافة القرًنية الته انعكست لى قعره.
ل ذا يكق

دلر ال قافة ل ر ا فيه التعبيير ي تجربية القيا ر ،لبنيا نهيه اإلبيدا ه،

ف قافيية ب ي

ي ي ييد ا تمييدت لييى مرجعييية دينييية جعلتييه ي ييرت بفييا تجربتييه القييعرية ،يييا

بما يالل تجربته القعلرية لالناسية.
تمن فا يدرة ل هالة فه تجسييد

ماله الانية لترجمتفا لنقلفا إلى المتلقه ،فقد كا اب

بةا ر النب القرًنه لفه ذلا يقلاق [ البسيط ]
وأنني مولعٌ بالنص لسات إلى
ليي قا ار ف سب لانما كا
فاب

الدينية اللاسعة ل مهنااته لم لااته الك يرة.
استطائ ابي

ي

ي مللعيا

()33

ساوا انحاو وال في غاير أهان

ديبا لفقيفا لفيلسلفا لم رخا ،لميا ييدا ليى قافتيه

ي بيت قافتيه القرًنيية فيه بنيية خطابيه القيعرت ،ليمين تجربتيه القيعرية

جيلا ناسيييا يتسييالق مييع يهيييدته فضييال ي ذلييا مييا تمتلكييه ال قافيية القرًنييية م ي لةيية قييا رة ،مييدت
السياق القعرت بطاية إي الية م رة فه ذ
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فه باب الفجر يستخد األلااة القرًنية
لضم ذا السياق نلتمي يلا اب
()32
اون"
اان لَ ُها َام َك اُ ََّن ُه َم لُ َؤلُا ٌاؤ َم َك ُنا ٌ
(الل ل ي المكنييل ) جييا ت فييه يللييه تعييالىق َوَيوُااو ُ َعلَا َاي ِه َم ِغ َل َما ٌ
ين * َكَُمثَ ِ
ال الل َؤلُ ِؤ ا َل َم َك ُن ِ
ون (.)35
ور ِع ٌ
َ
وقوله تعالىَ " :و ُح ٌ
فهق [ الطليا ]
ياا اب
()32

يولب
رأيت بغير الغوص في بحر
هال اللؤلؤ المكنون وأندر كله
ُ
فكييل الل لي المكنييل حيمكي ال هييلا ليييه إحع بعييد مقييقة ل مييا كبييير ،كييذلا الجنيية لمييا

فيفييا مي ال ييلر العييي  .ل ير ييا مي نعي اه التييه حتعطييى اح للمتقييي الهييال ي الييذي اطييا لا اه

لهبرلا لاستقاملا فالمققة العاما المقترا لل هلا لى ال مرة .الل لي يتطليب الةيلب فيه الب ير

لت ما المخاطر لالجنة تريد
لضم

ماح هال ة.

ذا السياق نلتمي يلا اب

فه الة ا [ :اللافر]

اراك نذرت للرحمان صومااً

()33

فلسات تكلماين اليوم حياً

فال قافيية القرًنييية طييت القييا ر القييدرة لييى جعييا اليينب القييعرت هييرخة رمييا للقييا ر م ي
َحاداً فَقُاولِي إِِّناي
خالا تناهه مع ا ية الكريمةق فَ ُكلِي َوا َ
ان ا َل َب َ
ش َرِبي َوقَِّري َع َيناً فَِإ َّما تَ َارِي َّن ِم َ
ش ِار أ َ
ت لِ َّلر َحم ِن صوماً َفلَ َن أُ َكلِّم ا َليوم إِ ِ
نس ّياً.)38(
َن َذ َر ُ
َ ََ
َ ََ َ
ليبدل

اللةة القرًنية لمعانيفا يد انب ت فه قا رية اب

ي فقيد بيي لنيا سيعته فيه الافي
()31

لايضيياح تجربتييه اللايعييية ،يييا يسييتد ه يللييه تعييالى َ يي َيلَ تَبلَييى ال عسي َيرالر
لتقكيا هلرته الل ةية لاإلرقادية لفه ذلا يقلاق
م باب فضا التعا ق [ المنسرح ]
قد آن للقلب أن يفيق وأن

إ

لبنييا نهييه القييعرت،

يزيل ما قد عم من حجبه

()24

خيفة يوم تُبلى السراُّر به
عهدت يعجابه
عما
ألها َّ
ُ
ت ره بمذ به الاقفه ،جعلته متمكنا فه
القرًنية ليدرته اللةلية ،فضال
قافة ب

استد ا لااة القرً لدححتفا اإلي الية ،لما يدا لى مقدار ذلا التمك م يللهق [الطليا]
اااب
ولكااااان لاااااي فاااااي يوسااااا خيااااار أساااااوٍل ولاااايي علااااي ماااان بااااالبني اُّتسااااي ذنا ُ
()21
َّ
اايم – ماااا علاااى صااااد ٍ
َّ
ااب
يقااول – وقاااال
ق َعتا ُ
الحااق والصااادق – إنناااي حفااايظٌ علا ٌ

لكذلا يلله فهق [ المتقارب ]

()24

وكان فاؤادي كنبت هشايم
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لي الا

فنجييد نييا القييا ر يهييلر التييه فييه هيير ناسييه ي بعييا طبا فييا إلييى ير ييا األ س ي

ينسخ ما بداخله إلى ما ل هل لايرب للتقلا ،ب ستخدامه كلمة ( قيي ) مايردة يرًنيية

فه يلله تعالىق

ف ختلط به نبات األرا ف هب

تلةيي

فالقييا ر اسييتطائ

يعبيير ي

قيما تذرله الرياح (.)43
التييه الناسييية لمعاناتييه احجتما ييية م ي خييالا يدرتييه فييه

التعبييير القرًنييه لالتييداخا معييه  ،لنال يية ييذا احيتبيياي المباقيير لسييلرة يلسي

اج َعَلنه َ لَى َخ َال األ ََرا إِّنه َ ايةٌ َ لي ٌ .)44(
الكريمةق يَا َا َ
فقد كانت ال قافة القرًنية م لسع المرجعيات ال قافية فيه قيعر ابي

لمنفييا ا ييية

ي لاك ر يا تي ي ار فيه

مناخييه اإلبييدا ه الانييه لالملضييل ه الييذت جييا متناسييقا مييع سييللب الق يرً الك يري الييذت يخاطييب
اللجدا لالقعلر الدينه.

 -4التناص مع اِلحاديث النبوية الشريفة في شعار :
يعييد ال ييديا المهييدر ال قييافه ال ييانه الييذت اسييتقى منييه ابي

لى مرتبة فه البال ة العربية ،فكانت لبال ة ال ديا القري

ي معانيييه ل لااةييه ففييل يم ييا

ل سللبه المعج  ،لفها ته العربية

مياا األدبيا لالقيع ار ( ،)45فقيد طةيى ليى نهلهيف القيعرية

األهيلة األ ر الكبير فيه

السنة النبلية بلهافا رافدا مفما م المعطيات ال قافية الدينية فه البيلة األندلسية .
كا لل ديا النبلت القري

فه قافية ابي

ادييا

ي القيعرية األ ير اللاضي فيه نتاجيه القيعرت،

ففل يضا م رلاة ال ديا "فقد جمع من الكتب في علم الحديث ،والمصنفات ،والمساندات كثيا ارً.
وسمع سماعاً جماً ،وأول سماعه من إبن الجسور قبل اِلربعماُّة"(.)46
لييد لةي

ا بي

ي

قافتيه الدينيية فيه جانبفيا ال يانه (ال يديا القيري ) تلةيايا مباقي ار فيه

بنا نهه القعرت ،ل ل يقير إليفا إقارة ضمنية تسف فه التخاي

م

التيه القيعلرية ،فقيد جيا

النب القعرت م مال بإ احت ماللمية لمعيانه ال يديا القيري  ،إل ي ار سيياياته التعبيريية ،لمن فيا

مقا دحليا ك ر قملح لاتسا ا فيه ذ ي المتلقيه( ،)47ففنياا امتي اج للبعيد اليدينه فيه جانبيه ال يانه

(ال ديا النبلت القري ) مع قافته فه تقكيا نهه القعرت ل ذا لاض فه يلله فه [ البسيط ]ق

ارع ٍ
يحصدما قاد كان يزرعه
فسو
خير غير مروهد
وكل ز ِ
ُ
ل ييذا تنيياب مييع يييلا الرسييلا األكيير (( م ي ي ي رئ خي ي ار ي هييد بطيية لم ي ي ي رئ ق ي ار
()24

ي هد ندامة))(.)41
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ًخ يير يي ي ته التن يياب م ييع ال ييديا النب ييلت القي يري

لف ييه مليي ي

القهيدة فه تلضي تجربة القا ر احبدا ية لم ذلا يللهق [ اللافر]

ل ييى ي ييدر اج يية ملض ييلئ
()24

تمنن بقيت قرير عين
فإن اهالك هاوى اهلك شهيداً
وان ُ
فيينال ة ييذا التضييمي المباقيير ل ييديا الرسييلا الكيري (( مي قييق فكييت ل ي  ،فمييات

ففل قفيد))(.)51

لبفذا فقد ا تلت ال قافة الدينية مكانيا لاسيعا فيه ياتيه العلميية لالاكريية ،لةافيا فيه التعبيير

تجربته لمعانيه الناسية لاحجتما ية لالسياسية ل ناا ك ير م النهلب القعرية ت يد ذلا.

ثانياً :التناص مع الموروث اِلدبي في شعار ابن حزم:

ال ياة مادة األدب ،ل ل ف م فنلنفا الجميلة قكا رافدا رليسيا خهيبا فيه

هب جليا

تنمية ال قافة األدبية ند القع ار .

فالتراا القعرت يل هييلة القيا ر ال قافيية التيه لهيلت إلييه مي الماضيه ،ل يل الجانيب

األك يير مييية مي

ييره ،إذ ليييي للقييا ر نييى نييه ،لييذلا

ييي يييذكر العييرب فييه جييا ليتف يييذكر

معف ي القييعر ،فقييد كييا القييعر فييه ذلييا العهيير ييل ف ي التعبييير األلا الييذت بلييغ يهييى ييد م ي

النض ي لاحسييتلا  ...مييتةلةال فييه ضييمير اإلنسييا العربييه مسييتل با لقييتى جلانييب ياتييه الرل ييية

لاللجدانية لالاكرية (.)52

لالتنيياب األدبييه ييل تييداخا نهييلب دبييية مختييارة يديميية ل دي يية قييع ار ل ن ي ار مييع نييب

القهيييدة األهييله ب يييا تكييل منس ييجمة لملةايية لداليية يييدر اإلمك ييا

القا ر(.)53

فالقا ر يعبر بانه

لييى الاك يرة التييه يطر ف ييا

مقا ر لانطبا ات ذاتية ارتفا قالق ملضل ية  ،ي ي بلجلد ا

خارج يلته المبد ة  ،في(يةيذت لاطاه ل قله لى مخ ر الماضه)(.)54
لليذلا تي ر القيع ار ببعضيف مسيتمدي الاي

()55

ك ير مميا يسيتمدل مي المجتميع لالطبيعيية

إح انه ح يمك إ ااا ر البيلة تماما لت ير ا فه تجربة القا ر القخهية لنفجه الاكرت.
ليييد ايتييدا ابي

ي بمييا مضييى ليييه سييالفه مي القييع ار  ،متي ار بفي لمسييتايدا ميينف  ،فييه

تطلير تجربته القعرية لالقا ر العةي يضيرب بجيذلره فيه يذه التقالييد بقيدر ميا يخليق منفيا كيانيا

جديدا (.)56

فنراه فه مطلع ياته ينةي يهيدة ...يخت كا بيت منفا بقيطر م معلقية طرفية بي العبيد

لالتييه يييد لفييا بقللييهق [ للقييد ييرا لييه فييه الهييبا جيير مييع بعييا م ي كنييت ًل ي
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الهياة– ل ييل ح يلبيا

يضييم ا ،ي يعييلد .فلميا ك يير ذليا يلييت ليى سييبيا المي اح قييع ار بييديفيا،

ختمت كا بيت منه بقس م

()57

لا يهيدة طرفة ب العبد المعلقة ]

ل ه يلله فه باب اللهاق [ الطليا ]

لخولاة اوامل ببرقااة ثهما ِاد

تذكااااارت وداً للحابيب كاُناه
ٍ
بعهاد كان لي منه ثابت
وعهدي

يلوح كباقي الوشم في ظاهر ِ
اليد
وال أيساً أبكي وأبكي إلى ِ
الغاد

وقفات ِ
باه ال موقناً برجوعااه

إلى أن أوال الناي عذلي وأكثروا

ِ
وتجلااد
يقولون :ال تهلك أسى
خميا سافين بالنواص من ِ
دد

كُن انقمب الهجر والوصل مركب

يجور به الممح واو ارً ويهتدي
كماا قسام الترب المفايل ِ
باليد

كاااُن فنون السااخو ممان أحبه

ررى يتلو وقات تساخو
ُ
فوقت ً
معرض
ويبسم نحوي وهو غربان
ٌ

ِ ()24

مظاهر سموي لؤلؤ وزبرجد

لنرا ذا احستد ا لمعلقة طرفة فه ك يير مي إلااةيه لمعانييه ،يكقي

ي جلانيب مفمية

سييفمت فييه ف ي القييا ر ،فكييال النهييي يرجييع إلييى يافييية لا ييدة ،لالييى ييرا قييعرت ييل الة ي ا،
اليينب القييدي لالجديييد ،ف تبا ييه سييبيا المعارضيية فييه ييذه الات يرة المبك يرة م ي

حلييتال

ياتييه اب ييا

ما ا ،دليا ل ى يدرته اإلبدا يية ،ل ليى رهيه القيديد فيه تتبيع القيعر القيدي  ،ليسيت مره فيه بنيا
النب الجديد لا ادة تقكيله.

لنتيجة لق ار ات القا ر اللا ية فه الملرلا القعرت المقيريه ،نميت فيه ناسيه القيدرة ليى
رلئ التجارب القعرية ل فضلفا بفد

اخت ا

است مار ا فه تجاربه القعرية ،ليدا لى يدرته لى

النة  ،لالسير لى نف األيدمي م ف لا القع ار  ،فإذا تتبعنا نتاجه القعرت لليانيا ليى دلاخليه

الناسية ،لما ي يالا

يجيد لفيا مي فخير فيردت يقيبع بيه اليذات المتضيخمة فيفيا ،نجيده يقيير إليى

مكانته األدبية لالعلمية الته ح تقا مية

مها

()51

قعي ار المقيرق

ل يذا ميا ني اره فيه يلليهق [

الطليا]
ااااااادب
ساااااموت بنفساااااي ال بمجاااااد هاااااوت باااااه ماااااااان الاااااااازمن الغاااااااادار آالتااااااااه الحا ُ
وان شاااااااُّت اخباااااااار الااااااادهور فاااااااُنني أنااااا الجااااامع التاااااريض مااااذ نباااات الهرااااب
()24

أنااااا الشاااامي فااااي جااااو العلااااوم منياااارلً ولكاااااااان عيبااااااااي أن مولعااااااااي الغاااااااارب
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با ا
اب ي

لأل القا ر يمتلا قافة دبية لاسعة ،ف نه يناذ إلى ا ماق ذلا الملرلا األدبه المقريه،
نماذج ماللمة لتجربته القعرية.

ليلتمي اب

فه بنا نهه القعرت ،تضمينه م يلا به نلاي ،إذ يل ه لنا بياطالئ

ي اللاسييع ل اةييه للمييدلنات القييعرية لاتسييائ مرجعيتييه ال قافييية األدبييية لقييدة تي ره بييالملرلا

الع ربه المقريه لك نه امتداد قافه لتجارب القع ار السابقي للنستمع إلى ذلا الت رق [ الطليا ]
ٍ
وما الناي إال هالك وابن هالك
كحااالك
مبين
أقااول لنفساي ما ٌ
()21

فإن الهوى مفتاح باب المهالك

صن النفي عما عابها وارفض الهوى

فقد ضم القا ر ج البيت م يلا به نلايق [ الطليا ]

()24

عاريق
وذو نسب في الهالكين
وما الناي إال هالك وابن هالك
ُ
ل هب لاض ا اإلبدائ ح ي ته م ف ار  ،لانما يت ر المبدئ بما لله مي ال قافيات لميا

تقتما ليه م ابعاد معرفية ،لما ت تليه مخيلته م ملرلا قعرت يتاا ا معه.
لييذلا نييرا اب ي

مقريية لن

ل نتلي

ي

يييد ت ي ر بمييا للييه م ي م ي رات بيليية ندلسييية لم ي رات قافييية ربييية

م تتبعنا اإلجراله لنهلهه القعرية ،فليه يهييدة يالفيا متقيليا إليى ليه

لللده ليد ارضفا بقهيدة اب

ريق البةدادت الته مطلعفاق [ البسيط ]

ال تعذليه فُن العذل يوجعاه

فقييد ارضييفا ابي

()23

قد قلت حقاً ولكن ليي يسمعه

ي بقهيييدته التييه ا تييلت لييى مييا أ ل ال ييي بيتييا التييه يقييلا فيفييا مي

[البسيط ]ق

مسااااااهد القلاااااااب فاااااااي خدياااااااه أدمعاااااااه

قااد واااال ماااا سااارقت بالوجاااد ارااالعه

وانااااااى الهمااااااوم بعيااااااد الاااااادار نازحهااااااا

رجااع اِلنااين سااكيب الاادمع مصاارعه

ياااااااُوى الااااااااى زفااااااارات لااااااااو يباشاااااااارها

قاساااااي الحدياااااد فواقااااااً ذاب اجمعاااااه

إذا تحلاااااااااال فااااااااااي ارجاُّهااااااااااا فرحاااااااااااً

وان ونااااات لوعااااا ٌة عااااان كناااااه صاااااولتها
ناماااات بااااه فااااي بحااااار الحاااازن فكرتااااه

ظلاااااات قواصاااااافها باليااااااُي تقرعااااااه
هبااااات لاااااه لوعااااا ٌة رقشااااااء تلساااااعه
()22

اه
حتااى رمتااه سااحقياً راال مرجعا ُ

قا رنا نا ييد تل د فه مقيا ره ل مانييه ميع ابي

سره لييده ،ليرسا السال إلى م ل يلد ه ليتلسا باه،

رييق البةيدادت ،لفيه يذه القهييدة يبكيه
يد ل له

يعيش

ي ا مدا األيا .

لقيد تةلةيا التراا القعرت العربه بقكا كبير إلى ياة القع ار األندلسييي فقييد اقيتركلا فيه

تقاليد امة للقيعر العربيه ،اسيتمدل ا مي

لاياة القيعر القيدي لمعانييه ،لمي الطبيعيه

نجيد ابي

ريها لى م اكاة نماذج الميلرلا القيعرت فيه مجياا البنيا الانيه للقهييدة لاحتكيا
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فله يهيدة مليلة بالةريب ا تلت لى ال ة ل ربعي بيتا تضمنت لهاا للديار (األطالا ) لاليد ر
لالقيب ،ليختمفا بالاخر بنسيبه لبلحله إلى يريش لاإلسال لمنفا [الطليا ]ق

فهل أنت فيه ويب غايرك حابي

اجل هو ربعٌ قاد عفته الروامي
لعال له أن تحبي العير سااعة

عليه فتبكايك الرساوم الووامي

وهل ترجع اللفظ الولول الدواري

عسى يساتجيب الدمع إذ أنا ساُّ ٌل
فعجت عليها ناقتي وهي سابسب
ُ

ساقته وجادته الغامام الرواجي
ووالنا فلام يدرك فام ثم نابي

سامونا فما في دهرنا غير حاسد

أقاروا لنور حولاته االحاماي

فلما أتى السامم بالحق والهدى

()22

بُسايافهام للمشركين مداري

فشدت عرى السمم فيهم وعولت

لالييذت يلاييت انتبا نييا تمكنييه م ي إي يراد مهييطل ات تييدا لييى قافت يه اللةلييية لالن لييية كقللييه
[الطليا ]ق

أبااات عاااان دناااي الوصاااا

الله

رااااربة الزب كمااااا أباااات الفعاااال الحاااارو

ل ن ييا يق ييير ت كم ييا امتن ييع دخ ييلا ييرل
ليلله [ السريع ]ق

()22

الخااااوافض

الخا ييا ل ييى الاع ييا امتنع ييت ييه ي ي دن ييه

مااااااا إن ساااااامعنا فااااااي الااااااورى قلبهااااااا خرااااااااااااوع مااااااااااااُمول إلااااااااااااى آماااااااااااال
()23

ااااااااه تااااااااا ار ساااااااااوى توارااااااااااااع المفعااااااااااااول للفاعاااااااااااال
هااااااااال هاهناااااااااا وجا ٌ

لفه ملي

ًخر يقلا [ مج ل البسيط ]ق

مواصااااااااااااااااا ٌل ال يغياااااااااااااااااب قصاااااااااااااااااداً اعظااااااااااام بهاااااااااااذا الوصاااااااااااال غماااااااااااا
()24
صااااااااااااار وصاااااااااااارنا لفاااااااااااارو مااااااااااااا ال يااااااااااازول كاالسااااااااااام والمسماااااااااااااااى
فكيا ا تمياد مذ بيه الةيا رت يعيلد اليى اطال يه اللاسيع فيه اللةية فيه ففي النهيلب ليى

ةا ر ا ،ل د الةلب فه الباط  ،إذ يعيرففا ب نفاق [ لااة يعبر بفا
المراد إففامفا ](.)61
لل تتلي

قافة اب

المسيميات ل ي المعيانه

الدينية لى ال قافة القرًنية لال ديا النبلت سيب ،لانميا تتعييدا ا

يضا إلى المعرفة ب يلاا الخلاا ال ارقيدي فكانيت خطيب ل ييلاا الخلايا ال ارقيدي ذات ييدرة تعبيريية

ملج ة ،ل كي بال ية م رة فيه نايلي المسيلمي  ،ل ييذا ح يخايى ليى قيا رنا اليذت كيا ملسيل ه
ال قافة بكا نلا فا ،لما يدا لى قافته فه يذا السياق است ضاره يلا اإلما

جملة كلية الرتبية األساسية

88

له(عليه الساامم) ( ميا

العدد الثاني والسبعون 1122

النصي (التناص) في شعر ابن حزم األندلسي  ......................................م .لؤي صيهود فواز
التعالق ّ
()71

نى ييلر ييط )

الرما ]ق

نستق

عا
م

لرس هلرة ل ةية ينفى به الم م
إن كنات غياو ارً
يذا

قافة اب

فا قية ال نيى ،إذ يقيلا فيه [ مجي ل
()31

ماازنى قااو غياور
األدبية استقا ا مي منبعيي

يد ما ييدي تتضي معالميه

م خالا التقاليد الانية الملرل ة ،لا خر جدييد يعبير ي تجيارب القيا ر القخهيية ليدرتيه الانيية
ليد م ا ذا التلةي

ال قافه (التعبيرت لالمعنلت) رافدا مفما لدال التلاها يرفد القيا ر باألفكيار

لالمعانه لالهلر الته سفمت فه إ نا تجربته القعرية.
لقييد خييال قييعر ابي

ي مي التعقيييد اللاةييه الييذت يفلييا المعنييى ،لمي الة اربيية التييه تييل ش

اللاة لم اإل يفا الذت ح يلهيا اليى الميراد ،لالقيارئ العيادت يسيتطيع اللهيلا إليى ميا يكتبيه ابي

 ،ح ألنه بسيط ح يعب به للك له ار ة الرجا فه التعبير للضع المراد لامتالكه للمعنى الذت

يريد ال ديا نه ،لكذلا ترا فه قعره ك ي ار م المعيانه المقيريية التيه طير فيفيا قيعره ل يذا ميا
نجييده فييه كتابييه طييلق ال ماميية لديلانييه ،لالييذي درس يلا قييعر اب ي

ي د ارسيية ت ليلييية ،ح ة يلا

فكاره الالساية لالاقفية تنساا إلى قعره ك ي ار لتضاه ليه طابعا فكريا ك ر منه ناليا ،ليد طةه
لمييه لييى قييعره ،لم ي

لم رخ ،لكاتب ،لم

نييا فقييد الطيياللة لالج اليية لالقييا رية ،ل ييذا قييه طبيعييه لايلسييل

ير الممك
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النصي (التناص) في شعر ابن حزم األندلسي  ......................................م .لؤي صيهود فواز
التعالق ّ

الهوامش:

( .1م األ ر األدبه إلى النب) ،بارت ،ت .بد السال ب

بد العاله ،مقاا م مجلة الاكر العربه

المعاهر ،ئً ،28ذار  ،1181بيرلت ،ب.115
.2

سي خمرت( ،إنتاج معرفة بالنب) ،مقاا فه مجلة دراسات ربية ،ئ ،12-11السنة  23يللا-

تقري

لا  ،1187بيرلت ،ب.115

 .3قربا دا ر ،التناب سبيال الى دارسة النب القعرت ،مجلة فهلا ،الفيلة المهرية العامة للكتاب،
المجلد  ،16العدد األلا ،القا رة ،1117 ،ب .127
 .4م مد بنيي ،القعر العربه ال ديا بنياته لابداحتفا  ،ج  3ق القعر المعاهر ،دار تلبقاا ،المةرب،
ط ،1،1111ب.185-183

 .5انةرق قربا دا ر ،التناب ،ب.128
.6

مد ال به ،التناب نةريا لتطبيقيا ،م سسة مل للنقر لالتل يع ،األرد  ،ط ،2111 ،2ب.12

 .7انةرق قربا دا ر ،التناب ،ب.127
.8

بداه الةذامه ،قافة األسللة مقاحت فه النقد لالنةرية  ،النادت األدبه ال قافه ،جدة ،ط،1112 ،2

ب .111

 .9انةر ق م مد بنيي  ،القعر المعاهر  ،ب .182

 .11الةذامه  ،قافة األسللة  ،ب .111

 .11له العالق ،الدحلة المرلية ،دار القرلق ،ما  ،ط  ، 2112 ،1ب .52
 .12م مد بنيي  ،ب .183

 .13قربا دا ر  ،ب .131 – 131
 .14المهدر ناسه ،ب .131

 .15م مد ماتاح ،ت ليا الخطاب القعرتق استراتيجية التناب ،المرك ال قافه العربه ،الدار البيضا  ،ط،3
 ،1112ب.121

 .16م ملد جابر باي ،استراتيجية التناب فه الخطاب القعرت العربه ال ديا ،المات فه النقد ،ج ،46
 ،12نادت جدة األدبه ،قلاا  1423ي ،ب.266
 .17مد ال به ،التناب نةريا لتطبيقيا ،ب .11
 .18له العالق ،الدحلة المرلية ،ب .51

 .19بداه الةذامه ،انةرق فها (تداخا النهلبق النب اب النب).
 .21م مد ماتاح ،استراتيجة التناب  ،ب .123
 .21م ملد جابر باي ،استراتيجية التناب ،ب .267
 .22قربا دا ر ،ب  -132ب .134

 .23مايد نج  ،التناب بي احيتباي لالتضمي لالل ه لالالقعلر ،جريدة الخلي  ،مل ق بيا ال قافة ،ئ ،55
يناير.2111
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النصي (التناص) في شعر ابن حزم األندلسي  ......................................م .لؤي صيهود فواز
التعالق ّ
 .24ديلا امرئ القييق ب .151

 .25معلقة نترة ب قيدادق ب .141
 .26نا الطيب ،المقرت .256/1
 .27سلرة التلبةق .111

 .28طلق ال مامة فه األلاة ل حح  ،اب

احندلسه ،ت قيقق هالح الدي

القاسمه ،تلني ،دار بل

سالمة للطبا ة لالنقر لالتل يع ،ب .15

 .29ينةرق ال قافة احسالميةق م مد راتب الطباخ ،لب 1151 ،ق . 14
 .31ينةرق معج األلااة القرًنية ،م مد إسما يا إب ار ي  ،دار الكتاب العربه ،بيرلت ،ط 2ق . 6
 .31سلرة الر دق 28

 .32ينةرق ال ياة العلمية فه مدي نة بلنسية اإلسالمية ،كري

جيا سي ( ،رسالة ماجستير) ،كلية ا داب–

جامعة بةداد  1171 ،ق .141

 .33الديلا ق  ،63قعر اب

ق الملرد  ،ئ 2111 ،1ق . 11

 .34سلرة الطلرق 24

 .35سلرة اللايعةق 23
 .36طلق ال مامةق 121
 .37طلق ال مامةق . 178
 .38سلرة مري ق ًيةق .26
 .39سلرة الطارقق .1
 .41طلق ال مامةق .228
 .41الديلا ق  ،74قعر اب

ق الملرد ،م  ،1118 ،24 ،21ق 1ق .111

 .42طلق ال مامةق .111
 .43سلرة القمرق.31

 .44سلرة يلس ق .55

 .45ينةرق الن ر األندلسه فه هرت الطلال

لالمرابطي  ،ا

بداه خضرق .382

 .46كتاب الهلة فه تاريخ لما األندليق حب بقكلااق .33

 .47ينةرق المرجعيات ال قافية الملرل ة فه القعر األندلسه (اطرل ة دكتلراه)ق .62
 .48الديلا ق  ،72لقعر اب

األندلسهق م  ،2/4 ،27ق 3ق .11

 .49احمالهق م مد ب ال س الطلسه (ت  461ي) ،دار ال قافة ،ط1114 ،1ق .473
 .51طلق ال مامةق .184

 .51الجامع الهةير ،جالا الدي

بدالر م

السيلطه(ت 111ي) ،دار الاكر ،بيرلت1181 ،ق ،623/3

لكن العماا فه السن لاأليلاا ،ال الدي المتقه الفندت ،ت قيقق القيخ بكرت يانه ،م سسة الرسالةق

.372/3
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النصي (التناص) في شعر ابن حزم األندلسي  ......................................م .لؤي صيهود فواز
التعالق ّ
 .52المكلنات األللى ال قافية العربية (دراسة فه نق ة احدب لالمعار العربية لتطلر ا) د.

الدي إسما يا،

مديرية ال قافة العامة ،ل ارة اإل ال ق .17
مد ال بهق .51

 .53ينةرق

 .54القعرية لالتجربة ،ارقيبالد مكليق  ،ترجمة د .سلمى خض ار الجيلسه ،لمراجعة تلفيق هال  ،دار اليقةة
العربية ،بيرلت 1163 ،ق .13

 .55ينةرق دراسة األدب العربهق .118

 .56ت ير ال قافة اإلسالمية فه الكلميديا األلفية لدانته ،د .هالح فضا ،دار المعار

المهرية1151 ،ق

.21
 .57طلق ال مامةق .123

 .58المهدر ناسهق .123
 .59ينةرق المرجعيات ال قافية الملر ة ( طرل ة دكتلراه)ق .281
 .61ديلا اب

األندلسهق .77

 .61طلق ال مامةق .211
 .62ديلا

به نلايق . 186

 .63يهيدة اب
 .64ديلا اب

م قدة ال

ريق البةدادت فه مرات األلراقق 475
ق  .61مسفدق سف ار ح ينا  .اللجدق ال

 .رجع األني ق ك رة البكا ال فراتق ا ات ال ارة

 .فلاياق ليتا م ال م بمقدار جلب الناية تار هق تار به ،لنتق ت خرت ،ريقا

ية قيديد

اللسع.
 .65ديلا اب

ق .68-64

 .66ديلا اب

ق .87

 .67طلق ال مامةق .115
 .68المهدر ناسه ق .17

 .69األ كا األهلا األ كا ق  .42/1لالرسالا . 411/4
 .71قرح نف البال ة ،اب

ط11ق.211/1،2111

 .71الديلا ق  ،111لقعر اب
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التعالق ّ

المصاااادر:

 .1القرً الكري .

 .2ت ير ال قافة اإلسالمية فه الكلميديا اإللفة لدانته ،هالح فضا ،دار المعار

المهرية،

. 1151

 .3ال قافة اإلسالمية ،م مد راتب الطباخ ،لب. 1151 ،
 .4نا ي الطيييب فييه ه ي األنييدلي الرطيييب،
ت قيق الدكتلر إ سا

مييد ب ي م مييد المق ييرت التلمس ييانه (ت 1141يي)

باي ،ط 1الجديدة. 2114 ،

 .5معج األلااة القرًنية ،م مد إسما يا إب ار ي  ،دار الكتاب العربه ،بيرلت ،ط( ،2د .ت).
 .6ديلا اب

األندلسه ،جمع لت قيق لدراسةق د .هب ه رقاد بد الكري  ،الناقر ،دار

اله ابة للتراا ،طنطا ،مهر. 1111 ،

 .7قعر اب



األندلسه ،جمع لت قيق ،بد الع ي إب ار ي  ،مجلةق

الملرد المجلد  ،21العيدد  ،1118 ،2القس .1
الملرد المجلد  ،23العيدد  ،1118 ،4القس .2



الملرد المجلد  ،25العيدد  ،1111 ،2القس .3



الملرد المجلد  ،27العيدد  ،1111 ،4القس .4



الملرد المجلد  ،28العيدد  ،2111 ،1القس .5



 .8الن ر األندلسه فه هر الطلتل

لالمرابطي  ،د .ا

بداه خضر ،ل ارة ال قافة لاإل ال ،

دار الرقيد للنقر ،دار ال رية للطبا ة ،بةيداد. 1181 ،

 .1الهلة ،ألبه القاس خل

ب

بد الملا ب بقكلاا (ت 578ي) ،ا تنى به للضع ففارسه

الدكتلر هالح الدي الفلارت ،المكتبة العهرية ،هيدا ،بيرلت ،ط. 2113 ،1

 .11المرجعيات ال قافية الملرل ة فه القعر األندلسه هرت الطلال

لالمرابطي  ،سي مجيد

رست الملسلت ،كلية التربية ،جامعة البهرة( ،إطرل ة دكتلراه). 2118 ،

 .11األماله ،م مد ب ال س الطلسه (ت 461ي) ،دار ال قافة ،ط. 1114 ،1
 .12الجامع الهةير ،جالا الدي
. 1181

بد الر م السيلطه (ت  111ي) ،دار الاكر ،بيرلت ،ط،1

 .13كن العماا فه السن األيلاا لاألفعاا ،ال الدي المتقه الفندت (ت 175ي) ،ت قيق القيخ
بكرت يانه ل ميله ،م سسة الرسالة ،بيرلت ،لبنا . 1181 ،
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النصي (التناص) في شعر ابن حزم األندلسي  ......................................م .لؤي صيهود فواز
التعالق ّ

 .14المكلنات األللى ال قافية العربية (دراسة فه نق ة األدب لالمعار العربية لتطلر ا) ،الدكتلر
الدي إسما يا ،مديرية ال قافة العامة ،لارة اإل ال ( ،د.ت).

 .15القعرية لالتجربة ،ارقيبالد مكليق  ،ترجمة د .سلمى خض ار الجيلسه ،لمراجعة تلفيق
هال  ،دار اليقةة العربية ،بيرلت. 1163 ،

 .16طلق ال مامة فه األلاة ل حح  ،اب

دار بل سالمة للطبا ة لالنقر لالتل يع.

األندلسه ،ت قيقق هالح الدي القاسمه ،تلني،

 .17دراسة فه األدب العربه ،د .مهطاى ناه  ،الدار القلمية للتل يع (د.ط)( ،د.ت).

 .18ت ير ال قافة اإلسالمية فه الكلميديا اإللفية لدانته ،د .هالح فضا ،دار المعار المهرية،
. 1151

 .11م األ ر األدبه إلى النب ،بارت ،ت .بدالسال ب
العربه المعاهر ،ئً ،28ذار ، 1181بيرلت.

بد العاله ،مقاا م مجلة الاكر

 .21إنتاج معرفة بالنب ،سي خمرت ،مقاا فه مجلة دراسات ربية ،ئ ،12-11السنة 23
يللا – تقري األلا  ،1187بيرلت.

 .21التناب سبيال إلى دراسة النهر القعرت ،قربا دا ر ،مجلة فهلا ،الفيلة المهرية العامة
للكتاب ،المجلد  ،16العيدد األلا ،القا رة. 1117 ،

 .22القعر العربه ال ديا بنياته لابداحتفا ،م مد بنيي ،ج3ق القعر المعاهر ،دار تلبقاا،
المةرب ،ط. 1111 ،1

 .23التناب نةريا لتطبيقيا،

مد ال به ،م سسة مل للنقر لالتل يع ،األرد  ،ط.2111 ،2

 .24قافة األسللة ،مقاحت فه النقد لالنةرية ق بداه الةذامه ،النادت األدبه ال قافه ،جدة ،ط،2
. 1112

 .25الدحلة المرلية ،له العالق ،دار القرلق ،ما  ،ط. 2112 ،1

 .26ت ليا الخطاب القعرتق استراتيجية التناب ،م مد ماتاح ،المرك ال قافه ،الدار البيضا ،
ط. 1112 ،3

 .27استراتيجية التناب فه الخطاب القعرت العربه ال ديا ،م ملد جابر باي ،المات فه
النقيد ،ج ،12 ،46نادت جدة األدبه ،قلاا 1423ي.

 .28التناب بي احيتباي لالتضمي لالل ه لالالقعلر ،مايد نج  ،جريدة الخلي  ،مل ق بيا
ال قافة ،ئ ،55يناير . 2111
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التعالق ّ

 .21قرح نف البال ة ،اب

المتنبه ،ط. 2111 ،1

به ال ديد ،ت قيق م مد إب ار ي  ،دار الكتاب العربه ،بةيداد ،قارئ

 .31األ كا فه هلا األ كا  ،دار ا فاق الجديدة ،بيرلت. 1181 ،
 .31ديلا

به ن اي ،دار هادر للطبا ة لالنقر ،دار بيرلت للطبا ة لالنقر( ،د.ط).1163 ،

 .32قرح المعلقات السبع ،ال ل نه ،دار الةيد الجديد ،القا رة ،ط 1427( ،1ي.) 2116
 .33ديلا

مرئ القيي،

تنى به لقر ه بد الر م المهطالت ،دار المعرفة ،بيرلت ،لبنا ،

ط 1421( ،4ي.) 2118
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