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وريفلقرآني في شعر فيض الحسن السهارنا تناصال  
 *بد القدیرحافظ ع

 تمهيد: 
ورم، يف شعر فيض احلسن السهارنف القرآينالتناص مظاىر  یدكر حوؿ -كما یظهر من عنوانو- البحثىذا 

، التناص لغة كاصطالحان یدكر حوؿ معٌت كلمة مباحث، أما ادلبحث األكؿ فإنو  ثالثةإىل  البحثم ىذا كقد قيسٌ 
فيض احلسن لى حياة لقي الضوء عالعصور، كيف ادلبحث الثاين قد أي  كبياف مظاىره لدل الشعراء العرب على مرٌ 

يف شعر ىذا عن مظاىر التناص القرآين  حدیثورم كدیوانو، أما ادلبحث الثالث فقد خيصِّص للالسهارنف
  (1).الشاعر

 :المبحث األول: مفهوم التناص لغة واصطالحا
 لغة:التناص 

 (2).ازدضبواأم تناص الناس كالتناص ىو االزدحاـ یقاؿ: ، "تناص یتناص تناصان "التناص مصدر من  
 یقوؿ أصحاب ادلعجم الوسيط ربت مادة "نص":

نو عيٌ  :اعلى الشيء نص  ػػػػػػػػػػػ ك ،غلت ري دٍ القً ػػػػػػػػػػػػ ك ،ت على النارصو   :الشواء نصيصا"نٌص 
 :احلدیث نصٌ  :قاؿكیي  ...،رفعو كأظهره :الشيءػػػػػػػػػ ك ،نصبوه :وا فالنا سيدانصٌ  :كیقاؿ ،دهكحدٌ 

أقعده على ادلنصة  :فالناػػػػػػػػػػػػػ ك ،جعل بعضو فوؽ بعض :ادلتاعػػػػػػػػػ ك ،ث عنورفعو كأسنده إىل احملدٌ 
استقصى مسألتو عن شيء حىت استخرج كل ما  :فالنا كیقاؿ نصٌ ...  ،وحركٌ  :الشيءػػػػػػػػػػ ك

: ازدضبوا." ...عنده  (3)كتناص القـو
 اص اصطالحا:تنال

باللغة  (Intertextualityمصطلح )یقابل ك  إف مصطلح التناص مصطلح جدید معاصر،
 استخدمت باحثةأكؿ  (5)ستيفا البلغاریة" ی"جوليا كر  تيعدك  (4)( بالفرنسيةIntertextualiteاالصلليزیة ك)

 (6)."كل نص ىو امتصاص، كربویل، كإثبات، كنفي لنصوص أخرل"يف حبوثها، كأثبتت فيها أف ىذا ادلصطلح 
لو مسم يات كتعاریف متعددة يف اللغة ك مث تناكلو أدباء الغرب، كمن ىنا انتقل ىذا ادلصطلح إىل العربية، 

  (8).باختصار "مصطلح نقدم یيقصد بو كجود تشابو بُت نص كآخر أك بُت عدة نصوص"كىو  (7)العربية
أف یتضمن نص أديب ما نصوصان أك ، يف أبسط صوره، یعٍت التناص" أف  الدكتور أضبد الزعيب  یرلك 

الثقايف لدل أفكارنا أخرل سابقة عليو عن طریق االقتباس أك التضمُت أك اإلشارة أك ما شابو ذلك من ادلقركء 
األدیب حبيث تندمج ىذه النصوص أك األفكار مع النص األصلي كتندغم فيو ليتشكل نص جدید كاحد 

  (9).متكامل"
 
 األستاذ ادلساعد، قسم اللغة العربية، جامعة بنجاب، الىور، باكستاف*
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 :التناص لدى الشعراء العربمظاهر 
إنو ، عن اآلخرین عامل منعزؿمكاف قفر أك إف اإلنساف كائن اجتماعي، كال یستطيع أف یعيش يف 

جيعل لنفسو قبائل كرلتمعات، كحضارات كثقافات، ليعيش فيها كیقضي أیاـ حياتو مع أمثالو، كیشاركهم يف 
أفراحهم كأتراحهم، كیتبادؿ معهم اخلربات كالتجارب، كیتغذل بأفكارىم، كیؤثر فيهم دبا یقـو بو من أعماؿ 

، أك معاصریهدبك  مدبحيطهكن ذلم أف ال یتأثركا كأفعاؿ كیتأثر هبم، كىكذا حاؿ الشعراء كاألدباء، فليس من ادلم
  م.يف بدایة حياهت أعماذلم األدبية كامن األدباء كالشعراء، كقرأ مدبن عاشوا قبله

أف الناس يف  صفحنا أكراؽ تأریخ األدب العريب كتتبعنا أحواؿ الشعراء كاألدباء العرب كجدناكإذا ت
ٌفزكهنم على حفظ الشعر كركایتو لتتهذب ألسنتهم كتتقو ل لغتهم، اجلاىلية كانوا یيرسلوف أبناءىم إىل البادیة ، كُيي

، أفضلهم "شاعر خنذیذ" كىو لقب ذلك الشاعر الذم (10) كقد قٌسم النقاد العرب الشعراء إىل أربعة أنواع
 (11).جيمع إىل جودة شعره ركایة اجلٌيد من شعر غَته

بل ظاىرة ليست جبدیدة لألدباء العرب كالنقاد، ىذه الأعاله للتناص نرل أف  ةادلذكور  يناباعتبار ادلعف
ناقشها ، أیضان  يف النقد العريب القدًن معادلها االبتدائيةكتوجد ىو مصطلح جدید لظاىرة أدبية كنقدیة قدمية، 

كاإلشارة كاالستشهاد يات عربية أخرل مثل التضمُت كاالقتباس ربت مصطلحات كمسمٌ  األدباء كالنقاد العرب
عن النظر يف مدلوؿ  (12)كالتشبيو كاجملاز كما شابو ذلك كالتلميحكالسرقة  كلكل منها معناه اخلاص، فكل من ميي

 .ال یراىا مغایرة عن مدلوؿ التناصالتناص االصلليزم مث یلقي النظرة على ىذه ادلسميات العربية 
من العصر اجلاىلي كانتهاء  أبد -العصور  على مرٌ العرب كقد اعًتؼ هبذه الظاىرة األدباء كالشعراء 

ؿ شتهر عنو بأنو أكٌ الذم ا -الشاعر اجلاىلي الشهَت –ـ( 540-ـ501)، فهذا امرؤ القيس -بالعصر احلدیث
 یدؿٌ  لقي نظرة على دیوانو صلد فيو بيتان عندما ني  (13)كقف على األطالؿ كبكى كاستبكى اآلخرینعريب  شاعر

 إنو یقوؿ: (14)اـذخلشاعر جاىلي آخر امسو ابن  كاف تابعان   ، بليف ىذا األمر على أنو مل یكن مبدعان 
 لل احمليل ألنناوجا على الط  عي "

 

 (15)"ذاـخ نبكي الدیار كما بكى ابني  
 

یرل أف  -كأحد أصحاب ادلعلقات الشاعر اجلاىلي الشهَت-ـ(608-ـ525)اد عنًتة بن شدٌ  كىذا
ا مل یواجو صعوبة يف أف الشعراء السابقُت مل یغادركا لو شيئا، ألنو  ، فكل باب فيو واینظمجيد موضوعان جدیدن

 :بيتبدأ معلقتو هبذا الیإنو من قبل،  كمقركعان  یرید أف یقرعو جيده مطركقان 
 ىل غادر الشعراء من مًتدـ"

 

 (16)"أـ ىل عرفت الدار بعد توىم 
 

الشاعر  – كعب  أك ابنو -الشاعر اجلاىلي الشهَت –ـ(609-ـ520) زىَت بن أيب سلمى أما
 :یقـو بنفس االعًتاؼ يف بيتو التايل قائالن  نجدهف -الشهَت ادلخضـر

 قوؿ إال رجيعانما أرانا "
 

 (17) "مكركرا   قولنا  من   ا كمعادن  
 

 :ةمر   قاؿ -ـ اهلل كجهوكر  –علي بن أيب طالب اخلليفة الرابع كما أننا نرل أف 
 (18)"عاد لنفدلوال أف الكالـ یي "
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 قرضوا الشعرالقرآين فإننا نرل أف األدباء كالشعراء الذین  قتباس من القرآف الكرًن أك التناصأما اال
كال فرؽ يف ذلك ، كاقتبسوا منو و،سالمي تأثركا هبدیاإلتمع اجمليئة العربية ك بكعاشوا يف ال ،بعد نزكؿ القرآف الكرًن

قرآف الكرًن، كاستلهموا معانيو كمفاىيمو يف إهنم استقوا من ینبوع الكبُت صاحل كفاجر،  ،بُت مسلم ككافر
 ىذاادلثاؿ ، على سبيل سواء كانت تلك األشعار يف ادلدح أك احلماسة أك الفخر أك الرثاء أك الغزؿ ،أشعارىم

 -فاحشالذم اشتهر بغزلو الالشاعر األموم الشهَت  -(ىػ 93 - 23 =ـ 712 - 644)عمر بن أيب ربيعة 
صى.  قرآنية يف شعره،الًتاكيب الكلمات ك الیستخدـ   إنو یقوؿ:كىي يف دیوانو أكثر من أف ربي

 "دلا توافقنا كحيينامها
 "أقتليو قتال سرُيا مرُياػ

 ػػػػػػػػػ"أك أقيدم فإمنا النفس بالنف
 

 (19)ردت ربيتنا على استحياء" 
 (20)ال تكوين عليو سوط عذاب"

 (21)قضاء مفصال يف الكتاب"ػػػػػػػػس 
 

 األبيات اقتبس عمر بن أيب ربيعة من ىذه اآلیات القرآنية:ففي ىذه 
نىا عىلىٍيًهٍم " (23)"،فىصىب  عىلىٍيًهٍم رىبُّكى سىٍوطى عىذىابو " (22) "،فىجىاءىٍتوي ًإٍحدىامهيىا سبىًٍشي عىلىى اٍسًتٍحيىاءو  كىكىتىبػٍ

 (24) "ًفيهىا أىف  النػ ٍفسى بًالنػ ٍفسً 
الشهَت الذم مل  الشاعر  األموم النصراين - (ـ708 - 640ىػ =  90 - 19)ىذا "األخطل" ك 

 یقوؿ: -یعتنق اإلسالـ بسبب حبو للخمر
 رل إال مساكنهمفأصبحوا ال یي "

 

 (25)" كأهنم من بقایا أمة ذىبوا  
 

استخدمها الشاعر كما ىي بدكف أف  ،قرآنية شطره األكؿ عبارة عن قطعة ىذا البيت یعرؼ أفیقرأ فكل من 
 :فيها، كاآلیة القرآنية ىيیقـو بتغيَت 

 (26)".كيل  شىٍيءو بًأىٍمًر رىبػِّهىا فىأىٍصبىحيوا الى یػيرىل ًإال  مىسىاًكنػيهيٍم كىذىًلكى صلىٍزًم اٍلقىٍوـى اٍلميٍجرًًمُتى تيدىمِّري   "
 ككذلك عندما یقوؿ:

 "بٍت أمية قد ناضلت دكنكم
 

 (27)أبناء قـو ىم آككا كىم نصركا" 
 

األنصار الذین آككا رسوؿ اهلل كأصحابو كنصركا اإلسالـ كأىلو، ككذلك یقتبس كلماتو یيشَت فيو إىل 
 من اآلیة التالية:

ًبيًل الل ًو كىال ًذینى آىكىٍكا كىنىصىريكا أيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍؤًمنيوفى " حىق ا ذلىيٍم  كىال ًذینى آىمىنيوا كىىىاجىريكا كىجىاىىديكا يف سى
 (28)".كىًرًنه   مىٍغًفرىةه كىرًٍزؽه 

 اليت تويف قصيدبٍت أمية  -الشاعر األموم الشهَت  – ق (114-33بن عطية )جریر اطب يي ك 
 :كیقوؿ ذلم سليماف بن عبد ادللك یعقوب بنفيها ميدح 

 "كونوا كيوسف دلا جاء إخوتو
 

 (29)ما يف اليـو تثریب" :كاستعرفوا قاؿ 
 

 الذم -عليو الصالة كالسالـ -النيب "یوسف"  بأخالؽ اتحلو یعفوا عن أعدائهم كیمنهم أف  ریدیإنو 
" بدراىم معدكدة باعوهك  البئرإلخوتو الذین ألقوه يف قاؿ  اهلل سبحانو قٌص كقد  (30): "ال تثریب عليكم اليـو

 يف سورة یوسف.بالتفصيل ىذه القصة كتعاىل 
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ىػ =  211 - 130) خاصة عند أيب العتاىيةك نرل ظاىرة التناص جلية يف الشعر العباسي، ك 
 يف أبياتو التالية:  ـ( 826 - 748

 "أتتو اخلالفة منقادة
 فلم تك تصلح إال لو
 كلو رامها أحد غَته

 

 إليو ذبرر أذیاذلا 
 كمل یك یصلح إال ذلا

(31)     زلزاذلا"    األرض    لزلزلت 
 

الزلزلة، اقتبسها الشاعر فالشطر األخَت من البيت األخَت عبارة عن اآلیة القرآنية األكىل من سورة 
 كجعلها جزءا من بيتو.

شَت إىل یي  -الشاعر العباسي الشهَت– ـ(965-915ىػ=354-303) ادلتنيبأبو الطيب كىذا 
    (32)."إال قد احتذل كاقتفى، كاجتذب كاجتلب كال إسالميان  ا جاىليان ال أعلم شاعرن ": نفس الظاىرة قائالن 

الشعراء ادلذكورین أعاله، إهنم تأثركا بأساليب القرآف الكرًن ىكذا حاؿ الشعراء الذین أتوا بعد ك 
كمفاىيمو، كالفرؽ الذم ميكن مالحظتو بينهم ىو أف بعضهم تأثر بطریقة عفویة، كنرل يف إنتاجو الشعرم أثر 
القرآف الكرًن يف صورة استخداـ كلمة من كلمات قرآنية أك معٌت من معانيو، كما أف بعضهم تكٌلف أف یقتبس 

  .ن القرآف الكرًنم
 ـ(1932-ـ1868)أضبد شوقيدكاكین شعراء العصر احلدیث أمثاؿ كعندما نلقي نظرة على 

ى سبيل ادلثاؿ عليف كل مكاف.   نتشرةمظاىر التناص فيها م صلد اكغَتمه ـ(1932-ـ1872) كحافظ إبراىيم
مشَتا إىل معجزة إسراء اهلل تعاىل برسولو  هنج الربدة""يف قصيدتو ادلعنونة بػ:  -أمَت الشعراء– یقوؿ أضبد شوقي

 :اآلیة األكىل من سورة اإلسراءمن كمستلهما  من ادلسجد احلراـ إىل ادلسجد األقصى
  "أسرل بك اهلل ليال إذ مالئكو

 خطرت بو التفوا بسيدىم دلا
 

 كالرسل يف ادلسجد األقصى على قدـ 
 (33)"أك كاجلند بالعلم ،كالشهب بالبدر

 

 يف قصيدتو ادلعنونة بػ: "الشمس" كاصفا إیاىا: -شاعر النيل–كیقوؿ حافظ إبراىيم  
 "نظر إبراىاـ فيها نظرة
 قاؿ: ذا ريب فلما أفلت

 فأرل الشك كما ضل اليقُت 
(34)قاؿ إين ال أحب اآلفلُت

 

ب قِّ الذم لي  (ـ1998-1923ىػ/1419-ىػ1342)اين" بٌ زار قػى الشاعر ادلعاصر الشهَت "نً ىذا ك 
ف تأثره بالقرآف الكرًنبلقب عمر بن أيب ربيعة الثاين، كشاعر ادلرأة، كعيرؼ بأنو شاعر الغزؿ كاجملوف مل  ، إنو يي

 :السياسية ادلعنونة بػ : "ادلمثلوف" قصائدهإحدل یقوؿ يف 
 ()ضلن راجعوف() من الفردكس یأيت، كصوت فَتكز"

 ()كضلن راجعوف() ابناثيتغلغل اليهود يف 
 ى مًتین من أبوابنا ))كضلن راجعوف((صاركا عل

 ()كضلن راجعوف() ناموا على فراشنا
 :ككل ما منلك أف نقولو

 (35)(")إنا إىل اهلل لراجعوف()
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 قد اقتبس من اآلیة القرآنية التالية: نزار قباين لى ىذه القصيدة نرل أفعلقي نظرة عندما ني 
 (36)."ًإن ا لًل ًو كىًإن ا إًلىٍيًو رىاًجعيوفى ال ًذینى ًإذىا أىصىابػىتػٍهيٍم ميًصيبىةه قىاليوا "

ه الذین درسوا ءرجاؿ الدین كعلماًمن معظمهم ف أما شعراء شبو القارة اذلندیة الذین نظموا بالعربية
اقتبسوا  إهنم ، باللغة العربيةكاألدب  يف ادلدارس الدینية األىلية كتب الفقو كأصوؿ الفقو كاحلدیث كالتفسَت

كما أهنم ،  كتراكيبهم كاستلهموا معانيهم كمفاىيمهم من ىدم القرآف الكرًن كاحلدیث النبوم الشریفكلماهتم 
م، فبدأكا قصائدىم بالوقوؼ على األطالؿ، كبأبيات هتاكتابأساليبهم ك يف دكه كقلٌ  ،العريب القدًن الشعر حاكوا

یبدأ على سبيل ادلثاؿ  ،ثاءرِّ أك الرسوؿ اهلل كأصحابو أك الفخر ؿ، مع أف موضوع أكثریتها مدح التشبيب كالغزى 
بسبب قصائده الغراء يف  ادللقب بلقب حساف اذلند –ق( 1200-ػ1116)الشاعر غالـ علي آزاد البلغرامي 

 :بيات التاليةباأل داليةقصيدتو ال  - اللنيب صلى اهلل عليو كسلممدح 
 ستبدم الصبا أحواؿ برقة ثهمد

 دارا أربفت نسماهتاسقى اهلل 
 ب جنةأال طلل باؿ مع احلً 

 

 كیأتيك باألخبار من مل تزكد 
 مشائم من سلمى إىل ادلتودد

 (37)ب قصر الزبرجدكسجن بدكف احلً 
 

عليو الصالة  –ككذلك یبدأ الشاعر "فيض احلسن السهارنفورم" قصيدتو يف مدح الرسوؿ  
 باألبيات التالية: -كالسالـ

 عنها برائحإذا حسن سلمى ليس 
 أرل حبها ركحي كقد سيط من دمي
 كأف فؤادم جذكة من جذل الغضى

 

 فيا حبها زدين جول يف جواضلي 
 فما دمت حيا ليس عٍت ببارح

 (38)كعيٍت غرب من غركب نواضح
 

كالسبب الرئيس لذلك أف معظمهم مل یتيسر ذلم االحتكاؾ بأىل اللغة كالتواصل معهم، فأخذكا 
اجلاىلي، كألفاظهم كتراكيبهم من ادلصادر الدینية كادلعاجم العربية، كعلى رأس ىذه ادلصادر أسلوهبم من الشعر 

الدینية القرآف الكرًن، كلذا صلد معظم الشعر الذم نيظم يف ىذه البالد مصبوغان بصبغة دینية، كقل ما نرل شعر 
 من بصمة قرآنية. شاعر خاليان 

كنتطرؽ إىل القسم الثاين ذلذا  تناص لدل الشعراءاحلدیث عن مظاىر النكتفي هبذا القدر من 
 ادلقاؿ، كىو عبارة عن حياة الشيخ فيض احلسن السهارنفورم. 

 :وريفالشيخ فيض الحسن السهارنحياة 
من ىؤالء الشعراء الذین برزكا يف شبو القارة اذلندیة الشيخ فيض احلسن السهارنفورم الذم عاش يف 

كاف عايلى الكعب يف الفنوف األدبية العربية، كتب شرحان عربيان لدیواف احلماسة القرف التاسع عشر ادليالدم،  
اسم "ریاض الفيض"، كترؾ خلفو دیوانان عربيان. كقد قاؿ عنو ب باسم "الفيضي" ك شرحان للمعلقات السبع

 الدكتور أضبد إدریس:
ففي شعر "كلعل أشهر أصحاب الدكاكین يف شبو القارة ىو فيض احلسن السهارنبورم...

السهارنبورم سهولة كجدة كتلقائية كخفة ظل الزمت تعبَت الشاعر عن نفسو كمشاعره يف 
ا كىزالن".   ( 39)ادلواقف ادلختلفة، حزنان كفرحان كجدن
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 ككذلك قاؿ عنو الشيخ سليماف الندكم: 
 "كاف الشيخ فيض احلسن علما من أعالـ الشعر العريب يف شبو القارة، كإماما من أئمة اللغة

 (40)العربية كآداهبا يف كقتو، كمل یكن لو نظَت يف اآلداب العربية يف البالد"..."
  كضلن فيما یلي من السطور نتناكؿ أكالن حياتو كشعره، مث نناقش تلك األبيات اليت تفوح بالرائحة القرآنية.

ت أسرتو أسرة متدینة دبدینة سهارنفور باذلند، ككان ىػ1332/ـ1816 سنةفيض احلسن كيلد الشيخ 
كال من  یتقنالعلـو الدینية، كما أنو كاف ب كعارفان ، عظيمللقرآف ال كالده "علي خبش" كاف حافظان حيث إف 

 الفارسية، ككاف یيعترب من كبار علماء بلدتو. ك األردیة كالعربية 
ؿ حياتو، كما أنو واطعريب  بلدأم زیارة  یتمكن منمل إال أنو قرشيا أصال الشيخ فيض احلسن ككاف 

يف  الرائجةالعلـو االبتدائية  الذم دٌرسوعلى أساتذة عرب، بدأ دراستو على ید كالده  یتتلمذیتيسر لو أف مل 
على ك  ،يف معاىدىا ادلختلفةدرس ك  -عاصمة اإلمرباطوریة ادلغولية – دىليإىل مدینة  سافرمث  ،لزمنذلك ا

 ادلنطقي. ك  األدیبلقب طلق عليو أي ، فاألدبك العلـو العقلية ك  الفلسفة ،األفذاذعلمائها 
، (41)هبائي الدىلوم""إماـ خبش الص  الشاعر الشهَت بينو كبُت  عالقةال دتتوطٌ  ىذه ادلدینةكيف 

لتلقي "راـ فور" ك "لكنو"سافر إىل مدینيت  مث، منو أفاد، فأیضان  اللغة العربية كالعلـو الدینية عرؼیكاف   الذم
 الذم كاف من الطبيب "إماـ الدین الدىلوم"ید على درس الطب، كذلك " ك دىلي"مدینة مث عاد إىل  ،العلم

 .األطباء ادلتخصصُت يف ذلك الزمن
ـ 1861 عاـطبيب، كيف ك فيها العمل، كبدأ "سهارف فور" مدینتوإىل  عادـ 1857 عاـكيف  

  (43).ـ1864 عاـحىت  فيها لبثك  (42)إىل مدینة "غازم فور" بدعوة "السَت السيد أضبد خاف" توٌجو
كيف  ،معو  اصطحب الشيخى "السَت السيد أضبد خاف" إىل مدینة عليكره  غادرـ دلا 1864 عاـكيف 

ادلستشرؽ  - (44) الدكتور الیتنر مؤسسها على ید الىوردینة الشرقية دباللغات كلية   سستأي ـ 1870 عاـ
قسم لتأسيس  إىل الىورالشيخ السهارنفورم  إنو دعالغات الشرقية كآداهبا، زلبا لالذم كاف  -الربیطاين الشهَت

ـ إىل الىور ل دعوتو كقدً بً فقى  ،، كاإلشراؼ على البحث كالتحقيق يف اللغات الشرقيةذه الكليةهب اللغة العربية
 ، فأخذ الطالب یفدكففيو كبدأ التدریسى كساىم بعلمو كاجتهاده يف إنشاء قسم اللغة العربية،  م عملو،كتسل  
 بالىوركالكلية احلكومية ارس مهنة التدریس يف ىذه الكلية ميي الشيخ  ظل  ك  ...من أقاصي البالد كأدانيها إليو

"سهارف فور" حسب  مدینةإىل  مانوجث ـ. كنيقل1887 عاـمن فربایر  06، كذلك يف اخًتمو ریب ادلنوفحىت 
 (45).ىناؾفن كدي  ،كصيتو

 :ديوانه العربي
السهارنفورم دیوانُت خلفو، أكذلما بالعربية كثانيهما بالفارسية، أما دیوانو ترؾ الشيخ فيض احلسن 

رئيس قسم اللغة -العريب الذم ضلن بصدده فقد قاـ جبمعو كربقيقو كتقدميو األستاذ الدكتور ظهور أضبد أظهر 
ىذا ميكن لنا تقسيم ك   (46)، كقاـ بنشره اجملمع الباكستاين،-العربية كعميد الكلية الشرقية جبامعة بنجاب سابقا

اليت كتبها الدكتور ظهور أظهر، إهنا الطویلة أكذلا: ادلقدمة  ،ثالثة أقساـصفحة إىل  171ادلشتمل على الدیواف 



 القرآين يف شعر فيض تناصال                                                                         ۵۵:۳۴األضواء

195 

 القسم الثاين الشعر تضمنكیكميزات شعره،  شيخحياة الم فيها الدكتور عن قد تكلٌ ك ، صفحة 40ربتوم على 
فإنو عبارة عن اذلوامش  كاألخَت أما القسم الثالث .عربية للشيخ قصيدة 66 كقد صبع فيو الدكتور ،والعريب ل

   صفحة. 36، كُيتوم على كالتعليقات
 :التناص القرآني في شعر فيض الحسن السهارنفوري

ا باآلیات القرآنية كاألحادیث زاخرن عندما نقرأ الدیواف العريب للشاعر فيض احلسن السهارنفورم نراه 
لشعر  -إىل حد كبَت -شعره شلاثال  كما صلد األدب العريب القدًن،النبویة كالًتاكيب األدبية ادلقتبسة من 

 -األحيافيف بعض - كیذىب بنا الظن، يف معانيو كأفكاره كمصطبغا بلونويف أساليبو كقوالبو الشعراء القدامى 
بعض األبيات ففي الصفحات القادمة نورد ... عاش يف العصر اجلاىليقح بدكم دیواف شاعر  نطالع أنناإىل 
على مدل تأثره بكالـ اهلل سبحانو كتعاىل، كىو موضوع ىذا البحث ادلتواضع، كلكن قبل دخولنا  تدؿٌ  اليت

 ألدب العريب القدًن، منها:باعلى تأثره  الةالدٌ ذلك نذكر بعض األبيات 
 كخود قد خلوت هبا خليا

 تقوؿ يل ال زلت حيا فعدت
 

 نشيطا  بات يف طيب كطاب 
 (47)كال سلت ثيابك من ثيايب

 

 بيت الثاين مأخوذ من بيت امرئ القيس التايل:من الفالشطر األخَت 
 "كإف تك قد ساءتك مٍت خليقة

 

(48)فسلي ثيايب من ثيابك تنسل" 
 

 : الشيخ السهارنفورم ككذلك یقوؿ
 یقولوف يل من غَت علم كحجة

 قاسي مهوما للحساف النواعمت
 

 ىم من بُت قاؿ كناصح ك علىى  
 (49)لك من یـو لدیهن صاحل كما

 

 بيت امرئ القيس التايل:بلبيت الثاين یذٌكرنا صراع الثاين من افادل
 "أال رب یـو لك منهن صاحل

 

 (50)كال سيما یـو بدارة جلجل" 
 

 یقوؿ يف قصيدة أخرل:ك 
 سئمنا من الدنيا كمن طوؿ عيشنا

 

(51)كمن یلق منها ما لقيناه یسئم 
 

 بيت زىَت بن أيب سلمى الذم یقوؿ:بكىذا البيت یذكرنا 
 سئمت تكاليف احلياة كمن یعش"

 

(52)شبانُت حوال ال أبا لك یسأـ 
 

كاآلف ندخل صلب ادلوضوع، كىو عبارة عن مظاىر التناص القرآين يف شعره العريب، كىذه ادلظاىر كثَتة يف 
 ننا نكتفي بإلقاء الضوء على بعض منها ألننا ال نستطيع اإلحاطة جبميعها يف ىذا ادلقاؿ ادلوجز.إال أشعره، 

 یقوؿ السهارنفورم كىو ميدح اهلل سبحانو كتعاىل: 
 أثٍت على ريب على استحياء

 

 (53)إذ كلو مذؽ كثَت ادلاء 
 

 التالية:قد اقتبس الشاعر يف ىذا البيت "على استحياء" من اآلیة القرآنية 
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 (54)" فىجىاءىٍتوي ًإٍحدىامهيىا سبىًٍشي عىلىى اٍسًتٍحيىاءو " 
 ككذلك یقوؿ كىو یرثي أستاذه ادلغفور لو:

 ما جزعنا كلو جزعنا عليو
 

 (55)مل نقصر كمل ميس لغوب 
 

 :-الشاعر اجلاىلي الشهَت–ىذا البيبت یوحي إىل البيت التايل لعمرك بن معدیكرب من فالشطر األكؿ 
 جزعت كال ىلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ "ما إف

 

 (56)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  كال یرد بكام زندا" 
 

 :ة القرآنية التاليةكما أف تركيب "كمل ميس لغوب"  يف عجز البيت یشَت إىل اآلی
ا ليغيوبه ال ًذم أىحىل نىا دىارى اٍلميقىامىًة ًمٍن فىٍضًلًو الى ميىىسُّنىا ًفيهىا نىصىبه كىالى " نىا ًفيهى  (57)"ميىىسُّ

 كیبدأ إحدل قصائده بالبيتُت التاليُت:
 أعوذ باهلل العظيم
 فأعوذ من منع الندل

 

 من كل شيطاف رجيم 
 (58)كأعوذ من غضب احلليم

 

 فالبيت األكؿ مأخوذ من اآلیة القرآنية التالية:
 (59)"الش ٍيطىاًف الر ًجيمً فىًإذىا قػىرىٍأتى اٍلقيٍرآىفى فىاٍستىًعٍذ بًالل ًو ًمنى "

 یقوؿ:نفسها كيف القصيدة 
 كأعيذ نفسي جهرة

 

 (60) أثيم أفاؾ   كل  من  
 

 .وبدكف أف يتل كزن إنو یأخذ جزءا من األیة القرآنية التالية كجيعلو ادلصراع الثاين من ىذا البيت
  (61)"تػىنػىز ؿي عىلىى كيلِّ أىف اؾو أىثًيمو "

 ككذلك یقوؿ:
 مامل یؤتوأكتيت 

 

 (62)أحد من القلب السليم 
 

 مأخوذ من اآلیة التالية:البيت  عجزيف ك"القلب السليم" 
ًليمو "  (63)"ًإال  مىٍن أىتىى الل وى بًقىٍلبو سى

 كما أف قطعة "أكتيت مامل یؤتو أحد" توحي إىل اآلیة ادلباركة التالية:
اذٍكيريكا نًٍعمىةى الل ًو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ جىعىلى ًفيكيٍم أىٍنًبيىاءى كىجىعىلىكيٍم ميليوكنا كىآىتىاكيٍم مىا ملٍى یػيٍؤًت كىًإٍذ قىاؿى ميوسىى ًلقىٍوًمًو یىا قػىٍوـً "

ا ًمنى اٍلعىالىًمُتى   (64)" أىحىدن
 :يف القصيدة نفسهاككذلك یقوؿ 

 نبذكا كراء ظهورىم
 

 (65)الرميم كالعظم  ما خيل  
 

 من اآلیة ادلباركة التالية: مقتبسكصدر ىذا البيت 
ابى الل ًو كىرىاءى ظيهيورًًىٍم  كىلىم ا جىاءىىيٍم رىسيوؿه ًمٍن ًعٍنًد الل ًو ميصىدِّؽه ًلمىا مىعىهيٍم نػىبىذى فىرًیقه ًمنى ال ًذینى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًكتى "

 (66)".كىأىنػ هيٍم الى یػىٍعلىميوفى 
 اآلیة ادلباركة التالية:یشَت إىل كما أف تركيب "كالعظم الرميم" يف عجز البيت 

ـى كىًىيى رىًميمه "  (67)"كىضىرىبى لىنىا مىثىالن كىنىًسيى خىٍلقىوي قىاؿى مىٍن ُييًٍيي اٍلًعظىا
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 :نفسها يف القصيدة ككذلك یقوؿ
 یا نفس عوذم منهم
 كدبن یردىم كُيػػػػ
 جيزل قبوال یـو ال

 

 بربك فاستقيمي كثقي 
 ردىم دین الغرًنػػػػػػػسب 

 جيزم ضبيم عن ضبيم

 

 

 

(68) 
يمنافعبارة "ال جيزم ضبيم عن ضبيم" تدٌؿ على اآلیة التالية: " يمه ضبًى  (69)" كىالى یىٍسأىؿي ضبًى

 كيتم ىذه القصيدة بالبيت التايل:
 ىذا كال تيئس غدا

 

 من رضبة اهلل الرحيم 
 

(70) 

 البيت ككلماتو من اآلیة القرآنية التالية:قد أخذ مفهـو ىذا ك 
ًح الل ًو ًإال  اٍلقىٍوـي یىا بىًٍت  اٍذىىبيوا فػىتىحىس سيوا ًمٍن یيوسيفى كىأىًخيًو كىالى تػىٍيئىسيوا ًمٍن رىٍكًح الل ًو ًإن وي الى یػىٍيئىسي ًمٍن رىكٍ "

 (71)."اٍلكىاًفريكفى 
 ـ( بالبيتُت التاليُت: 1861-1797كیبدأ قصيدتو اليت رثى فيها أستاذه "مولوم فضل حق خَت آبادم")

 عمي دار سلمى فاسلمي  شبة اسلمي
 سقاؾ غواد ما بقيت ىواطل
 عفاؾ البلى حىت نكرناؾ بعدما

 

 كإف مل ربَتیٍت كإف مل تكلمي 
 كآخر دعوانا انعمي شبة انعمي

 (72)التوىمعرفت كمل نعرفك قبل 
 

 :من معلقة عنًتة بن شداد فصدر البيت األكؿ یتضمن إشارة إىل البيت العريب التايل
 "یا دار عبلة باجلواء تكلمي

 

 (73)كعمي صباحا دار عبلة كاسلمي" 
 . )كقد ذكرناه قبل بضع صفحات(نفسها تبس من البيت األكؿ للمعلقةمقالبيت الثالث كذلك ك 

 مشَت إىل اآلیة القرآنية التالية:كما أف عجز البيت الثاين 
ـه كىآىًخري دىٍعوىاىيٍم أىًف احلٍىٍمدي لًل ًو رىبِّ الٍ " ي تػيهيٍم ًفيهىا سىالى  (74)."عىالىًمُتى دىٍعوىاىيٍم ًفيهىا سيٍبحىانىكى الل هيم  كىربًى

"مييت"  مثل) یستوحي مفهـو البيت التايل من القرآف الكرًن كیستخدـ تلك األفعاؿاه ككذلك نر 
 :اآلیات القرآنيةكثَت من يف  اليت كردت  (كُيي"

 "أما كالذم یبكي كیضحك كالذم 
 

 (75)مييت كُييي مث یأيت دبعظم 
 

 كيف قصيدتو اليت یعظ فيها نفسو یقوؿ:
 "إذ ال تدافع نفس عن عشَتهتا

 

 (76)ما یعًتیهم ككاف األمر مقضيا 
 

 التالية:يف ادلصراع الثاين من اآلیة القرآنية كیقتبس 
ًلًك قىاؿى رىبًُّك ىيوى عىلىي  ىىُتِّه كىلًنىٍجعىلىوي آیىةن لًلن اًس كىرىضٍبىةن ًمن ا كىكىافى أىٍمرنا مىٍقًضي ا"  (77")قىاؿى كىذى

 ككذلك یقوؿ كاصفا حالو:
 "یا ليتٍت مت قبل الشيب مقتبال

 

 (78)كمل یكن يل من األكفاف صافيها 
 

 ليتٍت مت قبل" مأخوذة من اآلیة القرآنية التالية: كشلا ال شك فيو أف كلمات "یا
ا كىكيٍنتي نىٍسينا مىٍنًسي ا" ا اٍلمىخىاضي ًإىلى ًجذًٍع الن ٍخلىًة قىالىٍت یىا لىٍيتىًٍت ًمتُّ قػىٍبلى ىىذى  (79)"فىأىجىاءىىى
 الراشدین ادلهدیُت عليو كسلم كخلفائو إحدل قصائده اليت نظمها يف مدح النيب صلى اهلل ال یفوتنا أف نذكرك 

ضمن بياف أحوالو، كىذه القصيدة خَت دليل على تأثر شاعرنا بالقرآف الكرًن كاقتطافو من ىدیو حيث إف 
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معظم قوايف ىذه القصيدة ادلشتملة على سبعة كأربعُت بيتان مأخوذة من آیات قرآنية سلتلفة، معظمها من سورة 
يا" ك "ىنيئا مریئا" ك "ناسيا منسيا" ك "شقيا"  ك"لبثت فيهم مرًن، مثل : "خفيا" ك"شيئا فریا" ك "مراضيا رض

مليا" ك "قوال فریا"  ك"مكانا عليا" ك"ادلرضيا" ك "صراطا سویا" ك "بكرة كعشيا" ك"كعده مأتيا" ك "أمرؾ 
على "عتيا" كغَتىا. فالقارئ الذم لو أدىن إدلاـ بالقرآف الكرًن عندما یيلقي نظرة  ادلقضيا" ك "سجدا كبكيا" ك

ىذه الكلمات كالًتاكيب القرآنية يف ىذه القصيدة ال یبقى يف حاجة إىل أف يربه أحد بأهنا مقتبسة من القرآف 
الكرًن، بل یيدرؾ أف الشاعر قد أهنى كل بيت من أبياتو مزینا خبواتيم اآلیات القرآنية، ففي األبيات التالية الذكر 

ليتضح لكل قارئ ذلذا البحث ادلتواضع أهنا كلمات كتراكيب قد كضعنا ربت ىذه الكلمات كالًتاكيب خط ا 
دؿ على براعة الشيخ السهارنفورم كسبهره يف ميداف اللغة العربية كاطالعو ت فإمنا تإف دلٌ  القصيدة هقرآنية، كىذ

 الواسع على الشعر العريب كمطالعتو للقرآف الكرًن مطالعة عميقة متأنية، كإليكم بعض أبيات ىذه القصيدة: 
 خفياال أنادم جارات بييت 

 أنا عف أكف نفسي فنفسي
 كأرل أف أطيع ريب كأعصى الػػػ

 لليت كنت أىواكلقد قلت 
 ال أبايل بالصـر كالوصل حىت
 مل أيرد كل ما أحبتو نفسي
 فإف ارتبت فاسأيل عن خصايل
 ذبدیٍت أغر بيض كراـ
 سللصا خالصا لبيبا أریبا

 فراتاالنائعات عذبا  يساق
 شاعرا مفلقا خطيبا بليغا
 مث إف كنت ذبهلُت صلارم
 آمنوا اخلوؼ يف ضباـ ككانوا

 فضلمث أعطوا فضيلة ذات 
 الػػػػػػ إف منهم نبينا اذلامشي

 بلغوا ادلنتهى كمل یقصركا إذ
 الػػػػػػػػ رب سلم عليهم ما تراءل

 كبينهم ما بيٍت رب باعد
 

 قد جئت شيئا فریاأف یقولوا   
 جليا خفياال تزكر اخلنا 

 عصيافس ما دمت طيعا ك ػػػػػن
 رضيامراضيا ىا كقد كنت 

 ناسيا منسياأترؾ الشيء 
 شقيادد دبا أردت رٍ ا كملي 

 لبثت فيهم مليادار قـو 
 صبوحا أبيا ىينا لينا

(  (80طيبا طاىرا نقيا تقيا
 طریامطعم اجلائعات حلما 

 قوال فریالينا ال یقوؿ 
 سنيافاسأيل عنو تعلميو 
 ندیاأحسن الناس ندكة ك 
 قصيابلغت غایة كطرفا 
 ادلرضياأبطحي ادلكـر 

 صراطا سویاسلكوا يف العلى 
 بكرة كعشياشرؽ كالغرب ػػػػػػ

 (81)عتيامل یتب من عتا عليك 
 

، ورميف شعر الشيخ فيض احلسن السهارنف ادلتعلقة بالتناص القرآين نكتفي هبذا القدر من األمثلة 
كنظم ، ا لشعره، كازبذ منو مدادن وهبدید بكالـ اهلل سبحانو كتعاىل كتأثر قد تزكٌ كىي خَت دليل على أف شاعرنا 

، كقد ما ك كيلٌ   ىذا البستاف اجلميل الرائعمن  حاكؿ أف یقتطف إنومن درره ما نظم،  لنا توصٌ جد إىل ذلك سبيالن
 كتفىا  يف بعض األحياف، إنو بأساليب سلتلفة اآلیات القرآنيةبو ن أبياتى زیٌ  إىل أنوزة لشعره بعد ىذه الدراسة ادلوجى 

يف أحياف أخرل،  أبياتوستخدـ تراكيب كصبالن قرآنية يف ا، كما أنو معٌت قرآين أك اقتباس كلمة قرآنية استمدادب
من بيتو. ككذلك  كامالن   اشطرن جزءا كامال من آیة قرآنية اتو قد جعل أنو يف بعض أبي ىذا التأثر إىل كصلكقد 

دليل على أف شاعرنا من  كىذا ،قرآنيةالیات اآلبنهایات  اأبياهت معظمهنى خرل أاألرأینا أنو يف بعض قصائده 
من الشعراء الذین جعلوا مفاىيم القرآف الكرًن كألفاظو كتراكيبو منهال استقوا  متازةكالثلة ادلتلك النخبة ادلختارة 

   داد أكراقهم.منو مفاىيم شعرىم كمً 
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 اذلوامش
جيدر بنا أف نذكر أننا قد اكتفينا يف ىذا ادلقاؿ القصَت بذكر مظاىر التناص ادلباشر أك التناص اجللي يف شعر  -1

  كالتضمُت، كمل نتناكؿ مظاىر التناص اخلفي فيو.الشيخ، كالذم یضمُّ االقتباس 

النص: رفعك الشيء، نص احلدیث ینصو نصا: رفعو، ككل ما أيظهر فقد نيص... كنص ادلتاع ": ابن منظوریقوؿ   - 2
كتبة التوفيفية، مصر، القاىرة، بدكف ذكر السنة، ، ادللساف العربنظر: ابن منظور، ا. "جعل بعضو على بعض

نص احلدیث ینصو نصا، ككذا نص إليو إذا رفعو.... نص "تاج العركس:  یقوؿ صاحبك  .177، ص:14ج:
مرتضى زلمد نظر: الزبيدم، ا. "الشيء أظهره، ككل ما أيظهر فقد نيص، قيل كمنو منصة العركس ألهنا تظهر عليها

كویت، ، ربقيق: العزباكم، عبد الكرًن، مطبعة حكومة التاج العركس من جواىر القاموس احلسيٍت،
 .179-178، ص:18ـ، ج: 1979ىػ/1399

، 2ج: تركيا، استنبوؿ، ادلكتبة اإلسالمية، بدكف ذكر السنة،، ادلعجم الوسيطكاآلخركف، حسن الزیات، أضبد   - 3
، ایراف، هتراف، كتاخبانو ملي ایراف)انتشارات إسالـ(، الطبعة اخلامسة ادلنجد يف اللغة. كمعلوؼ، لویس، 926ص:

 . 811-810ـ، ص:1380كالثالثوف، 
التناص نظریا كتطبيقيا )مقدمة نظریة مع دراسة تطبيقية للتناص يف ركایة "رؤیا" ذلاشم غرایبة الزعيب، أضبد)الدكتور(،   - 4

ىػ/ 1420، األردف، مؤسسة عموف للنشر كالتوزیع، الطبعة الثانية: ك قصيدة "رایة القلب" البراىيم نصر اهلل(
 .11ـ، ص:2000

مث ىاجرت إىل فرنسا كأصبحت من ـ ببلغاریا، 1941عاـ ىذه العادلة ( كيلدت Julia Kristevaلفرنسية )با  - 5
أىم النقاد كفالسفة ما بعد احلداثة يف فرنسا كالعامل، بدأت سَتهتا كعادلة لغة كسيميوطيقا يف جامعة باریس، تأثرت 

ـ(، كالرغبة يف اللغة: مقاربة 1974بعلماء النفس ك علماء السيميولوجيا، من أىم كتبها: ثورة اللغة الشعریة)
النقد كاجملتمع، حوارات مع ركالف بارت، بوؿ دم ماف، ـ(. انظر: فخرم صاحل، 1980فن)سيميائية لألدب كال

، دمشق، دار كنعاف، الطبعة األكىل: جاؾ دریدا، نور ثركب فرام، إدكارد سعيد، جوليا كریستيفا، تَتم اجيلتوف
 . 164-163ـ، ص:2004

، أفریقيا الشرؽ، الدار كالبالغي )دراسة نظریة كتطبيقية(التناص يف اخلطاب النقدم بقشي، عبد القادر )الدكتور(،    - 6
. جوليا كرستيفا، للمزید حوؿ ادلوضوع اقرأكا. 79، ص:علم النص، إحالة على كریستيفا، 24ـ، ص: 2007البيضاء،

 79ـ،  ص1997، ترصبة: فرید الزاىي، ادلغرب، الدار البيضاء، دار توبقاؿ للنشر، الطبعة الثانية، علم النص
" أك النصوصػػية" إىلعربػػو  نهم مػػنمػػعٌربػػو بالتنػػاص ك  مػػنهم مػػن قػػد اختلػػف النقػػاد العػػرب يف تعریػػب ىػػذه الكلمػػة، ف   - 7

التنػػاص الػػدیٍت كالتػػاريي يف شػػعر : ابتسػػاـ موسػػى عبػػد الكػػرًن شػػرار، نظػػرا" التفاعػػل النصػػي" أك "النصػػيتػػداخل ال"
  ،2ـ، ص:2007ىػ/ 1428جامعة اخلليل، ، رسالة ادلاجستَت، قسم اللغة العربية، زلمود دركیش

8 -   ، كتقوؿ ملكية فرُيي يف حبثها "مفهـو التناص،  )االلكًتكين(، ربت مادة تناص. معجم الغٍتعبد الغٍت، أبو العـز
ادلصطلح كاإلشكالية" ادلنشور يف رللة "عود الند" ادلتوفرة على الشبكة العادلية :"فالتناص ىو تشكيل نص جدید 

ابقة كخالصة لنصوص سباىت فيما بينها فلم یبق منها إال األثر، كال ميكن إال للقارئ النموذجي أف من نصوص س
یكتشف األصل، فهو الدخوؿ يف عالقة مع نصوص بطرؽ سلتلفة "یتفاعل بواسطتها النص مع ادلاضي كاحلاضر 

"مفهـو التناص، ادلصطلح كادلستقبل كتفاعلو مع القراء كالنصوص األخرل". انظر للتفصيل:فرُيي، مليكة، 
النقد كالداللة ضلو ـ، كقد أحالت الباحثة على: زلمد عزاـ، 2013، یوليو 85، العدد: عود الندكاإلشكالية، 

.  148ـ، ص:1996، دمشق، منشورات كزارة الثقافة، ط:ربليل سيميائي لألدب
https://www.oudnad.net/spip.php?article803 

كقد قٌسم الدكتور أضبد الزعيب التناص إىل نوعُت: كمها التناص  .11ر(، ادلصدر السابق ص:الزعيب، أضبد)الدكتو   - 9
ادلباشر أك التناص اجللي كالذم یضم االقتباس كالتضمُت كاالستشهاد، كالتناص اخلفي أك غَت ادلباشر، كعندما نقرأ 

 ادلوجز على مظاىر التناص اجللي يف شعره.صلد مظاىر كليهما يف شعره إال أننا ركزنا يف ىذا ادلقاؿ  شاعرنادیواف 
 وهي: الخنذيذ، والمفلق، والشاعر المحض، والشويعر - 10
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 .67،  ص:1ج: ،ـ1957لقاىرة، دار اذلالؿ، ا، تاریخ آداب اللغة العربيةجرجي زیداف،  - 11
ففي رأم الدكتور أضبد الزعيب: ادلصطلحات مثل "التضمُت كاالقتباس كاالستشهاد كالقرینة كالتشبيو كاجملاز كادلعٌت   -12

كاحملاكاة كاالستعارة كتوظيف األسطورة كالتخيل كغَتىا تدخل ضمن مفهـو التناص يف الدراسات احلدیثة. انظر: 
 .19الزعيب، أضبد)الدكتور(، ادلرجع السابق، ص:

  .249)العصر اجلاىلي(، دار ادلعارؼ، الطبعة الثامنة، ص: تاریخ األدب العريبشوقي ضيف )الدكتور(،         -13
 نظر:االدیار كبكى عليها، كركم: "ابن حزاـ" ك"ابن ضباـ".  وذكر قبلعاش قبل امرئ القيس ك اـ: رجل ذابن خ  - 14

أبو الفضل، القاىرة، دار ادلعارؼ، الطبعة اخلامسة، بدكف ، ربقيق: إبراىيم، زلمد دیواف امرئ القيسامرؤ القيس، 
 .114ذكر السنة، ص:

 .114، ص:ہادلرجع نفس  - 15
، بَتكت، دار الكتب العلمية، الطبعة شرح ادلعلقات السبعابن عبد اهلل احلسُت بن أضبد بن احلسُت،  الزكزين،  - 16

 . 116ـ، ص:2005ىػ/1426الثانية، 
ىػ/ 1417ربقيق، علي فاعور، لبناف، بَتكت، دار الكتب العلمية، ، دیواف كعب بن زىَت كعب بن زىَت،  - 17

. كجيدر يب أف أذكر أف ىذا البيت قد نيسب يف بعض ادلصادر إىل كالده زىَت بن أيب سلمى، 26ص:ـ، 1997
 كقد حبثت عنو يف دیوانو فلم أعثر عليو.

، سوریا، دار اجليل، الطبعة العمدة يف زلاسن الشعر كآدابوالقَتكاين، ابن رشيق، أبو علي احلسن،   - 18
 .91ـ، ص:1981ىػ/1401اخلامسة،

 . 5، لبناف، بَتكت، دار القلم، بدكف ذكر السنة، ص:دیواف عمر بن أيب ربيعةعمر بن أيب ربيعة،   - 19
 .24نفس ادلصدر، ص:  - 20
 .24نفس ادلصدر، ص:  - 21
 .25:، اآلیةالقصصسورة   - 22
 .13:، اآلیةالفجرسورة    -23
 .45سورة ادلائدة، اآلیة:   - 24
 .41ـ، ص: 1994ىػ/1414، لبناف، بَتكت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، دیواف األخطلاألخطل،   - 25
 .25اآلیة: األحقاؼ، سورة   - 26
 .106، ص:دیواف األخطلاألخطل،   - 27
 .74: ، اآلیةاألنفاؿسورة   - 28
 .35ص:ـ، 1986ق/1406بَتكت، دار بَتكت للطباعة كالنشر، ، جریردیواف ، جریر  - 29
 .92سورة یوسف، اآلیة: - 30
ربقيق: صلم،  ،الرسالة ادلوضحة يف ذكر سرقات ادلتنيب كساقط شعرهاحلاسبي، أبو علي، زلمد بن احلسن بن ادلظفر،   - 31

. ككذلك اقرأكا مقاؿ الدكتور  143ـ، ص:1965زلمد یوسف)الدكتور(، بَتكت، دار صادر للطباعة كالنشر، 
، كىو متوفر على النت. كقد أفدنا منو خالؿ كتابة ىذا البحث ادلتواضع، يف التناصكليد القصاب الذم عنوانو: 

ذ من أقواؿ من سبقنا، مصنوع من مادهتا، كلكن فيو إنو یرل أف مصطلح التناص یعٍت  أف كل ما نقولو مأخو 
 انظركا: رؤیتنا اخلاصة كتصورنا الذايت للكوف كاألشياء كالناس.

http://www.alukah.net/literature_language/0/60896/#ixzz4kFkhFvrj (28-07-2017)  
( جداریة زلمود دركیش منوذجا" ك  یرل إمياف الشنيٍت يف مقالو ادلتوفر على النت كادلعنوف بػػ:"التناص" )النشأة كادلفهـو

 نظر:اأف ادلوازنة اليت أقامها اآلمدم بُت أيب سباـ كالبحًتم تعكس شكال من أشكاؿ التناص. 
 http://www.tunisie-education.com/threads/1498 (04-03-2017)  

ربقيق: صلم،  ،الرسالة ادلوضحة يف ذكر سرقات ادلتنيب كساقط شعرهاحلاسبي، أبو علي، زلمد بن احلسن بن ادلظفر،   - 32
. ككذلك اقرأكا مقاؿ الدكتور  143ـ، ص:1965زلمد یوسف)الدكتور(، بَتكت، دار صادر للطباعة كالنشر، 

http://www.alukah.net/literature_language/0/60896/#ixzz4kFkhFvrj
http://www.tunisie-education.com/threads/1498
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، كىو متوفر على النت. كقد أفدنا منو خالؿ كتابة ىذا البحث ادلتواضع، يف التناصكليد القصاب الذم عنوانو: 

ذ من أقواؿ من سبقنا، مصنوع من مادهتا، كلكن فيو إنو یرل أف مصطلح التناص یعٍت  أف كل ما نقولو مأخو 
 انظركا: رؤیتنا اخلاصة كتصورنا الذايت للكوف كاألشياء كالناس.

http://www.alukah.net/literature_language/0/60896/#ixzz4kFkhFvrj (28-07-2017)  
( جداریة زلمود دركیش منوذجا" ك  یرل إمياف الشنيٍت يف مقالو ادلتوفر على النت كادلعنوف بػػ:"التناص" )النشأة كادلفهـو

 نظر:اأشكاؿ التناص.  أف ادلوازنة اليت أقامها اآلمدم بُت أيب سباـ كالبحًتم تعكس شكال من
 http://www.tunisie-education.com/threads/1498 (04-03-2017)  

 .265، ص:1ـ، ج:2011، مصر، القاىرة، شركة كلمات عربية للطباعة كالنشر، الشوقياتأضبد شوقي،   - 33
 .207ـ، ص:1987، مصر، اذليئة ادلصریة العامة للكتاب، الطبعة الثالثة: دیواف حافظ إبراىيمحافظ إبراىيم،   - 34
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