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 (42اآلية  )  النمل،سورة  
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 اإلهداء
 

 أهدي هذا العمل العلمي إلى:
 

 روح والدي رحمه هللا.
 والدتي أطال هللا في عمرها.

 زوجي وأوالدي الذين شغلت عنهم بالعمل العلمي.
  كل محب لألدب العربي األصيل.

 
 
 

  الباحث

 
  



 ج  

 شكر وتقدير
 

بشير إبراهيم أبو شوفة؛ أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي المشرف: د. 
رشادات كان لها األثر  لتحمله أعباء اإلشراف العلمي، وعلى ما أبداه من توجيهات وا 

 الفاعل في إنجاز هذا العمل.
( )د. مصطفى محمد أبو شعالةالمناقشة:  وأتقدم بجزيل الشكر إلى عضوي لجنة

بداء اللذين استقطعا من وقتهما لقراءة ( د. عبد هللا أحمد الوتواتو) الرسالة، وا 
 ملحوظاتهم وتوجيهاتهم العلمية القيمة.

ود. أحمد محمد ود. عبد هللا الزيات والشكر موصول إلى د. عمر علي الباروني 
 ه لي من عون في إتمام هذا العمل العلمي.و شالبي، على ما قدم

ومركز سيبويه لالستشارات والشكر إلى مكتبة أحمد زروق ومكتبة المحجوب 
 والقائمين على خدمة طالب العلم بها.اللغوية والبحثية 

 )فجزى هللا الجميع عن طالب العلم خير الجزاء(  
 
 

 الباحث
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 مقدمة
الحمدددددد هللا رب العدددددالمين والصدددددالة والسدددددالم علدددددى سددددديدنا محمدددددد أشدددددرف األنبيددددداء 

 والمرسلين، وعلى آله وصبحه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد: 
فدددان األدب األندلسدددي مدددن ا داب التدددي تددداثرت فكريادددا وثقافيادددا وسياسدددياا واجتماعيادددا 

افدددات األخدددرى؛ فكدددان نتددداج ذلددد  بدددروز بسدددبب التطدددور الحضددداري والدددتالقث الفكدددري بالثق
العديددد مددن الشددعراء الددذين دونددت أشددعارهم وأعمددالهم األدبيددة حتددى وصددلت إلينددا، وكانددت 
محل اهتمام من الدارسين والنقاد، وكان الدنص الشدعري مصدباا ثقافيادا يجمدع بدين الشداعر 

ا علدددى المبددددا والمتلقدددي، وهدددو مدددا وجدددد فيددده الدارسدددون فدددي هدددذا العصدددر ضدددالتهم، فوقفدددو 
إبداعات شعرائه، تذوقًا ودراسة ونقدًا، ومن بين هؤالء الشعراء الذين بدرزوا فدي األنددل : 

ه(، الددذي ولددد فددي ،رناطددة، 797الشدداعر )محمددد بددن يوسددف المعددروف بددابن زمددر  ت
وتلقددى فيهددا العلددوم المختلفددة، وكددان كاتبددًا مددن ال،تدداب المرمددوقين، فعمددل بال،تابددة، وهددي 

 ة لغوية وأسلوبية خاصة، ورحل إلى المغرب.مهنة تحتاج إلى مهار 
واسترجاا التراث ظاهرة عرفها أدبنا العربي عبر العصور المختلفدة، وندزوا المدرء  

ت،ويندده  –، كددل ذلدد إلددى الماضددي إحسددا  متاصددل فيدده بقدددر حاجتدده لمعايشددة الحاضددر
سددديكون لددده دور فاعدددل فدددي إبداعددده الشدددعري ومدددا يحملددده مدددن  –العلمدددي وترحالددده ومهنتددده

واهر مختلفددددة، التددددي مددددن بينهددددا مددددا يعددددرف فددددي الدراسددددات األدبيددددة المعاصددددرة بظدددداهرة ظدددد
)التنددداص(، التدددي سددديرت،ز عليهدددا الحدددديث فدددي هدددذه الرسدددالة، حيدددث إنندددي قدددرأت الدددديوان 
وتتبعددت مددواطن التندداص فيدده؛ فوجدددتها صددالحة لمددا يمثددل هددذه الظدداهرة، وكانددت مواضددع 

لتنددداص الدددديني، سدددواء أ،دددان مدددع القدددرآن التنددداص متنوعدددة، فدددورد منهدددا مدددا ينددددرج تحدددت ا
ال،ددددريم، أم مددددع األحاديددددث النبويددددة الشددددريفة، وكددددذل  مددددا يندددددرج تحددددت التندددداص األدبددددي، 
كالتندداص مددع الشددعر فددي العصددر الجدداهلي والعباسددي، واألندلسددي، وكالتندداص مددع بعدد  
األمثال العربية، وكذل  ما يندرج تحدت التنداص التداريخي، كالتنداص مدع شخصديات مدن 
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 صر الجاهلي، وعصر صدر اإلسالم، والعصر العباسي، واألندلسي.الع
حدداول االسددتفادة مددن جميددع النقدداد  وهنددا ال بددد مددن اإلشددارة إلددى أن الباحددث الحددالي

ذلددد  علدددى  تطبيددد  محددداواًل  ، كمدددا سدددياتي،العدددرب فدددي تنددداولهم لمفهدددوم التنددداصالغدددرب و 
 .القصيدة العربية القديمة

 أهمية الدراسة:
ن ابددن زمددر  األندلسددي( مددن ضددمن او يددة ) تجليددات التندداص فددي دهددذه الدراسدد تعددد

مباحدددث اإلبدددداا فدددي العمدددل األدبدددي، وعنصدددرًا كاشدددفًا عدددن شدددعرية الدددنص األدبدددي، حيدددث 
تشكل عالقات التدداخل النصدي سدمة مدن سدمات اللغدة األدبيدة أو الشدعرية؛ لدذل  تسدعى 

شددعرية وسددماتها فددي هددذه الدراسددة إلددى بيددان ماهيددة التندداص وأهميتدده، وتلمدد  مواضددع ال
التندداص األدبددي؛ مددن أجددل التعددرف علددى مدددى فاعليددة التندداص وحيويتدده ومضددامينه فددي 
ديوان ابن زمر ، حيث سيتم كل هذا من خالل تحليل النص وتوضديث فاعليدة التنداص، 
وتسددليا الضددوء علددى البعددد التحليلددي الوصددفي للددنص، والتعريددف بمواضددع الشددعرية فيدده، 

 في استدعاء أنواا التناص وتوظيفها بشكل مناسب. ومدى القدرة اإلبداعية
علددى مددا حددواه الددديوان مددن قصددائد، بتحقيدد  محمددد  -بدداذن هللا -كددل ذلدد  سدديطب 

بيددات فيهدا بدين بيددت تتدراوح األ ،ومقطوعدة يدةقصدد ون ربعدأثالثمائددة وخمد  و النيفدر، وهدي 
مددانين ثبعددة و أر ف وخمسددمائة و آالربعددة أ بيدداتوبلددم مجمددوا األ ،عشددرين بيتددائددة و اواحددد وم

د (123مائة وثالثدة وعشدرين )بلم فقد وان لديى الإم ح  الذي ض  لما المأ .(4584)  انصا
 (3000ثالثددين ألددف ) زيددد علددىت مددا ياحتددو  ،ةحموشدد (15خمدد  عشددرة )منهددا  ا،جديدددً 
ددا،468أربعمائددة وثمانيددة وسددتين ) شددعريةالصددبث بددذل  مجمددوا النصددوص يف ،بيددت  ( نصا
ليندا مدن إمدا وصدل كدل تمثدل  ( بيت،7500ة آالف وخمسمائة )سبعبياتها أ تتجاوز وقد 

 ر.وا لشعر الشاعبمخطوط ومط
وسدديحاول الباحددث تتبددع ظدداهرة التندداص فددي مجمددل الددديوان، وذلدد  بددالوقوف علددى 
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القصددائد الطددوال والمقطوعددات الشددعرية، وبعدد  الموشددحات، وذلدد  باستقصدداء مواضددع 
 التناص ما أمكنه ذل .

فقددد اسددتبعدته مددن الدراسددة إال  حمددد سددليم الحمصدديأديددوان ابددن زمددر  بتحقيدد   مدداأ
فددي جانددب التعريددف بالشدداعر؛ ألندده قددائم علددى جمددع أشددعار ابددن زمددر  مددن كتددب األدب 

ابدن زمدر  األندلسددي  األندلسدي مدن ناحيدة، وكدذل  لتداخر خددروج مخطدوط ديدوان الشداعر
ابددن زمددر ، وقددد أقددر الحمصددي ذلدد  انيددة، وهددو البقيددة والمسددتدر  مددن شددعر ثمددن ناحيددة 

 .(1)بنفسه
وعليه إذا ذكر ديدوان ابدن زمدر  مدن ،يدر ذكدر المحقد  فداعني بده الدديوان بتحقيد  
محمد توفي  النيفر، وأما إذا استعنت بالديوان بتحقي  أحمدد سدليم الحمصدي فدانني أذكدر 

 اسم المحق ، وقد أذكر الديوان بتحقي  النيفر إذا خيف اللب .

 الدراسة:الهدف من 
تهدف هذه الدراسة إلى ال،شف عن دالالت التنداص المسدتخدمة عندد الشداعر ابدن 
زمر  في ديوانه، انطالقًا من النظرة السطحية للنص، إلى النظرية العميقة، التي بددورها 
ت،شدددف عدددن الطاقدددات اإلبداعيدددة وتصدددنيفها والتعدددرف علدددى تغلغلهدددا، والولدددوج فدددي عدددالم 

حضددددار تجليددددات التندددداص واسددددتخدامه مددددن خددددالل ثقافاتدددده الشدددداعر الخدددداص، وكيفيددددة است
 الدينية واألدبية والتاريخية، و،يرها من مالمث هذه الظاهرة عند الشاعر. 

 الدراسات السابقة:
الدراسدة المسدتقلة األولدى، التدي تناولدت تجليدات  –حسب علمدي – تعد هذه الدراسة

سدددواء أ،اندددت ظددداهرة أم  التنددداص فدددي ديدددوان ابدددن زمدددر  األندلسدددي، فدددي مالمدددث متعدددددة،
باطنددة، وقددراءة هددذا الددديوان قددراءة جديدددة، مددن خددالل نظريددة التندداص، ومددا لهددا مددن دور 

                                           

م، 1998، 1لبنددان، ط – ، تددث: أحمددد سددليم الحمصددي، المكتبددة العصددرية، صدديدار ن ابددن زمدداينظددر: ديددو ( 1)
 .5ص
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بارز في ال،شف عن جماليات النص األدبي، في حين هنا  دراسدات لهدذه الظداهرة فدي 
دواوين شعراء آخرين، وال شد  فدي أن ل،دل شداعر بيئتده وثقافتده وعصدره الخداص، وذلد  

شدداعر إلددى آخددر، وهددو مددا يددؤدي بدددوره إلددى االخددتالف فددي تندداول هددذه  كلدده يختلددف مددن
 الظاهرة. 

والجددددير بالدددذكر هندددا؛ أن بعددد  الدراسدددات التدددي تناولدددت ابدددن زمدددر  مدددن الناحيدددة 
الحياتية، وبعضدها تنداول مدا فدي شدعره مدن صدور فنيدة، ل،نهدا لدم تتعدر  لدراسدة ظداهرة 

 التناص دراسة مستقلة، ومن بين هذا الدراسات: 
قصائد وأجزال البن زمر ، إعداد: توفي  النيفر، حوليات الجامعة التونسية، كلية  .1

 م. 1984(، 23ا داب، العدد )
حياة وآثار ابن زمر  شاعر الحمراء، إعداد: حمدان حجاجي، رسالة دكتوراه،  .2

 م. 1985معهد اللغة واألدب، جامعة الجزائر، 
الزبير القلي، رسالة ماجستير،  موشحات ابن زمر  معجم ودراسة داللية، إعداد: .3

 م. 1986كلية ا داب، جامعة القاهرة، 
الوزير الشاعر ابن زمر ، إعداد: ريجي  بالشير، تعريب: محمد العجيمي،  .4

 م.1986(، 25حوليات الجامعة التونسية، كلية ا داب، العدد )
هيم ابن زمر  األندلسي، حياته وأدبه، إعداد: عمر موسى باشا، وعيسى بن إبرا  .5

(، العدد 9فار ، مجلة جامعة تشرين، مجلة الدراسات والبحوث العلمية، المجلد )
 م.1987أيلول  –ه1408(، محرم 1-2)
ابن زمر  األندلسي، حياته وشعره، إعداد: صالث عبد السالم البغدادي، منشورات  .6

 م. 1988جامعة سبها، 
أثر المتنبي في أشعار ابن هانئ وابن زمر ، إعداد: عيسى بن إبراهيم فار ،  .7

 م. 1990رسالة دكتوراه، جامعة تشرين، 
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شعر ابن زمر  وموشحاته، جمع وتوثي  ودراسة، إعداد: منى ربيع بسطاوي،  .8
 م. 1996رسالة دكتوراه، جامعة جنوب الوادي، قنا، 

توفي  النيفر، مجلة دراسات أندلسية،  تقديم ديوان ابن زمر  األندلسي، إعداد: .9
 م.1997 يونيو(، 18العدد )

الت،رار في شعر ابن زمر  أسبابه ومظاهره، إعداد: سعيد مسفر المال،ي، مجلة  .10
السعودية، المجلد  -جامعة المل  عبد العزيز، كلية ا داب والعلوم اإلنسانية، جدة

 م.2010(، 1(، العدد )18)
ابن زمر  الغرناطي األندلسي، إعداد: عبد الرحمن بن ظواهر أسلوبية في شعر  .11

يحيى بن حسين الحازمي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، 
 م.2014 –ه1435

النزوا السلمي في شعر ابن زمر  األندلسي، إعداد: نهى حسين كندوح، مجلة  .12
ية الديوانية، العراق، مجلد القادسية للعلوم اإلنسانية، كلية ا داب، جامعة القادس

 م.2014(، 4( العدد )17)
الشعر المنقوش عند ابن زمر  األندلسي، إعداد: فتحية محمد عبد الحميد،  .13

(، 13المجلة الليبية العالمية، جامعة بنغازي، كلية التربية المرج، ليبيا، العدد )
 م.2017يناير 

المؤسسة الوطنية  شعر وموشحات الوزير ابن زمر ، إعداد: حمدان حجاجي، .14
 لل،تاب، الجزائر، )د. ت(. 

الدراسات في مجملهدا تركدز علدى حيداة الشداعر وآثداره الشدعرية والزجليدة، ولدم  هوهذ
تتعر  لظاهرة التناص إال دراسة الحازمي، فقد تناول هذه الظاهرة بمصدطلث التضدمين 

مسددتوفاة  واالقتبددا  علددى بعدد  النمدداذج مددن شددعر ابددن زمددر ، ولددم ت،ددن دراسددته دراسددة
لجميدددع مدددا ورد فدددي ديدددوان الشددداعر، الدددذي تتجددداوز صدددفحاته السدددتمائة صدددفحة أو يزيدددد، 
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وعلددددى ذلدددد  فددددان دراسددددة الحددددازمي دراسددددة مددددوجزة مقتضددددبة لددددم تتندددداول الظدددداهرة بجميددددع 
حدددذافيرها، ولددددم ت،دددن دراسددددته دراسدددة مسددددتقلة كالدراسدددة الحاليددددة، التدددي يددددراد منهدددا دراسددددة 

لجميددع مظدداهره، ومددا حوتدده هددذه الظدداهرة مددن جماليددات تجليددات التندداص دراسددة مسددتوفاة 
تناصددية، وعليدده فددان الباحددث لددم يسددتفد مددن الدراسددات التددي ذكددرت سددابًقا إال فيمددا يتعلدد  

 بحياة الشاعر، وبع  المواضع في الفصل التطبيقي.
وقدددد أفددداد الباحدددث الحدددالي مدددن بعددد  الدراسدددات السدددابقة التدددي تناولدددت شددديًئا مدددن 

نمدا ذكدرت جانًبدا الجوانب األدبية عن التنداص مدن د ابن زمر  في دراسدة ،يدر مسدتقلة، وا 
 من باب التاثير والتاثر، ال بقصد تتبع ظاهرة التناص، من هذه الدراسات:

القصدددديدة األندلسددددية خددددالل القددددرن الثددددامن الهجددددري )الظددددواهر والقضددددايا واألبنيددددة(،  .1
(، 2ليبيدا، ط) -طدرابل إعداد: عبد الحميد عبد هللا الهرامة، دار ال،تاب للطباعة، 

 م.1999
مددع شددعراء األندددل  والمتنبددي، إعددداد: إيمليددو ،ريسددة ،ومددث، تددر: الطدداهر أحمددد  .2

 م.2004(، 7مصر، ط) -مكي، دار الفكر العربي، القاهرة
جدددداريات شدددعرية فدددي قصدددر الحمدددراء، إعدددداد: حميددددة صدددالث البلددددوي، مجلدددة كليدددة  .3

 م.2010(، 2التربية، جامعة بغداد، العراق، المجلد )
األندلسددددي )عصددددر المددددرابطين والموحدددددين وبنددددي  دراسددددات فددددي الخطدددداب السياسددددي .4

األردن،  -، إعدددداد: محمدددود شدددا،ر الجنددداني، دار ،يدددداء للطباعدددة، عمددداناألحمدددر(
 م.2012(، 1ط)

تدداريا الفكددر األندلسددي، إعددداد: آنخددل جنثالددث بالنثيددا، تددر: حسددين مددؤن ، مكتبددة  .5
 (، )د. ت(.1)مصر، ط -الثقافة الدينية، القاهرة

 أسباب اختيار الموضوع:
 هنا  أسباب ودوافع دعتني الختيار هذا الموضوا، يمكن إيجازها في النقاط ا تية:   
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 .أن ديوان ابن زمر  األندلسي لم يحظ بدراسة خاصة في تجليات التناص 
 .وفرة مصادر الدراسة بشكل جيد، سواء في المكتبات الورقية، أم اإلل،ترونية 
  الر،بة الملحة في دراسدة األدب األندلسدي، وبيدان مددى ترابطده مدع ظداهرة التنداص

 بمختلف أنواعها. 
  .ظهار جماليات التناص واالستفادة منها  اإلسهام في خدمة التراث األدبي وا 
   تزويددددد المكتبددددة األدبيددددة بدراسددددة تتندددداول تجليددددات التندددداص فددددي ديددددوان ابددددن زمددددر

 األندلسي خاصة.
 سلوبية المتعلقة بتطبي  نظرية التناص علدى الشدعر العربدي القدديم ألقلة الدراسات ا

 .، والشعر األندلسي خاصةعامة

 منهج الدراسة وخطتها:
ست،ون دراسة تجليات التناص في ديوان ابن زمدر  معتمددة علدى المدنهو الوصدفي 
التحليلدددي، وذلددد  بتتبدددع الظددداهرة ووصدددفها، ومدددن ثدددم الوقدددوف علدددى مالمدددث التنددداص فدددي 

 ان، وال،شف عن جماليات هذه الظاهرة. الديو 
وسدددت،ون خطدددة السدددير فدددي موضدددوا الرسدددالة مكوندددة مدددن فصدددلين، فصدددل للجاندددب 
النظددري، وفصددل للجانددب التطبيقددي، وتفصدديل الحددديث عددن هددذين الفصددلين علددى النحددو 

 ا تي: 
 الفصل األول: )الجانب النظري لظاهرة التناص( ويشتمل على أربعة مباحث: 

 :التناص لغةً  المبحث األول. 
 د العرب القدماءعن مفهوًما : التناصالمبحث الثاني . 
 المبحث الثالث: التناص اصطالًحا عند المحدثين  . 
 المبحث الرابع: آليات التناص وأنواعه  . 
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 الفصل الثاني: )الجانب التطبيقي(، ويشتمل على أربعة مباحث: 
 . المبحث األول: التعريف بابن زمر 
  :التناص الديني. المبحث الثاني 
 المبحث الثالث: التناص األدبي . 
 المبحث الرابع: التناص التاريخي . 

تجليدددات التنددداص فدددي وتتضدددمن أهدددم النتدددائو التدددي توصدددلت إليهدددا دراسدددة  الخاتمةةةة:
 .  ديوان ابن زمر 

سدددت،ون فهدددار  الدراسدددة متضدددمنة فهرسدددًا للمصدددادر والمراجدددع،  فهةةةارل الدراسةةةة:
 وفهرسًا للموضوعات. 

ما من عمل إال ويعر  لصاحبه بع  من الصعوبات والمشاق التدي هدي  وأخيرا  
من طبيعة العمل البشري، وقد واجهتني مدن الصدعاب مدا نعيشده مدن الظدروف اإلنسدانية 
والنفسدددية بسدددبب مدددا تمدددر بددده بالدندددا الحبيبدددة مدددن أوضددداا ماسددداوية إضدددافة إلدددى مشدددا،ل 

 الحياة وظروفها الصعبة.
 مينوالحمد هللا رب العال

 



 الفصل األول

 الجانب النظري لظاهرة التناص  
 .لغة   التناص  : المبحث األول
 .اءةةةةةالقدم العرب عند امفهوم   التناص  : المبحث الثاني

ا عند   ين.ث  د  ح  الم  المبحث الثالث: التناص  اصطالح 
 الةتةنةةةةاص  وأنةةواعةةةةةةةه.المبحث الرابةةع: آلةيَّةةةةات 

 



 

 المبحث األول
 التناص  لغة  
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إذا تتدددبنعنا كلمددة )الددنص( فددي المعدداجم العربيددة سددنجد أنن لهددا معددان ي   :التنةةاص  لغةةة  
دًة، منها:   متعدن

دددد  الشدددديء. نددددص  ص  الرفددددع: قددددال ابددددن منظددددور:  الددددن   .1 دددد الحددددديث   : رفع  ددددا: ينص  ه  نصا
رف ع ه  
(1). 

: التحري  حتدى تسدتخرج مدن الناقدة أقصدى سديرها،  .2 التحري :  قال أبو عبيد: النص 
 وأنشد:

 .(2) *وتقطع  الخرق بسير نص   *
ْبل م  أقصاها  ىاالنتهاء: قال األزهري:  النص  أصله منته .3 األشياء وم 

(3). 

ه م، أي: يستخرج رأيهم وي ظه ر ه   .4 : ي ن ص  ْقل  اإلظهار:  وفي حديث ه ر 
(4). 

يها، أي: تدتنصل بها  .5 ي أر   كذا وت و اص   .(5)االتصال:  ويقال: هذه الفالة ت دن اص 

ت ه ، قال أ ي وب   .6 د  : ش  ة: جاء في معجم تاج العرو :  ونص  األمر  دن  بن  ع ب اث ة : الشن 

ةةةةةةةةةةو ةةةةةةةص   األ  م  ةةةةةةةةد  ن  ن  ت ةةةةةةةةةةةو ي ع   و ال  ي س 
 

يةةةةةةةل    وف ةةةةةةةةه  و ال ب خ  ل  م ع ر  ةةةةةةةاذ  ر  ب 
(6) 

 

ده وأسدنده إلدى المحدد ث اإلسناد .7 : جاء في المعجم الوسيا:  يقال: ندص  الحدديث  رف ع 
 .(7)عنه 

، وهدذا المعنددى يبددو قريًبددا مدن مفهددوم التندداصن (8):  تندداص  القدوم : ازدحمددوا االزدحدام .8
                                           

 ه، مادنة )ن ص ص(.1414، 3لبنان، ط –لسان العرب، جمال الدين ابن منظور، دار صادر، بيروت( 1)
 .  13/271المصدر الساب ، ( 2)
 .  13/271المصدر الساب ، ( 3)
 .  13/271المصدر الساب ، ( 4)
ة )ن ص ا(.( 5)  المصدر الساب ، مادن
ب يدددي، مجموعددة محققددين، دار الهدايددة للطباعددة،  (6) تدداج العددرو  مددن جددواهر القددامو ، محمددد بددن محمددد الز 

ة )ن ص ص(.  )د. ط(، )د. ت(، مادن
المعجدددم الوسددديا، إبدددراهيم مصدددطفى، أحمدددد الزيدددات، وآخدددرون، تدددث: مجمدددع اللغدددة العربيدددة، دار الددددعوة، ( 7)

ة )ن ص  -اإلسكندرية  ص(.مصر )د. ط(، )د. ت(، مادن
 المعجم الوسيا، مادة )ن ص ص(.  (8)
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بصدديغته الحديثددة، فتددداخل  النصددوص قريددبم مددن ازدحامهددا فددي نددصن  مددا، فك الهمددا 
د  .(1)دالٌّ على التعدن

ة )ن ص ص( فددي بعدد  معدداجم العربيددة، لددم نجددد فيهددا مددا  نددا لمددادن ددن خددالل تتب ع  فم 
كمدا فدي المفهدوم الحدديث، إال مدا ورد فدي معندى االزدحدام، أمندا  يدلن علدى معندى التنداص

 بقينة المعاني فهي بعيدة عن المصطلث الحديث.
 
 

 

                                           

واد، أحمد ناهم، دار ا فاق العربية، القاهرة، ط( 1)  .19م، ص2007، 1ينظر: التناص في شعر الرن



 

 المبحث الثاني

 القدماء العرب عند امفهوم   التناص  
 السرقات األدبية. -1
ةةةل . -2 ةةةد والح   الع ةق 
 .التضمين -3
 الةتةلةمةةةةيةةةةةةةح. -4
 االقةةتةةبةةةةةةةال. -5
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 :  منها، كثيرة أنواا على القدماء عند التناصن  مفهوم مصطلحات تعدندت

 .األدبية السرقات -1

 :اللغة في السرقةأ. 
در ق   نجدد: اللغدة معداجم فدي( ق ر  ) مدادة فدي البحدث عند دْيء   س  در   ي ْسدر ق ه   الش   ًقاس 

ددر   ددرق ًقا، وس  ددْرز   إلددى ًرامسددتت جدداء مددن العددرب عنددد والسددارق ، السددارق  فعددل مصدددر والس   ح 
 فددان، وم ْحت ددر   وم ْنت ه ددب وم ْسددت ل ب م ْخددت ل   فهددو ظدداهره أخددذ فددان، لدده لددي  مددا مندده فاخددذ
ب فهو يديه في مما م ن ع  .(1)،اص 

ا السرقةب.   :اصطالح 
:: هان  ب  دددط   ي و  د  ب د يقدول در ق   المعداني بعد  أخدذ وهدو، الغيدر كدالم مدن األخدذ هدو  الس 

 أن ؛اإل،ددددارة وبددددين بيندددده والفددددرق ، قددددديم   أم لمعاصددددر   ذلدددد  أ،ددددان سددددواء، اللفددددظ بعدددد  أو
ددر ق  أمددا، باسددره باسددره والمعنددى اللفددظ أْخددذ اإل،ددارة  بعدد  أو المعنددى بعدد  أخددذ فاندده الس 
 .(2) سب  كما اللفظ

 مدن ًراكثيد األدب ن قنداد أ ْوالهدا التدي الموضدوعات أهدم مدن األدبيدة السرقات وموضوا
 أبدو فعدل كمدا ،السدرقات عندوان تحمدل مسدتقلنة كتًبدا فألن  من فمنهم، (3)واهتمامهم عنايتهم
ين  وكيدددع بدددن علدددي بدددن الحسدددن ديددددس   وبيدددان نقدددد فدددي المصدددننف كتابددده فدددي (هدددد392 ت) التن دنن 
د مددن النقندداد ومددن، شددعره ومشددك ل المتنبنددي سددرقات  كمددا، كتابدده داخددل مسددتقالا  باًبددا لهددا أ ْفددر 
 الصدناعتين كتابده فدي( هدد395ت) ين ر  ك  ْسدالع   سدهل بن هللا عبد بن الحسن هالل أبو فعل

                                           

 (.ق ر  ) منظور، مادة العرب، ابن لسان: ينظر( 1)

ددددب ان ه، دار البال،دددة معجدددم( 2) و ي ط  م، 1988 ،3السدددعودية، ط -والنشدددر، جددددة للطباعدددة المندددار العربيدددة، ب دددد 
 .275ص

دددب ان ه، دار و األدبيددة األعمددال ابت،ددار فددي دراسددة األدبيددة السددرقات: ينظددر( 3) و ي ط   مصددر نهضددة تقليدددها، ب ددد 
 (.ت .د) (،ط .د) مصر، -للطباعة، القاهرة
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 .  المستويين على المصنفات من امو،يره، والشعر ال،تابة
دددان ين  القاضدددي يصدددفه كمدددا بددداب وهدددو ْرج   إال بددده يدددنه  ال : بقولددده( هدددد396ت) الج 

 أدركددده مدددن كدددل وال، أدركددده لددده تعدددر  مدددن كدددل ولدددي ، زالمبدددرن   والعدددالم، البصدددير دالناقددد
 أن وجدددنال الجدداهلي العصددر مددن السددرقة موضددوا عتتبندد احاولندد فدداذا (1) واسددت،مله اسددتوفاه
 يتفداخرون  فكدانوا، الضدعة هدذه مدن أشعارهم يخلصوا نأل وجاهدوا، لها هواتنبن  قد الشعراء

 :دبْ الع   بن   ةف  ر  ط   يقول، (2)منها أشعارهم وسالمة عنها بتعادباال

يةةةةةةةر   و ال   ل ةةةةةى أ غ  ع ةةةةةةةةار   ع  ا األ  ش  ر ق ةةةةةه   ب أ س 
 

ةةا  ه  ةةةر   ع ن  ش  يةةت  و  ن  ةةةن   النَّةةال   غ  قا م  ةةر  س 
(3) 

 

ددد  فدددي كاندددت ممدددا ًعاشددديو  أ،ثدددر السدددرقات أصدددبحت  فقدددد اإلسدددالمي العصدددر فدددي اأمن
دد، والددرواة الشددعراء علددى ىيخفدد يكدداد ال أمرهددا وأصددبث، الجدداهلي العصددر  ثابددت بددن انفحسن
 :  فيقول نفسه عن السرقة ينفي -مينر  ْض المخ   من وهو -مثاًل 
ق   ال   ةةةةةةةر  ع ةةةةةةةةر اء   أ س  ةةةةةةا الش  ةةةةةةةةةةةوا م   ن ةط ةق 

 

ةةةةةل    ةةةةةةر ه م   ي ةةواف ةةةةةةة    ال   ب  ع  ةةةةةةةةر ي  ش  ع   (4)ش 
 

 حيدث، السياسدية نقسداماتواال القبليدة العصدبيات رتكث د فقد وي م  األ   العصر في اأمن 
 علدى السرقة عييدن  ير  ر  ج   فهذا، والشعراء ادالنقن  أذهان في ًحاوضو  السرقات فكرة ازدادت

 :فيقول قد  زْ ر  الف  
ل ةةةةةةم   ت ع  ةةةةةةن   س  يةةةةةةةر   م  ةةةةةا أ ب ةةةةةةو    ي ص  ةةةةةن    ق ية ةةةةن  م  ائ ةةةةةةةد     ع ر ف ةةةةةةةةت   و  بة ةةةةةةةةا ق ص  ت ةةةةال   اج 

                                           

 علدي إبدراهيم، الفضدل أبدو الجرجداني، تدث: محمدد العزيدز عبدد بدن وخصدومه، علدي المتنبندي بدين الوساطة( 1)
 .183م، ص1966، 1مصر، ط -الحلبي، القاهرة البابي عيسى البجاوي، مكتبة محمد

األ،اديميدددة،  البحدددوث شدددوفة، مجلدددة أبدددو إبدددراهيم والتنددداص، بشدددير األدبيدددة السدددرقات بدددين الدددنص: ينظدددر( 2)
 .314م، ص2015 فبراير (،3) مصراتة، العدد -الليبية األ،اديمية

م، 2002، 3لبندان، ط –العلميدة، بيدروت ال،تدب ناصدر الددين، دار بدن مهدي العبد، تث: بن طرفة ديوان( 3)
 .57ص

ارة، مكتبدة مصدطفى مقارندة، محمدد تحليلية دراسة في النقد العربي السرقات مشكلة( 4)  المصدرية األنجلدو هددن
 ثابددت، تددث: بددن حسددان ديددوان فددي . والبيددت12م، ص1958 (،د. ط)مصددر،  –والنشددر، القدداهرة للطباعددة
دن ا، دار عبد أ.  .106م، ص 1994، 2لبنان، ط –العلمية، بيروت ال،تب ْمده 
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 :فيقول بالسرقة ًراجري ق  د  زْ ر  الف   هميتن و 
ةت ةر اق ةةةةة    إ نَّ  رةةةةةةةر   اس  ةر  ةةةةا ج  ي ي  ائ ةةةةةةد   ق ص 

 

ث ةةةل    ةةةةةاء   م  ع  ةةةةةةةةو    اد   ةةةةةةل   أ ب يةةةةةةة    س  ت ن قَّ
(1) 

 

ددد  فدددي عليددده كاندددت ممدددا أ،ثدددر السدددرقات دائدددرة سدددعتاتن  فقدددد اسددديالعبن  العصدددر فدددي اأمن
 فدتلن فا  ، الحضدارة وتطدور ،اإلنسداني الفكدر وارتقداء ،األدب دائدرة سااالتن  نتيجةً  ،الماضي
 فيدده السددرقات أمثلددة وجدداءت، (2)و،يددرهم تمددام وأبددي المتنبددي أمثددال الشددعراء حددول ال،تددب

 :تمام أبي كقول 
ةةةةةةةة    ف ةةل ةةةةم   ح  ةد  ةةةةا أ م  ةيةةةةم  خ  ةةةةةةةةر ي  ت ةف  ع   ب ش 

 

ةةةةةةةي  ل ةةك ةةن   ةةةةةةةةةت   و  ح  ةةد  ا ب ةةةةةةةة    م  يةةةةةةةةةةةح  ةد  ةم   ال 
 

 : قال حيث –وسلم عليه هللا صلى -للنبي مدحه في ثابت بن حسان من أخذه
ةةةةةا ةةةةةةت   إ ن   م  ح  ا م د  ةةةةةةةةد  مَّ ال ت ةةةةةةي م ح   ب م ق 

 

حة ةةةةةةةةةت   ل كة ةةةةةةةةن    ال تة ةةةةةةي م د  ةةةةةةد   م ق  مَّ ب م ح 
(3) 

 

ددد العمدددل بعددد  ون يسدددم   كدددانوا ادوالنقنددد ددد، ةق  ر  س  دددوا    ااًبددده  نْ وا   ًقا، رْ وس   وهدددي، ابً ْصدددو،  ، ةار  ، 
 اهافسدددمن ، للظدددنن  اإحسددانً  األلقددداب بتلددد   ورفدد فتلط ددد مدددن ومددنهم، صددداحبها تشدددين أسددماء
 .(4)بةوالمهذن  الرقيقة األسماء من و،يرها، واحتذاءً ، اوتضمينً ، اوأخذً ًسا، اقتبا

 بعددد  عدددن نبحدددث أن نحددداول والبال،يدددة النقديدددة المصدددطلحات هدددذه مدددن ًقددداوانطال
 .القديم العربي النقد في التناصن  لمفهوم والمالمث شاراتاإل

 عليهدددا يقدددوم التدددي المرت،دددزات أهدددمن  مدددن تعددددن  وتفاعلهدددا النصدددوص تدددداخل فكدددرة نإ  
                                           

ارة، ص مصددطفى مقارنددة، محمددد تحليليددة دراسددة فددي النقددد العربددي السددرقات مشددكلة :ينظددر( 1) . 20-15هدددن
 (،د. ت)، 3مصدددددر، ط –المعدددددارف، القددددداهرة طددددده، دار والبيدددددت األول فدددددي ديدددددوان جريدددددر، تدددددث: نعمدددددان

، 1لبندان، ط –العربدي، بيدروت ال،تداب طدراد، دار مجيدد الفرزدق، تث: ديوان يف الثاني ، والبيت814ص
 .1/215م، 2006

 .30-29المصدر الساب ، ص: ينظر( 2)
 عبدد الددين محدي محمدد األثيدر، تدث: بدن الددين ضدياء الفدتث والشداعر، أبدو ال،اتب أدب في السائر المثل( 3)

 أبدي ديدوان فدي األول . والبيدت2/357م، 1999، 1ط لبندان، –للطباعة، صيدا العصرية الحميد، المكتبة
 ، والبيدت1/202م، 2007، 2لبندان، ط -تمام، تث: محيي الدين صدبيحي، دار صدادر للطباعدة، بيدروت

 .الشاعر ديوان في عليه أعثر لم الثاني

و ي ط دب ان ه، ص السرقات: ينظر( 4)  .32األدبية، ب د 
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،  مفهدددوم  اب ددداط  ب  ط   ابدددن بيدددنهم مدددن ،العدددرب ادالنقنددد عندددد ىصددددً  لهدددا نجدددد قدددد والتددديالتنددداصن
ذاو   :يقول ثحي (ه 322ت) العلوي   فابرزهدا ليهاإ  ب  س   قد التي المعاني   الشاعر تناول ا 
ددي   لددم عليهددا التددي سددوةال،   مددن أحسددن   فددي حسددان   هلطف دد فضددل لدده وجددب بددل، ْب ع   ،(1) فيدده هوا 
ددان ين  القاضددي النصددوص تددداخل لفكددرة نددوافط   الددذين ادالنقندد ومددن ْرج   حيددث (هددد366 ت) الج 
 ا خددددر بخدددداطر يسددددتعين الشدددداعر زال ومددددا، عتيدددد  وعيددددب قددددديم داء ...والسددددرق :  يقددددول

 نا  و  ،...كدددالتوارد ًراظددداه أ،ثدددره كدددان، و ولفظددده معنددداه علدددى ويعتمدددد، قريحتددده مدددن ويسدددتمدن 
 .(2) األلفاظ اختالف ،ير فيه يكن لم الغمو  في قلياًل  ذل  تجاوز
دان ين  القداهر عبدد ًضداأي إليهدا ق تطدرن  الفكرة هذه أن ويبدو ْرج  : قدال حيدث (هدد 471 ت) الج 

 الشدداعر يبتددد  أن وتمييددزه وتقددديره، بالشددعر العلدم وأهددل الشددعراء عنددد االحتددذاء نأ واعلدم 
 شداعر فيعمدد، فيده والطريقدة الدنظم من الضرب :واألسلوب ،ًباأسلو  و،ر    له ىمعنً  في
دأد   مدن يقطدع بمدن هفيشدبن ، شدعره فدي ئيديجف األسدلوب ذلد  إلدى آخر  مثدال علدى اًل ْعدن   هيم 
 أبدي عندد الدرأي هدذا ونستشفن ، (3) مثاله على احتذى قد :فيقال، صاحبها قطعها قد ل  عْ ن  

 تنداول عدن يًند،   القدائلين أصدناف مدن ألحدد لدي   :قولده في (هد395ت) العسكري  هالل
دد المعدداني دد قوالددب   علددى والصددبن   ،هممقدددت نممن  ت) ينن  اج  ط ددرْ الق   حددازم وعنددد، (4) سددبقهم نم 

 كددل فددي ًراومتصددو  ، فكددر كددل فددي امرتسددمً  يوجددد مددا المعدداني مددن إن  :قولدده فددي (هددد684
 لده ارتسدام ال مدا ومنهدا، بعد  دون  الخواطر بع  في ارتسامه يكون  ما ومنها، خاطر
نما، خاطر في  .  (5) استنباطه من فيكون  ما وقت في األفكار بع  إليه يهتدي وا 

                                           

 .76م، ص1956، 1سالم، ط الحاجري، محمد طه تث: العلوي، طباطبا بن الشعر، محمد عيار( 1)

 .214الجرجانى، ص العزيز بن على وخصومه، المتنبي بين الوساطة( 2)

، تددث: القدداهر المعدداني، عبددد علددم فددي اإلعجدداز دالئددل( 3) ددان ين ْرج  محمددود محمددد شددا،ر، مطبعددة المدددني،  الج 
 .469 -1/468م، 1992 ،3مصر، ط –القاهرة

 الفضددل أبددو البجدداوي، محمددد محمددد علددي العسددكري، تددث: هددالل والشددعر، أبددو ال،تابددة الصددناعتين كتدداب( 4)
 .196م، ص 1986، 1لبنان، ط -العصرية، صيدا المكتبة إبراهيم، دار

نن ي، تدث: األدبداء، حدازم وسراج البلغاء منهاج( 5)  اإلسدالمي الغدرب الخوجدة، دار بدن الحبيدب محمدد الق ْرط داج 
 .92ص (،د. ت)، 3لبنان، ط –للطباعة، بيروت
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 الشددداعر تنددداول) اب ددداط  ب  ط   ابدددن عبدددارة نأ السدددابقة ا راء خدددالل مدددن للباحدددث ضدددثتن ي
دددان ين  القاضدددي وعبدددارة(، ليهددداإ سدددب  قدددد التدددي المعددداني ْرج   يسدددتعين الشددداعر زال ومدددا) الج 
دان ين  القدداهر عبدد وعبددارة، (قريحتده مددن ويسدتمدن  خددرا  بخداطر ْرج   خددرآ شداعر فيعتمددد) الج 

 ،يدره عدن ايند لدم الشدعري  الدنصن  نابد وحيتد قدد ؛(شعره في به فيجيء األسلوب ذل  لىإ
 مددن ،يددرهم معدداني   الثقددافي مخددزونهم مددن الشددعراء فيستحضددر، الشددعرية النصددوص مددن

ددكْ ي   أن أخددذوها إذا  علدديهم رطتشددي ول،ددن، قصددائدهم لددىإ فيدددخلونها الشددعراء  –ًظدداألفا وهاس 
، األولدددى يتهدددالْ ح   ،يدددر فدددي ويوردوهدددا، تددداليفهم مدددن معدددار    فدددي ويبرزوهدددا، عنددددهم مدددن

دد ممددن بدده أحدد    فهددم ذلدد  فعلددوا اذافدد، ...تاليفهددا حسددن فددي ويزيدددوها  ولعددلن ، (1) إليهددا  ب  س 
 ال إذ ، (2)اإلبدداعي طارهداإ فدي لهدا فهمهدم خدالل مدن النصوص تداخل بفكرة او أقر   ادالنقن 

 مدا وهدذا، أخدرى  نصدوص مع شرا،ة ةمن ث   بل، نفسه لقاءت   من ن مت،ون  (3) ر  كْ ب   لنصن   وجود
دد  الشددعرية النصددوص إلددى نظددرتهم كانددت حيددث، عليدده الوقددوف علددى دامىالق دد ادالنقندد لعم 

 .(4)الشعراء بين واألصالة السب  على ترت،ز
 تشدير التدي المصدطلحات بعد  خدالل مدن أ،ثدر ذلد  نستوضث أن نحاول وسوف

 :(5)التالي النحو على فيها النقناد  عب وآراء النصوص تداخل إلى
 :المذموم النصي التداخل
دد، سددبقه قددد آخددر بددنص الحاضددر الددنص يسددتعين وفيدده  أي دون  منوالدده علددى وفينس 

                                           

 .196الصناعتين، العسكري، ص كتاب( 1)

 –اإلسددكندرية المعددارف السددعدني، دار السددرقات، مصددطفى لقضددية أخددرى  قددراءة الشددعري  التندداصن  :ينظددر( 2)
 .80م، ص1991، 1مصر، ط

 .321شوفة، ص أبو والتناص، بشير األدبية السرقات بين النص( 3)

، رامديوا السدرقات مصدطلث: ينظر( 4)  –الثقدافي، جددة النقدد، الندادي فدي عالمدات شدهاب، مجلدة أبدو لتنداصن
 .232م، ص2008(، فبراير، 64(، الجزء )16السعودية، المجلد )

 النقددددي الخطدداب فددي )التنددداصن  كتابدده فددي بقشدددي القددادر عبددد تناولددده التقسدديم هددذا أن إلدددى الباحددث يشددير( 5)
 .مع بحثه يتماشى بما يرهيتغ يلزم ما فيه ،ينر قد الباحث أن والبال،ي دراسة نظرية تطبيقية(، ،ير
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 المعندى إلدى مددعت  أن وهدو(، ذْخداأل   ث  بْ ق د) :العسدكري  هدالل وأب يسميه النوا هذا، إضافة
 اطل فد األثيدر ابدن أمدا، (1) نمسدتهج   معر  في تخرجه أوه، أ،ثر  أو كله بلفظه فتتناوله
 :دبْ الع   بن   ةف  ر  ط   قول ومثاله(، اسْ الن  ) اسم عليه

ق ةةةةةةوف ا ةةةةةةا و  ب ةةةي ب ه  ح  ل ةةيَّ  ص  م   ع  ةةي ه   م ط 
 

ةول ةةةةةةةةةون:  ةةةةةل     ي ق  ةةةةةة ال  ت ةه  ةل ةةةةةةةةةد   ىأ س  ت ةج   و 
 

 :   يْ ق  الْ     ر  امْ  قول وهو
ق ةةةةةةوف ا ةةةةةةا و  ب ةةةي ب ه  ح  ل ةةيَّ  ص  م   ع  ةةي ه   م ط 

 

ةول ةةةةون:  ةةةةل     ي ق  ةةةي ال  ت ةه  ةةةةل   أ س  ةم  ت ةج   (2)و 
 

   .ذموممال النصي التداخل هو وهذا، إضافة أي دون ، (3) القافية   ة  ف  ر  ط   ر،ين   حيث
 :المماثل النصي التداخل
فينسدو علددى منوالده، فيضديف إليدده  سدبقه آخددر بدنص الحاضدر الددنص يسدتعين وفيده

جادة، ويكون أ،ثر شهرًة من ب   وا  ْسن  س   .األول ح 
دالتن   يدددعك  و   ابدددن عندددد (4) ال،دددالم فدددي للمددداخوذ األخدددذ مسددداواة  يقدددارب مدددا فهدددو ، ين س  ديددددنن 

 :درْ ددددددب   بن ارش  ب   قول ومثاله
ةةةةن   ةةر   ل ةةم   النَّةةال   ر اق ةةب   م  ت ةةه   ي ظ ف  اج   ب ح 

 

ف ةةةةةاز    ةةةةةات   و  ات ةةةة    ب الطَّةةي  ةب  ةةةج   ال ف   ُ  اللَّه 

 :فقال -وكان تلميذه -راس  الخ   م  دددددْلدددس   أخذه
ةةةةةةةن   ةةةةةةال   ر اق ةةةةةةةةب   م  ةةةةات   النَّ ةةةةةا م  ةمَّ  غ 

 

ف ةةةةةةةةةةةةةةاز    ةةةةةةةةةةةةةةةةور   ب اللَّةةةةةةةةةةةةةةذَّة   و  ةةةةس  ال ج 
(5) 

 

                                           

 .229الصناعتين، العسكري، ص كتاب( 1)

والبيددت  .2/350األثيددر،  أبددن الدددين ضددياء الفددتث والشدداعر، أبددو ال،اتددب أدب فددي السددائر المثددل :ينظددر( 2)
. والبيددت الثدداني فددي ديددوان امددر  القددي ، تددث: مصددطفى عبددد 19األول فددي ديددوان طرفددة بددن العبددد، ص
 .111م، ص2004، 5لبنان، ط -الشافي، دار ال،تب العلمية، بيروت

 .229المصدر الساب ، ص( 3)

 ايددة، دارالد رمضددان التنيسددي، تددث: وكيددع شددعره، ابددن ومشددكل المتنبددي سددرقات وبيددان نقددد فددي المصددنف( 4)
 .9ص (،د. ت)، 2سوريا، ط –والنشر، دمش  للطباعة قتيبة

 . والبيددت2/268األثيددر،  الدددين ابددن ضددياء الفددتث والشدداعر، أبددو ال،اتددب أدب فددي السددائر المثددل :ينظددر( 5)
 –والنشددر، بيددروت للطباعددة الثقافددة العلددوي، دار السدديد بدددر الدددين بددرد، تددث: بددن بشددار ديددوان فددي األول

 .قائله ديوان على أعثر لم الثاني ، والبيت60م، ص1981، 1لبنان، ط
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ْبًكا أجود  جاء الثاني البيت أن األول، ،ير البيت   الثاني البيت   فماثل ر س   .(1) وأْخص 
 :المختلف النصي التداخل
 مددن المعنددي إخددراج فددي معدده فيختلددفقه، سددب بددنص الحاضددر الددنص يسددتعين وفيدده
 والفضددة الددذهب يددذيب الددذي كالصددائم ذلدد  يكددون   بحيددث يقلبدده أو ،خددر  شددعري  ،ددر 
 .(2) عليه اكان مما باحسن اصيا،تهم فيعيد نيْ و،  المص  

ددان ين  القاضددي عندده عبنددر المعنددي قلددب إن  القلددب وجدده علددى بدده جدداء مددا  بقولدده: الج ْرج 
دددث دددين دددر قول المديث إلى النسيب ،ر  من المعنى إخراج ، فمثال(3) النق  به وقصددددددد  :ك 
رةةةةةةةةد   ةةةةةةى أ ر  ةس  ةةةةةا أل  ن  ةَّ نَّةم  ةةةةةةةةةةر ه ا ف ةةك  ك   ذ 

 

ةثَّةةةةةةةةةل    ل ةةةةةةةى ل ةةةةةةةي تة م  ةةةةةةةةل    ل ي  ةةب ةةيةةةةةةةةةةل   ب ةك   س 
 

 :الغر  اختالف مع ذل  لثْ م   في ا   و  ددن   أبو وقال
ل ةةةةة    ر   م  ةةةةةةةةوَّ ل ةةةةةةةةوب   ف ةةةةةةةةي ت ص  ث ال ةةةةه   ال ق   م 

 

ةةةةةةةه    َّ نَّ ةةةةةةل   ل ةةةةم   ف ةك  ةةةةةةةةةةان   ي ةخ  ةك  ةةةةةةةةه  م  ةن  م 
(4) 

 

 :يصالشن   أبي قول النق  به دص  وق   القلب وجه على به جيء ما مثال اأمن 
ةةةةةةد   ةةةةةةةة   أ ج  م  يةةةةذ ة   ه ةةةةةةةةو ا    ف ةةةةةةي ال م ال   ل ذ 

 

ةةبًّةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةر     ح  ك  ةةةةةةةةةي ل ةذ  ةن  ةي ةل ةم  م   ف ةل   الةةل ةةةةةةةةةةوَّ
 

 :فقال معناه وقلب ونقضه يالمتدنددبن دد أخذه
بة ةةةةةةةةه   ةةةةةةةةب   أ أ ح  ةةةةةةةةةةةة   ف ةةةيةةةةةةةةةه   و أ ح  م  ةةال   م 

 

ةةةةةةة   إ نَّ   م  ةال  ةةةةةةةةن   ف ةيةةةةةةةه   ال م  ائ ةةةةةةةه   م  ةةد   (5)أ ع 
 

                                           

للطباعددة،  الجيددل خفدداجي، دار عبددد المددنعم محمددد القزوينددي، تددث: البال،ددة، الخطيددب علددوم فددي اإليضدداح( 1)
 .6/125م، 1993، 3لبنان، ط -بيروت

 .78العلوي، ص ط ب اط ب ا بن الشعر، محمد عيار( 2)

، ص العزيز عبد بن علىوخصومه،  المتنبي بين الوساطة( 3) ان ين ْرج   .206الج 

 عبددا ، دار إحسددان عددزة، تددث: كثيددر ديدوان فددي األول . والبيددت205-204المصدددر السدداب ، ص: ينظدر( 4)
 صددددادر ن ددددوا ، دار أبددددي ديددددوان فددددي الثدددداني ، والبيددددت108م، ص1971، 1لبنددددان، ط -الثقافددددة، بيددددروت
 .643ص (،د. ت)، 1لبنان، ط –للطباعة، بيروت

، ص العزيددز عبددد بددن وخصوصدده، علددي المتبنددي بددين الوسدداطة (5) ددان ين ْرج   ديددوان فددي األول . والبيددت206الج 
، 1لبنددددان، ط –اإلسددددالمي، بيددددروت الجبددددوري، المكتددددب هللا عبددددد وأخبدددداره، تددددث: الخزاعددددي الشدددديص أبددددي

 المعرفددددة المصددددطاوي، دار الددددرحمن عبددددد المتبنددددي، تددددث: ديددددوان فددددي الثدددداني ، والبيددددت102م، ص1984
 .270م، ص2005، 2لبنان، ط –للطباعة، بيروت



21 

 الحبيدب يحب ال حيث، والرف  بالنفي وقلبه يصالشن   أبي من البيت أخذ يفالمتنب
ددد أبددو أمدددا، يلومونددده هؤ أعددددا مددادام  و مدددنأ العددددو مدددن المالمدددة كانددتسدددواءم  فيحبددده يصالشن 

 .وأثبتها دهاددأ،ن  فهو، الصدي 
 ؟تناصٌّ  ات  قالسر  بانن  نحكم نْ أل ذل  يكفي فهل
 مددن والتددي، الموضددوا هددذا تناولددت التددي ا راء بعدد  نطددرح أن األجدددى مددن لعددل
 الدراسدددة فدددان:  بقولدده الحكدددم فدددي اًل مددتمهن   بددددأ حيدددث، مفتدداح محمدددد إليددده ذهددب مدددا أبرزهددا
 أنن  علدى، االخْلد بلتجنند مجالده ويحصدر ،،يدره مدن مفهدوم كدل زنميندن أ تقتضدي العلمية
ددد دراسددددةً  يقتضددددي العمددددل هدددذا دددد علدددى مفهددددوم كددددل تتندددداول لةمفص   الظددددروف وتتندددداول، ة  د  ح 

 .(1) فيها ظهر التي ستيميةواإلي التاريخية
 انشدغل التدي األدبيدة السدرقات أن  يدرى  إذ، ذل  في فيخالفه حمودة العزيزعبد  أما

 بعدد مدا للمفهدوم الحقيقيدة البداية هي ؛األقل على قرنين ةلمدن  ًراكبي اًل انشغا البال،يون  بها
  .(2) التناصن  وهو عليه اللةالد   استخدم الذي الباهر النقدي والمصطلث الحداثي
دددذ ام ي هللا عبددد أمددا ددان ين  القدداهر عبددد عنددد حتددذاءاال فكددرة يددربا أن فيحدداول الغ  ْرج   الج 

 يسددل  الشدداعر أن إلددى تشددير التددي حتددذاءاال كلمددة عليدده تدددلن  مددا وهددذا  :بقولدده التندداصن ب
 .(3) عليه سابقة إشارات مسار فيه يحذو ًرامسا بنصه

 السدددرقة أن  يدددرى  حيدددث ،الموضدددوا هدددذا فدددي السدددعدني لمصدددطفى آخدددر ًيدددارأ ونجدددد
 هايتضددمنن  التددي الحدداالت ضددمن تعدددن  فددةالموظن  أشددكالها ل،ددن، للتندداص اتماًمدد ًفددامراد ليسددت
، لغويددة بعضددها وهددي، أدبددي لغددوي  وهددو، أخددصن  وهددي أعددمن  فهددو، الحددديث المصددطلث هددذا

                                           

إسددتراتيجة التندداص، محمددد مفتدداح، المركددز الثقددافي العربددي، الدددار البيضدداء،  -تحليددل الخطدداب الشددعري  (1)
 .119م، ص1992، 3ط

 .445م، ص2001، 1للثقافة، ال،ويت، ط الوطني حمودة، المجل  العزيز المقعرة، عبد المرايا( 2)

ددذ ام ي، الهيئددة  -ر مددن البنيويددة إلددى التشددريحيةالخطيئددة والت،فيدد (3) قددراءة نقديددة لنمددودج معاصددر، عبددد هللا الغ 
 .321م، ص1998، 4المصرية العامة لل،تاب، ط
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 البنددداء لهدددذا مالزمدددة صدددفة وهدددو، الخيدددالي بالنشددداط سدددميتن  بنددداء علدددى خدددارجي حكدددم وهدددي
 هددو أمددا، المشددابهة علددى تعتمددد وهددي، الماضددي مددع الحاضددر فيدده يتجدداوز الددذي الخيددالي
 دتحدددن  ثحيدد األحمددد فيصددل نهلددة ذهبددت فقددد هددذا ومددع، (1) التضددادن  علددى أ،ثددر فيعتمددد

 الددذين مددع الباحددث فدد ويتن ، (2)السددرقة إلددى تنتمددي وأخددرى  التندداصن  إلددى تنتمددي مصدطلحات
 بعدددد  خددددالل مددددن ذلدددد  أوضددددث أن وأحدددداول، بالسددددرقات عالقددددة لدددده التندددداصن  بددددان اقددددالو 

، االقتبا (.التضمين، ب  ددلْ ددالق  ) بينها من التي المصطلحات  ، التلميث، العقد، الحلن
أمنا القلب فاشارت إليه )جوليا كريسدتيفا( تحدت مسدمنى )النفدي ال،لندي(،  وفيده يكدون 

 بيدت فدي ذلد  لمسدنا وقدد، (3) ًبدامقلو  المرجعدي الدنص ومعندى يادا،كلن  يادامنف الددخيلالمقطع 
 ندص خدالل مدن آخدر ندص ندتو حيث ، له بم وقل الساب  البيت لمعنى يم نف ففيه، يالمتنب
 .(4) النصي التوالد مقولة تتحق ، وهنا ساب 

ددان ين  القاضددي بددين مقاربددة إلدى مسددعودي رمضددان الباحددث أشددار وقدد ْرج   جوليددا)و الج 
 عندددددد يال،لنددددد النفدددددي يقابلددددده فالقلدددددب، هتددددددامواال القلدددددب مصدددددطلث خدددددالل مدددددن (كريسدددددتيفا

نددي  د:الصددد هددذا فددي (بددارت روالن) يقددول، (5)(كريسددتيفا) ، الصدديا،ات سددلطان ق ألتددذون  وا 
 تددداخل فددان لددذا، (6) الحدد  نددص مددن سدداب  بددنص يدداتي الددذي والمددرح، األصددول وانقددالب
 ذا،درة فدي الثقافيدة العدوالم تتشدكل حيدث، العربيدة الثقافدة فدي جوهريدة سدمة يعدن  النصوص

                                           

 .8السعدني، ص السرقات، مصطفى لقضية أخرى  قراءة الشعري  التناصن ( 1)

الثقافدة،  لقصدور المصدرية الهيئدةاألحمدد،  فيصل والمنهو، نهلة النظرية التناصية النصي التفاعل: ينظر( 2)
 .بعدها وما 237م، ص2010، 1مصر، ط –القاهرة

، 2علدددم الدددنص، جوليدددا كريسدددتيفا، تدددر: فريددددد الزاهدددي، دار توبقدددال للنشدددر، الددددار البيضددداء، المغددددرب، ط (3)
 .78م، ص1997

، رامي السرقات مصطلث( 4)  .241شهاب، ص أبو والتناصن

ددار، رمضددان بلقاسددم شددعر فددي التندداصن : ينظددر( 5) مربدداح،  قاصدددي ماجسددتير، جامعددة مسددعودي، رسددالة خمن
 .50م، ص2011 –2010الجزائر،  –ورقلة

م، 1992، 1سددوريا، ط -لددذنة الددنص، روالن بددارت، تددر: منددذر عياشددي، مركددز اإلنمدداء الحضدداري، حلددب (6)
 .  69ص
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 باإلمكددددان هأندددد إال، (1)ومددددذهل عجيددددب تشدددداب  فددددي ومتداخلددددةً  ممتزجددددةً  العربددددي اإلنسددددان
 نجددددها قدددد التدددي الشدددعرية السدددرقات مفهدددوم تحدددت الواقعدددة المصدددطلحات بعددد  مالحظدددة

 ث، ز دْ الحددي النقددي الددر  فدي عليده  دددف  ددالمت   المصدطلث هدو لن ظ د التناصن  بينما، دةمتعدن 
نْ ، ادالنقندد لددددب  ددق   مددن للشددعراء أخالقددين   ىأذً  مددن السددرقات مصددطلث لددهحم   مددا ذلدد  لددىع  وا 

 رتطدون  عدن يبدين ممدا كلده وهدذا ، -بندا مرن  كما -ا(أخذً ) تهبتسمي ةنين  نحسْ  بعضهم أبدى
دي   لدم التنداصن  بينمدا، (2) لهدا ندوعي وتحويدل للسرقة تاريخي ددددددددد   بدل، الشدعراء   بع   همأخدذ   ع 
ددد ،يدددرهم شدددعر مدددن  والتنددداصن  السدددرقات نجدددد حدددين فدددي، امستحسدددنً  ًعاإبددددا  معددده همل  دوتفاع 

 إلددى تنتمددي الشددعرية السددرقات حيددث، األدبددي النقددد وهددو، واحددد ينقددد حقددل إلددى ينتميددان
 .(3)معاصر ،ربي حقل إلى ينتمي التناصن و ، قديم عربي نقدي حقل

 :ل  ةةةةوالح   د  ةةةق  ةةالع   – 2
ددو  زْ الق   يددبط  الخ   فعددرن  ،  (4)االقتبددا  طريدد  علددى ال ًرانثدد مظ  نْ ي دد نأ:  بقولدده العقددد ين ين 

، مباشدرة ال إشدارة الشداعر ينقلده الشدريف النبدوي  الحدديث أو ال،دريم القدرآن مدن النثدر فهذا
 :الشاعر قول إشارة الشعر في ال،ريم القرآن عقد ومثال

ةةةةةةطًّا ضةةةةةةةةت  خ  ر  ت ق  ةةةةةي ب الةةةةةذ ي اس  ةن  ةةل   أ ن 
 

ةةةةةةةةةةد    ةةه  و   و أ ش  ةاهة ةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةةر ا ق ةةةةةةةةد  ش  ةةع ةةش   م 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةب ةةر اي  ق  ال  ةةةةةةةةةةةةةةالَّ  ف ةةةةةةةةةةةةةَ نَّ هللا  خ 
 

ةةةةةةةةةةةو     ج  ةو  ةب ةت ةةةةةةةه  ال  ل  ه ةي  ةةةةةةةةةال  ةةةةةةةةت  ل ةج  ةةن   ع 
 

ةةةةةةةةةةةةن   ي  ةةت ةةةةةةةةةةم  ب ةةد  ةةن  اي  ةةةةةةةةةول : إ ذ ا ت ةةد  ةةق  ةةت ةةب ةةةةةةةةةو     ي  ةةةةةةةةةمًّى ف ةةاك  ةةةةةةةةةل  م س  إ ل ةةةةةةةةى أ ج 
(5) 

                                           

ددذ ام ي، دار محمدد هللا والنظريدة، عبدد النقدد فدي مقداالت األسدئلة ثقافة: ينظر( 1) للطباعدة، ال،ويدت،  سدعاد الغ 
 .111م، ص1993، 2ط

أدوني  منتحاًل دراسة في االستحواذ األدبدي وارتجاليدة الترجمدة، يسدبقها: مدا هدو التنداص؟، كداظم جهداد،  (2)
 .18م، ص1993، 2مصر، ط –مكتبة مدبولي، القاهرة

 ال،تدداب األدبددي، اتحدداد الموقددف مجلددة الموسددى، الشددعري، خليددل الددنص فددي واألجناسددية التندداصن : ينظددر( 3)
 .83م، ص1996 أيلول (،305) سوريا، العدد –العرب، دمش 

 .6/144القزويني،  البال،ة، الخطيب علوم في اإليضاح( 4)

 .6/144ينظر: المصدر الساب ،  (5)
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ أشار البيت األخير لقولده تعدالى:

دا (1)  ژ ڀ ، حيث تداخلت مع القول الشعري، وهذه اإلشارة يمكن أن تسدمى تناصا
 مع القرآن ال،ريم.

 أمنا عقد الحديث الشريف فمثاله قول الشافعي:
ةةةةةةةةات   ل م  ةةةةةةا ك  ن  ةةةةد  ةن  ةةةةةةةر  ع  ةي  ة ال خ  ةةةةةةةد   ع ةم 

 

رَّةةةةةةةةةةةةةةة    ةب ةر  ةةةةةةةةةةةةةر  ال  ةي  ةةةةةةةةةةنَّ خ  ةةةةةةةةةع  ق ةال ةه  ب   أ ر 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةا ع  م  د   اتَّةةةةةةةةةةةةةةة   هللا  و از ه ةةةةةةةةةةةةةةةةةد  و 
 

ةةةةةةةةةل    ةم  ةيةةةةةةةةة   و اع  ةةةن  ةةةةةةةل  ي ع  ةيَّةةةةةةةةةة  ل ي   (2)ب ةن 
 

 ياالددن فدي ازهدد:  -صدلى هللا عليده وسدلم –يشير هدذان البيتدان إلدى حدديث الرسدول
لددى  النددا   دددديحب   النددا  عنددد فيمددا وازهددد، هللا  دددديحب   دد  :وسددلم عليدده هللا صددلى قولدده وا   نم 
 يمكدن والشعر الحديث بين والمزاوجة العقد وهذا، (3) يعنيه ال ما هك  ترْ  المرء إسالم نسْ ح  
 . الشريف الحديث مع اتناصا  نسميها أن

 أن  :األول، شدرطان ولده، (4) نظم ينثر أن فهو:  بقوله القزويني فهفعرن  (لن الح  ) أما
د يكدون  أن :والثداني، أصدله سب  عن يتقاصر ال ًرامختا سبكه يكون   راامسدتق الموقدع نحس 
 تل دددظ  نْ وح   التدددهعْ ف   حدددتقب   لمدددا فانددده: المغاربدددة بعددد  كقدددول وذلددد ، قلددد  ،يدددر همحلنددد فدددي
 :بالطين  أبي قول ل  ح  ، يعتاده الذي مهتوهن  ويصدق، يقتاده الظن سوء يزل لم خالتهن
ةةةاء   إ ذ ا ةةةر ء   ف ع ةةةل   س  ت  ظ ن ون ةةةه   ال م  ةةةاء   س 

 

ق    ةةةةةةةدَّ ص  ةةةةةةا و  ةةةةةةن   ي ع ةت ةةةةةةاد     م   (5)ت و ه ةةةةةةم   م 
 

دددي   الشدددريف والحدددديث القرآندددي الدددنص أن ضدددثيتن  سدددب  مدددا خدددالل فمدددن  اًل،مدددنه اند  ع 
                                           

 .282( سورة البقرة، من ا ية 1)
 والبيت لم أعثر عليه في ديوان الشاعر.. 6/144االيضاح في علوم البال،ة، الخطيب القزويني، ( 2)

 زاد مدددا مدددع النوويدددة، األربعدددين األحاديدددث فدددي األول ، والحدددديث6/144اإليضددداح فدددي علدددوم البال،دددة، : ينظدددر( 3)
 اإلسددالمية، المدينددة المحسددن، الجامعددة صددالث بددن هللا المفيددد، عبددد المددوجز الشددرح وعليهددا رجددب، ابددن عليهددا
دددددة فدددددي الثددددداني ، والحدددددديث61(، ص13) الحدددددديث م، رقدددددم1984، 3السدددددعودية، ط –المندددددورة ط   ذكدددددر فدددددي الح 
 .203م، ص1985، 1لبنان، ط –العلمية، بيروت ال،تب القنوجي، دار السيد الطيب الستة، أبو الصحاح

 .6/144الساب ،  المصدر( 4)

 .351المتبني، ص ديوان في . والبيت6/146الساب ،  المصدر (5)
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 أن يرمددي   يريددد مددا الشدداعر بهمددا يدددعم وقددد، نصدده مددع ويتددداخالن الشدداعر منهمددا قييسددت
 مددن يزيددد ين  فنندد بشددكل الشددريف والحددديث القرآنددي الددنص توظيددف أن إلددى باإلضددافة، إليدده

ثرائه الشعري  النص إيحاءات  .(1)والتاويل ربن التد من رحبة ًقاآفا ويفتث، وا 

 :التضمين -3
 مدع ،الغيدر شدعر مدن اشديئً  الشدعر   نيضدم   أن وفهد  :بقولده القزويني الخطيب هفعرن 
 :ين ير  ر  الح   قول ومثاله، (2)ًرا مشهو  يكن لم إن عليه التنبيه
ةةةةل ى ةةةي ع  ةةةةةةد   أ ن   ةش  َّ ن  ةةةةةةةد   س  ةةن  ةةةةةةةةي ع  ةع   ب ةي 

 

ةةةةي  ةاع ةةون  ةةةةةةةةوا ف ةت ةةةى و أ ي   أ ض  ةاع   أ ض 
 ه:وتمام تددلْ ددالص   أبي بن   ةين م  أل   وقيل، ين ج  رْ للع   هو قيل رياألخ المصراا

ةةةةةةةةي اع ون  ةةةةةةةةةةةةوا ف ت ةةةةةةةةةى و أ ي   أ ض  ةةاع   أ ض 
 

م   ةةةةةةةو  ةةةةةةةةة   ل ةةي  رةه  ةةر  اد   ك  ةةةةةةةةةد  س  ةةةةةةةةةةةر   و   (3)ث ةةةغ 
 

 هأند علدى، (4) المعندي لتمام  وذل ، يهويقون  بيته يدعم أن حاول الحريري  أن نالحظ
 ،يدر التنداصن  فدي بينمدا، مباشدرة يدت،لم الدذي هدو نالمضدمن  الشدطر يظدلن  قدد التضمين في

 .(5)عليه ةدالن  بعيدة شاراتإ إال منه يبقي وال نالمضمن   يختفي قد المباشر

 :التلميح -4
 ومثالده، (6) ذكدره ،يدر مدن شعر أو قصة إلى يشار أن فهو  :بقوله القزويني فهعرن 

                                           

كيدداني،  سددليمي، رضددا ونقددد، علددي دراسددة دنقددل وأمددل درويددش محمددود شددعر فددي القرآنددي التندداصن : ينظددر( 1)
 .106م، ص2012 ربيع (،9) وآدابها، العدد العربية اللغة في دراسات مجلة

 .  6/140القزويني،  البال،ة، الخطيب علوم في اإليضاح( 2)

والنشدددر،  للطباعدددة بيدددروت الحريددري، دار مقامدددات فدددي األول . والبيددت6/142المصددددر السددداب ،  :ينظددر( 3)
الجبيلدي،  جميدل سدجيع العرجدي، تدث: ديدوان فدي الثداني ، والبيدت279م، ص1978، 1لبنان، ط –بيروت
 .246م، ص1998، 1لبنان، ط –للطباعة، بيروت صادر دار

 .6/142الساب ،  المصدر( 4)

 .83الموسى، ص العربي، خليل النص في واألجناسية التناصن  :ينظر( 5)

 .6/147القزويني،  البال،ة، الخطيب علوم في اإليضاح( 6)
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 :زن ددت  ددعْ ددالم   ابن  قول
يةةةةةةةةةر ة   أ ت ةةةةةةةةةر    يةةةةةةةةةةن   ال ج  ا الذ  ةةةةةةةةةةو  اع   ت د 

 

ةةةةةةةد    ن  ةةةةةةةر   ع  ي  ةب ةةيةةةةةةةب   س  ق ةةةت   ال ح  و ال   و   الةةةزَّ
 

ةةةةةةةةةةةوا ل م  ةةةةةةةةةي ع  ب ةةةةةةةةةةةي م ق يةةةةةةةةةةم   أ نَّن  ق ل   و 
 

ةةةةةةةةةةةةل    ةةةةةةةةةةم   ر اح  ةةةةةةةةةةةةةةام   ف يه  ةةةةةةةال   أ م  ةةةةةةةم   الج 
 

ث ةةل   ةةاع   م  رةةز   ص  ةةل   ف ةةي ال ع ز  ح  قة ةةةةةةةةو   أ ر   ال 
 

ةةةةةةون   م  و ال    ل م  ةةةةةةةا ي ع  ةةةةةةةال   ف ةةةةةةةةي م   (1) الر  ح 
 

 خب دا عنددما –السدالم عليده -يوسدف هللا يبدن لقصدة واضدحة إشدارة األخيدر البيدت ح م ل
 مقيًمددا ل،وندده القصددة هددذه الشدداعر بددذل ، فتمثددل إخوتدده يعلددم أن دون  أخيدده ر ْحددل فددي صدداعه
 .القرآني الق صص مع التناصن  إلي تلمن ث التي اإلشارات من الراحل، فهذه هو وقلبه

 :الشاعر قولفمثالها  الغير شعر ىإل اإلشارة أما
و ةةةر  ةةةع   ل ع م  ةةةةاء   م  م ض  ةةةار   الرَّ ةةةةي و النَّ  ت ل ت ظ 

 

ق    ةةةةى أ ر  ف  ةةةة    و أ ح  ن  ةةةةاع ة   ف ةةةةي م  ب   س  ةةةةر   ال ك 
 

 :المشهور البيت إلي إشارة البيت هذا في
يةةةةةةةةر   ت ج  و ال م س  ةةةةةةةةةةر  ةةةةةةد   ب ع م  ةن  ب ت ةةةةةة ه ع  ةر   ك 

 

ير    ةةةةت ج  ال م س  ةةةةةةةن   ك  ةةةةةاء   م  م ض  ةةةةار   الرَّ  (2)ب النَّ
 

 لدده ًحدداملم   جدداء حيددث، الغائددب الددنص مددع خاًل تدددا معهددا ملددتح األول البيددت فاشددارة
 .معه التناصن  خالل من الساب  النص أحدثه الذي التفاعل مدى ليكشف

 :الةةبةتةةقاال -5
 علددى ال الحددديث أو القددرآن مددن اشدديئً  ال،ددالم   نيضددم   أن  :القزوينددي يقددول كمددا فهددو

 :سعيد بن منصور أبي قول ال،ريم القرآن من فمثاله، (3) منه أنه
ةلَّةةةةةةةةةة ةةةةةةةةات   خ  ةي  ةلَّةةةةةةةةةة   ال غ ةان  ةةةةةةةةةةةةوء   خ   س 

 

ةةةةةةةةةوا  ةةةةةةةةا هللا   ف اتَّةةق  ةةةةةةةةةةاب   أ ول ةةةةةةةةي ي  ب   األ  ل 
 

                                           

 .الشاعر ديوان في عليه أعثر لم والبيت .6/147القزويني ،  البال،ة، الخطيب علوم في اإليضاح (1)
 التبريدددزي، تدددث: الخطيدددب بشدددرح تمدددام أبدددي ديدددوان فدددي األول . والبيدددت6/148المصددددر السددداب ،  :ينظدددر( 2)

 ينسددبه الثدداني . والبيددت170ص (،د. ت)، 2(، ط4) مصددر، المجلددد –المعددارف عددزام، دار عبددده محمددد
. ينظر ل، ل ْيب   الزمخشري  العلميدة،  ال،تدب الزمخشري، دار القاسم العرب، أبو أمثال في المستقصى :و ائ ل 
 .2/19م، 1987، 2لبنان، ط –بيروت

 .6/137القزويني،  البال،ة، الخطيب علوم في اإليضاح (3)
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ةةةةةةةةا و ا  ذ ا ةةت ةةم ةةوه ةةةةةةةةةةةنَّ  م  ةةَّ ل  ةةةةةةةةةةةةةئ ا س  ةي   ش 
 

ةَّ ل ةةةةةوه ةةةةةنَّ       ةةةةةةةن   ف ةس  ةةةةةةةةةاب   م  ةج  ر اء  ح   (1)و 
 

ددددع   خددددالل مددددن ضددددثتن ي  الواضددددث القرآنددددي بددددالنص رالتدددداثن  والثدددداني األول البيددددت زج 

 ژ ھ ہ ہ ہ ژ ال،ريمددددة ا يددددة مددددع تددددداخل األول ففددددي، والجلددددي

 وفددددي، (2)

 أفدداد االقتبددا  هددذا ولعددل، (3) ژ ې ې ۉ ۉ ژ القرآنيددة ا يددة مددع تددداخل الثدداني
 .مباشرة القرآني النص أدخل لذل ، تعبيره صدق على لدديدلن  أن يستطيع كي الشاعر

 :ادب  ع   ن  بْ  ب  اح  الص   قولف الشريف الحديث من قتبا اال مثال أما
ق ةةيةةب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي إ نَّ  ل ةةةةةةةةةةةةي: ق ةةةةةةةةةةةةةال    ر 

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي       ةل ةةةةةةةةةةةةةةةةةة    س  ةخ  ار     ال   ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
 

ةةةةةةةةت   ةةةةة   : ق ةةل  ه  ج  ةةةةةةةي، و  ةةن  ع  ةةةةةةةة د  نَّ  ال ج 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ةةةفَّ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار     ح  ةك  ةم  ب ال 
(4) 

 

 –وسدددلم عليددده هللا صدددلى –الرسدددول حدددديث مدددن الثددداني البيدددت فدددي ىتجل ددد قتبدددا فاال
 الشدريف الحدديث مدع االسدتدعاء فهذا، (5) (بالشهوات النار تف  وح  ، بالمكاره الجنة تف  ح  )

اتنا يسمى أن الممكن من به واالستشهاد  .الشريف الحديث مع صا

                                           

 .قائله ديوان في عليه أعثر لم والبيت .6/138القزويني،  البال،ة، الخطيب علوم في ينظر: اإليضاح( 1)

 .100 ا ية المائدة، من سورة( 2)

 .53 ا ية األحزاب، من سورة( 3)

عبداد،  بدن الصداحب ديدوان فدي . والبيدت6/139القزويندي،  البال،دة، الخطيدب علدوم في ينظر: اإليضاح( 4)
 .230م، ص1974، 2لبنان، ط –للطباعة، بيروت القلم ياسين، دار آل محمد تث:

 الغددرب معددروف، دار عددواد بشددار الترمددذي، تددث: سددنن فددي ، والحددديث6/149المصدددر السدداب ،  :ينظددر( 5)
 .4/274(، 2559) الحديث م، رقم1998 (،د. ط)لبنان،  –اإلسالمي، بيروت



 

 الثالث المبحث

ا ث ين عند التناص  اصطالح  د   الم ح 
 .الغرب علماء - أ
 .العرب علماء -ب
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دد علددى النحددو  العددرب علمدداء وعنددد الغددرب علمدداء عنددد التندداصن  مفهددوم الباحددث مقسن
 ا تي:

 :الغرب علماء -أ
 فددي ليتمثندد وهددو، أسدلوبية دراسددة ذا وجعلددوه التندداصن  بمصدطلث ن و الغربيدد ادالنقندد هدتما 
 الددنص توليددد مث دد ومددن، وانصددهارها سددابقة نصددوص اسددتدعاء طريدد  عددن الشددعري  بددداااإل

 مدن، هداتهمتوجن  مختلدف علدى البارز االهتمام الشان هذا في الغرب لعلماء وكان، الجديد
، فدديهم واألبددرز   مددنهم ًضددابع الباحددث تندداول وقددد، ندددددددديدديدكديدكدفدوت ندددددديدددين و  دددي  ددنْ دوب   ندددديدديددائددميددسي

. دراسة في األساسية الدعامة لون يشكن  والذين  التناصن
مصطلث التناصن من المصطلحات الحديثة التي شدغلت النقنداد فدي العصدر الحدديث، و

ددب مددن  مددًة، فهددو مصددطلث مركن م إلددى العربيددة (Textualite)و  (inter)دراسددًة وترج  ، وقددد ت ددددرج 
ي ي، والتفاعل النصن ، والتداخل النصن  .(1)بمصطلحات متعدندة، منها: التناصن

دل  (، وكدذل  ف ع  فمحمد مفتاح في كتابه )تحليل الخطاب الشعري( سمناها: )التنداصن
(، أمندا محمدد خيدر  عبد الملد  مرتدا  فدي مقالده )فكدرة السدرقات األدبيدة ونظريدة التنداصن

ددية(، وسددمناه الب ق دا ددية، المفهددوم والمنظددور(، فترجمده بدددددد )التناصن عي فددي كتابدده )آفداق التناصن
دص( عبدالواحد لؤلؤة في مقاله )من قضايا الشعر العربي المعاصر( بددد )التناص 
، ومدع (2)

، وهددذا مددا نحددداول (3)هددو الدددذي شدداا وانتشددر –أي التندداصن  -ذلدد  فددان المصددطلث األول
 صطلث عند النقناد الغربيين والعرب.عرضه من خالل دراسة الم

                                           

فدددي الخطددداب النقددددي البال،دددي دراسدددة نظريدددة تطبيقيدددة، عبدددد القدددادر بقشدددي، دار أفريقيدددا  ينظدددر: التنددداص( 1)
 .  16م، ص2007الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 

ينظددر: التندداص فددي الثقافددة العربيددة المعاصددرة، دراسددات تاصدديلية فددي ببلوجرافيددا المصددطلث، إبددراهيم عبددد ( 2)
الممل،دة العربيددة السددعودية،  –ات اإلسددالمية والعربيدة، جدددةالفتداح رمضددان، مجلدة الحجدداز العالميدة للدراسدد

 .  185م، ص2013 -ه1425(، 5العدد)
 -تجليات التناص في الشدعر العربدي، محمدد عدز ام، اتحداد ال،تداب العدرب، دمشد  -ينظر: النص الغائب( 3)

 .41م، ص2001سوريا، 
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د مصدددطلث التنددداصن عنددد الغدددربيين بمفددداهيم تختلدددف مددن دار  إلدددى آخدددر، كدددلٌّ  تعددد 
حسب نْظرته إلى هذا المصطلث، وسداْعر  هدذا المصدطلث عندد بعد  الدارسدين علدى 

 النحو ا تي: 

 :  (1)جوليا كررستيفا -1
كددردن  فعددل   (2)منددذ أن جدداءت الحواريددة علددى يددد الباحددث الروسددي )ميخائيددل بدداخثين(

 ، دده الحواريددة إلددى الخطدداب بوجدده عددامن ، وخددصن الخطدداب حيددث علددى انفعدداالت الددنصن وجن
تطدوير هدذا  فدان ،شدعرية دوستويفسدكي(الروائين بها من خالل ما طرحه فدي كتابده عدن )

ت )جوليددددا كريسددددتيفا(، التددددي أ طلقددددت عليدددده المصددددطلث قددددد أحدددددث ب عددددًدا آخددددر فددددي كتابددددا
( بداًل من الحوارية للمرة األولدى علدى يدد  باعتباره مصطلحاً ، وظهر (3)مصطلث )التناصن

( الفرنسدية، وهدي تدرى أن كدل TEL QUELم فدي مجلدة )تدل كيدل 1966)كريستيفا( عدام 
وص فسددداء  مدددن االقتباسدددات، وكدددل ندددصن هدددو تشدددر بم وتحويدددلم لنصددديندددصن عبدددارةم عدددن فس

( تعنددددي الددددنصن الحاضددددر، بينمددددا عبددددارة )تشددددر بم (4)أخددددرى  ، ويبدددددو أن عبددددارة )كددددل نددددصن
، وعبارة )نصوص أخرى( إشارةم إلى النصوص الغائبة ( تعني التناصن وتحويلم
(5). 

                                           

م، ناقدددة 1966تعمددل فددي فرنسدا منددذ عددام  م،1941جوليدا كريسددتيفا: بلغاريددة األصدل والمولددد، مددن مواليدد ( 1)
ددز علددى العلددوم اإلنسددانية الحديثددة، مددن كتبهددا: الددنص الروائددي، وثددورة اللغددة  اللددة، تركن وباحثددة فددي علددم الد 
 –الشددعرية، وتعدديددة ال،لمددة. ينظددر: فددي معرفددة الددنص، حكمددت الخطيددب، دار ا فدداق الجديدددة، بيددروت

 .  298-297م، ص1985، 3لبنان، ط
م، نشددر 1975م، وتددوفي فددي موسددكو عددام 1895ئيددل بدداخثين: باحددث سددوفياتي، ولددد فددي أول عددام ميخا( 2)

دراسدددات عددددة تحدددت أسدددماء مسدددتعارة، بحدددث فدددي اللغدددة وكشدددف أسسدددها الماديدددة واالجتماعيدددة، مدددن أهدددم 
: دراساته: الماركسية وفلسفة اللغة، الفرويدية، دوستويفسكي، الشعرية واألسلوب والملحمة والروايدة. ينظدر

 .286المصدر الساب ، ص
ينظددر: التندداص فددي شددعر أمددل دنقددل ومظفددر النددوناب، مفيدددة قليددوان، رسددالة ماجسددتير، جامعددة مصددراتة، ( 3)

 .47م، ص2002-2003
 .  2ينظر: النص الغائب، محمد عزنام، ص( 4)
ب، ينظدددر: قدددراءة فدددي الشدددعر العربدددي الحدددديث والمعاصدددر، خليدددل الموسدددى، منشدددورات اتحددداد كتددداب العدددر ( 5)

 .52-51م، ص2000
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م ضدددمن )أبحددداثم مدددن أجدددل تحليدددل سددديميائي( أن التنددداصن 1969وكتبدددت فدددي سدددنة 
م رجعدت وكتبدت 1976وفدي سدنة  ،(1)هو:  تقاطع عبدارات  مداخوذة  مدن نصدوص أخدرى 

ل بدين وحددات عائددة  في كتابها )نص الرواية( أن التناصن هو:  التقاطع والتعديل المتباد 
، وتددرى )كريسددتيفا( فددي التندداصن  أندده ت رحددالم للنصددوص وتددداخلم (2)إلددى نصددوص مختلفددة 

ي  نصن
ي في نصن  معي ن  (3) ، وهو  التفاعل النصن

(4). 
سدابقة أرى أن عمليدة التنداصن عندد )جوليدا كريسدتيفا( تددور فمن خدالل التعريفدات ال

التفاعدددل  -التدددداخل النصدددي –الترحدددال –التعدددديل –التقددداطع –التحويدددل –حدددول )التشدددرنب
 النصي(، حيث ،دا النصن معها في عملية تناصن يحدث بكيفيات مختلفة.

 الشدددكالنيون  بهددا ندددادى التددي (المغلددد  الددنص) مقولدددة علددى الدددرد خددالل مدددنوكددذل  
 (يدداجول) دتحددن ، (6) المرجعيددة سدياقاته عددن وعزلده الددنص تجريدد  تعنددي والتدي، (5)الدرو 
، لمفهدددوم مددددخاًل  ليكدددون  للدددنص ًفددداتعري  رعبددد كجهددداز الدددنص دنحددددن   :تقدددول حيدددث التنددداصن

 بدددارخاإل إلدددى يهددددف تواصددلي كدددالم بدددين ربددا بواسدددطة اللسدددان نظددام توزيدددع يعيدددد لسدداني
 هددذا فمدن، (7) معده المتزامندة أو عليده السدابقة الملفوظددات مدن عديددة أنمداط بدين المباشدر
 سدددداقتها مفددددردات   خددددالل مددددن المفهددددوم نحددددو الولددددوج (كريسددددتيفا يدددداجول) تحدددداول المنطلدددد 
 :يعني ما إنتاجية عملية النص :تقول فهي التناصن  مفهوم ميتقدل لتساعدها

                                           

 .  34أدوني  منتحاًل، كاظم جهاد، ص( 1)
 .34المصدر الساب ، ص( 2)
 .  21علم النص، جوليا كريستيفا، ص( 3)
(، 6التندداص سددبياًل لدراسددة الددنص الشددعري، شددربل دا،ددر، مجلددة فصددول، الهيئددة المصددرية العامددة، مجلددد)( 4)

 .  127، ص1997(، القاهرة، 1العدد)
المثدددرد،  قعدددر جالولدددي، نعددديم الددددين لعدددز والفجيعدددة الحلدددم سدددرادق روايدددة فدددي التنددداصن  إسدددتراتيجة :ينظدددر( 5)

 .26-25ص

 خضدير، كليدة محمدد ماجسدتير، جامعدة بوجمعة، رسالة جربوعة، سارة محمد شعر في التناصن  جماليات( 6)
 .25م، ص2015الجزائر،  –واللغات، بسكرة ا داب

 .21كريستيفا، ص النص، جوليا علم( 7)
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 صددادمة توزيددع إعددادة عالقددة هددي داخلدده يتموقددع الددذي باللسددان عالقتدده  الددنص أن 
 .بناءة

 ىوتتنددداف تتقددداطع معدددين ندددص فضددداء ففدددي، نصدددي وتدددداخل للنصدددوص رحدددالت   ندددهأ 
 .(1) أخرى  نصوص من مقتطفة عديدة ملفوظات

  (2) وتحويل اقتطاا هو التناصي العمل إن  كذل. 

 فددي واسددتخدامها سددابقة أخددرى  نصددوص علددى الجديددد الددنص اعتمدداد  االقتطدداا ففددي
 .(3) ة  خاصن  وآليات   قوانين      فْ و   بيته

 الدددنص بنيدددات مدددع هددداومزج   السدددابقة البنيدددات هدددذه توظيدددف إعدددادة فهدددو التحويدددل أمدددا
 :ندددوعين علدددى الجديدددد الدددنص فدددي البنيدددات هدددذه وتظهدددر، (4)جديددددة د الالت لتوليدددد الجديدددد
 فددي عميقددةفهددي  الثانيددة أمددا، األولددي القددراءة مددن الددنص يقولدده مددا وهددي ،سددطحية األولددي
، (5)والعالقدات والتقاطعدات الالتالدد   تتعددد حيدث ،طبقدات فدوق  طبقدات ألنه ،النص قعر

 الشددعرية النصددوص هددي الخددام   ة  المدداد   وأن خاصددة، توقنددف بددال وباسددتمرار   يعمددل فددالنص
 أي   -الددددنص   أن  يعنددددي ممددددا، واتجاهاتهددددا أ،راضددددها مختلددددف علددددى تنتهددددي ت،دددداد ال التددددي
 .(6) تناص مجال هو -نصن  

                                           

 .21كريستيفا، ص النص، جوليا علم (1)

ددداعي فدددي كتابددده دراسدددات فدددي الدددنص والتناصدددية، مركدددز  (2) التناصدددية، مدددار  انجيندددو، تدددر: محمدددد خيدددر البق 
 .61م، ص1988، 1االتحاد الحضاري، حلب، ط

، األدب المقددددارن، السددددرقات المصددددطلحات: تحديددددد نحددددو( 3)  موسددددى، مجلددددة نمددددر األدبيددددة، إبددددراهيم التندددداصن
 .69م، ص2008 فبراير (،64) الجزء (،16) السعودية، المجلد الثقافي، جدة النقد، النادي في عالمات

، األدب المقدددارن، السدددرقات المصدددطلحات: تحديدددد نحدددو :ينظدددر( 4) موسدددى،  نمدددر األدبيدددة، إبدددراهيم التنددداصن
 .69ص

العالميددة،  ا داب الموسددى، مجلددة الغددرب، خليددل فددي البنيويددة بعددد مددا نقددد فددي ومرجعياتدده التندداصن  :ينظددر( 5)
 .49م، ص2010 يوليو (،143) سوريا، العدد –دمش 

 –جددددة الثقدددافي النقدددد، الندددادي فدددي عالمدددات وهدددابي، مجلدددة كريسدددتيفا، محمدددد جوليدددا عندددد التنددداصن  مفهدددوم( 6)
 .382م، ص2004 ديسمبر (،54) ، الجزء(14) السعودية، المجلد
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 إنده  :بقولهدا الدنص فدي وتتدداخل تتفاعدل التي الشفرات عدد( كريستيفا) دتحدن  وقد
 وسدوف، (1) متبادلة عالقة في سهانف تجد، ينتثنا األقل على، شفرات عدة لتقاطع مجال
 الوظيفدددة تلددد   بقولهدددا: توضدددحها (اإليددددولوجيم) تهاسدددم   وظيفدددةً  المجدددال هدددذا علدددى  تطبن ددد

 تمتدددن  نددص كددل بندداء مسددتويات مختلددف علددى ياددامادن  قراءتهددا نددايمكن التددي النصددي للتددداخل
 هددذه إدمدداج وتصددف، (2) جتماعيددةواال التاريخيددة معطياتدده إيدداه مانحددة، مسدداره طددول علددى

 التددددداريا طدددددول علدددددى معتدددددادة ظددددداهرة  بانهدددددا جديدددددد   ىمعًنددددد لدددددوالدة وتحاورهدددددا النصدددددوص
 تدددتم نصدددوص هدددي إذ، جدددوهري  قدددانون   فهدددو ،حتمدددي أمدددر التنددداصن  أن لتبدددين، (3) األدبدددي

 النصدي للفضداء األخدرى  النصوص هدم عبر ا ن نف  وفي، امتصاص عبر صيا،تها
 ثدم ،عناصدره وتفكيد  األول الدنص تهدديم علدى يعمدل الجديدد فالنص، (4) ياانص المتداخل

 ومدددن، (5)األول الدددنص سدددلطة مدددن صيدددتخلن  حتدددى ،طبيعتددده    ْفدددو   وترتيبهدددا تسدددويتها يعيدددد
 يرجدددع والدددذي، (التصدددحيف) مصدددطلث المفهدددوم هدددذا نلتبدددين ( جوليدددا) قددددمتها التدددي الصددديم
 مددن نااسددتطع وقددد  :قائلددةً  بددذل  هددي تأقددرن  كمددا، (سويسددر دي) اللغددوي  إلددى فيدده الفضددل
 خاصددية بندداء (سويسددردي ) اسددتعمله الددذي (paragramme) التصددحيف مصددطلث خددالل

 :أي( paragrammatisma) ةالتصدددحيفين  باسدددم ناهددداعين  الشدددعرية اللغدددة الشدددتغال جوهريدددة
 ،أنمدداط ثالثددة دوتحدددن ، (6) الشددعرية الرسددالة داخددل دةمتعدددن  –معدداني –نصددوص صدداصتما

 :وهي ،الشعرية النصوص بين التناصن  يحدث خاللها من

 ال،لي النفي. 
 .ًبامقلو  المرجعي النص ومعنىياا، كل ياامنف الدخيل المقطع يكون  وفيه

                                           

 .78كريستيفا، ص النص، جوليا علم( 1)

 .22المصدر الساب ، ص (2)

 .79ص الساب ، المصدر( 3)

 .79ص الساب ، المصدر (4)
 .48الموسى، ص البنيوية، خليل بعد ما نقد في ومرجعياته التناصن  :ينظر( 5)

 .78كريستيفا، ص جوليا: النص علم( 6)
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 المتوازي. النفي 
 .نفسه هو للمقطعين المنطقي المعني يظل حيث

 الجزئي. النفي 
 .  (1)ياامنف المرجعي النص من فقا واحد جزء يكون  حيث

 الدنص داخدل المقاطع بين تحدث التي التناصات دتحدن  السابقة األنماط خالل فمن
 -نالحدظ كمدا -والتدي، (كريسدتيفا) رأى علدى السابقة الشعرية والنصوص الجديد الشعري 

 أخدذت التدي النقداط إحددى وهي، أخرى  نصوص أو سابقة نصوص بعبارة الإ دهاتحدن  لم
 تحديدها؟ يمكن أم نهائية هي فهل، بعدها ادالنقن  عند رتتطون 

 :  (2)روالن بارت -2
دع آفاقده،    ( ويعمنقده، ويوسن لقد استطاا )روالن بدارت( أن يحددد مصدطلث )التنداصن

ث أدخدل ، حيد(3)وينقله من محور المؤلف إلى محدور القدار ؛ النفتاحده علدى آفداق ثقافيدة
ددية، وقدد تبلدور مفهددوم الدنصن عندد )بدارت( فددي بحدث كتبده عددام  القدار   فدي العمليدة التناصن

ن مددددن ن ق ددددول 1971 (، حيددددث يددددرى أن الددددنصن يت،ددددون م، بعنددددوان: )مددددن العمددددل إلددددى الددددنصن
شدددارات وأصدددداء للغدددات أخدددرى، وتحدددد ث عدددن الدددنصن المفتدددوح، حيدددث ينتجددده  متضدددمننة، وا 

د  اسدددتهال    القدددار  فدددي عمليدددة  مشددداركة  ال مجدددرن
، يقدددول )بدددارت(:  الدددنصن مصدددنوا مدددن (4)

ديدددة، وهدددذا المكدددان لدددي   دددة  مكدددانم تجتمدددع فيددده هدددذه التعدن كتابدددات مضددداعفة...، ول،دددن ث من
ال،اتددب، إندده القددار ...، فال،اتددب هددو الفضدداء نفسدده، وفيدده ت،تددب كددل االستشددهادات...، 

                                           

 .79-78كريستيفا ، ص جوليا ،النصعلم  :ينظر( 1)

م، يحتدلن مركدًزا أساسدياا فدي حركدة 1915روالن بارت: ناقد ومنظنر فرنسدي، ولدد فدي مديندة شديربور  عدام ( 2)
ر وأديب، من كتبه: ال،تابة في درجدة الصدفر، أسداطير، لدذنة الدنص. ينظدر:  النقد الفرنسي المعاصر، مفكن

 .287-286في معرفة النص، حكمت الخطيب، ص
 .53الحديث والمعاصر، خليل الموسى، ص ينظر: قراءات في الشعر العربي( 3)
ينظددر: بال،ددة الخطدداب وعلددم الددنص، صددالح فضددل، عددالم المعرفددة، المجلدد  الددوطني للثقافددة، ال،ويددت، ( 4)

 .214-213، ص1992
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...، إندده ذلدد  الشددخص الددذي فال،تابددة مصددنوعة منهددا...، فالقددار  إْنسددي  مددن ،يددر تدداريا
 .  (1)يجمع في حقل واحد كل ا ثار التي تت،ون منها ال،تابة 

فددده  وقدددد ظهدددر مصدددطلث التنددداصن عندددد )بدددارت( فدددي كتابددده )لدددذنة الدددنص(، حيدددث عرن
بقوله:  إن التناصن في حقيقته هو استحالة العديش خدارج الدنصن الالمتنداهي، سدواءم أ،دان 

، (2)اشددة التلفدداز ذلدد  الددنصن الجريدددة اليوميددة أم ش ، وهددو يددرى أن  كددل نددصن هددو تندداصن
: النسديو((3)والنصوص األخرى تتراءى فيه بمستويات متفاوتة  ، (4)، وتعني كلمة )الدنصن

ن من  االقتباسات واإلحاالت واألصداء، وأعندي مدن اللغدات الثقافيدة...  وهذا النسيو مكون
 نسيوم ألقوال  ناتجدة عدن ألدف بدؤرة ، فالنص (5)السابقة أو المعاصرة التي تخترقه بكامله 

، (7)، ثدددم يْخل ددص إلددى أنن  النهائيددة التنددداصن هددي قددانون هددذا األخيدددر (6)مددن بددؤر الثقافددة 
يدددل علدددى ندددصن  آخدددر، بدددالمعنى  فيقدددول بدددارت:  يعندددي أن سدددمًة مدددن سدددمات  ملفدددوظ  مدددا ت ح 

 .(8)الالنهائي تقريًبا لل،لمة 
الن بددارت( أ،مددل مددا انتهددت إليدده )جوليددا نستشددفن ممددا سددب  مددن هددذه التعريفددات أن )رو 

(، حيث إنه أعطى دوًرا فعنااًل للقار .  كريستيفا( من مجهودات حول مصطلث )التناصن
الددة التددي تتعامددل معدده  قددة والفعن فدددد )بددارت(  يددربا عمليددة ال،تابددة بعمليددة القددراءة الخالن

                                           

، 1سددددوريا، ط -هسهسددددة اللغددددة، روالن بددددارت، تددددر: منددددذر عياشددددي، مركددددز االتحدددداد الحضدددداري، حلددددب( 1)
 .  83م، ص1999

 .  38انجينو، صالتناصية، مار  ( 2)
دداعي فددي كتابدده: دراسددات فددي الددنص والتناصددية، مركددز ( 3) نظريددة الددنص، روالن بددارت، تددر: محمددد خيددر البق 

 .  38م، ص1998سوريا،  -اإلنماء الحضاري، حلب
 .108ينظر: لذنة النص، روالن بارت، ص( 4)
والتوزيددددع، الدددددار البيضدددداء، در  السدددديميولوجيا، روالن بددددارت، تددددر: بنعبددددد العددددالي، دار توبقددددال للنشددددر ( 5)

 .63م، ص1993المغرب، 
 .  80هسهسة اللغة، روالن بارت، ص( 6)
، 1لبنددددان ط -معجددددم المصددددطلحات األدبيددددة المعاصددددرة، سددددعيد علددددوش، دار ال،تدددداب اللبندددداني، بيددددروت( 7)

 .215-214م، ص1985
 .34سوريا، ص -للطباعة، دمش التحليل النصي، روالن بارت، تر: عبد ال،بير الشرقاوي، دار ت،وين ( 8)
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 .(1)ة الخاصة من منطل  المتعة والمشاركة في تحقي  يوتوبيا االجتماعية، واللغوي
 نددص كددل قدددر    أندده يددرى  فهددو ،قددهوعمن  التندداصن  مصددطلث( بددارت روالن) رطددون وقددد  
 ظدداهرة باندده (كريسددتيفا )جوليددا إليدده ذهبددت مددا مددع فدد يتن  بددذل  فهددو، (2) جنسدده كددان مهمددا

 دمتعدددددن  نددددهإ أي، (3) كتابددددات يدددداجولوج  الددددنص( بددددارت) ويددددرى ، جددددوهري  وقددددانون  معتددددادة
 يصددعب متداخلددة عددةمتنون  ثقافددات ذات  ال،تابددات وهددذه ،األر  طبقددات دكتعدددن  ال،تابددات
 :الدددنص فدددي عدددةموز   تعدددر   :بقولددده يصدددفها كمدددا فهدددي، (4) تاريخهدددا معرفدددة أو حصدددرها
 ال،ددددالم ن، أل...االجتمدددداعي ال،ددددالم مددددن نبددددذ، إيقاعيددددة نمدددداذج، صدددديغة، مدددددونات، قطدددع
 إلددي إرجاعهددا يمكددن ال بددالنص المحيطددة التناصددات فهددذه، (5) وحولدده الددنص قبددل موجددود
 أصدددول عددن البحدددث إن  :ذلدد  فدددي (بددارت) يقددول، المصددددر مجهولددة فهدددي ،نمعددين  نددص
 قتباسدداتاال أمددا، نحدددارواال السدداللة ألسددطورة خضددو ر  لهددا خضددع التددي راتوالمددؤثن  األثددر
 وتبدددو، (6) أصددولها إلددي هدداردن  يمكددن وال ،االسددم مجهولددة فهددي الددنص منهددا ن يت،ددون  التددي
 السدير ومدا  القائدل الدرأي مدع واتفد  ،واضدحةً  بارت بها نادى التي (المؤلف موت) مقولة
 ،يدر لم ْفد،   الدنص لديإ تنحددر التدي القتباسداتا نأل الإ التناصدية فدي المؤلدف إلغداء نحدو

شددداراتها، األصدددل معروفدددة  أو أب عدددن البحدددث يجعدددل ممدددا، النهائيدددة ةلسلسددد فدددي تتدددالي وا 
 سدوف الدنص عدن المؤلف شخصية ستبعاداف، (7) اللةالس   ألسطورة اضوخً ر  للنص أصل
ددي   الددذي القددار   شخصددية وهددي أخددرى  شخصددية هددامحلن  يحددل  إنتدداج فددي يااأساسدد ًراعنصدد دن ع 
 هدي ...الحقدة القراءة  -(بارت) هايصف كما -قراءة وهي الفاعلة قراءته خالل من النص

                                           

 -أفددد  الخطددداب النقددددي: دراسدددات نظريدددة وقدددراءات تطبيقيدددة، صدددبري حدددافظ، دار شدددرقيات للطباعدددة، القددداهرة( 1)
 .  53م، ص1996، 1مصر، ط

 .38بارت، ص النص، روالن نظرية( 2)

 .63أنجينو، ص التناصية، مار ( 3)

 .52الموسى، ص لالبنيوية، خلي بعد ما نقد في ومرجعياته التناصن ( 4)

 .38بارت، ص النص، روالن نظرية( 5)

 .63بارت، ص السيميولوجيا، روالن در ( 6)

 .90األحمد، ص فيصل والمنهو، نهلة النظرية التناصية النصي التفاعل( 7)
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 شددهوانية لممارسددة يفددر فيهددا أقددل  أهمينددًة ممددن يريددد ال،تابددة، إندده القددار     القددار  لددي  التددي
 حيدث ،وأعماقده سدطحه بدين تقدلتنو ، وألغدازه الدنص شدفرات تفد ن  قدراءة فهدي، (1) الخطداب
 .(2)اءالقرن  باختالف تختلف
 ؟(بارت روالن)ر تصون  في نتاجيةاإل ت،ون  فكيف اإذً 

 عندددما الددنص  ز  بددوي ،التوزيددع إعددادة ائددرو د وتدددور، تنطلدد  نتاجيددةاإل  :بددارت يقددول
مدا، الددالن  مداعبدة همداكال أو   القار  أو ن المدون  يباشر  نيضدمن  عنددما المؤلدف ندينع أن وا 
مددا، جناسددات انقطدداا وبددال نصدده ن، ملتهبددة معدداني اختراعدده فددي   القددار  نعنددي أن وا   لددم وا 
 هدددو الحقيقدددة فدددي والدددنص، الندددا  ل،دددل ملددد  فالددددالن  ،...رصددددها قدددد الدددنص مؤلدددف يكدددن
 لل  م  ال و  لل  ك   بال مليعت

(3). 
 :  التالية الخطاطة خالل من نتاجيةاإل هذه نستوضث أن نستطيع

 صددددددددددددددددالن فددددددددددددددددمؤل
 (4) ورق  من كائن  فهو مستبعد

نتاجية الدددندددددددددددددددددددددددددددددددص  الدددقددددددددددددددددددددددددددددار   تفاعل وا 

يعتمل وباستمرار، وينتو بال 
 جديدة.كلل د الالت 

 
هم عديدون واألنا لديهم مجموعة من 
النصوص تختلف عن التي رصدها 

 (5)صاحب النص.
 دعند يندتو والقدار   ،وأصدداء اقتباسدات مدن حدوى  مدا طريد  عدن نفسده يندتو فالنص

القدراءة،  أثنداء سدابقة نصدوص مدن ذا،رتده حدوت ما طري  عن ليداعبه النص من اقترابه
ل الحقل يتنسع وبذل   التنداصن  يجعدل الدذي األمدر األخدرى، والنصدوص النص بين المتباد 

                                           

 .45-44بارت، ص النص، روالن نظرية( 1)

 .91األحمد، ص فيصل والمنهو، نهلة النظرية التناصية النصي التفاعل :ينظر( 2)

 .35بارت، ص النص، روالن نظرية( 3)

 .64در  السيميولوجيا، روالن بارت، ص( 4)

 .54ينظر: قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، خليل الموسى، ص( 5)
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 الددددنص ، فيصددددبث(1)القددددار   ذا،ددددرة والثانيددددة الدددنص، ذا،ددددرة األولددددى ذا،ددددرتين: بددددين يحددددث
 هنددا ومددن واإلنتدداج،  التوزيددع إعددادة دوائددر تدددور وهكددذا اإلنتاجيددة، فددي امشددتركً  (2)امفتوًحدد
ًدا المندتو وأصدبث الالنهدائي، الجمدع حالدة إلدى المفرد حالة من التناصن  انتقل د متعددن  بتعددن
 .(3) القراءة

 :(4)ميشيل آررفي -3
1972وضع )ميشيل( كتاب )لغات جاري( في عدام 

 ، ويدرى فدي دراسدة التنداصن (5)
، و ألن  ؛ ألنهدددا ال ترمدددي إال لمعرفدددة الدددنصن دددلن محدددل  دراسدددة الدددنصن أنددده مدددا ينبغدددي أن يح 

ددن التندداصن (6)الدنصن هدو ملتقدى نصدوص عديددة، ومكدان تبدادل يخضدع للغدة اإليحداء  ، فع 
ددددن خددددالل عرضدددده لقصددددص )جدددداري( قدددداده (7) كمكددددان يظهددددر فيدددده محتددددوى اإليحدددداء  ، فم 
، ا فدده بقولدده:  إندده مجموعددة النصددوص التددي اإليحدداء إلددى ضددرورة وجددود التندداصن لددذي عرن

تدددخل فددي عالقددة  مددع نددصن  معًطددى، هددذا التندداصن يمكددن أن ياخددذ أشددكااًل مختلفددة، الحالددة 
ندددة مدددن مجموعدددة المعارضدددات، حيدددث التنددداصن يمثندددل مجمدددوا  المحددددودة بددددون شددد ، مكون

                                           

 .92األحمد، ص فيصل نهلة والمنهو، النظرية النصي التفاعل: ينظر( 1)

 .214فضل، ص النص، صالح وعلم الخطاب بال،ةينظر: ( 2)

 .52الموسى، ص البنيوية، خليل بعد ما نقد في ومرجعياته التناصن ( 3)

م، وهدددو روائدددي فرنسددي، وكاتدددب قصدددة قصدديرة، وأ،ددداديمي، وكدددان أسدددتاذ 1936ميشدديل آريفدددي: ولدددد سددنة ( 4)
 للغويددات والسدديميائية فددي جامعددة بدداري  نددانتير، وقددد نشددر أبحاًثددا أ،اديميددة حددول ألفريددد جدداري، سدديغموند

 فرويد، جا  ال،ان وفريدناند دي سوسور. ينظر:
 https://en.wikipedia. Org/wiki/Michel_Arriv%C3%A9. 

(، ظهدددرت ضدددمن سلسدددلة )نظريدددات وأعمدددال( فدددي جامعدددة ندددانتير، محاولدددة Jarrمجموعدددة أعمدددال ألفهدددا)( 5)
دمفيل، تدر: محمدد السيميائية األدبية التي خصصها ميشيل آريفي للغات جاري. ينظر: التناصية، ليون  س 

دددداعي فددددي كتابدددده دراسددددات فددددي الددددنص والتناصددددية، مركددددز اإلنمدددداء الحضدددداري، حلددددب ، 1سددددوريا، ط -البقن
 .94م، ص1998

 .35النص الغائب، محمد عزنام، ص( 6)
مفيل، ص( 7)  .96التناصية، ليون س 
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ا آخر  (1)النصوص المعارضة   .(2)ولهذا  يمكن أن يكون محتوى نصن  ما نصا
واتضددث لددددد )ميشدديل( مددن خددالل )قصددص أعمددال جدداري( أن لغددة اإليحدداء الموجددودة 

 في هذه القصص هي التي تقود إلى إدرا  التناصن من خالل الرجوا إلى مصادرها.
 الدنص انفتداح حول (بارت)و (فاكريستي) إليه ذهبت ما مع ف متن ( فيير أ) أن يبدوو 
 ينغلددد  أن المسدددتحيل ومدددن ،األخدددرى  النصدددوص علدددى منفدددتث عندددده فدددالنص  ،،يدددره علدددى
 .(3) نفسه على

 الواقدددع) يسدددميها كمدددا وأ ،السدددابقة النصدددوص :أي ،الدددنص مرجعيدددات لدددىإ ق ويتطدددرن 
 مدن امحرومً  بتمامه ألدبيا النص يكون  نأ -ًعاقط -يوجب ال:  فيقول (للنص الخارجي
 التدي كتلد  ،أخدرى  عالقدات فقدا هدي العالقدات تل  ول،ن، الخارجي الواقع مع العالقات
 فمدددن، (4) خددرآ نمدددوذج حسددب توصدددف نأ عليهددا وينبغدددي ،والمرجددع العالمدددة بددين تظهددر
 ال ول،ددن، موجدودة معدده ةاخلددالمت الددنص مراجدع أن سدب  مددا خدالل مددن نفهدم أن الممكدن
 وجدود إلدى  أو، (5) مرجدع ظدلن  إال األدبدي للنص لي   هأن يعني ما وهذا ،تحديدها يمكن
 النهائيدة  فدي (بدارت روالن) إليده ذهدب مدا مدع بيقتدر  وهذا، (6) للنص مرجع وجود وعدم

)أرفددي( أن دراسددة التندداص يجددب  ويددرى ، المصدددر المجهولددة االقتباسددات أو، (7) التندداصن 
 إال يسددتخدم ال التندداصن  هددذا ألن  :قددائاًل  ذلدد  سددبب ويعلددل ،الددنص دراسددة ن تحددل محددلأ

                                           

(1 )Karbrat Orcchioni، La connotation، Ed، presses Universitaives Lyon، p،  :نقدداًل عددن
 .64اإلمارات العربية المتحدة، ص –سيميات النص األدبي، أنو المرتجي، دار الثقافة واإلعالم، الشارقة

مفيل، ص (2)  .97التناصية، ليون س 
(3 )Michel arrivé، Lesemiotique Litteraire، P146، الددديني فددي شددعر  نقدداًل عددن جماليددة التندداص

محمدددد العيدددد آل خليفدددة، سدددهام بندددت شدددعالن، رسدددالة ماجسدددتير، جامعدددة أبدددي بكدددر بلقايدددد، كليدددة ا داب 
 .27م، ص2011-2010واللغات، الجزائر، 

 .95سمفيل، ص التناصية، ليون ( 4)

 .95، صالمصدر الساب ( 5)

 .127األحمد، ص فيصل والمنهو، نهلة النظرية التناصية النصي التفاعل( 6)

 .215-214علوش، ص المعاصرة، سعيد األدبية المصطلحات معجم( 7)
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 قدد التنداصن  ألن ،الدرأي هذا مع الباحث ف يتن  وقد، (1) النص ذل  معرفة على لالستدالل
 الحاصدل التفاعدل مددى ويوضدث شدفيك حيدث، الدنص داخدل على مضيئة إشراقة يعطي
 وجماليددةً  ،الددنص أسددرار جوانددب مددن ًبدداجان هددذا ويظددلن ، النصددوص مددن و،يددره الددنص بددين
 .تنتهي ال التي جمالياتال من

 يعمددل فهددو، الددنص داخددل اإليحدداء محتددوى  فيدده يظهددر امكاًندد وباعتبدداره التندداص إن
 :  هما ،مستوبين على

 المحتو : مخط ط
ان ما نصن   محتوى  يكون  أن يمكن : بقوله( ريفيأ ميشيل) فهيعرن   ولعدل، (2) آخدر صا

 اسددتعارتها تمددت أخدرى  نصددوص محتددوى  مدن ن مكددون  الجديددد الدنص محتددوى  نأ يعنددي ذلد 
 .(3)ائيةاإليح بوظيفتها ،نية ألنها

 العبارة: مخطط
 فالشخصددية، (4) آخددر لددنص عبددارة امخطندد بمثابددة يكددون  أن مددا لددنص يمكددن : يأ
 بدنف  أخدرى  نصدوص فدي رتت،درن  نجددها أن الممكدن مدن ؛مدا نص في الموجودة الروائية

 .األول موقعها نف  في ليست ول،ن، سماال

 :(5)لوران جيني -4
سددددنة  قددددام )لددددوران جينددددي( بدراسددددة فددددي مجلددددة )الشددددعرية( العدددددد الخدددداصن بالتندددداصن 

، حيددث اقتددرح فيهددا إعددادة تعريددف للتندداص بقولدده: (6)م بعنددوان )إسددتراتيجية الشددكل(1967
                                           

 .96سمفيل، ص التناصية، ليون ( 1)
 .97، صالمصدر الساب  (2)

 .98الساب ، ص ينظر: المصدر( 3)
 .98المصدر الساب ، ص (4)

 لم أعثر على ترجمة له.( 5)
مندتحاًل  دراسدة فدي االسدتحواذ األدبدي . وورد فدي كتداب أدوندي  69ينظر: التناصدية، مدار  أنجيندو، ص (6)

، 1967وارتجالية الترجمة، يسبقها: ما هو التناص؟ بداية تناوله التناص سنة  بداعيٌّ م، ولعل ذل  خطدام ط 
 حيث إنني لم أجد من ذكر التناص بعد جوليا كريستيفا إال روالن بارت.



41 

، (1) إنه عمل تحويل وتمثيل عدة نصدوص يقدوم بهدا ندص مركدزي يحدتفظ بزيدادة المعندى 
فالنص المركزي يعمل علدى تشدر ب وتحويدل وتمثيدل النصدوص السدابقة، ويقدوم بتطويرهدا 

ناصن بمعناه الحصري يدلن على التحونالت التي يمارسدها )ندص وزيادة المعنى عليها، فالت
دة ممركز( على ما يتشرنبه من خطابات متعدن
(2). 

 نتيجدددةً  فهدددو، (3)لدددادرا  قابدددل ،يدددر التنددداص خدددارج األدبدددي العمدددل (جيندددي) ويعتبدددر
 كمدا للمصدطلث تعريفده مدن ينطلد  عندده التنداص مفهدوم أن ويبدو، (4) للنص مزيةم   لذل 
 يمارسده مدا بفعل نص ةأبون  لل،اتب منيْض  جامع نص ووه المركزي  فالنصًقا، ساب هدحدن 
 نظددر فددي وهددذا، (5)تندداص مددن مددا بدددونها، وتحويددل تعددديل مددن األخددرى  النصددوص علددى

: يقددول حيددث التندداص ظدداهرة نشددوء سددبب عددن( جينددي) يطرحدده تسدداؤل إلددى يقددود الباحددث
 قالخدالن  بدالمعنى جين تشدنن  فعدل   دن  ر   عدن كنايدة األمدر كدان إن الظداهرة هدذه أمدام نعدرف ال 

، عليهددا اطً ضددا، صددار الددذي السددابقة ا ثددار ثقددل مددن ةب  ددددقْ ح   ثقافددة فيدده صتددتلخن ، للمفددردة
ددد األمدددر كدددان إذا أو ،...وتحويلددده ة  بتناصدددين  تجددداوزه علدددى فتعمدددل  ظددداهرةً  ببسددداطة صيلخ ن
 .(6) لألشكال دائمةً 

 مدن علدى ال،اتدب بهدا يقدوم التي الفعل ةد  ر    إلى -يقول كما -راجعة الحالة هذه إن
 لمجموعدة( اأبً ) الجديد النص كاتب يصبث وبالتالي، (7) نفسية ت،ون  أن من تقترب سبقه

، والتمثيدل والتحويدل التعدديل بممارسدة فيقدوم، الجديدد نصده فدي يسدتدعيها التدي النصوص
                                           

مندتحاًل  دراسدة فدي االسدتحواذ األدبدي  إستراتجية الشكل لوران جيني، تر: كاظم جهاد فدي كتداب أدوندي  (1)
 .  45وارتجالية الترجمة، يسبقها: ما هو التناص؟ ص

 .36ينظر: المصدر الساب ، ص (2)
 .132ص األحمد، فيصل والمنهو، نهلة النظرية التناصية النصي التفاعل: ينظر( 3)

 .69أنجينو، ص التناصية، مار ( 4)

موسددددى،  نمددددر األدبيددددة، إبددددراهيم المقددددارن، السددددرقات األدب التندددداص، المصددددطلحات تحديددددد ينظددددر: نحددددو( 5)
 .69ص

 40جيني، ص الشكل، لوران إستراتيجة( 6)

 .40، صالمصدر الساب  (7)
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، هنمدون   قدانون  يسدتدعيها( األب) مدع قطيعدة عدن التناص في ريعبن : ذل  في( ينجي) يقول
 العمدل معده يبددو مدواز   عمدل ابت،دار علدى عمدلي أن أو، القطيعدة هذه لمثل حقبته اجةحو 

 .(1)وثمرته العمل هذا نتيجة هو بل، انطالق كنقطة ال الساب 
ددا عددن العالقددة  ( جينددي) فيددرى  السددابقة والنصددوص الجديددد الددنص بددين تنشددا التدديأمن

 فهددو، النصددوص بددين ن،مددت صدديا،ة إعددادة بددل، فحسددب د  وتددردن  ىصدددً  دمجددرن  ليسددت أنهددا
 :هي أنماط ثالثة إزاء نايضع

 تلد  فدي ليشدكن  كدان نمعين  مضمون  تحقي ، نجازإ أو تحقي  عالقة : األول طم  النَّ 
 .(2) ًداوع البنيات
 .(3)أبعد بهما والذهاب رمتوفن  شكل أو قائم معنى تحويل عالقة: الثاني طم  النَّ 
 قدائمين شدكل   أو ىمعًند إلدى ال،اتب فيها ميتقدن  حيث، خرق  عالقة: الثالث طةةةةةةةم  النَّ 

   .(4)هماضد   هو ما يطرح أو قلبهمافي ،والالمسا  بالقدسية ينطحامو 
 الدددنص بنيدددات مدددع السدددابقة النصدددوص بنيدددات بدددين تنشدددا التدددي العالقدددة دتحدددد   هكدددذا

 .والتحويلالتمثيل ( جيني) أسماه ما طارإ في الجديد

 :(5)ررفايترميشيل  -5
:  مالحظددة باندده التندداصن  م1979يعددرنف )ميشدديل( فددي كتابدده )إنتاجيددة الددنص( سددنة 

 .(6)القار  لعالقات بين عمل أدبي وأعمال  أخرى سابقة  أو الحقة  عليه 
                                           

 .41جيني، ص الشكل، لوران ينظر: إستراتيجة ( 1)

 .38المصدر الساب ، ص( 2)

 .38المصدر الساب ، ص: ينظر( 3)

 .38المصدر الساب ، ص: ينظر( 4)

دددز علدددى بيينريفدددايتر: ناقددد وباحدددث أمريكدددي، أسددتاذ فدددي جامعدددة كولومبيددا، مدددن النقددداد األسددلو ميشدديل ( 5) ، ركن
منهددا: دراسددات فددي األسددلوبية والبنيويددة.  ،تحليددل الددنص، ولدده أثددر فددي مددنهو التحليددل الشددكلي، لدده دراسددات

 .292ينظر: في معرفة النص، حكمت الخطيب، ص
ار الحسدديني، مجلددة فكددر ونقددد، دار النشددر المغربيددة، الدددار نظريددة التندداص، ب. م. دوبيددازي، تددر: مختدد( 6)

 .  8م، ص2000(، أبريل، 28البيضاء، العدد)
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ددث هددذا التعريددف بقولدده:  إن التندداصن هددو ا ليددة الخاصددة للقددراءة األدبيددة، إذ  ويوضن
اللدد ة، فددي الوقددت الددذي ال تسددتطيع فيدده القددراءة السدددطرية هددي وحدددها فقددا التددي تنددتو الد 
، (1)أن تندتو ،يدر المعندى  –أدبيدة كاندت أو ،يدر أدبيدة –المشتركة بدين جميدع النصدوص

وتسددمى القددراءة األدبيددة باالسددترجاعية، وهددي قددراءة تاويليددة، وفيهددا تتجلنددى التناقضددات فددي 
 .(2)النص

نن ما مينز مفهوم التناصن عنده هو تركيزه ع ،  وا  لى دور القدار  فدي عمليدة التنداصن
مدددن خدددالل مدددا يقدددوم بددده مدددن استحضدددار لمخزونددده الثقدددافي عندددد قدددراءة الدددنص، مدددا أدخدددل 

 .(3)القار  كفاعل في هذه العملية 
مدده )روالن بدارت( مددن خددالل تركيدزه علددى دور القددار   فهدذا امتددداد للمفهدوم الددذي قدن

ص بغيدددره مددن النصدددوص، وبدددذل  المطنلددع، الدددذي يكتشددف بددددوره الوشددائو التدددي تدددربا الددن
، أخرجددده مدددن كونددده متلقنًيدددا للدددنص األدبدددي، إلدددى قدددار  يصدددل  أصدددبث للقدددار  دورم فاعدددلم

 مدن ندوعين خدالل منالنصوص بعضها ببع ، ويكتشف عالقات التناصن بينها، وذل  
 أعلدددى ومدددن، نهايتددده إلدددى الدددنص بدايدددة مدددن تسدددتمر  حيدددث، است،شدددافية األولدددى: القدددراءة
، اسددترجاعية والثانيددة، (4) األول التاويددل فيهددا دثيْحدد التددي وهددي، ...أسددفلها إلددى الصددفحة

، الدنص فدي القدار   لتو،ند فكلمدا، التاويليدة للقدراءة أي، ثدان   لتاويدل   المناسدب الوقدت وهذا 
 يقددول كمددا -فددالنص، (5) يستشددعره مددا ضددوء فددي لدده فهمدده وعدددل، حددين منددذ قددرأه مددا تددذكر
، لهدا تعدديل أو ،ذلد  شدا،ل مدا رمزيدة أو موضدوعاتية واحددة بنيدة علدى تنويدع : -ريفايتر

                                           

 .8نظرية التناص، ب. م. دوبيازي، تر: مختار الحسيني، ص (1)
م، 2003( مدددددايو، 476ينظددددر: التندددداص ومرجعياتدددده، خليددددل الموسدددددى، مجلددددة المعرفددددة، سددددوريا، العدددددد) (2)

 .  102ص
 .  157لثقافة العربية المعاصرة، إبراهيم رمضان، صالتناص في ا( 3)
 –اإلنسدددانية، الربددداط والعلدددوم ا داب كليدددة معتصدددم، نشدددر محمدددد ريفدددايتر، تدددر: الشدددعر، مايكدددل دالئليدددات( 4)

 .11ص م 1997، 1المغرب، ط

 .12الساب  ، ص المصدر (5)
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 .(1) اللةالد   لتشكن  واحدة يةنْ ب   ةالمستمرن  العالقة وهذه
 ذلدد  يظهددر بالتندداص، حيددث مرتبطددة( ريفددايتر) عنددد الشددعري  الددنص إنتدداج عوامددل إن

 :  اإلنتاجية عوامل . ومن(2) للد اللة مولندة هي بما وظيفتها  والتي تاويلية، قراءة خالل من
 :التمطيط 

 القصديدة فدي، (3) ةعددن  دالئدل إلى ًداواح دلياًل  ليحون  وهو : بقوله( ريفايتر) يوضحه
 ضددمن ًصددان لدخ  ي دد ممددا ياا،تدددريج الددةفعن  معهددا متناصددات فتسددتعيد ،االسددتعارة طريدد  عددن
 .(4)جديدة نصوص إلى سابقة نصوص استعارات تحويل طري  عن آخر صن
 :العكل 

 نسدبياا، كنسد  طويلدة مقطوعدات على عادة يحتوي   النص، فهو إنتاج عوامل من عامل
 القصددديدة عكددد  علددى الجديددددة القصددديدة تولددد ، بحيدددث(5) معددده متندداص منهدددا جدددزء أو وصددفي
 تحتددوي  كلمددات ذات السددابقة القصدديدة ت،ددون  أن الممكددن ، فمددن(6)ومحا،اتهددا بتحويلهددا القديمددة
 منوالهددددا، ول،ددددن تنسددددو علددددى جديدددددة قصدددديدة والدة إلددددى ذلدددد  للنددددا ، يددددؤدني وأًذى شددددرن   علددددى

 .النا  بين والتعاون  المحبنة إلى وتدعو الخير؛ على تدلن  بحيث ال،لمات، معكوسة

 :(7)جيرار جينيت -6
، فعبنددر عندده 1982( سددنة palimpsestesتحدددنث فددي كتابدده )طددرو ( ) م، عددن التندداصن

                                           

 .12ريفايتر ، ص الشعر، مايكل دالئليات (1)

 .12الساب ، ص المصدر (2)

 .75المصدر الساب ، ص (3)

 .86-85الساب ، ص المصدر ينظر: (4)
 .100ريفايتر، ص الشعر، مايكل دالئليات (5)

 .103-101الساب ، ص ينظر، المصدر( 6)

م، مدددير الدراسددات فددي المعهددد التطبيقددي للدراسددات 1930جيددرار جينيددت: ناقددد وباحددث فرنسددي، ولددد سددنة  (7)
يمائيدات. ينظدر: في باري ، ومدير مسداعد لمجلدة  الشدعرية، مدن مؤلفاتده: مددخل إلدى معماريدة الدنص، وا 

 .292-291في معرفة النص، حكمت الخطيب، ص
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ي للنصن بددد: جامع النص، أو الجماعية النصية للنص  والتعددية النصية أو التعالي النصن
(1). 

فدده بقولدده:  إندده كددل مددا يضددع الددنص فددي عالقددة ظدداهرة أو خفيددة مددع نصددوص  وعرن
 .(2)أخرى 

ويتضدددث ذلدددد  مدددن خدددالل قولددده: إنهدددددددا عالقددددددددة حضدددور مشتددددددددر  بيددددددن نصدددددددين أو 
حيددان الحضددور الفعلددي النصددوص بطريقددة استحضددارية، وهددي فددي أ،لددب األعدددددددد مدددددددن 

 .(3)لنص في نص آخر
قددد تعطددي  –الددواردة فددي تعريددف المصددطلث -فعالقددة الظهددور واالختفدداء واالشددترا 

 للنصوص المستحضرة عند استدعائها مع النص الجديد فاعلية.
وعليددده فالنصدددوص األولدددى تظدددلن مرئيدددًة مدددن خدددالل الدددنصن الجديدددد، وهدددذا يعندددي أن 

ا آخرالنص يكون في باطن النص، وأن   .(4)النص الجديد يخبنئ نصا

 نبامكددددان النصددددوص أ التددددي النصددددية العالقددددات جميددددع رصدددددفهددددو بددددذل  يحدددداول  
 :قولدده فدي الطر بد المقصددود ويوضدث، (5) خدرا  لددبع ا مدع بعضدها حددوار فدي تاخدذها

 ال ،قديمددة كتابددة آثددار علددى جديددد آخددر نددص عليدده كتددبوي   محددىي   جلددد مددن صددحيفة رق   
، (6) تحتدده وقراءتهدا هان  دي ددب  دلت   قابلدةً  تظدلن  بدل، كاملدة بصدفة إخفاءهدا الجديدد الدنص يسدتطيع
 يصددبث وبالتددالي، معدده يتندداص جديددد نددص فددي سدداب  لددنص الفعلددي الحضددور يعنددي وهددذا
 أنمداط خمسدة( جينيدت جيدرار) دحددن  فقدد، النصدوص بدين منده مفر   ال ًعاواق ورضالح هذا

                                           

ددداعي فدددي كتابددده دراسدددات فدددي ( 1) ينظدددر: طدددرو  األدب علدددى األدب، جيدددرار جينيدددت، تدددر: محمدددد خيدددر البق 
 .  125م، ص1998، 1سوريا، ط -النص والتناصية، مركز اإلنماء الحضاري، حلب

 .  125المصدر الساب ، ص (2)
 .  125، صالمصدر الساب ينظر: ( 3)
 .53ينظر: قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، خليل الموسى، ص( 4)
 .21بقشي، ص القادر والبال،ي، عبد النقدي الخطاب في التناص( 5)

 النقددد، النددادي فددي عالمددات الحسدديني، مجلددة المختددار جينيددت، تددر: األطددرا ، جيددرار إلددى التندداص مددن( 6)
 .178م، ص1997 سبتمبر (،25)، الجزء(7) السعودية، المجلد –الثقافي، جدة
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 :  كالتالي وهي ،النصية ديةالتعدن  عالقات من
ةةط  :األول النَّةةم 
 أ،وارهدددا ْت سدددبر   العالقدددات هدددذه أول : قدددائاًل ( جينيدددت) عليددده  لندددع   حيدددث ،التنددداص

 .(1) (يفاكريست ياجول)
 درجدات علدى ورضالح وهذا ،(2) آخر نص في لنص الفعلي ورضالح  بانه وعرفه
 وهدي ،والسدرقة، (3)دمحددن  مرجدع لدىإ اإلحالدة عددم أو اإلحالدة مع، قوسين بين كاالقتبا 

 ،مدا ىلمدؤدا  العميد  الفهدم يقتضدي  وهدو ،لمدااواإل ،(4) حرفدي ول،نده معلن ،ير اقترا  
 مدددن تلددد  أو هدددذه بالضدددرورة ليدددهإ تحيدددل أخيدددر   ىمدددؤدا  وبدددين بينددده العالقدددة مالحظدددة مدددع
 .نط  الف   القار   يالحظها خفية إشارات هيئة على يبرز ولعله، (5) التهتبدن 

ةةط  :الثاني النَّةةم 
 النصدددي محيطددده مدددع الدددنص يقيمهدددا التدددي العالقدددة : يعندددي وهدددو ،النصدددي الملحددد 

 العندددددداوين، الصددددددغير العنددددددوان، العنددددددوان :(جينيددددددت) عنددددددد الملحدددددد  ويشددددددمل ،(6) مباشددددددرة
 .(7)لا، إالهوامش، التمهيد، التنبيه، الملح ، المدخل، المشتركة

ةةط  :الثالث النَّةةم 
 ًصدان يجمدع الدذي بالشرح تسميتها شاعت التي العالقة  :وتعنى ،النصية الماورائية

 هددي  دديسمن   أن دون  بل ،يستدعيه بالضرورة يذكره أن دون  ،عنه يتحدث آخر بنص ما
(8). 

                                           

 .125جينيت، ص األدب، جيرار على طرو  األدب( 1)

 .125، صالمصدر الساب  (2)

 .126الساب ، ص المصدر: ينظر( 3)

 .126الساب ، ص المصدر( 4)

 .126المصدر الساب ، ص( 5)

ماجسدددتير،  جبريدددل، رسدددالة محمدددد تحليليدددة، خمدددي  وصدددفية دراسدددة الخطيدددب يوسدددف شدددعر فدددي التنددداص( 6)
 .9ص م،2010فلسطين،   –اإلنسانية، ،زة والعلوم ا داب األزهر، كلية جامعة

 .127جينيت، ص األدب، جيرار على األدب طرو : ينظر( 7)

 .128المصدر الساب ، ص (8)
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ةةط  :الرابع النَّةةم 
ددأ حيدث ،النصددية تسداعيةاال  مددا وحددده  :يقدول كمددا ألنده الددنما هدذا عددن الحدديث رخن
 .(1) هنا مباشرة به ساهتمن 

أسدمنيه  A، بدنص سداب  سدعالمتن  الدنص يهأسدمن  B ًصان توجد عالقة كل  به ويقصد
دددنْ ي  الدددنص المنحصدددر، والدددنص المتنسدددع   ت،دددون  أن دون  المنحصدددر الدددنص فدددي أظفددداره بش 

 ،المنحصدر للدنص تحويدل بعمليدة سعالمتن  النص يقوم حيث، (2) الشرح من ًباضر  العالقة
 يستشدهد أو بالضدرورة عنده ثيتحدن  أن دون  ًراكثي أو قلياًل  يااظاهر  يذكره النتيجة في فهو 
 .الشرح سبيل على العالقة ت،ون  به استشهد أو عنه ثتحدن  نإ ألنه، (3) به

ةةط  :الخامل النَّةةم 
 الإ حاالتهدددا أحسدددن فدددي تظهدددر وال، اتماًمددد خرسددداء عالقدددة وهدددي ،النصدددية الجامعيدددة

 (جينيددت) ويضدديف، (4)لددا، إالروايددات، المحدداوالت، الشددعر فددي كمددا ،نصددي ملحدد  عبددر
 .(5) القار   عند التوقع أف  هوتوجن  ،ما لنص النوعي الوضع النص جامعية ددن حت 

، (جينيدت جيدرار) عندد التقسديمات تعددند هدو الباحدث نظدر فدي التنداول هدذا يميندز مدا إن
دع حداول للنص، بل علمية كظاهر التناص عن بالحديث يكتف لم فهو  ربدا سدبيل فدي التوسن

 .تنتهي ال التي جماليناته إلى للوصول منه محاولةً  الخارجي، بالعالم النص

 :العرب علماء -ب
 مفهدوم بينهدا مدن والتدي، الحديثدة األدبيدة بالدراسدات ن دو ثدد  حْ الم   العدرب ادالنقند انشغل

 نعدد دراسددات وأقيمددت، ال،تددب فيدده وافددوألن  ،وأبحدداث دراسددات عدددة لدده صددواوخصن ، التندداص

                                           

 .130جينيت، ص األدب، جيرار على األدب طرو  (1)

 .130الساب ، ص المصدر( 2)

 .130المصدر الساب ، ص( 3)
 .129ينظر: المصدر الساب ، ص (4)

 .114سمفيل، ص التناصية، ليون ( 5)
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بددراز األدبددي الددنص قيمددة لبيددان المفهددوم هددذا مددن مسددتفيدة العربددي الشددعر  وقددد، جمالدده وا 
 :همأهمن  ومن ة،العربي راقطاأل مختلف من ادالنقن  هؤالء من ًضابع الباحث تناول

   :(1)يلن   محمد ب   -1
م، وذلد  فدي كتابده 1979إلى العربية سنة  يبدو أنه أول من نقل مصطلث التناصن 

ظدددددداهرة الشددددددعر المعاصددددددر فددددددي المغددددددرب، دراسددددددة بنيويددددددة ت،ونيددددددة، وترجمدددددده بدددددددد)النص 
 .(2)الغائب(

فدده بقولدده:  إن الددنص ة  -كدددليل لغددوي معقنددد، أو كلغددة معزولددة -وعرن شددبكةم فيهددا عدددن
، نصددوص، فددال نددص يوجددد خددارج النصددوص األخددرى، أو يمكددن أن ينفصددل عددن كوكبهددا

 .(3)وهذه النصوص الالنهائية هي ما نسميه بدد )النص الغائب( 
، (4)م اسدتعمل مصدطلث )هجدرة الدنص( فدي كتابده )حداثدة السدؤال(1988وفي عام 

رة  ر، النصدددوص المهددداج  ، (5)حيدددث أطلددد  علدددى النصدددوص السدددابقة اسدددم  الدددنص المهددداج 
ر إليدددده  مل مصددددطلث ،  ثددددم اسددددتع(6)وأطلدددد  علددددى الددددنص الحاضددددر اسددددم  الددددنص المهدددداج 

بدداالتها، 1989)التداخل النصي( فدي عدام  م فدي كتابده )الشدعر العربدي الحدديث بنياتده وا 
دددي( بدددداًل مدددن مصدددطلث (7) (الشدددعر المعاصدددر ، حيدددث اسدددتعمل مصدددطلث )التدددداخل النصن

                                           

م بمديندة فدا ، لده مواقدف جريئدة فدي الحركدة النقديدة 1948محمد ب نن ي : شداعر وناقدد مغربدي، ولدد عدام ( 1)
ال،ددالم، وظدداهر الشدددعر المعاصددر فدددي المغددرب، ووْجددده المغربيددة، أسددتاذ جدددامعي، مددن مؤلفاتددده: مددا قبدددل 

 .274متوهنو عبر امتداد الزمن. ينظر: في معرفة النص، حكمت الخطيب، ص
ينظددر: التندداص فددي الثقافددة العربيددة المعاصددرة، دراسددات تاصدديلية فددي ببلوجرافيددا المصددطلث، إبددراهيم عبددد ( 2)

 .165الفتاح رمضان، ص
حداثة السؤال بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة، محمد ب نن ي ، المركدز الثقدافي العربدي، الددار ( 3)

 .  85م، ص1988المغرب،  -البيضاء
 .  165ينظر: التناص في الثقافة العربية المعاصرة، إبراهيم رمضان، ص( 4)
 .  87حداثة السؤال، محمد ب نن ي ، ص (5)
   .87المصدر الساب ، ص (6)
 .  165التناص في الثقافة العربية المعاصرة، إبراهيم رمضان، ص( 7)
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(، وقدددال ب نندددي  معلنددداًل سدددبب ذلددد :  ألن ترجمدددة المصدددطلث تخضدددع قبدددل كدددل  –)التنددداصن
لشدبكة مدن العالئد  فدي لغدة االنطدالق، وشدبكة  أخدرى فدي لغدة الوصدول، عالئد   –شيء

اللية وصرفية وتركيبية   .(1)د 
يتبينن مما سب  أن المصطلث الجديد للتناصن عند الناقد محمدد ب نندي  هدو: )الدنص 

ي(، ول،ن قد نالحظ تاثنره بالنقد الغربي، وذل  فدي  -هجرة النص –الغائب التداخل النصن
 أين نددصن يسددتلزم وجددود نصددوص أخددرى سددابقة عليدده أو متزامنددة معدده  قولدده:

، وهددو مددا (2)
يمكددددن أن نجددددد مددددا يشددددابهه عنددددد )ميشدددديل ريفددددايتر( مددددثاًل فددددي قولدددده:  مالحظددددة القددددار  

ن (3)العالقات بين عمل أدبي وأعمال أخرى سابقة أو الحقة عليده  ، فالتداثنر قدد يتنضدث وا 
م ى.  كان االختالف في الم س 

بددداالتها نياتددهب   الحددديث العربددي الشددعر) األخيددر هتابددك ففددي  تسددمية علددى اسددتقرن  (وا 
 عليددده فاشدددتغل، (4) أوسدددع المعرفيدددة االسدددتفادة كاندددت  يدددثح ،النصدددي بالتدددداخل التنددداص
 أوضدحت كندت  :قدائاًل  ذلد  إلدى يشدير كما التناص بمفهوم عالقته انً مبين ًقا، وتطبي ًراتنظي
 ،وتددودروف ًسددا،أسا كريسددتيفا يدداجول) بدده قامددت بمددا المفهددوم هددذا عالقددة المرحلددة تلدد  فددي

 بشددددكل العدددرب عنددددد النصدددي التدددداخل ظدددداهرة تنددداولو ، (5) ًضددداأي( هددددودبين ،لدددوي  وجدددات
د قدراءة إعدادة ذاتده الوقدت فدي تتطلدب  -يقدول كمدا -ألنهدا، مقتضب  سدهاس  أ   لهدا ،ةمختصن
 الغدرب عندد وأمدا، (6) العربية الثقافة بنية ضمن الشعري  النص تشمل ،الواضحة النظرية

                                           

دددي ، دار توبقدددال للنشدددر، الددددار ( 1) بدددداالتها )الشدددعر المعاصدددر(، محمدددد ب نن  الشدددعر العربدددي الحدددديث بنياتددده وا 
 .  3/183م، 2001، 3البيضاء، المغرب، ط

 .  85حداثة السؤال، محمد ب نن ي ، ص(2)
 .8ازي، صنظرية التناص، دوبي( 3)
 -الثقدددافي، جددددة النقدددد، الندددادي فدددي عالمدددات الحسددديني، مجلدددة النقددددي، المختدددار اإلنجددداز فدددي التنددداص( 4)

 .560م، ص 2003 سبتمبر (،49) العدد (،13) السعودية، المجلد

للطباعدة، بيدروت،  ت،وينيدة، محمدد بنندي ، دار العدودة بنيويدة مقاربدة المغدرب في المعاصر الشعر ظاهرة( 5)
 والثقافدددة، محمدددد الشدددعر فدددي العربيدددة الحداثدددة بخصدددوص السدددؤال حداثدددة عدددن: ، نقددداًل 249م، ص1979

 .96بني ، ص

بداالتها، محمد بنياته الحديث العربي الشعر( 6)  .3/183بني ،  وا 
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دد، واضددحة االستفاضددة فتبدددو  وقددد، (1)النظريددة لهددذه التطبيقددي بالجانددب  يتعلندد مددا ةوخاصن
 تددداخل عمليددة ليبددين األثددر والددنص الصدددى والددنص الغائددب الددنص مصددطلحات اسددتخدم

 .النصوص
 ذاتدددده إنتدددداج إعددددادة خددددارج فدددداعاًل  يكددددون  أن نددددص يأ بمقدددددور لددددي   :بنددددي  يقددددول

 الددنص لعالقددة بنددي   ويتعددرن ، (2) القددراءة خددالل مددن وتتددوهن  الفاعليددة وهددذه ،هيناتددومنتوج
 ىوحتددد ،لالغددداء يتعدددر  قارئددده يفقدددد حدددين الدددنص ألن  ،مترابطدددة عالقدددة فيراهدددا ،بالقدددار  
 طبيعددة مددن هددي أنظمددة بددين يهدداجر أن عليدده؛ ...باسددتمرار لذاتدده ًجدداومنت، فدداعاًل  يكددون 
 عدادةإل اًئدمهي    ويصدبث   ،ائدب ندص لدىإ ل  يتحدون  ل،دي، (3) سلطته تحقي  باتجاه. ..إنتاجه
 دور علدى والتركيدز تدهومنتوجين  النص فانتاج، (4) إليها يهاجر التي النصوص في اإلنتاج
 كتابدة إلعادة قوانين بني  ويضع، والقار   للنص( بارت روالن) رؤية يقارب ربما القار  
 :  وهي ،الغائب النص

 بدوعي الغائدب الدنص مع سابقة، ويتعامل عصور من ديباأل يستمدن  وفيه  :االجترار 
ددد السدددابقة بدددداااإل عناصدددر بدددين انفصدددال ذلددد  عدددن توندددسدددكوني، في  دوالالحقدددة، ويمجن

 .(5) فار  شكل دمجرن  ولوكان حتي الساب 
 باهميدة اإلقدرار مدن األديدب ينطلد  سدابقه، وفيده مدن درجدة أعلدى وهدو  :االمتصاص 

 (6) لده د  متجددن  كاسدتمرار   الحاضدر الدنص ضدمن امتصاصده الغائب، وضدرورة النص

                                           

 بعددد )المسدديث السددياب: اسددمي(، وقصدديدة هددو )هددذا أدونددي : قصدديدة علددى التندداص لنظريددة تطبيقدده مددثاًل  ينظددر( 1)
بداالتها )الشعر المعاصر(،  بنيانه الحديث العربي الشعر كتابه: في وذل الصلب(،   .بعدها وما 3/189وا 

 .97-96السؤال، محمد بنني ، ص حداثة( 2)

 .97المصدر الساب ، ص( 3)

بداالتها، محمد بنياته الحديث العربي الشعر( 4)  3/197بني ،  وا 

 محمدد شدعر فدي التنداص عدن نقداًل  253ت،وينيدة، ص بنيويدة مقاربدة المغدرب في المعاصر الشعر ظاهرة( 5)
 .29مسعودي، ص خمنار، رمضان بلقاسم

 .253، صالمصدر الساب  (6)
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 .الساب  النص بها عيتمتن  التي مسا الال حاجز يكسر القانون  هذا في األديب نأل
 دف دددرْ ت   التدددي قدددةالمعمن  الواعيدددة القدددراءة علدددى ويعتمدددد، المسدددتويات أعلدددى وهدددو :الحةةةوار 

 النصددوص فيدده تتفاعددل ،تراثيددة أو معاصددرة سددابقة نصددوص نيدداتبب الحاضددر الددنص
   .(1) وعيالن لوا الوعي قوانين ضوء في ةوالحاضر  الغائبة
 التدددي المددددددددددددددال، مسدددتويات خدددالل مدددن  يظهدددر مدددا الغائدددب الدددنص إعدددادة قدددوانين مدددن

الممكدن  ، فمدن(2) والهامشدية منهدا المركزيدة الندوى  مدن بمجموعدة تسميته يمكن اددم لكن دددتش
ر، وأمدددا الدددنص وهدددو كتابتددده يعددداد الدددذي الدددنص المركزيدددة الندددوى  تمثدددل أن  الندددوى  المهددداج 

 الدددنص إلدددى انتقلدددت أخدددرى  نصدددوص مدددن الدددنص هدددذا حدددوى  مدددا مجموعدددة هدددي الهاشدددمية
ر  . (3)إليه المهاج 
 وضدعية عليهمدا تنطبد  اللدذان المصطلحان  فهما رث  األ   والنص ىد  الص   النص أما
 ال الددددذي هددددو الصدددددى الددددنص فيمددددا ،الهجددددرة يمددددار  الددددذي هددددو األثددددر فددددالنص، الهجددددرة
دددد محمددددد بقصدددديدة الصدددددى للددددنص بنددددي  محمددددد يمثددددل ،(4) يمارسددددها  وراء) ال،ددددوني ارخمن
 نأ إال ،(الخلدديو علددى ،ريددب) السددياب شددا،ر بدددر قصدديدة إليهددا هدداجرت حيددث ،(المدداء
دد قصدديدة  قددانون  اعتمدددت حيددث ،السددياب طريقددة ضددد طريقددة ال مددع طريقددة اتبعددت ارالخمن

 قصدديدة فددي يادداجل ظهددر األثددر الددنص بينمددا، السددياب نددص صدديا،ة باعددادة متصدداصاال
 ،النصدوص مدن و،يدره( سدتويل) ندص ليهداإ هداجر حيدث ،(الصدلب بعدد المسيث) السياب
 .(5)الجديد النص داخل الهجرة تعد لىإ ىأدن  مما

                                           

 محمدد شدعر فدي التنداص عدن نقداًل  253ت،وينيدة، ص بنيويدة مقاربدة المغدرب في المعاصر الشعر ظاهرة (1)
 .30مسعودي ، ص خمنار، رمضان بلقاسم

 .85السؤال، محمد بنني ، ص حداثة( 2)
 .86-85المصدر الساب ، ص: ينظر( 3)

بداالتها، محمد بنياته الحديث العربي الشعر( 4)  .3/198بني ،  وا 

 بعدها. ، وما3/199، المصدر الساب : ينظر (5)



52 

 :(1)محمد مفتاح -2
م محمددد مفتدداح كتابدده )فددي سدديمياء شددعر  القددديم دراسددة نظريددة وتطبيقيددة(، وهددو  ناقدددن

دددددنت لتْلدددق ى علددى طلبددة  سددنة  -كمددا يقددول -عبددارة عددن مجموعددة مددن الدددرو  -1981أ ع 
، حيددددث إندددده اسددددتعان بدددده لتدددددعيم إجرائدددده (2)م1982 ، ففيدددده حضددددورم لمصددددطلث التندددداصن

ْدع ى التطبيقدي، ويحتددوي فددي نظددره علددى  التضدمين، والتفسددير، والتتمدديم، واإلحالددة، ومددا ي دددد
م محمدد مفتداح كتابده )تحليدل الخطداب 1985، وفي سدنة (3)السرقة بمختلف أنواعها  م قددن

عم واضثم فدي  (، وفيه توس  (، الذي حمل عنوان ه لفظة )التناصن الشعري إستراتيجية التناصن
، حيدددث إنددده حددداول إرجددداا المصدددطلث إلدددى جدددذوره ومصدددادره (4)فهدددم المصدددطلث ودراسدددته

من )جوليا كريستيفا، وميشيل آريفي، ولوراندت، وميشديل ريفدايتر(. يقدول الغربية، منطل دددًقا 
فددي ذلدد : إن أي واحددد مددن هددؤالء لددم يضددعوا تعريًفددا جامًعددا مانًعددا للتندداص، ولددذل  فاننددا 

ماته من مختلف التعاريف، وهي:  –أيًضا –سنلجا  إلى استخالص مقون
من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفدة، ممدتص لهدا وجعلهدا مدع  فسيفساء

و محدددددواًل لهدددددا بتمطيطهدددددا أو ت،ثيفهدددددا بقصدددددد مناقضدددددة أفضددددداء بنائددددده، ومدددددع مقاصدددددده، 
 .(5)خصائصها وداللتها، أو بهدف تعضيدها

يتنضددددث مددددن خددددالل العددددر  السدددداب  لمجموعددددة مددددن التعدددداريف المختلفددددة للتندددداص، 
قندداد الغددربين فددي تعريفدده للتندداص، فعبدداراتم مثددل )فسيفسدداء( اعتمدداد محمددد مفتدداح علددي الن

                                           

محمد مفتاح: أحد النقناد العرب البارزين بالددار البيضداء، لده عددة مؤلفدات، منهدا: التلقندي والتاويدل مقاربدة  (1)
عة لنظرية شعرية، والخطاب الصوفي مقاربة وظيفية، ينظر:   نسقية، ومفاهيم موسن

http://middle/east-online.com/?id=106966 . 

تطبيقيدة، محمدد مفتداح، دار الثقافدة للنشدر، الددار البيضداء للنشدر، في سيمياء شعرنا القديم دراسة نظريدة ( 2)
 .  5م، ص1989، 1المغرب، ط

 .  26المصدر الساب ، ص( 3)
 .159-158ينظر: التناص في الثقافة العربية المعاصرة، إبراهيم رمضان، ص( 4)
 .  121ينظر: تحليل الخطاب الشعري، محمد مفتاح، ص( 5)



53 

، وكددددددذل  عبددددددارة )امتصدددددداص(،  فددددددت التندددددداصن اسددددددتخدمتها )جوليددددددا كريسددددددتيفا( حددددددين عر 
و)تحويل(، ويرى في التناصن أنه  تعدال  )الددخول فدي عالقدة( نصدوص مدع ندص حددث 

 .(1)بكيفيات مختلفة 
بددين النصددوص الشددعرية، بحيددث  ويبدددو أن هددذا التعددال  يددؤدي إلددى إذابددة الحددواجز

ددا جديددًدا، فالتندداصن نتيجددة لددذل   بمثابددة الهددواء والمدداء هتنصدد نددة لنددا نصا ر مددع بعضددها مكون 
، فهدو بدذل  يعطدي (2)والزمان والمكان لانسان، فال حياة بدونها، وال عيش لده خارجهمدا 

اعر لتوصديل في اإلنتاج الشعري، حيث ال يستغني عنه الش ينكبير  اللتناص أهمية ودورً 
خطابه، فهو  وسيلة تواصل ال يمكن أن يحصل القصد من أي خطداب لغدوي بدونده، إذ 

ددب  مدر    لمراميه  ل بغير متل ن  متقبن ددل  مستوع  يكون هنا  مرس 
(3). 

 ، ويالحدددظ هندددا أن محمدددد مفتددداح اسدددتخدم فدددي طرحددده للموضدددوا مصدددطلث التنددداصن
سدددميه فدددي كتابددده ديناميدددة الدددنص باسدددم وترجمددده بدددذل  كمدددا سدددماه الغدددرب، بينمدددا نجدددده ي

مها إلى: حوارات خارجيدة، وحدوارات داخليدة، فتعمدل الحواريدة علدى (4)الحوارية ، حيث قسن
ديددة فددي  ددا بددين النصددوص الشددعرية مددن تحدداور وتجددادل، فهددذه التعدن ال،شددف المباشددر عمن

ْبكة لدى الناقد العربي، وعدم االستقرار على مصطل  ث واحد.التسمية ت عل ل  بوجود ر 
د، التناص لمفهوم مفتاح محمد ق تطرن وقد   فدي الداخلدة المسدائل  عدرْ  فدي عفتوسن

 تقديمدددده عنددددد تناولهددددا التددددي النقدددداط بعدددد  علددددى يقتصددددر سددددوف الباحددددث نأ ال، إ(5)مددددرهأ
 المصددادر ودراسددة والمثاقفددة المقددارن  دباأل مفدداهيم بددين الخلددا مددن ريحددذن  فهددو ،للمفهددوم

ددوي   ،،يددره مددن مفهددوم كددليمي ددز  نأ تقتضددي العلميددة الدراسددة نأ  ويددرى  ،والسددرقات  رحص 
                                           

 .121محمد مفتاح ، صتحليل الخطاب الشعري،  (1)
 .  125المصدر الساب ، ص( 2)
 .135-134المصدر الساب ، ص (3)
نجدداز، محمددد مفتدداح، المركددز الثقددافي العربددي، الدددار البيضدداء( 4) المغددرب،  –ينظددر: ديناميددة الددنص تنظيددر وا 

 .  81)د. ت(، ص 1ط
 .131دا،ر، ص الشعري، شربل النص لقراءة سبياًل  التناص: ينظر( 5)
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 .(1) الخلا بلتجن   مجاله
 الرتبداط للتنداص دخدل (2) توالدي ...تفاعلي  بانه يصفه للنص ضهتعرن  خالل فمن

 التنداص طدارإ فدي تدخل التي المفاهيم ًحاشار  يمضي ثم، منه  ثمنب فهو ،انيثبال األول
 يقددددول، (4)والسددددرقة، السدددداخرة والمعارضددددة، المعارضددددة وهددددي، (3)خصائصدددده يؤكددددد والتددددي
 مددا نجددد ننددافا ،الغربيددة الثقافددة مجددال مددن مقتبسددة التعدداريف هددذه نأ ومددع  :مفتدداح محمددد
 الباحدث ويعتقدد، (6)والسرقات والمناقضة كالمعارضة، (5) العربية الثقافة في يطابقها يكاد
 القدديم العربدي للتدراث قدراءة إعدادة همردن  عربية مصطلحاتب ربية، مصطلحات مقابلة نأ

 التناصدددية مفتددداح محمدددد تقددداتطبي كاندددت أخدددرى  جهدددة ومدددن، التنددداص وهدددى جديددددة بددداداة
   .(7)القديم العربي الشعر على ةمنصبن 

 أو ،الشدكل فدي التنداص أيكدون   :تسداؤاًل  مفتداح يطدرح التنداص مفهوم طارإ وضمن
 .(8) ؟ًعام أوهما ،المضمون 

مددده مدددا إنتددداج يعيدددد الشددداعر ندددرى  ألنندددا المضدددمون، فدددي  يكدددون : قدددائاًل  يجيدددب  ومدددا تقد 
 ال أنددددده جميًعدددددا نعلدددددم ، ول،نندددددا...شدددددعبية أو مكتوبددددة و،يدددددر مكتوبدددددة نصدددددوص مدددددن عاصددددره
ده المتنداص فددي المدتحكن م هددو الشدكل إن الشددكل، بدل خدارج مضدمون   هددادى وهدو إليدده، والموجن 
 االسدتنتاج، وتعليدل هدذا مدع يتنفد  والباحث ،(9) التناص در أ وال األدبي النوا لتحديد المتلقني

                                           

 .119مفتاح، ص الشعري، محمد الخطاب تحليل( 1)

 .120المصدر الساب ، ص (2)

النقددد،  فددي عالمددات جددابر، مجلددة حامددد والتطبيدد ، يوسددف النظريددة بددين الشددعري  الخطدداب تحليددل: ينظددر( 3)
 .167م، ص1999 ديسمبر (،34)السعودية، العدد –الثقافي، جدة النادي

 .121مفتاح، ص الشعري، محمد الخطاب تحليل: ينظر( 4)

 .121الساب ، ص المصدر( 5)

 .122الساب ، ص المصدر: ينظر( 6)

 الشدددعري  الخطددداب تحليدددل كتابددده: عبددددون، فدددي ابدددن قصددديدة علدددى التنددداص لنظريدددة تطبيقددده مدددثاًل: ينظدددر( 7)
 .بعدها وما 175التناص، ص إستراتيجة

 .129مفتاح، ص الشعري، محمد الخطاب تحليل( 8)

 .130-129الساب ، ص المصدر (9)
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 البيتدددين بدددين الشدددعري  الدددوزن  يسددداعده قدددد القصددديدة مدددن التنددداص مسدددتخر ج ألن هندددا االتفددداق
 .أخرى  ناحية من بينهما الشعرية البنيات وتشابه ناحية، من المتناصين
ددد  مدددن للمندددتو ًكدددامحرن   يكدددون  مدددا  :فهدددي الشددداعر بمقصددددية التنددداص عالقدددة عدددن اأمن
أم ،يددر مشددعور  بهددا،  بهددا ًرامشددعو  أ،انددت سددواء، كالمدده نجددازإل وأوهددام وظنددون  معتقدددات

 خددذيتن  قددد الشدداعر نإ أي، (1) العقدددة عدددم فددي يادداكل أو يادداجزئ فددةً مخال   ت،ددون  نفسددها وهددي
 مصددادر مددن بروايددات مهددايتمن  ول،ندده، تددهلمادن  ًسدداأسا الرسددمية التاريخيددة المصددادر  بعدد

 هكدذا، (2)لمصدادرها رجاعهداإ المتلقدي على يصعب مما ،نصه داخل أساسية ،ير أخرى 
 فدددي يعتمدددد ذإ ،والتقندددين الضدددبا علدددى تستعصدددي دةمعقنددد لغويدددة ظددداهرة  التنددداص ثيصدددب

 بعدد  هنددا  لددذل ، (3) التددرجيث علددى وقدرتدده معرفتدده وسددعة يالمتلقندد ثقافددة علددى تمييزهددا
 :  وهي ،التناص كشف على تساعد المؤشرات
 .ال،لمة باصوات التالعب  -أ
 .بالمعارضة التصريث -ب
 .معين وسا لفظ استعمال -ج
   .(4) تهبرمن  خطابي جن  على اإلحالة -د

 ذا،ددرة علددى تهدراسدد فددي يعتمددد ياددااعتباط يكددون  نأ مدداإ التندداص نأ ذلدد  مددن نسددتنتو
د ًبداواج يكددون  أن مداا  و ، لمصدادره رجاعدهإل وثقافتده يالمتلقند  أي، همظانندد نحدو يالمتلقند هيوجن

 .(5)ساخرة أو ة  مقتدي معارضة   أو ،للقراءة األولى الوهلة من يدركه نهإ

                                           

نجاز، محمد تنظير النص دينامية( 1)  .82مفتاح، ص وا 

 .130ص مفتاح، الشعري، محمد الخطاب تحليل: ينظر( 2)

 .131ص الساب ، المصدر (3)

 .131، صالمصدر الساب  (4)

 .132-131ينظر: المصدر الساب ، ص (5)
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 :(1)مةةةةةةةةةسيزا قاس  -3
تعرنضدددت سددديزا قاسدددم لمصدددطلث التنددداصن فدددي مقدددال بعندددوان: حدددول بويطيقدددا العمدددل 

، فتعدددرن ف (2)م1984المفتدددوح قدددراءة فدددي اختناقدددات العشددد  والصدددباح إلدوار الخدددرناط سدددنة
 .  (3)بقولها: نعني بالتناصن العالقة التي تربا بين النصوص المختلفة التناصن 

وترى  أن النص ال يمكن أن ي قرأ؛ وال يمكن أن يفهم؛ إال مدن خدالل إدخالده فدي شدبكة 
النصدوص السدابقة( عالقدة  –، يبددو أن العالقدة بينهمدا )الدنص الجديدد(4)أعم مدن النصدوص 

ترابا، بحيث ال يمكن أن يسدتغني  أحددهما عدن ا خدر، فتقدول سديزا قاسدم:  فدالنص الشدعري 
عموًمدددددا ،يدددددر محددددددود، وهددددددو يدددددرتبا بغيدددددره مدددددن النصددددددوص الشدددددعرية مدددددن خدددددالل التقليددددددد 

، فددديالحظ فدددي مقالهدددا اسدددتخدام مصدددطلحات إلدددى (5)والمواضدددعات، ثدددم إنددده مدددرتبا بالثقافدددة 
التفاعدددددل النصدددددي(، ليكدددددون بددددددياًل لمصدددددطلث  –التنددددداصن )الدددددنص الغائدددددب جاندددددب مصدددددطلث

، مما يفتث أفًقا نحو هذا المصطلث للمزيد من الدراسات واألبحاث.  التناصن
 يدرتبا وهو، محدود ،ير  أنه على الشعري  لنصالى ا قاسم سيزا تنظروعلى ذل  

، (6) بالثقافدة مدرتبا هندإ ثدم، والمواضدعات التقاليدد خالل من الشعرية النصوص من بغيره
تولندده وتلعدب التدي ، أي إن اللغدة هدي نفسدها نيتهب   في التناص يؤكد  نهأ ذل  لىإ ضفأ

، ثدددم يددداتي  دور القدددار  أو المتلقندددي الدددذي يصدددبث مبددددًعا ال (7)دورًا أساسدددياا فدددي تشدددكيله 
                                           

قاسددم: باحثددة حداثيددة مصددرية، مددن كتبهددا: بندداء الروايددة، دراسددة مقارنددة فددي ثالثيددة نجيددب محفددوظ،  سدديزا( 1)
م. ينظددر: تحليددل الخطدداب األدبددي علددى ضددوء المندداهو النقديددة الحديثددة، محمددد 1984صدددرت لهددا سددنة 

 .112م، ص2003سوريا، )د. ط(،  –عزام، منشورات اتحاد ال،تاب العرب، دمش 
عمددل المفتددوح قددراءة فددي اختناقدددات العشدد  والصددباح إلدوارد الخددرناط، سدديزا قاسددم، مجلدددة حددول بويطيقددا ال( 2)

 .  228م، ص1984(، مار  2-1فصول، الهيئة المصرية العامة العدد)
 .  236ينظر: المصدر الساب ، ص( 3)
 .  230المصدر الساب ، ص (4)
 .  231المصدر الساب ، ص( 5)
 .231، صالمصدر الساب  (6)

 .231الساب ، ص المصدر( 7)
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العمدددددل مجدددددرند مسدددددتهل  للسدددددلعة الفنيدددددة، مدددددن خدددددالل توليدددددده الدددددد الالت المتنونعدددددة داخدددددل 
من منظدور المقارندة، تقدول فدي ذلد :  -كما يبدو -تناولت مصطلث التناص، فهي (1)الفني 

ددددي احتددددواء الددددنص علددددى   وينظددددر بعدددد  النقندددداد إلددددى التندددداص نظددددرًة ضددددينقًة، محدددداولين تقصن
المفدددردات، وال نعندددي هندددا بدددالمفردات ال،لمدددات المفدددردة، ول،دددن الوحددددات الصدددغرى أو ال،بدددرى 

لددنص األدبددي مددن نصددوص أدبيددة أخددرى...، ول،ننددا نحددب أن ننظددر إلددى التددي تشددك ل منهددا ا
التندداص نظددرة أوسددع فددي محاولددة السددت،انة أوجدده التشددابه التددي ت،ددون بددين أعمددال ال يحتددوي 
بعضددددها علددددى بعدددد ، ول،ددددن ربمددددا تنطددددوي علددددى الب ن ددددى نفسددددها، وهددددذا مفهومنددددا للدراسددددات 

 .(2)المقارنة 
 -سدديزا قاسددم علددى عمددل إدوارد الخيندداط لددذا تتضددث مددن خددالل التحليددل الددذي أجرتدده

عمليددة  وقوفهددا علددى النصددوص السددابقة، سدداعيًة إلددى رصدددها  -المشددار إليدده فددي الهددامش
مدددن دون توضددديث د الالتهدددا، وهدددذا فدددي نظدددر الباحدددث مدددا ميندددز هدددذه الدراسدددة عدددن سدددابقها 
ذه لمفهددوم التنددداص، تقدددول سددديزا:  وال بددددن مدددن العدددودة إلدددى المواضددديع التدددي تظهدددر فيهدددا هددد

ظهدددار أسدددلوب الت ،دددرار  المفدددردات لفهدددم د الالتهدددا، ول،نندددا نسدددوقها هندددا مدددن بددداب الرصدددد وا 
 .(3)والتنغيم ال ،ير 

  :(4)يام  ةةذَّ عبد هللا محمد الغ   -4
ددذ امي إلددى مصددطلث التندداصن فددي كتابدده الخطيئددة 1985فددي سددنة  م تعددرن  عبددد هللا الغ 

ة، ول،ددددن تحددددت مسددددمى النصددددوص المتداخلددددة، ليكددددون يوالت،فيددددر مددددن البنيويددددة إلددددى التشددددريح
                                           

 .231قاسم ، ص الخياط، سيزا إلدوارد والصباح العش  اختناقات في قراءة المفتوح العمل بويطيقا حول (1)

 .131الساب ، ص المصدر (2)

 .238، صالمصدر الساب  (3)

ددذ ام ي: ولددد عددام  (4) ذ م فددي عنيددزة، أ،دداديمي وناقددد أدبددي وثقددافي سددعودي، وأسددتا1946عبددد هللا بددن محمددد الغ 
النظرية في كلية ا داب، قسم اللغة العربية، بجامعة المل  سعود بالريا . من مؤلفاتده: تشدريث الدنص، 

 مقاربات تشريحية لنصوص معاصرة، ال،تابة ضد ال،تابة. ينظر:
 https: ar.wikipedia.org.wiki. 
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المسددمى األخيددر بدددياًل لمصددطلث السددرقات لدددى العددرب، يقددول فددي ذلدد :  وهددذه نظددرة جديدددة 
ْقددع الحددافر علددى الحددافر  نصددحنث بهددا مددا كددان األقدددمون يسددمونه بالسددرقات، أو و 
، منطل ددددًقا (1)

داخلددة حيددث يقددول:  فددان مددن فكددرة االقتبددا  القديمددة؛ ليكشددف عددن مصددطلث النصددوص المت
السياق يتداخل عبر االقتبا ، فتتحر  اإلشارات المكدررة كاسدرة لحدواجز النصدوص، وعدابرة 

ا وتداريا سدياقاتها المتعاقبدة، فيتمددد معهدا المدوروث هدمن ندص إلدى آخدر، حاملدة معهدا تاريخ
بدين ندص ، وهدذه العمليدة تدتم  (2)األدبي، وتنشا من خالل حركتها فكرة النصدوص المتداخلدة 

 .(3)واحد من جهة، ويقابله في الجهة األخرى نصوص ال تحصى 
ويوضدددث ذلددد  بقولددده:  إن كدددل إشدددارة فدددي الدددنص تسدددتطيع أن تتوجددده إلدددى ندددص أو 

، وهددذه إشددارة إلددى (4)نصددوص أخددرى ،يددر مددا قددد تتوجدده إليدده زميالتهددا فددي نفدد  الددنص 
 تعدد مصادر النص الذي تداخل مع ،يره من النصوص. 

ددددذ ام ي حضددددور مكثنددددف  راء النقندددداد الغددددربيين الددددذين تعرنضددددوا ففددددي ثنايددددا ك تدددداب الغ 
ل ددص إلددى مصددطلث  –يرتريفددا –بددارت –للتنداص، مثددل: )كريسددتيفا تددودوروف( و،يددرهم، فخ 

 النصوص المتداخلة، ليكون بدياًل لمسمى السرقات، محاواًل التقريب بينهما.
ام األخالقيددة التددي كانددت فددذل  مددرتبا بجددانبين اثنددين، أحدددهما: التحددول مددن األحكدد

سدددائدة، ورمدددت بظاللهدددا علدددى السدددرقات األدبيدددة، والثددداني: يتصدددل برصدددد مالمدددث القدددديم 
 .(5)بادوات حديثة

ددذ ام ي وفي كتابه )الخطيئة والت،فير( يتسداءل  أصدياًل  مدا نقدرؤه كدان إذا عمدا بدايدةً  الغ 

                                           

 .  58الخطيئة والت،فير، عبد هللا الغ ذ ام ي، ص( 1)
 .58المصدر الساب ، ص (2)
 .  92المصدر الساب ، ص (3)
 .92، صالمصدر الساب  (4)
ينظددر: إسددتراتيجة التندداص فددي روايددة سددرادق الحلددم الفجيعددة لعزالدددين جالوجددي، نعدديم قعددر المتددرد، رسددالة ( 5)

 .  11م، ص2011-2010قلة، كلية ا داب، الجزائر، ر ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، و 
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ًقددا ذلدد  علددى يجيددب .(1)مسددروًقا؟ أم  :قددائاًل  العددرب لدددى األدبيددة السددرقات قضددية إلددى متطرن
 وسدمناها بعضدهم وتلطندف السدرقة، سدم ْوها مباحث في الظاهرة هذه السالفون  أدباؤنا وعالو 

 فدوق  بفكدرة يسدمو  يراه كما فهو الجرجاني، القاهر عبد الناقد من ، وانطل (2) الماخذ ح ْسن
ددذ ام ي ، ولعددل(3) االحتدذاء عليهددا ويطلد  ذا  كدل  وفكددرة الفكدرة هددذه بدين يددربا أن حداول الغ 
 وهدو  :-الجرجداني فكدرة علدى معلنًقدا -قدال حيدث الغدربيين، النقنداد بعد  تناولهدا التي األثر
ر نتيجدددة هدددو الدددذي األثدددر بمبددددأ ياخدددذ بدددذل   ابت،دددار علدددى وقددددرتها ال،لمدددة، اإلشدددارة لتحدددرن

 عليدده تدددلن مددا  لسددوالفها، وهددذا ذكددرى  الددنف  فددي فيثيددر بعضددها يتالقددى قددد متنوعددة مدددلوالت
 إشددارات مسددار فيدده يحددذو مسدداًرا بنصدده يسددل  الشدداعر أن إلددى تشددير التددي االحتددذاء، كلمددة
، (5) النصددوص تددداخل مصددطلث   تشددريحي منطلدد  مددن يتبننددى  بددذل  ، ولعلدده(4) عليدده سددابقة
تبدين  درجدات خدالل مدن ، وذل (6)(بوالق ،ادة) شحاتة حمزة قصيدة على ذل  طبن  حيث
 :  ومراحلها( بلوم) التشريحي الناقد من استعادها النصي التداخل مدى
  اختيار حالة وهذه ،منه أ،بر شاعر سلطان هاحتلن  وقد ا تي الشاعر يتحر. 

 ميثاق حالة وهي ،بينهما الشعرية الرؤية لتقبن  يتبعها. 

 وهدذه ،صيلةأ لشاعرية كتحقي  مظاهرياا، فيتقدن  رتحر   كفار  تيا  الشاعر يبرز ثم 
 .حلول حالة

  تفسير حالة وتل  ،السالف تقييم باعادة تيا  يقوم ًراأخيو. 

 الرؤيددة وهددذه ،ابت،دداره وا عددادة جديددد مددن سددالفه بدددااإ لددىإ تدديا  بالشدداعر يدن يددؤ  وهددذا 
   .(7)الجديدة

                                           

دذ ام ي، ص هللاوالت،فير، عبد  الخطيئة: ينظر( 1)  .321الغ 

دذ ام ي ، ص والت،فير، عبد هللا الخطيئة (2)  .321الغ 

 .321المصدر الساب ، ص (3)

 .321، صالمصدر الساب  (4)

 .15جبريل، ص حسن تحليلية، خمي  وصفية دراسة -الخطيب يوسف شعر في التناص( 5)

دذ ام ي، والت،فير، عبد هللا الخطيئة: ينظر( 6)  .321ص الغ 

 .331-330المصدر الساب ، ص: ينظر( 7)
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 مدددن و،يدددره الرضدددي الشدددريف ندددص مدددع تدددداخل قدددد شدددحاتة حمدددزة ندددص أن ليسدددتنتو
دددددددذ ام ي يصددددددفها كمددددددا -بينهمددددددا العالقددددددة لت،ددددددون ، النصددددددوص  خددددددذ األ علددددددى قائمددددددةً  -الغ 
 امتددداد فهددي ،منهددا تاخددذ مثلمددا للسددابقة تعطددي رةالمتدداخن  القصدديدة نإ  حيددث، (1) والعطدداء

 .(2) النصوص بين  ثتنب التي التشريحية العالقة هي وهذه ،شاراتهاإل روتطون  لها

 :(3)سعيد يقطين -5
م أطلدددد  سددددعيد يقطددددين فددددي كتابدددده )انفتدددداح الددددنص الروائددددي علددددى 1989فددددي سددددنة 

( مسدددمى التفاعدددل النصدددي، حيدددث يقدددول:  فانندددا فدددي التفاعدددل الدددنص نسدددعى إلدددى  التنددداصن
تفكيددد  الدددنص، بهددددف معايندددة عالقدددة الدددنص بغيدددره مدددن النصدددوص التدددي تحددداول تمثلهدددا 

 .(4)ًيا من ب دديدندتده وبنائه واستيعابها وتحويلها في بنيته النصية، لتصبث جزًءا أساس
ل التفاعل النصدي بداألخص، ألن التنداصن  ثم يعلندل سبب هذه التسمية بقوله:  نفضن
فددي تحديدددنا الددذي ننطلدد  فيدده مددن )جينيددت(، لددي  إال واحددًدا مددن أنددواا التفاعددل النصددي، 

إلددددى أنن معنددددى  -فددددي نظددددره -، ويرجددددع سددددبب ذلدددد (5)ونددددْؤثره علددددى المتعاليددددات النصددددية 
التعددالي قددد يددوحي بددبع  الددد الالت التددي ال نضددمنها لمعنددى التفاعددل النصددي؛ الددذي نددراه 

أعم  في حمل المراد واإليجاد به بشكل سوين وسليم
(6)  . 

فهددو بددذل  يددربا التفاعددل النصددي وينطلدد  متاثندددًرا بالمتعاليددات النصددية عنددد )جيددرار 
                                           

دذ ام ي ، ص والت،فير، عبد هللا الخطيئة (1)  .342الغ 

 .343-342الساب ، ص المصدر (2)

م، وقد عرف 1955سعيد يقطين: ناقد وباحث مغربي، ولد في مدينة الدار البيضاء في مايو  (3)
باهتماماته البحثية واأل،اديمية في مجال السرديات العربية ونحت مفاهيمها، شغل عدة وظائف علمية، 

 ينظر: من مؤلفاته: تحليل الخطاب الروائي، ال،الم والخبر مقدمة للسرد العربي، معجم السرديات. 

https://ar.wikikpedia.org/wiki. 
انفتدداح الددنص الروائددي الددنص والسددياق، سددعيد يقطددين، المركددز الثقددافي العربددي، الدددار البيضدداء، المغددرب، ( 4)

 .  91م، ص2001، 2ط
 .  91المصدر الساب ، ص( 5)
 .  93-92المصدر الساب ، ص (6)
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 الميتانصية(. –التناصن  –جينيت(، فيقسم التفاعل النصي إلى )المناصة
 او،يرهمد( وزيمدا ،كريسدتيفا ياجول) من النص مصطلث تحديد يقطين سعيد يستلهمو 

، (2) دةمحددن  جماعيدة أو فرديدةم  ذاتم  تنتجهدا الليدةد   نيدةب    بانه فهفعرن  ،(1)الغربيين ادالنقن  من
ددددد بدددددذل  ولعلددددده  والعصدددددر ،وي ي دددددنْ الب   العنصدددددر :همدددددا ،الدددددنص فدددددي عنصدددددرين علدددددى زيركن

 :  هي ،بنيات ثالث إلى مهفقسن  للنص البنيوي  العنصر امن أ، (3)اإلنتاجي
 الليةةةة ب نيةةة  عندددد وتفسددديرها وصددفها الممكدددن مددن مختلفدددة بنيددات يسدددتوعب فدددالنص :د 

 .سابقة ببنيات تعلنقها
 م اا النص :نصية ب نية  كبدرى، تتعددند نصدية بنيدة ضدمن إنتاجده يتم ،...داخلية بنيات ج 

 أسددا  علددى تقددوم صددراعية، عالقددة بينهددا والعالقددة وتتعددار ، وتتقدداطع النصددوص فيدده
 للتناص.( كريستيفا) مفهوم من قريب والبناء، وهذا الهدم طاب ع ياخذ الذي التفاعل،

   الدددنص مدددع متزامندددة طارهددداإ فدددي الدددنص يندددتو التدددي وهدددي :واجتماعيةةةة ثقافيةةةة نيةةةةب 
 .(4)ياازمن
 ضدمن يندتو الدنص أن  يقطدين سدعيد فيدرى  النصدي بالتفاعدل النص عالقة عن أما

 بمختلددفًقددا، خر  أو امينً ضدت أو تحددوياًل  معهدا ويتفاعددل بهددا  يتعلند فهددو ،سدابقة نصددية بنيدة
 أن علينددا ؛-يقدول كمددا -العمليدة هددذه نجدازوإل ؛(5) التفدداعالت هدذه بهددا تدتم التددي شدكالاأل
دد   آخددر   مْسددوق  ا، وأحددداثً  وشخصدديات   لغددةً  -الددنص بعددالم يتصددل الددذي وهددو -الددنص منقسن

 الددنص يسددتوعبها التددي جميعهددا النصددية البنيددات وهددي، (6) النصددي المتفاعددل بنيددة يهنسددمن 

                                           

 .32طين، صيق والسياق، سعيد النص الروائي النص انفتاح: ينظر( 1)

 .32الساب ، ص المصدر( 2)

 .33-32الساب ، ص المصدر: ينظر( 3)

 .33-32المصدر الساب ، ص: ينظر( 4)

 .98الساب ، ص المصدر (5)

 .99-98، صالمصدر الساب  (6)
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 .(1)ضمنه وداخلة منه اجزءً  لتصبث
 مجالهدا كدان والتدي، وتقسيماته النصي التفاعل أشكال دتعدن  وه الدراسة زمي   ما نإ

 .السردي النص التطبيقي

 :(2)لةةةةةةةصالح فض -6
م تعددددرن  صددددالح فضددددل لمصددددطلث التندددداصن فددددي مقالدددده )طددددراز 1989فددددي سددددنة 

 ، (، حيددث اسددتقرن المصددطلث عنددده تحددت تسددمية التندداصن التوشدديث بددين االنحددراف والتندداصن
فانطالًقدددا مدددن الدراسدددات الغربيدددة يقدددول فضدددل:  عليندددا أن نبندددي  مفهدددوم الدددنص مدددن جملدددة 

، ثدددم يْخل دددص (3)ميولجية الحديثدددة يويدددة والسدددينالمقاربدددات التدددي قددددنمت لددده فدددي البحدددوث الب
دًدا علددى دراسدات )جوليددا كرسدتيفا لوتمدان( حددول المصدطلث، فيقددول:  –روالن بددارت –معتم 

 فالتندددددداصن يتصددددددل بعمليددددددات االمتصدددددداص والتحويددددددل الجددددددذري أو الجزئددددددي لعديددددددد مددددددن 
د  ة بالقبول أو الرف  في نسيو النص األدبي المحدن  .(4)النصوص الممتدن

دخالدده فددي الدددر  النقدددي العربددي، فيتبددينن مددن هددذا ا لمنطلدد  القبددول بالمصددطلث وا 
فادة مندده، فقددد أسددهم فضددل فددي تعميدد  الددوعي بالمصددطلث، حيددث اسددتخدم تومحاولددة االسدد

ترجيددددع األصددددداء لتشددددبيع  –وهددددي )تعدددددد األصددددوات  –طرائدددد  التندددداصن فددددي الموشددددحات
) دددددن (5)النمددددوذج( فددددي مقددددال بعنددددوان )طددددراز التوشدددديث بددددين االنجددددراف والتندددداصن ، حيددددث ي ع 

حات خروًجا عن البناء القديم للقصيدة العربية.  الموش 
                                           

 .99ص الساب  ينظر: المصدر( 1)

ة يم، حصل على ليسان  كل1938الشهداء بوسا الدلتا بمصر عام  صالح فضل: ولد في قرية شبا  (2)
م، وحصل على دكتوراه الدولة في ا داب من جامعة مدريد 1962جامعة القاهرة، عام  –دار العلوم

اللة األدبية، شفرات النص. ينظر:1972سنة   م، من مؤلفاته: نظرية البنائية في النقد األدبي، إنتاج الد 
hhtps://ar.wikipedia.org/wiki.  

 .  211بال،ة الخطاب وعلم النص، صالح فضل، ص( 3)
 .  222المصدر الساب ، ص( 4)
-1طراز التوشيث بين االنحراف والتناص، صالح فضل، مجلة فصدول، الهيئدة المصدرية العامدة، العددد)( 5)

 .70م، ص1989(، يناير، 2
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دْفددددرة، إذ يقدددول:  فدددي ضدددوء مفهدددوم  ر المصدددطلث عندددده فدددي ضدددوء مفهدددوم الش  ويتطدددون
الشفرة ال يتمثنل في مجرند إدخال كلمات في كلمات أخدرى، أي: تدداخل النصدوص دائًمدا 

وتحدددويره شدددفرة الدددنص  هدة باقتالعددديتجددداوز ذلددد ، ل،دددي يصدددبث تعدددديل شدددفرة الدددنص الجديددد
الماخوذة، والتداخل بين الشفرات، وما ينسجم عنه مدن توليدد للدد الالت الجديددة هدو الدذي 

 .(1)تسفر عنه عمليات التناصن 
فيبدددددو أن أبنيددددة النصددددوص السددددابقة )الشددددفرات( تتقدددداطع مددددع أبنيددددة الددددنص الجديددددد 

نصددوص السددابقة، ومددن ثددم تدددخل )شددفراته(، فتعمددل األخيددرة علددى تحددوير ونفددي شددفرات ال
معهدددا وتعمدددل علدددى توليدددد الداللدددة الشدددعرية، التدددي تجعدددل الدددنص الجديدددد فدددي تعدددال  مدددع 

 النصوص السابقة.
 فددي الداخلددة العمليددات عددن لل،شددف الفاعلددة األدوات مددن التندداص صددالح فضددل وي ددع ددددد  

 :يقدددول إذ الخ صيصدددة، هدددذه أهميدددة علدددي يؤكدددد ، فهدددو(2)وتفسددديرها وفهمهدددا النصدددوص ت،دددوين
ددن  والتنداص الدنص مفهومي عن (...كريستيفا جوليا) إضافات فان الصدد هذا وفي   بالغدة ت ع 

ددة  الددنص، توالديددة علددى معلنًقددا ، ويضدديف(3) الددنص إنتاجيددة عوامددل يحكددم مددا األهميددة، خاصن
 الالشدعورية، وهدي بامتدداداتها الدنص مظهريدة أبنيدة فيده يت،دون  الدذي المكان  بانه إياه واصًفا
 فددي الددذات ممارسددات   اللغويددة العالمددات جانددب إلددى فيهددا تقددوم إذ متجددان ، ،يددر طددابع ذات
دا(4) والموضدوا ا خدر مقابدل  كلهددا ال تقدوم  عندده فهدي النصدوص بدين النصدية التحدونالت ، أمن
 :في ، يحدندها(5) للتناص عديدة درجات هنا  بل واحدة، درجة في
 للتناص األدنى الحد. 

                                           

م، 2002، 1مصدددر، ط –والنشدددر، القددداهرةيدددث للطباعدددة لمنددداهو النقدددد المعاصدددر، صدددالح فضدددل، دار مي( 1)
 .131ص

 .221فضل، ص النص، صالح وعلم الخطاب بال،ة: ينظر( 2)

 .221المصدر الساب ، ص( 3)

 .222، صالمصدر الساب  (4)
 .222الساب ، ص المصدر( 5)
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 .المقطعية بنيةواأل وزانواأل يقاعاتاإل :مثل ،المحددة الشكلية كالخواص
 للتناص األوسا الحد. 

 الرف  مأ بالقبول ،انتأ سواءم  ،المباشرة ،ير واالنعكاسات ،المتضمنة كاإلشارات
 .للتناص العلي المجال د  ع  وت  ، معها تتعال  أخرى  لنصوص

 للتناص القصوى  الدرجة. 
 مة  مسدتخد   بال،يدة سدلوبيةأ شدفرات مجموعدة لدىإ االقتباسية الممارسات تحيل ثحي

 .(1)سابقة نصوص في
 النقدددد فدددي دبيدددةاأل والسدددرقات األخيدددر التنددداص درجدددة بدددين التقريدددب فضدددل ويحددداول

در  دْ وم  ، والتوصدل التوليدد أهميدة   ةً ل دف  غْ م    كاندت نظدره في األخيرة نأ الإ ،العربي  التحليدل ةً ج 
 فدي نْسدالح   لمصدطلث اسدتخدامها مدن بدالر،م ،األخالقي المعياري  النقد نطاق في دبياأل
 .  (2) األحيان  بع

 ، دا لدبع  ا راء التدي تناولدت مصدطلث التنداصن ويتنضث مدن خدالل العدر  المبس 
وأهم المجهودات الغربية والعربية التي أسهمت في التاسي  والتطوير، ابتداًء من )جوليدا 

دًقاكريستيفا(، التي أعلنت المصطلث، وتعدندت بعدها  كما الحظندا  -آراء النقناد تاثنددًرا وتعمن
د ا راء أعطددى ذلدد  مزيددًدا مددن القيمددة للمصددطلث، حيددث  عنددد )بددارت( و،يددره، وتبًعددا لتعدددن
 أصبث عنصًرا مهماا في ال،شف عن جماليات العمل األدبي، وبيان عالقاته المختلفة.

ار الغربدي، ،يدر أن مدا أمنا التناصن عند النقناد العرب فيبدو أنه لم يخدرج عدن اإلطد
د التسدددددميات بدددددين )الدددددنص الغائدددددب  -التنددددداصن  -التدددددداخل النصدددددي –نالحظددددده هدددددو تعددددددن

التفاعل النصي(، ولعلن هذا االخدتالف راجدع إلدى ترجمدة كدل ناقدد  -النصوص المتداخلة
للمصدددطلث الغربدددي، وكيفيدددة نقلددده لددده إلدددى الددددر  العربدددي، ويدددنعك  ذلددد  علدددى الملتقن دددي 

                                           

 .222فضل، ص النص، صالح وعلم الخطاب بال،ة :ينظر (1)

 .223المصدر الساب ، ص (2)
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 المصطلث فيها بشيء من الضبابية وعدم الوضوح.والقار ، حيث يظهر 
ددمة البددارزة فيهددا هددي عبددارة  ، ،يددر أن السن  د تعريفددات التندداصن وعلددى الددر ْ،م مددن تعدددن
ل )تدداثر الددنص بنصددوص سددابقة عليدده(، فدداختالف هددذه التعريفددات يرجددع إلددى طريقددة تندداو 

منا تاثًرا.كل ناقد، إمنا ترجمة كما أوضحت  ، وا 
 



 

 الرابع المبحث

 وأنواعه التناص   آلي ات
 .ص  التنا اتآلي  : أوال  
 .ص  التنا أنواع: ثانيا
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 :التناص   اتآلي   -أوال  
 إلدى والولدوج، الشعري  صالن تحليل على المساعدة الوسائل من صالتنا اتآلين  د  ع  ت  
 نفدد  فددي ول،ددن، الالتددهد   ظهدداروا   يصددالن التددداخل حيويددة عددن وال،شددف، فضدداءاته داخددل
 آلياتدده صندد ل،ددل بددان اإلقددرار يمكددن ذص، إللتنددا آليددات تحديددد السددهل مددن لددي   الوقددت
 يكددون  سددوف والتددي، آلياتدده بعدد  اسددتعرا  أحدداول سددوف لددذل ، (1) ةصددالخا يةصددالتنا

 سدددب  مدددا علدددى وبنددداءً ، الرسدددالة لهدددذه التطبيقدددي الجاندددب فدددي ،ثدددرأ منهدددا االسدددتفادة مجدددال
 عربيددددة والثانيددددة(، جينددددي لددددوران) ،ربيددددة األولددددىص، التنددددا تينددددال  دراسددددتين ساسددددتعر 

 الدددذى العمدددل علدددى القدددب   يمكدددن كيدددف اللهمددداخ مدددن ستوضدددثأ حيدددث ،مفتددداح لمحمدددد
 .(2) سابقة صو صن من تهصصمنا يريد ما على صبالتنا العامل ال،اتب يمارسه

 (جيني لوران) عند التناص آليات: 
، ا ليدات مدن ًداعديد الشدكل سدتراتيجيةبا المعنوندة البحثيةدراسته  في( جيني) تناول

 :أبرزها من ولعل، أخرى  إلى حالة من تتبعها يحاول فهو

 :التشويش -1
دد  ،بدده ويتالعددب فيدده هددو ليتدددخن ،  مكددرن  صندد مددن فقددرة أخددذ إلددى ال،اتددب فيدده دويعم 

 .(3)دعابةً أو  ًداإفسا عليه اًل مدخ  

 :القطع أو اإلضمار -2
 نحدددو   علدددى ،ال،دددالم صنقددداإ أو ،وربتدددالم االقتبدددا  ال،اتدددب فيددده يمدددار   حيدددث   

 أن للقددددار   يكددددن لددددم أخددددرى  جهددددةو   ويمنحدددده ،ليةصدددداأل تددددهجهو   عددددن صللددددن ًفدددداحر  ثديحدددد
                                           

 ا داب ماجسددتير، كليددة جريددو، رسددالة الحميددد التلمسدداني، عبددد الدددين عفيددف شددعر فددي التندداص تجليددات( 1)
 .29م، ص2004-2003الجزائر،  –اإلنسانية، ورقلة والعلوم

 .50جهاد، ص منتحاًل، كاظم أدوني ( 2)

 .53جيني، ص الشكل، لوران إستراتيجة: ينظر( 3)
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 اتخاذهدا يسدتطيع حتدى القار   قبل من انتباه إلى المحتاجة ا ليات من وهي، (1) يتوقعها
 .يصالتنا لتحليلل كاداة

 :التوسع أو التضخيم -3
ل النص ويحرنفه سب  الذي اإلجراء بعك  ال،اتب يعمل وهنا   فيده ينمدي بدان، يحون
 االمتدداد علدى تسداعد انطدالق نقطة لتمثن  التي ا ليات من ولعلها، (2) يريد الذي االتجاه
 .صالن داخل الشعري  والتدف 

 :المبالغة -4
 يادددداكم ال،ددددالم تضددددخيم علددددى يقددددوم ال ل،ددددن، سددددبقه بمددددا الشددددبه شددددديد إجددددراء يوهدددد
 .(3)فيه ةوالمغاال معناه مبالغة في بل، أثره لزحزحة بالضرورة

 :العكل أو القلب -5
، السدددداخرة المحا،دددداة فددددي ًصدددداو صوخ ص،التنددددا فددددي ًعاشدددديو  األ،ثددددر يغةصددددال وهددددو
 .القلب وأطراف

 أطرافها أو العبارة موقف قلب. 
 القيمة قلب. 
 الدرامي الوضع قلب. 

 (4)الرمزية القيم قلب. 

 :المعنى مستو   تغيير -6
، والعكددد  هطرفددد إلدددى المجددداز وتحويدددل ،آخدددر عيدصددد إلدددى المعندددى بنقدددل هدددذا ويدددتم

                                           

 .54جيني، ص الشكل، لوران إستراتيجة (1)

 .54الساب ، ص المصدر( 2)

 .54الساب ، ص المصدر( 3)
 .57-56المصدر الساب ، ص: ينظر( 4)
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 علددى بحون صددت) اليوميددة العبددارة درويددش محمددود الشدداعر ياخددذ عندددما مددثاًل  هددذا يحدددث
 عبددددارة علددددى طددددرأ الددددذي التغييددددر نالحددددظ فهنددددا، (1)إلددددى )تصددددبحون علددددى وطددددن( (خيددددر

 عبددددارة علددددى االعتيدددداد هددددو هنددددا المفدددداجئ التغييددددر ألن ،الجملتددددين ال  ك دددد فددددي( بحون صددددت)
 إلدى بمهارتده تحويلهدا صالتندا طريد  عدن استطاا الشاعر ول،ن (،خير على بحون صت)

 الضدائع المكدان هدذا، (وطدن علدى بحون صدت) لت،دون  الشدعرية لغتده في برز آخر مستوى 
 .يهمحتلن  من وتحريره عودته الشاعر ىيتمنن  والذي، والمفقود

 مفتاح محمد عند التناص آليات: 
 سددتراتيجيةإ الشددعري  الخطدداب تحليددل كتابدده فدديليددات التندداص آقسددم محمددد مفتدداح  
 : يالتال النحو على التقسيم بع  وجاء، التناص

 :  أهمها ،مختلفة بَّشكال لصيح الذي :التمطيط -1
 التالعددب مددن نددوا : يقددول كمددا وهددو: (2)(حيفصددوالت بالقلددب الجنددا ) األنةةاكرام -أ
 لومث دددد .(3) واتهاأصدددد ترتيددددب عددددادةبا كلمددددات أو كلمددددة عيدصدددد علددددى ويكددددون  ،واتصددددباأل

 كمدا ليدةا  وهدذه ،(4)(نحدل –نخدل) حيفصدللت ًضداأي لومث   (،لوق  –قول) بالقلب للجنا 
 فدي يسدهم عدام تبندين إطدار فدي صالدن وا،تمدال انسدجام علدى تعمل  ناهم أحمد يوضحها
 .(5) يااداخل صالن تناسل

 (.المحورة الكلمة: )الباركرام -ب
 اترا،ًمدد نددةمكون   ص،الددن طددوال تةمشددتن  واتهاصددأ ت،ددون  قددد  بانهددا مفتدداح محمددد فهددايعرن 

 وقدد ،عليهدا يبندي ول،ندهص، الدن مدن اتماًمد ،ائبة ت،ون  وقد، يفصالح القار   انتباه يثير
                                           

 .57جيني، ص الشكل، لوران إستراتيجة: ينظر( 1)

 .125مفتاح، ص الشعري، محمد الخطاب تحليل( 2)

 .126ص مفتاح، تطبيقية، محمد نظرية دراسة القديم شعرنا سيمياء في( 3)

 .125ص مفتاح، محمدالشعري،  الخطاب تحليل: ينظر( 4)
 .79ناهم، ص الرواد، أحمد شعر في التناص( 5)
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 ،عبددون  ابدن يدةصدق مطلدع فدي الدواردة (هردالد) بكلمدة لدذل  ليمثند ،(1) فيه حاضرة ت،ون 
 :مطلعها والتي

ةةةةةةةر   ه  ةةةةةع   الةدَّ ج  ةةةةةةد   ي ف  ةةةةةن   ب ع   ب األ  ث ةةةةر   ال ع ي 
 

ةةةا  ةةةةاء   ف م  ل ةةةى ال ب ك  بةةةة اح   ع  ر   األ  ش  ةةةةو   (2)و الص 
 

 عدن غيرصد حددث أو غيرةصد اللدةد   تطدوير  علدى تعمدل البداركرام آليدة أن يعندي ما
 .(3) والحوار فصوالو  السرد طري 

 :الشرح -ج
، الشدعر ًصداو صوخ ،خطداب كل أسا  إنه : بقوله ا لية هذه مفتاح محمد ثيوض
 لاألو  البيدت يحدلن  فقدد، المفهوم هذا إلى كلها تنتمي دةمتعدن  وسائل إلى يلجا قد فالشاعر

 األول فدي ليجعلده ًفدامعرو  قدواًل  يسدتعير وقدد ،يدةصدالق أو المقطوعة عليه يبني ثم ًرا،محو 
 .(4) مختلفة يمص في بتقليبه طهيمطن  ثم ،ا خر في أو الوسا أو

 :االستعارة -د
 كدل فدي جوهري  بدور   تقوم فهي، لقةومطْ  ،دةومجرن  ة،حمرشن  من ،المختلفة نواعهابا
 ياددداوزمان يادددامكان ًزاحينددد االسدددتعاري  التعبيدددر يحتدددلن  طريقهدددا فعدددن، الشدددعر ماسدددين  وال ،خطددداب
   .(5)طوياًل 

 :التَّكرار –ه
 ،يمصدددوال وال،لمدددات واتصددداأل مسددتوى  علدددى ويكدددون   ص،التنددا آليدددات مدددن ،ددرارالت  
، سدددابقتهال مغدددايرةً  ورةً صددد حالدددة كدددل فدددي ىيدددؤدن  بحيدددث، (6) التبددداين أو التدددرا،م فدددي ًيدددامتجلن 

                                           

 .26مفتاح، ص الشعري، محمد الخطاب تحليل( 1)

 فدي األرب نهايدة فدي البيدت قائله، وينظدر ديوان على أعثر لم . والبيت126الساب ، ص المصدر: ينظر( 2)
 ،1مصددددر، ط –القوميددددة، القدددداهرة والوثددددائ  ال،تددددب النددددويري، دار الوهدددداب عبددددد بددددن األدب، أحمددددد فنددددون 

 .5/190ه، 1423

 .84-83ناهم، ص الرواد، أحمد شعر في التناص( 3)

 .126مفتاح، ص الشعري، محمد الخطاب تحليل( 4)

 .126المصدر الساب ، ص: ينظر( 5)

 .127-126، صالمصدر الساب  (6)
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 يدددداجول) تقددددول كمددددا -مختلددددف الشددددعرية اللغددددة فددددي فدددداألمر، حشددددو ورةصدددد علددددى بثصددددوي
 رةالمكدرن  الوحددة تظلن  ال، أخرى  يغةصب ، أو،رارللت   قابلة ،ير الوحدات نأل، -(كريستيفا

  .(1) للت،رار تخضع ما دبمجرن  أخرى  بثصت كونها نبني يجعلنا ما وهو هي، هي

 :اإليجاز –2
ددد  العربيدددة يدةصدددالق فدددي التاريخيدددة حددداالتاإل علدددى يجدددازاإل فدددي مفتددداح محمدددد زيركن
دددر   ابدددن راء  فيعدددر ، القديمدددة دددو  ر  يْ الق   ي ش  دددرْ الق   موحدددات   يان  ، (2)الموضدددوا هدددذا فدددي ينن  اج  ط 

 :هما ،الشعر عليها يقوم اإلحالة من نوعين إلى ص  ل  خْ لي  
 :(التمطيط، اإلطناب)التام ة  المحاكاة
 ويدذكرها، بده المثدل ضدرب المدراد الخبدر أجدزاء يصديستق  الحالدة هدذه في فالشاعر

 .(3) متتالية بةددددمرت  
 :(اإليجاز)المحضة  اإلحالة
 أو ،نْسددددوالح   الشددددهرة فددددي المتناهيددددة افصددددو األ الإ فيهددددا الشدددداعر كرذْ ي دددد ال  وهددددذه

 ماددددك حددداثاأل تددذكر ال الحالددة هددذه وفددي ،(4) ثدْبددددالق  أو  الشددهرة فددي المتناهيددة افصددو األ
 .(5) رةددغ  صم ورةص في يبدو   كي صللن ضغا عملية  ازددددددديجاإل نأل ،هي

 مهمدا الشدعري  صالدن هندسدة أسدا   مفتداح محمد يراها ضتر  ع   التي لياتا  هذه
 ايمطند ندهاف االقتدداء إلدى دصدق اذافد ،الشداعر ديةصدمق كاندت وكيفما ،النواة طبيعة كانت
ذاماد  .(6) نفسها بال،يفية ذم إلى مدحه قلب السخرية ىتوخن  ًحا، وا 

                                           

 .18-80كريستيفا، ص النص، جوليا علم( 1)
 .128-127مفتاح، ص الشعري، محمد الخطاب تحليل: ينظر( 2)
 .128المصدر الساب ، ص( 3)

 .129المصدر الساب ، ص( 4)

 .98ناهم، ص الرواد، أحمد شعر في التناص( 5)

 .127مفتاح، ص الشعر، محمد الخطاب تحليل( 6)
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 :التناص أنواع: اثاني  
 هدو ذلد  سدبب ولعدل، آخر شعري  صن إلى شعري  صن من صالتنا أنواا تتفاوت

 لمعيدددددد يسددددديرة ليسدددددت  عمليدددددة فهدددددي، الثقدددددافي المقدددددروء مدددددن شددددداعر كدددددل اسدددددتفادة درجدددددة
 والتددي، المختلفددة صالتنددا أنددواا خددالل مددن المخددزون  هددذا بددرازإ يسددتطيع ل،ددى ؛(1) اإلنتدداج
 فددي يقطددين سددعيد دراسددة الدراسددات هددذه ومددن ،تناولتهددا التددي الدراسددات بعدد  عنددد نقددف
 :هي ص،للتنا شكالأ ثالثة بين زمين  حيث ،(الروائي صالن انفتاح) كتابه

 :الذاتي النصي التفاعل -1
 ذلد  ىويتجلن ، بعضها مع تفاعل في الواحد ال،اتب صو صن تدخل عندما  ويحدث

 .(2) يااونوع يااسلوبأو  ياالغو 

 :الداخلي النصي التفاعل -2
 سددواءم  ،رهصددع ابتنددك   صو صددن مددع تفاعددل فددي ال،اتددب صندد يدددخل حينمددا  ويحدددث

 .(3) أدبية ،ير أو أدبية صو صالن هذه ،انتأ

 :الخارجي النصي التفاعل -3
 فددددي ظهددددرت التددددي ،يددددره صو صددددن مددددع ال،اتددددب صو صددددن تتفاعددددل حينمددددا  ويحددددث

 .(4) بعيدة ورصع
 علددم) كتابهددا فددي أحمددد شددبل عددزة ليددهإ شددارتأ ص،التنددا ألنددواا آخددر تقسدديم وهنددا 

 :هما ،قسمين على جاء حيث ،(صالن لغة

                                           

نجاز، محمد تنظير النص دينامية( 1)  .102مفتاح، ص وا 

 .100يقطين، ص والسياق، سعيد النص الروائي النص انفتاح( 2)

 .100الساب ، ص المصدر( 3)

 .100، صالمصدر الساب  (4)
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 :المباشر التناص: األول
 فددي ووضددعها ؛السددابقة صو صددالن أو صالددن مددن قطعددة اجتددزاء هددو : قائلددةً  فددهتعرن 

 الجديدددد اليصددداالت الموقدددف مدددع تدددتالءم تجعلهدددا ،اسدددبة  نم لهدددا توطئدددة بعدددد الجديدددد صالدددن
 .(1) صالن وموضوا

 .المباشر غير التناص: الثاني
 المقدددددروء أو األفكدددددار صتندددددا إلدددددى ويرجدددددعًطا، اسدددددتنبا صالدددددن مدددددن اسدددددتنب  ي    فهدددددو
 لماحددداتواإل اإلشدددارات علدددى يعتمدددد ياددداتخمين يااضدددمن يكدددون  نأ الممكدددن فمدددن ،(2) الثقدددافي
 بسديطة عمليدة لدي   صالتندا ألن ؛يالمتلقن د قبدل مدن تركيدز إلدى يحتداج لدذا ص،الن داخل
 كددان إذا ةصددوخا ،(3) المتدداثر الالحدد  العمددل عددن السدداب  األثددر لصددف خاللهددا مددن يمكدن
 نأ يمكدددن ال نهدددااف ؛واختفدددت رتتسدددتن  مهمدددا ول،نهدددا ،حاذقدددة فةصدددب يادددامبن  الجديدددد صالدددن

 علدى يؤكدد وهدذا ،(4) ادرهاصدم إلى يعيدها أن مكانهاب الذي ،لعالمطن    ر قاال على تختفي
 ندددوااأل أشددداروا الدددذين ومدددن، يةصدددالتنا العمليدددة فدددي   القدددار  يلعبددده الدددذي المحدددوري  الددددور
 :  إلى مهقسن  حيث ،(يااوتطبيق ياانظر  صالتنا) كتابه في الزعبي أحمد صالتنا
 التضدمين أو االقتبا  باستعمال مختارة دينية نصوص تداخل وهوالديني:  التناص 

 األصلي. النص مع الدينية الخطب أو الشريف الحديث أو ال،ريم القرآن من
 نثدًرا أو حديثة، شعًرا أو قديمة -مختارة أدبية نصوص تداخل هو: دبياأل التناص- 

 .األصلي النص مع
 الددددنص مددددع ومنتقدددداة مختددددارة تاريخيددددة نصددددوص تددددداخل وهددددو: التةةةةاررخي التنةةةةاص 

 .األصلي

                                           

 .79م، ص 2009، 2مصر، ط –القاهرة -ا داب أحمد، مكتبة شبل والتطبي ، عزة النظرية النص لغة علم( 1)

، 1مصددددر، ط –الثقافددددة، القدددداهرة لقصددددور العامددددة الغبدددداري، الهيئددددة اإلسددددالمية، عددددو  مصددددر أدب فددددي( 2)
 .214، صم2013

 .80المصدر الساب ، ص( 3)

 .32ص عزام، الغائب، محمد النص( 4)
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 (1)واألساطير واألقوال األمثال ويشمل: الشعبي دباأل تناص. 
 والتبدددديل والتغييدددر صاصددداالمت طدددابع تاخدددذ نأ المباشدددرة األندددواا لهدددذه الممكدددن مدددن
 نا  و  األنددواا هددذه نأ الإ ،والوضددوح االجتددرار بمظهددر تظهددر فددال ،الشددعري  صالددن داخددل
 دليدل فهدذا تناسدلت إذا  صو صدالن نأل ص،و صدالن تناسدل علدى دليدل فهدي ؛دةمتعدن  بدت
 .معهص المتنا الساب  للشاعر الالح  الشاعر يبديه الذي (2) عجاباإل على

 

                                           

، 2األردن، ط –والتوزيددع، عمددان للنشددر عمددون  الزعبددي، مؤسسددة وتطبيقياددا، أحمددد نظرياددا التندداص: ينظددر( 1)
 .63، 50، 37، 29ص م،2000

 .32ص عزام، الغائب، محمد النص( 2)
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 ةةةةةه: اسم -أوال  
هددددو  محمددددد بددددن يوسددددف بددددن محمددددد بددددن أحمددددد بددددن محمددددد بددددن يوسددددف بددددن محمددددد 

ننى أبا عبد هللا ريحي، ي ك  ْمر  الص   .(1)، ويعرف بابن ز 
ووقع اختالف حول ضبا هذا اللقب، أيكون بفتث الزناي مع الرناء وتسكين المديم أم 

من ه م ا؟   بض 
يرى )إميليدو ،ريسدية ،ومدث( فدي كتابده )مدع شدعراء األنددل  والمتنبدي( فدي ضدبا  -1

هذا االسم وجوب فتث الزناي والرناء، فهو عنده  األصث قطعًا 
(2). 

ددا  -2 ددل جتثالددث بالنثيددا( فددي كتابدده )تدداريا الفكددر األندلسددي( إلددى جددواز ب ْين م  يددذهب )آْنخ 
الوجهين  ابن زْمر   أو ابن ز ْمر   
(3). 

ْنددون بدددددد)ابن زمددر ، حياتدده وأدبدده( فيددرى فددي  -3 ددا )ريجددي  بالشددير( فددي مقالدده الم ع  أمن
ضبا هذا االسم وشك له :  نجهل أصل هذا االسم وشكله الصدحيث، بعضدهم ينطد  

 .(4)ْمر   وقد يكون اسم جدن  بعيد ز  
دددا صدددالث البغددددادي فدددي كتابددده ) -4 فدددذهب مدددع رأي جدددلن   ابدددن زمدددر  حياتددده وأدبددده(أمن

الشدداعر  بفددتث الددزناي والددرناء،  اسددمأوردوا  المحققددين العددرب للتددراث األندلسددي الددذين
 .(5)بينهما ميم سا،نة 

                                           

( اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن الخطيب، تث: محمد عبد هللا عنان، مكتبة الخانجي، 1)
 .2/300م 1974، 1مصر، ط -القاهرة

سيمر ودراسات، إميليو ،ريسية ،ومث، تر: الطاهر أحمد مكي، دار  -( مع شعراء األندل  والمتنبي2)
 .172، ص2004، 7مصر، ط -الفكر العربي، القاهرة

مصر،  -تاريا الفكر األندلسي، أنخل جنثالث بالنثيا، تر: حسين مؤن ، دار الثقافة الدينية، القاهرة (3)
 .140-139، )د.ت(، ص2ط

( الوزير الشاعر ابن زمر  وآثاره، ريجي  بالشير، تر: محمد العجيمي، حوليات الجامعة التونسية، 4)
 .132(، ص 4م، هامش رقم )1986(، 25تون ، العدد )

م، 1988، 1ليبيا، ط –( ابن زمر  حياته وأدبه، صالث عبد السالم البغدادي، منشورات جامعة سبها 5)
 . 32ص
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تطلنددب جهدددًا وتنقيبددًا والباحددث يددرجنث هددذا الددرأي ويددذهب معدده؛ ألن عمددل التنْحقيدد  ي
دل وا إلدى ضدبا االسدم  وبحثًا؛ حتى يتمكنن المحق  مدن الوصدول إلدى الحقيقدة، وممدن توصن
بفتث الزناي والرناء بينهمدا مديم سدا،نة المحقند  محمدد محدي الددين عبدد الحميدد عندد تحقيقده 

، وم حددبن الددين الخطيدب عندد تحقيقدده (1)ل،تداب نفدث الطيدب مددن ،صدن األنددل  الرطيدب
 .(2)اب اللمحة  البدرية في الدولة النصريةل،ت

ْمددددددددر  ولذا سيكون ضبا هذا االسم بالشكل على الننْحو  ا تي:   .ز 

ةةةةةةه :   -ثانيا   ب   ن س 
د أنسددابهم، فيددذكر مددن  يتحدددث صدداحب كتدداب اإلحاطددة عددن سددا،ني ،رناطددة ويعدددن

دددريحي  رة شددداهدة علدددى أصدددالة ، وهدددذا نسدددبم مدددن أنسددداب  كثيددد(3)بدددين هدددذه األنسددداب  الص 
وبته الشاعر ودليلم على ع ر 
(4). 

لةةةد   :  -ثالثا     م و 
ْمددر    فددي الرابددع عشددر مددن شددونال ثددالث وثالثددين وسددبعمائة  ولددد ابددن ز 
فددي القددرن  (5)

ْبددد   ددل ف ه  ر  الثددامن للهجددرة، الرابددع عشدددر المدديالدي  أصددله مددن شدددرق األندددل ، وسددكن س 
ب ه  ولد ونشا  البي ازين من ،رناطة و 

(6) . 

                                           

( ينظر: نفث الطيب من ،صن األندل  الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، شهاب الدين 1)
لبنان،  –بيروت  أحمد بن محمد الم قنر ي، تث: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار ال،تاب العربي،

 وما بعدها. 10/4، )د.ت( 1ط
( ينظر اللمحة البدرية في الدولة النصرية، لسان الدين بن الخطيب، تث: محب الدين الخطيب، المطبعة 2)

 .114ه، ص1347، 1مصر، ط -السلفية، القاهرة
 .1/147( اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن الخطيب، 3)
 .1/148ب  ( ينظر: المصدر السا4)
 .2/314( المصدر الساب ، 5)
 .2/300، المصدر الساب ( 6)
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  ةةةةه: حيات -رابعا  
ساحاول في هذه الفقرة أن أقف على أهدم مراحدل حيداة الشداعر وتنقالتده والوظدائف 

 التي تقلدها بشيء من االختصار إن شاء هللا. 
دولددة ،رناطددة تسددمى  ،رناطددة وأ،رناطددة اسددم أعجمددي مدينددة كددورة ألبيددرة، وتسددمى 

وجونهدددا قريدددب مدددن االعتددددال متعددددد البسددداتين والجنندددات تشدددبنه  أرضدددها ، (1)سدددنام األنددددل  
، حيددث قصددرها المشددهور  الددذي ال يددزال (2)بغوطددة دمشدد ، بهددا مدينددة الحمددراء دار الملدد 

دْت  آية على إبداا العرب وشاهدًا على ف نن هم المعمداري، وهدو يتدالف مدن أجنحدة كبيدرة ن ق ش 
دْدر انها آيدات بيننددات مدن القدرآ ، وأبيددات علدى ج  ْمدد  ن ال،دريم، وأدعيددة وتوسدالت، وعبدارات ح 

ْمر    شعرية لعدد من الشعراء أبرزهم صاحبنا ابن ز 
(3). 

ْكددم ممل،ددة ،رناطددة بنددو نصددر أو بنددو األحمددر سددنة ) ه( بقيددادة الغالددب 526تددولى ح 
باهلل أبي عبد هللا محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمدد بدن خمدي  بدن نصدر بدن 

، ويرجددع نسددبه إلددى سددعد بددن عبددادة سدديد أنصددار رسددول هللا (4)جددي األنصدداري قددي  الخزر 
، وولي بعده عدد من أبنائه، منهم يوسف بن إسدماعيل بدن يوسدف (5)صلى هللا عليه وسلم

ه(، وقددد أنشددئت فددي أيامدده المدرسددة وهددي ب ْكددر  743أبددو الحجدداج الددذي كانددت واليتدده سددنة )
ْمدر  ، وبعدد وفداة أبدي ، وقريب من العهد ك(6)المدار  في حضرته ان ميالد الشداعر ابدن ز 

ه( الددذي 755الحجدداج تددولى الحكددم ابندده محمددد بددن يوسددف بددن اسددماعيل بددن نصددر عددام )
، وهي الفترة التي عاش فيها الشداعر وت ر ْعدر ا ، (7)كان من وزرائه لسان الدين ابن الخطيب

                                           

 .12( اللمحة البدرية في الدولة النصرية، لسان الدين ابن الخطيب، ص1)
 .13-12( ينظر المصدر الساب ، ص2)
ي، ص3) ْمص   .6( ديوان ابن زمر ، تث: أحمد سليم الح 
 .30لسان الدين بن الخطيب، ص( ينظر: اللمحة البدرية في الدولة النصرية، 4)
 .2/92( ينظر: اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين ابن الخطيب، 5)
 ، وما بعدها.89( ينظر: اللمحة البدرية في الدولة النصرية، لسان الدين بن الخطيب، ص6)
 وما بعدها. 100( ينظر: المصدر الساب ، ص7)
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ر مددن أسددرة فقيددرة، تنسددب أصدداًل إلددى شددرقي األندددل ، ددد  انتقلددت إلددى ،رناطددة ثددم  فهددو  ي ْنح 
ادًا بالبيندددازين  (1)عنددددما اسدددتولى المسددديحيون علدددى هدددذه األراضدددي  ددددن وكدددان أبدددوه يعمدددل   ح 

(2)   
ْيددر  م  ددار ي ح  و  ك 
ددر فددي تنشددئته علددى نفدد  المهنددة التددي كددان يمارسددها، إالن أن الطنفددل (3) ،  ففكن

، (4)أن يجعدل منده أديبدًا كان ضعيف البنية، تلوح عليه عالمات الفطنة لدذل  عدزم والدده علدى 
دعل الدذكاء، ت،داد تحتددم جوانبده كثيدر الرقندة، فك دهم،  علة من ش  يقول ابن الخطيب واصفًا إياه    ش 

ْشمة، جواد بما في يده، مشار  إلخوانه   .  (5)،زل، مع حياء وح 
ددن لدده  مددن االلتحدداق بمدرسددة  الددة علددى نبددو  الفتددى م كن مددن خددالل هددذه العالمددات الدن

سدددها السدددلطان أبدددو الحجددداج يوسدددف األول سدددنة )،رناطدددة ال ه( عنددددما كدددان 750تدددي أسن
، يقدددول المقندددري عنددده وهدددو فدددي مرحلدددة قراءتددده وتميدددزه مدددن بدددين (6)عمدددره سدددبع عشدددرة سدددنة

ددد، فاشددتغل أول نشدداته بطلددب العلددم  تن ددب  الف ئ ددة  القرآنيددة يددؤثره بالجندداب الممهن الطددالب:  وم ك 
ْمددر   مددن (7)مالزمددة حلقددات التدددري  وب علددى القددراءة وأخددذ نفسدده بؤ والددد   . اسددتفاد ابددن ز 

ذل ، والشد  فدي أن التلميدذ قدد تلقندن فدي المدرسدة  علدى أيددي كبدار أسداتذتها، باإلضدافة 
، مدنهم لسدان الددين بدن الخطيدب (8)إلى من أخذ عنهم من كبار أدبداء ،رناطدة والمغدرب 

ين  عنده المسدتدلي دذ  ن بده علدى المنهداج، المسدتفيدين أستاذ الشاعر، فهو من  تالمذتده ا خ 
ه  الوهنداج  أنواا العلوم منه والمقتبسين أنوار الفهدوم مدن سدر اج 
؛ فاتصداله بده ربنمدا يكدون (9)

                                           

 .172، إميليو ،رسية ،ومث، صسيمر ودراسات-( مع شعراء األندل  والمتنبي1)
 .10/20( نفث الطيب، المقنر ي، 2)
 .172سيمر ودراسات، إميليو ،ريسة ،ومث، ص-( مع شعراء األندل  والمتنبي3)
 .132( الوزير الشاعر ابن زمر  وآثاره، ريجي  بالشير، ص4)
 .2/301( اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن الخطيب، 5)
 .33( ينظر: ابن زمر  حياته وأدبه، صالث عبد السالم البغدادي،  ص6)
يا ، شهاب الدين أحمد بن محمد المقنري، تث: مصطفى السقا وآخرين، 7) ( أزهار الريا  في أخبار ع 

 .2/14م، 1939مصر، )د. ط(،  -مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر، القاهرة
 .9الحمصي، ص ( ديوان ابن زمر ، تث: أحمد سليم8)
 .10/4( نفث الطيب، المقنري، 9)
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ددده  ب رعايتددده، فكاندددت صدددلته بالقصدددر  بددده منددده وخصن مدددن خدددالل مدرسدددة ،رناطدددة، فمنهدددا قرن
مها ، ومددن ضددمن اإلجددازات التدد(1)السددلطاني فددي عهددد محمددد الغنددي بدداهلل عددن طريقدده ي قدددن

ابن الخطيب لتلميذه قوله:  هذا الفاضل صدرم من صدور طلبة األندل  وأْفراد ن جبائهدا، 
، خلددوب، عدددذب الفكاهددة، حلدددو المجالسددة، حسدددن التوقيددع، خفيدددف  ، مقبددول هدددشٌّ م خددتصم

ر ه المذا،رة، فطن بالمعاري ، حاضر الجواب   .(2)الروح، عظيم االْنطباا، ش 
ن، وكانت على أحسن ما ت،ون؛ إذ األستاذ يدؤثر تلميدذه نشات الصداقة بين الرنجلي

ومما يدل على الود والمحبنة واعتراف التلميذ بالفضدل مدا ، (3)من االهتمام والرعايةبكثير 
م كمددالي، وم ددورد أرسددله ألسددتاذه قددائالً  دداه ي، ومقددون :  أبددو معددارفي، وولددي ن ْعمت ددي، ومعيددد ج 

دددده   م  شددددكر ، ويتددددوفر ق ْسددددم ه لدددددي، وأبددددوء لدددده بددددالعجز عددددن علددددين آمددددالي، ممددددن تتددددوالى ن ع 
ددددد لدددده ل،ددددي يكددددون مهيادددددا (4)أياديدددده  ، ومددددن خددددالل هددددذا الجددددو الددددذي أحدددداط بالشدددداعر مهن

 واإلقبال على القراءة والتعلم لت،وين مخزونه الثقافي. لالستيعاب

  ةةةه: ثقافت -خامسا  
لعلنهدا توصدلنا  سداحاول أن أبحدث عدن المصدادر التدي اسدتقى منهدا الشداعر ثقافتده،

إلدددددى تحديدددددد هدددددذه الثقافدددددة وأنواعهدددددا، ومعرفدددددة اتجاهدددددات الشددددداعر الدينيدددددة واالجتماعيدددددة 
 وفدي نفد  الوقدت سدوف نعدرجوالسياسية، فكدل ذلد  لده عالقدة مباشدرة بموضدوا البحدث، 

 ب ن ْزر  قليل  على مراحل حياة الشاعر الرتباطها باتجاهاته الشعرية.
عليدده ل،ددمن  مددن أسدداتذة أخددذ عددْنه ْم فقددد  أصددبث تلميددذًا  إن الفضددل العلمددين للشدداعر عائدددم 

 ،(5) علددى أيامددهللعلمدداء المغاربددة المقيمددين فددي ،رناطددة و أللمددع طبقددة مددن علمدداء ،رناطددة، 

                                           

 .33( ينظر: ابن زمر  حياته وأدبه، صالث عبد السالم البغدادي، ص1)
 .2/301( اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن الخطيب 2)
 .36( ينظر: ابن زمر  حياته وأدبه، صالث عبد السالم البغدادي، ص3)
 .2/313سان الدين بن الخطيب ( اإلحاطة في أخبار ،رناطة، ل4)
 .173سيمر ودراسات، إميليو ،ريسية ،ومث، ص -( مع شعراء األندل  والمتنبي5)



82 

 ومن شيوخه: 
ار -1 ، وهدو محمدد بدن علدي بدن أحمدد (1)قرأ العربية على األستاذ أبي عبد هللا بن الفخن

دددار وبددداإللبيري، النحددوي أسدددتاذ الجماعدددة،  الخددوالني أبوعبدددد هللا المعدددروف بددابن الفخن
م  وعلددم الصددناعة، وسدديبويه العصددر، كددان عا،فددًا علددى العلددم، مالزمددًا التدددري ، تقدددن

 .(2)ه(754خطيبًا بالمسجد الجامع األعظم بغرناطة، توفي بها عام )

، وهددو محمددد بددن (3)تددردد ألعددوام عديدددة إلددى قاضددي الجماعددة أبددي القاسددم الشددريف -2
أحمدددد بدددن محمدددد بدددن محمدددد بدددن عبدددد هللا الحسدددني، مدددن أعدددالم القضددداء باألنددددل  
ة تصانيف منها رفدع  وصدور النحاة، الشيا الفقيه، تولنى القضاء بغرناطة، وله عدن

ْهد  المقدلن  ،الحجب المستورة عن محاسن المقصورة  ،وكتاب جمع فيه شعره سماه ج 
 .(4)ه(760ي بغرناطة عام )ه( وتوف697ولد بسبتة عام )

 فاحسن اإلصغاء، ورثاه  عند الوقوف على ضريحه بالقصيدة الفريدة التي أولها: 
ةةةةةةةر اة  الحةةةةةةةي   بةةةةةةةاإلطر ا ةةةةةةةر   س   قأ غ 

 

ةةةةةةةةةام ع  اآلف ةةةةةةةةةاق    ةةةةةةةةةمَّ م س  ةةةةةةةةةَّ  أ ص  ن ب 
 ل(5)

 

، وهدو فدرج بدن قاسدم (6)در  الفقه والعربية على األستاذ المفتدي أبدي سدعيد بدن لدب -3
بن أحمد بن ل بن أبو سعيد الثغلبي الغرناطي، كان عارفًا بالعربية واللغة والتفسدير، 

 . (7)ه(783قائمًا على القراءات، جيند الخا، والنظم والنثر، توفي عام )
                                           

 .2/302( ينظر: اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن الخطيب، 1)
م، ( ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جالل الدين السيوطي، تث: محمد أبو الفضل إبراهي2)

 .175-1/174م، 1965 -1مصر، ط -مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة
يا ، المقنري، 3)  .2/14( ينظر: أزهار الريا  في أخبار ع 
( ينظر: كتاب المرقبة العليا فيمن يستح  القضاء والفتيا، أبو الحسن النباهي، تث: لجنة إحياء التراث 4)

 وما بعدها. 171، ص1983 – 5لبنان، ط -العربي، دار ا فاق الجديدة، بيروت
يا ، المقنري، 5) ، والبيت في ديوان ابن زمر  األندلسي، 15-2/14( ينظر: أزهار الريا  في أخبار ع 

 .445، ص1997 -1لبنان، ط -تث: محمد توفي  النيفر، دار المغرب اإلسالمي، بيروت
 .3/303( ينظر: اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن الخطيب، 6)
 .244-2/243( ينظر: ب ْغي ة الوعاة، للسيوطي، 7)
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حيدث  اهتددى فدي طريد  الخطبدة  (1)لزم الفقيه الخطيب المحدنث أبا عبد هللا بدن مدرزوق  -4
، وهدو محمدد بدن أحمدد بدن محمدد بدن مدرزوق أبوعبددهللا التلمسداني، (2)ومناهو الصوفية 

تمهنر في العربية وأصول األدب، رحل إلى مكة ومصدر وسدمع مدن شديوخهما، ثدم رحدل 
 .  (3)ه(781ه( وتوفي عام )721إلى األندل  وتقلدن الخطابة، ولد عام )

ز  عندد ابدن ز   -5 ندوحم ْمدر    ب ر  دو اء  إلدى شديا الف درق   ج  دبن  الصدالحين، ذلد  باالنض  إلدى ح 
دددوفينة، الدددولي أبدددي جعفدددر بدددن الزيدددات  الص 
وهدددو أحمدددد بدددن الحسدددن بدددن علدددي بدددن  (4)

الزيات ال،العي من أهدل بل دش مالقده، يكنندى أبدا جعفدر، ويعدرف بالزيدات الخطيدب، 
ف الشهير، من كتبده المقدام المْخدزون فدي ال،دال م المدوزون، ولدد بدبلنش عدام المتصون

 .(5)ه(748ه( وتوفي بها عام )649)
ومن شيوخه القاضي الحافظ أبدو عبدد هللا المقندر ي، التقدى بده عنددما قددم رسدواًل إلدى  -6

، يكنى أبا عبدهللا، قاضي الجماعة بفا  وتلمسان، له تصدانيف (6)األندل  وذا،ره
يدددد ورحلدددة ا ف، منهدددا كتددداب المر  لمتبتندددل والحقدددائ  والرقدددائ ، فدددي الفقددده وفدددي التصدددون

 .(7)ه(759)مدينة فا  توفي ب
واوي  -7  (8)در  علوم القرآن ال،ريم، حيث قرأ األصدول الفقهيدة علدى أبدي منصدور الدز 

وهو منصور بن علي بن عبد هللا الزواوي، المكن دى بدابي علدي، كدان حريصدًا علدى 
كًا فدددي العلدددوم العقليدددة اإلفدددادة واالسدددتفادة، مثدددابرًا علدددى تعلدددم العلدددم وتعليمددده، مشدددار 

                                           

 .2/302( ينظر: اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن الخطيب، 1)
يا ، المقنري، 2)  .2/15( أزهار الريا  في أخبار ع 
 .47-1/46( ينظر: بغية الوعاة، للسيوطي، 3)
يا ، المقنري، 4)  .2/16( أزهار الريا  في أخبار ع 
 وما بعدها. 1/287إلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن الخطيب، ( ينظر: ا5)
 .2/303( ينظر: المصدر الساب ، 6)
 وما بعدها . 2/116( ينظر: المصدر الساب ، 7)
 .2/303( ينظر: المصدر الساب ، 8)
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والنقلية، وعلم ال،الم، يكتب الشعر، مت،لمًا في الفقده والتفسدير، درن   فدي المدرسدة 
 .(1)النصرية

، وهددو محمددد بددن محمددد بددن إبددراهيم (2)روى عددن  القاضددي أبددي البركددات بددن الحدداج  -8
بدن محمدد بددن خلدف السددلمي، مدن مشدداهير القضداة، اجتهددد فدي طلددب العلدم صددغيرًا 
وكبيرًا، رحل إلى المغرب ثم عاد إلى األندل  وتدولى القضداء بهدا، لده ديدوان شدعر 
سماه بدددالعذب واألجاج، وكتاب سماه المْؤتمن فدي أنبداء مدن لقيده مدن أبنداء الدزمن، 

 .(3)ه(773توفي بمدينة المرينة )
، وهدو محمدد بدن أحمدد بدن (4)وممن أخذ عنهم  المحدنث أبو الحسدن بدن التلمسداني  -9

اهيم ابدددن محمدددد التلمسددداني األنصددداري، مدددن سدددبتة وأقدددام بغرناطدددة، ويكندددى أبدددا إبدددر 
ْسددبة بغرناطددة، وكددان قائمددًا علددى كتدداب هللا حفظددًا وتجويدددًا، راويددًا  الحسددن، تددولي الح 

ثًا، مرتاحًا لألدب، يقوم علدى كتدب السديرة النبويدة، ولدد عدام ) ه( وتدوفي 676ومحدن 
 .(5)ه(764عام )

، يكنددى أبددا عبددد هللا، وي عددرف (6)بددو عبددد هللا بددن اللوشددي ومددن شدديوخه  الخطيددب أ -10
احًا، بلدددم فدددي اإلجدددادة الغايدددة،  باللوشدددي مدددن لوشددده، قدددرأ العلدددم بهدددا، كدددان شددداعرًا مددددن

 .(7)ه(752ه( وتوفي عام )670عاش في كنف الدولة النصرية، ولد عام )
بيددبش وهددو محمددد بددن محمددد بددن  (8)ومددنهم أيضددًا  المقددر  أبددو عبددد هللا بددن بيددبش  -11

                                           

 وما بعدها. 3/324( ينظر: اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن الخطيب، 1)
 وما بعدها. 2/303لساب ، ( المصدر ا2)
 وما بعدها. 164( ينظر: كتاب الم رقبة العليا فيمن يستح   القضاء والفتيا، أبو الحسن النباهي، ص3)
 .2/303( ينظر: اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن الخطيب، 4)
 وما بعدها. 3/200( ينظر: المصدر الساب ، 5)
 .2/303( المصدر الساب ، 6)
 وما بعدها. 2/269ينظر: المصدر الساب ، ( 7)
 .2/303( ينظر: المصدر الساب ، 8)
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دلع ع أباالعبدري من أهل ،رناطة، يكنى  بد هللا، ويعدرف بدابن بيدبش، شداعر وم ت ض 
بالعربيددة، عددا،ف علددى تحقيدد  اللغددة، مشددار  فددي الطددب و،يددره، ولددد بغرناطددة عددام 

 .(1)ه(753ه( وتوفي عام )680)
، وهدو أبوعبددهللا محمدد بدن عبددهللا (2)ومن شيوخه كذل  لسدان الددين بدن الخطيدب -12

ابن الخطيدددب ذي الدددوزارتين، وسدددمي بدددذل ؛ ألنددده ولدددي وزارة مدددع أبدددي المعدددروف بددد
دداج ثددم مددع الغنددي بدداهلل ممل،ددة ،رناطددة، كددان شدداعرًا وكاتبددًا ووزيددرًا، لدده  أميددري  الحجن

ديددوان شددعر اسددمه الصددينب والجهددام والماضددي وال،هددام، ولدده مصددنفات منهددا كتدداب 
 ه(.776في عام)ه( وتو 713، ولد عام )(3)اإلحاطة في أخبار ،رناطة و،يرها

مددر ؛ فقددد نددزل بددالمغرب والتقددى  وقددد كددان للرنحلددة أثددر بددالم فددي ت،ددوين ثقافددة ابددن ز 
يدداه قصددد، عنددد تغربدده إلددى المغددرب فددي  باسددتاذه أبددي عبدددهللا بددن مددرزوق حيددث   إليدده، وا 

 دولة السلطان أبي سالم، فتونجه بالعمامة التي ارتجل بين يديه فيها: 
ت ن ي ب   ج  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهت ةةةةو   ع م ام 

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  ةةةةت  ت ةةةةاج  ال ك ر ام  ج   ت و  
 

ةةةةد    ي ز هة ةةةةةةةةةةةى م  َ  ح  و   ف ةةةةر 
 

ةةةةه    ةةةام  م  ع  ال ح  ةةةج  ن ةةةي ب س  م 
(4)  

 

ددل  ابددن فددي المغددرب فددي حجابددة أبددي سددالم بعددد مغادرتدده األندددل  سددنة  مددرزوق  ع م 
ْمددر   (5)ه(754) ق ددى ، واشددتغل ابددن ز  فددي دولددة أبددي سددالم المرينددي فددي المغددرب حيددث  ت ر 

إلدددى ال،تابدددة عدددن ولدددد السدددلطان أميدددر المسدددلمين بدددالمغرب، أبدددي سدددالم إبدددراهيم ابدددن أميدددر 
ْمددر   أن يحظددى (6)المسددلمين أبددي الحسددن علددي بددن عثمددان بددن يعقددوب  ،  واسددتطاا ابددن ز 

                                           

ه ا. 3/27( ينظر: اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن الخطيب، 1)  وما ب ْعد 
 .173سيمر ودراسات، إميليو ،ريسية ،ومث، ص -( ينظر: مع شعراء األندل  والمتنبي2)
 وما بعدها. 1/20،رناطة، لسان الدين بن الخطيب، ( ينظر: اإلحاطة في أخبار 3)
يا ، المقنري، 4) ، والبيتان في ديوان ابن زمر ، تث: محمد توفي  2/15( أزهار الريا  في أخبار ع 

 .491النيفر، ص 
 .40( ينظر: ابن زمر  حياته وأدبه، صالث عبد السالم البغدادي ص5)
 .2/302الخطيب،  ( اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن6)
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لقصددائد التددي أنشدددها فددي ، ومددن ا(1)باهتمددام السددلطان أبددي سددالم الددذي عيندده فددي ال،تابددة 
المغددرب حددين ورود هديددة للسددلطان أبددي سددالم وهددي زرافددة، فددامر مددن يعدداني الشددعر مددن 

 ال،تاب، فنظم قوله:   
ار   ةةةةا رق   التَّةةةةذك   ل ةةةةو ال    ت ةةةةَّ ل      ب 

ر ار    ب ةةةد  ةةةي  ال م  ع  م  ةةةاب  و اك ةةف  د  ةةا ص   لم 

 

اف قةةةةةا   َ   خ  ةةةةةا  ت ع ةةةةةرَّ م  ةةةةةه   م ه   بل ك نَّ
 

ح ت    ةةةةد  أ و ار ي  ق ةةةةد  ةةةةو اق  ز ن  ةةةةد  األ ش   لي 

 

ا ةةد  ر  م ع ه  ةةوق  إ ذ ا ت ةةذ كَّ ل ةةى ال م ش   بو ع 

 

ةةةةت ع ب ار    ةةةةان  ب اس  ف  ةةةةر ي األ ج  أ ن  ي غ 
(2)

 ل

 

لة العلمية المتنونعة فدي العلدوم المختلفدة، وعنددما  ْمر   من هذه المحصن استفاد ابن ز 
ال ق دة، ثدم بمسدجد  م به العمر  قعد بجدامع م  الحمدراء، ملقيدًا علدى ال،رسدين فنوندًا جميلدة، تقدن
وكددان التفسددير أ،لددب عليدده لفددرط ذكائدده،  .،..وعلومددًا لددم يددزل يتلقاهددا عددن أوليدداء التعظدديم

قرائدده؛ فمددا شددئت مددن بيددان، وا عجدداز قددرآن، وآيددات  ددله أيددام قراءتدده وا  ومددا كددان قينددده وحصن
خالص، ومنداهو صدوفية تدؤذن بدالخالص، يدوم األخدذ بدالنو  ، وقدد التحد  (3)اص توحيد وا 

 بهذه الدرو  جمع من طلبة العلم نذكر منهم:
: هو إبراهيم بن موسى بن محمدد اللخمدي الغرنداطي، أبدو إسدحاق، (4)الشاطبي    

الشهير بالشاطبي، العالمة المحق  القدوة، كان صدالحًا زاهددًا سدنيًا، لده كتدب عددة منهدا: 
و،يرهدا، تدوفى  اإلفادات واإلنشاداتالموافقات في أصول الفقه وكتاب المجال ، وكتاب 

ْمددر   فددي علددم البيددان فوائددد أذكددر  . يقددول فددي مدددى االسددتفادة مددن(5)ه(790عددام ) ابددن ز 
منهدددا ثالثدددة: الفقددده فدددي اللغدددة، وهدددو النظدددر فدددي مواقدددع األلفددداظ وأيدددن اسدددتعملتها العدددرب، 

                                           

 .40( ابن زمر  حياته وأدبه، صالث عبد السالم البغدادي، ص1)
ْمر  األندلسي، تث: محمد  10/11( ينظر: نفث الطيب، المقرني، 2) وما بعدها، واألبيات في ديوان ابن ز 

 .429توفي  النيفر، ص 
يا ، المقنري، 3)  .2/17( أزهار الريا  في أخبار ع 
 .140-10/139، المقنري، ( ينظر: نفث الطيب4)
يباج، أحمد بابا التنبكتي، تث: عبد الحميد عبد هللا الهرامة، منشورات 5) ( ينظر: نيل االبتهاج بتطريز الدن

 وما بعدها. 48م، ص2000 – 2ليبيا، ط -دار ال،اتب، طرابل  
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والثانيددة تحددري األلفدداظ البعيدددة عددن طرفددي الغرابددة واالْبت ددذ اْل، والثالثددة اجتندداب كددلن صدديغة 
 .(1)عليه تخرج الذهن عن أصل المعنى والتشويش

ب  يتضددث الثددراء الثقددافي الددذي ا،تسددبه الشدداعر، ومددن خددالل هددذا مددن خددالل مددا سدد
دددددن خيوطدددده نحددددو تلدددد  الثقافددددة، ي ب ددددين ْن )إميليددددو ،ريسددددية  التنددددوا يدددداتي إنتاجدددده الشددددعري؛ لي م 

رها في مجموعتين: ،وم  .الصوفية واألدبددددداءث( نوا ثقافة الشاعر ف ي ْحص 
دا الفريدد  األول فيمثلدده أبددو عبددد هللا المقنددري  مددن جدددود مؤلددف كتدداب نفددث الطيددب، أمن

 وابن مرزوق. 
، ومددن الممكددن أن نددذكر (2)والفريدد  الثدداني يمثلدده الشددريف الغرندداطي وابددن الخطيددب
ب ر.  نوعًا ثقافيًا آخر وهو القرآن ال،ريم وما فيه من ق صص  وع 

ومن األحداث السياسية الم ه منة التي كان لها الدور البارْز في شعر الشاعر الثدورة 
تي قامت على السلطان محمد الغنين باهلل محمد في ،رناطة وفدراره إلدى المغدرب حيدث ال

ْمددر   بفددا ، وكددان ذلدد  ) ه(، فن ددز ل  علددى ملدد  المغددرب السددلطان أبددي 760إقامددة ابددن ز 
سالم بن السلطان أبي الحسن المريني ف ر ع ى له ذمنته، وأحمد نزوله
، فما كان مدن ابدن (3)

ْمدددر  نحدددو الغندددي بددداهلل ل دددف  ب ددده  إالن  ز  وأنددد  إليددده لحدددالوة منطددد  ورفدددع اسدددتيحاش  ،أن   ك 
ددحبة ددرن فددي ص  ل دد  ثددم ك  ل ددت م ْنز ل ت دده ، ول ط ددف  محلندده  ومراوضددة خ  ركاب دده  ف ع 

وأظهددر الغنددين  (4)
ْمر  ، ففي سنة ) ه( كان انصرافه إلى األندل  حيدث اسدترد مل،ده 762باهلل كرمه البن ز 
، ومدددن خدددالل األعدددوام العشدددرة التاليدددة ،مدددر (5)كاتبدددًا لدددهمدددن ،اصدددبيه، وعدددينن ابدددن زمدددر  

ه(، حيددث انتشددر 773الهدددوء حيدداة الشدداعر مددع الددوزير األول ابددن الخطيددب إلددى عددام )
                                           

 .140-10/139( ينظر: نفث الطيب، المقنري، 1)
 .175سيمر ودراسات، إميليو ،ريسية ،ومث، ص -( ينظر: مع شعراء األندل  والمتنبي2)
( ينظر: تاريا ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، تث: خليل شحاته، دار الفكر للطباعة والنشر، 3)

 .4/223م، 2000، 1لبنان، ط-بيروت
 .27-10/26( نفث الطيب، المقنري، 4)
 .114-113الخطيب، ص( ينظر: اللمحة البدرية في الدولة النصرية، لسان الدين بن 5)
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ي ن  السدلطان محمدد   الغندي بداهلل  خبر رحيل ابن الخطيب إلى مدينة سبتة في المغرب ف ع 
ْتب ة ْمر   بداًل منه، وهكذا ن ال  ابن زمر  ر  ، وأصبث شاعرًا لبالطده، (1)الوزير األول  ابن ز 

ْمدر  : (2)مالزمًا له، يمدحه في األعياد ويصور له رحالته وقصوره وحدائقده ، يقدول ابدن ز 
وباقيهدددا باألنددددل ، أنشددددته فيهدددا سدددتاا وسدددتين  ،بدددالمغرب اثالثًددد : خدمتددده سدددبعًا وثالثدددين سدددنة

ر والريددا  والدشددار و قصدديدة فددي سددتة وسددتين عيدددًا، وكددل مددا فددي منازلدده السددعيدة مددن القصدد
 .(3)والسبيكة من نظم رائ ، ومدح فائ ، في القباب والطاقات والط رز  و،ير ذل ، فهو لي 

ْصدف ه لس ياسدة الغندين بداهلل الداخليدة فدي ومن أْبرز  السمات الشعرية في ديوان الشاعر و 
دددر يْن  مواجهتدده لألسدددبان النصددارى خاصدددة، وسياسدددته الخارجيددة فدددي عالقتددده بسددالطين بندددي م 
بدددالمغرب، وفدددي المدددادة الشدددعرية صددددى لألعيددداد الدينيدددة كعيدددد الفطدددر، واألضدددحى والمولدددد، 

 .(4)اءوحفالت القصر، المواليد، اإلعذار، الم نجزات المعمارية والنقوش بقْصر الحمر 
  : آراء النقاد في شعر 
 رأي النقاد القدامى: -1

أن تددنعك  علددى  لهدداسددتقاها ابددن زمددر  فددي حياتدده البددد إن الثقافددة المتنوعددة التددي ا
، وقد استطاا الشداعر مدن خاللده مهاراتده الشدعرية أن لتبرز في أشكالها المتنوعة شعره؛

يبرزها من خدالل أبياتده، وقدد لفدت ذلد  انتبداه النقداد، وجداءت آراؤهدم النقديدة حدول ن تاجده 
 الشعري على النحو ا تي: 

ددف ددا  اإلجددادةشددعره قددائاًل:   ابددن الخطيددب ي ص  ين النن  ،م ت ددر ام  إلددى ن م  دداج  ف  ل ددفم خ  زعددة، ك 
ْمددر   كمددا  ومددن أوائددل نظ ددم ،(5) بالمعدداني البديعيددة، واأللفدداظ الصددقيلة، ،زيددر المددادة ابددن ز 

                                           

 .183سيمر ودراسات، إميليو ،ريسية ،ومث، ص -( ينظر مع شعراء األندل  والمتنبي1)
 .42( ينظر: ابن زمر  حياته وأدبه، صالث عبد السالم البغدادي، ص2)
 .27( نفث الطيب، الم قنري، ص3)
 (.2-1قم ). هامش المحق  ر 7( ديوان ابن زمر  األندلسي، تث: محمد توفي  النيفر، ص4)
 .2/303( اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن الخطيب، 5)
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، مددا خدداطبني بدده، وهددي مددن أول نظمدده ومددن ذلدد  : ولددهيحدددثنا عددن ذلدد  ابددن الخطيددب بق
 قصيدة مطلعها:

ر   اع  الن ور في م ط ل ع  الف ج  د  أم ا وان ص 
(1) 

ل بن يوسف بن محمد فيرى فدي كتابده )نثيدر فرائدد الجمدان أمنا ابن األحمر إسماعي
دعر المحلندى، وباإلجدادة فيده  ْمدر  :  تقلندد سديف الشن في نظم فحدول الزنمدان( أن شدعر ابدن ز 

تجلنى، ومن إدرا،ه احتل محاًل، ومن ينبوا أدبه اْنب ج   ماء البديهة وانفجر 
(2). 

ا الم قنري فينظر لشعره على أنه:        امتد في ميدان الننظم والنثر ب اع ه ، ب ْين م 
ر  عنه  د  ه  قصائد بعيدة الشاو  في م د ى اإلجادة  من فص  اح  المنظ وم في أ ْمد 

(3). 
 رأي النقاد المحدثين:  -2

لددم تبتعددد كثيددرًا عددن آراء النقدداد القدددامى حددول شددعر ابددن ف أمددا آراء النقدداد المحدددثين
  ، فمن قولهم في الثناء عليه:ر  مْ ز  

ه   ر يْسية ، ومث)إميليو  ع دن  .(4)(:  آخر شاعر عظيم في األندل  ، 
أمدددا )ريجدددي  بالشدددير( فيدددرى أن القيمدددة الشدددعرية لددددى الشددداعر:  قدددد تسددداعد أيضدددًا 
ر األدب  علددى إلقدداء أنددوار، إن لددم ت،ددن جديدددة فهددي علددى األقددلن تقدددير أسددطع علددى تطددون

 .(5)ي سب  سقوط ،رناطة التقليدي ال،السيكي عند عرب إسبانيا في القرن الذ
صالث عبد السالم البغدادي إلى وصف الشاعر وقيمته الشعرية قدائاًل: ذهب بينما 

ْمددر   الددذي تغن ددى باألمجدداد العربيددة وحدداول علددى ،ددرار شدداعر  يددد ابددن ز  رن  ذلدد  الب ْلب ددل الغ 

                                           

، والشطر في ديوان ابن زمر ، تث: 2/305اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن الخطيب،  (1)
.423محمد توفي  النيفر، ص  ْن م ْطل ع  الف ْجر  اا  الن ور م  د   ، وقد ورد في الديوان: أم ا واْنص 

مان، ابن األحمر إسماعيل بن يوسف، ( ن2) محمد رضوان الداية، تث: ثير فرائد الجمان في نظم فحول الزن
 .327م، ص1967لبنان  -دار الثقافة للطباعة، بيروت 

 .10/5( نفث الطيب، المقنري، 3)
 .227سيمر ودراسات، إميليو ،ريسية ،ومث، ص -( مع شعراء األندل  والمتنبي4)
 .132( الوزير الشاعر ابن زمر  وآثاره، ريجي  بالشير ص5)
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دددد فدددي شخصدددية ابدددن  العروبدددة العظددديم المتنبدددي أن يرسدددم صدددورة الفدددار  العربدددي وأن يجسن
حمر الغنين باهلل، فكان ألناشيده وقعها المؤثر في الننف  األ

(1). 
ويصف عبد الحميد عبدد هللا الهرامدة أسدلوب ابدن زمدر  بانده مدن األسداليب السدهلة 

 (2)التي  ال يكاد يعوز القار  فيها إلى المعاجم إال في القليل النادر

ا   ةةةةةةار : آث -سادس 
قدددد ضددداعت مدددع مدددا ضددداا مدددن المؤلفدددات  مدددن المدددرجنث أن آثدددار الشددداعر العلميدددة

األندلسددية، أمدددا إنتاجدده الشدددعري فقددد ورد فدددي أم هدددات ال،تددب األندلسدددية مثددل نفدددث الطيدددب 
وأزهددددار الريددددا  واإلحاطددددة و،يرهددددا، ومددددن مجهددددودات جمددددع أشددددعار ابددددن زمددددر  كتدددداب 

ْمددر  ، (3)للسددلطان ابددن األحمددر يوسددف الثالددث حفيددد الغنددي بدداهلل ، جمددع فيدده أشددعار ابددن ز 
دْفرم ضدخم لدي  فيده إالن نْظمده مدن و  ْمدر  ( وهدو س  سمناه ) الب قي ة والم ْدر  ، مدن كدالم ابدن ز 

، وتمثددل إنتاجدده النثددري فددي رسددائل أرسددلها الشدداعر إلددى أسددتاذه ابددن (4)أشددعار وموشددحات
، وهددذا النثددر ر بنمددا (6)، أو إلددى صددديقه ابددن خلدددون أثندداء وجددوده فددي المغددرب(5)الخطيددب

 ة مستقلنة  لبيانه ودراسته دراسًة فنيًة مستفيضة.يحتاج إلى دراس

ف ات -سابعا    ةةةةةه: و 
ْمددر   ع در ف عندده  االسددتخفاف  باوليداء األمددر مددن  فدي الفتددرة األخيدرة مددن ع ْمددر ابدن ز 

اب الدولة، واالسترسال في الردن عليهم بالطنبع والجبلندة  ح جن
وبعدد وفداة الغندي بداهلل عدام  (7)

                                           

 .5( ابن زمر  حياته وأدبه، صالث عبد السالم البغدادي، ص1)
( ينظر: القصيدة األندلسية، خالل القرن الثامن الهجري )الظواهر والقضايا واألبنية(، إعداد: عبد الحميد عبد 2)

 .2/280م، 1999(، 2ليبيا، ط) -هللا الهرامة، دار ال،تاب للطباعة، طرابل 
 .5( ينظر: ديوان ابن زمر ، تث: أحمد سليم الحمصي، ص3)
يا ، المقنري، 4)  .2/11( ينظر: أزهار الريا  في أخبار ع 
 وما بعدها. 2/310( ينظر: اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن الخطيب، 5)
 -عبد الرحمن بن خلدون، دار ال،تاب اللبناني بيروت ( ينظر: التعريف بابن خلدون ورحلته ،ربًا وشرقًا،6)

 ، وما بعدها . 272م، ص1979 -1لبنان، ط
يا ، المقنري، 7)  .  2/18( أزهار الريا  في أخبار ع 
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اج وبايعده النندا   ه  كم من ب ْعد  تولنى الح (1)ه(793)   ابنه أبو الحجن
، المسدمى  يوسدف (2)

ه  وأ ْفددر ج عندده عددام )(3)الثداني  ْهدد  ْمددر   فددي ع  ه(، وحددين تددولنى محمددد 794وقددد اْعت ق ددل ابددن ز 
ْمددر   إلدى خ طنت دده   كدم أعدداد ابددن ز  دداج مقاليددد الحن أبدو الحجن
، فاسددتمرن علدى ذلدد  إلددى إحدددى (4)

ددْوف  داره علددى يدددي مخدومدده عنددد الدددخول الليددالي التددي هلدد   ددنث الليددل فددي ج  فيهددا فددي ج 
، وتناولتددده الحتددوف، فق ضدددي عليددده،  ل ْتددده  السدديوف  د  عليدده، وهدددو رافددع يديددده بالمصددحف، ف ج 

امه وابنيه، وكل ذل  بمرأى عين من أهله وأبنائه دن وعلى من و جد من خ 
(5). 

ر المقنري تاريا وفاته بعد عدام ) أمندا )آنخيدل جنثالدث بالنتيدا( فيدؤرن خ ، (6)ه(775يقدن
، ويدددددذهب )بالشدددددير( إلدددددى تقددددددير سدددددنة الوفددددداة ب دددددْين  (7)م(1393ه= 796وفاتددددده عدددددام )

، بينمدددددددا يوضدددددددث عبدددددددد السدددددددالم صدددددددالث (8)م(1393) –ه(796( أو )1392) –ه(795)
البغدددادي تدداريا الوفدداة قددائاًل:  إذا عرفنددا أن تدداريا وفدداة يوسددف الثدداني تددولي ابندده محمددد 

ه(، باضافة العام الذي تولنى فيه ابن عاصم الوزارة بعدد ابدن زمدر  794الساد  مكانه)
ه(، ومددع األشدهر القالئ دل التدي رجددع فيهدا الشداعر إلدى الددوزارة 795نصدل إلدى رمضدان )

، ويتفد  (9)م( 1393ه()796في آخر مرة له، ت،دون وفاتده علدى األرجدث فدي أوائدل سدنة)
، أمدددا محمدددد توفيددد  النيفدددر محقددد  ديدددوان ابدددن (10)صددديمدددع هدددذا التددداريا أحمدددد سدددليم الحم

زمر  )البقية والمدر  من شعر ابن زمر ( فقد رجث سدنة الوفداة بقولده:  كاندت وفداة ابدن 

                                           

يا ، المقنري ( ينظر: 1)  .2/18، أزهار الريا  في أخبار ع 
 .4/227( تاريا ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون 2)
 .189سيمر ودراسات، إميليو ،يريسية ،ومث، ص -ل  والمتنبي( مع شعراء األند3)
يا ، المقنري، 4)  .2/19( ينظر: أزهار الريا  في أخبار ع 
 .2/20، المصدر الساب ( ينظر: 5)
 .10/30( ينظر: نفث الطيب، المقنري 6)
 .140( ينظر: تاريا الفكر األندل ، آنخل جنثالث بالنثيا، ص7)
 .143( ينظر: الوزير الشاعر ابن زمر  وآثاره، ريجي  بالشير، ص8)
 .44( ابن زمر  حياته وأدبه، صالث عبدالسالم البغدادي، ص9)
 .10( ينظر: ديوان ابن زمر ، تث:  أحمد سليم الحمصي، ص10)
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 –تزيدد وتدنقص -ه(، حيدث عداش ابدن زمدر  أربعدًا وسدتين سدنة797زمر  إذًا بعدد سدنة )
ل بمناسدددبة ، وقدددد اسدددتد(1)قضدددى منهدددا قرابدددة نصدددف قدددرن فدددي خدمدددة دولدددة بندددي األحمدددر 

قصيدة قدم لها جامع الديوان يوسف الثالدث حيدث قدال:  وقدال يخاطدب أخاندا أيضدًا وهدو 
ألول يدوم مددن وورده وقدد أعمدل الرنكداب لتفقدد الدبالد الشدرقية،  –رحمده هللا –محمدد السدابع

كددددداب  الرحلدددددة قتدددددل طا،يدددددة النصدددددارى المفسددددددين فدددددي البحدددددر كدددددان قدددددد قاتدددددل بعددددد  الرن
الثددداء الثددداني والعشدددرين مدددن شدددوال مدددن عدددام سدددبعة وتسدددعين باصدددطبونة، وذلددد  يدددوم الث

 .(2) ه(797وسبعمائة )
وهذا في نظر الباحث تاريا منطقي لمحاولة تحديد وفاة الشاعر؛ إذ االعتماد 
على مخطوطة الديوان تقرنب سنة الوفاة ل،ونها خ طنت في زمن لي  ببعيد عن وفاة 

 حفيد الغني باهلل سلطان ،رناطة. لديوان يوسف الثالثاالشاعر، وكانت بخا جامع 
 

                                           

 .19( ديوان ابن زمر  األندلسي، تث:  محمد التوفي  النيفر، ص1)
 (.4امش المحق  رقم): وه105، صالمصدر الساب  (2)



 

 المبحث الثاني

 التناص  الديني
 

:  .مع القرآن الكررم التناص   أوال 
 .مع الحديث الشررف التناص   ثاني ا:
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 :مع القرآن الكررم التناص   -أوال  
، -صددلى هللا عليدده وسددلم -القددرآن ال،ددريم هددو كددالم هللا الددذي أنزلدده علددى نبيندده محمددد

تشددريًفا وتعظيًمددا لدده، وقددد احتددوى علددى العديددد مددن القصددص واألخبددار واألحددداث المتعلقددة 
ددن مصددًرا مدن مصدادر االستشدهاد  باألمم السابقة، وهو كتاب يمثنل الصدق اليقين، لذا ي ع 

ول وصدقه، والشعراء مدن الدذين ال يمكدنهم االسدتغناء عنده،  لدذل  للتدليل على صحة الق
م يعدددودون إلدددى المصددددر المميندددز ينهلدددون منددده، ويغدددذنون عقدددولهم  أخدددذ الشدددعراء مندددذ الق دددددد 

ومدددن هدددؤالء الشدددعراء  ،(1)وأرواحهدددم، ويفيددددون منددده فدددي بلدددورة مدددواقفهم وو جهدددات نظدددرهم 
ْمر  ، الذي حفظ القرآن، وانع  ك  ذل  على نتاجه الشعري، وهو القائل: شاعرنا ابن  ز 

ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه                    س  ةةةةةةةد  إ نَّ ك ت ةةةةةةةاب  هللا  أ ح  ب ع  و 
ةةةم                     ب ةةةع  ال ع ص  ن  ةةةن  أ م  ائ ر  أ و  م  ةةةن ى الةةةذَّخ  أ س 

 ل
ةةةةةر                        ر  أ ق  ك  أ ت  الةةةةةذ   ةةةةةد  ةةةةةذ  ب  ةةةةةيَّم ا م  ال  س 

ةةةةةَّ م                   ب ل ةةةةةل  ف يةةةةةه  و ال  س  ةةةةةا ك  ةةةةةر  م  ي  ةةةةةن  غ  م 
 ل

م ع ةةةةةةةه                    ةةةةةةةت  ك ت ةةةةةةةاب  هللا  أ ج  ت م  تَّةةةةةةةى خ  ح 
ت ةةةةةةةت م   ب م خ  ء  و  ةةةةةةةد  ةةةةةةةد  ي َّ  ف ةةةةةةةي ب  م  ف ال ح 

(2)                  
 ل

وهددذا مددا سدداحاول البحددث عندده فدددي ديددوان الشدداعر، وسدداقف علددى بعدد  النمددداذج 
 :(3)ا وتحلياًل، وهي كالتاليوصفً 

 التناص  القرآني المباشر:  -أ
 -يلعب التناصن دوًرا فداعال عندد استحضدار الشداعر لده داخدل نصده الشدعري، فهدو

يعنددي  اجتدزاء قطعدة مددن الدنص أو النصدوص السددابقة ووضدعها فدي الددنص  -كمدا أشدرت
الجديدددددد وموضدددددوا   الجديددددد، بعدددددد توطئددددة لهدددددا مناسددددبة، تدددددتالءم مددددع الموقدددددف االتصددددالي

                                           

تجليات التناصن والتضمين العروضي في شعر الرقيات، عبد هللا أحمد الوتوات، مجلة كلية ا داب، ( 1)
 .163م، ص2015(، 3مصراتة، العدد )

ْمر   األندلسي، ص( 2)  .270ديوان ابن ز 
، 99، 92، 54، 48، 46ساذكر هنا بع  المواضع للدراسة، وينظر بقيتها في ديوان الشاعر، ص (3)

121 ،135 ،154 ،167 ،194 ،294 ،348 ،364 ،376 ،389 ،406 ،411 ،416 ،429 ،
434 ،468 ،479 ،488 ،503 ،506 ،540 ،548 ،550 ،554 ،556. 
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ْمر   قوله في سلطان ،رناطة: (1)النص   ، ومن مواضعه عند ابن ز 
ال ةةةةةةةةه                    ةةةةةةةةن  آم  ةةةةةةةةاء  م  ةةةةةةةةا ش  لَّغ ت ةةةةةةةةه  م  ب 

ط ةةةةةةةةار                     ب ط ةةةةةةةةان  باأل و  ةةةةةةةةن  األ و  ةةةةةةةةال  ع  ف س 
 ل

ار                      ار    د  ةةةةةةةةةةةةةةةان  د  س  ت  باإلح  ةةةةةةةةةةةةةةةيَّر  ص 
ةةةةةةةت    ب ار                  م ت  ع  ةةةةةةةى الةةةةةةةدَّ ب  ةةةةةةةن ى وع ق  ب ال ح س 

 ل
ث  الَّةةةةةذ ي                   ةةةةة   ال غ ةةةةةو  ل ةةةةةم  أ نَّ ةةةةة   ت ع  ل  و ال خ 

ةةةةةةت ار    ب ةةةةةةا و اف ةةةةةةي  األ س  ه  ل ي  ةةةةةةف ي ع  ي ض 
(2)                  

 ل
يتحددددنث الشددداعر فدددي هدددذه األبيدددات عدددن العالقدددة التدددي كاندددت ترب طددده مدددع سدددلطان 

الغندي بداهلل، فقدد الزمده فدي سدرنائه وضدرنائه،رناطدة 
، وقدار  األبيدات عنددما يقدف علدى (3)

عبددارة )عقبددى الدددار( يجدددها لفظددًة قرآنيددة تندداص  الشدداعر معهددا مباشددرة، وهددي فددي قولدده 
، ولعدددلن آليندددة التنددداصن  هدددي الت ،دددرار، وهدددذه (4) ژ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ژ تعدددالى:
دي م  ت،دون ع -كما يقول محمد مفتاح -ا لية لدى مسدتوى تدرا،م ال،لمدات والصن 

، وكلمدات (5)
ار(، ويبدددو أن )الدددار( األولددى والثانيددة فددي البيددت  ار ه ، الدددن ، د  ار    رة هددي: )د  البيددت المكددرن
ار ا خدددرة يدددوم القيامدددة،  ار( فهدددي الددددن دددا )الددددن الشدددعري بمعندددى مكدددان اإلقامدددة والعددديش، أمن

دل والشاعر يعبن ر  عن كرم السلطان وعطائه الالن  محدود له، فهو شاعره ووزيدر دولتده، فعم 
على اجترار ا ية ال،ريمة إقراًرا منه باهمينة الدنصن الغائدب، ل مدا يحملده مدن قدسدينة، وهدذا 

، فكدوفئ الممددوح بالددعاء لده بحسدن (6)من قدوانين التنداصن التدي أشدار إليهدا محمدد ب نن دي 
السدابقة:  هدذا تفريدع  ثنداء  علدى العاقبة، يقول محمد الطاهر بن عاشدور فدي تفسدير ا يدة 

ْعدم   اللدة مقدام الخطداب عليده، والتقددير: ن  حسن عاقبتهم، والمخصوص  بالمدح محذوفم لد 
عقبى الدار  دار  ع قبا، ْم 
(7). 

                                           

 .79علم لغة النص النظرية والتطبي ، عزة شبل أحمد، ص (1)
ْمر   األندلسي، ص (2)  .406ديوان ابن ز 
 .27-10/26، المقري ينظر: نفث الطيب،  (3)
 .24سورة الرعد، آية: ( 4)
 .127-126ينظر: تحليل الخطاب الشعري، محمد مفتاح، ص( 5)
 .50ينظر في هذا البحث، ص( 6)
م، 1984، 1التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للطباعة والنشر، تون ، ط (7)

13/132. 
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 :ومن قوله في نسب الممدوح
ب ه                     ةةةةةةةةح  ص  ةةةةةةةةار  النَّب ةةةةةةةةي   و  ةةةةةةةةاء  أ ن ص  ن  أ ب 

ةةةةةب ح  ف    ب ر  أ ص  ك  ك ور ا                  ف ةةةةةي الةةةةةذ   ةةةةةذ  ةةةةةر ه م  م  خ 
 ل

ةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةا                       والم  ةةةةةةى ب ه  ةةةةةةا أ ث ن  ب ن  ر  رن  و  ث ر 
ةةةط ور ا  ب ةةةف ه م  م س  ص  لَّةةةد  و  ةةةر  خ  ش  ف ةةةي ال ح 

(1)                  
 ل

، حيددث يرجددع الصددحابي الجليددل  دديد الشدداعر فددي هددذين البيتددين بنسددب أبندداء نْصددر  ي ش 
، وقددد (2)صددلى هللا عليدده وسددلم -سددين د أنصددار الرسددول -رضددي هللا عندده -بددن عبددادةسددعد 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ  ائ ائ ى ى ې ې ژتنددداصن مدددع قولددده تعدددالى: 

وفددي هددذه ثندداءم علدديهم   (3) ژ ی  ی   ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
ر فددي نفوسددهم مددن أخددونة اإلسددالم  بمددا تقددرن
م الشدداعر ا يددة وتفاعددل معهددا (4) ْفددع ، لددذا اْسددت ْله  للرن

ْفع     .ممن شان الممدوح، والر  ْذر  الط ي نب  األ ْصل   ْن قدر ه ، فما هذا الفْرا  إالن م ْن ذ ا  الج 

 :وفي موضع آخر يقول
ةةةةد                      ل ةةةة   ال ه  ةةةةا م  ةةةةر  هللا  ي  ت  ن ص  د  ةةةةو   ع 

ةةةةةروا  ب ل ةةةةةه : إن ت ن ص  و  ةةةةةز اء  ل ق  ةةةةةو  ال ج  و ه 
(5)                  

 ل
فدددي هدددذا البيدددت ومدددا قبلددده يفتخدددر الشددداعر بممدوحددده سدددلطان ،رناطدددة الغندددي بددداهلل، 
ل قددددة  الذيددددددن كدددددددانوا قددددد  ال  زيددددة ل ْلج  ، حيددددث امتنددددع عددددن تقدددددددددديم الج   البطول دددددددين

دددديًدا بموق ف دددده  مش 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ، فجدداء التندداصن مددع قولدده تعددالى: (6)المسددلمين  فرضدددددوها علددددى

، حيث أمر هللا المسلمين في ا ية بقتال ال،فدار ن ْصدرًة لدينده، (7) ژ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
ل  الدذين كفدروا بسدبب كدراهيتهم مدا شدرعه  و ه، وبانه خداذ  ر  و ت،فنل للمسلمين بنصره إن ن ص 

                                           

ْمر   األندلسي، ص (1)  .406. ومثل هذا البيت في هذا الديوان، ص412ديوان ابن ز 
 .2/92ينظر: اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن الخطيب، ( 2)
 .9سورة الحشر، من ا ية ( 3)
 .28/91التحرير التنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  (4)
ْمر   األندلسي، ص (5)  .556، 554، 550ذا البيت في هذا الديوان، ص. ومثل ه45ديوان ابن ز 
 .225-4/224ينظر: تاريا ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، ( 6)
 .7سورة محمد، آية: ( 7)
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ث  أن الشداعر اسدتفاد مدن هدذا المعندى فاقتبسده لبيت ده، ومدا قتدال (1)من الدين  ، ومن المرج 
.الغني باهلل إال نصرًة لدين   هللا أوناًل، لذل  ت،فنل هللا له بالنصر على العدون

   :الغني باهلل مدح ومن قوله في
ةةةةةةةةةة                     ي  ةةةةر   م اش  ب  ق  ال  ةةةةف ين ة  ف ةةةةو  تَّةةةةى السَّ ح 

ا                     ب ةةةةةيه  ش  ةةةةةا ظ ةةةةةلَّ ي م  مَّ ةةةةةب  م  ةةةةة   ت ع ج  ل  و ال خ 
 ل

ةةةةةا                      ه  ر  ك  رةةةةةح  ت ح  ةةةةةر  و ال  ر  ةةةةةر  ب ح  ي  ةةةةةن  غ  م 
ةةةةةةةةةةةةةةةةا                    ب ره  ر  م ج  ا و  ةةةةةةةةيه  س  ةةةةةةةةار    هللا  م ر  ت ب 

 ل
ةةب ح ت                      ةةو ال    ق ةةد  س  ةةا م  ةةود    ي  ةةر  ج  ف ةةي ب ح 

ةةةةا  ب ره  ر  ةةةةو ال    ت ج  ةةةةا م  ةةةةع د    ي  رةةةةح  س  ر  و 
(2)                   

 ل
 گ گ     ک ک   ک ک ژ مددع قولدده تعددالى: األبيددات هفددي هددذيتندداصن الشدداعر 

 –عليدده السددالم –، وا يددة ال،ريمددة تحكددي قصددة النبددي نددوح(3) ژ ڱ ڳ   ڳ ڳ     ڳ گگ
عندما قال لمن أ مر بحملهدم: اركبدوا السدفينة، أمندا )مجراهدا( و )مرسداها( فهمدا مصددران، 

. تداثنر (4)و)أجرى السفينة(: جعلها جاريدة، أي: سدينرها بسدرعة، و)أرسداها(: جعلهدا راسديةً 
ب ددة  الجددارنة  الشدداعر با يددة القرآنيددة واسددتفاد منهددا واقتبسددها لتعبيددره الشددعري، حيددث شددبنه الع ر 

السدائرة فدي الصدحراء، ويع دد  الشدداعر  ذلد  مدن العدادات الخارقدة التدي تحصددل  (5)سدفينةبال
فدددي أيدددام الغندددي بددداهلل، وهدددذا فدددي رأي الباحدددث مدددن الصدددور الخياليدددة المبدددال م فيهدددا، وآليندددة 
التناصن التي اعتمدد عليهدا الشداعر ربمدا ت،دون آليدة االسدتعارة، حيدث تب دث  فدي الجمدادات 

،  وقدددد أ طل ددد  (6)وهدددذه مدددن ا ليندددات التدددي أشدددار إليهدددا محمدددد مفتددداحالحيددداة والتشدددخيص، 
ًدا فيدده بوصددول  ًبددا أو متددرد  اإلرسدداء اسددتعارًة للوقددوا، تشددبيًها لوقددوا األمددر الددذي كددان مرتق 

السددائر فددي الب ددرن أو البحددر إلددى المكددان الددذي يريددده 
، وهددذا يدددلن علددى مكانددة السددلطان (7)

                                           

 .26/84التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  (1)
ْمر   األندلسي، ص (2)  .506. ومثل هذا البيت في هذا الديوان، ص84ديوان ابن ز 
 .41هود، آية:  سورة( 3)
 .12/73ينظر: التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ( 4)
ْمر   األندلسي، ص (5)  (.3، هامش المحق  رقم )84ديوان ابن ز 
 .126ينظر: تحليل الخطاب الشعري، محمد مفتاح، ص( 6)
 .9/202التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  (7)
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 وأثر ه في حياة ذل  العصر.

   د وفاة الغني باهلل أنشد قائاًل:بعو 
ةةةةةا                       يةةةةةد  ب َّ ه ل ه  ي ا ت م  ن  ت  الةةةةةد  ةةةةةاد  ق ةةةةةد  ك  و 

ةةةةةف                      ب ج  ةةةةةو ام    ت ر  ةةةةةم  الشَّ ت  الش  ةةةةةاد  ق ةةةةةد  ك  و 
 ل

ةةةر ة                       س  َ  ح  ف  ةةةال    ت ةةةر  ت  األ ف  ةةةاد  ق ةةةد  ك  و 
ةةةةف                      ب ب ةةةةو وت ك س  ةةةةوار  ت خ  ةةةةا األ ن  ت  ب ه  ةةةةاد  وك 

 ل
ةةةةةةةةاد                         ب  ةةةةةةةةر  ع  ف ةةةةةةةةى هللا  أ م  ل ك ةةةةةةةةن  ت ال  و 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  أ ر أ ف    ب هللا  ب النَّ                    (1)ب و ارث ةةةةةةةةةةه  و 
 ل

وتولن ي ابن ه يوسدف الثداني األمدر  ت موت الغني باهلل سلطان ،رناطة، ابيم ناسبة األ
ه ن ذهددب (2)بعددد  ة، ول،ددن حتددى وا  ددد  ددا   الدولددة فددي أوقددات الشن  ، حيددث ،ينددب المددوت  مددن س 
عددل رؤوف بعبدداده، استحضددر الشدداعر  مددن القددرآن ال،ددريم مددا يتفا -سددبحانه وتعددالى -فدداهلل

وهددذا التددذييل فددي  ،(3)  ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژمددع هددذا الموقددف فددي قولدده تعددالى: 
ددم إضداعة إيمدانهم، و)الدرؤوف( مشدتقنة مدن الرأفدة   ا ية  تا،يددم ل ع 
، فداهلل رأ ف بالندا ، (4)

ددل   فددول ى علدديهم يوسددف الثدداني، ولعددلن هددذا مددا قصددده الشدداعر، فهددذا الددر ْبا  والتددداخل جم 
 األسلوب وعب ر عن الحدث بشكل مناسب.

 :ديدسلطان ،رناطة الجومن شعره مادًحا 
ةةةةةةةةةةةةةةةا                      ب  ةةةةةةةةت  الر  ت س  و اح  و اك  ل  ل ةةةةةةةةت  األ د  ك  و 

ر                      ب ةةةةةةد  يةةةةةةة  ص  ل  ت ةةةةةةد   ح  يةةةةةةد  و ار  ق  ج  ط ةةةةةةو   و 
 ل

ل ةةى                      ج  ةةا ان  ةةر ا ف م  َ  ع ف  ةةت  ث ي ةةاب  األ ر  ان  ك  و 
د    ب ةةن  ةةن  س  م  إ الَّ و ه ةةي  م  ةةا ال غ ةةي  ةةر  ل ه                    (5)ل  خ ض 

 ل
، (6)هددذان البيتددان مددن قصدديدة يمدددح فيهددا الشدداعر سددلطان ،رناطددة يوسددف الثدداني
( في اللغة: ظاهر التدراب  ، (7)واصًفا حال أر  ،رناطة قبل قدومه بانها ع ْفًرا، و)الع ْفر 

                                           

ْمر   األن (1)  .441-440دلسي، صديوان ابن ز 
 .440-439ينظر: المصدر الساب ، ص (2)
 .143سورة البقرة، آية،  (3)
، وينظر في اشتقاق )الرؤوف(: لسان العرب، 2/25ينظر: التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  (4)

ة )ر أ ف(.  ابن منظور، مادن
ْمر   األندلسي، ص (5)  .285ديوان ابن ز 
 (.2، وهامش المحق  رقم )283ينظر: المصدر الساب ، ص (6)
ة )ا ف ر(. (7)  لسان العرب، ابن منظور، مادن
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دا فدي فتدرة السدلطان  ولعل المعنى الشدعري: أن ثدوب األر  كدان تراًبدا ال خضدرة فيده، أمن
 ۇئ وئ  وئ ەئ ژالجديددددددددد فقددددددددد وصددددددددف ثددددددددوب األر  مسددددددددتدعًيا قولدددددددده تعددددددددالى: 

، ضدددمنن الشدداعر ذلددد  فددي بيتددده (2)، أي ثياًبددا مدددن الددديباج الرقيددد  األخضددر(1)ژۇئ
لدده ليعبنددر عددن حددال أر  ،رناطددة عندددما تجلنددى األمددر للسددلطان الجديددد،  الشددعري، وحون

ًحا ا واض  أي: ب د 
ل ثوب األر  من حال التراب إلى حدال الخضدرة ،  (3) فنزل الغيث وتحون

بدده التندداص  مددع ا يددة فددي توصدديل مددا يريددد الشدداعر توصدديله  ويظهددر هنددا الدددور الددذي لع 
 والبوح  به للمتلقني.

   :ويقول فيه كذل 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  و   ةةةةةةال  ب َّ س  ف  النَّ ةةةةةةر  ا                      ع  ةةةةةةد  ن 

ةةةةةةن  م ع ةةةةةةاد                      ب ةةةةةةو ال  ف ةةةةةةي هللا  أ و  م  ةةةةةةن  م  م 
 ل

ةةةةةةةةةر                        س  ةةةةةةةةةار  و  ه  ي تَّق ةةةةةةةةةي هللا  ف ةةةةةةةةةي ج 
م  ز اد                     ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةةةةةو   اإلل ةةةةةةةةةةةةةه  أ ك  إنَّ ت ق 

 ل
ةةةةةد   ب غة ةةةةةةةةةةةةي                      ةةةةةن  ح  ةةةةةم  أ ق ةةةةةام  م  ةةةةةد    ك  ج 

ةةةةةةةةةةاد    ب ن  اء  ال ع  ةةةةةةةةةةام  د  ةةةةةةةةةةم  ب ال ح س  اس  ح 
(4)                   

 ل
، -عزن وجدلن  –في هذه األبيات يصف الشاعر  سلطان  ،رناطة بانه تقين يخاف هللا

ددع فددي ذلدد  باسددتعمال آليددة الشددرح كمددا ي سددمنيها محمددد مفتدداح ويتوسن
ددالوًة (5) ، فالممدددوح ع 

علدى مدا عدرف عنده الندا ، فهدو يتنقدي ربده سدراا وجهدًرا، وجداء التنداصن المباشدر مدع قولدده 

، وقد تاثنر الشاعر بهذه ا ية فتداخلت فدي (6) ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ژتعالى: 
ز جانًبددا مددن  ا علددى الممدددوح بصددورة واضددحة  وجلي ددة ، لي ْبددر  اللددًة ي ْسددب غ ه  نصدده لي نددت و بهددا د 
جوانددب الثقافددة الدينيددة التددي يتحلنددى بهددا السددلطان، فهددو معددروف بددين ناسدده وأهلدده بالبددا  

                                           

 .21سورة اإلنسان، من ا ية:  (1)
وينظدددر فدددي اشدددتقاق )سدددند (: لسدددان  .29/398ينظدددر التحريدددر والتندددوير، محمدددد الطددداهر بدددن عاشدددور،  (2)

ة )  ن د  (.  العرب، ابن منظور، مادن

ة )ج ل و(.ينظر: ل (3)  سان العرب، ابن منظور، مادن
ْمر   األندلسي، ص (4)  .121، 54. ومثل هذا البيت في هذا الديوان، ص109ديوان ابن ز 
 .126ينظر: تحليل الخطاب الشعري، محمد مفتاح، ص (5)
 .197سورة البقرة، من ا ية:  (6)



100 

 :ئًا أحد أصدقائهشد مهنن وأن وال،رم، إضافًة إلى تقواه  وخوف ه م ن هللا.

ةةةةةةةةةةةةةةت                       ت ه  ةةةةةةةة   ان  ةةةةةةةةب  إ لي  ةةةةةةةةة  ال ك ت  ر اس  ر 
ةةةةين    ب ةةةةو يَّ األ  م  ةةةة   ال ق  ن  ت  م                     (1)ق ةةةةد  ظ ةةةةاه ر 

 ل
ي هن نئ الشاعر  أحد  أصدقائه بمناسبة تولنيه خ طنة ال،تابة فدي الدديوان
، وقدد تنداص  (2)

 ژ     ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ژه تعددالى: الشدداعر مددع قولدد

ددهم (3) ، والخطدداب هنددا م وج 
نا موسددى -عليدده السددالم -لنبددي هللا شددعيب عليدده  -علددى لسددان اْبن تدده، ل،ددي يسددتاجر سدديند 

ر ًعا وقونةً  -السالم للعمل عندهم، لما رأت منه أمانًة وو 
، ولعل  الخطاب جداء باسدتعمال (4)

، فمددا كددان مددن الشدداعر إالن أن اقتطددع (5)جينددي(آليددة اإلضددمار التددي تحدددنث عنهددا )لددوران 
ددة  خ ط ددة   يف  ظ  هددذه الصددفات ومنحهددا لصددديقه مغين ددًرا و جهتهددا فددي نصدده الشددعري، فددالم عي ن ل و 

ر ا  وقونة ، فهو أهلم لها وقادر على ر ي است ها. و  ان ة  و   ال،تابة ذ ا أ م 

   :ل يقول  الغز  وفي ،ر  
ةةةةةةا                     ةةةةةةال  الل  ح  ةةةةةةذ ول  ب ك  ةةةةةةن  خ  ةةةةةةم  م  ك  و 

ةةةةةةةةةم وال                     ب ةةةةةةةةةا ش  ه  ن  ةةةةةةةةةم ائ ل  م  ير  الشَّ ت ةةةةةةةةةد 
 ل

ةةةةةةةةةاد                     م  ةةةةةةةةةا ال ج  ه  ةةةةةةةةةن  إ ل ي  و   ي ح  ةةةةةةةةةك  ش  و 
يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال                     ب م  ر ا ج  ةةةةةةةب  : ص  ةةةةةةة  اد    ةةةةةةةل  ل ف  ف ق 

 ل
يةةةةةةةةةل  ال ا                  أ ج  ةةةةةةةةةةن ه  ْ  ف ةةةةةةةةةةي ح س  لَّةةةةةةةةةةو اح 

ل ةةةةةةةةيال    ب ةةةةةةةةا ك  ه  ف ةةةةةةةةي  ع ن  ةةةةةةةةع  ط ر  ج  ف ي ر 
(6)                  

 ل
دددديب والشدددددوق للمحبوبددددة قبددددل الولددددوج فددددي مددددددح  يسددددته لن الشدددداعر حديثدددده عددددن الن س 
اد  مناقددب دديب ق ْبددل  ت ْعددد   السددلطان؛ ألن أ،ثددر شددعراء هددذا العصددر يميلددون إلددى إطالددة الن س 

ا هدذا اللقداء بعيددًا، فقدد (7)الممدوح ن ب د  قم ل ل ق اء  من ي ح ب  وا  و ن ت اقم وم ت ش  ْلب  الشاعر م ش  ، ف ق 

                                           

ْمر   األندلسي، ص (1)  .235ديوان ابن ز 
 .235ينظر: المصدر الساب ، ص (2)
 .26سورة القصص: من ا ية،  (3)
 .20/105ينظر: التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  (4)
 .54ينظر: إستراتيجة الشكل، لوران جيني، ص (5)
ْمر   األندلسي، ص (6)  .57ديوان ابن ز 
 .2/139ينظر: القصيدة األندلسية، عبد الحميد الهرنامة،  (7)
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 ژ  ک ڑ ڑژ ژ ژاتن،ا على ق ْوله تعالى: 

اء التناص  م ن اسبًا للحالة التدي  (1) ف ج 
ز ا   ْبر  الجميل يكون  أجمل من الج  عليها الشاعر، فلعل  الص 
(2). 

ه   الساب الغر  وفي   :يقول نفس 
ةةةةةت  ب ةةةةةه                       ل ف  ةةةةةن  ك  يَّةةةةةا م  د  م ح  ةةةةةاه  ن  ت ش  وا 

ل ةةة     ب ب   النَّةةةال  والف  سةةةا  ب ةةةر  م  ذ    خ  ةةةو   ع 
(3)                   

 ل
 

ينددة البيددت مددن قصدديدة ، ر ام 
 ڇ ڇ ژ ندداصن فيهددا الشدداعر مددع قولدده تعددالى:، وقددد ت(4)

ددْوب  ، (6) ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ، ومددع قولدده تعددالى: (5) ژ ڍ ڍ مغينددرًا و جهتهمددا ص 

ي ددا المحبوبددة، أي: و ْجه هددا م ح 
ل ددف  بدده: أ ول ددع  ب دده  (7) ، وك 

، فاسددتدعى ا يددات  ال،ريمددة  ل،ددي (8)
 -كمددا يقددول محمددد الطدداهر بددن عاشددور -ت،ددون حافظددًة وحاميددًة للمحبوبددة، فسددورة الفلدد 

ذم من شرور المخلوقات مدن دن شدرور  مخلوقدات    تعو  ذم م  ، وسدورة الندا  تعدو  حيدوان وندا  
 .  (9)خفي ة  وهي الشياطين 

   :التناص  القرآني غير المباشر -ب
وهدذا الندوا هدو  الددذي يسدتنبا مدن الدنص اسددتنباطًا، ويرجدع إلدى تنداصن األفكددار أو 

ْمر   قوله: (10)المقروء الثقافي   ، ومن أمثلته عند ابن ز 

                                           

 .18سورة يوسف، من ا ية: ( 1)
 .12/239التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  (2)
ْمر   األندلسي، ص (3)  .434. ومثل هذا البيت في هذا الديوان، ص348ديوان ابن ز 
 347ينظر: المصدر الساب ، ص (4)
 .1سورة النا ، آية:  (5)
 .1سورة الفل ، آية:  (6)
ة )م ح ا(. (7)  ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادن
ة )  ل ف(. (8)  ينظر: المصدر الساب ، مادن
 .30/632التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  (9)
 .214في أدب مصر اإلسالمي، عو  الغباري، ص (10)
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ةةةةةةةةى ال ةةةةةةةةاذ ا ع س  ث يةةةةةةةةل                م  ةةةةةةةةب يه  والتم  تش 
ث يةةةةةةةةةل                      ب ةةةةةةةةةود  م  ج  ةةةةةةةةةال ي فةةةةةةةةةي الو  وهللا  م 

 ل
ر ف ةةةةةةت                                            ةةةةةةد  ز خ  ل  ار  خ  ةةةةةةت  ب ةةةةةةد  ف ع  ةةةةةةد  ر  ف ل ق 

ل يةةةةةةةل                      ب ةةةةةةةو  ك  ف  و ه  ةةةةةةةا الطَّةةةةةةةر  ه  ن  ت ةةةةةةةد  م  ي ر 
 ل

ةةةةةةةه                       ون  ار    د  ةةةةةةةد  ت  الم  ةةةةةةةر  اص  ةةةةةةةر  ت ق  ق ص 
ي يةةةةةةةةةل    ب ةةةةةةةةار  ف يةةةةةةةةةه  الةةةةةةةةو ه م  والتخ  ف ي ح 

(1)                   
 ل

ف فيها الشاعر قصدر الحمدراء ْيده  (2)األبيات من قصيدة  يص  ، وتحديدًدا إحددى جناح 
(، حيددث ب رجدده الشدداه  ددار ش  ددم ى )ق ْصددر  ق م  الم س 
لبددرج يتحدددنث، وهددذا تشددخيص ، وجعددل ا(3)

مددن الشدداعر،  وكاندده ال ي ق ددرن بددان هنددا  أشددياء  جامدددًة إال إذا أراد لهددا اإلنسددان ذلدد  
(4) ،

  ڳ ڳ ڳ ڳ  گ  گ گ گ ک     ک ک   ک ڑ ژ وهنددا يتندداصن الشدداعر مددع قولدده تعددالى:

هدة منظددورة  (5) ژ ڱ اد  الطددْرف حقيقتدده: رجدوا تحدددي  العددين مددن ج  ددا ،  و اْرت دد  ْنه  ل  ع  ددو  تح 
ددددًة  ددددد  إلددددى آلينددددة تشددددويش الددددنص والتدددددخنل فيدددده(6)ل ْحظ  ، فيبدددددو أن الشدددداعر ع م 

ددددل  (7) ، وع م 
:  اقتطداام وتحويدلم -كما تقدول )كريسدتيفا( -التناصن 

، فالشداعر يبدالم فدي وصدف علدون  (8)
ت حددن ق ، لدرجة أن ارتداد طْرف العين ال يكون بسرعة  كمدا فدي ا يدة، ألن العدين (9)البرج

د طوله من أعلى إلى أسفل، فطدول المسدافة يعندي طدول تركيدز العدين  في هذا البرج لتحدن
، أي:  لدم يحقند  المنظدور  عليه لتحديد هذا الطدول، وطدْرف العدين كليدلم
، فهدو متع دبم (10)

                                           

ْمر   األندلسي، ص (1)  .306ديوان ابن ز 
 .306، صالمصدر الساب ينظر:  (2)
ينظر: نهاية األندل  وتاريا العرب المستنصرين، محمد عبد هللا عنان، مطبعة لجنة التاليف والترجمة  (3)

 .294م، ص1966، 3مصر، ط -القاهرة –والنشر
ْمر   حياته وأدبه، صالث عبد السالم البغدادي، ص (4)  .113ابن ز 
 .40سورة النمل، من ا ية:  (5)
 .19/271ر بن عاشور، التحرير والتنوير، محمد الطاه (6)
 .53ينظر: إستراتيجة الشكل، لوران جيني، ص (7)
ية، مار  انجينو، ص (8)  .61التناصن
جداريات شعرية في قصر الحمراء، حميدة صالث البلدوي، مجلة كلية التربية، جامعة بغداد، العراق،  (9)

 .3م، ص2010، 2المجلد
ة )  ل ل(. (10)  لسان العرب، ابن منظور، مادن
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اللددًة عميقددًة لوصددف صددورة البددرج مددن ناحيددة، ولعظمددة  مددن إدامددة النظددر، فدداعطى ذلدد  د 
رى، وهنددا تْ،م ددن جمالينددة التندداصن مددع ا يددة ال،ريمددة، ومقدددرة الشدداعر بنائدده مددن ناحيددة أخدد

 على محاورة النص واإلبداا.

 ومن شعره في ،ر  الوصف قوله: 
ةةةي                ن   َ  م  و  ي ق ةةةد  أ ط ل ةةةع  الةةةرَّ ةةةد  ح  ةةةت  و  ل س 

ث ال ةةةةةةةةةةةةةةةه                      ب بةةةةةةا  ل ةةةةةةم  ت ةةةةةةر  الع يةةةةةةون  م  ع ج 
 ل

ةةةةةةةن  ق ةةةةةةةةد  ر آ                                             ةةةةةةةاج  م  ةةةةةةةر ح  الز ج  ذ ا   ص 
وع  و ه ال ةةةةةةةةةةةةةه                      ب ةةةةةةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةةةةةه  ل جَّ ظ نَّ

 ل
ةةةةةر                       ةةةةةن  ن ص  ةةةةةام  اب  م  ع  اإل  ةةةةةن  ةةةةةل  ه ةةةةةذ ا ص  ك 

ال ل ةةةةةةةه    ب ةةةةةةر ل  هللا  فةةةةةةةي الم ل ةةةةةةو   ج                     (1)ح 
 ل

دى لغايدة  يص  دْت خ صن  م  هذه األبيات من شعر الن قوش، وهي:  تل  األشدعار التدي ن ظ 
، وقدد ن قشدت هدذه األبيدات و،يرهدا علدى الطاقدات، (2)النقش على جددران قصدور الحمدراء 

ت بداخلها أشعار في وصدف مبداني  وكل  طاقة عبارةم عن كونة  ،ير  نافذة في الجدار ن ق ش 
ددًة( فددي البيددت تددوحي لل(3)مددداخل القاعدداتالقصددر ت،تنددف  قددار  بوقددوا ، وعبددارة )ظ ن دده  ل ج 

 ىث      مث جث يتىت مت خت حت جت يب ىب مبخب   حب جب يئ ژتندداصن مدددع قولدده تعدددالى: 

عليده  -، والصرح  يعندي صدرح  القصدر الدذي كدان يجلد  فيده سدليمان(4) ژ مج حج يث
دبته  -السالم ، للقضداء بدين الندا ، فلمندا دخلدت مل،دة سدبا حس  دًة  ف ر شدت بزجداج  شدفناف  ل جن

دددة  مددداء   وأ جدددري تحتددده المددداء  حتدددى يخالددده النددداظر ل جن
، ضدددمنن الشددداعر ذلددد  ومدددنث هدددذا (5)

، وآليندددة التنددداصن هندددا قْلدددب   دددر الشدددفناف  الوصدددف ألحدددد قاعدددات قصدددر الحمدددراء ذات الم ْرم 

                                           

ْمر   األندلسي، ص (1)  .194في الديوان ص)الثاني( البيت هذا . ومثل 127ديوان ابن ز 
ْمر   األندلسي، فتحية محمد عبد الحميد، المجلة الليبية العالمية، جامعة  (2) الشعر المنقوش عند ابن ز 

 .4م، ص2017(، يناير 13ليبيا، العدد ) -كلية التربية، المرج -بنغازي 
حمراء ديوان العمارة والنقوش العربية، محمد عبد المنعم الجمل، مكتبة اإلسكندرية ينظر: قصور ال (3)

 .98م، ص2004، 1للطباعة والنشر، ط
 .44سورة النمل، من ا ية:  (4)
 .19/275التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  (5)
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يدده مددن وصددف  صددْرح القصددر الددذي يجلدد  ف (1)موقدف العبددارة كمددا يسددميها )لددوران جينددي(
ددددد  إلددددى  -عليدددده السددددالم -سددددليمان إلددددى وصددددف  أحددددد قاعددددات قصددددر الحمددددراء، ول،ندددده ع م 

التحويددل، والتحويددل  أحددد القددوانين
، حيددث امتزجددت ب ددددن ى الددنص القرآنددي مددع ب ددددن ى البيددت (2)

اللددددة جديدددددة، فهمددددا ربنمددددا يشددددتركان فددددي المعنددددى، ول،نهمددددا يختلفددددان فددددي  الجديددددد لتوليددددد د 
. المشهد، وهنا ي ْكم ن   ها مع بع   وار  النصوص  بعض   ح 

   :ة جيش الغني باهللرًا عن قون ومن قوله معبن  
ت ه                       ةةةةر  ت ةةةةوح  ن ش  ةةةةن  ل ةةةةو اء  ف ةةةةي ال ف  ةةةةم  م  ك  و 

م    ب ةةةةةةةةدَّ ةةةةةةةةه  ي ت ق  ون  ةةةةةةةةي ش  د  ةةةةةةةةب  ج  ل لر ع                       (3)و 
 ل

يبدة التدي يتمتندع بهدا جديش الغندي بداهلل فدي في البيدت يصف الشاعر  ى القدونة واله  دد  م 
ددا يستحضددر  ( ر ب م  ، وقددار  البيددت عندددما يتوقنددف عنددد عبددارة )وللرنعددب جدديشم مقارعددة العدددون

دددا ،يدددر مباشدددر      ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژمدددع القدددرآن ال،دددريم فدددي قولددده تعدددالى: تناصا

 ژ ڦ ڤ  ڤ ڤ

 ژ    ڳ گ گ گ ژ ، وقولددددده تعدددددالى:(4)

 والر عدددددب:  ،(5)
ة  الخدوف  والفددزا    ،ويددةوهددو مجموعدة األلْ  ،يٌّ مدادن  جديشم  :طان جيشددانل، فاصدبث للسد(6)شددن

، والجدددديش األول ي ددددرى بددددالعين ع فددددي قلددددوب العدددددون  ل ددددقددددذف الر عددددب واله  ي   يٌّ معنددددو  وجدددديشم 
دددا الجددديش الثددداني فدددي ْعل م باإلخبدددار عنددده، وقدددد اسدددتطاا الشددداعر التعبيدددر عنددده  المجدددرندة، أم 

ه مع القرآن ال،ريم.  بتناصن 

 :  قت العدون الهزيمة التي لح   ويقول كذل  واصًفا

                                           

 .56ينظر: إستراتيجة الشكل، لوران جيني، ص (1)
 .42ينظر في هذا البحث، ص (2)
ْمر   األندلسي، ص (3)  .548، 540، 488، 167. ومثل هذا البيت في هذا الديوان، ص488ديوان ابن ز 
 .151سورة آل عمران، من ا ية:  (4)
 .26سورة األحزاب، من ا ية:  (5)
لسان العرب، ابن  . وينظر في اشتقاق )الرعب(:4/123التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  (6)

ة )ر ا ب(.  منظور، مادن
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ةةةةةةةةةةة                  قةةةةةب  ف ت ك  ةةةةةر  ي ر  يةةةةةد  الك ف  ةةةةةل  ل ع م  ف ق 
ةةةةةةةع ا                     ب و اض  ةةةةةةةي وف  خ  ةةةةةةةت ل   الس  ةةةةةةةراه م  ب م س  ي 

 ل
ن   ةةةةةةت ج  ل يةةةةةةد  الم س  ةةةةةةيب  الو  ةةةةةةا                                           ي ش  ل ه  و  ل ه 

ةةع ا  ب ةةا الم راض  ةةل  ف يه  ف  ةةى الط   ر ن س  ربةةا  و  ق ر 
(1)                   

 ل
يصددددف الشدددداعر فددددي هددددذين البيتددددين جهدددداد أهددددل ،رناطددددة بقيددددادة الغنددددي بدددداهلل ضددددد 

 ې ې ژتعدالى: مع القرآن ال،ريم في قوله اإلسبان، ويستْله م هذا الوصف بتناصن  

 ٺ ڀ ڀ ژ، وكددددذل  يتنددددداصن مدددددع قولددددده تعدددددالى: (2) ژ ائ ائ ى ى        ې ې

فالخطددددددددداب فدددددددددي ا يدددددددددة  (3) ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
دده إلددى ال،فددار لت،ددذيبهم النبددي   ،  ووْصددف  اليددوم  باندده -صددلى هللا عليدده وسددلم -األولددى موجن

، وا يددة الثانيددة دلنددت (4)يجعددل الولدددان شدديًبا؛ باعتبددار مددا يقددع فيدده مددن األهددوال واألحددزان 
اا علددى  أن المرضددع أشدددن النسدداء شددفقًة علددى رضدديعها، وأنهددا فددي حالددة مالبسددة اإلرضدد

دْول العدار   لهدا  ل دْت عدن رضديعها دلن ذلد  علدى أن اله  أبعد  شيء عدن الدذ هول، فداذا ذ ه 
هددولم خددارقم للعددادة 
، فمددا كددان مددن الشدداعر إالن أن استحضددر هددذه النصددوص  الغائبددة (5)

ل ها بمهارته الشعرية مدن وصدف يدوم القيامدة إلدى وصدف الحدال الدذي يكدون  ب ها وحو  وتشر 
ديب، وطفلهدم ينسدى المراضدع، وهندا عليه أعداء األند دل  فدي سداحات الدو ،ى، فولدد هم يش 

تْ،من  أهمنيدة التوليدد 
اللدة  جديددة داخدل الدنص  -كمدا ذكدر صدالح فضدل -(6) فدي إنتداج د 

   :المعركة أر    ًراومن قوله مصون   الشعري.

ةةةةا                  ب وع ه  ت  ر  ةةةةف  ةةةةد  ق ةةةةد  ن س  ةةةةن  ق و اع  ةةةةم  م  ك 
ةةةةةةةةا                     ب ا  ه ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ز ل ز ال ه  ج  ف ت ز ل ز ل ةةةةةةةةت  أ ر 

 ل
ة                                            يةةةةةةد  د  ةةةةةةن ين  ع  ةةةةةةا س  ةةةةةةن  ف يه  ل ةةةةةةت  ب م  م  ح 

ا  ب ةةةةةةةال ه  ةةةةةةت  ف ص  ةةةةةةةا أ ت ح  َّ ت ه  م  ف ج  ةةةةةةو  ل ي  و 
(7)                   

 ل
                                           

ْمر   األندلسي، ص (1)  .170ديوان ابن ز 
 .17سورة المزمل، آية:  (2)
 .2سورة الحو، من ا ية:  (3)
 .29/275التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  (4)
 .17/190المصدر الساب ،  (5)
 .223بال،ة الخطاب وعلم النص، صالح فضل، ص (6)
ْمر   األندلسي، ص (7)  .192ديوان ابن ز 



106 

ا قرآنياا مباشًرا، ول،ن بالقراءة الحقنة إن قار  البيتين ألول كما  -و ْهلة ال ي ْلحظ نصا
ف رات النص وألغاز ه -يصفها )روالن بارت( ، فالشاعر ي هننئ (1)يستطيع القار  ف   ش 

ف ْت، أي:  ، فهي قد  ن س  ة الدمار الذي لح   دي ار  العدون الغني باهلل، واصًفا شدن
اْقت ل ع ت 
 ڤ ڤ ٹ ژذا المشهد تناص  الشاعر مع قوله تعالى: ، وللتعبير عن ه(2)

 ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

، وقد جاءت ألفاظها في األبيات موز عًة، (3)
، فكانت ما بين: )ز لزلت، (4)وهذه نقطة في التناصن كان قد أشار إليها )روالت بارت(

ملت( ي قصد بها األر ،  ومعنى )ز لزلت(: ح رن كت تحريًكا شديًدا حتى  ز لزالها(، و)ح 
ف   وع  ل ددددل، ض  يخي ل  للنا  أنها خرجت من حين ز ها، ألن فعل )ز لز ل( ماخوذ من الز 

ة  أن أبيات الشاعر قد ، وهذا مشهد األر  يوم البعث، ويبدو (5)الفعل للد اللة  على شدن
، بحيث استطاا الشاعر أن يعيد إنتاجه  تقاطعت وتفاعلت معه، وقد وقع بينهما تحاورم
ت ْدمي ر، ليؤكند  هزيمة   م ار  و  ل ه من مشهد  ليوم القيامة إلى مشهد  د  داخل البيت الشعري ويحون 

.  العدون 

هومن   :مع القرآن ال،ريم قوله تناصن
اث يةةةةةةةل  ال وا ت م  ةةةةةةةر  س  ثَّل ةةةةةةةوا                    ك  م  ةةةةةةةل يب  و  صَّ

ث ةةةةةةةةةةيال                       ب ةةةةةةةةةةى ل و الئ ةةةةةةةةةةه  ت م  ت ض  ةةةةةةةةةةن  ار  ب م 
 ل

م ار ه ةةةةةةةا                                           ةةةةةةةان  د  ةةةةةةا وح  ط ةةةةةةةت  ب ه  ةةةةةةا أ ح  لمَّ
لةةةةةةةيال    ب ةةةةةةةا األ عةةةةةةةزَّ ذ  ف ه  ةةةةةةةت  م ت ر  ج  ر  أ خ 

(6)                   
 ل

، ليددلن علددى طبيعددة (7)الشدداعر فددي هدذين البيتددين إحدددى ،دزوات الغنددي بدداهلليصدف 

                                           

 .45-44ينظر: نظرية النص، روالن بارت، ص (1)
ة )ن   ف(. (2)  لسان العرب، ابن منظور، مادن
 .2-1: انسورة الزلزلة، ا يات (3)
 .38ينظر: نظرية النص، روالن بارت، ص (4)
ل ة(: لسان العرب، ابن . وينظر في 30/490التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  (5) ْلز  اشتقاق )الز 

ة )ز ل ل(.  منظور، مادن
ْمر   األندلسي، ص (6)  .479ديوان ابن ز 
 .475، صالمصدر الساب  (7)
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، وللتعبيددر عددن هددذا المشددهد تندداص  الشدداعر مددع قولدده (1)الصددراا الددديني فددي ذلدد  الوقددت

، كمددددددا (2) ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئ    ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژتعددددددالى: 

؛ فا يدة األولدى (3) ژ گ ک         ک ک ژتناص  في الشطر نفسه مع قوله تعالى: 
م لت تهديًدا لقادة المشركين وحم لنْتهم تبعينة ضالل الذين أضلوهم، وأمرناهم بما ندامرهم  ح 

دددع ة  -صدددلى هللا عليددده وسدددلم -بددده، بعدددد مبعدددث الرسدددول ،  والمترفدددون هدددم: أهدددل  النن عمدددة وس 
ة  العيش، وهم  ْر   ب م ك  زام ْعظ م  أ ْهل  الشن  لة أثدره، وهدو مسدتعار هندا ، والتدمير: هدم البناء وا 

وا ية الثانيدة نزلدت فديمن  (4)لالستئصال، إذ المقصود: إهال  أهلها ولو مع بقاء ديارهم 
، تحداور  (5)يريد إيقاا الفتنة بدين المهداجرين واألنصدار فدي المديندة، لغدر  التفرقدة بيدنهم

ه، ولعلنه ذهب بهمد لهما داخل ب ددن ى نصن ، بحيدث بدي ن  الشاعر مع هاتين ا يتين وحون دد  ا أْبع 
ي دددْت  ي دددار النصدددارى اإلسدددبان، حيدددث كاندددت عدددامرًة بددداألْم  وقدددد م ح  الحددال الدددذي أصددداب د 
، وأ خددر ج  ددد  عدديش  اليددوم، فاصددابها الت،سددير والتدددمير والدددمار، فقددد أ خر جددوا مددن نعدديم  ور، 

ددن كددان األعددز  فاصددبث ذلددياًل م هاًنددا، وجدداء التندداص  مددع ا يددة الثانيدد ة منفياددا كلياددا، منهددا م 
، حيدث إن اإلخدراج حددث للنصدارى (6)وهذا قانونم للتناصن أشارت إليه )جوليدا كريسدتيفا(

اإلسبان، وكان ذل  في نص الشاعر الجديد، ب ْين م ا في ا يات لم ي ْخدر ج المهداجرون مدن 
نددده ، فددداألول ،ائدددب قدددديم م  رة، كدددذل  الحدددال فدددي اخدددتالف مشددهد الحددددث وز  ، المدينددة المندددون

 والثاني نصٌّ حاضر جديد.

  :وفي إطار الوصف يقول كذل 
                                           

 .1/381ينظر القصيدة األندلسية، عبد الحميد الهرنامة،  (1)
 .16سورة اإلسراء، آية:  (2)

 

 .8سورة المنافقون، من ا ية:  (3)
. وينظر في اشتقاق )الت ر ف(: لسان العرب، 55-15/53التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  (4)

ة )د م ر(. ة )ت ر ف(، وينظر في اشتقاق )التدمير(: لسان العرب، مادن  ابن منظور، مادن
 .28/249المصدر الساب ،  :ينظر (5)
 .78ينظر: علم النص، جوليا كريستيفا، ص (6)
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ةةةةةةةر  ف يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه                      ةةةةةةةد  الب ح  س  م ف  و 
ط ةةةةةةةةةه                       ب ةةةةةةةةةي ف  ع ب  ةةةةةةةةةات  بالسَّ ق ةةةةةةةةةد  م 

 ل
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة                       أ ق ةةةةةةول  ف يةةةةةةةةةةةةةه  ب ح 

ط ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه                      ب ق  ق ب  ةةةةةةةةر  ن  أ غ  ةةةةةةةةو  ف ر ع 
 ل

ل ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن                     ر ام  الط ل ةةةةةةةةةةةةوع  و 
طَّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه    ب ةةةةةةةةع د    ح  ل ةةةةةةةةو  س  ع 

(1)                     
 ل

ْمر   هذه األبيات واصًفا المدلل  الدذي حدلن بجندد النصدارى علدى يدد جديش  قال ابن ز 
المستعين باهلل حفيد الغني بداهلل، حيدث دارت معركدة بحريندة بينهمدا، وكدان النصدر حليدف 

ددا مددع قولدده تعددالى: (2)المسددلمين ددد الشدداعر إلددى تصددوير ذلدد  م تناصا  ٹ ٹ ٿ ژ، فعم 

، والمعدددددددروف أن فرعدددددددون كاندددددددت (3) ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
نهايتدددده الغددددرق والهددددال  فددددي البحددددر، تددددداخلت هددددذه القصددددة مددددع مددددا يرمددددي إليدددده الشدددداعر 
باسددتعمال آليددة التندداصن وهددي الشددرح، حيددث عددانى المسددلمون فددي ذلدد  الوقددت مددن أحددد 

، وقد ل ق ي  م ْصرعه هدو ومدن معده فهل،دوا (4)أمراء النصارى القراصنة المفسدين في البحر
لهددا ويسددير بهددا فدددي  جميًعددا، اسددتطاا الشدداعر أن يتحدداور مددع هددذه القصددة القرآنيددة ويحون

ة داخل نصه الشعري.  االتجاه الذي يريد، ليصل بها للد اللة التي يريد صيا،تها الخاصن

  :-صلى هللا عليه وسلم -عاته الشعرية في مولد النبي محمدومن مقطو 
ةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةم                 أ ك ت يب  ع ك  م  ةةةةةةةةةد  ج  الك ةةتَّةةةةةةةةاب  أ ي  

ةةةةةةةةةةةةةد                      ب م  ةةةةةة  أ ح  ل يف  ل ى الخ  ةةةةةةةةةةة  ال مةةةةةو  ب عن اي 
 ل

نَّن ي                                           رةةةةةةةةب  ف ةةةةةةةةَ  ةةةةةةةةن  الغ ر  ي  ط ل ةةةةةةةةوا د  ال  ت م 
ةةةةةةةد ي                     ب ةةةةةةةت  ل ةةةةةةةذ ل    ح سَّ م  م  و ا  ن  ر غ  ك  ةةةةةةةن  م 

 ل
م                  ر ك  ةةةةةةةةةح  ةةةةةةةةةان  ب س  ةةةةةةةةةل  ا لب ي  ف  ةةةةةةةةةت م  ح  رَّن  ز 

ةةةةةةد                       ب ةةةةةةن  م و ع  م  م  ر ك  ةةةةةةح  ةةةةةةة  س  رن  م  ز  ةةةةةةو  أ ل ي 
 ل

ال                           ةةةةةةةاج  ةةةةةةةائ د  ع  ص  ةةةةةةةم ح وا ل ةةةةةةةي ب الق                   فل ت س 
ةةةةةةةد ي  ب ص  ةةةةةةةل  م ق  م   ةةةةةةةا أ    مَّ ل غ ةةةةةةةو ا م  ل ت ب  و 

(5)                   
 ل

ْولدددد  رسدددول هللا  هددذه األبيدددات مدددن قصدديدة يخاطدددب الشددداعر فيهدددا ال، ت دداب بمناسدددبة م 

                                           

ْمر   األندلسي، ص (1)  .107ديوان ابن ز 
 وما بعدها. 105ينظر: المصدر الساب ، ص (2)
 .50سورة البقرة، آية:  (3)
 .105ينظر: ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (4)
 .391المصدر الساب ، ص (5)
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، وهددذه القصددائد  كددان قددد ألقاهددا فددي القصددر بددين حفددل (1)-صددلى هللا عليدده وسددلم -محمددد
والنقناد ومؤرن خي األدب، م ْدعاًة للعناية والتجويد والحفظ والتدوين كبير من األدباء 

(2.) 

 يئ ىئ     مئ حئ ژويظهددر لددي أنهددا تندداصن ،يددر مبدددددداشر مددع قولدده تعددالى: 

 ژ ھ ھ         ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ ، وكددددددذل  مددددددع قولددددددده تعددددددالى:(3) ژ جب

(4) ،
دع  مدع سدحرة   -عليده السدالم -فلعلن الشاعر تشرنب قصة سديدنا موسدى م  فرعدون، حيدث ج 

ر ة ، وكددان هددذا الجمددع فددي أسددرا وقددت تنفيددًذا ألمددر فرعددون،   ددح   ،و اْلي ددْوم : ه ددو  ي ددْوم  الزن ين ددة  الس 
ف دداء  النن يددل   ، وجدداء التندداصن مددع ا يتددين لتشددبيه هددذا المشددهد فددي مجلدد  الغنددي (5) و ه ددو  ي ددْوم  و 

إيجابيادا لددى المتلقندي باسدتعمال آليدة المبالغدة باهلل، بحيث يبالم فيه، ممنا أدنى إلى تعمي  أثره 
ْمدع  الشدعراء ل ْحظدة إلقدائهم القصدائد  فدي (6)التي أشار إليها )لوران جيني( ، ليصو نر الشداعر ج 

 حضور  م ه يب  متمثناًل في السلطان والنقناد، فاليوم  يتبينن جيند القصائد من رديئها.

 ويقول في أبياته الصباحينة:
ةةةةل                    ج  ةةةةو  ذ و خ  لَّةةةةى و ه  ا ت ج  ةةةةب اح  ع ةةةةم  ص  ا ن 

ةةح ى                     ب ةةم ل  ض  ةةاح  ش  ضَّ ةة   الو  ه  ج  ةةا ر أ   و  ل مَّ
 ل

ةةت                                            س  ب ج  ةةا   فان  ن  ةةن  ي م  ب  م  ةةح  ةةارت  الس  و غ 
ر ه ةةةةا بةةةةالج ود    ب ةةةةا ر أ ت  ب ح  ةةةةال مَّ ح                     (7)ق ةةةةد  ط ف 

 ل
هذان البيتان من قصيدة  يمدح فيها الشاعر الغني  باهلل سلطان ،رناطة، وأنشدها 
باحيات، وتعني  جمع صباحية، وهي  ْمر   قصائد الص  صباًحا، وقد ع ر ف عن ابن ز 

لقرآن ، وقد استعمل الشاعر لفظًة من ا(8)قصيدة مدحينة تنشد لألمير في الصباح 
 پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژال،ريم وهي: )انبجست( في قوله تعالى: 

                                           

 .390ينظر: ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (1)
 .1/352القصيدة األندلسية، عبد الحميد الهرنامة،  (2)
 .38سورة الشعراء، آية:  (3)
 .59سورة طه، آية:  (4)
 .19/125التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  (5)
 .55ينظر: إستراتيجة الشكل، لوران جيني، ص (6)
ْمر   األندلسي، ص (7)  .112ديوان ابن ز 
 (.1: هامش المحق  رقم )64، صالمصدر الساب  (8)
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 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

؛ أمر هللا سيدنا  -عليه السالم -، أي: حين اشتدن بقوم سيدنا موسى(1)ژٹ العطش 
الحجر، فانبجست، أي: انفجرت المياه، ودل  الفعل على  هموسى أن يضرب بعصا

ه ، ويظهر لي (2)سرعة االمتثال أن الشاعر تناصن مع هذه ا ية، وأحدث في تناصن
اللة جديدة للمفردة، ألن االنفجار  تغييًرا جزئياا، استطاا الشاعر من خالله إعطاء د 
حب التي تفج رت ماًء، وهذا االنفجار حدث بسرعة لمنا شاهدت  أسنده الشاعر إلى الس 

 (3)ث، أي:  امتأل وارتفع حتى يفي  السحب  الدديددد  اليمنى للغنين  باهلل ج ودها قد طف  
، ويحاوره ويتجاوزه بحسب المقام  المجود به، وبذل  استطاا الشاعر أن يمتصن النصن

والمقال الذي يريد أن يعبن ر  عنه، باستعمال التناصن 
(4). 

  :وقال في تهنئة السلطان
ةةةةةةةةةةةان ي                    ةةةةةةةةةةةا باأل م  ن  ةةةةةةةةةةةا ق ةةةةةةةةةةةد  ظ ف ر  يئ  ه ن 

ةةةةةةةةل   األ مةةةةةةةةان                       ب ةةةةةةةةزَّ ف ةةةةةةةةي ظ  ةةةةةةةةا الع  ن  ل  ن  و 
 ل

ةةةةةةةةةرًّا                                           ةةةةةةةةةه  األ يَّةةةةةةةةةةةةةةةةةةام غ  ج  ةةةةةةةةةت  أ و  و ال ح 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان ي                     ب ةةةةةةةةةائ ر  والتَّه  ةةةةةةةةةي بالب ش  ي   ت ح 

 ل
ةةةةةةةر اي  ه ةةةةةةةذ ا  : يةةةةةةةا ب ش  ةةةةةةة   قةةةةةةةال  الم ل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةان    ب           و  ي  ةةةةةاه ر ة  ال ع  ةةةةةةةد  ب  ع  ةةةةةو   السَّ ج                     (5)و 

 ل
ددة صددحينة  عبنددر الشدداعر فددي هددذه األبيددات عددن سددعادته بشددفاء الغنددي بدداهلل إثددر و ْعك 

أل منددت بدده
ْلدد   (6) ل دده  يددت،لنم، وجدداء الت -وهددو صددفة سددلطان الدولددة -، وشددخنص الم  ع   ندداصن وج 

 ںڱ ڱ   ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ ژ،يددددر  مباشددددر  مددددع قولدددده تعددددالى: 

                                           

 .160سورة األعراف، من ا ية:  (1)
ينظر: روح المعاني في تفسيمر القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين األلوسي، تث: علي عبد  (2)

. وينظر في اشتقاق 83-5/82ه، 1415، 1لبنان، ط -الباري عطية، دار ال،تب العلمية، بيروت
ة )ب ج  (.  )انبجست(: لسان العرب، ابن منظور، مادن

ة )ط ف ح(. (3)  لسان العرب، ابن منظور، مادن
 .125ينظر: تحليل الخطاب الشعري، محمد مفتاح، ص (4)
ْمر   األندلسي، ص (5)  .291-290ديوان ابن ز 
 .290ينظر: المصدر الساب ، ص (6)
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عليدددددده  -، تتحدددددددث ا يددددددة عددددددن نبددددددي هللا يوسددددددف(1) ژ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں
،  -السدددالم ، فالتقطددده أحدددد السدددي ارة ،  وندددداء البشدددرى مجدددازم دددبن  عنددددما ألقددداه أخوتددده فدددي الج 
ددبن ه   اق ددل  اْلغ ائ ددب  الددش  ي اْحت دديو  إ ل ْيدده  ْت ب اْلع  فيندداد ى: هددذا آن  حضددور ، والمعنددى أندده فددر ح  ، ذ 

و  بدددالعثور علدددى ،دددالم   واْبدددت ه 
، ومدددن المدددرج ث أن الشددداعر تحددداور مدددع الدددنص القرآندددي (2)

 -عليدده السددالم -وتددداخل فددي نصدده فتشددرنبه، وانتقلددت بشددرى العثددور علددى نبددي هللا يوسددف
دده فددي الحكددم، وكددان ذلدد  إلددى تمث ددل  هددذه البشددارة ب ت عدداف ي السددلطان وعودتدده لممارسددة مها من

 .  ب ْشر ى، وجاء النص منسجًما مع ا ية ال،ريمة، ومتاثنًرا بها داخل النصن الشعرين

 مع الحديث الشررف  التناص   ثانيا :
ددد  الحددديث الشددريف راف ددًدا مددن روافددد الثقافددة التددي يعتمددد عليهددا كثيددرم مددن الشددعراء، إذ  ي ع 

،  يتن،ئ الشاعر عليه لي ع من    فكرتده دعره، مدن مددح  ور ثداء  وفخدر  نحدو الغدر  الدذي يقدول فيده ش 
وفي عصر بني األحمر كانت ثقافة الشعراء متنونعًة، وانعكد  ذلد  علدى خصدائص أسداليبهم 

، مما أدنى إلدى  تشدك ل ظداهرة واضدحة بدين مفدردات الد اللدة العلميدة ذاتهدا فدي ذلد  (3)ومعانيهم
هؤالء الشعراء الذين تداثنروا بهدذه الثقافدة، وسداحاول ت ْبي دان   ، ويبدو أن ابن ز ْمر   م ن(4)العصر 

ذلدد  مددن خددالل الوقددوف علددى بعدد  النمدداذج الشددعرية التددي تندداص  الشدداعر فيهددا مددع الحددديث 
، ومن ذل  قوله: ن كانت قد أ خذت ب عًدا ،ير مباشر   النبوي الشريف، وا 

ةةةةةةةةةد     ةةةو ان ح  ف ق  ةةةى الج  ك  ةةةان  ق ةةةد  أ ذ  ن  ك   و ا 
 

ةةةةةم ائ   أ ط ل ع ةةةةةوا                      ور  فةةةةةي س  ب ن ةةةةةو  ب ةةةةةد 
 ب

ث ر    ةةةةو  َ  ك  ةةةةو  ر د  الح  ةةةةو  ةةةةن  م  ه ا م  ر د  ةةةةي ب   س 
 

ةةةةةر الف ةةةةةة  ت ز ه  ةةةةة   الخ  و اك ةةةةةب  فةةةةةي أ ف  ك 
(5)                     

 ل
ْمر   بمناسبة موت أحد أبناء الغني بداهلل، فهدو  هذان البيتان من قصيدة قالها ابن ز 

                                           

 .19سورة يوسف، آية:  (1)
لبشرى(: لسان العرب، . وينظر في اشتقاق )ا12/241التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  (2)

ة )ب ش ر(.  ابن منظور، مادن
 .2/184ينظر: القصيدة األندلسية، عبد الحميد الهرنامة،  (3)
 .2/306، المصدر الساب  (4)
ْمر   األندلسي، ص (5)  .117ديوان ابن ز 
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يدده ويحتسددب لدده األجددر دد(1)يعزن ل الصددورة تندداص  الشدداعر مددع حددديث رسددول ، ول،ددي يوصن
ددان  ي ددْات ي -صددلى هللا عليدده وسددلم -هللا دداًل ك  ، حيددث ورد فددي الحددديث الشددريف:  ... أ ن  ر ج 

ددل م   -النبددي   س  ل ْيدده  و  ددل ى هللا  ع  دده  ابددنم لدده، ف ق ددال ل دده  النبددي   -ص  ل ْيدد -وم ع  ددل ى هللا  ع  ددل م  ص  س  : -ه  و 
ق دده  النبددي   ب دده ، ف ف  ددا أ ح  م  ددول  هللا ، أ حب د   هللا  ك  : يدا رس  ب ده ؟ ف ق ددال  ، -صدلى هللا عليدده وسددلم -أ ت ح 
؟ قالوا: يا رسول هللا، مات، فقال النبدي  -صدلى هللا عليده وسدلم -ف ق ال: ما ف ع ل ابن  فالن 

ددْن  ددا تحددب  أْن ال تدداتي  بابددًا م  أبددواب الجنددة إال  و جْدت دده  ينتظددر  ؟ فقددال الرجددل: يددا ألبيدده: أم 
دْم  ًة أْم ل ، لن نا؟ قال: بدل ل ، لن ك  رسول هللا، أ ل ه  خاصن
، استحضدر الشداعر الحدديث، وتفاعدل (2)

معدده  وأدخلدده إلددى نصدده، حيددث ربددا موقددف فْقددد ابددن الغنددي بدداهلل بموفدد  فْقددد ذا  الرجددل 
وي إلددددى أنن معنددددى البندددده، ومنزلددددة  الصددددبر عظيمددددة، وقددددد ذهدددد ددددر  ب علددددى بددددن سددددلطان اله 

ل    الجن ددة ، حيددث إنن -صددلى هللا عليده وسددلم -)ينتظدر  ( فددي حددديث الرسددول :  ل يشددفن ع    ويدددخ 
، وهدددذا يدددتالءم مدددع موقدددف الفْقدددد، ول،دددي يسدددتطيع (3)الولدددد موجدددود فدددي كدددل بددداب مدددن أبوابهدددا 

ْطددداة الحدددزن الدددذي ألدددمن  دددرآةم الشددداعر مدددن خاللددده التخفيدددف مدددن و  بدددالغني بددداهلل؛ ألن  الشددداعر م 
وت ْرج مانم لبيئته، وهو ال يكون بهذه المزينة إالن إذا اقترب من متطل بات عصره 
(4). 

 :ر مْ ويقول ابن ز  
بَّةةةةة                       ةةةةم ير  م ح  ةةةةم ير  إ ل ةةةةى الضَّ ةةةةثَّ الضَّ ب 

لَّةةةةةب                  ب ل ةةةةوص  م ق  ةةةةب  ف ةةةةةي الخ  يم  ق ل  ةةةةم       ب ص 
 ل

د                       ةةةةةةاه  م  ش  ةةةةةةر  ةةةةةةت  أ ك  ن  ن ا إ ذ  ك  ةةةةةةرَّ ةةةةةةا ض  م 
ب                       ب ةةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةةل  ق ر اب ةةةةةةةةةةة  ب ت ق  ةةةةةةةةةةوز  ف ض  ف ي ح 

 ل
ةةةةةةةةةدات  ت ل ت ق ةةةةةةةةةي                      ن   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م ت ج  ن  و اح  أ ر 

ب ةةةةةةةةةةةةةب    ب ت ةةةةةةةةةةةةةَّ ل ف  وت ح                       (5)ب ت ع ةةةةةةةةةةةةةار ف  و 
 ل

                                           

ْمر   األندلسي، ص (1)  .117ينظر: ديوان ابن ز 
ث: شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة للنشر، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، ت (2)

 .24/361، 15595م، رقم الحديث 1999، 2بيروت لبنان، ط
سوريا،  -مرقاة المفاتيث شرح مشكاة المصابيث، علي بن سلطان الهروي، دار الفكر للطباعة، دمش  (3)

 .3/1253م، 2002، 1ط
ْمر   األندلسي، نه (4) ى حسين كندوح، مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية، كلية النزوا السلمي في شعر ابن ز 

 .220-219م، ص2014(، 4(، العدد )17جامعة القادسية، الديوانية، العراق، مجلد ) –ا داب
ْمر   األندلسي، ص (5)  .163ديوان ابن ز 
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يصدددون ر الشددداعر فدددي هدددذه األبيدددات العالقدددة المتيندددة التدددي تربطددده بسدددلطان ،رناطدددة، 
صلى هللا عليه وسدلم:  األرواح جندودم  -ولت بيان ذل  تناص  الشاعر مع حديث رسول هللا

، و جندود مجننددة، أي: جمدوا (1)تعارف منها ائتلف، وما تندا،ر منهدا اختلدف مجن دة، فما 
مجم عة وأنواا مختلفة، وما تعارف منها، أي: تواف  في الصفات وتناسدب فدي األخدالق، 
هددذا قبددل أن ت ْخل دد   األجسددام، فدداذا تالقددت األجسددام التددي فيهددا األرواح فددي الدددنيا ائتلفددت 

ل ق ددْت عليدده ددب مددا خ  علددى حس 
دده  إلظهددا(2) ر العالقددة التددي ، تشددرنب الشدداعر هددذا الحددديث ووظ ف 

ده وروح  الغندي بداهلل اجتمعتددا وائتلفتدا وتعارفتدا وتوافقتددا  تربطده بسدلطان ،رناطدة، حيددث إنن روح 
ل ق همددا هللا  فددي الددد ددب نيقبدل أن ي ْخل دد  جسددماهما فددي الدددنيا، فدداذا خ  ا ائتلفددت روحاهمددا علددى حس 

ة الوحدة الواحدة التي تجمع االثنين  مع بعضما. ما خلقت عليه، دلن ذل  على شد 
   :صثوقال في ،ر  الن  

                      َ ةةةةةة   ف ةةةةةةر  ل ي  ةةةةةةو  ع  ةةةةةةم  ف ه  ل  ف ب ةةةةةةثَّ ال ع 
ت ةةةةةةةةةه    ب ل م  ةةةةةةةةةم  ق ةةةةةةةةةد  ع  ل  ةةةةةةةةةل  ب ع  خ  و ال  ت ب 

(3)                    
 ل

يخاطددب الشدداعر فددي هددذا البيددت بعدد  المقددر بين مندده تنشدديًطا وحثاددا علددى التمددادي 
: -صددلى هللا عليدده وسددلم -، حيددث تندداص  مددع حددديث رسددول هللا(4)واإلفددادة فددي بددث العلددم

دن  لًما مما ينفع هللا به في أمر الن ا  في الدنيا ألجمده هللا يدوم القيامدة بل جدام م  ت م  ع   م ْن ك 
دده، (5)الن ددار   ، والحددديث فددي بيددت الشدداعر جدداء ،يددر مباشددر، بحيددث ي فهددم مددن المعنددى نفس 

دده ًرا مددع البيددت،  ددام (، التددي جدداءت وجدداء م ْنص  وعبددارة )ال تبخددل( جدداءت مقاب لددًة للفظددة )ل ج 
فددي الحددديث لتشددبيه النددار باللن جددام فددي فددم كدداتم العلددم تشددبيًها بليًغددا، وهددذا وعيدددم شددديدم، ال 

                                           

 .13/319(، 7935مسند اإلمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث ) (1)
ينظر: إرشاد الساري لشرح صحيث البخاري، أحمد العسقالني المصري، المطبعة ال،برى األميرية،  (2)

 .5/325ه، 1323، 7مصر، ط –اإلسكندرية
ْمر   األندلسي، ص (3)  .221ديوان ابن ز 
 .220ينظر: المصدر الساب ، ص (4)
 –ي، دار إحياء ال،تب العربيةسنن ابن ماجه، ابن ماجه محمد القزويني، تث: محمد فؤاد عبد الباق (5)

 .1/97(، 265سوريا، )د. ط(، رقم الحديث )
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دددْتم  دنيويادددا ن كدددان ،دددر  ذلددد  ال،  ، ولعدددل  الشددداعر أراد مدددن هدددذا االستحضدددار (1)سدددينما وا 
ْلًما با ه وي ْخف ي ه .تحذير  من آتاه  هللا ع   الن يد س 

 نفسها: القصيدةويقول في 
ةةةةةةةةةةم                        ل  ث ةةةةةةةةةل  ع  ةةةةةةةةةيل ة  ل ةةةةةةةةةة   م  س  و أ ي  و 

ت ةةةةةةةه    ب ل  ةةةةةةةل  ع م  ةةةةةةة   أ و  ع م  ل  ي ف يةةةةةةةد  الخ 
(2)                    

 ل
ْلدددم ، وفدددي هدددذا البيدددت تنددداصٌّ مدددع قدددول  يسدددتمرن الشددداعر فدددي الحدددديث عدددن فضدددل الع 

هللا عليددده وسدددلم:  إذا مدددات اإلنسدددان انقطدددع عنددده عملددده إالن مدددن ثالثدددة : صدددلى  -الرسدددول
ددع  بدده، أو ولددد  صددالث  يدددعو لدده  صدددقة  جاريددة ، أو علددم  ي ْنت ف 
، ولعددلن الشدداعر يرمددي إلددى (3)

تقديم نصيحة  تفيد أهمينة نشر العلم، وهو ما ي نتف ع به الندا ،  كتعلديم وتصدنيف 
وي عدد   (4)

ر ه  فدي  ذل  وسيلًة لانسان ي كتسب بها األجر بعد الممات، أخذ الشاعر هذا المعنى ليمدرن
ف ده  مدن ذلد  التوجيده  نحدو  األفضدل،  ه، وه د  بيته، ليدنعك  ذلد  علدى قدار  البيدت ومسدتم ع 

ب رؤيته ومنطل قاته الدينية واالجتماعية، وتجربته الشخصية حس 
 :وقال كذل  .(5)

ةب   ل ةى الغ ي  ه ا ع  د  د   ةو ة                        ب ع ي ش    س  ع  د 
ةةا                       ب ي  ةةت  ر ام  ب ور ك  ةةى و  م  ةةا ال م ر  ل  ب ه  ط  ق ةةر  و 

 ل
ا                        ام ه  ةةه  ق  س  ف ةةو   ال ص  و  ا ب ةةَخ  ةةه  ر ش  و 

ةةةةةةا                       ب ي  ةةةةةةيب  الم ن او  ةةةةةةو ي ت ص  ل ع لَّةةةةةة   إ ذ  ت ن 
 ل

ةةةةةةةي                       لةةةةةةةيل  إ نَّن  و  هللا  إب  ةةةةةةةد  ذ ا   ع  و 
ةةةةةةا  ب ةةةةةةب ي  كاف ي  س  يةةةةةةت  ب ةةةةةةه  وهللا  ح  م ن 

(6)                     
 ل

ف مخاطًبدا القاضدي  يحيدى بدن عاصدم هذا م م ا قاله الشداعر فدي ،در   التصدو 
(7) ،

ف: التخل ددددددد  بددددددداخالق اإللهيدددددددة، وتصدددددددفية القلدددددددب، وبدددددددْذل المجهدددددددود، واألنددددددد   والتصدددددددو 

                                           

ينظر: في  القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد الحدادي، المكتبة التجارية ال،برى، مصر،  (1)
 .3/145ه، 1356، 1ط

ْمر   األندلسي، ص (2)  .221ديوان ابن ز 
 .74/438(، 884ث )مسند اإلمام أحمد بن حنبل، رقم الحدي (3)
 

 .1/437في  القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد الحدادي،  (4)
 .1/487ينظر: القصيدة األندلسية، عبد الحميد الهرنامة،  (5)
ْمر   األندلسي، ص (6)  .212ديوان ابن ز 
 .211ينظر: المصدر الساب ، ص (7)
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دددا مدددع قدددول الرسدددول(1)بدددالمعبود :  يايهدددا -صدددلى هللا عليددده وسدددلم -، ولعدددلن فدددي قولددده تناصا
نمدددا ألمدددر   مدددا ندددوى  ، تدددداخل  ندددص  الحدددديث مدددع قدددول (2)الندددا ، إنن مدددا األعمدددال بالنيندددة وا 

دددا ، ائًبدددا، وقدددد اسدددتقاه  الشددداعر ليتضدددرنا بددده إلدددى هللا ويددددعو ه بدددان يتدددوب الشددداعر باعتبددداره نصا
ددل  أبيددات القصدديدة يحمددل إقالًعددا عددن الددذنوب ورجوًعددا إلددى هللا، وتخل ددل هددذه التوبددة   عليدده، فج 

ل ها تصيب م ْرم اها وت ت ق ب ل  من هللا خالصم ل ه ، لع   سبحانه وتعالى. -دعوةم إلى هللا  وا 
ْمر  و   :هشيخ   مادًحا    قال ابن ز 

ط اب ت ةةةة   الت ةةةةي                       ةةةةن  إ الَّ خ  ل ةةةةو  ل ةةةةم  ي ك  و 
ر                           ب ةةةةةةح  ةةةةةةن  الس   ةةةةةةال ل  م  ةةةةةةف  الح  ي  ةةةةةةا ك  ةةةةةةا ب ه  رن  ت ر 

 ل
ل ةةةةوب  ب ن ور ه ةةةةا                        ل ةةةةو الق  ةةةةم  ت ج  ك  ةةةةن  ح  ف م 

ةةةيص    ب ص  ةةةا التَّخ  ي ب ه  ةةةاد  ةةةر   ت ه  ةةةال م األ م  ةةةن  ع  م 
(3)                                          

 ل
، وابددن مددرزوق مددن (4)يمدددح الشدداعر فددي هددذين البيتددين شدديخه عبددد هللا بددن مددرزوق 

يهم، ، وفدي سدياق هدذا المددح يتنضدث (5)العلماء الدذين أخدذ الشداعر عدْنهم وتتلمدذ علدى أْيدد 
ددْحًرا، -ى هللا عليدده وسددلمصددل -أن الشدداعر تندداص  مددع قددول رسددول هللا ددن البيددان س  :  إنن م 

ًة  ْكم  عر ح  نن من الشن  وا 
دن  (6) ْحًرا(:  الرجدل  يكدون عليده الحد   وهدو أ ْلح  ، والمراد بد )الب ي ان س 

و  مددن صدداحب الحدد ، في ْسددحر  القددوم  ببياندده فيددذهب بددالح ن   بدداْلح ج 
، ويبدددو أن الشدداعر (7)

طابتدده ناصددعة ال يتخلنلهددا  مددار   تحددوياًل لهددذا المعنددى؛ ألن ، فخ  الشدديا ال ي ددْذهب  بددالح ن 

                                           

 .445ة، صينظر: القصيدة األندلسية، عبد الحميد الهرنام (1)
وسننه وأيامه، محمد  –صلى هللا عليه وسلم -الجامع المسند الصحيث المختصر من أمور رسول هللا (2)

، 1لبنان، ط –بن إسماعيل البخاري، تث: محمد زهير بن الناصر، دار طوق النجاة للطباعة، بيروتا
 .9/22(، 6953ه، رقم الحديث )1422

ْمر   األندلسي، ص (3)  .295ديوان ابن ز 
 .295ينظر: المصدر الساب ، ص (4)
 .2/302اإلحاطة في أخبار ،رناطة، لسان الدين بن الخطيب،  (5)
مسند ابن أبي شيبة، أبوبكر بن أبي شيبة العبسي، تث: عادل العزازي، أحمد المزيدي، دار الوطن  (6)

 .1/261(، 392م، رقم الحديث )1997، 1للنشر، السعودية، ط
لبندددان، )د.  -تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العال المباركفوري، دار ال،تب العلميددة، بيددروت (7)

 .8/110ط(، )د. ت(، 
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داا، وهي هادفةم، واسدتعمل الشداعر نْفيادا جزئيادا للدنصن الغائدب، بينمدا اسدتدعى  زْيف أو خ 
ددم  شدديخه تجلددو  ك  عبددارة )الشددعر حكمددة( فددي بيتدده لت،ددون موازيددًة فددي المعنددى لمددا أراده، ف ح 

ددددالقلددددوب بنورهددددا، ومعنددددى ) ددددْن الشن  ددددةً إ ن  م  ْكم  ( فددددي الحددددديث:  قددددواًل صددددادًقا مطابًقددددا ْعر  ح 
 ، وجاء استحضار الحديث مناسًبا لما أراد الشاعر التعبير  عنه.(1)للح  

                                           

 .8/110تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العال المباركفوري،  (1)



 

 المبحةةث الثاني

 التناص  األدبي  
ع ر ي    .أوال : التناص  الش  

ث ل ي   ثاني ا: التناص    .الم 
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 أوال : التناص  الشعري:
 ونضدددالهم وأفدددراحهم وأحدددزانهم مسدددجاًل  ،الحافدددل بتددداريخهمالشدددعر هدددو ديدددوان العدددرب 

فهو يمثل الموروث األدبدي، لدذا نجدد األدبداء الشدعراء يحا،ونده عبدر عصدروهم  لوقائعهم،
ْمددر   الددذي حدداول المختلفددة والعصددر األندلسددي امتددداًدا لدد ذل ، ومددن شددعرائه شدداعرنا ابددن ز 

ددده الشدددعري  التواصدددل مدددع هدددذا المدددوروث، فاخدددذ يحددداور نصوصددده الشدددعرية، وجددداء تناصن
دده  متنوًعددا بددين العصددر الجدداهلين واإلسددالمين واألمددوين والعباسددين ومددع عصددر الشدداعر نفس 

، والذي عاش فيه ونظم فيه شدعره الدذي حدا،ى فيده م دن قبل د ه مدن الشدعراء، وهو األندلسين
سواءم أ،انت تل  المحا،اة مباشرة أم ،ير مباشرة، وفيما ياتي تفصيل ذل 
(1). 

   :الشعري المباشر تناص  ال -أ
في هذا النوا يستحضر الشاعر مدن مخزونده الثقدافي مدا يحفدظ مدن القصديد بشدكل 
 مباشددر، بحيددث ال يصددعب ا،تشددافه، وبالتددالي يسددتطيع القددار  تحديددده، ومددن أمثلددة ذلدد 

 قوله:
ةةةةةةةةةةةةةةةةم :                  ةةةةةان  أ رره  ةةةةةاب  الب ي  ب  ت  أ ر  ةةةةةو  ع  د  و 

م     ب دَّ ةةن  م ت ةةر  ةةع ر اء  م  ر  الش  ةةاد  ةةةةةةةةم  غ   ك 
(2)                  

 ل
دددْعًدا ون ْصدددًرا اْبن دددي  األحمدددر   البيدددت مدددن قصددديدة يمددددح فيهدددا الشددداعر األميدددرين س 
(3)، 

 وتناصن الشاعر هنا مع قول عنترة: 
م                   دَّ ةةةةةةن  م ت ةةةةةةر  ةةةةةةع ر اء  م  ر  الش  ةةةةةةاد  ه ةةةةةةل  غ 

ةةةةةد  ت ةةةةةو ه م   ب ار  ب ع  ةةةةةت  الةةةةةدَّ ف  أ م  ه ةةةةةل  ع ر 
(4)                  

 ل
                                           

، 120، 99، 67، 53، 34ان الشدداعر: صسدداذكر هنددا بعدد  المواضددع للدراسددة، وينظددر بقينتهددا فددي ديددو  (1)
123 ،126 ،130 ،132 ،138 ،143 ،159 ،167 ،262 ،264 ،295 ،304 ،324 ،413 ،
419 ،435 ،457 ،488 ،505 ،540 ،548. 

 .487ديوان ابن زمر  األندلسي، ص( 2)
 .483ينظر: المصدر الساب ، ص( 3)
م، 1992، 1لبنان، ط -الشرق العربي، بيروتديوان عنترة بن شداد، تث: بدر الدين حمامي، دار ( 4)
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 وهنا  تناصٌّ آخر  مع قول ابن الخطيب أستاذ ابن ز ْمر  حيث قال: 
ةةةةةةةةةةةةةةةةل                   ةةةا ل ةةةم  ي ق  ه  ل ي  ت ةةةر ة  ع  ن  أ و  مةةةرَّ ع 

م    ب دَّ ةن  م ت ةر  ع راء  م  ر  الشَّ ةةةةةةاد   ه ل  غ 
(1)                  

 ل
؟ (2)يتساءل عنترة في بيته عن الشعراء:  هل تركوا شديًئا ينظدر فيده لدم ينظدروا فيده 

ْمر    يردن على تساؤله من خالل معارضدته لده، أو ؟ وكا(3) هل تركوا مقااًل لقائل  نن ابن  ز 
ويتنفدد  الشدداعران فددي البحددر الشددعري  (4)كمددا يسددميها محمددد مفتدداح  التصددريث بالمعارضددة 

دددد   القددددار  معدددده أن  والقافيددددة، ولعددددل ابددددن زمددددر  يريددددد أن يثبددددت جدارتدددده الشددددعرية إْذ  ي ح 
الشاعر خاضدعم لتجربدة  شدعرينة  حقيقيدة 
التنداصن مدع أحدد شدعراء المعلنقدات دلدياًل  وجداء (5)

 على نضوج تجربته الشعرية من ناحية، ومقدرته على مجاراتهم من ناحية أخرى.
:ة على تجربته في الحياة قولهة الدالن ين م  ك  ومن أبياته الح    

ر  أ ه ل ه                   ف  م ن  غ ي  ت د ي الم ع رو  م ن  ي ج  و 
ةةاب    ب ةةد  خ  ةةائ ل ه  ف ق  ةة   س  ف  يةةه  وأ خ  ر اج 

(6)                  
 ل

يظهر لي من خالل هذا البيت أن الشاعر قد تناصن مع بيت زهير بن أبي 
ْلم ى:  س 

ةةر  أ ه ل ةةه                   ي  ع ةةل  الم ع ةةروف  فةةي غ  ةةن  ي ف  م  و 
م   ب ةةةةد  ر ن  ةةةةه  و  ل ي  ةةةةا ع  ةةةةد    ذ مًّ م  ةةةةن  ح  ي ك 

(7)                  
 ل

مده لمدن ال يسدتحقنه؛ كدان  ومعنى ذل  أن من  وضع معروفه في ،ير موضدعه وقدن
                                           

، 1المغرب، ط –ديوان لسان الدين بن الخطيب، تث: محمد مفتاح، دار الثقافة والتوزيع، الدار البيضاء( 1)
 .2/540م، 1989

، )د. 2لبنان، ط –كتاب األ،اني، أبو الفرج األصفهاني، تث: سمير جابر، دار الفكر للطباعة، بيروت( 2)
 .9/255ت(، 

األمالي وشذور األمالي والنوادر، أبو علي القالي، عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد ( 3)
 .2/146م، 1926، 2مصر، ط -األصمعي، دار ال،تب المصرية، القاهرة

 .55ينظر في هذا البحث، ص( 4)
 .2/142القصيدة األندلسية، عبد الحميد الهرنامة، ( 5)
 .148ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (6)
ْلم ى، تث: علي حسن فاعور، دار ال،تب العلمية، بيروت (7) م، 1988، 1لبنان، ط -ديوان زهير بن أبي س 
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م على صنيعه  ، أخذ ابدن زمدر  ذلد  متالعًبدا بدالنص، وقدد (1)جزاؤه الذم  بدل الحمد، وند 
ددْن ي ْجت ددد ي(، أي: سددال، أو مددن  أدخددل عليدده بعدد  التشددويش، ويظهددر ذلدد  فددي عبددارة )م 

يبحدث عدن المعدروف فعليده أن يسدال عدن أهلده، ومدن ، والمعنى عندده: أن مدن (2)السؤال
ددال  قيمددًة جمالينددًة تدددل   م  يفعددل ،يددر ذلدد  فقددد خدداب م رجدداه  وأخفدد  جوابدده، وك ددال  البيتددين ح 

 على حكمة  وتجر بة في الحياة.
  :وبة والرجوا إلى هللا يقول الشاعروفي إطار الحكمة والت

ةةةةال  هللا  بةةةةاطال    ةةةةا خ  ء  م  ةةةةي  ةةةةلَّ ش                 ر أ   ك 
ي ةا  ب ة    ف ان  ةو   الح  ةا س  ةود  م  ك لَّ و ج  و 

(3)                  
 ل
، وكنددت  أشددرت  إلددى جنددوح الشدداعر (4)هددذا البيددت مددن قصدديدة فددي ،ددر  التصددونف

وحانيددة مددن قلددب  وروح وتوبددة وخددوف، ورًضددى (5)إلددى الصددوفية ر الجددواهر الر  ، حيددث ت ددذكن
 وفي معر   هذا الحديث تناص  الشاعر مع قول لبيد بن أبي ربيعة:  (6)و،ير ها

ةةةل                    ةةةةةةةال  هللا  ب اط  ةةةا خ  ء  م  ةةةي  ةةةل  ش  أ ال  ك 
ال ةةةةةة  ز ائ ةةةةةةةةةةةةةةل    ب ةةةةةيم  ال  م ح  ةةةةةل  ن ع  وك 

(7)                  
 ل

 

والمعندى فدي  ،(8) لبيددقدول وهذا بيت مشهور،  يقال: إنن أصدق بيت قالتده العدرب هدو 
دده الخطدداب فددي بيتدده لنفسدده، دلن علددى ذلدد   البيتددين يكدداد يكددون واحددًدا، إالن أن ابددن زمددر  وجن
: )رأى(، فهددو يددرى أن هللا هددو وحددده المخصددوص بالعبددادة، وكددل  شدديء فددي هددذه الدددنيا  الفعددل 

 ، عزن وجل.فان  وال يبقى إالن هو، وهذه من المعاني التي تذكن ر بالتوبة والخوف من هللا

                                           

ْلم ى، ص (1)  (.55: هامش المحق  رقم )111ديوان زهير بن أبي س 
ة )ج د ا(.( 2)  ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادن
 .212مر  األندلسي، صديوان ابن ز  (3)
 .211ينظر: المصدر الساب ، ص( 4)
 .2/16ينظر: أزهار الريا  في أخبار عيا ، المقنري،  (5)
 .1/457ينظر: القصيدة األندلسية، عبد الحميد الهرنامة، ( 6)
 .85، ص2004، 1لبنان، ط –ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تث: عبدو طمنا ، دار المعرفة، بيروت (7)
قد الفريد، ابن عبد ربه األندلسي، دار ال،تب العلمية، بيروت (8)  .6/122ه، 1404، 1لبنان، ط -الع 
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   :وقد أل م  به الحزن  ومن شعره متشوًقا
ي النَّةةةو                      ةةةد  ةةةةةةةةةةا أي  ت ه  اذ ب  ةةةا ن ظ ةةةر ة  ج  ي 

م اء                     ب ةةةةةةي ب ةةةةةةد  م ع  لَّت  أ د  ةةةةةةت ه  تَّةةةةةةى اس  ح 
 ل

ةةةةى                    ةةةةاد ي باأل س  ةةةةة  ت ن  ي  ةةةةن  ل ةةةةي ب ث ان  م 
ةةواء   ق ةةد      ب ف ت  ف ةةي الغ ل  ةةر  اتَّئ ةةد  أس 

(1)                  
 ل

صدددلى هللا عليددده  -هدددذه األبيدددات مدددن قصددديدة ألقاهدددا الشددداعر فدددي مولدددد رسدددول هللا
سددة، حيددث مقددام  الرسددول-وسددلم ر فيهددا لحظددات  وداا  األراضددي المقدن صددلى هللا  -، يصددون

، واصددًفا ا ة  حددزن  مم، ول،ددي عليدده وسددلم، ومددا يصدداحب ذلدد  مددن دمددوا وشدددن لدددموا وكانهددا د 
 ت،تمل الصورة تناص  الشاعر مع قول أبي تمام:

ةةةةةةةةةو اء                     ةةةةت  فةةةةي  الغ ل  ب ي  ق ةةةةد    اتَّئ ةةةةب  أ ر 
ر ائ ي   ب ةةةج  ةةةت م  س  ل ةةةةةةةةةةةون  و أ ن  ةةةم  ت ع ذ  ك 

(2)                 
 ل

ة  ألفددداظ  فدددي صددددر البيدددت وجعلهدددا كلمدددًة  دددد  ، وهكدددذا فعدددل ابدددن (3)واحددددةً وقدددد جمدددع ع 
م دل مبالغدًة فدي الوصدف، حتدى يقدال: أندت قدد  زمر ؛ ألن مشهد بكاء العيون دًما ربمدا ح 

والمحبندة؛ لدذا تالحدم شدطر بيدت أبدي تمدام مدع بيدت ابدن زمدر  ليناسدب  وجدأسرفت في ال
 موضوا الشاعر.
 دون: لْ صديقه ابن خ   وقال مخاطباً 
ل ى في   يَّا   أ ج  ح ىم ح  د    الع ي ون  م ن  الض  ه  ا   م ن  الشَّ ف  ل ى في الش  ر    أ ح  ك  ذ    (4)و 

ًرا  ًقا إليه، متدذكن هذا بيت من قصيدة يخاطب فيها الشاعر صديقه ابن خلدون متشون
، وهددذا البيددت مددن المراسددالت الشددعرية، وقددد تندداصن الشدداعر فيدده (5)عهددود الصددحبة بيددنهم
 مع قول ابن الخطيب:

                                           

 .363ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (1)
 .1/86ديوان أبي تمام، تث: محيي الدين الصبيحي  (2)
المعارف،  ينظر: الموازنة بين أبي تمام والبحتري، أبو القاسم ا مدي، تث:، سيد أحمد صقر، دار (3)

 .1/470، )د. ط(، )د. ت(، 4مصر، ط -القاهرة
 .381ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (4)
 .379ينظر: المصدر الساب ، ص (5)
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ل وب  م ن  الم ن ى               ق  ه ى ف ي ال  ب    أ ش  ح  د    و  ه  ا   من الشَّ ف  ل ى في الش  ر    أ ح  ك  ذ                     (1)و 
بان له منزلة عالية في قلبه تفوق كدل مدا يتمننداه ،  هنا ابن الخطيب يصف ممدوحه

ْكددر سدديرته علددى الشددفاه أشددهى مددن العسددل، تندداصن ابددن زمددر  مددع هددذا التقسدديم، وقددد  وذ 
أحدددث بعدد  التشددويش علددى بيددت ابددن الخطيددب، حيددث قصددد وجدده ممدوحدده ولددم يقصددد 

ْكددره وسدديرته أحلددى دح ى، وذ  مددن لددذ ة   عسددل  منزلتده، ففيدده نددورم وضددياءم أْجل ددى مددن نددور الض 
د.  النحل؛ وهكذا أعطى ابن زمر  البيت دفعًة إلى األمام نحو االستمرار والتجدن

 :ومن شعره مادحًا سلطانه
ات م                     ة  ح  م اح  اء  إ ي ال  ف ي س  ب ان    ذ ك  ح  و في  ب ال غ ة  س  ر  ام  ع م  ق د  و ا 

(2)                   
يشير الشاعر في هذا البيت إلدى مجموعدة  مدن الصدفات أ سدندت إلدى أندا  اتصدفوا بهدا، 

دددل البيدددت   -كمدددا يبددددو -فهدددو ي ْصدددب غ ها م  علدددى ممدوحددده الغندددىن  بددداهلل سدددلطان ،رناطدددة، وح 
ا مع بيت أبي تمام  القائل:  تناصا

ةةةةماحة حةةةةات م                     و فةةةةي س  ةةةةر  ام  ع م  ةةةةد  إ ق 
ةةم  أ ح    ب ل  ةةاء  إ ي ةةال  فةةي ح                    (3)ن ةةف  فةةي ذ ك 

 ل
، وهددددددو  الشدددددداعر الفددددددار   ددددددر ب  ْعددددددد ي ك  و بددددددن م  ددددددام  يشددددددبنه ممدوحدددددده بعمددددددر  وأبددددددو تمن

، فضددداًل علدددى أنددده كدددريمم جدددوادم مثدددل حدددات م الطدددائي، وهدددو كدددذل  حلددديم مثدددل (4)المشدددهور 
األحنف بن قي  الذي  ي ضرب به المثل في الحلم والوقدار 
دالوة(5) علدى ذكداءه، فهدو  ، ع 

يشددبنه إيددا  بددن معاويددة الددذي  ي ضددرب بدده المثددل فددي الددذكاء والددرأي والسددؤدد والعقددل 
(6) ،

                                           

 .1/296ديوان لسان الدين بن الخطيب،  (1)
 .485. ومثل هذا البيت في هذا الديوان، ص497ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (2)
 .1/368ديوان أبي تمام، تث: محيي الدين الصبيحي  (3)
اإلصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي العسقالني، تث: محمد علي البجاوي، دار الجيل للطباعة،  (4)

 .4/686ه، 1412، 1لبنان، ط -بيروت
ف دي، تث: أحمد األرناؤوط (5) التراث،  زكي مصطفى، دار إحياء –الوافي بالوفيات، صالح الدين الص 

 .16/205م، 2000لبنان،  –بيروت
 .9/261المصدر الساب ،  (6)
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ل هددذه الصددفات صددْوب ممدوحدده الغنددي  يتددداخل هددذا البيددت مددع بيددت ابددن زمددر  وقددد حددون
ًيددا فيهددا، حيددث أضدداف لهددا اسددًما  ي ضددرب بدده المثددل فددي البال،ددة والفصدداحة  بدداهلل، م ن من 
(1) 

ددحْ  ، وهددذا فددي نظددر الباحددث دالٌّ علددى فصدداحة لسددان الممدددوح وبال،تدده، وهددو س  ب ان  وائددل 
ًدا يجمع الحاضر والغائب في بيت واحد جديد.  وباستعمال التناصن أصبث النصن موح 

 :  الساب  يقولثل الغر  وفي م  
ر                     ةةةةه  ق ةةةةد  ما  ر اش  ةةةةه  ب  س  ةةةةت  ل ل غ ةةةةر  ق  ف وَّ

د هللا    ب ةةةةةةدَّ س  ةةةةةةا                   و  م  اء  م ر  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  ل أل ع 
 ل

ةةةةل م                     يةةةةه  ب ةةةةذ ي س  ر ام  ةةةةاب  و  م  أ ص  ةةةةه  س 
ةم ا     ب َ  األ ق صةى ف َّ ص  م ى الغ ر  د  ر  ل ق 

(2)                  
 ل

بددالفتوح هددذان بيتددان ممددا مدددح بدده ابددن زمددر  الغنددي بدداهلل سددلطان ،رناطددة مهننًئددا لدده 
واالنتصددار علددى األعددداء، وقددار  األبيددات يالحددظ أن الشدداعر تندداصن مددع قددول الشددريف 

:  الرضين
ةةةةل م                     يةةةةه  ب ةةةةذ ي س  ر ام  ةةةةاب  و  م  أ ص  ةةةةه  س 

ةةةا     ب م  ع ت  م ر  ةةةد  ةةةد  أ ب  ةةةن  بةةةالع راق  ل ق  م 
(3)                  

 ل
ْت بينهولعددلن الشددريف يعبنددر عددن عالقددة  تجمددع بددين محبدد ددد  ا المسددافة، يقددول مددوبين ب ع 

عبدد هللا الغدددامي معبن ددًرا عددن جمددال الصددورة:  فقدد حددرن  الشدداعر سددهم العددين مددن الحجدداز 
، تدداخل هدذا البيدت مدع (4)إلى العراق، وهدذه صدورة شدعرية رائعدة فدي تعبيرهدا عدن زمنهدا 

منحه و جهدًة لدم قول ابن زمر ، ومن المرجنث أن األخير ع م د إلى إضمار البيت، بحيث 
دددي،  سن  ، إضدددافة إلدددى أنددده ح  دددز ال  دددْهم  ق ت دددال  ون  دددْهم  الغندددي بددداهلل س  يكدددن القدددار  يتوقنعهدددا، ألن س 
ا واالنتصددددار  علدددديهم، ويعتقددددد الباحددددث أن الشدددداعر  ددددد  اسددددتطاا مددددن خاللدددده د   أوكددددار الع 

دْهم ( لت تفاعدل أصاب في اختيار هذا البيت، وجاء تداخله مترابًطدا بحيدث جداءت لفظدة )س 
 مع جميع األلفاظ محقن قًة الهدف المطلوب، ومتناسقًة مع ،ر  األبيات وحدث ها.

                                           

تاريا دمش ، أبو القاسم على بن الحسن بن عسا،ر، تث: عمرو العمروي، دار الفكر للطباعة،  (1)
 .20/143م، 1995لبنان، )د. ط(،  -بيروت

 .508ديوان ابن زمر ، ص (2)
لبنان،  –ديوان الشريف الرضي، تث: محمود مصطفى حالوي، دار األرقم بن األرقم للطباعة، بيروت (3)

 .2/93م، 1999، 1ط
 .341الخطيئة والتفكير، عبد هللا الغ ذ امي، ص (4)
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 :كرم سلطان ،رناطة ومن قوله واصًفا
ي ن  فةي النَّةد                      رةد  تَّان  م ا ب ي ن  ا لي ز  ش  و 

ةال    ب ج  ةث  ب ةذَّ وأخ  ةود  الغ ي                    (1)ف ج ود    ج 
 ل

الشدداعر فددي هددذا البيددت الغنددي بدداهلل إثددر مسدداعدته لبنددي مددرين فددي اسددتعادة يمدددح 
 ، وقد تناصن الشاعر مع قول ربيعة الرقنين  الشاعر العباسي:(2)دولتهم في المغرب

ي ن  فةي النَّةد                      رةد  ةا ب ةي ن  الي ز  تَّان  م  ل ش 
ةةات م   ب ةةر   ابةةن  ح  ةةةةةةةم  واأل غ  ل ي  رةةد  س  ي ز 

(3)                  
 ل
ْقم  :  م   وهنا  تناصٌّ آخر  مع قول أبي الش 

ي ن  فةي النَّةد                      رةد  ةا ب ةي ن  الي ز  تَّان  م  ل ش 
ةد    ب ةار م  والم ج  إذ ا ع دَّ في  النَّةال  الم ك 

(4)                  
 ل
ل ب دددين  قن ين يمددددح يزيدددد  بدددن  حدددات م الم ه  دددل م ين فدددالر  دددْيد الس  ويهجدددو يزيدددد بدددن أ س 

دددا أبدددو (5) ، أمن
ْقم    فيفعل العك ، يمددح يزيدد بدن أسديد ويهجدو يزيدد المهلنبدي م  الش 
، إالن أن ابدن زمدر  (6)

ل  علدى أهدل ال،درم ه دو  الغندي بداهلل، فعطداؤه عطداءم  عم ل على تمويه القار  ليكون المفض 
، ولددم يقتصددر علددى المددال فحْسددب، بددل زاد  ددر ين  السددترجاا  بددذ و  اه  إلددى مسدداعدة بنددي م  ددد  ت ع 

ددْم فددي المغددرب م ْل، ه 
، هكددذا اسددتطاا ابددن زمددر  أن يمددار  سددلطته علددى الددنصن القددديم، (7)

 وقد عم ل على تسويته وتحويله في االتجاه الذي يريد. 
 :أفضال السلطان عليه ومن قوله شا،ًرا

ةةا     ةةان  ن ظ م ه  س  ع  إ ح  ةةم  ةةا السَّ ي قي  ةةد  ف يه 
ا                     ب يَّةةةةةد  ا ت ق  ةةةةةد  ةةةةةان  ق ي  س  ح  ةةةةةد  اإل  ج  ةةةةةن  و   وم 

 ل

                                           

 .54ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (1)
 .50ينظر: المصدر الساب ، ص (2)
م، 1980، 1سوريا، ط -اني، دار إحياء التراث العربي، دمش شعر ربيعة الرقني، تث: زكي ذا،ر الع (3)

 .60ص
م، 1995، 1لبنان، ط -ديوان أبي الشمقم ، تث: واضث محمد الصمد، دار ال،تب العلمية، بيروت (4)

 .40ص
 .272، 16/271ينظر: كتاب األ،اني، أبو الفرج األصفهاني،  (5)
 .40ينظر: ديوان أبي الشمقم ، ص (6)
 .50وان ابن زمر  األندلسي، صينظر: دي (7)
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ةةةائ م                     ا   غ م  ةةةد  ةةةن  ن  ةةةه  م  لي  ت  ع  ةةةاد  ج  و 
ا  ب د  ةةةدَّ ةةةد   مةةةا ت ب  ر   النَّ ةةةن  د  ةةةت  م  ف ن ظَّم 

(1)                  
 ل

ددر يتحدددث ا ْسددن كددرم الغنددي بدداهلل لدده، فهددو لددم يقصن لشدداعر فددي هددذه األبيددات عددن ح 
، وفددي هددذين البيتددين تندداصٌّ مباشددر مددع قددول أبددي (2)معدده، وأعطدداه المنزلددة التددي يسددتح 

 الطينب المتنبني:
بَّةةةةة       ةةةةي فةةةةي  ذ ر ا   م ح  س  ت  ن ف  ق يَّةةةةد  و 

ا  ب يَّةةةةد  ا ت ق  ةةةةد  سةةةةان  ق ي  ح  ةةةةد  اإل  ج  ةةةةن  و  م  و 
(3)                  

 ل
بادددا لددد ، وبدددينن سدددبب  والمعندددى عندددد المتنبندددي مخاطًبدددا سددديف الدولدددة  أقمدددت  عندددد  ح 

، ويبددو أن تدداخل البيتدين (4)اإلقامة بالمصدراا األخيدر، وأن إحسدانه إليده هدو الدذي قيندده 
ا إ،رام.  جاء ليحمل نف  المعنى، ألن كل ممدوح أ،رم  شاعره أي م 

اه بددل يتعدددن  ،ببددال،رم فحْسدد هال يقددف الشدداعر علددى مدددح سددلطان آخددر   وفددي موضددع  
 به قائاًل: كونه نور هداية لمن أراد أن يهتدي   إلى

ب  ةةةةةةةه                ار  الغنةةةةةةةي   ب ر  ةةةةةةةن  د  ةةةةةةةت  م  ئ  إذ ا ج 
ةةةةر  ل                     ب ق ةةةةل  وع  ةةةةز   ف اع  ةةةةاج  الع ل ةةةةى والع  م ن 

 ل
ة ر  السَّ ئ ت  م ن  ب ح  ت ر ف  ف َ ن  ش  ة  ف ةاغ                      م اح 

اي ةة  ف ةاق ب ل    ب د  ةن  ن ةور  اله  ئ ت  م                    (5)و ا  ن  ش 
 ل

دددها فددي هددذين هيسددتمر الشدداعر فددي إصددبا  الصددفات ال،ريمددة علددى ممدوحدد ، ويؤكن
دود، وندور  ر  الشداعر ب ْحدرم فدي الع طداء  والج  ايدة لمدن أراد البيتين، والغني باهلل فدي تصدو  د  ه 

أن يضيء له طريقه، والشداعر تدداخل مباشدرة مدع قدول أسدتاذه ابدن الخطيدب حيدث مددح 
ي اب فقال:  أبا الحسن بن الج 

ت ر ف   ه  فاغ  ن  ر  النَّد   م  ئ ت  ف ي ب ح  ه  ف اق ب ل    ف َ ن  ش  ن  ئ ت  ف ي ن ار  ال ه د   م   (6)وا  ن  ش 
                                           

 .137ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (1)
 .183سيمر ودراسات، إميليو ،ارسيا ،وم ، ص-ينظر: مع شعراء األندل  والمتنبي (2)
 .286ديوان أبي الطيب المتنبي، ص (3)
لمعارف، شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، أبو البقاء العكبري، تث: مصطفى السقا وآخرين، دار ا (4)

 (.41: هامش المحق  رقم )1/292م، 1978لبنان، )د. ط(،  -بيروت
 .433ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (5)
 .2/736ديوان لسان الدين بن الخطيب،  (6)
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الوًة علدى القافيدة والبحدر، وكدانن التلميدذ سدار إنن ،ر  البيتين هو نفسه المدح،  ع 
 على خ ط ى أستاذه، وربما نالحظ االختالف في شخص الممدوح لدى ك ال  الشاعرْين.

 نئة سلطانه أنشد قائاًل:وفي ته
ا                    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح  الم ب ةةةةين  ع وائ ةةةةد  ت  د  ل ل ف  ت ع ةةةةوَّ

ةةا   ب من  م  ح  ا                  ف ةةال  ق ط ةةع  الةةرَّ د  ةةوَّ ةةان  ع  ك 
 ل

ةةةد  أ ه ل ةةةه :                    ش  م ي ن  ةةةال  ل ةةةى اإلس  ةةةَ  ع  ح  و 
ا   ب د  ةا ت ع ةوَّ ه ةر    م  ةن  د  ر ئ  م   ل ك ل   ام 

(1)                  
 ل

، وقدددد تنددداصن (2)يمدددح ابدددن زمدددر  فدددي هدددذين البيتدددين الغندددي  بددداهلل مهننًئدددا بانتصددداراته
 الشاعر مع المتنبي في قوله: 

ا                    د  ةةةا ت ع ةةةو  ةةةر    م  ه  ةةةن  د  ةةةر ئ  م  ل ك ةةةل   ام 
ا  ب ةد  ل ة  الطَّع ةن  فةي  الع  و  ي ف  الدَّ ة  س  وع اد 

(3)                  
 ل

 وربما تناصن ابن زمر  مع قول حات م الطائي: 
ال ةةةةة   و اف ةةةةةر                     ةةةةةال ي، إنَّ م  ح  رنةةةةةي و  ذ ر 

ا  ب د  ةا تع ةوَّ ل ةى م  ةار  ع  ك ل  امةرئ  ج  و 
(4)                  

 ل
، وعدادة هدذا  ده بدال ت،لندف  والمعنى عند المتنبي أن كل امدر   يعمدل بعادتده ومدا تعدون

الممدوح أن يغزو  أعداءه، ويقتلهم ويطعنهم برمحه
هدذا المعندى إلدى أبيدات ابدن  ، انتقدل(5)

زمدر ، ويبددو أنن قدانون إعددادة الدنص الغائدب هندا هددو االجتدرار واالمتصداص، فدداالجترار 
ددا االمتصدداص  تمثددل فددي إعددادة شددطر المتنبددي ومعندداه، واالخددتالف وقددع فددي الممدددوح، أمن

دزْ  د ،  ْين، فدالمتنبني ممدوحده تعدون د عليهدا ك دال  الممددوح  و  العددون فيظهر في العادة التدي تعدون
ددا ممدددوح ابددن  اللددة الغددزو القتددل التشددريد والتنكيددل بالعدددون وأهلدده، أمن وقتلدده، وربمددا حملددت د 
د الفدددتث  بعدددد الفدددتث بدددال انقطددداا، دلن علدددى ذلددد  ت ،دددرار فعدددل العدددْودة مدددا بدددين:  زمدددر  فتعدددون

                                           

 .132. ومثل هذا البيت في هذا الديوان ص133ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (1)
 .132ينظر: المصدر الساب ، ص (2)
 .283ديوان أبي الطيب المتنبي، ص (3)
م، 1969، 1لبنان، ط -ديوان حاتم الطائي، تث: فوزي عطوي، الشركة اللبنانية للطباعة، بيروت (4)

 .74ص
 (.1: هامش المحق  رقم )1/281ينظر: شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، أبو البقاء العكبري،  (5)
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ر الددذي حصددل  دا( ومددن خددالل هددذا يظهددر مدددى النمددون والتطددون دا، تعددون د، عوائددًدا، عددون )تعددون
 بيت المتنبني في صورته الجديدة من خالل التناصن معه.  على

 :دهاء سلطان ،رناطة الشاعر واصًفايقول و 
وب                 ةةةةةةةةةةةةةةةر  ةةةب  ف ةةةي الح  ت  بالر ع  ةةةر  ن ص 

ح    ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةال  ةةةةن  الس   ةةةةد   م  ةةةةب  أ ج  والر ع 
(1)                  

 ل
دحة  البدن زمدر  يدورد فيهدا وسديلًة مدن الوسدائل التدي كدان يعتمدد  هذا البيت من موش 
ددز ا فددي قلددوب األعددداء، وقددد  عليهددا الغنددي بدداهلل لهزيمددة خصددومه، وهددي إفشدداء  الرعددب  والف 

 استخدم ابن الخطيب الصورة نفسها في قوله: 
ةةةال                 ف  ح  د ف  ج  ي    ي ةةةر  ةةةد  ةةةي ن ي  ةةةب  ب  والر ع 

ةةةةل    ب ف  ح  ةةةةاف ة ج  ةةةةد  الم س  ل ةةةةى ب ع  ةةةةه  ع  ن  م 
(2)                  

 ل
إن السالح المعندوين موجدود لددى ك دال  الشداعرين، والصدورة قدد ت،دون واحددًة بينهمدا، 

دده وممدددوح ابددن زمددر  هددو الغنددي بدداهلل، وممدددوح ابددن الخطيددب السددلطان نفس 
، ل ددذ ا جدداء (3)

 التناصن مباشًرا بينهما.

عري   التناص   -ب  المباشر:غير الش  
دخالهدددا  وفيددده يقدددوم الشددداعر باسدددتدعاء نصدددوص شدددعرينة سدددابقة أو معاصدددرة لددده، وا 
ب مدا يتطلدب موضدوا الشداعر، ومدن  اللة جديدة حس  ه الجديد، لتشكنل د  ضمن ب نيان نص 

 أمثلة التناصن ،ير المباشر لدى ابن زمر  واصًفا سلطان ،رناطة: 
ةةةةةةت  إذ  الم ل ةةةةةة ةةةةةةم ل  أ ن  و اك ةةةةةةب                الشَّ و   ك 

ةةةةةةب    ب ك  ةةةةةةد ي ن ور ه ةةةةةةا ل لك و  ةةةةةةم ل  ت ه  والشَّ
(4)                  

 ل
يستحضر ابن زمدددر  في هذا البيت صورًة تشبيهينة قديمة، ولعلنده  يتنداصن مدع قددول 

 الذ ْبي ان ين وهو يمدح النعمان بن المنذر
 .  (5)الن اب غ ة 

                                           

 .548، 540، 167هذا الديوان، ص . ومثل هذا البيت في542ديوان ابن زمر ، ص (1)
 .2/497ديوان لسان الدين بن الخطيب،  (2)
 .2/495، المصدر الساب ينظر:  (3)
 .419، 262. ومثل هذا البيت في هذا الديوان ص86ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (4)
 .1/163ه، 1423، 1مصر، ط -ينظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة الدنيوري، دار الحديث، القاهرة (5)
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و اك ةةةةةةةب                  ةةةةةةةم ل  والم ل ةةةةةةةو  ك  ةةةةةةة   ش  فَنَّ
ةةةةةب    ب ك  و  ه نَّ ك  ةةةةةن  ةةةةةد  م  إ ذ ا ط ل ع ةةةةةت  ل ةةةةةم  ي ب 

(1)                  
 ل

ل ،دده تدددور تلدد  ال،وا،ددب  والمعنددى عنددده: شددبنه النعمددان بددن المنددذر بالشددم ، وفددي ف 
كمدا  -وهدذا تشدبيه (2)الصغيرة، وهي الملو ، فاذا أطدل  سدقطت أندوارهم وتالشدت مندازلهم

، تقدداط ع  البيددت  مددع بيددت ابددن زمددر  وتددداخلت ب ْني ات دده (3)مددن أعجددب التشددبيه -يقددول الم بددرند
فدددددي ب ْني دددددات الددددددنص الجديدددددد، ويبدددددددو أن الشددددداعر مددددددار  سدددددطلته علددددددى الدددددنص القددددددديم 

، والملددو  تدددور  -وهددو الغنددي بدداهلل -بامتصاصدده وتحويلدده، فهددو يشددبن ه ممدوحدده ددْم   بالش 
ل   ، ه ، ول،نه إذا أطلن ال تتالشي أْنوار  الملو ؛ بل يزيد هو من نورهدا وتوهنجهدا، ألنده في ف 

ي الم ل و   وباستمرار، ليدلن ذل  على علون منزلته بينهم.  شم م ي غذن 
 ويقول كذل : 

ل                  ط ةةةةةةو  لةةةةةةى  الم ل ةةةةةةو   و  ل ةةةةةة   ط ةةةةةةول  ع 
ةةةةةةةةةةاد    ب رةةةةةةةةةةل  الن  ج  ةةةةةةةةةةر  ي اط و  خ  ل ةةةةةةةةةةى الف                   ب ح 

 ل
ةةةةةةاد                 ب  يةةةةةةع  الع  م  ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةه  ج  ةةةةةةام ل  ف ض  ش 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد    ب م  ف يةةةةةةع  الع  ةةةةةةام    م ل ك ةةةةةةه  ر  ش 
(4)                  

 ل
يمدددح الشدداعر فددي هددذين البيتددين سددلطان ،رناطددة الجديددد محمددد السددابع ابددن الغنددين  
ده  بمجمدوا  صدفات، تنداصن الشداعر مدن خدالل بيتده مدع قدول الخنسداء فدي  باهلل، وقد خصن

 ر ثاء أخيها صخر: 
ةةةةةةةةةةا                م  ف يةةةةةةةةةةع  الع  ةةةةةةةةةةاد  ر  رةةةةةةةةةةل  الن  ج  ط و 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد    ب اد  س  د  ةةةةةةةةةةةر  ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةه  أ م  ير  ع ش 
(5)                  

 ل
ان بن ثابت في قوله:   ورب ما تناصن مع قول حسن

                                           

، تث: عبا  عبد الستار، دار ال،تب العلمية، بيروت (1)  الذ ْبي ان ين
م، 1996، 3لبنان، ط -ديوان الن اب غ ة 

 .28ص
 (.5، هامش المحق  رقم )28ينظر: المصدر الساب ، ص (2)
الفكر  ينظر: ال،امل في اللغة واألدب، محمد بن يزيد المبرد، تث: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار (3)

 .3/26م، 1997، 3العربي، القاهرة، مصر، ط
 .109ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (4)
 .31م، ص2004، 2لبنان، ط –ديوان الخنساء، تث: حمدو طما ، دار المعرفة، بيروت (5)
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ةةةةةةةةةاد                م  ف يةةةةةةةةةع  ال ع  ةةةةةةةةةاد  ر  طورةةةةةةةةةل  الن  ج 
ر ج    ب ةةةةةةةةز  ةةةةةةةةن  الخ  ةةةةةةةةار  م  ةةةةةةةةاص  الن  ج  م ص 

(1)                  
 ل
ه، وهددذا ممددا ي مدددح بدده الشددريف، ورفيددع وتقصددد الخنسدداء بطددول  النن جدداد طددول  قامتدد

ل ددْت هددذه (3)، وربمددا كددان ذلدد   كنايددة عددن السدديادة والشددرف (2)العمدداد إنمددا تريددد ذا  ، ر ح 
ددددل  الشددداعر علددددى تمطيطهددددا والتالعددددب  ل ْت فددددي أبيدددات ابددددن زمددددر ، وعم  اخ  الصدددفات وت ددددد 

 يث جاءت أصدوات، ح(4)باصواتها، وآلية التناصن هنا األنا،رام كما يسميها محمد مفتاح
، طويدل( ومعندى الط دْول ، ط دْولم كمدا يقدول  -النصن الغائب في ن س   جديد ما بدين: )ط دولم

دع ة والعلدون -ابن منظور ن ى والس  ندا  بدين: )ط دول (5) :  الفضل والقدرة والغ  ، وهندا حددث ج 
ددددْول(، كددددذل  ال،لمتددددان: )العبدددداد و العمدددداد( بينهمددددا جنددددا ، فدددداألولى تعنددددي النددددا ،  و ط 

إلددى انسددجام الددنص  -كمددا يقددول أحمددد ندداهم -والثانيددة تعنددي السدديادة والشددرف، وهددذا أدنى
وا،تمالده فددي إطدداره العدامن أسددهم فددي تناسدله داخلياددا
، والعالقددة بدين الددنصن القددديم والددنصن (6)

الجديد عالقة  تحويل  معًنى قائم  من ،ر   الرثاء إلى ،ر  المدح، ات ،دا عليده الشداعر 
لصددددفات ويمنحهددددا إلددددى ممدوحدددده حتددددى تددددؤثن ر فددددي نفسدددده، ويحظددددى الشدددداعر لينقددددل هددددذه ا

بالمكانددددة المرموقددددة عنددددده ، يعلن دددد  عبددددد القدددداهر الجرجدددداني علددددى عبددددارة الخنسدددداء )طويددددل 
ها مددن ال،ددالم الفصدديث الددذي لدده تدداثير فددي الددنف ؛ ألندده جدداء علددى سددبيل  ددد  النن جدداد(، وي ع 

 .(7)ال،ناية
اته الشعرية قوله في   ،ر  المدح: ومن تناصن

                                           

 .90ديوان حسان بن ثابت، ص (1)
 .4/42ينظر: ال،امل في اللغة واألدب، محمد بن يزيد المبرد،  (2)
 (.2: هامش المحق  رقم )31ديوان الخنساء، ص (3)
 .125ينظر: تحليل الخطاب الشعري، محمد مفتاح، ص (4)

 

ة )ط و ل(. (5)  لسان العرب، ابن منظور، مادن
 .79ينظر: التناص  في شعر الرواد، أحمد ناهم، ص (6)
 .1/430ينظر: دالئل اإلعجاز، الجرجاني  (7)
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ةةةر  ن ع ةةةم                  ي  ر  غ  ةةةد  ةةةا ل ةةةم  ي  م  ةةةر م  ب ةةةه  م نع  أ ك 
ة : ال  ب ةةةةةةةم اح  ت ةةةةةةةاد  السَّ ةةةةةةةول  ل م ر  ةةةةةةةا ي ق  ف م 

(1)                  
 ل

يعدر  الشدداعر فددي هدذا البيددت إلددى صدفة  الزمددت سددلطان ،رناطدة، وهددي اسددتمرار 
العطاء والديمومة عليه، وعند ت ،رار قراءة البيت قد يتبادر إلى ذهن القار  وجدود  عالقدة  
ْزد ق، وأ،ندد هدذه العالقدة محمدود شدا،ر الجنداني فدي كتابده )دراسدات  در  تناصن  بينه وبين الف 

ْزد ق هو: (2)(ندلسياأل في الخطاب السياسي  ، وبيت  الف ر 
د                   ةةةةه  ( ق ةةةةط  إالَّ ف ةةةةي ت ش  ةةةةا ق ةةةةال : )ال  م 

ء    ن ع ةةةةةةةةم    ب ةةةةةةةةت  ال  ان  د  ك  ةةةةةةةةه  ل ةةةةةةةةو ال  التَّش 
(3)                  

 ل
ْهل:   وكذل  تناصن مع قول الشاعر األندلسي ابن س 

أ ب  ل ةةةةةةةةةه                 ةةةةةةةةةي د  ، و ه  ةةةةةةةةةول : ن ع ةةةةةةةةةم  ي ق 
ةةةةةةةةةةةن  ال  وال    ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ع  م  ةةةةةةةةةةةر  أس  ف ي ث م 

(4)                  
 ل

ق فددي بيتدده ْزد  ددر  زيددن  العابدددين  بددن  الحسددين، فهددو لددم  -كمددا هددو معددروف -يمدددح الف 
دب تعبيدر الفددرزدق، وفدي د علددى حس  اللددة علدى كثددرة  ينطد  بددد)ال( ق ددا  إالن فدي التشدهن ذلد  د 

ددل علددى  عطائدده وكرمدده، تددداخل هددذا البيددت مددع بيددت ابددن زمددر ، ويتنضددث أن الشدداعر عم 
تصحيف بع  ال،لمات، وهي آلينة أشار إليها محمد مفتاح، إذ حدد ث تالع دبم باصدوات 

ف ْت إلددى: (5)ال،لمددة ددحن  ، ال ( فددي الددنص الغائددب، وقددد ص  ددا، ق ددال  ، وأصددوات  البيددت هددي: )م 
ددا دددل ابددن زمدددر  الخطدداب مدددن الددزمن الماضدددي )ف م  ، ل دددْم( فددي الدددنص الحاضددر، ونق  ، ي ق ددول 

لدده إلددى زمنددده الحاضددر فددي العصددر األندلسدددي، فنددتو عددن ذلدد  تجديدددد  بامتصاصدده، وحون
 الد اللة لممدوح جديد، وهو الغنين باهلل.

   :أر  المعركة وأنشد واصًفا

                                           

 .241ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (1)
، محمود األندلسي )عصر المرابطين والموحدين وبني األحمر( ينظر: دراسات في الخطاب السياسي (2)

 .73م، ص2012، 1األردن، ط -شا،ر الجناني، دار ،يداء للطباعة، عمان
 .2/179، )د. ت(، 1لبنان، ط –ديوان الفرزدق، تث: كرم البستاني، دار صادر للطباعة، بيروت (3)
 .270م، ص1980، 1لبنان، ط –ديوان ابن سهل، تث: إحسان عبا ، دار صادر للطباعة، بيروت (4)
 .125ينظر: تحليل الخطاب الشعري، محمد مفتاح، ص (5)
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ق ع ةةةةه    اء  م و  ةةةةد  ق ةةةةف  ت ر ه ةةةةب  األ ع  ةةةةم  م و                ك 
ةةةةا  ب يه  د  ةةةةي ف  ي ر  ةةةةع  السَّ ق  و  د ي و  ةةةةل  ت ةةةةر  ي                    والخ 

 ل
ةةةةةةب                 ت ج  م  م ح  ةةةةةةو  ت ةةةةةةه  والي  اج  ت  ع ج  ث ةةةةةةار 

ةةةةةةا                    ب يه  ي اج  ةةةةةةن  د  ةةةةةةا م  م  ي  ث ر  غ  ةةةةةةع  ي ةةةةةة   والنَّق 
 ل

ةةةةةةةةت                 ب  ةةةةةةةةا غ ر  لَّم  ب  ك  ةةةةةةةةه  ةةةةةةةةنَّة  ش  ل أل س  و 
ةةةا  ب يه  ةةةر  ي ز ج  رةةةح  النَّص  ر  م اء  و  ةةةي الةةةد   ج  ت ز 

(1)                  
 ل

يصدددف الشددداعر فدددي هدددذه األبيدددات آثدددار وجهددداد الغندددي بددداهلل سدددلطان ،رناطدددة ضدددد 
دددار بدددن ب دددرْ (2)النصدددارى اإلسدددبان د فدددي وصدددف ، ويدددرجنث الباحدددث تنددداصن الشددداعر مدددع ب شن

 المعركة: 
ةةةةةن ا                 وس  ق  ر    ةةةةةع  ف ةةةةةو  ةةةةةَّ نَّ م ث ةةةةةار  النَّق  ك 

واك ب ةةةةةةةةه    ب ةةةةةةةةاو   ك  ةةةةةةةةل  ت ه  ةةةةةةةةي اف ن ا ل ي  و أ س 
(3)                  

 ل
، (4)حيددث إندده شددب ه الن قددع بالليددل والسدديوف  بال،وا،ددب، وهددذا تشددبيه للمبالغددة والتفخدديم

، األسدن ة (،  ، الن ْقدع  دْيف  : )الس  وجاءت ب ن ى هدذا البيدت متنداثرًة فدي أبيدات ابدن زمدر  مدا ب دْين 
وربنما أخذ التناصن قانون امتصاص بيت بشار بتداخل ب ن داه فدي الدنص الجديدد كاسدتمرار 

ددي  د، وهددذه إحدددى خددواصن قددوانين التندداصن التددي أشددار إليهددا محمددد ب نن  ؛ ليصددون ر (5)متجدددن
ددب الرؤيددة، وكاندده سددحابةم  ج  دداج  ذلدد  اليددوم ح  الشدداعر أر  المعركددة، حيددث إنن م ث ددار  ع ج 
دده ب ت ضددرب األعددداء  فتسددحقهم، والنصددر  مرتفعددةم فددي الهددواء، والسدديوف والرمدداح مثددل الش 
حليفهدددا دائًمدددا. ويظهدددر مدددن خدددالل مدددا سدددب  أن التحويدددل الدددذي مارسددده صددداحب الدددنصن 

دا الجديد تمث ل في لفظة )الن   (، فهدي عندد ابدن زمدر  تشدبه السدحابة السدوداء ال،ثيفدة، أم  ْقع 
دده ب السدداقطة  النقددع عنددد بشددار فيشددبه الليددل، والسدديوف والرمدداح عنددد ابددن زمددر  تشددبه الش 
 ، ة السديف والدرمث عنددما يسدقا علدى العددون  ة سدقوطها ت ْشدب ه حدد  من السماء، فهي في حدن

                                           

 .488. ومثل هذا البيت في هذا الديوان 503ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (1)
 .500ينظر: المصدر الساب ، ص (2)
 .46ديوان شعر بشار بن برد، ص (3)
م، 1982، 1لبنان، ط –ينظر: كتاب سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، دار ال،تب العلمية، بيروت (4)

 .248ص
 .50ينظر في هذا البحث، ص (5)
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ددا السدديوف لدددى بشددار فهددي كال،وا،ددب وهددذا يدددلن علددى المبالغددة والتفخدديم فددي  الحدددث، أمن
دددْين عالقدددة  إقدددرار الشددداعر  تتهددداوى علدددى األعدددداء، ويمكدددن اسدددتنتاج أن العالقدددة بدددين النص 
دالل إعدادة قراءتده، ومدن ث دم كتابتده  دْن خ  الثاني باهمية النصن األول، فعم ل علدى تجديدده م 

 من جديد.

 :ا النا  في زمن الغني باهللمعاشه ذ ْينعن الراحة واالستقرار ال ًراوقال معبن  
ةةةةةةا                 ةةةةةةل ء  ع ي ون ه  ةةةةةةام  م  ةةةةةةل م ون  ت ن  و ال م س 

ر    ب ةةةةةةةةةةةه  ةةةةةةةةةةةة  ي س  ليف  ت  أ نَّ الخ  ر  ةةةةةةةةةةةا د  ل مَّ
(1)                  

 ل
يخاطب الشاعر في هذا البيت سلطان ،رناطة الغني باهلل واصًفا حرصه على 

 استقرار دْولته وأمن  أهلها، وربما تناصن في هذا مع قول المتنبي: 
ه ا                 ةةةةو ار د  ةةةةن  ش  ةةةةون ي ع  ف  ةةةةل ء  ج  ةةةةام  م  أ ن 

ةةةةةةم    ب ت ص  ر خ  رَّاه ةةةةةةا و  ةةةةةة   ج  ل  ر  الخ  ةةةةةةه  ي س  و 
(2)                  

 ل
ا ، وال أ ْحف دل بندوادر  دب  بشدوارد مدا أ ْبدد  أي:  أنام سا،ن  القلب، متمكنن النوم، ال أ ْعج 

ده  م  ف ده وتفه  دم ون  فدي تعر  ما أ ْنظ ْم، ويسهر الخل  في تحفظ ذل  وتعلنمده، وي ْخت ص 
ولعدل  (3)

ابدددن زمدددر  قل دددب موقدددف هدددذا البيدددت مددددن ندددوم المتنبندددي وراحتددده إلدددى ندددوم المسدددلمين فددددي 
اللة التناصن هندا، ،رن ْان ين ة وراحة ، وربما تْ،من د  ْم ينامون سا،ني القلوب في ط م  اطة، ف ه 

وكيدددف ال يكدددون لهدددم ذلددد  وهدددم م وقندددون بدددانن الخليفدددة سددداهرم علدددى راحدددتهم، ألن راحدددتهم 
ًدا للمعندى،  وطمانينتهم من راحته وطمانينته، وجاء تحويل الصورة في البيت الجديد مجددن 

ْون  ًقا وجمااًل.وزاده ر 
   :أما،ن إقامة سلطانه ومن شعره واصًفا

ل ةةةةةه                  و  ةةةةةر  ح  ص  ةةةةةن  ر أ   ال ق  ةةةةةا م  ن  ي  وي َّ  ع 
ل    ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاز  ن  ةةةةةةةع ود  م  ةةةةةةةا ل لس  ل  ف يه  ةةةةةةةاز  ن                    م 

 ل
ور  م ط ةةةةةةةةال ع                 ب ةةةةةةةةد  ةةةةةةةةا ل ل  وق ةةةةةةةة   ف يه  ت ر 

ث ل ةةةةةةة  ب اث ةةةةةةةل  إ ذ ا م  ت ي ه  األ م  ةةةةةةةاح  ت  ف ةةةةةةةي س 
(4)                  

 ل
                                           

 .143، 120. ومثل هذا البيت في هذا الديوان، ص45ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (1)
 .257ص ديوان أبي الطيب المتنبي، (2)
 (.16: هامش المحق  رقم )368-3/367ري، بشرح ديوان أبي الطيب المتنبي، أبو البقاء العك (3)
 .264 ،159، 130، 126. ومثل هذا البيت في هذا الديوان، ص454ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (4)
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يمدددح الشدداعر الغنددي بدداهلل، واصددًفا مكددان إقامتدده فددي ،رناطددة وهددو قصددر الحمددراء، 
وقدددار  البيدددت ربمددددا يالحدددظ اسددددتعمال الشددداعر أللفددداظ اسددددتعملت مدددن قبددددل، وهدددي كلمددددة 

 )م ن از ل(، ويبدو أن الشاعر تناصن مع بيت المتنبي: 
ل                  ةةةةاز  ن  ل ةةةةوب  م  ل  فةةةةي الق  ةةةةاز  ن  ةةةةا م  ل ةةةة   ي 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل    ب ةةة   أ و اه  ن  ةةةت  و ه ةةةنَّ م  ت  أ ن  ةةةر  أ ق ف 
(1)                  

 ل
فددالمتنبي هنددا يخاطددب المنددازل بقولدده:  ل دد   فددي قلبددي مندداز ل، أنددت  خاليددة، ومنازلدد  

م  تدددذكرين منازل ددد  التدددي فدددي القلدددوب وأندددت  قدددد فدددي القلدددب ذات أهدددل عدددامرةم، فهدددو يريدددد: ل ددد
د ذكرهددا فددي قلبدده  ، تقدداطع هددذا مددع بيددت ابددن زمددر ، وآلينددة التندداصن (2)أقفددرت؟ يريددد تجدددن

ربمددا ت،ددون آلينددة الت ،ددرار، وكانددت هنددا علددى مسددتوى ت ،ددرار ال،لمددات، حيددث إنهددا أدنت فددي 
ددا المنددازل الثانيددة كددل حالددة صددورًة مغددايرًة، ألن المنددازل األولددى تعنددي مكانددة اإل قامددة، أمن

فتعنددي أمددا،ن السددعادة فددي القلددب، حيددث مددار  الشدداعر التحويددل علددى البيددت، فجدداءت 
ينًة، عامرة بسا،نيها تحوطها السعادة والسدرور،  منازل إقامة  الغني باهلل وحلول ه حقيقًة حسن

يددت بمكانددة  ومنزلددة عاليددة، أمددا منددازل المتنبنددي ففددي القلددب، وهددي معن وينددة، ويعتقددد لددذا حظ 
دددن  ه ن دددا، ألن الدددرابا بينهمدددا هدددو المكدددان وسدددا،نوه، فقصدددر  الباحدددث أن حدددوار البيتدددين ي ْكم 
دددا المكدددان العدددامر لددددى المتنبندددي فليسدددت  السدددلطان عدددامر، إًذا فالمكدددان عدددامر باهلددده، أمن

 الديار، بل القلب، لنستنتو أن  العالقة بين البيتين هي: المكانية.
  :أبراج قصر الحمراء ىإحد   ومن شعر ابن زمر  واصًفا

ر ف ةةةةةةت                  ةةةةةةد  ز خ  ل  ار  خ  ةةةةةةت  ب ةةةةةةد  ف ع  ةةةةةةد  ر  ف ل ق 
ةةةةةةو    ب ف  و ه  ةةةةةةا الطَّةةةةةةر  ه  ن  ت ةةةةةةد  م  ل يةةةةةةل  ي ر  ك 

(3)                 
 ل

هذا البيت في وصف علون برج ق م ار ش  في قصر الحمراء، وقد تنداصن الشداعر فدي 
دز البيدت مددع القدرآن ال،دريم ع ج 
ددا صددر البيدت فيشددير إلدى تنداصن مددع قدول السددموأل (4) ، أمن

م  قومه:  ر   واصًفا ك 
                                           

 .144ديوان أبي الطيب المتنبي، ص (1)
 (.1: هامش المحق  رقم )3/249ري بشرح ديوان أبي الطيب المتنبي، أبو البقاء، العك (2)
 .306ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (3)
 .102ينظر في هذا البحث، ص (4)
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يةةةةةةةةر                   ةةةةةةةةن  ن ج  ت ل ةةةةةةةةه  م  ةةةةةةةةل  ي ح  ب  ةةةةةةةةا ج   ل ن 
ل يةةةةةةةل    ب ةةةةةةةو  ك  ف  و ه  د  الطَّةةةةةةةر  ةةةةةةةر  يةةةةةةةع  ي  ن  م 

(1)                 
 ل

ْصدًنا مدن حصدون  وهنا  تناصٌّ آخدر  مدع قدول لسدان الددين ابدن الخطيدب يصدف ح 
 :(2)إشبيلية

ان ةةةةةةةةةةةةةةةه                  ك  ، أ ر  ت  ةةةةةع  ةةةةةامي الةةةةةذ ر   م ت م  س 
ل يةةةةةةةل    ب ةةةةةةةو  ك  ف  و ه  ةةةةةةةه  الطَّةةةةةةةر  ن  ت ةةةةةةةد  ع  ي ر 

(3)                 
 ل

؛ باندده منيددعم علددى أين عدددون   ددار  ل ددو  الجبددل الددذي يدداوي إليدده مددن ي ج  يصددف السددموأل ع 
، تددداخل هددذا  د ذا  العلددون ة علددونه تتعددب العددين ل،ددي تحدددن ددن شدددن يريددد الوصددول لسددا،نه، فم 
المعنى مع بيت ابن زمدر  ونشدات بينهمدا عالقدة تحويدل ذا  المعندى القدائم والدذهاب بده 
د طولدده نظددًرا  ، وقددد تتعددب العددين كددي تحدددن ، ومددا بدده مددن ز ْخددر ف  ددار ش  لوصددف علددون بددرج ق م 
ه للصورة الشعرينة. ب البن زمر  تجديد  ة ارتفاعه، والمعنى في البيتين واحدم، وي حس   لشدن

 خه:وقال في أحد شيو 
ةةةةة                  ط  ز ال ةةةةةة  م ن  ةةةةةى ف ةةةةةي ج  ةةةةةال و ة  م ع ن  ح 

ةةذ    ب ةةال  ع  ةةا س  م  ةةر  ق ةةال                   ك  ج  ةةن  ح  ةةاء  م  ب  ال م 
 ل

ال ةةةةةه   ل  م ق  ةةةةةال  ر  ال ح  ةةةةةح  ةةةةةف  ب الس   ر وص   و 
 

ةةةو ال    س  ل ةةةي   ب و  ت  ال ح  ةةةف وا صةةةو  ص  ةةةا و  م  ك 
(4)                   

 

دز ين  األديدب  النحدوين ال،دوفي -يخاطب الشداعر فدي هدذين البيتدين عبدد هللا بدن ج 
(5) ،

ْسددن  منطقده، وجزالددة لفظده، ولعددلن الشدداعر قدد تندداصن فددي  -كمددا يبددو -ويصدف حديث دده وح 
 ذل  مع قول ابن الرومي: 

ةةةا                ةةةال ل  ل ةةةو  انَّه  ر  الح  ةةةح  ا الس   يث ه  ةةةد  ح  و 
ز    ب ةةةةةةر   ةةةةةةل م الم ت ح  ةةةةةةل  ال م س  ةةةةةةن  ق ت  ل ةةةةةةم  ت ج 

(6)                  
 ل

دْحر الحدالل، لدوال فتنتده  القاتلدة للمسدلم المت قدي والمعنى عنده:  إنن لها  حديًثا هو السن 
(7) ،

يكددن القددار   وأعتقددد أن ابددن زمددر  أضددمر البيددت، و،ينددر و جهددة الددنصن إلددى و جهددة أخددرى لددم
                                           

م ْوأل، تث: عيسى سابا، دار صادر للطباعة، بيروت (1)  .11م، ص1951، 1لبنان، ط –ديوان الس 
 .2/486ن الخطيب، ينظر: ديوان لسان الدين ب (2)
 .2/488المصدر الساب ،  (3)
 .505، 295. ومثل هذا البيت في هذا الديوان ص209ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (4)
 .208ينظر: المصدر الساب ، ص (5)
 .3/474م، 1998، 1لبنان، ط –ديوان ابن الرومي، تث: قدري مايو، دار الجيل للطباعة، بيروت (6)
 (.1: هامش المحق  رقم )3/474المصدر الساب ،  (7)
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ل هددذا الوصددف إلددى سددحر مقددال موصددوفه، ولددم يكتددف بددذل ، بددل  يتوقعهددا، حيددث إندده حددون
التشبيه، حيث استعمله  ليرسدم صدورة لمقالده، إذ ذهب إلى تا،يد حالوة منطقه باستعمال 

إن بيانددده وبال،تددده وفصددداحته دعدددت إلدددى أن يوصدددف بالسدددحر الحدددالل، كمدددا أن صدددوت 
ْسو ا    الحلين  يوصف بالو 
(1). 

   وقال ابن زمر  متشوًقا:
ةةد   ةةي  ن ج  ل م  ةةن  ع  يَّ م  ةةد  ق  النَّج  ةةل وا الب ةةار   س 

 

ةةن  ا  ةةون ي م  ف  ةةت ب ك ى ج  ةةم  فاس  ةةد  ت ب سَّ ج   (2)لو 
 

ْلددون عنددما ندزل  هذا مطلع قصيدة أرسلها الشاعر إلى صدديقه عبدد الدرحمن بدن خ 
ْنط قدددة فدددي شدددبه الجزيدددرة العربيدددة -بدددالي ْنب عْ  ًقا إليددده، ويشدددير البيدددت إلدددى -(3)وهدددي م  ، متشدددون

 تناصن الشاعر مع قول قي  بن الملو ح: 
ةةد                  ةةن  ن ج  ةةت  م  ت ةةى ه ج  ةةد  م  ةةب ا ن ج  أ ال  ي ةةا ص 

ةةد ي  ب ج  ل ةةى و  ا ع  ةةد  ج  ةةر ا   و  ةةي م س  ن  ةةد  ز اد  ل ق 
(4)                 

 ل
 ولعل الشاعر تناصن مع بيت لسان الدين بن الخطيب:

ا                  ةةةةةةةةةةةةد  ن ي ن ج  ر  ك  ةةةةةةةةةديًّا ف ةةةةةةةَّ ذ  ت َّ لَّةةةةةةةةةةة   ن ج 
ا  ب ةةةةد  ج  ةةةةرَّح  وا لو  ق  الم ب  ةةةةو  و ه ةةةةاج ل ةةةةي  الش 

(5)                 
 ل

نالحددظ فددي األبيددات السددابقة اشددترا، ها فددي بعدد  األلفدداظ ومعانيهددا، إْذ إنهددا تدددور 
ء، فقي  بن الملو ح مشتاق إلى ليلى العامرية، وابدن حول التساؤل والشْوق والحنين والبكا

طاب ه متشوًقا إلى مدينة فدا  بدالمغرب ه خ  الخطيب و ج 
ل هدذه (6) دا ابدن زمدر  فقدد حدون ، أمن

ْلددد ون لت،ددون مناسددبة لحالددة الشددوق التددي عليهددا  ددْوب  صددديقه ابددن خ  النصددوص الغائبددة ص 
ْزلددددد ًمدددددا  باأللفددددداظ الج  دددددة المشدددددر قينة، واإلشدددددارات الشددددداعر، وجددددداء البيدددددت م ْفع  وم  ة ذات األ ر 

                                           

 .70، محمود شا،ر الجناني، صاألندلسي دراسات في الخطاب السياسي (1)
 .324. ومثل هذا البيت في هذا الديوان، ص379ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (2)
 .282ينظر: التعريف بابن خلدون ورحلته ،ربا وشرقا، عبد الرحمن بن خلدون، ص (3)
م، 1999، 1لبنان، ط –ديوان قي  بن الملو ح، تث: يسري عبد الغني، دار ال،تب العلمية، بيروت (4)

 .83ص
 .1/945ديوان لسان الدين بن الخطيب،  (5)
 .1/945ينظر: المصدر الساب ،  (6)
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 ، ل ت ْرب ا  المشرق بالمغرب. (1)الحجازية في األسلوب كلنه 
 :(2)وقال في رثاء شيخه أبى القاسم الحسني

ةةا م ه  ه  ع ت  ب ف  ةةد  َ  ق ةةد  ص  ةةو ام  ةةن  غ  ةةم  م   ك 
 

ةةةةةةةذَّاق    ةةةةةةةن  الح  ا ع  ار ك ه  ةةةةةةةد  ةةةةةةةت  م  ف ي  خ 
 ل                  (3)

من قصيدة للشداعر فدي ،در   الرن ثداء، وندرجنث تنداصن الشداعر فيهدا مدع هذا البيت 
ان ي، وهدذا مدا أشدار إليده صدالث البغددادي،  دْلم  ن ْوب ر ين في رثاء أبي إسدحاق الس  قصيدة للص 

، (4)إْذ يددرى أن الشدداعر اسددتعار كثيددًرا مددن ألفاظدده ومعانيدده واسددتوحاها مددن هددذه القصدديدة
ن ْوب ر ين   :  ومن ذل  قول الص 

ةةةةةةةةةةةة                  ز  الر  ه ةةةةةةةةان  إذا أ ح  ةةةةةةةةر  سةةةةةةةةاب    ي ح 
ةةةب اق    ب ةةةل  الس   ةةةل  الر  ه ةةةان  ف ض  ز  ف ض  ةةةةةةةةر 

(5)                 
 ل

ز  إحددددى -كمدددا هدددو معدددروف -والرثددداء : ذكدددر  محاسدددن المين دددت، والشددداعر هندددا ي ْبدددر 
ْبقه في ميدان العلم، ون ْيله المرتبة األولدى فدي مضدماره، وهدذا يددلن  محاسن الفقيد، وهو س 

على المكانة العلمية التي يحظى بها الشيا، يبددو أن ابدن زمدر  أعداد قدراءة هدذا البيدت، 
فجاء على نف  القافية، أمنا البحر الشعرين فالشاعر استعمل البحر ال،امدل، والصدنوبري 

، فدابن استعمل البحر الخفيدف، ويظهدر االخدتالف كدذل  فدي الشخصدية والزمدان والمكدان
زمر  استطاا اجترار البيت وا عادة كتابته، ليعبن در عدن المنزلدة والمكاندة التدي يحظدى بهدا 
دذناق  وأهدل العلدم، فدالمعنى ل دد ى الشداعرين واحدد، ول،دنن  ن ىن بين الح  س  شيخه أبو القاسم الح 
ددمات التندداصن لل،شددف عددن عناصددر  دددن هددذه سددمًة مددن س  االخددتالف فددي كيفيددة التندداول، وت ع 

 بداا لدى الشاعرين.اإل
  ابن زمر  قائاًل:في ،ر  المدح أنشد  ومن قصيدة  

                                           

 .2/265القصيدة األندلسية، عبد الحميد الهرنامة،  (1)
 .445-444ينظر: ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (2)
 .446المصدر الساب ، ص (3)
 .93ينظر: ابن زمر  حياته وأدبه، صالث عبد السالم البغدادي، ص (4)
 .373م، ص1988، 1لبنان، ط –ديوان الصنوبري، تث: إحسان عبا ، دار صادر للطباعة، بيروت (5)
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ةةةةة                  ةةةةان  ن ائ م  ف  ةةةةي وف    ف ةةةةي األ ج  ه ةةةةذ ي س 
ةةةةةا  ب يه  ن  ي ةةةةةةةةةةةةةةوف  هللا  ت ف  ك ون  س  ةةةةةر  و ال م ش 

(1)                 
 ل

يمددددح الشددداعر فدددي هدددذا البيدددت الغندددي بددداهلل واصدددًفا انتصددداراته علدددى األعدددداء، وقدددد 
 تناصن الشاعر مع قول لسان الدين بن الخطيب: 

ةةةةةةةة                  ئ نَّ ه ةةةةةةةا م ط م  م اد  ةةةةةةةي وف    ف ةةةةةةةي أغ  س 
ةةةةةار ب    ب ةةةةةي الم ض  ام  ةةةةةي ف  هللا  د  ل ك ةةةةةنَّ س  و 

(2)                 
 ل

دددية  فدددي بيدددت ابدددن الخطيدددب قدددد و،دددر  القصدددديتين المددددح   ، ويبددددو أن الب دددددن ى النصن
ددل  نائمدد رحلددت إلددى ب ددددن ى بيددت ابددن زمددر ، مثددال  ذلدد : )سدديوف  فددي، ة، سدديوف هللا( وعم 

اللددة جديدددة،  ددددينة  ذلدد  اسددتمرار ها، إلنتدداج د  دينددددتها، وأهمن الشدداعر علددى امتصاصددها م ق ددراا باهمن
ر ه مكان  قرار سيوف الغني باهلل ليكون فدي جفدون ومما نالحظه في بيت ابن زمر  اختيا

ددا صددورة السدديوف عنددد ابددن الخطيددب فمكددان قرارهددا أ،مادهددا، وجدداءت الصددورة  العددين، أمن
حكدام سديطرته علدى دولتده  وال شد  أنن  اللة استقرار األمر للمدوح، وا  دًة في د  األولى مجدن 

تشاب ه المعنى هنا يدلن على تشاب ه الظروف 
 التي عايشها الشاعران.  (3)

 :ي  ل  ث  الم   تناص  ال ثاني ا:
سددابقة خاضددها اإلنسددان فددي الحيدداة، وأصددل بددة عددن تجر   األمثددال كددالم مددوجز معبن ددر

:  التماثددل بددين شدديئين فددي ال،ددالم، كقددولهم: كمددا -كمددا يقددول أبددو هددالل العسددكري  -المثددل
ْثل الشيء  وم ث ل ه  تدين تدان، وهو من قول : هذا م 
يجازهدا أخدذ ، و (4) درها وا  هدي نظدًرا لق ص 

النا  يتداولونها على ألسنتهم ألجل الفائددة، والشدعراء مدن هدؤالء الدذين ضدمننوها شدعر هم 
ل،ي تناسب موضوا قصائدهم، لذا سوف يقف الباحث على بع  نمداذج األمثدال التدي 

 وظنفها ابن زمر  في شعره، وقد جاءت على النحو التالي: 
                                           

 .502ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (1)
 .1/113ديوان لسان الدين بن الخطيب،  (2)
القصيدة األندلسية خالل القرن الثامن الهجري )الظواهر والقضايا واألبنية(، عبد الحميد الهرنامة،  (3)

1/147. 
 .1/7، )د. ت(، 1لبنان، ط -جمهرة األمثال، أبوهالل العسكري، دار الفكر للطباعة، بيروت (4)



138 

ةةةةةةةت  ب اق ةةةةةةةل   ن  ةةةةةةةل   ق ةةةةةةةد  ك  ت ن ق  ةةةةةةةة  و  ب  ةةةةةةةةةةةةي ار    ب             غ ر  ةةةةةةةةةةةةة  التَّس  ن  ي  ه  ت  ج  ةةةةةةةةةةةةر                   و اآلن  ص 
 ل

ةةةةةةى ع ن ا ال م ن  ةةةةةةد  ةةةةةةال  ت خ  ةةةةةةا ب ن ةةةةةةو اآلم               إ نَّ
ار    ب ةةةةةةةةةةةةةةف  ةةةةةةةةةةةةةال  ب األ س  ع  اآلم  ةةةةةةةةةةةةةاد  ف ن خ 

(1)                  
 ل

جواندددب حياتددده العمليدددة، حيدددث يتحدددنث الشددداعر فدددي هدددذين البيتدددين عدددن جانددب مدددن 
السفر والغربة والتنقنل، سواءم أ،دان ذلد  لغدر  طلدب العلدم، أم وقوًفدا مدع سدلطانه الغندي 

ددْن (2)بدداهلل فددي محنتدده ، فدداألول  أ ْعي ددا م  ث ل ددْين  ، ولعددلن الشدداعر اسددتلهم مددن األمثددال العربيددة م 
ب اق ددْل 
ددين  )خددالف البيددان( (3) ، فهددو  مثددل يضددرب للع 

أن هددذا المثددل جدداء رمددًزا  ، ويبدددو(4)
ددا المثددل الثدداني فهددو  عنددد جهينددة الخبددر اليقددين  للمشددق ة والعندداء نتيجددة ذلدد  السددفر، أمن
(5) 

وهو مثلم  يضرب في معرفة الشيء حقيقًة 
، وجاء بهذا المثدل ليظهدر أن الغدر  مدن (6)

ددددا كددددان طريقهددددا محفوًفددددا بالمخدددد اطر وراء ذلدددد  السددددفر هددددو نيددددل ا مددددال واألهددددداف، وم ْهم 
واألهددوال فالبددد لهددا أن تتحقدد ، تددداخلت هددذه األمثددال مددع قددول الشدداعر وجدداءت منسددجمًة 

 في بيته الشعري.
 ومن ضمن تناصن الشاعر مع األمثال قوله: 
ةةةةةةب              ص  ةةةةةةن  و  ةةةةةةا أ نَّ م  ةةةةةةة  ل مَّ ل يف  إ نَّ الخ 

ةةةةةد    ب ان  و ال ك م  ةةةةةج  ل ةةةةةوب  إ ل ةةةةةى األ ش  ةةةةةا ال ق  ع                   د 
 ل

ةةةث ال               ت  م  ةةةد  ش  : ق ةةةر  يَ أ ن  ةةةت  لل ةةةنَّف ل  ق ل  و 
ةةةةةةةةد    ب ةةةةةةةةن  األ س  لةةةةةةةةى  ز أ ر  م  و ال  ق ةةةةةةةةر ار  ع 

(7)                  
 ل

دم ع  ب م در    الغندي بداهلل أنشد ابن زمر  هذين البيتين عندما س 
، فمدر    السدلطان (8)

                                           

 .181ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (1)
 .88-79ينظر في هذا البحث، ص (2)
 .2/72جمهرة األمثال، أبوهالل العسكري،  (3)
 .2/72المصدر الساب ،  (4)
 –مجمع األمثال، أبو الفضل النيسابوري، تث: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت (5)

 .2/3لبنان، )د. ط( )د. ت( 
 .2/3المصدر الساب ،  (6)
 .114ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (7)
 .114، صالمصدر الساب ينظر:  (8)
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، وكعددادة الشدداعر يلجددا إلددى التشددخيص، وقددد عقددد  ددد  أصدداب قلددوب الرعي ددة  بدداألحزان وال، م 
ْعن دددى: اهددددئي، فاجابدددت بتنددداصن  مباشدددر  مدددع المثدددل  ددده ، فقدددال لهدددا: ق دددرن ى، ب م  حدددواًرا مدددع ن ْفس 

ددد   ددن  األ س  القائددل:  ال قددرار علددى زْأر  م 
ددد  القددادر علددى االنتقددام(1) ، فهددو ي ضددرب للمتوعن 

(2) ،
لددْت، وذلدد  بتركدده علددى حالددة الحددزن  ْندده  ل ف ع  ْت نفدد  الشدداعر أن ت ْنددت ق م م  والمعنددى: إذا أر اد 
دددةم للسدددعادة والحدددزن لددددى اإلنسدددان، وكدددل ذلددد  أد ى إلدددى إثدددراء  وال،مدددد؛ ألن الدددنف  م حرن ك 

 البيت وزيادة المعنى فيه. 

 ويقول الشاعر في مطلع قصيدة أخرى: 
ةةب اح   ةةب اح  ص  ا ه ةةذ ا الصَّ ةةح  ض  ةةي ب  ق ةةد  و              الشَّ

ةةةح ى   ب ةةةت ن ار  ض  ةةةان  ل ةةةي ال  ف اس  ةةةا ك  ةةةر ع ان  م                   س 
 ل

ةةةة                ةةةةن  غس  م  ةةةةن  ن ةةةةور  و  ةةةةان  م  ن  ه ر  ل و  للةةةةدَّ
ةةةةةا  ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ب ر ح  ه ةةةةةذ ا ي ع اق ةةةةةب  ه ةةةةةذ ا كلَّم 

(3)                  
 ل

واضدددحان فدددي معناهمدددا، فهمدددا يتحددددثان عدددن الشددديب، ويظهدددر  يبددددو هدددذان البيتدددان
فراطهددا فددي الددذنوب  ددب علددى تفددريا الددنف  وا  الشدداعر مددن خاللهمددا وكاندده الددواعظ المحاس 

، والتنددداص  ،يدددر (4)والمعاصدددي، وهدددو الدددداعي إلدددى تركهدددا، والجندددوح  إلدددى الحكمدددة والتعقندددل
دان المباشر مع قولهم  الدهر يومان: يوم ل  ويوم علي ، فان  ن ك  كان لد  فدال  ت ْبط دْر، وا 

ْر  علي  فال ت ْضج 
، ويظهدر لدي أن الشداعر يوظندف هدذا المثدل فدي نفد  االتجداه الدذي (5)

يرمي إليه، مع بع  التغيير في )يومان( التي أصبحت )لوندان(، يدوحي ذلد  باسدتخدام 
ًضدا، إذا آلية األنا،رام وهي هنا التصحيف، فهذه األيام بالنسبة للشاعر يعقب بعضها بع

ل ددة  ت ددد ور  باسددتمرار. وفددي هددذه األبيددات تندداصٌّ مددع  ْثددل الع ج  ددد ، وهددي م  م  الغ  ا،تمددل اليددوم  ق ددد 
م داني:   قول أبي ف ر ا   الح 

                                           

 .2/412جمهرة األمثال، أبو هالل العسكري،  (1)
 .2/412ينظر: المصدر الساب ،  (2)
 .375ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (3)
 .2/160ينظر: القصيدة األندلسية، عبد الحميد الهرنامة،  (4)
 .2/453مجمع األمثال، أبو الفضل النيسبوري،  (5)
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ذ ا ز ل ةةةةةةل   ةةةةةةت  و  : ذ ا ث ب  ةةةةةةان  م  ه ر  ي و              الةةةةةةدَّ
ةةةل    ب ذ ا ع س  ةةةاب  و  : ذ ا ص  ةةةان                    (1)وال ع ةةةي ش  ط ع م 

 ل
 وفي ذل  يقول اإلمام الشافعي:
ط ةةةةةر   ذ ا خ  ةةةةةن  و  : ذ ا أ م  ةةةةةان  م  ه ر  ي و   الةةةةةدَّ

 

ر    ةةةةةد  ذ ا ك  و  و  ةةةةةف  ةةةةةان  ذ ا ص   (2)وال ع ةةةةةي ش  ع ي ش 
 

 وفي القصيدة نفسها يقول ابن زمر : 

ث ةةةةةب   ةةةةةن  ك  ةةةةةاة  ع  ج  ل ةةةةةج  والم ن  ةةةةة   أب              الح 
ةةةةةةةر    ب ا واأل م  ةةةةةةةل ح  ةةةةةةةن  ص  ةةةةةةةى ل م  ب  هلل  والع ق 

(3)                  
 ل

يستحضددر الشدداعر فددي هددذا البيددت عبددارًة وردت ضددمن األمثددال وهددي  الحدد   أْبل ددو  
دددل  ل ْجل دددو   والب اط 
ْلت ددددب  م  (4) دددل  م  ، والباط  دددفم ش  وهدددي عبدددارةم ي ددددراد بهدددا  أن الحددد   م ْنك 

، أراد (5)
دد  بدده وحددده، مددن خددالل  ه ، وال ي ددْنق ص  اإلنسددان  إال التمس  ْحددد  الشدداعر تا،يددد أن األمددر هلل  و 
ن عاقبددة األمددر فددي النهايددة سددوف تتنضددث، وال،ددل  سددوف  عبددادة هللا وحددده ال شددري  لدده، وا 
دين إشدارينين، ففدي صددر  البيدت  ب أعماله، ونالحظ أن البيت حمدل تناصن يجز ى على حس 

 قول أبي تمام:  جاء مع
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ار                   ةةةةةي وف  ع  ل ةةةةةج  والس  ةةةةة   أ ب  ال ح 

ةةةةةةةذ ار    ب رن  ح  ةةةةةةةد  ال ع ةةةةةةةر  ةةةةةةةن  أ س  ةةةةةةةذ ار  م  ف ح 
(6)                  

 ل
دددز  ال دددا فدددي ع ج   ۓے ے ھ ھ ھ ھ ژبيدددت فجددداء التنددداصن مدددع قولددده تعدددالى: أم 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژ، وكدددذل  مدددع قولددده تعدددالى: (7) ژ ڭ ڭ ۓ

                                           

م، 1994، 2لبنان، ط –ديوان أبي فرا  الحمداني، تث: خليل الدويهي، دار ال،تاب العربي، بيروت (1)
 .256ص

لبنان،  –ديوان الشافعي، تث: محمد عبد المنعم خفاجي، دار عالم ال،تب للطباعة، بيروت (2)
 .100م، ص1،1990ط

 .376ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (3)
 .1/364العسكري،  جمهرة األمثال، أبو هالل (4)
 .1/364المصدر الساب ،  (5)
 .1/337ديوان أبي تمام، تث: محيي الدين الصبيحي  (6)
 .19سورة االنفطار، آية:  (7)
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 .(1) ژ     ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

ومن قصيدة أخرى كتبها الشاعر ألصدقائه بالم ْغر ب
(2)  : 

ةةةةةد   ةةةةةه  غ  م  ةةةةةد  ي و  هللا  ل ةةةةةةةةةةةةةةو ال  م و ع              ف ةةةةةو 
ةةةةةب    ب ل ةةةةةى م ط ل ب ةةةةةي الع ت  ةةةةةي ع  ن   م  م  ك  ه                   ل ةةةةةو اج 

 ل
ةةةةةةةةد               أ ك تَّةةةةةةةةاب   م  ةةةةةةةةة  أ ح  ل يف  ةةةةةةةةا الخ  ن  م و ال 

ةةةةب    ب س  ةةةةيم  ب ةةةةه  ح  ةةةةر  الع م  خ  م  ال ف  ةةةةب ك  س  ح  و 
(3)                  

 ل
ر ب مددا جدداء التندداصن فددي البيددت األول مددع المثددل القائددل:  إنن ،دددًا لندداظره قريددب 
(4) ،

مددا يريددده الشدداعر،  ، لعددلن ذلدد  تجددان  مددع(5) أي: لمنتظددره، يقددال: نظرتدده، أي: انتظرتدده 
ى بالل ْوم والع ْتب على أصدقائه وهم شعراء،  وقصور السالطين تجمعهم.  فهو ي ْنح 

ث ل ين في  ولعل فيما ذكره الباحث كفايًة لالستشهاد على وجود ظاهرة التناصن الم 
 شعر ابن زمر  األندلسي.

 

                                           

 .22سورة الرعد، آية:  (1)
 .370-369ينظر: ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (2)
 .371-370المصدر الساب ، ص (3)
 .1/70ري، مجمع األمثال، أبو الفضل النيسابو  (4)
 .1/70المصدر الساب ،  (5)



 

 المبحث الرابع

 التناص  التاررخي
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التناصن مع التاريا هو تجلني التاريا في شعر الشاعر، حيث يعمدل علدى تضدمين 
شخصيات تاريخية أو أحدداث داخدل الدنص الشدعري ممدا يدؤدي إلدى زيدادة المعندى، ومدن 

 : (1)نماذج ذل  في شعر ابن زمر  قوله
ةةةةةةةه                   ون  ار    د  ةةةةةةةد  ت  ال م  اصةةةةةةةر  ةةةةةةةر  ت ق  ق ص 

ييةةةةةةةةةةل    ب ةةةةةةةةةةار  ف يةةةةةةةةةةه  الةةةةةةةةةةو ه م  والتَّخ                   ف ي ح 
 ل

ةةةةةةا إ يو ان ةةةةةةه                    م  ةةةةةةر   و  ةةةةةةات مةةةةةةا ك س  ه  ه ي 
ةةةةةةةةةل يل    ب يةةةةةةةةةد  و التَّض  ح  ةةةةةةةةةت و ي التَّو  ال  ي س 

(2)                 
 ل

يواندده، فكسددرى مل دد   يتجلنددى التندداصن  التدداريخي فددي هددذين البيتددين مددع اسددم كسددرى وا 
دالوًة علدى  الفر  اشت ه ر برأيه وعلمده وعقلده وباسده وحزمده، مدع رأفتده ورحمتده بالندا ، ع 

يوان ددده الواقدددع فدددي مددددائن كسدددرى فدددي العدددراق مدددن أعظدددم (3)اهتمامددده بالبنددداء واإلصدددالح ، وا 
بهدددذا، إنمدددا يبددددي إعجابددده وافتخددداره بقصدددور  ، والشددداعر هندددا ال يفتخدددر(4)األبنيدددة وأعالهدددا

د والبنداء فهيهدات يالحمراء، ويرى أنها تفوق مدا وصدل اليده الفدر  مدن فدن العمدارة والتشدي
يددددد   لهددددم، و)هيهددددات( بمعنددددى الب ْعددددد  أو الت ْبع 
ددددا ديددددار (5) ي ار ه ْم ديددددار كفددددر  وضددددالل، أمن ، فددددد 

ير يشدد  انتبدداه المتلقندي، ليكددون ،رناطدة وقصدورها فددديار إسدالم وعبددادة، فهدو بدذل  التصددو 
 شاهًدا معه على رْوعة هذا البناء وجماله.

 وقوله واصًفا وقوف الغني باهلل مع أبي العبا  الم ر يني في فتث المغرب: 
ةةةةةةةا            ن  : إنَّ إ م ام  ةةةةةةةي الع بَّةةةةةةةال  ةةةةةةةل  ل ب ن  ف ق 

ل  أ وَّال    ب ةةةةةةةةةةةةةال    أ وَّ ةةةةةةةةةةةةةا األ  م  ةةةةةةةةةةةةةاد  ل ه                   أ ع 
 ل

ها                   ةةةةةةةةيد  ش  ر  ا و  ةةةةةةةةفَّاح ه  س  ةةةةةةةةور ه ا و  ف م ن ص 
ك  ال    ب ا الم ت ةةةةةةةةةةةو  ي ه  ةةةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةةةةا م ه  م َّ م ون ه  و 

(6)                 
 ل

                                           

، 121، 79، 64، 51، 45( سدداذكر هنددا بعدد  المواضددع للدراسددة، وينظددر بقيتهددا فددي ديددوان الشدداعر، ص1)
133 ،169 ،298 ،522 ،549. 

 .306ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (2)
ه، 1387، 2لبنان، ط –ينظر: تاريا الطبري، محمد بن جرير الطبري، دار التراث للطباعة، بيروت (3)

2/101-102. 
 .1/294م، 1995، 2لبنان، ط –ينظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار صادر للطباعة، بيروت (4)
ة )ر ث ا(. (5)  ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادن
 .522، 298، 121، 64. ومثل هذا البيت في هذا الديوان ص54ديوان ابن زمر  األندلسي،  (6)
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الشدداعر فدددي معددر   حديثددده عدددن انتصددارات ممدوحددده الغندددي بدداهلل، يستحضدددر مدددن 
يت هم، باسدت عمال آليدة اإليجداز، وهدذه ا ليدة تحددنث التاريا اإلسالمي أسماء أعالم ذاا ص 

ن مدا يراهدا (1)عنها محمد مفتاح ، حيث إنن الشداعر لدم يتطدرنق إلدى سديرة هدؤالء األعدالم، وا 
فددي شددخص الغنددي بدداهلل، فهددو الخليفددة المنصددور بددن العبنددا  المتميددز بالشددجاعة والحددزم 

المشدداركة فددي العلددم  والددرأي والهيبددة والجبددروت، التددار  للهددو واللعددب، كامددل العقددل، جينددد
ًة ال (2)واألدب ددد  ددد ع  ، وكددذل  يشددبنه الشدداعر الغنددي بدداهلل بالسددف اح  فددي سددخائه، فهددو إذا و ع 

رهددا عددن وقتهددا، وال يقددوم مددن مجلسدده حتددى يقضددي ها، وكددان سددريًعا إلددى سددف  الدددماء،  يؤخن
ْثل  هارون الرشيد،(3)جواًدا بالمال فهو أميدر  ، ويرى الشاعر في شخص الغني باهلل أنه م 

ل  ملو  الدنيا، وكان كثيدر الغدزو والحدو، وكدان يصدلن ي فدي خالفتده فدي كدل  الخلفاء، وأج 
 .(4)يوم مائة ركعة إلى أن مات، ويتصدنق كل يوم بالف درهم، ويعظنم حرمات هللا

شخصددية المددامون أبددو العبددا  بددن  ومددن الشخصدديات التددي يراهددا الشدداعر فددي ممدوحدده
دددر ف بدددالحزم، والعدددزم، والحلدددم، والعلدددم، والدددرأي، والددددهاء، والهيبدددة، والسدددؤدد،  الرشددديد، الدددذي ع 

ْثل دده  فددي الجددود، (5)والسددماحة ، ويددرب ا ابددن زمددر  ممدوحدده بشخصددية الخليفددة المهدددي، فهددو م 
واالنتصارات التي كان ي ْعر ف بها ضد الدروم
دب نه ه بالمتوكدل علدى هللا بدن الرشديد ، كدذل  (6) ي ش 

، ال شددد  أن تدددداخل األسدددماء التاريخيدددة وزخمهدددا وتالحمهدددا (7)فدددي ميلددده لنصدددرة السدددننة وأهلهدددا
ن بدددددا ذلدددد  بصددددورة مضددددغوطة، فكددددل شخصددددية تاريخيددددة  أدنى إلددددى تددددزيين قددددول الشدددداعر، وا 

                                           

 .127ظر: تحليل الخطاب الشعري، محمد مفتاح، صين (1)
ينظر: تاريا الخلفاء، جالل الدين السيوطي، تث: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة  (2)

مة  .193م، ص2004، 1السعودية، ط –المكرن
 .193-192ينظر: المصدر الساب ، ص (3)
 .210ينظر: المصدر الساب ، ص (4)
 .226-255اب ، صينظر: المصدر س (5)
 .203-202-201ينظر: المصدر ساب ، ص (6)
 .252ينظر: المصدر الساب ، ص (7)
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كمددا  -هددذه ا ليددة عاشددت فتددرة مددن الددزمن، وكددان  ليددة اإليجدداز دور فيمددا أراده الشدداعر؛ ألن
 .(1) عملية ضغا للنص كي يبدو  في صورة مصغ رة   -يقول أحمد ناهم

 شخصية الصحابي الجليل حسان بن ثابت يقول: ومن شعره مستحضًرا
م وا            ةةةةةةدَّ يةةةةةة   ت ق  ةةةةةةن  ذ و  م  م  ل  ق ةةةةةةو  ةةةةةةاز  ن  م 

ةةةةان    ب سَّ ح  ح  ةةةةاد  ةةةةر ا م م  ةةةةم  ف خ  ةةةةت  ل ه  ق  و أ ب 
(2)                  

 ل
يتنددداصن الشددداعر فدددي هدددذا البيدددت مدددع شخصدددية حسدددان بدددن ثابدددت األنصددداري وأمددده 

، يستحضدددره ابدددن زمدددر  ليدددربا أمجددداده بامجددداد بندددي نصدددر؛ ألن (3)الفريعدددة مدددن الخدددزرج
نسدددبهم يرجدددع إلدددى األنصدددار، فحسدددان بدددن ثابدددت شددداعر األنصدددار فدددي الجاهليدددة وشددداعر 

ه قوله: (4)اإلسالم ، وشاعر اليمن كلها في-صلى هللا عليه وسلم -النبي ح   ، فمن م م اد 
ةةةةةةةا ل ن  ةةةةةةةَي ي ع اد  ةةةةةةةن  الك ةةةةةةةر ام  ف ةةةةةةةال  ح  ب ةةةةةةةع    ب             ن ح  ةةةةةةةم  الر  س  ةةةةةةةا ي ق  ف ين  ةةةةةةةا الم ل ةةةةةةةو   و  نَّ                  م 

 ل
ةةةةةةم             ل  ه  ةةةةةةاء ك  ي  ةةةةةةن  األح  ن ا م  ةةةةةةر  ةةةةةةم  ق س  ك  و 

ةةةةةع    ب ةةةةةز   ي تَّب  ةةةةةل  الع  ةةةةةاب  وف ض  ةةةةةد  الن  ه  ن  ع 
(5)                  

 ل
مددن خددالل مددا سددب  يت ضددث أن الشدداعر اعتمددد علددى شخصددية حسددان بددن ثابددت فددي 
بناء بيته الشعري، وهي شخصية مداثنرة اسدتطاا الشداعر مدن خاللهدا الشداعر توليدد بيدت 

 جديد يناسب ممدوحه إعالًء لشانه. 
 وقال في إطار وصف كرم السلطان و ج وده:
ةةةى            ت م  ةةةم اء  ق ةةةد  ان  ةةةاء  السَّ ةةةن  إل ةةةى م  ةةةا م  ي 

ةةةةةل    ب م  ةةةةةا ي ه  أ ب  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةود  د  اب ه  ب الج  ةةةةةح  ف س 
(6)                  

 ل
يستحضر الشاعر في هذا البيت شخصدية عمدرو بدن عدامر، وهدو مداء السدماء بدن 

، فهو من ق ْحط ان  جماا اليمن، مدن الطبقدة األولدى لألنصدار، الحارثة بن مازن بن األزد

                                           

 .98ينظر: التناصن في شعر الرواد، أحمد ناهم، ص (1)
 .100ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (2)
 .1/297ينظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة الدنيوري،  (3)
 .4/141ينظر: كتاب األ،اني، أبو الفرج األصفهاني،  (4)
 .151ديوان حسان بن ثابت، ص (5)
 .549، 169، 79. ومثل هذا البيت في هذا الديوان ص102ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (6)
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ْزر ج وهم األ ْو  والخ 
مني بدد )ماء السماء(  ألنه كان يجيء في الم ْحدل  ف ي ن دوب  عدن (1) ، وس 

ْفدددد والعطددداء  الغيدددث بالرن 
لة (2) دددال  ، مدددن خدددالل هدددذا التنددداصن يريدددد الشددداعر أن يدددرب ا بدددين س 

ة إلدد ى بنددي نصددر، والغنددي بدداهلل ينتمددي إلدديهم، والجددود وال،ددرم مددن األنصددار األولددى الممتدددن
ْأب  بمعندى  العدادة والمالزمدة  أ ب  عليها، والدد  العادات التي د 
، فداراد الشداعر مدن خدالل (3)

 هذا االستدعاء تمكين هذه الصفة في الممدوح. 
 آل نصر: وقال مادًحا

ةةةةةةف ه            ص  ز ل ةةةةةةت  ف ةةةةةةي و  ةةةةةةا  أ ن  ن  ةةةةةةا ف ت ح    إنَّ
ر    ب ةةةةةةةةن  ي ت ةةةةةةةةذ كَّ ةةةةةةةةر   ل م  ك  ةةةةةةةةا ذ  ةةةةةةةى ب ه  ف  ك                   و 

 ل
ةةةةةةةاق  ت ن زَّل ةةةةةةةت             ب  ةةةةةةةب ع الط   م ال ئ ةةةةةةة   السَّ و 

ةةةةةةةةةر    ب ض  ةةةةةةةةةل  هللا ف يةةةةةةةةةه  ت ح  ي  ةةةةةةةةةل  خ  ي                   و ال خ 
 ل

ل ةةةةةةةةةةةةه   ةةةةةةةا ن ج  ط ةةةةةةةةةةةا   ق ي س  نةةةةةةةه  أ ع  و  ب ك   و 
 

ةةةةةةر    خ  ةةةةةةد    والف  ةةةةةةن  ب ع  ر  م  ةةةةةةه  ةةةةةةا أ ش                    (4)ف يه 
 ل

، أو م لنددا صددورًة -كمددا يقددول محمددد مفتدداح -يستحضددر الشدداعر هنددا الماضددي  :  يقدددن
ددة، أي: وصدددف الحددددث كمدددا هدددو، وهدددذه (5)لواقددع  مضدددى  ، باسدددتعمال آليدددة المحا،ددداة التامن

ددي  بدده قددي  بددن سددعد (6)ا ليددة مددن آليددات التندداصن  ظ  ددرف الددذي ح  بددن عبددادة ، ليددذكن ر بالش 
الخزرجي عند حمله الراية يدوم فدتث مكدة، وقدد رو ى ابدن كثيدر فدي كتابده )السديرة النبويدة( 

أمددر يددوم فددتث مكددة باخددذ الرايددة مددن سددعد بددن عبددادة  -صددلى هللا عليدده وسددلم -أن الرسددول
، ولعدلن المقصدود مدن هدذا االستحضدار أن الفخدر (7)حيث دفعت إلدى ابنده قدي  بدن سدعد

                                           

ينظر: الطبقات ال،برى، أبو عبد هللا محمد بن سعيد، تث: محمد عبد القادر عطا، دار ال،تب العلمية،  (1)
 .3/320م، 1990، 1لبنان، ط –بيروت

العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشي  القيرواني، تث: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار  (2)
 .2/196م، 2009، 1مصر، ط -الطالئع للطباعة، القاهرة

ة )د أ ب(. (3)  لسان العرب، ابن منظور، مادن
 .133البيت في هذا الديوان، ص. ومثل هذا 46ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (4)
 .128تحليل الخطاب الشعري، محمد مفتاح، ص (5)
 .49ينظر: تحليل الخطاب الشعري، محمد مفتاح، ص (6)
 -ينظر: السيمرة النبوية، أبو الفداء ابن كثير، تث: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة للطباعة، بيروت (7)

 .560-3/559م، 1976، 1لبنان، ط
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، . امتدادم  ل  نصر  اب ر  اب ًرا ع ن ك  ر ث و ه ك  ْم و   ف ه 

وفدددي موضدددع آخدددر يهنندددئ الشددداعر الغندددي  بددداهلل بفدددتث المغدددرب ونصدددرته ألبدددي العبدددا  
الم ر ين ي
(1): 

م              ةةةةةه  ةةةةةن  م و اق ةةةةةف  ب َّ س  ر  ع  ةةةةةد  ةةةةةَّ ل  ب ب  ف اس 
ار    ب ةةةةةةةةةةةةةر    ب ب ةةةةد  ا أ م  ةةةةم  ت ال ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو                   ف ه 

 ل
ر ه ةةةةةةا              ةةةةةةن  م ع ةةةةةةال ي ف خ  ةةةةةةم  ال ع ةةةةةةو ال ي ع  ل ه 

ةةةةةةةةار    ب ب  ةةةةةةةةو ال ي  األخ  و اة  ع  ةةةةةةةل  الةةةةةةةةر  ن ق 
(2)                  

 ل
يعود ابن زمدر  إلدى التداريا اإلسدالمي مستحضدًرا ،دزوة بددر ال،بدرى، وشداهد ذلد  

ر وبطددددوالتهم، وهددددم مددددن األنصددددار، أندددده أراد أن يددددرب ا بددددين أمجدددداد آبدددداء وأجددددداد آل نصدددد
صدلى هللا عليدده  -فمدواقفهم يدوم بددر تشدهد لهدم، يقدول ابدن كثيدر: عنددما شداور رسدول هللا

المسلمين حينما بلغه إقبال أبي سفيان، قال له سعد بن عبادة وهو سيند الخدزرج:  -وسلم
ددول  هللا س  ددي ب   -إي ان ددا ي ر يددد  ر  ي ن ْفس  ا صددلى هللا عليدده وسددلم، وال ددذ  دده  يض  ْرت ن ددا أْن ن خ  ه  لددو أ م  ي ددد 

ْلن دا، ف ن دد ب  رسدول  دار  لف ع  م  ه دا إل دى ب دْر   الغ  ْرت ن دا أن ن ْضدر ب  أ ْ،ب اد  ْضن اه ا، ولدو أ م  ار  أل خ  الب ح 
ل ددوا ب ددْدًرا -صددلى هللا عليدده وسددلم -هللا الن ددا   ف دداْنط ل ق وا حتددى ن ز 

التددذكير   ، وفائدددة التندداصن (3)
بان نصرة الغني بداهلل للسدلطان أبدا العبدا  المريندي لفدتث المغدرب ليسدت ،ريبدة علدى آل 

 نصر، فالتاريا حافلم ببطوالتهم منذ بداية الرسالة المحمدية. 
ين ق  القاسم بن حاتم المال   يويقول ابن زمر  في الشيا الفقيه أب

(4): 
ةةةةةةةةر   ج  ةةةةةةةةبَّه  ب ةةةةةةةةاب ن  ح  ةةةةةةةةر ا أ ن  ت ش  ج  ح  ا   ب ةةةةيةةةةةةةةةد    ب             و  ل ةةةةةةةةةةةه  و ه ةةةةةةةةد  ال  ةةةةةةةةن  ض                    (5)ف ب ي 

 ل
دن  دل يل، فم  ْجدر  المل د  الض  يتناصن كالم الشاعر هنا مع شخصية امر  القي  بن ح 

ل    النساء وأ،ثر في الذكر لهن  والميل إليهن   أخباره أنه  ع 
، فهو القائل يوم وفاة أبيه: (6)

                                           

 .403ينظر: ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (1)
 .169، 51. ومثل هذا البيت في هذا الديوان، ص408المصدر الساب ، ص (2)
 .2/394ينظر: السيمرة النبوية، أبو الفداء بن كثير،  (3)
 .215ينظر: ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (4)
 .216المصدر الساب ، ص (5)
م، 2003، 2لبنان، ط –لقرشي، تث: علي فاعور، دار ال،تب العليمة، بيروتجمهرة أشعار العرب، أبو زيد ا (6)

 .117ص
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، و،ًدا أمر اليوم خمرم
، يرى الشاعر استحالة تشبيه هذا بشخصية الشيا الفقيه، فدذل  (1)

ر ام ، أي: ح  ْجرم ح 
اية  التي عليهدا الشديا: (2) ؤ  القي ، واله د  اللة التي عليها امر  ، فبْين الض 

ار ي( ح  ب دديدددم؛ أي: )ص 
 ، وهذا يدلن على منزلة الشيا ومكانته العلمية.(3)

  :هل قول  ،ر  الغز   وأنشد في
ةةةةةةةةةةةةةةةةر   م  يَّةةةةةةةةةة  م ق  ةةةةةةةةةل  بالثَّن  ةةةةةةةةةن  ل ل ي  ةةر    ب             أ ح  ةةن  م ع م  يةةل  ب  م  ل ةةي ج  ةةن  ق ب  ةةنَّ م  ةةا ح  م  ك 

(4)                  
 ل

ْشد ، وهدي  يتناصن الشاعر في هذا البيت مع شخصينة أدبيندة اشدت ه رت بدالحنين والع 
ددداق العدددرب المشدددهورين، وصددداحبته ب ث ْين دددة،  شخصدددية جميدددل بدددن معمدددر العدددذري، أحدددد عشن

ر الحالدة التدي هدو عليهدا (5)أحبنها وتغزنل بها ، والشاعر يتن،ئ علدى هدذه الشخصدية ليصدون
، فهددو بددذل  التندداصن  يحدداول أن يضددفي  علددى شددعره جددون الحددبن  لحظددة حنيندده لمددن يحددبن

يدل   م  ث ين ر  وج  فه الشعر العربي منذ ك  العذري الذي عر 
كدون حلقدة وصدل بدين اسدتدعاء لي (6)

د له.  القديم في شعر جديد كاستمرار متجدن
   الساب  يقول: ل الغر  ثْ وفي م  

م              ةةةةةةةةةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةةةةةةةةةت غ ف ر  هللا  إ نَّ هللا  ذ و ك  أ س 
ةةةةةةةت اق    ب ي ش  ةةةةةةةو و  ج  ةةةةةةةا ي ر  ةةةةةةةر ء  م  َ  ال م  ل  ةةةةةةة                  ي ب 

 ل
ةةةوب  ب غ ي ت ةةةةه              ةةةةف  ي ع ق  ةةةن  ي وس  ةةةةال  م  ق ةةةد  ن 

ف ةةةةةةةةةةةةةةةاق    ب ر  ةةةةةةةةةةةةةا ل ط ةةةةف  و ا  ةةةةه  ب الل  ق                    (7)و ع مَّ
 ل

يعبن ر الشاعر في هذين البيتين عن الحالة التي أصبث عليها نتيجًة لبعد الحبيب، 
ه ، ول،ي  -عزن وجلن  -والشاعر ال يستسلم لهذا الب ْعد، ألن هللا ذو كرم، سوف يبلنغه م راد 

، -عليهما السالم -يتحقن  له ذل  تناص  مع شخصية نبي هللا يعقوب وابنه يوسف

                                           

 .9/106ينظر: كتاب األ،اني، أبو فرج األصفهاني،  (1)
ة )ح ج ر(. (2)  ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادن
ة )ب ي د(. (3)  ينظر: المصدر الساب ، مادن
 .328ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (4)
 .1/425ينظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة الدنيوري،  (5)
 .98ابن زمر  حياته وأدبه، صالث عبد السالم البغدادي، ص (6)
 .344ديوان ابن زمر  األندل ، ص (7)
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ا م ر   تهم الواردة في القرآن باعتبارهما ق اس  ارة الب عد  والف راق، وفي البيتين إشارةم إلى قصن

ْكن  أن نسمي  هذا التناصن   چ چ چ ژباإلشاري، وجاء مع قوله تعالى:  ال،ريم، وي م 

   ک   ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ    ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ژ ک

، تفاعل ابن (2)الطويلة ،  وهذا إخبار عن حال اجتماا المتحابنين بعد الف رقة (1)
، كما  بن ْن ل ق اء  م ْن ي ح  زمر  مع هذه القصة ومزجها مع بيتيه، راجًيا من هللا أن يمكن نه  م 

ْن قبل  نبي ه يعقوب   ن م  ْن ل ْقي ا ابنه يوسف -عليه السالم -مك   عليه السالم.  -م 

   :يقول نفسه والغر  نفسها وفي القصيدة
ةةةةةةةةةل ة              ةةةةةةةةةات  م ف صَّ ةةةةةةةةةل ي م ان  آي  ف ةةةةةةةةةي س  و 

ق    ب ةةةةال  ةةةةه  إ خ  س  ةةةة   ل ةةةةم  ي م س  ة  ال م ل  د  ب ع ةةةةو 
(3)                  

 ل
ة نبي هللا يعقوب وابنده يوسدف  ه  مع قصن ، -عليهمدا السدالم-ل ْم يْكف  الشاعر  تناص 

ددة نبددي هللا سددليمان لددة علددى الثقافددة التددي ، وفددي ذلدد  د ال-عليدده السددالم -بددل وظ ددف قصن
يتمتنع بها الشاعر، والقدرة  على توظيفها في مكانها المناسدب، وهددف الشداعر عدودة مدن 

، فهددو واثدد  فددي قدددرة هللا ددة النبددي  -يحددبن تعددالى، لددذا اسددتدعى مددن المددوروث الددديني قصن
بلليدددة اإليجددداز، بحيدددث ل دددْم ي دددْذك ر األحدددداث كاملدددًة، بدددل ا،تفدددى  -عليددده السدددالم -سدددليمان

دل ْيم انب دروا  -عليده السدالم –اإلشارات، ومن أحدداثها أنده لمندا طلدب س  مدن الجدانن أن ي حض 
قبدددل قددددومها  -وهدددو سدددرير ممل،تهدددا التدددي تجلددد  عليددده وقدددت حكمهدددا -لددده عدددرش بلقدددي 

ْلدد   قبددل أن يرتددد إليدده  عليدده، علددى مددا فيدده مددن جددواهر نفيسددة، ي قددال إندده رجددع لسددليمان  الم 
ال ق ددْت هددذ(4)طْرفدده ددة مددع مددا يريددده الشدداعر، فهددي تبعددث فددي نفسدده األمددل، لددي  ، ت ع  ه القصن
ة الزمنيدة التدي يتمنناهدا  -كما في البيت الساب  -ل لن قاء   اه  إلدى تحديدد المدد  وحْسب، بل تتعددن

                                           

 .100، ومن ا ية: 99سورة يوسف، آية:  (1)
مصر،  -يف، القاهرةقصص األنبياء، أبو الفداء بن كثير، تث: مصطفى عبد الواحد، مطبعة دار التال (2)

 .1/352م، 1968، 1ط
 .344ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (3)
 .2/295ينظر: قصص األنبياء، أبو الفداء بن كثير،  (4)
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الشاعر ل،ي يتحقن  له ذل ، فهو يريده قبل أن يرتدن إليه طْرفده، وهندا رب مدا ت ْ،م دن  جماليندة 
 الغائب والنصن الحاضر. التناصن بين النصن 
 :ويقول كذل 

ةةةةد  ف ةةةةيم ن  ي   ةةةةى ال ع ه  ةةةةت  أ ر ع  ةةةةو ال ز ل  ع ه             ي   ض 
ةةةةةان ي   ب س  ر ن  ي يةةةةةت  و  ةةةةةا ح  ةةةةةر  إ ل ف ةةةةةي  م  ك                   و أ ذ 

 ل
ةةو    َ  ال ه  ةة ةةام ن ي م ض  ةةا س  ك ةةر ي م               ف ةةال  ت ن 

ن    ب ةةي ال  ةةي ل  و غ  د   ب ق  ةةل  ق ةةد  أ و  ةةن  ق ب  ف م 
(1)                  

 ل
ْكدر األحب ددة والت غدز ل  بددالمحبوب، يتندداصن  ، وذ  ْهددد  فدي معددر   حدديث الشدداعر عدن الع 
مع أسماء أعالم اشت ه روا بالحب  في الشعر العربي، فقي  المدذكور هدو قدي  بدن الملدو ح 

دع ة، ل ْعص  شدقهبن عدامر ابدن ص  ة ع  ق ب ده: المجندون، لدذهاب عقلده مدن شدد 
ن هدو (2) دْيال  ، و، 

دداق العددرب المشددهورين ددْيش، أحددد  عشن ن ابددن ب ه  ددْيال  ددة، ،  ذو الر من
، تددداخلت هددذه األسددماء (3)
 الشعراء قبل ده، والجدامع هؤالءفي بيت الشاعر، فالحالة التي عليها ابن زمر  تْشبه حالة 

ْرم ان  الذي أصاب الجميع بعدم الظ ف ر بالمحبوب.   بينهم هو االشتياق والح 
ددن  م  دد، اسددم نبددي هللا ي  اء التددي اسددتدعاها الشدداعرسددماألو  ، كمددا -عليدده السددالم -ع  وش 
   :في قوله

ةةةع              ل م  ةةةر  ي  ةةةم  الثَّغ  ةةةن  ب اس  ق  م  ةةةار  ةةةى ب  ع س 
ر    ب ةةد  ق ةةب  ال خ  ةةن  م ر  ةةح ى م  ةةم ل  ض                   ت ط ل ةةع   وش 

 ل
ةةةةةل   ل ةةةةةم  ن ق  يةةةةةب  و  ةةةةةد  ال م غ  ةةةةةا ب ع  د  ل ن  :             ت ةةةةةر 

ةةع    ب ةةب  ي وش  ك  ةةان  ف ةةي الرَّ ةةر   أ م  ك  ةةا ن  ل م  أ ح 
(4)                  

 ل
ه فدي نفسده، وسدببه  دث الشداعر عدن األلدم والحدزن الدذي ي كابدد  في هذين البيتدين ي ْفص 

دْدر  يعندي كدل  مدا و ار ا   ،ياب الحبيب،  دل  عليده مدن وراء بيتده، ألن  الخ  فهو يتمننى أن ي ط 
عليدده  -، ول،ددي تتنضددث الصددورة للمتلقنددي تندداصن مددع قصددة النبددي يوشددع(5)مددن بيددت ونحددوه

                                           

 .494ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (1)
 .2/549ينظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة الدينوري،  (2)
 .517-1/515ينظر: المصدر الساب ،  (3)
 .194ابن زمر  األندلسي، صديوان  (4)
ة )خ د ر(. (5)  لسان العرب، ابن منظور، مادن
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بدت الشدم  أو كدادت، وأوشد  أن -السالم ، وذل  عندما كان مدع بندي إسدرائيل، فلمدا ،ر 
ددد ع  دددْبت  الدددذي ج  دددر ا لهدددم ذلددد  الزمدددان، قدددال لهدددا يوشدددع: إنددد   يددددخل علددديهم الس  ل علددديهم وش 

ددن  مدن فدتث البلددد ددها هللا عليده حتدى تمكن ، فحبس  ددم  احبسدها علدي  مدامورة وأندا مدامور، الل ه 
(1) ،

ل غتدددده   ددددة وتحويلهددددا ضددددمن خطابدددده و  وتظهددددر هنددددا مقدددددرة الشدددداعر علددددى امتصدددداص القصن
يدددب فدددي النهدددار  الشدددعرية، فهدددو يتخي دددل  المحبوبدددة وكانهدددا شدددم  ضدددًحى عدددادت بعدددد الم غ 

عليددده  -نفسدده، وقددد ط ل عدددت مددن وراء ذلددد  البيددت، ب ْيددد  أن  عدددودة الشددم  لنبدددي هللا يوشددع
ْت، ولعدددلن  -السدددالم ددداد  ن ث دددم  ذلددد  ع  نددده مدددن عددددون ه والنصدددر عليددده، وا  كاندددت مرتبطدددًة بتمك 

م  إعدادة كتابتهدا جمالية التناصن ت،من في مقدرة الشاعر على إعادة قراءة القصدة، ومدن ث د
.  لتوليد معًنى جديد 

ْمر   وقد استدعي شخصين     :ة حي بن يقظانويقول ابن ز 
ةةةةةل و ان            ةةةةةي ال ك ف يةةةةةل  ب س  ل م  أ ث ةةةةةوب  إل ةةةةةى ح 

ةةةم  الشةةةان ي   ب ةةةان ي و ا  ن  ر غ  ةةةن  ش  ةةةل ح  م                   و أ ص 
 ل

ةةب   ل ع ةةب  الص   ةةن  م  ةةان  الةةنَّف ل  ع  ن  ةةت  ع               اث ن ي 
ان ي   ب ةةاد  ةةل  ن  ةةن  ق ب  ةةد  م  ش  ةةي الر  اع  ةةت  د  ل بَّي                   و 

 ل
ةةو    ةةات  ف ةةي م ع ةةر    ال ه  ةةا م  م  ةةت  ع ز  ي ي               و أ ح 

ظ ةةةةةان    ب ةةةةةن  ي ق  ةةةةي  ب  ي  ةةةةةه  ح  ن  ن ي م  د                    (2)ف ع ةةةةاو 
 ل
ه الخطاب في هذه  مدن الفعدل  -األبيات لنفسده، فيقدول: أثدوبيبدو أن الشاعر يوجن

ْقددل  -(3))ثداب( بمعنددى  رجددع بعددد ذهابدده  ْلددم : الع  دي، والح  ْلم  ، إلددى ح 
، فهددو الددذي ي ْكف ددل  لدده (4)

صددالح حالدده، ر،ددم الشدداني ين ددة وا  ْان  ، وياخددذ كددذل  مددن -(5)وهددو المددْبغ     -السددكينة والط م 
ن الشدهوات، ألن الدنف   محكومدة النف  وسيلة أخرى إلصدالح حالده، وذلد  بابعادهدا عد

بعقيدة اإلنسان وقدوة إرادتده، تقدوده إلدى المهالد  إذا أهملهدا، وتطيعده إذا كلنفهدا مدن الخيدر 

                                           

 وما بعدها. 2/207ينظر: قصص األنبياء، أبو الفداء بن كثير،  (1)
 .181ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (2)
ة )ث و ب(. (3)  لسان العرب، ابن منظور، مادن
ة )ح ل م(. (4)  المصدر الساب ، مادن
 (.1: هامش المحق  رقم)181ديوان ابن زمر  األندلسي، ص (5)
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هددا  م اعوجاج  مددا ي صددل حها ويقددون
ددد  مددن (1) ، ولعددلن الرقددين بددالنف  محتدداجم إلددى عددْزم ل،ددي يش 

، لددذا تمث ددل الشدداعر  ددالح  شخصددية حددي بددن يقظددان فددي تمالدد  أ ْزر هددا، ويددديمها علددى حددال الص 
نفسدده، وقددوة صددبره وعدددم انزالقدده لهددوى نفسدده، فكلنمددا ضددع ف عزمدده عاودتدده هددذه الشخصددية 
بظهورهدا متلبنسددة بقدوة العددزم والثبدات علددى مبدئده، وفددي هدذا يقددول محمدد رمضددان الدايددة:  إن 

ْسع اإلنسان أن يرتقي  بنفسه من المحسو  إلى المعقول إلى هللا  في و 
(2). 

جمدددااًل؛ فدددان ابدددن زمدددر  قدددد سدددخنر ظددداهر التنددداصن التددداريخي لمعايشدددة األحدددداث و  ا 
ه بالوقائع التاريخية.  الماضية الحاضرة، وفي هذا تقوية للبناء الشعري وضخ 

  

                                           

 .1/458 الهرامة القصيدة األندلسية، عبد الحميد (1)
 –ابن طفيل األندلسي وقصة حي بن يقظان، محمد رمضان الداية، الهيئة السورية لل،تاب، دمش  (2)

 .58م، ص2013، 1سوريا، ط
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 الخاتمة
 

وفي ختام هذه الرحلة العلمية في بالد األنددل  ومدع فحدل مدن فحدول شدعرائها، أال 
ترحدددال فدددي مدددواطن عديددددة مدددن ديوانددده، التدددي وهدددو ابدددن زمدددر ، حطدددت بالباحدددث عصدددا ال

تلمدد  فيهددا الباحددث تعددال  النصددوص األدبيددة فددي ظدداهرة تجلددت فددي ثددوب قشدديب تحددت 
مسددمى )التندداص(، ومددن خددالل هددذه الدراسددة عنددت للباحددث نتددائو اسددتوجب عليدده البحددث 

 العلمي سردها للوقوف عليها في صورة مقتضبة، فمن نتائو هذه الدراسة أنها:
التندددداص مفهددددوم حددددديث إلشددددارات ظدددداهرة قديمددددة فددددي األدب والنقددددد أوضددددحْت أن  .1

العربددي، تمثلددت فددي التضددمين والسددرقات، إلدددا، وتنبدده إليهددا النقدداد فددي ال،ثيددر مدددن 
 كتبهم، مثل: كتاب الصناعتين، وكتاب الوساطة للجرجاني، و،يرهما.

 النظرية، ومدى استفادة الالح  بالساب . أصحاب جهود كشفْت عن .2

اسددة اتفدداق جميددع النقدداد الغددربيين علددى مفهددوم التندداص، ول،ددنهم اختلفددوا أظهددرْت الدر  .3
 في كيفية تقديمه، ول،ل وجهة في ذل .

تعامددددل النقدددداد العددددرب المحدددددثين مددددع مصددددطلث التندددداص لددددي  ببعيددددد عددددن المفهددددوم  .4
الغربددي، فقددد كانددت مجهددوداتهم منحصددرة فددي تطبيدد  التندداص علددى الشددعر العربددي 

 القديم والحديث.

ن النقاد أشاروا إلدى أهميدة قدراءة الدنص عددة مدرات؛ الست،شداف العمدل التناصدي، إ .5
وهددذه خاصددية مهمددة جدددا فددي تطبيدد  النظريددة علددى النصددوص الشددعرية، وهددي فددي 

 نظر الباحث العمود األساسي الستخراج التناص.

يضيف الباحث نقطة ضمن نقاط اسدتخراج التنداص، والتعامدل معده أثنداء التحليدل،  .6
بة الددنص، فهددي مرتبطددة بددالقراءة والتحليددل، إضددافة إلددى ربطهددا مددع مددا وهددي مناسدد

 قصد الشاعر التعبير عنه.
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توصدددلْت إلدددى إمكدددان تطبيددد  نظريدددة التنددداص علدددى الشدددعر العربدددي القدددديم دون أن  .7
 تتاثر حيوية التناص.

وضحْت استدعاء الشاعر للموروث بمختلف أنواعه، حيث جاء في صورة تنداص،  .8
ي هددذا التندداص، وقددد ظهددر ذلدد  نشددطا مددن خددالل نصددوص ويبدددو أن الشدداعر يعدد

 الشاعر وتفاعلها وانسجامها مع النصوص الغائبة.

 أبرزت الدراسة أهمية ظاهرة التناص وحضورها في شعر ابن زمر  خاصة. .9

 واألدبدي، الدديني، التنداص زمدر ؛ فمنده ابدن الشداعر لددى التناص أنواا بينْت تعدد .10
( مواضع، وبلدم 6( موضًعا، والحديث النبوي )50) والتاريخي؛ فبلم الديني القرآني

( 23( مواضددددددع، وبلددددددم التدددددداريخي )5( موضددددددًعا، والمثلددددددي )49األدبددددددي الشددددددعري )
 موضًعا.

ل الطبقددة السياسددية فدي ،رناطددة؛ لددذا نجدد أن ،ددر  مدددح إن شدعر ابددن زمددر  يمثد .11
 سالطين ،رناطة واألحداث السياسية هما الجانبان الطا،يان على ديوان الشاعر.

ي عدددد األسدددلوب الشدددعري الدددذي يتمتدددع بددده ابدددن زمدددر  مدددن األسددداليب السدددهلة فهدددي ال  .12
 تحتاج في كشف معانيها إلى المعجم إال في القليل النادر. 

 التوصية:

دب األندلسدي عامدة والشدعر منده وأخيرًا يوصي الباحدث بت،ثيدف الجهدود لدراسدة األ
إبرازهدا فدي أسدلوب يجدد منده  دبيدة وتدذوقها لالسدتفادة مدنخاصة السدتخالص الندواحي األ

 ل،ثير من الفجوات في األدب األندلسي. االقار  سدا 
 والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبيه ال،ريم

 الباحث
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