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تقوم عملية اإلبداع األديب على جمموعة من البىن اللغوية والفنية والفكرية اليت تتفاعل فيما
يضمنه كاتبه خالصة جتربته اإلبداعية ورؤيته الذاتية وموقفه الشخصي
بينها لتشكل نصا جديداٍّ ،
من الفن واحلياة ،ويعتمد يف ذلك على مجلة من الرموز واإلحياءات والدالالت ،اليت يزخر هبا الرتاث
الذي شكل ثقافة الكاتب ،فالنص وإن بدا مستقال متكامال ومكتفيا بذاته يف ظاهره ،فهو يف جوهره
يشكل ملتقى لنصوص سابقة مرتسبة يف ذاكرة املبدع واليت تظهر يف النص اجلديد بكيفيات خمتلفة
وأشكال متعددة ،فتطفو أحيانا على سطح النص فتظهر بشكل صريح ،أو تغوص يف أعماقه وتذوب
يف ثناياه ،وتستبطن دالالته ،وال تعيد نفسها بصورهتا األصلية يف الغالب ،بل تتخذ كيفيات وأشكال
متنوعة ،وهي غالبا ما تتماهى مع التص احلاضر وتتلون به.
ويبدو أن عملية اسرتجاع الرتاث يف اإلنتاج األديب ليست باألمر اهلامشي ،بقدر ما هي حالة
إبداعية واعية وهامة ،تسهم يف اكتناز النص األديب باخلربات اإلنسانية والتارخيية اليت يزخر هبا الرتاث،
كما جتعل النص موصوال ذجذوره التارخيية والثقافية .
وقد حظيت العالقات بني النصوص والتداخل بينها باهتمام الباحثني منذ القدم ،فمباحث
التأثري والتأثر واألخذ والسرقة واالقتباس والتضمني والتلميح مصطلحات حيفل هبا النقد األديب منذ
عصوره القدمية ،غري أن مباحثه يف ذلك الوقت مل تكن يف الغالب تتجاوز تناول األلفاظ والعبارات،
والصور اجلزئية ،والعالقات اليت حتكمها ،أما يف العقود األخرية فقد أضحت دراسة العالقات النصية،
مثرية لالهتمام ،حيث جتاوزت تناول العالقات اجلزئية إىل حماولة دراستها على مستوى أوسع ليشمل
األثر األديب بشكل كامل ،يف انفتاحه على فضاء فين يشمل نصوصا سابقة ويؤسس لنصوص
الحقة.
والتناص هو املصطلح األكثر توظيفا بني املصطلحات الواصفة للعالقات النصية ،فهو يهتم
بالبحث يف مجيع أشكال العالقات النصية ،ويهدف إىل إلحاطة حبيثياهتا.
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وسعيا من ا لالستفادة من قدرة التناص على قراءة النصوص األدبية والبحث يف طريقة بنائها
ومدى انفتاحها وتشكلها على أنقاض نصوص سابقة ،قمنا بتطبيق هذا اإلجراء النقدي على
نصوص شعرية من األدب املغريب القدمي باملغرب األوسط عند أحد أشهر شعراء العصر الزياين يف
حبثنا املوسوم بـ "التناص في الشعر المغربي القديم -شعر الثغري التلمساني أنموذجا،"-
واعتما دنا يف مقاربتنا لنصوص الثغري على التناص كإجراء نقدي ميكننا من اكتشاف التصوص
الغائبة ،وعالقة النص احلاضر هبا ،واآلليات اليت حتكم تلك العالقات ،وتبني أشكال التداخل بني
النصني احلاضر والغائب ،وما يتكسبه النص الراهن من وظائف فنية وتعبريية جديدة من شأهنا الرقي
بلغته حنو اجلمال والشاعرية اليت تعد صميم أدبية النص ،كما وظفت املنهجني الوصفي والتارخيي عند
استحضار النصوص الغائبة وحتليل مضامينها وسياقاهتا.
وهندف من خالل هذه الدراسة إىل حماولة اإلجابة على العديد من التساؤالت لعل أبرزها
هي:
 البحث يف مصطلح التناص كظاهرة ومفهوم ومصطلح وتتبع جذور وسريورته وآليات تفعيله. حماولة فهم الظروف الثقافية اليت شكلت ذاكرة الشاعر وحددت مصادر ثقافته. كيفية تفاعل شعره مع الرتاث ،واآلليات والقوانني اليت حتكم ذلك التفاعل ،واإلضافات الفكريةوالفنية اليت حققها تفاعله مع املوروث الديين واألديب.
واخرتنا هذا املوضوع ألسباب عديدة أمهها:
حاجة أدبنا العريب القدمي يف املغرب إىل مزيد من الدراسات والبحوث العلمية اليت تسعى
إىل مقاربته من منظور املناهج النقدية املعاصرة اليت من شأهنا الكشف عن مجاليات هذا القسم من
األدب العريب القدمي ،وإبراز مساته وخصائصه ،وكشف عالقته بالرتاث األديب عند العرب ،نظرا لقلة
الدراسات يف هذا اجملال وخاصة ما تعلق منها بأدب املغرب األوسط.
ت

إضافة إىل حماولة توسيع نظرة بعض الدارسني إىل قضية توظيف الرتاث يف الشعر العريب
القدمي ،واليت تنظر إليه من زاوية ضيقة تقلل من أمهية ذلك التوظيف ،فهي عندهم ال تعدو أن تكون
جمرد استحضار لنصوص سابقة وإدراجها يف النص احلاضر ،وغالبا ما يتم تصنيف ذلك يف باب
التقليد دون أن تكلف نفسها مشقة الكشف عن أبعاد ذلك التوظيف ومجالياته ،فيما تنظر إليه
نظرية التناص على أنه استثمار للرتاث ومنحه روحا جديدة ،وربطه مبقتضيات الواقع ،والشاعر يعمد
إىل توظف الرتاث وفق رؤية إسرتاتيجية ،تعمل على تعضيد احلاضر وربطه ذجذوره وإغنائه بأبعاد تراثية
من شأهنا استقطاب املتلقي من خالل استهداف الذاكرة اجلماعية.
فاملوضوع هبذا الطرح يف تقديرنا يستحق الدراسة ،خصوصا أن القراءة األولية لديوان الثغري
التلمساين حتيل القارئ على الكثري من االقتباسات واإلحاالت واإلشارات إىل النصوص الدينية
املستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة ،وإىل الكثري من النصوص الشعرية من شىت عصور
األدب العريب ،ما جيعل البحث يف هذا اجملال أمرا مهما ،إضافة إىل أن جل الدراسات اليت تناولت
شعر الثغري التلمساين -يف حدود علمنا -مل تتجاوز مجع أشعاره ودراسة موضوعاته ،وكشف
خصائص أفكاره وأسلوبه ،ومن هذه الدراسات:
*بناء القصيدة املولدية يف املغرب اإلسالمي رسالة دكتواره حملمد زالقي جامعة حممد خيضر ،بسكرة
نوقشت سنة 6002م ،درس فيها شعر املولديات يف املغرب واألندلس ،وفيها تناول بعض النماذج
الشعرية للثغري التلمساين.
*الثغري التلمساين حياته وشعره ،دراسة ومجع وحتقيق ،وهي أطروحة دكتوراه ،من إعداد نوار
بوحالسة ،إشراف الدكتور جودت الركايب ،نوقشت ذجامعة منتوري بقسنطينة سنة 1999م،
ويف ملحق هذه الرسالة مجع الباحث شعر الثغري ألول مرة من املصادر املؤلفات القدمية.
*موليديات الثغري التلمساين ،مضموهنا وتشكيلها ،وهي رسالة ماجستري من إعداد الطالبة مليكة
ضاوي ،إشراف الدكتور العريب دحو ،نوقشت ذجامعة حممد خيضر ببسكرة سنة 6002م ،ويف هذه
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الرسالة تناولت الباحثة موضوعات املولديات وعناصرها ،كما حللت اجلانب الفين والتشكيل اللغوي
هلا.
*الثغري ومولدياته -دراسة أسلوبية -وهي رسالة ماجستري لصاحب هذه األطروحة ،إشراف الدكتور
عيسى مدور درست فيها أسلوب املولديات صوتيا وتركيبيا ودالليا ،نوقشت ذجامعة احلاج خلضر
بباتنة ،سنة 6009م.
*حركة الشعر املولدي بتلمسان على عهد أيب محو الثاين ،مقال مبجلة األصالة عدد ،62سنة 1991م،
للدكتور عبد امللك مرتاض ،تعرض فيه إىل العديد من النماذج الشعرية للثغري التلمساين ومعاصريه
من شعراء العصر الزياين الذين اهتموا بشعر املولديات.
وتأيت هذه الدراسة يف سياق اجلهود املبذولة للتعريف باألدب اجلزائري القدمي ،وإبراز
خصوصياته وحتديد مكانته ضمن اإلطار العام لألدب العريب ،وكشف كيفية تفاعله مع الشعرية
العربية وعالقته هبا ،علما أن األدب اجلزائري القدمي ظل فرتة طويلة مغيبا عن الساحة األدبية العربية،
رغم ما يتميز به من ثراء وتنوع ،إال أنه يف املدة األخرية ظهرت العديد من الدراسات اليت سعت
للتعريف به وبيان ما يزخر به من قيم فكرية وفنية ومجالية.
قسمت هذا البحث إىل فصل متهيدي وثالثة فصول سعيت يف الفصل التمهيدي
إىل التعريف بالتناص بشكل موجز مستعرضا مفهومه يف الدراسات النقدية الغربية مث العربية ،مع
اإلشارة إىل بعض املصطلحات اليت وردت يف الدرس البالغي والنقد العريب القدمي اليت تتقاطع يف
مفهومها وإجرائها مع التناص ،مثل السرقات األدبية ،واالقتباس ،والتضمني ،واألخذ ،وغري ذلك،
كما أشرت إىل مصادر التناص وأشكاله ومستوياته ،والقصد من ذلك هو تعريف القارئ مبنهج
الدراسة وآليات حتليلها.
أما الفصل األول فسعيت فيه إىل التعريف بالشاعر وعصره ،تناولت فيه مبحثني تعلق األول
بتوصيف احلالة الثقافية يف عصر الشاعر مع الرتكيز على اجلانب األديب منها ،أما املبحث الثاين
ج

ف حاولت فيه تقدمي صورة متكاملة عن شخصية الشاعر االجتماعية واألدبية ،معتمدا يف ذلك
على أشعاره ،ألن املؤلفات اليت حتدثت عن هذا الشاعر مل تذكر إال النزر اليسري عن حياته.
وخصصت الفصل الثاين للحديث عن التناص الديين يف شعر الثغري التلمساين ألن ديوانه
غين باإلشارات الدينية ،فهو يعتمد بشكل الفت على النصوص القرآنية ،وقد سعيت يف هذا الفصل
إىل حتديد أشكال التداخل النصي مع القرآن الكرمي ،والسنة النبوية يف جانبيه اللفظي واملعنوي.
ودرست يف الفصل الثالث التناص الشعري ،وقسمته إىل مبحثني كشفت يف األول
عن املصادر والروافد اليت استمد منها الشاعر عناصر شعره وأهم الشعراء الذين استحضر جتارهبم
الشعرية واستعان بنصوصهم يف بناء صرحه الشعري ،أما املبحث الثاين فحللت فيه املستويات
والقوانني اليت حتكم تفاعل شعره مع النصوص السابقة ،واليت جتلت يف ثالثة مستويات هي االجرتار
واالمتصاص واحلوار.
وأهنيت البحث خبامتة سجلت فيها أهم النتائج اليت توصل إليها البحث ،مث قائمة تضم
املصادر واملراجع اليت استعنت هبا يف إجناز هذا العمل ،وقد اعتمدت يف هذا البحث على أنواع
متعددة من املؤلفات؛ منها املؤلفات الرتاثية اليت تؤرخ للحياة الثقافة يف العهد الزياين ،واألدب املغريب
القدمي عموما ،والدواوين الشعرية تتقاطع مع شعر الثغري ،والدراسات النقدية النظرية والتطبيقية اليت
هتتم بالتناص.
وإذا كان لكل حبث صعوباته فإن الصعوبات اليت واجهتين يف هذا البحث هي ذاهتا اليت
تواجه الباحثني يف األدب املغريب القدمي ،السيما ما تعلق منها باملغرب األوسط ،أمهها تشتت املادة
العلمية يف خمتلف املؤلفات الرتاثية الدينية والتارخيية وكتب السري والرتاجم وغري ذلك ،إضافة إىل قلة
الدراسات التناصية اليت ميكن أن يهتدي هبا الباحث يف تصميم حبثه ،ومع هذه الصعوبات فإن
شغفي باألدب املغريب القدمي وشعوري باملسؤولية حياله وإحساسي باالنتماء إليه ،جعلين أواصل
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البحث وأقدم ما أمكن يف ذلك ،رغم أن ما قدمته ال ميثل إال النزر اليسري جتاه تراثنا األديب الضخم
الذي ال يزال يف حاجة إىل جهود كثرية تسرب أغواره وتستكشف جواهره ودرره.
ويف األخري ال يسعين إال أن أتوجه بالشكر اجلزيل والعرفان اجلميل إىل األستاذ املشرف
الدكتور عيسى مدور على نصائحه القيمة وتوجيهاته السديدة يف سبيل إجناز هذا البحث ،كما
أشكر كل من مد يل يد العون من قريب أو بعيد.
وأقدم شكري اجلزيل وامتناين الكبري إىل السادة األستاذة أعضاء جلنة املناقشة على ملا بذلوا
من جهد ووقت يف سبيل تصحيح وتقومي هذا البحث ،وهلل احلمد من قبل ومن بعد.
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الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التمهيـ ـ ـ ـ ــدي
التن ــاص :المفه ـ ــوم والمــصطلح
 -1التناص في النقد الغربي
 -2التناص في النقد العربي
أ -قديما
ب -حديثا
 – 3مصادر التناص وأنواعه ومستوياته.

الشعر فن مجيل يقوم على نسيج من العالقات اللغوية املركبة اليت تتجاوز حدود اجلملة مبعناها
اللغوي ،إىل حماولة تفسري الكون واحلياة بطريقة فنية مجالية ،وهو وليد عوامل ومؤثرات خمتلفة لغوية
ونفسية واجتماعية ،ناجتة عن جتربة ذاتية للمبدع ،وعلى عالقة باملتلقي يف حالة التلقي ،ومن مظاهره؛
الرمز واإلحياء والتصوير والتأثري.
ّ
وألن الشعر يتميز بكل هذه الفعالية وهذا الثراء ،ولكونه مفتوحا على قراءات وتأويالت
متعددة فإن النقد األديب -يف حماولته مقاربة النصوص الشعرية ،وفهم أبعادها -أوجد مجلة
من اآلليات واإلجراءات يف شكل مناهج نقدية لتساعده على الولوج إىل عامل النص ،فظهرت العديد
من املناهج النقدية الغربية ،بداية باملناهج السياقية (كاالجتماعي ،والتارخيي ،والنفسي) ،اليت تعاملت
مع العمل األديب تعامال خارجيا؛ فربطت بني العمل األديب ،وسرية صاحبه ،والظروف السياسية
واالجتماعية احمليطة به فنجحت نسبيا يف التعريف باألدب ،ويف معرفة مراحل تطوره وبيان ظواهره
واجتاهاته وحددت طبيعته وسريورته ،وقد انتقلت إىل الثقافة العربية على يد جمموعة من النقاد العرب
أمثال  :طه حسني ،وأمحد حسن الزيات ،والعقاد وغريهم ،ولكنها تعرضت للكثري من االنتقادات
منها ،أهنا تعتمد على تعليالت خارجة عن العمل األديب ،وأهنا ال هتتم خبصوصية العمل األديب ذاته،
بقدر ما تبحث يف حميطه ،وقد تزامن هذا النقد مع فرتة امل ّد االشرتاكي الذي أشاع مفاهيم جديدة
تدعو للموضوعية ،وااللتزام ،والعلمية وغريها ،واحتمى هذا أصحاب االجتاه مبفاهيم الواقعية العلمية،
وحتكيم العقل ،واستبعاد اجلنوح للخيال ،وصارت مهمة الناقد الوصول إىل حقيقة البعد األيديولوجي
لألديب وشكلت مدخال لدراسة أعماله األدبية ،لكن هذه املهمة النقدية للناقد االشرتاكي توقفت
عند حدود تصنيف األدباء إيديولوجيا فحسب ،وجاءت بعد ذلك موجة من النظريات النصية،
من شكالنية ،وبنيوية ،وسردية ،فركزت اهتمامها على العمل األديب ،وسعت هذه النظريات
إىل ختليص العمل األديب من الظروف التارخيية ،واالجتماعية ،والسياسية ،وتعاملت معه على أنه بنية
منغلقة ،وتعرضت هي األخرى إىل انتقادات كثرية ألهنا أفرغت النص من داللته وأبعاده الفكرية كوهنا
بالبنية اللفظية والنسج الرتكييب أكثر من اهتمامها باملضمون.
ويف النصف الثاين من القرن العشرين ظهرت نظريات أخرى أعادت للنص انفتاحه لكن وفق
رؤية جديدة ،تبحث يف جذور ومصادر مجاليات النص وأبعادها وأثرها يف املتلقي ،يف سياق حماولة
القضاء على أوهام انغالق النص ،بعد أن أصبحت البنيوية تنزع إىل إلغاء التاريخ ،وتغرتب باإلنسان
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يف سجون النسق والبنية والنظام( ،)1لذلك أخذت فكرة النص املفتوح تنتشر يف نظريات ما بعد
البنيوية ،مثل نظرية التلقي والتفكيكية والسيميائية والتناصية ،فلم يعد املتلقي قارئا سلبيا ،بل صار له
دور يف تأويل النص وإعادة كتابته ،عن طريق قراءة تناصية منتجة( ، )2وبذلك ميكن تصنيف املراحل
مر هبا النقد األديب إىل ثالث حمطات كربى األوىل (السياقية) مرتبطة بالكاتب والنقد ببنيوي
اليت ّ
مرتبط بالنص و نقد ما بعد احلداثة تعلق بالقارئ وردود فعله جتاه النص .
كل منها يستفيد من
والظاهر أ ّن كثرة النظريات النقدية وتعددها ال يلغي بعضها بعضا ،ف ّ
سابقه ويؤسس جلهد الحق ،كما أ ّن تنوع املناهج النقدية وتع ّدد قراءات النص يوحي بصعوبة
اإلمساك بكنهه وجوهره ،وحماولة فهمه فهما هنائيا" ،فاالشتغال على النص مغامرة حمفوفة باملخاطر
حمري سواء يف هويته وتشكيله وإشكاالته املرتبطة بوصفه وشرحه وتأويله لذلك حتتاج
ألن النص كائن ّ
مقاربته إعدادا خاصا يستفيد من كل اخلطابات اليت تتقاطع معه"( ،)3ويعد التناص من النظريات
اإلجرائية احلديثة اليت تسعى لإلمساك خبيوط النص وتفسري مكوناته وحتديد أبعاده ،وقد أثارت هذه
النظرية اهتمام األوساط النقدية الغربية مث العربية يف هناية القرن العشرين امليالدي وبداية القرن الواحد
والعشرين امليالدي.
-1مفهوم التناص:

أ-التناص في النقد الغربي
يعد الباحث الروسي"ميخائيل باختني"* ) ،)Mikael Bakhtineأول من آثار مفهوم التناص
دون حتديده للمصطلح ،فمن خالل حبثه يف النص الروائي عند اإلغريق والرومان الحظ أن بعض
عناصر الرواية تظهر يف أجناس أدبية أخرى ،كالشعر واملالحم والقصص ،وبذلك فالرواية حسبه
ملتقى ألصوات متعددة تتعايش وتتحاور فيما بينها ،ومن خالل دراساته للفن الروائي أرسى نظريته
احلوارية ،يقول" :إن العمل األديب والروائي بوجه خاص إطار تتفاعل فيه جمموعة من األصوات
أو اخلطابات املتعددة"(.)4

) - )1مصطفى السعدين ،املدخل يف نقد الشعر ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،مصر ،ص.82
( - )2املرجع نفسه  ،ص.228
( - )3عبد الرزاق بالل ،جدلية التعالق النصي بني السرقات األدبية والتناص ،دار ما بعد احلداثة ،فاس ،املغرب ،ط8002 ،1م ،ص. 5
* ميخائيل باختني  ) 1295-1225(:باحث أديب ولغوي روسي (1295 -1225م) ،عمل مدرسا يف بعض اجلامعات السوفياتية ،من مؤلفاته:
املاركسية وفلسفة اللغة ،قضايا الشعرية عند دوستويفسكي ،اجلمالية ونظرية الرواية ،مجالية اإلبداع األديب ،ينظر :تودورووف ،نفد النقد ،ترمجة :سامي
سويدان ،مركز النماء القومي ،بريوت ،ط1221 ،1م ،ص.92
(4ـ)  -ميجان الرويلي وسعد البازغي :دليل الناقد األديب ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ط8000 ،8م ،ص .811
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اجلم للغة ،سواء أكانت شفوية أم
وبذلك يكون "باختني" قد أحال على البعد التفاعلي ّ
مكتوبة" ،فاملتكلم ليس بآدم وبذلك يصبح خطابه املوضع الذي تتالقى فيه أراء املتخاطبني املباشرين
يف احلديث أو النقاش يف احلياة العادية ،أو رؤى العامل والنزعات والنظريات يف دائرة التخاطب
الثقايف"(.)1
فحوارية "باختني" ،وإقراره بتعدد قيم النص هي مجلة من األفكار والرؤى اليت عرب عنها يف العديد
من مؤلفاته املتنوعة تشمل جماالت معرفية متعددة؛ كاللسانيات والنقد األديب وحتليل اخلطاب على
اعتبار أن امللفوظ يدخل يف جممل تلك احلقول املعرفية ،وأ ّن احلوار هو العالقة بني ملفوظني ،وكل
فكل كلمة مسكونة بصوت اآلخر وصداه ،يقول "إن
ملفوظ يفرتض وجود متكلم وخماطب ،وبالتايل ّ
كل عضو من أعضاء اجملموعة الناطقة ال جيد كلمات حمايدة ومتحررة من تقوميات اآلخرين
( )2
وتوجيهاهتم ،بل جيد كلمات تسكنها أصوات أخرى"
وبذلك يرى بعض الباحثني أ ّن "باختني" هو صاحب السبق يف احلديث عن التناص ،منهم
"قرمياس" يف قوله ":كان الباحث السيميولوجي الروسي باختني أول من استعمل مفهوم التناص فأثار
اهتمام الباحثني يف الغرب حبيوية اإلجراءات اليت تقوم عليها الدراسات املقارنة اليت تتضمنه ،واليت
ميكن أن متثل حتوال منهجيا يف نظرية التأثريات ،لكن عدم الدقة يف حتديد املصطلح أدى إىل تعدد
املسالك يف فهمه وتطبيقه"(.)3
كان حلوارية باختني تداعيات على الباحثني يف الغرب ،وبالتحديد على الباحثة البلغارية األصل
الفرنسية اجلنسية "جوليا كريستيفا"* ،"Julia kristiva" ،وهي أول من حتدث عن مصطلح التناص
يف مقاالت كتبتها يف جمليت " "tel-quelو" "critiqueسنيت (1219-1211م) ،وأعادت نشرها يف
كتاهبا " السيميولوجيا" ،"semiotique " ،ونص الرواية" . (4)le texte du roman
ومصطلح التناص هو ترمجة للمصطلح الفرنسي ( ،)intertexteأو ( ، )intertextualiteاملتكون
النص وأصلها من الكلمة
من( ،(interوتعين يف الفرنسية التبادل ،ولفظة ( )texteوتعين
ّ
( - )1دومنيك مانغونو ،املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب ،ترمجة :حممد حيياتن ،منشورات االختالف ،اجلزاءر ،ط 1282 ،1هـ8002 ،م،
ص. 29، 21
( - )2تودوروف ،الشعرية  ،ترمجة :شكري املبخوت ،ورجاء بن سالمة ،دار طوبقال ،الدار البيضاء1229 ،م ص.21
( - )3صالح فضل ،شفرات النص ،عنب للدراسات والبحوث اإلنساين واالجتماعية ،القاهرة،1225 ،ص111
* جوليا كريستيفا :من مواليد  1221م ،فرنسية من أصول بلغارية  ،متخصصة يف التحليل النفسي والسيميواوجيا ،انتمت إىل اجلمعية العاملية
للسيميولوجيا  ،اليت ظهرت بباريس سنة  ،1212وكانت تصدر جملة " السيميولوجيا ،من مؤلفاهتا الشعرية ،وثورة اللغة.
( - )4حيي بن خملوف :التناص  ،L’intertextualiteمقاربة معرفية يف ماهيته وأنواعه وأمناطه( ،حسان بن ثابت منوذجا) ،دار قانة ،باتنة،
8002م .ص.11
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الالتينية( ، )textereوهو متعد ويعين " نسج" ،أو"حبك" ،وبذلك يكون معىن ( )intertexteالتبادل
النصي ،وترجم إىل اللغة العربية بعدة مصطلحات منها التناص ،التعالق النصي ،التفاعل النص
النصوصي ،ويعد مصطلح التناص ،أكثرها توظيفا وتداوال بني الدارسني ،واليت تعين تعالق النصوص
مع بعضها البعض(،)1
بدأت "كريستيفا" حتديد معامل التناصية ،فتحدثت بداية عن مفهوم النص ورأت أنه "جهاز عرب
لساين يعيد توزيع نظام اللسان عن طريق ربطه بالكالم التواصلي ،راميا بذلك إىل اإلخبار املباشر مع
خمتلف أمناط امللفوظات السابقة واملعاصرة"( ،)2ومنه سعت إىل تعريف التناص باعتباره نظرية نقدية
معاصرة وقررت أن كل نص عبارة عن لوحة فسيفسائية من االقتباسات ،وكل نص هو تشرب وحتويل
لنصوص أخرى) ،(3فالنص عندها ملتقى لنصوص أخرى سابقة أو متزامنة ،وهذه النصوص ال تظهر
بشكل واضح ومستقل داخل النص بل تتمازج معه وتذوب يف ثناياه ،والنص ليس منعزال عن باقي
اخلطابات ،ألنه فسيفساء استوعبت نصوصا قادمة من مصادر وأزمنة خمتلفة ،والعالقة بني النصوص
هي "عالقة حضور مشرتك بني نصني أو عدد من النصوص بطريقة استحضارية وهي يف أغلب
األحيان احلضور الفعلي لنص يف نص آخر") ،)4وترى أن النص إنتاجية ،فهو ينشأ من خالل
تداخله مع نصوص سابقة ،وتقاطع ملفوظاته معها ،واإلنتاجية هي" ترحال للنصوص ،وتداخل
نصي ،ففي فضاء نصي معني ،تتقاطع ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى"(.)5
فاملفهوم النظري للتناص عند كريستيفا يقوم على الفعالية املتبادلة بني النصوص فكل نص هو
حصيلة جلملة من التفاعالت مع نصوص سابقة أو متزامنة ،سواء أكان هذا التفاعل بالقبول
أو النفي ،وقد ميزت بني" ثالثة أمناط للحوار بني املقاطع الشعرية والنصوص امللموسة والقريبة
من صيغتها األصلية"( )6هي:
 النفي الكلي :وفيه يكون املقطع الدخيل منفيا كلية ،ومعىن النص املرجعي مقلوبا (.)7( - )1أمحد ناهم ،التناص يف شعر الرواد ،بغداد ،ط8002 ،1م ،ص,12
( - )2أنور املرجتى ،سيميائية النص األديب ،طبعة إفريقيا الشرق ،ط ،1ص.58
) - )3عبد اهلل حممد الغذامي ،اخلطيئة و التكفري ،من البنيوية إىل التشرحيية ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،ط ، 1222 ،2ص. 281
) - )4حممد خري البقاعي ،دراسات يف النص و التناصية ،مركز اإلمناء احلضاري ،حلب سوريا ط ،1222 ،1ص. 185
) - )5جوليا كريستيفا ،علم النص ،ترمجة فريد الزاهي ،دار طوبقال ،الدار البيضاء ،ط1221 ،1م ،ص . 81
) - )6املرجع نفسه ،ص92
) - )7املرجع نفسه ،ص .92
وتضرب (كريستيفا ) أمثلة للكاتب (لوتريامون) وكيف تظهر نصوص سابقة يف كتاباته ،كنص باسكال ،قوله " وأنا أكتب خواطري،
مين أحيانا ،إالّ أ ّن هذا يذكرين بضعفي ،الذي أسهو عنه طوال الوقت ،والشيء الذي يذ ّكرين بالقدر ،الذي يلقنين أيّاه ضعفي املنسي ،ذلك
تنفلت ّ
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 النفي املوازي :حيث يظل املعىن املنطقي للمقطعني هو نفسه ،إال أن هذا ال مينع من أن مينحاالقتباس للنص املرجعي معىن جديدا معاديا لألنسية والعاطفة والرومانسية اليت تطبع األول (.)1
( )2
 النفي اجلزئي :حيث يكون جزءا واحدا من النص منفياوبذلك تكون طروحات "كريستيفا" قد قوضت الكثري من املفاهيم املرتبطة بالبنيوية يف مقاربتها
للنص ،واليت كانت سائدة يف ذلك احلني ،فالنص عندها مل يعد بنية منغلقة كما هو احلال عند
البنيويني بل هو بنية منفتحة على نصوص أخرى ،وهو ناتج عن حتويالت لنصوص غائبة" ،إن كل
نص هو تشرب وحتويل لنصوص أدبية سابقة"(.)3
وأثار مفهوم التناص اهتمام العديد من الباحثني بعد "جوليا كريستيفا" ،سواء "بالفلسفة اليت
يستند إليها يف رؤية النص ،وكيفية تشكيله ،وأبعاده األدبية والنقدية ،أو باستخدامه أداة تأويلية"(،)4
ومل يبق مفهوم التناص كما رمسته "جوليا كريستيفا" ،بل شهدت تغريا وتطورا على يد مجلة من النقاد
الغربيني على غرار "روالن بارت ،"Roland Barthes" "و "جرار جينيت،" Gérard Genette" ،
وغريامها

تبىن بارت
رولن بارت من النقاد الذين رصدوا بدقة احلركة التارخيية للتناصية ،وقد ّ
املصطلحات اليت اقرتحتها كريستيفا وعاجلها وفق رؤيته اخلاصة ،وذهب يف حديثه عن التناص إىل أن
"كل نص هو تناص ،والنصوص األخرى ترتاءى فيه مبستويات متفاوتة ،وبأشكال ليست عصيّة
نتعرف نصوص الثقافة السالفة واحلالية ،فكل نص ليس إال نسيجا
على الفهم بطريقة أو بأخرى ،إذ ّ

مين ،هذا الفعل يذ ّكرين بقويت اليت أسهو
أنّين ال أتوق سوى إىل معرفة عدمي" ،و الذي يصبح عند (لوتريامون) ":حني أكتب خواطري فإهنا ال تنفلت ّ
عنها طوال الوقت ،فأنا أتعلم مبقدار ما يتيحه يل عقلي املقيد ،وال أتوق إىل معرفة تناقض روحي مع العدم
) - )1جوليا كريستيفا ،علم النص ،ص.92
وتذكر هذا املقطع لالروشو فوكو " :إنه لدليل على وهن الصداقة ،عدم االنتباه النطفاء صداقة أصدقائنا" ،والذي يصبح عند (لوتريامون)":
إنه لدليل على الصداقة عدم االنتباه إىل تنامي صداقة أصدقائنا".
) - )2جوليا كريستيفا ،علم النص ،ص. 79
تقدم كريستيفا مثال (لباسكال) أيضا " حنن نضيع حياتنا فقط لو نتحدث عن ذلك" ،يصبح عند (لوتريامون) ":حنن نضيع حياتنا ببهجة،
ط" .
املهم أال نتحدث عن ذلك ق ّ
( - )3جوليا كريستيفا ،علم النص ،ص.81
( - )4شكري عزيز ماضي ،يف نظرية األدب ،ط ،1دار املنتخب العريب للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان1212 ،هـ1222 ،م ،ص.128
 رولن بارت :واحد من أعالم النقد يف فرنسا (1220 -1215م) ،اشتغل بالنقد األديب واملسرحي ،وعمل يف ميدان التدريس يف فرنسا وخارجها
(تركيا ورومانيا) ،من أشهر أعماله :الدرجة الصفر للكتابة 1252م ،علم األسطورة 1259م ،نقد وحقيقة 1211م ،لذة النص 1292م.ينظر رولن
بارت لذة النص ،ترمجة منذر عياشي ،مركز اإلمناء احلضاري ،حلب  ،ط 1228 ،1م ،ص.8
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جديدا من استشهادات سابقة ،وتعرض موزعة يف النص قطع مدونات ،صيّغ ،مناذج إيقاعية ،نـبَذ
من الكالم االجتماعي ...اخل"(.)1
استطاع بارت أن يطور مصطلح التناص ويعمق مفهومه ،ويوسع آفاقه ،وحتدث عن جيولوجيا
الكتابة ،ورأى أن "النص مصنوع من كتابات مضاعفة ،وهو نتيجة لثقافات ونصوص متعددة ،تدخل
كلها بعضها مع بعض يف حوار ،وحماكاة ساخرة وتعارض ولكن مثة مكان جتتمع فيه هذه التعددية
وهذا املكان ،ليس الكاتب ،كما قيل إىل الوقت احلاضر ،إنه القارئ"( ،)2والنص ينفتح على أفاق
وحقول ثقافية ومراجع ال هنائية ويظهر ذلك يف قوله :عن التداخل النصي "إهنا استحالة العيش خارج
النص الالمتناهي ،سواء أكان ذلك النص ،بروست أم جريدة يومية ،أم شاشة تلفزيون ،فالكتابة تبدع
املعىن ،واملعىن يبدع احلياة "( ،)3ففي دراسته لرواية الكاتب الفرنسي مارسيل بروست "البحث عن
الزمن الضائع" دراسة تناصية استطاع أن يرصد فيها جمموعة من النصوص لألديب "فلوبري"،
وسعيا منه للكشف عن دور املتلقي يف إعادة إنتاج النص ،أدخل عنصرا جديدا يف معادلة
قراءة النص وتتمثل يف القارئ ودوره يف إعادة إنتاج النص ،وطرح فكرة موت املؤلف ،فتحييد دور
الزخم ،وحيقق له
املؤلف ،يفتح النص على دور واسع للقارئ ،ما مينحه (النص) اخللود ،والثراء ،و ّ
دميومة احلياة يف كل وقت ،ألنه" لكي تسرتد الكتابة مكانتها املستقبلية ،جيب قلب األسطورة ،فموت
الكاتب هو الثمن الذي تتطلبه ،والدة القاريء"(.)4
مث اتضحت معامل التناص بشكل أكرب على يد الناقد الفرنسي جريار جنيتGérard ( 

)Genetteإذ تع ّد تنظريات هذا األخري من أعمق الدراسات يف هذا اجملال ،بدأ اهتمامه هبذا
املصطلح يف كتابه "مدخل إىل جامع النص" ،كتبه 1292م  ،والذي حتدث فيه عن أصناف اخلطابات
جلي يف كتابه "أطراس ،" palipsestes"،"سنة
واألنواع األدبية املختلفة ،مث اتضحت رؤيته بشكل ّ
( - )1روال ن بارت ،آفاق التناصية يف املفهوم واملنظور ترمجة :حممد خري البقاعي ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر( ،د ط)1222 ،م،
ص.28
( - )2روالن بارت ،نقد وحقيقة ،ترمجة منذر عياشي ،مركز اإلمناء احلضاري ،حلب  ،ط 1222 ،1م.ص82
( - )3روالن بارت ،لذة النص ،ترمجة منذر عياشي ،ص90
( - )4روالن بارت ،نقد وحقيقة ،ص.85
 جريار جينيت:ناقد وباحث فرنسي من مواليد  1221م ،اشتغل مديرا للدراسات باملعهد الفرنسي للدراسات العليا ،يف باريس من مؤلفاته :جامع
النص ،كتبه سنة  1292م ،وأطراس1228 ،م ،العتبات1228 ،م ،ينظر :جريار جنيت :خطابات احلكاية حبث يف املنهج ،تر :حممد معتصم ،عمر
حلّي ،عبد اجلليل األزدي ،اهليئة العامة للمطابع األمريية ،ط8،1229م ،ص .15 ،12

ِ
ِ
ب ،ومجعه ،طروس وأطراس .املعجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية ،جممع اللغة العربية ،اإلدارة
أطراس  ،الطرس الصحيفة والكتاب الذي حمي مث كت َ
العامة للمعجمات وإحياء الرتاث ،مجهورية مصر العربية ،ط1285 ،2ه8002 -م باب الطاء ،ص.552
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1228م ،حيث عمد فيه إىل مراجعة شاملة ملفهوم التناص ،ورصد مجيع العالقات النصية اليت حتكم
النصوص يف حوارها مع بعضها ،وتع ّد تطريسات أو أطراس جنيت هامة ألهنا "حتمل بني سطورها
توضيحا ملا ينبغي أن نأخذه بعني االعتبار وحنن نتحدث عن التناصية والتناص... ،ولنعلم أن

التناصية ليست إال واحدة تنشأ من عالقات أخرى بني نصني"( ،)1وهنا ذهب جنيت مذهب

توسع يف حتديد وتصنيف العالقات النصية ،وهو ما اصطلح
كريستيفا يف نظرهتا إىل املصطلح ،لكنه ّ
عليه بالتعايل النصي للنص ،أو املتعاليات النصية" ،واليت تتحدد يف مخسة أمناط هي :التناص،
( )2
املناص ،امليتانص ،النص الالحق ،والنص اجلامع
-التناص)  : (Intertexttualiteوهو أكثر أشكال هذه العالقة وضوحا يف التعددية النصية،

و" هو املمارسة العادية لالقتباس بني قوسني ،مع اإلحالة أو عدم اإلحالة إىل مرجع حمدد ،وأن أقل
أشكاهلا وضوحا وشرعية هي السرقة ،وهي اقرتاض غري معلن ولكنه حريف ،وأن أقل أشكاهلا وضحا
مؤدى آخر،
ملؤدى ما مالحظة العالقة بينه وبني ّ
وحرفية هو اإلملاح ،ومعناه أن يقتضي الفهم العميق ّ
حتيل إليه بالضرورة هذه أو تلك من تبدالته ،وهو بغري ذلك ال ميكن فهمه"( ،)3فالتناص عنده يظهر
يف ثالثة أشكال هي :االقتباس ،السرقة األدبية ،التلميح ،أو التعريض.
-المناص ) (paratexteأو الملحق النصي  :وهو عنده يتكون من عالقة هي عموما أقل وضوحا

وأكثر بعدا ،ويقيمه النص يف الكل الذي يشكله العمل األديب ،مع ما ميكن أن نسميه امللحق النصي
كالعنوان ،العنوان الصغري ،املدخل ،امللحق ،التمهيد ،اهلوامش يف أسفل الصفحة أو يف النهاية،
وأنواع أخرى من اإلشارات الكمالية الكتابية أو غريها ،اليت توفر للنص وسطا متنوعا (.)4
-الماورائية النصية

))Metatexttualite

أو الميتانص :وهي منط آخر من أمناط التعايل النصي

عند (ج نيت) ،ويعين هبا" :العالقة اليت شاعت تسميتها بالشرح ،الذي جيمع نصا ما بنص آخر
يتحدث عنه ،دون أن يذكره بالضرورة"( ،)5وميكن تسميتها بالنصية البَعدية أو الواصفة ،أو عالقة
التفسري والتعليق" ،وهي عالقة تأخذ غالبا طابعا نقديا(.)6
( - )1حممد خري البقاعي ،دراسات يف النص والتناصية ،ص .182
( - )2عبد احلق بلعايد ،عتبات جريار جينيت ،من النص إىل املناص ،منشورات اإلختالف ،اجلزائر العاصمة ،اجلزائر،ط1282 ،1هـ8002 -م،
ص.81
( - )3حممد خري البقاعي ،دراسات يف النص والتناصية  ،ص.181 ،185
( - )4املرجع نفسه ،ص.189
( – )5املرجع السابق ،ص.122
( - )6عبد القادر بقشى ،التناص يف اخلطاب النقدي والبالغي ،إفريقيا الشرق ،الدرا البيضاء8009 ،م ،ص.88
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النصية الجامعة )Archetexttualite( :أو المعمارية النصية وهي عالقة بكماء ،وال تظهريف أحسن حاالهتا إال عرب ملحق نصي مثبت (رواية ،قصة ،قصيدة)" ،فهي اليت حتدد نصا ما
يف جنس من األجناس األدبية ،ومن هنا جاء نعته هلا بالبكماء ،تأسيسا على إحالتها األثر
على جنس ،مث تغدو هذه العالقة أساسية بالنسبة إىل إنتاج النص ،إذ أهنا تؤطر اخنراطه يف نظم مت
القراء يذهبون مذاهب خمتلقة ومتباينة،
تأسيسها سلفا ،وأساسية أيضا يف تلقي هذا النص ،ذلك أن ّ

يف تفضيلهم لألجناس األدبية(.)1

-اإلتساعية النصية ) (Hypertexttualiteأو التعلق النصي :ويكمن يف العالقة اليت جتمع

النص(ب) كنص الحق) (Hypertexteبالنص(ا) كنص سابق) ،(Hypotexteوهي عالقة حتويل
( )2
توحد نصا( - )Bيسميه نصا متسعا -بنص سابق)- )Aيسميه نصا
وحماكاة  ،وتعين كل عالقة ّ
منحسرا ،-والعالقة بني نصني ليست هي عالقة تعليق بقدر ماهي عالقة تطعيم وزرع ،وتقوم
االتساعية النصية على احملاكاة والتحويل يف آن معا ،وق ّدم (جنيت) مثاال على ذلك "وهو اإلنياذة

نصان متسعان من نصوص
وعوليس  ،فهما بال شك وبدرجات خمتلفة بالتأكيد ،وبكل االعتبارات ّ

أخرى للنص املنحسر نفسه األوديسا طبعا"(.)3
فاملالحظ أن "جريار جينيت" وسع مفهوم التناص ويف رأيه أن التناص كما قررته " كريستيفا"
واملتمثل يف احلضور الفعلي لنص داخل نص واحد بشكله األكثر جالء وحرفية وهي الطريقة املتبعة
قدميا يف االستشهاد ) (citationأو يشكل أقل وضوحا وأقل شرعية مثل التلميح ()lallusion
ال ميثل إال نوعا واحدا من أنواع التناص ،فالعالقات النصية عنده تقوم عند مستوى أوسع متثلها
املتعاليات النصية السالفة الذكر.

( - )1سليمة لوكام ،شعرية النص عند جريار جينيت ،من األطراس إىل العتبات ،جملة التواصل ،عدد  ،82جانفي  ،8002ص.21 ،25
( - )2سعد يقطني ،انفتاح النص الروائي النص والسياق ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط8001 ،8م ،ص.29
 عوليس :أو يوليسيس ،رواية للكاتب اإلرلندي جيمس جويس ،طبعت بباريس ستة 1280م ،ويوليسيس بطل األوديسا ،وظهرت عدة دراسات
تقارن بني العملني شخصيات وأحداث (عوليس و األوديسا) ،حبكم تأثر جويس بأوديسة هومريوس.
( - )3حممد خري البقاعي ،دراسات يف النص والتناصية ،ص.121
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-2مفهوم التناص في النقد العربي :
ا-قديما:
يف سياق تتبع مفهوم التناص يف النقد العريب القدمي جند العديد من النصوص واإلشارات
واملصطلحات اليت تقرتب كثريا من مفهوم التناص رغم أهنا مل تذكر املصطلح بشكل صريح ،فتأثّر
وعرب عنها
الشعراء ببعضهم البعض وتعالق نصوصهم قضية واكبت الشعر العريب منذ العصر اجلاهليّ ،

النقاد العرب مبصطلحات عديدة كالسرقة ،واألخذ ،والتضمني ،واالقتباس والنقائض ،واملعارضات
...اخل.
فالشعرية العربية أشارت إىل قضية تداخل النصوص ،وأخذ الشعراء من شعر بعضهم البعض،
وظهرت مقاربات نقدية هلذه القضية على املستويني النظري والتطبيقي.
فقد تفطن الشعراء يف العصر اجلاهلي إىل ضرورة التأثري والتأثر بالرتاث الشعري واقتفاء األثر،
واألخذ من املوروث ،ويف هذا املعىن يقول زهري بن أيب سلمى(:)1

َما أ ََرانَا نقول إِالَّ َرِج ًيعا

من قولِنا َم ْكر َورا
أَو م ً
عادا ْ

قر أ ّن أقوال الشعراء يف عصره مبثابة صدى وترجيع لشعر من سبقهم ،فالشعر عنده
فزهري ي ّ
متعلق مبا قبله مرتبط به بشكل أو بآخر ،ويتساءل عنرتة بن شداد يف مطلع معلقته؛ هل ترك الشعراء
( )2
جل املعاين؟ ،يقول:
السابقون ما يقوله املتأخرون عن الطّلل ،أم تراهم استنفذوا ّ
ِ
َّار بَـ ْع َد تَـ َوُّه ِم؟
َه ْل َغ َاد َر الشُّعراء م ْن متَـَرَّدِم أ َْم َه ْل َعرفْ َ
ت الد َ
أي أنّه مل يرتك الشعراء شيئا يصاغ فيه شعر
يتضمن معىن اإلنكار ْ
يف البيت الشعري "استفهام ّ
إالّ وقد صاغوه فيه  ...فلم يرتك األول لآلخر شيئا"( ،)3وبذلك فالتقليد يف الصياغة والنسج
على املنوال معروفة يف الرتاث النقدي العريب واليت تع ّد يف النقد احلديث من مظاهر التناص وجتلياته،
يرددون معاين بعينها حىت لتتحول قصائدهم إىل ما يشبه طريقا مرسوما يسريون عليه
فالشعراء " كانوا ّ
كما تسري قوافلهم سريا رتيبا"). (4
( - )1شوقي ضيف ،العصر اجلاهلي ،دار املعارف ،القاهرة ،ط1291 ،5م ،ص  .881والبيت منسوب أيضا لكعب بن زهري ،ينظر :كعب بن
زهري ،ديوانه ،صنعه  :أيب سعيد بن احلسن بن احلسني العسكري ،قدم له ووضع هوامشه :حنا نصر احليت ،دار الكتاب العريب ط1212 ،1هـ  ،ص
. 182
( - )2عنرتة بن شداد ،ديوانه اعتىن به وشرحه ،محدو طماس ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط1285 ،8هـ 8002 ،م  ،ص.11
( - )3الزوزين أبو عبد اهلل احلسني أمحد بن احلسني  ،شرح املعلقات السبع ،منشورات دار مكتبة احلياة ،بريوت ،لبنان ،ص. 228
( - )4شوقي ضيف  ،تاريخ األدب العريب العصر اجلاهلي ،دار املعارف ،ط ،82ص. 889
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وبني حممد بنيس عالقة النص الشعري بغريه من النصوص يف الشعر اجلاهلي بقوله" :إن الشعراء
ّ
أحسوا بسلطة النصوص األخرى على النص الشخصي"( ،)1ويظهر
العرب القدامى ،منذ اجلاهليةّ ،
جلي يف مكونات املقدمة الطلليّة وتقاليد الشعراء فيها حيث "سلطة طقس البداية اليت
هذا بشكل ّ

أصبحت عالمة على الدخول يف النص الشعري فكانت القصيدة اجلاهلية والطويلة منها خباصة ،ال
يـ ْعتَـَرف بشاعريتها إن هي مل تكن خضوعة لتقاليد البداية املتبعة يف القصائد األخرى ،هذه هي
القراءة األولية لعالقة النصوص ببعضها وللتداخل النصي بينها"(.)2
الربع ،مث
وهذه التقاليد يف القصيدة العربية تبدأ بذكر الديّار واآلثار ،فالشاعر يبكي وخياطب ّ
يستوقف الرفيق ويصل النسيب فيشكو ش ّدة الوجد ،وأمل الفراق وفرط الصبابة والشوق ،فإذا علم أنه
استوثق من اإلصغاء إليه ،ع ّقب بإجياب احلقوق فيصف الرحلة ومشاقها ومتاعب السفر ليصل أخريا
إىل املديح" ،فالشاعر املـجيد َم ْن سلك هذه األساليب وعدل بني هذه األقسام فلم جيعل واحدا منها
أغلب على الشعر"( ، )3فاستجابة الشعراء هلذه التقاليد احملددة ،والتزامهم بالسري على هذه اخلطوط
املرسومة سلفا أوجد تقاطعا وتداخال بني نصوصهم الشعرية.
وظاهرة التعالق النصي وتأثّر الشعراء بعضهم ببعض واكبت الشعر العريب أيضا بعد العصر

علي بن أمحد
اجلاهلي ففي كتاب حلية احملاضرة ،يقول احلامتي (ت222هـ)ـ" :مسعت أبا احلسن ّ
النوفلي يقول :مسعت أمحد بن أيب طاهر يقول" :كالم العرب ملتبس بعضه ببعض آخذ أواخره من
املبتدع منه واملخرتع قليل إذا تفحصتَه وامتحنتَه ،واحمل ِرتس املطبوع بالغة وشعرا من املتقدمني
أوائله ،و َ
واملتأخرين ال يسلم أن يكون كالمه آخذا من كالم غريه وإن اجتهد يف االحرتاس وختلل طريق الكالم
أقرب يف اللفظ وأفلت من شباك التداخل ،فكيف يكون ذلك مع املتكلف املتصنع
َ
وباعد يف املعىن ،و َ
واملتعمد القاصد  ...وقد رأينا األعرايب أعرم ال يقرأ وال يكتب ،وال يروي وال حيفظ وال يتمثّل وال
ظن أن كالمه
حيذو ،وال يكاد خيرج كالمه عن كالم من قبله ،وال يسلك إال طريقة قد ذلّلت له وقد ّ
ال يلتبس بكالم غريه فقد كذب ظنه وفضحه امتحانه"(.)4
أثار النص السابق قضايا قريبة من مفهوم التناص يف النقد احلديث منها قوله ":كالم العرب
ملتبس بعضه ببعض آخذ أواخره بأوائله" ،فهو يشري إىل تداخل النصوص وتأثرها ببعضها حيث إنه
( - )1حممد بنيس ،الشعر العريب بنياته و إبداالهتا  2 -الشعر املعاصر ،دار طوبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط8012 ،2م ،ص.122
( - )2املرجع السابق ،ص.122
( - )3ابن قتيبة  ،الشعر و الشعراء حتقيق  :أمحد حممد شاكر ،دار املعارف ،مصر ،ص.91
( - )4احلامتي حممد أبو احلسن ،حلية احملاضرة يف صناعة الشعر  ،دار الرشيد للنشر ،العراق1292 ،م ،ص. 82
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سرب من نصوص
ال ميكن النظر إىل النص مبعزل عن النصوص األخرى ،ألن كل نص يتداخل ويت ّ
أخرى ،لتجسيد املدلوالت سواء عن وعي من الكاتب أو عن غري وعي منه ( ،)1فالتناص طبيعة كل
نص ،وال ميكن أن خيلو نص ما من هذه الطبيعة ،وقد قال اإلمام علـ ــي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه:
"لوال الكالم يعاد لنفذ"( ، )2ومعناه لوال أن الكالم عن املعىن الواحد يرتدد على ألسنة البلغاء بصيغ
خمتلفة ملا وجد الناس ما يقولون.
غري أ ّن التناص ليس جمرد حماكاة بسيطة وصرحية تكشف عن نفسها بشكل صريح ومباشر
فحسب ،بقدر ما هو "حتويل وتذويب لنصوص عديدة مكتشفة من نص مركزي حيتفظ بزيادة
املعىن"( ،)3وهذا املفهوم ملسناه يف نص احلامتي السابق ،من خالل إشارته إىل أن الكاتب مهما كان
حرصه واجتهاده يف اخرتاع املعاين ،فإنه بصورة أو أخرى ال يستطيع اإلفالت من شباك التداخل .
كما آثار احلامتي قضية الوعي أو الالّوعي بالتناص ،ومثّل هلا باألعرايب األعرم الذي ال يقرأ وال
يكتب  ،وال يروي وال حيفظ ،وال حيذو غريه ومع ذلك يأيت يف كالمه ما يتقاطع ويتشابه مع كالم
حترى الكاتب التمايز يف الكتابة وأغرق
غريه  ،فهو تناص ال واع أو تناص من غري قصد ،ألنه مهما ّ
يف اخلصوصية والذاتية فإن التأثري االجتماعي للغة يظهر يف نصه ،طاملا أ ّن التناص حصيلة حضارية

يتم إالّ مع ال ّذات اليت تعيد إنتاج هذه
وثقافية لرحلة األديب عرب إبداعاته ،وإنتاج التناص ال ّ
التناصات ومنحها دالالت جديدة نابعة من الوضع االجتماعي والثقايف ،ألن "النص فضاء ألبعاد
متعددة ،تتزاوج فيها كتابات خمتلفة وتتنازع دون أن يكون أي منها أصليا ،فالنص نسيج ألقوال ناجتة
عن ألف بؤرة من بؤر الثقافة "(.)4
ويثري نص احلامتي أيضا دور املتلقي يف الكشف عن التعالقات النصية يف قوله ":إذا تفحصته
وامتحنه "فاملتلقي ناقد يتفحص الكالم وميتحنه ،ويكشف مافيه من تداخل نصي ما مي ّكنه
من إعادة إنتاج النص ،وبذلك يكون احلامتي قد أثار ثالث قضايا من صميم التناص وهي :
التناص طبيعة كل نص.التناص يتم بوعي أو عن غري وعي من الكاتب.( - )1عبد اهلل الغذامي ،اخلطيئة والتكفري  ،ص .285
( - )2ابن رشيق ،العمدة يف حماسن الشعر و آدابه ونقده ،ج 8حتقيق  :حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،ط 1201 5م –
 ، 1221ص.828 ،821
( - )3عمر أوكان  :لذة النص أو مغادرة الكتابة عند بارت  ،دار إفريقيا للشرق ،الدار البيضاء1221 ،م ،ص.20
( - )4رولن بارت ،نقد وحقيقة  ،ترمجة منذ عياشي ،ص .81
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دور القارئ يف كشف التدخل النصي.يف مرحلة الحقه من تاريخ األدب العريب نلتقي بنص تنظريي آخر لعبد الرمحن بن
خلدون(ت202هـ) ،أثار فيه بعض القضايا القريبة من مفهوم التناص ،يف قوله" :اعلم أن لعمل الشعر
وإِحكام صناعته شروط ،أوهلا احلفظ من جنسه ،أي من جنس شعر العرب ،حىت تنشأ يف النفس
ملكة ينسج على منواهلا ...ومن كان خاليا من احملفوظ فنظمه قاصر رديء ،وال يعطيه الرونق
قل حفظه أو عدم ،مل يكن له شعر إمنا هو نظم ساقط ،واجتناب
واحلالوة إال كثرة احملفوظ ،فمن ّ
الشعر أوىل ملن مل يكن له حمفوظ ،مث بعد االمتالء من الشعر وشحذ القرحية للنسج على املنوال يقبِل
على النظم ،وباإلكثار منه تستح َكم ملكته وترسخ ،ورمبا يقال إن من شروطه نسيان ذلك احملفوظ
صادة عن استعماهلا بعينها ،فإذا نسيتها وقد تكيّفت النفس
َّ
لتمحي رسومه احلرفية الظاهرة إذ هي ّ
هبا ،انتعش األسلوب فيها ،كأنه منوال يأخذ بالنسج عليه بأمثاهلا من كلمات أخرى ضرورة (. )1
فابن خلدون يدرك أن عملية اإلبداع ال تتم بشكل جيد إال بعد تعلّم الشعر وحفظه ،ومعرفة
أساليب النظم ،لصقل موهبة املبدع كمرحلة أوىل ضرورية ،مث يأيت اإلبداع اعتمادا على النسج على
متشربا بنصوص سابقة ولكن برتكيب خاص
املنوال بألفاظ أخرى ،ورؤية ذاتية من املبدع ،فيأيت نصه ّ
وتصور جديد ،ويعلّق حممد مرتاض على نص ابن خلدون بقوله" :إنه يندرج ضمن نظرية التناص
ّ
املبكرة عند العرب ،وإذا مل يطلق ابن خلدون مصطلح التناص على ذلك فذلك ال يعين أنه كان غري
واع بنظرية التناص اليت فنت الناس هبا يف العصر احلاضر ،فقد كان ميارس يف هذا الكالم صميم
التنظري هلذه املسألة،كما كان متفهما هلا فلقد انتهى ابن خلدون إىل أنّه على األديب أن يقرأ كثريا
وحيفظ أكثر  ،مث ينسى ذلك ويتناساه ليستقر يف الوعيه ،فيغرتف منه لدى الكتابة ،فيظن أنه جاء
باجلديد  ،بينما هو ال يعدو كونه صورة ملقروءاته وحمفوظاته » (. )2
إن انتباه النقاد القدامى لظاهرة تداخل النصوص مل يتوقف عند املستوى التنظريي ،بل اهتموا
مبعاجلته تطبيقيا ،ضمن جمموعة من املصطلحات مثل :السرقة واالقتباس ،والتضمني واملعارضة،
واملناقضة وغري ذلك من املصطلحات ،فغياب تعريف للتناص ،ال يلغي وجود ممارسات نقدية كفيلة
بإدراك الظاهرة.

( - )1ابن خلدون عبد الرمحن  ،مقدمة ابن خلدون  ،اعتىن به  :مصطفى شيخ مصطفى ،مؤسسه الرسالة ناشرون  ،ط  ،1بريوت ،لبنان1222 ،ه
818 ،م ،ص .122 ،128
( - )2عبد امللك مرتاض ،الكتابة أم عوار النصوص ،جملة الثقافة ،ع  ، 11اجلامعة األردنية8002 ،م ،ص 31
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ويع ّد مصطلح السرقة الشعريّة أكثر املصطلحات ترددا يف الشعر العريب تواضع عليه النقاد
العرب منذ القدمي ،لرصد مظاهر التأثري والتأثري يف إنتاج الشعراء ،وهي تعين أن يسبق بعض الشعراء
إىل تقري ر معىن من املعاين واستنباطه ،مث يأيت شاعر بعده يأخذ ذلك املعىن ويغري جزئيا يف ألفاظه
أو معانيه ،وألن القصد من السرقة خيتلف من شاعر ألخر فقد ّنوع النقاد من االصطالحات اليت
تفسر طبيعة هذه املقاصد فوجدنا منها ما يفيد معىن اإلنتاج الشعري ،وما يفيد معىن األخذ املشروع،
ومنها ما يفيد معىن األخذ املذموم .
تعرضوا ملشكلة السرقات الشعرية ،وجاء بعده
يع ّد اجلاحظ (ت855ه) ،من أوائل النقاد الذين ّ
الكثري من نقاد الذين توسعوا يف هذه القضية كابن طباطبا ،واملرزباين ،وأيب هالل العسكري ،وابن
رشيق ،وعبد القاهر اجلرحاين ،واآلمدي ،والقاضي اجلرجاين ،واحلامتي ،وابن وكيع ،وابن األثري،
وغريهم.
أقر اجلاحظ حبقيقة السرقة وأخذ الشعراء احملدثني ممن سبقهم ،ويكون األخذ هذا إما يف املعىن
ّ
"
أو يف اللفظ ،يف قوله :وال يعلم يف األرض شاعر تقدم يف تشبيه مصيب تام ،أو يف معىن غريب
كل من جاء من الشعراء من بعده أو معه ،وإن هو مل
أو معىن شريف كرمي ،أو يف بديع خمرتع ،إالّ و ّ
يعد على لفظ غريه يسرق بعضه أو يدعه بأسره ،فإنه ال يدع أن يستعني باملعىن ،وجيعل نفسه شريكا
فيه كاملع ىن الذي تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم  ،وال يكون أحد منهم أحق
بذلك املعىن من صاحبه ،أو لعله جيحد أنه مسع بذلك املعىن قط »(.)1
أما ابن طباطبا (ت288هـ) ،فريى أن السرقة ال تكون يف املعاين املشرتكة بني الشعراء إذا أخذها
املتأخر وأخرجها يف أسلوب جديد ،وكساها حلة أنيقة ،يقول« :وإذا تناول الشاعر املعاين اليت قد
» ( )2
سبق إليها فأبرزها يف أحسن من الكسوة اليت عليها ال يعاب ،بل وجب له فضل لطفه وإحسانه
فابن طباطبا يرى يف زيادة املعىن وجتويده عن املأخوذ ضربا من اإلبداع وال يالم صاحبه.
ومييز القاضي اجلرجاين (ت211هـ) ،بني املعاين املشرتكة العامة اليت ال ينفرد هبا أحد ،مثل
حسن الشمس والقمر ،ومضاء السيف ،وجودة الغيث ،وحنو ذلك ،فهذه املعاين ال يالم آخذها ،وال
يدخل ضمن السرقة ( ،)3وهذا ما يذهب إليه أيضا عبد القاهر اجلرجاين (ت291هـ) ،خصوصا إذا
( - )1اجلاحظ  ،عمرو بن حبر ،احليوان  ،حتقيق عبد السالم هارون دار اجليل بريوت  1221ج  2ص 218 . 211
( - )2ابن طباطبا أبو احلسن حممد بن أمحد  ،عيار الشعر ،حتقيق حمي الدين صبحي ،دار صادر ،بريوت1229 ،م ،ج  ،8ص 222
( - )3اجلرجاين لقاضي اعلي بن عبد العزيز ،الوساطة بني املتنيب وخصومه  ،حتقيق  :حممد أبو الفضل إبراهيم  ،مطبعة البايب و شركائه 1211 ،م،
ص .122
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نصه "فركب عليه معىن ووصل به لطيفة ،ودخل إليه من باب الكناية والتعريض والرمز
أجاد اآلخذ َّ
والتلميح فقد صار مبا غ ّري من طريقته ،واستؤنف من صورته واستج ّد له من املعرض وكسي من ذلك
التعمل» (.)1
التعرض ،داخال يف قبيل اخلاص الذي ميلك بالفكرة و ُّ
ّ

ويتوسع أبو هالل العسكري (225هـ) يف هذه املسألة بقوله" :ليس ألحد من أصناف
الصب على قوالب من سبقهم ولكن عليهم إذا أخذوها
القائلني غىن عن تناول املعاين ممن تقدمهم ،و ّ
أن يكسوها ألفاظا من عندهم ،ويربزوها يف معارض من تأليفهم ،ويردوهنا يف غري حليتها األوىل،
أحق هبا ممن
ويزيدوها يف حسن تأليفها ،وجودة تركيبها ،ومجال حليتها ومعرضها ،فإن فعلو ذلك فهم ّ
سبق إليها"(. )2
فأبو هالل ذهب مهذب ابن طباطبا واجلرجاين يف اعتبار املعاين اليت فيها إبداع وزيادة
يف املعىن وحسن يف الصياغة ال تع ّد من السرقات الشعرية ،ألن الشاعر الالّحق استطاع أن يصبغ
تلك املعاين بصبغته اخلاصة وخيضعها لرؤيته الذاتية.
أما ابن األثري(129هـ) ،فله رأي أكثر تشددا من اآلراء السابقة بقوله« :والذي عندي
يف السرقات ،أنه مىت أورد اآلخر شيئا من ألفاظ األول يف معىن من املعاين ،ولو لفظة واحدة فإن
أدل الدليل على سرقته» (.)3
ذلك ّ
وأكثر النقاد تناوال ملصطلحات السرقة هو ابن رشيق القريواين(251هـ) ،يف كتابه العمدة،
يقول يف عرض تفصيلي ملصطلحات السرقة ..." :واالصطراف أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر
فيصرفه إىل نفسه ،فإن أضافه إليه من جهة املثل فهو اجتالب واستلحاق ،وإن ّادعاه مجلة فهو
انتحال  ...وإن كان الشعر أخذ منه غلبة فتلك اإلغارة والغصب ... ،فإن أخذه هبة فتلك املرافدة،
ويقال االسرتفاد ،فإن كانت السرقة فيما دون البيت فذلك هو االهتدام ،ويسمى أيضا النسخ ،فإن
ودل آخذها
تضادا ّ
تساوي املعنيان دون اللفظ وخفي األخذ ،فذلك النظر واملالحظة ،وكذلك إ ْن ّ
على اآلخر ،ومنهم من جيعل هذا هو اإلملام ،فإن حول املعىن من نسيب إىل مديح فذلك
االختالس ،ويسمى أيضا نقل املعىن ،فإن أخذ بنية الكالم فقط فتلك املوازنة ،فإن جعل مكان كل
لفظة ضدها فذلك هو العكس ،فإن صح أن الشاعر مل يسمع بقول اآلخر ،وكانا يف عصر واحد
( - )1اجلرجاين عبد القاهر ،أسرار البالغة يف علم البيان ،السيد حممد رشيد رضا ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان،ط8008 ،1م ،ص .892
( - )2العسكري أبو هالل ،الصناعيتني ،حتقيق  :مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية ط1221 ،1م ،ص .121
( - )3ابن األثري ضياء الدين ،املثل السائر يف آدب الكتاب والشاعر ،حتقيق  :حمي الدين ع احلميد ،ج  ،8املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت ،ص
.225
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فتلك املواردة ،وإن ألف البيت من أبيات قد رّكب بعضها من بعض فذلك هو االلتقاط والتلفيق،
( .)1
وبعضهم يسميه االجتذاب و الرتكيب"
يظهر من العرض السابق أن النقد العريب القدمي ،ونظرية التناص احلديثة ،يشرتكان على األقل
يف تقرير وتأكيد على أن تداخل النصوص وترابطها مسة فنية مالزمة للكالم مهما كان نوعه
أو جنسه ،لكن االختالف بني السرقة األدبية ،ونظرية التناص احلديثة يكمن يف السياق املعريف
والثقايف بينهما.
فالتداخل النصي عند النقاد العرب قدميا ،مت تناوله من وجهة نظر أخالقية فعدوه نوعا من السرقة
مبا حيمله هذا املصطلح من بعد أخالقي ،فكانت املقاربات النقدية اليت ترصد التعالق النصي غالبا ما
بعد ا قدحيا للنص املتأخر إذا ثبت تأثره بالنصوص السابقة ،مع اختالف مواقفهم من تلك
تأخذ ً
القضية ،ما بني متشدد رافض لألخذ مهما كان يف اللفظ أو يف املعىن معتربا ذلك دليال على السرقة،
وبني مشرتط جتويد األخذ وحتسينه لتربير سرقته وقبوهلا ،أما التناص مبفهومه احلديث فهو وليد ثقافة
القرن العشرين ،وتنطلق من أبعاد أدبية وفلسفية خمتلفة عن السياق الثقايف واألديب عند العرب قدميا.
وميكن رصد ثالثة فروق أساسية بني السرقة والتناص(،)2
 أوال على مستوى املنهج :تعتمد السرقة املنهج التارخيي التأثريي والسبق الزمين؛ فالالحق هوالسارق ،واألصل األول هو املبدع والنموذج األجود ،بينما يعتمد التناص على املنهج الوظيفي
وال يهتم كثريا بالنص الغائب.
 ثانيا على مستوى القيمة :فناقد السرقة األدبية إمنا يسعى الستنكار عمل السارق وإدانته،يف حني أن ناقد التناص يقصد إظهار البعد اإلبداعي يف اإلنتاج.
 ثالثا على مستوى القصدية :ففي السرقة تكون القصدية واعية ويف التناص قد تكون ال واعيةيف أغلب األحيان.
ورغم هذه االختالفات بني املصطلحني فإن تناول القدامى للتعالق النصي ال خيتلف كثريا عما هو
عليه يف الدراسات احلديثة ،فالتداخل بني السرقة األدبية والتناص ال ميكن إنكاره" ،فصحيح إن
السرقة ليست مرادفا تاما للتناص لكن أشكاهلا املوظفة تع ّد ضمن احلاالت اليت يتضمنها هذا
( - )1ابن رشيق ،العمدة يف حماسن الشعر و آدابه ونقده  ،ج  ،8ص. 828 ،821
( - )2جرب األسدي عبد الستار ،ماهية التناص ،قراءة يف إشكاليته النقدية ،مقال يف جملة فكر ونقد ،عدد ،82أفريل8000 ،م ،ص.22
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املصطلح احلديث ،فهو أعم وهي أخص ،وهو لغوي أديب ،وهي يف يعضها لغوية ،وهي حكم
خارجي على بناء يتّسم بالنشاط اخليايل ،وهو صفة مالزمة هلذا البناء اخليايل الذي يتجاور فيه
احلاضر مع املاضي ،وهي تعتمد على املشاهبة ،أما هو فيعتمد أكثر على التّضاد"(.)1

ب-حديثا:
تناول النقاد العرب احملدثني مفهوم التناص وأشكاله وآلياته ،مستفيدين يف ذلك من ترمجة
املؤلفات الغربية يف هذا اجملال خصوصا يف اجلانب التنظري ،كما قدموا العديد من احملاوالت التطبيقية
والبحث يف جذور التناصية يف الرتاث النقدي.
وتعود بدايات ظهور مصطلح التناص يف النقد العريب احلديث إىل الربع األخري من القرن
العشرين امليالدي ،وكانت جهود نقاد املغرب العريب هي الثمرات األوىل يف هذا اجملال ،بداية جبهود
حممد بنيس يف كتابه "ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب"(سنه1292م) ،الذي قدم فيه معاجلة تنظريية
وتطبيقية للتناص ،مستندا يف ذلك على أعمال "جوليا كريستيفا" ،و"تزفينان تودورف" ،وقد استبدل
بنيس مصطلح التناص مبصطلح التداخل النصي ،الذي حيدث نتيجة تقاطع نص حاضر مع نصوص
غائبة ،ويرى أن التناص الشعري يتشكل "من مستويات معقدة من العالئق اللغوية الداخلية
واخلارجية ،اليت تتحكم مجيعها يف نسيج ترابطه ،وبنيته على منوذج خيتص به دون غريه ،على هذا
النحو يتح ّدد تركيب النص ،مهما كانت صلة القرابة بينه وبني النصوص اللغوية األخرى ،من شعرية

ونثرية يف اللحظة التارخيية اليت كتب فيها أو يف الفرتات التارخيية السابقة عليه"(.)2
فمحمد بنيس يرى أن النص الشعري يع ّد ملتقى لعدد من النصوص املختلفة من حيث
جنسها وموضوعها ومن حيث زمن ومكان كتابتها ،ومن خالهلا يشكل الشاعر" كنزه الشعري
وذاكرته الشعرية"( ،)3وهي حصيلة تتشكل من نصوص يصعب حتديدها" ،إذ خيتلط فيها احلديث
بالقدمي والعلمي باألديب ،واليومي باخلاص والذايت باملوضوعي ،ذلك ما جيعل قراءة النص الشعري
بعيدة كل البعد عن النظرة األحادية اليت تتعامل مع النص بوعي ساذج ال يقدر على الكشف
عن خبايا النص كعمل متكامل ،ومتاهة ال هنائية"( ،)4فالنص هبذه الرؤية يشكل ملتقى جملموعة

( - )1مصطفى السعدين ،التناص الشعري ،قراءة أخرى لقضية السرقات ،منشاة املعارف األسكندرية1221 ،م ،ص.2
( - )2حممد بنيس ،ظاهرة الشعر العريب املعاصر يف املغرب ،دار طوبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط8012 ،2م ،ص.819
( – )3املرجع نفسه ،ص.819
( - )4املرجع نفسه ،ص.819
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من النصوص السابقة واحلالية ،وتسعى الدراسة التناصية إىل الكشف عنها ،وحتديد العالقة اليت
حتكمها يف سياق النص اجلديد.
كما حتدث حممد بنيس عن التناص مبصطلح آخر هو "هجرة النصوص" ،أو " النصوص
املهاجرة ،أثناء دراسته لعالقة النص الشعري املشرقي بالنص الشعري املغريب( ،)1ومالحظاته حول
انتقال بعض النصوص والصيغ الشعرية من بيئة ألخرى مبينا أن النص يهاجر مكانيا وزمانيا،
ويكتسب صفات جديدة عن طريق إعادة إنتاجه يف النصوص اليت يهاجر إليها(.)2
من الدراسات اهلامة اليت كان هلا صدى واسع يف األوساط النقدية واألكادميية العربية ما قدمه
حممد مفتاح يف كتابه "حتليل اخلطاب الشعري -اسرتاتيجية التناص ،"-سنة 1225م ،مجع فيه بني
الدرس النظري والدرس التطبيقي ،وكشف فيه عن مسار القصيدة العربية ومدى تداخلها مع
النصوص األخرى ،كما ت تبع مفهوم التناص وعالقته مبفاهيم أخرى مثل األدب املقارن ،املثاقفة،
دراسة املصادر ،السرقات الشعرية( ، )3ودعا إىل ضرورة متييز مفهوم التناص عن مفاهيم املصطلحات
السابقة وحصر جماله لتجنب اخللط بني املفاهيم( ،)4وبعد استعراضه بعض تعريفات التناص عند نقاد
الغرب منهم "كريستيفا (َ ، (Julia Kristevaأريفي ) ،(Arriveرفاتري ) ،"(Michel Riffaterreويرى

أ ّن ال أحد من هؤالء قدم تعريفا جامعا مانعا للنتاص ،ويستخلص مقومات التناص من آراء النقاد
السابقني وهي:
" -فسفساء من تصوص أخرى أدجمت فيه بكيفيات خمتلفة.
 ممتص هلا جبعلها من عندياته ،وبتصيريها منسجمة مع فضاء بنائه ومع مقاصده.5
 حمول هلا بتكثيفها أو متطيطها بقصد مناقضة خصائصها وداللتها هبدف تعضيدها"ويعرف التناص يعد ذلك تعريفا موجزا بقوله":هو تعالق (الدخول يف عالقة) النصوص مع نص
حدث بكيفيات خمتلفة"(.)6
ويذكر حممد مفتاح نوعني أساسني من التناص امها:
( - )1حممد بنيس ،الشعر العريب احلديث ،بنيانه وإبدالهتا ،ج -2الشعر املعاصر ،دار طوبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط8012 ،2م ،ص
.800
( - )2املرجع نفسه ،ص .800
( - )3حممد مفتاح ،حتليل اخلطاب الشعر ,إسرتاتيجية التناص ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ط ،1228 ،2ص 112
( - )4املرجع نفسه ،ص .112
( - )5املرجع نفسه ،ص112
( - )6املرجع نفسه ،ص .181
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احملاكاة الساخرة (النقيضة) اليت حياول كثري من الباحثني أن خيتزل التناص فيها.احملاكاة املقتدية (املعارضة) اليت ميكن أن جند يف بعض الثقافات من جيعلها الركيزة األساسيةللتناص(.)1
ويرى مفتاح أن التناص طبيعة كل نص باعتبار أن الشاعر مرتبط ببيئته الثقافية ،وهو يبدع
انطالقا من خمزونه الثقايف الذي شكله عن العامل الذي يعيش فيه ،فالتناص "ال مناص منه ألنه ال
فكاك لإلنسان من شروطه الزمانية واملكانية وحمتوياهتا ،ومن تارخيه الشخصي أي ذاكرته فأساس إنتاج
أي نص هو معرفة صاحبه للعامل"(.)2
وال يغفل مفتاح دور امللتقى باعتباره الركيزة األساس يف تأويل النص وإعادة إنتاجه عرب كشف
التداخل النصي ،وعالقات النصوص ببعضها البعض ،وحتقيق ذلك يتوقف على حدة انتباه القارئ
وحسه الفين
ودرجة ثقافته ،وذوقه األديب ّ
وتفحص األشكال النقدية ذات
أما عبد امللك مرتاض فآثر العودة إىل األدب العريب القدمي ّ
ا لصلة بنظرية التناص ،ورأى أن الرتاث العريب غين مبصطلحات قريبة من نظرية التناص ،ولذلك فمن
وخلص إىل أن
عما قد يكون من أصول لنظرية غربيةَ ،
غري املعقول أن نضرب صفحا عن الكشف ّ
التناص كما يربهن على ذلك اشتقاق املصطلح نفسه هو تبادل التأثري بني نص أديب ما ،ونصوص
أدبية أخرى ،وهذه الفكرة كان الفكر العريب قد عرفها حتت شكل السرقات األدبية"(.)3
ويف اإلطار ذاته يرى "أن التناص ليس إال عالقة تفاعلية بني نص سابق ،ونص حاضر إلنتاج
الحق ،وهو ليس إال تضمينا بغري تنصيص حسب مقولة بارت"( ،)4فمحمد مرتاض حاول تأصيل
املصطلح يف الرتاث العريب ،ووجد يف بعض املصطلحات النقدية القدمية كالتضمني واإلحالة ،ما
يعادل التناص مبفهومه احلديث.
ويف السياق ذاته حاول الغذامي أن يربط مفاهيم التناص ببعض املفاهيم واآلراء النقدية املوروثة،
فبعد استعراض ومناقشة آراء أعالم النقد الغريب حول مفاهيم التناصية ،يعود بنا إىل الرتاث العريب
حماوال إجياد ما يقابل تلك اآلراء واملفاهيم ،فيستحضر قول للخليل بن أمحد":الشعراء أمراء الكالم
أًّن شاءوا ،وجيوز هلم ما ال جيوز لغريهم من إطالق املعىن وتقييده ،ومن تصريف اللفظ
يصرفونه ى
( - )1املرجع السابق ،ص .181
( - )2املرجع نفسه ،ص .182
( - )3عبد امللك مرتاض ،فكرة السرقات األدبية ،مقال ،جملة عالمات يف النقد ،النادي األديب ،جدة ،ج ،1ماي1221 ،م ،ص .21
( - )4أمحد ناهم  ،التناص يف شعر الرواد ،دار الشؤون الثقافية العامة بغداد،ط1،8002م ،ص.20
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وتعقيده ،وم ّد املقصور وقصر املمدود واجلمع بني لغاته والتفريق بني صفاته ،واستخراج ما كلىت
وحيتج هبم
األلسن عن وصفه ونعته ،واألذهان عن فهمه وإيضاحه ،فيقربون البعيد ويبعدون القريبُّ ،
احلق واحل ّق يف صورة الباطل"( ،)1ويعلق الغذامي
وال ُّ
حيتج عليهم ،ويصورون الباطل يف صورة ّ
على هذا النص بقوله ":وهذا القول من اخلليل هو غاية املدى يف إطالق يد الشاعر كي يكون
حرة طليقة ،وما دامت الكلمة تقبل
يف سلطانه حترير الكلمات من قيودها وإعتاقها ،لتكون إشارات ّ
االنعتاق ،فإ ّن املبدع هو املعتِق األول هلا ،ويليه القارئ يف مواصلة املهمة ،وذلك إلعادة الكلمة
إىل أصلها ،لتكون صوتا حّرا ،ولذا مل يكن غريبا أن تتحول القصيدة إىل قطعة موسيقية مثلما فعل
بيتهوفن مع قصيدة شلر (الفرح) ،ومثل حتويل (روميو وجولييت) إىل باليه ،وكذلك تتحول القصائد
إىل لوحات مرسومة بفعل إشارهتا احلرة ،وقدرهتا على تنويع دالالهتا ،واهلدف األول هو حترير الكلمة
من األصوات األخرى اليت حتتلها"( ،)2وهذا الطرح يقرتب كثريا من رأي " رولن بارت" يف حديثه عن
تنوع إحاالت النص وانفتاحه على جماالت ثقافية متنوعة.
والتناص عند حممد عبد املطلب "من املصطلحات املستحدثة اليت مت التواضع عليها يف جمال
الدرس األديب والنقدي بعد استفاضة احلديث عن البنائية واألسلوبية ،وما ق ّدماه من جديد

على مستوى اإلبداع أو مستوى التفسري ،وقد أصبح املصطلح أداة كشفية صاحلة للتفاعل مع النص
القدمي واجلديد على حد سواء"( ،)3فهو مل ينشغل بتحديد ماهية التناص وأصوله النظرية بقدر
انشغاله بفعالية هذا املنهج ،وجدواه اإلجرائية يف حتليل النصوص وكشف مكوناهتا ،بعد استنفاذ ما
جاءت به البنيوية واألسلوبية.
ويرى سعد يقطني أن التناص يتشكل من خالل الصالت اليت تنشأ من العالقات اليت تربط
النصوص ببعضها ببعض ،والتفاعل احلاصل بني النصوص شواء أكان ذلك التفاعل بشكل صريح
مباشر أو ضمين غري مباشر ،عن قصد من الكاتب أو عن غري قصد منه ،وبذلك وظف يقطني
مصط لح التفاعل النصي بدل التناص ،ورأى " أن عملية التفاعل النصي من األمور الضرورية يف
اإلنتاج النصي إذ ال ميكن أن يتأسس كيفما كان جنسه أو نوعه أو منطه إال على قاعدة التفاعل مع
غريه من النصوص "(،)4
( - )1حازم القرطاجين حازم ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،حتقيق حممد احلبيب بن اخلوجة ،دار الكتب الشرقية ،تونس ،ص.822
( - )2الغذامي ،اخلطيئة والتكفري ،ص.282
( - )3حممد عبد املطلب ،قضايا احلداثة عند عبد القاهر اجلرجاين ،الشركة املصرية لوجنمان ،ط  ،1220 ،1ص .121
( – )4سعد يقطني ،الرواية والرتاث ،رؤية للنشر والتوزيع القاهرة ،ط8000 ،1م ،ص19
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-3مصادر التناص وأشكاله ومستوياته:
ا-مصادر التناص:
يستقي التناص مادته من مصادر خمتلفة ،من بينها مصادر فطرية تعتمد على املخزون املعريف
والثقايف األويل واملركب لدى امللتقى ،وغابا ما ترتبط باملصادر الثقافية واملعرفية اليت ساامهت يف تشكيل
ثقافة األديب وتكوين خمزونه املعريف يف مراحل تعلمه األوىل سواء أكان تأثريها مباشرا منطلقا من
الوعي ،أو غري مباشر منطلقا من الالوعي ،ومن أهم تلك املصادر العليا متون غري قابلة للتغيري أامهها
املصادر الدينية كالقرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف ،وقد مجع الباحثون ثالثة مصادر للتناص
هي:
أ-املصادر الضرورية :املتمثلة يف املشرتك املعريف والثقايف لبنية النص( ،)1ويكون التأثر فيها طبيعيا
وتلقائيا ،مفروضا وخمتار يف آن واحد ،وهو ما يشكل املوروث العام والشخصي كتقيد الشاعر غري
الواعي بالضرورة حبدود ثقافة توافرت له يف إعداده وتعليمه مثل الوقفة الطللية اليت تقيدت هبا صناعة
الشعر العريب قدميا(.)2
ب-املصادر الداخلية :وتش ري إىل التناص الواقع يف نتاج شاعر مع نفسه ،كأن تشغل الشاعر بعض
القضايا يف غري قصيدة وديوان ،حىت أهنا خترتق نتاجه كلّه اخرتاقا بينًا( ،)3ومن أمثلتها يف األدب
جل قصائد الرثاء( ،)4ويف ذلك جتديد وإحياء للحالة الشعورية أو
العريب تناص اخلنساء مع نفسها يف ّ
املوقف
ج -املصادر الطوعية (االختيارية) :تشري إىل ما يطلبه الشاعر عمدا من نصوص متزامنة أو سابقة
يف ثقافته أو خارجها ،و"يعمد إليها املؤلف قصدا لدعم فكرة أو إسباغ مسحة برهانية
على الفكرة"( ، )5فالتناص هنا اختياري قصدي يستهدف نصوصا بعينها عادة ما تكون هذه
النصوص املشهورة ذات صدى واسع لدى القراء وتوظف قصد التعضيد واالستشهاد ،وحتقيق تواصل
أفضل باملتلقي.
( - )1عالء الدين رمضان السيد :مقال  :التناص بني اإلمام عبد القاهر اجلرجاين وجوليا كريستيفا ،املؤمتر العلمي الدويل ،كلية اللغة العربية ،مصر أوت
8012م ،ص .1202
( - )2عزة شبل حممد ،علم لغة النص النظرية والتطبيق ،كلية اآلداب جامعة القاهرة ،ط8002 ،8م ،ص .91
( - )3املرجع نفسه ص .91
( - )4عالء الدين رمضان السيد ،مقال :التناص بني اإلمام عبد القاهر اجلرجاين وجوليا كريستيفا ،ص .1202
( - )5املرجع نفسه ،ص .1202
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ب-أشكاله:
يقسم حممد مفتاح التناص إىل نوعني؛ داخلي وخارجي
فالتناص الداخلي :ويتم فيه النظر إىل أعمال الشاعر وما بينها من عالقات ،ومالحظة تغريوتطور فنه وتناقضه ،ألن "نصوصه يفسر بعضها البعض ،وتضمن االنسجام فيما بينها أو تعكس
تناقضا لديه ،إذا ما غري رأيه ،ولذلك فالدراسة العلمية تفرتض تدقيقا تارخييا ملعرفة سابق النصوص
من الحقه كما تقتضي أن يوازن بينها لرصد سريورهتا ،وصريورهتا"(.)1
التناص اخلارجي :هو ما يتعلق بنصوص اطّلع عليها الشاعر وحتاور معها ،باالمتصاصأو التجاوز ألنه "من املبتذل أن يقال إن الشاعر ميتص نصوص غريه ،أو حياورها أو يتجاوزها حبسب
املقال أو املقام ،ولذلك فإنه جيب موضعة نصه أو نصوصه مكانيا يف خريطة الثقافة اليت ينتهي إليها
وزمانيا يف حيز تارخيي معني"(.)2
كما مييز النقاد بني التناص يف الشكل والتناص يف املضمون:
فالتناص يف الشكل :يرتبط بالبنية اللفظية للنص ويظهر يشكل واضح يف اإليقاع املوسيقي،الوزن الشعري ،القافية ،األمساء ،األفعال ،الشكل الرتكييب...
التناص يف املضمون :يتعلق باألفكار واملعاين والصور الشعرية الكربى ،دالالت الرموزواألساطري ،وغري ذلك مما يرتيط باجلانب املعنوي للنص.
ومييز سعد يقطني بني ثالثة أشكال للتناص هي(:)3
 التفاعل النصي الذايت :عندما تدخل نصوص الكاتب الواحد يف تفاعل مع بعضها ،عربمساره اإلبداعي،ومن شأن هذا النوع التناصي الكشف عن تطور التجربة اإلبداعية للكاتب
ومدى ثبات أو تغري مواقفه وأفكاره ،كما يبني تطور األدوات الفنية ومسايرة صاحبها
للتنظريات النقدية وغري ذلك من األحكام اليت ميكن كشفها يف هذه الدراسة.
يسمى التناص املرحلي ويتم ذلك حينما يدخل
 التفاعل النصي الداخلي :وعند بعض النقاد ّنص الكاتب يف تفاعل مع نصوص كتاب عصره سواء أكانت هذه النصوص أدبية أو غري
أدبية.
( - )1حممد مفتاح حتليل اخلطاب الشعري إسرتاتيجية التناص ،ص .185
( - )2املرجع السابق ،ص .185
( - )3سعد يقطني ،انفتاح النص الروائي ،النص والسياق ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء املغرب ،ط8001 ،8م ،ص .100
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 التفاعل النصي اخلارجي :حينما تتفاعل نصوص الكاتب مع نصوص غريه اليت ظهرت يفعصور بعيدة
كما ميكن حتديد أنواع التناص انطالقا من نوع وطبيعة النصوص الغائبة اليت يتقاطع معها النص
احلاضر واليت صنفها أغلب النقاد وفق األنواع التالية:
 التناص الديين :ويتعلق بتناص نصوص دينية عن طريق االقتباس والتضمني من الكتبالسماوية كالقرآن الكرمي أو من احلديث النبوي الشريف
 التناص الرتاثي :يتم بتوظيف القصص الشعبية واألمثال ،واحلكايات والشخصيات الرتاثيةاحلقيقية أو اخليالية.
 التناص األديب :حيث يضمن الكاتب نصه مقاطع من نصوص شعرية أو نثرية سابقة أومتزامنة.
 التناص الوثائقي :ويكون غالبا يف النثر كالرواية واملسرح ويتم فيه إدراج خمتلف الوثائق منخطابات وصور ورسائل شخصية اخل
 التناص األسطوري :يدرج الكاتب أساطري أو خرافات عن طريق اإلشارة والرمز ،وهي عادةذات محولة ورموز من شأهنا اإلحياء واإلشارة إىل والتلميح إىل معان ودالالت يستهدفها
املبدع.
 التناص التارخيي :ويتم باستحضار أحداث تارخيية للتعبري عن أغراض فكرية أو مجالية خلدمةالنص احلاضر.
ج-مستوياته
تتباين مستويات التناص من نص آلخر حسب غىن النص وانفتاحه على احلقول املعرفية
األخرى ،وقد حدد حممد بنيس ثالثة مستويات وضعها لدى قراءة الشعراء املغاربة للنص الغائب
يف نصوصهم الشعرية وهي :االجرتار ،االمتصاص ،احلوار.
 االجرتار :فاالجرتار هو تكرار النص الغائب دون تغيري أو حتوير ويكثر االجرتار يف مراحل
الضعف األديب ،ومثاله "تعامل الشعراء يف عصور االحنطاط مع النص الغائب بوعي سكوين...
وبذلك ساد متجيد بعض املظاهر الشكلية اخلارجية ،يف انفصاهلا عن البنية العامة للنص كحركة
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وسريورة ،وكانت النتيجة أن أصبح النص الغائب منوذجا جامدا تضمحل حيويته مع كل إعادة كتابة
له"(.)1
 االمتصاص :هو مرحلة أعلى من املستوى السابق "وينطلق أساسا من اإلقرار بأامهية النص
السابق وقداسته ،فيتعامل معه كحركة وحتول ال ينفيان األصل بل يساامهان يف استمراره كجوهر قابل
للتجدد ،ومعىن هذا أن االمتصاص ال جيمد النص الغائب وال ينقده بل يعيد صوغه وفق متطلبات
تارخيية مل يكن يعيشها يف املرحلة اليت كتب فيها"(.)2
 احلوار :وهو أعلى درجة يف املستويات كلها إذ يعتمد على "حتطيم مظاهر االستالب مهما
كان نوعه وشكله وحجمه ،وال جمال لتقديس كل النصوص الغائبة مع احلوار ،فالشاعر أو الكاتب
ال يتأمل هذا النص وإمنا يغريه ...وبذلك يكون احلوار قراءة نقدية علمية ،ال عالقة هلا بالنقد
كمفهوم عقالين خالص ،أو كنزعة فوضوية أو عدمية"(.)3
بعد هذا العرض لنظرية ا لتناص من حيث جذورها وتطورها وخصائصها ميكن أن خنلص إىل
االستنتاجات التالية:
والدة مفهوم التناص على يد الناقدة الفرنسية "جوليا كريستيفا" ،مستفيدة يف ذلك من حبوثودراسات "ميخائيل باختني" ،يف حديثه عن "احلوارية" اليت صاغها من دراساته لفن الرواية.
سعي النقاد يف الغرب إىل تعميق النظرية التناصية ،وحتديد إطارها وآلياهتا اإلجرائية ،وظهر ذلكبشكل جلي يف أحباث " رولن بارت ،جريار جيتيت ،ميشيل ريفاتري وغريهم.
تذبذب مفهوم مصطلح التناص عند الغربيني ألسباب كثرية أامهها ،صعوبة حتديد مفهوم النصلطبيعته املتذبذبة املراوغة ،وتعدد املدارس النقدية اليت أطّرت التناص كالشكالنية ،والبنيوية واللسانية
وكذلك اتساع احلمولة الداللية ملفهومي النص والتناص.
انعكاس ذلك االضطراب والتذبذب على مفهوم التناص يف الدرس النقدي العريب احلديث ،حيثواجه النقاد العرب صعوبة يف ضبط املصطلح ،فضال عن حتديد أشكاله وآلياته ،فنصادف
مصطلحات كثرية عند ترمجة املصطلح؛ فهو عند حممد بنيس ،النص الغائب وتارة النص املهاجر،

( - )1حممد بنيس ،ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب ،ص .812
( - )2املرجع نفسه ،ص .812
( - )3املرجع نفسه ،ص .890
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وعند حممد مفتاح ،التناص والتفاعل والتعالق النصي ،وعند حممد خري البقاعي "التناصية" وعند سعد
يقطني التناص ،التفاعل النصي.
 وجود ممارسات نقدية يف األدب العريب القدمي ،جتسدت يف اصطالحات نقدية وبالغية كثريةكالسرقة ،والتضمني واالقتباس ،والتلميح واإلشارة ،واملعارضات الشعرية ،اليت تتقاطع ،يف بعض
مفاهيمها وإجراءاهتا مع املقاربة التناصية احلديثة.
 سار موقف النقاد العرب املعاصرين يف تناوله للتناص يف اجتاهني؛ األول جعل من الرتاث النقديمنطلقا لدراسة التناص ،فبحث يف املفاهيم الرتاثية ليقابل هبا مفاهيم النظرية الغربية ،والثاين قصر
عمله النقدي على النظرية الغربية دون اإلشارة إىل ما قد يكون من تشابه وتداخل بينها وبني
املصطلحات النقدية العربية القدمية.
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الفصـل األول
-أوال:

الثغري التلمساني وعصره

الحياة العامة في العهد الزياني.
 -ثانيا:

حياة الثغري التلمساني.

الحياة العامة في عصر الثغري التلمساني
 -1الحياة السياسية:

(239-3366ه)5111 -5961( /م)

عاش الثغري التلمساين يف عهد الدولة الزيانية ،اليت ظهرت باملغرب األوسط ،بعد سقوط دولة املوحدين،
واختذت من تلمسان عاصمة هلا ،وكان تأسيسها على يد يغمراسننب زيانسنة (366ه239.م(.
وقد عرفت هذه الدولة بامسني مها :الدولة العبد الوادية نسبة إىل جد هذا القبيل املدعو "عابد الواد"،
الذي كان يتبتل بواد هناك قصد العبادة والذكر( ،)1مث عرفت باسم الدولة الزيانية بعد أن قام السلطان أبو
محو موسى الثاينبإحياء هذه الدولة ،وجتديد عهدها بعد أن خلصها من احلكم املريين عام )037ه(.
ومن أهم أسباب ظهور الدولة الزيانية ضعف حكم املوحدين بعد هزميتهم على يد النصارى مبوقعة
العقاب باألندلس عام )372ه( ،فكانت هذه اهلزمية بداية تفكك دولة املوحدين اليت كانت حتكم املغرب
واألندلس.
ففي هذه األثناء بدأت كل ناحية من نواحي املغرب تفكر يف االنفصال عن حكم املوحدين ،وتأسيس
إمارة خاصة هبا ،فظهرت الدولة احلفصية باملغرب األدىن ،ودولة بين عبد الواد باملغرب األوسط ،ودولة املرينيني
باملغرب األقصى.
أما دولة بين عبد الواد فمرت مبراحل عديدة سامهت يف تكوينها؛ بدأت مبرحلة التأسيس سنة )390ه(
بعد دخول بين عبد الواد تلمسان بقيادة جابر بن يوسف ، وهي أول خطوة حنو تأسيس دولتهم ،مث آلت
 هو يغمراسن بن زيان بن ثابت بن حممد العبد الوادي ،أول من استقل بتلمسان عن املوحدين ،بويع سنة (366هـ) ،يوم وفاة أخيه أيب عزة بن زيان ،شهدت فرتة
حكمه العديد من املعارك واحلروب بينه وبني حكام بين مرين (ت 385هـ) ،ينظر :ابن خلدون حيي ،بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد ،حتقيق عبد احلميد
حاجيات  ،املكتبة الوطنية ،اجلزائر5287 ،م ،ج ،5ص.572
( - )1نوار بوحالسة  :الشعر الزباين (239 -366هـ) ،رسالة ماجستري يف األدب العريب القدمي ،جامعة قسنطينة ،اجلزائر5282 ،م ،ص.50
 أبو محو موسى الزياين الثاين025 -096( ،م)5682 -5696( ،هـ) ،هو السلطان أبو محو موسى الثاين ،بن يوسف بن عبد الرمحن بن حيي بن يغمراسن،
جمدد الدولة الزيانية (العبد الوادية) ،وثالث ملوكها يف دورها الثاين ،ولد يف غرناطة باألندلس ،وانتقل إىل تلمسان يف سنة والدته ،مع أبيه ،فنشأ هبا ودرس على
علمائها مبادئ العربية والعلوم الدينية ،و يف طفولته استوىل بنو مرين على تلمسان سنة (060ه)ـ ،فشهد زوال دولة آبائه فرحل إىل تونس  ،أعاد إحياء الدولة
العبد الوادية  ،وأصبحت تسمى الدولة الزيانية بعد ختليصها من احلكم املريين سنة (037هـ) ،تويف عام (025ه)ـ  ،له مؤلف بعنوان  :واسطة السلوك يف سياسة
امللوك ،وقصائد شعرية .ينظر :عبد احلميد حاجيات :أبو محو موسى الثاين ،حياته وآثاره ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،ط5289 ،9م
 العفاب  :موقعة بني املسلمني واملسحيني يف العهد املوحدي سنة (372هـ  5959 -م) باألندلس اهنزم فيها املسلمون هزمية كربى مات فيها من أهل املغرب
عدد ال حيصى ،وبذلك بدأت دولة املوحدين مرحلة الضعف والرتاجع .ينظر :عبد الرمحن بن حممد اجلياليل :تاريخ اجلزائر العام ،ط ، 1دار الثقافة بريوت5177 ،هـ
 5287م ،ج ،9ص.67 هو جابر بن يوسف بن حممد من بين عبد الواد من مؤسسي الدولة العبد الوادية توىل احلكم بني (390هـ 392 -هـ)
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إمارة بين عبد الواد بعد وفاة جابر إىل إبنه احلسن سنة )392ه( ،مث إىل أخيه عثمان )367ه( ،مث ابن عمه
زيدان بن زيان سنة (365ه) ،وقد قتل أثناء معركة خارج تلمسان سنة (366ه) ،فآلت السلطة إىل أخيه
يغمراسن الذي أعلن استقالل قبيلته باحلكم مع االعرتاف الرمزي باخلالفة املوحدية فتأسست بذلك إمارة بين
عبد الواد(.)1
وشهدت الدولة الزيانية صراعات كثرية مع جرياهنا من اإلمارات والقبائل بداية مع املوحدين يف آخر أيام
حكمهم باملغرب ،ومع احلفصيني والقبائل املوالية هلم ولكن أهم تلك الصراعات كانت مع املرينيني،)2(،
انتهت باستيالئهم على تلمسان عاصمة الزيانيني سنة (060ه) على يد أيب احلسن املريين ،وقام األخوان أبو
سعيد وأبو ثابت باستعادة املدينة وختليصها من حكم بين مرين سنة (012ه) وطردهم منها ،لكن هذا النصر
الباهر مل يدم طويال ،إذ سرعان ما قام السلطان املريين أبو فارس عثمان جبملة عنيفة عام (016ه) ،انتهت
باالستيالء جمددا على تلمسان وقتل أمريها أيب سعيد الزياين(.)3
استمر حكم املرينيني لتلمسان حوايل سبع سنوات ،إىل أن قام السلطان الزياين أبو محو موسى الثاين
من
حبملة حشد فيها القبائل املواليه له وانتهت بفتح تلمسان ،واستعادة حكم أجداده وختليص املدينة
املرينيني ،حيث انطلقت محلته العسكرية من تونس -وكان الجاا هناك بعد استيالء املرينيني على تلمسان-
ومبساعدة وإيعاز من احلفصيني وبعض قبائل املغرب األوسط جهز محلته العسكرية الستعادة ملك أجداده
بين عبد الواد.
وتعد فرتة حكم أيب محو موسى الثاين (029-037ه) من أزهى مراحل الدولة الزيانية ،ففي عهده
شهدت الدولة ازدهارا وتطورا يف شىت جماالت احلياة خصوصا احلياة العلمية والثقافية ،فقد عرف عنه "اعتناؤه
بالعلم وأهله أشد من ذي قبل  ،ملا امتاز به من إملام بالعلوم واستعداد للمسامهة يف النشاط األديب ونظم
الشعر ،فحظي العلماء والطلبة بعطفه وتشجيعه ،ونال الكتاب والشعراء من عطائه وكرمه"( ،)4وكان أبو محو
رجال متدينا زاهدا وحمبوبا من طرف رعيته" ،وكان يقوم حبق ليلة املصطفى (صلى اهلل عليه وسلم) ،وحيتفل
هلا مبا هو فوق سائر املواسم"( ،)5وكان إىل جانب اهتمامه بأمور احلكم وتسيري البالد يهتم بالعلم واألدب،
( - )1عبد احلميد حاجيات :أبو محو موسى الزياين ،حياته وآثاره ،ص.59 ،55
( - )2نوار بوحالسة :الشعر الزياين ،رسالة ماجستري ،ص.1
( - )3اجلياليل عبد الرمحن :تاريخ اجلزائر العام ،ج ،9ص .508،502
( - )4عبد احلميد حاجيات :أبو محو موسى الزياين ،حياته وآثاره ،ص .512
( - )5التنسي حممد بن عبد اهلل :تاريخ بين زيان ملوك تلمسان ،مقتطف من نظم الدر والعقيان يف بيان شرف بين زيان ،تح  :حممود آغا ب وعياد ،وزارة الثقافة ،
اجلزائرـ 9755م ،ص .539
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ونظم الشعر وله قصائد يف املديح النبوي ،والفخر ،واحلماسة ،وله مؤلف نثرى بعنوان "واسطة السلوك يف
سياسة امللوك".
-2الحياة العلمية والثقافية :

شهدت تلمسان عاصمة الزيانيني حركة ثقافية وعلمية نشطة ،ففي العهد الزياين أصبحت تلمسان من
أهم احلواضر العلمية والثقافية يف البالد املغربية والعامل اإلسالمي بصفه عامة ،فقد شجع حكام بين زيان-
على غرار أسالفهم املوحدين -احلركة الثقافية والعلمية ،واحتفوا بأهل العلم واألدب أشد ما يكون االحتفاء،
وجعلوا من تلمسان مركز استقطاب وجذب للمفكرين من شىت بالد املسلمني ،خصوصا من املهاجرين
األندلسيني ،الذين فروا من بالدهم بسبب البطش املسيحي ،حاملني معهم علومهم وآداهبم( ،)1وقد جتلى
هذا االزدهار يف مظاهر علمية وثقافية متعددة منها  :كثرة مراكز التعليم من مساجد ومدارس وزوايا ،وكثرة
العلماء باملدينة ،وظهور الكثري من املؤلفات اليت تنوعت بني علوم نقلية ،وأخرى عقلية تتضمن جل العلوم
والفنون املعروفة يف تلك الفرتة ،وكان هلذا النشاط تأثري وإشعاع ثقايف كبري ليس يف تلمسان فحسب ،بل امتد
ليشمل املغرب واألندلس وجل بالد املسلمني.
وكان التعليم منتشرا يف املدن والقرى ،حيث يتعلم الطالب شىت العلوم والفنون املعروفة يف ذلك الوقت
ففي املرحلة األوىل يتعلم الطالب القراءة والكتابة وحفظ أجزاء من القران الكرمي وجتويده ،ويكون ذلك يف
الكتاتيب ،وبعض الزوايا ،ويكون الطلبة غالبا من صغار السن ،حيث يتلون القران الكرمي بصوت واحد ،ويف
مرحلة متقدمة يدرس الطلبة علوم النحو ،واللغة ،والفقه واألدب ،فيحققون مستوى الئقا ميكنهم من معرفة
دينهم واإلملام باللغة العربية( ،)2وعدد الطلبة فيها يقل عنه يف املرحلة السابقة ،ويف مرحلة ثالثة يركز الطلبة
على فرع معني من العلوم واآلداب مبزيد من التوسع التعمق والتفصيل ،وتكون الدراسة يف هذه املرحلة يف
املدارس أو املساجد املشهورة؛ كاجلامع األعظم بتلمسان ،ويقل عدد الطلبة عن املرحلة السابقة( ،)3أما سن
الطالب فيكون يف حدود العشرين عاما ،وبعد االنتهاء من هذه املرحلة اليت تستمر حوايل عشرة أعوام يطوف
الطالب البالد للقاء العلماء املشهورين ،وكثري منهم يرحتل إىل أقطار املغرب األخرى واألندلس واملشرق،

( - )1حممد الطمار :تاريخ األدب اجلزائري ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر5285 ،من ص.572 ،57
( - )2عبد احلميد حاجيات :أبو محو موسى ،حياته وآثاره ،ص.61
( - )3بورقيبة رشيد وزمالؤه :اجلزائر يف التاريخ ،املؤسسة الوطنية للكتاب( ،د،ط)(د،ت) ،ج ،9ص. 160
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فيوسع مداركه العلمية ويتعمق فيها ،وقد يشتغل هناك بالتعليم أو مبناصب أخرى ،فتأثرت بذلك احلياة الفكرية
إىل مدى بعيد بفضل هذا االحتكاك مع علماء األقطار اإلسالمية األخرى(.)1
أما نظم التدريس فكانت على نوعني من التعليم النوع األول حكومي ويسمى كذلك التعليم الرمسي(،)2
وهو التعليم الذي تأخذ فيه الدولة على عاتقها بناء املدارس وتعيني املدرسني وحتديد اجلرايات للمدرسني
والطالب ،ويف هذا النظام التعليمي تقوم الدولة بتدريس املضامني واملذاهب اليت تريدها ،وهتتم هبذا النوع من
التعليم لتكوين وختريج موظفني هلا.
وتذكر املصادر مخس مدارس كربى بتلمسان أنشأها احلكام الزيانيون واملرينيون ،بداية بالسلطان أيب
محو األول (ت058ه) ،الذي أنشأ مدرسة "أوالد اإلمام" يوسف بن يعقوب ،ومها العاملان اجلليالن أبو زيد،
وأبو موسى ،ووضعهما للتدريس فيها وأقام إيوانني معدين للتدريس ،وجبانبهما دارين لسكن ابين اإلمام،
ومساكن للطلبة( ،)3ويف عهد السلطان أيب تاشفني األول (ت060هــ)،مل تعد مدرسة أوالد اإلمام تفي بالغرض
لتزايد أعداد الطلبة ،فأنشأ السلطان مدرسة جديدة تسمى املدرسة "التاشفينية" ،قرب اجلامع األعظم ،وعني
أفضل العلماء للتدريس هبا منهم العامل الفاضل موسى املشدايل ،وأقر للمدرسني والطلبة اجلرايات( )4وامل3تح،
وأنشأ السلطان أبو عنان املريين سنة (011ه) مدرسة عند ضريح الويل أيب عبد اهلل الشوذي اإلشبيلي امللقب
باحللوي( ،)5وأقام السلطان أبو محو موسى الثاين "املدرسة اليعقوبية" نسبة إىل والده أيب يعقوب يوسف سنة
(031ه) ،وجلب هلا أشهر املدرسني وعلى رأسهم العامل اجلليل الشيخ الشريف التلمساين ،كما أنشأ السلطان
أبو العباس أمحد العاقل سنة(817ه) "املدرسة اجلديدة" بتلمسان وعني هلا األوقاف واألحباس(" ،)6وهكذا

( - )1عبد احلميد حاجيات :أبو محو موسى حياته وآثاره ،ص.63
( - )2بيل ألفرد :الفرق اإلسالمية يف الشمال اإلفريقي من الفتح حىت اليوم ،ترمجة  :عبد الرمحان بدوي دار الغرب اإلسالمي (د,ط) ،ص.611
( - )3التنسي :تاريخ بين زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان يف شرف بين زيان ،تح  :حممود آغا بوعياد ،ص. 562
( - )4املصدر نفسه ،ص .515
( - )5بورقيبة :اجلزائر عرب التاريخ ،ص. 168
 أبو عبد اهلل أمحد الشريف احلسىن ولد بتلمسان سنة (  057هـ)  ،من أشهر املدرسني والعلماء بتلمسان ،حفظ القرآن مث أخذ عن العامل عن األخوين أيب زيد
و أيب موسى ابين اإلمام ،والعلم اجلليل موسى املشدايل ،و غريهم ،ظهرت جنابته يف شىت العلوم الدينية والطبيعية ،رحل إىل تونس لطلب العلم و الزم أبا عبد اهلل
بن عبد السالم اهلواري ،مث عاد إىل تلمسان  ،مث رحل إىل فاس  ،مث استقر أخريا بتلمسان يف عهد أيب محو الثاين ،الذي بىن له املدرسة اليعقوبية ،حيث بقي مديرا
هبا إىل أن تويف بتلمسان عام  005ه ،ينظر  :ابن خلدون حيي :بغية الرواد ج،5ص  ،597و ابن مرمي التلمساين :البستان يف ذكر األولياء و العلماء بتلمسان،
ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر5283 ،م ،ص .597-550
( - )6التنسي :نظم الدر و العقيان ،ىص. 912-918
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كانت تلمسان ،يف عهد أيب محو الثاين ،بفضل مدارسها اخلمس ،ومسجدها األعظم ،مركزا ثقافيا هاما،
وبلد إشعاع علمي يضاهي أهم مراكز املغرب الثقافية"(.)1
أما التعليم احلر فيتم دون تدخل الدولة ،أو تكون سيطرهتا عليه قليلة ،ويكون عادة داخل الزوايا
وقرب قبور األولياء وبعض املساجد( ،)2وابتعاد هذا النوع من التعليم عن سلطة الدولة جعله أوسع جماال وأكثر
معرفة باملذاهب والفرق من النوع األول .
وكانت العلوم اليت يتم تدريسها يف تلمسان يف تلك الفرتة تشمل جل العلوم املعروفة يف ذلك الوقت
وكان إقبال الطلبة كبريا على شىت صنوف العلم واملعرفة ،وميكن تصنيف هذه العلوم إىل ثالثة أقسام كربى هي
العلوم الدينية املستندة إىل الشرع ،املأخوذة من الكتاب والسنة( ،)3والعلوم اللسانية واالجتماعية ،مث العلوم
العقلية والطبيعية.
ا-العلوم الدينية والشرعية:

وتشمل الفقه ،احلديث ،التفسري ،وأصول الدين ،والقراءات والفرائض والتصوف ،وقد ازدهرت العلوم
النقلية بتلمسان ،وكثر إقبال الطلبة عليها ،ألهنا متكنهم من احلصول على وظائف ،ومناصب هامة يف القضاء
أو اخلطابة أو دواوين اإلدارة وغريها من املناصب بعد إكماهلم الدراسة وتفوقهم فيها ،وممن برز يف هذه العلوم
أبو إسحاق إبراهيم بن خيلف بن عبد السالم التنسي (ت385ه) ولد بتنس إحدى املدن التابعة للزيانيني
تعلم هبا ،وزار تونس ومصر والشام واحلجاز مث استقر بتلمسان بناء على طلب من السلطان يغمراسن ،ألف
شرحا كبريا من عشرة أجزاء على كتاب "التلقني" للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر إال أنه ضاع أثناء
حصار املرينيني لتلمسان بني (073 -328ه)(. )4
ومنهم أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن مرزوق ،ولد سنة (392ه) أصله من القريوان ،هاجر جده
مرزوق إىل تلمسان ،ولد يف تلمسان أخذ على علمائها مثل أيب زكريا حيي بن حممد بن عصفور العبدري،
وأيب إسحاق التنسي ،وأيب عبد اهلل املالقي ،وأيب عبد اهلل حممد بن اللحام( ،)5كان أبو عبد اهلل حمدثا بارعا،

( - )1حاجيات :أبو محو موسى حياته وآثاره ،ص.537
( - )2احلفناوي أبو القاسم حممد :تعريف اخللف برجال السلف ،حتقيق حممد أبو األجفان  ،عثمان طبيخ ,مؤسسة الرسالة بريوت ،املكتبة العتيقة  ,تونس
ط5289 ،5م ،ص.910
( - )3ابن خلدون عبد الرمحن  :املقدمة ،تح :مصطفى شيخ ،مؤسسة الرسالة ،بريوت لبنان5166 ،هـ 9759م ،ص.163-161
( - )4ابن خلدون حيي  :بغية الرواد،ج ، 5ص. 551
( - )5املصدر نفسه ،ص. 551-551
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فقيها ،متصوفا ،زاهدا ،عابدا ،من العلماء الذين قرهبم السلطان يغمراسن ،تويف سنة (385ه) ،ودفن قرب
السلطان يغمراسن جبانب اجلامع األعظم حسب وصية السلطان(.)1
ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن أيب بكر بن عبد اهلل بن موسى التلمساين ولد سنة (372ه) بتلمسان،
ودرس على علمائها ،مث رحل يطلب العلم ،استقر بسبته ،ألف أرجوزة مشهورة يف الفرائض ،تويف بسبته سنة
( 327ه)( ،)2ومنهم أبو احلسن التنسي ،توىل التدريس يف تلمسان أيام السلطان عثمان والسلطان أيب زيان،
تتلمذ على يديه العامل املشهور أبو عبد اهلل اآلبلي ،خرج من تلمسان أيام احلصار الطويل ،استقبله السلطان
أبو يعقوب املريين و مكث عنده إىل أن تويف سنة (073ه) ،دفن بالعباد قرب تلمسان(.)3

ب-العلوم اللسانية واالجتماعية:

وتشمل الشعر ،األدب ،اللغة ،البالغة ،النحو ،التاريخ ،الرتاجم واجلغرافيا( ،)4واهتمام العلماء هبذه
العلوم كبري كوهنا أشهر علوم ذلك الوقت ،ولعالقتها بعلوم القرآن الكرمي وعلوم احلديث النبوي أيضا ،الذين
كانت هلا مكانة خاصة يف نفوس العامة واخلاصة ،ونبغ يف هذا امليدان الكثري من العلماء منهم "أبو عبد اهلل
حممد بن عمر بن مخيس التلمساين" الشاعر املشهور ،ولد بتلمسان سنة( 317ه) وتعلم هبا ،وعمل بديوان
اإلنشاء أيام السلطان أيب سعيد عثمان ،غادر تلمسان أيام احلصار إىل سبته مث غرناطة سنة(076ه) ،وصفه
صاحب البغية بأنه شاعر املائة السابعة ،اهتم بالفلسفة والتصوف ،وبرز يف األدب والتاريخ ملعرفته بأحوال
األمم والفرق والطوائف( ،)5قتل بغرناطة (078ه) ،له شعر مجع يف كتاب "الدر النفيس من شعر أيب مخيس"،
وممن اشتهر يف هذه العلوم كذلك أبو عبد اهلل حممد بن منصور بن هدبة القرشي التلمساين ،اهتم بالفقه،
واللسان ،واألدب ،له كتاب عن تلمسان بعنوان "تاريخ تلمسان" ولكنه مفقود( ،)6ومنهم أبو عبد اهلل حممد
بن البناء التلمساين ،الذي عاش أواسط القرن الثامن اهلجري ،كان فقيها وأديبا وشاعرا( ،)7وكذلك أبو عبد

( - )1احلفناوي :تعريف اخللف ،ج ،5ص. 598
( - )2عادل نويهض :معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر ،مؤسسة نويهض الثقافية ،للتأليف والرتمجة والنشر ،بريوت ،لبنان ،ط،9
5177هـ5287 -م ،ص.36
( - )3بسام كامل عبد الرزاق شدقان :تلمسان يف العهد الزياين ،رسالة ماجستري ،خمطوط ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلسس ،فلسطني5199 ،هـ9779 ،م،
ورقة .969
( - )4احلفناوي :تعريف اخللف برجال السلف،ج ،9ص.639
( - )5اجلياليل :تاريخ اجلزائر العام،ج ،9ص. 532
( - )6ابن خلدون حيي :بغية الرواد ،ج، 5ص.553
( - )7ابن خلدون حيي :بغية الرواد ،ج ، 5ص. 591
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اهلل حممد بن العباس العبادي التلمساين توىل اإلفتاء يف تلمسان له جمموعة من املؤلفات ،تويف سنة( 805ه)(،)1
وغريهم كثري.
ج-العلوم العقلية والطبيعية:

هي علوم طبيعية لإلنسان غري خمتصة مبلة معينة ،هي قدمية قدم اإلنسان تشمل الفلسفة واحلكمة،
وهي على أربعة أنواع من العلوم  :األول علم املنطق ،والثاين العلم الطبيعي ،ويشمل املعدن والنبات واحليوان
واألجسام الفلكية واحلركات الطبيعية ،العلم الثالث العلم الروحاين أو العلم اإلهلي ،العلم الرابع هو علم املناظر
واملقادير واألعداد أو التعاليم ،وتشمل اهلندسة وعلم املوسيقى وعلم اهلياة والفلك.)2("...
ومن العلماء الذين برزوا يف العلوم العقلية نذكر؛ حممد بن إبراهيم العبدري التلمساين املشهور باآلبلي،
ولد بتلمسان سنة (385ه) ،ونشأ هبا وأخذ عن علمائها ،اشتهر بفنون املعقول ،تنقل بني مصر واحلجاز،
والشام وفاس ومراكش ،أخذ يف مراكش عن شيخ التعاليم خلوف املغيلي ،وعن ابن البناء يف املعقول واملنقول،
أصبح يدعى عامل الدنيا ،رفض استالم ديوان ضبط األموال عند السلطان أيب محو األول ،فهرب إىل فاس،
تنقل بني مدن املغرب إىل أن مات بفاس سنة (010ه) ،درس على يديه العديد من العلماء منهم عبد الرمحن
بن خلدون ،وشقيقه حيي ،وابن مرزوق( ،)3ومن العلماء أيضا أبو عبد اهلل حممد بن النجار ،شيخ التعاليم يف
تلمسان ،برز يف علم النجوم والفلك والتنجيم  ،رحل إىل املغرب ولقي بسبته أبا عبد اهلل حممد بن هالل
شيخ التعاليم ،مث عاد إىل تلمسان بعلم كثري ،قربه السلطان الزياين أبو تاشفني عبد الرمحن األول ،وبعده
السلطان املريين أبو احلسن بعد استيالئه على تلمسان ،مات بالطاعون أيام احلسن املريين سنة (012ه)(.)4
واشتهر يف هذا العصر أيضا أبو احلسن علي بن أمحد املعروف بابن الفحام ،الذي عرف بصناعة
املنجانة اليت كانت تستعمل لضبط الوقت يف قصر "املشور" أيام السلطان أيب محو موسى الثاين ،أواخر القرن
الثامن اهلجري( ،)5ومن العلماء كذلك عبد اهلل حممد بن أمحد احلباك  ،اشتهر بالفلك واحلساب ،تتلمذ على
يديه اإلمام السنوسي يف جمال العلوم ،من أهم كتبه "أرجوزة بغية الطالب يف علم اإلسطرالب" ،و"شرح
تلخيص ابن البناء" ،تويف سنة (830ه)( ،)6ويف الطب اشتهر أبو عبد اهلل حممد بن أيب عبد مجعة التالليسي
( - )1بورقيبة :اجلزائر عرب التاريخ ،ج ،5ص. 118
( - )2ابن خلدون عبد الرمحن :املقدمة  ،ص. 153-151
( - )3ابن خلدون حيي :بغية الرواد ،ج 5ص. 597
( - )4احلفناوي :تعريف اخللف ،ج، 5ص. 139
( - )5بورقيبة :اجلزائر عرب التاريخ ،ج ،9ص.119
( - )6املرجع السابق،ج،9ص.119
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الذي كان شاعرا يف بالط أيب محو موسى الثاين ،وطبيبه اخلاص( ،)1إضافة إىل أيب الفضل املشدايل ،الذي
عرف بعلم اجلدل واهلندسة ،والتفسري واحلديث ،تويف عام (831ه)(. )2

د-عوامل ازدهار الحياة الثقافية والعلمية عند الزيانيين:

إن هذه احلركية الثقافية واالزدهار العلمي مل تكن لتتم على هذا النحو لوال تشجع وعناية من احلكام
الزيانيني واهتمامهم بالعلم والعلماء بطرق متعددة نذكر منها :
 بناء املدارس اخلاصة للتدريس ،وإنشاء منازل للمدرسني قريبة منها . تعيني جرايات 3ومنح للمدرسني والطالب وختصيص األوقاف لذلك( ، )3فقد اقتطع السلطان "يغمراسن"
إقطاعات العامل اجلليل التنسي سنة (333هـ) حىت يصرف على نفسه( ،)4وأجرى السلطان أبو محو موسى
جرايات خاصة للمدرسني والطالب باملدرسة اليعقوبية.
جلب مدرسني أكفاء من خارج تلمسان للتدريس هبا ،من ذلك سعي يغمراسن بن زيان إىل أيب إسحاقالتنسي سنة (387هـ) ،للقدوم للتدريس باجلامع األعظم بتلمسان قائال له" :ما جاتك إال راغبا منك أن تنتقل
إىل بلدنا تنشر فيها العلم ،وعلينا ما حتتاج "(.)5
 مشاركة السالطني للعلماء يف االحتفاالت املختلفة كاألعياد واملناسبات( ،)6و إجراء املسابقات الثقافيةوخاصة الشعرية  ،فقد كان أبو محو موسى الثاين يشارك الشعراء يف احتفاالت املولد النبوي الشريف ،ويلقي
بنفسه قصيدته يف كل موسم من مواسم املولد النبوي الشريف ،كما اهتم ابنه السلطان أبو زيان حممد الثاين
باملناظرات العلمية اليت كانت تقام بني العلماء ،فقد " كلف بالعلم حىت صار هنج لسانه وروضة أجفانه فلم
ختل حضرته من مناظرة ،وال عمرت إال مبذاكرة أو حماضرة "( ،)7واستمر احلال مع حكام الدولة الزيانية حىت
عهد السلطان أمحد العاقل الذي توىل احلكم عام( 861هـ) ،ويصف التنسي احلياة األدبية يف عصره بقوله:
"ونفقت يف أيامه سوق األدب  ،وجاء بنوه إىل بابه ينسلون من كل حدب  ،فينقلبون حبرب احلقائب  ،ظافرين
جبزيل الرغائب"( ،)8ومل يتوقف احتفاء سالطني تلمسان بالعلماء يف حياهتم بل تعداه إىل ما بعد املوت ،فقد
( - )1احلفناوي :تعريف اخللف ،ج, 5ص.572
( - )2اجلياليل :تاريخ اجلزائر العام ،ج، 9ص.931
( - )3حاجيات :أبو محو موسى حياته وآثاره ،ص.512
( - )4التنسي :نظم الدر والعقيان ،ص. 959
( - )5املصدر نفسه ،ص. 590-593
( - )6حاجيات :أبو محو موسى حياته و آثاره ،ص. 512
( - )7التنسي :نظم الدر والعقيان ،ص. 955
( - )8الثغري التلمساين :ديوانه ،حتقيق بوحالسة نوار ،خمرب الدراسات الرتاثية ،جامعة منتوري قسنطينة ،اجلزائر9771 ،م ،ص. 963
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كان السالطني ميشون يف جنازات العلماء والفقهاء  ،وكانوا يسمحون بدفن العلماء يف املقابر السلطانية(،)1
ووصل احرتام سالطني تلمسان للعلماء واألدباء بأن يوصوا بدفنهم إىل جانب العلماء مثلما أوصى السلطان
يغمراسن أن يدفن قرب العامل التنسي .
 احرتام اجملتمع و تقديره للعلماء و األدباء ،فكان العامل يلقب بألقاب تدل على مكانته العالية ،منها الشيخ،العامل ،احملدث ،الفقيه ،البارع ،الزاهد ،احلافظ ،املفسر ،اجملتهد ،العارف ،األستاذ ،الفاضل .)2(...
شكل الطالب طبقة خاصة يف اجملتمع التلمساين  ،وهلم زيهم اخلاص الذي يرتدونه داخل تلمسان ،و تنوع
الطلبة ما بني طلبة املناطق احمليطة بتلمسان أو طلبة من سكان املدينة و تكون عملية التمييز بينهم من خالل
الزي واللباس ( ،)3وكان للطلبة مكانة حمرتمة يف اجملتمع الزياين.
 -3الحياة األدبية:

عندما نتحدث عن احلياة األدبية يف العصر الزياين فإننا نتحدث عن مرحلة من أزهى مراحل األدب
املغريب القدمي ،ذلك ألن احلياة األدبية العامة يف عصر املوحدين سارت يف طريق التقدم واالزدهار يف شىت الفنون
األدبية املعروفة يف ذلك الوقت ،لتبلغ ذروهتا يف عصر الدول الثالث املرينية بفاس ،والزيانية بتلمسان ،واحلفصية
بتونس ،وهي اإلمارات اليت ورثت األدب املوحدي ،إذ أصبحت هناك حواضر علمية وأدبية بفاس وتلمسان
وتونس ،وغريها من املدن املغربية اليت تضاهي البصرة والكوفة وبغداد باملشرق ،ففي العصر الزياين اجتهت احلياة
األدبية حنو النضج واالزدهار ،حىت بلغت ذروهتا يف عهد أيب محو الثاين "الذي كان يشجع األدباء والشعراء
متبعا يف ذلك سنة أبائه وأجداده من اخللفاء واألمراء ،يف تقريب العلماء واألدباء من جمالسهم ،ومل يكن قرض
الشعر والتأليف يف األدب والعلم وقفا على الشعراء واألدباء من عامة الناس وحدهم بل كان امللوك واألمراء
واألطباء 3
وعلية القوم من رجال الدولة أيضا يقرضون الشعر ،ويكتبون األدب ،وكان شعرهم يستقيم هلم ،ويطول
نفس قصائدهم حىت أن البعض منهم بلغت قصائده مائة بيت وأكثر").(4
كان البالط الزياين حافال بالشعراء واألدباء من أهل تلمسان ومن شىت البالد املغربية واألندلسية ،وكان
شعر هذه املرحلة مصطبغا بظروف العصر ،وأحداثه السياسية والثقافية ،فازدهر الشعر الديين كاملديح النبوي
واملولديات ،وشعر الزهد والشعر الصويف ،كما كثر شعر املديح السياسي الذي كان يدور يف فلك سالطني بين
( - )1بيل ألفرد :الفرق اإلسالمية ،ص. 611
( - )2احلفناوي :تعريف اخللف برجال السلف،ج9ص. 29
( - )3الطاهر توات :ابن مخيس شعره و نثره  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر  ،دط، 5205ص. 69
( - )4عبد امللك مرتاض :مقال :حركة الشعر املولدي يف تلمسان على عهد أيب محو الثاين جماه األصالة ،وزاره التعلم األصلي و الشؤون الدينية ،اجلزائر ،السنة
 1عدد  93جويلية أوت  ،5201ص. 651
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زيان إضافة إىل وصف الطبيعة والرثاء والفخر والغزل وغري ذلك من األغراض الشعرية املعروفة يف األدب العريب،
وسنقصر حديثنا يف هذا املقام على أشهر األغراض السائدة يف عصر الثغري التلمساين ،وهذه األغراض هي:
ا-الشعر الديني :كان الزدهار العلوم الدينية ،وانتشار التعليم يف املدارس ،والكتاتيب والزوايا ،إضافة

إىل

اهتمام حكام بين زيان باملناسبات واألعياد الدينية ،األثر البالغ يف كثرة الشعر الديين ،وتنوع أغراضه كاملديح
النبوي ،املولديات ،الزهد  ،الشعر الصويف.
بدأت مالمح الشعر الديين عند العرب بالتشكل مع ظهور اإلسالم والبعثة النبوية وإقبال الشعراء على
النظم يف معاين الدين اجلديد ،ومدح الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) فكانت مدائح األعشى ،وكعب بن زهري،
وكعب بن مالك ،وحسان بن ثابت ، متثل بدايات الشعر الديين خصوصا املديح النبوي ،واستمر ذلك يف
العصور الالحقة عند األمويني والعباسيني ،حىت جاء البوصريي صاحب القصيدة املعروفة بالربدة ،الذي وضع
الشكل النمطي للمدحة النبوية ،وحدد معاملها ،وعناصرها ،وتأثر هبا الشعراء يف املشرق واملغرب ،وكثر شراحها
 األعشى  :هو ميمون بن قيس ،يكىن أبا بصري ،ما مدح شخصا إال رفعه ،وما هجا شخصا إال وضعه ،أحد أشهر شعراء اجلاهلية وله مدحه نبوية مطلعها:
وعادك ما عاد السليم املسهدا .
أمل تغتمض عيناك ليلة أرمدا
ينظر األعشى ميمون بن قيس ،مقدمة الديوان ،حتقيق حممد حممد حسني ،دار النهضة العربية بريوت 5201م ،ص  ،10-50والقصيدة يف ص.581
 كعب بن زهري  :بن أيب سلمى أبوه الشاعر املشهور ،وله المية يف مدح النيب )صلى اهلل عليه وسلم) ،تسمى" الربدة" ،مطلعها :
متيم أثرها مل حيز مكبول .
بانت سعاد فقليب اليوم متبول
ينظر :كعب بن زهري ،ديوانه ،حتقيق :أيب سعيد احلسن بن احلسني العسكري ،تقدمي  :حنا نصر احليت ،دار الكتاب العريب بريوت ،لبنان ،ط ،5
5221م،ص 0و ما بعدها ،والقصيدة ص .93
 كعب بن مالك :من صحابة رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم)  ،دافع عن اإلسالم بشعره  ،تويف زمن معاوية (رضي اهلل عنه) له شعر كثري يف صدر اإلسالم ،
على ما أراد ليس هلل ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهر
يقول يف موقعة بدر :عجبت ألم 3ر اهلل 3واهلل قـادر
بغوا وسبيل البغ 3ي بالناس جائر
قضى يوم بدر أن نالقي معشرا
كعب بن مالك ،ديوانه ،حتقيق مكي العاين ،مكتبة النهضة ،بغداد5233 ،م ،ص .977
 حسان بن ثابت :شاعر الرسول )صلى اهلل عليه و سلم( األول ،له شعر كثري يف الدفاع عن اإلسالم مثل قوله:
أغر 3
عليه للنبوة 3خات من اهلل 3مشهود يلوح و يشهد
ينظر :حسان بن ثابت ،ديوانه ،حتقيق وليد عرفات ،دار صادر (د ط) بريوت 5201م جزئيني ،ج  ،5ص . 592 -598
 البوصري :هو شرف الدين أبو عبد اهلل حممد بن سعيد الصنهاجي ،نسبته إىل بوصري مبصر عاش بني (323 -370هـ)  ،له شعر من املديح النبوي أشهر
قصائده "الربدة" مطلعها :
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم
أمن تذك 3ر جربان بذي سل 3م
وهي من أكثر القصائد شهرة وتأثريا يف األدب العريب ،وهبا رمست معامل قصيدة املديح النبوي من أهم عناصرها (الغزل وشكوى الغرام – التحذير من هوى النفس
– مدح النيب (صلى اهلل عليه وسلم) – مولده عليه الصالة والسالم – معجزاته – شرف القرآن ومدحه – إسرائه ومعراجه (صلى اهلل عليه وسلم) – جهاد النيب
(صلى اهلل عليه و سلم) – التوسل برسول اهلل – املناجاة و عرض احلاجات والقت الربدة إقباال منقطع النظري عند الشراح والشعراء بني شرح – و ختميس – و
تضمني  -و معارضة ...يف القدمي واحلديث ،كما كان هلا تأثري واسع يف األوساط الصوفية ،للتعريف بالبوصريي ينظر  :البوصري شرف الدين أبو عبد اهلل حممد
بن سعيد الصنهاجي :ديوانه ،شرح األستاذ أمح د حسن يسبح دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،مقدمة الديوان ط9775 ،5م ،ص 1و ما بعدها.
34

ومقلدوها ومعارضوها ،كما عمد الكثري من الشعراء إىل ختميسها ،وتشطريها ،ونشط هذا الفن بشكل الفت
يف األدب املغريب بداية من القرن اخلامس وبلغ أوجه يف القرنني السابع والثامن اهلجريني.
تعود بدايات الشعر الديين يف املغرب اإلسالمي إىل عهد الفتوحات اإلسالمية  ،وتوثقت أكثر نتيجة
تعلق سكان املغرب بتعاليم اإلسالم ،وحبهم الشديد للرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،وتقديسهم لكل ما له
عالقة باإلسالم  ،فظهرت النزعة الزهدية يف الشعر املغريب بداية من القرن الثاين إىل القرن اخلامس للهجرة،
وأخذت منحى صوفيا يف القرنني السادس والسابع للهجرة ،أما املديح النبوي يف املغرب اإلسالمي فكانت بدايته
احلقيقية مع المية الشقراطيسي( )1املتوىف سنة (133ه) ،وهي قصيدة مطولة يف املديح النبوي مجعت إىل
جانب املدح والثناء على النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،سرد أحداث السرية النبوية ،وحياة الدعوة اإلسالمية من
فجرها إىل أن عمت أقطار املعمورة ،وتقع يف ثالثة و ثالثني و مائة بيت مطلعها(:)2
ه
لل همنَّا ب ه
الحمد ه
السب هل
ـث الـ ـ ـ ـ ُّرس هل
أح َم َد ُّ
اع َ
بأح َم َد منَّا ْ
َه َدى ْ
َْ
َ
الخل هْق من َحاف َومْنتَ هع هل
ض هر
وأكرم َ
الب هريَّهة هم ْن بَ ْدو َوهم ْن َح َ
َخْيـر َ
وشهدت القرون املوالية لالمية الشقراطيسي بروز كم هائل من املدائح النبوية اليت تزخر هبا كتب الرتاجم
اليت أرخت ألعالم وأدباء املغرب األوسط؛ منها على سبيل املثال كتاب "التشوف إىل رجال التصرف" البن
الزيات ،و"بغية الرواد " ليحي بن خلدون " ،زهر البستان" ملؤلف جمهول ،و" تعريف اخللف برجال السلف"
للحفناوي" ،عنوان الدراية" للغربيين  ،و "نفح الطيب ،وأزهار الرياض" للمقري .
ومن الشعراء الذين برزوا يف الشعر الديين بتلمسان؛ أبو مدين بن شعيب التلمساين (ت121ه)،
والذي حنى شعره منحى صوفيا  ،مثل قوله(:)3
اض ه
ب َك ه
َز ْهـ ـ َر ال هريَّ ه
ت األنْـ َهار
ت بهب َكائه َها
ت َّ
الس َحاب فَأَ ْ
ض َح َك ْ
اض َوفَ َ
َ
َخضـ ـ ـ ـ َرا َوفهي أَ ْس ـ َرا هرَها أَ ْسـ ـ ـ َرار
ت َشـ ْمس النَّـ َها هر بحل ـ ـ ـ ـ ـة
َوقَـ ْد أقبل ْ
ودهه
هه
فَـتـمتَّ ْ ه
الربهي ـ ـ ـ ـ ـع بـه َخيلهـ هه وجنـ ـ ـ ـ ـ ه
صار
َوأَت ـ ـ ـ ـ ـى َّ
عت فـي ح ـ ـ ْسنه األبْ َ
ََ
َ
ادى بهالـ ـ ـ ـ ـ ـور ه
سابَ َق األطْيَ ـ ـ ـار واأل ْشـ ـ َجـار
ود و بهال َجـنَى
والـ ـ َوْرد نَ َ
فَـتَ َ
( - )1المية الشقراطيسي أو الشقراطيسية  :قصيدة املديح النبوي ،نظمها الشيخ الفقيه البليغ الصاحل أيب زكريا حيي بن علي الشقراطيسي التوزري ،وشقراطس
قصر قدمي من قصور قفصه باجلنوب التونسي ،وكان هلذه القصيدة صدى واسع يف األوساط األدبية ،واحتفى هبا الشعراء يف املغرب واملشرق ،تويف رمحه سنة
(133هـ) ،وقصيدته هذه من أمجل القصائد اليت مدح هبا النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،ينظر  :ابن عمار أمحد ،حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب ،مطبعة
فونتانة ،اجلزائر5667 ،هـ5276 -م  ،ص. 591-550
( - )2ابن عمار :رحلة اللبيب ،ص .550
( - )3أبو مدين شعيب التلمساين :ديوانه ،تح :العريب بن مصطفى الشوار ،مطبعة الرتقي بدمشق ،ط 5268، 5م ،ص.36
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والحبهيب يـ َزار
ت
والج ُّو يَ ْ
ش َع ْ
ش ْع َ
وال َكأس تَـ ْرقص والع َقار تَ َ
ض َحك َ
َ
سه
همـ ْزَمارنا التَّ ْسبهيح واألذْ َكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
ادنـَا
ب ُّ
الح َر َام م ـ ـ َر َ
الزم ـ ـ ـ َر َ
الَ تَ ْح َ
نهعم الحبيب الو ه
احد ال َقهـ ـ ـ ـار
و شراب ـ ـ ـنَا همـ ـ ـ ْن لطْـ ـ ـ ـ هف هه َو هغنَـ ـ ـ ـاؤنَـا
َ
َْ
أجواء من الصوفية أخذتنا إىل عامل مجال الطبيعة الساحرة حيث الربيع واألزهار وجمالس األحبة ،يف لوحة
فنية مفعمة باحلركة واحليوية والبهجة تدل على عظمة اخلالق ،وكلها رموز وظفها الشاعر للتعبري عن اجلمال
املطلق للذات اإلهلية اليت جتلت يف بديع صنعه وعظيم خلقه.
ومن أعالم الصوفية أيضا ابن مخيس التلمساين ،كان أديبا فاضال حافظا ألشعار العرب وعارفا بأخبارهم
وأقواهلم ،له شعر يف املدح والتصوف ووصف الطبيعة ،من بدائعه يف التصوف القصيدة اليت مطلعها(:)1
س يَأمل أ ْن يم َّر بهبَالههـَا
صالـهها
َع َجبا لَ َها أَيَذوق ط ْع َم هو َ
َم ْن ْلي َ
همْنـ َها َوتَ ْمنَـعنهي َزَكـاة َج َماله َها
ـاع ـة
َوأَنَا ال َف هقير إل ـى تَ هعلـ ـَّ ـ ـ هة َس َ
وهي قصيدة طويلة يف التصوف ،قال عنها حممد الطمار "جسر على هذه القافية اهلائية ،ومل جيسر عليها املتنيب
وال أبو متام وال البحرتي ،فالشرف يفتخر هبؤالء ،واجلزائر تفتخر هبذا الشاعر ،فال تنزل مرتبته عن مرتبة هؤالء
( )2
الفحول ،إنه حتلى مبحاسنهم مجيعا"
و اشتهر أيضا حممد بن مرزوق اخلطيب اخلطيب وله قصيدة طويلة ،مطلعها(:)3
ه
ه
الع ـ َد ْم
س ْم
وموجـ ـ ـدنَا بَـ ْعـ ـ َد َسَبـْ هق َ
َرفَـ ْعت أموهري لبَا هري الن َ
الخـالئه َق بـع َد الحياةه
ه ه
ام وم ْحيهي الرَم ْم
م هميت َ
ومْنشي العظَ َ
َ ْ ََ
وج هامعـتا فهي بهسـ ـ ه
َو َسائهلنا يَـ ـ ـ ـ ْو َم َحـ ْش ـ ـ هر األ َمـ ـ ْم
اط النُّشوهر
ََ
َ
وشهد العصر الزياين ازدهار فن املولديات ،خصوصا يف عهد السلطان أيب محو موسى الثاين ،فكان
الشعراء يتنافسون يف عرض قصائدهم وإنشاد أمداحهم وكان هذا السلطان األديب ينافس شعراء بالطه يف
( - )1الطمار :تاريخ األدب اجلزائري  ،ص .582
( - )2املصدر نفسه ،ص525
 ابن مرزوق اخلطيب  :مشس الدين أيب عبد اهلل بن أمحد بن أيب بكر بن مرزوق العجيسي التلمساين ،ويلقب باخلطيب اجلد الرئيس ،ولد بتلمسان عام
(057ه) ،من أشهر أعالم عصره يف الفقه واألدب واللغة .ينظر :حممد الطمار ،تاريخ األدب اجلزائري ص . 916 -919
( - )1شاوش حممد رمضان والغوثي بن محدان :إرشاد احلائر إىل آثار أدباء اجلزائر ،مج ،5دار بريكسي ،حي االكيفان  ،تلمسان ،ط9775 ،5م ،ص.901
املولديات :هي قصائد يف املديح النبوي تنشد ليلة االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف ،ففي بداية احلفل يبدأ املنشدون بأمداح املصطفى  ،ومبكفرات ترغب
يف اإلقالع عن اآلثام ،خيرجون يف ذلك من فن إىل فن ،ومن أسلوب إىل أسلوب ويأتون من ذلك مبا تطرب له النفوس وترتاح إىل مساعه اآلذان ،وتعود بدايات
االحتفال بذكري الولد النبوي إىل العهد الفاطمي ،مث األيوبيني ،واهتم به أهل املغرب واألندلس بشكل كبري ،فكان العزفيون بسبتة حييون أعياد املولد النبوي ،يف
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اجملال األديب ،وينشد قصائده يف املديح النبوي مبناسبة االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف ،من ذلك ما
قاله يف االحتفال بذكرى املولد النبوي عام(035ه)(،)1
سالم على البَ ْد هر المنهي هر التـ َه هامي
َس َالم َعلى َمـ ـن بالبَ هقـهي هع وبال ـ ـ ـ ـ ـ ـ هح َمى
ه
ه
ه
وم ْه هدي
ف
وسى بن يوس َ
على َخْي هر َخ ْل هق الل هاد َ
َس َالم م َن الم ْشتَاق م َ
وأخ َر َع ْن َسير وقـي َد َع ـ ـ ْن َس ْعي
سالم مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق أثـقلَْتـ ـ ـ ـه ذنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوبه
ويف املناسبة (035هـ) ذاهتا يقول الثغري التلمساين(:)2
صبَا نَ ْجد وشوقهي َرسائل
ود ْم هعي َسائهل
أ َسائهل عن نَجد َ
َوبَـْي َن َ
ففي العصر الزياين اهتم حكام الدولة هبذه املناسبة اهتماما كبريا ،خصوصا السلطان موسى الثاين الذي
"كان يقوم حبق ليلة مولد املصطفى (صلى اهلل عليه وسلم) ،وحيتفل هلا مبا فوق سائر املواسم .ي 3قيم مدعاة
حيشر فيها األشراف والسوقة ،فما شات من منارق مصفوفة ،وزرايب مبثوثة ،ومشع كاألسطوانات ،وأعيان
احلضرة على مراتبهم يطوف عليهم ولدان قد لبسوا أقبية اخلز امللون ،وبأيديهم مباخر ومرشاة ،ينال منها كل
حبظه...واملسمع قائم ينشد أمداح سيد املرسلني ،وخات النبيني سيدنا وموالنا حممد (صلى اهلل عليه وسلم)،
مث يؤيت آخر الليل مبوائد كاهلاالت دورا ،والرياض نورا  ،قد اشتملت من أنواع حماسن الطعام على ألوان
تشتهيها األنفس ،وتستحسنها األعني ،وتلذ بسماعها اآلذان ...والسلطان مل يفارق جملسه الذي ابتدأ جلوسه
فيه ،وكل ذلك مبرأى منه ومسمع ،حىت يصلي هناك صالة الصبح على هذا األسلوب متضي ليلة مولد
املصطفى (صلى اهلل عليه وسلم) ،يف مجيع أيام دولته...وما من ليلة مولد متر يف أيامه ،إال ونظم فيها قصيدة
النصف الثاين من القرن السابع اهلجري ،ومل تبق االحتفاالت باملولد النبوي حمصورة يف إقليم سبتة باملغرب األقصى بل سرعان ما انتشرت يف مجيع بلدان املغرب
واهتم هبا املرينيون باملغرب األقصى ،والزيانيون باملغرب األوسط ،واحلفصيون باملغرب األدىن ،ومملكة غرناطة باألندلس ،حيث كانت تقام احتفاالت كربى هبذه
املناسبة ،ويتبارى الشعراء يف إنشاد قصائد املديح النبوي ،للمزيد من التوسع يف هذا املوضوع ينظر:
 زهر البستان :ملؤلف جمهول  ،حتقيق وتقدمي :بوزباين الدراجي ،مؤسسة بوزباين للنشر والتوزيع ـ اجلزائرـ ،9756ج ،9ص ،36وما بعدها. املقريزي :املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واالثار ،مؤسسة احلليب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،ج ،5ص 27ومابعدها السيوطي جالل الدين :حسن املقصد يف عمل املولد ،تح :مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،ط5281 ،5م ،ص.15 عبد اهلل كنون :النبوغ املغريب يف األدب العريب ،طنجة ،املغرب ،ط5237 ،9م ،ج ،5ص.569 املقري أمحد بنب حممد :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،تح :إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت ،لبنانن5288م ،ج ،3ص.151 التنسي حممد بن عبد اهلل :تاريخ بين زيان ملوك تلمسان ،مقتطف من نظم الدور والعقيان يف بيان شرف بين زيان ،ص .531.536.539 اين خلدون حيي :بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد،تح عبد احلميد حاجيات ،ج ،9ص.12 -17 شوقي ضيف :تاريخ االدب العريب عصر الدول واإلمارات (اجلزائر ،املغرب األقصى ،موريتانيا ،السودان) "دار املعارف القاهرة.مصر ط5227 ،5م،ص972
( - )1حاجيات :أبو محو موسى الزياين  ،حياته وآثاره  ،ص610
( - )2الثغري التلمساين ،حممد بن يوسف القيسي ،ديوانه ،تح :نوار بوحالسة ،خمرب الدراسات الرتاثية جامعة منتوري  ،قسنطينة ،اجلزائر 9771م،ص .22
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يف مدح املصطفى (صلى اهلل عليه وسلم) ،أول ما يبتدئ املسمع يف ذلك احلفل العظيم إنشاده ،مث يتلو
إنشاده من رفع إىل مقامه العلي يف تلك الليلة نظما"(.)1
وحتتفظ الكتب اليت تؤرخ للعصر الزياين بالكثري من الشعراء الذين يتبارون يف استعراض قصائدهم
وإظهار قدراهتم الشعرية يف هذه املناسبة ،من ذلك إنشاد أيب محو موسى الزياين عام(033ه) مولدية
مطلعها(:)2
الض ه
واله َو هج
ضطَر في الديَ هج
يَ َام ْن ي هجيب نه َدا الم ْ
َويَ ْك هشف الض َّر هعْن َد َ
يق َ
وللثغري يف املناسبة ذاهتا والسنة نفسها قصيدة مطلعها(:)3
ذَ َكر ه
وضا َق به هسره كهْتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمانه
اع َف ْ
ت أ ْشجانه َش ْوقا َ
الح َمى فَـتَ َ
ضَ
َ
( )4
ويف املولد عام(007ه) ،أنشد السلطان أبو محو قصيدة مطلعها :
ه
صبَا إذا ما تَ ـ ـ َّ
ذكر َع ْه َد الصبَا
صب َم َ
شوق َ
أالَ َما ل َ

وأنشد يف الليلة نفسها أبو زكريا حيي بن خلدون:)5( 
اك شؤون
وعة وشجون
تَنه ُّم وال يَ ْد هري به َذ َ
َسالَ ال َق ْلب لوال لَ َ
وأنشد الثغري يف املناسبة ذاهتا قصيدته اليت مطلعها(:)6
ت طَرفا عن سنَاه وه ه
ك نور الحق لهلحق ه ه
َّ
اديا
اديَا
فخف ْ
َس َما لَ َ
َ َ
َ َ َ
ضَ ْ
ففي هذا اجلو املفعم باإلبداع األديب والتنافس الشعري كانت تنشد القصائد املولدية حيث يتنافس
الشعراء يف نظمها وإجادهتا  ،فازدهر فن املولديات وتشكلت معامل القصيدة املولدية.
ب-المديح:

إن كثرة األحداث السياسية ،والصراعات اخلارجية والداخلية ،اليت عرفتها الدولة الزيانية ،سواء أكان
ذلك الصراع داخليا مع القبائل واإلمارات يف األقاليم التابعة للحكم الزياين ذاته ،أو صراعا خارجيا مع
احلفصيني أحيانا ومع املرينيني أحيانا أخرى حيث شهدت الدولة الزيانية صراعات مريرة تكاد التنتهي مع
( - )1التنسي ،تاريخ بين زيان ملوك تلمسان ،مقتطف من نظم الدور والعقيان ،ص .531.536.539
( - )2حاجبات ،أبو محو موسى حياته وآثاره ،ص.610
( - )3الثغري التلمساين ،ديوانه ،ص.568
( - )4حاجيات :أبو محو موسى حياته وآثاره ،ص.608
 حيي بن خلدون :شاعر وكاتب ومؤرخ البالط الزياين يف عهد أيب محو موسى الثاين ،وهو شقيق العالمة عبد الرمحن بن خلدون ،مؤلف كتاب بغية الرواد يف ذكر
امللوك من بين عبد الواد ،وله شعر يف مدح أيب محو واملديح النبوي.
( - )5ابن عمار :حنلة اللبيب ،ص.511
( - )6الثغري :ديوانه ،ص560.
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املرينيني الذين استولوا على تلمسان مرتني ،أفرزت شعرا كثريا عرب عن ذلك الصراع ،وصور تلك األحداث،
وكان أغلب شعر البالط الزياين ،يدور يف فلك السالطني واحلكام ،يصف إجنازاهتم و يتغىن بانتصاراهتم ،ويبني
صفاهتم ويشيد بكرمهم ،وجودهم وشجاعتهم 3
وحكمتهم وحسن تدبريهم لشؤون البالد ،وكان السلطان
الزياين أبو محو موسى الثاين ،األوفر حظا واألكثر مدحيا بني حكام بين زيان ،ولعل ذلك يعود ألسباب عديدة
أبرزها طول فرتة حكمه ،ورواج سوق األدب يف عصره ،إضافة إىل اهتمامه بالشعراء واألدباء ،فهو أيضا شاعرا
جميدا يباريهم بقصائده يف خمتلف املناسبات ،لذلك نعثر على الكثري من املديح هلذا السلطان يف جل املؤلفات
اليت تؤرخ لدولة بين زيان ،من ذلك قول حممد بن أمحد احلسين املعروف بابن يعلى يف مدح أيب محو موسى
الثاين(:)1
سم ُّي سيد س هام ـ ـي الم ـ ـ ـ ـ َك ه
ان
َملهيك َح ـ ـ ـ ـ ـ ـازم َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ْدل ه ـ َمام
ََ َ َ
َ
بالل في كـ ـ ـل األو ه
أَموالنَا ه
ص هر َدوما وثهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْق ه
ان
ْ
است ـ ـع ْن بالنَّ ـ ـ ـ ـ ـ ْ ْ
َ
َ
َ
سلهيل المج هد قَ ْد أ ْع هط ه
ت هم ـ ـ ـن الصبا فهي عْنـف ه
وان
َ
َْ
يت ع ْلما َوأَنْ َ َ َ
َ
ت هم ـ ـ ـ ـن أم ه
ان
ت بَـ ْه َج هته َوقَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
َملهيك تَ ْحـ ـ ـ ـ َ
َكنَار قَ ـ ـ ـ ـ ْد تَ َجلَّ ْ ْ َ
ف األم ه
الع ْد هل في َكنَ ه
ان
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ َفى أَبو َحمو َعلَْيـنَا
هظ َ
لََق ْد أَ َ
الل َ
َ
ومنهم أبو حممد عبد املؤمن بن يوسف املديوين ،الذي يدعو يف قصيدة طويلة للسطان الزياين بالنصر
والتوفيق ،ويصفه باألسد يف الشجاعة ،وبأنه أعلى ملوك العرب ،يقول(:)2
َخيـر المل ه
وانْصر بهج ه
وك وسي ـ ـ ـ َد الشجع ه
ان
ك يا َحبـهيب إه َم َامنَا
اه َ
َْ
َ
َ ْ َ
َْ
م ْفنهي العـ ـ َدا َة بمـ ـ ـ ـ ـرههف وسنَ ه
َملهك ه َمام فهي الحر ه
ان
ض ْنـ َفر
وب غَ َ
ْ َْ
وك بهم ْش هرق وبهمـ ـ ـ ـ ـ ْغ هرب وسما على األم ه
الك هم ْن قَ ْحطان
ََ َ
ْ
ََ
قَـ َه َر المل َ َ
ولألديب أيب عبد اهلل حممد البطوي يف مدح السلطان أيب محو موسى الثاين(:)3
أَموالي نَ ْ ه
لخ ه
ُّصح
اء َك والفتح
يك الجود له َ
ك فه َ
ألنَّ َ
لق والن ْ
صر الل َج َ
َْ َ
َوفَـْتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح مبهين ال يـ َقاس به هه فَـْتـ ـح
َهنَيئا بهتَأْيهي ـ ـ ـ ـد وم ْلك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤيَّـد
ت بهحم هد ه
ك النُّ ـ ـ ـ ْجـح
الل في كل َح ـالَـة
مؤيَّد َرايَات وفه ـ ـ ـي َرأْيه َ
َوأَنْ َ َ ْ
والرْمح
ت م ـ ـ ـ ـ ـؤي ـَّد
ك ُّ
ك َماض فهي هع َدائه َ
َو َسْيـف َ
لهَواؤ َك َمْنص ـ ـور َوأَنْ َ
( - )1زهر البستان  ،ملؤلف غري معروف :تح :بوزياين الدراجي ،ج ،9مؤسسة بوزياين للنشر والتوزيع ،اجلزائر 9756م ،ص .30 ،33
( - )2املصدر نفسه ،ص .09
( - )3املصدر نفسه ،ص .27
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اعتمد الشاعر على التداخل مع النصوص الدينية يف مدح السلطان ،ما أضفى على ممدوحة جوا
من القداسة فهو مؤيد ومنصور من املوىل عز وجل وال سبيل للطعن يف شرعية حكمه ،فالبيت األول فيه
صر ه
ه
الل وال َفْتح" (سورة النصر ،اآلية ،)75والبيت الثاين من قوله تعاىل ":إهنَّا
اء نَ ْ
اقتباس من قوله تعال":إ َذا َج َ
فَـتَ ْحنَا لَك فَـْتحا مبهْيـنَا" (سورة الفتح ،اآلية ،)5أما البيت الثالث فأقتبس فيه الشاعر عبارة "احلمد اهلل" اليت
هه
الميه ْن" (سورة الفاحتة ،اآلية)75:
بدأت هبا مخس سور قرآنية ،منها قوله تعاىل"اَلْ َح ْمد للَّه َرب َ
الع َ
وللشاعر "حممد بن صاحل شقرون" قصيدة طويلة يشيد فيها بفضائل أيب محو ويعدد مزاياه ومكارمه
يقول(:)1
ث َع هن ه ه
تَ هجـ ْد ألَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّذ َح هديث ي ْشبهه القوتَا
المْنصوهر َما هشيتَا
َحد ْ
الملك َ
َ
و َد ْ ه
غَـ ـ َدا الن ـ ـ ـ ـظَـام بهها درا ويَاق ـ ـ ـ ـ ـ ـوتَا
ب فَـْت ـ ـ ـ ـح كلُّـ َها َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ َجب
َ
ع َغ َرائ َ
واقْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ْع بهها ك َّل أ ْذن فَه ـي و ه
العالَ هم الصيتَا
اعـيَّة
اع ْ
فَـ َق ْد أَ َذ َ
َ َ
ت لَه في َ
َ
َ
فبالط أيب محو موسى كان زاخرا باألدباء والشعراء الذين ميدحونه يف كل املناسبات ،فلما فتحت جيوشه
بلدة " تدلس"سنة (003ه) ،جاء أعياهنا اىل تلمسان يبايعونه ،فهنأه حيناذ الكثري من األدباء منهم الكاتب
أبو الفضل بن الشيخ أيب عبد اهلل حممد بن علي العصامي  ،بقوله(:)2
الع ـْنبَ هر
باح الم ْس هف هر
أَ ْو َك َّ
الص ه
ب ْش َرى َكمْنبَهل هج َّ
اء ْ
ت بهـريا َ
الصبَا َج َ
أَ ْك ـ هرم بـهها هم ـ ـ ـ ـن قَ ه
ادم ومـ ـبش هر
وح َك هريـ ـ َمة
ك ت ْخبهـ ـ ـ ـر بالفت ه
اءتْ َ
ْ
ْ
َج َ
وح مـ ـ َّ
ؤزهر
ت بهَفْت هح تَ ْدلَس لك َمالـ ـكي
فَا ْهنَأ بهم ْلك بهالفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
َوافَ ْ
فَانه ْ ه ه
فَـتَ ْدلَـ ـ ـ ـ ـس تَـ ْق ه
ه
س ْع هد َك تَظْ َف هر
ضي بهَفْت هح به َجـايَةَ
َ
ض بعز َك أو ي َ
وكان أبو عبد اهلل حممد بن أيب مجعة بن علي التالليسي الطبيب اخلاص بالسلطان أيب محو موسى
جييد الشعر ،وال يتخلف عن املناسبات اليت تقام بقصر السلطان ،ميدح مواله أبا محو ويشيد بانتصاراته ،ومما
قاله يف إحدى قصائده(:)3
هو ه
هو ه
الملهك األ ْعلَى
الملهك الرضا
الملك ْ
الملك ْ
األسنَى هو َ
َ
األرقَى هو َ
َ َ
( – )1حممد الطمار :تاريخ األدب اجلزائري ،ص991
( - )2املرجع السابق ،ص996
 أبو عبد اهلل حممد بن أيب مجعة بن علي التالليسي من أهل تلمسان كان الطبيب اخلاص للسلطان أيب محو وشاعرا بارزا  ،من شعراء بالطه ،نضم قصائد كثرية
يف مدحه .ينظر :عبد احلميد حاجيات :مقال :احلياة الفكرية بتلمسان ،جملة األصالة ،ص.517
( )3حممد الطمار :تاريخ األدب اجلزائري ،ص.915
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ك إالَّ له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هع َّزتهـ هه ذ َّال
فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالَ م ْل َ
يج ُّر همن النَّص هر المن ه
وط به هه ذَيْ َال
َ
َ ْ َ

إه َمـام َحبَاه الل مـ ْلـ ـ ـ ـ ـكا م ـ ـ َؤَّزَرا
الز ه
اب َوافَانَا َع هزيزا م َّ
ظف َرا
هم َن َّ
وليحي بن خلدون وهو شقيق عبد الرمحن العامل املعروف -وكان حيي الكاتب الرمسي يف ديوان أيب محو-
شعر ونثر يف ذكر خصال وفضائل السلطان أيب محو الثاين مثل قوله:)1(:
ضربهي لَه هم ْن دونههه مثال شرودا فهي النَّ َدى والبَ ه
أس
ال تـْن هكروا َ
األقل لهـنورهه
مثَال همن ه
الم ْشـ ـ ـ ـ َكاةه والنـ َبر ه
اس
رب َّ
فالل ق ْد َ
ضـ ـ َ
َ
َ
فابن خلدون يرى أن ممدوحه فريد زمانه ووحيد عصره ،ففضله عن باقي احلكام ،وهو يستلهم املعىن الوارد يف
ه ه
ه
السمو ه
ات واألَ ْر ه
اجة
صبَاح الـ هم ْ
ض َمثَل نـوهره َك هم ْش َكاة ف َيها م ْ
صبَاح في ز َج َ
البيتني من قوله تعاىل" :الل نـ ْور َّ َ َ
اجة َكأَنَّها َك ْوَكب دري يـ ْوقَد هم ْن شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم
ُّ
الز َج َ
ال للنَّا ه
س والل بكل شيء عليم"
سه نار نور على نور ْيهدي الل لنوهرهه من يشاء ويضرب الل األمث َ
سَ
تَ ْم َ
(سورة النور ،اآلية . )61:
ومل يكن شاعرنا مبعزل عن هذه احملافل األدبية ،ومل يغب عن مدح السلطان أيب محو ،بل تكاد ال ختلو
قصيدة من قصائده من إشارة إىل فضائل هذا السلطان ،فالثغري هو الشاعر املقدم أليب محو ،وأكثر الشعراء
مدحيا له ،وسنورد مناذج من مدحيه عند حديثنا عن شعره يف املبحث الثاين من هذا الفصل.

ومبكن القول أن من أهم أسباب ازدهار الشعر الزياين النشاط الكبري للحكام الذين قربوا الشعراء واحتفوا
هبم ،وجعلوا بالطهم ملتقى لألدباء والشعراء الذين أبدعوا يف شىت فنون املديح ،على غرار ما كان ببالد
املشرق.
ج-الوصف:

كلف شعراء العصر الزياين ببلدهم تلمسان ،وخلدوها يف أشعارهم ،فتغنوا جبمال مناظرها ،وافتتنوا
مبباهجها ،وخصصوا هلا القصائد 3
الطوال ،ومنهم من اضطرته الظروف للبعد عنها ،فأرسل هلا رسائل الشوق
واحلنني ،ومنهم ابن مخيس يف قوله(:)2
هه
الس ه
سان لَ ْو َّ
الزَما َن به َها يَ ْس ـ ـ ـخـو منَى النَّـ ْف ه
الم وال ال َك ْرخ
أن َّ
س ال َدار َّ
تل ْم َ

َّه ه
كن الحنق واللـبخ
يل دونَـ َها مثار األسى لو أم ـ ـ ـ َ
َو َدا هري بها األولَى التي ح َ
( - )9املرجع نفسه ،ص.990
( - )2املرجع السابق ،ص .586
 اللبخ :االحتيال
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وقوله أيضا(:)1

َو َع ْه هدي بهها والع ْمر في عـْنـفـ َّوانههه


والمطْ ـخ
َوَماء َشبَابَي ال ْ
أجـبَن َ



فَ هعْن َد صب ه هه
سا َن أنْـبَاء
الس ْف َن أَنْواء
يح إ ْن لَ ْم ت ْس هع هد ُّ
ََ َ
َس هل الر َ
اها م ْن تل ْم َ
ه ه
ه
ه
ك وإهي ـ ـ ـ ـ َمـاء
ارة
به َما تَـْن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ همي إهلَْي َ
وفـ ـ ـي َخ َفـ َقان البَ ـ ـ ـ ْرق مْنـ َها إه َش ـ ـ ـ ـ َ
3
باألندلس.
وله شعر كثري يف الشوق واحلنني إىل بلده تلمسان عندما كان
وللسلطان"أيب محو الثاين" ،قصيدة يف 3ذك 3ر حبه و افتنانه بتلمسان عاصمة ملكه ،وشقه إىل األحبة
هناك ،قي قوله(:)2

كتمت حبي فأفشى َّ
اد َشوقهي على قيس وعيالن
الدمع كتماني وز َ
يا جيرَة الحي إني قد فتنت بكـ ـم كم تهجروني كأني مذنب ه
جان

ه

ويقول عند فتحه تلمسان وختليصها من احلكم املريين(:)3
ت فهي الج ْف هرأَ ْهل الم ه
ه
الح هم
سا َن الَّتهي كْنت ْأرتَ هجي َك َما ذَ َك َر ْ
َ
َ
َد َخ ْلت ت ْل ْم َ
ه ه
َوطَه ـ ـ ـ ْرتـ َها همـ ـ ـ ـ ْن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هل بَـاغ َو بَاغـم
صابه َها َد َار م ْل هكنَا
صت هم ْن غ َّ
فَ َخلَّ ْ
والصـ ـ ـوا هرهم
وها عْنوة دو َن هع ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّدة
وها بال َقنَا َّ
لََقـ ـ ـ ـ ْد طَلَّقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
لََق ْد أَ ْسلَم َ
وهي قصيدة طويلة سجل فيها حركته اليت قام هبا السرتداد ملك أجداده ،واليت بدأها من تونس حيث كان
الجاا ،فأخضع فيها القبائل والبلدان بلدا بعد بلد وصوال اىل عاصمة أجداده" 3تلمسان" فاسرتدها من بين
مرين عام(037ه) ،وهي قصيدة فيها األحداث واألهوال ما جيعلها قريبة من الشعر امللحمي ،وتبلغ أبياهتا
ثالثة ومثانني بيتا مطلعها(:)4
 األجنب :املتغري طعمه
 املطاخ :األمحق
( - )1الطمار :تاريخ األدب اجلزائري ،،ص.585
( - )2حاجبات :أبو محو موسى حياته وآثاره ،ص.659
 قيس وغيالن من قبائل العرب.
( - )3حاجيات :أبو محو موسى حياته وآثاره ،ص.670
 اجلفر :علم يبحث فيه عن احلروف من حيث داللتها على أحداث العامل
 باغم :بغى عدل عن احلق.
( - )4حاجيات :أبو محو موسى حياته وآثاره  ،ص.670
( - )9املقري التلمساين أمحد بن حممد :أزهار الرياض يف أخبار عياض ،ج 9حتقيق مصطفى السقا  ،إبراهيم األنباري  ،عبد احلفيظ شليب ،مطبعة فضالة،
ص. 667
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جرت أَدم هعي بـين الرس ه
وم الطو ه
اس هم
َ َ ْ ْ َ ْ َ ُّ
َ

ه
شحطَْتـ َها هم ْن هي ه
الرواكه هم
وب َّ
ل َما َ

وكان التنافس شديدا بني بين مرين وبين زيان على الصعيدين السياسي والعسكري وظهر أثر هذا
الصراع يف شعر تلك املرحلة ،فنظمت قصائد يف املفاخرة بني عاصميت الدولتني( ،فاس وتلمسان) ،وأورده
املقري يف كتابه ،أزهار الرياض قصيدتني؛ األوىل أليب عبد اهلل حممد بن يوسف الثغري التلمساين رفعها
للسلطان أيب محو ،يقول فيها(:)1
اب ال ـ ـ هج ه
َجددوا أنْسنَا بهبَ ه
ياد
الحافهظو َن عـَْه َد ال ـ ـ هو َد هاد
أيُّـ َها َ
َ
كآلل ن هظمـ ـ ـ ـ ـن فهي األجي ه
وه
اد
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائهال بهلهَيـال
صل ـ ـ ـ َ
وها أَ َ
َ
َ
ْ َ
ك ال هوه ه
ض َد ه
فهي هريَاض منَ َّ
اد
ات ال َم َجانهي
ك ُّ
بَـْي َن تهْل َ
الربا َوتهْل َ َ
والثانية أليب املكارم منديل بن آجروم يف ذكر فاس عاصمة بين مرين ،والفخر مبعاملها والتغين بسحر مجاهلا
يقول فيها(:)2

َج ـ ـددوا أنْسنَا بهبَ ه
وح
وح
اب الفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
الصب ه
العـ ـا هرفو َن قَـ ـ ـ ـ ْد َر ُّ
أيُّـ َها َ
َ
يح
سنَا ث ـ َّم هجـ ُّدوا
ف فهي َم َكان فَ هس ه
نَ ْش َرح الطَّْر َ
َجـ ـ ـ ـ ـ ـددوا ثَـ َّم أنْ َ
الصريه هح
ت َم َفا هرق اللُّوهز نورا
ساقَطْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َن كاللُّ َجْي هن َّ
َحْيث َشابَ ْ
َوتَ َ
َش َف ـقا مـ ـ ـ ـ َّزقَـْته أَيْ ـ ـ ـ ـ هدي الـ ـ ـ ـري هـح
َوبَ َدا همْنه ك ُّل َما ا ْحـ ـ َم َّر يَ ْح هكي
يقول"املقري" معلقا على القصيدتني" :تذكرت بقوله رمحه اهلل تعاىل:
اب الجيَّ ه
اد
الحافهظو َن َع ْه َد ال هو َد هاد
سنَا بهبَ ه َ
أيُّـ َها َ
جددوا أنْ َ

قصيدة أيب املكارم منديل بن آجروم ،يف ذكر فاس احملروسة وباب الفتوح منها ،ومواضع من منتزهاهتا ،والشك
أن كل واحدة من هاتني القصيدتني تنظر إىل األخرى ،وناظماها متعاصران ،فاهلل أعلم أيهما أخذ من اآلخر

على أن الروي خمتلف ،وقد يقال أن ذلك من باب توارد اخلواطر").(3

 الشحطة  :أثر اخلدش والقشر.
( - )6املصدر ،نفسه ص.667
 منديل بن آجروم  :هو أبو املكارم منديل ،شاهر وفقيه وحنوي ،وامسه حممد بن حممد بن داوود الصنهاجي ،وهو ابن النحوي املشهور ،أيب عبد اهلل بن أجروم
النحوي املشهور  ،تلقى منديل العلم على أشهر العلماء ،منهم أثري الدين بن حيان ،وأبو عبد اهلل القطان( ،ت  006هـ) ،ينظر :فروخ عمر :تأريخ األدب
العريب ،ج ،3األدب يف املغرب واألندلس ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط5286 ،5م ،ص .123
( - )1املقري :أزهار الرياض ،ج ،9ص661
( - )3املصدر السابق ،ص.661
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ويفتخر "التالليسي" ببلده تلمسان ،اليت أصبحت بفضل السلطان أيب محو الثاين أفضل من فاس،
عاصمة بين مرين.يقول):(1
وأظْ َهر رسما َدا هرسا بع َد إ ْم َح ه
ال
َوأَ ْو َج َد َعْب َد الـ َو هاد بَـ ْع َد دثوهرَها
َ
هه
الج هدي َدةه والبَالهي
ت به هه وبهي ْمـنه هه
سانـنَا أَ ْ
ضـ ـ ـ َح ْ
تَـتَيه َعلَى فَاس َ
تل ْم َ
ب عيش ه
ه
ه
ه
آم ه
ال
وغْبطَة
فَـنَ ْحن في طَْي ه َ ْ
َوتَ ْج ْديد أَفْ ـ ـ ـ ـ َراح وف ْس َحة َ
كان لتلمسان حظ وافر من العناية واالهتمام من قبل الشعراء الذين احتفوا جبماهلا وتغنوا بسحر
طبيعتها ،ووصفوا معاملها ومنتزهاهتا ،سواء من أبنائها من الشعراء كما يف النماذج الشعرية السابقة ،أو من
( )2
شعراء زاروها وأقاموا هبا يف فرتة من فرتات حياهتم ،من ذلك قول الشاعر األندلسي لسان الدين بن اخلطيب
هه
صـ ـ ـ َدف يجـ ـ ـود بهدرهه الم ـ ـ ـ ـ ْك ه
نون
سا َن الح ـ ـَيَا فَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربوعها
َ
َ
َ
َح َّي تل َم َ
ه
س بال َم ْمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنون
ضل َع هميم إ ْن َس َقى
ت هم ْن ف ْ
ما هشْئ َ
أَ ْرَوىَ ،
وم ـ ـ ـ ـ َّن ْلي َ
أورى ،ودنْـيا لم تَكن بالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّد ه
ون
ئت هم ْن هدين إذَا قه ْدح اله َدى
أو هش َ
ْ
َ
َ
ورَّد الن ه
ت أَفْـنَان ـ ـ ـها بهفنـ ـ ـ ـ ـ ه
ون
َّسيم ل َها بهنَ ـ ْش هر َحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هدي َقة
قَ ْد أ ْزَه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َر ْ
ََ

فَـلَ َها ُّ
الشفوف َعلَى عيو هن العي هن
ت
حي " أنْـ ـ َجـبَ ْ
وإذا "حبيبة أم يـ ـ ـ ـ َ
-3الرثاء:

الرثاء بكاء امليت ،والتفج 3ع 3
عليه والتحسر لفقده ،3والرثاء كما يقول ابن رشيق القريواين" :يفضل أن
يكون ظاهر التفجع والتحسر والتلهف") ،(3فتكون ألفاظه ومعانيه توحي بالفاجعة واألمل واحلسرة ،ويهدف
غرض الرثاء أساسا إىل "متجيد خصال امليت يف مقابل املديح الذي هو متجيد خصال احلي") ،(4والرثاء غرض
قدمي ق3دم املوت نفسه ،وخضع للظروف الثقافية واالجتماعية لكل عصر ،وتلون مبظاهر احلياة الفكرية

( - )1زهر البستان ،ص.616
( - )2لسان الدين بن اخلطيب :ديوانه ،تح :حممد مفتاح ،مج ،9دار الثقافة  ،الدار البيضاء ،ط5172 ،5هـ 5282م ،ص.376
 املمنون  :املقطوع

 أورى :أنار و أضاء
 حبيبة أم حيي :عني بلمسان
( - )3ابن رشيق :العمدة،ج ،9ص.510
( - )4مصطفى هدارة :اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين للهجري ،داراملعارف ،مصر 5236ص.560
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االجتماعية والسياسية  ،فمثال جميء اإلسالم أدخل على هذا الغرض معاين جديدة مل تكن معروفة يف الرثاء
اجلاهلي ،ويف فرتات الثورات واحلروب ازدهر فن رثاء املدن واملمالك الزائلة،
والرثاء أقسام متعددة ،فمنه رثاء األفراد ورثاء الدول واإلمارات ،وهو من حيث العالقة بني الشاعر
وامليت ينقسم إىل رثاء األقارب و رثاء األباعد ،والرثاء من األغراض اليت ال خيلو منها عصر من العصور.
وأغلب ما عثرنا عليه من قصائد الرثاء يف العصر الزياين ارتبط بأس 3ر احلكام والسالطني الزيانيني فعندما
تويف والد السلطان أيب محو موسى الثاين ،رثاه الكثري من الشعراء منه ابنه السلطان موسى الثاين ،يقول (:)1
ه
َدنهف تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ص ـ ـ ـ ـل بهالنَّ ـ ـ ـ َوى َم ْقطوع
ذك َر َح ْس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرَة التَّـ ْوهدي هع
َوهي َو ْ
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرارةه التَّـ ـ ـ ـ ه
وديـ هع والتَّ ْشيي هع
ولما َع َرا مـ ـ ـ ـ ـ ـن فَـ ْق هد َخ ـ ـ ـ ـي هر أحبَّتهي
َ
ََ َ
ح ـ ـ ـ ـزنا علَي هه منـ ـ ـا هزلي ورب ـ ـ ـ ه
وعي
ت
فَـبَ َكيت من أَ َسف له َ
ذاك َك َما بَ َك ْ
ْ َ َ َ َ
هه
وجز ْعت من ه ه
الفر ه
وع
اق َولَـم أكـ ـ ْن
الوغَى به َجز ه
َ ََ
َ
يوم ال َك هريهة في َ
ألم َ
لَ هكنَّه قـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد أنْصـ ْفته دم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
لم ت ه
نص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
وعي
ف األيَّام َح ـ ـ ـ ـ َّر ف ـ ـراق ـه هه
َ
ْ
وال َقلب محترق بهنا هر ض ـ ـ ـل ه
ت بدم ه
َعجبا ْ ه
وعي
وعها
َْ َ
ألج َفـ ـ ـ ـ ـاني َس َخ ْ َ
َ
فالشاعر يف حالة نفسية متفجعة يسودها احلزن الشديد،واألمل العميق ،فجاءت ألفاظه لترتجم هذه احلالة،
وتعرب عن تلك املشاعر الصادقة.
ورثاه أيضا الطبيب الشاعر ابن أيب مجعة التالليسي ،يقول(:)2
َكأْس ه
ضاء مـ ـ َديـر
الح َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هام َعلى األنَ هام تَ ْدنو
َما أ ْن لَ َها إالَّ ال َقـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َّ ه
وف تَجور
اء له َع ْه هد َها
س َ
سطَ ْ
َوَكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذا الليَالي ال َوفَ َ
ت يَوما فَ َ
إ ْن أَقْ َ
شى َّ
ات وك ُّل ذا َم ْشهور
ت هم ْن َج ْم هع َش ْمل لَ ْم يَك ْن
يَ ْخ َ
كم شتَّتَ ْ
الشتَ َ
ْ
فالتالليسي بدأ قصيدة باحلكمة قصد التخفيف من عظم املصيبة وجلل اخلطب ،ولعل ذلك يعود إىل
حكمة الشاعر من جهة وكون األمر يتعلق برثاء األباعد من جهة ثانية ،حيث ختبو العواطف وتغلب لغة
العقل عكس الشاعر السابق الذي كان يرثي والده فجاشت عواطفه وثارت مشاعره بشكل كبري.
وللثغري التلمساين قصيدة يف رثاء الفقيد ذاته "أيب يعقوب" ،سنذكرها عند حديثنا عن أغراض شعره
يف املبحث الثاين من هذا الفصل.
( - )1الطمار :تاريخ األدب اجلزائري ،ص.995
( - )2املرجع نفسه ،ص.911
33

33

ثانيا :حياة الثغري التلمساني
-1حياته اإلجتماعية:

ورد احلديث عن شخصية التغري التلمساين يف أغلب الكتب القدمية واحلديثة اليت اهتمت بتاريخ
الدولة الزيانية ،فأوردت نبذة موجزة عن حياة هذا الشاعر وذكرت بعض قصائده ،ففي نفح الطيب نقرأ ما
نصه "الفقيه الكاتب العالمة الناظم الناثر أيب عبد اهلل حممد بن يوسف الثغرى ،كاتب السلطان أمري املسلمني
أيب محو موسى بن يوسف الزياين ، )1("....ووصفه ابن عمار يف النحلة "باألديب األجل شاعر الدولة الزيانية،
أيب عبد اهلل حممد بن يوسف القيسي األندلسي  .)2("...أما يف كتاب البستان فيعرفه ابن مرمي بقوله" :سيدي
حممد بن يوسف القيسي التلمساين عرف بالثغرى ،وصفه املازوين يف نوازله بالشيخ الفقيه اإلمام العامل العالمة
األديب الكاتب أيب عبد اهلل أخذ عن اإلمام الشريف التلمساين و غريه ،مل أقف على تاريخ وفاته"( ،)3أما
حيي بن خلدون فيذكره يف عدة مواضع من البغية :مبحمد بن يوسف القيسي األندلسي(.)4
ومن الكتب احلديثة اليت حتدثت عن هذا الشاعر ،كتاب تاريخ اجلزائر العام لعبد الرمحان اجلياليل
الذي يقول فيه" :هو العامل اجلليل الكاتب البارع والشاعر املفلق أبو عبد اهلل حممد بن يوسف القيسي
( )5
التلمساين املعروف بالثغري ،من أشهر شعراء تلمسان وبلغائها املربزين واملقدمني لدى سالطينها وملوكها"
وترجم له عادل نويهض ما نصه" حممد بن يوسف القيسي التلمساين املعروف بالثغري ،أبو عبد اهلل شاعر
أديب كاتب من أهل تلمسان ومن أشهر شعرائها وبلغائها املقدمني لدى سالطينها ،وصفه املازوين باإلمام
العالمة العامل األديب األريب الكاتب ،ووصفه املقري بالعالمة الناظم الناثر ،كان من شعراء بالط السلطان
أيب محو موسى الثاين ،له قصائد كثرية ،نقل بعضها حيي بن خلدون يف "بغية الرواد" ،واملقري يف" أزهار
الرياض" ،وابن عمار يف " حنلة اللبيب"(.)6

( - )1املقري التلمساين أمحد بن حممد :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،حتقيق إحسان عباس اجمللد ،0دار صادر ،بريوت  5688ه 5238 -م،
ص.595
( - )2ابن عمار :حنلة الليب بأخبار الرحلة إىل احلبيب  ،ص .569
( - )3ابن مرمي حممد التلمساين :البستان يف ذكر األولياء و العلماء بتلمسان ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ،5283 ،ص .996-999
( – )4حيي ابن خلدون  :بغية ذكر امللوك من بين عبد الواد ، ،ج ،5ص .80
( - )5اجلياليل :تاريخ اجلزائر العام ج ،9ط ،5287 ،1ص .950-953
( - )6عادل نويهض :معجم أعالم اجلزائر ،ص69
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فمجمل الكتب اليت تناولت الثغرى التلمساين مل تورد عن حياته إال عبارات ونتف قليلة متشاهبة
يف الغالب ،فتذكر امسه وألقابه وبعض صفاته األدبية والعلمية ،ومن خالل تفحص ما ورد عن حياته يف هذه
الكتب ،ميكن أن نستخلص مايلي:
الثغري التلمسايت هو أبو عبد اهلل حممد بن يوسف القيسي امللقب بالثغري يف بعض املصادر ،ويف
أخرى باألندلسي ،وأما امسه القيسي فهو نسبة إىل القبيلة العربية املعروفة "قيس"(.)1
أما لقب الثغرى فهو األكثر ورودا يف جل املصادر التارخيية واألدبية ،ويـف 3رتض حمقق الديوان أن اسم
الثغري غلب عليه سبب كثرة ورود هذه الكلمة يف شعره  ،مثل قوله يف وصف تلمسان (:)2
تَاه ْ هه
َوبَ َدا هط َراز الح ْس هن هم ْن هج ْلبَابه َها
سان بحـ ـ ـ ْس هن َشبَابه َها
َ
ت تل ْم َ
فالبه ْشر يَـْبدو هم ْن حبَ ه
متَبَسما أَ ْو همـ ـ ـ ـ ـ ْن ثـغـوهر حبَابه َها
اب ثـغوهرَها

وقوله مادحا السلطان الزياين موسى الثاين(:)3
الر ْحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َم هن إ ْن تَ ْس ْ
أل هبه
َما َعاب ـد َّ
شهم ي هع ُّلالبهيض همن مه هج ه
الع َدى
َ ْ َ
و كذلك قوله يف مدح النيب (صلى اهلل عليه وسلم)(:)4
ضح َّ
س في ُّ
الض َحى
تَألأل نورا يَـ ْف َ
الش ْم َ
َويَـْبسم َع ْن َح ـ ـ ـ ـ ـب الغَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َم هام كأنَّـ َمـا

إال ههـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزبر في ال َك هر ه
ضْيـغَم
يهة َ
َ
مر في ثَـ ْغ هر النُّحوهر ي َحكم
ُّ
والس َ
الش ْم ه
س له هظل لَ َدى َّ
يستَـ ْق َرا
س ْ
فَـلَْي َ
جواهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر نور أ ه
ك الثَّـغْ َرا
ود َع ْ
ت ذَله َ
ََ

وكذلك قوله يف وصف بلده تلمسان(:)5
الرْو ه
الز ْهر
الزه ـر
ت به هه فهي أ ْف هقها األنْجم ُّ
س َم َّ
تَـ َهلَّل َو ْجه َّ
ار ْ
وغَ َ
ض وابْـتَ َ
ه
ه
يحـانَة ثَغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
س َّرة
األرض َّ
وَ
اح َكت ْ
وقَابَـلَ َها م ْن ك ـ ـ ـل َر َ
ض َ
الس َم َ
اء َم َ
أما "آل الثغري" من الناحية التارخيية" ،فلم نعثر يف الرواية اإلسالمية على أية إشارة تلقي ضوءا على
أصل بين الثغري ،وهم الذين يسمون يف الرواية النصرانية ) ،)Zegiaويقول املستشرق اإلسباين (جاينجوس)
مرتجم نفح الطيب أن التسمية الفرجنية هي حتريف لكلمة الثغريني ،وهم الذين نزحوا من "أراغون" أو الثغر
( - )1الثغرى :ديوانه ص .52
( - )2املصدر نفسه ،ص.56
( - )3املصدر نفسه ،ص .569
 السمر :الرماح
( - )4الثغري :ديوانه ،ص .01
( - )5املصدر نفسه ،ص .33
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األعلى (مملكة سرقسطة) ،إىل غرناطة بعد سقوطه يف يد النصارى ،وقد كانت كلمة الثغري فيما يبدو صفة
أو لقبا لكثري من األسر النازحة من الثغر األعلى ( أراغون) إىل خمتلف بالد األندلس وال سيما منذ القرن
السادس اهلجري ،وهلذا جند عددا من الزعماء حيمل هذا اللقب ،على أن هذا التعليل ال يكشف لنا عن
لقب هذه األسرة الغرناطية احلقيقي ،وإمنا ينصرف إىل الصفة والشهرة ،وهنالك مايدل على أن آل الثغري،
كانو من الرببر"(.)1
ما يستخلص من هذا العرض التارخيي ،وبالنظر إىل الكتب اليت تلقبه بالثغري وباألندلسي أحيانا
ميكن أن يكون الثغري من إحدى األسر اليت نزحت من األندلس على غرناطة مث إىل تلمسان بسبب الصراع
مع النصاري يف بداية سقوط املمالك اإلسالمية يف مشال ألندلس.

ا-مولده ونشأته:

ال تذكر املصادر القدمية أيضا مكان وال زمان مولده ،ولكن الراجح أنه ولد بتلمسان حيث تنسبه
جل املصادر إليها ،كما أن يف شعره ما يوحي بنشأته بتلمسان ،حيث نظم عدة قصائد يف وصفها وذكر
طفولته هبا ،مثل قوله(:)2
ادها رائهـ ـ ـح همن الم ـ ْز هن غَ ه
اد
َك ْم غَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َدونَا به َها ألنْس ور ْحنَا
َج َ َ َ
َ
أ ْن تريـ ـ ـح الصبا لنَا وه ـو غَ ه
وحة َعلى ُّ
اد
ت
الد ه
اد ْ
وح َك َ
َولَك ْم َر َ
َ
َ
ت همْنه هرقَّ ـ ـ ـة هفي الجم ه
رقَّ ه
ت َّ
اد
شايَاه َحتَّى
أَ ْح َدثَ ْ
الش ْمس فهي غَ َ
ََ
َ
ول البهع ه
ت بالغر ه
اجه َّ
اد
وب َش ـ ْج َو َغ هريب
َج َّد َد ْ
الشوق بَـ ْع َد ط ه َ
َه َ
فالشاعر يذكر أيام الصبا والشباب بتلمسان ،وكيف كان يلهو بني رياضها وبساتينها ،ويستمتع جبمال
مناظرها وسحر طبيعتها الفاتنة ،ويكشف عن كلفه وتعلقه بتلك البالد ،ويفصح عن مدى شوقه إلىى تلك
الفرتة  ،فريسل هلا رسائل احلب والود يقول(:)3
ب غَ ْر َس َها فهي فـ َؤ هادي
يَا َحيَا الم ْز هن َحيها همـ ـ ـ ـ ْن به ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالد
س الح ُّ
غَ َر َ
وتَـعاهد مـ ـ ـ ـ ـع ه
الع ـه ه
ود الصبا بهص ـ ـ ـ ـو ه ه
اه َد األنْـ ـ ـ ـ ه
اد
س همْنـ ـ ـ ـ ـ َها
ب َ
ََ َ َ
َوعـه َ َ َ ْ
َومراد الم ـ ـ ـ ـنَى ونَـْيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الـمـر هاد
اله َوى َوَم ْل َهى الغَوانهي
َحْيث َم ْغنَى َ
( - )1حممد عبد اهلل عنان :دولة اإلسالم يف األندلس ،العصر الرابع  ،هناية األندلس ،مكتب اخلاجني ،الفاهرة ،ط5150 ،1ه5220 ،م ،ص .533
( - )2الثغرى :ديوانه ،ص .18 ،10
( - )3املصدر نفسه ،ص.18
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مل تذكر املصادر اليت أرخت للدولة الزيانية وترمجت حلياته تاريخ مولده ،ومل تشر إىل ما يدل على ذلك،
غري أننا ميكن أن نستنتج الفرتة اليت عاش فيها من خالل تتبع بعض قصائده اليت ذكرت املصادر تواريخ
نظمها ،كما يف كتاب (حنله اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب) البن عمار ،من ذلك قصيدة قاهلا يف سنة
(035ه) مبناسبة االحتفال بليلة املولد النبوي الشريف ،ومطلعها(:)1
نجد َو َشوقهي َر َسائل
أ َسائهل َع ْن نَ ْجد َو َد ْم هعي َسائهل
وبين صبَا ْ
َ
و مولدية عام (033ه) ،مطلعها (:)2
ذَكر ه
ضا َق به هسرهه كهْت َمانه
ت أ ْش َجانه
اع َف ْ
َش ْوقا َو َ
الح َمى فَـتَ َ
ضَ
َ
( )3
وقصيدة أخرى يف املناسبة نفسها عام (038هـ)  ،مطلعها :
ت طرفا َعن سنَاه و ه ه
لك نور الحق للحق ه ه
اديَا
اديَا
فَ َخ َّف ْ
َس َما َ
ضَ
َ
َ َ َ
ْ َ
وأنشد ليلة مولد عام ( 005ه) ،قصيدة مطلعها(:)4
وأَنْ َكرتْنهي الغَوانهي بـ ْع َد هعرفَ ه
أَقْ ه
الشْي ه
ص ْر فَ َّ
إن نَ هذ َير َّ
ان
ب َوافَانهي
َ َ ْ
َ َ
كما جند له قصيدة يف مدح أيب زيان أيب محو موسى الثاين ،الذي توىل احلكم عام023 (،ه)( ،)5وكان
حيتفل بليلة امليالد كما يفعل أسالفه ،ومـما نظمه شاعر الدولة الزيانية الثغرى التلمساين قصيدة مطلعها(:)6
تَ َذك ْرت ص ْحبا يَ َّمموا َّ
الص ْد َرا
ال والس ْد َرا
الض َ
كرى َهوى َس َك َن َّ
اج ْ
فَـ َه َ
ت لي الذ َ
إىل قوله يف مدح اخلليفة أيب زيان(:)7
ه
هي اللَّيلة الغَ َّراء َّ
ضرةه الغَ َّرا
جد َد َع ْهـ ـ ـ ـ َد َها
بالحـ ـ ـ ـ ْ
اإلمام أبو زيَّان َ
َ
شاء الم ـ ـ ـ ه
َإمام َمـأل ُّ
لوك به هه ذ ْع َرا
ضـ ـ ـ ـ ـائالَ
أح َ
الدنيَا تـقى َوفَ َ
َوتَـ ْرتَ ُّج ْ
ه
ض َفى َعليهم هم ْن َمالبه هس هه هسْتـ َرا
ام ال َخلق فهي ظل َع ْدله هه
وأَ ْ
َملك أقَ َ
وهي تواريخ ميكن االعتماد عليها يف حتديد الفرتة اليت عاشها الثغري ألن هذه القصائد متثل:

( - )1الثغري ،ديوانه ،ص 22
( - )2املصدر نفسه ،ص 518
( - )3املصدر نفسه ،ص 538
( - )4املصدر نفسه ،ص .516
 هو السلطان أبو زيان حممد الثاين ،بن السلطان أيب محو موسى الثاين ،توىل احلكم ستة 023هـ ،بعد وفاة أخيه أيب تاشفني ،كان أبو زيان عاملا أديبا متأنقا يف
شعره ،بليغا يف ترسله ،قتل سنة 871هـ ،ينظر :عبد الرمحن اجلياليل :تاريخ اجلزائر العام،ج ،9ص.529 ،525 ،527
( - )5التنسي حممد عبد اهلل :تاريخ بين زيان ملوك تلمسان ،مقتطف من نظم الدر و العقبان يف بيان شرف بين زيان ،ص .957
( - )6الثغري :الديوان ،ص.09
( - )7املصدر  ،ص .88 ،80 ،83
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أوال نسبة ال بأس هبا من جمموع شعره فهي ست قصائد ،من مجله مثاين عشرة قصيدة تضمنها الديوان،ثانيا أهنا متتد يف فرتة زمانية طويلة نسبيا من عام (035ظ هـ إىل عام  023هـ) ،لذلك ميكن القول أن الثغرىالتلمساين كان حيا يف النصف الثاين من القرن الثامن اهلجري.
فالثغري التلمساين الزم البالط الزياين ،ومدح حكامه يف النصف الثاين من القرن الثامن هجري ،أما
نشأته فكانت بتلمسان حيث تغىن جبماهلا وافتنت مبناظرها وجمد امسها ،فهي املوطن الذي نشأ فيه ،والبلد
الذي أحبه( ،)1ويف ذلك يقول(:)2
هه
وخصوصا َعلـى ربا العب ـ ـ ـ ــَّ ه
اد*
سا َن َوقْف
َ
َ
ك ُّل ح ْسن َعلى تل ْم َ
ض َّحاكهها َعلى كل نَ ه
اد
ك النُّ ـ ـ ـور في ربا َها وأَ ْربَى
ض هح َ
َ
َك ْهف َ َ
وسطَا فَـيض ـ ـ ـها َعلى كل ه
واد
َو َسـ َما تَاج ـ ـ ـ َها َعلى ك ـ ـ ـ ـل تَاج
ََ ْ َ
ه ه
ه
ال فَـيـ ْق ه
لك َد ْع ـ َوى زيَّاد
ضي
ح ْسنها أ َّن ته َ
يَ َّدعي غَْيـرها ال َج ْم َ َ
ه
َم ْن َحالهها فَ ه ْمت في كل َوا هد
الها
َوبهش ْع هري فَ ه ْمت َم ْعنَى ع َ
فالشاعر كلف بتلمسان مرتبط هبا متعلق مبعاملها ،فهي موطن الصبا ومهد الطفولة ومرتع الشباب ،لذلك
ال يفتأ ذكرها يف شعره كقوله(:)3
اب ال ـجيَّ ه
َجددوا أنْسنَا بهبَ ه
اد*
الحافظو َن َعه ـ ـ َد ال هو َد هاد
أيُّـ َها َ
َ
ه
ه
األجيَـا هد
أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائال بلـيال
وصل ـ ـ ـ ـ َ
كآلل نظ ْم ـ ـ ـ ـ َن في ْ
وها َ
لك ال هوه ه
في هرياض منه َّ ه
اد
الم َجاني
بَـْي َن َ
تلك الربُّا وته َ َ
َ
ض َدات َ
به
اد ه
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروج م َ ه
السنَا َكش ْهب بهـ ـ َو هاد
المبَانهي
يات َّ
َ
شيَّ َدات َ
َ
وال يكتفي الثغري عند وصفه تلمسان بالوصف اخلارجي وذكر معامل املدينة ،بل نراه ميتزج نفسيا مع
موضوعه ،ويبني أثر مجال بلدته ومباهجها على حالته النفسية ،يقول(:)4
ه
الجلهي
كل البهالد بهح ْس هن َمْنظَ هرها َ

ت تلمسان بـه َد ْولَته هه َعلى
اه ْ
تَ َ
( - )1الطمار ،تاريخ األدب اجلزائري ،ص .568
( - )2الثغري ،ديوانه ،ص .12 ،18
 أي إدعاء باطل كإدعاء نسب زياد بن أبيه إىل معاوية
( - )3الثغري  ،ديوانه  ،ص.13
*باب اجلياد :أحد أبواب تلمسان.
( - )4الثغرى  ،ديوانه ،ص .556
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ب-تعلمه:

ه
اب تَـغَ ـ ـ ـ ـ ُّزلهي
فَ َحال به َها ش ْعري َوطَـ َ
ه
الر َجـ ـ ـ ـ ـ ـ هاء الـم ْق َف هل
اب َّ
وافْـَت ْح به بَ َ
ك به َم ْع َزهل
تصبه ْح هموم النَّـ ْفس َعْن َ

ت مح ه
اسنها َوَر َّق نَ هس ـ ـيم َها
َراقَ ْ َ َ
اب هجيَّ ه
َعرج بهمْنـعرج ه
ات بَ ه
ادها
ْ ََ َ
وا ْغد إلى العبَّ ه
اد همْنـ َها غَ ـ ـ ـ ـ ْد َوة

عند تأمل شعر الثغري نالحظ سعة ثقافته خصوصا الدينية منها ،كما نالحظ متكنه من اللغة العربية،
واطالعه على الشعر العريب القدمي ،وشعر معاصريه ،وحفظه للقرآن الكرمي ،ومعرفته للسرية النبوية الشريفة،
ودراسته لعلوم الفقه واحلديث واألدب ،ذلك أن فالثغري نشأ يف بياة مزدهرة ثقافيا ،حيث اهتم املوحدون
ومن بعدهم الزيانيون بالعلم والثقافة اهتماما كبريا.
نشأ الثغري يف تلمسان وتلقى علومه مبساجدها ومدارسها وتتلمذ على يد علمائها وفقهائها ،ولعل
أشهرهم الشريف التلمساين الذي كان على قدر كبري من العلم والفقه ،وكان أحد أبرز املدرسني بتلمسان،
وقد تتلمذ على يده أشهر علماء تلمسان وأدبائها مثل ولده أيب حممد عبد اهلل ،والويل الصاحل إبراهيم
املصمودي ،وحممد علي املديوين وأيب إسحاق الشاطيب وابن زمرك ،وابن السكاك ،وعبد الرمحن بن خلدون،
وأخيه حيي وغريهم(.)1
ويظهر أن الثغري أخذ بعضا من العلوم الطبيعية والرياضية كاهلندسة واجلرب ،وأنه أتقن هذه العلوم
وتفنن فيها بدليل أنه يف مرحلة من مراحل حياته درس هذه العلوم لبعض الطلبة ،وقصده الطالب رغبة يف
علمه من أماكن بعيدة حيث يشري إىل ذلك أحد علماء األندلس وفقهائها ورواهتا ،وهو أبو عبد اهلل حممد
بن علي اجملاري ،حيث أشار إىل أن الثغري التلمساين من مجلة العلماء الذين أخذ عنهم عند رحيله إىل
تلمسان لطلب العلم يقول...":ومنهم (أي أساتذته بتلمسان) الشيخ الفقيه العددي الفرضي الكاتب البارع
أبو عبد اهلل حممد الشهري بالثغري ،قرأت عليه كتاب أوقليدس يف اهلندسة من أوله إىل نصف العاشر منه
بلفظي تصورا ،ومسعت عليه بقراءة غريي تلخيص ابن البناء ،وكتاب اجلرب واملقابلة البن اليامسني تصورا"(.)2
فهذا النص يبني ما بلغه علماء تلمسان يف العصر الزياين يف خمتلف العلوم والفنون ،حيث كانوا
مقصد الطالب من كل البالد وأصبحت تلمسان حاضرة املغرب األوسط ومركز إشعاع ثقايف يف شىت صنوف
( - )1املصدر السابق ،ص .536
 هو الشيخ اإلمام املقرئ احلاج الرحال األستاذ املتفنن الراوية خامتة الرواة باألندلس أبو عبد اهلل حممد بن الشيخ الوزير أيب عبد اهلل حممد بن علي بن عبد الواحد
اجملاري ينظر  :السخاوي مشس الدين الذين حممد بن عبد الرمحن ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  ،دار مكتبة احلياة بريوت لبنان ،ج،1ص .58
 تلخيص أعمال احلساب أليب العباس أمحد بن البناء املراكشي ،نشرته اجلامعة التونسية بتحقيق الدكتور حممد السويسي سنة 5232م (املطبعة الرمسية بتونس).
( -)2اجملاري األندلسي أبو عبد اهلل حممد :برنامج اجملاري  ،حتقيق :حممد أبو األجفان ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ص .560
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العلم والفنون ،وأن ما كان يدرس هبا من علوم مل يكن مقتصرا على العلوم اإلسالمية والفنون األدبية كما قد
يتبادر إىل أذهاننا ،بل تعداه إىل العلوم الرياضية والطبيعية والطب واهلندسة وغري ذلك.
ج-اتصاله بالبالط الزياني:

ظاهرة ارتباط شاعر ببالط معني أو دولة حمددة ظاهرة شائعة يف أدبنا العريب يف خمتلف عصوره ،فكثريا
ما نذكر عالقة النابغة الذبياين مبلوك املناذرة ،أو حسان بن ثابت يف اتصاله بالغساسنة قبل إسالمه ،وارتباط
األخطل باحلكام األمويني ،وعالقة أيب متام باملعتصم باهلل ،والبحرتى باملتوكل يف العصر العباسي ،وتعلق املتنيب
بسيف الدولة احلمدانية ،ولسان الدين بن اخلطيب حبكام غرناطة باألندلس ،واألمر نفسه بالنسبة للثغري
التلمساين يف ارتباطه بالبالط الزياين ،وعالقته بأيب محو موسى الثاين وابنيه أيب تاشفني الثاين ،وأيي زيان حممد،
لذلك يعد الثغري شاعر البالط الزياين بال منازع ،حيث سجل حضوره يف هذا البالط منذ إحياء الدولة
الزيانية على يد موسى الثاين (025-037هـ) ،مث حكم ولديه أيب تاستفني الثاين (023-025هـ) و أيب زيان
حممد (875-023هـ) .
عاش الثغري يف كنف السلطان أيب محو وكان هذا األخري يرعى األدباء وجيزل هلم العطاء وكان أديبا
كما كان شاعرا كبريا" ،فطبيعي أن يعىن باألدباء والشعراء لعهده ،وأن يكون للشاعر حممد بن يوسف الثغرى
حظ كبري من هذه العناية"(.)1
إن مديح الثغرى أليب محو يكاد يكون حاضرا يف جل قصائده ،مبا يف ذلك شعر املولديات ،ففي
قصيدة نظمها عام (035ه)ـ ،يقول مادحا(.)2
هو ه
رت ي ه
الم َحافهل
ف
وسى بن يوس َ
إذَا افْـَت َخ ْ َ َ
المْنص ـ ـور م َ
وم الف ـ ـ ـ ـ َخا هر َ
الملك َ
َ َ
غَمام الج َدى غَيث النَّ َدى المتـر ه
ه ه
ه
اس هل
الرَدى
س َّ
ْ
َ َ
ََ
إ َمام اله َدى َساقي الع َدى أَ ْكؤ َ
ويظهر شجاعته وإخضاع القبائل لسلطته بقوله(:)3
ت بهطَـ ـ ـاع هة أَم ـ ـ ـ هرهه
ه
الوَرى حتَّى الملوك ال َقبَائل
أيَا َملهكا َدانَـ ـ ـ ـ ـ ْ
َ ْ
َجميع َ
اء به َما ل ـ ـ ـم تَ ْستَ هط ـ ـ ـ ـ ـ ْعه األوائهل
الم ْج هد ال َع ْن َكاللَة
از تـ َر َ
َو َح َ
اث َ
َو َج َ

( - )1شوقي ضيف :تاريخ األدب الغريب عصر الدول و اإلمارات ،دار املعارف القاهرة مصر  ،ط5227 ،5م ،ص .562
( - )2الثغري :ديوانه ،ص.570
( - )3املصدر نفسه ،ص .578
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و يبني فضله على قومه بين عبد الواد ،وجهوده يف بناء دولة بين زيان ،ودوره يف بعثها وإحياء أجمادها،
وختليصها من بين مرين ،ويربز مكارمه وخصاله بقوله(:)1
ب ْشرى لهعْب هد الـ ـو هاد بالمله ه
َخلَصوا به هه هم ْن كل َخطْب م َع َّ
ض هل
ك الَّ هذي
َ َ
َ
َ
ه
َوأَ َجلهم َم ـ ـ ْولى َوأَ َعظَم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوئَّ هل
وأمنَ هعهم هحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمى
بهأَ َعزهم َجارا ْ
ه
ه
َ هه
والمـ ـ ـ ـ ـ ْه هدي والـمتَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َوكـ ـ هل
المأْمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون َ
المْنصوهر َ
بالعادل المْنتَص هر َ
ه ه
َّ ه
صـ هل
س هام ال َفْي َ
وَك َفى َ
الوَرى َس ْعدا أبو َح ُّمو الذي يَ ْحمى ح َماهم بالح َ
وبهحس ـ ـ ـ هن نَـيَّته هه لَهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم وبه هجـ ـ ـدهه
هه ه
ه
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْعي هه الم ـ ـتَـ َقبَّ ـ هـل
َ
ْ
س ْعـ ـ ـ ـ ـده َوب َ
َوب َ
بعد موت السلطان موسى الثاين ،وانتقال احلكم إىل ابنه أيب تاشفني عبد الرمحن الثاين* ،عام
( 025ه) ،بقي الثغري وفيا هلذه األسرة امللكية ،إذ جنده ميدح هذا األخري ،ويشيد بفضائلة وخصاله
يف قوله(:)2
ه
ه ه ه
اها
رها
فالتَّا ْشفنهي َش ْمس َها َوض ـ َح ـ ـ ـ َ
موسى ل ْلخ َالفَة بَـ ـ ـ ْد َ
إ ْن َكان َ
ه
ه
ه ه ه
اها
رها
فالتَّا ْشفنهي قلبها َوح َج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ص ْد َ
وسى ل ْلخ َالفَة َ
إ ْن َكا َن م َ
ه
اها
موسى لهْل هخ َالفَ هة س ْحب َها
فالتَّا ْشفنهي غَْيثـ َها َون ـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َد َ
إ ْن َكا َن َ
ه
ه ه ه
اها
ظها
فالتَّا ْشفنهي ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورَها َو َسنَـ ـ ـ ـ َ
موسى ل ْلخ َالفَة لَ ْح َ
إ ْن َكان َ
ود إ َذا نَظَر َ ه
ما فهي الوج ه
ال تَـ ْحسن ُّ
اها
الدنْـيَا بهغَْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ هر ثَالثَة
ت س َو َ
َ
ْ
َّ
والش ْمس في إه ْشراقه َها َوع ـ ـ ـ َال َها
ضى
بدر الـ ـ ُّد َجي والتَّا ْش هفنهي الر َ

واصل الثغري حضوره يف البالط الزياين بعد وفاة أيب تاشفني عام(  223هـ) ،وتويل أخيه أيب زيان
حممد الثاين سدة احلكم ،فيذكره يف عدة قصائد مشيدا بفضائله ومكارمه ،مربزا عنايته بإحياء ليلة املولد
النبوي الشريف ،وحفاظ على هذه الصنيع احلسن الذي ورثه عن أجداده يف احتفائهم بذكرى املولد النبوي
الشريف يقول(.)3
ض َرةه الغََّرا
هه َي اللَّيلَة الغَ َّراء َج َّد َد َع ْه َد َها
الح ْ
اإلمام أبو َزيَّا َن به َ
َ

( - )1املصدر السابق ،ص .558
* هو السلطان أبو تاشفني عبد الرمحن الثاين بن أيب محو موسى الثاين  ،ولد بندرومة عام ( 019ه)ـ توىل والية عهد اململكة ستة( 003هـ ) ،كان مواليا لبين
مرين إىل أن قضى على والده سنة (025ه)ـ ،فتوىل احلكم برعاية بين مرين ومحايتهم ،تويف سنة (023هـ ) ينظر  :تاريخ اجلزائر العام ،عبد الرمحن اجلياليل،
ص582 .588
( - )2الثغري :ديوانه ،ص .533-531
( - )3املصدر نفسه ،ص 83
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و يشيد بشجاعته وقوته العسكرية ،وتصديه لألعداء يف قوله(.)1
شاء المل ه
إه َمام َمأل ُّ
وك به هه ذ ْع َرا
ضائهال
أح َ
الدنْـيَا تـقى َوفَ َ
َوتَـ ْرتَ ُّج ْ

و كان هذا السلطان عاملا مقيما للدين مهتما باالقرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة ،فقد كتب

بيده نسخة من القرآن الكرمي ،ونسخة من صحيح البخاري ،وكتاب الشفا للقاضي عياض.
ويف هذا يقول الثغرى(:)2
هسوى أنَّه بالـج ه
ه
ود يَ ْستَـ ْعبهد الحـ ـ ـ ـ ـ َّرا
يم هة مطْ هعن
فَ َما في َس َجايَاه ال َك هر َ
َ
ل ـَه به هكتَ ه
وبالسنَّ هة الغََّرا هو المغْ َرم الم ْغـ ـ ـ ـ َرى
اب الل أ ْعَنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى هعنَاية
ه
واألج َرا
إال كهتَاب َوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة
فَ َما َه َّمه َّ
أح َرَز ال َف َخ َر ْ
بهنَ ْسخهما ق ْد َ
ض همانَ ه
اب ه
فَـنَ ْسخ كهتَ ه
ص َرا
الل َج َّل َج ـ ـ ـاللـه
ونَ ْسخ الب َخا هري َ
ان لَه النَّ ْ
ه ه
األوَزا هر فهي نَ ْسـ ـ ـ هخ هه يَـ ْبـ َرا
َوَمـ ْن َكا َن يَـ َعتَ ُّد الش َفا َش ـ ـ ـ َفاءة
فَم ْن علَ هل َ
فَـزاد الب َخا هري هم ـن مب ه
اخ هره هعـ ـ ـ ـ ـطْـ َرا
ع طيبا هحْب ـ ـره وكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابـه
تَ َ
ََ
ض َّو َ
ْ ََ

د-وفاته:

إذا كانت املصادر القدمية مل تذكر تاريخ وفاة الثغري ،فإن بعض الباحثني املعاصرين حاول حتديد
تاريخ وفاته بالنظر إىل تواريخ نظم قصائده يف مدح سالطني بين زيان ،من ذلك ما ذهب إليه عبد احلميد
حاجيات ،يف قوله "مل ينقطع أبو عبد اهلل الثغري عند مدح أيب محو الثاين ،مث ابنه أيب تشافني وأيب زيان،
ولعله تويف يف أوائل القرن التاسع هجري"( ،)3ويقرتب شوقي ضيف أيضا من هذا التاريخ يف قوله" :مل تذكر
املراجع مىت تويف ،وأكرب الظن أنه تويف يف أواخر القرن الثامن أو يف أوائل القرن التاسع اهلجري"(.)4
ه-آثاره:
( - )1املصدر السابق ،ص 80
 ويف عنايته بالدين يقول التنسي ":تصرف يف شبيبته بني دراسة معارف ،و إفاضة عوارف ،و كلف بالعلم حىت صار منهج لسانه و روضة أجفانه ،فلم ختل حضرته
من مناظرة ،وال عمرت إال مبذاكرة وحماضرة ،فالحت للعلم يف أيامه مشوس ،وارتاحت لالستغراق فيه نفوس بعد نفوس ،فنسخ رضي اهلل عنه بيده الكرمية نسخا
من القرآن الكرمي وحبسها ،و نسخة من صحيح البخاري ،ونسخا من الشفا أليب الفضل عياض حبسها كلها خبزانته اليت مبقدم اجلامع األعظم بتلمسان احملروسة،
اليت هي من مآثره الشريفة املخلدة من ذكره اجلميل ما سرت به الركبان ،ملا أوقفت عليها من األوقاف املوجبة للوصف جبميل األوصاف ،و صنف كتابا حنا فيه
منحى التصوف مساه (كتاب اإلشارة يف حكم العقل بني النفوس املطمانة و النفوس األمارة ،).....ينظر :حممد بن عبد اهلل التنسي ،تاريخ بين زيان ملوك تلمسان
مقتطف من نظم الدر و العقبان يف بيان شرف بين زيان ،ص .955
( - )2الثغري ،ديوانه ،ص 82-88
( - )3حاجيات ،أبو محو موسى حياته وآثاره  ،ص .506
( - )4شوقي ضيف ،تاريخ األدب العريب ،عصر الدول واإلمارات ،ص.515
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وصفت املصادر القدمية الثغري التلمساين بالفقيه الناثر( ،)1وأحيانا بالكاتب( ،)2ومع ذلك مل تذكر
له مصنفات أو مؤلفات نثرية ،رغم أن معاصريه من الشعراء هلم مثل هذه التأليفات النثرية من ذلك "بغية
الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد" ليحي بن خلدون ،و"واسطة السلوك يف سياسة امللوك" للسلطان أيب
محو الثاين.
وجممل ما مجع من آثاره جمموعة من القصائد الشعرية تبلغ مثاين عشرة قصيدة تضم ما يقارب ألف
بيت ،مبثوثة يف الكتب اليت أرخت للدولة الزياين ،وقام الدكتور نوار بوحالسة جبمع هذه القصائد يف ديوان
ومسه بـ "ديوان الثغري التلمساين" ،ونشر من ق3بل خمرب الدراسات الرتاثية جبامعة منتوري بقسنطينة باجلزائر عام
3
9771م.
-9حياته األدبية:

ا-فنون شعره:
الفنون الشعرية اليت تطرق إليها الثغري التلمساين حمدودة وهي يف جمملها مرتبطة باملديح حبكم مالزمته
للبالط الزياين ،فمعظم شعره كان يدور يف فلك السلطان ،ومعروف عن حكام بين زيان إحيائهم الحتفاالت
ذكرى املولد النبوي الشريف ،وكان الشعراء يتبارون ويتنافسون يف عرض مواهبهم الشعرية من خالل قصائد
املديح النبوي اليت كانت نتشد ليلة االحتفال بذكرى املولد النبوي ،وتضم تلك القصائد إضافة إىل املديح
النبوي ،مدح السلطان احلاكم الذي له الفضل يف إحياء ليلة املولد النبوي ،وللثغري باع طويل يف هذا املضمار،
( - )1املقري ،نفح الطيب ،اجمللد  ، 0ص .595
( - )2ابن مرمي ،البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان ،ص .999
 من هذه الكتب
 زهر البستان يف دولة بين زيان ،ملؤلف جمهول ،بقي هذا الكتاب خمطوطا ملدة طويلة مبكتبة مانشيسرت باململكة املتحدة رقم  ،986و قام بتحقيق اجلزء الثاينمنه األستاذ بوزياين الدراجي ،نشر من طرف مؤسسه بوزياين للنشر والتوزيع ،السحاولة  ،اجلزائر سنة 9756م تضمن هذا املخطوط احملقق مؤخرا أربعة قصائد
للثغري التلمساين.
 بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد ،ليحي بن خلدون تضمن سبع قصائد نظم الدر و العقبان يف بيان شرف بين زيان  ،حملمد املقري ،عبد اهلل التنسي ،حقق جزء فيه حممود بوعياد حتت عنوان :تاريخ بين زيان ملوك تلمسان تضمنأربعة قصائد
 نفح الطيب من غصن األندلس الطيب ،ألمحد بن حممد املقري التلمساين و عنه قصيدتان للثغري. ازهار الرياض يف أخبار عياض ،للمقرى ،و فيه قصيدتان للثغري. حنلة البيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب ،أليب العباس سيدي أمحد بن عمار و فيه مخس قصائد للثغرى. تاريخ األدب اجلزائري حملمد الطمار فيه قصيدتان.فبعض القصائد وردت يف أكثر من مصدر وبعضها أنفرد هبا مصدر بعينه.
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فلم يكن يتخلف عن إنشاد مولدياته يف هذه املناسبة ،كما تطرق شاعرنا إىل أغراض شعرية أخرى بدرجة
أقل من ذلك الوصف ،له قصائد عديدة يف وصف تلمسان والتغين جبمال مناضرها ،إضافة إىل فن الرثاء
حيث ضم ديوانه قصيدة يف رثاء والد السلطان الزيانب أيب محو موسى الثاين.
-1المولديات:
يطغى هذا النوع على شعر الثغري ،حيث ضم ديوانه إحدى عشرة مولدية يف شكل قصائد عمودية
وواحدة يف شكل توشيح (خممسة) ،ومولديات الثغري على غرار مولديات معاصريه قصائد مركبة من عدة
عناصر أو موضوعات ،يكرر أغلب هذه العناصر يف قصائده وأهم هذه العناصر هي:
المقدمات:
حيث حافظ الثغري على هذا التقليد املوروث منذ العصر اجلاهلي ،ويرى حسني عطوان أن الطلل
"ال يعدو أن يكون ذكريات وضربا من احلنني إىل املاضي والنزوع إليه ،فإن الشعراء دائما يرتدون بأيصارهم
إىل الوراء ،إىل أعلى جزء مضى وانقضى من حياهتم يوم كانوا يف الصبا وريعان الشباب ال هم هلم وال شيء
يشغلهم سوى العكوف على اللهو واملتعة"( ،)1واستمر حضور املقدمات الطللية ،يف عصور الحقة ،حيث
"كان الشعراء اجلزائريون خالل القرن الثامن بوجه عام ،وشعراء املولديات بوجه خاص حيلو هلم أن يفتتحوا
قصائهم بالنسيب التقليدي ،الذي واكب القصيدة العربية ودارجها من عصر امرئ القيس ،وكان منتظرا أن
يظل النسيب عالقا مبطالع املولديات"( ،)2ومن مقدمات الثغري قوله(:)3
ذكر ه
ضا َق ب هسرهه كهْت ـ ـ ـ ـ ـ َمانه
ت أ ْش َجانه
اع ْف ْ
َش ْوقا و َ
الح َمى فَـتَ َ
ضَ
َ
ود هادهه
تذكر مـن عه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
ه
لم يَك ْن هم ْن َش ـ ـأنههه نه ْسيَانه
ود َ
َما ْ
َدنف َّ َ
وال َق ْلب همْنه َدائ ـ ـم َخـ ـ ـ ـ ـ َف َقانه
يَـ ْهفو لهبَـ ْر هق األبْـ َرقهْي هن تَـ َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلُّال
ه
الرْكبا َن َعن ذا َك ه
وجـ ـ ـ هدهه رك ـ ـ ـ ـ ـبانه
الح َمى
فَـتثهير َكام َن ْ
سائل ُّ َ ْ
َوي َ
ه
َّ
ب م َح ـ ـ َّرم نه ْس ـ ـ ـيانه
الهـ ـ ـ ـ ـ َوى فَـي هجـيبه
إن الم َح َّ
َويَـروم س ْلوا َن َ

( - )1حسني عطوان :مقدمة القصيدة العربية يف الشعر اجلاهلي(،د،ط) ،دار املعارف5283 ،م،ص.990
( - )2عبد امللك مرتاض :مقال :حركة الشعر املولدي يف تلمسان على عهد أيب محو الثاين جماه األصالة ،وزاره التعلم األصلي و الشؤون الدينية ،اجلزائر ،السنة
 1عدد  93جويلية أوت  ،5201ص .699
( – )3الثغري :ديوانه ،ص .518
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غري أن شعراء املديح النبوي  -ومنهم شاعرنا -غالبا ماييستبدلون الطلل التقليدي بذكر األماكن
املقدسة ،والرحلة الصحراوية بالرحلة إىل البقاع املقدسة ،يقول الثغري(:)1
ه
َوبَـْي َن صبَا نَ ْجد َو َشـ ـ ـ ـ ـوقهي َر َسائهل
عي َسـ ـائهل
أ َسائل َع ْن نَ ْجد َو َد ْمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ه
ولهي هعْن َدهم همن ه
الو َسائهل
ص ْد هق َودي َو َسائهل
َ
ْ
َ
يب َ
وحا َشا ل َديهم أ ْن تـَخ َ
والشاعر ال يبكي لفراق املرأة على عادة اجلاهليني وال حين إىل أطالهلا ومرابعها ،فحبه هو النيب حممد (صلى
اهلل عليه وسلم) ،وحنينه مشدود إىل الروضة الشريفة وإىل البقاع املقدسة ،ومرابع النبوة ،كقوله(:)2
ه
أل فَ ه
َّ
المحبَّ هة ُّ
تس ْ
ص ـيح أ ْع َجم
رجم
بالدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوهع يـت ـَ َ
فالد ْمع إ ْن ْ
س ُّر َ
ه
واله َوى يَـتَ َّكلَم
ص هامت
والص ُّ
ب يَ ْ
صمت َ
َ
س ـان َ
َ
والحال تَـْنطق َع ْن ل َ
ه
َج ْفن يـَنه ُّم بهكل هس ـ ـ ـ ـ ـ ـر ي ْك ـ ـ ـ ـ ـ ـتَم
اله َوى فَـ َو َشى به هه
َك ْم رْمت كْت َما َن َ
ه
األحبَّ هة َع ْلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َقم
صـ ـ ـ ـ ـاله ْم
َو ْ
األحبَّة لَو يـتَاح هو َ
جران َ
صل َ
َش ْهد وهـ َ
إىل قوله(:)3
ادةه َم ْغنَم
للس َرى َحتَّى َأرى
َمغْنى به هه ألولَى َّ
َه ْل هم ْن َسبهيل ُّ
الس َع َ
ه
سان يَـ ـ ْسأم
الو ْحي الَّ هذي يـْتـلَى فَ ـ ـ ـال
متَـنَـزل َ
َس ْـم ـع ي َم ـ ُّل وال ل َ
حسن التخلص:
غالبا ما خيل ص الثغري من املقدمات مبختلف أشكاهلا ختلصا سلسا إىل املوضوع الرئيس يف املولدية
املتمثل يف مدرح الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،واإلشادة بفضل ليلة مولده ،وعرض مكارم النيب ،وذكر
املعجزات اليت كرمه املوىل (عز وجل) هبا ،ورجاء شفاعته ،كقوله(:)4
ه
ه
َشرف النُّـف ـ ـ ـ ه ه
الها
الها
َولبَاس َها التَّـ ْقوى أَ َج ُّل ح ـ َ
وس طالبـ ـ ـ ـ ـ ـ َها لع ـ ـ ـ َ
َ
ه
فهيها تَ ـ ـ ـنَال ه
الع ـ ـ ـ ـ َّز فـ ـ ـي ُّ
اها
الدنْـ ـ ـ ـيَا إذَا
َدانَ ْ
ت بهها وال َف ْوَز في أ ْخ ـ َر َ
َ
ماللنُّـف ه ه ه
ك هم ْن هس َوى ثَـ ْو ه
واها
ب التُّقي
وس َ
وس حلى س َوى تَـ ْق َ
َ
فأ ْخلَ ْع لب َ

( - )1املصدر السابق ،ص .22
( - )2املصدر نفسه ،ص 596
( – )3املصدر نفسه ،ص.591
( – )4املصدر نفسه ،ص 537
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وبعد مقدمة حكمية يف احلديث عن النفس وأحواهلا ،وضرورة التزام التقوى ،والتوبة إىل اهلل ،ينتقل إىل
وصف الرحلة إىل البقاع املفدسة ،بقوله(:)1
ه
ه
واها
ب الع ـ ـال قَـ ْوال فيثـهيبث ف ْعل َها َد ْعـ ـ ـ َ
َم ْن لي بنَـ ْفس تَ َّدعى طَلَ َ
السرى لهتـرى مناها هعْن َد َخ ه  ه
ه
ه ه
ناها
ََ َ
يف م َ
طر ُّ َ
َم ْن لي بنَـ ْفس تَ ْمتَطي َخ َ
إىل قوله(:)2
َّ ه
اها
ض ـ ـ ـ ـ َو هام ـر
َأوَما تَـ ـ ـ َراهم كال َق ـ ـ ـ هسي َ
والرْكب مثْل النَّْب هل فَو َق ذ َر َ
َشوق يذود َع هن الجف ه
السي هر ه ه
اها
وحثَّـهم
ون َك َر َ
ْ َ
الحثيث َ
َدأَبوا َعلَى َّ َ
مث خيلص إىل املديح النبوي ،فيقول(:)3
حتَّى ب َدا ال َقمر ه
ب َد ه
اها
الذي لَ ْوَاله َما
ت النُّجوم وال بَ َدا قَ َمـ ـ َر َ
َ
َ
َ
اها
ت أَنْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َواره
اء ْ
ب أَ ْش َرقَ ْ
ت أَ ْر َ
َحتَّى أَ َ
وس َم َ
قَ َمر بهَيثْ هر َ
ض َها َ
ضَ
فالشاعر حيسن التخلص من موضوع آلخر ،إذ حنس بالسالسة والعفوية ،وحسن الربط بني عناصر
املولدية ،وقد حتدث النقاد عن حسن التخلص وجعلوه من مظاهر قدرة الشاعر على التحكم يف عناصر
موضوعه ،وحسن بناء قصيدته ،فابن طباطبا يرى أن "األبيات اليت ختلص هبا قائلوها إىل املعاين اليت أرادوها
ضمن مديح أوهجاء أو افتخار أو غري ذلك ،ولطفوا يف صلة مابعدها فصارت غري منقطعة عنها"(.)4
وقد يتخلص الشاعر من املقدمة إىل املوضوع الرئيس ،بأسلوب حنوي كأسلوب الشرط ،يف مثل
قوله(:)5
قاق من ه
ضف ه
الهند
وصفوا
اد طَْب هعي هرقَّـة
إ َذا ابْـيَ َّ
البيض الر َ
ودي َز َ
َ
كما َ
والحد
َولَ هكنَّنهي أَبْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هكي لهَزَّالتهي ال ـتهي
لح ْ
تجاوزت فيها َ
ص ـ هر َ
منتهى ا َ
وآثَـ ْرت َغيي إ ْذ تَـ َع َاميت َع ْن ر ْش هدي
ت ذن ـ ـ ـ ـوبهـي َكثه َيرة
َوإنَّي وإ ْن َكانَ ْ
شفعه الـمولَى فَـي ْشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َفع في الـع ه
ه
بد
يع الم ْذنهبهين َمـ َح َّمدا
يَ َ
َ
ْ
َ
ألرجو َشف َ
َ
وأَطْنَ ه ه
ه
والح ـ ْم هد
ـح َّمدا
س ـ ـ َّمى ْ
بالم ْد هح َ
أح َم ـ ـ ـدا َوم َ
الو ْحـي َ
ب فيه َ
َ َ
نَبي تَ َ
( - )1الثغري :ديوانه ص .537

 اخليف :ما احندر من غلظ اجلبل وارتفع عن سيل املاء واملقصود هنا منحدر 3مىن.
( - )2الثغري :ديوانه ،ص .535
( - )3املصدر نفسه ،ص .535
( - )4ابن طباطبا ،عيار الشعر ،تح :طه احلاجري وحممد زغلول سالم ،املكتبة التجارية الكربى ،القاهرة5213 ،م ،ص.555
( - )5الثغري ،ديوانه ،ص .11،11
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فالشاعر وظف أسلوب الشرط للربط بني املقدمة الطللية ،واملوضوع الرئيس ،فجعل مجلة الشرط يف
وصف حالته النفسية ،وما يشوهبا من غي وضاللة ،وجعل مجلة اجلواب مدخل للتخلص إىل مدح النيب (صلى
اهلل عليه وسلم).
الموضوع الرئيس:
خيلص الشاعر إىل املديح النبوي فيذكر الصفات اخل3لقية واخللقية اليت اتصف هبا النيب حممد (صلى اهلل
عليه وسلم)،كقوله(:)1

الر ْس هل نـ ـورا َوبَـ ْه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َجـة وأَ ْج َمل َخلق رئهي هفي حلَّة َح ْم َرا
أج ُّل بدوهر ُّ
َ
ص َدق من فهي َعالَ هم ال َك ه
ون لَ ْه َجة وأ َك ْرمـ ـ ـ ـ ـهم هف ْعال وأ ْش َرفـهم هذ ْكرا
وأَ ْ َ ْ
ص ْدرا و ْأرفَـعهم قَ ْدرا
وأَطْ َهرهم قَـ ْلبا وأ ْك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرمهم تقـ ـ ـ ـى وأشرحهم َ
وغالبا ما يعمد إىل سرد املعجزات واخلوارق اليت ظهرت عند ميالد النيب (صلى اهلل عليه وسلم)،
أو اليت أكرمه اهلل هبا بعد بعثته ،كقوله(:)2
كالش ْه ه
وآيَاته ُّ
العد أنْجم
صى َع هن َ
صر أو ت ْح َ
ب نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورا َوَكثْـ َرة أت ْح َ
أجمعوا همْنـ َها َعلى أَلْ ه
هن الَت ـ ـ ْرهم هذي وم ـ ـ ـ ـ ْسلهم
ض َّ
ف م ْع هجز َرَوى بَـ ْع َ
َوقَ ْد ْ َ
ه
ه
ه ه
ليس ي ْسأم
َوأَ ْعظَم َها الق ـ ـ ـ ـ ْرآن يَـ ْزَداد ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّدة بطول َ
الم ـ ـ ـ َدى ت ْك َراره َ
وال ينسى رجاء العفو وطلب املغفرة من اخلالق (عز وجل) ،والشفاعة من النيب (صلى اهلل عليه
وسلم) ،يقول(:)3
م َد ْدت ي هدي يا ذَا الم ـ ـ ـعا هر هج ر ه
ك َح َو هاديَا
اجيا
أصبَ َح ْ
آمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالي إلَْي َ
َو ْ
ت َ
َ َ
َ
َ َ َ
ه ه
ه
ه
الع ه
ميم غَ َو هاديَا
سى جود َك ال َفيَّاض ي ْدني َو َسائلي َويـْنشي م َن الع ـ ـ ـ ـ ْف هو َ
َع َ
ويـ ْفتح لي بابا إلى مْنـه هج التُّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َقي فَألْ َقى التَّدانهي يـ ـ ـ ـ ـ ـوم ألْ َقى التـَّنَ ه
اديَا
ََ َ
ََ
َ َ
َ
ه
ه
اب و َه ـ ـوله هه يسوم الورى َكرب ي هشيب النَّ ه
واصيَا
َ
س ه َ ْ
ََ ْ
لَ َدى َموقف يَـ ْو َم الح َ
واألمانيَا
شـا تـ ْع َ
َو َس ْل َما تَ َ
ط المـنَى َ
ـح هجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزنا َع ْن َزفْ ـ َرةه النَّ ـا هر َواقهيَا
َوي ْ

ادي اش َف ْع ت ْشفـ ْع محـ ــَ َّمد
هنَا َك يَـنَ َ
اله ْو هل َج ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـه
فَـيـْن هقذنا هم ْن َذله َ
ك َ

( - )1الثغري :ديوانه ،ص .06
( - )2املصدر نفسه ،ص .561
( - )3املصدر نفسه ،ص .507-532
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فاملولدية عند الثغري تسري على النمط الذي رمسه الشعراء السابقون لفن املديح النبوي ،كما هو احلال
عند الشقراطسي ،والبوصربي ،والصرصري ،وابن جابر األندلسي وغريهم ،وتتضمن غالبا عناصر حمددة،
فاملديح النبوي ،ومنه املولديات يضم مجلة من املوضوعات تعد "امتدادا ملا جاء به البوصربي ،ففي بردته اليت
ظلت مرجعا ملن تاله ،قد تناولت الربدة املوضوعات اآلتية:
 النسيب النبوي التحذير من هوى النفس مدح الرسول الكرمي التحدث عن مولده التحدث عن معجزاته التحدث عن القرآن الكرمي التحدث عن اإلسرا و املعراج التحدث عن جهاد الرسول صلى اهلل عليه و سلم و غزواته التوسل و التشفع( )1

 -املناجاة و التضرع

فهذه املوضوعات اليت تبىن عليها املدحة النبوية جند أن أغلبها يتكرر يف مولديات الثغري ،واملالحظ
أن املغاربة واألندلسيني غالبا ما يضيفون عنصرا آخر وهو إظهار الشوق واحلنني إىل مرابع النبوة ،ووصف
الرحلة إىل البقاع املقدسة " ،فكان حلنني املغاربة وتشوقهم لألماكن املقدسة لون خاص ،نبع من بعد بالدهم
عن احلجاز ،وما يتجشمونه يف الرحلة إليه ،فكان الوصول اىل األماكن املقدسة عندهم غاية ال تدرك ،وأمنية
األماين وخاصة يف األوقات اليت ينقطع فيها الطريق ،وحتفه املخاطر يف الرب والبحر"( .)2واملولدية أيضا لكوهنا
مدحيا نبويا ينظم مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف حتت رعاية السلطان احلاكم فهي تتضمن عنصرا آخر
أساسيا وهو مدح السلطان احلاكم الذي كان له شرف إحياء هذه املناسبة الدينية.
-2المديح:

( - )1الغزي بدر الدين حممد :الزبدة يف شرح الربدة ،حتقيق عمر موسى باشا الشركة الوطنية للنشر و التوزيع اجلزائر ،5285 ،ص  16و ما بعدها.
( - )2حممود سامل حممد :املدائح النبوية حىت هناية العصر اململوكي ،دار الفكر ،دمشق ،سوربا ،ط5150 ،5هـ5223 ،م ،ص.589
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أو
يشغل هذا الفن مساحة هامة يف ديوان الثغري سواء أكان ذلك يف املولديات أو الوصف
قصائد خاصة مبدح السلطان ،واملعروف أن فن املديح من أكثر األغراض الشعرية انتشارا يف الشعر العريب،
وهو فن الثناء واإلكبار واال حرتام ،قام بني فنون األدب مقام السجل األديب جلوانب من حياتنا التارخيية ،إذ
رسم نواح عديدة من أعمال امللوك وسياسة الوزراء ،وشجاعة القواد وثقافة العلماء ،فأوضح بعض اخلفايا،
وأضاف إىل التاريخ -صادقا أو كاذبا -ما مل يذكره التاريخ(.)1
وميكن تعليل كثرة املديح يف شعر الثغري بالدواعي اآلتية:
أ /ارتباط الثغري باحلكام الزيانيني ،وليس من وسيلة لنيل عطف هؤالء وكسب رضاهم إال مبدحهم ،خصوصا

إذا علمنا أن البالط الزياين كان يعج بالشعراء املداحني الذين كان يسعون للتقرب من احلكام
املدح والثناء.

عن طريق

ب /أنه كان يتحمل مسؤليات يف الدولة الزيانية ،فهو كاتب الدولة أحيانا ،ومسؤول اخلراج ،وغريها

من

املسؤوليات األمر الذي جيعله يشعر باالمتنان ملن منحه تلك املناصب.

ج /كون املديح تقليدا مالزما للشعراء فال ميكن للشاعر أن يذيع صيته ويشتهر أمره إال إذا كان من مداح

امللوك واألمراء ،وهلذا جند الثغري يتحني كل فرصة مواتية لينظم قصائده يف مدح حكام بين زيان.
كان الثغري يضفي على ممدوحه القيم املعروفة يف املديح العريب من كرم وشجاعة وفصاحة وقهر
لألعداء ،من ذلك قوله مادحا موسى الثاين(:)2
ت هعنَاية الميَتتَ ه
ه
ان ال َف ْقر والـ َحـ ـ ـ ـ ـ ـ َذر
واألم هن فَأنْ َدفَـ َع ْ
َ َْ
الوَرى بالغنَى ْ
أَ ْحيَا َ
واألمن هظل َعلى ْ ه
ه
ستهر
س هكب
ْ
اإلسالم مْن َ
فَالجود غَيث َعلَى األقْـ َوام مْن َ
وغالبا ما جيمع الشاعر بني وصف الطبيعة وصفات املمدوح ،فينتقي من صور الطبيعة وعناصرها ما
جيسد صفات ممدوحه" ،ففي شعره مسحة مجالية ،وخيال واسع ...،فيستخدم الطبيعة سبيال إىل ممدوحه،
شأنه يف ذلك شأن األندلسيني"( ،)3كقوله(:)4
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ َرر
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّرَمة
َوقود َها النَّاس لَ هك ْن َم ْن لَه َ
لَه جيوش لَ َها نَار م َ
بي ه
والمطَر
نَـ َع ْمَ ،وفهيها له َم ْن َوااله َمْنـ َف ـ َعة
َك ُّ
الس ْح ه َ
وجد فيها النَّار َ
( - )1سامي الدهان :املديح ،دار املعارف ،القاهرة ،ط ، 9ص .1
( - )2الثغري :ديوانه ،ص .39
( - )3الطمار :تاريخ األدب اجلزائري ،ص.586
( - )4الثغري :ديوانه ،ص.36
34

فهي هدر هع هه أَسد فهي تَ ه
اج ـ هه قَ َمر
ْ َ

يَـقودنَا َملهك فهي بـ ْرهد هه َملَك
فممدوحه يدفع الكرب والضرر ،وجيلب الغىن واألمن فهو كالغيث ،جيشه نار على األعداء وبرد
وسالم على املوالني ،وهو ملك جتسد يف صورة مل3ك ،لكنه أسد يف شجاعته وإقدامه ،وقمر يف إشراقه وضيائه.
وممدوحه يسوس البالد ويقود العباد حبكمة واقتدار ،ويديرأمور اململكة بعقل راجح وبصرية نافذة،
يقول(:)1
ام النَّ َدى َوبَ ْد َر النَّـ َو هادي
الم َعالهي
َوغَ َم َ
يَا َإم َ
س َ
ام اله َدى و َش ْم َ
ه
ك بـين المل ه
ول بهب ه
اد
وك هسر َخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هفي
س َم ْعنَاه ل ْل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعق ه َ
لَ َ َ ْ َ
لَْي َ
و غالبا ما يضفي على ممدوحه صبغة دينية ومسحة إميانية ،هلا أثرها البالغ يف مجهور السامعني ،فيصفه
باإلمام املؤيد املنصور من املوىل عزوجل ،ويف تلك املعاين ما من شأنه ترسيخ ملكه وإضفاء طابع من القداسة
عليه ،كقوله(:)2
ت هم ْن َم ْجد َوهم ْن َك ـ ـ ـ َرم عد
إه َمام تَـ َولَّى الل تَ ْشيي َد فَ ْخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هرهه
فَ َما هشْئ َ
ههه
همام حباه الل هع ـ ـ َّزَة نَصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هرهه
ض هد
صر َع هزيز َوهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْن َع ْ
فَللَّه م ْن نَ ْ
ْ
َ ََ
ونَ ه
يك هم ْن َس ْعي َج هميل َوهم ْن َس ْع هد
الج هميل مال هزم
الس ْعد َّ
لَه َّ
اه َ
والس ْعي َ
َ
َك َما أَنَا فهي َم ْد هحي لَه َّأمـة َو ْحـ ـ ـ ـ هدي
ض َحى َّأمة هف هيه َو ْحـ ـ َده
لَه الجود أ ْ

وغالبا ما يتجاوز شعراء املديح احلديت عن صفات املمدوح إذا كان من احلكام والقادة ،إىل اإلشادة
بقدرته العسكرية ،وقوة جيوشه ،ومتجيد انتصاراته ،وذكر أسلحة اجليش ،وكل ما يتعلق باجملال العسكري،
كقول الثغري يف مدح جيش أيب تاشفني الثاين(:)3
ه
كالش ه
أسنَّتَه ُّ
هب في الظُّلَ هم الـ ـ ـ ُّربْ هد
الج َّرار يَ ْجلو قـتَ َامه
لَه َ
الع ْس َكر َ
ضه
ب الم ْل هد
يوف َجـ ـ َداول
الس َ
َك َرْوض َولَ هك َّن ُّ
الخطي َكالق َ
َوس ْمر قَـنَا َ
لص ه
كالر ْع هد
يوف بـروقـ َها
وها وا َّ
الس َ
واهل َّ
كس ْحب َولَ هك َّن ُّ
إ َذا َما انْـتَض َ
به َها الج ْردتـ ْرهدى وال َف َوا هرس كاأل ْس هد
ي هع ـ ُّد إلى األ ْع ـ َد هاء ك ـ َّل َكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتهيبَة

( - )1املصدر السابق ،ص.17
( - )2املصدر نفسه ،ص .18-10
( - )3املصدر السابق ،ص .18
 اجلرد واألجرد هو الفرس السباق
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فالشاعر قدم صورة فنية أنيقة امتزجت فيها عناصر الطبيعة بعناصر اجليش فاألسنة كالشهب،
والسيوف جداول ،والقنا كالقضب ،والصواهل رعد.
أما خامتة املدحة فيستغلها الشاعر لتقدمي قصيدته هدية إىل السلطان احلاكم ،يف شكل روضة معطرة
باملديح ،يقول(:)1

اك الع ه
ه
اط هر النَّد هم ْن نهد
فَ َما لثَـنَ َ َ

ه
كع ه
اطرا
َودونَ َ
ك َروضا م ْن ثَـنَائه َ َ

أو يستغل مناسبة عرضه مدحتة لإلفنخار بشاعريته ،واإلشادة بقدرته األدبية ،ويرى أفضلية شعره على
شعر غريه ،وهذا يدل على كثرة الشعراء يف عصره ،وحالة التنافس الشديد بينهم يف البالط الزياين ،كقوله(:)2
لما فَاهوا وال َشـ ـ ـعـروا
إلي َك َها هم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْن مجيد َخْي ـ ـ ـ َر قَافهـيَّة
صف َ
ْ
لَ ْو أَنْ َ
وها َ
صبَاء ُّ
والد َرر
َما ك ُّل َم ْن يَـتَـ َعاطَى الش ْع َر ي ْح هسنه
الح ْ
كالَّ َو َه ْل تَ ْستَ هوي َ
وأحيانا تكون هذه اهلدية (القصيدة) ،كبكر عذراء ببدو عليها اخلجل واحلياء ،أو كالنجم يف إشراقها
والدر يف قيمتها ،وأنه ما كان ليجيد الشعر لوال إحسان امللك وفضله عليه ،فكرم املمودوح وجوده هو ما أهلم
الشاعر نظم القوايف ،يقول(:)3
ه
ذرا
ار ال َق ـ ـ ـ ـ ـ ـوافهي فإ ْن ب َدا
ودونَ َ
َ
من شي ـ ـمة َ
عليها حياء فَـهو ْ
الع ـ ـ ـ ـ َ
ك أبْ َك َ
ه
صفحة الطَّ ه
ي ُّ
منَ َّ
والد َّرا
على
ض الـ ـ ـوجوهه تخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالها
ضدة بيـ ـ َ
رس الـ ـ ـ َّدرار َ
َّ ه
ظم والن َثرا
قبلها
ظم َ
فعلمني إحسانك النَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
وما كنت أدري النَّ َثر والنَّ َ
أوالك ه
وأوالك في ُّ
خرى
بالعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز والبـ َقا
َ
تـوال َك من َ
الدنيَا رضاه وفي األ َ
وإمعانا منه يف إظهار تعلقه مبمدوحه ،جيعل من خامتة قصيدته مناسبة للتعبري عن فضل املمدوح
وكرمه ،أمال يف استمرار هذا الفضل والكرم ،يقول(:)4
َ ه
ه
ه
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـافيَا
س بردا َّ
بالسعادةه َ
ودونك سلكا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن النَّظم رائقا وألب َ
تلك المعالي المعانيَا
عر قهدما وإنَّما تعلَّمت من َ
وما كنت أدري الش َ
ت تطاوعنهي مهما دعوت ال َقـ ـ ـ ـ ـ َوافيَا
لما غَ َد ْ
فلوال حالكم أو عالكم َ
-3الوصف:
( - )1الثغري :ديوانه ،ص.35
( - )2املصدر نفسه ،ص .31
( - )3املصدر نفسه  ،ص .25-27
( - )4املصدر نفسه ،ص .506
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الوصف باب جليل يف الشعر ،اليكاد خيلو منه غرض من األغراض فاملديح وصف للمدوح والغزل
يف
وصف للمرأة ،والشعر العريب راجع يف أصله إىل الوصف إال قليل منه( ،)1وال يكون الشاعر بارعا
الوصف ،إال إذا كان ذا خيال قادر على ترمجة املشاهد والعواطف وإبرازها من خالل الرتاكم الثقايف يف
صور بارعة موحية( ،)2ولشاعرنا باع طويل يف هذا املضمار ،ففي شعره الكثري من املقاطع الوصفية الرائقة اليت
وظفها يف مولدياته خصوصا عندما يستعرض وصف الرحلة إىل البقاع املقدسة ،ووصف أخالق النيب حممد
(صلى اهلل عليه وسلم) وفضائله  ،أو وصف ممدوحيه من حكام بين زيان ،وله قصائد مستقلة يف الوصف
قصرها كلها على وصف بلده ،فقد كلف مبوطنه "تلمسان" ،وتعلق به فنظم فيه القصائد احلسان ،من ذلك
قوله(:)3
ه
الربي هع الم ـ ـ ـ ـ ْق ه
سر المجتنهي والمجتلهي
بل
َتر ما يَ ُّ
زمن َّ
ْ
قم فاجتلي َ

إىل قوله(:)4

الر ه
وض مطلوال وما
نسيم َّ
وانش ْق َ
الر ه
ياض ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأنَّـه
وانظر إلى زه هر َّ
ْ

أهداك م ـن َعرف وعرف فا ْق ه
بل
َ
ات ربـا ه
ه
ت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحلهي
در على لبَّ َ

تاهت تلمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان بدولتهه على
ْ

كل ه
الجلهي
البالد بحس هن
َ
منظرها َ

يصف الشاعر مجال فصل الربيع يف تلمسان ،وما يف جناته ورياضه من أزهار زاهية ومثار يانعة ،ونسيم
عليل ،معطر بعبق ورودها وشذى أزهارها ،مث ينقلنا يف رحلة إىل ربوع تلمسان ،فيعرفنا على أشهر معاملها،يف
قوله(:)5
وافتح به باب ال ـ ـ ـ ـ ـ ه
باب جـ ـي ه
ه
بمنعرجات ه
رجاء المق َف هل
ادها
عر ْج
َ
ْ
وا ْغد إلى العبَّ ه
عنك ه
تصبح هموم النَّ ه
بمعزل
اد منها غـ ـ ـ ـ ـدوة
فس َ
ْ
نعم الـولي
العارفين ش َعْيبها
شيخ
وضريح ه
رزْره هنال َ
َ
ك إنَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه َ
ه
فمزاره للـ ـ ـ ـ ـدي هن ُّ
فيه ذنـ ـوبك أو كـ ـ ـ ـ ـ ـروبك تنجلي
والدنيا مـ ـ ـ ـعا

( - )1ابن رشيق :العمدة  ،ج ،9ص .921
( - )2عبد النور جبور :املعجم األديب ،دار العلم ساليني ،بريوت ،لبان ،ط ،5285 ،1ج  ،9ص .921
( - )3الثغري :الديوان ،ص .559
( - )4املصدر نفسه ،ص.556 ،
( - )5املصدر نفسه ،ص .556
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يذكر الشاعر بعض املعامل بتلمسان القدمية منها باب اجلياد ،ويدعونا إىل زيارة ضريح العامل الصويف
أيب مدين شعيب التلمساين ،مبينا مشاعر االرتياح والسعادة اليت يشعر بيها الزائر لذلك املعلم الديين ،مث
يذكر معامل أخرى منها احلدائق الغناء ،والروايب احلسناء ،يقول(:)1
ه
ه
ه
األجمل*
الجمال
تسرح جفونك في
قف متنزها
وبكهفها
َّ
الضحا هك ْ
ْ
وتمش في جنباتهها ور ه
ناح المخـ ـ ـ ـ َّ
ض هل
ياض ـ ـ ـ ـها
ذاك الجـ ه
واجنح إلى َ
َّ
ْ
اق سلوة َع ه
العش ه
فَـَت ْنته ألحاظ الغ ـَز هال األ ْك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
َوبهَربْـ َوةه َّ
حل
اشـ ـ ـق
تهديك أنفاسا ك ـع ـ ـ ـ ـ ـ ه
ه
رف الـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
ندل*
بنواسم وبواسم من زه ـ ـ ـ ـ ـ ـ هرَها

و ينصح بزيارة واد الصفصيف(:)2
ه
واعم ْد إلى َّ ه
صي ه
فاسـ ـ ه
أل
ف يوما ثانيا
سـ ـ ـ َّل وعنه دأبا ْ
الصف َ
َ
وبه تَ َ
واد تَ ـ ـراه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن األز ه
س ْن به عطْال وغيـر معطَّل
اه ـر خاليا
ْ
َ
أح َ
ويذكر فوارة تلمسان ويدعو إىل زيارهتا واالستمتاع مبياهها الصافية الفضية العذبة اليت تروي الغليل،
( )3
يقول:
ه
ارك ه
فانهل
واقص ْد بيوم ثالث ف ـ ـ ـوارة
وبعذب َ
منهلها المبَ َ
وجماله في كل عين قـ ـ ـد حـلي

فزالله في كل فم قد َحال

فالوصف يف شعر الثغري يسري فيه على منط شعراء املغرب واألندلس الذين "يتناولون موصوفهم يف
هدوء وطمأنينة وكأهنم يتأملون ما حوهلم يف فتور و بطء.)4("...
-4الرثاء:
 أبو مدين شعيب :هو الشيخ الصاحل قطب العارفني و شيخ املشايخ ،أبو مدين شعيب بن احلسني األنصاري ،نشأ يف أشبيليا ،و أجاز البحر إىل املغرب فأخذ
العلم بفاس على يد الشيخ أيب احلسن علي بن حرزهم و لبس اخلرقة عن الشيخ أيب عبد اهلل الدقاق ،وسلك على شيخ املشايخ أيب يغزي رضي اهلل عنه ،إىل أن
وصل و حقق و أدرك ،استوطن جباية فاشتهر هبا خربه و عال يف مقام الوالية صيته فعرف مبكانته يعقوب املنصور بن يوسف العسري بن عبد املؤمن بن علي و
أرسل إليه سنة  121ه فشق ذلك على تالميذه ،فقال هلم إين ال ألقاه ،فلما بلغ قرية بتلمسان فسأل عن امسها فقبل العباد ،فقال أي موضع هو للرقاد ،فمرض
يف ذكر
يوماذ ومات ودفن هناك ،و قربه (رضي اهلل عنه) بالعباد قرب تلمسان ما يزال إىل اآلن مزور وحمجوج ،ينظر  :ابن خلدون أبو زكريا حيي بغية الرواد
امللوك من بين عبد الواد ج ،5ص .593-591
( - )1الثغري :ديوانه ،ص .551
*كهف الضحاك :مكان سياحي يقصده ال ناس للتنزه ،يقع بضواحي تلمسان على قمم إحدى جباهلا.
*املندل :من عود الطيب.
( - )2الثغري :ديوانه ،ص .551
( - )3املصدر نفسه ،ص .551
( - )4كونثاللث بال نشيا :تاريخ الفكر األندلسي ،تعريب حسني مؤنس ،ط ،5القاهرة5213 ،م،ص .92
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للثغري قصيدة واحدة نظمها يف رثاء أيب يعقوب يوسف ،والد السلطان الزياين أيب محو موسى الثاين،
بدأها مبقدمة حكمية أشار فيها إىل تقلب أحوال الدنيا وتغريها من حال إىل حال فيتداخل فيها اخلري بالشر
واملكروه باحملبوب ،حمذرا من غرورها وعدم ثباهتا ،يقول(:)1
من هخطَ ه
الدنيَا رهين خـ ـ ـ ـط ه
اب َخ هط ه
َّ
المرء في ُّ
يب
وب
والدهر أفْ َ
صح ْ
هه
بالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكروهه في الـ َمـ ه
احب ُّ
الدنيا الدنية لم ْ
حبوب
َم ْن َ
تزل تأتيه َ
ص َ
ه
إالَّ على أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل بها َم ْكـ ـ ه
ذوب
س بح ـ ـ ـ ـ ـ ـاصـل
َّ
ومؤمـ هل األيَّام ْلي َ
مث ينتقل إىل التأبني مستعرضا فضائل الفقيد ومناقبه ،خصوصا ما تعلق منها بالتمسك بالدين
القومي ،يقول(:)2
ضائل با ْخته ه
ضر ه
يب
الف ضروبهها
فغـ َدا بها فـ ـردا بغي هر َ
َج َم َع ال َف َ َ
اه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ومـج ه
أَ ْع هظم هبه من َز ه
تارة وم ـنه ه
وم ه
يب
اهد
َ
ْ
نيل َرفْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد َ
ضل ه
هه
آخذا بنه ه
ص ه
يب
المتهين ولم يَـ ـ ـ َز ْل
من كل فَ ْ
َ
من دأبـه الدين َ
وهو يف رثائه ينحو منحىن الشعر القدمي ،يف ذكر حزن الطبيعة على الفقيد ،وتأملها لفقده ،فتبدى
مظاهر التهجم والتقطيب بقوله(:)3

لت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن نوهرها بهشح ه
َّ
وب
ت َش ْمس النَّهار له أسى
وتَـغَيـ َر ْ
وتبد ْ
ت على ه
الزم ـ ه
ان كآبة والبهش ـ ـ ـ ـر بـ ـ ـ ـ ـ ـد َل همنه بالتَّـ ْق هط ه
يب
وجه َّ
وعلَ ْ
َ
هه
كل َخ ه
صي ه
ب
ب منه ُّ
ج َّف ْ
ت يَـنَابيع النَّدى من بَـ ْعده والجود أَ ْج َد َ
وخيتم قصيدته بالتعزية للتخفيف من أثر الفجيعة ،خماطبا جنل الفقيد السلطان موسى الثاين راجيا

منه أن يتحلى بالصرب اجلميل ،طاملا أن رمحة اهلل تتغمد والده الفقيد ،وأنه سبكون خري خلف خلري سلف،
قوله(:)4
از هم ْن مواله بالمـ ـ ـ ـ ـ ـرغوب
والي عنه ف ـإنَّه
ق ْد فَ َ
فَـتَـ َع َّز يا َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
وا ْختار دار الخ ه
لك فه ْعل ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل لَبه ه
يب
لد من َدا هر ال َفنَا
بَ َدال َك َذ َ
ََ َ
في ه
ضر ه
وب
س أ َّن وفاتَـه
ت هرَواقه هه ال َم ْ
العز تَ ْح َ
ولق ْد َ
أطاب النَّفـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
( - )1الثغري  ،الديوان ،ص .62
( - )2املصدر نفسه ،ص .17
( - )3املصدر نفسه ،ص .19-15
( - )4املصدر نفسه ،ص .11-11
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منك خي ـ ـ ـ َر خليفة
ومضى و َخلَّ َ
ف َ
َ
مات من أضحى لمثلهك م ه
نجبا
َما َ َ ْ
ب-الخصائص الفنية:
التالية:

مرغوب النَّدى م ـ ه
ه
ه
رهوب
للخلق
يا خير نَجل في المل ه
وك نَ هج ه
يب
َ ْ

متيز شعر الثغري مبجموعة من اخلصائص الفنية واألشكال األسلوبية واليت ميكن إمجاهلا يف العناصر

-1جودة الصياغة اللغوية:

تعد هذه اخلاصية أبرز مسات الشعر ،وأهم صفاته إذ أهنا متثل الفرق بني الشعر وغريه من الفنون
األدبية األخرى ،وتظهر جودة الصياغة يف جزالة اللفظ ،ورقة العبارة ،وحسن التأليف ،وبراعة النظم وهذا يدل
على"مجال الذوق ورقته ولطافته وسالمته"( ،)1وشاعرنا من الذين حرصوا على جتميل شعرة هبذه اخلاصية،
كقوله(:)2

وض ـا َق به هسره كهْت َمـ ـ ـانه
َشوقا َ
ما لم يكن مـن ه
شأنه نهسيانه
ْ
َ
والقلب منه دائـ ـم َخ َف َقـ ـ ـ ـانه
َّ
ب م َح ـ ـ َّرم هسل ـ ـوانه
إن الم هح َّ

ذَ َكر ه
ت أ ْش َجانه
اع َف ْ
الح َمى فَـتَ َ
ضَ
َ
دنهف تذكر من عه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
ود هو َد هاد هه
َ
يَـ ْهفو لهبَـ ـ ـ ْر هق األَبْ ـ َرقي هن تعـ ـ ـ ـ ـ ـلال
ه
الهـ ـ ـ ـوى فيـ ـ ـ ـجيبه
ويروم س ْلوا َن َ
ويشوقه م ـ ـ ـ ُّر الن ه
َّس ه
م ـ ـ ـن نَح ـو طيبةَ طيبا أَردانه
يم إ َذا َس ـ ـ َرى
َ
نظم الثغري هذه األبيات يف الشوق إىل البقاع املقدسة واحلنني إىل "طيبة" ،فاختار من األلفاظ
والعبارات ما يرتجم مشاعره ويعرب عن عواطفه ،فاحلمى ،واألشجان والشوق ،وتذكر العهود ،والوداد والنسيان،

والتعلل والقلب ،وسلوان اهلوى والنسيم" ،ألفاظ تعد يف حد ذاهتا شعرا قائما بنفسه ،قبل أن تركب ،ألن كل
لفظ منها له أبعاد من املعاين الرقيقة وظالل من املدلوالت األنيقة ،اليت تطرب وتعجب ،وتثري يف النفس ألوانا
من املعاين والذكريات"(.)3

( - )1عبد امللك مرتاض :مقال :حركة الشعر املولدي يف تلمسان على عهد أيب محو الثاين  ،جملة األصالة  ،وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية ،اجلزائر،
السنه  ،1عدد  ،93جويلية ،أوت5201،م ص 692
( - )2الثغري :ديوانه ،ص .518
 هو تثنية األ برق وإذا جاءوا به يف شعرهم هكذا مثىن فأكثر ما يريدون به أبرقي حجر اليمامة وهو منزل على طريق مكة من البصرة بعد رميلة اللوى للقاصد
مكة  ،جملة األصالة ص691
( - )3عبد امللك مرتاض :مقال :حركة الشعر املولدي بتلمسان على عهد أيب محو الثاين ،جملة األصالة  ،ص.667
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فشعراء القرن الثامن اهلجري باملغرب اعتمدوا على جزالة اللفظ وفخامته ،وقوة العبارة وجودهتا
"وهي ظاهرة الزمت الشعر العريب يف املغرب زمنا طويال من لدن ابن زيدون وابن هاين ،إىل ابن مخيس وابن
محديس ،إىل الشعراء اآلخرين الذين مل يلغوا شهرة هؤالء ،ولكن كانت هلم مشاركة كبرية يف إخصاب احلركة
الشعرية يف املغرب اإلسالمي طوال عهود االزدهار األديب فيه ،وميتد هذا االزدهار فيه إىل أواخر القرن الثامن
اهلجري(.)1
-2التقليد:

لعلها أهم خاصية ميزت شعر الثغري التلمساين ،إذ اجته يف شعره اجتاها تقليدا حمافظا على الطابع
العام للقصيدة العربية القدمية  ،وميكن إرجاع ذلك إىل عدة عوامل أمهها:
كثرة نظمه يف فن املديح النبوي خصوصا املولديات ،وهذا الغرض الشعري غرض قدمي تقاليد النظم فيهمعروفة عند شعراء املديح النبوي  ،ومعامل املدحة النبوية حمددة سلفا.
 تأثري القصيدة اجلاهلية يف بنيتها وعناصرها على الشعر املغريب ،حيث ينظر إليها نظرة إعجاب وتقدمي علىباقي الشعر العريب ،نظرا المتداح النقد العريب القدمي للشعر اجلاهلي ،فالنقاد القدامى قدموا شعراء اجلاهلية
على غريهم من شعراء العصور الالحقة.
 التنافس الشديد الذي عاصره الثغري يف البالط الزياين ،من حيث كثرة الشعراء يف هذا البالط ،ورغبة كلشاعر منهم يف التفوق والتقرب من السلطان احلاكم ،ما جيعل التقليد والسري على خطى القدامى واحلفاظ
على الذوق السائد أيسر وأقرب إىل أذهان املتلفني ووجداهنم
كل هذه العوامل إضافة إىل ثقافة الشاعر جعلت شعره يكتسي صبغة تقليدية ،بداية بااللتزام بعمود
الشعر ،فنظم قصائده يف حبور الشعر اخلليلية ،ومل خيرج عنها إال يف قصيدة واحدة ،جاءت يف شكل موشحة
(ختميس) ،كما أن قصائده تتميز نسبيا بطول النفس فأغلبها يقارب الثمانني بيتا ،على غرار ما كان سائدا
يف الشعر اجلاهلي والعباسي ،أما بنية القصيدة وعناصرها فنهج فيها أيضا هنج القدامى من حيث املقدمات
فجل شعره يفتتح مبقدمات طللية أو غزلية ،وأحيانا تكون مقدمته يف وصف رحلة احلجيج إىل البقاع املقدسة
وما تبعث يف نفسه من مشاعر األمل واحلسرة والشوق واحلنني إىل البقاع،يف قصائد أخري يبدأ مبدح شهر ربيع
األول الشهر الذي ولد فيه النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،لتناسبه مع املوضوع الرئيس املتمثل يف املديح النبوي.

( - )1املرجع السابق ،ص665
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من

وعموما سارت القصيدة عند الثغري يف منط تقليدي ،على غرار ما كان سائدا عند معاصريه
شعراء املغرب واألندلس ،وتضمنت احملاور التالية :
 أشعار قي مدح الرسول (صى اهلل عليه وسلم) :وتتضمن النسيب النبوي ،والتعبري عن حب النيب(صلى اهلل عليه وسلم) والتعلق به ،إضافة إىل اإلشادة بصفاته اخل3 3لقية واخللقية
 التوسل والتشفع :يشري فيه الشاعر إىل كثرة ذنوبه وتوقه إىل التوبة ،كنا يتضمن التحذير من اهلوى،إضافة إىل املناجاة والتضرع

 مدائح يف السرية النبوية :يندرج ضمنها احلديث عن املولد النبوي ،وعرض معجزاته وكراماته خصوصااإلسراء واملعراج وبيان فضل القرآن الكرمي.
 الشوق إىل زيارة البقاع املقدسة :يظهر فيه الشاعر مدى تعلقه بالقرب النبوي ورغبته يف الوصول إىلالروضة الشريفة ومرابع النبوة(. )1
وهذه املعاين دأب شعراء املديح النبوي على تناوهلا يف أشعارهم بصور وكيفيات ختتلف يف جزئياهتا
وتفاصيلها من شاعر ألخر ،منذ عهد الشقراطيسي يف الميته ،مرورا بربدة البوصريي وغريمها من أعالم املديح
النبوي يف املغرب واألندلس.
ومن مظاهر التقليد أيضا اعتماد الثغري بشكل كبري على البحور الطويلة ،فأكثر البحور ورودا يف
شعره هي؛ الطويل الكام ل والبسيط ،وهذه اخليارات جاءت متطابقة مع الشعر العريب القدمي ،وبذلك بدا
الثغري مقلدا للموروث الشعري يف هذا اجلانب ،فقد أظهر االستقراء أن الطويل" قد نظم منه ما يقرب من
ثلث الشعر العريب ،وأنه الوزن الذي كان الشعراء يؤثرونه على غريه ،وحيتذونه ميزانا ألشعارهم  ،وال سيما يف
األغراض اجلليلة الشأن ،وهو األقدر على استيعاب املعاين ،مث  ...الكامل والبسيط "(.)2
-3الثراء اللغوي:

اللغة أبرز عناصر الشعر وأكثرها أمهية ،فالشاعر جيسد جتربته الشعرية من خالل اللغة بألفاظها
وتراكيبها ،ولكل شاعر معجمه الشعري اخلاص الذي يستمده من خالل خياراته اللغوية اليت ترسخت يف
( - )1زينب قوين :الشعر الديين يف اجلزائر يف القرون السابع والثامن والتاسع اهلجرية ،موضوعاته وخصائصه ،خمطوط ،أطروحة دكتوراه العلوم ،قسم األدب
العريب جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،اجلزائر9751 ،9751 ،م5153 ،5161 /هـ ،ورقة .556
( - )2إبراهيم أنيس :موسيقى الشعر ،مكتبة األجنلو املصرية ،ط5288 ،3م ،ص.525
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ذاكرته عرب قراءاته السابقة ،وما مييز ديوان الثغري يف هذا اجملال هو الثراء والتنوع اللغوي وغىن معجمه الشعري،
والقدرة على التعامل مع اللغة واستحضارها بسهولة ويسر ،فتنوع معجمه الشعري بني املعجم اجلاهلي
واإلسالمي ومعجم ا لطبيعة واملعجم الصويف ،وهو يف كل ذلك يستدعي تلك املعاجم بعفوية وسالسة بعيدا
عن التكلف والتصنع فبدت لغته مرنة طيعة يشكل هبا ما يشاء من املعاين والصور
املعجم اإلسالمي :طغى هذا املعجم بشكل كبري على لغة الثغري ،ويظهر ذلك بشكل واضح يف مولدياته،مثل قوله(:)1
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ َل ا هإلتْ َم ـ ـ هام
فأت ـ ـ َّم نه ْع َمتَه عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هيه ربُّـه
فـ ـي كـ ـل ْأمر أَفْ ْ
ه
ه
األو َهـ ـ هام
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـال هم ْن لَدنْه َوَر ْح َمة
َو َحبَاه فَ ْ
به َمواهب لَم تَ ْج ـ ـ ـ ـ هر في ْ
يـوم ه
َولَه ال َّ
القيَّ َام هة فه ـ ـي ذَ هوي اإلج ـ ـ ـ ـ َر هام
اعة َوه َو َم ْخصوص به َها
ش َف َ
َْ َ
ه
المـ ـ ـ ْورود دو َن هز َحـ ـ ـ ـ ـ ـ هام
الح ْم هد َم ْعقود ب ـه هه
َولَه ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َواء َ
وال َك ْوثَـر َ
الم ْحمود َخـ ـ ـْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر َم َق هام
الم ْسموع هفي هه هعنَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـايَة
َوَم َقامه َ
َوَم َقالـ ـ ـ ـه َ
ضـ ـ ـ ه
الل هم ـ ـ ْن إهظْ ـ ـ ـ ـ ه
الم
ت به هه َش ْمس ال ه َدايَهة فَانْ َجلَى
َما َكا َن لإل ْ
الح ْ
َ
سب َل اله َدى لهنهى ذَ هوي األفْ ـ َه هام
ت
ض َح ْ
َولَ َك ْم لَه هم ْن م ْع هج َزات أَ ْو َ
ُّ
متَ َجـ ـ ـ ـ ـدد بهَت َجدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُّ هد األيـَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هام
الو ْحي الـ هذي إ هع َج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازه
َوأَ َجل َها َ
متضمن أَح َك ـام العل ـ ـ ه
هه ه
األحـ ـ ـ ـ ـكـَـ هام
وم بهأَ ْس ـ ـ هرَها
ََ
َوم َفص ـ ـ ـل ألَدلَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ْ
ْ َ
فاألثر القرآين واضح يف هذه األبيات مثلته األلفاظ والعبارات املستمدة من القرآن الكرمي واحلديث النبوي
الشريف مثل ( نعمته/ربه/لدنه/رمحة/الشفاعة /القيامة/لواء احلمد/الكوثر/مقامه حملمود/اهلداية/معجزات/سبل

اهلدى/الوحي).
معجم الطبيعة :كان ملعجم الطبيعة مكانة خاصة يف شعر املغاربة واألندلسيني ،فريعوا يف الوصف وتوسعوا( )2
فيه ،ونوعوا يف موضوعاته ،يقول الثغري
األر ه
الز ْه ـ ـر
س َم ال َّز ْهـ ـر
ت به هه فهي أفْ هق َها األنْج ـم ُّ
ار ْ
تَـ َهلَّ َل َو ْجه ْ
َوغَ َ
ض َوابْـتَ َ
ه
َوقَابَـلَها هم ـ ـ ْن ك ـ ـ ـل َريْ َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانَة ثَـ ْغـ ـر
س َّرة
األرض َّ
َو َ
اح َكت ْ
ض َ
الس َم َ
اء َم َ

ت فهي مع ه
ضه
ش َاوى تَ َم َّ
اط هفها الخ ْسر
ب زهوا كانَّـها
الت قدود الق ْ
نَ َ
َوَم ْ
ش ْ ََ
( - )1الثغري :ديوانه ،ص .519 ،515
( - )2املصدر السابق ،ص.33
 اخلسر :النقص
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ت بهأَ ْوَراقه َها هس ْتـر
َولهْلوْر هق إه ْن غَنَّ ْ

ه 
ف ستوهرَها
الور هق َخ ْل َ
وغنَّ ْ
ت قيَّان ْ

املعجم اجلاهلي :ظلت القصيدة اجلاهلية لفرتة طويلة املرجع األساس للشعراء فهي النموذج املتكامل للفنالشعري ،وكثريا ما يستلهم الشعراء من لغتها وصورها ،كقول الثغري(:)1
ه
ه
ه
ُّ
سكن هم ْن َو ْج ـ ـ ـ هدي
أ َعلل نَـ ْفسي والتَّعلل ال ي ْج ـ ـ ـ ـ ـدي َوإ ْن َكا َن أَ ْحيَانا ي َ
إهلَى َم ْع َهد بهاألنْ ه
ال به هه َع ْه ـ ـ هدي
ضئَ ـيلَة
س طَـ ـ َ
فَـ َه َل هم ْن َسبهيل واألََمانهـ ـ ـ ـي َ
ه ه ُّ ه
اله َوى لَ ْو أَ َّن ته ْسآلَ َها ي ْج ـ هدي
س ـ ـائهال
وم َ
رس َ
َس َم ْحت ب َد ْمعي للطلول م َ
ه
ولَـ ـم أَبْ ه
بذي األَثْ هل لَ هكني بَ َكْيت َعلى ههْن ـ ـ هد
ك أَطْـ ـ ـ ـ ـ ـ َالال له ه ْند َم ـ ـ َواثهـال
َ ْ
ه ه
م ْهـ ـ َرق َّ
الخ ـ ـ ـد
الم َحبَّ هة قَـ ْد َو َشى به هه
الد ْمـ ـ ـ هع فهـ ـ ـ ـي م ْه َر هق َ
َوَك ْم َكاتم س َّر َ
اج َشوقي غَْي ـ ـ ـ ـ ـ ـر َزم رَكائه ه
اله ـ ـ ـ ـ ـ َو هاد هج أو تَخـ هدي
ب
ب بهأبْـ َر ه
تَخ ُّ
اج َ
َوَما َه َ
َ
بدور طَوتْـ َها َحْين َج َّد ْ ه
الوْرهد
ت ب َها النَّـ َوى خدور َك َما يطْ َوى َ
الكمام َعلى َ
َ
َ
تضمنت األبيات السابقة جمموعة من األلفاظ والرتاكيب املستمدة من الشعر اجلاهلي خصوصا ما تعلق منها
باملقدمة الطللية ،مثل قوله" التعلل /معهد /األنس/الطلول /رسوم اهلوى /هند /مهرق الدمع/ركائب/
اهلوادج/النوى،"...
املعجم الصويف :بني املديح النبوي والتصوف عالقة عضوية ،فأغلب شعر املديح النبوي باملغرب نشأ يفالبياات الصوفية ،وغالبا ما يستفيد شعراء املديح النبوي من األفكار الصوفية ،خصوصا ما يتعلق منها بعرض
فضائل النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،وبيان منزلته عند ربه ومكانته العظمية يف قلوب املسلمني ،كقول
الثغري(:)2
وأَ َجلُّ َها قَـ ـ َدرا تَـ َعـ ـ ـاظَم َش ـ ـ ـأنه
صطََفى َخْيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر البَـ ـ هريَّهة كل َها
الم ْ
ه
َوه َو الم َق َّدم واألَ هخ ـ ـ ـ ـير َزَمـانه
الم هكي هن َم َكانه
هو َخاتم ال ـ ـ ُّر ْس هل َ
وهو ه
َشرفا َحواه فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤاده ولسـانه
الذي َمـ ـ ـ َّد النبوَة والهـ ـ ـدى
عنوان هطـ ـ ـ ْر ه
والط ْرس ي ْك همل ح ْسنه عْنـ َوانه
س األنْبهيَّ هاء هختَامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
َش ـ ـرف الوج ـ ه
ه
ود بهأَ َّن فه هيه َكيَانه
ألج هل هه
فَ َج هميع ما في ال َكون َكا َن ْ
َ
-4اصطتاع البديع:

 القيان مفردها قينة :وهي املغنية
( - )1الثغري :ديوانه ،ص19
( – )2املصدر نفسه :ص.512
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هي ظاهرة بارزة يف شعر الثغري التلمساين ،ولعل ذلك يعود إىل أثر ثقافة العصر الذي عاش فيه،
وهو القرن الثامن اهلجري ،الذي شاع فيه التنميق اللفظي والتزام البديع يف األدب العريب شعره ونثره ،وأهم
ألوان البديع يف شعره:
اجلناس :ومن أمثلته قوله(:)1
صبَ َح فهي أَ ْس هر البَطَالَ هة َعانهيَا
غَ هريْب بهغَ ْرب أوبَـ َقْته ذنوبه فَأ ْ
جانس الشاعر بني (غريب /غرب) ،وهلذا التجنس أثر يف تقوية اإليقاع وجتويد املوسيقى الداخلية للبيت
وقوله(:)2

ه ه هه
ه ه ه ه
ه
للوَرى ط َّرا
الو ْحي م ْن عْند َربه فَـبَالَ َغ في تَـْبليغه َ
نَبي أَتَاه َ
جانس الشاعر بني (بالغ /تبليغ) ،وهو جناس اشتقاق ،فالكلمة األوىل اسم فاعل ،والثانية مصدر وكالمها
من اجلذر اللغوي ذاته.
وقوله(:)3
ع التَّ ه
ه
وديع فهي َكبه هدي َج ْم َرا
الج َوى به َجوانه هحي َوأَ ْو َد َ
َوتَوديعهم أَذْ َكى َ
يف البيت الشعري جناس بني (اجلوى/اجلوانح) ،وبني (أودع/التوديع) ،مما أضفى على البيت الشعري كثافة
إيقاعية من شأهنا التأثري يف املتلقي.
وقوله(:)4
ه
والح ْم هد
بالم ْد هح َ
الو ْحي َ
ب فيه َ
س َّمى أَ ْح َم َدا َوم َح َّمدا وأَطْنَ َ
نَبي تَ َ
كثف الشاعر الكلمات املتجانسة يف بيته الشعري بني (أمحد/حممد/املدح/احلمد) ،فتكرار احلروف" امليم،
احلاء ،الدال" ،ولد إيقاعا متماثال مكررا ،وتقريرا للداللة.
-الرتديد:

 ويسمى اجلناس والتجنيس واجملانسة ،ويقوم على تشابه لفظني يف اللفظني يف النطق واختالفهما يف املعىن ،وللتجنيس فعالية كب ؤررى يف جتويد العبارة وتشكيلها
إيقاعيا" فالكلمتان املتجانستان جتانسا تاما مها يف الواقع إيقاعان موسيقيان ترددا يف مساحة البيت الشعري ،ينظر :منري سلطان ،اإليقاع يف شعر شوقي ،دار
املعارف ،مصر  ،ط5229 ،9م ،ص،511
( - )1الثغري :ديوانه ،ص.532
( - )2املصدر نفسه ،ص .00
( - )3املصدر نفسه ،ص.06
( - )4املصدر نفسه ،ص11
 عرفه ابن رشيق بقوله ":هو أن يأيت الشاعر بلفظة متعلقة مبعىن مث يرددها بعينها متعلقة مبعىن آخر" ينظر :ابن رشيق ،العمدة ،ج ،9ص.6
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مثل قول الثغري(:)1
الع َدى بهغَ ْزوةه ب ْدر هحين ح َّل ه
ت معه ه
الع َدى بَ ْد َرا
َم َالئه َكة َّ
الر ْح َم هن قَ ْد قَاتَـ َل ْ َ َ
َ َ َْ َ
الكلمة املرددة هي"العدى" ،مع اختالف طفيف يف الداللة ناتج عن اختالف سياق الكلمتني ،ألن األوىل
تعىن عموم األعداء والثانية خص هبا األعداء يف غزوة بدر.
وقوله(:)2
اد األ َع ه
ادي فه ْرقَتهي هن به هح ْك َمة فَ هم ْن فه ْرقَة قَـْتلى َوهم ْن فه ْرقَة أَ ْس َرى
أع َ
َ
فرتيد لفظة "فرقة" ،جاء بغرض تفصيل وتوضيح املعىن املتعلق بغزوة بدر الكربى ،حيث اهنزم األعداء وتفرق
مشلهم بني قتلى وجرحى.
وقوله(:)3
لهي هل ه
ب الَح وأَنْ ه
الغ َوايَهة َو ْه َو لهْي هل مظْلهم
ت فهي
ْ
يَا نَـ ْفس صْبح الشْي ه َ َ
رد د الشاعر لفظة ليل الواردة يف الشطر الثاين من البيت الشعري ،فباإلضافة إىل األثر اإليقاعي الصويت هلذا
الرتديد ،حقق أيضا أثرا دالليا فبني أن املقصود بالليل هو ليل الغواية والضالل.
 التصدير: مثل قول الثغري(:)4
إهلَ ه ي َع ْفوا َع ْن ذنوب َجنَْبتـ َها

ه
أسلَ ْفت هم ْن َزلَل غَ ْف َرا
َوغَ ْفرا ل َما ْ

فالرتديد نوع من التكرار ،ولكن جيب أن " يكون ورود الكلمتني يف سياقني داللني خمتلفني ،فرتتبط بذلك كل لفظة جبانب داليل خاص ،وهذا االختالف يف نسبة
الكلمتني هو الذي مييز الرتديد ببعدين أساسيني بعد داليل وبعد صويت ،فيتفاعل الصوت مع الداللة ،ويتولد عن ذلك البعد اإليقاعي" ينظر :بديعة اخل رازي ،مفهوم
الشعر عند نفاد املغرب واألندلس يف القرنني السابع والثامن اهلجريني ،مطبعة املعارف اجلديدة ،الرباط ،املغرب ،ط9771 ،5م.ص.928
( - )1الثغري ،ديوانه ،ص.11
( - )2املصدر نفسه ،ص .81
( – )3املصدر نفسه ،ص.592
 نوع من التكرار يشبه الرتديد إال أن اللفظة املكررة ختص القافية ،ويرى ابن رشيق أن الرتديد :هو أن يرد أعجاز الكالم على صدوره فيدل بعضه على بعض،
ويسهل استخراج قوايف الشعر إذا كان كذلك... ،ويكسب البيت الذي يكون فيه أهبة ،ويكسوه رونقا وديباجة والتصدير ثالثة أنواع:
 األول :أن تكون آخر كلمة من البيت موافقة آلخر كلمة من الشطر األول الثاين :أن توافق آخر كلمة من البيت أول كلمة منه الثالث :أن توافق آخر كلمة من البيت كلمة يف باقي أجزاء البيت.ينظر :ابن رشيق العمدة ،ج ،9ص.8
( - )4الثغري ،ديوانه ،ص.03
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ت الرتديد يف البيت الشعري برد لفظة " غفرا" الواقعة يف آخر العجز على أول كلمة من العجز ،ما حقق
التماثل اإليقاعي بني بداية العجز وهنايته الذي ساهم يف حتقيق الرتابط الصويت والداليل بني تراكيب البيت
الشعري ،لذلك يرى حممد عبد املطلب التصدير نوع من التكرار الذي ميثل يف حلقة مغلقة يرتبط فيه أول
الكالم بآخره ،حيث يرد اللفظ يف الكالم مث ينمو معه املعىن وصوال إىل خامتة يتكرر فيا هذا اللفظ"(.)1
وقوله(:)2
ب التُّـ َقى ما لهلْنـفو ه ه ه
ك هم ْن هس َوى ثَـ ْو ه
اها
وس َ
فَ َ
س حلى س َوى تَـ ْق َو َ
َ
اخلَ ْع لب َ

رد الشاعر لفظة " تقواها" يف آخر العجز على لفظة "التقى" ،يف آخر الصدر ،ما اكسب البيت الشعري
رونقا ومجاال.
وقوله(:)3
ه
ه
ه
ه
اها
صَ
أوصي به َها نَـ ْفسي َوَما م ْن أ َّمة إهالَّ َو َخـ ـالق َها بهـ ـ ـ َها أَ ْو َ
متوقع الرتديد يف بداية البيت الشعري وهنايته وبذلك ساهم يف إحكام بناء البيت الشعري إيقاعيا ودالليا.
التصريع:معظم مطالع قصائد الثغري مصرعة ،وحرصه على التصريع نابع من رغبته يف الثأثري على القارئ وشد
انتباهه من البداية ،وجذبه إىل النص صوتيا ،فالتصريع وسيلة صوتية فعالة يلجأ إليها الشاعر عن قصد بغية
التأثري يف املتلقي ،حنو قوله(: )4
ه
سكن هم ْن َو ْج هدي
أ َعلل نَـ ْف هسي َوالتَّـ َعلُّل ال ي ْج هدي
َوإ ْن َكا َن أَ َحيَانا ي َ
حصل التصريع بني (جيدي /وجدي) ،يف عروض البيت وضربه،
ويف مطلع قصيدة أخري يقول(:)5
ه ه
ه
صبَا نَ ْجد َو َد ْم هعي َر َسائهل
أ َسائل َع ْن نَ ْجد َو َد ْمعي َسائل َوبَـْي َن َ
( - )1حممد عبد املطلب :البالغة واألسلوبية ،الفاهرة ،ط5221 ،5م ،ص.922
( - )2الثغري ،ديوانه ،ص.537
( - )3املصدر نفسه ،ص.517
 التصريع " هو ما كانت فيه عروض البيت تابعة لضربه ،تنقص بنقصه وتزيد بزيادته" ينظر :ابن رشيق العمدة ،ج ،5ص.513
فال تصريع يقوم على التماثل الصويت بني عروض البيت وضربه ،وقد اهتم به الشعراء ،منذ القدمي وحرصوا على تصريع مطالع قصائدهم ،ويستحسن أن يكون املطلع
مصرعا ،مما يوفر له نغما موسيقيا ،وإيقاعا ينسجم مع إيقاع الوزن يف البيت ليشكل وحدة صوتية ثرية" ينظر :علي عالية :شعر الفالسفة يف األندلس يف القرنني
اخلامس والسادس اهلجريني ،أطروحة دكتوراه يف األدب العريب القدمي ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر 9771م9771 ،م.ص.957
( - )4الثغري :ديوانه ،ص19
( - )5املصدر نفسه ،ص.22
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يف هذا املطلع تكثيف أللوان البديع ،فباإلضافة إىل التصريع يف (سائل/رسائل) ،جند الرتديد للفظيت(جند/
دمعي) ،واجلتاس الناقص( أسائل /رسائل) ،ورغم كثافة ألوان البديع يف هذا البيت ،إال أن املتلقي ال حيس
بالتكلف والتصنع ،وهذا يدل على قدرة وبراعة كبريتني يف التمكن من أساليب البديع.
وقوله(:)1
وقوله(:)2

ك نور الحق لهْلحق ه ه
اديَا
َس َما لَ َ
َ َ َ

ت طَرفا َعن سنَاه وه ه
اديَا
فَ َخ َّف ْ
ض َ ْ ْ َ ََ

م َد ْدت ي هدي يا ذَا المعا هر هج ر ه
ك َح َو هاديَا
اجيَا
صبَ َح ْ
ت آ َمالهي إهلَْي َ
َوأَ ْ
َ َ
َ
ََ َ
عموما ميكن القول يف خالصة هذا الفصل أن العصر الزياين شهد ازدهارا علميا وثقافيا كبريا رغم

االضطرابات السياسية والصراعات العسكرية اليت عاشتها هذه اإلمارة ،وقد اهتم احلكام الزيانيون بشىت العلوم
ا لدينية واللسانية والطبيعية ،وأصبحت تلمسان مركز جذب للعلماء واألدباء من شىت البالد املغربية واألندلسية،
ومركز إشعاع علمي وثقايف يضاهي العواصم الثقافية يف البالد العربية.
وازدهرت احلياة األدبية يف هذا العصر بشكل مل يشهده املغرب األوسط من قبل ،فنبغ الكثري من
ألدباء والشعراء من أمثال ابن مخيس ،والتالليسي ،وحيي ابن خلدون ،واملوىل موسى الثاين ،والثغري التلمساين،
وغريهم.
فالثغري التلمساين شاعر البالط الزياين ،برع يف شعر املولديات إضافة إىل املديح والوصف ،متيز شعره
بالطابع التقليدي حيث سار على خطى الشعراء األوائل فاعتمد على املقدمات مبختلف أنواعها ،وأحسن
التخلص إ ىل املوضوع الرئيس الذي يكون عادة مدح النيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ،مث مدح السلطان
احلاكم ،وينهي قصيدته خبامتة مناسبة ،وهو يف ذلك يستمد لغته وصوره من مصدرين أساسيني مها املعجم
اإلسالمي والشعر العريب القدمي ،كما امتاز شعره جبزالة اللفظ وقوة العبارة وتوظيف ألوان البديع.

( - )1الثغري :ديوانه ،ص.538
( - )2املصدر نفسه ،ص.532
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الفصـ ـ ـ ـ ـ ــل الثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني:
التن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ال ــديـن ـ ـ ـ ـ ــي
أوال :التناص مع القرآن الكريم
 -1التناص االقتباسي
ا-المستوى اإلفرادي
ب-المستوى التركيبي
ج-التناص مع الفاصلة القرآنية
 -2التناص اإلحالي
 -3التناص اإلشاري

ثانيا :التناص مع السنة النبوية

أوال :التناص مع القرآن الكريم
املنزل على النيب حممد (صلى اهلل عليه وسل) ،املكتوب يف
القرآن الكرمي هو كالم اهلل (عزوجل) تعاىل ّ

املصاحف ،املنقول بالتواتر ،املتعبد بتالوته ،املبدوء بسورة الفاحتة ،املختوم بسورة الناس) ،(1والقرآن الكرمي

معجز يف مجيع جوانبه ،فهو " معجز يف حروفه وكلماته وتراكيبه ،معجز يف تأليفه والتئامه وتناسقه ،معجز
يف سالمته من التعارض ،معجز يف أسلوبه ونظمه وفواصله ،معجز بأنبائه الغيبية عن تزامن الزمن ،معجز يف
أسراره الدقيقة وقوانينه احملكمة ،وطرق إقناعه الف ّذة ،معجز يف إشاراته واستعاراته ،معجز جباذبيته للمشاعر
واألحاسيس"(.)2
وملا دخل اإلسالم بالد املغرب مع الفاحتني األوائل أقبل السكان على الدين اجلديد ،واحتفوا بالقرآن
أكرب ما يكون االحتفاء ،وأصبح مههم حفظه وتالوته وتدارسه ،فسرى يف نفوسهم وتغلغل يف قلوهبم،
فقويت مادهتم اللغوية ،ومنت ثرواهتم الفكرية واستقامت ملكتهم البيانية ،وكان لفصاحة ألفاظه ومجال
أسلوبه وقوة بيانه األثر البالغ يف الشعراء الذين اغ رتفوا من معينه الذي ال ينضب ،فغدا "مصدر إهلام للذات
الشاعرة ،تتفيأ ظالل لغته وتتأمل يف حضرة الكالم اإلهلي ،وتنهل من ينابيعه املختلفة ،وتتزود ما شاء اهلل هلا
من إعجازه وتنوع أساليبه ،واختالف إشاراته ،ووفرة خماطباته ،وتستمد الذات املبدعة شاعريتها البشرية من
شاعرية النص القرآين"(.)3
عاش "الثغري التلمساين" يف هذه البيئة املفعمة بالثقافة والعلوم اإلسالمية ،اليت كان هلا األثر البالغ
يف صقل موهبته األدبية ،وتشكيل جتربته الشعرية ،والقرآن بألفاظه املتألقة ومعانيه اخلالدة ،وقصصه املوحية
يعد أكثر املصادر توظيفا وأوسعها تأثريا يف الشعر العريب ،ولعل هذا التأثري والثراء والتج ّدد الذي مييز النص
القرآين هو السبب يف اإلقبال عليه وتوظيفه من قبل الشعراء يف خمتلف العصور ،ومل يشذ الثغري
جل ما حيتاج إليه من فصاحة اللفظ ،وقوة العبارة ومجال الصورة ،وجودة السبك
عن ذلك ألنه وجد فيه ّ
( - )1املوسوعة اإلسالمية العامة :إشراف حممد محدي زقزوق ،اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،مصر ،القاهرة 4141 ،هـ4002 ،م  ،ص .4441
الصديق :البي ان يف علوم القرآن ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر4191 ،م ،ص .411
( - )2حممد صاحل ّ
( - )3حممد بن عمارة :الصوفية يف الشعر املغريب املعاصر ،املفهوم والتجليات ،شركة النشر والتوزيع ،املغرب ،ط ،4004 ،4ص .411
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وحسن الصياغة ،وقد جتلى احلضور القرآين يف شعر الثغري بأشكال متنوعة أمهها؛ التناص االقتباسي،
والتناص اإلحايل والتناص اإلشاري.
-1التناص االقتباسي:
وميثل هذا النوع من التناص احلضور الفعلي لنص ما داخل نص آخر بشكل معلن حضورا فعليا
النصان حىت يصبحان كتلة واحة
وحرفيا ،سواء مت ذلك باستخدام عالمات التنصيص أم ال ،فيندمج ّ
متكاملة( ،)1وميكن رصد هذا النوع من التناص يف شكلني مها املستوى اإلفرادي واملستوى الرتكييب:
ا-المستوى اإلفرادي:
ونقصد به :ما يتصل بقدرة املبدع على اختيار ألفاظ بعينها ،ال حبسب قيم صوتية فحسب ،وإمنا
حبسب ما فيها من قيم داللية أيضا ،واليت ميكن أن متتد عند الرتكيب إىل غريها من دالالت أخرى لتصنع
اإلطار الداليل املركب( ،)2ومعلوم ما للفظة من أمهية بالغة ،فهي اللّبنة األساسية اليت يشكل هبا الشاعر
صرحه الشعري ،وكلما اعتىن الشاعر بانتقاء األلفاظ الفصيحة اجلزلة املوحية ،كان ذلك مدعاة جلودة شعره
أزمة وعليها أدلّة ،وإليها موصلة وعلى املراد منها حمصلة ،عنيت
وحسن تأليفه" ،فلما كانت األلفاظ للمعاين ّ

العرب هبا ،فأولتها صدرا صاحلا من تثقيفها وإصالحها"( ،)3وتأيت ألفاظ القرآن الكرمي يف أعلى درجات

"لب كالم العرب وزبدته ،وواسطته وكرائمه ،وعليها اعتماد الفقهاء
الفصاحة والبالغة والبيان ألهناُّ :
واحلكماء يف أحكامهم وحكمهم ،وإليها مفزغ ح ّذاق الشعراء والبلغاء يف نظمهم ونثرهم"( ،)4لذلك عمد
الثغري التلمساين إىل النص القرآين فاستقى منه الكثري من مفرداته وتراكيبه ،وأكثر األلفاظ القرآنية حضورا
يف ديوانه هي :أمساء اهلل احلسىن ،وأمساء الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،وأمساء القرآن الكرمي ،واأللفاظ
الدالة التقوى واإلميان
( - )1عصام حفظ اهلل واصل :التناص الرتاثي يف الشعر العريب املعاصر -أمحد العوضي أموذجا -دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط4124 ،4هـ،
4044م ،ص.81 ،89
( - )2حممد عبد املطلب :جدلية اإلفراد والرتكيب يف الشعر العريب املعاصر ،الشركة املصرية العامة للكتاب ،لواجان4111 ،م ،ص .404
( - )3ابن جين أبو الفتح :اخلصائص ،تح :حممد علي النجار ،ج ،4اهليئة العامة املصرية للكتاب4111 ،م ،ص .244
( - )4الراغب األصفهاين :مفردات يف غريب القرآن ،تح :حممد سيّد الكيالين ،ج ،4مطبعة البايب احللبني مصر( ،د ،ت) ،ص .1
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 -1أسماء اهلل الحسنى" :األمساء احلسىن هي أمساء اهلل تعاىل اليت ارتضاها لنفسه يف كتابه أو سنة نبيه،
()1
ِِ
ْح ْسنَى فَا ْد ُعوهُ بِ َها"
ولذلك ترى أن القرآن الكرمي وصفها باحلسىن  ،يف قوله تعاىلَ " :وللَّه األ ْ
َس َماءُ ال ُ
(األعراف  ،)181ومن أمساء اهلل احلسىن اليت استدعاها الثغري يف ديوانه بشكل كبري لفظ اجلاللة "اهلل"،
من ذلك قوله يف مدح السلطان الزياين موسى الثاين(:)2
إِمام تَـولَّـى اهلل تَ ْشيي َد فَ ْخ ِرهِ
ُ
َ َ

ت ِم ْن َم ْجد َوِم ْن َك َرم عد
فَ َما ِشْئ َ

ِ
ص ِرِه
ُه َمام َحبَاهُ اهلل ع ـ ـ ـ ـ َّزةَ نَ ْ

ِِ
ض ِد
صر َع ـ ـ ـ ِزيز َوِم ْن َع ـ ْ
فللَّه م ْن نَ ْ

فالثغري وصف ممدوحه بالصفات املعروفة يف شعر املديح العريب من (فخر ،وجمد ،وكرم ،وعزة
ِ ِ ِ
العزي ِز
ونصر) ،ولكنّه أضفى عليها طابعا دينيا مستندا إىل قوله تعاىلَ " :وَما النصر إِالَّ م ْن عند اهلل َ
( )3
الح ِك ِ
ص ِر اللَّ ِه
يم" (آل عمران " ،)441فهو ذو العزة اليت ال ترام واحلكمة يف قدره"  ،وقوله تعاىل" :بِنَ ْ
َ
شاء وهو الْع ِزيز َّ ِ
يم "( ،الروم  ،)01هذه اآلية من سورة الروم بشرت بانتصار الروم وهم
نص ُر َمن يَ َ َ ُ َ َ ُ
يَ ُ
الرح ُ
ص ًرا َع ِز ًيزا"(الفتح  "،)2أي يرفعك اهلل
نص َر َك اللَّهُ نَ ْ
من أهل الكتاب على الفرس وهم جموس ،وقولهَ " :ويَ ُ
وبنصرك على أعدائك"( ،)4فالشاعر استحضر ألفاظ القرآن الكرمي منها "اهلل ،العزيز ،النّصري" ،مستدعيا
يف الوقت ذاته سياق هذه اآليات ،الدالة على عظمة املوىل وقدرته على نصرة من يشاء من عباده،
وأسقطها على ممدوحه ،وال شك أن حضور النصوص القرآنية يف شعر املديح يكسبه تسويغا وقبوال وتأثريا
يف وجدان املتلقي.
ويوظف الثغري أمساء اهلل احلسىن يف غرض الرثاء ،من ذلك قوله يف رثاء األمري أيب يعقوب ،والد أيب
محو موسى الثاين(:)5
( - )1املوسوعة اإلسالمية العامة ،ص .414
( - )2الثغري  ،ديوانه ،ص18 :
( - )3ابن كثري احلافظ عماد الدين أيب الفدا إمساعيل الدمشقي :خمتصر تفسري ابن كثري ،مج ،4دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة( ،د ت) ،ص
.241
( - )4املصدر نفسه ،مج ،2ص .214
( - )1الثغري  ،ديوانه ،ص.11 ، 12 :
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الس َم ِاء بِنَـ ْع ِش ِه
ت َمالئِ َكةُ َّ
َح َّف ْ

لق ح َ ِ ِ
صو ِ
ب
َ
المْن ُ
والخ ُ َ
ول س ِري ِره َ

ضى لَِر ْحـ َم ِة َرب ـ ِه ُم ْسَتبَ ِش ـ ًرا
َوَم َ

بـِثَـ َوابِـ ـ ـ ـ ِه واهللُ َخ ـ ـ ـ ـ ـْيـ ُر ُمـ ـثِـ ـ ـ ـ ـ ِ
يب

ِ َّ ِ
استَق ُاموا تَـتَـنَـ َّز ُل َعلَْي ِه ُم
ين قالُوا َربُّـنَا اللَّهُ ثُ َّم ْ
فالبيت الشعري األول يتقاطع مع قوله تعاىل " :إ َّن الذ َ
ِ
وع ُدو َن" (فصلت  ،)01وجاء يف تفسري هذه
ْجن َِّة الَّتِي ُكْنتُ ْم تُ َ
ال َْمالئ َكةُ أَالَّ تَخافُوا َوال تَ ْح َزنُوا وابشروا بِال َ
اآلية أن الذين أخلصوا العمل هلل ،وعملوا بطاعته على ما شرع اهلل هلم تتنزل عليهم املالئكة عند املوت،

فتبشرهم بذهاب الشر وحصول اخلري ودخول اجلنة( ،)1ويف البيت الثاين ،يواصل الشاعر تشييع الفقيد
وتعزية أهله مذكرا برمحة اهلل وحسن ثوابه ،الذي سيتغمد هذا الفقيد مستعينا يف ذلك باملعاين القرآنية مثل
ض َوان َو َجنَّات لَ ُه ْم فِ َيها نَِعيم ُم ِقيم" (التوبة .)01
قوله تعاىل" :يُـبَش ُر ُه ْم َربُّـ ُه ْم بَِر ْح َمة ِمْنهُ َوِر ْ
من خالل مقارنة النص احلاضر بالنص الغائب ،نالحظ مدى االنسجام الذي حققه الشاعر
من خالل قدرته على توظيف التناص القرآين ،والتفاعل احلاصل بني النصني ساهم يف إنتاج داللة جديدة
تناسب سياق النص احلاضر ،فالشاعر يف مقام التعزية اليت تستوجب التخفيف من أثر املصيبة وإظهار
التصرب ،فوجد يف النصوص القرآنية ما حيقق له ذلك.
الصرب و ّ
( )2

ومن األمساء احلسىن أيضا اسم اهلل "البارئ" ،يقول الثغري
ِ
لجـأ للـ ـ ـ ـ ـبَـ َرايـَا
َجـ ـ َّل بَا ِريـ ـ ـه َم َ

ض ِامنًا حيا َة البِ ِ
الد
فَالـ َحيَا َ َ

الم َزايَا
َج َّل َم ْن َخ َّ
صهُ بِتِ َ
لك َ

ِ
اهرات ِمن طَارف وتِ ِ
الد
ْ
بَ َ

وجل،
يف سياق مدح الثغري للسلطان أيب محو موسى الثاين ،بدأ كالمه بتعظيم وإجالل املوىل ّ
عز ّ
ذاكرا امسه "البارئ" الذي يعين املنشئ لألعيان من العدم إىل الوجود ،الذي أوجد اخللق ال من شيء
سابق( ،)3يقول عز وجل ":هو اللَّه ال َ ِ
ْح ْسنَى" (احلشر  ،)41فالنص
ْخال ُق الْبَا ِر ُ
ّ ّ َُ ُ
صوُر لَهُ ْاأل ْ
ئ ال ُْم َ
َس َماءُ ال ُ
( - )1ابن كثري :خمتصر تفسري ابن كثري ،مج ،2:ص.412. 414
( - )2الثغري :ديوانه ،ص.10
( - )3ابن قيم اجلوزية مشس الدين حممد بن أيب بكر :شرح أمساء اهلل احلسىن ،تح :حممد أمحد عيسى ،دار الغد اجلديد ،القاهرة4112،هـ 4041م ،ص.499
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وجل ،خلقها وبرأها كما
الديين جاء داعما للنص الشعري ،فمزايا املمدوح وفضائله هي من فضل اهلل ّ
عز ّ

برأ كل شيء من العدم ،وبذلك أضفى النص القرآين طابعا من القداسة على النص الشعري ،وتضافر

النص القرآين مع النص الشعري لتعضيد الداللة وإثرائها بأبعاد ديين من شأنه إضفاء نوع من القداسة
والقيمة الدينية ملكانة السلطان احلاكم .
 -2أسماء النبي محمد (صلى اهلل عليه وسلم) وصفاته.
إن اهلل تعاىل مسّى نبيه حممد (صلى اهلل عليه وسلم) بأمساء كثرية يف القرآن الكرمي ،وكثرة األمساء ُّ
تدل

املسمى السيما أهنا أوصاف مدح( ،)1وقد اعتمد شاعرنا على تلك األمساء يف إنتاج نصوصه
على شرف ّ

الشعرية ،وتعضيد داللتها ،مستفيدا من قوة داللة تلك األمساء كما وردت يف النص القرآين ،من ذلك قوله
يف مدح الرسول (صلى اهلل عليه وسلم):)2(،
ِ
س َّمـ ـ ـي أَ ْحـ َمـ ًدا َوُم ـ ـ َح َّمـ َدا
نَبي تَ َ

وأَطْنَ ِ ِ
ِ
الح ْم ِد
الم ـ ْد ِح َو َ
الو ْح ُي ب َ
ب فيه َ
َ َ

ِ
ِ
الح ْم ِد
ت لِوائِِه َوقَ ْد ُخ َّ
يع ُّ
ص فَ ْ
الر ْس ِل تَ ْح َ
ضالً ُدونَـ ُهم بِل َوا َ
نَبِي َجـم ـ ـ ـ ُ
وقوله(:)3
اهـى
ح ال يَـتَـنَ َ
ْ
والم ْد ُ
والمصطَـ ـ َفى َ

والم ْجـتـَب ـَى
هو ْ
أح َم ـ ـ ُد ُ
وم َحـ َّم ُد ُ

حتيلنا األبيات الشعرية السابقة على الكثري من اآليات القرآنية اليت جاءت يف ذكر الرسول الكرمي
ومدحه ،وبيان مقامه عند ربه ومنزلته بني العباد ،منها قوله تعاىل " :وإِ ْذ قَ َ ِ
يسى ابْ ُن َم ْريَ َم يَا بَنِي
َ
ّ
ال ع َ
ِ
ي ِمن التـ ِ
ِ
ِ
إِسرائِيل إِني رس ُ ِ
اس ُمهُ
َّوَراة َوُمبَش ًرا بَِر ُسول يَأْتِي م ْن بَـ ْعدي ْ
ول اللَّه إِلَْي ُك ْم ُم َ
صدقًا ل َما بَـْي َن يَ َد َّ َ ْ
َُ
َْ َ
أَحم ُد فَـلَ َّما جاء ُهم بِالْبـيـنَ ِ
ات قَالُوا َه َذا ِس ْحر ُمبِين" (الصف  ،)10وقوله تعاىلَ " :وَما ُم َح َّمد إَِّال َر ُسول
ََ ْ َ
َْ
ِ
ِ
ض َّر
ت ِمن قَـْب ِل ِه ُّ
قَ ْد َخلَ ْ
ب َعلَى َع ِقبَـْي ِه فَـلَن يَ ُ
الر ُس ُل أَفَِإن َّم َ
ات أ َْو قُت َل ان َق َلْبتُ ْم َعلَى أَ ْع َقابِ ُك ْم َوَمن يَن َقل ْ
اللَّه َشيئًا وسيج ِزي اللَّه َّ ِ
وجل نبيه
ُ
َ ْ َ ََ ْ
خص هبما اهلل ّ
ين" (آل عمران  ،)111فاالمسان حممد وأمحدّ ،
الشاك ِر َ
عز ّ
( - )1تسليم طيبة :املديح النبوي عند شوقي وإقبال ،رسالة دكتوراه ،جامعة بنجاب ،الهور ،باكستان7112 ،م ،ص .108
( - )2الثغري :ديوانه ،ص .11
( - )3املصدر نقسه ،ص .414
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حممدا " ،ومها امسان خصوصيان بالطالع األسعد ،منع اهلل تعاىل أن يسمى هبما قبل زمانه أحد من الناس،
لئال يدخل على القلوب الضعيفة شك والتباس ،وهو أمحد احلامدين واحملمودين ،وأكثر الناس محدا وهو
حامل لواء احلمد"(.)1
فالشاعر وظف امسي النيب (صلى اهلل عليه وسلم) أمحدا وحممدا ،حمافظا على بعدمها الداليل الوارد
يف النص القرآين الذي يتمحور حول معاين التكرمي والتبجيل واملدح ،و الستدعاء النص الديين أثره البالغ يف
إثارة ملشاعر املتلقي ،وحتفيز لذاكرته املفعمة باملشاعر الدينية واملعاين القرآنية
كما اجد يف شعر الثغري توظيف اسم "النيب" ،عند حديثه عن الرسول الكرمي حممد (صلى اهلل عليه
وسلم) ،مثل قوله(:)2
ِ
الو ْح ُي ِم ْن ِعْن ِد َرب ِه
نَبي أَتَاهُ َ

فَـبَالَ َغ فْي تَـْب ِل ِيغ ِه لِ ْلـ ـ ـ َوَرى طَُّرا

وقوله(:)3
ض ـ ـ ـ َل َخ ْل ِقـ ـ ـ ِه
نَبِي َرآهُ اهللُ أفْ َ

فَأَرسلَه بِالحق لِْل َخ ْل ِق ه ِ
اديَا
َ
َْ ُ َ
مثل قوله" :يَا أَيُّـ َها
ك اللَّهُ َوَم ِن
َح ْسبُ َ

وجل نبيه حممد (صلى اهلل عليه وسلم)،
يب كثريا ما خاطب هبا اهلل ّ
عز ّ
لفظة ن ّ
اك َش ِ
اه ًدا َوُمبَش ًرا َونَ ِذ ًيرا" (األحزاب  ،)14وقوله" :يَا أَيُّـ َها النَّبِ ُّي
النَّبِ ُّي إِنَّا أ َْر َس ْلنَ َ
اتَّـبـع َ ِ
ِِ
ين" ،فالثغري استلهم ألفاظه ومعانيه يف مدح النيب (صلى اهلل عليه وسلم) من النص
ََ
ك م َن ال ُْم ْؤمن َ
القرآين وصاغها يف قالب شعري حمافظا على سلطة النص الديين وقداسته ،مستفيدا من ثراء داللته وقوة
ألفاظه.

وكثريا ما يردد الشاعر لفظة "رسول" مبختلف اشتقاقاهتا يف حديثه عن النيب حممد (صلى اهلل عليه
وسلم) ،من ذلك قوله(:)4
الحق لِْلـ ـ ـ َخ ْل ِق َر ْح َمةً
فَـيَا ُمـ ْر َسالً بِ َ

الح ْش َرا
وم ْش َكى َش ْك ُ
واه ْم إذَا َوَر ُدوا َ
َ

( - )1تسليم طيبة :املديح النبوي عند شوقي وإقبال ،ص .411
( - )2الثغري  ،ديوانه ،ص .88
( - )3املصدر نفسه :ص.480
( - )4املصدر نقسه ،ص.88:
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وقوله(:)1
يـب ـ ـ ـ ـ َدأ بِ ِه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـذ ْكر ِ
يم ويُ ْختَ ُم
َْ
ُ َ
الحك ُ

الرس ِل ِ
الك َراِم َو َخْيـ َر َم ْن
يَا َخاتِ َم ُّ ْ
وقوله(:)2
ول ِ
وَكم لِر ُس ِ
ت
اهلل ِم ْن آية َس َم ْ
ْ َ

َع ِن األلْ ِ
ف وال ـ ـ ـ ـ ـ ُق ْرآ ُن آيَـتُهُ ال ُكْبـ َرى

فهذا االسم "الرسول" خاطب به اهلل عز وجل نبيه حممدا يف أكثر من موضع مثل قوله تعاىلَ " :وَما
أَرسلْنَا ِمن َّرسول إَِّال لِيطَ َ ِِ ِ َّ ِ
ِ َّ
استَـغْ َف َر لَ ُه ُم
س ُه ْم َجاءُ َ
استَـغْ َف ُروا اللَّهَ َو ْ
وك فَ ْ
ُ
ُ
َْ
اع بإ ْذن الله َولَ ْو أَنَّـ ُه ْم إذ ظلَ ُموا أَن ُف َ
ِ
َحد من ر َجالِ ُك ْم َولَ ِكن
الر ُس ُ
َّ
يما" (النساء  ،)01وقولهَّ " :ما َكا َن ُم َح َّمد أَبَا أ َ
ول لََو َج ُدوا اللَّهَ تَـ َّوابًا َّرح ً
ِ
َّرس َ َّ ِ
ِ
ِ
يما" (األحزاب  ،)01وقوله" :إنَّهُ لََق ْو ُل َر ُسول َك ِريم"
ُ
ين َوَكا َن اللَّهُ ب ُكل َش ْيء َعل ً
ول الله َو َخاتَ َم النَّبي َ
(التكوير .)11
وقد تناسبت اآليات القرآنية مع السياق الشعري ،وجاءت رؤية الشاعر متوائمة مع النص القرآين
منسجمة مع دالالته ،فالثغري يرى يف النيب الكرمي (صلى اهلل عليه وسلم) أنه رسول من اهلل ،جاء بالدين
احلق للناس أمجعني هلدايتهم إىل الطريق املستقيم ،وأنه مؤيد بالقرآن الكرمي الذي هو آيته الكربى ،وهي
ّ
املعاين نفسها اليت وردت يف اآليات السابقة ،كما استفاد الشاعر من البنية الرتكيبية لآليات القرآنية حيث
جاء اسم الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،مضافا أو موصوفا يف قوله ":يا خامت الرسل الكرام" وقوله" وكم
لرسول اهلل" وهي الصيغ نفسها اليت وردت يف النص القرآين" رسول اهلل ،ورسول كرمي" ،فتناص الثغري مع
النص القرآين ساهم يف تعضيد املعىن وتقوية الداللة ،وحتقيق القبول والتأثري لدى املتلقي.
كما استغل الشاعر ألفاظا أخرى للداللة على صفات وصف هبا الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) مثل
لفظيت "بشري ونذير" ،يف قوله(:)3
بَ ِشير نَ ِذير بَـْي َن َكْتـ َفْي ِه َخاتَم

ِِ
ائل والنُّ ْذ َرا
به َختَ َم اهللُ َ
الر َس َ

( - )1الثغري التلمساين ،ديوانه  ،ص.441 :
( - )2املصدر نفسه ،ص.91 :
( - )3نفسه ،ص .88
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ْناك ِ
شاه ًدا َوُمبَش ًرا َونَ ِذ ًيرا" (الفتح  ،)18وقوله:
فالبيت الشعري يتناص مع قوله تعاىل" :إِنَّا أ َْر َسل َ
َّاس بَ ِش ًيرا َونَ ِذ ًيرا َولَ ِك َّن أَ ْكثَـ َر الن ِ
اك إَِّال َكافَّةً لِلن ِ
اك
َّاس َال يَـ ْعلَ ُمو َن"(سبأ ،)78وقوله" :إنَّا أ َْر َسلْنَ َ
" َوَما أ َْر َسلْنَ َ
ْحق بَ ِش ًيرا َونَ ِذ ًيرا َوإِن م ْن أ َُّمة إَِّال َخ َال ِف َيها نَ ِذير" (فاطر  ،)71فشاعرنا ينهل من ذخرية خطابية قرآنية
بِال َ
ثريّة ،من شأهنا أن حتقق له االستجابة والقبول لدى املتلقي ألنه يستهدف الذاكرة الدينية اليت تشكل
املوروث العام والشخصي للقارئ.
 -3أسماء القرآن الكريم:
كثريا ما يستدعي الثغري األلفاظ ال ّدالة على أمساء القرآن الكرمي ،لتوظيفها يف سياقاته الشعرية،
وللقرآن أمساء كثرية منها :الق رآن ،الكتاب ،الذكر ،الروح ،النور ،الفرقان ،الربهان ،املوعظة ،الشفاء ،وهي
تعرب عن أمساء وأوصاف القرآن الكرمي ،وعن اآلثار املرتتبة عن العمل بآياته ،واحلياة الناجتة عن كل ذلك،
ّ
والثغري عندما يستحضر هذه األمساء واألوصاف ينطلق من رؤية ذاتية ،وجتربة شخصية سببها التفاعل
ال نفسي مع آيات القرآن الكرمي ،الناتج عن طبيعة تكوينه الثقايف الذي غلب عليه الطابع الديين السائد
يف عصره ،لذلك يكثر من توظيف أمساء وألفاظ القرآن الكرمي ،ومن بني األمساء الواردة يف الديوان لفظة
"القرآن" ،يقول(:)1
وز َم ْن يُـ ْه َدى
فَـيَا ُح ْس َن َما يَـ ْه ِدي ويَا فَ َ

ِ
اله َدى
وأَ ْعظَ ُم َها ال ُق ْرآ ُن يَـ ْهدى لنَا ُ

َه َذا الْ ُق ْرآ َن يَـ ْه ِدي لِلَّتِي ِه َي أَقـ َْو ُم َويُـبَش ُر
(اإلسراء  ،)11فأخذ يف الشطر األول عبارة

تناص الشاعر يف هذا البيت مع قوله تعاىل" :إِ َّن
الْم ْؤِمنِ َّ ِ
الصالِح ِ
ات أ َّ
َج ًرا َكبِ ًيرا"
َن لَ ُه ْم أ ْ
ين يَـ ْع َملُو َن َّ َ
ين الذ َ
ُ َ
غري اللفظ وحافظ على املعىن املرتبط بالنتائج املرتتبة
القرآن الكرمي "القرآن يهدي" ،ويف الشطر الثاين ّ
عرب عنها الشاعر بصيغة التعجب
عن العمل بتعاليم القرآن الكرمي من األجر العظيم واجلزاء احلسنّ ،
السماعي "يا حسن ما يهدي ويا فوز من يهدى !" ،وبذلك تضافر النص القرآين مع النص الشعري
ّ
لتحقيق املعىن وإنتاج الداللة.
كما يستعمل الثغري لفظ "الكتاب" عند حديثه عن القرآن الكرمي ،وما تضمنه من أحكام شرعية
وقيم روحية ،مثل قوله(:)2
( - )1الثغري ،ديوانه نفسه ،ص .11
( - )2املصدر نفسه ،ص ،441
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سى يُـثْنِي َعلَ ِيه ُم َقصر
َماذَا َع َ

وبِـمـ ْد ِح ِه نَـ َ ِ
الم ْح َك ُم
زل الكتَ ُ
َ
اب ُ
َ َ

يعرب عن عجزه على استيفاء مدح النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،فكيف ميكن مدح
فالشاعر ّ
وجل يف كتابه الكرمي ،وقد استقى الشاعر هذا املعىن من آيات كثرية تتحدث عن فضل
من مدحه املوىل ّ
عز ّ
النيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) يف تبليغ رسالة ربه وهداية الناس إىل الطريق املستقيم واملنهج القومي ،مثل
ِ
ِ
ِ
قوله تعاىلَ " :ك َما أ َْر َسلْنَا فِي ُك ْم َر ُس ً
ْمةَ
وال من ُك ْم يَـْتـلُو َعلَْي ُك ْم آيَاتنَا َويُـ َزكي ُك ْم َويُـ َعل ُم ُك ُم الْكتَ َ
اب َوالْحك َ
ت ِم ْن
ت آيَاتُه ثُ َّم فُصلَ ْ
َويُـ َعل ُم ُكم َّما لَ ْم تَ ُكونُوا تَـ ْعلَ ُمو َن" (البقرة  ، .)141وقوله تعاىل  ":اَلََر كِتَاب أُ ْح ِك َم ْ
لَ ُد ْن َح ِكيم َخبِير"(هود  ،)1فالقرآن مرتبط باحلكمة واملوعظة احلسنة وهذا املعىن كثريا ما يعرضه الشاعر يف
سياقاته الشعرية بصيغ وتراكيب متنوعة

ومن مناذج استدعاء النص الشعري للنص القرآين ،يف ألفاظه املرتبطة بأمساء القرآن الكرمي قول
الثغري(:)1
الو ْح ِي الَّ ِذي يُـْتـلَى فََال
ُمتَـنَـ َّز ُل َ

سـمع يـم ُّل َ ِ
سأَ ُم
َْ َ
سان يَ َ
وال ل َ

وقوله(:)2
ُّ
الو ْح ُي الَّ ِذي إِ ْع َج ُ
ازهُ
َوأَ َجل َها َ

ُمتَ َجـ ـ ـ ـ ِدد بِتَـ ـ ـ ـ ـ َج ُّد ِد األيَّ ِام

يتقاطع الشاعر يف البيتني السابقني مع العديد من النصوص القرآنية ،إما على مستوى البنية اللفظية
اليت استحضرها بشكل صريح مباشر ،أو على مستوى البنية املعنوية اليت استمدها من النص القرآين وأعاد
تشكلها مبا يناسب النص احلاضر ،فشاعرنا يشكل بناءه الشعري من رؤية الفقيه الذي يق ّدس النص القرآين
املنزل على النيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) قد سحر األلباب
وميجده ،فريى يف البيت األول أ ّن الوحي ّ
والعقول بفصاحته وحكمته ومجال أسلوبه ،يتلوه الكبار والصغار صباح مساء فال متلّه اآلذان وال تسأم منه
األلسن ،وبذلك يتقاطع النص الشعري مع العديد من النصوص القرآنية كقوله تعاىل" :أ ََولَ ْم يَك ِْف ِه ْم أَنَّا
أَنزلْنَا َعلَي َ ِ
ك لََر ْح َمةً َوِذ ْك َرى لَِق ْوم يُـ ْؤِمنُو َن" (العنكبوت  ،)41وقوله
اب يُـْتـلَى َعلَْي ِه ْم إِ َّن فِي ذَلِ َ
ْ
َ
ك الْكتَ َ
ِ
اسأَلُوا أ َْه َل الذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم َال تَـ ْعلَ ُمو َن"(النحل
تعاىلَ " :وَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَـْبلِ َ
ك إَِّال ِر َج ًاال نُّوحي إِلَْي ِه ْم فَ ْ
.)10
( - )1املصدر السابق ،ص .441
( - )2نفسه ،ص .414
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ويشري الشاعر يف قوله" :متجدد بتجدد األيام" ،إىل لطيفة هامة من لطائف القرآن الكرمي وهي أنه
صاحل لكل زمان ومكان ،وأ ّن فيه من احلكمة والعلم والوعظ ما يصلح ملواجهة أي مشكلة أو قضية طارئة،
فنوره مستمر وحكمته دائمة وهديه متواصل ،فهو املعجزة اخلالدة اليت ال ينتهي إعجازها ،وهذا املعىن يدل
على إدراك شاعرنا للظاهرة القرآنية ،وفهم أبعادها وأسرارها.
ومن أمساء القرآن الكرمي اليت ذكرها شاعرنا "النور ،الربهان ،واحلجة"،وهي من امساء القرآن الكرمي وقد
اجتمعت يف قوله(:)1
بِ َها حلَل الدي ِن الحنِ ِ
يف تُـ َرَّم ُم
َ
ُ ُ

والح َّجةُ الَّتِي
ور والبُـ ْرَها ُن ُ
ُه َو النُّ ُ

تزامحت يف هذا البيت مفردات قرآنية كثرية ،شكلت البنية السطحية للبيت الشعري ،فألفاظ "النّور،
الربهان ،احلجة ،الدين احلنيف" ،حتيل املتلقي على نصوص قرآنية كثرية ،فهي مبثابة معامل ظاهرة تكتنز
مضامني قرآنية متعددة ،حيث اعتمد شاعرنا على اإلشارة والتلميح ،تاركا للقارئ مهمة حماورة النص
الشعري وقراءة التعالقات النصية الواردة فيه ،فمن النصوص القرآنية اليت حتيلنا علبها ألفاظ البيت الشعري
مايلي:
 النور :الكثري من اآليات الكرمية تصف القرآن الكرمي بالنور وهو نور معنوي ،نور القلوب والبصائر ،نورِ
ك لِتُ ْخرِج النَّاس ِمن الظُّلُم ِ
ات إِلَى النُّوِر بِِإ ْذ ِن َرب ِه ْم إِلَى
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ
احلق واهلداية ،يقول تعاىل" :كتَاب أ َ
َ
َ
َ َ
ِ ِ
اط الْع ِزي ِز ال ِ ِ
اء ُك ْم ِم َن اللَّ ِه نُور َوكِتَاب ُمبِين" (املائدة  ،)14وقوله:
ص َر َ
َ
ْحميد" (إبراهيم  ،)11وقوله" :قَ ْد َج َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َنزلْنَا َواللَّهُ بِ َما تَـ ْع َملُو َن َخبِير" (التغابن  ،)18فالقرآن نور يشرق يف
"فَآمنُوا بِاللَّه َوَر ُسوله َوالنُّوِر الَّذي أ َ
قلب املؤمن فيزهر إميانا وسعادة وخريا.
وجل لعباده على كل ما يتعلق حبياة اإلنسان وعقيدته ،ميكن
 البرهان :القرآن برهان ودليل من املوىل ّعز ّ

اء ُكم بُـ ْرَهان من َّرب ُك ْم َوأَ َنزلْنَا
االعتماد عليه ملواجهة طوارئ احلياة ،يقول اهلل تعاىل" :يَا أَيُّـ َها الن ُ
َّاس قَ ْد َج َ
ورا ُّمبِينًا" (النساء .)121
إِلَْي ُك ْم نُ ً
ِِ
ْح َّجةُ
 الحجة :وهو حجة أقامها اهلل على عباده من خالل الرسل والكتب ،يقول تعاىل" :قُ ْل فَللَّه ال ُالْبالِغَةُ ۖ فَـلَو َشاء لَه َدا ُكم أ ِ
ين" (األنعام .)111
ْ َ َ ْ ْ
َ
َج َمع َ
( - )1املصدر السابق ،ص .421
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 الدين الحنيف :لفظة احلنيف اصطالحا هو املسلم الذي يتحنف عن األديان حىت مييل عنها إىل الديناحلق ،وقيل هو الذي يستقبل قبلة البيت احلرام على دين إبراهيم ،وقيل كل من أسلم ألمر اهلل ومل يـلتو فهو
حنيف ،وقد تكرر ورود كلمة حنيف يف القرآن الكرمي للداللة على أهل الدين احلق الصحيح ،ووصف به
()1
َن اتَّبِع ِملَّةَ إِبـر ِ
ك أِ
عز وجل" :ثُ َّم أ َْو َح ْيـنَا إِ
يم
اه
ي
ل
يقول
،
دين إبراهيم عليه السالم يف أكثر من موضع
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ّ
َ َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ك لِلدي ِن َحنِي ًفا َوَال تَ ُكونَ َّن ِم َن
ين" (النحل  ،)170وقولهَ " :وأَ ْن أَقِ ْم َو ْج َه َ
َحني ًفا َوَما َكا َن م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ِ
ين" (يونس .)114
ال ُْم ْش ِرك َ
فالتناص يف هذا البيت متّ باستحضار الشاعر نصوصا قرآنية عن طريق اإلشارة املركزة ،حبيث تغدو
هذه اإلشارة مبثابة االستحضار الكامل لتلك النصوص ،وغالبا ما يعتمد هذا النوع من التناص على لفظة
واحدة أو اثنتني ،كما يتميز هذا النوع من التناص بقدرة كبرية على التكثيف واإلجياز ،مع الدقة يف التعبري،
حيث تثري املفردة املستحضرة وجدان املتلقي ومشاعره ،وتنقله إىل أجواء النص املستحضر بسرعة فائقة
وبأقل قدر ممكن من الكلمات(.)2
ب -المستوى التركيبي:
يقوم فيه الشاعر باستدعاء النص القرآين واستحضاره وإدراجه يف نصه الشعري بشكل صريح مباشر،
حمافظا على داللته وسياقه وبنيته اللفظية والرتكيبية ،أو يقوم بتغيري بسيط يف تركيبه ،دون املساس جبوهره،
ويكثر هذا النوع من التناص يف شعر الثغري بسب طبيعة ثقافته الدينية اليت تنظر نظرة التقديس واالحرتام
لبعض النصوص واملرجعيات السيما الدينية منها ،ويظهر التناص الرتكييب يف شعره بأشكال متنوعة أمهها:
-1التركيب غير المحور:
يقول الثغري يف حديثه عن نزول الوحي من قبل جربيل (عليه السالم)(:)3
اب قَـ ْو ِسْي ِن َوقْـ َفةً
َدنَا فَـتَ َدلَّى قَ َ

ِ
سافَ ِة فَا ْعلَ ُموا
س ُدنُـ ًوا ب َ
الم َ
ولَْي َ

فهو هنا يتحدث عن الوحي الذي جاء به الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،بواسطة جربيل علبه
اب قَـ ْو َسْي ِن أ َْو أَ ْدنَى"( النجم  ،)11-18اليت
السالم فاستحضر اآلية الكرمية " :ثُ َّم َدنَا فَـتَ َدلَّى  ،فَ َكا َن قَ َ
( - )1املوسوعة اإلسالمية ،ص .188
( - )2عبد القادر راحبي ،مقال :صور التناص الديين يف اخلاطب الشعري اجلزائري إلياذة اجلزائر منوذجا ،جملة .جامعة تلمسان ،عدد  ،4041-44ص .81
( - )3الثغري ،ديوانه ،ص .422
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تشري إىل هبوط جربيل علبه السالم إىل األرض واقرتابه من حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ،حىت كان بينه
وبني حممد بقدرمها إذا مدا( ،)1وحافظ الشاعر على الرتكيب القرآين دون تغيري ،معتمدا على اجرتار النص
الديين مستحضرا الرتكيب يشكل مباشر ألن سياق النصني الديين والشعري هو ذاته ،ولعل براعة الشاعر
هنا تكمن يف قدرته على إدراج الرتكيب القرآين يف نصه الشعري بشكل منسجم ومتناسق.
وبالشكل ذاته يتحدث عن متسكه باإلسالم ،واتباعه السنة النبوية وارتباطه بالنيب حممد (صلى اهلل
عليه وسلم) ،يف قوله(:)2
بِ ِ
ِ
ص ُم
الوثْـ َقى التي ال تُـ ْف َ
ُ
الع ْرَوة ُ

إِني بِ ِج ِ
ك َواثِق ُم ْستَ ْم ِسك
اه َ

فالشاعر واثق يف اتّباعه لسنة النيب (صلى اهلل عليه وسلم) متمسك بتعاليم اإلسالم ،ولرتسيخ الداللة
الر ْش ُد ِم َن الْغَي فَ َمن يَ ْك ُف ْر
اتكأ على النص القرآين يف قوله تعاىلَ " :ال إِ ْك َر َاه فِي الدي ِن قَد تَّـبَـيَّ َن ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ام لَ َها َواللَّهُ َس ِميع َع ِليم" (البقرة ،)740
سَ
بِالطَّاغُوت َويُـ ْؤمن بِاللَّه فَـ َقد ْ
صَ
ك بِال ُْع ْرَوة ال ُْوثْـ َقى َال انف َ
استَ ْم َ
مسك من الدين بأقوى سبب ،وشبه ذلك بالعروة الوثقى القوية اليت ال تنفصم
فاآلية الكرمية تشري إىل الت ّ
الضحاك هي" :ال إله إال هلل"( ،)3ونالحظ أن
فـربطها شديد ،قال جماهد ":العروة الوثقى اإلميان ،وقال
ّ
النصني الشعري والقرآين قد تالمحا وانسجما وساعدا على إنتاج الداللة وتعميقها.
إ ّن الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) هو خامت األنبياء وأفضل املرسلني ،له املقام احملمود واملنزلة الرفيعة
وجل ،اجتباه ربه وفضله على العاملني ،وكثريا ما تناول شعراء املديح النبوي هذا املعىن
عند اهلل ّ
عز ّ
مستلهمني ذلك من النصوص الدينية اليت تتحدث عن فضل املوىل عز وجل على نبيه الكرمي ،ويف هذا
السياق يقول الثغري(:)4
ض َل اإلتْـ َم ِام
فِي ُكـل أَ ْم ـر أَفْ ـ ـ ـ َ

ِ
فَأَتَـ َّم نِـ ْعـ َمتَ ـهُ َعلَ ـْيه َربُّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُ
ضالً ِم ْن لَ ُدنْهُ َوَر ْح َم ًة
َو َحبَاهُ فَ ْ

ِ
ِ
األو َه ِام
بِ َمواهب لم تَ ْج ِر في ْ

( - )1ابن كثري :خمتصر تفسري ابن كثري ،مج ،2ص.218
( - )2الثغري ،ديوانه ،ص.441
( - )3ابن كثري :خمتصر تفسري ابن كثري ،مج ،4ص .424
( - )4الثغري :ديوانه ،ص .414
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ك ِمن تَأْ ِو ِ
يل
ك َويُـ َعل ُم َ
يك َربُّ َ
ك يَ ْجتَبِ َ
فالشطر األول من البيت األول مأخوذ من قوله تعاىل َ " :وَك َذلِ َ
آل يـع ُقوب َكما أَتَ َّمها علَى أَبـوي َ ِ
ِ ِ
ْاألَح ِ
اد ِ
يم َوإِ ْس َحا َق إِ َّن
يث َويُتِ ُّم نِ ْع َمتَهُ َعلَْي َ
ك َو َعلَى ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ
َ
ك من قَـْب ُل إبْـ َراه َ
ك َعلِيم َح ِكيم" (يوسف .)0
َربَّ َ
واستحضر الشاعر قصة سيدنا يوسف عليه السالم ،واملعاناة اليت عاشها من كيد إخوته له ،الذين
رموه يف اجلب ،مث بيعه يف سوق النخاسة لعزيز مصر ،وكيد امرأة العزيز له ودخوله السجن ،ليأيت يف األخري
ك
نصر اهلل تعاىل وفضله ،حيث أخرج من السجن وتبوأ أعلى املراتب يف مصر ،يقول احلق تعاىلَ " :وَك َذلِ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ثيَ ِ
ف فِي ْاأل َْر ِ
ين"
يب بَِر ْح َمتِنَا َمن نَّ َ
وس َ
يع أ ْ
شاءُ َوَال نُض ُ
ض يَـَتبَـ َّوأُ م ْنـ َها َحْي ُ َ
َم َّكنَّا ليُ ُ
َج َر ال ُْم ْحسن َ
شاءُ نُص ُ
(يوسف .)40
وهذه القصة تذكرنا مبسرية سيدنا حممد (صلى اهلل عليه وسلم) الذي عاىن كثريا من كيد كفار قريش،
رد كيد الظاملني وتبليغ الرسالة ونشر
وكابد األهوال يف سبيل نشر رسالة ربه ،ليتمكن يف آخر املطاف من ّ
الدعوة ،فهناك تشابه بني قصة يوسف عليه السالم وقصة سيدنا حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ،بل هي
ِ
اء ُه ْم
َس ُّ
مشيئة اهلل يف مجيع األنبياء واملرسلني لقوله تعاىلَ " :حتَّى إِذَا ْ
الر ُس ُل َوظَنُّوا أَنَّـ ُه ْم قَ ْد ُكذبُوا َج َ
استَـْيأ َ
ِ
ِ
ين" (يوسف .)111
ص ُرنَا فَـنُج َي َمن نَّ َ
نَ ْ
شاءُ َوَال يُـ َرُّد بَأ ُ
ْسنَا َع ِن الْ َق ْوم ال ُْم ْج ِرم َ
أما البيت الثاين فاستمده الشاعر من قوله تعاىل" :إِ ْذ أَوى ال ِْفْتـيةُ إِلَى الْ َك ْه ِ
ف فَـ َقالُوا َربَّـنَا آتِنَا ِمن
َ
َ
نك َر ْح َمةً َو َهي ْئ لَنَا ِم ْن أ َْم ِرنَا َر َش ًدا" (الكهف .)11
لَّ ُد َ

فالشاعر استدعى دعاء أهل الكهف "ربنا آتنا من لدنك رمحة" ،الذي ورد يف صيغة إنشائية وحوله
إىل صيغة إخبارية ،يف قوله" :وحباه فضال من لدنه ورمحة" ،لينسجم مع سياقه الشعري القائم على مدح
النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،وسرد خصاله وعرض مكارمه ،وذكر فضائل املوىل عز وجل عليه وعنايته به.
ويقول شاعرنا يف مدح أيب زيّان حممد بن أيب محو الثاين -أحد حكام الدولة الزيانية -وعرض عنايته

بالقرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف (:)1

ِ
اب لَهُ نَ ْج ُر*
ين طَ َ
َزكا مْنهُ نَ ْجــ ،ـل َح َ

وإِ َّن أَب ـا َزيَّـ ـ ِ
ان َزيْ ـ ـ ـن لِـ َذات ـِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه
َ َ
( - )1الثغري  :ديوانه ،ص.19 ،18
* النجر:احلسب واللون.
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وقَ ْد َح َذ َق ال ُق ْرآ َن ح ْذ َق ُم َجود

ِ
الص ْد ُر
ح َّ
ب َوانْ َ
ش َر َ
فَأَ ْش َر َق مْن ـهُ ال َق ْل ُ

ويـْتـلُـو كِ ـتَاب ِ
اهلل واهللُ َحافِ ـ ـ ـظ
َ
ََ

اب ِ
لِتَـ ـ ـالِي كَِتـ ـ ِ
ظ ال ـ ـذ ْك ُر
اهلل َما ُح ـ ـ ِف َ

ميدح الشاعر اجل السلطان مبناسبة حفظه للقرآن الكرمي ،ويبني فضائل قراءة القرآن وأثر ذلك
على النفس ،فالقرآن الكرمي نور تشرق به القلوب وتطمئن به النفوس ،وهتتدي به العقول ،فاستعار الشاعر
بعض صور اهلدي القرآين لتشكيل صورته الشعرية وتعميق داللتها ،فعبارة "أشرق منه القلب" وعبارة "انشرح
الصدر" ،مستوحيتان العديد من النصوص القرآنية نذكر منها قوله تعاىل" :فَ َمن يُ ِرِد اللَّهُ أَن يَـ ْه ِديَهُ يَ ْش َر ْح
ِ
ص ْد َرهُ لِ ِْْل ْس َالِم فَـ ُه َو َعلَى نُور من َّرب ِه" (الزمر
ح اللَّهُ َ
َ
ص ْد َرهُ ل ِْْل ْس َالِم " (األنعام  ،)104وقوله" :أَفَ َمن َش َر َ
 ،) 77وقد سئل الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) كيف يشرح صدره يا رسول اهلل؟ قال" :نور يقذف فيه
فينشرح له وينفسح").(1
أما البيت الثالث فبناه الشاعر اعتمادا على آيتني كرميتني ،وظف األوىل يف الشطر األول يف عبارة
ِ
ِ
ِ َّ ِ
اه ْم
اب اللَّ ِه َوأَقَ ُاموا َّ
الص َالةَ َوأَن َف ُقوا م َّما َرَزقـْنَ ُ
ين يَـْتـلُو َن كتَ َ
"يتلو كتاب اهلل" ،وذلك يف قوله تعاىل" :إ َّن الذ َ
ِس ًّرا و َع َالنِيَةً يَـ ْر ُجو َن تِ َج َّ
ور" (فاطر  ،)71والعبارة الثانية "اهلل حافظ لتايل الكتاب ما حفظ الذكر"
ارةً لن تَـبُ َ
َ
َ
استعارها الشاعر مم قوله تعاىل" :إِنَّا نَ ْح ُن نَـ َّزلْنَا الذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِظُو َن" (احلجر  ،)11فرغم اختالف
السياق بني النصني احلاضر والغائب ،حيث تشري اآلية إىل حفظ اهلل عز وجل للقرآن الكرمي من التحريف
والضياع ،فيما يشري قول الشاعر إىل حفظ اهلل تعاىل حلافظ كتاب اهلل ،رغم هذا االختالف فإن الشاعر
استطاع املواءمة بني النص القرآين والشعري يف سياق جديد وبنية منسجمة يف تركيبها حمكمة يف بنائها.
ويف سياق املديح النبوي يقول الثغري مادحا املصطفى (صلى اهلل عليه وسلم)):(2
ِ
ين بِ ِه َعلَى
يَـتَـَنـ َّز ُل ال ـ ُّر ُ
وح األم ُ

صلُّـ ـ ـ ـوا َعلَْي ِه َو َسل ُموا
الوَرى َ
َخْي ِر َ

ُهو ر ْحمةُ ِ
اهلل الَّتِي يَـ ْه ِمى بِ َها
َ َ َ

المبِي ِن ويَ ْح ُك ُم
فِي َ
الخ ْل ِق َ
بالحق ُ

يتناص البيتان مع بعض النصوص القرآنية على مستوى البنيتني الرتكيبية واملعنوية ،فالرتاكيب اليت
استعملها الشاعر يف البيتني"يتنزل الروح األمني ،صلوا عليه وسلموا ،هو رمحة اهلل ،احلق املبني" ،هي تراكيب
) - (1ابن كثري :خمتصر تفسري ابن كثري ،مج ،4ص .148
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َّ ِ
ِ
قرآنية ،فالعبارة األوىل مقتبسة من قوله تعاىل" :إِ َّن اللَّهَ َوَم َالئِ َكتَهُ يُ َ ُّ
آمنُوا
ين َ
صلو َن َعلَى النَّبي يَا أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ِ
يما" (األحزاب  ،)40وعبارة "هو رمحة اهلل" مستمدة من اآلية الكرمية" :فَبِ َما َر ْح َمة
َ
صلُّوا َعلَْيه َو َسل ُموا تَ ْسل ً
ظ الْ َقل ِ
ك " (آل عمران  ،)114وعبارة "احلق
نت فَظًّا غَِلي َ
ْب َالن َفضُّوا ِم ْن َح ْولِ َ
نت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك َ
م َن اللَّ ِه لِ َ
ْحق ال ُْمبِي ِن" (النمل .)21
املبني" مستعارة من قول اهلل تعاىل" :فَـتَـ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه إِنَّ َ
ك َعلَى ال َ
كرس حضوره بشكل مباشر ،مستدعيا ألفاظه وتراكيبه ،ونظر إليه نظرة
فالشاعر ّ
اجرت النص القرآين و ّ
تقديس ،فوظفه دون تغيري يذكر على مستوى داللة األلفاظ وسياقها وطريقة نظمها وترتيبها ،وميكن أن
نعزو ذلك إىل اخللفية الثقافية واللغوية للشاعر ،اليت تغلب عليها الثقافة الدينية اليت غالبا ما تطفو
على سطح عمله الشعري يف شكل ألفاظ وتراكيب قرآنية ،أو ٍ
معان ودالالت ،سواء أكان ذلك عن قصد
أو عن غري قصد منه.
ويذكر الشاعر األماكن املقدسة ملا هلا من خصوصية يف قلوب املسلمني الرتباطها حبياة الرسول
(صلى اهلل عليه وسلم) ،من جهة وببعض الشعائر اإلسالمية كاحلج والعمرة والصالة من جهة ثانية ،وما
حتمله من دالالت مرتبطة مبشاعر املسلمني وعواطفهم الدينية ،ومن أهم هذه الفضاءات املكانية مكة
وبيت اهلل احلرام ،ويف ذلك يقول): (1
اف األَنَام بِ َك ْعب ِة ِ
اهلل ال ـ ـتِي
طَ َ
ُ َ

ِ
اها
لَ ْم يـَ ْج َع ِل البَـْي َ
الح َر َام س َو َ
ت َ

ارَها لِـنَبيـ ـ ـ ِه فِي قَـ ْولِـ ـ ـ ِه
وا ْخ ـ ـتَ َ

ض ـاهـ ـ ـَا
ك قِبـْـلَ ـ ـةً تَـ ْر َ
لَنُ ـ ـ ـ ـ َولِ ـيَـنَّـ ـ ـ ـ ـ َ

طَافُوا بِ َها َسْبـ ًعا َوَم ْه َما قَابَـلُوا

اهـا
ُرْكـ ـ ـ ـ َن اليَ َمـانِـي قبَّـلُـ ـ ـ ـ ـوا يـُ ْمنَ َ

يث َد ُاروا أَ ْو ُج ًها َو ِجـ ـبَـا َها
ِم ْن َح ُ

صالتِهم إِلَْيـ َها َو َّج ُه ـوا
َولَ َدى َ

يف صورة مفعمة باحلركة واحليوية ،ومعربة عن أداء الشعائر الدينية ،يكشف فيها الشاعر عن تعلق
املسلمني يف كل مكان باألماكن املقدسة خصوصا الكعبة الشريفة بيت اهلل احلرام ،حيركهم يف ذلك دافع
احلب واإلميان واالرتباط هبذا املعلم الديين ،فعبارات" :طاف األنام ،طافوا هبا سبعا ،قبلوا ميناها ،واجهوا
أوجها وجباها" تشري إىل الطقوس الدينية اليت ميارسها املسلمون يف مشارق األرض ومغارهبا يوميا يف أوقات
الصالة ،جتاه البيت احلرام ،ويف مواسم احلج والعمرة ،ورس خ الشاعر هذه املعاين والصور من خالل
) - )1املصدر السابق ،ص.414 ،410
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االستفادة من النصوص القرآنية اليت تشري إىل تلك البقاع ،وإعادة صياغتها بالشكل الذي ينسج مع
السياق الشعري.
ففي البيت األول تناص الشاعر مع قوله تعاىل" :إِ َّن أ ََّو َل بـْيت و ِ
ض َع لِلن ِ َّ ِ ِ َّ
ارًكا
َ ُ
َّاس لَلذي ببَك َة ُمبَ َ
ِ
الح َرام" (املائدة  ،)12والبيت الثاين
ين" (آل عمران  ،)10وقولهَ " :ج َع َل ال َك ْعبَةَ الَبْي َ
ت َ
َو ُه ًدى لل َْعالَم َ
استفاد فيه من قوله تعاىل" :قَ ْد نَـرى تَـ َقلُّب وج ِهك فِي َّ ِ
ك
اها فَـ َول َو ْج َه َ
َّك قِ ْبـلَةً تَـ ْر َ
الس َماء فَـلَنُـ َوليَـن َ
َ َْ َ
ضَ
َ
ِِ
وه ُك ْم َشط َْرهُ" (البقرة  ،)111أما البيتان الثالث والرابع
ْح َر ِام َو َحْي ُ
ث َما ُكنتُ ْم فَـ َولُّوا ُو ُج َ
َشط َْر ال َْم ْسجد ال َ
فقد استلهم الشاعر معنامها من قول اهلل عز وجل " :وإِ ْذ بـ َّوأْنا ِإلبراهيم مكا َن الْبـْي ِ
ت أَ ْن ال تُ ْش ِر ْك بِي
َ
َ
َ َ
السج ِ
ود" (احلج  ،)70وهو هنا مل يقم باقتباس ألفاظ من
َشْيئًا َوطَه ْر بَـْيتِ َي للطائفين والقائمين َو ُّ
الرَّك ِع ُّ ُ
امتص مضموهنا ،وأعاد صوغها بأسلوبه اخلاص مكتفيا باقتباس بعض األلفاظ الدالة
اآلية الكرمية ،وإمنا
ّ
عليها.
 -2التركيب المحور:
وهو أن يأخذ الشاعر بعض اللفظ من اآلية القرآنية وخيضعها لرتتيب خاص بتقدمي أو تأخري أو زيادة
أو نقصان ،وفق ما تتطلبه طبيعة الرتكيب الشعري ،ومتطلبات السياق املستهدف من طرف الشاعر ،من
ذلك قوله(:)1
ِ
ِ ِ ِ
ج األَ َسى
فَفي س َعة األَلْطَاف َما يُـ ْف ِر ُ

ِ
ِ
ِ
الع ْس َرا
ب ُ
َوفي َكَنف اليُ ْس ِرين َما يُ ْذه ُ

وفِي رحم ـ ـ ِة الـ ـمولَى إِغَاثَـ ـ ـ ـةُ عب ـ ـ ِدهِ
َْ
َْ
َ َْ َ

ضطََّرا
والَ ِسيَ َما أَ ْن يَ ْد ُع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُ ال َعْب ـ ـ ُد ُم ْ

يف قوله" :يف كنف اليسرين ما يذهب العسر" ،تناص مع اآلية الكرمية " :فَِإ َّن َم َع ال ُْع ْس ِر يُ ْس ًرا ،إِ َّن
َم َع ال ُْع ْس ِر يُ ْس ًرا" (الشرح  ،) 0 ،4وجاء يف تفسري هذه اآلية" :أخرب تعاىل أن مع العسر يوجد اليسر ،مث
أكد هذا اخلرب بقوله" :إِ َّن َم َع ال ُْع ْس ِر يُ ْس ًرا" ،قال احلسن ":كانوا يقولون ال يغلب عسر واحد يسرين اثنني،
وعن قتادة ذكر لنا أن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ب ّشر أصحابه هبذه اآلية فقال ":لن يغلب عسر
يسرين" ،ومعىن هذا أن العسر معرف يف احلالني ،فهو مفرد ،واليسر منكر فتعدد ،وهلذا قال" :لن يغلب
عسر يسرين" ،يعين قوله" :فإن مع العسر يسرا ،إن مع العسر يسرا" فالعسر األول عني الثاين ،واليسر
( - )1الثغري ،ديوانه ،ص.81
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تع ّدد"( ، )1ويظهر أن الشاعر قد أدرك هذا التأويل واطلع على هذه الفكرة واستطاع أن يصوغ هذا املعىن
الوارد يف هذا النص ،من خالل صياغته عبارة موجزة اللفظ رشيقة الرتكيب يف قوله " يف كنف اليسرين ما
يذهب العسر".
ِ
يب ال ُْم ْ
ضطََّر إِذَا َد َعاهُ
أما البيت الثاين فأخذ الشاعر بعض لفظه من اآلية الكرمية" :أ ََّمن يُج ُ
ويك ِ
اء ْاأل َْر ِ
ض أَإِلَه َّم َع اللَّ ِه قَِل ًيال َّما تَ َذ َّك ُرو َن" (النمل  ،)07وهذه اآلية تبني
ف ُّ
ْش ُ
ََ
وء َويَ ْج َعلُ ُك ْم ُخلَ َف َ
الس َ

أن املدعو عند الشدائد واملرجو عند النوازل هو اهلل عز وجل وحده دون سواه ،وقد تعامل الشاعر مع اآلية
القرآنية عن طريق آلية االستدعاء والتحويل ،حيث استحضر اآلية وحتول عن تركيبها إىل تركيب آخر مع
حفاظه على داللتها ومعناها.

ويف حديثه عن فضل النيب على البشرية ودوره يف ختليصها من ظالم اجلاهلية وهدايتها إىل نور احلق
والرشد والنجاح ،يقول يف ختميس له(:)2
ِ ِ
ص َد َعا
اإلر َشاد بِه انْ َ
صْب ُح ْ
ُ

ِ
ص َد َعا
َوبِ ْأم ِر اهلل لََق ْد َ

والخ ْل َق لِنُ ْج ِح الحـَق َد َعا
َ

وأَ َز َ ِ
سنَّتِ ِه البِـ ـ ـ َد َعا
َ
ال ب ُ

فَبِسنَّتِ ِه َ ِ
ص ُموا
الخ ْل ُق قَد ا ْعتَ َ
ُ
حيمل لفظ "الصبح" باإلضافة إىل داللته الزمنية املعروفة ،دالالت أخرى رمزية إحيائية ،فهو يرمز إىل
يدل على شروق النور
تغري احلال أو الوضع أو املوقف من حال سيئ إىل حال حسن ،باعتبار أن الصبح ّ
والضياء بعد ليل مظلم طويل ،فهو يفصل بني مرحلتني متناقضتني ،وجاء يف أمثال العرب قوهلم" :عند
الس رى" ،والشاعر هنا يرى أن البعثة احملمدية صباح إرشاد جاء بعد ليل اجلاهلية ،مث
الصباح حيمد القوم ّ
يبني سبب حدوث ذلك التحول ،واملتمثل جهر الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) بالدعوة يف قول الشاعر
ض َع ِن ال ُْم ْش ِركِين" (اجلجر
اص َد ْ
ع بِ َما تُـ ْؤَم ُر َوأَ ْع ِر ْ
"بأمر اهلل لقد صدع" ،وهو استدعاء لقوله تعاىل" :فَ ْ
 ،)11فالشاعر أخذ املعىن وأدخل تغيريا طفيفا يف الصياغة ،ظهر من خالل حتويل صيغة األمر إىل صيغة
اإلخبار قوله " وبأمر اهلل لقد صدعا " ،ليتناسب مع سياق املديح املوجه للرسول (صلى اهلل عليه وسلم)،
أما يف قوله" :واخللق لنجح احلق دعا" ،فأراد به الدعوة اإلسالمية اليت جاء هبا النيب (صلى اهلل عليه وسلم)،
( - )1ابن كثري ،خمتصر تفسري ابن كثري ،مج ،0ص .040
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يل رب َ ِ ِ
ِ
ْم ِة َوال َْم ْو ِعظَ ِة
ك بالْحك َ
وهي دعوة احلق والنجاح ،استمدها الشاعر من اآلية الكرمية" :ا ْدعُ إِلَى َسب ِ َ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
الْح ِ ِ
اجا ُّمنِ ًيرا"
سنَة َو َجادل ُْهم بِالَّتِي ه َي أ ْ
س ُن" (النحل  ،)104وقوله تعاىلَ " :و َداعيًا إِلَى اللَّه بِِإ ْذنه َوس َر ً
َح َ
ََ

(األحزاب  ،)10ويف املقطع األخري من التخميس يف قوله "فبسنّته اخللق قد اعتصموا" استعار الشاعر عبارة
"اعتصموا"من اآلية" :وا ْعتَ ِ
ص ُموا بِ َحْب ِل اللَّ ِه َج ِم ًيعا َوَال تَـ َف َّرقُوا "(آل عمران  ،)110وجاء يف تفسريها عن
َ

ابن مردويه عن عبد اهلل رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم)" :إن هذا القرآن هو
حبل اهلل املتني وهو النور املبني وهو الشفاء النافع ،عصمة ملن متسك به واجاة ملن اتبعه"(.)1
فالشاعر امتص مضمون اآلية وصرف دالالهتا إىل النيب (صلى اهلل عليه وسلم) مع احملافظة
على سياقها العام ،ألن االعتصام بالسنة هو ذاته االعتصام بالقرآن الكرمي ،وطاعة الرسول (صلى اهلل عليه
وسلم) وهي طاعة هلل عز وجل ،فالكثري من اآليات الكرمية تقرن بني األمرين ،مثل قوله تعاىل" :قُل أ ِ
َط ُيعوا
ْ
ّ ّ
الرسول" (آل عمران " ،)70وأ ِ
ول لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َح ُمو َن" (آل عمران  ،)107و "يَا أَيُّـ َها
الر ُس َ
َط ُيعوا اللَّهَ َو َّ
اهللَ َو َّ ُ
َ
َطيعوا اللَّه وأ ِ
ِ
َّ ِ
ول" (النساء .)41
الر ُس َ
َط ُيعوا َّ
ين َ
آمنُوا أ ُ َ َ
ال ذ َ
ومن مناذج التناص مع العبارات القرآنية والتقاطع معها بشكل مباشر ،قول الشاعر(:)2
ومن يـتـوَّكل فِي ج ِمي ِع أُموِرهِ
ُ
َ َ ْ ََ َ ْ َ

َعلى ِ
اهلل يَـ ْل َقه َك ِفيالً َوَكافِيَا

فالبيت الشعري مستمد من قوله تعاىلَ " :وَم ْن يَـتَـ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه فَـ ُه َو َح ْسبُهُ" (الطالق  ،)0وباملقارنة

بني النصني القرآين والشعري ،نالحظ حفاظ الشاعر على أسلوب بناء العبارة الذي ورد يف أسلوب شرط
مع إضافات لكل من مجلة الشرط وجوابه ،وميكن توضيح التفاعل النصي بالشكل التايل:
النص القرآني:
اسم الشرط

جملة فعل الشرط

الرابط

جملة جواب الشرط

من

يتوكل على اهلل

الفاء

هو حسبه

النص الشعري:

( - )1ابن كثري :خمتصر تفسري ابن كثري ،مج 4ص .201
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اسم الشرط

جملة فعل الشرط

من

يتوكل يف مجيع أموره على اهلل

الرابط

جملة جواب الشرط
يلقه كفيال وكافيا

باملقارنة بني النصني القرآين والشعري نالحظ أن الشاعر انطلق من النص الغائب اعتمادا على آلييت
الشرح والتمطيط من خالل اإلضافات اليت أحلقها جبملة الشرط يف قوله" :مجيع أموره" ،ويف مجله جواب
الشرط يف قوله ":كفيال وكافيا" ،ولعل هذه اإلضافات تطلبتها ضغوط الوزن الشعري وبناء القافية.
جـ -التناص مع الفاصلة القرآنية:
يتميز القرآن الكرمي بطاقته الفنية واإليقاعية الكبرية ،وهي طاقة متعددة األنواع تؤدي وظائف أساسية
أهم تلك الطاقات تظهر يف الفاصلة القرآنية ،اليت متثل أبرز صور التناسق الفين
يف البيان والتبليغ ،ولعل ّ
واإليقاعي يف النص القرآين ،ويقصد هبا" :تلك النهاية اليت تذيّل اآليات القرآنية ،وموقع الفاصلة يشبه موقع
القافية يف البيت الشعري"(.)1
ويرى باحثون آخرون إىل أن الفاصلة القرآنية "أبعد داللة وأوسع تأثريا ،فهي كالقافية يف الشعر وقرينة
السعة يف احلركة احلرة"( ،)2فهي عندهم تتجاوز دور
السجع ،غري أهنا تزيد عليها بشحنة املعىن ووفرة النغم و ّ
القافية الصويت اإليقاعي ،إىل األثر الداليل واملعنوي.

ومن التعريفات الدقيقة للفاصلة القرآنية ،واليت حاولت مجع كل اجلوانب اليت متيز الفاصلة القرآنية ،ما
عرف فيه الفاصلة القرآنية بأهنا" :كلمة آخر اآلية ،كقافية الشعر وسجعة
ذهب إليه حممد احلسناوي الذي ّ
النثر ،والتفصيل توافق أواخر اآلي يف حروف الروي أو يف الوزن مما يقتضيه املعىن وتسرتيح إليه النفوس"(،)3
ففي هذا التعريف نظرة إىل اجلوانب اللفظية واملعنوية والنفسية للفاصلة ،ففي اجلوانب اللفظية تأيت الفواصل
القرآنية بأشكال خمتلفة ،منها ما كانت فيه:
وعة" (الغاشية.)11 ،10
وعةَ ،وأَ ْك َواب َّم ْو ُ
ض َ
 متحدة يف الوزن وحرف الروي ،كقوله تعاىل" :فِ َيها ُس ُرر َّم ْرفُ َ

( - )1بكري أمني :التعبري الفين يف القرآن الكرمي  ،دار العلم للماليني ،لبنان ،ط  ،1ص .401
( - )2السيوطي جالل الدين :اإلتقان يف علوم القرآن مج ،4دار الندوة اجلديدة ،بريوت4114 ،م ،ص .411
( - )3حممد احلسناوي :الفاصلة يف القرآن الكرمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط ،4191 ،2ص .41
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ِِ
اراَ ،وقَ ْد َخلَ َق ُك ْم أَطْ َو ًارا"
 خمتلفة يف الوزن متحدة يف الروي ،مثل قوله تعاىلَّ " :ما لَ ُك ْم َال تَـ ْر ُجو َن للَّه َوقَ ً
(نوح .)10،11

ض َش ًّقا"
صبًّا ،ثُ َّم َش َق ْقنَا ْاأل َْر َ
اء َ
 متساويتان يف الوزن دون حرف الروي ،مثل قوله تعاىل" :أَنَّا َ
صبَْبـنَا ال َْم َ
(عبس .)70 ،74

الرحم ِن َّ ِ
يم ) (3مالِ ِ
ك يَـ ْوِم الدي ِن" الفاحتة .(1 ،0
الرح ِ َ
 ختتلفان يف الوزن وحرف الروي ،كقوله تعاىلَ ْ َّ " :
وهلذه األشكال اإليقاعية تأثري يف السامع لتالوة القرآن الكرمي باعتدال مقاطعها وتناسق كلماهتا
وتناسب أطرافها ومتاثل حروفها ،فهي تريح السامع وجتلب انتباهه(.)1
وللفاصلة القرآنية أثر معنوي باإلضافة إىل أثرها الصويت ،فهي "عنصر مهم يف تأمل اآلية القرآنية وما
تؤديه من وظيفة أساسها اإليقاع املوسيقي يف اآلية القرآنية ،لذلك قالوا إن وظيفتها معنوية هادفة وليست
خلية أو فضلة كما يالحظ على بعض مناذج السجع أو الشعر ،فال توجد فاصلة قرآنية جاءت مراعاة
للتقفية وحدها"(.)2
فالفاصلة القرآنية هلا أبعاد داللية ولفظية ونفسية تتضافر مجيعها لتحقيق التأثري واإلمتاع" ،فالفواصل
القرآنية هلا األثر الكبري يف حتقيق اإليقاع الصويت ،ألن هذه الفواصل نغمات نفسية ومعنوية ،وإيقاعا يعطي
اإلنسان روحا وحيس عندها مبتعة فنية مؤثرة ،تثبت يف الفؤاد الطمأنينة واالرتياح"(.)3
تقصي العلماء ألكثر احلروف مالءمة للفاصلة القرآنية ،وجدوا أن حرف "النون هو األكثر
ويف ّ
استعماال ،إذ بلغ ( )0147فاصلة جاءت به مثّ امليم ،مث حروف املد (األلف ،الواو والياء) ،وعلّل بعضهم
ذلك بأن هذه احلروف حتمل حلنا إيقاعيا ال يتوافر يف احلروف األخرى ،ثالثة منها تستعمل للهدوء وتقابل
تسمية اإلطالق يف البيت الشعري ،وحرفان سهال املخرج ،فيهما غنّة حمببّة"(.)4

( - )1عبد الفتاح الشني :الفاصلة القرآنية ،،دار املريخ ،الرياض ،4194 ،ص .41
( - )2شلتاغ عبود شراد :أثر القرآن يف الشعر العريب احلديث  ،دار املعرفة ،دمشق ،د.ط ،4198 ،ص .11
( - )3عبد الفتاح الشني :الفاصلة القرآنية ،ص .29
( - )4سيد قطب :التصوير الفين يف القران الكرمي ،ص .402
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ولـمـّا كان جلمال القافية القرآنية وقوة إيقاعها أثر يف نفوس الشعراء ،عمدوا إىل االستعانة هبا
وتوظيفها يف أشعارهم ،والثغري من الشعراء الذين استفادوا من الطاقة الفنية واإليقاعية للفاصلة القرآنية،
ووظفها يف شعره ،مثل قوله يف رثاء والد السلطان الزيّايت موسى الثاين(:)1
ومـ َؤَّم ــِل األَيَّـ ـ ِام ل ـ ـ ـْيس بـِح ِ
اص ـ ـ ـل
َ َ َ
َُ

إالَّ َع ـلَى أَ َمـ ـ ـل بـَِها َم ْكـ ـ ـ ـ ُذوب
ض ـ ـل ِ
آخـ ـ ًذا بِنَ ِ
صيب
ِم ْن ك ـُل فَ ْ

ِ ِِ
ين الـ َمتِي ُن َولَ ْم يَـ ـ ـ َز ْل
م ْن َدأْبـ ـه الد ُ

ار ُك ـ َّل أَسـ ًى َوُكـ ـ َّل نَـ ـ ـ ـ ِحيب
فَأَثَ َ

ُرْزء َرَمـ ـ ـى بَـْي َن ُّ
الضلُوِع َش َو َ
اضـ ـ ـ ـهُ
ِ
اب َمـ َح ـل ـ ِه
يَا نَا ِز ًح ـا َر ُام ـ ـ ـوا اقْ ـتر َ

فغـَدا َعلَى التَّـ ْق ِر ِ
يب غَْيـ َر قَ ِريب

ادي الـمج ِد صر َخ ـةَ ن ـ ِ
اد بِنَ ِ
نَ ِ
ادب
َ ْ َْ َ

الم ْولَى أَبِـي يَـ ْع ُقـوب
َ
أس ًفا َعلى َ

اهـ ـد وم ـ ـ ـج ِ
ِِ ِ
اهـد
أَ ْعظ ـ ـ ْم بـِـ ـه م ْن َز َ ُ َ

ِ
وم ـن ـِي ـ ـ ـ ـ ـب
ارًة ُ
َوُم ـن ـي ـل َرفْ ـ ـد تَـ ـ ـ َ

من َكا َن جيش الم ِ
وت يَ ْخ ُد ُم َسْيـ َفهُ
َْ
َ ُ َ

أو َدى بـجيش للمنُ ِ
ون َع ِ
صـيب
ْ
َ

ْخ َذ ُك ْم
فقوايف األبيات السابقة مأخوذة من فواصل آيات قرآنية من سورة "هود" مثل قوله تعاىل" :فَـيَأ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
يم لَ َحلِيم
َع َذاب قَ ِريب" (هود  ،)01وقولهَ " :ومن َوَراء إِ ْس َحا َق يَـ ْع ُق َ
وب" (هود  ،)21وقوله " :إ َّن إبْـ َراه َ
أ ََّواه ُّمنِيب" (هود  ،)24وقولهَ :ه َذا يـوم َع ِ
صيب" (هود  ، (22حيث استفاد الشاعر من الطاقة اإليقاعية
َْ

لفواصل اآليات القرآنية يف تشكيل قوايف قصيدته ،وهذا يدل على تأثره بالقرآن الكرمي ،فجاء شعره متمثّال
لكثري من امل عاين القرآنية ومنسجما يف قوافيه مع فواصل آيات من سورة هود (عليه السالم) ،ومتناسبا مع
طبيعة املوضوع ،حيث إن اآليات اليت تأثر هبا الشاعر حتمل معاين التحذير والتهديد من الغفلة ،وتدعو إىل
التوبة واإلنابة إىل اهلل عز وجل ،وكذلك أبيات الشاعر اليت جاءت يف مقام الرثاء وهي تدعو إىل التفكري يف
املوت واالستعداد هلذا املصري احملتوم عن طريق التوبة واإلنابة والرجوع إىل اهلل عز وجل.
ويقول "الثغري" يف مولدية له(:)2
ك ِم ْن ِس َوى ثَ ِ
وب التُّـ َقى
وس َ
فَا ْخ ْ
لع لبُ َ

ِ
َم ـا لِلنُّ ِ
اها
فوس حـِلَ ًى س َوى تَـ ْق َو َ

( - )1الثغري :ديوانه ،ص.11 ،12 ،14 ، 14 ،10 ،21
( - )2املصدر نفسه :ص.414 ،414 ،410
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ِ
ِ ِ
الع ـ َال
ب ُ
َم ْن لي بنَـ ْفس ت ـَ ـ ـ ـ ـ ـ َّدعي طَلَ َ

وال فَـيـثِـيـ ـ ِ
اها
ب ف ـ ْعلَ ـ ـ َها َد ْع ـ ـ ـ َو َ
ق ـَ ً ُ ُ

اف األنَـ ـ ـ ـ ـ ـام بِ َك ْعبـ ـ ـ ِة ِ
اهلل الَّـ ـ ـ ـ ـ ـتِي
ط ـَ ـ َ
ُ َ

ِ
اها
لَ ْم يَـ ْج َعـ ِل البَـْي َ
الح َر َام س َو َ
ت َ

وافَي من ال ـ ـ ـ ـ ـ ـذ ْك ِر ال َح ـ ِكيـ ـ ـ ِم بآيـ ـ ـة

ِ
تَـلَّ ـ ـ ْ ِ
الها
ين تَ َ
ين الش ِرك َح َ
ت َجب َ

الخ ـ ـ ـ ـ ْل ِق بَـلَّ َغ ُح ْك َمـ ـ َها
وإِلى َج ـ ِمي ِع َ

و َعلى ِمنَ َّ ِ
الهـا
ص ـ ـ ـة ا ِإل ْشـ َها ِر َج ـ َ
َ

الش ْم ِ
فقوايف هذه األبيات تذ ّكرنا بسورة الشمس وفواصل آياهتا ،كما يف قوله تعاىلَ " :و َّ
اها،
س َو ُ
ض َح َ
اهاَ ،واأل َْر ِ
اها،
اهاَ ،و َّ
َّها ِر إِ َذا َجالَّ َهاَ ،واللَّْي ِل إِ َذا يَـ ْغ َ
ض َوَما طَ َح َ
الس َماء َوَما بَـنَ َ
شَ
َوالْ َق َم ِر إِ َذا تَ َ
الهاَ ،والنـ َ

اها" (الشمس ،اآلبات من  11إىل  ،)18فقد وظف الشاعر
ورَها َوتَـ ْق َو َ
َونَـ ْفس َوَما َس َّو َ
اها ،فَأَل َْه َم َها فُ ُج َ
حرف اهلاء املوصول حبرف امل ّد األلف كقافية شعرية بكل شحنتها الصوتية وما تثريه يف نفس املتلقي من أثر
قرآين حييله على آياته البيّنات.
ويف قصيدة أخرى يقول (:)1
آك فِي ُكل لَ ْحظَة
يُ َمث ُل لِي َم ْر َ

ِ ِ
اك ما جر ِ
ت الذ ْك َرى
َويَ ْخطُُر لي ذ ْك َر َ َ َ ْ

وقوله(:)2
اك ال َـم َز ُار لِي ال ِوْزَرا
فَـيَ ْم ُح ـو بِ َـها ذَ َ

ِ
الم َزا ِر لِطَـ ـ ـ ـ ـْيبَةَ
لَ ْعلي أَ ْحظَ ـ ـى ب َ

ويقول يف القصيدة ذاهتا ميدح السلطان الزياين أبا زيان حممد(:)3
فَ َك َّ
الجوِر َعْنـ ُهم بِ َع ْدلِ ِه
ف أَ ُّك َ
ف ُ

فَـال َرْو َع ـ ـة تَـ ْع ُزو وال ُع ْرَوة تُـ ْعـ َرى

لَئِن َكان بحرا فِي العلُ ِ
وم َّ
فإن فِي
ُ
ْ َ َ ًْ

ِ
ِ
شرا
بَـنَان يَ َدي ـْـ ـ ـه للنَّ َدى أَبْ ـ ُح ًرا َع َ

اب ِ
لَهُ بِ ِكتِ ِ
اهلل أَ ْعنَى ِعنَايَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

وب ُّ ِ
الم ْغ َرُم ال ُـم ْغ َرى
السنَّة الغََّرا ُهو ُ

( - )1الثغري ،ديوانه ،ص .81
( - )2املصدر نفسه ،ص .81
( - )3املصدر نفسه ،ص . 99
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ك ِم ْن
ك نَـ ُق ُّ
ص َعلَْي َ
قوايف هذه األبيات تذكرنا بفواصل قرآنية من سورة "طه" ،مثل قوله تعاىل" :ك َذلِ َ
أَنب ِاء ما قَ ْد سبق وقَ ْد آتَـيـن َ ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِة ِو ْزًرا" (طه -11
َْ
اك من لَّ ُدنَّا ذ ْك ًراَّ ،م ْن أَ ْع َر َ
ض َعْنهُ فَِإنَّهُ يَ ْحم ُل يَـ ْو َم الْقيَ َ
َ َ
ََ َ َ
ع فِ َيها َوَال
 ،)111وقوله" :يَـتَ َخافَـتُو َن بَـْيـنَـ ُه ْم إِن لَّبِثْتُ ْم إَِّال َع ْش ًرا" (طه  ،)110وقوله" :إِ َّن لَ َ
ك أ ََّال تَ ُجو َ
تَـ ْع َرى" (طه .)118
إذا قارنا قوايف الشاعر بالفواصل القرآنية نالحظ مدى تأثره هبا ،فيأخذ أحيانا كلمتها بصورة كاملة،
املغرى".
مثل قوله" :الوزر ،عشرا ،وتعرى" ،أو ّ
يغري فيها حبسب ما يتناسب مع كالمه مثل قوله" :الذكرىّ ،
جلي يف حتسني اللفظ وتعميق داللته ،واستثمر اخلصائص
وبذلك يظهر تأثره بالفاصلة القرآنية ملا هلا من أثر ّ
النغمية هلا يف جتويد قوافيه وتقوية إيقاعه.
ويف قصيدة أخرى ميدح السلطان الزياين موسى الثاين ويستحضر بعض القوايف الدالة على القوة
والشدة مستعينا ببعض الفواصل القرآنية من سورة الكهف يقول(:)1
الهْيـ َج ِاء تُ ْحتَ ـ َك ـ ُر
فُـ ْر َسانـُ َها َو ُد َجى َ

الخْي ُل َّ
َو َ
كالسْي ِل تَ ْح َ
ت اللَّْي ِل تُـ ْرِج ُعهُ

ِ
ِ
ومـْنـتَـثَ ـ ـ ـ ُر
ع ْل ـ ـ ُم البَدي ـ ِع فَـ َمْنظ ـُ ـ ـ ـوم ُ

الص َفيـ ـ ِن ب ِ
والبِيض ُّ ِ
اديَة
ُ
والس ْم ُر في َّ ْ َ
صنُـ َها
َس ْل َعْنهُ َو ْه َرا َن َه ْل أَ ْج َزى تَ َح ُّ

ِمْنهُ و َهل أَ ْغنَ ِ
والجـ ـد ُر
ت ْ
وار ُ
األس ُ
َ ْ

احـ ـ ـ ـتَـ َها
َ
كالَّ لََق ـ ـ ـ ْد َحـ ـ َّل إ ْذ َح ـ ـ َّل َس َ

ِ
ِ
اء َها ِم ْن ِعْن ِده ال َق َد ُر
م ْن بَـ ْعـد َما َج َ

اصبِين استح ـ َّق ال ـ َّدار ص ِ
ِ
احبُـ َها
َ َ
يَا غَ َ ْ َ َ

ِ
اء يَـ ْغتَ ِف ُر
اء َعاقَـبَـ ـ ـ ـ ُك ْم وإ ْن َش َ
إ ْن َش َ

والظاهر أن شاعرنا تنساب على لسانه الفواصل القرآنية بشكل عفوي ،حبكم تشبّع ذاكرته باأللفاظ
والرتاكيب القرآنية ،من ذلك قوله يف مدح النيب (صلى اهلل عليه وسلم)(:)2
ص َد ُق َم ْن فِي َعالَ ِم ال َك ْو ِن لَ ْه َجةً
َوأَ ْ

َوأَ ْك َرُمهـُم فِ ْعـ ـ ـالً َوأَ ْش ـ ـ ْرفُـ ُهم ِذ ْك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا

وأَطْ َهـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر ُهم قَـ ْلـ ـ ـ ـبًا َوأَ ْك َملُ ـ ُهم تُـ ـ ًقى

وأرفع ُهـ ـ ـ ـم ق ـَ ـ ـ ْد َرا
صـ ـ ـ ْد ًرا ُ
َوأَ ْشـ ـ ـ ـ َر ُح ُهم َ

( – )1املصدر السابق ،ص .11
( - )2املصدر نفسه ،ص .81 ،82
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أَ َزي ـ ـ ـن ِ
ك َمـ َحبَّتِي
الحلَى َوقْف َعلَْي ـ َ
ْ ُ

ك لم ِ
ص ْبـ َرا
ص ْبـ ًرا َعْن ـ َ
إذَا ُرْم ُ
ْ
أستَط ْع َ
ت َ

آك فِي ُكل لَ ْحـ ـ ـ ـظَ ـة
يـَُمثَّ ُل لِي َمـ ـ ـ ـ ـ ْر َ

ِ
اك ما جر ِ
ت الذ ْكـ ـ َرى
َويَ ْخطُـ ُر لي ذكـْـر َ َ َ َ

قال فَِإ ِن اتَّـبَـ ْعتَنِي فَال
فبعض قوايف الشعر هي فواصل آيات من القرآن الكرمي يف قوله تعاىلَ " :
َخ َرقـْتَها
الس ِفينَ ِة َخ َرقَها َ
ك ِمْنهُ ِذ ْك ًرا  ،فَانْطَلَقا َحتَّى إِذا َركِبا فِي َّ
ُح ِد َ
قال أ َ
ث لَ َ
تَ ْسئَـلْنِي َع ْن َش ْي ء َحتَّى أ ْ
ك لَن تَستَ ِط ِ
صْبـ ًرا" (الكهف )27 -21
ت َشْيئًا إِ ْم ًراَ ،
لِتُـ ْغ ِر َق أ َْهلَها لََق ْد ِجْئ َ
يع َمع َي َ
قال أَلَ ْم أَقُ ْل إِنَّ َ ْ ْ َ
واملالحظ أن الفواصل القرآنية السابقة " ذكرا ،إمرا ،صربا" تشتمل على طاقة إيقاعية وتنغيمية هلا
أثرها اجلميل يف النفس وهلا أيضا دور يف حتقيق الداللة ،ما دعا الشاعر إىل االستفادة منها واستعارهتا
كقواف يف شعره.
ويف القصيدة ذاهتا يقول(:)1
لَ َعل ـ ـ ـ ـ ـي أَ ْحـ ـ ـ ـظَى بِالـ َم َزا ِر لـِـ ـ ـ ـطَْيبَةَ

اك الـ َم َز ُار لِ ـي الـ ـ ِوْزَرا
فَـيَ ْم ُحـوا بِها ذَ َ

الد ُار َح َّ
ِهي َّ
الصالِ ُحو َن ر َحالَ ُهم
ط َّ

ت ُكثْـ َرا
اهم وإ ْن َعظُ َم ْ
فَ ُحطَّ ْ
ت َخطَايَ ُ

قوايف هذه األبيات منتهية حبرف الراء رويا هلا ،وهلذا احلرف حضور يف الكثري من الفواصل القرآنية،
حيث بلغت الفواصل القرآنية املختتمة به ) (211فاصلة يف القرآن الكرمي(،)2
وبعض السور القرآنية اعتمدت كليا على حرف الراء كسورة القمر مثل قوله تعاىل" :اقْـتَـرب ِ
اعةُ
ت َّ
الس َ
ََ
ِ
ِ
اء ُه ْم َوُك ُّل أ َْمر ُّم ْستَ ِقر،
َوان َ
ش َّق الْ َق َم ُرَ ،وإِن يَـ َرْوا آيَةً يُـ ْع ِر ُ
ضوا َويَـ ُقولُوا س ْحر ُّم ْستَمرَ ،وَك َّذبُوا َواتَّـبَـ ُعوا أَ ْه َو َ
ِ
ِ ِِ
ْمة بَالِغَة فَ َما تُـ ْغ ِن النُّ ُذ ُر ،فَـتَـ َو َّل َعْنـ ُه ْم يَـ ْو َم يَ ْدعُ َّ
الد ِاع إِلَى
اء ُهم م َن ْاألَنبَاء َما فيه ُم ْزَد َجر ،حك َ
َولََق ْد َج َ
ِ
ِِ
شعا أَبصار ُهم ي ْخرجو َن ِمن ْاأل ِ
ين إِلَى َّ
ول
الد ِاع يَـ ُق ُ
َ ْ
َش ْيء نُّ ُكرُ ،خ َّ ً ْ َ ُ ْ َ ُ ُ
َج َداث َكأَنَّـ ُه ْم َج َراد ُّمنتَشرُّ ،م ْهطع َ
الْ َكافِ ُرو َن َه َذا يَـ ْوم َع ِسر" ا(لقمر من  1إىل،)8
ويبدو أن شاعرنا استعان بفواصل هذه السورة يف مثل قوله(:)3
( - )1املصدر السابق ،ص.81
( - )2حممد احلسناوي ،الفاصلة القرآنية ،ص .411
( - )3الثغري ،ديوانه ،ص.14
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ِ
ِ
العلََي ـ ـ ـ ـا َو َعـ ْزَمتِـ ـ ـ ـ ِه
َمل ـ ـ ـ ـ ـك بِ ِه َّمتـِـ ـ ـ ـه ُ

ب النَّـ ْف ُع أو يُ ْستَ ْدفَ ُع َّ
الض َرُر
يُ ْستَ ْجلَ ُ

ف َ ِ
َع ُّ
الرأي ُمتَّ ِكـ ـ ـ ـل
ب َّ
اإلزا ِر ُمصي ـ ـ ـ ـ ُ

ِ
ِ
ومـ ـ ـا ي ـَ ـ ـ ـ ـ َذ ُر
َعلى اإلل ـَ ـ ـ ـ ـه بِـ َما يَأْتي َ

ت
َح ِامي الذما ِر أبُو َح ُّمو الَّ ِذي فُتِ َح ْ

ض ُر
والح ـ ـ َ
لَهُ البِـ ـ ـ ـ ـ ُ
الد َو َدا َن البَـ ـ ْدو َ

واملالحظ أن الشاعر ال يكتفي باالستفادة من الفاصلة القرآنية فحسب ،إمنا ينتقي من الفواصل ما
يتناسب واملعىن العام لقصيدته ،ففي النماذج السابقة ميكن مالحظة التناسب بني معاين اآليات القرآنية اليت
تدور حول التهديد والوعيد للكافرين والتذكري بأهوال القيامة ،ومعاين الشاعر اليت تتحدث عن شجاعة
امللك وقوته العسكرية وما متثله من هتديد ووعيد ألعدائه ،وقوايف األبيات السابقة هلا عالقة أيضا مع فواصل
ِ
ش ِرَ ،علَْيـ َها تِ ْس َع َة
ُصلِ ِيه َس َق َرَ ،وَما أَ ْد َر َ
احة للْبَ َ
قرآنية يف قوله تعاىلَ " :سأ ْ
اك َما َس َق ُرَ ،ال تُـْبقي َوَال تَ َذ ُر ،لََّو َ

ش َر" (املدثر .)01-70
َع َ

وهكذا بدا جليا من خالل البحث يف الفاصلة القرآنية ومدى تأثريها يف قوايف شاعرنا قدرة هذا
األخري على استيعاب اجلانب الصويت واإليقاعي وكذا الداليل للنص القرآين ،وتوظيفه يف نصه الشعري،
ولعل قدرة الشاعر بدت بشكل الفت يف التفاعل النصي ينب الفاصلة القرآنية والقافية ما أكسب نصه طاقة
إيقاعية قوية ،وقدرة على استحضار النص الغائب مبا ينسجم ودالالت النص احلاضر.
 -2التناص اإلحالي:
هذا اللون من التناص ال يعلن عن نفسه بشكل صريح كلي مباشر ،وإمنا حييل على ذاكرة املتلقي
بأحد دواله ،أو ما ينوب عنه ،فيذكر شيئا ويسكت عن آخر دون استحضار املتناص حرفيا( ، )1ويقوم على
إنتاج الشاعر لصور شعرية مستوحاة من نصوص سابقة اعتمادا على آلييت اإلذابة واالمتصاص ،حيث
ينطلق من النص الغائب مكتفيا بذكر مؤشرات سريعة دالة عليه ،مث خيضع نصه لرؤيته اخلاصة وجتربته
الذاتية ،ولذا ميثل هذا املستوى أعمق مستويات التناص( ،)2وألن األمر يتعلق بالنص القرآين فإن شاعرنا
يستهدف الذاكرة اجلمعية للمتلقي ما ميكنه من حتقيق التأثري والتواصل مع القاريء ،وجتلى هذا املستوى
عند الثغري يف مضامني متعددة من أمهها:

( - )1عصام حفظ اهلل واصل :التناص الرتاثي يف الشعر العريب املعاصر -أمحد العوضي أموذجا ،ص.11
( - )2ثتاء اجاين عياش :مقال :التناص الديين يف شعر طالئع بن رزيّك ،جملة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،م ،24عدد4001 ،4م ،ص.411
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ا -التقوى:
التقوى يف معناها العام تعين الصيانة واحلذر والوقاية واجتناب ما هو مكروه أو ضار ،ويف معناها
"التحرز من عقوبة اهلل تعاىل وعذابه بطاعته واتبّاع أوامره واجتناب نواهيه"( ،)1وتقوم التقوى
الشرعي تعين:
ّ
يف جوهرها على استحضار القلب لعظمة اهلل تعاىل واستشعار هيبته وجالله وكربيائه ،واخلشية ملقامه
واخلوف من حسابه وعقابه(.)2
وال يتوقف معىن التقوى كما يفهم من معناها اللغوي وبعض استعماالهتا الشرعية على احلذر
من الذنوب واجتناب املعاصي والرذائل وأداء الفرائض ،بل تتضمن كذلك مراقبة النفس يف كل حال مهما
بدا صغريا ،فال تنظر إىل صغر الذنب ولكن أنظر إىل عظمة من عصيت ،وتشمل أيضا احلرص على اتبّاع
الفضائل واألعمال الصاحلة وحسن املعاملة ،وقد جعل اهلل عز وجل التقوى من أعظم أسباب الربكة
يف األرزاق ،ومن أهم أسباب تفريج الكربات وتكفري السيئات وزيادة احلسنات واخلروج من املضائق
واألزمات(.)3
ويف هذا املعىن يقول الثغري(:)4
ف النُّ ـ ـ ـ ـ ُف ِ
وس ِطـ ـ ـالبُـ َها لِ ُعـ ـاله ـَا
َشـ ـ ـ ـ َر ُ

ولباس ـ ـ َها التَّ ـ ـ ْقوى أَ َجـ ـ ُّل ُح ـال َها
ُ

ال ِ
الع ـ ـ ـ َّز فِي الـ ـ ـ ُّدنْـيَا إ َذا
فِيـ ـ ـ ـ َها تَـنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

وز فِي أُ ْخـ َرا َها
َدانَ ْ
ت بـ ـ ـها وال َف ـ ـ ـ َ

ك ِم ْن ِس َوى ثَ ِ
وب التُّـ َقى
لبوس َ
فَأ ْخلَ ْع َ

ما لِلنُّـ ُف ـ ـ ِ ِ ِ
اها
وس حـلى س َوى تَـ ْق َو َ
َ

أُ ِ
وصي بـَِها نَـ ْف ِسي َوَما ِم ْن أَُّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ِ
اها
صــ َ
إالَّ َو َخالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُق َها بِـ َهـ ـا أَ ْو َ

اختذ الشاعر من النصوص القرآنية مادة أولية لتشكيل معامل نصه الشعري عن طريق امتصاص
مضامني اآليات وإعادة تشكيلها مبا يوافق التعبري عن ذاتيته ورؤيته ،ورغم أن الشاعر مل يعمد إىل االقتباس
املباشر أللفاظ وتراكيب اآليات ،فإنه حافظ على السياق العام للنص القرآين ووظفه لرتسيخ املعىن وتعضيد
داللة النص الشعري حمافظا على سلطة النص القرآين ،فنرى يف البيت األول تعامله بوعي سكوين مع قوله
( - )1املوسوعة اإلسالمية ،ص .144
( – )2املرجع نفسه ،ص .144
( - )3املرجع نفسه ،ص .142
( - )4الثغري  ،ديوانه ،ص .410
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تعاىل" :يا بنِي آدم قَ ْد أَنزلْنا علَي ُكم لِباسا يـوا ِري سوآتِ ُكم وِري ً ِ
ك َخْيـر" (األعراف
اس التَّـ ْق َوى ذَلِ َ
َ َ ََ
َْ ْ َ
َ َ َ ْ ْ َ ً َُ
شا َولبَ ُ

تبني أثر
العز يف الدنيا  "....فيحيل القارئ إىل العديد من اآليات اليت ّ
 ،)00أما قول الشاعر" :فيها تنال ّ
التقوى على اإلنسان يف الدنيا واآلخرة ،مثل قوله تعاىل" :إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ِعن َد اللَّ ِه أَتْـ َقا ُك ْم" (احلجرات ،)10
ِ
ك ُه ُم الْ َفائُِزو َن" (النور  ،)47وقولهَ " :ولِلَّ ِه ال ِْع َّزُة
ش اللَّهَ َويَـتَّـ ْق ِه فَأُولَئِ َ
وقولهَ " :وَمن يُط ِع اللَّهَ َوَر ُسولَهُ َويَ ْخ َ
ولِرسولِ ِه ولِل ِ ِ
ين" (املنافقون  ،) 18فالتقوى عند شاعرنا منهج حياة شامل يعايشه املرء يف الدنيا واآلخرة
ََُ َ ُ
ْم ْؤمن َ
وجيين مثراته يف الدارين.
العزة عندما يكون اإلنسان مبعية اهلل ورعايته.
 ففي الدنيا يكون بنيل ّ ويف اآلخرة بتحقيق الفوز باجلنة ونيل رضى املوىل عز وجل.فالشاعر يبدي رؤية عميقة ملفهوم التقوى ومتطلباهتا وآثارها ،وهذه الرؤية ع ّدها وصية نظرا ألمهيتها
ِ
يف قوله" :أوصي هبا نفسي  ،"...فالبيت األخري يتناص مع قوله تعاىل" :لََق ْد و َّ َّ ِ
اب
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َ
صْيـنَا الذ َ
ِمن قَـبلِ ُكم وإِيَّا ُكم أ ِ
َن اتَّـ ُقوا اللَّهَ" (النساء .)101
ْ َْ ْ
ب -الذنب والتوبة:
اإلنسان معرض يف حياته الرتكاب األخطاء واقرتاف اآلثام والذنوب ،فإذا كانت هذه األخطاء عن
قصد وإصرار يرتتب عنها ذنب ،وإذا كانت عن غري قصد ال يرتتب عنها ذنب وإمث ،والسبيل الوحيد
َّ ِ
ين إِذَا فَـ َعلُوا
للخالص من الذنوب واآل ثام هو التوبة النصوح والرجوع إىل اهلل عز وجل الذي قالَ " :والذ َ
فَ ِ
ِ
ِ
الذنُوب إَِّال اللَّهُ ولَم ي ِ
ص ُّروا َعلَى َما
اح َ
س ُه ْم ذَ َك ُروا اللَّ َه فَ ْ
استَـ ْغ َف ُروا ل ُذنُوبِ ِه ْم َوَمن يَـ ْغف ُر ُّ َ
َ ُْ
شةً أ َْو ظَلَ ُموا أَن ُف َ
فَـ َعلُوا َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن" (آل عمران ،)104 ،فالتوبة واالستغفار مها املسار الصحيح والسبيل األمثل للخالص
من الذنوب واآلثام.
وموضوع الذنب وما يعقبه من توبة واستغفار من املوضوعات اليت طرقها الثغري بشكل مستمر
يف أمداحه النبوية ،وكثرة تناول هذا املوضوع ال يدل بالضرورة على أن الشاعر كثري الذنوب ،بل يكشف
عن قوة اإلميان ،وصحة العقيدة ،ألن االستغفار وجتديد التوبة ومراقبة النفس يف كل حني هي صفة أهل
التقوى والورع ،فقد كان النيب (صلى اهلل عليه وسلم) على خلوه من الذنوب ال يرتك االستغفار.
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الزالت ،ومن
ويطالعنا الثغري بصور عديدة من اللوم الذايت والشكوى من الذنب ،وتعداد األخطاء و ّ
وجل) ،والتش ّفع بالنيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم)،
مثة رجاء العفو والصفح ،وطلب املغفرة من اهلل ّ
(عز ّ
مثل قوله(:)1
َولَ ِكنَّن ـ ـي أَبْـ ِكي لِـ ـ ـ َزَّالتِـي الَّـ ـتِي

تَجاوْز ُ ِ
لحد
الح ْ
ص ِر وا َ
ت ف َيها ُمْنتَهى َ
ََ

ت ذُنُـ ـوبِي َكثِيـ َرًة
وإني وإ ْن َكانَ ْ

يت َع ْن ُر ْشـ ِدي
ُ
وآثرت غيي إ ْذ تَـ َع َام ُ

ِ
يع ِِ
ين ُم َح َّم َدا
َأل ْر ُجو َشف َ ُ
الم ْذنب َ

ِ
العْب ـ ِد
يُ َ
شف ـ ـ ـ ُعهُ الـ َمولَى فَـيَ ْش َفـ ـ ُع في َ

مارس الشاعر يف البيتني األول والثاين نوعا من النقد الشخصي واللوم النفسي والتشديد على الذات،
حيث عدد ذنوبه واعرتف بتقصريه وبعده عن سبل الرشاد ،فكانت دموعه ترمجانا لتلك احلال ودليال
على الندم واخلوف من اهلل ،وهلذه املعاين مرجعية دينية ،قام الشاعر بامتصاصها واستيعاهبا مث إعادة إنتاجها
يف قالب شعري ،فالبكاء ندما على الذنوب ُّ
وجل ،وذلك يف قوله تعاىل:
يدل على خشية املوىل ّ
عز ّ
"وي ِخ ُّرو َن لِ ْْلَ ْذقَ ِ
وعا" (اإلسراء  ،)111ويف احلديث الشريف" :سبعة يظلهم اهلل يف
ان يَـْب ُكو َن َويَ ِزي ُد ُه ْم ُخ ُ
ش ً
ََ

ظلّه يوم ال ظل إال ظلّه  )2("...وذكر من بينهم رجال ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه  ،واخلشية من اهلل عز
اي فَ ْارَهبُون" (البقرة ،)11 ،وقولهَ " :ولِ َم ْن
وجل خمافة عقابه مطلب ديين أمر به اهلل عز وجل يف قوله" :وإيَّ َ
ام َرب ِه َجنَتَان" (الرمحن.)10 ،
َخ َ
اف َم َق َ
وبعد أن رسم الشاعر صورة قامتة ملعاصيه وذنوبه وتعاميه عن اهلداية والرشد ،قدم يف البيت األخري

صورة مضيئة مقابلة هلا ،متثلت يف وجود بعض األمل من شأنه أن يقلل من تلك اآلثام وميحو تلك
الذنوب ،ويكمن ذلك األمل يف شفاعة الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) يوم احلساب ،فجاءت عبارة
لتعرب عن حالة من االنفراج والتنفيس واالنشراح ،والتخلص
الشاعر األخرية "يشفعه املوىل فيشفع يف العبد"ّ ،
من احلزن واالنقباض اليت كا ن عليها عند ذكر ذنوبه وآثامه ،فمعلوم أ ّن ذكر املوىل عز وجل وتذ ّكر رمحته،
والتعلق بنبيّه حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ،من خالل اتباع سنّته األثر الكبري يف حتقيق الطمأنينة واالرتياح
النفسي ،ومعلوم ع ند أهل التقى والورع ما لذكر اهلل والصالة على نبيه من أثر يف تفريج الكرب وكشف
اهلموم
( - )1الثغري ،ديوانه ،ص.11 ،11
( - )2النووي حيي بن شرف الدين :صحيح رياض الصاحلني ،تح :مصطفى أبو املعاطي ،دار الرشيد ،اجلزائر،ط4008 ،4م.494،492 ،
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ج -النفس وأحوالها:
للنفس ٍ
معان متعددة ،فتطلق على الروح أو على الذات ،وقد شاع استعمال النفس عند احلديث
عن اإلنسان خاصة ،حيث يراد منها اجلسم والروح ،واختلف الفالسفة والفقهاء واملتكلمون يف حتديد
مفهوم النفس ،فهي عند بعض الفالسفة املسلمني جوهر قائم بذاته غري متحيز ،وذهب بعض املتكلمني
إىل أ ّن النفس جسم لطيف يسري يف البدن سريان املاء يف العود األخضر( ،)1ويرى ابن قيّم اجلوزية أن
النفس جسم علوي نوراين ينفذ يف جوهر األعضاء ويسري فيها سريان املاء يف الورد ،والدهن يف الزيتون،
والنار يف الفحم( ،)2وينظر الصوفية إىل النفس نظرة مذمومة ويروهنا العدو بل أعدى األعداء اليت تستوجب
أن اجاهدها اجلهاد األكرب( ،)3ويقرتب أغلب شعراء املديح النبوي من مفهوم الصوفية يف موفقها من النفس
البشرية ،فيحذرون من غيّها ويدعون إىل ضبط زمامها وكبح مجاحها ،وللثغري يف ديوانه إشارات إىل النفس
وأحواهلا وصفاهتا وآثارها ،وسبل ضبطها ،مثل قوله(:)4
فس إالَّ ِم ْن َع َدوك فَـ ْليـ ُكـ ـ ْن
َ
وما النَّ ُ

األع ـ ـ ِ
َع ِزيم َ ِ
اديَا
سوءُ َ
ُ
ك فـيها َما يَ ُ

فالشاعر يف هذا البيت حيدد بعض خصائص النفس البشرية ،بأسلوب شعري خيايل أساسه االستعارة
التشخيصية ،فالنفس عنده كالعدو ،جيدر بنا التعامل معها حبذر وانتباه جتنبا ملا قد توقعنا فيه من مهالك،
وتوقعنا فيه من مآزق من شأهنا أن تسر األعداء وتفرحهم ،وهي شرهة تسعى دائما وراء امللذات وطلب
الشهوات ،دون أن ترتدع من تلقاء نفسها ،فتحتاج دائما إىل من يرعاها ويراقب سلوكها ،وقد استمد
الشاعر معاين أبياته من حديث القرآن الكرمي عن النفس وصفاهتا ،فالقرآن الكرمي ح ّدد ثالث صفات
للنفس البشرية هي(:)5
 النفس األمارة بالسوء :يف قوله تعاىل على لسان امرأة العزيزَ " :وَما أُبَـر ُ ِ ِ َّارة
س َأل ََّم َ
ئ نَـ ْفسي إن النَّـ ْف َ
الس ِ
وء" (ويوسف.)40 ،
بِ ُّ
س اللو ِ
يامة ،وال أُق ِ
ْسم بِيوِم ال ِْق ِ
ِ
ْس ُم بِالنـ ْف ِ
امة"(القيامة.)7-1،
 النفس اللوامة :وردت يف قوله تعاىل":ال أُق ُ ْ( - )1املوسوعة اإلسالمية ،ص .4140
( - )2ابن قيم اجلوزية أبو عبد اهلل حممد  :كتاب الروح ، ،ج ،4حتقيق :حممد أمجل أيوب اإلصالحي ،اجملد األول ،دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع ،جدة،
د.ت ،د.ط ،ص .144
( - )3املوسوعة اإلسالمية :ص .4140
( - )4الثغري :ديوانه ،ص.419
( - )5ابن قيم اجلوزبة:كتاب الروح ،ج ،4ص .144
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ِِ
ك ر ِ
ِ
ِ
اضيَةً
س ال ُْمط َْمئنَّةُ (ْ )22ارجعي إِلَى َرب َ
 النفس املطمئنة :وردت يف قوله تعاىل" :يَا أَيَّـتُـ َها النَّـ ْف ُضيَّةً ) (28فَا ْد ُخلِي فِي ِعب ِ
َّمر ِ
ادي )َ (29وا ْد ُخلِي َجنَّتِي" (الفجر.)01-72 ،
َ
ْ
وحديث الشاعر يف البيتني موجه إىل النفس األمارة بالسوء ،وهو صادر عن النفس اللوامة ،ويواصل
الشاعر لومه للنفس األمارة فيصف لؤمها ومتاديها يف السوء دون قيد أوحد يف قوله(:)1
داد إالَّ تَم ِ
ِ
اديَا
وفي الغي ال تَـ ْز ُ َ

الر ِ
اد إالَّ تَ َما ِريَا
ففي ُّ
شد ال تَـ ْزَد ُ

حرص الشاعر على حسن بناء بيته الشعري اعتمادا على بعض املقومات البالغية كالقصر بالنفي
واالستثناء بـ"ال و إال" ،والتقسيم املتوازن بني شطري البيت وكذلك املقابلة ،فجاء البيت متوازنا إيقاعيا
ومتفاعال بني شطريه من حيث الداللة ،كما استعان ببعض الدوال القرآنية مستحضرا قوله تعاىل" :ال إِ ْك َر َاه
الرشد" يف بداية شطري
فِي الدي ِن قَد تَّـبَـيَّ َن ُّ
الر ْش ُد ِم َن الْغَي" (البقرة  ،)740والشاعر وزع لفظيت "الغي ُّ
البيت ما أعطى شعره طاقة داللية إضافية ناجتة عن قوة إحياء اللفظ القرآين ،وهو مل يقتبس النص القرآين
بشكل مباشر صريح بل عمد إىل امتصاصه وإعادة إنتاج دواله ،وتوزيعها عرب مساحة نصه الشعري مبا خيدم
البنية اجلديدة.
مث يعرض الشاعر إىل احلديث عن اآلثار والنتائج املرتتبة عن إطالق النفس على هواها ،وعدم
ضبطها وجلمها ،يقول(:)2
ت َجانِيَا
صبَ ْح ُ
َولَ ْو ثـَ َّم َر التَـ ْوفِ ُ
يق أَ ْ

ت لآلثـَـ ِام َّ
والذنْ ِ
ب َجانِـيَا
لَ َما ُكْن ُ

والَ َكا َن قَـ ْلـ ـ ـ ـ ـبِي بِالجرائِ ِم قَ ِ
اسيَا
ََ

وال ُكْنت عن دا ِر ِ
األحبَّ ِة قَ ِ
اصيَا
ُ َْ َ

وعرب عن تلك اآلثار السلبية للنفس األمارة بالسوء يف صور استعارية من شأهنا جتسيد املعين "جين
ّ
اآلثام والذنوب ،قساوة القلب ،البعد عن األحبة " واملقصود باألحبة هنا هو زيارة البقاع املقدسة والقرب
من مرابع النبوة ورؤية قرب الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،وهذه املعاين تتقاطع مع العديد من النصوص
ال
ال ذَ َّرة َخ ْيـ ًرا يَـ َرهَُ ،وَمن يَـ ْع َم ْل ِمثْـ َق َ
القرآنية ،فالبيت األول حييل القارئ إىل قوله تعاىل " :فَ َمن يَـ ْع َم ْل ِمثْـ َق َ

( - )1الثغري  ،ديوانه ،ص.419
( - )2املصدر نفسه ،ص .119
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ذَ َّرة َش ًّرا يَـ َرهُ" (الزلزلة  ،)8 ،2وألن اجلزاء من جنس العمل ،فنتائج النفس الطيبة هو جين التوفيق والفالح،
والنفس السيئة جتين الذنوب واآلثام.

ِ
ارةِ أ َْو أَ َش ُّد
سْ
ت قُـلُوبُ ُكم من بَـ ْع ِد َذلِ َ
ك فَ ِه َي َكالْح َج َ
والبيت الثاين مستوحى من اآلية القرآنية" :ثُ َّم قَ َ

قَ ْس َوًة " (البقرة ،)21 ،واآلية الكرمية جاءت توبيخا لنيب إسرائيل وتقريعا هلم على ما شاهدوه من آيات
اهلل( ،)1ومع ذلك كفروا هبا ،وعمد الشاعر إىل استيعاب مضمون اآليتني السابقتني وإسقاطهما على نفسه
يف قالب شعري ممتع.
وخيلص إىل وصف حالته نتيجة ملا سبق ،فيقدم صورة كئيبة عن حالته النفسية وهي غارقة يف حبار
اآلثام وثقل الذنوب ،يقول(:)2
غَ ِريب بِغَ ْرب أَ ْوبَـ َقْتـ ـ ـ ـهُ ذُنُـ ـ ـوبُهُ

فأصبح في أس ِر البط ـ ِ
الة َعـانِـ ـ ـيَا
ْ َ
َْ َ

َوَما َعاقَنِي إالَّ ذُنُـ ـوب َكأنَّـ ـ َما

الرو ِ
ت ِم ْنـ ُه َّن ِ
اسيَا.
الجبَ َ
تَ َح َّم ْل ُ
ال َّ َ

يرى الشاعر أن ذنوبه أوبقته وأقعدته عن احلركة فبقي بتلمسان يكابد الغربة والشوق إىل زيارة البقاع
ِ
ِِ
شأْ
ْج َوا ِر فِي الْبَ ْح ِر َك ْاألَ ْع َالِم () 32إِن يَ َ
املقدسة ،فاستعار لفظة (أوبق) من قوله تعاىلَ " :وم ْن آيَاته ال َ
ِ
صبَّار َش ُكور ) (33أ َْو يُوبِْق ُه َّن بِ َما
ْن َرَواكِ َد َعلَى ظَ ْه ِرهِ إِ َّن فِي َذلِ َ
ك ََليَات ل ُكل َ
يُ ْسك ِن الر َ
يح فَـيَظْلَل َ
ف َعن َكثِير" (الشورى ،)01-07 ،أي لو شاء ألهلك السفن وأغرقها بذنوب أهلها( ،)3فاختار
سبُوا َويَـ ْع ُ
َك َ
لفظة أوبق للداللة على اهلالك.
ويعرب عن املعىن ذاته فيشبه ذنوبه باجلبال الراسية ،اجلامثة على قلبه ،فال يستطيع دفعها وإزالتها،
ّ
واملعىن ،للداللة على ثقل الذنوب ،وهو بذلك يتقاطع مع قوله تعاىل" :و ِ
الجبَ ِ
اها" (النازعات،)07 ،
ال أ َْر َس َ
َ
أي قررها وأثبتها يف أماكنها( ،)4فالشاعر أخذ داللة اآلية الكرمية من سياقها الدال على عظمة خلق اهلل عز
وجل وأسقطها على حالته النفسية اليت أعاقتها الذنوب واآلثام على أداء فريضة احلج وزيارة الروضة النبوية
الشريفة.
( - )1ابن كثري :خمتص تفسري ابن كثري ،مج ،4ص .81
( - )2الثغري :ديوانه ،ص.411
( - )3ابن كثري :خمتصر تفسري ابن كثري ،مج ، 2ص .481
( – )4املصدر نفسه ،مج ،2ص .111
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د -الدعاء والتضرع:
هو الطلب املوجه إىل اهلل عز وجل ،والرغبة فيما عنده من رمحة وعفو وفضل ،والدعاء مرتبط
بالضعف الفطري يف اإلنسان وحاجته امللحة إىل ربه ،ألنه مصدر اخلري الذي ال ينفذ ،واهلل عز وجل حيب
ِ َّ ِ
ال ربُّ ُكم ا ْد ُعونِي أ ْ ِ
ين يَ ْستَكْبِ ُرو َن َع ْن
َستَج ْ
ب لَ ُك ْم إ َّن الذ َ
عبده إذا دعاه وتضرع إليه لقوله تعاىلَ " :وقَ َ َ ُ
ِعبادتِي سي ْد ُخلُو َن جهن ِ
ين" (غافر.)01 ،
َ َ ََ
َّم َداخ ِر َ
ََ َ
واهلل قريب من عباده رؤوف رحيم هبم ،يقبل تضرعهم وجييب دعاءهم إذا كان صادرا من القلب،
لقوله تعاىل" :وإِذَا سأَلَ َ ِ ِ
الد ِاع إِذَا َد َع ِ
ِ
ِ
يب َد ْع َوَة َّ
ان فَـلْيَ ْسَت ِجيبُوا لِي
َ َ
ك عبَادي َعني فَإني قَ ِريب ۖ أُج ُ
َولْيُـ ْؤِمنُوا بِي لَ َعلَّ ُه ْم يَـ ْر ُش ُدو َن" (البقرة.)180 ،
والدعاء من العناصر األساسية يف شعر املديح النبوي ،لذلك اجد له حضورا يف شعر الثغري
التلمساين ،وأبرز املضامني اليت تناوهلا الشاعر يف هذا املوضوع.
 االعتراف بالذنب وطلب العفو والمغفرة:يقول الثغري يف مقام الدعاء والتوسل والرجاء(:)1
ت ي ـ ـ ِدي يا َذا الـمعا ِر ِج ر ِ
اج ـ ـ ـيَا
َم َد ْد ُ َ َ
ََ َ

إليك َحـ ـ ـ ـ ـ َو ِاديَا
وأصبَ ْ
حت آمـ ـ ـ ـالي َ
ْ

اض يُ ْدنِي َو َسائِـلِي
سى ُج ُ
ودك الفيَّ ُ
َع َ

ِ ِ
الع ِم ِ
يم الغَ َو ِاديَا
الع ْفـ ـ ِو َ
َويُـْنشـي م ـ َن َ

َويَـ ْفتَ ُح لِي بَابـًا إِلى َمْنـ َه ِج ال ـتُّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َقى

فَأَلْ َقى الت ـَّ ـ ـ ـ َدانِي ي ـ ـوم أَلْ َقى التَّـَنـ ِ
اديَا
َ ََ

ِ
الحساب وه ـ ـول ـ ـ ِه
لَ َدى َم ْوقف يَـ ْو َم

يسوم الورى َكرب ي ِشيب النَّـو ِ
اصيَا
َ ُ ُ ََ ْ ُ ُ َ

يبدو جليا من خالل هذه األبيات أ ّن الشاعر ال يشتغل على النص الشعري عن طريق االقتباس
املباشر من النص القرآين ،بل يتم ذلك عن طريق االستعانة بدوال حتيل على ذلك النص ،فهو ينطلق من
تلك الدوال عن طريق االمتصاص وإعادة البناء لتشكيل أبعاد جديدة خاضعة لرؤيته الذاتية ،ما جيعل النص
القرآين يلتحم وبتداخل بشكل منسجم مع نصه الشعري ،فاألبيات السابقة خصوصا البيت األخري تتزاحم
ِ ِ ِ ِ
ي ولِل ِ ِ
وم
ين يَـ ْو َم يَـ ُق ُ
فيه العديد من النصوص القرآنية ،منها قوله تعاىلَ " :ربَّـنَا ا ْغف ْر لي َول َوال َد َّ َ ُ
ْم ْؤمن َ
( - )1الثغري  ،ديوانه ،ص .411
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ِ
اب" (إبراهيم ،)11 ،وقولهَ " :ونَ َجْيـنَاهُ َوأ َْهلَهُ ِم َن ال َك ْر ِ
الع ِظ ِ
ف
يم" (الصافات ،)20 ،وقوله" :يُـ ْع َر ُ
ب َ
س ُ
الْح َ
ِِ
اهم فَـيـ ْؤ َخ ُذ بِالنـَّو ِ
ف تَـتَّـ ُقو َن إِن َك َف ْرتُ ْم يَـ ْوًما
اصي َو ْاألَقْ َد ِام" (الرمحن ،)11 ،وقوله" :فَ َكْي َ
يم ُ ْ ُ
ال ُْم ْج ِرُمو َن بس َ
َ
وجل هذه اآليات حتذر من أهوال يوم احلساب ،وهو السياق ذاته
يَ ْج َع ُل الْ ِولْ َدا َن ِشيبًا" (املزملُّ ،)12 ،
الذي يرجو الشاعر النجاة منه ،ويطلب العفو واملغفرة والرمحة من املوىل عز وجل.

 تقديس اهلل تعالى وحمده والثناء عليه:وهي لطيفة من اللطائف اليت يعرفها أهل الورع والتقوى ،حيث إ ّهنم قبل تقدمي طلباهتم بني يدي اهلل
(عز وجل) ،يعمدون إىل محد اهلل وشكره والثناء عليه وتقديسه واستحضار عظمته وقدرته ،وهي أسباب
ّ
تساعد على االنطالق يف بث الشكوى والرجاء ،وأج ُّل هذه اللطائف هي دعوة اهلل عز وجل بأمسائه
ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
ِ
َس َمائِِه
ين يُـلْح ُدو َن في أ ْ
احلسىن وصفاته العليا لقوله تعاىلَ " :وللَّه ْاأل ْ
َس َماءُ ال ُ
ْح ْسنَى فَا ْد ُعوهُ ب َها َو َذ ُروا الذ َ
َسيُ ْج َزْو َن َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن" (األعراف ،)181 ،ويف هذا املعىن يقول الثغري(:)1
ارعا
ك َ
ألت َ
الح ْسنَى َس ْ
بِأَ ْس َمائَ َ
ض ً
ك ُ

صطََفى أالَّ تَـرَّد ي ِدي ِ
ص ْف َرا
الم ْ
ُ َ
وب ُ

و قوله كذلك(:)2
هلل حم َد َّ ِ
ِ
ين على
الح ْم ُد َ ْ
َو َ
الشاك ِر َ

فت ـ ـح تَلِي ـ ـ ـ ِه فُـتُوح جـ َّم ـة نَ ِ
ض ُر
َ

عبارة "احلمد هلل" افتتحت هبا مخس سور قرآنية هي" :الفاحتة ،األنعام ،الكهف ،سبأ ،فاطر" ،وهي
أجل الكالم وأعظمه وأفضله عند اهلل (عز وجل)" ،وتعين الشكر هلل خالصا دون سائر ما يعبد دونه،
من ّ
ودون كل ما برأ من خلقه ،مبا أنعم على عباده من النعم اليت ال حيصيها العدد ،وال حييط هبا غريه أحد"(،)3
ويف احلديث الشريف عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) أنه قال" :أفضل الذكر ال إله إال اهلل ،وأفضل
الدعاء احلمد هلل"(.)4
وغالبا ما يقرن الشاعر تضرعه هلل بالدعاء للسلطان احلاكم بالنصر والتمكني  ،حبكم أن عصر الثغري
شهد الكثري من الصراع العسكري والسياسي الذي ال يكاد يتوقف ،فال "نكاد نصادف حربا ما تضع
( - )1املصدر السابق ،ص .81
( – )2املصدر ،نفسه ،ص.11
( - )3ابن كثري :خمتصر تفسري ابن كثري ،مج ،4ص .40
( - )4املصدر نفسه ،ص .44
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تتضرم حرب أخرى على أنقاضها ،وال يكاد يستقر كرسي
أوزارها فريتاح الناس من آالمها وأوجاعها ،حىت ّ
أو جملس بأمري حىت ميرج به مرجا شديدا فال ميسي بعد أن أصبح ،وقد ال يصبح بعد أن كان قد
أمسى"( .)1أمام هذا الوضع املضطرب سياسيا ،واملتأزم أمنيا ،غالبا ما يلوذ الشعراء بالدعاء إىل اهلل لينصر
السلطان احلاكم على األعداء من غري املسلمني ،أو على العدو من املسلمني املناوئني له اعتقادا بأ ّن من
يدعو له على حق وصواب ،وهو أوىل باحلكم والسلطة من غريه ،أو بغرض التقرب من احلاكم ونيل مودته
وكسب رضاه  ،من ذلك قول الثغري(:)2
صر َخ ِلي َفتَ َ َّ ِ ِ
س التُّـ َقى
وانْ ُ ْ
ك الذي لَب َ

ُحلَالً ت ـُطَ ـ ـ ـ ـ َّرُز بال ـثـَّنَـ ِاء َوتُـ ْرقَ ـ ـ ـ ـ ُم

فالدعوة بالنصر والتوفيق وطلب العون من اهلل من األدعية اليت وردت بكثرة يف النص القرآين ،منها قوله
ِ
وت وجنُ ِ
انص ْرنَا َعلَى الْ َق ْوِم
ودهِ قَالُوا َربَّـنَا أَفْ ِر ْ
صْبـ ًرا َوثَـب ْ
ت أَقْ َد َامنَا َو ُ
غ َعلَْيـنَا َ
تعاىلَ " :ولَ َّما بَـ َرُزوا ل َجالُ َ َ ُ
ِ
ين" (البقرة.)741 ،
الْ َكاف ِر َ
ويف نص آخر يقول داعيا للملك أيب محو موسى الثاين بسبب احنفائه بذكرى املولد النبوي الشريف
ورعايته له (:)3
وس ِمهِ
وانْصر من قَام بِم ِ
َ ُْ َ ْ َ َ

ِ
اح بِ َم ْق َد ِم ِه
يُـْبدي األفْـ َر َ

ِ
يض َع َوائِ َد أنْ ـع ـُ ـ ـ ـ ِم ِه
ويُف ُ

ِ
مسى بِتَ َك ُّرِم ـ ـ ـ ـ ِه
َملك أْ َ

وز ويـَغْـتَنِ ـ ـ ـ ُم
لِْلَ ْج ِر يـَـ ُح ُ
فالشاعر يدعو بالنصر والتمكني للملك ،بسبب ما قام به من جهد وما بذل من مال إلحياء ذكرى
وتكرمه على الرعية باملنح والعطايا ،وفرحته هبذه املناسبة ويف هذا داللة على تعلقه
املولد النبوي الشريفّ ،
بالرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،وهي أعمال من شأهنا أن تكسبه أجرا عند اهلل ،فعبارة":لألجر يـ ـحوز
ويـغـتنـم" ،هلا امتداد يف النصوص القرآنية ،كقوله تعاىل" :ويـبشر الْم ْؤِمنِ َّ ِ
الصالِح ِ
ات أ َّ
َن
ين يَـ ْع َملُو َن َّ َ
ين الذ َ
َ َُ ُ ُ َ
َج ًرا َكبِ ًيرا" (اإلسراء.)11 ،
لَ ُه ْم أ ْ
( - )1عبد املالك مرتاض :األدب اجلزائري القدمي( ،دراسة يف اجلذور) ،دار هومة ،اجلزائر ،4004 ،ص .14
( - )2الثغري :ديوانه ،ص . 441
( - )3املصدر نفسه ،ص .11
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 -3التناص اإلشاري:
تع ّد اإلشارة شكال من أشكال التناص ألهنا تشري إىل نص غائب ،ومصطلح اإلشارة معروف عند
النقاد العرب القدامى ،منهم ابن رشيق القريواين الذي عرفه بأنه" :حملة واختصار وتلويح يعرف جممال ومعناه
بعيد عن ظاهر لفظه"( ،)1ويرى أن اإلشارة من غرائب الشعر وملحه ،وهي بالغة عجيبة ُّ
تدل على بعد
املرمى وفرط املقدرة ،وال يأيت هبا إالّ الشاعر املربز واحلاذق املاهر ،واإلشارة عنده أنواع منها؛ التفخيم،
والتلويح ،والتلميح ،واإلحياء ،والكناية ،والتمثيل(.)2
فاإلشارة إذن هي أن يستحضر الشاعر دالالت على نص مهما كان مصدره ونوعه عن طريق
اإلشارة املركزة املوجزة ،اليت حتمل يف ثناياها التلميح إىل النص كامال دون استحضاره بتفاصيله وجزئياته،
ولعل اإلشارة أحيانا تكون أفضل من التصريح ،ملا هلا من حتفيز للذهن ،وتأثري يف وجدان املتلقي وإثارة
مشاعره وذاكرته ،خصوصا إذا تعلق األمر باإلشارة إىل األحداث والشخصيات الدينية ملا هلا من خصوصية
وقداسة وإحياء لدى املتلقي املستهدف من قبل الشاعر ،ولذلك "كان من الطبيعي أن ينتفع الشعراء بتلك
الذخرية الضخمة اليت حيتويها القرآن الكرمي ،ولـما مل تكن أشعارهم تستوعب تلك القصص كما وردت يف
القرآن الكرمي ،فقد اكتفوا بالتقاط ما فيها من إحياءات موضوعية وفنية وأدخلوها يف أشعارهم"(.)3
فتوظيف النصوص الدينية خصوصا القرآن الكرمي "يع ّد من أاجع الوسائل خلاصية ذهنية يف هذه
النصوص ،واليت تلتقي وطبيعة الشعر نفسه ،وهي أنه مما ينزع الذهن البشري حلفظه ومداومة تذكره ،فال
تكاد ذاكرة اإلنسان يف كل العصور حترص على اإلمساك بنص إال إذا كان دينيا أو شعريا ،وهي ال متسك
به حرصا على ما يقوله فحسب ،وإمنا عن طريق القول وشكل الكالم أيضا"(.)4
والثغري التلمساين استفاد من اخلصائص الداللية واإلشارية للنص القرآين واستلهم من الشخصيات
الدينية الواردة يف القصص القرآنية ما يعضد نصوصه الشعرية ،ويعمق دالالهتا وإحياءاهتا ،مثل قوله يف املديح
النبوي(:)5

( - )1ابن رشيق :العمدة ،ص .204
( - )2املصدر نفسه ،ص .204
( - )3سامي مكي العاين :اإلسالم والشعر ،عامل املعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،د.ط ،4111 ،ص .490
( - )4صالح فضل :إنتاج الداللة األدبية ،اهليئة املصرية العامة لقصور الثقافة ،مصر ،4112 ،ص .14
( - )5الثغري ،ديوانه ،ص.89
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ك آيَةً
لَئِ ْن َكا َن فَـ ْل ُق البَ ْح ِر قَـْبـلَ َ

ك البَ ْد َرا
لِ ُم َو َسى فَِإ َّن اهللَ َش َّق لَ َ

يشري الشاعر هنا إىل معجزة من املعجزات اليت أجراها اهلل على أيدي رسله ،فعبارة "فلق البحر" حتيل
القارئ على نص قرآين متكامل يتحدث عن معجزة فلق البحر للنيب موسى عليه السالم وأصحابه عندما
اقرتب منهم فرعون وجنوده ،يف قوله تعاىل :وأَوحيـنَا إِلَى موسى أَ ْن أَس ِر بِ ِعب ِ
ادي إِنَّ ُكم ُّمتَّبَـ ُعو َن (،)47
َ ْ َْ
ْ َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين( ، )40إِ َّن َه ُؤَال ِء لَ ِش ْرِذ َمة قَِليلُو َن(َ ، )41وإِنَّـ ُه ْم لَنَا لَغَائِظُو َن(َ ، )44وإِنَّا
فَأ َْر َس َل ف ْر َع ْو ُن في ال َْم َدائ ِن َحاش ِر َ
ِ
اها
اهم من َجنَّات َو ُعيُون (َ ، )42وُكنُوز َوَم َقام َك ِريم(َ ، )48ك َذلِ َ
ك َوأ َْوَرثْـنَ َ
لَ َج ِميع َحاذ ُرو َن( ، )40فَأَ ْخ َر ْجنَ ُ
وهم ُّم ْش ِرقِين ( ،)01فَـلَ َّما تَـراءى الْجمع ِ
ِ ِ ِ
وسى إِنَّا لَ ُم ْد َرُكو َن
ان قَ َ
ال أ ْ
يل ( ،)95فَأَتْـبَـ ُع ُ
َص َح ُ
ََْ
اب ُم َ
ََ
َ
بَني إ ْس َرائ َ
ال َك َّال إِ َّن م ِعي ربي سيـ ْه ِدي ِن( ، )07فَأَوحيـنَا إِلَى موسى أ ِ
اك الْبَ ْح َر فَان َفلَ َق فَ َكا َن
( ، )01قَ َ
صَ
َن ا ْ
ْ َْ
ض ِرب بـ َع َ
ُ َ
َ َ َ ََ
يم ( ،)33وأَ ْزلَْفنَا ثَ َّم ْاَل َخ ِرين ( ، )01وأَنجيـنَا موسى ومن َّمعهُ أ ِ
ُك ُّل فِ ْرق َكالطَّ ْوِد ال َْع ِظ ِ
ين ( ،)39ثُ َّم
َ َْ ُ َ ََ َ ْ
َ
َج َمع َ
َ
ك لَهو الْع ِزيز َّ ِ
ِِ
يم
ين ( ،)00إِ َّن فِي َذلِ َ
ين (َ ،)32وإِ َّن َربَّ َ ُ َ َ ُ
ك ََليَةً َوَما َكا َن أَ ْكثَـ ُر ُهم ُّم ْؤمن َ
أَ ْغ َرقـْنَا ْاَل َخ ِر َ
الرح ُ
(( ")08الشعراء.)08-47 ،
قال علماء التفسري أن فرعون وجنوده اقتفوا أثر موسى وقومه ،وكان مع فرعون جيش كثيف ،قيل إ ّن
يف خيوله مائة ألف ،وعدد جنوده يزيد عن ألف ألف وستمائة ألف واهلل أعلم ،وبنو إسرائيل كانوا حنوا من
ستمائة ألف مقاتل ،وأدركهم فرعون وجنوده عند شروق الشمس وتراءى اجلمعان ،وعاين كل من الفريقني
صاحبه وحتققه ،ومل يبق إال القتال ،وعندها خاف أصحاب موسى وقالوا "إنّا ملدركون" ،وشكوا إىل نيب اهلل
ما هم فيه ،فقال هلم موسى بكل ثقة "كال إ ّن معي ريب سيهدين" ،وتقدم إىل البحر وهو يتالطم بأمواجه
ومعه أخوه هارون ،ويوشع بن نون ،وهو يومئذ من سادات بين إسرائيل وعلمائهم وعبّادهم ،ومعهم أيضا
مؤمن آل فرعون ،وهم وقوف ،وبنو إسرائيل بكماهلم عليهم عكوف ،ويقال إن مؤمن آل فرعون جعل
يقتحم بفرسه مرارا يف البحر هل ميكن سلوكه؟ فال ميكن ،فلما تفاقم األمر وضاق احلال أوحى اهلل عز وجل
إىل موسى "أن اضرب بعصاك البحر" فلما ضربه انفلق اثين عشر طريقا ،لكل سبط طريق يسريون فيه،
وهكذا كان ماء البحر قائما مثل اجلبال ،وقيل إ ّن رحيا لفحت طني البحر فأذهبته حىت صار يابسا ال يعلق
يف سنابك اخليول والدواب(.)1

( - )1ابن كثري عماد الدين أبو الفداء إمساعيل ، :قصص األنبياء ،حتقيق :عبد احلي الفرماوي - ،دار الطباعة والنشر اإلسالمية ،مصر ،ط 1112 ،4م ،
4121ه ،ص .111
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أما الشطر الثاين فيشري إىل معجزة كربى ،جرت على يد رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ،حيث
يقول تعاىل" :اقْـتَـرب ِ
ضوا َويَـ ُقولُوا ِس ْحر ُّم ْستَ ِمر" (القمر ،)7-1
ت َّ
اعةُ َوان َ
ش َّق الْ َق َم ُرَ ،وإِن يَـ َرْوا آيَةً يُـ ْع ِر ُ
الس َ
ََ
وسبب حدوث هذه املعجزة هو أن كفار قريش طلبوا من الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) آية حىت يصدقوه،
فأراهم القمر شقني حىت رأوا حراء بينهما"(.)1
فالشاعر استطاع عن طريق آلية التكثيف أن ينتقي من النص الغائب عبارات موجزة وخمتصرة حتيل
القارئ على معجزتني عظيمتني من معجزات األنبياء ،دون أن يسرد تفاصيل القصة وجزئياهتا ،ألنه خياطب
الذاكرة اجلمعية للمتلقي اليت تعرف تفاصيل القصة القرآنية.
ويواصل عرض املعجزات النبوية بقوله(:)2
وإِ ْن َكا َن فَاض ا ِ
لماءُ م ْن َح َجر لَهُ
َ َ
َ

الل َج َرى نَـ ْه َرا
الز ُ
الماءُ ُّ
فَ ِم ْن َكف َ
ك َ

خص هبا املوىل عز وجل النيب موسى
يف الشطر األول من هذا البيت يشري الشاعر إىل معجزة أخرى ّ
اك الْحجر فَان َفجر ْ ِ
ِ
وسى لَِق ْوِم ِه فَـ ُقلْنَا ا ْ
ت مْنهُ
(عليه السالم) ،يف قوله تعاىلَ " :وإِذ ْ
ض ِرب بـ َع َ
استَ ْس َقى ُم َ
ََ
ص َ َ ََ
اثْـنَتا َع ْشرَة َعيـنًا قَ ْد َعلِم ُك ُّل أُنَاس َّم ْشربـهم ُكلُوا وا ْشربوا ِمن رْز ِق اللَّ ِه وَال تَـعثَـوا فِي ْاألَر ِ ِ ِ
ين"
َ َ ْ
ْ
َ ْْ
َ َُ
ََ ُ ْ
ض ُم ْفسد َ
َ
(البقرة ،)01 ،يذكر اهلل تعاىل فضله على بين إسرائيل حيث أنبع املاء هلم ،بضرب موسى (عليه السالم)
حجرا كانوا حيملونه معهم بالعصا ،فتفجرت منه اثنتا عشرة عينا ،لكل سبط عني منه تنبجس ،مث تنفجر
احلر ،وهذه نعم عظيمة من
ماء زالال فيشربون ويسقون دواهبم ،وي ّدخرون كفايتهم ،وظلل عليهم الغمام من ّ
اهلل عز وجل(.)3
أما الشطر الثاين فيشري إىل معجزة نبع املاء بني أصابعه (صلى اهلل عليه وسلم) ،فقد روي عن جابر
بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال" :عطش الناس يوم احلديبية والنيب (صلى اهلل عليه وسلم) بني يديه ركوة
فتوضأ ،فجهش الناس حنوه فقال :مالكم ،قالوا :ليس عندنا ماء نتوضأ به وال نشرب إال ما بني يديك،
فوضع يده يف الركوة فجعل املاء يثور بني أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا"(.)4
( - )1حسن ضياء الدين عنرت :املعجزة اخلالدة ، ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،لبنان ،ط1114 ،7هـ 1111 ،م ،ط ،7ص .40
( - )2الثغري ديوانه ،ص .81
( - )3ابن كثري :قصص األنبياء ،ص .110
( - )4البخاري خمتصر صحيح البخاري :جملد  4تح :حممد ناصر الدين األلباين ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط 4144 ،4هـ ،ص  ،180رقم
احلديث .4141
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الرسل
ويواصل الثغري عرض معجزات النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،ومقارنتها بباقي معجزات ّ
( )1
(عليهم السالم) ،يقول:
فَـ َق ْد وقَـ َف ْ ِ
صطََفى َم َّرًة أُ ْخ َرى
ت ل ْل ُم ْ
َ

س النَّـ َها ِر لِيُو ُش َع
َوإِ ْن َوقَـ َف ْ
ت َش ْم ُ

فالشطر األول من هذا البيت يشري إىل قصة يوشع بن نون (عليه السالم) مع قومه بين إسرائيل ،فبعد
وفاة هارون وموسى (عليهما السالم) أثناء طريقهما مع بين إسرائيل يف التيه ،واصل يوشع السري ببين
إسرائيل فقطع هنر األردن وانتهى إىل أرحيا ،وكانت من أحصن املدائن صورا ،وأعالها قصورا ،وأكثرها أهال،
فحاصرها ستة أشهر ،مث إهنم أحاطوا هبا يوما وضربوا بالقرون يعين األبواق ،وكربوا تكبرية رجل واحد فتفسخ
سورها وسقط ،فدخلوها وأخذوا ما وجدوا فيها من الغنائم ،وقتلوا اثين عشرة ألفا من الرجال والنساء،
وحاربوا الكثري من امللوك ،ويقال إن يوشع ظهر على واحد وثالثني ملكا من ملوك الشام.
وذكروا أنه انتهى من حماصرته ألرحيا يف يوم اجلمعة بعد العصر ،فلما غربت الشمس أو كادت تغرب
ويدخل عليهم السبت الذي جعل عليهم وشرع هلم ذلك الزمان ،قال هلا إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم
احبسها علي فحبسها اهلل عليه حىت متكن من فتح البلد(.)2
رد الشمس بعد غروهبا ،للرسول (صلى اهلل عليه
أما الشطر الثاين من البيت نفسه فيشري إىل قصة ّ
وسلم) ،فقد روي عن أمساء بنت عميس أن النيب (صلى اهلل عليه وسلم) كان يوحى إليه ورأسه يف حجر
يصل العصر حىت غربت الشمس ،فقال له رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم)
علي (رضي اهلل عنه) ،فلم ّ
أصليت يا علي؟ فقال :ال ،فقال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) :اللهم إنه كان يف طاعتك ،وطاعة
رسولك ،فأردد عليه الشمس ،قالت أمساء :فرأيتها غربت مث رأيتها طلعت بعدما غربت ،ووقعت على
الطحاوي يف مشكل احلديث(.)3
اجلبال واألرض وذلك يف الصهباء يف خيرب" رواه ّ
فالتناص اإلشاري هنا أسعف شاعرنا يف عرض القصتني بشكل موجز حييل القاريء إىل تفاصيل
كثرية كامنة يف ذاكرة املتلقي اعتمادا على آلييت التكثيف واإلجياز.

( - )1الثغري :ديوانه ،ص .90
( - )2ابن كثري ،قصص األنبياء ،ص .111 ،112
( - )3أمحد بن حممد القسطالين ،املواهب اللدنية باملدح احملمدية ج ،4تح :أمحد الشامي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط ، ،4ص .149
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ويف سياق احلديث عن معجزات النيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ،يشري الثغري إىل معجزات أخرى
تتعلق بتسبيح الكائنات بني يدي األنبياء (عليهم السالم) ،يقول(:)1
فَـ َق ْد سبَّح ْ ِ
صى َج ْه َرا
احتَـْي َ
الح َ
ك َ
ت في َر َ
َ

ود سبَّح ِ
الص َوى
ت َّ
َوإِ ْن َكا َن َم ْع َد ُاو َ َ َ

يشري الشاعر يف الشطر األول من البيت الشعري إىل معجزة عظيمة أجراها اهلل عز وجل على يد نبيه
ِِ
ود ال ِ
َّ
ين
ْجبَ َ
داوود (عليه السالم) ،حيث قال عز وجلَ ":و َسخ َّْرنَا َم َع َد ُاو َ
سب ْح َن َوالطْيـ َر َوُكنَّا فَاعل َ
ال يُ َ
( ،)25و َعلَّمنَاهُ صْنـعةَ لَبوس لَّ ُكم لِتُ ْح ِ
ن" (األنبياء.)81-21 ،
صنَ ُكم من بَأ ِْس ُك ْم فَـ َه ْل أَنتُ ْم َشاكِ ُرو َ
َ ْ َ َ ُ
ْ
أما الشطر الثاين فيشري إىل احلصى اليت سبحت يف يد رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ،ففي
حديث أيب ذر قال " :تناول النيب (صلى اهلل عليه وسلم) سبع حصي ٍ
ات فسبحن يف يده حىت مسعت هلن
حنينا ،مث وضعهن يف يدي أيب بكر فسبحن ،مث وضعهن يف يد عثمان فسبحن" أخرجه الطرباين يف
األوسط(.)2
فالبيت الشعري السابق يشري إىل قصص دينية من القرآن الكرمي والسرية النبوية الشريفة ،ومت ذلك وفق
عرض تقابلي بني معجزة جاءت على يد رسولني كرميني مها داوود (عليه السالم) ،وحممد (صلى اهلل عليه
وسلم) ،وفكرة املعجزة هو ذاته تسبيح احلصى لكليهما ،وجاء العرض الشعري للقصتني بأسلوب شرطي
خيدم ترسيخ الداللة وتأكيدها.
ويواصل الشاعر عرض معجزات الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،ومقارنتها مبعجزات الرسل السابقني
(عليهم السالم) ،يقول(:)3
وإِ ْن حملَ ْ ِ
ت قـ ـ ـ َد ًما ُسلَْي َمـ ـا َن ِريـ ُحـ ـ ـهُ
َ ََ

وح بِ ِه َش ْهـ ـ ـ ـ ًرا َوتَـغْ ـ ـ ـ ـ ُدوا بِ ِه َش ْه ـ ـ ـ ـ ـ َرا
تَـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر ُ

ك اهللُ َراكِبـًـ ـ ـا
فَِفـ ـ ـ ـ ـي لَيلَة أَ ْس ـ ـ ـ َرى بِ َ

رع ـ ـ ِة ا ِإل ْس ـ َرا
بُـ َراقًا يَـ ُف ـ ـ ـو ُق البَـ ـ ـ ْر َق فِي ُس َ

الع ْر ِ
ِم َن ال َف ْر ِ
ش أَ ْس َرى بِ َعْب ِده
ش نَ ْح َو َ

إِلَى الح ْ ِ
سْب َحا َن َم ْن أَ ْس َرى
ض َرة ُ
َ
الع ْليَا ،فَ ُ

والصبح ِ
ب
َو َع ـ ـ ـ َ
لم تَش ْ
اد إلى َمثْ ـواهُ ُّ ْ ُ ْ

والصبْـ ـ ـ ُح َما فَ َّجـ ـ ـ ـ ـ َـر ال َف ْج ـ ـ ـ ـ ـ َرا
ذَ َوائبُ ـ ـ ـهُ ُّ

( - )1الثغري :ديوانه ،ص .94
( - )2القسطالين ،أمحد بن حممد ،املواهب اللدنية ،ص .124
( - )3الثغري :ديوانه ،ص .94 ،94
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البيت األول يشري إىل معجزة كربى من معجزات اهلل عز وجل اليت أجراها على نبيه سليمان عليه
السالم ،يف قوله تعاىل" :ولِسلَْيما َن الريح غُ ُد ُّو َها َش ْهر ورواح َها َش ْهر وأَسلْنَا لَهُ َعْين ال ِْقطْ ِر وِمن ال ِ
ْجن
َ َ
َ ََ ُ
َ
َ ُ َ
َ َ
َ
غ ِمْنـ ُه ْم َع ْن أ َْم ِرنَا نُ ِذقْهُ ِم ْن َع َذ ِ
الس ِعي ِر" (سبأ.)17 ،
َمن يَـ ْع َم ُل بَـْي َن يَ َديْ ِه بِِإ ْذ ِن َرب ِه َوَمن يَ ِز ْ
اب َّ
قال احلسن البصري يف شرح هذه اآلية :كان يغدو من دمشق فينزل باصطخر ،فيتغذى هبا ويذهب
رائحا منها فيبيت بكابل ،وبني دمشق وبني اصطخر مسرية شهر ،وبني اصطخر وكابل مسرية شهر.
وحتدث الشاعر يف باقي األبيات عن إحدى املعجزات الكربى وهي معجزة اإلسراء واملعراج ،واليت
اختص هبا الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،دون غريه من األنبياء والرسل وذكرها اهلل عز وجل يف قوله:
ِ
ِ
ِِ
َّ ِ
ِِ
ِِ
ِ
ارْكنَا َح ْولَهُ لنُ ِريَهُ
" ُسْب َحا َن الَّذي أَ ْس َرى بِ َعْبده لَْي ًال م َن الْـ َم ْسجد الْـ َح َر ِام إِلَى الْ َم ْسجد األَقْ َ
صى الذي بَ َ
ِ
الس ِميع الب ِ
ِ
ص ُير" (اإلسراء)1 ،
م ْن آيَاتنَا إنَّهُ ُه َو َّ ُ َ
عرض الشاعر معجزة تسخري الريح للنيب سليمان (عليه السالم) ،انطالقا من النص القرآين بشكل
مباشر اعتمادا على االقتباس ،حمافظا على البنية اللفظية للنص القرآين ،أما معجزة اإلسراء واملعراج فاعتمد
فيها على آلييت اإلذابة واالمتصاص ،حيث استوعب أحداث القصة ،وعرضها بأسلوبه اخلاص ،مع البقاء
على األلفاظ والرتاكيب اليت حتيل املتلقي على النص القرآين ،مثل قوله" :سبحان من أسرى".
ويف سياق عرض معجزات الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومقارنتها مبعجزات األنبياء السابقني ،يشري
الثغري إىل معجزة النيب سليمان (عليه السالم) ،يقول(:)1
وإ ْن لِسلَيما َن َّ ِ
رت
ين ُسخ ْ
ُ َْ
الشياط ُ

ك فِي التَّس ِخي ِر تَـ ْع ِ
صي لَهُ أَ ْم َرا
فَـلَ ْم تَ ُ
ْ

فإن رسول ِ
اهلل قَ ْد ُسخ ْ
رت لَـ ـ ـ ـ ـهُ
َّ َ ُ َ

ِ
صـ ُرهُ نَصـَْرا
َمالئ َك ـ ـ ـ ـ ـةُ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّر ْحم ِن تَـْن ُ

ت َم َعهُ الـ ـ ِع َدى
َمالئ َك ـ ـة قَ ْد قَاتَـلَ ْ

بِغَ ْزوةِ بـ ْدر ِحين حـ ـ َّل ِ
العـ َدى بَـ ـ ـ ـ ـ ْد َرا
َ َ
َ َ

اهلل ح ـ ـ َّق ِجه ِ
ِ ِ
اد ِه
فَ َج َ
َ
اه َد ُهم في َ

وعا أتَاه ال ـ َّرَدى قَـ ْهـ َرا
فَ َم ْن لم يَ ِد ْن طَ ً

اد األعـ ـ ـ ِ
ادي ِف ْرقَتِي ِن بِ ِح ْك َمة
أَ َع َ َ

فـَـ ِم ْن ف ـِ ْرقة قَـْتلى َوِم ْن ِف ـ ـ ـ ْرقة أَ ْسـ ـ َرى
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( - )1الثغري :ديوانه ،ص .91 ،92
126

ذكر الشاعر يف البيت األول معجزة أجراها املوىل عز وجل على يد نبيه ورسوله الكرمي سليمان بن
ِ ِ
اب (،)33
اء َحْي ُ
َص َ
ثأَ
سخ ْ
َّرنَا لَهُ الر َ
يح تَ ْج ِري بأ َْم ِره ُر َخ ً
داوود (عليهما السالم) ،حيث قال تعاىل" :فَ َ
و َّ ِ
آخ ِرين م َق َّرنِين ِفي ْاألَص َف ِ
ك بِغَْي ِر
اد (َ )33ه َذا َعطَا ُؤنَا فَ ْامنُ ْن أ َْو أ َْم ِس ْ
ْ
َ
ين ُك َّل بَـنَّاء َوغَ َّواص(َ )32و َ َ ُ َ
الشيَاط َ
ِ
ساب" (ص.)01-00 ،
حَ
وجاء يف تفسري هذه اآليات قول احلسن البصري " :ملا عقر سليمان عليه السالم اخليل هلل عز وجل،
عوضه اهلل تعاىل ما هو خري منها وأسرع ،الريح اليت غدوها ورواحها شهر حيث أراد من البالد ،والشياطني
منهم ما هو مستعمل يف األبنية اهلائلة من حماريب ومتاثيل إىل غري ذلك من األعمال الشاقة اليت ال يقدر
عليها البشر ،وطائفة غواصون يف البحار يستخرجون ما هبا من الآليلء واجلواهر واألشياء النفيسة ،وأخرى
مقيدة يف الغالل واألكبال ،ممن مترد وعصى وامتنع عن العمل وأىب ،وهذا العطاء هو امللك التام والسلطان
الكامل(.)1
مث يشري الشاعر يف باقي األبيات إىل معجزة جاءت على يد الرسول حممد (صلى اهلل عليه وسلم) يف
غزوة بدر حيث دعا الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ربه لينصره على كفار قريش ،فاستجاب له ربّه ومده
ِ
اب لَ ُك ْم أَني ُم ِم ُّد ُكم
بألف من املالئكة ،ونزل عليه جربيل هبذه اآلية الكرمية" :إِ ْذ تَ ْستَغيثُو َن َربَّ ُك ْم فَ ْ
استَ َج َ
ِ ِ ِِ
ِ
ين" (األنفال.)11 ،
بأَلْف م َن ال َْم َالئ َكة ُم ْردف َ
ففي البيت األول استحضر الشاعر قصة تسخري الشياطني للنيب سليمان عليه السالم عن طريق آلييت
التكثيف واإلجياز ،واملعروف أن هذه القصة وردت يف أكثر من سورة قرآنية حيث اجدها يف اآليات (،12
 )00 ،11من سورة النمل ،واآليتني ( )10-17من سورة سبأ ،واآليتني ( )08-02من سورة ص ،فالشاعر قدم
يف البيت الشعري املعىن اإلمجايل املستخلص من تلك اآليات ،حمافظا على داللتها ومعناها العام.
أما باقي األبيات فتحدث فيها عن تسخري اهلل (عز وجل) املالئكة لنصرة النيب حممد (صلى اهلل عليه
وسلم) يف غزوة بدر الكربى ،وقام بالتقاط أهم مشاهد تلك الغزوة دون اإلخالل بالسيّاق العام هلا،
فالتداخل النصي يف هذه النماذج حصل عن طريق االمتصاص عرب قبول النص الغائب ،وإعادة كتابته ،مع
احلفاظ على سياقه بطريقة ال متس جوهره من خالل االستمداد اإلشاري والداليل" ،وينتج عن هذا أن

( - )1ابن كثري :خمتصر تفسري بن كثري ،مج ،2ص .401
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الشاعر الذي يرتضي قانون االمتصاص ،ينطلق من قناعة راسخة ،وهي أن هذا النص غري قابل للنقد أي
احلوار ،واالمتصاص هبذا املعىن هو مهادنة للنص والدفاع عنه وحتقيق سريورته"(.)1
ويف سياق مقارنة معجزات الرسول حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ،مبعجزات سيدنا إبراهيم (عليه
السالم) يقول(:)2
ار الـ َخلِ ِ
يل َك َر َام ـ ـ ـةً
وإ ْن َخ َمـ ـ ْ
دت نَـ ُ

ض ـ ـ َرا
ضـ ـ ـ ـة َخ ْ
فَأل ُق ـ ـ ـ ـوه إ ْذ أل ُق ـ ـوهُ في َرْو َ

ار فَا ِرس
فَـ َق ْد َخ َم َد ْ
للم ْ
صطََفى نَ ُ
ت ُ

مت َد ْه ـ ـ ـ ـ ـ َرا
بِـ ـ َمولِ ِدهِ بَـ ْع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َد َما أُ ْ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر ْ

ت بِ ِه األنْ ـ َو ُار َش ْرقًا َوَم ْغ ِرب ـ ــًا
اض ْ
وفَ َ

المْل األ ْعلى َس َرى البِ ْش ُر والبُ ْش َرى
وفي َ

يشري الشاعر يف البيت األول إىل معجزة عظيمة من معجزات اهلل (عز وجل) على نبيه إبراهيم اخلليل
ِِ
ِ
ِ
ار ُكونِي بَـ ْرًدا
(عليه السالم) ،يف قوله " :قَالُوا َحرقُوهُ َو ُ
ين ) (68قُـلْنَا يَا نَ ُ
انص ُروا آل َهتَ ُك ْم إن ُكنتُ ْم فَاعل َ
ِ ِ
اهيم ) (69وأَر ُ ِ
ين (( ")27األنبياء ،)21-08 ،وذلك أهنم
ادوا بِه َكْي ًدا فَ َج َعلْنَ ُ
ََ
س ِر َ
َو َس َال ًما َعلَى إبْـ َر َ
اه ُم ْاألَ ْخ َ
شرعوا جيمعون احلطب ،فمكثوا مدة جيمعون له حىت إن املرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لئن عوفيت
لتحملن حطبا حلريق إبراهيم ،مث عمدوا إىل حوية عظيمة فوضعوا فيها ذلك احلطب وأطلقوا فيه النار،
فاضطرمت وتأججت والتهبت وعالها شرر مل ير مثله قط ،مث وضعوا إبراهيم (عليه السالم) يف كفة
منجنيق صنعه رجل من األكراد يقال له "هيزن" وكان أول من صنع اجملانيق فخسف اهلل به األرض ،مث
رب العاملني ،لك احلمد ولك امللك ال شريك لك ،فلما
أخذوا يقيدونه وهو يقول ال إله إال أنت سبحانك ّ
وضع اخلليل (عليه السالم) يف كفة املنجنيق مقيدا مث ألقوه منه إىل النار قال :حسبنا اهلل ونعم الوكيل،
فأرادوا أن ينتصروا فخذلوا ،وأرادوا أن يغلبوا ففازوا باخلسارة(.)3
ويف األبيات الثالثة إشارة إىل يوم مولده (صلى اهلل عليه وسلم) ،حيث انطفأت نار فارس بعد أن
أوقدوها ألف عام ،وكان كسرى وأتباعه يعبدوهنا ويرمون فيها املسك والعنرب ،وهلم هبا فتنة عظيمة(.)4

( - )1حممد بنيس :ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب ،ص .489
( - )2الثغري ،ديوانه ،ص.91 ،91
( - )3ابن كثري :قصص األنبياء ،ص .490-481
( - )4اخلفاجي أمحد شهاب الدين  ،نسيم الرياض يف شرح شفاء عياض،ج ، 2املطبعة األزهرية ،مصر ،ط4249 ،2هـ ،ص .481
128

فإنتاج الشاعر يف األبيات السابقة قام على أنقاض نصوص سابقة ذات مصدر قرآين ،حيث اكتفى
فيها بإشارات سريعة دالة على النص الغائب ،مث عمد إىل إذابة النص الغائب وإعادة تشكيله وفق أدواته
الفنية اخلاصة ،فظهرت تلك النصوص يف تشكيل لغوي وفين جديد.
تكشف الدراسة السابقة عن بعض اجلوانب اليت سامهت يف تشكيل الشخصية األدبية للشاعر ،واليت
ميكن تصنيفها يف جانبني:
األول :ثقايف معريف قائم على ثقافة الشاعر واطالعه على املوروث الديين ،كالقرآن واحلديث النبوي
والقصص الدينية ،وهو أمر كان يشكل ثقافة الشاعر بشكل وثقافة العصر الذي عاشه بشكل عام.
الثاني :فين مجايل يتعلق بالقدرة على توظيف ذلك املوروث شعريا وإعادة إنتاجه وفق رؤية إبداعية
ذاتية ،واجلانبان معا مهمان يف عملية التحليل التناصي ،إذ إ ّن" :أساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه
للعامل ،وهذه املعرفة ركيزة تأويل النص من قبل املتلقي أيضا"(.)1

وتبني لنا أن تناص الثغري مع القرآن الكرمي يتم بأشكال متعددة ،من أبرزها استحضار لفظة
من القرآن الكرمي ،حيث مت ّده هذه اللفظة املوحية املفعمة بالداللة بطاقات تعبريية متكنه من بناء صرحه
الشعري وتعميق مضمونه ،وغالبا ما تكون هذه األلفاظ من أمساء اهلل احلسىن ،وأمساء الرسول (صلى اهلل
عليه وسام) ،وأمساء القرآن الكرمي ،كما يستدعى الشاعر أحيانا آية قرآنية أو مجلة من القرآن الكرمي مع
حتوير بسيط بإضافة أو حذف بعض األلفاظ ،أو بإعادة ترتيب عناصر اجلملة املقتبسة مبا خيدم السياق
الشعري ،والداللة اجلديدة اليت يستهدفها ،ويكون يف نوع آخر بامتصاص املعىن من القرآن الكرمي والتصرف
يف جانب الصياغة والبناء من قبل الشاعر ،مع اإلبقاء على لفظة أو أكثر تدل على النص الغائب ،وبذلك
أسعف النص القرآين شاعرنا يف التعبري عن جتربته الشعرية ،ذلك ألن "للتناص القرآين ثراؤه واتساعه ،إذ جيد
عما يريد من قضايا من غري احلاجة إىل الشرح والتفصيل ،فهو
فيه الشاعر كل ما قد حيتاجه من رموز تعرب ّ
مادة راسخة يف الذاكرة اجلمعية لعامة املسلمني بكل ما حتويه من قصص وعرب ،ناهيك عن االقتصاد
( )2
اللفظي ،والغىن األسلويب الذي يتميز هبما اخلطاب القرآين"

( - )1حممد مفتاح ،حتليل اخلطاب الشعري (إسرتاتيجية التناص) ،ص .442
( - )2حصة البادي ،التناص يف الشعر العريب احلديث ،الربغوثي منوذجا ،دار املعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط4120 ،4هـ 4002م .ص.14
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ثانيا :التناص مع السيرة النبوية
شكلت حياة الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) مصدر إهلام للمسلمني منذ ظهور اإلسالم ،يف شىت
اجملاالت الدينية واالجتماعية والثقافية ،وتعد أقوال وأفعال الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) أو ما يسمى
بالسنة النبوية املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي ،وهي تشمل كل ما صدر عن الرسول (صلى اهلل
عليه وسلم ) من قول ،أو فعل ،أو تقرير ،أو صفة خلقية أو خلقية ،واحلديث النبوي الشريف هو اجلانب
القويل من السنة ،وكالمه (صلى اهلل عليه وسلم) متيز بالفصاحة والبالغة والبيانُّ ،
ويعد مصدرا دينيا وثقافيا
ال ميكن االستغناء عنه ألنه يقدم للبشرية صورة متكاملة ومنوذجية حلياة اإلنسان الصاحل.
وقد لقي احلديث النبوي والسرية عموما اهتماما وعناية كبرية من قبل العلماء واملؤرخني ،فصنفت
املصنفات يف سريته العطرة ومجعت األحاديث النبوية يف مؤلفات كثرية ،ومل يكن هذا الكنز النبوي مبعزل
عن الكتاب والشعراء ،فهم منذ بعثته (صلى اهلل عليه وسلم) عمد الشعراء إىل االستلهام من سريته العطرة،
وأحاديثه القيمة ما يثري لغتهم وأفكارهم ويغين صورهم الشعرية ،فالسنة النبوية "شكلت إحدى املشارب
التناصية اليت رفد منها الشعراء العرب يف عصورهم املختلفة"( ،)1وتكثر اإلفادة من السرية النبوية بشكل
خاص يف الشعر الديين كشعر الزهد والشعر الصويف املدائح النبوية.
وكان للثغري التلمساين حظ وافر يف هذا اجملال ،خصوصا يف مولدياته ،فاملولدية قصيدة يف املديح
النبوي تنشد ليلة االحتفال بذكرى الولد النبوي الشريف ،وتبىن على عناصر حمددة مرتبطة بالسرية النبوية،
منها وصف ليلة ميالد النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،وعرض صفاته وأخالقه الكرمية ،وسرد معجزاته
وفضائله ،والشوق إىل زيارة البقاع املقدسة ،والتضرع إىل اهلل (عز وجل) ،والتشفع برسوله الكرمي
ا-وصف ليلة الميالد:
يقول الثغري يف وصف ليلة املولد النبوي(:)2
ت ِم ْن قَـْب ـ ـ ـ ـ ِل َم ْولِ ـ ـ ِـد ِه
بـِبـ ْعـثـَتِـ ِه نَطََقـ ـ ـ ـ ـ ْ
ت
َوفِي َربِيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ُربُوع لِْل ُهـ ـ ـ ـ َدى َع َم َر ْ
( - )1حصة البادي ،التناص يف الشعر العريب احلديث ،الربغوثي منوذجا ،ص .11
( - )2الثغري :ديوانه.411 ،
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ِ
ب أ ْخبـار أحبار ور ْهـ ـب ِ
ان
في ال ُكتـ ِ َ ُ ْ َ َ ُ َ
ورح ـمة ظَـ ـهر ْ ِ
س والـ ـ ـ ـج ِ
ان
ت ل ِْْلنْ ِ َ َ
ََ ْ َ ََ

َكمـ ـ ـ ــالُهُ غَي ـ ـ ــر مـوسـ ـ ــوم بِحـسب ِ
ان
ت فْي أُفْ ِق ال ُه َدى قَ َم ًرا
يَا َش ْه ُر أَطْلَ ْع َ
ُ َْ
ْ ُ َْ ُ
َ
وبشرت به قبل بعثته ،وهي
فالشاعر هنا يشري إىل اإلرهاصات والدالئل اليت ظهرت قبل مولد النيب ّ
كثرية متعددة ،فمن هذه الدالئل ما جاء يف الكتب السماوية السابقة ،مما أخرب به رجال الدين من أحبار
ورهبان ما جاء عن عائشة رضي اهلل عنها قالت" :كان يهودي قد سكن مبكة ،فلما كانت الليلة اليت ولد
نيب هذه األمة بني كتفيه عالمة
فيها رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ،قال :انظروا فإنه ولد يف هذه الليلة ّ
فانظروا فاسألوا فقيل هلم :ولد لعبد اهلل بن عبد املطلب غالم فذهب اليهودي معهم إىل ّأمه فأخرجته هلم

خر مغشيا عليه ...فقال :ذهبت النبوة من بين إسرائيل"(. )1
فلما رأى اليهودي العالمة ّ

ومولد النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،كان إيذانا بنهاية مرحلة ظالم اجلاهلية ،وبداية عهد جديد يسود

فيه احلق والعدل واحلرية واإلميان ،فشهدت ليلة مولده أحداثا عجيبة ،ذكرهتا كتب السرية النبوية ،منها ما
أشار إليه الثغري يف قوله(:)2

ت
لَـ َّما بَ َد ْ
وار َم ْولِ ِدهِ َخبَ ْ
ت أَنْ ـ ُ
ضع اإليـوا ُن ِمن أرج ِ
ائه
َوتَ َ
ض ْع َ َ ْ َ ْ ْ ْ

ِ
ض َّرُم
س لَ ْم تَـ َز ْل تَـتَـ ـ ـ َ
نَار لف ـَا ِر َ
ت ِبه ُشـ ـ ُرفَاتُـهُ تَـَتـ َه ـ َّد ُم
َو َغـ ـ َد ْ

بدأ الشاعر حديثه عن مولد النيب بعبارة "بدت أنوار مولده" ،وهي عبارة هلا جذورها وامتدادها يف
كتب السرية حيث روى أن ّأمه آمنة ملا وضعته رأت كأن نورا خيرج منها أضاء قصور بصرى بالشام(،)3
ّ
"ومما جرى يف ليلة مولده من العجائب ما رواه البيهقي من ارجتاج وحترك إيوان كسرى بيت امللك العظيم
املع ّد جللوسه ومن معه من وزرائه لفصل األمور ،وسقوط شرفاته بعدد من ملك من أوالده بعد ظهور
اإلسالم أربعة عشر ،وغيض ماء حبرية طربية بلدة بالشام معروفة من األرض املقدسة ،ومخود نار فارس
وانطفائها ليلة ميالده ،وكان كسرى وأتباعه يعبدوهنا ويرمون فيها املسك والعنرب ،وهلم هبا فتنة عظيمة
وقصتها مذكورة يف كتب السرية"(.)4

( - )1عمر بن أمحد أفندي احلنفي ،قصيدة الربدة مع شرحها عصيدة الشهدة ،مكتبة املدينة للطباعة والنشر والتوزيع كراتشي ،باكستان ط4121 ،4ه-
4142هـ  ،ص 489
( - )2الثغري ،ديوانه ،ص 441
( - )3النبهاين يوسف بن امساعيل ،الفضائل احملمدية ،تح :حممود فاخوري ،دار القلم ،حلب ،ط4141 ،4ه4111 ،م ،ص .44
( - )4أمحد شهاب الدين اخلفاجي ،نسيم الرياض يف شرح شفاء القاضي عياض ،املطبعة األزهرية ،مصر ،ط 4249 ،2ه ،ج ،2ص .481
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فالثغري استوعب ما جاء يف كتب السري والرتاجم حول حياة الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،من
ارهاصات النبوة ،ومولده وصفاته اخللقية واخللقية ،وطبيعة هديه ،ومنهجه يف نشر رسالة اإلسالم ،مث أعاد
بناءها وفق رؤيته الذاتية وجتربته الشعرية.

ب-صفات النبي ِ
الخلقية:

مما جاء يف ذكر الصفات املادية واملالمح اخللقية لوجهه الشريف (صلى اهلل عليه وسلم) واليت
استمدها الثغري من كتب السرية ،وصاغها يف قالب شعري قوله(:)1

َوأَ ْجـ ـ َمـ ـ ُل َمـ ـ ْن ُرئِـ ـ ـ َي فِي ُحـ ـلَّـ ـ ـ ـة َحـ ْمـ ـ ـ َرا
ورا َوبَـ ْه َج ـةً
أَ َج ـ ـ ـ ُّل بُـ ـ ـ ـ ـ ـ ُدوِر الـ ـ ـ ُّر ْس ِل نُـ ـ ـ ً
لشـ ْم ِ
س لَهُ ِظ ـ ـ ـل لَـ َدى ا َّ
ض ُح َّ
س فِي ُّ
س يُ ْستَـ ـ ْق َرا
الض َحى
ورا يَـ ْف َ
تََْلَْألَ نُ ً
فَـلَْي َ
الش ْم َ
ِ
اهـ ـ ـر ِع ْقـ ـ ـ ـد أُ ِ
ك الثَّ ـ ـ ـ ـ ْغ ـ َرا
َويَـْب ِس ُم َعـ ـ ْن َح ـ ـب الغَ َمـ ـ ـ ـ ِام َكأَنَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َما
ود َع ـ ـ ْ
ت َذلِ َ
َج َو ُ
ول َ ِ
اه ـ ـ ِر ب ِ
اسـ ـ ًما بِأَ ْزك ـَ ـ ـ ـى أَ ِريـ ـ ـ ـ ًجا ِمْن ـ ـهُ َوْرًدا َوال َز ْهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا
وض َمطْلُ ُ
فَ َما الـ ـ ـ ـ َّر ُ
األز َ
ضوض النَّـوافِ ِح ِ
وَال ِ
ِ
ب ِم ْن ريَّـ ـ ـ ـاهُ َع ْرفً ـ ـ ـ ـا َوَال نَ ْشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا
الم ْس ُ
َ
َ
صام ًكا بأَطْـ ـيَ َ
ك َم ْف ُ ُ َ
ِ
صْبـ ـ َرا
صْبـ ًرا َعْنـ َ
َأزيْ َن الحـ ـ ـ ـ ـلَى َوقْـ ـ ـ ـ ـف َعلَْي َ
ك َمـَحـبَّتِ ـي إذا ُرْم ُ
ك لَ ْم أَ ْستَ ـط ْع َ
ت َ
حاول الشاعر يف هذه األبيات توظيف أقوى مفردات اللغة وأمجل جتليات الطبيعة لرسم الصورة

املثلى للرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،ففي البيت األول شرع يف رسم الصورة العامة للكمال النبوي على
أجل ،بدور ،نورا ،هبجة ،أمجل"،
املستوى احلسي فاختار من األلفاظ ما يقرتب من هذه الصورة يف قولهّ ":

معتمدا يف ذلك على صيغ التفضيل" أفـعل" ،مع اإلشارة إىل أن اللغة بأفضل ما يف مفرداهتا عاجزة على
اإلحاطة بصفات وفضائل ومكارم النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،ألن اهلل عز وجل امتدحه يف كتابه العزيز
بقوله":وإنك لعلى خلق عظيم"(سورة القلم ،اآلية  ،)1ومع ذلك فالشاعر حرص على تقدمي أمجل وصف
ميكن أن يوصف به خري البشر ،فهو أفضل الرسل نورا وهبجة وأمجل من لبس احللل والثياب ،وهذه الصورة
استقاها الشاعر من كتب السرية واألحاديث اليت جاءت يف وصفه (صلى اهلل عليه وسلم) من قبل الصحابة
الرباء بن عازب (رضي اهلل عنه) قال" :ما رأيت من ذي لـمـّة يف حلّة
(رضي اهلل عنهم) ،من ذلك حديث ّ

( - )1الثغري :ديوانه ،ص .82
132

محراء أحسن من رسول اهلل"( ،)1فالشاعر اعتمد يف بناء بيته الشعري على التناص املباشر عند أخذه
امتص معىن احلديث يف باقي البيت
الرتكيب اللغوي من حديث الصحايب يف عبارة "حّلة محراء" ،كما
ّ
الشعري.
أما باقي األبيات فتتقاطع مع العديد من أحاديث الصحابة اليت وردت يف وصف حسنه ومجاله (صلى
اهلل عليه وسلم) ،من ذلك حديث عائشة (رضي اهلل عنها) يف قوهلا ":رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم)
أحسن الناس وجها وأنورهم نورا مل يصفه واصف قط إال شبهه بالقمر ليلة البدر كان عرقه يف وجهه مثل
اللؤلؤ أطيب من املسك األذخر"( ،)2وقول جابر بن أيب مسرة " كان وجه رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم)
مثل الشمس والقمر"( ،)3ويف وصف فمه وكالمه فورد يف قول ابن عباس رضي اهلل عنه" :كان رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم أفلج الثنيتني إذا تكلم رئي كالنور خيرج من بني ثناياه"( ،)4ويف حديث عن احلسن بن علي
قال سألت خايل هند بن أيب هالة وكان وصافا عن حلية النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،وأنا أشتهي أن
يصف يل شيئا منها أتعلق به فقال" :كان النيب (صلى اهلل عليه وسلم) فخما مفخما يتألأل وجهه كالقمر
ليلة البدر واسع اجلبني.)5("...
ج-أخالقه:
وهو ميدان واسع يف شعر املديح النبوي أفاض فيه الشعراء كثريا ،وفصلوا يف عرض أخالق النيب وفضائله
ومكارمه ،ألنه (صلى اهلل عليه وسلم) بعث معلما لألخالق احلميدة داعيا إىل السلوك القومي ،هاديا
إىل الفضائل ناهيا عن الرذائل ،وجسد هذه األخالق يف واقع حياته ليكون قدوة للمسلمني ،مصداقا لقوله
ِ
ِ ِ
سنَةً لِ َم ْن َكا َن يَـ ْر ُجوا اهللَ واليَـ ْو َم اَل َخ َر َوذَ َك َر اهللَ َكثِ َيرا"
تعاىل" :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم في َر ُسول اهلل أُ ْس َوةً َح َ

( - )1الرتمذي أبو عيسى حممد بن عيسى :شرح مشائل النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،شرح  :عبد الرزاق بن حمسن البدر ،دار ابن اجلوزي للتشر والتوزيع،
السعودية ط4121 ،4هـ  ،ص42
( - )2السيوطي جالل الدين :اخلصائص الكربى ،دار الكتب العلمية ،بريوت ,لبنان4101 ،ه ،ج.441 /4
( - )3الزهري حممد بن سعيد :الطبقات الكربى ،ج ،4تح :إحسان عباس ،دار صاد ،بريوت ،لبنان ،ط4119 ،4م ،ص .141
( - )4الرتمذي :شرح مشائل النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،ص 21
( - )5املصدر نفسه ،ص.21
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(سورة األحزاب ،األية ،)44لذلك حرص الثغري على بيان أخالق النيب وفضائله ومكارمه ،مستندا يف ذلك
إىل ك ٍم هائل من الرتاث الديين الذي متثله كتب السري والرتاجم واألحاديث ،من ذلك قوله(:)1
وأصد ُق من فِي َعالـم ال َك ِ
ون لَ ْه َجةً وأَ ْك َرُم ُهم فِ ْعالً َوأَ ْش ـ ـ ـ ـ َرفُـ ُهم ِذ ْكـ ـ ـ َرا
َ
ْ َْ
ص ْد ًرا َوأْ ْرفَـ ـ ـ ـ ـ ُع ُهم ِذ ْك َرا
َوأَطْ َهـ ـ ـ ـ ـ ُ
رهم قَـ ْلبًا َوأَ ْك َملُ ـ ـ ـ ُهم تُـ ـ ًق ـ ـى َوأَ ْش َر ُح ُهم َ
اد والظَّ ِاء نَ ِ
بالض ِ
ص ُح َم ْن َّ
اط ـ ـ ـ ًقا إذَا فَ َاه نُطْ ًقا ِخ ْلتَهُ يَـْن ـ ـ ـ ـ ـثُـ ُر ال ـ ـ ـ ُّد َرا
َوأفْ َ

يشري الثغري إىل مجلة من الصفات النبيلة اليت اتصف هبا النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،وهي متثل

أمسى الفضائل والقيم اإلنسانية كالصدق ،والكرم ،والشرف ،والطهارة ،وكمال التقوى ،وانشراح الصدر،
والفصاحة ،والبالغة وغري ذلك من مكارم األخالق ،وقد استمد الشاعر هذه املعاين من كتب السرية من
ذلك ما رواه الشيخان من حديث أيب هريرة أن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ،قال" :من كان يؤمن
باهلل واليوم األخر فليقل خريا أو ليصمت"( ،)2فالشاعر امتص معىن احلديث السابق وأعاد صياغته يف قالب
شعري افتتحه بصيغة التفضيل ( أصدق) وداللة التعميم ( عامل الكون) واخرج العبارة مستوعبة ملدلول
احلديث النبوي يف قوله ( وأصدق من يف عامل الكون هلجة) ،ويف الشطر الثاين وظف الصيغة اللفظية ذاهتا
للحديث عن كرمه وشرفه (صلى اهلل عليه وسلم) ،وهذا املعىن -املتعلق بكرم النيب (صلى اهلل عليه وسلم)
وشرفه -مستنبط من أحاديث متعددة منها حديث أنس رضي اهلل عنه عن النيب قوله " :ال يؤمن أحدكم
حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه"( ،)3وحديث علي بن احلسني أن النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،قال ":من
حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه"( ،)4ففي احلديثني إشارة إىل ما حيقق كرامة اإلنسان وشرفه ببعده عن
األنانية وحب الذات وجتنبه لفضول الكالم والنأي عن تتبع عورات الناس ،وتركه ما ال يعنيه.
يف البيت الثاين يواصل الشاعر عرض أخالق النيب يف عبارات موجزة اللفظ واسعة املعىن ففي قوله:
" أطهرهم قلبا ،أكملهم تقى ،أشرحهم صدرا ،أرفعهم ذكرا" ،اختزل فيها جل املعاين املتعلقة باألدب
الرفيع ،والسلوك القومي والقيم النبيلة ،اليت متثل جوهر الدين اإلسالمي.
( - )1الثغري ،ديوانه ،ص.82
( - )2الرتمذي ،شرح مشائل النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،ص 208
( - )3املصدر نفسه  ،ص 209
( - )4املصدر نفسه ،ص 208
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وهذه املعاين استمدها الشاعر من أحاديث وأقوال الصحابة (رضوان اهلل عليهم) ،يف وصف أخالق
الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،من ذلك حديث احلسن بن علي قال :قال احلسني :سألت أيب عن سرية
النيب يف جلسائه فقال ":كان رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) دائم البشر ،سهل اخللق ،لني اجلانب ،ليس
شاح ،يتغافل عما ال يشتهي ،وال يؤيس منه
فحاش ،وال عياب وال م ٍ
بفظ وال غليظ ،وال ّ
صخاب وال ّ
راجيه ،وال يـ ّخيب فيه"( ،)1كما تناص الشاعر قي قوله ":أشرحهم صدرا ،أرفعهم ذكرا" ،بشكل مباشر مع

ص ْد َر َك
النص القرآين"أَلَ ْم نَ ْش َر ْح لَ َ
ك َ
ِذ ْك َر َك (( ")4الفجر.)1-4

()1

ك ِوْزَر َك
ض ْعنَا َعْن َ
َوَو َ

()2

ِ
ض ظَ ْه َرك
الَّذي أَنْـ َق َ

()3

ك
َوَرفَـ ْعنَا لَ َ

مث انتقل يف البيت الثالث إىل احلديث عن فصاحة النيب وبالغته فبني أنه أفصح من نطق بالعربية

ويف ذلك تناص مع احلديث النبوي "أعطيت فـواتح الكلم وجوامعه وخوامته"( ،)2وعن عائشة رضي اهلل عنها
قالت عن طريقة كالم النيب (صلى اهلل عليه وسلم)  ":ما كان رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) يسرد
كسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكالم بني فصل ،حيفظه من جلس إليه"( ،)3فالشاعر امتص معىن احلديثني
بالدر املنثور.
وداللتهما مشبها فصاحة النيب ووضوح كالمه ّ

ولعل احلديث الذي يتقاطع بشكل صريح مع األبيات السابقة هو حديث علي بن أيب طالب

(رضي اهلل عنه) الذي يقول فيه" :مل يكن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) بالطويل املمغط ،وال بالقصري
املرتدد ،كان ربعة من القوم ...بني كتفيه خامت النبوة ،أجود الناس صدرا ،وأصدق الناس هلجة وألينهم
ّ
عريكة ،وأكرمهم عشرة ،من رآه بديهة هابه ،ومن خالطه معرفة أحبّه ،يقول ناعته مل أر قبله وال بعده

دل على صيغ التفضيل
مثله"( ،)4فالشاعر استحضر بعض ألفاظ وتراكيب هذا احلديث ،خصوصا ما ّ

(أجود الناس صدرا ،وأصدق الناس هلجة ،وألينهم عريكة ،وأكرمهم عشرة) ،وأقام نصه الشعري على
أنقاض هذا النص الغائب من خالل التداخل النصي والتفاعل اللغوي معه على مستوى اللفظ والصياغة أو
املعىن والداللة .
( - )1املصدر السابق ،ص 241
( - )2النبهاين :الفضائل احملمدية ،ص 91
( - )3املرجع نفسه ،ص 404
( - )4الرتمذي :شرح مشائل النيب ،ص 41
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د-معجزاته:
ال شك أن احلديث عن معجزات النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،من العناصر األساسية يف فن املديح
النبوي فأغلب الشعراء قدميا وحديثا استعرضوا معجزات الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،سواء منها ما ورد
ذكره يف القرآن الكرمي ،أو يف كتب السرية ،أو فيهما معا ،وأبرز تلك املعجزات حادثة اإلسراء واملعراج،
أو معجزات متعلقة حبيوانات ومجادات؛ كحنني اجلذع ،وكالم الشجر ،وكالم الظبية ،ونبع املاء ،وتكثري
الطعام ،...وال شك أيضا أ ّن الثغري عندما يتناول هذه املوضوعات يستحضر نصوصا دينية من القرآن
الكرمي ،والسرية النبوية العطرة ،لتعضيد معانيه ،وإعطائها البعد الديين والتارخيي الذي تتطلبه ،من ذلك قوله
عن معجزة اإلسراء واملعراج(:)1
سْب ِع الطب ـ ـ ـ ِ
ت
ت لِلـ ـ ـ َّ
اق فَأقْ ـبَـلَـ ْ
أَ ْس ـ ـ َريْ َ
َ
ت بِ ِ
ال إ ْذ
ك األ ْر َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
وتَ َّبرَك ـ ـ ْ
صـ ـ ـالتِ َ
ك الحجب ِ
يمةُ فَا ْعَتلى
ُرفِ َع ْ
ت لَ َ ُ ُ ُ َ
العظ َ
ف أقْـ ـ ـ ـالم بـِ َما
ص ِريـ ـ ـ ـ َ
َحتَّى َسـ ِم ْع َ
ت َ
ث ال َمـ ـ ـ ـ ـ ْلك وال فَـ ـ ـ ْلك وال
فِي َحْي ُ
اتب لم يَـ ـ ـ ـ ُك ْن لِيَـنَـ ـالَـ ـ ـ ـ َها
تِ َ
لك الـمر ُ

سلـ ـ ـ ـ ُم
ْأمال ُكـ ـ ـ َها ط ـُ ـ ـ ًرا ع ـَ ـ ـلَْي َ
ك تُ َ
ت إ َم ُام ـ ـ ـ ـ َها الـ ُمتَـ َق ـد ُم
ت َوأَنْ َ
صلَّ ـ َ
َ
ام األ ْع ـظَـ ُم
ك لِْل ُع ـلى ذَ َ
بِ َ
المـ َق ُ
اك َ
وح َم ْح ُفوظًا يَ ُخ ُّ
ط َويَـ ْر ُس ـ ُم
فِي اللَّ ِ

اك يـ ـ َعـلَ ـ ـ ـ ـ ُم
نـَ ْج ـ ـ ـم وال َعلـ ـ ـم ُهنَـ ـ َ
مي األ ْكـ ـ ـ ـ ـ ـ َرُم
إالَّ النَّبـِـ ـ ُّي الـ َه ـاشـِـ ـ ُّ

اإلسراء واملعراج من أشهر املعجزات ،وأظهر الرباهني ،وأعظم اآليات اليت أجراها اهلل لنبيه حممد

(صلى اهلل عليه وسلم) ،حيث أسرى به ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى بالقدس ،مث عرج به
إىل السماوات العليا إىل سدرة املنتهى.
يف األبيات السابقة يستحضر الشاعر بعض األحداث من قصة اإلسراء واملعراج ،منها رواية عبد اهلل
بن مسعود أنه قال ":أتـي رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) بالرباق وهي الدابة اليت حتمل عليها األنبياء
من قبله ...فحمل عليها مث خرج به صاحبه يرى اآليات فيها بني السماء واألرض حىت انتهى إىل بيت
املقدس فوجد فيه إبراهيم اخلليل وموسى وعيسى يف نفر من األنبياء ...فصلى هبم"( ،)2ورواية أيب سعيد
( - )1الثغري :ديوانه ،ص .449
( - )2ابن هشام ،أبو حممد عبد امللك املعافري ،السرية النبوية ،ج ،4طبعة خمرجه األحاديث على يد العالمة :حممد ناصر الدين األلباين ،دار البصائر للنشر
والتوزيع ،اجلزائر ،ص .29
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اخلذري يف قوله" :مسعت رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) يقول :ملا فرغت مما كان يف بيت املقدس أتـي
باملعراج ومل أر شيئا قط أحسن منه ...فأصعدين صاحيب فيه حىت انتهى إىل باب من أبواب السماء ،يقال
له باب احلفظة عليه ملك من املالئكة يقال له إمساعيل حتت بابه اثنا عشر ألف ملك ،حتت يدي كل
ملك منهم اثنا عشر ألف ملك ،)1(" ...فالشاعر استحضر بعض دوال النصوص السابقة عن طريق
التضمني والتناص الذي يقوم على جدلية التذكر اليت تنتج النص حاملة آثار نصوص متعاقبة()2سابقة ،فهذا
التفاعل مع السرية ساعد الشاعر على نسج التجربة الشعرية وفق رؤية خاصة خاضعة حلالته النفسية اليت
تعرب عن اإلعجاب واالنبهار بشخصية الرسول (صلى اهلل عليه وسلم).
ويتواصل هذا اإلعجاب والتعلق بشخصية النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،فيستحضر معظم ما تزخر
به كتب السري من معجزات وخوارق ،كقوله(:)3
ت بِنُبـ َّوت ـِ ـ ـ ـ ِه ِ
العبَـ ْر
ظَـ ـ َه َر ْ ُ
والح َج ْر
ب َكلَّ َمهُ َ
والذئْ ُ

دت بِ ِر َسالَتِ ِه َّ
الش َج ْر
َش ِه ْ
ش َّق بِ َد ْعوتِِه ال َق َمـ ـ ـ ـ ْر
وانْ َ

اب بِ ِع َّزتـ ِه الظُّلَ ْم
وانْ َج َ
ول ِ
ِ
ِِ ِ
اق ر ُس ِ
والج ْذعُ َش َكا َولَهُ َولَه
اهلل لَهُ
لف َر َ
لـ َّما ِ
فَلِ َذلِ َ
ك أَ َّن َو َح َّن لَهُ
بالمْنـ ـ ـ ـبَ ِر بَـ ـ ـ ـ َّدلهُ
َ
َش ْوقًا َوأَلَـ َّم بِ ِه األلَ ُم.

يشري الثغري يف هذه األبيات إىل الكثري من املعجزات اليت جاءت على يد رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وسلم) ،لتثبيت الرسالة يف قلوب البشرية من ذلك قوله ( :شهدت برسالته الشجر) فقد روى الرتمذي
والدرامي واحلاكم يف صحيحه ،عن على بن أيب طالب (رضي اهلل عنه) قال" :كنت أمشي مع النيب (صلى
اهلل عليه وسلم) مبكة فخرجنا يف بعض نواحيها فما استقبله شجر وال حجر إال قال :السالم عليك يا
رسول اهلل"( ،)4ويف حديث أخرجه أبو نعيم من حديث عائشة (رضي اهلل عنها) قالت" :قال رسول اهلل
( - )1ابن هشام :السرية النبوية ،ج  ،4ص .12
( - )2تزفتان تدروف وآخرون ،يف أصول اخلطاب النقدي القدمي ،تر :أمحد املدين ،دار الشؤون الثقافة ،بغداد ،العراق  ،4198ص 241
( - )3الثغري ،ديوانه ،ص.11
( - )4القسطالين أمحد بن حممد ،املواهب اللدنية باملنح احملمدية،ج ،4تح :أمحد الشامي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط4141 ،4هـ4001 ،م ،ص .121
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صلى اهلل عليه وسلم ،ملا أوحي إيل جعلت ال أمر حبجر وال شجر إال قال السالم عليك يا رسول اهلل"(،)1
وكذلك كالم الذئب وشهادته بالرسالة وهي من اخلوارق اليت رواها العديد من الصحابة بروايات خمتلفة
من ذلك ما ذكره ابن وهب أن أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وجدا ذئبا يطارد ظبيا فدخل الظيب
احلرم ،فانصرف الذئب فعجبا من ذلك فقال الذئب أعجب من ذلك حممد بن عبد اهلل باملدينة يدعوكم
للجنة وتدعونه للنار"( ،)2أما حديث حنني اجلذع فرواه البخاري ورواه أمحد وابن ماجة والرتمذي وغريهم،
وقال عنه عياض أنه مشهور منتشر من ذلك ما رواه الطفيل بن أيب بن كعب عن أبيه قال ":كان رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وسلم) يصلي إىل جذع إذ كان املسجد عريشا ،وكان خيطب إىل ذلك اجلذع فقال رجل
من أصحابه هل لك أن اجعل لك منربا تقوم عليه يوم اجلمعة ...فلما كان يوم اجلمعة جتاوز رسول اهلل
اجلذع الذي كان خيطب إىل املنرب ،خار [اجلذع] وتصدع وانشق فنزل رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ملا
مسع اجلذع ،فمسحه بيده مث رجع إىل املنرب"(.)3
فالشاعر عند استعراضه ملعجزات الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،يوظف خمتلف آليات التناص
فأحيانا بكتفي بإشارات سريعة حتيل القارئ على النص الغائب ،أو يعمد إىل اجرتار النص الغائب عن
طريق اقتباس بعض ألفاظه ،والتأسيس عليها لبناء نصه اجلديد مع إعطائه بعدا شخصيا وإخضاعه لرؤيته
وجتربته الذاتية ،مثل قوله(: )4

يا م ـ ـن تَ َش َّرفَ ِ
شى
ت البَ ِسيـ ـ ـطَةُ إ ْذ َم ـ ـ َ
َ َ ْ
وإلَْي ِه حـ ـ ـ ـ َّن ِ
الج ـ ـ ـ ـ ْذعُ ِعْن ـ ـ ـ ـ َد ِفـ ـ ـ ـ َراقِ ـ ِه
َ َ
صى
إِ ْن َسبَّ َح ْ
ت فِي َكف َ
الح َ
ك اليُ ْمنَى َ
ك فِي ِ
الخطَ ِ
اب غَ َزالَة
ص َح ْ
ت لَ َ
إ ْن أَفْ َ
اد َولَ ْم تَ ُكـ ـ ـ ـ ـ ْن
لَ ْوَال َك َما نَطَـ ـ ـ َق الـ َج َم ُ

( - )1املرجع السابق ،ج  ،4ص .121
( - )2املرجع نفسه ،ج  ،4ص .121
( - )3املرجع نفسه ،ج  ،4ص .121
( - )4الثغري :ديوانه ،ص .414
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فِي ـ ـها و َداس بِأَ ْخـم ِ
اها
صْيـه ثَـ ـ ـ َر َ
َ َ َ َ َ
ت لَه األَ ْشج ِ
اها
ين َد َع َ
َوأَتَ ْ ُ
َُ
ار ح َ
اها
فِيـ ـ َها األَنَ ِامـ ـ ُل فـَـ َّج َر ْ
ت أَ ْمـ ـ َو َ
الض ُّ ِ
فَ َّ
ب ال َفـال ِمثْـ َال َها
ب أَ ْو ذئْ ُ
ِ
اهـا
بِخطَابـَِها العـَ ْج ـ َماءُ تَـ ْف ـغَ ُر فَ َ

يتبني أن عملية االمتصاص هي قبول للنص الغائب وتقديسه وإعادة كتابته بطريقة ال متس جوهره
يعتمد الشاعر فيه على االستمداد اإلشاري والداليل من السنة النبوية قصد اإلحياء وإنتاج الداللة وهذا يدل
على أنه "ينطلق من قناعة راسخة هي أن هذ ا النص غري قابل للنقد أي احلوار ،واالمتصاص هبذا املعىن هو
مهادنة للنص والدفاع عنه وحتقيق سريورته التارخيية ،ومن مثّ ال يكون النص اجلديد إال استمرارا للنص
الغائب وفق قوانني مغايرة ال تتعارض معه"(.)1
ه-الحب النبوي:
ما يالحظ يف املديح النبوي عند الثغري أنه ال يكتفي بعرض فضائل النيب (صلى اهلل عليه وسلم)،
وسرد معجزاته ،بل كثريا ما ميتزج نفسيا باملوضوع ،فيصور شدة تعلقه بالنيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،ويظهر
الرغبة يف زيارة قربه ،والشوق إىل جواره ،فتتداخل مشاعر احلنني إىل تلك البقاع ولوعة احلب النبوي ،مبشاعر
احلرمان الناتج عن بعد الشقة إىل ذلك احملل ومتاعب الرحلة ،فتأيت معانيه معربة عن تقصريه يف أداء
واجباته ،فيذكر زالته وكثرة ذنوبه مناجيا اهلل مستعطفا إياه راجيا منه التوبة واملغفرة ،متوسال يف ذلك النيب
(صلى اهلل عليه وسلم) راجيا شفاعته يوم القيامة من ذلك قوله(: )2
ِ
وب َعلَ َيها قِطْ َع ـ ـة ِم ْن فُـ َؤ ِاديا
َوَك ْم أَنَّة لي ك ـُ ـ ـل يـَـ ـوم َولَْيـلَة تـَـ ُذ ُ
ال األََمانِيَا
ت ِش ْع ِري َه ْل أَنَ ُ
َحنِيـ ـ ـنًا َو َشوقًا لِلنَّبِي ُمـ َح ـ ـ َّمد فَـيَا لَْي َ
ك الـمـ ـو ِ
ِ
ِ
َّ
اطيَا
َوأَبْ ُ
ص ُر َربْـ ًعا َحله َخْيـ ُر ُم ْر َسل َوأَلْثُـ ُم في َم ْغ ـ ـنَاهُ ت ْل َ َ َ
يتحدث الشاعر عن حمبته للرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،واحملبة يف الدين اإلسالمي هي" املنزلة اليت
يتنافس فيها املتنافسون وإليها شخص العاملون ،وإىل عملها مشّر السابقون ،وعليها تفاىن احملبون ،وبروح
تروح العابدون ،فهي قوت القلوب ،وغذاء األرواح ،وقرة العيون ،وهي احلياة اليت من حرمها فهو
نسيمها ّ

من مجلة األموات ،والنور الذي من فقده فهو يف حبار الظلمات ،والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه مجيع
األسقام ،واللذة اليت من مل يظفر هبا فعيشه كله مهوم وآالم" ،3وال تتحقق هذه احملبة إال باتبّاع اهلل والرسول
( - )1حممد بنيس :ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب ،ص .419
( )2الثغري :ديوانه ،ص.411
( - )3ابن قيم اجلوزية مشس الدين حممد بن أيب بكر :هتذيب مدارج السالكني ،هذبه :عبد املنعم صاحل العلى العزي ،دار ابن اجلوزي ،القاهرة ،مصر ،ط،4
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لقوله تعاىل خماطبا نبيه" :قل إن كنتم تحبون اهلل فاتبعوني يحببكم اهلل" (آل عمران  ، )24ويف احلديث
عن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان؛ أن
أحب إليه مما سوامها .)1( "...
يكون اهلل ورسوله ّ

فالشاعر يف األبيات السابقة بني شدة حبه ولوعته وشوقه للنيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم)،

ورغبته يف زيارة مقامه ومشاهدة البقاع اليت عاش فيها ،وأداء شعرية احلج اليت هي ركن من أركان اإلسالم
اخلمس ،وعرب عن هذه املعاين باالرتكاز على النصوص الدينية الواردة يف القرآن الكرمي ،والسنة النبوية
وتشربه وإعادة إنتاجه وفق رؤية خاضعة للتجربة الشعرية الذاتية.
الشريفة ،من حيث استيعاب النص السابق ّ

ولعجز الشاعر عن زيارة البقاع املقدسة اجده يبحث عن طرق أخرى للتواصل مع النيب (صلى اهلل عليه

وسلم) ،فنراه يرسل أطيب سالمه وحتياته إىل النيب مع الركب املتجه إىل تلك البقاع يقول(:)2
ِ
ب ال ـ ـ ـ ـم َذلَّلَ ِة الَّـتِي َعرفَ ـ ـ ـ ْ ِ
يَا َسائِـ ـ َق الـ ـ ـنُّ ُج ِ
اها
اب قُـبَ ـ ـ ـ َ
ت َه َوادجـ ـُ ـها قبَ َ
ُ
َ
إِ ْن ِجْئت ِخ َ ِ
اها
ضا َشـ ـ ـ ـ َّرفَ ْ
ت أَ ْر ً
المنَى َو َحلَ ْل ـ َ
يف منَى َوبَلغْ َ
َ
ت ُس ْكنَ ـ ـ َ
ت ُ
المس ِ
ِ ِ
ك ال َفتِ ِ
اها.
أَبْلِ ـ ـ ـ ـ ْغ إِلى َخـ ـ ـ ـْي ِر األنَـ ـ ِام تَ َح ـ ـ ـ ـ ـ ـيَّةً
يق َش َذ َ
أَذْ َكى م َن ْ
فالشاعر هنا يطلب من احلجيج القاصدين األماكن املقدسة تبليغ أزكى سالمه وأطيب حتياته
إىل النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،ولعل الشاعر بإشارته إىل السالم على النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،حييلنا
على مجلة من نصوص احلديث الشريف اليت تشري إىل فضل الصالة والسالم على النيب حممد (صلى اهلل
عليه وسلم) ،من ذلك قول الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)" :ما من مسلم يسلم علي إال رد اهلل إيل روحي
حىت أرد عليه السالم" رواه أمحد وأبو داود والبيهفي والطرباين وقال عنه ابن قيم اجلوزية حديث حسن"(.)3
وغالبا ما يردف الشاعر أبيات احلب النبوي برجاء الشفاعة ،وتوسل املغفرة من املوىل عز وجل ووسيلته
حب النيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) مثل قوله(:)4
يف ذلك هي ّ
( - )1مسلم أبو احلسن ين حجاج القشريي النيسابوري :خمتصر صحيح مسلم ،اختصره وحققه حممد ناصر الدين األلباين ،مكتبة املعارف الرياض ،ط،2
4141ه4111 ،م ،ص .41
( - )4الثغري :ديوانه ،ص.411
( - )3ابن قيم اجلوزية :جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على خري األنام ،حتقيق :مصطفى أبوا املعاطي ،دار الغد اجلديد ،القاهرة ،مصر ط،4
4141ه4044 ،م ، ،ص .20
( - )2الثغري :ديوانه ،ص ..411
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اك يا َخْيـر َخ ْل ِق ِ
اهلل تَ ْش َف ُع لِي
سَ َ َ
َع َ
َوأَنْ َ ِ
س لِي َعـ ـ َمل
ت ل ـي أَ َمل إ ْذ ْلي َ
ك يَ ْمنَـ ـ ُحـنِي
لَ َع َّل ُح ْس َن يَِقـ ـينِي ِفي َ

ِ
اب فَإني م ْذنِب ج ِ
الحس ِ
ان
َ
ُ
يَـ ْو َم َ
ِ
ِ ِ
يح َمْيـ َزانِي
م َن التُّـ َقى يَـ ْقضي تَـ ْرج ـ ـ َ
َش َفاع ـ ـةً ويـ ِقـ ـ ـ ـيـنِي لَ ْفـ ـ ـح نَـي ـ ـ ـ ـر ِ
ان
َ ََ
َ ْ َ

والشفاعة عند العلماء هي سؤال النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ربه ،أن يتجاوز عن ذنوب أمته ومغفرهتا
وهي خاصية اختص هبا النيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) دون سائر األنبياء والرسل( ،)1والشفاعة ثابتة
بالكتاب والسنة وإمجاع علماء األمة ،وأحاديث الشفاعة وردت يف كتب األحاديث ،وكتب السنن،
"م ْن ذَا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِعن َدهُ إَِّال بِِإ ْذنِِه" (البقرة  ،)411وقوله (صلى اهلل عليه
ويف القرآن الكرمي يف قوله تعاىلَ :
وسلم) :من قال حني يسمع اآلذان" :اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممد الوسيلة
والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته ،حلت له شفاعيت يوم القيامة"( ،)2ويف حديث رواه اإلمام مسلم
عن أيب هريرة (رضي اهلل عنه) قال :قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم)" ،أنا سيد ولد آدم يوم القيامة،
وأول من ينشق عنه القرب ،وأنا أول شافع مش ّفع"(.)3
ونالحظ أن الثغري شأنه شأن باقي شعراء املديح النبوي جيمع بني اخلوف والرجاء فال هو خائف
إىل درجة اليأس والقنوط ،وال هو مسرف يف الرجاء إال درجة التسيب واإلمهال ،فنراه حياول أن يطمئن
نفسه ليخرج من مقام اخلوف إىل مقام الرجاء ،ألنه مهما يعظم الذنب فاهلل أعظم  ،ورمحته أوسع ولطفه
أمشل ،مستندا يف ذلك إىل مجلة من األحاديث مثل احلديث القدسي عن أنس رضي اهلل عنه قال مسعت
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) يقول :قال اهلل تعاىل " :يا ابن آدم إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك
على ما كان منك وال أبايل ،يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء مث استغفرتين غفرت لك على ما كان
منك وال أبايل ،يا ابن آدم إنك لو أتيتين بقراب األرض خطايا مث لقيتين ال تشرك يب شيئا ألتيتك بقراهبا
مغفرة"(.)4

( - )1املوسوعة اإلسالمية ،ص .449
( - )2مسلم أبو احلسن ين حجاج القشريي النيسابوري :خمتصر صحيح مسلم ،ص .14
( - )3املصدر نفسه ،ص .104
( - )4النووي :صحيح رياض الصاحلني ،ص .190
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وللثغري قدرة فائقة استلهام الرتاث واستحضار املعاين من النصوص الغائبة وتوظيفها يف النص احلاضر
بكيفية حتقق االنسجام والتوافق بني النصني الغائب واحلاضر ،مثل قوله(:)1

يَـ ْو َم ال َقيَّ َام ِة فِي َذ ِوي ا ِإل ْج َر ِام

َولَهُ َّ
صوص بِ َها
الش َف َ
اعةُ َو ُهو َم ْخ ُ
ِ
ود ُدو َن ِز َح ِام
الحـ ـ ـ ْم ِد َم ْع ُق ـ ـ ـ ـ ـود بِ ِه
وال َكـ ْوثَـ ُر ال ـ َم ْوُر ُ
َولَـ ـهُ ل ـ ـ ـ َواءُ َ
فهو يتحدث يف هذه األبيات عن فضائل النيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ،يف اآلخرة وهي فضائل
خص هبا وحده دون سواه من اخللق ،فله الشفاعة وله لواء احلمد يوم القيامة ،وله احلوض املورود الذي
يروي به أتباعه من املؤمنني ،وكالمه مسموع يومئذ ومقامه حممود .
وقد بىن الشاعر نصه الشعري على أنقاض مجلة من النصوص الدينية من القرآن الكرمي ،والسنة
النبوية الشريفة واستحضر جمموعة من الدوال والصور واملعاين من تلك النصوص ،ففي حديثه عن ختصيص
النيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ،بالشفاعة دون غريه من األنبياء والرسل ،يشري إىل حديث عن أيب هريرة
رضي اهلل عنه أن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) قال " :لكل نيب دعوة مستجابة فتعجل كل نيب دعوته
وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة فهي نائلة إن شاء اهلل تعاىل من مات من أميت ال يشرك باهلل
شيئا"(.)2
أما قوله " :له لواء احلمد" ،فهو مقتبس من حديث أيب سعيد عن الرتمذي بسند حسن قال :قال
رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم)  " :أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر ،وبيدي لواء احلمد وال فخر،
وما من بين آدم فمن سواه إال حتت لوائي"( ،)3واللواء الراية ويف العرف العريب من ميسكها يكون صاحب
القيادة أو من يكلف منه ،وأضيف اللواء إىل احلمد الذي هو الثناء على اهلل مبا هو أهله ،ألن ذلك هو
منصبه وتلك مكانته دون غريه من األنبياء.
أما إشارة الشاعر إىل الكوثر املورود فمصدره أيضا احلديث عن حوض النيب وعظمه ،وورود أمته إليه،
فعن عبد اهلل بن عمر بن العاص (رضي اهلل عنهما) قال :قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم)" :حوضي

( - )4الثغري :ديوانه ،ص .414
(  - )2مسلم  :خمتصر صحيح مسلم ،ص .21
(  - )3القسطالين :املواهب اللدنية ،ج  ،1ص .149
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مسرية شهر ،وزواياه سواء ،وماؤه أبيض من الورق ،ورحيه أطيب من املسك ،وكيزانه كنجوم السماء ،فمن
شرب منه فال يظمأ بعده أبدا"(.)1
ويف البيت األخري يواصل الشاعر عرض فضائل النيب ،ومكانته العظيمة فيشري إىل مقاله املسموع ومقامه
احملمود ،ولعل ذلك حييل القارئ إىل احلديث النبوي الذي ورد يف سياق احلديث عن أهوال القيامة وحبث
الناس عن منقذ هلم ،وجلوئهم إىل األنبياء ،لكن كل نيب ينشغل حينئذ بنفسه ،والنيب الوحيد الذي ينقذهم
ويشفع هلم هو حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ،حيث يتوسل ربه فيتقبله اهلل عز وجل ،وينقذهم من أهوال
ذلك اليوم ،فعن أيب هريرة أن النيب (صلى اهلل عليه وسلم) قال " :أنا سيد الناس يوم القيامة ،وهل تدرون مب
ذلك؟ جيمع اهلل يوم القيامة األولني واآلخرين يف صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر ،وتدنو
الشمس ،فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون ،وما ال حيتملون ،فيقول بعض الناس لبعض :أال ترون
ما أنتم فيه؟ أال ترون ما قد بلغكم؟ أال تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض :ائتوا
آدم ،فيأتون آدم ،فيقولون :يا آدم أنت أبو البشر ،خلقك اهلل بيده ،ونفخ فيك من روحه ،وأمر املالئكة
فسجدوا لك ،اشفع لنا إىل ربك ،أال ترى إىل ما حنن؟ أال ترى إىل ما قد بلغنا؟ فيقول آدم :إن ريب غضب
اليوم غضبا مل يغضب قبله مثله ،ولن يغضب بعده مثله ،وأنه هناين عن الشجرة فعصيته ،نفسي نفسي،
اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل نوح ،)2("...وبعدها يأتون نوحا ،مث إبراهيم ،مث موسى ،مث عيسى ،فال يستجيب
هلم أحد ،فيأتون حممدا "فيقولون :يا حممد أنت رسول اهلل وخامت األنبياء وغفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك
وما تأخر ،اشفع لنا عند ربك ،أال ترى ما حنن فيه أال ترى ما قد بلغنا ،فانطلق فآيت حتت العرش ،فأقع
ساجدا لريب ،مث يفتح اهلل تعاىل علي ،ويلهمين من حمامده وحسن الثناء عليه شيئا مل يفتحه ٍ
ألحد قبلي،
ّ
رب أميت أميت فيـقال
مث يقول  :يا حممد ارفع رأسك ،سل تعطه ،اشفع تشفع ،فأرفع رأسي ،فأقول يا ّ

يا حممد أدخل اجلنة من أمتك من ال حساب عليه من الباب األمين من أبواب اجلنة ،وهم شركاء الناس

فيما سوى ذلك من األبواب ،والذي نفس حممد بيده ،إن ما بني املصراعني من مصاريع اجلنة لكما بني
مكة وهجر أو كما بني مكة وبصرى"(.)3
(  - )1مسلم :خمتصر صحيح مسلم ،ص .142
( – )2املصدر نفسه ،ص .42
( - )3املصدر نفسه ،ص .41
143

ويبدو أن شاعرنا استوعب هذا احلديث وانتقي منه ما خيدم جتربته الشعرية ويعطي هلا البعد الديين
املقدس ،يف قوله(:)1

ويف قوله(:)2

ت ي ـ ـ ِـدي يا َذا الـ ـ ــمعا ِر ِج ر ِ
ك َح ـ ـ ـ َو ِاديَا
صبَ َح ْ
آم ـ ـ ـ ـالِي إِلَْي َ
اجيًا َوأَ ْ
ت َ
َ
َم َد ْد ُ َ
ََ َ
ِ ِ
ِِ
ود َك ال َفيَّ ُ ِ
الع ـ ِظ ِ
يم َغ ـ ـ َو ِاديَا
سى َج ُ
العـ ـ ْف ِو َ
اض يُ ْدني َو َسائلي َويُـْنشي م َن َ
َع َ
ويـ ْفتح لِي بابا إِلَى مـ ـ ـ ْنـه ِج الـ ـ ـ ـتُّـ َقى فَألْ َقى الـ ـ ـ ـتَّ َدانِي ي ـ ـوم أَل ـ َقى التـَّنَ ِ
اديَا
َ َ
َ َْ
ََ َ ُ َ ً
ِ
ِ
اب و َهـولِهِ يسوم الورى َكرب ي ِشيب النـَّو ِ
اصيَا
س ِ َ ْ
َ ُ ُ ََ ْ ُ ُ َ
لَ َدى َم ْوقف يـَـ ـ ْو َم الح َ
المنَى واألََمانِيَا
شا تُـ ْع ـ ـ َ
ادى ا ْش َف ْع تَ ْش َّف ْع ُم َح َّمـ ـ ـ ُد َو َس ْل َما تَ َ
ُهنَا َك يُـنَ َ
ط ُ
فَـيُـْن ِق ـ ُذنَا ِم ْن ذَلك الـ َهـ ِ
اهـ ـ ـ ـهُ َويُـ ْح ِج ـ ـ ُزنَا َع ـ ـ ْن َزفْـ ـ ـ َرةِ النَّ ـ ـ ـا ِر َو ِاقـيَا
ول َج ـ ُ

الم ْس ُموعُ فِيه ِعنَايَة
َوَم َقالُهُ َ
أما قوله" :مقامه احملمود خري مقام" ،ففيه استدعاء للحديث النبوي املذكور يف صحيح البخاري عن
ود َخ ْيـ ُر َم َق ِام
الم ْح ُم ُ
َوَم َق ُامهُ َ

جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) قال" :من قال حني يسمع النداء اللهم رب هذه
الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته حلت له
( )3
ودا"
ك َربُّ َ
سى أَ ْن يَـ ْبـ َعثَ َ
ك َم َق ًاما َمـ ْح ُم ً
شفاعيت يوم القيامة"  ،كما يشري الشاعر إىل اآلية الكرميةَ " :ع َ
(اإلسراء )81

وقد اتفق املفسرون على أن كلمة "عسى" من اهلل واجب ،قال أهل املعاين :أل ّن لفظة عسى تفيد
اإلطماع ،ومن أطمع إنسانا يف شيء مث حرمه كان عارا ،واهلل تعاىل أكرم من أن يطمع أحدا يف شيء مث ال
يعطيه ذلك( ،)4وورد يف تفسري هذه اآلية أن املقصود باملقام احملمود هو املقام الذي يقومه حممد (صلى اهلل
عليه وسلم) للشفاعة للناس لريمحهم رهبم من عظيم ما هم فيه من شدة يف ذلك اليوم(.)5

( - )4الثغري :ديوانه ،ص .480 ،411
( - )2الثغري :ديوانه ،ص 414
( - )3البخاري :خمتصر صحيح البخاري ,مج  ،4ص .404
( - )4القسطالين :املواهب اللدنية باملنح احملمدية ،ج ،4ص .110
( - )5ابن كثري :تفسري ابن كثري ،مج ،4ص .214
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فالشاعر أجاد استلهام املعىن من النصوص الدينية "القرآن الكرمي ،واحلديث النبوي الشريف"
وصياغته يف قالب شعري مع احلفاظ على سياقه األصلي ،حيث عمد إىل أخذ املعىن بشكل مباشر حمافظا
بذلك على تقديس سلطة النص الديين.
ويف األبيات أخرى يقول(:)1

يـب َدأْ بِ ِه الذ ْكر ِ
الرس ِل ِ
يم ويـُ ْختَ َم
الك َر ِام َو َخ َير َم ْن
َْ
يَا َخاتِ َم ُّ ْ
ُ َ
الحك ُ
ِ
ام َم ـ ـ ْدح فِي ُع ـ ـ َال َك يـُنظَ ُم
ك َو ِسيـ ـلَة
َمالِي ِس ـ َوى ُح ـبـي إِلَْي َ
ِونظَ ُ
بِ ِ
إِنـي بِج ِ
ص ُم
ك َواثِـ ـق ُم ْستَ ْم ِسك
اهـ ـ َ
الوثْـ َقى التي ال تـُْف َ
ُ
َ
الع ْرَوة ُ
ينادي الشاعر الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) خبامت األنبياء والرسل ،وخري من يبدأ به الذكر وخيتم

وقد أخذ ذلك من احلديث النبوي الذي رواه جابر بن مسرة قال يف وصفه النيب (صلى اهلل عليه وسلم) "
كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا رأيت اخلامت عند كتفه مثل بيضة احلمامة بشبه جسمه" أما يف قوله
يبدأ به الذكر احلكيم فيشري إىل وجوب ذكر الرسول(صلى اهلل عليه وسلم) ،والصالة عليه يف مواضع كثرية،
منها عند القيام للصالة ،وذكر اهلل تعاىل ،وقراءة القرآن الكرمي ،وقد أحصى ابن القيم أكثر من أربعني
يستحب فيها الصالة على النيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم).
موطنا
ّ

ويرتبط الشاعر بالنيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) برباط متني قوامه احلب والتفاين يف ذلك ،فهو

وسيلته الوحيدة للنجاة يف الدنيا واآلخرة ،وال سبيل للشاعر لتحقيق ذلك إال طاعة اهلل عز وجل ،والتمسك
مبا جاء به نبيه حممد (عليه الصالة والسالم) ،وهلذه املعاين امتداد وجذور يف املوروث الديين ،أجاد الشاعر
امتصاصها وصياغتها يف بناء شعري ،فقوله" :مايل سوى حيب إليك وسيلة" ،حييل القارئ على مجلة
من األحاديث اليت تبني ضرورة حب النيب والتعلق به وإتبّاع سنته ،لتحقيق اإلميان الصحيح منها قوله (صلى
اهلل عليه وسلم) " :ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني"( ،)2واستعار
الشاعر لفظة "الوسيلة" من حديث رسول اهلل يف قوله " :إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ،مث صلوا
علي فإنه من صلى علي صالة صلى اهلل عليه هبا عشرا ،مث سلوا يل الوسيلة فإهنا منزله يف اجلنة ال تنبغي إالّ
( - )2الثغري :ديوانه ،ص .441
(  - )2مسلم :خمتصر صحيح مسلم ،ص.41
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لعبد من عباد اهلل ،وأرجوا أن أكون أنا هو ،فمن سأل اهلل يل الوسيلة حلّت عليه الشفاعة"( ، )1قال ابن
كثري ":الوسيلة أعلى درجة يف اجلنة ،وهي منزلة الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) وداره يف اجلنة ،وقال غريه
الوسيلة من وسل إليه إذا تقرب ،يقال توسلت إذ تقربت"( ،)2واملالحظ أن الشاعر استعار هذه اللفظة من
وتقربه إىل الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)
سياقها األصلي الوارد يف احلديث وأسقطها على نفسه فهو حببـه ُّ
يرجو ويتوسل دخول اجلنة والنجاة من عذاب يوم القيامة.
يتّضح من العرض السابق أن الشاعر أجاد صياغة النصوص الغائبة واستحضارها يف شعره مفسحا
للتصرف يف النصوص الغائبة والتعامل معها بأسلوب فين شاعري دون جتاوز
اجملال خلياله يف بعض األحيان ّ

دالالهتا األساسية ،وكان تناصه معها يتم وفق طريقتني:

األوىل :اجرتارية واليت تتم عن طريق استحضار األلفاظ والعبارات كما وردت يف النص الغائب دون تغيريأو حتوير ،ولعل سبب ذلك يعود إىل اطالعه الواسع على كتب السري ومعرفته لتفاصيل سرية النيب حممد
(صلى اهلل عليه وسلم) ،وحفظه لنصوص األحاديث النبوية ،حيث تطغى ألفاظ وتراكيب من تلك
النصوص على سطح نصه الشعري بطريقة عفوية.
الثانية :وتتم بتشرب وامتصاص النص الغائب ،مت إعادة صياغته وفق أسلوبه وتقنياته يف التأليف الشعريدون أن ننسى ضغوط الوزن والقافية اليت تتحكم هي األخرى يف الشكل النهائي للنظم والصياغة ،علما أن
الشاعر يف كلتا الطريقتني السابقتني كان حيافظ على سياق النص الغائب ومقاصده ،ألنه يتوافق مع السياق
املستهدف من قبله ،وخيدم نصه الشعري.

(  - )1املصدر السابق  ،ص14
( - )2القسطالين ،املواهب اللدنية باملنح احملمدية ،ج  ،4ص.191
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الفص ـ ـ ـ ـ ــل الث ـ ـ ـ ـ ــالث
التنـ ـ ـاص الشـ ـ ـعري
أوال:مصادر التناص
 -1الشعر الجاهلي
 -2شعر صدر اإلسالم
 -3الشعر العباسي
 -4الشعر المغربي واألندلسي
ثانيا :مستويات التناص
 -1المستوى االجتراري
 -2المستوى االمتصاصي
 -3المستوى الحواري

أوال :مصادر التناص الشعري:
إن الشاعر ال ينطل ق من فراغ عند عملية إبداعه لنص جديد ،فهو بالضرورة يرتكز
على امتداد موغل ضمن املوروث الشعري للثقافة اليت ينتمي إليها أو اليت اطّلع عليها ،سواء أكان
ذلك عن قصد أو عن غري قصد منه ،طاملا أنه يشتغل على ذاكرته اليت تشكلت عرب قراءاته السابقة،
"فالنص ليس انعكاسا خلارجه أو مرآة لقائله ،إمنا فاعلية املخزون التذكريي لنصوص خمتلفة هي اليت
تشكل حقل التناص ،ومن ثّ فالنص بال حدود ،فأي نص تتوافد على منشئه كتابات سابقة
ومعاصرة وترتافد عليه أنسقة ،وبنيات تتزاحم وتتحاشد من نصوص سالفة" )1( ،ألن النص" :ليس
ذاتا مستقلة أو مادة موحدة ،ولكنه سلسلة من العالقات مع نصوص أرر وناامه اللغوي مع
قواعده ومعجمه مجيعها ،تسحب إليها كما من اآلثار واملقتطفات من التاريخ ،وهلذا فإن النص يشبه
يف معطاه جيش رالص ثقايف مبجموعات ال حتصى من األفكار واملعتقدات واإلرجاعات اليت
تتآلف ،إ ّن شجرة نسب النص تنتمي حتما لشبكة غري تامة من املقتطفات املستعارة شعوريا أو ال
شعوريا ،واملوروث يربز يف حالة توهج ،وكل نص حتما :نص متدارل"(.)2
واستلهام املوروث الشعري ،واالرتكاز عليه يف عملية اإلبداع ،ظاهرة معروفة لد الشعراء منذ
جل الشعراء يتمثلون هذا املوروث،
القدمي ،وهي أمر ال مناص منه بل هي عملية مالزمة لإلبداع ف ّ
ويستفيدون منه ،وال يع ّد ذلك طعنا يف قدراهتم اإلبداعية وإمكاناهتم اإلبداعية ،إال إذا كان أرذهم
أرذا مكشوفا وسرقة ممجوجة ،ألن العربة يف كيفية األرذ وطريقة توظيف ذلك املوروث،
وهلذا املوروث حضور واسع يف نصوص الثغري التلمساين ،فرتاه حييل القارئ على نصوص
من شىت العصور األدبية ،ويتقاطع عرب مساره الشعري مع أعالم الشعر العريب يف املشرق واملغرب،
فيستحضر أنساقا تعبريية وصيغا ودالالت تذكرنا بالشعر العريب القدمي ،وحتيلنا على شىت عصور
األدب العريب ومراحله ،ويف ذلك داللة على اطالعه على الرتاث الشعري وتفاعله معه  ،ما ساهم يف
( - )1رجاء عيد :القول الشعري ،منشأة املعارف اإلسكندرية( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص .222
( - )2عبد اهلل الغذامي :اخلطيئة والتفكري ،ص .128
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صقل موهبته األدبية ،وتنمية مهارته الفنية وثراء جتربته الشعرية ،فأيت شعره مكتنزا بطاقات شعرية
يستحضرها أثناء إبداعه ،سواء بالنسج على منواهلا أو خمالفتها قليال أو كثريا ،وبدراستنا ديوانه سجلنا
جل العصور األدبية منها:
حضور أنساق وبصمات شعرية من ّ
-1التناص مع الشعر الجاهلي:
وجد الثغري التلمساين يف املوروث الشعري اجلاهلي مادة شعرية رصبة ،حتمل طاقات فنية
هائلة ،وقدرات تعبريية تليب أبعاد جتربته الشعرية ،ومقاصده الفنية والداللية ،نارا ملا للنص الشعري
اجلاهلي من صد إجيايب لد املتلقي ،واتكاء الشاعر على هذا املوروث واالستعانة به ،حيقق له
القبول الواسع ،واألثر اجلميل يف املتلقي ،وأكثر الشعر اجلاهلي حضورا يف تصوص الثغري شعر امرئ
القيس.
يعد امرؤ القيس من أوائل الشعراء العرب الذين ناموا القصيدة ،ومهدوا سبل الشعر ،فاجلاحظ
ير أن " أول من هنج سبيل الشعر ،وسهل الطريق إليه امرؤ القيس بن ُحجر ومهلهل بن ربيعة
 ، )1("...وقد اشتهر امرؤ القيس جبودة املعاين وتنوع أساليب البيان ،وعلى يده اكتمل بناء القصيدة
العربية ،وأصبحت شعرا يُعت ّد به ،وكان من قبل عبارة عن أبيات ومقطوعات ،وشعر امرئ القيس من

مر العصور ،وذلك ألنه
الركائز اليت استند عليها الشعراء ،ومن املناهل اليت هنل منها املبدعون على ّ
صاحب لواء الشعر ،وكبري الشعراء وإمامهم الذي يرجعون إليه ويقرون بفضله ،وظل شعره لعصور
طويلة املثال احملتذ والنموذج املعتمد ،وظلت تقاليد الشعر اليت جاء هبا والصياغة اليت ابتكرها
مسيطرة على الشعر العريب فرتة طويلة.
وهو عند كثري من النقاد سيّد الشعراء وأشهرهم ،وأفضلهم ناما ،فقد روي عن الرسول (صلى

اهلل عليه وسلم) قوله" :امرؤ القيس صاحب لواء الشعر إىل النار"( ،)2وجاء يف العمدة" :وقد قال
العلماء بالشعر أن امرأ القيس مل يتقدم الشعراء ألنه قال ما مل يقولوا ،ولكنه سبق إىل أشياء
( - )1اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبر :احليوان ،ج ، 8تح :عبد السالم هارون ،مطبعة مصطفى البايب احلليب ،القاهرة ،ط8121 ،2م ،ص .44
( - )2أمحد بن حنبل :مسند اإلمام أمحد  ،ج ، 8رقّم أحاديثه حممد عبد السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط8111 ،2م،ص .22
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فاستحسنها الشعراء واتّبعوه فيها ،ألنه قيل أول من لطّف املعاين ،واستوقف على الطلول ،ووصف
وفرق بني النسب وما سواه من القصيد،
النساء بالاباء واملها والبيض ،وشبه اخليل بالعقبان والعصيّ ،

وقرب مآرذ الكالم ،فقيد األوابد ،وأجاد االستعارة والتشبيه"(.)1
ّ

وكان لشعر امرئ القيس األثر البالغ لد الشعراء العرب يف املشرق واملغرب على ح ّد سواء،
وأقبل الشعراء يف شىت العصور يستلهمون شعره ويستفيدون من ألفاظه وتراكيبه وصوره ،وحياكون
مساته الفنية واألسلوبية ،ويوظفوهنا يف سياقاهتم الشعرية" ،وتكاد تكون شخصية امرئ القيس شخصية
منوذجية يف رحلة الشعر العريب القدمي واحلديث ،فطاملا استُلهم شعر امرئ القيس بأساليب خمتلفة
( )2
ومتعددة"
ومل يكن الثغري مبعزل عن هذا التأثري ،فنراه يستفيد من شعر امرئ القيس ويسعى
إىل معارضته ،والنسج على منواله ولعل أكثر قصائد امرئ القيس تأثريا يف الشعر العريب هي معلقته
مر العصور ،فنر الثغري يستحضر أجواءها وبعض ألفاظها وصورها يف
اليت فُنت هبا الشعراء على ّ
قصيدته اليت تغىن فيها جبمال بلده تلمسان ،يقول يف مطلعها(:)3
ق ـ ـم فاجتلي زمن ال ـ ـربيع الـمقبل

تر ما يسر الـمجتني والـمجتلي

وانشق نسيم الروض مطوالا وما

رف وع ٍ
أهـ ـداك من ع ٍ
رف فاقبل

وانظر إلى زه ـر ال ـرياض كأن ـ ـ ـ ـ ـه

در على لبـ ـ ـات رب ـ ـات الـحـ ـلي

ويقول امرؤ القيس(:)4
قفا نـبك من ذكرى ح ٍ
بيب ومنزل

بسقط اللوى بـين الدخول فحومل

( - )1ابن رشيق :العمدة ،ج ،8ص .14
( - )2موسى ربابعة :التناص يف مناذج الشعر العريب احلديث ،مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية ،األردن،ط2111 ،8م ،ص .88
( - )3الثغري :ديوانه ،ص .882
( - )4امرؤ القيس :ديوانه ،ضبطه وصححه مصطفى عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط ،5245 ،4002 ،5ص .550
821

فـتوضح فالـمقراة لم يـعف رسـمها

لـما نسجتها من ج ـ ـ ـ ـن ٍ
وب وشـمأل

فالثغري يصف مجال بلده تلمسان يف فصل الربيع ،حيث تتفتح األزهار والورود وتعبق الطبيعة
بأريج رحيها ،ما يُدرل االرتياح واالنشراح يف النفوس ،أما امرؤ القيس فيصف األطالل ويبكي الديار

ويستذكر األحبة ،فتنبعث مشاعر األمل واحلزن يف نفسه ،فمطلع الثغري (قم فاجتلي وهو يف املعلقة
قفا نبك ) وبذلك يكون الثغري قد استفاد من املوقف الشعري املتمثل يف الوقوف باألطالل وبكاء
الديار ،واحنرف به إىل دالالت جديد وحالة وجدانية خمالفة تتمثل يف الوقوف لرؤية مجال الطبيعة،
فالثغري أقام مقدمة قصيدته على النفي اجلزئي ملقدمة معلقة امرئ القيس ،وحتول عن الدعوة إىل
احلزن ووصف األطالل وبكاء الديار ،إىل معىن خمالف يقوم على اإلحساس بالفرح والسعادة
واالنشراح ،مع جماراته للمعلقة على مستو البناء الشعري والوزن العروضي.
ويواصل شاعرنا التغين جبمال بلده تلمسان ،مقتفيا أثر املعلقة ،فيقول يف وصفه "ربوة
العشاق" ،إحد منتزهاهتا(:)1
وبـرب ـوة العش ـاق سلـ ـوة عاشـ ـ ـ ٍق

فـتـنته ألـحاظ الغ ـ ـزال األكح ـل

بـن ـواس ـ ـ ٍم وبـ ـواسـ ـ ٍم م ـ ـن زه ـ ـرها

اسا ك ـ ـ ـعرف الـمندل
تهديك أنـف ا

فـلو امرؤ القيس بن حج ٍر رآها

قـ ـد اما تسلى عن معـ ـ ـاهد مأسل

أو ح ـام ح ـول فنـائ ـها وظبـ ـ ـائـها

ما كان مـختـ ـ ـل افا بحومة ح ـ ـ ـومل

فاذكر لها كلفي بسق ــط لوائ ـها

فهواي عنها الدهر ليس بمنسل



( - )1الثغري :ديوانه ،ص.552،555
 املندل :عود الطيب.
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فالثغري يعرض مفاتن طبيعة بلده وما تثريه يف النفوس من هبجة وانشراح ،تُنسي العاشق الوهلان
صبابة الشوق وأمل اهلجر ،وهو بذلك يستدعي بعضا من أبيات معلقة امرئ القيس اليت يقول
فيها(:)1
وق ـ ـوفاا بها صحبي علي مطيـ ـهم

يـق ـ ـولون ال تـهـ ـلك أس ـ اى وتـ ـجمل

وإن شفائ ـي ع ـب ـ ـرة إن سفحتـ ــها

وهـل عند رسـ ـ ٍم ٍ
دارس من معـ ـ ـول

كدأبك من أم الـح ـ ـويرث قـبلها

وجارت ـ ـ ـ ـها أم الـ ـ ـ ـ ـ ّرباب ب ـمأسـ ـ ـ ـ ـ ـل

إذا قامتا تض ــوع المسك منهما

نسيــم الصبا ج ـاءت ب ــريا الـ ــقرنـفل

فـفاضت دموع العين مني صبابةا

على النحر حتى بل دمعي محملي

أال رب ٍ
ـالح
يوم لك منـهن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ

وال سي ــما يـ ـ ـ ـ ٍ
ـوم بـ ـ ـ ـ ــدارة ج ـ ــلجـ ــل

قام التناص يف األبيات السابقة على التآلف والتخالف ،فالثغري تآلف مع نص امرئ القيس
على مستو البنية الشكلية اليت ظهرت على مستو األلفاظ والعبارات والصور البالغية ،والبناء
املوسيقي ،والتشكيل العروضي ،حيث استحضر ألفاظا من املعلّقة منها "معاهد مأسل ،حومة
حومل ،سقط لوائها ،ليس مبنسل" ،وختالف معها على مستو الداللة املعنوية واحلالة الشعورية ،ألنه
يعيش جتربة شعورية ختتلف عن جتربة امرئ القيس ،فحالته يسودها االنتشاء والسعادة واالرتياح،
واإلعجاب ،فيما كانت حالة امرئ القيس يسودها شعور باألمل واحلسرة والضيق ،ونستشعر كذلك
معارضة الثغري المرئ القيس بتقدمي صورة شعرية عامة مناقضة ملا جاء يف املعلقة ،وبذلك ارتلفت
املعاين والدالالت عنده ،وتشكلت مبا تقتضيها طبيعة التجربة الشعرية اجلديدة واملوقف الذايت اآلين،
ذلك أن "االرتداد إىل املاضي واستحضاره من أكثر األمور فعالية يف عملية اإلبداع ،وهنا قد حيدث
متاس ،أو بالضرورة سوف حيدث متاس يؤدي إىل تشكيالت دارلية قد متيل إىل التخالف ،وقد
( - )1امرؤ القيس :ديوانه  ،ص .554 ،555
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تنصرف إىل التخالف ،ويف كل ذلك يكون للنص اجلديد موقف حمدد إزاء هذا التماس ،ومن مثة
تتجلى به إفرازا ت نفسية مميزة ،ترتاوح بني اإلعجاب الشديد والرفض الكامل ،وبينهما درجات من
الرضى أحيانا ،والسخرية أحيانا ،إىل غري ذلك من ظواهر املعىن الشعري"(.)1
ويواصل الثغري وصف تلمسان مستدعيا صورا وتراكيب من معلقة امرئ القيس ،مستفيدا
من الطاقة اإليقاعية للمعلقة ،مستحضرا بعض ألفاضها وتراكيبها ،وال خيفي رغبته يف معارضتها
يقول(:)2
واق ـصـ ـ ـد ب ـيـ ـ ـ ـ ـ ٍ
وم ثال ٍ
ث ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارةا

وب ـعذب منـهلها المبارك فانـهـ ـل

تـجـري على در لـجيناا سائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا

أحلى وأعذب من رحي ٍق سلسـل

واشرف على الشرف الذي بإزائها

لتـرى تلمس ـان العليـ ـ ـة مـن ع ـ ـ ـل

فالصورة الشعرية الواردة يف البيت الثالث مأروذة بشكل مباشر من معلقة امرئ القيس يف
قوله(:)3
مكر مفر مقب ٍل مدب ٍر م ـ ـ ـ ـ ـ اعا

كجلمود صخ ٍر حطه السيل من عل

عرب عن إعجابه مبنار بلده تلمسان عند
مع مالحاة ارتالف سياق الصورتني ،فالثغري ّ
مشاهدهتا من مكان مرتفع ،فيما يشري امرؤ القيس إىل سرعة فرسه وقدرته على املناورة واحلركة
يف رحلة الصيد.
ويقول الثغري يف القصيدة ذاهتا(:)4
أجل النـواظر في العتاق الحفل

وبملعب الخيل الفسيح مجالــه

( - )1حممد عبد املطلب :التناص عند عبد القاهر اجلرجاين ،جملة عالمات يف النقد األديب ،جدة ،السعودية ،م ،5مارس  ،5994ص .55
( - )2الثغري :ديوانه ،ص.555
( - )3امرؤ القيس :ديوانه  ،ص.884
( - )4الثغري :ديوانه ص.551
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عشيـ ـ ـ ـ ٍة
فلحلب ـة األف ـ ـ ـراس كـ ـ ـ ّل ّ

لعـ ـب بـ ـذاك ال ـملعب الـمتمـهل

فالقارئ ال جيد صعوبة يف مالحاة أثر املعلقة يف هذه األبيات ،حيث نقل الثغري أجواء املعلقة
وبعضا من ألفاظها وصورها ،إضافة إىل التماثل اإليقاعي الناتج عن الوزن الشعري ومتاثل حرف
الروي وحركته بني القصدتني ،مثل قوله(:)1
فـتـرى الـمجلى والـمصلى خلفه

وكالهـما في جـري ـه ال يأثـ ـ ـ ـل

ه ـذا يك ـ ـر وذا يف ـ ـر ف ـي ـن ـثـ ـ ـ ـني

عط افا على الثاني عنان األول



ياهر أن الثغري التلسماين كغريه من شعراء املغرب واألندلس ،معجب بشعر امرئ القسي
ومتأثر مبذهبه الشعري ،حيث نسج قصيدته على منوال املعلقة ،وأستعار بعض صورها الشعرية،
وضمن بعض ألفاظها ،وهو يف كل ذلك ُخيضع النص الغائب لرؤيته الذاتية وجتربته الشعرية والسياق
العام للنص احلاضر.
 -2شعر صدر اإلسالم:
للرسول (صلى اهلل عليه وسلم) مكانة راصة يف قلوب املسلمني منذ بعثته ،بل منذ مولده،
وهو ميثل نقطة حتول يف حياهتم ،وحاي مبكانة عالية يف أدبنا العريب شعره ونثره على حد سواء" ،فقد
رسم الشعراء مالحمه يف أهبى صورها ،لذلك جند أن املديح الزمه منذ والدته حىت وفاته ،واستمر بعد
ذلك إىل عصرنا احلاضر ،والشعر الذي قيل فيه حيمل مزايا ورصائص ختتلف عن الشعر الذي نام
يف غريه ،من حيث التقاليد الفنية واخلصائص املوضوعية املتبعة من جهة ،والعوامل واملؤثرات اليت
دفعت أصحاهبا ملدح الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) من جهة أرر  ،فالعوامل اليت دفعت أصحاهبا
إىل نام مدائحهم يف الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) كثرية ،منها ما هو ديين ،ومنها ما هو اجتماعي

( - )1املصدر السابق ،ص.551
 ال يأثل :ال يقصر
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أو تارخيي أو نفسي ،وذلك تبعا للعصر الذي عاش فيه الشاعر مع األرذ بعني االعتبار توايل
القرون( ،)1فكل عصر ظروفه السياسية واالجتماعية والفنية اليت تنعكس على شعر املديح النبوي.
ففي عصر الثغري التلمساين -الذي عاش قي النصف الثاين من القرن الثامن اهلجري ،-شهد
املديح النبوي تطورا كبريا من حيث نضج املدحة النبوية ،واكتمال معاملها الفنية واملوضوعية ،مستفيدة
يف ذلك من عدة عوامل ،منها انتشار الزهد وازدهار الشعر الصويف ،وحالة الضعف السياسي
يف املغرب واألندلس بعد سقوط دولة املوحدين ،وتفاقم امل ّد املسيحي والصراعات الدارلية بني الدول
واإلمارات اليت ظهرت يف املغرب بعد هناية احلكم املوحدي ،ما دفع الناس إىل العودة إىل الدين
واالرتباط به هروبا من الواقع املزري والوضع املأساوي الذي يعيشونه ،فحاولوا االرتداد إىل املاضي
وتذ ّكر الفرتات املشرقة من تاريخ اإلسالم ،فكثر النام يف الشعر الديين ،كالزهد واملدائح النبوية،
واملولديات ،والشعر الصويف  ،...كما حرص احلكام على إحياء خمتلف األعياد واملناسبات الدينية،
رصوصا ذكر املولد النبوي الشريف ،الذي كان مناسبة إلنشاد قصائد املديح النبوي ،وكان الثغري
أحد أعالم هذا الفن.
كم هائل من املوروث الشعري لفن املديح
وطبيعي أن يرتكز الثغري يف بناء مولدياته على ّ
النبوي ،وأن يستفيد مما قيل يف مدح النيب (صلى اهلل عليه وسلم) منذ صدر اإلسالم.
ومعلوم أن الكثري من الشعراء عاشوا مع الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) تعلقوا بالعقيدة
اإلسالمية ،وأعجبوا بشخصيته ،وبدعوته اليت جاءت للناس كافة ،فناموا القصائد الطوال يف الذود
الرد على شعراء الكفار واملشركني ،وجاء
عن اإلسالم والدفاع عن الرسول(صلى اهلل عليه وسلم) ،و ّ
شعرهم منسجما مع مبادئ اإلسالم ومستلهما من ألفاظه مستفيدا من معانيه ،ومتضمنا صفات
الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) وفضائله ،ومسجال الكثري من األحداث اليت صاحبت ظهور رسالة
اإلسالم وانتشارها.
( - )1طالل عبد الرحيم أبو شيخة :املدائح النبوية يف شعر الدولتني الزنكية واأليوبية وأثرها يف العصور الالحقة ،رسالة دكتوراه ،جامعة اخلليل،
فلسيطن8421 ،ه 2112-م ،ص .81
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وقد نبغ يف هذا الفن الشعري الكثري من الشعراء ،الذين عاصروا النيب حممد (صلى اهلل عليه
وسلم) ،وعايشوا أحداث الدعوة اإلسالمية يف بداية انتشارها ،منهم حسان بن ثابت وكعب بن
مر العصور مصدرا
مالك وكعب بن زهري ،والعباس بن مرداس وغريهم كثري ،وظلت أشعارهم على ّ
يستلهم منه شعراء املديح النبوي ،وبالعودة إىل شعر الثغري التلمساين جند أنه كثريا ما تتقاطع
نصوصه مع شعر هؤالء الرواد ،من ذلك قوله(:)1
وفاضت به األنـوار شرقاا ومغرباا وفي المأل األعلى سرى البشر والبشرى
فهذا البيت الشعري يتقاطع من قول حسان بن ثابت يف مدح الرسول (صلى اهلل عليه
وسلم)(:)2
للنـور المبارك يـهت ـد
ومن يـهد ّ

ن ـ ـ اورا أض ـاء على البريـ ـ ـة كلـ ـ ـها

يشري كال البيتني عن النور احملمدي الذي طاملا ُوصف به النيب (صلى هلل عليه وسلم) ،ووصفه

بالنور من املعاين الشائعة بكثرة عند احلديث الصفات املادية واملعنوية للنيب حممد (صلى اهلل عليه

وسلم) ،وهذا املعىن يستند إىل نصوص من القرآن الكرمي ،وأحاديث من السنة الشريفة ،وهو متعلق
بالنور املادي املتمثل يف صورته اخللقية اليت تشع هباء ومجاال ،حيث ُوصف وجهه (صلى اهلل عليه
حسان بن
وسلم) بنور الشمس وضياء القمر أو املصباح املنري والشهاب الساطع ،من ذلك قول ّ
ثابت(:)3

اء غيـر مردود
ما قال كان قض ا

مبارك كضياء الشمس صورت ـه
ويقول الثغري(:)4
قمر بـيثـرب أشرقت أن ـ ـ ـ ـ ـواره

ح ـتى أض ـاءت أرضها وسماها

( - )1الثغري :ديوانه ،ص .55
( - )2حسان بن ثابت :ديوانه ،تح :سيد حنفي ،دار املعارف ،القاهرة8144 ،م( ،د ط) ،ص.19
( - )3املصدر ،نفسه ،ص51
( - )4الثغري :ديوانه ،ص.515
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وهذا النور مرتبط أيضا بنور الدعوة والرسالة ونور الوحي ،وهو النور الذي جاء به النيب (صلى
اهلل عليه وسلم) ،وبلّغه عن ربه عز وجل ،وهو نور احلق واليقني الذي أضاء الكون وب ّدد ظلمات
الكفر واجلاهلية ،كقول الثغري(:)1
بها حلل الدين الحنيف ترم ـم

هو النور البـرهان والحجـة التي

ردده شعراء صدر اإلسالم ،منذ ظهور الدعوة احملمدية ،مربزين فضل هذا الدين على
وهو املعىن الذي ّ
حسان بن ثابت(:)2
العقل البشري ،كقول ّ

ترحــل عن قــوٍم فـضلت ع اقــولهم

وحل على القوم بنوٍر مـجدد

وقوله(:)3
ك ـان الضياء وكـان النّ ـ ـور نـتبـع ـه

بـعد اإلله وكان السمع والبصرا

جل مدائحهم كلفاة
فشعراء املديح النبوي كثريا ما ينجذبون حنو ألفاظ بعينها ،تتكرر يف ّ
"النور" ،فهي لفاة شفافة شديدة اإلحياء متعددة الاالل والدالالت ،ميكن توظيفها ببعديها املادي
واملعنوي الذي يناسب احلديث عن الصفات اخللقية واخلُلقية للرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،وكذلك

عن وصف الدعوة اإلسالمية وإبراز قيمها النبيلة.

ويشري الثغري أيضا إىل فضل النيب (صلى اهلل عليه وسلم) يف هداية البشرية وتبديد ظالل
اجلهل والشرك ،يقول(:)4
الحت به شمس الهداية فانجلى

( – )1الثغري  ،ديوانه  ،ص.535
( - )2حسان بن ثابت :ديوانه ،ص .59
( - )3املصدر نفسه ،ص .504
( - )4الثغري ،ديوانه ،ص.842
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ما كان لإلضالل من إظالم

وهذا املعىن مطروق من قبل شعراء املديح النبوي يف عصر صدر اإلسالم كقول حسان
بن ثابت(:)1
وأرشدهم ،من يـتبع الحق يـرشد

وهداهم به بـعد الضاللة ربـهم
وقول عبد اهلل بن رواحة(:)2

به موقنات أن ما قال واقع

أرانا الهدى بـعد العمى فـقلوبـنا

النبوي اعتمادا الصور البالغية كالشبيه

وغالبا ما يع ّرب شعراء املديح النبوي عن اهلد
واالستعارة ملا هلا من قدرة على جتسيد املعىن وتقدميه يف صور حسيّة ،كما يوظفون ألوان البديع مثل

الطباق واملقابلة ،من رالل ذكر ألفاظ اهلداية واخلري والرشاد والنور اليت جاء هبا الرسول (صلى اهلل

عليه وسلم) ،وما يقابلها من ألفاظ دالة على الاالل والاالم والبعد عن احلق اليت كانت سائدة قبل
ظهور اإلسالم ،والرسول (صلى اهلل عليه وسلم) هو الشخصية اليت جتسدت فيها أنوار اهلداية ،فهو
رمحة اهلل املهداة إىل البشرية مجعاء ،ويف ذلك يقول الثغري(:)3
في الخلق بالحق المبين ويحكم

هو رحمة الل التي يـهمي بها
وقريب من هذا املعىن قول حسان بن ثابت(:)4

فمن يرض ما يأتي من األمر يهتد

نورا ورحـمةا
وأرسله في الناس ا

وبني
يتحدث الثغري عن النيب (صلى اهلل عليه وسلم) بكونه رمحة مهداة من اهلل (عز وجل)ّ ،
يف استعارة مكنية أن هذه الرمحة كاملطر يهمي ويسيل يف األرض فيبعث فيها احلياة والنماء ،وبذلك
عمد شاعرنا إىل االستعانة بعناصر الطبيعة يف سبيل تشكيل صورته الشعرية ،ويف ذلك إثارة للذهن
( - )1حسان بن ثابت :ديوانه ،ص .21
( - )2عبد اهلل بن رواحة :ديوانه ،تح :وليد قصاب ،دار الضيّاء للنضر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط8111 ،2م ،ص .14
( - )3الثغري :ديوانه ،ص .821
( - )4حسان بن ثابت :ديوانه ،ص .212
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وحتفيز ملخيلة امللتقي ،وحقق ذلك عن طريق تدارل الصور البالغية ،أما صورة حسان فاعتمد فيها
على التشبيه البليغ من رالل تشبيه الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) بالرمحة ث بالنور.
ويف بيان فضل النيب يف تبليغ رسالة ربه إىل البشرية مجعاء ،وأسلوبه يف هداية الناس ،يقول
الثغري(:)1
بشير نذير بـين كتـفيه خاتم

به ختم الل الرسائل والنذرا



فالرسول (صلى اهلل عليه وسلم) بلّغ الرسالة و ّأد األمانة عن طريق التبشري باجلنة وحسن
الثواب للذين يعملون الصاحلات ،والتحذير واإلنذار بالنار وسوء القرار للذين كفروا واقرتفوا اآلثام،
ووصف الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) بالبشري النذير تعبري متداول بكثرة عند شعراء املديح النبوي
منذ عهدة النبوة ،ويف هذا يقول كعب بن مالك(:)2
نذير صادق أدى كتاب ـ ـ ـ ــاا

وآيـ ـ ـ ٍ
ات مـبـي ـن ـةا ت ـ ـنـيـ ـ ـ ـر

ويقول حسان بن ثابت(:)3
ارا وبش ـ ـر ج ـنـ ـةا
وأنذرن ـا ن ـ ا

وعلمنا اإلسالم فالل نحم ـد

ويقول كعب بن مالك األنصاري(:)4
وك ـان بـش ـ ايرا لنـ ـا مـ ـنـ ـ ـ ـذرا

وء لنـ ـا ض ـوؤه قـد أضا
وض ـ ا

لذلك ميكن القول أن الثغري مل خيرج عن النسق الشعري املتداول يف شعرنا العريب القدمي ،ولعل
سبب ذلك يرجع إىل أن شعراء املديح النبوي يستمدون معانيهم وألفاظهم ،ويستلهمون صورهم
( - )1الثغري ،ديوانه ،ص77
 النذر :مصدر غري قياسي من الفعل أنذر مبعىت أعلم وحذر ونبه.
( - )2كعب بن مالك األنصاري :ديوانه ،دراسة وحتقيق :سامي مكي العاين ،منشورات مكتبة النهضة ،بريوت ،بغداد ،د.ت ،د.ط ،ص .403
( - )3حسان بن ثابت :ديوانه ،ص .55
( - )4كعب بن مالك :ديوانه ،ص .573
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الشعرية ،وأساليب لغتهم من املصدر ذاته وهو النص القرآين أوال والسنة النبوية ثانيا ،لذلك ال ميكن
للشاعر إال اخلضوع لسلطة النص الديين ،واجرتار معانيه بكيفيات وصيغ ال تبتعد كثريا عن املصدر
الديين ،فاألبيات الشعرية السابقة مثال ،مستقاة من نصوص قرآنية كثرية ،مثل قول اهلل عز وجل":إنا
أرسلناك شاه ادا ومبش ارا ونذ ايرا"(الفتح ،اآلية .)11
والرسول (صلى اهلل عليه وسلم) هو أفضل اخللق ورري الناس أمجعني ،وهذا املعىن مطروق من قبل
شعراء يف شىت العصور ،كقول الثغري (:)1
يا أفضل الخلق من عر ٍ
ب ومن عجم

آت بآي ـ ـ ٍ
وخي ـ ـر ٍ
ات وفـ ـرق ـ ـان

وقوله(:)2
عساك يا خيـر خلق الل تشفع لي

يـوم الحساب فإني مذنب جان

فالثغري التلمساين بوصفه للرسول (صلى اهلل عليه وسلم) بأنه أفضل اخللق حيلنا على نصوص
شعرية كثرية وصفت الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) هبذه الصفة ،وإن كان ذلك بصيغ خمتلفة ،منها
قول العباس بن مرداس*(:)3
يا خير من ركب المطي ومن مشى

ف ـ ـوق التـراب إذا تـعد األنـفس

ياهر من العرض السابق ومن رالل دراستنا لبعض أشعار الثغري ومقارنتها بالشعر الذي قيل
يف بدايات الدعوة اإلسالمية يف مدح النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،أن شاعرنا كثريا ما يستلهم مادته
الشعرية من شعر هؤالء الرواد يف فن املديح النبوي ،ولكنه حبكم سعة ثقافته الدينية ،وحسن استيعابه
للموروث األديب وامتالكه موهبة شعرية،مل يكن شعره جمرد اجرتار لنصوص سابقة ،وتكرار أللفاظها
( - )1الثغري :ديوانه ،ص .555
( – )2املصدر نفسه ،ص 555
* العباس بن مرداس بن أيب عامل من فراسان اجلاهلية واإلسالم ،ومن شعراء سليم وأشرافهم املذكورين ،مل تذكر املصادر تاريخ وفاته ،ويرجح الزركلي يف
األعالم أنه تويف سنة  55هـ ،له ديوان شعر.
( - )3العباس بن مرداس السليمي :ديوانه ،مجع وحتقيق حيي اجلبوري ،مؤسسة الرسالة ،قطر ،ط8482 ،8هـ 8118 ،م،ص .11
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وصورها ،إمنا ميكن القول أنه اختذ من املوروث الشعري مادة راما يأرذ منها بقدر ما خيدم نصه،
وينسجم مع جتربته الذاتية ،فال حنس بتفاوت أو نشوز بني النصني الغائب واحلاضر ،بل نراه يوظف
القدمي مبا ينسجم ويتكامل مع النص اجلديد ،ومبنحه أبعادا فنية متعددة ،ويكنزه بامتداد تراثي ثري،
لذلك فالقراءة املثمرة لشعر الثغري تتطلب منا وضع أشعاره يف سياقها الفين العام املمتد قرونا سابقة،
وعدم قراءهتا مبعزل عن كل هذا الرتاث الشعري الذي سبقها ،ففي هذا الرتاث ما يعلل انتاام النسق
الشعري عنده ويفسر داللته.
وميكن مالحاة اشرتاك املديح النبوي عند الثغري مع املديح النبوي الذي سبقه يف الكثري
من املعاين والصور واألساليب واخلصائص الفنية ،إذا استثنينا بعض االرتالف الطفيف الذي ميثل
ذاتية الشاعر وطبيعة أسلوبه ،وميكن تفسري ذلك بكون املديح النبوي يف القدمي واحلديث غالبا ينهل
من مصدر واحد ثابت ،هو كتاب اهلل عز وجل وكتب السرية النبوية.
-3الشعر العباسي:
قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة األموية عام ( 812هـ) ،وامتدت الدولة العباسية زمنيا
ما يزيد على مخسة قرون ،حيث انتهت عام ( 121هـ) ،بعد استيالء املغول على عاصمة اخلالفة
بغداد ،أما جغرافيا فامتدت يف بعض فرتات ازدهارها من حدود الصني شرقا إىل احمليط األطلسي
غربا ،وهي بذلك أكرب دولة إسالمية من حيث احليز اجلغرايف واالمتداد الزمين.
ويع ّد العصر العباسي أزهى عصور األدب العريب وأكثرها تطورا وتنوعا وازدهارا ،ويوصف هذا
العصر يف اجملال األديب بالعصر الذهيب ،وهو عصر الثراء والتنوع واإلبداع ،فقد ذهب فيه الشعراء كل
مذهب ،واجتهوا فيه كل اجتاه وسلكوا كل مسلك ،ومل يرتكوا بابا من أبواب الشعر وال موضوعا
من موضوعاته إال طرقوه ،فكثرت املذاهب الشعرية واالجتاهات الفنية واألساليب التعبريية ،وميكن
حصر تلك االجتاهات واملذاهب يف اجتاهني متباينني.
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ويتم فيه احملافاة على طريقة القدامى يف نام الشعر ،حيث ينام الشاعر قصيدته
 -االجتاه القدميّ :

بلغة وصور مستمدة من النموذج اجلاهلي ،اعتمادا على احملاكاة والتقليد ،وكان لعلماء اللغة تأثري
يف دفع الشعراء إىل النام على طريقة القدماء ،فقد مجعوا هلم اللغة والشعر اجلاهلي واإلسالمي،
ووضعوا هلم قواعد يسريون عليها ،وبينوا أن الشعر القدمي هو القدوة املثلى ،ومل يكن الباعث
على تلك احملافاة لغويا فحسب بل دينيا أيضا ،يهدف إىل استعمال لغة القرآن واحلديث النبوي
والشعر اجلاهلي واإلسالمي ،حىت تبقى هذه اللغة حية متداولة.
 االجتاه اجلديد :ظهر الشعراء اجملددون يف بداية العصر العباسي بنهج شعري جديد ،وطريقة حمدثةنابعة من ثقافتهم الواسعة ورغبتهم يف التعبري عن ظروف عصرهم وتصوير مشاعرهم ،وكانت احلضارة
اليت يعيشوهنا ،واالزدهار العلمي والرقي الفكري واالمتزاج الثقايف ،دافعا إىل البحث عن اجلديد يف
موضوعات الشعر وأسلوبه ،وقد غلب هذا التيار اجلديد على احلياة األدبية مقارنة بالتيار القدمي.
والشعر العباسي حبكم ما بلغه من قوة وتطور ،كان له تأثري كبري يف العصور الالحقة ،وكثريا ما
يعود الشعراء إىل هذا العصر فيأرذون منه ويستلهمون من ألفاظه وصوره ومعانيه ،وبقي هذا التأثري
حىت عصرنا احلايل ،وال خيفى على الدارسني تأثريات أعالم هذا العصر مثل بشار بن يرد ،وأيب نواس
وأيب العتاهية ،ومسلم بن الوليد ،وأيب متام ،والبحرتي ،وابن الرومي ،وابن املعتز ،واملتنيب ،واملعري
وغريهم من أعالم الشعر العريب يف من جاء بعدهم من شعراء العربية قدميا وحديثا.
فالشعر العباسي ذررية نابضة باحلياة ،مفعمة باإلبداع واحليوية واجلمال ،ثرية باألساليب
والصور الفنية ،فقد ازدهى يف هذا العصر األدب بشكل عام والشعر بشكل راص ،ودراستنا لشعر
الثغري التلمساين كشفت عن حضور الشعر العباسي وتردد صداه بشكل كبري يف شعره ،رصوصا
شعر أيب متام واملتنيب.
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 أبو متام :يع ّد من أبرز الشعراء الذين اشتغلت بشعرهم احلركة النقدية يف املشرق لفرتة طويلة،رصوصا عند تناول النّقاد املوازنة بني الطائيني ،ث انتقلت تلك احلركة إىل املغرب واألندلس" ،فقد
عرفت األندلس وبلدان املغرب شيئا من احلركة النقدية حول أيب متام ،وانتهى إليها بعض ذلك الصراع
األديب الذي ظهر يف املشرق حول الطائيني ،فكان أليب متام أنصاره ،ونستطيع أ ّن نع ّد منهم أولئك
الذي عنوا بنشر شعره وشرحه "(.)1
وأثـ ُر أيب متام يف شعراء املغرب واألندلس أكثر من أن حيصى ،فنجد كبار شعراء املغرب
واألندلس يتمثلون شعره ويعارضون ه يف قصائد املديح وغريها ،وجاءت هذه املعارضات نتيجة النتشار
شعره حىت غدا مألوفا يف البيئتني األندل سية واملغربية" ،وقد بدأت مع جيل ابن عبد ربه ،فقد حذا هو
وشعراء النّاصر حذو أيب متام يف بناء قصيدة املديح اليت يشتمل القسم األرري منها على نعت
القصيدة ومدحها"(.)2
ومن أبرز قصائد أيب متام اليت اهتم هبا شعراء املغرب واألندلس بائيته املشهورة اليت مدح فيها
املعتصم باهلل حممد بن هارون الرشيد ،ويذكر فيها انتصاره على الروم وحريق عمورية وفتحها ومما جاء
فيها قوله (.)3
فـتح الفتوح تـعالى أن يحيط به

نظم من الشعر أو نـثـر من الخطب

فـت ـح تـفـت ـح أبـواب السـماء ل ـه

وتـب ـرز األرض في أث ـواب ـها الق ـشب

فالثغري استفاد من هذه القصيدة واستعان بألفاظها وصورها يف قصيدة ميدح فيها السلطان
الزياين أبا محو موسى الثاين بعد فتحه مدينة وهران وختليصا من احلكم اإلسباين وضمها إىل إمارته،
 هو حبيب بن أوس بن احلارث من حوران ،عاش بني ( 555هـ 453 -هـ) ،أسلم وكان نصرانيا ،مدح اخللفاء واألمراء ،وشعره يف الذروة وكان فصيحا
عذب العبارة ،ينار  :اخلطيب التربيزي شرح ديوان أيب متام ،ج ،5قدم له ووضع هوامشه ،راجي األمسر ،دار الكتاب العريب ،ط5252 ،4هـ -
5992م ،ص .5
( - )1حممد بن شريفة :أبو متام وأبو الطيب يف أدب املغاربة واألندلسيني ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط ،8111 ،8ص .22
( – )2الثغري :ديوانه ،ص .51
( - )3اخلطيب البرتيزي :شرح ديوان أيب متام ،ج ،5قدم له ووضع هوامشه ،راجي السمر ،دار الكتاب العريب ،ط522 ،4هـ 5992 -م ،ص .34
811

أدرج يف بعض أبياهتا ألفاظا وتراكيب من قصيدة أيب متام ،كما استعان باجلو النفسي العام للبائية ،
مثل قوله(:)1
الـحمد لل حمد الش ـاكـ ـرين على

فت ـ ٍح تليه فت ـوح جـم ـة نـضـ ـ ـ ـ ـر

واألرض أبدت لهذا الفتح ٍزينتها

بش ارا وأشرقت اآلصال والكبـر

إ ّن إدراج عنصر الطبيعة يف قصائد املديح يع ّد من مااهر املستحدثة يف القصيدة العربية اليت
جاء هبا تيار التجديد يف العصر العباسي على رصوصا عند أيب متام والبحرتي ،وقد استفاد الثغري
من هذه اخلاصية ووظفها يف شعره ،ففي مدحه للسلطان الزياين موسى الثاين واإلشادة مبعاركه
وانتصاراته ،أقحم الطبيعة يف مجاهلا وهبجتها وكأهنا حتتفي هي األرر هبذا السلطان وحتتفل بنصره،
والثغري ال خيفي تأثره بأيب متام ،بل نراه يذكر امسه وياهر إعجابه بشعره ،ويبد رغبته يف معارضته
ومباراته ،يقول(:)2
قصـ ـر الخطا عنـها أب ـ ـو تمام

وإليك من سحر البـيان بدائ اعا

ففي هذه القصيدة اليت ميدح فيها أبا محو موسى الثاين ،وقد نضمها عام (441هـ) ،مبناسبة
االحتفال بذكر املولد النبوي الشريف ،تناول فيها مدح النيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ث مدح
السلطان احلاكم ووصف شجاعته وبطوالته ،وقد استعان يف تشكيل نصه بقصيدة أيب متام يف مدح
اخلليفة املأمون ،واليت مطلعها(:)3
كم حل عقدة صبره اإللمام

دمـ ـ ـن ألـم بها ف ـقال س ـ ـ ـ ـالم

( - )1الثغري :ديوانه ،ص.14
( - )2املصدر نفسه ،ص.521
( - )3اخلطيب التربيزي :شرح ديوان أيب متام،ج ،4ص.74
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وقصيدة الثغري تتقاطع يف إطارها املوسيقي اخلارجي مع قصيدة أليب متام اليت سنعرضها الحقا،
ومطلع قصيدة الثغري (:)1
ما شمت ث ـ ـ ـغر البـ ـ ـارق البس ـ ـام

لوال هوى ذات الجناب السامي

وبني القصيدتني تعالق نصي وتدارل فين يف عدة عناصر ،ياهر أوال على مستو اإليقاع
اخلارجي ،فالقصيدتان من حبر الكامل ،وعلى روي واح د هو امليم ،وجاءت القافية فيهما مردفة
باأللف ،وبني القصيدتني اتفاق يف بعض كلمات القافية ،وهذه اإلشارات تدعونا إىل البحث
نستشف العالقات النصيّة
عن التدارل النصي بينها ،وبالتعمق يف حتليل أفكار ومعاين القصيدتني،
ّ
بينهما رصوصا يف قسم املديح يف القصيدة ،مثل قول الثغري يف مدح السلطان الزياين موسى
الثاين(:)2
أدنت له األقـ ـ ـ ـطار ع ـزمته ال ـ ـتي

بـنـيت على اإلس ـراج واإلل ـجـام

ال يـرتضي ف ـوق البسيطـ ـة منـ ـزالا

مـا ل ـ ـم ت ـ ـط ـنـ ـبه الـ ـ ـ ـوغى بقت ـ ـ ـام

نـهضت به قد اما إلى حرب العدا

هـ ـ ـمـم وع ـزم ص ـ ـ ـ ـادق اإلق ـ ـدام

بسواب ـ ـ ـ ـ ـ ٍق غ ـ ـ ـر كـ ـ ـ ـ ـ ـر ٍام ضم ـ ـ ـ ـ ٍر

نـهضت بغـ ـ ـ ـ ـ ٍر ماج ـ ـ ـدين كـ ـ ـ ـرام

أسد على خ ٍ
يل تخال إذا ج ـرت

ريـ ـ ـ ـ احا تـقـ ـ ـاد مطـيـ ـ ـ ـع ـ ـةا بل ـجـ ـ ـام

صدقت له الن ـيات أس ـ ـ ـد ما لها

إال ال ـ ـ ـ ـ ــرديـنـيات مـ ـ ـ ــن آجـ ــام

خفقت قـلوب عـداه من أعالم ـه

كخفوق ريح النصر في األعـالم

فـ ـ ـ ـروا وال لوم وكيف ي ـالم مـ ـ ـن

يطوي المراحل خوف بح ٍر ط ـام

( - )1الثغري :ديوانه ص .535
( - )2املصدر نفسه ،ص .521 ،525


تقوم الرماح.
الردينيات :الرماح املنسوبة إىل ردينة ،وهي امرأة كانت ّ
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أخـمدت نارهـ ـ ـ ـم بن ـ ـ ـار أسن ـ ـ ـ ـ ـ ٍـة

وحسمـ ـ ـت داءهم ب ـكل حـ ـ ـسام

وفصمت عقدة جمعهم فـتـفرقوا

أيـدي سبأ في الب ـ ـ ــيد واآلك ـ ـ ـ ـ ـام

ونـقضت ما قد أبـرموه فـلن ي ـرى

أب ادا لذاك النـ ـقض من إب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرام

لوال الـ ـذي آث ـ ـرت من إبـقائ ـ ـ ـهم

لم يصبحوا األرواح في األجسام

أما قصيدة أيب متام فجاء فيها(:)1
مأل المال عصباا فك ـاد بأن ي ـ ـرى

ال خل ـف فيـ ـه وال لـ ـه ق ـ ـ ـدام

بس ـ ـ ـواه ٍم لـحـ ـ ـق األياطل شـ ـ ـز ٍ
ب

تـعلي ـقها اإلس ـ ـ ـراج واإللج ـ ـام

ومقاتل ـين إذا انـتمـ ـ ـوا لم يـخـ ـزهم

في نصرك األخوال واألعمـام

سفع الـ ـدؤوب وج ـ ـوههم فكأنـهم

وأبـ ـ ـوهم س ـ ـام أب ـ ـ ـوهم ح ـ ـ ـام

تخذوا الحديد من الحديد معاقال

سكانـها األرواح واألجـ ـ ـس ـ ـام

مستـرسلين إلى الحتوف ،كأن ـ ـ ـما

بـين الـ ـحـتوف وبـيـنـهـم أرحـام

آساد م ـ ـ ـ ٍ
وت مـخ ـ ـدرات ما لـ ـ ـها

إال الص ـوارم والق ـ ـنا آجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام

حتى نـقضت ال ـ ـروم منك بوقـع ـ ـ ٍة

شنـعاء لـ ـيس لنـقضـ ـها إب ـ ـ ـ ـرام

في معر ٍك ،أما الـحـ ـمام فمفط ـ ـ ـ ـر

في هبـ ـ ـ ـوتـيه والكم ـ ـاة صـ ـ ـيام

( - )1اخلطيب التربيزي :شرح ديوان أيب متام ،ج ،4ص .75
* أي أن جيشه مأل املال ،حىت إذا اجتمعوا فيه ووقفوا ال يكون هلم رلف وال قدام.
شزب :ضامرة.
* السواهم :املتغريات الوجوه ،األياطل :مجع أيطل وهو الكشحّ ،
* يقول :أثّر السفر فيهم وغري ألواهنم فكأهنم وهم من ولد البيضان من ولد السودان ،وسام هو أبو البيض ،وحام أبو السود.

* الكماة صيام :ال يتفرغون لألكل والشرب ،اهلبوة اللهب أو النار.
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*
*

*

*

والضرب يـقعد ق ـ ـ ـ ـ ـرم كل كت ـي ــب ٍة

شرس الضريبة والحتوف قيـ ـام

فـفصمت عروة جمعهم فيه وقد

جعلت تـفصم عن عراها الهام

*

أبيات الثغري يف مدح السلطان الزياين أيب محو موسى الثاين ،وتتعلق باملديح السياسي ،تناول
فيها إرضاع السلطان للبلدان بفضل قوة عزميته وبُعد مهته وصدق إرادته ،وبفضل قوته العسكرية
وشجاعة فرسانه الذين متكنوا من دحر العدو وتفريق مجعه ،واألبيات كما نالحظ يسودها جو
من احلماسة والفروسية ،يذكرنا حبماسة أيب متام واملتنيب.
وأبيات أيب متام تتناول مدح اخلليفة العباسي املأمون واإلشادة بقوته وشجاعته ،فأشار الشاعر
إىل كثرة جيشه ،فال ياهر له أول وال آرر ،وفرسان هذا اجليش كاألسود يف روض املعارك واقتحام
املوت بال روف أو تردد ،حيث متكنوا من هزمية جيوش الروم وتفريق مجعهم.
وبالنار إىل التعالق النصي بني القصيدتني ،نالحظ أن القصيدتني تتقاطعان يف عدة مستويات
منها:
 املوضوع املطروق يف القصيدتني هو املدح ،ويف كليهما كان املمدوح هو السلطان احلاكم ،فالثغريميدح السلطان أبا محو موسى الثاين السلطان الزياين ،وأبو متام ميدح اخلليفة العباسي املأمون،
رص جوانب اإلرادة والعزمية اليت يتصف هبا
ويف القصيدتني أيضا كان املديح سياسيا عسكريا ّ
املمدوح ،واستعراض القوة العسكرية للجيش وما يتصف به من شجاعة وبطولة وما يزرر به من عدة
وعتاد.
 ياهر التناص أيضا من رالل اإليقاع املوسيقي للقصيدتني ،الذي جتلّى يف الوزن والقافية ،ولعلهذا التطابق اإليقاعي ميثل املدرل إىل التعالق بني النصني ويبني أن الثغري نسج قصيدته على منوال
قصيدة أيب متام انطالقا من تأثره مبوسيقى اإلطار اخلارجي للنص الغائب ،وظهر هذا التأثري أيضا يف

* القرم من الرجال السيد املعام ،الضريبة مؤنث الضريب ،والضريبة املضروب بالسيف.
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استحضار بعض ألفاظ القافية من قصيدة أيب متام مثل "اإلسراج واإلجلام ،آجام ،إبرام ،األرواح
واألجسام".
ومل يكتف الثغري بالتناص مع أيب متام على مستو املوضوع العام املتمثل يف املديح السياسي،
وكذلك اإليقاع اخلارجي املتمثل يف الوزن والقافية ،بل نراه يبين معانيه ويشكل أسلوبه ،ويرسم صوره
الشعرية انطالقا من معاين وتراكيب نص أيب متام ،يقول الثغري(:)1
أسد على خ ٍ
يل تخال إذا ج ـرت

ريـ ـ احا تـق ـ ــاد مطـيـع ـ ـةا بلــجـ ـ ــام

صدقت له الن ـيات أسـد ما لـها

إال الـ ـ ـ ـ ـ ـرديـنـيات مـ ـن آجـ ـ ـ ـام

ويقول أبو متام(:)2
بس ـ ـواه ٍم لـحـ ـق األياطل شــز ٍ
ب

تـعليــقها اإلسـ ـ ــراج واإللج ـ ـام

وقوله(:)3
آساد مـ ٍ
وت مـخ ــدرات ما لـ ــها

إال الصــوارم والقـ ــنا آجـ ـ ـ ـ ـ ــام

شبه الثغري فرسان بين زيان باألسود اليت متتطي ريوال سريعة كالريح ،تُقاد طيّعة لفرساهنا
بلجام ،وهي صورة بديعة ،اعتمد فيها الشاعر على صور بالغية تقليدية جزئية كالتشبيه البليغ "أسد
على ريل" ،حيث شبه الفرسان باألسد مع حذف أداة التشبيه ووجه الشبه واإلبقاء على املشبه
املفصل يف قوله" :ختال إذا جرت رحيا تقاد
واملشبه به فقط ،وتقدير الكالم "هم أسد" ،والتشبيه ّ
مطيعة بلجام" ،حيث شبه سرعة الفرسان بالريح ،إضافة إىل االستعارة املكنية "تقاد مطيعة بلجام"،
ليشكل يف النهاية الصورة الكلية املركبة من الصور اجلزئية السابقة ،وتكتمل تفاصيل الصورة الكلية يف
البيت الثاين ،فتبدو الفرسان كاألسود يف آجامها ،وقريبا من هذه الصورة الشعرية ما أورده أبو متام،
( - )1الثغري :ديوانه ،ص.525
( - )2اخلطيب التربيزي :شرح ديوان أيب متام ،ج ،4ص .75
( - )3املصدر نفسه ،ج ،4ص .75
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حيث بدت اخليل سامهة الوجوه بفعل احلرب ،وبدت كأهنا معلقة بلجام ،والفرسان كاألسود ما هلا
من ملجأ أو معسكر إىل سيوفها ورماحها اليت تبدو للناظر كآجام لتلك األسود.
وهذه املعاين والصور اليت أوردها الشاعران معروفة يف شعر الفروسية ،تداوهلا الشعراء منذ العصر
اجلاهلي ،كقول عنرتة بن شداد(:)1
ال أبـ ـ ـعـد اللـ ـ ـ ـ ـه عـ ـني غطارفـ ـ ـ ـةا

سا إذا نـزل ـوا جنًّا إذا ركبوا
إن ا

أسود غ ٍ
اب ولكن ال نـيوب ل ـهم

إال األسن ـة والـهندية القضب

وقوله يف وصف اخليول أثناء املعارك(:)2
تسقى فـوارسها نـقيع الحنظل

والـخيل ساهـمة الـ ـ ـوجوه كأنـما

املتنيب* :عند احلديث عن أثر املتنيب يف الشعر العريب ،فإننا نتحدث عن أمر بديهي معروف عندالشعراء يف كل البالد العربية ،ألن شهرة املتنيب بلغت اآلفاق ووصلت قصائده إىل مجيع األصقاع
من البالد العربية ،وتأثر به الشعراء يف املشرق واملغرب على حد سواء ،ويف ذلك يقول ابن شرف
وسهرت يف أشعاره العيو ُن األعني ،وكثُر الناسخ لشعره،
القريواين" :وأما املتنيب فقد شغلت به األندلس ّ
واآل رذ لذكره ،والغائص يف حبره ،واملفتش يف قعره ،عن مجاله ودرره ،وقد طال فيه اخللق وكثر عنه
الكشف ،وله شيعة تغلو يف مدحه ،وعليه روارج تتعايا يف جرحه ،والذي أقول :إن له حسنات
وسيئات ،وحسناته أكثر عددا وأقو مددا ،وغرائبه طائرة وأمثاله سائرة وعلمه فسيح ،وميزه صحيح
يروم فيقدر ويدري ما يورد ويصدر"(.)3

طماس ،ص .73
( - )1عنرتة بن شداد :ديوانه ،اعتىن به وشرحه ،محدو ّ
( - )2املصدر نفسه ،ص.25
*املتنيب شاعر العربية األول وأكثرهم إثارة للجدل لقي شعره اهتمام كبري من طرف النقاد وتراوح رأيهم مابني متعصب له أشد التعصب ومابني
معارض لشعره مقلل من شأنه
( - )3ابن شرف القريواين :رسائل االنتقاد ،تح :حسن حسين عبد الوهاب ،دار الكتاب اجلديد ،بريوت( ،د -ت) ،ص .35
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فطبيعي أن يكون لشعر املتنيب أثر يف احلياة األدبية يف املشرق واملغرب ،فهو ظاهرة جديدة
يف الشعر العريب ،وقبل احلديث عن أثر املتنيب يف شعر الثغري التلمساين ،ميكننا اإلشارة إىل التشابه
بني الشاعرين يف بعض جوانب احلياة االجتماعية واألدبية منها:
 -احلياة اليت عاشها الثغري يف كنف حكام بين زيّان تشبه إىل ح ّد بعيد حياة املتنيب يف كنف سيف

كل منهما مالزما لبالط احلكام مدة طويلة.
الدولة احلمداين ،فكان ّ

 كثرة قصائد املديح املرتبطة باحلكام ،فمعام شعر الثغري كان يف مدح حكام الدولة الزيانية ،مبايف ذلك شعر املولديات اليت خيصص القسم األرري فيها ملدح السلطان احلاكم ،وهو يف مدحيه حاول
جماراة املتنيب ومعارضته ،مشريا إىل أن مدحه ال يقل مجاال عن مديح املتنيب لسيف الدولة ،وأن
ممدوحه أحق باملديح وأوىل به من سيف الدولة ،يقول(:)1
فـلو رأى من مضى ما شدت من كرٍم

لـم يـمـ ـ ـدح الـمتـنبي آل حـم ـ ـدان

وهذا البيت ورد يف قصيدة طويلة نامها الثغري يف احتفاالت ذكر املولد النبوي عام

(448

هـ) ،مطلعها(:)2
وأنك ـرتنـ ـي الغ ـ ـواني بـعـ ـد عرف ـ ـان

أقصر فإن نذير الشيب وافاني

وهذه القصيدة تذ ّك رنا بقصيدة املتنيب اليت ميدح فيها عضد الدولة البويهية ،ويذكر يف طريقه
إليه شعب بوان ،ومطلعها(:)3
بـمنزلة الـ ـ ـ ـ ـربيع من الـ ـ ـزمان

مغانـي الش ـعب طيباا في الـمغاني

والقصيدتان يف فن املديح واملمدوح فيهما من احلكام ،كما أن القصيدتني متماثلتان يف حروف
القافية فالروي هو النون املردف باأللف مع ارتالف يف الوزن الشعري ،فقصيدة الثغري من حبر
( - )1الثغري :ديوانه ،ص.557
( - )2املصدر نفسه ،ص . 553
( - )3املتنيب :ديوانه ،دار بريوت للطباعة والنشر ،بريوت8411 ،هـ8111 ،م ،ص 248
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الطويل ،وقصيدة املتنيب من الوافر ،وبالعودة إىل بعض الصور واملعاين يف القصيدتني جند الكثري
من التعالق النصي بينهما ،من ذلك قول املتنيب(:)1
فإن النّـاس والدنيا طريق

إلى من مال ـ ـه في الناس ثان

فممدوح املتنيب مقصد كل الناس ،وحمط أناار اجلميع ،ألنه ال مثيل له يف الكرم واجلود ،وقريبا
من هذا املعىن يقول الثغري(:)2
موسى الخليفة واإلجماع منـعقد

عليه لم يختلف في فضله اثـنان

ومكانة املمدوح عند كليهما مكانة عالية ،ومنزلة ال يبلغها باقي اخللق ،فممدوح املتنيب كاملعىن
وباقي الناس كاللفظ ،وال قيمة للفظ بال معىن ،يقول(:)3
ولوال كونكم في الناس كانوا

اء كالكـ ـ ـالم بال معـ ـ ـان
ه ـر ا

أما ممدوح الثغري فهو كالروح وباقي اخللق كاجلسد فال أمهية وال قيمة للجسد بال روح،
يقول(:)4
كأنه للورى روح وهم جسد

وح لجـثمان
وال حي ـ ـاة بال ر ٍ

فاملتنيب ير أن عضد الدولة البويهية كاملعىن وبقية الناس كاللفظ ،فال قيمة للفظ إذا أُفرغ
من معناه ،وير الثغري أ ّن أبا محو كالروح بالنسبة للجسد ،فاجلسد إذا فقد الروح فقد قيمته ،وياهر
أ ّن الشاعر استند يف تشكيل هذه الصورة إىل حديث النقاد عن عالقة اللفظ باملعىن ،فابن رشيق
القريواين يقول يف بيان عالقة اللفظ باملعىن " :اللفظ جسم روحه املعىن ،وارتباطه به كارتباط الروح

( - )1املتنيب ،ديوانه ،ص .523
( - )2الثغري :ديوانه ،ص .551
( - )3املتنيب :ديوانه ،ص . 545
( - )4املصدر نفسه ،ص .551
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باجلسد ،يضعف بضعفه ويقو بقوته ،فإذا سلم املعىن وارتل بعض اللفظ كان نقضا للشعر وهجنة
عليه ... ،فإن ارتل املعىن كلّه وفسد بقي اللفظ مواتا ال فائدة فيه"(.)1
وفضائل عضد الدولة ال تعد وال حتصى ،ويف هذا يقول املتنيب مادحا(:)2
وال تـحصى فضائل ـه بظ ــن

وال اإلخبار عنـه وال العي ـان

فمزايا املمدوح كثرية فهي فوق احلصر والع ّد ،لذلك نفى الشاعر إحصاءها بشىت الوسائل
فهي ال حتصى بان رغم أن الان ميكن أن يشمل أمورا فوق العقل ويستوعب ما شاء أن يتخيله
اإلنسان ،وهي أيضا ال يستوعبها اإلربار ،وهي كذلك لكثرهتا وتنوعها فوق إمكانية معاينتها
ومالحاتها ،وهذه املبالغات أراد هبا إحاطة ممدوحه هبالة من الغرابة واإلعجاز ،وبأرذ الثغري هذا
حيوره يشكل جديد ويصف به ممدوحه ،يف قوله (:)3
املعىن ث ّ
هى في طـيه فـ ـ ـ ـطن
له وقار نـ ا

إن يرسل الظن يأتيه بإيقان

فممدوح الثغري يتصف بصفات قلما جتتمع يف شخص واحد ففيه الوقار والتعقل ،إضافة
إىل الفطنة والدهاء ،ويأيت مبا يعجز عنه اآلررون ،فما تراه ظنّا ورياال بعيد املنال ،هو عنده سهل
يسري كأنه حقيقة ويقني.
-4الشعر المغربي واألندلسي:
يُع ّد عصر الثغري التلمساين "العصر الزياين" ،من أزهى عصور األدب املغريب القدمي ،من حيث

نضج القصيدة الشعرية ،واكتمال معاملها الفنية ،حيث" :عرف األدب اجلزائري يف هذه الفرتة ازدهارا
كبريا من حيث الكم ومن حيث الكيف ،وهتيأت لذلك عدة عوامل من شأهنا أن تدفع به ،فقد
قيّض اهلل للبالد أن قامت فيها دولة كان ملوكها من العلماء واألدباء والشعراء ،فمن البديهي أن
( - )1ابن رشيق :العمدة ،ج ،5ص .523
( - )2املتنيب :ديوانه ،ص .523
( - )3الثغري ،ديوانه ،ص551
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يسعوا يف تنشيط احلركة العلمية واألدبية ،فقربوا إليهم أهل العلم واألدب ،وأغدقوا عليهم وأحاطوهم
برعايتهم وعنايتهم ،فأصبح البالط الزياين زاررا باألدباء"( ،)1وكانت عاصمة امللك تلمسان ،من أهم
املراكز العلمية والثقافية ببالد املغرب واألندلس ،يقصدها العلماء واألدباء من شىت البالد املغربية
واألندلسية" ،فازدهر الشعر بتلمسان ازدهارا ملحوظا كغريه من العلوم والفنون املختلفة ،بفضل منو
احلركة الفكرية واألدبية اليت شهدهتا حاضرة املغرب األوسط ،ومل يكن قول الشعر مقتصرا على الشعراء
واألمراء فحسب ،بل تعد ذلك إىل الوزراء والكتاب واألطباء والفقهاء وعلية القوم ،فكانوا يعاجلونه
فيستقيم هلم ،ويطول نفس قصائدهم حىت يزيد عن املائة بيت"(.)2
وكان التواصل الثقايف بني حواضر املغرب واألندلس يتم على نطاق واسع ،والعالقات بينها ال
تكاد تنقطع ،حيث ينتقل العلماء واألدباء يف تلك احلواضر حمملني بزاد علمي وثقايف عارضني
بضاعتهم أينما حلوا وارحتلوا ،األمر الذي أنعش احلركة العلمية والثقافية يف بالد املغرب واألندلس،
وأوجد التواصل العلمي والثقايف بني هذه البلدان ،فقد "استفادت احلياة العلمية يف تلمسان من هجرة
علماء األندلس إليها أثناء امل ّد اإلسباين حنو املدن األندلسية ،وقد محل العلماء املهاجرون علومهم
وفنوهنم إىل تلمسان وغريها من حواضر املغرب"(.)3
كان للاروف السابقة الذكر أثرها الواضح يف احلياة األدبية من حيث حصول التأثري والتأثر بني
األدباء يف املغرب واألندلس ،ورلق التفاعل النصي بني الشعراء ،إضافة إىل شيوع فنون وأنواع شعرية
بعينها يف تلك احلواضر املغربية مثل املوشحات وشعر التصوف واملدائح النبوية ث املولديات.
وبالنار إىل شعر الثغري التلمساين نالحظ حضور الكثري من األصوات الشعرية املغربية
واألندلسية رصوصا يف جمال الشعر الديين ،وأبرز هذه األصوات:

( - )1حممد الطمار :تاريخ األدب اجلزائري ،ص .844
( - )2عبد العزيز فياليل :تلمسان يف العهد الزياين ،موفم للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،2112 ،ج ،2ص .411
( - )3عبد الرمحن اجلياليل ،تاريخ اجلزائر العام  ،ج ،8ص .241
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أبو حممد الشقراطيسي* (ت411ه) :نام قصيدة يف املديح النبوي ،وهي قصيدة فريدة يف باهباتسمى "الشقراطيسية" ،نسبة إىل ناظمها أيب حممد عبد اهلل بن زكريا الشقراطيسي ،وهي قصيدة
طويلة يف مدح النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،وعرض سريته العطرة ،جاء يف مطلعها(:)1
الـحمد لل منا باعث ال ـ ـ ـ ـرسل

هدى بأحـمد منا أحمد السبل

خيـر البرية من بد ٍو ومن حضر وأكرم الخلق من ح ٍ
اف ومنتعل
وهذه القصيدة من أمجل القصائد اليت مدح هبا النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،وقد "هلج الناس
بذكرها قدميا وحديثا ،واختذوا من براعة نامها ساقيا وندميا ،واعتنوا هبا اعتناء تاما ،وتصرفوا فيها
ومبجل لبدائعها ومادح،
تصرفا عاما ،فمن بني خممس هلا وشارح ،وسائم يف رياض بالغتها وسارحّ ،

ومثن على أفنناهنا وصادح"(.)2

وال شك أن هذه القصيدة كان هلا تأثري كبري يف شعر املديح النبوي باملغرب واملشرق ،ويبدو أن
شاعرنا ممن أعجبوا هبا ،واستلهموا منها الكثري من األلفاظ واملعاين والصور ،من ذلك قوله عن املولد
النبوي(:)3
وفي المأل األعلى سرى البشر والبشرى

وفاضت به األنوار شرقاا ومغرباا
وهذا املعىن قريب من قول الشقراطيسي(:)4
ضاءت بمولده اآلفاق واتصلت

بشرى الـهواتف في اإلشراق والطف ـل*

* الشقراطيسي ،للتعريف يه ينار  :الفصل األول من هذا البحث
( - )1ابن عمار أبو العباس أمحد :حنلة اللبيب بأربار الرحلة إىل احلبيب ،ص .542
( - )2املصدر نفسه ،ص .557
( - )3الثغري :ديوانه ،ص.12
( - )4ابن عمار :حنلة اللبيب بأربار الرحلة إىل احلبيب ،ص 881
* الطفل :الليل أو بدايته.
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فاملعىن املطروق يف البيتني ذاته ،وهو معروف عند شعراء املديح النبوي ويتعلق باألنوار اليت
ظهرت مبولد النيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ،وكذلك ببعثة رسالة اإلسالم ،وقد فُ ّسر هذا النور إما

تفسريا ماديا حقيقيا ،وهو النور الذي رأته والدته آمنة عند وضع النيب (صلى اهلل عليه وسلم) كما
جاء يف كتب السرية ،وإما يقصد به النور املعنوي املتعلق بالقرآن الكرمي وما جاء به من هداية ورري
وعلم ،كما تقاطع البيتان يف استحضار األلفاظ والعبارات ال ّدالة على أجواء الفرحة واالستبشار مبولد
النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،فهي عند الثغري" فاضت به األنوار ،سر البشر والبشر " ،وعند
الشقراطيسي" ضاءت مبولده األفاق ،اتصلت يشر اهلواتف ،اإلشراق" ،فهذه األلفاظ يف جمملها
مستمدة من احلقل الداليل الديين املتعلق بالنور احملمدي.
ويف جمال استعراض معجزات الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،يقول الثغري(:)1
وآيـتة في الغـ ـ ـ ـ ـار إذ مـ ـ ـ ـكرت به

قريش ،ورب العرش يحمي ويـعصم

وقـد أرس ـل الل ال ـ ـحمام بب ـابـ ـ ـ ـ ـه

فـباضت مـن فـ ـ ـورها وهـ ـي ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثم

كما نسجت فيه العناكب حل ـةا

بٍست ٍر من ال ـ ـرحمن تس ـدي وتـلـحم

وتناول الشقراطيسي من قبل هذا املعىن بقوله(:)2
وآيـ ـ ـ ـة الغار إذ وقـي ـت في حجـ ـ ٍ
ب

من كل رج ٍ
س لرجس الكفر منتحل

حامت لديك حمام الوحش جاثمةا

ي القلب مـخ ـ ـ ـ ـتبل
كيـ ـ ادا لكل غـ ـو ّ

والعنكبوت أجادت حبك حلـ ـ ــتها

فما يـخال خ ـالل النسج من خ ـ ـلل

جل ما ورد عن الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)
حرص شعراء املديح النبوي على ذكر ّ
من معجزات وكرامات ،فال يرتكون منها صغرية وال كبرية إال وناموا فيها شعرا ،يتتبعون ما جاء
( - )1الثغري :ديوانه ،ص .532 ،533
( - )2ابن عمار ،حنلة اللبيب بأربار الرحلة إىل احلبيب ،ص .555
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من أربار وقصص يف كتب السري واخلصائص ،وينامون ما ورد فيها( ،)1ولعل هذا االهتمام بعرض
تفاصيل املعجزات وسرد الكرامات يهدفون به إىل حتريك مشاعر القراء وحتفيز رياهلم ،لتقوية نوازعهم
عز
ص هبا الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) من اهلل ( ّ
اإلميانية من رالل بيان املكانة العالية اليت ُر ّ
وجل).
ّ
ففي األبيات السابقة استعرض الشاعران معجزة من املعجزات اليت أجرها اهلل على يد نبيه
سخر له احلمام اليت بقيت جامثة بباب الغار رغم
حممد (صلى اهلل عليه وسلم) بغار ثور ،وكيف ّ
درول النيب وصاحبه أيب بكر الصديق إليه ،وبقاء نسيج العنكبوت مل يتمزق ،ما جعل كفار قريش
يبتعدون عن الغار معتقدين بأن ال أحد بدارله ،ورغم أن هذه احلادثة معروفة ومثبتة يف كتب السري،
فإن الثغري عمد إىل التناص مع قصيدة الشقراطيسي على مستو البنية اللفاية ،فبدأ بيته األول
بعبارة " آيته يف الغار" وعند الشقراطيسي" وآية الغار" ،واقتبس كذلك عبارة " احلمام ...جثّم"
من النص الغائب" محام الوحش جامثة" ،ويف قوله " :نسجت فيه العناكب حلّة " هي حتوير طفيف
لعبارة الشقراطيسي يف قوله" :والعنكبوت أجادت حبك ُحلتها " ،وهذا التدارل النصي يكشف
استفادة الثغري من نص الشقراطيسي ،وبناء نصوصه على أنقاض نصوص غائبة والتقاطع معها
بكيفيات متنوعة.
أبو زيد الفازازي(ت124ه) :الفازازي أديب وكاتب ومن الشعراء الذين برزوا يف القرن السابعاهلجري ،تنقل بني العديد من مدن املغرب واألندلس ،أقام مدة بتلمسان قبل عام (241هـ) ،حيث

( - )1حممود حممد سامل ،املدائح النبوية حىت هناية العصر اململوكي ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،ط8484 ،8هـ8111 ،م ،ص .814-211

يكىن أبا زيد ،أديب وشاعر وكاتب جليل جميد مشارك يف
هو عبد الرمحن بن حممد خيلفتني بن أمحد الفازازي من جبل فازاز مبكناس ،منشؤه مبراكشّ ،
علمي األصول والكالم والفقه ،ذو دين متني ،وله مساع على أيب عبد اهلل التجييب نزيل تلمسان وعلى غريه .استكتب األمراء ودرل األندلس وجتول فيها
وتزهد ونام عشرينياته املعروفة ،ميدح فيها املصطفى (صلى اهلل عليه وسلم) ،أجاد فيها كل اإلجادة ،ونام غريها كثري ،ورو الناس عنه ،منهم األستاذ
الطراز وغريه ،تويف يف حدود 142هـ .ينار :املراكشي أيب عبد اهلل حممد بن عبد امللك  :الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ، ،السفر
أبو عبد اهلل ّ

الثامن ،القسم األول ،تقدمي وحتقيق وتعليق ،حممد بن شريفة ،دار الثقافة ،لبنان ،ص .524
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تلقى العلم على يد أيب عبد اهلل التجييب املتو ى سنة ( 181هـ) ،ويبدو أ ّن إقامته بتلمسان كانت
قصرية ،ث انتقل إىل فاس ،اشتهر بقصائده يف املديح النبوي ويف ذلك يقول(:)1
أهوى تلمسان وسكانها

لو كان لي في الكون اختيار

ويشري إىل أيام السرور والسعادة اليت عاشها بتلمسان رغم مكثوه هبا مدة قصرية يف ذلك
يقول(:)2
يا لذاك العيش لوال أنه

كان في مدت ـه مـختصرا

كان الفازازي من أشهر شعراء عصره ،وكانت له عناية بالعلوم الدينية ،كالفقه واألصول وعلم
الكالم ،غلب على شعره الطابع الديين فنام يف الزهد والتصوف واملدائح النبوية ،له مؤلفات كثرية يف
الزهد واملديح النبوي أشهرها ديوان الرسائل املتقبلة يف مدح النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،أو ما
يسمى بالقصائد العشرينية. 
أورد له امل ّقري قصيدة يف مدح النيب ( صلى اهلل عليه وسلم) ،والشوق إىل البقاع املقدسة مما
جاء فيها(:)3
يا سيّـ ـد الرس ـ ـ ـل الـم ـ ـكين مكان ـ ـه

ومقد اما وهـ ـ ـو األخ ـير زمـ ـ ـ ـانه

المصطفى المختار من هذا الورى

فمحله ع ـ ـ ـالي الـم ـح ّل وشأنه

( - )4عبد احلميد عبد اهلل اهلرامة ،آثار أيب زيد الفازازي األندلسي :دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت 5254 ،هـ5995 ،م ،ص .9
( - )2املرجع السابق ،ص.50
 هي قصائد يف املديح النبوي ،يبدأ كل بيت من عشرين بيتا منها حبرف من احلروف اهلجائية ،وينتهي به ،وهي ومرتبة ترتيبا هجائيا،ألفها بقرطبة
سنة102هـ  ،مخسها الشيخ أبو بكر بن مهيب ،وهي مشهورة يف جنوب الصحراء ،وتقرأ يف أعياد امليالد وغريها من املناسبات الدينية ،مطلعها:
أمهك مرعى يف مريبك ميرأ
أيا غافال واملوت بالقرب يطرأ
للمزيد حول املضوع ،ينار - :القصائد العشرينية ،شرح حممد الزهري الغمراوي( ،د ،ت) ،املكتبة الشعبية ،بريوت ،لبنان .و عبد احلميد عبد اهلل
اهلرامة ،آثار أيب زيد الفازازي األندلسي ،ص.51 ،55
( - )3املقري التلمساين شهاب الدين أمحد بن حممد ،أزهار الرياض يف أربار عياض ،ج ، 4ضبطه وحققه وعلق عليه مصطفى السقا ـ إبراهيم
األبياري ـ عبد احلفيظ شليب ،مطبعة فضالة( ،د ت) ،ص.18
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ومن الن ـ ـبوة والط ـ ـهارة والـهـ ـ ـ ـدى

شرف ح ـ ـواه ف ـ ـ ـ ـؤاده ولسانه

عنوان ط ـ ـ ـرس األنبياء وختمـ ـ ـ ـهم

والطرس يكمل حسنه عنـوانه

فال ـ ـدهر خل ـ ـ ـق أحمـ ـ ـد إصباحـ ـه

والخلـق جـفن أحمد إنس ـان ـه

وللثغري قصيدة يف املديح النبوي ،تتقاطع يف كثري من ألفاظها وتراكيبها وعناصرها الفنية
واألسلوبية مع قصيدة الفازازي ،يقول فيها(:)1
المصطفى خيـر البرية كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـها

وأجلـ ـ ـ ـها قد ارا تـعـ ـ ـاظم ش ـأنه

هو خاتم الـ ـرسل الـمكين مكانه

وهـ ـو المقدم واألخ ـير زم ـ ـانه

وه ـو ال ـذي م ــد الن ـبـوة والـهدى

ش ـرف حـ ـواه فـ ـؤاده ولس ـ ـانه

عنـ ـوان ط ـ ـرس األن ـبـي ـاء خ ـتامـ ـ ـه

والطرس يكمل حسنه عنـوانه

لواله م ـا وجـ ـ ـد الوج ـ ـود سـماؤه

أو أرض ـ ـ ـ ــه أو إنس ـه أو جانـه

فجميع ما في الكون كان ألجله

شرف ال ـ ـ ـوجود بأن فيه كيانه

فال ـدهر أف ـق أحمـ ـد أمـ ـداحـ ـ ـ ـ ـه

والخل ـ ـق جــفن أحمد إنسـانه

وال خيفى على القارئ مد تأثر الثغري يف هذه القصيدة بقصيدة الفازازي ،وياهر هذا التأثر
على مستويات متعددة منها:
 اإليقاع الموسيقي :حيث تطابقت القصيدتان يف الوزن الشعري "حبر الكامل" وحروف القافيةمنها "النون" رويا هلما و"األلف" للتأسيس ،وقد يستحضر الثغري لفظ القافية يف أغلب األحيان
مثل" شأنه ،زمانه ،لسانه ،عنوانه ،إنسانه " ،فهي قوايف النص الغائب ذاته.
( - )1الثغري :ديوانه ،ص.529
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 األلفاظ والتراكيب :اعتمد الثغري على ألفاظ وتراكيب نص الفازازي ،حيث يدرج يف نصهألفاظا وعبارات من النص الغائب وأحيانا يأرذ البيت كامال ما يكشف عن مد تأثره وإعجابه
هبذه القصيدة.
 المعاني والصور :طبيعي أن ينتج عن أرذ تراكيب وأشطر بكاملها تطابقا يف املعىن بنيالقصيدتني ،ومعاين القصيدتني تتعلق يف جمملها مبدح املصطفى (صلى اهلل عليه وسلم) ،وإلشادة
وجل) ،فهو سيّد الرسل
بفضائله ،وبيان مكانته الرفيعة عند املسلمني ومنزلته العالية عند اهلل ّ
(عز ّ
ورامتهم وأفضل اخللق وأكرمهم ،وله شرف النبوة والطهارة واهلد .
والااهر أن معاين القصيدتني مستقاة يف أغليها من الفكر الصويف الذي جيعل من الرسول
سر الوجود ،وسبب اخللق ،وهو صفوة الصفوة ،وهذا ما يصطلح عليه عند
(صلى اهلل عليه وسلم) ّ
الصوفية بالنور احملمدي أو احلقيقة احملمدية ،وجوهر هذه الفكرة عندهم أن النيب حممد (صلى اهلل

عليه وسلم) سابق الوجود متأرر البعثة ،وهو عنوان األنبياء ورامتهم ،بل هو علّة الوجود وسببه،
ولواله ملا وجدت باقي الكائنات ،وقد "أرذ شعراء املدائح النبوية باحلقيقة احملمدية أرذ بديهة ال
حتتاج إىل نقاش وذكروها يف قصائدهم ،ومدحوا رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) هبا ،بل جعلوها
أقصى ما ميدح به ،فقد استهوهتم نارية احلقيقة احملمدية ألهنا تتجاوب مع حتليق اخليال ،ومع املبالغة
السري واخلصائص والدالئل ببعض الروايات الغيبية اليت تثري املخيالت
الشعرية ،وقد م ّدهم أصحاب ّ
أمام القول الشعري"(.)1

غري أن املغاالة يف مدح الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) واالستغراق يف احلديث عنه بأمور
غيبية ،ال يعلمها إال اهلل عز وجل ،وجدت معارضة من الكثري من العلماء ،وهنوا عن اخلوض يف مثل
تلك املغاالة اليت يعتقد هبا الصوفية ،واستندوا يف ذلك إىل األصول اإلسالمية من قرآن كرمي وسنة

( - )1حممود سامل حممد ،املدائح النبوية حىت هناية العصر اململوكي ،ص .241
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رد على أصحاب هذه املبالغات الصوفية ،فروي عنه
شريفة ،فالرسول (صلى عليه وسلم) أول من ّ
قوله" :ال تطروين كما أطرت النصار ابن مرمي ،فإمنا أنا عبده ،فقولوا عبد اهلل ورسوله"(.)1
ميمون ابن ربازة اخلطايب* :عاش اخلطايب يف هناية القرن السادس وبداية القرن السابق اهلجريني،حيث ولد بفاس ،وأمضى شطرا من حياته مبراكش موظفا لد سالطني دولة املوحدين ،وتويف
بالرباط سنة ( 114هـ)(" ،)2وكان شاعرا فحال هناية يف متانة الشعر ومجاله ،كأمنا ينحت من صخر،
ويفرغه يف قالب اإلجادة واإلحسان"( ،)3له قصيدة طويلة وهي من أفضل ما نام يف املديح النبوي،
منها قوله(:)4
حقيق عليـنا أن نـجـيب الـمعال ـيا

لن ـفني في م ـ ـ ـدح الـح ـبيب الـمعانيا

ونجمع أشتات األعاريض حسبةا

ونـ ـ ـحشد في ذات اإلل ـ ـه الق ـ ـواف ـ ـيا

ون ـق ـت ـاد لألشع ـ ـ ـار كـ ـ ـل كـ ـ ـ ـتي ـ ـبـ ٍة

لنصر الهدى والدين تـردي األعاديا

فألـ ـسن أرب ـاب البـ ـ ـ ـيان ص ـ ـ ـوارم

مضاربـها تـنس ـي السـيوف الـمواضيا

ك ـواكب إيـم ـ ٍ
ان تن ـيـر ف ـيـهتـ ـ ـ ـدي

بأضوائـ ـها مـ ـ ـن بات للحـ ـ ـ ــق سـ ـاريا

( - )1البخاري حممد بن إمساعيل :صحيح البخاري ،املطبعة البهية ،القاهرة 8182 ،هـ ،ج ،4ص .842
* ميمون اخلطايب :ميمون بن علي بن عبد اخلالق اخلطايب ،نسبه إىل قبيلة من صنهاجة ،من أهل فاس ،ويعرف بابن ربازة ،نسبه إىل راله الشاعر
املشهور بابن ربازة ،كان سريع البديهة ناظما ناثرا مع اإلجادة والتفنن يف أساليب الكالم معرفة وإتقانا يف هزله وجده ،وويل حسبة الطعام مبراكش،
ومن نامه القصيدة الفريدة اليت مدح هبا النيب حممدا (صلى اهلل عليه وسلم) ،يقول يف مطلعها:
حقيق علينا أن جنيب املعاليا لنفين يف مدح احلبيب املعانيا
وقال يرثي عبد اهلل بن أمحد ويرثي أباه عنه وهو يومئذ وزير اشبيليا وعايمها ،وكانت حينئذ حاضرة األندلس:
أرجة الصعق يوم النفخ يف الصور أم د ّكة الطود يوم الصعق يف الطور
ّ
وهي طويلة ،تويف بالرباط سنة  114هـ ،ينار :املكناسي أمحد بن القاضي :جذوة االقتباس يف ذكر من حل من األعالم مبدينة فاس ،دار املنصور
للطباعة والوراقة ،الرباط ،8141 ،ص  ،141والنبوع املغريب ،عبد اهلل كنون ،ج ،8ص  /841وأزهار الرياض ،أمحد بن حممد املقري التلمساين،
ج ،2تح :مصطفى السقا ،إبراهيم األنباري ،عبد احلفيظ شلي ،مطبعة فضالة ،ص .141
( - )2عبد اهلل كنون :النبوغ املغريب يف األدب العريب ،ص .841
( - )3املكناسي أمحد بن القاضي :جذوة االقتباس يف ذكر من حل من األعالم مبدينة فاس ،ص .325
( - )4املقري :أزهار الرياض ،ج ،4ص .352
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سهوت بمدح الخلق دهري فـهذه

سجودي لجبري كل ما قـلت ساهيا

فال مـ ـ ـ ـ ـدح إال للـ ـذي بـمديـح ـ ـ ـ ـ ـه

تـطي ـع إذا ما كنت بالـ ـ ـمدح عاصيـ ـا

وللثغري التلمساين قصيدة يف املديح النبوي ،تتفق مع قصيدة ميمون اخلطايب قي موضوعها
و معانيها ووزهنا وقافيتها وحركة رويها ،يقول يف مطلعها(:)1
فخـف ـضت طـرفاا عن سناه وهـاديا

سـما لك ن ـور الحق للحق هاديا

فالقصيدتان من حبر الطويل ورويهما الياء املوصولة باأللف ،كما استعان الثغري يف بناء نصه
بقصيدة اخلطايب ،من ذلك قول هذا األرري(:)2
رسول ب ـراه الل م ـ ـن صفـ ـو نـ ــوره

وألبسه ب ـرادا من ال ـ ـنور ضـافيا

وما زال ذاك النور من عهد آدم

ينير بـ ـه الل العـ ـصور الـخواليا

وقريب من هذا املعىن قول الثغري(:)3
نب ـي رآه الل أف ـضل خـ ـلق ـ ـه

فأرسـله بالـحق للخلق هاديا

وقوله (:)4
نــبـي له فضل على كل مرس ٍل

كما فضلت شمس النـهار الدراريا

يشري اخلطايب إىل مكانة الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،وهي مكانة راقية تعلو مجيع اخلالئق،
بل هو صفوة الصفوة وجوهر الوجود ،وسر اخللق ،واخلطايب استمد هذا املعىن من الفكر الصويف
املتعلق مبفهوم النور احملمدي أو احلقيقة احملمدية ،حيث ير الصوفية أن رسول اهلل نور أزيل ،رلقه
( - )1الثغري :ديوانه ،ص.515
( – )2املقري :أزهار الرياض ،ج ،4ص.352
( - )3الثغري :ديوانه ،ص .570
( - )4املصدر نفسه ،ص .575
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اهلل عز وجل قبل رلق الكائنات ،وهم يستندون يف هذا إىل حديث "عن جابر بن عبد اهلل
األنصاري رضي اهلل عنه قال :قلت يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي أرربين عن أول شيء رلقه اهلل قبل
األشياء ،فقال :نور نبيك حممد ،فجعل ذلك النور يدور بالقدرة ،حيث شاء اهلل تعاىل ومل يكن
يف ذلك الوقت لوح وال قلم وال جنة وال نار وال ملك وال مساء وال أرض وال قمر وال إنس وال جان
 ،)1("...ويستمر يف بيان كيف صدر مجيع اخللق عن ذلك النور  ،مبا يف ذلك القلم والروح ،وقد
وجد رجال الصوفية وشعراء املديح النبوي ضالتهم يف هذه الفكرة ،فراحوا يرمسون للرسول (صلى اهلل
عليه وسلم) صور شعرية فيها الكثري من املبالغة واإليغال ،من ذلك قول الثغري(:)2
سر الوجود وصفوة الل ال ـذي

خـتمت به األرسال خيـر ختام

فالرسول (صلى اهلل عليه وسلم) كما ذهب إليه اخلطايب ث الثغري ،هو صفوة الصفوة وسر
الوجود وغايته ،وهذا ما يشري إليه هذا األرري يف قوله(:)3
وما الرسل إال كالمبادي لغاي ـ ٍة

هو الغاية القصوى أتم المباديا

والرسول حممد (صلى اهلل عليه وسلم) حسب الطرح الصويف سابق يف وجوده ،متأرر يف بعثته،
وسر الوجود ،وبذلك نالحظ أن شعراء املديح
وهو عنوان األنبياء ورامت الرسل ،بل هو علّة اخللق ّ
النبوي تأثروا باألفكار الصوفية ،وأدرجوها يف أشعارهم ،وهذا ما يذهب إليه أغلب الدارسني ،فزكي
مبارك ير أن املدائح النبوية من الفنون اليت أذاعها التصوف( ،)4واملعروف تارخييا أن الفرتات اليت
انتشر فيها التصوف هي ذاهتا الفرتات اليت شهدت ازدهار فن املديح النبوي" ،فاملديح النبوي وجد
صيغته املكتملة حني احتك بالتصوف بعد أن ازدهر هذا األرري ،وانتشرت مذاهبه وطرقه"( ،)5وشهد
ال قرنان السادس والسابع اهلجريان انتشار التصوف وتعدد الطرق الصوفية ،وتزامن ذلك مع ازدهار فن
( - )1النبهاين يوسف بن إمساعيل :األحاديث األربعني يف فضائل سيد األربعني ،املطبعة األدبية ،بريوت 5455 ،هـ ،ص . 2 ،3
( - )2الثغري :ديوانه ،ص .524
( - )3املصدر نفسه ،ص .575
( - )4زكي مبارك :املدائح النبوية ،مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،مصر8142 ،هـ ،8142-ص .84
( - )5عباس اجلراري :األدب املغريب من رالل ظواهره وقضاياه ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرباط ،8111 ،ط ،1ص .841
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املديح النبوي ،وكثرة النام فيه ،وأ عان على ذلك ازدهار الفكر الصويف والقبول العايم الذي لقيته
الطرق الصوفية(.)1
من رالل العرض السابق تبني لنا أن الثغري حييلنا على املوروث الشعري يف عصوره املختلفة،
ويستدعي الشعر العريب القدمي فيستحضر يف رطابه الشعري نسيجا من التناصات مع شعراء يتدارل
مع نصوصهم بشكل صريح مباشر أو شكل ضمين رفي ،فاستحضر أجواء املقدمات الطللية
من الشعر اجلاهلي ،مستندا يف ذلك على صور من معلقة امرئ القيس ،كما تقاطع مع شعراء املديح
النبوي من عصر النبوة مستفيدا من الطاقة اللفاية ،والقوة املعنوية لشعر صدر اإلسالم الذي تغذ
بلغة ومعاين الدين اإلسالمي ،كما استحضر مجاليات املديح اليت متيز هبا شعر العصر العباسي
رصوصا مدائح أيب الطيب املتنيب وأيب متام يف الرفع من شأن ممدوحه ،واملبالغة يف إطرائه ،ورأيناه
أيضا يتناص مع نصوص من بيئته املغربية واألندلسية اليت برع فيها شعراء املديح النبوي والتصوف.

( - )1علي مكي :املدائح النبوية ،الشركة املصرية العاملية للنشر ،مصر ،8118 ،ط ،8ص .811
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ثانيا :مستويات التناص:
نسعى يف هذا املبحث إىل بيان مستويات التناص الشعري يف شعر الثغري التلمساين،
واألشكال اليت تتماهر هبا نصوصه يف تقاطعها من النصوص الغائبة ،وقد حتدث "حممد بنيس"
ومن قبله "جوليا كريستيفا" عن ثالثة مستويات أو معايري تتخذ صبغة قوانني حتكم التفاعل احلاصل
بني النصني الغائب واحلاضر وهي االجرتار واالمتصاص واحلوار ) ،(1فإذا ظهر النص الغائب بلفاه
ومعناه بشكل صريح ومباشر يف النص احلاضر فذلك اجرتار ،أما إذا عمد الشاعر إىل امتصاص معىن
النص الغائب وأعاد صياغته وفق رؤيته الذاتية ،وتصرف فيها مبا خيدم جتربته اجلديدة فنحن أمام
املستو االمتصاصي ،وإذا أقام الشاعر نصه على معارضة ونفي النص الغائب ،وتقدمي رؤية خمالفة
له ،سواء أكان ذلك بشكل كلي أو يشكل جزئي فذلك املستو احلواري" ،وهذه القوانني حتديد
لطبيعة الوعي املصاحب لقراءة النص الغائب ألن تعدد قوانني القراءة هو يف أصله انعكاس ملستويات
الوعي اليت تتحكم يف قراءة كل شاعر لنص من النصوص الغائبة"(.)2
وال يتأتى معرفة هذه املستويات إال من رالل البحث يف املرجعيات اليت يتكئ عليها النص،
وتعيني النص املتناص وإرجاعه إىل أصوله ومؤثراته ،ث حتديد اآلليات اليت حتكم العالقة بني النص
احلاضر والنصوص الغائبة اليت تتقاطع معه" ،وللقارئ دور فاعل يف هذه العملية ملا يقوم به من
اسرتجاع ومقارنة وموازنة ورصد ومعاينة") ،(3فثقافة القارئ وسعة اطالعه ومعرفته ألساليب الشعرية
وعناصرها وامتالكه للحس النقدي ،ودقة املالحاة ،وحتكمه يف آليات التفاعل النصي من شأهنا
إجناح هذه املقاربة النقدية.
وظهر التدارل النصي يف ديوان الثغري التلمساين مبستواياته السالفة الذكر وهي حبسب درجة
توافرها يف شعره؛ املستو االجرتاري ث االمتصاصي وأرريا احلواري

) - (1حممد بنيس ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب ،ص.419
( - )2املصدر نفسه ،ص.419
) - (3أمحد ناهم  ،التناص يف شعر الرواد ،ص .24
814

-1المستوى االجتراري:
يقوم هذا النوع من التناص على استحضار نص شعري ،يكون هذا النص جمموعة من األبيات،
أو بيتا واحدا ،أو شطرا منه ،دون تغيري بنيته اللفاية" ،فاالجرتار هو تكرير النص الغائب دون تغيري
أو حتوير"( ،)1أو بتغري طفيف ال ميس جوهره وأساسه.
وميكن تقسيم التناص االجرتاري بالنار إىل حضور النص الغائب دارل النص احلاضر إىل
قسمني :االجرتار الكلي ،واالجرتار اجلزئي.
أ -االجترار الكلي:
يف هذا النوع من أشكال التوظيف النصي يعمد الشاعر إىل بيت أو أبيات شعرية يقتطفها
من نصها األصلي ،ويوظفها يف نصه بالشكل الذي تتطلبه جتربته دون تغيري أو حتوير) ،(2ورغم أن
هذا الشكل من التناص يبدو بسيطا ويسريا يف ظاهره ،إال أن "الصعوبة فيه تكمن يف مد قدرة
يضمن شعره أشعار سواه ،على أن جيعل ذلك البيت املضمن جزءا من بنية قصيدته،
الشاعر وهو ّ
ومد متكنه كذلك من إيصال الداللة إىل املتلقي الذي يفرض فيه الشاعر إحاطته مبا ضمنه
من أبيات سواه") ،(3وبالرجوع إىل شعر الثغري نالحظ استعانته هبذا النوع من التناص وتوظيفه
يضمن شعره مقاطع من شعر غريه وياهر ذلك يف عدة أشكال؛ كأن يأرذ
يشكل واسع ،فكثريا ما ّ
أبيات كاملة دون أدين تغيري يف لفاها ومعناها وكذا السياق الذي وردت فيه ،أو يقوم بتغيري طفيف
على املستو اللفاي مع احلفاظ على الداللة والسياق العام للنص الغائب.
فأكثر مااهر االجرتار أن يعمد الثغري إىل اقتطاف أبيات لشعراء آررين ،ويضمنها شعره،
وياهر هذا النوع من التناص بشكل راص يف شعر املديح النبوي ،مثل قوله(:)4
وآدم لما خاف يجزى بذنبه توس ـل بالمـ ـختار لل داع ـ ـيا
) - (1املرجع السابق ،ص .23
) - (2محدي منصور وأمحد رحاحلة :مقال :توظيف النص اجلاهلي يف جوانب من الشعر الفلسطيين املعاصر ،جملة النجاح لألحباث ،جملد ،44
4005م ،ص .99
) - (3رجاء عيد :لغة الشعر ،قراءة يف الشعر العريب املعاصر ،ط ،5منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،4003 ،ص .92
) - (4الثغري ،ديوانه.575 ،
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صه
فـت ـاب علي ـه واجتـباه وخـ ّ

وأدناه منه بـعد ما كان نائيا

وللشاعر "ميمون بن ربازة اخلطايب" (ت  141هـ) مدحة نبوية ورد فيها(:)1
وآدم لما خاف يجزى بذنبه

توسـل بالم ـختار لل داعيا

فـتـ ــاب عليـ ـه لمـ ــا دع ــا ب ـ ــه

وأدناه منه بـعدما كان نائيا

يتحدث "الثغري عن فضل النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ومكانته العايمة بني الرسل واألنبياء
(عليهم السالم) ،وكيف أن النيب آدم (عليه السالم) عندما أذنب ،توسل مبحمد (صلى اهلل عليه
وسلم) ،فعفا عنه اهلل عز وجل وغفر بسبب شفاعة النيب حممد.
وتنطلق األبيات السابقة من فكرة احلقيقة احملمدية ،أو النور احملمدي ،وهي فكرة من وضع
الصوفية ،الذين يرون أن الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) هو النور األول الذي رلقه اهلل عز وجل،
ومنه ظهرت باقي املخلوقات ،فلواله ما وجد الوجود( ،)2وتوسع الصوفية يف هذه الفكرة وعمقوا
معانيها ،مستندين يف ذلك إىل بعض ما ورد يف كتب السري عن فضل النيب (صلى اهلل عليه وسلم)
ومكانته بني األنبياء والرسل (عليهم السالم) ،فاألبيات السابقة تسند إىل حديث "عن عمر بن
اخلطاب (رضي اهلل عنه) قال :قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) :ملا أصاب آدم اخلطيئة رفع
رب إنك ملا
رب حبق حممد أالّ غفرت يل ،فأوحى اهلل وما حممد؟ ومن حممد؟ فقالّ :
رأسه فقالّ :
رفعت رأسي إىل عرشك ،فإذا عليه مكتوب ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ،فعلمت أنه
أمتمت رلقي ُ
أكرم رلقك إليك ،إذ قرنت امسه مع امسك ،فقال :نعم قد غفرت لك ،وهو آرر األنبياء من ذريتك
ولواله ما رلقتك"(.)3
وبغض النار عن صحة مثل هذه األحاديث ،رصوصا إذا علمنا أن الثابت يف السنة النبوية،
والذي دعا إليه الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) هو حمبته من طرف املؤمنني ،ولكنه هنى عن املبالغة
يف إطرائه ،رغم ذلك فإن شعراء املديح النبوي استهوهتم أفكار الصوفية ،ملا فيها من روارق وغرائب
من شأهنا أن تلهم إبداعهم وتثري رياهلم الشعري.
) - (1املكناسي ،جذوة االقتباس يف من حل من األعالم مدينة فاس ،ص .329
( - )2علي صايف حسني  ،األدب الصويف يف مصر يف القرن السابع هجري ،دار املعارف( ،د.ط) ،القاهرة ،8114 ،ص .111
( - )3ابن اجلوزي ،الوفا بأحوال املصطفى ،تح :حممد عبد الواحد ،ط ،8دار الكتب احلديثة ،القاهرة ،ط8111 ،8م ،ص .11
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ففي البيتني السابقني نالحظ أن الثغري قام بتضمني بيتني من قصيدة ميمون اخلطايب ،دون
تغيري يف بنيتهما اللفاية واملعنوية ،ذلك أنه وجد فيهما على حاهلما القدرة على التعبري التام على
جتربته الشعرية ،كما أن املضمون الديين الوارد يف بييت ميمون اخلطايب جعل الثغري يتعامل معهما
بوعي سكوين ويكتفي بنقلهما نقال حرفيا ،مبديا بذلك احرتامه وتقديسه للمضمون الديين الوارد
فيها.
ويكثر هذا الشكل من التناص يف تقاطع شاعرنا مع قصيدة يف املديح النبوي أليب زيد الفازازي
( )1
(ت 124هـ) حيث عمد الثغري إىل تضمني أبياهتا بشكل صريح مباشر دون تغيري ،كقوله
وهو المقــدم واألخــير زمـانه

هو خاتم الرسل المكين مكانه
وهذا البيت أرذه من قول الفازازي(:)2

ومقــد اما وهـ ـو األخ ــير زمـانه

يا سي ـد الـ ــرسل المكين مكـانـه

فالثغري استبدل عبارة "يا سيد الرسل" بعبارة "هو رامت الرسل" ،مع احلفاظ على نوع
األلفاظ وبنيتها الرتكيبية وداللتها املعنوية ،وهذا التغيري ال يع ّد حتويرا أو تغيريا باملعىن الكامل للكلمة،
ألن العبارتني تؤديان الداللة ذاهتا ،فالرسول (صلى اهلل عليه وسلم) هو رري الرسل وسيدهم ورامتهم،
أما الشطر الثاين من البيت الشعري فقد استحضره بشكل صريح مياشر بلفاه ومعناه ،دون أدىن
تغيري أو حتوير فيه.

يضمن الشاعر يف شعره شعر غريه على أن يكون املضمن بيتا أو قسيما  ،و يستحسن أن يكون يف آرر نصه قصد
التضمني يف النقد هو أن ّ
ُ
التمثيل ،فالتأكيد على أن التضمني يكون شعرا ،يكشف عن رغبه غري معلنه عند النقاد الغرض منها عدم اخللط بينه و بني اصطالحات أرر  ،ميكن
أن تتدارل معه راصه اصطالح " االقتباس" الذي هو اصطالح راص بالقرآن واحلديث  ،ويستحسن أيضا أن يكون البيت املستعان به مشهورا حىت
يدرك املتلقي موضع التضمني ،أو يشري إليه يف سياق كالمه كأن يكون يف كالمه ما يدل عليه ،ومن أمثلة التضمني قول ابن املعتز.
أعلم
وال ذنب يل إن ساء ضنك بعدما
ت لكم ّ ،
وفـي ُ
ريب بذلك ُ
عباس وأنف ـ ـ ـ ـ ـي راغ ُم:
وهـ ـا أنا ذا ُم ـ ـ ـس ـتـعـتـ ـب ُمـ ـتن ـ ّ
كما قال ُ
صـ ـ ـلُ
حمــل عام ال ـ ـ ّذنب ممن تـحبـ ـ ـهُ
فقل أنا ظاملُ
تـ ّ
وإن كنت مالوما ُ
ينار  :ابن رشيق العمدة ،ج ،4ص .55 ،52

املضمن بنيته،
أما التضمني من وجهة نار التناص يعد ماهرا من مااهر التعليق النصي الذي يربز يف التزاوج والرتكيب بني نصني دون أن يفقد النص ّ
وهبذه الصفة فإن التضمني ،نص متعال زمانيا ومكانيا ،وله بعد شامل يف الذاكرة اجلماعية ،يدركه املتلقي إدراكا واعيا لربوز بنيته اليت تال قائمة ،ينار:
التناص يف الرتاث النقدي العريب ،مقال نور الدين صدار ،جملة العلوم اإلنسانية ،عدد  24صيف 2181م ،ص .211
( - )1الثغري :ديوانه ،ص.529
( - )2املقري :أزهار الرياض ،ج ،2ص.35
814

ويف القصيدة ذاهتا يقول الثغري(:)1
المصطفى خيـ ــر البـ ـرية كـلها

وأج ـلـها ق ــد ارا تـع ـ ــاظم شـأنـه

وهذا البيت هو إعادة تشكيل بسيط لقول الفازاري(:)2
والمصطفى المختار من هذا الورى

فمحلّ ـه عالي المح ّل وشـأنه

فالتغيري الطفيف يف العبارة مل يضف إىل النص الغائب جديدا يذكر فعبارة الثغري" املصطفى رري
املختار من هذا الور " ،حيث استبدل الثغري
الربية" ،هلا الداللة ذاهتا لعبارة الفازازي" املصطفى
ُ

لفاة "املختار" بلفاة "رري" ،ولفاة "الور " بلفاة "الربية" ،وكما تالحظ أن هذا االستبدال مت
بالرتادف ،أما الشطر الثاين فحافظ الثغري على املعىن والداللة واستبدل اللفظ ،فالرتكيب "تع ـ ــاظم
شـأنـه" ال خيتلف يف داللته عن النص الغائب" عايل احملل".
ويواصل الثغري استدعاء النص الغائب وتضمينه يف نصه ،كقوله(:)3
وهو الّذي مد النبوة والهدى

شــرفاا ح ـ ـ ـواه ف ــؤاده ولسـ ــانه

عنوان طــرس األنبياء خت ـ ــامه

والطرس يكمل حسنه عنـوانه

فال ـدهر أفـ ــق أحمد إصب ـاحه

والخلق جـ ـفن أحـمد إنس ــانه

لواله ما وجد الوجود سماؤه

أو أرضــه أو إنســه أو جـ ـ ـ ــانه

وهو أرذ صريح ومباشر لقول الفازازي(:)4
ومن النـبوة والطـهارة والـهدى

شرف ح ـواه فـ ـ ـ ــؤاده ولسانه

عنـوان طرس األنبياء وختمهم

والطرس يكمل حسنه عنوانه

( - )1الثغري :ديوانه ،ص .529
( - )2املقري :أزهار الرياض ،ج ،2ص.35
( - )3الثغري :ديوانه ،ص.529
( - )4املقري :أزهار الرياض ،ج ،2ص.35
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فالـدهر خل ــق أحـمد إصباحــه

والخلـ ــق جف ــن أحمد إنسـانه

وبذلك ميكن القول أن الثغري يعمد يف هذا النوع من التناص إىل اجرتار أبيات شعرية بشكل
صريح مباشر دون تغيري أو بتغيري طفيف مع احلفاظ على الداللة والسياق.
ونالحظ أيضا أن التناص االجرتاري الكامل وظفه الثغري يف فن املديح النبوي ،رصوصا إذا
تعلق األمر باحلديث عن املعاين الصوفية كاحلقيقة احملمدية أو النور احملمدي ،فالشاعر عند عرض
هذه املعاين نراه غالبا ما يلجأ إىل التضمني اعتمادا على شعراء الصوفية الذين هلم باع طويل
يف تفسري وشرح املعاين املرتبطة باحلقيقة احملمدية ،كما أنه متيّز باالعتدال والبعد عن اإليغال والتكلف
يف طرحه الصويف ،فمجمل ما أورده يف هذا اجملال متحور حول احلب النبوي تفضيل النيب حممد
(صلى اهلل عليه وسلم) عن باقي اخللق ،واإلشارة إىل مكانته العايمة عند ربه ،واعتباره صفوة الوجود
وسره ،وأنه رامت األنبياء وشفيع املؤمنني يوم القيامة.
ويقول الثغري يف مولدية نامها عام (411هـ) عن معجزة اإلسراء واملعراج (:)1
نبي رآه الل أفـ ـ ـ ـ ـ ــضل خلـ ـ ـ ـ ـ ــقه

فأرسله بالح ـق للخلـ ـق هاديا

وأسرى به ليال إلى حضرة العال

فشاهد فيها كل ما كان خافيا

سرى راكباا ظهر البـراق ك ـ ـ ــرامةا

وبـين يديه س ـ ـار جبريل ماشيا

ويقول ميمون اخلطايب (ت  114هـ) يف املعىن ذاته (:)2
وكـ ـان رآه الل أك ـ ـرم خل ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـه

فأرسله بالـ ـحق للخـ ـ ـلق هاديا

وأسرى به ليالا إلى حضرة العال

فمــا زال فيها للحبيب مناجيا

وس ـار على ظ ـهر الب ـراق كـرامةا

له راكباا إذ سـار جبريل ماشيا

يف املقطوعتني وصف حلادثيت اإلسراء واملعراج ،وهي من املعجزات اليت دأب شعراء املديح
النبوي على عرضها وتفصيلها يف قصائدهم" ،وهي املعجزة اليت ذكرها مداح النيب مجيعا ،وأفضوا يف
( - )1الثغري :ديوانه ،ص .841
( - )2املكناسي :جذوة االقتباس يف ذكر من حل من األعالم مدينة فاس،ص.354
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احلديث عنها  ...وراصة أصحاب التوجه الصويف منهم ،ألهنا متثل االتصال املباشر بني السماء
واألرض"( ، )1وهم يف ذلك يرتكزون على األلفاظ والعبارات اليت تناولت هذه احلادثة يف القرآن الكرمي
والسنة النبوية الشريفة مثل" :أسر به ليال ،الرباق ،حضرة العال ،هاديا ،جربيل ."...
ومبقارنة تناصية بني املقطوعتني السابقتني نالحظ اعتماد الثغري بشكل كلي على شعر ميمون
اخلطايب ،جمرتا ألفاظ وتراكيب النص الغائب ،فأرذ البيت األول مع حتوير بسيط يف بعض ألفاظه،
فاستعاض عن لفاة "وكان" بلفاة "نيب" ،مع حفاظه ترتيب األلفاظ دارل البيت الشعري ،أما البيت
الثاين فأرذ شطره األول من صدر البيت الثاين مليمون اخلطايب بشكل مباشر دون تغيري أو حتوير.
ليعود إىل اجرتار وتكرار دوال وتراكيب البيت الثالث ،مع تغيري طفيف يف ترتيب ألفاظه عن
طريق التقدمي والتأرري فرتتيب ألفاظ النصني احلاضر والغائب جاءت على النحو التايل:
النص احلاضر":سر  /راكبا /ظهر الرباق /ك ـ ـ ـ ـرامة /وبني /يديه /سـ ــار /جربيل /ماشيا" النص الغائب ":ســار /على/ظــهر الب ـراق/كـرامة /راكبا /إذ /ســار /جربيل /ماشيا"إ ّن تعلّق الثغري بالنص الغائب ال ميكن تفسريه إال بنارة التقديس واإلعجاب مبا يتضمنه ذلك
النص من مضامني دينية ،والرغبة يف تعضيد نصه وتقوية دالالته عن طريق استحضار تلك النصوص
توظيفها يف النص اجلديد بشكل مباشر صريح ،طاملا أهنا تتوافق مع مقصدية الشاعر وسياق شعره،
وقد ضبطنا هذا الشكل من التناص عند شاعرنا يف نصني فقط اعتمد فيها على االجرتار الكلي ومها
قصيديت أيب زيد الفازازي وميمون بن ربازة اخلطايب.
ب -االجترار الجزئي:
وهو أن يعمد الشاعر إىل اقتطاع جزء من النص الشعري ،وتوظيفه تناصيا مع شعره ،ويتم هذا
التناص بتوظيف عبارة من البيت الشعري أو شطر منه ،أو بيت كامل مع استبدال بعض ألفاظه،
ويف بعض الدراسات يتم معاملة هذا النوع من التناص على أنه جزء من التوظيف االجرتاري الكلي،
إال أنه من األفضل الفصل بينهما ،نارا للتشابه اإلجرائي والتباين الفين بينهما ،فإن كان كالمها
توظيفا للنص الغائب يف النص احلاضر فإن الداللة اليت يؤديها كل نوع منهما ختتلف نسبيا
( - )1حممود سامل حممد :املدائح النبوية حىت هناية العصر اململوكي ،ص439
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عن اآلرر ،ففي النوع األول جند مقدار الوضوح واملباشرة أكرب ،وإمكانية التواصل مع املتلقي أفضل،
وال تتطلب ذلك القدر من القدرة اإلبداعية ،أما الشكل الثاين "اجلزئي" ففيه مهارة فنية أكرب ،ذلك
أن الشاعر يتعامل مع مجلة ذات داللة سابقة ،حتتاج إىل قدرة على تركيبها ضمن نصه وجعلها
منسجمة ضمن سياقها اجلديد(.)1
وياهر هذا النوع من التناص يف شعر الثغري التلمساين بأشكال متعددة ،منها التناص مع بيت
كامل مع بعض التحوير والتغيري يف أجزائه ،فيمثل النص الغائب شطرا كامال من البيت الشعري ،وهو
ما اصطلحنا عليه ؛ االجرتار اجلزئي غري احملور ،أما إذا وظف شطرا أو عبارة مع تغيري يف البنية اللفاية
أو املعنوية فهو اجرتار جزئي حمور :
 االجترار الجزئي غير المحور:يعمد الثغري أحيانا إىل التناص اجلزئي عن طريق استحضار شطر من بيت سابق بلفاه
التصرف يف باقي البيت بأسلوبه اخلاص ،مع احلفاظ على السياق الداليل للنص الغائب،
ومعناه ،ث ّ
يعرب عن شوقه وحبّه للنيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) وتعلقه بالبقاع
ففي قصيدة من مولدياته ّ
املقدسة ،يف قوله):(2
فأعد على المـشتاق ذكر مح ـم ٍد

يـزدد ب ـ ـه إيمـ ـ ـان ـه وأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانه

يا ح ـ ـ ـ ـادي الـ ـركبان ن ـح ـو مــحله

تـلوي إلـى علم اللوى أظـعانه

إن جئت أرض منى وبـلغت المنى

وحللت ربـ اعا شـ ـ ـرفت سكانه

أبلغ من المولى أبي حمو الرضي

المعتلي في كل فـ ـضـ ٍل شـ ـأنه

أزك ـ ـ ـ ـ ـ ـى س ـ ـ ـالٍم للـن ـب ـ ّي م ـح ـ ـ ـم ٍد

كالروض صافح روحـه ريحانه

( - )1محدي منصور وأمحد رحاحلة :مقال :توظيف النص اجلاهلي يف جوانب من الشعر الفلسطيين املعاصر ،جملة جامعة النجاح لألحباث (العلوم
اإلنسانية) ،جملد 4005 ،)5( 44م ،ص.505 ،502
( - )2الثغري :ديوانه ص .550
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وهو يف هذه األبيات يتناص الشاعر مع مقاطع من قصيدة أليب زيد الفازازي يف املديح النبوي
يف قوله):(1
لكن حبـك شاف ـع ومشـ ـ ـفع

يـغشى محبـ ـ ــك يمن ـ ـه وأمـ ـانه

وعليك يا خير األنام تح ـ ـية

كالروض صافح روح ـه ريحانه

ممن يـ ـ ـزرك خطّـ ـه وك ـ ـ ـ ـالمه

إن لـ ـم ي ـ ـزرك ل ـ ـذنبه جـث ـ ـمانه

يشري الثغري يف األبيات السابقة إىل االرتياح النفسي واإلحساس باألمن واألمان عند ذكر النيب
حممد (صلى اهلل عليه وسلم) والصالة عليه ،ث يناشد القافلة املتجهة إىل احلج أن تبلّغ أزكى سالم
من السلطاين الزياين موسى الثاين إىل الرسول (صلى اله عليه وسلم) ،وبذلك تقاطع مع أبيات أيب
زيد الفازازي ،بآليات تناصية خمتلفة ،منها احلفاظ على املعىن وتغيري الصياغة (تناص املعىن) ،بألفاظ
أرر قريبة دالليا من ألفاظ النص الغائب ،كما يف البيت األول:
فالنص احلاضر" فأعد على املـشتاق ذكر حمــمد ،يـزدد بـ ــه إميـانـُـه وأم ـ ـانُه
والنص الغائب" لكن حبـك شافـ ــع ومشفِّع ،يغشى حمبـ ـ ــك مينُـ ــه وأم ــانُه
فالثغري أعاد تشكيل املعىن املتعلق باحلب النبوي وأثر ذلك على املؤمن ،وغري صياغة النص الغائب
بأسلوب جديد ،مع احلفاظ على الداللة والسياق ،وتصحيف لفاة "مينه" بتحويلها إىل "إميانه" ،ث
اجرت لفاة "أمانه" الواقعة كقافية للبيت الشعري.
كما أظهر الشاعران يف باقي األبيات رغبتهما الشديدة يف زيارة البالد املقدسة ،وشوقهما
الركب املتجه إىل احلجاز بتبليغ سالمهما وحتياهتما
إىل تلك البقاع ،ونارا لصعوبة حتقيق ذلك كلّفا ّ
إىل الروضة النبوية العطرة ،وقد اشتهر شعراء املديح النبوي يف املغرب واألندلس يف ذلك الوقت
بتحميل الركب املتجه إىل احلجاز رسائل الشوق واحلنني إىل البقاع املقدسة وطلب تبليغ أزكى السالم

( - )1املقري :أزهار الرياض ،ج ،2ص.34 ،35
 اجلناس بالتصحيف من آليات التناص اليت ذكرها حممد مفتاح ،حتليل رطاب الشعري ،ص .821- 822
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وأطيب التحيّات إىل الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،وهي رسائل شعرية ونثرية مفعمة مبشاعر احلب

والشوق إىل مرابع النبوة ،لذلك غالبا ما تتقاطع نصوصهم وتتشابه عبارهتم ،ويستفيد الحقهم من
سابقهم يف هذه املعاين.
ويقول الثغري يف مولدية له ،نامها عام (411هـ)(:)1
وآيتـ ـ ـه في الغ ـ ـار إذ م ـكـ ـرت به

قـريش ورب العرش يحـمي ويـعصم

وقـ ـ ـد أرسـ ـ ـل الل ال ـ ـ ـحمام ببـ ـابه

فـباضـ ـت به من ف ـ ـ ـورها وهي جثم

كما نسجت فيـ ـه العناكب حل اة

بست ٍر من الــرحمن تسـدي وتـ ـلـحم

وقوله عن املعجزة ذاهتا يف قصيدة أرر :)2( :
وكـان ل ـ ـه فـي ال ــغار إذ نـ ـ ـ ـزال به

أب ـو بـك ٍر الـصديق بال ـصدق ثانيا

وحامت حواليه الحمام وشيدت

من النسج أيدي العنكبوت مبانيا

 للمزيد من التوسع يف موضوع الرسائل الشعرية والنثرية إىل الروضة النبوية الشريفة ،أورد املقري يف كتابه أزهار الرياض يف أربار عياض ،اجلزء الرابع،
جمموعة من الرسائل اليت بعث هبا كتاب وشعراء عربوا فيها عن شوقهم للبقاع املقدسة وعجزهم عن حتقيق ذلك ،كما وصفوا فيها فضائل النيب ورصاله
نذكر منها:
 رسالة نثرية كتبها القاضي عياض إىل روضه سيد املرسلني. رسالة نثرية لذي الوزارتني ابن أيب اخلصال. رسالة رجل من أهل قرطبة يقال له عبد اهلل بن عبد احلق ،وفيها نثر وشعر. رسالة شعرية أليب زيد الفازازي مطلعها:يا سيد الرسل املكني مكانه ومقدما وهو األرري زمانه.
 رسالة ابن الغماد وهي قصيدة شعرية مطلعها:شوقي إىل رري رلق اهلل متصل يا ليت شعري هل أدنو وهل أصل
 لسان الدين بن اخلطيب وله رسالتان ،من السلطانني أيب احلجاج يوسف وابنه أيب عبد اهلل حممد ،مطلع األوىل:إذا فاتين ظل احلمى ونعيمه فحسب فؤادي ان يهب نسيمه
وفيها شعر ونثر ،والثانية مطلعها:
دعاك بأقصى املغربني غريب وأنت على بعد املزار قريب
مجع فيها بني النثر والشعر.
املقري ،أزهار الرياض يف أربار عياض ،ج  ،4ص.42 ،14 ،21 ،88 :
ينارّ :
( - )1الثغري :ديوانه ،ص .814 ،811
( - )2املصدر نفسه ،ص .841
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ويبدو أن شاعرنا يف هذه األبيات قد شكل معامل نصه اعتمادا على نص غائب مليمون بن
ربازة اخلطايب يقوله فيه(:)1
وآيته في الغـ ـار إذ ن ـ ـزال به

وكان له الصديق بالصدق ثانيا

وقد أرسل الل الحمام ببابه

وقارنـ ـه بالعـ ـنك ـ ـبوت مضـ ـاهيا

سياق األشعار السابقة هو عرض إحد معجزات الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) بغار ثور
أثناء هجرته رفقة أيب بكر الصديق من مكة إىل املدينة املنورة ،وما تعرضا له من مكائد من كفار
قريش ،لوال لطف اهلل عز وجل هبما ،والقصة معروفة يف كتب السرية ،واملالحظ أن اخلطايب اكتفى
بالسرد التارخيي للحدث ،فيما مجع الثغري بني سرد احلدث والتعليق عليه ،ففي البيت األول اعتمد
الثغري على استدعاء البنية اللفاية والصياغة الرتكيبية للنص الغائب واجرتارها بشكل مباشر يف قوله:
"وآيته يف الغار  "...ث قام بتحوير املعىن يف باقي البيت فقال" :إذ مكرت به قريش ،ورب العرش
حيمي ويعصم"ـ ليعرب عن رؤيته الذاتية وموقفه الشخصي من هذه احلادثة ،وبني أن إرادة اهلل فوق كيد
الكائدين ،وبذلك رالف جزئيا النص الغائب الذي واصل السرد التارخيي "إذ نزال به وكان له
الصديق بالصدق ثانيا".
ويف البيت الثاين تناص الثغري مع البيت الثاين للخطايب اعتمادا على آلييت الشرح والتمطيط،
حيث وسع تفاصيل البيت وقدمه يف بيتني مع احلفاظ على داللته وسياقه ،ويف البيت الثالث تناص
الثغري بشكل كامل مع بيت اخلطايب مستحضرا ألفاظه دون تغيري يذكر.
ويف السياق ذاته يعرض الثغري معجزة القرآن الكرمي يف قوله(:)2
ورا وك ـ ـثـرةا
وآيات ـه كالش ـ ـهب ن ـ ـ ا

أتحضر أو تحصى عن العد أنجم

وأعظمها القـ ـرآن يـ ـزداد جـ ـدةا

بط ـول المـدى تكـ ـراره لي ـس يسأم

تضمـ ـن أحك ـام الوجود بأسرها

وأودع في ـ ـ ـه م ـ ـ ـا يح ـ ـ ـ ـ ّل وي ـ ـ ـحـ ـ ـرم

( - )1املكناسي أمحد بن القاضي  ،جذوة االقتباس يف من حل من العلماء مدينة فاس ،ص .122
 - للتوسع يف آلييت الشرح والتمطيط ،ينار :حممد مفتاح حتليل اخلطاب الشعري ،ص 824-822
( - )2الثغري :ديوانه ،ص .812
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فـلما تحدى الخلق منه بسورةٍ

أقـ ـروا له بها بالعـ ـجز عنه وأفح ـموا

والشك أن الثغري عند نامه هلذه القصيدة كان مثأثرا بقصيدة ميمون اخلطايب اليت يقول فيها
عن معجزة القرآن الكرمي:)1(:
وآيات ـ ـه جلت عن العـ ـ ـ ـد ك ـ ـثـرةا

فما تـبـلغ األقوال منـها تـناهيا

وأعظمها الوحي الذي خصه به

فـبـلـ ـ ـغ عن ـ ـ ـه آمـ ـ ـ ـ ارا فيـه نـاهيا

تح ـدي به أه ـل البـيان بأس ـرهم

فكل ـ ـهم ألفـ ـ ـاه بالـعـ ـجز وانـ ـيا

يحا يـ ــزيده
وجــاء بـ ـه وحـ ــيا صر ا

م ـ ـ ـرور الليـ ـالي ج ـ ـد اة وتـع ـ ـاليا

ارت كز الثغري يف بناء نصه على نص اخلطايب ،وتقاطع معه بأشكال خمتلفة ،منها اجرتار بعض
األلفاظ والرتاكيب مثل" :آيات ،كثرة ،أعامها ،تضمن أحكام الوجود بأسرها ،حتد " ،وامتصاص
بعض املعاين وإعادة صياغتها بأسلوب جديد لكن دون طمس معامل النص الغائب ،فأغلب عباراته
حتمل دالالت النص الغائب مثل "أحتصر أو حتصى على الع ّد أجنم ،أودع فيه ما حيل وحيرم ،حتد
احللق منه سورة" ،فهذه العبارات هي حتوير وإعادة صياغة واستبدال بسيط أللفاظ وعبارات ذكرها
ميمون اخلطايب يف قوله" :فما تبلغ األقوال منها تناهيا ،فبلغ عنه آمر فيه وناهيا ،حتد فيه أهل البيان
بأسرهم".
وبعيدا عن شعر املديح النبوي نلتقي بقصيدة للثغري التلمساين يف رثاء أيب يعقوب يوسف
والد السلطان الزياين أيب محو موسى الثاين املتو ى عام ( 411هـ) ،وهي قصيدة طويلة مما جاء فيها
قوله (:)2
أودى فـلم نملك له من ح ٍ
يلة

أعيا دواء الموت كل طبيب

يف هذا البيت يثري الثغري فكرة متداولة ومعروفة يف فن الرثاء تتلق يعجز األطباء يف معاجلة
الفقيد ،وفشل مجيع األدوية يف شفائه ،فيكون املوت أمرا ال مناص منه ،وهذا املعىن أشار إليه شعراء
( – )1املكناسي أمحد بن القاضي  :جذوة االقتباس يف من حل من العلماء مدينة فاس ،ص.124
( - )2الثغري :ديوانه ،ص .48
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سابقون منهم قصيدة نامها املتنيب يف عزاء سيف الدولة احلمداين عند وفاة عبده "مياك" سنة
هـ)(:)1
وقد فارق الناس األحب ــة قـبلنا

(141

وأعيا دواء الموت كل طبيب

يشري الثغري إىل أن وفاة أيب يعقوب كان بعد استنفاذ كل أنواع العالج ،وفشل األطباء
قي عالجه ،وقد أعطى هلذه احلادثة بعدا شخصيا من رالل توظيف ضمري املتكلم "فلم منلك له
من حيلة" ،للداللة على ارتباطه بالسلطان وعائلته وقربه منهم ،ث عمد إىل اجرتار الشطر الثاين
من نص املتنيب بلفاه ومعناه يف قوله "أعيا دواء املوت كل طبيب" ،على أن هذا املعىن ميكن ع ّده من
املعاين الشائعة املعروفة يف كالم العرب ،وجاء به الشاعر من باب التعضيد واالستشهاد.
ويف القصيدة ذاهتا يقول الثغري):(2
ولرب مكتئ ٍ
ب قليل دمعه

وكثير دم ٍع وهو غير ك ـئيب

وهذا البيت مأروذ بلفاه ومعناه وسياقه من قول املتنيب يف الرثاء):(3
فرب كئ ٍ
يب ليس تـندى جفونه

ورب ندي الجفن غير كئيب

سياق البيتني هو رثاء األباعد ،ويتعلق األمر هنا بتعزية احلكام ،حيث يتطلب املوقف نوعا
تقربا من السلطان -إظهار احلزن
من اجملاملة واللياقة يف التعامل مع هذا الارف ،فيحاول البعض ّ -
أو التااهر به عن طريق ذرف الدموع وإظهار البكاء ،واملتنيب ينبّه إىل هذا املوقف ،وير أ ّن احلزن
التفجع دون أن تسعفه
والتأمل ال يرتبط دائما بالبكاء والدموع ،فقد يكون اإلنسان يف غاية احلزن و ّ
ود السلطان يف مثل هذه املواقف ،فدقة معىن
دموعه يف ذلك ،وبعض الناس يوظف دموعه لكسب ّ
البيت وقوة تعبريه عن املوقف جعلت الثغري يستفيد منه ويأرذه مع تغيري طفيف يف لفاه ،حيث
دي اجلفن" بعبارتني مرادفتني ومها "قليل دمعه ،وكثري دمع" مع
استبدل عباريت "ليس تند جفونه ون ّ
اإلبقاء على الداللة والسياق األصلي.

( - )1املتنيب أبو الطيب أمحد بن احلسني :ديوانه ،ص .122
( - )2الثغري :ديوانه ،ص .41
( - )3املتنيب :ديوانه ،ص .124
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االجترار الجزئي المحور:يف هذا الشكل من التناص يقتصر الثغري على أرذ عبارة من النص الغائب وإدراجها
يف شعره ،وغالبا ما يرتبط التناص هنا بضرب البيت (املقطع األرري منه) ،ويتقاطع مع النص الغائب
يف وزنه وقافيته ،ألن "الوزن أهم أداة من أدوات التداعي يف ذاكرة الشاعر التقليدي ،وأول عامل يقوم
بتوجيه مسارات فعل التذكر يف هذه الذاكرة املمتدة مبخزوهنا ،فالوزن يلعب دورا حامسا يف جذب ما
يتجانس مع إيقاعاته من تراكيب داللية خمتزنة يف الذاكرة") ،(1ومن مناذج هذا الشكل قول الثغري
مادحا(:)2
هو الملك المنصور موسى بن يوسف

إذا احتـفلت يوم الفخار المحافل

ي ـنـظـ ـ ـ ـ ـم شمـ ـ ـالا للـ ـ ـع ـ ـ ـل ـى ب ـشـمـ ـ ـ ـائل

ثمـ ـ ـ ـ ٍ
ان في ـ ـ ـ ـ ـا لل تلك الشـ ـ ـ ـمائل

حيـ ـ ـاء وإفـ ـضـ ـ ـال وع ـ ـ ـ ـ ـدل وع ــفـ ـ ـ ـ ـ ـة

وح ـ ـ ـ ـزم وإق ـ ـ ــدام وحـ ـلـ ـ ـم ون ـ ـ ـائل

وح ـ ـ ـاز تـ ـراث المـ ـجد ال ع ـ ـ ـن كـ ـالل ٍة

وجـ ـاء ب ـ ـما لم ت ـسـت ـط ـ ـعه األوائل

بـعثت بج ـيش الـنصر كالبحر للـ ـ ـعدى

تداف ـع كاألم ـواج ف ـيها الـجـحافل

ففي هذه األبيات ما يذكرنا بشعر أيب العالء املعري يف قوله:)3(:
أال في سبيل المجد ما أنا فاعل

عفـ ـاف وإق ـ ـدام وحـ ـ ـزم ون ـ ـائل

أعنـ ـدي وقد مارست كل خ ـ ـفي ٍة

يصدق و ٍ
اش أو يخـ ـيب س ـ ـائل

أق ـل صـ ـدودي أنني لك مبـغض

وأيسر هجري أنني عنـك راحل

وإني وإن كـ ـنت األخـ ـير زم ـ ـان ـه

ٍ
آلت بمـ ـا لم تست ـ ـط ـعه األوائل

وأغـ ـدو ولو أن الص ـباح صـوارم

وأسري ولو أن الـظالم جـحـافل

( - )1جابر عصفور :استعادة املاضي  -دراسات يف شعر النهضة  ، -دار املد للطباعة والنشر ،دمشق ،ط ،2112 ،2ص .811
( - )2الثغري  :ديوانه ،ص .811
( - )3املعري أبو العالء :سقط الزند ،دار صادر للطباعة والنشر ،بريوت 5371 ،هـ5957-م ،ص.592 ،593
814

ميدح الثغري يف هذه األبيات السلطان الزياين أبا محو موسى الثاين ،ذاكرا مكانته ،مربزا فضله
على الرعية ،وقد رصه بثمان رصال هي" :احلياء والفضل والعدل والعفة واحلزم واإلقدام واحللم ونيل
وجل هذه املعاين تقليدية معروفة يف الشعر العريب
املراد" ،كما أشار إىل مكارم ممدوحه وقوة جيشهّ ،

القدمي.

أما املعري فهو يف مقام الفخر واالعتزاز بالنفس ،فاستعرض مفارره ومكارمه وهي يف جمملها
من أهم الصفات املعنوية احملمودة ،ومن أبرزها" :العفة واإلقدام واحلزم ،ومعرفة رفايا األمور ،إضافة
إىل الشجاعة واإلقدام".
ومما الشك فيه أن الثغري وهو يكتب هذه القصيدة استحضر قصيدة املعري ونسج على منواهلا
واستفاد من أجوائها ،وتقاطع معها يف عدة عناصر هي:
 اإليقاع :فالتناص اإليقاعي هو أبرز مااهر التدارل النصي يف الشعر ،وهو ظاهرة الزمت الشعرالعريب منذ القدمي ،وجتلت يف بعض األنواع الشعرية ،كشعر النقائض واملعارضات ،واليت تقوم أساسا
على التماثل يف البنية اإليقاعية ممثلة يف الوزن والقافية والروي ،وبني املقطوعتني السابقتني متاثال
إيقاعيا ،فهما من حبر الطويل ورويهما الالم والقافية فيهما مؤسسة باأللف ،وأحيانا يأرذ الثغري
كلمة القافية كاملة ويوظفها كقواف لشعره مثل" :نائل ،األوائل ،اجلحافل".
 البنية اللفظية :حيث كشف التعالق النصي عن قوة التدارل بني النصني على مستو املعجمالشعري ،من رالل استحضار لغة النص الغائب منها":عفة ،حزم ،إقدام ،نائل،مل تستطعه األوائل"،
وهذا التعالق ساهم يف تعميق التجربة الشعرية وحتقيق الثراء الداليل والتواصل الفين عن طريق احلفر
يف الذاكرة الشعرية والقدرة على استدعاء أجواء النصوص القدمية وإعادة إنتاجها يف نص جديد.
 البنية المعنوية :فرغم ارتال ف سياق النصني ،عمد الثغري إىل تكييف معاين الفخر الواردةيف النص الغائب وإعادة صياغتها مبا يتواءم مع السياق اجلديد املتمثل يف املديح ،من رالل إدرال
بعض التغيريات منها حتويل ضمري املتكلم إىل ضمري الغائب ،كما استفاد الثغري من نسب القرابة بني
الغرضني "املدح والفخر" ،فجاءت معانيه متجانسة ومنسجمة مع النص الغائب.
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ومن مناذج التناص االجرتاري اجلزئي أيضا ،قول الثغري مادحا(:)1
بيمنك البـلـ ـ ـ ـد األعـلى ج ـرى وع ـ ــتا

بج ـودك األج ـودان البحر والـمـطـر

فأنت أعلى مل ـ ـ ـ ـوك األرض قاط ـ ـ ـ ـبةا

ودون ـك الـنـيـران الشـ ـمس وال ـقمر

ع ـف اإلزار مصـيب ال ـ ـ ـ ـ ـرأي متكـل

عـلـ ـى اإلل ـ ـ ــه بما يـأتـ ـ ـي ومـا يـ ـ ـذر

حامي الذمار أبـو حمو الذي فتحت

لـ ـه الب ـ ـ ـ ـالد ودان الب ـ ـدو الحـضر

اعتمد الثغري يف هذه األبيات على بعض األلفاظ والصور املستقاة من قول ابن الرومي
يف مدح عبد اهلل بن سليمان بن وهب(:)2
إذا أبـ ـ ـ ـ ـ ـو قاس ـ ـ ٍم ج ـ ـادت لنا ي ـ ـ ـده

لم يحمد األجـ ـ ـ ـودان البحر والمطر

ولو أضـ ـ ـ ـ ـاءت لن ـا أن ـ ـ ـ ـ ـ ـوار غـ ـ ـ ـ ـ ـرته

تض ـ ـاءل الـنـ ـيران الـشـ ـمس والـ ـ ـقمـر

وإن مض ـ ـ ـى رأيـ ـ ـه أو ح ـ ـ ـ ـد عزمـ ـ ـ ـته

تأخر الم ــاض ـ ـ ـ ـيان الس ـ ـيف والق ـ ـدر

من لم يبت حذ ارا من خوف سطوته

لم يدر ما المزعجان الخوف والحذر

كأنـ ـ ـ ـ ـه وزمـ ـ ـ ـ ـام ال ـ ـ ـ ـ ـدهـر في يـ ـ ـ ـده

يـ ـرى عـ ـ ـواقـ ـ ـ ـ ـب ما ي ـ ـ ـأتي ومـ ـا يـ ـ ـ ـذر

الشك أن الثغري عند إبداعه لنصه كان حتت التأثري اإليقاعي والفين لنص ابن الرومي ،فكان
ينهي مجله الشعرية متوسال ألفاظ وتراكيب ابن الرومي مقتفيا أثره اإليقاعي ،فجاءت أبياته مطابقة
من حيث وزهنا الشعري (حبر البسيط) وقافية برويها "الراء".
فالثغري اجرت قوايف ابن الرومي بشكل صريح مباشر دون تغيري أو حتوير يف حروفها وحركاهتا،
ويدل هذا الصنيع على مد إعجابه بالنص السالف ،وتأثره ببنيته اإليقاعية ،فالشاعر بفعل التذكر

( - )1الثغري :ديوانه ،ص .11 ،12
( - )2ابن الرومي أبو احلسن علي بن العباس بن جريج :ديوانه ج ،،2شرح أمحد حسن بسج ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 8421 ،2هـ،
2112م ،ص.848
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استعاد ما ختتزن ذاكرته الشعرية من إيقاعات لنصوص غائبة واستحضر أوزاهنا وقوافيها مبا خيدم نصه
الراهن.
ورغم أن الشاعر كما يبدو يف األبيات السابقة يستدعي البنية اللفاية والرتكيبية ،فإنه حيور
املعىن مبا يناسب السياق اجلديد ،ففي قوله" :عتا جبودك األجودان البحر واملطر" ير بأن البحر
واملطر ومها رمزا اخلري والكرم ،قد ازداد عطاؤمها بربكة امللك ومينه ،أما ابن الرومي فيقول" :مل حيمد
األجودان البحر واملطر" ،أي أن كرم املمدوح يغين عن كرم البحر واملطر ،ويف البيت الثاين يف قول
الثغري" :دونك النريان الشمس والقمر" ،فيه تناص مباشر مع قول ابن الرومي ":تض ـ ـاءل الـنـ ـريان
الـشمس والقمـر" ،واالرتالف بني العبارتني متّ باستبدال لفاة "تضاءل" بلفاة "دونك" ،وهذا
االرتالف تطلبه السياق الشعري يف عالقته الرتكيبية مبا سبقه.
وقد يلجأ الثغري يف تعالقه مع النص السابق إىل اإلبقاء على البنية اللفاية للنص الغائب دون
تغيري يذكر ،مثل قوله" :البحر واملطر ،الشمس والقمر ،ما يأيت وما يذر ،البدو واحلضر" ،فهي من
حيث الوزن وتقسيم الكالم والتماثل اإليقاعي اجرتار لنص ابن الرومي يف قوله" :البحر واملطر،
الشمس والقمر ،السيف والقدر ،ما يأيت وما يذر".
فالتناص اإليقاعي يتش ّكل"عرب وسائل عديدة منها :الرتكيب اللغوي ،والتكرار ،والتوزيع،
والتقسيم على مستو جسم القصيدة ،والتوقيع على جرس بعض األلفاظ املعجمية ،واملوازاة بني
حروفها"(.)1
 -2المستوى االمتصاصي:
وهو املستو الذي يقوم فيه الشاعر "بإعادة صياغة التناص بتفكيك بناه الرتكيبية والداللية،
وتوزيعها يف فضاء النص احلاضر ،فيزيح منها ما ال يتواءم مع التجربة املطروحة ،ويبقي منها جزءا
الكل؛ النص السابق أو سياقه
يسريا داال ،مثال أو مجلة فقط ،غري أن هذا اجلزء املتبقي حييل على ّ
( )2
تشرب واستيعاب النص الغائب وإعادة صياغته مبا
على
اص
التن
من
النوع
هذا
ويقوم
،
أو دالالته"
ّ
( - )1ميىن العيد :معرفة النص ،منشورات دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،ط8112 ،1م ،ص .811
( - )2عصام حفظ اهلل واصل :التناص الرتاثي يف الشعر العريب املعاصر -أمحد العوضي اأموذجا  -دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان األردن  ،ط،8
8418هـ2188 ،م ،ص.818
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يناسب السياق اجلديد الذي يريده الشاعر ،مع احلفاظ على داللته اجلوهرية ،إقرارا بأمهية النص
السابق وقداسته(.)1
وشاعرنا استفاد كثريا من هذا املعطى ،فنراه يوظف هذه التقنية أو الشكل التناصي عند
استعانته بنصوص شعرية من خمتلف عصور األدب العريب ،من أجل إنتاج داللة جديدة وإعطائها
الزرم الفين والداليل املستمد من النصوص السابقة ،ما مينحها قبوال وأثرا يف ذاكرة املتلقي ،من ذلك
قوله يف املديح النبوي(:)2
لئـ ـن كان فـلـ ـ ـق الب ـ ـحر قـبـ ـ ـلك آيـةا

لمـ ـ ـوسى ف ـإن الل شـ ـ ـ ـق ل ـك الب ـ ـ ـ ـ ـدرا

وإن كان ف ـاض الماء م ـن حـ ـج ٍر لـه

ف ـمن ك ـ ـفك ال ـماء الـ ـزالل ج ـرى نـهرا

وإن وقـ ـفـ ـت شمس ال ـنهـار ل ـي ـوشع

فـقـد وقـ ـف ـت لل ـمصطف ـى م ـراة أخـ ـرى

لـك الل رد الشـ ـمس ب ـ ـعد غـ ـ ـروبـها

فـ ـأدرك إذ صـ ـلى عـلـ ـ ـ ـي ب ـها ال ـعص ـ ـرا

وإن كان مع داوود سبحت الصوى

فـقد سبحت في راحتـيك الحصى جهرا

فياهر أن الثغري اطلع على أبيات كعب بن مالك يف قوله(:)3
فإن ي ـك مـوسى كلم الل جهـ ـ ـرةا

عل ـى جـبل الطـ ـور المني ـ ـف المعـ ـظ ـم

ف ـق ـد كل ـ ـم الل النـ ـب ـي مـحـم ـ ـدا

على الموضع األعـلى الـرفيع المسوٍم

وإن تك نمل البر بالوهم كلمت

سليمان ذا الملك الذي ليس بالعمي

ف ـه ـذا نبـ ـي الل أحـ ـمد سبـح ـ ـت

صغـ ـ ـار الح ـ ـصى في ك ـفـ ــه بالــتـ ــرنـ ـم

( - )1حممد بنيس :ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب.211 ،
( - )2الثغري :ديوانه ،ص .11 ،41 ،41
( - )3كعب ين مالك األنصاري :ديوانه ،ص .241
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يف أبيات الثغري عرض لبعض معجزات الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،فأشار إىل انشقاق
القمر ،وجريان املاء بني أصابعه ،ورد الشمس بعد غروهبا ،وتسبيح احلصى بني يديه ،كما أشار
إىل مكانة النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ومنزلته بني األنبياء واملرسلني (عليهم السالم).
وقد تناص الثغري مع أبيات كعب بن مالك يف اإلشارة إىل معجزتني من املعجزات اليت أجراها
وجل) له عن طريق
اهلل عز وجل على يد نبيه حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ،ومها تكليم اهلل ّ
(عز ّ
جربيل (عليه السالم) ،وتسبيح احلصى بني يديه الكرميتني.
السري ،وبذلك اشرتكا النصان يف
والشاعران ينهالن من منبع واحد ،وهو القرآن الكرمي وكتب ّ
الداللة والسياق.
وحصل التعالق النصي بني املقطوعتني على مستو طريقة العرض والصياغة األسلوبية ،فاستعار
الثغري طريقة املوازنة من النص الغائب عن طريق مقارنة معجزات الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)،
بباقي الرسل السابقني ،هبدف إبراز منزلة ومكانة الرسول بني باقي األنبياء والرسل ،والداللة على كثرة
معجزاته وتعددها مقارنة باألنبياء السابقني.
كما تناص الثغري مع كعب يف توظيف أسلوب الشرط عند صياغة البنية الرتكيبية لألبيات.
وبالعودة إىل األسلوب الذي وظّفه الشاعران نالحظ أن كعب ابن مالك:
 اعتمد على أداة الشرط "إن".
الرب".
يك موسى  ...إن ُ
 جاءت مجلة الشرط مصدرة بفعل مضارع ناقص" :إن ُ
يك منل ّ
 استعمل "الفاء" لربط مجلة الشرط جبواهبا.
نيب اهلل "...
 جواب الشرط مؤكد باحلرف التحقيق"قد" ،أو جبملة امسية" :فهذا ّ
ّأما الثغري فقد:
 اعتمد على أداة الشرط "إن".
 جاءت مجلة الشرط مصدرة بفعل ماض ناقص" :إن كان فلق  ...إن كان فاض املاء  ...إن
كان مع داوود سبحت الصو ".
 الرابط "الفاء" لربط مجلة الشرط جبواهبا.
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 مجلة جواب الشرط مؤكدة باحلرفني "قد" أو "إ ّن".
باملقارنة بني عناصر أسلوب الشرط يف النصني ،نالحظ اعتماد الثغري بشكل كامل على نص
كعب فيما يتعلق باالرتيارات اللفاية والرتكيبية ،واالرتالف بني املقطوعتني متثل يف توظيف الثغري
البيت الواحد يف عرض أسلوب الشرط ،فجاءت مجلة الشرط يف الشطر األول واجلواب يف الشطر
فخص بيتا للشرط والبيت الذي يليه للجواب ،مما أتاح له إمكانية التعبري عن رأيه
الثاين ،أما كعب
ّ

وإبداء موقفه ،والتعليق على الفكرة املعروضة باألوصاف والنعوت املناسبة يف مثل قوله" :جبل الطور
املنيف املعام ،واملوضع األعلى الرفيع املسوم ،ذي امللك الذي ليس بالعمى  ،"...وميكن القول أن
الثغري اعتمد تقنية اإلجياز وهي آلية من آليات التناص كما ذكر حممد مفتاح يف كتابه " حتليل
اخلطاب الشعري  -اسرتاتيجية التناص ،"-كما أن اإلجياز مصطلح معروف يف البالغة العربية ،وهو
نقيض الشرح واإلطناب
ويواصل الثغري استحضار النصوص الشعرية السابقة وتضمينها شعره كقوله(:)1
آهٍ لل ـيل ـي ما أم ـ ـر سـه ـ ـاده عندي وما أحلى جنى األحالم
ولعهد أيام الشبيبة والص ـبا م ـ ـا كـ ـان أحسن ـ ـهـن مـ ـن أي ـ ـ ــام
اعا ثم أبقت حرقةا ف ـكـأنـها حـل ـ ـ ـ ـ ـم من األح ـ ـالم
مرت سر ا
ّ
ففي هذه األبيات ما يذكرنا بقول أيب متام(:)2
أعـ ـوام وصـ ـ ٍل كان ين ـسي طولها ذكـ ـ ـر النـوى ،فك ـأنـ ـ ـها أيّام
أسى ،فكأنـها أعوام
ثـ ـم انـب ـ ـرت أي ـام هجـ ـ ـ ٍر أردف ـ ـت بجوى ا
ثم انقضت تلك السنون وأهلها ف ـ ـك ـأنّـها وك ـ ـ ـأن ـّهم أح ـ ـ ـالم

 ينار :حممد مفتاح ،حتليل اخلطاب الشعري -اسرتاتيجية التناص ، -ص.547
( - )1الثغري :ديوانه ،ص.539
( - )2اخلطيب التربيزي :شرح ديوان أيب متام،ج ،4ص.73
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يتذكر الثغري أيام الشبيبة والصبا وما فيها من سعادة ولذة عيش ،لكنها مرت بسرعة وانقضت
فيفر منها إىل عامل األحالم،حماوال
وزال نعيمها ،ومل تبق منها إال الذكريات اليت تؤمل الشاعر وتؤرقه ّ
اسرتجاع ذلك الزمن اجلميل.
مر
واإلحساس بالزمن ورضوعه لتجربة الشاعر ،من املعاين الشائعة يف جتارب الشعراء على ّ
العصور ،حيث يقوم الشعراء بتمديد الزمن أو تقليصه حسب التجربة النفسية واحلالة الشعورية اليت
مير بطيئا ثقيال كأن جنومه مشدودة
يعيشوهنا ،فالليل عند امرئ القيس مالم طويل ممتد كأنه حبرّ ،
حببال متينة إىل جبل يذبل ،ال يأتيه إال باهلموم واألحزان ،يقول(:)1
أال أيـها الليل الطويل أال انجل

بصب ٍح وما اإلصباح منك بأمثل

فـيا لك م ـ ـن لـ ـ ٍ
يل كـ ـأن نجـ ــومه

بك ـل مغ ـار الفتل ش ـدت بيذبل

وأبو فراس احلمداين ير أن الساعات على قصرها متر طويلة عليه ،يف أوقات اهلموم واألحزان
يقول عندما كان سجينا لد الروم (:)2
وفي كل ده ٍر ال يسرك طول

تطول ب ّي الساعات وهي قصيرة

فاألمر ال يتعلق مبدة الزمن فيزيائيا ،إمنا يتعلق باإلحساس به وأثره يف النفس ،ويف هذا يقول ابن
بسام البغدادي(:)3
ال أظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلم الل ـ ـيل وال أدعـ ـ ـي

أن نج ـ ـ ـ ـوم الليل لي ـست ت ـغور

ليلي كما شاءت ،فإن لم تجد

طال ،وإن جادت فـليلي قصير

فالثغري يغوص يف أعماق الرتاث الشعري ،ويستحضر منه ما يناسب جتربته الراهنة ،ويتقاطع
معه يف الشكل أو يف املضمون ،ويستدعي العديد من الصور والدالالت اليت تناوهلا الشعراء يف شيت
عصور األدب العريب.

( - )1امرؤ القيس :ديوانه ،ص.557
( - )2أبو فراس احلمداين :ديوانه ،شرح رليل الدويهي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،ط5252 ،4ه5992 ،م ،ص.453
( - )3علي بن حممد :ابن بسام األندلسي وكتاب الذررية ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر5959 ،م ،ص.410
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ومن مناذج التناص االمتصاصي أيضا قول الثغري يف مدح أيب محو(:)1
ه ـ ـذا الـ ـ ـذي كانت الـع ـ ـلـ ـياء تأم ـ ـله

ه ـذا الّذي كان ك ـل النـ ـاس يـنتظر

وم ـ ـن يك ـ ـن بح ـ ـره بالشعر ممتد احا

فبامـتـ ـ ـداحكم األش ـ ـ ـعار تـفـتـ ـ ـ ـخر

وما عسى أن يطيل المدح ذو لس ٍن

ومن يطل فيك مد احا فهو مختصر

فكـ ـ ـل مج ـ ـ ـ ٍد إلى علي ـ ـاك غاي ـ ـ ـ ـ ـ ـته

وكل جـ ـ ـ ـ ٍ
ود علـ ـ ـى يمنـ ـاك مقت ـ ـصر

فهذه األبيات يف إيقاعها وصورها الفنية حتيلنا على قصيدة الفرزدق يف مدحه لزين العابدين بن
كرم اهلل وجهه ،اليت يقول فيها(:)2
احلسني بن علي ّ
هذا الذي تـعرف البطحاء وطأته

والبـيت يـعــرف ـ ـه والـحل والـحـ ـ ـرم

هذا ابن خ ــير ع ـ ـبـاد الل كل ـ ـ ـهم

هذا التـق ّي النــق ّي الـطاهر العـ ـ ـلم

هذا ابن فاطمة إن كنت جاهـ ـله

بج ـ ـده أنبـ ـ ـياء الل قـ ـ ـد خ ـتم ـ ـ ـوا

ولي ـس ق ـولك من ه ـذا بض ـائـ ـره

العرب تـعرف من أنكرت والعجم

إىل قوله(:)3
إذا رأت ـ ـ ـه قـري ـ ـ ـش قال قائـ ـ ـ ـل ـها

إلى مكارم ه ـ ـ ـ ـذا يـنتهي الك ـ ـرم

اء ويـغضي من مهابتـه
يـغضي حي ا

فمـ ـ ـا يكـ ـ ـل ـم إال حي ـن يـبتسـ ـ ـم

كان الر تيار الثغري حبر البسيط دور كبري يف استدعاء البنية الرتكيبية واإليقاعية لقصيدة
الفرزدق ،فالنصان من البحر ذاته ،والشك أن الثغري وهو يكتب نصه كان متأثرا بشكل قصدي
أو عفوي بإ يقاع وتنغيم نص الفرزدق ،وميكن االستدالل على ذلك بارتكاز الثغري يف بداية البيت
األول على عبارة " :هذا الـذي كانت الـعـلياء تأمـله" ،فال خيفى على القارئ مد اعتماده على البنية
( - )1الثغري :ديوانه ،ص .51
( - )2الفرزدق :ديوانه ،ضبطه وشرحه وقدم له ،علي فاغور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط5207 ،5هـ5957 ،م ،ص .554 ،555
( - )3املصدر نفسه ،ص.554
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الرتكيبية لنص الفرزدق يف قوله" :هذا الذي تعرف البطحاء وطأته" ،وبعد ذلك قام شاعرنا
إىل ب امتصاص املضمون وإعادة تشكيله مبا يناسب رؤيته اخلاصة وجتربته الذاتية ،حمافاا يف ذلك
على سياق املديح واملعاين املتعلقة به ،فبدا املمدوح عند الشاعرين يف قمة التألق والتميّز ،فهو مشهور

ومعروف ومطلوب ،ومأمول من مجيع الناس ،وهو املثل األعلى يف اجلود والكرم والفضل واخلري ،غري
أن الفرزدق أضفى على ممدوحه طابعا من القداسة الدينية لكون املمدوح من آل البيت النبوي ،وظهر
ذلك يف توظيف األلفاظ واملعاين الدينية ،أما الثغري فممدوحه من احلكام فيتطلب مدحه ذكر ما
يدل على كرمه وشجاعته وحسن سياسته .
ويكثر التناص االمتصاصي عند الثغري يف شعر املديح النبوي ،فنراه يستدعي أفضل قصائد
هذا الغرض ،مثل قوله(:)1
س ـ ـر المحب ـة بال ـدمـ ـوع يـت ـ ـرجـ ـ ـم

فالـدمع إن تسأل فصيـح أعجـم

والحـال تـنطق عن لس ٍ
ان صام ـ ٍ
ت

والـصب يصمت والهوى يـتكلم

كم رمت كتمان الهـوى فـوشى به

جـ ـف ـن ينـ ــم بكـ ــل س ـ ـ ـ ـر يكت ـ ـم

جفــن تحــامى ورده ط ـ ـير الكــرى

لما ج ـ ــرى دم ـ اـعـ ـا يم ـازجـ ـ ــه دم

آهٍ وفي شك ـ ـوى الصبابة راحـ ـ ـ ـة

لو أن ـني أشكـو إلـ ـى م ـن ي ـرحـم

وصل األح ـب ـة لو يت ـ ـاح وصالـهم

شهد وهجـ ـران األحبـ ـ ـة علـ ـ ـقم

والقـ ـ ــرب منـ ــهم لل ـمـت ـ ـيم جـ ـ ــنة

والبـ ــعد عنـهم للمشوق ج ـ ـهنم

ويقول البوصريي يف الربدة(:)2
مزجـ ـت دمـ ـ اعا ج ـ ـ ـرى من مقـ ـل ٍة بـدم

أم ـن ت ـ ـ ـذكر جـ ـ ـ ـيـر ٍ
ان ب ـ ـ ـذي سلـ ـ ـم

( - )1الثعري :ديوانه ،ص .543
( - )2البوصريي شرف الدين أيب عبد اهلل حممد بن سعيد ،ديوانه ،شرحه وقدم له :أمحد حسن بسج  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،لبنان  ،ط،05
5245هـ4005 ،م ،ص.511 ،515
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أم هب ــت الـ ــريح من تـلق ـ ــاء كاظــم ٍة

وأومض البـرق في الظلماء من إضم

فما لعينـيك إن قـل ـت اكف ـفـا هم ــتا





وما لقلبـ ـك إن قـل ـ ـت است ـ ـفق يـ ـ ـهم

أيحسب الصب أن ال ـ ـحب منكتم

ما بـ ـين منس ـ ـ ـج ٍم منـ ـ ـه ومضط ـ ـ ـ ـ ـ ـرم

لوال الهوى لم ترق دم اعا على طل ٍل

وال أرق ـ ــت ل ــذكر الـ ــبان والــع ـ ـ ـ ــلـم

فكيــف تـنــكـر حباا بـعدما شــه ــدت

به عليك ع ــدول الدمـ ـ ـع والسـ ـ ـ ـقم

وأثـبـت ال ــوجد خـطي ع ـبـرةا وضــناى

مثل الب ــهار على خ ـ ـ ـديك والـعـ ـنم

نـعم سرى طيف من أه ـوى فأرقـ ـني

والحـ ـب يـعت ـرض الل ـ ـ ـذات باأللـ ـ ـم





حرص شعراء املدائح النبوية ومنهم الثغري التلمساين على تقليد القدامى يف افتتاح قصائدهم
بالنسيب ،وهو تقليد معروف منذ مدائح حسان بن ثابت وكعب بن زهري وغريهم من شعراء املديح
النبوي ،ويدرل هذا التقليد يف باب املقدمات الطللية املعروفة يف الشعرية العربية منذ عصورها األوىل،
إال أن هذا النسيب غالبا ما يلتزم فيه شعراء املديح النبوي العفة والتلميح بدل اجملون والتصريح
"فالغزل الذي يص ّد ر به املديح النبوي ،يتعني على الناظم أن حيتشم فيه ويتأدب ،ويتضاءل وال
يتشبب"(.)1
واملتأمل يف النصني السابقني يالحظ مد التدارل بينهما من حيث اللفظ والداللة ،فالثغري
نصه على أنقاض نص البوصريي عن طريق اهلدم وإعادة البناء ،مستدعيا بشكل مباشر أو غري
شكل ّ
مباشر أجواء ومعاين النص الغائب ،مستحضرا مشاعر الشوق والوجد والصبابة واحلنني إىل البقاع
املقدسة.
 إضم :الوادي الذي فيه املدينة املنورة
 مهت العني :صبت دمعها
 املنسجم :السائل من الدمع ،اضطرم القلب اشتعل حبا.
 البان  :ضرب من الشجر.
 البهار :نبات طيب الريح،
 العنم :شجرة حجرة حجازية هلا مثرة محراء.
( - )1احلموي ابن أيب حجة :،رزانة األدب وغاية األرب ،املطبعة اخلريية ،القاهرة 8114 ،هـ ،ص .88
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تعربان عن جتربة إنسانية تكشف عن معايشة الصراع النفسي الذي
واملقطوعتان السابقتان ّ
يفسر هواجس النفس ورواطرها ،ويكشف عن املعاناة الوجدانية املطلقة ،من رالل التعبري املشاعر
املتناقضة املتأرجحة بني اجلهر والسر وبني اإلفصاح والكتمان ،اإلفصاح عن املشاعر وإطالقها على
هواها ،أو جلمها وكبحها وتوجيهها الوجهة املعقولة ،وقد جت ّسد هذا الصراع يف الثنائيات اللغوية
القائمة على التقابل بأسلويب الطباق واملقابلة ،ففي نص الثغري تتقابل األلفاظ "فصيح  /أعجم"،
"يصمت  /يتكلم"" ،كتمان  /وشي ،جنة  /جهنم" ،وهي امتداد داليل للصراع الذي نلمسه يف
النص الغائب يف قول البوصريي" :اكففا  /مهتا"" ،استفق  /يهم" ،منسجم  /مضطرم"" ،اللذات /
األمل".
ويف القصيدة ذاهتا يقول الثغري(:)1
لما بدت أنـوار مولـ ـ ـده خـبت نار لـ ـفارس ل ـم ت ـ ـ ـزل تـتضـ ـ ـرم
وتضعضع اإليوان منء أرجائه وغـ ـ ـدت به ش ـ ـ ـرفـاته تـت ـهـ ـ ـدم
وتساقطت أصنام مكـ ـة ره ــبةا والجن بالشهب الثواقب ترجم
ويقول البوصريي(:)2
وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غيـر ملتئم
والنار خامدة األنـفاس م ـن أس ٍ
ف عليه والنـهر ساهي العين من سدم



وقوله(:)3
والجـ ـن تـهـت ـ ـ ـف واألن ـوار ساطـ ـعة والحق يظه ـر من م ـعناى ومن ك ـ ـ ـ ـلـم
عم ـوا وصم ـوا فإع ـالن البشائر لم تسمع وبارقـ ـ ـ ـة اإلنـ ـ ـ ـذار لم تـ ـ ـ ـ ـشم



( - )1الثغري :ديوانه ،ص .541
( - )2البوصريي :ديوانه ،ص .515
 السدم :احلزن.
( - )3املصدر نفسه ،ص .519
 مل تشم :مل تُنار.
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م ـن ب ـعد ما أخ ـبـر األقـوام كاهنـهم

بأن دين ـ ـ ـهم الـمع ـ ـ ـوج ل ـ ـ ـم يـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

وبـعدما عاينوا في األفق من شه ٍ
ب

منـقض ٍة وفـق ما في األرض من صنم

فالشاعران صورا املعجزات واخلوارق اليت صاحبت املولد النبوي منها؛ مخود نريان فارس وتساقط
شرفات إ يوان كسر  ،ومطاردة الشهب للجن والشياطني ،وهذه األحداث تزرر هبا كتب السري
والطبقات ،فالشاعران ينهالن من مصدر واحد ،ويتعامالن مع أحداث معروفة وحقائق موثقة
يف الكتب الدينية.
وما يعنينا هنا هو طريقة تعامل الشاعرين مع تلك األحداث وكيفية صياغتها شعريا ،فنالحظ
أن الثغري اكتفى بالسرد اخلارجي دون تدرل منه بالتعليق أو إبداء الرأي واملوقف ،عدا اإلعجاب
واالنبهار بصاحب هذه املعجزات وهو الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،وإظهار التعلق هبذه
الشخصية الفذة ،ألن احلديث عن املعجزات النبوية غالبا يصدر من نفوس مفعمة باإلميان واحلب
النبوي ،وهو يف ذلك ينسج على شاكلة من سبقه من الشعراء يف هذا اجملال فقد" ظل الشعراء
يذكرون املعجزات ،فال خيرجون عن تعدادها وراء بعضها ،وكأن الشاعر يقرر علما من العلوم"(.)1
أما نص البوصريي فجاء غنيا بالتعليقات واإلضافات اليت أتاحت له إبداء املشاعر وإظهار
األثر النفسي واملوقف الذايت ،عند عرض تلك املعجزات" ،فالبوصريي منفرد يف حتريك عرضه
للمعجزات عن طريق التمثيل والتشبه والتعقيب وإظهار مشاعره ،ونادرا ما جند شاعرا جياريه يف هذه
املقدرة"( ،)2وبنارة نقدية وفق املناور التناصي ميكن القول أن الثغري اعتمد على آلية اإلجياز و
التكثيف فعرض املعجزات النبوية بطريقة السرد املباشر.
وكغريمها من شعراء امل ديح النبوي ،تناول كل من الثغري والبوصريي احلديث عن القرآن الكرمي
باعتباره أعام معجزة للرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،من ذلك قول الثغري(:)3
أتحصر أو تحصى على العد أنجم

ورا وكـ ـ ـ ـ ـثـراة
وآيـ ـ ـات ـه كالـش ـ ـ ـهب ن ـ ـ ا
( - )1حممود حممد سامل ،املدائح النبوية حىت هناية العصر اململوكي ،ص.435
( - )2املرجع نفسه ،ص.435
 اإلجياز ينار :حممد مفتاح ،حتليل اخلطاب الشعري ،ص .547
( - )3الثغري ،ديوانه ،ص .812
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وقد أجمعوا منـها على ألف معج ٍز روى بـعـضـ ـ ـ ـهن التـ ـرمـذي ومسـل ـم
بط ـول المـ ـدى تك ـ ـراره ليس يسأم

وأعظم ـها الـ ـقرآن يـ ـ ـ ـ ـزداد ج ـ ـ ـ ـد اة

وليس حديثاا حاش لل مفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ولكـ ـ ــنه وح ــي من الل مـحكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
فهذه األبيات تتقاطع يف لفاها ومعناها مع بردة البوصريي عند حديثه عن آيات الذكر احلكيم
واستحضار الربدة يف شعره ،يسهم يف تعضيد داللة نصه ،وحيقق له األثر املرجو يف السماع والتلقي
نارا ملا للربدة من أمهية وقيمة يف األوساط الصوفية على مر العصور ،يقول البوصريي (:)1
آيات حق من الرحمـن محدثة

قديمة صفة الموصوف بالقدم

فما تـعدوا وال تحصى عجائبها وال تس ـام على اإلكـثار بالسأم
والقرآن عند الثغري نور وبرهان وحجة نزل من السماء فأضاء األرض وأزال ظلمات اجلهل،
وآياته حلل تزيّن الدين اإلسالمي ،يقول(:)2
هو النــور والبـرهان والحجــة التـي

بها حــلل الديـ ــن الـحنيف ترم ـم

وهذا املعىن قريب من قول البوصريي عن القرآن الكرمي(:)3
دع ـني ووصفي ٍ
آيات له ظهرت ظـه ـ ـ ـور نار الق ـ ـ ـرى ليالا على علم
فالدر يـزداد حسناا وهو منت ـظم ولي ـس يـنـق ـص قـ ـ ـد ارا غيـر منتـ ـ ـ ـظم
والقرآن الكرمي عند الثغري تشريع متكامل ومنهج شامل تضمن كل ما حيتاج إليه الفرد واجملتمع
من شرائع وأحكام  ،تنام احلياة االجتماعية ،واألحكام الشرعية والعقدية ،وتفسر كل ما يتعلق
بالكون واحلياة ويف هذا يقول الثغري(:)4
تضمن أحكام الوجود بأسرها

وأودع فيـ ـه ما يحـ ـل ويحـ ـرم

( - )1البوصريي ،ديوانه ،ص .841
( - )2الثغري ،ديوانه ،ص 812
( - )3البوصريي ،ديوانه ،ص .841
( - )4لثغري ،ديوانه ،ص .812
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وهذا املعىن أستمده الشاعر من املرجعية الدينية لإلسالم ومن شعر املديح النبوي من ذلك
قول البوصريي يف الربدة(:)1
محكمات فما تبق ـين من شـ ٍبه لذي ٍ
شقاق وما تـبـغ ـين من ح ٍ
كم
ففي البينني إشارة إىل املنهج الشمويل للنص القرآين الذي تعرض لكل ما حيتاجه اإلنسان من أمور
دينه ودنياه.
كما تعرض الشاعران إىل إعجاز القرآن الكرمي وبالغته ،فالثغري يقول(:)2
فـلما تحدى الخل ـق منه بسورةٍ أق ـروا لـه بها بالعجز عنه وأفحـموا
ويقول البوصريي(:)3
ردت بالغتـها دعـوى معارضها رد الغيور يد الجـاني عن الحــرم
لها مع ٍ
ان كموج البحر في مد ٍد وفوق جوهره في الحسن والقيم
فمما ال شك فيه أن شاعرنا أطلع على الربدة وأفاد منها كثريا يف تشكيل مولدياته ،رصوصا
إذا علمنا الشهرة واالنتشار اليت لقيتهما للربدة يف القدمي واحلديث ،فلم حتظ قصيدة مبثل ما حايت
به بردة البوصريي من قبل األوساط األدبية والدينية والصوفية ،فهي أكثر القصائد شرحا وختميسا
وتشطريا ومعارضة يف شىت عصور األدب العريب.
وياهر التناص االمتصاصي أيضا فن وصف الطبيعة ،وهو غرض أشتهر به شعراء املغرب
واألندلس ،وتوسعوا فيه وأدرلوه يف أغلب أغراض الشعر التقليدية وكثريا ما يعمد شعراء املديح النبوي
إىل اختاذ عناصر الطبيعة وسيلة لوصف للممدوح ،فينتقون من عناصر الطبيعة ومجاهلا ما ياهر
البهجة واالنشراح الذي يبعثه مجال الطبيعة وزينتها يف النفوس،بقصد توفري أجواء من الفرح واملتعة اليت

( - )1البوصريي ،ديوانه ،ص .841
( - )2الثغري ،ديوانه ،ص .812
( - )3اليوصريي ،ديوانه ،ص .841
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تساهم يف التعبري عن مشاعر االبتهاج واالحتفال بذكر املولد النبوي ،ويف هذا املعىن يقول
الثغري(:)1
تهلل وجه األرض وابـتسم ال ـ ـزهر وغـ ـارت به في أفقها األنجم الـ ـ ـزهر
وضاحكت األرض السماء مسرةا

وقابـ ـ ــلها من كـ ـ ــل ريح ـ ـ ـ ـان ٍة ثـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

ومالت قدود القضب زه اوا كأنـها

نشاوى تمشت في معاطفها الخسر

وغنـت قيان الورق خلف ستـورها وللـ ـورق إن غ ـنـ ـ ـت بـأوراقـ ـ ـها ست ـ ـ ـ ـر
فهذه األجواء الطبيعية املفعمة باحليوية واملتزينة بأمجل األزياء املستمدة من عامل الطبيعة كثريا ما
نصادفها يف شعر الصوفية ،كقول أيب مدين شعيب التلمساين (ت 214هـ) يف قوله):(2
زهـ ـر الـ ـرياض وفاضـ ـت األن ـهار

بكت السحاب فأضحكت ببكائها
وق ـ ـد أقـب ـلت شـمس النـه ـ ـار بـحـ ـ ـ ٍ
لة

خض ـ ـ ـرا وفي أسـ ـ ـ ـ ـرارها أسـ ـرار

وأت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى الربي ـ ـ ـع بـخيلـ ـ ـ ـ ـ ـه وجنــوده

فـتـ ـ ـمتـعت في حس ـ ـنه األبصـ ــار

وال ـورد نادى بالـ ـ ـ ـ ـورود و بالـجـ ـ ـ ـن ـى

فـتس ـ ـابق األطي ـ ـ ـار واألشجـ ـ ـ ــار

فال تقاطع النصي ظاهر بني النصني ،وجتلى يف توظيف معجم الطبيعة النابضة باحلياة ،واملفعمة
بالصور املشرقة جلمال الطبيعة وهبجتها ،فقول الثغري" :ضاحكت األرض السماء مسرة" ،يتقاطع مع
قول أيب مدين" :بكت السماء فأضحكت لبكائها أرض الرياض" ،ففي كليهما إشارة إىل املااهر
ال يت تبعث احلياة والنماء يف األرض ،ويف قول الثغري" :هتلل وجه األرض وابتسم الزهر" إحالة على
قول أيب مدين" :أقبلت مشس النهار حبلة رضراء" ،كما عمد الشاعران إىل تشخيص املعاين اعتمادا
على تعابري استعارية من رالل إسناد الصفات واألحاسيس اإلنسانية إىل عناصر الطبيعة على غرار
قول الثغري "هتلل وجه األرض ،ابتسم الزهر ،ضاحكت األرض السماء ،مالت قدود القضب،
متشت يف معاطفها ،غنت قيان الورق ،"...وهي قريبة من معجم أيب مدين" :بكت السحاب،
أضحكت زهر الرياض ،أقبلت مشس النهار ،أتى الربيع ،الورد ناد  ،"...فالشاعران وظفا األفعال
( - )1الثغري ،ديوانه ،ص .11
( - )2أبو مدين شعيب التلنساين ،دبوانه ،ص .13
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الدالة على احلركة واحليوية اليت من شأهنا بث البهجة يف النفوس ،وهي يف جمملها من أفعال احلس
الدالة على مجال الطبيعة وفتنتها" ،وياهر لنا أن مداح النيب الكرمي الذين ارتاروا الطبيعة مقدمة
لقصائدهم كانوا يريدون إظهار هبجة نفوسهم ملدح الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،ونقل هذه
البهجة إىل نفوس سامعيهم ،إضافة إىل رغبتهم بإظهار مقدرهتم الفنية ،ومعرفتهم لضروب الصنعة
البديعية").(1
ج -المستوى الحواري:
يقوم هذا النوع من التناص على نقد النص السابق وخمالفته أو نفيه ومعارضته ،وال جمال
لتقديس النصوص السابقة مع احلوار" ،فاحلوار تغيري للنص الغائب وقلبه وحتويله بقصد قناعة راسخة
يف عدم حمدودية اإلبداع من أجل كسر اجلمود"( ،)2ويهدف الشعراء من رالله إىل" اإلبداع
واالنفتاح حنو فضاءات نصية جديدة"( ، )3وتشري جوليا كريستيفا إىل ثالثة أمناط للنفي وهي :النفي
الكلي ،والنفي املوازي ،والنفي اجلزئي(.)4
والتناص احلواري أكثر استتارا وغموضا من النوعني السابقني "االجرتاري واالمتصاصي" ،إذ
حيتاج إىل جهد أكرب وحبث أعمق قصد اكتشافه وربطه مبصادره ،ويقف النص احلاضر يف هذا النوع
من التناص يف مواجهة نصوص سابقة فيُاهر أحيانا جوانبها السلبية ،وعبثية إبقائها حينا آرر،
ويصرخ يف وجهها ،ويدعو بشكل ضمين إىل نبذها والتخلي عنها( ،)5فهو يف كل األحوال يف حالة
نقاش ونقد ألفكار ومضامني سبق طرحها وإقرارها يف نصوص غائبة.
وغالبا ما يتم هذا املستو من التناص عند شاعرنا على استحضار البنية اللفاية واإليقاعية
لنص سابق ،ث تعويض بنيتها الداللية واستبداهلا بدالالت جديدة ،ختالف داللة النص الغائب كليا
أو جزئيا لتتناسب واملقاصد الداللية املستهدفة ،من ذلك قوله(:)6
أسـ ـائل عـ ـن ن ـجـ ـ ٍد ودم ـ ـعي س ـ ـ ـائل
( - )1حممود سامل حممد ،املدائح النبوية حىت هناية العصر اململوكي ،ص.347
( - )2أمحد ناهم ،التناص يف شعر الرواد ،ص.51
( - )3املرجع السابق ،ص .،51
( - )4جوليا كريستيفا ،علم النص ،ص.79 ،75
( - )5عصام حفظ اهلل واصل ،التناص الرتاثي يف الشعر العريب املعاصر ،ص.525
( - )6الثغري ،ديوانه ،ص .99
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وب ـي ـن صب ـا نجـ ـ ٍد ودمـ ـعي رسائل

ولي عندهم من صدق ودي وسائل

وحاشا لديهم أن تخيب الوسائل

نـعم ،لي ذنـ ـوب كل ـ ـما رمـ ـت ع ـزمةا

يشاغلني فـيـها عـن الس ـير شـاغل

أال إنــما ك ــفت خــطاي عن السـ ـرى

أكف الخطايا والزمـ ـ ــان المماطل

ويبدو أن الثغري بنـى نصه هذا على أنقاض نصوص سابقة من الشعر العريب القدمي ،منها
قصيدة أيب طالب يف وصف موقف الكفار من الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) وبين هاشم ملا حتالفت
ضدهم قريش ،وكتبوا صحيفة املقاطعة يف قوله(:)1
ولمـا رأيت الق ـوم ال ود عنـدهم

وقد قطعوا كل العرى والوسائل

وقد صـارحونا بالع ـ ـداوة واألذى

وقد طاوعـوا أمـر العدو المزايل

وق ـد حالفـ ـوا قـوامـ ـا علي ـنا أضنـ ـةا

يـع ـضـون غي ـظاا خلف ـنا باألن ـ ـامل

فالثغري عرب عن ارتباطه الوثيق بالبقاع املقدسة ،وتعلقه بنجد أرض النبوة ومهبط الوحي ومثو
الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،وهو واثق من هذا االرتباط وهذا التعلّق حبكم قوة إميانه وشدة حبه
للرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ،وجتلى ذلك يف قوله (:بني صبا جند ودمعي رسائل ،يل عندهم من
ودي وسائل) ،وهذه األشواق واملشاعر ترمجتها دموعه املنهمرة حبا للرسول (صلى اهلل عليه
صدق ّ
وسلم) ،ورغبة يف زيارة البقاع املقدسة.
وحتدث أبو طالب عن موقف كفار قريش من الدعوة اإلسالمية حيث قاطعوا الرسول (صلى
اهلل عليه وسلم) وقومه من بين هاشم وحاصروهم بشعب مكة ،وظهر ذلك يف عبارات النص الشعري
(ال ود عندهم ،قطعوا كل العر  ،صارحونا بالعداوة) ،ومل يكتفوا بذلك بل سعوا إىل إظهار العداوة
والبغضاء واألذ جلميع املؤمنني.
فالنص احلاضر قام على النفي الكامل للنص الغائب ،وشكل الثغري بنيته املعنوية من رالل
نفي املعىن الوارد يف نص أيب طالب ،مع احلفاظ على التشكيل اإليقاعي للنص الغائب ،حيث أورد
نصه على حبر الطويل ورويه الالم ،على غرار النص الغائب.
( - )1أبو طالب بن عبد املطلب ،ديوانه ،مجعه وشرحه ،حممد التوجني ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط5252 ،5هـ5992 ،م ،ص.29
284

وأبيات الثغري السابقة تتقاطع أيضا مع قول البحرتي يف قصيدة له):(1
أما كان في تلك الدموع السوائل

بـيـ ـان لن ـ ـ ـ ـاهٍ أو جـ ـواب لس ـ ـائل

سواب ـ ـق دمـ ـ ٍع مـن جفـ ـ ٍ
ون س ـ ـوائل

إذا سكبت سحا ذرت باألنام ـل

دالئل مك ـنـ ٍ
ون من الـ ـوجد الع ـ ٍج

وسح دموع الع ـين أقـوى الدالئل

نـعم ،قد أفاق الالئـمون وأسلموا

نـهـ ـ ـاه آلجـ ـ ـال الظب ـ ـاء الخ ـواذل

نام البحرتي هذه القصيدة يف هجاء قوم من أهل بلده ،وبدأ قصيدته مبقدمة غزلية ،بني فيها
أن دموعه تكشف عن حالة الوجد اليت يعيشها والصبابة اليت أملت به ،وجتيب عن كل الئم أو ناه
عن صبابته أو متسائل عن حاله ،ودموعه أقو دليل على صدق مشاعره وتأجج عواطفه جتاه
حمبوبه.
أما الثغري فكانت دموعه حنينا وشوقا إىل البقاع املقدسة ،وهي دليل على صدق إميانه وتعلقه
بآثار النبوة ومعاملها ،ورغبته يف بلوغ تلك البقاع.
والتدارل النصي حصل يف عدة مستويات بني املقطوعتني منها :التماثل اإليقاعي الذي ظهر
يف الوزن والقافية ،فكال النصني من حبر الطويل بقافية مؤسسة باأللف ،ورويها الالم ،وهلذه
االرتيارات العرضية دور يف حتقيق االمتداد الصويت املساعد على استيعاب التجربة الشعرية املفعمة
مبشاعر الشوق واحلنني.
وحصل التفاعل النصي أيضا على مستو األلفاظ والصيغ التعبريية وتوظيف ألوان البديع
اللفاي ،وياهر ذلك عند املقارنة بني مطلعي القصدتني:
ـائل/وبـيـن صبا جند ودمــعي رسائ ُل
ائل ع ــن نــجــد ودمـ ــعي سـ ُ
النص احلاضر :أُس ُ-النص الغائب :أما كان يف تلك الد ُموع السوائل/بـي ــان لنـ ـ ـ ــاه أو ج ــواب لس ــائل

( - )1البحرتي ،ديوانه ،مج ،4شرح وحتقيق وتعليق :حسن كامل الصرييف،ط ،4دار املعارف ،ص.5905
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فالتصريع يف نص الثغري ورد يف البيت األول بني" :دمعي سائل  ...دمعي رسائل" ،ويف نص
البحرتي" :الدموع السوائل  ...جواب لسائل" ،فشاعرنا يف سبيل جتويد املطلع عمد إىل االستعانة
مبطلع البحرتي والنسج على منواله ،واملعروف أن االهتمام باملطالع يتم بوسائل صوتية متعددة كانتقاء
احلروف ذات اجلرس القوي ،وتوظيف حروف املد املساعدة على اإلنشاد ،وحتقيق التماثل الصويت
عن طريق التصريع والتجنيس والرتديد فهذه أبرز الوسائل اليت يستعني هبا الشعراء لتجويد مطالع
قصائدهم ،ألن املطلع هو أول ما يقرع السمع ويشد االنتباه رصوصا إذا علمنا أن املولديات تعتمد
على اإللقاء واإلنشاد.
كما بىن الثغري نصه على التآلف والتخالف مع النص الغائب ،أو ما يصطلح عليه تناصيا
باللنفي اجلزئي ،فالحانا التآلف مت على مستو االرتبارات الصوتية واإليقاعية ،منها اإليقاع
اخلارجي الذي ميثله الوزن والقافية ،وأيضا على مستو املوسيقى الدارلية اليت جسدهتا األلوان
البديعية اللفاية متمثلة يف التصريع والتجنيس.
والتخالف بني النصني مت على مستو الداللة والسياق ،فنص البحرتي ورد يف سياق الغزل
التقليدي املعروف املتعلق باملرأة وذكر رحيلها ونأيها وبيان أثر ذلك يف النفس ،أما نص الثغري فعرب
فيه عن الشوق واحلنني إىل البقاع املقدسة وإظهار احلب النبوي ،واإلشارة إىل بعده عن مرابع النبوة
وما يثريه ذلك البعد من صبابة وشوق.
ويواصل الثغري حماورة النصوص الغائبة ومناوشتها ،منطلقا من النفي الكلي للنص الغائب،
معربا عن رؤيته اخلاصة وموقفه الذايت ،يف قوله(:)1
أيـها الحاف ـظون عـهد ال ـ ـوداد

جـددوا أنسنا ببـاب الـ ـجياد

في ري ٍ
اض منضدات المجاني

بـين تلك الربا وتلك الوهاد

رق فيها النـسـيم مث ـ ـل نسيبـي وصفا الـنـهر مثل صفو وداد
وزها الـ ـ ــزهر والــغصون تـث ـنت وتـغنـ ـ ـت عليـ ـ ـ ـ ـه ورد شـ ـ ـواد
وان ـبـرى كل ج ـ ـ ـ ـدو ٍل ل ـحس ٍام عاري الغمد سندسي النجاد
( - )1الثغري ،ديوانه ،ص .21
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وظـ ـ ـ ـالل الـ ـغصون تكتب فيه أحـ ـرفاا سط ـ ـرت بغيـ ـر مـ ـداد
فهذه األبيات تتدارل يف بعض عناصرها مع قول البحرتي يف الفخر(:)1
ما لهـ ـا أول ـ ـعت بقـ ـ ـطع ال ـ ـ ـ ـ ـوداد

كـ ـ ـل يـ ـ ـ ـ ـ ٍ
وم تـ ـ ـ ــروعن ـي بالـ ـ ـ ـ ـ ـبعاد

ما علمت النـوى وال الشوق حتى

أشرقت لي الخدور فـوق النجاد

فـوقـف ـ ـنا على الط ـ ـ ـلول يفيض ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـؤلـ ـؤ الــرطب من عي ٍ
ون ص ـ ـواد
ف ـ ـي ري ـ ٍ
اء مـ ـ ـن ابتـ ـ ـسام "سـ ـع ـ ـ ـاد"
اض ق ـد استع ـ ـ ـار الـ ـ ـ ـ ـوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل رد ا
ارا م ـ ـن ثـناي ـ ـا ال ـ ـ ـ ـ ـبـراد
وسع ـ ـ ـاد غ ـ ـ ـراء فـ ـ ـرع ـاء تس ـ ـ ـقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك عـ ـ ـ ـق ـ ا
لم أحل عن خالئقي واعـتيـادي

نك ـ ـ ـرتن ـي فـقلـ ـ ـت ال تـنـك ـ ـرين ــي

ش ّكل الثغري نصه على نفي النص الغائب ونقده ،ففي قوله" :أيها احلافاون عهد الوداد" نراه
ويف خملص
خياطب احملبوب املفرد رطاب اجلمع إبرازا لشأنه وتفخيما ملكانته ،وحمبوبه حافظ للعهود ّ
للمودة والصداقة ،ويدعوه إىل جتديد تلك املودة وإحياء أيام األنس ،يف قوله" :جددوا أنسنا بباب
اجلياد" ،والشاعر واثق من حتقيق ذلك ،ث يصف يف انتشاء وزهو أجواء تلك املودة وذلك الصفاء
متخذا من الطبيعة -يف أهبى صورها -وسيلة للتعبري عن تلك األجواء ،أما البحرتي فمحبوبه مولع
بقطع الصالة "ماهلا أولعت بقطع الوداد" ويهو اهلجر والتمنّع يف كل حني "كل يوم تروعين
بالبعاد".
وبدت احلالة النفسية للثغري هادئة منشرحة ،فاحلب موصول والود صاف صفاء النهر ،وجاء
وصفه جلمال الطبيعة تتوجيا هلذه احلالة اليت حيياها والتجربة اليت يعرب عنها ،على عكس ذلك نالحظ
أن حالة البحرتي يسودها القلق واحلرية جراء تنكر احملبوب وبعده يف قوله" :نكرتين فقلت ال
تنكريين" ،ورغم أن الشاعرين انطلقا من الطبيعة واختذا من عناصرها مادة أولية لصياغة املعاين والصور
الشعرية فإهنما ارتلفا يف الكيفية اليت مت هبا توظيف صور الطبيعة وعناصرها ،فالثغري وظفها لتعضيد
جتربة شعرية معربة عن حالة ا لسعادة واالنشراح اليت يعيشها دارليا وحيياها نفسيا ،أما البحرتي فانتقى
( - )1البحرتي ،ديوانه ،مج ،5ص.140 ،159
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من عناصرها ما يسعفه يف وصف مجال حمبوبه بعيدا عن حالته النفسية اليت يسودها القلق واالنقباض
جراء هجر احملبوب ونأيه ،وبذلك نالحظ أن كل شاعر يأرذ من الطبيعة ما يعضد به داللة شعره
ّ
وجيود صوره ويعرب عن أحواله.
كشف هذا املبحث عن طبيعة التفاعل النصي الذي ميز النص الشعري عند الثغري التلمساين،
يف عالقته باملوروث الشعري ،إذ بدت نصوصه مسكونة بصوت اآلرر ،مستوعبة للتجارب الشعرية
السابقة ،وكان صد أشهر شعر اجلاهليني واألمويني والعباسيني واألندلسيني واضحا يف نصوصه،
ويف ذلك داللة على اطالعه على ذلك املوروث واستيعابه له من جهة ،وقدرته إعادة إنتاجه
وإرراجه وفق صيغ وأساليب أرر  ،ال ُختفي بالضرورة رؤيته الذاتية وبصمته اخلاصة ،فهو" ال يكتفي
بنقل الصور احملفوظة يف الذاكرة وإبرازها يف العمل األديب بشكلها القدمي دون تغيري مقتصرا يف ذلك
على الرصف والتنايم ،ولكنه يستمدها من الواقع ،وحيللها ث يعيد تركيبها وفق رؤية فردية ذاتية
راصة"( ،)1إذ أ ّن استيعابه الذكي وهضمه الواعي للموروث إضافة إىل ذوقه األديب وموهبته الشعرية
فين يزاوج بني النصني الغائب واحلاضر ،يف تواءم وانسجام.
من شأهنما إعادة إنتاج الداللة بشكل ّ
وظهرت آثار النصوص الغائبة يف شعره يف أشكال متعددة تراوحت بني االستدعاء الصريح
واملباشر كليا أو جزئيا للنص الغائب ،أو امتصاص داللة النص الغائب وإعادة إنتاجها مع منحها
بعدا جديدا يليب مقاصد الشاعر ورؤيته ،أو يتم التعامل مع النص الغائب باستحضار ما يدل عليه،
ث خمالفة داللته بشكل كامل أو جزئي.

( - )1علي عالية :شعر الفالسفة يف األندلس يف القرنني اخلامس والسادس اهلجريني ،خمطوط ،رسالة دكتوراه ،جامعة باتنة ،اجلرائر ،ورقة .455
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خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاتـ ـ ـمــة

ازدهر األدب العريب يف املغرب األوسط وذاع صيته بشكل واسع خالل العهد الزياين،
ففي ميدان الشعر برع العديد من الشعراء من أمثال ابن مخيس ،وأيب محو موسى الثاين ،وحيي بن
خلدون ،وأيب عبد اهلل حممد بن أيب مجعة التالليسي وغريهم كثري.
ولعل أهم ما مييز شعر هذه الفرتة هو القدرة على متثل الرتاث واستلهام صوره ومعانيه،
والنسج على منواله يف شىت فنون الشعر وأغراضه ،وأحيانا جتاوزه بتقدمي إضافات متيز الشاعر املغريب
وتصور واقعه وظروفه ،والثغري التلمساين كغريه من شعراء املغرب استوعب التجارب الشعرية السابقة
واستفاد منها ،وأعاد إنتاجها وفق رؤيته الفنية اخلاصة اليت تليب متطلبات واقعه وظروف عصره.
وسعيت يف هذه الدراسة إىل حماولة الوقوف على أهم مظاهر التناص ومصادره يف ديوان
الثغري التلمساين هبدف تأطري النص الشعري املغريب القدمي ،وحتديد عالقته بالرتاث الديين واألديب
وإبراز مكانته ضمن اإلطار العام للشعر العريب.
وقد توصلت بعد البحث والدراسة إىل بعض النتائج أمهها:
 -1التناص ظاهرة موجودة منذ وجد اإلنسان وكانت الكتابة وهو خاصية مرتبطة هبا وال فكاك ألي
نص منها مهما حترى مبدعه التفرد والتميز.
-2ظهور التناص عند نقاد الغرب بداية بإشارات ميخائيل باختني يف حديثه عن احلوارية ،مث جهود
جوليا كريسيفا وما قدمت من إضاءات ملفهوم التناص وأخراجه كمصطلح نقدي جديد ،وبعد ذلك
اهتمام به كبار النقاد الغرب حيث اهتموا بدراسته وتشرحيه وتطويره كل حسب رؤيته اخلاصه ومنهجه
األديب.
-3دخل التناص إىل الثقافة العربية عن طريق الرتمجة ،وقد حاول بعض النقاد العرب اقتفاء مفهوم
التناص بالرجوع إىل الرتاث النقدي والبالغي العريب ،والبحث يف مصطلحات نقدية وبالغية تتقاطع
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معه يف املفهوم واإلجرا ،ومن مث تطبيقه على النصوص األدبية مع تعديل طفيف يف بعض مفاهيمه
وإجراءاته حىت يتواءم مع النقد العريب.
-4دراستنا لديوان الثغري التلمساين كشفت عن ثراء جتربته الشعرية وغىن نصوصه يف تقاطعها مع
النصوص الدينية واألدبية ،فالنصوص الدينية أمدت الشاعر بطاقات تعبريية كبرية سامهت يف إغناء
جتربته الشعرية ،وتقوية أواصر العالقة األدبية بني النص واملتلقي ملا للنص الديين من حضور وقدسية
يف وجدان القارئ العريب.
-5يعد القرآن الكرمي أهم املصادر اليت استفاد منها الثغري بشكل واسع يف بناء صرحه الشعري،
واختذ من النصوص القرآنية مادة خام لصوغ جتربته الشعرية ،ومت تفاعله مع النص القرآين بأشكال
متعددة ،منها؛ التناص االستشهادي االقتباسي ،والتناص اإلحايل ،والتناص التلميحي اإلشاري،
والتناص األسلويب اإليقاعي ،وأجاد الشاعر التفاعل والتداخل مع النص القرآين دون نشوز أو تنافر
بني النصني احلاضر والغائب ،وبذلك سامهت هذه األشكال التناصية قي تعميق املعىن وتعضيد
الداللة ،وحتقيق اإلقناع والتأثري ،وإتاحة اجملال للمتلقي للتأمل والتأويل واستنباط احلكم واملواعظ
-6شكلت السنة النبوية رافدا آخر من روافد ثقافة الشاعر خصوصا عندما يتعلق األمر بشعر
املولديات ،حيث أسعفت نصوص السنة النبوية شاعرنا يف رسم الصورة املثلى للرسول(صلى اهلل عليه
وسلم) يف جوانبها املادية واملعنوية ،والعودة بنا إىل الصفحات املشرقة من التاريخ اإلسالمي ،والتذكري
بأجماد وفضائل النيب الكرمي ،واليت من شأهنا إثارة وجدان املتلقي وحتفيز مشاعره وبث األمل فيه،
يف ظل واقع متأزم ومثقل باالنكسارات واهلزائم  ،وهو يف ذلك يعتمد على إشارات موجزة ذكية حتيل
القارئ على أحداث وقصص وأجماد كثرية.
 -7انفتح الثغري على الشعر العريب مبختلف عصوره ،من العصر اجلاهلي حىت هناية العصر العباسي،
إضافة إىل استمداده من نظرائه املغاربة واألندلسيني ،فكان صدى كبار الشعراء يرتدد يف معظم
قصائده ،وظهر تأثري هؤالء الشعراء يف شعره بأشكال تناصية خمتلفة منها التناص االجرتاري الكامل،
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والتناص االجرتاري اجلزئي ،والتناص االمتصاصي ،والتناص احلواري ،وذلك حسب متطلبات املوضوع
ومقتضيات التجربة الشعرية ،وكان الشاعر يف تعالقاته النصية مع املوروث الشعري يرتكز على أرضية
صلبة شكلتها أساليب وصور الشعرية العربية وتقاليدها الفنية ،مث ينطلق منها ليعانق الراهن ويعرب عن
رؤيته الذاتية وموقفه الشخصي،
-8كشف الدراسة عن قوة الصلة بني الشعر املغريب القدمي ونظري يف املشرق ،فهما فرعان ألصل
واحد ،واالختالف بينهما طفيف فرضته الظروف التارخيية واالجتماعية واخلصوصيات الثقافية
للمنطقة ،حيث بدا الشعر املغريب عند الثغري أميل إىل البساطة وسهولة املأخذ وإشراقة اللغة مقارنة
بالشعر يف املشرق العريب الذي يتميز بعمق الداللة وجودة الصياغة ومتانة البناء.
إىل هذه النتائج انتهى بنا البحث ،لكن النهاية يف البحث العلمي ما هي إال بداية آلفاق
حبثية أخرى ،لعل أبرزها إعادة قراءة تاريخ الشعر املغريب القدمي قراءة تناصية ترصد مكوناته الداخلية
وحركية منوه وتطوره ،وحتدد مساره ،وتربز مساته وخصائصه الفنية والفكرية ،وما هذا البحث إال حماولة
متواضعة يف هذا املشروع .
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قــــائــمة
المصادر والمراجع

القرآن الكريم برواية ورش عن نافع
المصادر:
أحمد ناهم:
التناص يف شعر الرواد ،دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ،ط1002 ،4م.الثغري التلمساني (محمد بن يوسف القيسي األندلسي):
ديوانه ،تح :د نوار بوحالسة ،خمرب الدراسات الرتاثية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،اجلزائر1004 ،م .جوليا كريستيفا:
علم النص ،ترمجة فريد الزاهي ،دار طوبقال ،الدار البيضاء ،ط2992 ،2م.عبد اهلل محمد الغذامي:
اخلطيئة والتكفري ،من البنيوية إىل التشرحيية ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،ط2991 ،4م.محمد بنيس:
الشعر العريب احلديث ،بنياته وإبدالهتا ،ج ،3الشعر املعاصر ،دار طوبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب،ط1024 ،3م.
ظاهرة الشعر العريب املعاصر يف املغرب ،دار طوبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط1024 ،3م.محمد خير البقاعي:
دراسات يف النص والتناصية ،مركز اإلمناء احلضاري ،حلب ،سوريا ،ط2991 ،2م.محمد مفتاح:
-حتلي اخلطاب الشعر -إسرتاتيجية التناص -املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ط2991 ،3م.

المراجع:
إبراهيم أنيس:
موسيقى الشعر ،مكتبة األجنلو املصرية ،ط2911 ،6م.ابن األثير (ضياء الدين):
املث السائر يف أدب الكتاب والشاعر ،ج ،1تح :حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،صيدا،بريوت.
ابن الجوزي:
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الوفا بأحوال املصطفى ،تح :حممد عبد الواحد ،دار الكتب احلديثة ،القاهرة ،ط1611 ،1م.ابن الرومي (أبو الحسن علي بن العباس بن جريج):
ديوانه ،ج ،1شرح أمحد حسن بسج ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 2413 ،1هـ1001 ،م.ابن جني (أبو الفتح عثمان):
اخلصائص ،ج ،1تح :حممد علي النجار ،اهليئة العامة املصرية للكتاب1666 ،م.ابن خلدون (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد):
مقدمة ابن خلدون ،اعتىن به :مصطفى شيخ مصطفى ،مؤسسه الرسالة ناشرون ،بريوت ،لبنان ،ط،22433ه 1021 ،م.
ابن خلدون (أبو زكريا يحي):
بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد ،ج ،2حتقيق عبد احلميد حاجيات ،املكتبة الوطنية ،اجلزائر،2910م.
ابن رشيق (أبو علي الحسن):
العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،ج  1حتقيق  :حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار اجلي  ،بريوت،لبنان ط  2402 ،5ه 2912 ،م.
ابن شرف القيرواني:
رسائ االنتقاد ،تح :حسن حسين عبد الوهاب ،دار الكتاب اجلديد ،بريوت( ،د ،ت).ابن طباطبا العلوي (أبو الحسن محمد بن أحمد):
عيار الشعر ،حتقيق حمي الدين صبحي ،دار صادر ،بريوت2911 ،م.عيار الشعر ،تح :طه احلاجري وحممد زغلول سالم ،املكتبة التجارية الكربى ،القاهرة2956 ،م.ابن عمار (أبو العباس أحمد):
حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب ،مطبعة فونتانة ،اجلزائر 2330 ،هـ2903 ،م.ابن قيم الجوزية (شمس الدين محمد بن أبي بكر):
مدارج السالكني ،هذبه :عبد املنعم صاحل العزي ،دار ابن اجلوزي ،القاهرة ،مصر ،ط1020 ،2م.كتاب الروح ،ج ،2حتقيق :حممد أمج أيوب اإلصالحي ،دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع ،جدة،(د.ت)( ،د .ط).
شرح أمساء اهلل احلسىن ،تح :حممد أمحد عيسى ،دار الغد اجلديد ،القاهرة2453،هـ1024 ،م،ابن قتيبة (عبد اهلل بن مسلم):
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الشعر والشعراء ،تح  :أمحد حممد شاكر ،دار املعارف ،مصر( ،د ،ت)ابن كثير (الحافظ عماد الدين أبي الفدا إسماعيل):
خمتصر تفسري ابن كثري ،مج ،2،3دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة( ،د ت).-قصص األنبياء ،تح :عبد احلي الفرماوي ،دار الطباعة والنشر اإلسالمية ،مصر ،ط5،1661م

ابن مريم (محمد المديوني التلمساني):
-البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر2916 ،م.

ابن هشام (أبو محمد عبد الملك المعافري):
السرية النبوية ،طبعة خمرجة األحاديث على يد العالمة :حممد ناصر الدين األلباين اجلزء ،1 ،2 ،دارالبصائر للنشر والتوزيع ،اجلزائر.
أبو تمام :حبيب بن أوس بن الحارث
ديوانه ،ج ،2شرح اخلطيب البرتيزي ،قدم له ووضع هوامشه ،راجي السمر ،دار الكتاب العريب ،ط،12424هـ 2994 ،م.

أبو فراس الحمداني:
ديوانه ،شرح خلي الدويهي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،ط2424 ،1ه2994 ،م،أبو طالب بن عبد المطلب:
ديوانه ،مجعه وشرحه ،حممد التوجني ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط2424 ،2هـ2994 ،مأبو مدين شعيب التلمساني:
-ديوانه ،تح :العريب بن مصطفى الشوار ،مطبعة الرتقي بدمشق ،ط2931، 2م.

أحمد بن حنبل (أبو عبد اهلل بن محمد):
مسند اإلمام أمحد ،ج ،1رقم أحاديثه حممد عبد السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،11661م.
األعشى (ميمون بن قيس):
-ديوانه ،تح :حممد حممد حسني ،دار النهضة العربية ،بريوت2914 ،م.

امرؤ القيس(جندح بن حجر)
ديوانه ،ضبطه وصححه مصطفى عبد الشايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،1004 ،52415ه.

أنور المرتجى:
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سيميائية النص األديب ،طبعة إفريقيا الشرق ،ط.2البحتري(:أبو عبادة بن الصامت)
ديوانه ،مج ،1شرح وحتقيق وتعليق :حسن كام الصرييف ،ط ،1دار املعارف،البخاري (محمد بن إسماعيل):
صحيح البخاري ج ،4املطبعة البهية ،القاهرة 1111 ،هـ،خمتصر صحيح البخاري ،تح :حممد ناصر الدين األلباين ،جملد  ،1مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،الرياض ،ط 2411 ،2ه.
بديعة الخرازي:
مفهوم الشعر عند نفاد املغرب واألندلس يف القرنني السابع والثامن اهلجريني ،مطبعة املعارف اجلديدة،الرباط ،املغرب ،ط1005 ،2م.
بكري أمين:
-التعبري الفين يف القرآن الكرمي ،دار العلم للماليني ،لبنان ،ط .6

بورقيبة رشيد وزمالؤه:
اجلزائر يف التاريخ ،ج ،1املؤسسة الوطنية للكتاب( ،د ،ط) (د ،ت).البوصري شرف الدين أبو عبد اهلل محمد بن سعيد الصنهاجي:
ديوانه ،شرحه وقدم له :أمحد حسن يسبح دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط2،2412ه،1002م.

بيل ألفرد:
الفرق اإلسالمية يف الشمال اإلفريقي من الفتح حىت اليوم ،ترمجة :عبد الرمحان بدوي ،دار الغرباإلسالمي (د ،ت)،

الترمذي (أبو عيسى محمد بن عيسى):
شرح مشائ النيب (صلى اهلل عليه وسلم) ،شرح :عبد الرزاق بن حمسن البدر ،دار ابن اجلوزي للنشروالتوزيع ،السعودية ،ط2435 ،2هـ .
تزفيتان تدروف وآخرون:
يف أصول اخلطاب النقدي القدمي ترمجة :أمحد املدين ،دار الشؤون الثقافة ،بغداد العراق2911 ،م.نقد النقد ،ترمجة :سامي سويدان ،مركز النماء القومي ،بريوت ،ط2916 ،2م.الشعرية ،ترمجة :شكري املبخوت ،ورجاء بن سالمة ،دار طوبقال ،الدار البيضاء2911 ،م-.227

التنسي (محمد بن عبد اهلل):
تاريخ بين زيان ملوك تلمسان ،مقتطف من نظم الدر والعقيان يف بيان شرف بين زيان ،تح :حممود آغابوعياد ،وزارة الثقافة ،اجلزائرـ 1022م.
جابر عصفور:
استعادة املاضي -دراسات يف شعر النهضة ،-دار املدى للطباعة والنشر ،دمشق ،ط1001 ،1م.الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر):
احليوان ،ج ،1 ،1تح :عبد السالم هارون ،مطبعة مصطفى البايب احلليب ،القاهرة ،ط1651 ،1م.الجرجاني (القاضي علي بن عبد العزيز):
-الوساطة بني املتنيب وخصومه ،تح :حممد أبو الفض إبراهيم ،مطبعة البايب وشركائه2966 ،م.

الجرجاني (عبد القاهر)
أسرار البالغة يف علم البيان ،تح :السيد حممد رشيد رضا ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط1001 ،2م.جمال مباركي:
التناص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر ،رابطة إبداع الثقافية ،اجلزائر1003 ،م.جيرار جنيت:
خطابات احلكاية حبث يف املنهج ،تر :حممد معتصم ،عمر حلي ،عبد اجللي األزدي ،اهليئة العامةللمطابع األمريية ،ط2991 ،1م.
الحاتمي (محمد أبو الحسن):
-حلية احملاضرة يف صناعة الشعر ،دار الرشيد للنشر ،العراق2919 ،م.

حسان بن ثابت:
ديوانه ،تح :سيد حنفي ،دار املعارف ،القاهرة1614 ،م.-ديوانه ،ج ،2حتقيق وليد عرفات ،دار صادر (د ط) بريوت 2914م جزئيني.

حسن ضياء الدين عنتر:
املعجزة اخلالدة ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،لبنان ،ط1415 ،1هـ 1664 ،م.حسين عطوان:
مقدمة القصيدة العربية يف الشعر اجلاهلي ،دار املعارف ،القاهرة( ،د ،ط) 2916،م.حصة البادي:
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التناص يف الشعر العريب احلديث ،الربغوثي منوذجا ،دار املعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،ط2430 ،2هـ 1003م.
الحفناوي (أبو القاسم محمد):
تعريف اخللف برجال السلف ،تح :حممد أبو األجفان ،عثمان طبيخ ،مؤسسة الرسالة بريوت ،ط،22911م.
الحموي (ابن حجة تقي الدين أبو بكر علي):
خزانة األدب وغاية األرب ،املطبعة اخلريية ،القاهرة 1134 ،هـ.الخفاجي (أحمد شهاب الدين):
نسيم الرياض يف شرح شفاء عياض ،ج ،3املطبعة األزهرية ،مصر ،ط2311 ،3هـ.الراغب األصفهاني:
مفردات يف غريب القرآن ،تح :حممد سيد الكيالين ،ج ،1مطبعة مصطفى البايب احلليب ،مصر( ،د،ت).
رجاء عيد:
لغة الشعر ،قراءة يف الشعر العريب املعاصر ،ط ،2منشأة املعارف ،اإلسكندرية1003 ،م،-القول الشعري ،منشأة املعارف اإلسكندرية( ،د .ط)( ،د.ت).

روالن بارت:
نقد وحقيقة ،ترمجة منذر عياشي ،مركز اإلمناء احلضاري ،حلب  ،ط 2994 ،2م.آفاق التناصية يف املفهوم واملنظور ترمجة :حممد خري البقاعي ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر،(د ط)2991 ،م.
لذة النص ،ترمجة :منذر عياشي ،مركز اإلمناء احلضاري ،حلب  ،ط 2991 ،2م.زكي مبارك:
املدائح النبوية ،مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،مصر1145 ،هـ1615 ،م.الزهري (محمد بن سعد):
الطبقات الكربى ،ج ،1تح :إحسان عباس ،دار صاد ،بريوت ،لبنان ،ط2961 ،2م.الزوزني (أبو عبد اهلل الحسين أحمد بن الحسين):
شرح املعلقات السبع ،منشورات دار مكتبة احلياة ،بريوت ،لبنان (د ،ت)( ،د ،ط).سامي الدهان :
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املديح ،دار املعارف ،القاهرة ،ط. 1سامي مكي العاني:
اإلسالم والشعر ،عامل املعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت( ،د .ط)1661 ،م.السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن):
الضوء الالمع أله القرن التاسع ،ج ،4دار مكتبة احلياة ،بريوت ،لبنان.سعد يقطين:
-انفتاح النص الروائي النص والسياق ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط1002 ،1م.

سيد قطب:
-التصوير الفين يف القرآن الكرمي ،دار الشروق ،بريوت ،ط2995 ،24م.

السيوطي (جالل الدين عبد الرحمن):
اإلتقان يف علوم القرآن ،مج ،1دار الندوة اجلديدة ،بريوت2952 ،م.اخلصائص الكربى ،ج ،2دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان2405 ،ه.حسن املقصد يف عم املولد ،تح :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،ط،22915م.
محمد رمضان شاوش والغوثي بن حمدان:
إرشاد احلائر إىل آثار أدباء اجلزائر ،دار بريكسي ،حي االكيفان ،تلمسان ،مج ،2ط1002 ،2م.شكري عزيز ماضي:
يف نظرية األدب ،دار املنتخب العريب للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط2424 ،2هـ،2993م.
شلتاغ عبود شراد:
أثر القرآن يف الشعر العريب احلديث ،دار املعرفة ،دمشق( ،د .ط)2911 ،م.شوقي ضيف:
تاريخ األدب العريب العصر اجلاهلي ،ط ،14دار املعارف ،القاهرة.تاريخ األدب العريب عصر الدول واإلمارات (اجلزائر ،املغرب األقصى ،موريتانيا ،السودان) ،دار املعارفالقاهرة.مصر ،ط2990 ،2م،
صالح فضل:
إنتاج الداللة ،اهليئة املصرية العامة لقصور الثقافة ،مصر1661 ،م.230

شفرات النص ،عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،القاهرة2995 ،م.مناهج النقد املعاصر ،دار األفاق العربية ،القاهرة2991 ،م.الطاهر توات:
-ابن مخيس شعره ونثره ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر( ،د ،ط)2912،م.

عباس الجراري:
األدب املغريب من خالل ظواهره وقضاياه ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرباط ،ط1611 ،1م.العباس بن مرداس السليمي:
-ديوانه ،مجع وحتقيق حيي اجلبوري ،مؤسسة الرسالة ،قطر ،ط1411 ،1هـ1661 ،م.

عبد الحق بلعايد:
عتبات جريار جينيت ،من النص إىل املناص ،منشورات االختالف ،اجلزائر العاصمة ،اجلزائر ،ط،22419هـ1001 ،م.
عبد الحميد حاجيات:
أبو محو موسى الثاين ،حياته وآثاره ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،ط2911 ،1م.عبد الحميد عبد اهلل الهرامة:
-آثار أيب زيد الفازازي األندلسي ،دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت 2421 ،هـ2992 ،م.

عبد الرحمن بن محمد الجياللي:
-تاريخ اجلزائر العام ،ج ،1ط ،4دار الثقافة ،بريوت2400 ،هـ2910 ،م.

عبد الرزاق بالل:
جدلية التعالق النصي بني السرقات األدبية والتناص ،دار ما بعد احلداثة ،ط ،2فاس ،املغرب1009 ،م.عبد الفتاح الشين:
الفاصلة القرآنية ،دار املريخ ،الرياض2911 ،م.عبد القادر بقشى:
التناص يف اخلطاب النقدي والبالغي ،إفريقيا الشرق ،الدرا البيضاء1001 ،م.عبد اهلل بن رواحة:
ديوانه ،تح :وليد قصاب ،دار الضياء للنضر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط1611 ،1معبد اهلل كنون:
النبوغ املغريب يف األدب العريب ،طنجة ،املغرب ،ط2960 ،1م.231

عبد المالك مرتاض:
األدب اجلزائري القدمي( ،دراسة يف اجلذور) ،دار هومة ،اجلزائر1002 ،م.عزة شبل محمد :
علم لغة النص ،النظرية والتطبيق ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،ط1009 ،1م.العسكري (أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل):
الصناعيتني ،تح :مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية ،ط2912 ،2م.عصام حفظ اهلل واصل:
التناص الرتاثي يف الشعر العريب املعاصر -أمحد العوضي أمنوذجا -دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان،األردن .ط2432 ،2هـ1022 ،م،
علي بن محمد:
ابن بسام األندلسي وكتاب الذخرية ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر2919 ،معلي صافي حسين:
األدب الصويف يف مصر يف القرن السابع هجري ،دار املعارف ،القاهرة( ،د .ط)1614 ،م.علي مكي:
املدائح النبوية ،الشركة املصرية العاملية للنشر ،مصر ،ط1661 ،1م.عمر أوكان :
لذة النص أو مغادرة الكتابة عند بارت ،دار إفريقيا للشرق ،الدار البيضاء2916 ،م.عمر بن أحمد أفندي الحنفي:
قصيدة الربدة مع شرحها عصيدة الشهدة ،مكتبة املدينة للطباعة والنشر والتوزيع كراتشي ،باكستان ط،22434ه2423 -هـ.
عمر فروخ:
تاريخ األدب العريب ،ج ،6األدب يف املغرب واألندلس ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط،22913م.
عنترة بن شداد:
ديوانه اعتىن به وشرحه ،محدو طماس ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط2415 ،1هـ1004 ،م.الغزي بدر الدين محمد :
الزبدة يف شرح الربدة ،حتقيق عمر موسى باشا الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر.2912 ،232

الفرزدق:
ديوانه ،ضبطه وشرحه وقدم له ،علي فاغور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط2401 ،2هـ،2911م
القرطاجني حازم:
منهاج البلغاء وسراج األدباء ،حتقيق حممد احلبيب بن اخلوجة ،دار الكتب الشرقية ،تونس.القسطالني أحمد بن محمد:
-املواهب اللدنية باملنح احملمدية ،ج ،1تح :أمحد الشامي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط.1

كعب بن زهير:
ديوانه ،صنعه :أيب سعيد بن احلسن بن احلسني العسكري ،قدم له ووضع هوامشه :حنا نصر احليت ،دارالكتاب العريب ط2424 ،2هـ .
كعب بن مالك األنصاري:
ديوانه ،تح :سامي مكي العاين ،منشورات مكتبة النهضة ،بريوت2966 ،م.كونثاللث بال نشيا:
تاريخ الفكر األندلسي ،تعريب حسني مؤنس ،القاهرة2956 ،ملسان الدين بن الخطيب:
ديوانه ،تح :حممد مفتاح ،مج ،1دار الثقافة الدار البيضاء ،ط2409 ،2هـ 2919مالمتنبي (أبو الطيب أحمد بن الحسين):
-ديوانه ،دار بريوت للطباعة والنشر ،بريوت2403 ،هـ2913 ،م.

المجاري (أبو عبد اهلل محمد األندلسي):
برنامج اجملاري ،حتقيق :حممد أبو األجفان ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت.محمد الحسناوي:
الفاصلة يف القرآن الكرمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط2916 ،3م.محمد الزهري الغمراوي:
القصائد العشرينية أليب زيد الفازازي األندلسي ،املكتبة الشعبية ،بريوت ،لبنان( ،د ،ط)( ،د ،ت).محمد الطمار:
تاريخ األدب اجلزائري ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر2912 ،م.محمد بن شريفة:
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أبو متام وأبو الطيب يف أدب املغاربة واألندلسيني ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط2916 ،2م.محمد بن عمارة:
الصرفية يف الشعر املغريب املعاصر ،املفهوم والتجليات ،شركة النشر والتوزيع ،املغرب ،ط1002 ،2م.الصديق:
محمد صالح ّ
البيان يف علوم القرآن ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر2919 ،م.محمد عبد اهلل عنان:
دولة اإلسالم يف األندلس ،العصر الرابع هناية األندلس ،مكتب اخلاجني ،الفاهرة ،ط2421 ،4ه،2991م.
محمد عبد المطلب:
البالغة واألسلوبية ،الفاهرة ،ط2994 ،2مجدلية اإلفراد والرتكيب يف الشعر العريب املعاصر ،الشركة املصرية العامة للكتاب ،لوجنمان1665 ،م.-قضايا احلداثة عند عبد القاهر اجلرجاين ،الشركة املصرية لوجنمان ،ط 2990 ،2م.

محمود سالم محمد:
املدائح النبوية حىت هناية العصر اململوكي ،دار الفكر املعاصر ،بريوت ،لبنان ،ط1411 ،1هـ،1661م،

المراكشي (أبو عبد اهلل محمد بن عبد الملك):
الذي والتكملة لكتايب املوصول والصلة ،السفر الثامن ،القسم األول ،تح :حممد بن شريفة ،دار الثقافة،لبنان.
مسلم (أبو الحسن بن حجاج القشيري النيسابوري):
خمتصر صحيح مسلم ،تح :حممد ناصر الدين األلباين ،مكتبة املعارف الرياض ،ط2426 ،3ه،2996م.
مصطفى السعدني:
التناص الشعري ،قراءة أخرى لقضية السرقات ،منشاة املعارف ،اإلسكندرية2992 ،م.املدخ يف نقد الشعر ،قراءة بنيوية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،مصر( ،د ،ت).مصطفى هدارة:
اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين للهجري ،دار املعارف ،مصر2963 ،م.المعري أبو العالء:
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سقط الزند ،دار صادر للطباعة والنشر ،بريوت 2316 ،هـ2951،م.المقري (أحمد بن محمد التلمساني):
أزهار الرياض يف أخبار عياض ،ج ،4 ، 1تح :مصطفى السقا  ،إبراهيم األنباري  ،عبد احلفيظ شليب،مطبعة فضالة ،املعهد اخلليفي لألحباث املغربية ،بيت املغرب.
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،مج ،1 ،6:حتقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت2311 ،ه 2961 ،م.
المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي):
املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ،ج ،2مؤسسة احلليب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.منير سلطان:
اإليقاع يف شعر شوقي ،دار املعارف ،مصر ،ط2991 ،1مموسى ربابعة :
-التناص يف مناذج الشعر العريب احلديث ،مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية ،األردن ،ط1000 ،2م.

مؤلف مجهول:
زهر البستان ،ج ،1تح :بوزباين الدراجي ،مؤسسة بوزباين للنشر والتوزيع ـ اجلزائر،ـ 1023م.النبهاني (يوسف بن إسماعيل):
األحاديث األربعني يف فضائ سيد األربعني ،املطبعة األدبية ،بريوت ـالفضائ احملمدية ،تح :حممود فاخوري ،دار القلم ،حلب ،ط2424 ،2ه2994 ،مالنووي (يحي بن شرف الدين):
-صحيح رياض الصاحلني ،تح :مصطفى أبو املعاطي ،دار الرشيد ،اجلزائر ،ط1001 ،2م.

يحي بن مخلوف:
التناص  ،L’intertextualiteمقاربة معرفية يف ماهيته وأنواعه وأمناطه( ،حسان بن ثابت منوذجا)،دار قانة ،باتنة ،اجلزائر1001 ،م.
يمنى العيد:
معرفة النص ،منشورات دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،ط1615 ،1م.المعاجم والموسوعات:
دومنيك مانغون
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املصطلحات املفاتيح لتحلي اخلطاب ،ترمجة :حممد حيياتن ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،ط2411 ،2هـ1001 ،م.
عبد النور جبور:
-املعجم األديب ،ج ،1دار العلم للماليني ،بريوت ،لبان ،ط2912 ،5م..

المعجم الوسيط:
مكتبة الشروق الدولية ،جممع اللغة العربية ،اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث ،مجهورية مصرالعربية ،ط2415 ،4ه1004 -م .

الموسوعة اإلسالمية العامة:
إشراف حممد محدي زقزوق ،اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،مصر ،القاهرة 2414 ،هـ1003 ،م .ميجان الرويلي وسعد اليازغي:
دلي الناقد األديب ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،ط1000 ،1م.نويهض عادل:
معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر ،مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجةوالنشر ،بريوت ،لبنان ،ط2400 ،1هـ2910 -م.
المجالت والدوربات:
جملة جامعة تلمسان ،مقال :عبد القادر راحبي ،صور التناص الديين يف اخلاطب الشعري اجلزائري إلياذةاجلزائر منوذجا عدد 1025 ،11م.
جملة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مقال :ثتاء جنايت عيا ،،التناص الديين يف شعر طالئع بنرزيك ،جملد  ،31عدد ،1جامعة األردن1005 ،م.
جملة األصالة ،مقال :عبد امللك مرتاض ،حركة الشعر املولدي يف تلمسان على عهد أيب محو الثاين وزارةالتعليم األصلي والشؤون الدينية ،اجلزائر ،السنه  ،4عدد  ،16جويلية ،أوت2915،م .
جملة التواص  ،مقال :سليمة لوكام ،شعرية النص عند جريار جينيت ،من األطراس إىل العتبات ،جامعةباجي خمتار ،عنابة ،عدد  ،13جانفي 1009م.
جملة الثقافة ،مقال :عبد امللك مرتاض ،الكتابة أم عوار النصوص ،عدد  ،26اجلامعة األردنية1003 ،م.جملة جامعة النجاح لألحباث (العلوم اإلنسانية) ،مقال :محدي منصور وأمحد رحاحلة ،توظيف النصاجلاهلي يف جوانب من الشعر الفلسطيين املعاصر ،جملد 1001 ،)2( 11م.
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جملة عالمات يف النقد األديب ،حممد عبد املطلب ،التناص عند عبد القاهر اجلرجاين ،جدة ،السعودية،مج ،2مارس 2991م.
جملة عالمات يف النقد األديب ،عبد امللك مرتاض :فكرة السرقات األدبية ،النادي األديب ،جدة ،مج،2ماي2992 ،م.
حبوث املؤمتر العلمي الدويل لكلية اللغة العربية بأسيوط ،مصر ،عالء الدين رمضان السيد مقال :التناصبني اإلمام عبد القاهر اجلرجاين وجوليا كريستيفا ،أوت 1024م

الرسائل الجامعية:

تسليم طيبة:
-املديح النبوي عند شوقي وإقبال ،خمطوط ،رسالة دكتوراه ،جامعة بنجاب ،الهور ،باكستان1331 ،م.

زينب قوني:
الشعر الديين يف اجلزائر يف القرون السابع والثامن والتاسع اهلجرية ،موضوعاته وخصائصه ،خمطوط،أطروحة دكتوراه العلوم ،قسم األدب العريب ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،اجلزائر1025 ،1024 ،م/
2426 ،2435هـ
طالل عبد الرحيم أبو شيخة:
املدائح النبوية يف شعر الدولتني الزنكية واأليوبية وأثرها يف العصور الالحقة ،رسالة دكتوراه ،خمطرط،جامعة اخللي  ،فلسطني1411 ،ه1335-م.

علي عالية:
شعر الفالسفة يف األندلس يف القرنني اخلامس والسادس اهلجريني ،خمطوط ،أطروحة دكتوراه يف األدبالعريب القدمي ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر 1004م1004 ،م.
نوار بوحالسة:
الشعر الزياين (961 -633هـ) ،رسالة ماجستري يف األدب العريب القدمي ،خمطوط ،جامعة قسنطينة،اجلزائر2919 ،م
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