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ب

التفوٌض

أنــا الطالب :عامر محمد دخٌل الجبوري  ،أفوض جامعـة آل البٌـت بتزوٌــد نسـخ
من رســالتً للمكتبـات أو المإسسـات أو الهٌبـات أو األشخاص عند طلـبهم حسـب
التعلٌمـات النافذة فً الجامعة.

التوقٌع . ....................................... :

التارٌخ .................. /........ /......... :م

ج

اإلقـرار

أنا الطالب  :عامر محمد دخٌل الجبوري

الرقم الجامعً ٖٕٖٕٔٓٓٔٓٓ :

التخصص  :اللــغـة الــعــربٌة وآدابــهـا

كلٌة :اآلداب والــعــلـوم اإلنـسانٌة

ُ
التزمت بقوانٌن جامعة آل البٌت وأنظمتها وتعلٌماتها وقراراتها السارٌة
أق ُر بؤننً قد
المفعول والمتعلقة بإعداد رسابل الماجستٌر والدكتوراه ،حٌث قمت شخصٌا ً بإعداد
رسالتً الموسومة بـ:

" التناص فً شعر ابن سهل األندلسً "
بما ٌنسجم مع األمانة العلمٌة المتعارؾ علٌها فً كتابة الرسابل واألطارٌح العلمٌة ،
كما أننً أ علم بؤن رسالتً هذه ؼٌر منقولة أو مستله من رسابل أو كتب أو أبحاث أو
أي منشورات علمٌة تم نشرها أو تخزٌنها فً أي وسٌلة إعبلمٌة ،وتؤسٌسا ً على ما
تقدم  ،فإننً أتحمل المسإولٌة بؤنواعها كافة فٌما لو تبٌن ؼٌر ذلك بما فٌه حق مجلس
العمداء فً جامعة آل البٌت بإلؽاء قرار منحً الدرجة العلمٌة التً حصلت علٌها ،
وسحب شهادة التخرج منً بعد صدورها  ،دون أن ٌكون لً أي حق فً التظلم أو
االعتراض أو الطعن بؤي صورة كانت فً القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا
الصدد.

توقٌـع الطــالـب  ............................ :التارٌخ :

د

/

ٕٓٔ٘ /

ه

إلى من أرضعتنً الحب والحنان  ...إلى رمز الحب وبلسم الشفاء...إلى القلب الناصع
البٌاض  ...إلى من أمرنً هللا جل فً عاله أن أرفق بها ،فاقترن رضاه برضاها  ...أمً
الحبٌبة ....حفظها هللا ورعاها.
إلى من جرع الكؤس فارغا ا لٌسقٌنً قطرة حب  ...إلى من كلت أنامله لٌقدم لنا لحظة
سعادة  ...إلى من كلله هللا بالهٌبة والوقار وأحمل اسمه بكل افتخار  ...أبً الحنون أمد هللا فً
عمره.
إلى من عجلت إلٌه ٌد المنٌة وما استوفى حظه من الصبا  ...إلى النجم الذي أفل من سماء
حٌاتً ،وتجلت فً غٌابه كل معانً الحزن  ...إلى من لم تنصفه دموعً وهً دامٌة ول قلبً
وهو ٌحترق  ...إلى من رحل إلى جوار ربه داعٌا ا هللا أن ٌتغمده بواسع رحمته  ...أخً الغالً
سٌروان.
إلى عزوتً وسندي وقت الشدابد  ...إلى من أظهروا لً ما هو أجمل من الحٌاة  ....إلى
الشموع التً تربٌت معهم  ...إلى شجرة األمل التً تفٌؤت بظاللها...إخوتً وأخواتً ،وٌبقى
الدعاء لكم فً ظهر الغٌب.
إلى الشمس التً تضٌا بها حٌاتً  ....والقمر الذي ٌنٌر طرٌقً  ....وشمعتً التً تنور
دربً  ....زوجتً الغالٌة ....لكِ منً كل الحب والتقدٌر.
إلى من قصرت فً حقهم ،وأخذت من وقتهم الكثٌر  ...إلى رٌاحٌن عمري وقرة
عٌنً ....أولدي  ....حفظهم هللا ورعاهم.
إلى من جالسونً وكانوا لً خٌر أصحاب  ...أصدقابً  ...لهم منً كل التقدٌر والحترام.
أهدي لكم جمٌعا ثمرة هذا الجهد المتواضع
الباحث
عامر محمد الجبوري

و

الحمد هلل حتى ٌرضى والحمد هلل إذا رضً والحمد هلل بعد الرضى ،حمداا طٌبا ا طاهراا كثٌراا
مباركا ا فٌه ،والصالة والسالم على حامل اللواء المعقود ،والمقام المحمود ،والحوض المورود،
والصراط الممدود ،رسولنا محمد صلى هللا علٌه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهـتدى بهدٌه
واقـتـفى أثـره إلـى ٌـوم الـدٌن  ....وبـعد...
أتقدم بؤسمى وأجمل وأنقى آٌات الشكر والمتنان والعرفان إلى المملكة األردنٌة الهاشمٌة
حكومة وشعبا ا على حسن ضٌافتها وطٌب أهلها .
وٌسعدنً أن أتقدم بالشكر الممزوج بوافر احترامً وتقدٌري إلى أستاذي الدكتور أمٌن
ٌوسف عودة الذي أشرف على رسالتً ،وطوع وقته وجهده؛ لمساعدتً وتوجٌهً ،فؤعطانً
من غزٌر علمه ،وواسع معرفته واطالعه ،ما جعلتنً أتجاوز الكثٌر من الصعاب ،داعٌا ا هللا عز
وجل أن ٌنٌر دربه وٌسدد خطاه وٌنعم علٌه بدوام الصحة والعافٌة ،فجزاهُ هللا فً الدنٌا سروراا
وفً الفردوس ٌمنح ُه خلوداا.
كما وأتقدم بالشكر الجزٌل والمتنان الكبٌر ،إلى جمٌع أساتذتً األفاضل فً قسم اللغة
العربٌة ،جامعة آل البٌت ،كما وأتقدم بشكري إلى أعضاء لجنة المناقشة ،مقدراا لهم وقوفهم
معً وتحملهم عناء القراءة والحضور ،وتفضلهم بمناقشة هذه الرسالة ،ولما كتبته أقالمهم
الصادقة ،فجزأهم هللا خٌر الجزاء وأدامهم هللا لخدمة العلم وأهله.
وأخٌراا أوجه شكري وتقدٌري إلى كل من ساندنً ولو بكلمة تشجٌع إلتمام هذه الرسالة،
وشكري وتقدٌري إلى أصدقابً وزمالبً ،وأعتذر عن من نسٌه القلم سهواا ،وختاما ا رجابً
ودعابً إلى هللا أن أكون قد وفقت فً عملً هذا،

وهللا ولً التوفٌق .
الباحث
عامر محمد الجبوري
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التناص فً شعر ابن سهل األندلسً
إعداد الطالب :عامر محمد دخٌل الجبوري
إشراف األستاذ الدكتور :أمٌن ٌوسف عودة

تناولت هذه الدراسة مصطلح التناص ،وحاولت تتبع هذا المصطلح فً النقدٌن الؽربً والعربً،
ومن ثم درست شعر ابن سهل األندلسً معتمداً على مفهوم هذا المصطلح.
لقد حاولت الدراسة تتبع التناصات فً شعر ابن سهل األندلسً ،حٌث تبٌن أن المصدر
الدٌنً ،وال سٌما القرآن الكرٌم ،والقصص النبوٌة ،هما المصدران الربٌسان لتناصات الشاعر.
بشكل واضح فً دٌوانه ،وفً هذا داللة واضحة على ثقافة الشاعر،
وقد ظهر التناص األدبً
ٍ
وسعة اطبلعه على نتاج اآلخرٌن.
قسمت هذه الدراسة إلى تمهٌد وثبلثة فصول وخاتمة ،تناول الباحث فً التمهٌد سٌرة حٌاة
الشاعر ،ثم بٌن بإٌجاز شاعرٌته ،وبعد ذلك انتقل إلى توضٌح مفهوم التناص ،ثم الحدٌث عن نشؤة
المصطلح عند الؽربٌٌن والعرب ،ثم بٌن أهمٌة دراسة المصطلح وأهم أسالٌبه.
احتوى الفصل األول على التناص األدبً ،وأثره فً صٌاؼة تجربة ابن سهل الشعرٌة ،حٌث
استوعب الشاعر تجارب الشعراء السابقٌن ومضامٌنهم ،وأعاد تمثلها فً تجربته الشعرٌة ،مما
أثرى نصوصه ،وجعلها قادرة على تحقٌق تناؼم بٌن الماضً والحاضر.
أما الفصل الثانً ،فقد اشتمل على التناص الدٌنً واألسطوري ،وما تضمنه من نصوص فً
اآلٌات القرآنٌة والقصص النبوٌةٌ ،ضاؾ إلى ذلك تناصه مع الحدٌث النبوي الشرٌؾ والسٌرة
العطرة ،ثم األساطٌر التً تنوعت بٌن أساطٌر الكواكب والنجوم ،وأساطٌر الطٌور.

ي

واشتمل الفصل الثالث على التناص التارٌخً والذاتً ،وما تضمنه من الشخصٌات واألماكن
التارٌخٌة ،والتناصات الذاتٌة التً استحضرها فً شعره؛ لما لها من خصوصٌة عند الشاعر.
وتؤتً الخاتمة فً نهاٌة الدراسة لتلخٌص رإٌة الباحث حول كل ما تم دراسته ،وذلك من
خبلل عرضه للنتابج التً توصل إلٌها.

ك

المقدمة
ٌع ُّد ابن سهل األندلسً علما ً من أعبلم األدب العربً عامة ،واألندلسً خاصة .وقد نال من
الذٌوع والشهرة مكانة خاصة بٌن شعراء األندلس ،وحظً بدراسات مُتعددة  -لٌس من بٌنها هذه
الدراسة  -تتناول جوانب من إبداعه ،سواء من جهة أؼراضه الشعرٌة ،أو من جهة لؽته وأسالٌبه
وصوره الفنٌة.
تنبنً فكرة التناص على إنشاء تعالقات نصٌة مباشرة وؼٌر مباشرة ،بٌن نص راهن فً
سٌاقاته المختلفة ،وثقافات معرفٌة متنوعة مكتوبة ومعٌشة ،تراثٌة ومعاصرة ،كالدٌن ونصوصه
وقصصه وشخصٌاته ،والتارٌخ وأحداثه وصانعٌه ،واألدب وأعبلمه ،واألساطٌر ورموزها،
والثقافة وتنوعاتها ،والمجتمعات وعاداتها وتقالٌدها ،وسوى ذلك من معارؾ ،حٌث تتداخل
النصوص ،وتنصهر داخل النص الراهن ،وعلى نحو تفاعلً إبداعًٌ ،ظهر أسلوب المبدع
الخاص فً توظٌؾ المادة المعرفٌة ،وكٌفٌة تحوٌلها إلى عنصر من عناصر شعرٌة الشعر أو أدبٌة
األدب.
ٌشكل التناص ظاهرة أسلوبٌة فً شعر ابن سهل األندلسً ،فهو من خٌر من ٌمثل هذه
الظاهرة فً األندلس فً عصورها المختلفة .وتؤتً هذه الدراسة الستجبلء مظاهر التناص بجمٌع
أشكاله وآلٌاته ،وإللقاء الضوء على قدرة ابن سهل األندلسً على المزج بٌن النص الؽابب،
والنص الحاضر ،فً بنٌة نصٌة واحدة ،حٌث تتعالق فٌها المرجعٌات األدبٌة والدٌنٌة والتارٌخٌة
والفكرٌة واألسطورٌة ،إلنشاء جمالٌات خاصة تتصل بالمحتوى الشعري وطرابق التعبٌر فٌه.
اعتمد الباحث فً هذه الرسالة – التناص فً شعر ابن سهل األندلسً -على منهج االستقراء
والتصنٌؾ والتحلٌل من منظور مفهوم التناص ،واستعان الباحث بمناهج أخرى كالتؤوٌلً.
أما عن المصادر والمراجع التً استند إلٌها الباحث فً هذه الدراسة ،فقد اعتمدت على دٌوان
الشاعر بنشرتٌه :نشرة (فرج دؼٌم) ،ونشرة (إحسان عباس) كون األولى تضمنت أشعاراً لم تكن
موجودة فً الثانٌة ،إضافة إلى بعض األشعار التً لم تنشر للشاعر ابن سهل فً الدٌوان ،ونشرت
فً حولٌات الجامعة التونسٌة باسم ( أشعار البن سهل لم تنشر).
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واعتمد الباحث على أهم المصادر األندلسٌة ،كـ "البٌان المؽرب"؛ البن عذاري المراكشً،
و"اختصار القدح المعلى"؛ البن سعٌد ،و"نفح الطٌب"؛ للمقري ،كون هذه المصادر جمعت أؼلب
ما ٌتعلق بحٌاة الشاعر ابن سهل ،وأخباره وشعره.
ثم وقؾ الباحث على مصادر التناص المهمة ،ومن بٌنها كتاب "علم النص" لجولٌا كرستٌفا؛
ألنه ٌعتبر المفتاح األول لهذا المصطلح ،إضافة إلى كتاب "التناصٌة" ألنجٌنو مارك و"أشكال
التناص الشعري"؛ ألحمد مجاهد ،وكتاب " التناص نظرٌا ً وتطبٌقٌاً"؛ ألحمد الزعبً ،إضافة إلى
"كتاب النص الؽابب ،تجلٌات التناص فً الشعر العربً" لمحمد عزام ،وبعض الرسابل والمجبلت
التً أؼنت الدراسة بمعلومات قٌمة.
وقد اشتملت الدراسة على تمهٌد وثبلثة فصول ،وخاتمة ،حٌث تناول الباحث فً التمهٌد مولد
الشاعر ونشؤته ،ثم مفهوم التناص وتطوره عند الؽربٌٌن ،وانتقل بعد ذلك إلى الحدٌث عن أهمٌة
دراسة التناص ،ثم التناص عند النقاد العرب ،وأسالٌب التناص المختلفة.
أما الفصل األول ،فقد تناول جانبا ً من جوانب التناص األدبً واللؽوي ،وقد اختص هذا الفصل
بتواصل الشاعر مع:
 التناص الشعري.
 التناص مع األمثال.
 التناص مع اللؽة.
 التناص النحوي.
وقد وقؾ الفصل الثانً على مناقشة التناص الدٌنً واألسطوري عند الشاعر ابن سهل ،وقد
تم تقسٌمه خمسة أقسام:
 التناص مع القرآن الكرٌم.
 التناص مع الحدٌث النبوي الشرٌؾ.
 التناص مع السٌرة النبوٌة.
 التناص مع مصادر الدٌانة الٌهودٌة.
 التناص األسطوري.
2

أما الفصل الثالث ،فقد تناول الحدٌث عن التناص التارٌخً والذاتً ،وتم تقسٌمه إلى ثبلثة
محاور هً:
 التناص مع الشخصٌات التارٌخٌة.
 التناص مع األماكن التارٌخٌة.
 التناص الذاتً.
وقد ختمت البحث بؤهم النتابج التً انتهٌت إلٌها.

3

التمـــهٌد

ٔ -نبذة عن حٌاة ابن سهل األندلسً.
ٕ -مفـــــــــهــوم التنـــــــــــــــــــاص.
ٖ -التنـــــــــــاص عـنـــــــد الغربٌٌن.
ٗ -التنــــــــــــاص عنـد النقاد العرب.
٘ -أهـمـــٌة دراسة التنـــــــــــــــاص.
 -ٙأســـــــــــــالٌب التنــــــــــــــاص.
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ٔــ نبذة عن حٌاة ابن سهل األندلسً.
هو أبو إسحاق إبراهٌم بن سهل األندلسً ،ولد فً إشبٌلٌة سنة (ٙٓ9هـ) كان أبوه سهل من
ٌهود إشبٌلٌة ،وقد كان الٌهود فً ذلك الوقت ٌخالطون المسلمٌن فً حلقات العلم وٌتوافدون إلى
دراسة العربٌة ،وقد حذا ابن سهل حذوهم ،فتلقى العلم على ٌد أشهر علماء عصره ،ومنهم أبو
الحسن الدباج(تٙٗٙهـ) ،وأبو علً الشلوبٌن (ت٘ٗٙهـ) (ٔ) .ولقب ابن سهل بؽٌر لقب منها
(اإلسرابٌلً)؛ وذلك ألن أباه كان ٌهودٌا ً ،وأما ابن سهل فقد أسلم وحسن إسبلمه؛ ولذلك لقبه
صدٌقه أبو البقاء الرندي (تٗٙ8هـ) ،بلقب (اإلسبلمً) ،كما أ ُطلق علٌه لقب اإلشبٌلً ،نسبة إلى
مكان والدته فً إشبٌلٌة (ٕ).
اشتهر ابن سهل بقرض الشعر فً سن مبكرة ،كما استبانت علٌه مخاٌل الفطنة والذكاء،
وٌروى أن الشاعر (الهٌثم بن أبً ؼالب اإلشبٌلً) نظم قصٌدة ٌمدح فٌها (المتوكل على هللا محمد
بن ٌوسؾ بن هود) ،وكانت أعبلمه سوداء؛ ألنه باٌع الخلٌفة العباسً ببؽداد ،فوقؾ ابن سهل على
قصٌدة الهٌثم وهو ٌنشدها لبعض أصحابه ،وكان ابن سهل آنذاك صؽٌراً ،فقال للهٌثم :زد بٌن
البٌت الفبلنً والبٌت الفبلنً:
كؤ ّنها َف َ
وق َخ ّد الملك خٌِالنُ

السو ُد إعال ٌم بسإدده
أعال ُمه ّ

فقال الهٌثم :هذا البٌت تروٌه أم نظمته؟ قال :بل نظمته الساعة ،فقال الهٌثم :إن عاش هذا الؽبلم
لٌكونن أشعر أهل األندلس(ٖ) .وعن ارتجاله أٌضا ً ٌقول ابن سعٌد (تٖٙ9هـ) ،وهو الذي عاشره
أمداً طوٌبلً بؤنه " كان أسرع الناس ارتجاالً وأوسعهم فٌما ٌدوم من الكبلم مجاالً" (ٗ).
ً
الهٌة ،حٌث كان ٌخرج مع أصدقابه إلى
عاش ابن سهل بداٌة حٌاته فً إشبٌلٌة ،وكانت حٌاة
متنزهات إشبٌلٌة ٌرتجلون الشعر ،وٌترعون كإوس اللهو ،وكانت إشبٌلٌة آنذاك إحدى حواضر
األندلس التً ازدهرت فٌها الحركة العلمٌة ،فضبلً عن كونها موطنا ً خصبا ً للطبٌعة الخبلبة؛ لكثرة
)ٔ) المراكشً ،ابن عذاري ،البٌان المغرب فً أخبار األندلس والمغرب ،طٖ ،تحقٌق ومراجعة :ج س كوالن ،و
إ  .لٌفً بٌروفنسال ،دار الثقافة ،بٌروتٔ98ٖ ،م ،جٕ ،ص ،ٕٙ9وٌنظر :عٌسى ،فوزي سعٌد ،الشعر األندلسً
فً عصر الموحدٌن ،دار المعرفة الجامعٌة ،جامعة اإلسكندرٌة ،مصرٔ99ٙ ،م ،صٗ.ٕٙ
)ٕ) بهجت ،منجد مصطفى ،األدب األندلسً من الفتح حتى سقوط غرناطة (ٕ810-1هـ) ،طٕ ،دار الٌاقوت،
عمانٕٓٓٔ ،م ،ص ٕ٘ٗ.
)ٖ) الكتبً ،صبلح الدٌن محمد بن شاكر ،فوات الوفٌات ،تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ،القاهرة،
ٔ٘ٔ9م ،جٔ ،صٕٔ.
)ٗ) ابن سعٌد ،اختصار القدح المعلى فً التارٌخ المحلى ،تحقٌق :إبراهٌم األبٌاري ،القاهرة ٔ9٘9،م ،ص .77
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متنزهاتها ومتفرجاتها ،مثل :مرج الفضة ،والعروس والسلطانٌة ،وشنبوس ،وهً أماكن ذكرها
فً شعره ،وكان ابن سهل ٌجول فً تلك الحواضر الجمٌلة .وقد وصؾ ابن سعٌد جانبا ً من تلك
الحٌاة البلهٌة فقال" :قرأت معه زماناً ،وبادرنا ألنواع اللذات مٌدانا ً فمٌدانا ً ،وكان مهوى هوانا،
ومجمع لذاتنا ومنانا ،بمرج الفضة والعروس والسلطانٌة وشنبوس ،وال نكاد نخلوا من التفرج فً
تلك األدواح والقصور ،وظل الشباب ممدوح ،وهوى النفس هناك مقصور ،ومعنا من الوجوه
الفتانة ما ٌعٌن القرابح ،وٌؤتً من المحاسن والبدابع بكل ؼا ٍد ورابح".

(ٔ)

وٌبدو أن أصداء هذه الحٌاة المترفة البلهٌة قد انعكست على شعره ،فؤكثر من الؽزل
الؽلمانً الذي وجد بذوره فً مجالس العلم وفً مبلهً إشبٌلٌة ،كما أكثر من وصؾ الخمر
والطبٌعة.

(ٕ)

ؼٌر أن هذه الحٌاة البلهٌة لم تدم طوٌبلً ،فسرعان ما انقلبت به إلى التنقل والهجرة

من مكان آلخر ،وذلك بعد مقتل ابن هود سنة (ٖ٘ٙهـ) ،واشتعال نار الفتنة وتنافس أبناء إشبٌلٌة
على الحكم ،وحٌن رأى ابن سهل تفاقم األحداث ،وأدرك أن مدٌنته موشكة على السقوط ،قوض
خٌامه ورحل عنها سنة (ٔٗٙهـ) ،وودعها بقصٌدة مإثرة قال فٌها:

(ٖ)

ول ّما َع َزمـنا ولم ٌَ َ
بق مــن

الٌسٌر
غٌر
ُمصا َنع ِة
الشوق ُ
ِ
ِ

ُ
وع
بكٌت على النهر أخفً الدمــ َ

فع َّرضها لو ُنها
َ

ب َخ ْطبً َإذنْ
لر ْكــ ُ
ولو علِ َم ا َّ

حبونً عِ ن َد ال َمسٌر
صــ
َ
ل َما َ

سرى َن َفسً فً ال ّ
راع
إذا ما َ
شــ ِ

ص زفٌري
أعادَ ُه ُم نحو حِمـــ ٍ

للظهور
ِ

لقد كانت ؼاٌة ابن سهل أن ٌرتحل إلى (سبتة) ولكنه مر فً طرٌقة على جزٌرة ( َم ُنرْ َق َة)
ومدح صاحبها (أبً عثمان سعٌد بن الحكم)(ٗ) ،ثم ألقى عصا التسٌار فً سبتة واتصل بوالٌها

)ٔ) المصدر نفسه ،صٖ.7
)ٕ) عٌسى ،الشعر األندلسً فً عصر الموحدٌن ،ص٘.ٕٙ
)ٖ) دٌوان ابن سهل األندلسً ،تحقٌق :إحسان عباس ،دار صادر ،بٌروتٔ98ٓ ،م ،صٕ٘ٔ.
)ٗ) أبو عثمان سعٌد بن الحكم ،كان أدٌبا ً متصرفا ً فً شإون الحدٌث والفقه وذا حظ صالح فً علم الطب ،تولى
جباٌة منورقة سنة (ٕٗٙهـ) وجندها ،فلما تؽلب الروم على مٌورقة صالحهم وظل ٌتصرؾ بؤمر منورقة ،ثم أكد
الصلح مرة أخرى سنة (ٖٔٙهـ) ،وحكم الجزٌرة بالعدل وحسن النظر ،وتوافد علٌه العلماء واألدباء من بر العدوة
واألندلس ،فازدهرت أحوالهم العلمٌة واالقتصادٌة؛ وقد طال عهده وحُمدت أٌامه حتى توفً سنة (ٓٙ8هـ)ٌ .نظر:
ابن سعٌد ،اختصار القدح المعلى ،ص.ٗٔ-ٕ8
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(ابن خبلص) ،وعمل كاتبا ً له ،ثم اتصل بعد وفاته بابنه (علً بن خبلص)(ٔ) ،حٌث حفظ الدٌوان
عدة قصابد مدحه بها .وفً سبته تردد ابن سهل على مجلس شٌخه (أبً إسحاق إبراهٌم الؽافقً)
(ٖ)

شارح الجمل(ٕ) ،المتوفى سنة (7ٔٙهـ) ،كذلك اتصل بحاكم (المرٌة) ومدحه فً عدة قصابد.

إن تلك الفترة المرٌرة التً قضاها ابن سهل فً سبته كان لها أثر كبٌر فً شعره ،فؤقل من
الؽزل ،واتجه بشعره إلى المدح وؼٌر ِه من الموضوعات كالرثاء ،حٌث نجد له قصٌدة فً رثاء
والدة ابن خبلص ،كما نجد له قصٌدة حجازٌة كلفه ابن خبلص فً نظمها .أما الؽزل فقد حظً
بمساحة واسعة فً دٌوانه ،حٌث تبلػ قصابده الؽزلٌة نحو ثبلث وسبعٌن قصٌدة من مجموع مابة
وإحدى وثبلثٌن قصٌدة هً كل قصابده فً الدٌوان ،ومعنى ذلك أن قصابده فً الؽزل تزٌد على
نصؾ دٌوانه ،ثم ٌؤتً المدح فً المرتبة الثانٌة ،وٌقل شعره فً الموضوعات األُخرى ،إذ نجد له
تسع قصابد فً وصؾ الطبٌعة والخمر ،وأربع قصابد فً الرثاء ،والبواقً فً أؼراض أًخرى.

(ٗ)

ولقد كاد الؽزل األنثوي ٌختفً من شعره؛ إذ ال نجد فً هذا المجال إال ثبلث مقطعات تجنح فً
معظمها إلى التكلؾ ،وال ترسم صورة واضحة للمرأة ،أما الؽزل الؽلمانً ،فقد حظً بنصٌب
وافر ،فهناك اثنتان وستون قصٌدة تدور حول عشقه (لموسى) والبواقً فً بعض الؽلمان ،اثنتان
منها فً فتى ٌدعى (محمد) ،وواحدة فً ؼبلم من بنً الحسن ،فضبلً عن ثبلث أ ُخرٌات ،واحدة
فً فتى أرمد ،والثانٌة فً فتى ملٌح ،والثالثة فً ؼبلم لم ٌذكر اسمه ،فابن سهل إذن شاعر الؽزل
(٘)

الؽلمانً الذي ٌجٌد فٌه وٌقتصر معظم شعره علٌه.

وربما كان السبب الربٌسً وراء ذلك ـ

أعنً تمسك ابن سهل بالؽزل الؽلمانً ـ هً شدة دمامته ومنظره القبح ،وٌإكد ذلك ما ذكره ابن
)ٔ) أبو علً بن خبلص البلنسً ،واسمه الحسن ،تولى سبته سنة (ٖٙ7هـ) ثم ثار فً زمن السعٌد أبً الحسن
المعتضد باهلل من خلفاء الموحدٌن سنة (ٔٗٙهـ) فً مدٌنة سبتة ،وباٌع لؤلمٌر أبً زكرٌا الحفصً صاحب تونس،
وفً سنة (ٖٗٙهـ) أرسل هدٌة إلى أبً زكرٌا فً قارب جدٌد اسمه المٌمون ،وكان فً هذا القارب ولده حٌث
ؼرق القارب ومن فٌه؛ وٌقال إن ابن سهل كان معه ،ثم أخرج من سبتة ،وتوفً سنة (ٙٗٙهـ) .المراكشً ،البٌان
المغرب ،جٖ ،ص ،ٖ٘9ابن سعٌد ،اختصار القدح المعلى ،ص.98
)ٕ) الؽافقً( :ت 7ٔٙهـ) إبراهٌم بن أحمد بن عٌسى بن ٌعقوب الؽافقً ،أبو إسحاق :عالم بالعربٌة والقراءات،
ولد بإشبٌلٌة وحمل صؽٌراً إلى سبتة لما تؽلب اإلفرنج على إشبٌلٌة ،وصار شٌخ سبتة ،قال ابن حجر :ساد أهل
المؽرب فً العربٌة ،له شرح كتاب الجمل للزجاجً .الزركلً ،خٌر الدٌن ،كتاب األعالم ،قاموس تراجم ألشهر
الرجال والنساء من العرب والمستعربٌن والمستشرقٌن ،ط٘ٔ ،دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروتٕٕٓٓ ،م ،جٔ،
ص.ٕ9
)ٖ) الكتبً ،فوات الوفٌات ،جٔ ،صٔٗ.
)ٗ) عٌسى ،الشعر األندلسً فً عصر الموحدٌن ،ص.ٕٙ7-ٕٙٙ
)٘) عٌسى ،الشعر األندلسً فً عصر الموحدٌن ،ص.ٕٙ7
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سعٌد حٌن وصؾ لنا حاله بقوله إنّ " :خلقته تقتحمها عٌون المحبٌن والمبؽضٌن إذ صنع فً
(ٔ)

صورة ابن الصابػ ،وعٌؾ كما ٌعاؾُ ُس ْإر الكلب الوالػ".

لقد كان ابن سهل ٌحس أن قبح منظره لن ٌهٌا له الحب الطبٌعً ،وكان ؼزله فً موسى
تنفٌسا ً عن تلك الرؼبات المكبوتة فً جوانحه ،ولذلك كان ؼزله فٌه أقرب إلى الؽزل األنثوي،
فنجده ٌتؽنى بسحر الحاظه ،وتورد وجنته ،وتعطٌل جٌده من الحلى ،وجمال الخال على خده،
ولكنه على الرؼم من كثرة اهتمامه بوصؾ محاسن معشوقه إال أنه لم ٌُفحش فً ؼزله ،ولم ٌنزلق
فٌما انزلق فٌه شعراء الؽزل الؽلمانً من عبث وإسفاؾ ،وإنما ارتفع بؽزله إلى مستوى الشعراء
العُذرٌٌن ،واكتفى من محبوبه بمجرد التعاطؾ معه أو العطؾ علٌه ،وكان فً مخاطبته له
حرٌصا ً على أن ٌإكد له طبٌعة هذه العبلقة أو الحب العذري )ٕ(.على نحو ما ٌبدو فً قوله:

(ٖ)

ال َهجر أشف ِْق للهوى ال ُعذري

ف ُ
س َ
ٌا ٌو ُ
الح ِ
سن و ٌا سامرٌـْ

إن هذا الؽزل ال ٌقتصر على عشق شاعر لؽبلم فحسب ،بل إنه أكثر من البكاء والتوجع
والتذلل ،وهذا ٌدلل على وجود بُع ٍد آخر لهذا الؽزل ،ولربما ٌتخذ من قصة عشقه لذلك الفتى
الٌهودي رمزاً للتعبٌر عن مشاعره الدٌنٌة والقومٌة تجاه النبً موسى بن عمران وتجاه رب
موسى ،وقد سبق أن ذهب األفرانً إلى شًء قرٌب من ذلك ،فزعم أن ؼزله بموسى ٌحتمل أن
ٌكون فً نبً هللا موسى بن عمران(ٗ).
أما عن إسبلمه ،فإن لتشكٌك القدماء فً إسبلم ابن سهل أدلة قد ال ترقى إلى حسم هذه
المسؤلة ،فقد نقل المقرّ ي إلى أنه كان ٌتظاهر باإلسبلم وال ٌخلو ذلك من قدح واتهام (٘) .كما ورد
عن الراعً رحمه هللا تعالى قوله :سمعت شٌخنا (أبا الحسن علً بن سمعة األندلسً) رحمه هللا
ٌقول ":شٌبان ال ٌصحان :إسبلم ابن سهل ،وتوبة الزمخشري من االعتزال"( .)ٙوقد سؤله ابن
)ٔ) ابن سعٌد ،اختصار القدح المعلى ،صٖ.7
)ٕ) عٌسى ،الشعر األندلسً فً عصر الموحدٌن ،ص.ٕ7ٓ-ٕٙ9
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٔ٘ٔ.
)ٗ) األفرانً ،محمد الصؽٌر بن محمد بن عبدهللا ،المسلك السهل فً شرح توشٌح ابن سهل ،تحقٌق :محمد
العمري ،المكتبة الوطنٌة ،الرباط ،ص .ٔ7وٌنظر :دٌوان ابن سهل األندلسً ،المقدمة ،طبعة عباس ،ص.ٔ7
)٘) المقري ،أبو العباس أحمد بن محمد التلمسانً ،نفح الطٌب من غصن األندلسً الرطٌب ،تحقٌق :إحسان
عباس ،دار صادر ،بٌروتٔ9ٙ8 ،م ،جٖ ،صٖٕ٘.
) )ٙالمصدر نفسه ،جٖ ،صٕٗ٘.
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سعٌد ذات مرة ،وكان أقرب األصدقاء البن سهل ،فقال له :بحرمة ما بٌننا ،أال ما أزلت عنً شك
الناس فٌك وصدقتنً :هل أنتم على دٌن أسبلفكم أم على دٌن المسلمٌن؟ فقال ابن سهل " :للناس ما
(ٔ)

ظهر وهلل ما استتر".

وهذه اإلجابة ال تحسم المسؤلة بقدر ما تزٌدها ؼموضا ً .وقد ذهب بعض

القدماء إلى حجة إسبلمه واستدلوا على ذلك ببٌتٌن من الشعر ُنسبا إلٌه وهما:

(ٕ)

تسل ٌّ ُ
بحب مح ّم ٍد
ت عن موسى
ّ
َ

ُدٌت ولول هللا ُ ما ُ
ه ُ
كنت أهتدي

ِلى قد كان ذاك وإ ّنما
وما عن ق ا

ُ
شرٌعة مـوسى ُع ّط ْ
لت بمــح ّم ِد

وقد نظم ابن سهل قصٌدته الحجازٌة ٌصؾ فٌها ركب الحجٌج وهم ذاهبون للحج ،إال أن هذا ال
ٌكفً أن نستدل به على إسبلمه ،ألنه لم ٌنظمها بدافع ذاتً ،بل بتكلٌؾ من ابن خبلص أحد
ممدوحٌه (ٖ).
إن كل هذه األمور قد تحمل على الشك فً إسبلم ابن سهل ،وتدلل على أنه كان ٌتظاهر
باإلسبلم تظاهراً فرضه علٌه واقعه فً البٌبة اإلسبلمٌة ،حٌث تشدد الموحدون فً معاملتهم للٌهود
إلى درجة أن خٌروهم بٌن اإلسبلم أو القتل ،وهذا ما جعل كثٌراً من الٌهود ولعل ابن سهل من
بٌنهم ٌتظاهرون باإلسبلم خوفا ً على حٌاتهم ،وٌمٌلون إلى التقٌة فً إٌمانهم ،ومع ذلك فقد ظل ابن
سهل ٌهودٌا ً فً نظر معاصرٌه ،حتى إن والد ابن سعٌد لم ٌكن راضٌا ً عن مصاحبة ابنه له كونه
ٌهودٌا ً(ٗ) ،ولكن ما ٌحمله الدٌوان من مضامٌن دٌنٌة إسبلمٌة وثقافة قرآنٌة وافرة ،تحمل على
القول بعكس ذلك الشك ،وتجعلنا نمٌل إلى صحة إسبلمه ،وهذا ما سنبٌنه فً الفصل الثانً من
خبلل تناصه مع معانً الدٌن اإلسبلمً.
أما شعره –بعامة -فنجده متؤثراً بالثقافة القرآنٌة تؤثراً واضحاً ،فثمة أبٌات تحمل ؼٌر قلٌل من
أسماء السور ،وذلك فً مثل قوله(٘):
َ
(الفجر) ُغ َّر ُته كما
وأغ ُّر تتلو
َ

ٌَتلُو لقلبً (فاطِ راا) بجفُونِ ِه

)ٔ) ابن سعٌد ،اختصار القدح المعلى ،ص ٗ.7
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٔٔٙ
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٖٕ.
)ٗ) ابن سعٌد ،اختصار القدح المعلى ،ص ٓٗٔ.
)٘) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٕٕ.
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كما أشار إلى القصص القرآنٌة ،وأكثر من االقتباس المباشر وؼٌر المباشر من القرآن
الكرٌم ،إال أن ما ٌإخذ على الشاعر فً مجال االقتباس أنه كان ٌقتبس فً موضوعاته البلهٌة ؼٌر
الجادة ،وفً هذا نهً وتحرٌم عند أكثر العلماء ،ومنهم (عمر بن خلٌل اإلشبٌلً) الذي أنكر علٌه
(ٔ)
تضمٌن آٌات القرآن الكرٌم محرفة عما أ ُنزلت فٌه ،وقال ":وهذا كله وما أشبهه حرام إطبلقه".
ومن السمات المتمٌزة فً بناء القصٌدة عنده أن ؼزله جاء منفصبلً عن قصابد المدٌح ،إذ لم
ٌلتزم االستهبلل بالؽزل فً قصابده ،على ما هو معهود عند أكثر الشعراء ،فمن مجموع قصابده
فً المدٌح التً تبلػ خمسة وثبلثٌن لم ٌستهل منها بالؽزل إال ثمانً قصابد ،وثمة قصٌدتان أخرٌان
استهل إحداهما بالخمرة ،والثانٌة بوصؾ الطبٌعة ،وبذلك تبلػ نسبة إهمال الشاعر للمقدمة الؽزلٌة
ٕ %7من مجموع قصابده.

(ٕ)

وقدر لحٌاة ابن سهل أن تنتهً فً سبته نهاٌة مؤساوٌة ،فقد أجمعت أكثر المصادر على أنه
مات ؼرٌقا ً حٌن سافر فً قارب اسم ُه " المٌمون" مع أبً القاسم محمد بن الحسن بن خبلص على
(ٖ)

رأس وفد متوجه من سبتة إلى حضرة تونس ،لتقدٌم هدٌة إلى ربٌسها أبً زكرٌا الحفصً.

وهكذا أُسدل الستار على حٌاة الشاعر "ابن سهل" مخلفا ً وراءه من القصابد بما ٌدل على
شاعرٌة فذة متوقدة .وأما سنة وفاته ،فقد أجمعت أكثر المصادر على أن وفاته كانت سنة
(ٙٗ9هـ)(ٗ).

)ٔ) ٌنظر :بهجت ،األدب األندلسً من الفتح حتى سقوط غرناطة ،صٕٔ٘.ٕٖ٘-
)ٕ) المصدر نفسه ،صٕٗ٘.
)ٖ) المراكشً ،البٌان المغرب ،جٖ ،ص.ٖ79
)ٗ) الكتبً ،فوات الوفٌات ،جٔ ،صٕٗ .الصفدي ،صبلح الدٌن خلٌل بن أٌبك بن عبدهللا ،الوافً بالوفٌات،
تحقٌق :أحمد األرناإوط ،وتركً مصطفى ،دار إحٌاء التراث ،بٌروتٕٓٓٓ ،م ،ج٘ ،ص .ٙابن العماد ،شهاب
الدٌن أبً الفبلح ،شذرات الذهب فً أخبار من ذهب ،طٔٔٓ ،مج ،تحقٌق :عبد القادر األرناإوط ،ومحمود
األرناإوط ،دار ابن كثٌر ،بٌروتٔ99ٔ ،م ،مج ،7صٕٕٗ.
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ٕ -مفهوم التناص.
ورد مصطلح التناص فً اللؽة بمعنى االزدحام .قال صاحب تاج العروس" :تناص القوم
(ٔ)

ازدحموا".

وهذا المعنى اللؽوي هو الذي ٌعنٌنا فً هذا السٌاق؛ ألن االزدحام ٌنطوي على

صفتً التجمّع والتداخل .وهاتان الصفتان لهما عبلقة بالمعنى االصطبلحً للتناص.
أما مفهوم التناص فً اصطبلح النقد العربً الحدٌث ،فٌرجع فً أصوله إلى ترجمة للمصطلح
الفرنسً ( ،(intertextحٌث تعنً كلمة ( (interفً الفرنسٌة :التبادل ،وتعنً كلمة ( )textالنص.
وأصلها مشتق من الفعل البلتٌنً ( .)textereوهو متعد ،وٌعنً (نسج) أو (حبك) ،وبذلك ٌصبح
معنى ( :)intertextالتبادل النصً ،وقد ترجم إلى العربٌة :بالتناص "الذي ٌعنً تعالق النصوص
بعضها ببعض" )ٕ(.والنص األدبً ممارسة لؽوٌة تخضع للنظام اللؽوي الخاص بلؽة ما ،وٌتشكل
عادة عن طرٌق استٌعاب نصوص أخرى أنشبت فً هذه اللؽة" ،فهو ٌقوم أساسا ً على عملٌة إعادة
إنتاج هذه النصوص السابقة له ،والتً خبرها األدٌب على نحو من األنحاء خبلل مرحلة تكوٌنه
(ٖ)

الثقافً ،وهذا ما نستطٌع أن نطلق علٌه إعادة إنتاج المنتج".

وٌعرّؾ التناص أحٌانا ً على أنه "إشكالٌة الكتابة بكتابات أخرى ،أي التعوٌل على ؼٌره فً
الكتابة ،ولكن بقلٌل من التوسع واإلضافة ،فما من كتابة خالصة مبة بالمبة دون أن تكون متؤثرة
بؽٌرها ،بل هو امتزاج بٌن "األنا" و"اآلخر" السابق علٌه ،لٌكون فً األخٌر نصا ً إلى جانب
النصوص اإلبداعٌة األُخرى "(ٗ).

)ٔ) الزبٌدي ،مرتضى ،محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسٌن ،أبو الفٌض ،تاج العروس من جواهر القاموس،
مجموعة من المحققٌن ،دار الهداٌة ،الكوٌتٕٓٓٗ ،م ،جٕٔ ،صٕ.ٔ8
)ٕ) أحمد ،ناهد ،التناص فً شعر الرواد ،طٔ ،دار الشإون الثقافٌة ،بؽدادٕٓٓٗ ،م ،صٗٔ.
)ٖ) قاسم ،نادر ،التناص القرآنً واإلنجٌلً والتوراتً فً شعر أمل دنقل ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث
والدراسات ،عٕٓٓ٘ ،ٙم ،ص ٕٔٗ.
)ٗ) حسٌن ،محمد طه ،التناص واشكالٌة الكتابة ،مجلة الثقافة ،األردن ،ع٘ ،دٌسمبر ٕٖٓٓ ،م ،صٖٓٔ.
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إن التؤثر بالنص اآلخر هو حالة طبٌعٌة ،فاإلنسان ال ٌولد شاعراً وال قاصا ً ،ولكن بحكم
قراءته ومطالعته ٌزداد مخزونه الثقافً ،ومع مرور األٌام ُتصقل موهبته ،حٌث ٌمكن القول" :إن
(ٔ)

النص حصٌلة ثقافٌة وحضارٌة لمرحلة األدٌب عبر إبداعه ،بل عبر حٌاته كلها".

فالتناص ،إذن ،تشكٌل نص جدٌد من نصوص سابقة وهو خبلصة لنصوص انسجمت فٌما
بٌنها فلم ٌبق منها إال ّ األثر ،وال ٌمكن إال للقارئ النموذجً أن ٌكتشؾ ذلك األصل ،أو هو ال ّدخول
فً عبلقة مع نصوص أخرى بطرق مختلفة ،حٌث ٌتفاعل من خبللها النص مع الماضً
(ٕ)

والحاضر.

ٖ -مصطلح التناص عند الغربٌٌن.
س ُِب َق مصطلح التناص بمصططلح نقطدي ارتطبط بطه ومهطد لظهطوره ،وهطو مصططلح (الحوارٌطة).
وأول مطططن اسطططتخدم مصططططلح الحوارٌطططة للداللطططة علطططى تقطططاطع النصطططوص والملفوظطططات فطططً الطططنص
الـروابً الـواحـد ،باإلضـافـة إلـى بعـض المصطـلحات كتعـددٌة األصـوات وتعـددٌة اللؽات الطـتً
تلـتقً
مع مفهطوم الحوارٌطة هو(بطاختٌن)(ٖ) ،الطذي ٌطرى أن اللؽطة األدبٌطة تقطوم علطى التعطدد اللسطانً الطذي
ٌكون أساسه الحوار،

(ٗ)

والذي هطو سلسطلة مطن الحطوارات فطً المجتمطع ،وبفضطل هطذا الحطوار ٌفهطم

موضوع الخطاب ،فالنص ٌدخل فً حوارات مع نصوص سابقة.

(٘)

)ٔ) كٌوان ،عبد العاطً ،التناص القرآنً فً شعر أمل دنقل ،مكتبة النهضة المصرٌة ،القاهرةٔ998 ،م ،ص.ٔ7
)ٕ) عزام ،محمد ،النقد والدللة :نحو تحلٌل سمٌانً لألدب ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشقٔ99ٙ ،م ،ص
.ٔٗ7
)ٖ) باختٌن :مٌخابٌل بطاختٌن؛ باحطث سطوفٌتً ،ولطد وتطوفً فطً موسطكو ،نشطر دراسطات عطدة تحطت أسطماء مسطتعارة
وعندما ؼٌبه الموت تكشؾ كواحد من أكبر المنظطرٌن الماركسطٌٌن لطؤلدب فطً القطرن العشطرٌن ،لطه "دٌستوٌفسطكً،
الشعرٌة ،واألسلوب  ،"...توفً سنة ألؾ وتسعمابة وخمس وسبعٌنٌ .نظر :العٌطدٌ ،منطى ،فيً معرفية الينص ،طٖ،
دار اآلفاق الجدٌدة ،بٌروتٔ98٘ ،م ،ص .ٕ8ٙ
)ٗ) الحمدانً ،حمٌد ،التناص وإنتاجٌية المعيانً ،مجلطة عبلمطات فطً النقطد واألدب ،جٗ ،مجلطدٓٔ ،ربٌطع اآلخطر،
ص.ٙ7
)٘) باختٌن ،مٌخابٌل ،الخطاب الروابً ،ترجمة محمد برادة ،دار األمان ،الرباطٔ987 ،م ،ص .ٗٙ
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أما مصطلح التناص فقد ظهر صرٌحا ً على ٌد الباحثة البلؽارٌة (جولٌا كرستٌفا)

(ٔ)

عام

(ٔ9ٙٙم) فً كتاباتها التً نشرت فً مجلة (تل كل) ،ومجلة (كرتك) وفً كتابها "نص الرواٌة"
وفً تقدٌمها لكتاب (دستٌوفسكً) لباختٌن(ٕ) ،ثم احتضنته البنٌوٌة الفرنسٌة وما بعدها من اتجاهات
سٌمٌابٌة ،وتفكٌكٌة ،وفً كتابات (روالن بارت)(ٖ) ،و(تودوروؾ)(ٗ) ،وؼٌرهما من رواد الحداثة
وما بعد الحداثة.
وقد مٌزت جولٌا كرستٌفا بٌن ثبلثة أنماط من التناص:
ٔ-النفً الكلً :وفٌه ٌكون المقطع الدخٌل منفٌا ً كلٌاً ،ومعنى النص المرجعً مقلوباً.
ٕ-النفً المتوازي :حٌث ٌظل المعنى المنطقً للمقطعٌن هو نفسه .إال أن هذا ال ٌمنع من أن ٌمنح
االقتباس للنص المرجعً معنىً جدٌداً.
ٖ -النفً الجزبً :حٌث ٌكون جزءاً واحداً فقط من النص المرجعً منفٌاً.

(٘)

ثم أخذ هذا المصطلح بالتطور على ٌد مجموعة من النقاد الذٌن جاءوا بعدها ،ووضعوا
تعرٌفات متقاربة للتناص ،فقد عرفه (روالن بارت) بقوله :إن كل نص هو تناص ،والنصوص
األخرى تتراءى فٌه بمستوٌات متفاوتة وبؤشكال لٌست عصٌة على الفهم بطرٌقة أو بؤخرى؛ إذ
نتعرؾ إلى نصوص الثقافة السالفة والحالٌة :فكل نص لٌس إال نسٌجا ً جدٌداً من استشهادات
()ٙ

سابقة.

وهناك من ٌعرفه بؤنه :عبلقة حضور مشترك بٌن نصٌن أو عدد من النصوص بطرٌقة

استحضار ،وهً فً أؼلب األحٌان تمثل الحضور الفعلً لنص فً نص آخر ،أما مارك أنجٌنو
)ٔ) كرستٌفا :جولٌا كرستٌفا ،بلؽارٌة األصل والمولطد ،ناقطدة وباحثطة فطً علطم الداللطة ،ترتكطز إلطى العلطوم اإلنسطانٌة
الحدٌثة ،تهتم بتحلٌل نفسً للمعرفة ،وتطرح أزمة العقل الؽربطً أو كمطا تقطول" :المطوت الطذي ٌهطددنا" .العٌطد ،فيً
معرفة النص ،ص.ٕ97
)ٕ) أنجٌنططو ،مططارك ،التناصييٌة ،دراسيية فييً ضييمن كتيياب :آفيياق التناصييٌة ،ترجمططة :محمططد خٌططر البقططاعً ،الهٌبططة
المصرٌة للكتابٔ998 ،م ،ص ٘.ٙٙ-ٙ
)ٖ) بارت :روالن بارت ،ناقد ومنظر فرنسً ،ولد فً مدٌنة شٌربورغ ،أصٌب فً شبابه بمرض السل الذي عانى
منه طوٌبلً ،مات إثر حادث سٌارة صدمته ،له "الكتابة فً الدرجة صفر ،لذة النص  ،"...توفً سنة ألؾ وتسطعمابة
وثمانٌن للمٌبلد .العٌد ،فً معرفة النص ،ص.ٕ87-ٕ8ٙ
)ٗ) تودوروؾ :تزفٌتان تودوروؾ؛ باحث وناقد من أصل روسً ،اختار ونقل إلى الفرنسٌة نصوص الشكلٌٌن
الروس التً نشرت تحت عنوان "نظرٌة األدب " ،و" ما هً البنٌوٌة؟" .العٌد ،فً معرفة النص ،ص.ٕ9ٓ-ٕ89
)٘) كرستٌفا ،جولٌا ،علم النص ،طٔ ،ترجمة :فرٌد الزاهً ،مراجعة :عبد الجلٌل ناظم ،دار توبقال للنشر،
المؽربٔ99ٔ ،م ،صٗ.7
) )ٙبارت ،روالن ،نظرٌة النص ،فً ضمن كتاب آفاق التناصٌة ،صٕٗ.
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فٌقول :إنّ التناصٌة هً أن ٌتقاطع فً النص مفردة مؤخوذة من نصوص أخرى ،وأن العمل
التناصً هو اقتطاع وتحوٌل تلك الظواهر التً تنتهً إلى بدٌهٌات الكبلم وانتمابها إلى اختٌار
جمالٌة جدٌدة ،حٌث تسمٌها كرستٌفا اعتماداً على باختٌن (حوارٌة وتعددٌة األصوات)(ٔ).
أما جٌرار جٌنٌت فقد "لعب دوراً محورٌا ً فً صٌاؼة هذه النظرٌة وتطوٌرها بعد كرستٌفا
وبارت ،حٌث خصص مصطلح التناص للوجود المشترك بنصٌن أو بعدة نصوص ،أي خصصه
ببساطة بحضور نص أو عدة نصوص فً نص آخر حضوراً فعلٌاً )ٕ(".وٌقول جٌرار إننً تعرفت
إلى خمسة أنواع من العبلقات الخاصة بالمتعالٌات النصٌة التً سؤرتبها وفق نظام تصاعديٌ ،تبع
التجرد والتضمن واإلجمال:
النوع األول :وضعته منذ بضع سنوات جولٌا كرستٌفا تحت اسم التناص ،وهذه التسمٌة طبعا ً تعزز
نموذجنا االصطبلحً ،أما أنا فؤعرفه بطرٌقة الشك مكثفة بعبلقة حضور متزامن بٌن نصٌن أو
عدة نصوص؛ بمعنى عن طرٌق االستحضار ،وفً أؼلب األحٌان بالحضور الفعال لنص داخل
نص آخر.
النوع الثانً :مكون من العبلقة األقل وضوحا ً بصفة عامة واألكثر بعداً عن المجموع المشكل من
العمل األدبً للنص ،بهذا المعنى المحصور ،وٌرتبط مع ما ال ٌمكن تسمٌته بؽٌر :التوازي
النصً.
النوع الثالث :النصٌة الواصفة ،وهً بكل بساطة عبلقة التفسٌر والتعلٌق التً تربط نصا ً بآخر
ٌتحدث عنه دون االستشهاد به أو استدعابه.
النوع الرابع :النصٌة المتفرعة وأقصد بهذا كل عبلقة تجمع نصا ً ما (ب)(الذي سؤسمٌه نصا ً
متفرعاً) بنص سابق (أ)(الذي سؤسمٌه نصا ً أصبلً).
النوع الخامس :األكثر ؼموضا ً وخفاء ،وهو" النصٌة الجامعة" وٌتعلق األمر هنا بعبلقة بكماء
تماما ً بحٌث ال تتقاطع-على األكثر -إال مع إشارة واحدة من إشارات النص الموازي التً لها طابع

)ٔ) أنجٌنو ،مارك ،التناصٌة ،دراسة فً ضمن :كتاب آفاق التناصٌة ،ص.ٙٙ
)ٕ) حسنٌن ،نبٌل علً ،التناص عند شعراء النقابض ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الٌرموك ،أربد ،األردن،
ٕٓٓٙم ،صٕٕ.
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صنافً خالص مثل :العنوان البارز كما فً" :أشعار" "دراسة" "رواٌة"...أو مع عنوان صؽٌر
كاإلشارة إلى أن الكتاب "رواٌة" أو "قصة" أو "قصابد".)ٔ(...
فالتناص عند الؽربٌٌن  -إذن – تشكٌل نص جدٌد من نصوص سابقة أو معاصرة ،بحٌث ٌفرد
النص المتناص خبلصة لعدد من النصوص التً تمحً الحدود بٌنها ،وأعٌدت صٌاؼتها بشكل
جدٌد ،بحٌث لم ٌبق من النصوص السابقة سوى مادتها(ٕ).

ٗ-التناص عند النقاد العرب.
إذا ما تتبعنا مفهوم التناص ونشؤته فً النقد العربً ،فنجده مصطلحا ً جدٌداً لظاهرة أدبٌة
ونقدٌة قدٌمة ،والتؤمل فً طبٌعة التآلٌؾ النقدٌة العربٌة القدٌمة ٌعطٌنا صورة واضحة حول وجود
أصل لقضٌة التناص فٌه ،حٌث تندرج تحت مسمٌات أخرى وبؤشكال تقترب من المصطلح
الحدٌث ،فقد بٌن الدكتور (محمد بنٌس) ذلك وقال" :إن الشعرٌة العربٌة القدٌمة فطنت لعبلقة
النص بؽٌره من النصوص منذ الجاهلٌة ،وضرب مثبلً بالمقدمة الطللٌة التً تعكس شكبلً لسلطة
(ٖ)

وقراءة أولٌة لعبلقة النصوص ببعضها والتداخل النصً بٌنها".

إن شعراء العصر الجاهلً أدركوا ضرورة تواصل الشاعر مع تراثه الشعري ،واقتفاء آثار
ؼادر ال ُ
شعراء مِنْ ُم َت َردم"؟ إال إلبراز تقلٌد
السلؾ واالؼتراؾ منهم ،وما استفهام عنترة" :هل
َ
(ٗ)

البداٌة الذي ٌنبؽً أن ٌإخذ به فً كل نص شعري ،لتحقق شاعرٌته .

لقد اندرج هذا المصطلح عند النقاد العرب القدامى تحت مسمى "السرقات األدبٌة" وخصصوا
لها مجاالً واسعا ً فً الكثٌر من مإلفاتهم ،فالشاعر مهما كانت موهبته أو نبوؼه الشعري ،فإنه
ٌحمل نفحات من نصوص ؼٌره ،ومن هذه النفحات ،ما هو واضح جلً ،ومنها ما ٌتطلب براعة
)ٔ) ٌنظر :المختار ،حسنً "من التناص إلى األطراس" ،مجلة عبلمات ،جٕ٘ ،مجلد ،7سبتمبرٔ997،م،
ص.ٔ8٘-ٔ79
)ٕ) عزام ،محمد ،النص الغابب ،تجلٌات التناص فً الشعر العربً ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشقٕٓٓٔ ،م،
ص.ٕ9
)ٖ) الشنٌنً ،إٌمان ،التناص النشؤة والمفهوم ،جدارٌة محمود دروٌش نموذجاً ،مجلة أفق اإللكترونٌة ،األثنٌن،
ٕٖ٘ٔٓٔ/ٔٓ/م ،صٕ.
)ٗ) وعدهللا ،لٌدٌا ،التناص المعرفً فً شعر عز الدٌن المناصرة ،طٔ ،دار مجدالوي للنشر والتوزٌع ،عمان،
ٕ٘ٓٓم ،ص٘ٔ.
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الناقد وسعة ِّ
اطبلعه للكشؾ عنها .وإن النقاد العرب القدامى قد اختلفوا فً توظٌفهم لمصطلح
(ٔ)

السرقات بٌن الرفض أو االستهجان أو القبول.

فابن رشٌق ٌذهب إلى أن " اتكال الشاعر على
(ٕ)

السرقة ببلدة وعجز ،وتركه كل من سبق إلٌه جهل ،ولكن المختار له عندي أوسط الحاالت".
أما ابن األثٌر فنجده أحٌانا ً ٌقول ... :ذلك من أحسن السرقات"...

(ٖ)

وفً مواضع أخرى ٌقول":

(ٗ)

 ...ولٌس فً السرقات الشعرٌة ،أقبح من هذه السرقة"...

وهناك بعض المواقؾ النقدٌة األخرى لنقاد كانوا أكثر اعتداالً فً تقدٌم تصوراتهم حول هذه
العبلقات بٌن النصوص وإخراجهم للسرقات من دابرة االتهام ،وذلك باستخدام مصطلحات أخرى
كالمواردة أو التضمٌن أو االقتباس ...وؼٌرها" .سبل أبو عمرو بن العبلء :رأٌت الشاعرٌن ٌتفقان
فً المعنى وٌتواردان اللفظ ،ولم ٌلق واحد منهما صاحبه ولم ٌسمع شعره؟ قال :تلك عقول رجال
توافقت على ألسنتها ،وسبل أبو الطٌب المتنبً عن مثل ذلك فقال :الشعر جادة ،وربما وقع الحافر
على موضع الحافر"(٘).
أما فً النقد العربً الحدٌث فقد عانى هذا المصطلح من تعدد فً التسمٌات ،حٌث ظهر بعدة
صٌاؼات وترجمات نذكر منها":
ٔ -التناص أو التناصٌة.
ٕ -النصوصٌة.
ٖ -تداخل النصوص أو النصوص المتداخلة.
ٗ -النص الؽابب.
٘ -النصوص المهاجرة(والمهاجر إلٌها).
 -ٙتضافر النصوص.
)ٔ) المصدر نفسه ،ص.ٔ7-ٔٙ
)ٕ) القٌروانً ،أبو علً الحسن بن رشٌق األزدي ،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ،ط٘ ،تحقٌق :محمد محًٌ
الدٌن عبد الحمٌد ،دار الجٌل ،جٕٔ98ٔ ،م ،صٔ.ٔ8
)ٖ) ابن األثٌر ،ضٌاء الدٌن ،المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر ،تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد،
المكتبة العصرٌة ،صٌدا ،بٌروت ،جٕٔ99٘ ،م ،ص.ٖٙ8
)ٗ) المصدر نفسه ،جٖ ،ص.ٕ٘9
)٘) القٌروانً ،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ،جٕ ،ص.ٕ89
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-7النصوص الحالة والمزاحمة.
(ٔ)

-8تفاعل النصوص".

وقد تناول الدكتور محمد مفتاح هذا المصطلح وحدد مفهومه بقوله ":التناص هو تعالق
نصوص مع نص حدث بكٌفٌات مختلفة" .وذكر نوعٌن أساسٌٌن من التناص هما:
ٔ -المحاكاة الساخرة(النقٌضة) التً ٌحاول كثٌر من الباحثٌن أن ٌختزل التناص فٌها.
ٕ -المحاكاة المتعدٌة(المعارضة) التً ٌمكن أن نجد فً بعض الثقافات من ٌجعلها الركٌزة
(ٕ)

األساسٌة للتناص.

وفً تطبٌق نظرٌة (التناص) على شعرنا العربً ،وجدنا باإلضافة إلى التناص الببلؼً:
كاالقتباس ،والتضمٌن...إلخ ،ثبلثة أبواب شعرٌة كبرى وأساسٌة تتجلى فٌها هذه النظرٌة بؤنصع
(ٖ)

صورها ،وهً (النقابض) الشعرٌة ،و(السرقات )الشعرٌة ،و(المعارضات) الشعرٌة.

وٌشٌر الدكتور أحمد الزعبً إلى أن االقتباس والتضمٌن ،شكبلن من أشكال التناص
ٌستخدمان بؽرض أداء وظٌفة فنٌة أو فكرٌة منسجمة مع السٌاق الروابً أو السٌاق الشعري،
سواء أكان هذا التناص ،نتاجا ً تارٌخٌا ً أم دٌنٌا ً أم أدبٌاً ،وهذا ما ٌطلق علٌه (التناص المباشر) ،إذ
ٌقتبس النص بلؽته التً ورد فٌها من اآلٌات واألحادٌث والقصص ،أما التناص ؼٌر المباشر فهو
تناص ٌستنتج استنتاجا ً وٌستنبط استنباطا ً من النص ،وهو تناص األفكار والرإى أو الثقافة ،نتاجا ً
روحٌا ً ال حرفٌاً ،فالنص ٌفهم من خبلل تلمٌحاته وإٌماءاته وشفراته وترمٌزاته.

(ٗ)

وترى الدكتورة ربى عبد القادر "أن االقتباس واالستشهاد والتضمٌن ،وما شابه ذلك فً النقد
القدٌم ،هً مصطلحات تدخل ضمن مفهوم التناص فً صورته الحدٌثة ،ولكن االختبلؾ ٌكمن فً

)ٔ) المؽٌض ،تركً ،التناص فً معارضات البارودي ،أبحاث الٌرموك ،األردن ،مجلد ،9عددٕٔ99ٔ ،م،
صٓ.9
)ٕ) مفتاح ،محمد ،تحلٌل الخطاب الشعري (استراتٌجٌة التناص) ،طٖ ،المركز الثقافً العربً ،الدار البٌضاء،
بٌروتٔ98٘ ،م ،صٕٕٔ.
)ٖ) عزام ،محمد ،النص الغابب ،تجلٌات التناص فً الشعر العربً ،صٕٔ.
)ٗ) الزعبً ،أحمد ،التناص نظرٌا ا وتطبٌقا ا ،طٔ ،مكتبة الكتانً ،أربد ،األردنٔ99٘ ،م ،ص.ٔٙ
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تشعب مصطلح التناص ،ولكن المصطلح األوحد من هذه المصطلحات القدٌمة الذي ٌبدو ألصقها
(ٔ)

بالتناص هو التضمٌن .فالتضمٌن كالتناص عبارة عن تداخل النصوص".

ومن هذا كله نستنتج أنّ العرب لم تعرؾ مصطلح (التناص) فً قراءتها النقدٌة ،ولكن العرب
استخدمت مصطلحات نقدٌة قرٌبة من هذا المصطلح ومرادفة له فً المعنى ،ومن هذه
المصطلحات االقتباس والتضمٌن والسرقات التً تدل على استفادة البلحق من السابق فً األلفاظ
والمعانً وتؤثٌر السابق بالبلحق ،وقد كان مصطلح التضمٌن من أقرب المصطلحات فً المعنى
للتناص الحدٌث ،ولكن استخدامات التضمٌن ال تصل الستخدامات التناص ،فالتناص أعم وأوسع
من التضمٌن )ٕ(.إذن العبلقة بٌن مصطلحً(التضمٌن) و(التناص) عبلقة عموم وخصوص.

)ٔ) الرباعً ،ربى عبد القادر ،التضمٌن فً التراث النقدي والبالغً ،رسالة ماجستٌر ،جامعة الٌرموك ،األردن،
ٔ997م ،صٕٓٓ.ٕٓٔ-
)ٕ) المساعٌد ،عواد صباح حسن ،النقابض فً شعر علً بن الجهم ،رسالة ماجستٌر ،جامعة آل البٌت ،االردن،
ٕٕٔٓم ،ص.ٔ8
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٘-أهمٌة دراسة التناص.
لقد حظً مصطلح التناص حدٌثا ً باهتمام وتركٌز بالؽٌن من جانب نقاد الحداثة المشهورٌن،
وقد أدى هذا االهتمام الكبٌر بموضوع التناص إلى شٌوعه وتفخٌم أثره وربما تهوٌله فً دراسات
الٌوم ،لٌحتل مكانة بارزة فً الدراسات النقدٌة المعاصرة.
وتكمن أهمٌة التناص فٌما ٌحمله من مفاهٌم ٌمكن توظٌفها عند قراءة النص ،واالستفادة منها
فً التحلٌل كما أنه ٌقوم على البحث فً ما بٌن النصوص ،وقراءة ما حولها ،وذلك للوقوؾ على
العبلقات والشٌفرات واإلشارات والرموز والنصوص الؽاببة والمؽٌبة ،ثم تناصات األفكار من
المقروء الثقافً الذي ٌتضمنه النص وٌوحً به ،وهذا ما جعل "إٌكو" ٌركز على عبارة "المشً
خارج النص" الستنباط شٌفراته ونتاجاته وترمٌزاته(ٔ) ،فالمصطلح ٌع ُّد إضافة جدٌدة إلى حقل
الدراسات النقدٌة األدبٌة الحدٌثةٌ ،ثرٌها وٌعلً منها ،بوصفه بإرة جامعة للمعارؾ والخبرات
والثقافات اإلنسانٌة كلها ،ولهذا كله ٌستحق أن نطلق علٌه (جامع النص) كما فً قول "جٌرار
(ٕ)

جٌنٌت".

وقد أكد بعض الدارسٌن "أن دراسة التناص شًء ال مناص منه؛ ألنه ال فكاك لئلنسان من
شروطه الزمانٌة والمكانٌة ومحتوٌاتها ،ومن تارٌخه الشخصً ،أي من ذاكرته ،فؤساس إنتاج أي
نص هو معرفة صاحبه للعالم ،وهذه المعرفة هً ركٌزة تؤوٌل النص من قبل المتلقً أٌضا ً "(ٖ)،
وبرهنه على صحة هذه المسلمة ،فقد جدت دراسات لسانٌة ،ولسانٌة نفسانٌة فً السنوات األخٌرة
لصٌاؼة عدة نظرٌات ،تحاول ضبط اآللٌات التً تتحكم فً عملٌة اإلنتاج والفهم ،فالتناص " إذن
(ٗ)

هو وسٌلة تواصل ال ٌمكن أن ٌحصل القصد من أي خطاب لؽوي بدونه".

)ٔ) الزعبً ،أحمد ،التناص نظرٌا ا وتطبٌقا ا ،صٖٔ.
)ٕ) كٌوان ،عبد العاطً ،التناص القرآنً فً شعر أمل دنقل ،ص.ٔ7
)ٖ) مفتاح ،محمد ،تحلٌل الخطاب الشعري (استراتٌجٌة التناص) ،صٖٕٔ.
)ٗ) المصدر نفسه ،صٖٗٔ.ٖٔ٘-
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-ٙأسالٌب التناص.
إن التناص ظاهرة لؽوٌة معقدة تستعصً على الضبط والتقنٌن ،إذ ٌعتمد فً تمٌزها على
ثقافة المتلقً وسعة معرفته وقدرته على الترجٌح ،لكن هناك مإشرات تجعل التناص ٌكشؾ عن
نفسه ،وٌوجه القارئ لئلمساك به ،ومن هذه المإشرات التبلعب بؤصوات الكلمة ،والتصرٌح،
والمعارضة ،واستعمال لؽة وسط معٌن ،واإلحالة على جنس خطابً برمته ،حٌث إنّ هذه
(ٔ)

المإشرات تجعل النص ٌُقرأ بعدة تشاكبلت وإنّ كانت تلتقً فً بإرة معٌنة واحدة.
وقد قسم بعض النقاد والدارسٌن التناص إلى قسمٌن بحسب القصد أو عدمه:
األول :ؼٌر مقصود وؼٌر واضح فً الؽالب ،كما أنه شًء الزم للنص.

الثانً :مقصود ،إذ ٌعً فٌه المبدع ما ٌنقل حٌن ٌدخل فً (معارضة) أو حٌن ٌنقل تعبٌراً أو موقفا ً
(ٕ)

أو ؼٌر ذلك من المعطٌات الثقافٌة.

وقد نظر الدكتور محمد مفتاح إلى التناص من زاوٌة أخرى ،قد تكون مختلفة بعض الشًء
عن سابقتها ،وهذه الزاوٌة تنطلق من فكرة ( المصادر التً أخذ عنها المإلؾ) ،فوجد أنّ التناص
ال ٌخرج عن واحد من اثنٌن( :داخلً أو خارجً) ،وٌقصد بالداخلً "أنّ الشاعر قد ٌمتص آثاره
السابقة أو ٌحاورها أو ٌتجاوزها ،فنصوصه تفسر بعضها بعضاً ،وتضمن االنسجام فٌما بٌنها ،أو
تعكس تناقضا ً لدٌه إذا ما ؼٌر رأٌه ،ولذلك فإن الدراسة العلمٌة تفترض تدقٌقا ً تارٌخٌا ً لمعرفة
سابق النصوص من الحقها "،وأما التناص الخارجً فٌقضً" بؤن ٌحاور الشاعر أو األدٌب
نصوصا ً سبقته أو وازته زمانٌاً".

(ٖ)

وأضاؾ الدكتور محمد مفتاح تقسٌما ً ثالثا ً للتناص وفق آلٌات مختلفة منها (التمطٌط) وهو
ٌحصل بؤشكال متنوعة ،وأهمها الجناس بالقلب والتصحٌؾ ،وٌقصد بها (الكلمة المحور) ،فالقلب
مثل :كلمة (قول) وعكسها (لوق) ،والتصحٌؾ مثل :كلمة (نخل -نحل) ،وأما الكلمة المحور فقد
)ٔ) مفتاح ،محمد ،تحلٌل الخطاب الشعري (استراتٌجٌة التناص) ،صٖٔٔ.
)ٕ) عبٌدات ،مٌساء أحمد ،التناص فً شعر مصطفى وهبً التل (عرار) ،رسالة ماجستٌر ،جامعة آل البٌت،
األردنٕٓٓ7 ،م ،ص.ٖٓ-ٕ9
)ٖ) مفتاح ،محمد ،تحلٌل الخطاب الشعري (استراتٌجٌة التناص) ،صٕ٘ٔ.
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تكون أصواتها مشتتة طوال النص ،مكونة تراكما ً ٌثٌر انتباه القارئ الحصٌؾ ،ومن أقسام
(ٔ)
التمطٌط أٌضا ً ،الشرح ،واالستعارة ،والتكرار ،والشكل الدرامً ،وأٌقونة الكتابة.
وهناك آلٌات أخرى للتناص منها :اإلٌجاز ،وهو أن ٌستقصً الشاعر أو األدٌب أجزاء الخبر
المراد ضرب المثل به .وأورد مفتاح عناوٌن أخرى للتناص ،منها فً الشكل والمضمون ،ومنها
(ٕ)

المقصدٌة.

وٌطالعنا الدكتور " أحمد الزعبً" برأي آخر ٌذهب فٌه إلى أنّ التناص – وفقا ً لطبٌعة وحجم
النص المؤخوذ ُك ّبلً أو جزءاً -وٌكمن فً قسمٌن هما:
(أ) -التناص المباشر ،حٌث ٌقتبس النص بلؽته التً ورد فٌها ،مثل اآلٌات واألحادٌث واألشعار
والقصص .وهذا النوع هو الذي س ّماه النقاد العرب القدامى بـ"السرقات" والقسم األكبر منهم ال
ٌجٌزونه منطلقٌن من فكرة أنّ  " :الحافر ال ٌقع على الحافر" أما المحدثون من النقاد فٌطلقون علٌه
تسمٌة االجترار(ٖ) ،ومن أنواع هذا القسم:
ٔ-االقتباس ،وهو " :أن ٌضمن الكبلم نظما ً كان أم نثراً شٌبا ً من القرآن أو الحدٌث"(ٗ) ،وٌجب أن
ٌكون االقتباس دون تنبٌه ،أي على أنه لٌس من القرآن أو ؼٌره ،كما ٌقال فً أثناء الكبلم ،قال
تعالى كذا ،أو قال الرسول ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ كذا ...فإن ذلك حٌنبذ ال ٌكون اقتباسا ً(٘).
ٕ-التضمٌن ،وهو" :أن ٌضمن الشاعر شٌبا ً من شعر الؽٌر ،مع التنبٌه علٌه إن لم ٌكن مشهوراً
عند البلؽاء"( ،)ٙأو بتعرٌؾ أدق كما ٌعرفه ابن رشٌق " :هو قصدك إلى بٌت من الشعر أو قسٌم،
فتؤتً به فً آخر شعرك ،أو فً وسطه"(.)7

)ٔ) مفتاح ،محمد ،تحلٌل الخطاب الشعري (استراتٌجٌة التناص) ،ص.ٕٔ7-ٕٔٙ
)ٕ) المصدر نفسه ،صٖٔٔ.
)ٖ) الزعبً ،التناص نظرٌا ا وتطبٌقٌا ا ،ص.ٔٙ
)ٗ) البدري ،فرج حكمت ،معجم آٌات القتباس ،دار الحرٌة للطباعة ،ودار الرشٌد للنشر ،بؽدادٔ98ٓ ،م،
صٓٔ.
السٌرا فً مدح خٌر الورى ،طٔ ،تحقٌق :علً
)٘) ابن جابر ،األندلسً الهوّ ريّ ،محمد بن أحمد بن علً ،الحلة ّ
أبو زٌد ،عالم الكتب ،بٌروتٔ98٘ ،م ،ص.ٙ7
) )ٙالقزوٌنً ،جبلل الدٌن محمد بن عبد الرحمن الخطٌب ،اإلٌضاح فً علوم البالغة ،طٗ ،دار إحٌاء العلوم،
بٌروتٔ998 ،م ،جٔ ،صٖ.ٖ8ٗ-ٖ8
) )7القٌروانً ،ابن رشٌق ،العمدة فً محاسن الشعر ،جٕ ،صٕٓ.7
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فالتضمٌن صورة من صور االقتباس ،إال أن االقتباس ٌنصرؾ إلى القرآن الكرٌم والحدٌث
النبوي الشرٌؾ ،فً حٌن ٌنصرؾ التضمٌن إلى الشعر عموماً ،ولعل الؽاٌة من " إدراج كبلم
الؽٌر فً أثناء الكبلم لقصد تؤكٌد المعنى أو لترتٌب النظم"(ٔ).
(ب) -التناص ؼٌر المباشر ،وهو الذي ٌستنتج استنتاجا ً من النص ،وهذا ما ندعوه ب"تناص
األفكار" أو (المقروء الثقافً) أو (الذاكرة التارٌخٌة) التً تستحضر نتاجاتها بروحها أو بمعناها ال
(ٕ)

بحرفٌتها أو لؽتها أو نسبها إلى أصحابها.

واستجاز األكثرون من قدامى النقاد هذا النوع وعدوه

إثراء للنص مدركٌن أنه ال ٌمكن لؤلدٌب أن ٌُفلت منه بحال من األحوال ،وهذا ما ٌطلق علٌه
بعض المحدثٌن بـ"االمتصاص" .وهناك من ٌذكر قسما ً جدٌداً ٌقوم على ذوبان النص القدٌم فً
النص الحدٌث ذوبانا ً كلٌا ً  ،قابما ً فً أساسه على عملٌة هدم القدٌم وإعادة بنابه من جدٌد ،مطلقا ً
علٌه تسمٌة "الحوار" ،وهذا النوع هو األكثر خفا ًء .والقسم الثالث أطلق علٌه "االجترار" وهو
التعامل مع النص الؽابب على أنه نص دخٌل ،فبل تتم عملٌة الهدم والبناء وال ٌكون النص المنتج
خلٌطا ً كٌمٌاوٌا ً ال تنفصل أجزاإه(ٖ) .وسنتناول بعض مصطلحات التناص ؼٌر المباشر لؽرض
التوضٌح ،حٌث ٌقسم إلى عدة أقسام ومنها:
ٔ -االمتصاص والتحوٌر :هو استلهام الشاعر لمضمون نص سابق أو مؽزاه أو فكرته ،حٌث ٌقوم
بإعادة صٌاؼة هذا المؽزى أو المضمون أو الفكرة من جدٌد بعد امتصاصه وتشربه ،من دون أن
ٌكون فً النص الجدٌد حضور لفظً واضح ،أو ذكر صرٌح للنص السابق ،ولعل التناص
االمتصاصً الذي ٌقوم على إذابة النصوص الؽاببة ،وتشربها وإعادة صٌاؼتها فً لؽة جدٌدةٌ ،عد
من أصعب انواع التناص ،وأعمقها ،حٌث تظهر من خبلله قدرة األدٌب أو الشاعر المبدع على
التبلعب باللؽة والمعانً ،وإخضاعها ألدواته الفنٌة الخاصة ،حٌث ٌقوم المبدع بصهر تلك اللؽة،

)ٔ) مطلوب ،أحمد ،معجم النقد العربً القدٌم ،دار الشإون الثقافٌة العامة ،بؽدادٔ979 ،م ،جٔ ،صٖٖ٘.
)ٕ) الزعبً ،أحمد ،التناص نظرٌا ا وتطبٌقٌا ا ،ص.ٔٙ
)ٖ) بنٌس ،محمد ،ظاهرة الشعر المعاصر فً المغرب (مقاربة بنٌوٌة تكوٌنٌة) ،طٔ ،دار العودة ،بٌروت،
ٔ979م ،صٖٕ٘ ،وٌنظر :المراشدة ،عبد الباسط ،التناص فً الشعر العربً الحدٌث (السٌاب ودنقل ودروٌش
نموذجاا) ،طٔ ،دار ورد للنشر والتوزٌع ،دمشقٕٓٓٙ ،م ،ص.٘ٙ
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معٌداً تشكٌلها فً بناء لؽوي جدٌد ٌختلؾ عن البناء القدٌم ،وؼالبا ً ما تكون الوظٌفة الفنٌة للتناص
االمتصاصً كامنه فً نقل تجربة األدٌب(ٔ).
ٕ-اإلحالة الرمزٌةٌ" :قصد بها وجود نصوص فً النص الحاضن مما ال ٌنسب إلى شخص بعٌنه؛
أي منعدمة المصدر المحدد ،وإنما هً نصوص مشتركة بٌن الجمٌع؛ كاإلحاالت واإلشارات إلى
قضٌة ،أو اإلحالة واإلشارة إلى موضوع أو مناخ ثقافً ،ومن ذلك اإلحالة إلى األمثال واألساطٌر
والخرافات ،والخوارق ،واإلشارة إلى حادثة ،أو قصة ،أو عادة ،أو موروث ثقافً"(ٕ) ،وٌرى
الدكتور (جمٌل حمداوي) أن اإلحالة هً "ؼالبا ما نجد الكاتب ٌوظؾ بعض الكلمات أو العبارات
التً توحً بإشارات أو إحاالت مرجعٌة رمزٌة أو أسطورٌة.".....
ٖ-المحاكاة الساخرة :حٌث ٌلجؤ المبدع إلى توظٌؾ المقتبس أو المستنسخ بطرٌقة حرفٌة دون أن
ٌبدع فٌها(ٖ).
ٗ-المعارضة :وهً أن ٌقول شاعر قصٌدة فً موضوع ما على أي بحر وقافٌة ،فٌؤتً شاعر آخر
فٌعجب بهذه القصٌدة لجانبها الفنً أو لصٌاؼتها الممتازة ،فٌقول قصٌدة على نفس البحر والقافٌة،
وفً نفس موضوعها أو مع انحراؾ ٌسٌر عنها ،فٌؤتً بمعان أو صور بإزاء األولى تبلؽها فً
الجمال الفنً ،أو تسمو علٌها بالعمق أو حسن التعلٌل ،أو جمال التمثٌل ،أو فتح آفاق جدٌدة فً
المعجب ،أو المعترؾ ببراعته
باب المعارضة [ ،]...فالمعارض ٌقؾ من صاحبه موقؾ المقلد
َ
على كل حال ،ومُناط المعارضة هو الجانب الفنً وحسن األداء [ ،]...وال ٌلزم أن ٌكون
المتعارضان متعاصرٌن بخبلؾ المناقضة فً ذلك ،وإن اتفقا فً وحدة البحر والقافٌة ثم الموضوع
ؼالباً ،وفً أنهما فنا المنافسة والمباراة بوجه عام(ٗ).
٘ -النص الموازي :هو عبارة عن مجموعة من العتبات المحٌطة داخلٌا وخارجٌا تساهم فً
إضاءة النص وتوضٌحه ،كالعناوٌن واإلهداء واألٌقونات والكتابات والحوارات والمقدمات

)ٔ) ٌنظر :نٌازى ،شهرٌار ،وحسٌنى ،عبدهللا ،أشكال التناص النصً ،نص مقامات الهمذانً أنموذجا ا ،مجلة
الجمعٌة العلمٌة اإلٌرانٌة ،للؽة العربٌة وآدابها ،فصلٌة محكمة ،العددٕٓٔٔ ،ٔ7م ،صٕٔ.ٖٔ-
)ٕ) عون ،خالد محمد علً ،التناص فً قصٌدة البردونً ،أبً تمام ،عروبة الٌوم ،دراسة وصفٌة تحلٌلٌة،
ملتقى أهل الحدٌث ،منتدى اللؽة العربٌة وعلومها ،www.ahlalhdeeth.com ،تارٌخ الدخول.ٕٓٔ٘-ٔٓ-ٕٔ ،
)ٖ) حمداوي ،جمٌل ،آلٌات التناص ،مجلة أقبلم الثقافٌة ،www.aklaam.net ،تارٌخ الدخول.ٕٓٔ٘-ٔٓ-ٕٔ ،
)ٗ) الشاٌب ،أحمد ،تارٌخ النقابض فً الشعر العربً ،طٖ ،مكتبة النهضة المصرٌة ،القاهرةٔ998 ،م،
ص .7-ٙ
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والتعٌٌن الجنسً ....وعلى الرؼم من موقعها الهامشً ،فإنها تقوم بدور كبٌر فً مقاربة النص،
ووصفه سواء من الداخل أم الخارج.
-ٙالتهجٌن أو األسلبة :وهو المزج بٌن لؽتٌن اجتماعٌتٌن فً ملفوظ لؽوي وأسلوبً واحد ،وهذا
ٌعبر عن البولوفونٌة (التعددٌة) اللؽوٌة القابمة على تعدد األصوات واللؽات واألسالٌب والخطابات
والمنظورات السردٌة .وهذا التعدد فً الحقٌقة ٌعبر عن التعددٌة االجتماعٌة واختبلؾ الشخصٌات
فً الوعً والجذور االجتماعٌة والطبقٌة(ٔ).
وقد ذهب إبراهٌم رمانً إلى التمٌٌز بٌن مفهوم النص الؽابب وتوظٌؾ التراث العربً القدٌم،
إذ ٌقول ":ولم ٌعد النص الؽابب اجتراراً لنص أخر على النمط القدٌم "التضمٌن" ،وإن عثرنا على
هذا الضرب فً المتن الشعري الحدٌث .بل ؼدا توظٌفا ً معقداً فً أؼلب األحاٌٌنٌ ،ولد تفاعبلً
خصبا ً بٌن النصوص ،أي تناصا ً ٌثري مناخا ً مؽاٌراً لؤلصل ،تتدخل فٌه عناصر هذا النص
(ٕ)

الؽابب ،وتتزامن فً عمق الطبقات النصٌة".

وقد ذهب بعض النقاد إلى دراسة التناص وفق أنماط خاصة ،حٌث قسموه إلى (ظاهر وخفً)
وجعلوا له أ ُطراً مضمونٌة متفرعة ،فجعلوه فً األسطورة والتارٌخ والنصوص الدٌنٌة واألدبٌة ...
الخ ،فقد جعلوا تنظٌرهم ٌتمحور حول اإلطار الفنً لعملٌة التناص ،فتحدثوا عن المخفً أو
الشفاؾ والواضح أو بقلب المضمون المرجعً...إلخ ،وقد تعاملوا بجهودهم النقدٌة حول
(ٖ)

المضامٌن المطروحة فً التناص كالمضامٌن الدٌنٌة واألسطورٌة واألدبٌة...إلخ.

)ٔ) العامري ،لٌلى ،مفهوم التناص ،شبكة الفصٌح لعلوم اللؽة العربٌة ،قسم علوم اللؽة العربٌة،
 ،www.alfaseeh.comتارٌخ الدخولٕٓٔ٘-ٔٓ-ٕ٘ ،م.
)ٕ) رمانً ،إبراهٌم ،النص الغابب فً الشعر العربً الحدٌث ،مجلة الوحدة ،س٘ ،عٔ988 ،ٗ9م ،صٖ٘.
وٌنظر :المراشدة ،التناص فً الشعر العربً الحدٌث ،صٖ٘.
)ٖ) المصدر نفسه ،ص.ٙ9
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الفصل األول
التناص األدبً واللغوي فً شعر ابن سهل األندلسً

ٔ-التنـــــاص الشعــــري.
ٕ-التنـــــاص مع األمثال.
ٖ-التنـــــاص مع اللغـــة.
ٗ-التنـــــاص النحــــوي.
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التناص األدبً.
إن للتناص األدبً دوراً مهما ً فً إثراء لؽة النص الشعري ،وتحوٌله إلى قوة دافعة تثري
التجارب األدبٌة للشعراء ،ونقل رإٌتهم ومبتؽاهم إلى المتلقً ،فقد كانت العودة إلى التراث هدفا ً
ؼنٌا ً ٌختاره الشاعر لمنح نصه قٌما ً جمالٌة.

(ٔ)

وٌرى الشاعر "صبلح عبد الصبور" أن للتراث الشعري سٌطرة ال ٌكاد ٌفلت منها أي شاعر،
وٌجب أن ٌفهم الشاعر المعاصر تراثه الشعري واألدبً وأن ٌعٌه ،حتى ٌتؽلؽل فً نفسه وٌصبح
جزءاً من تكوٌنه ،وٌستطٌع من خبلله أن ٌصل إلى أسلوبه الخاص ،والشاعر فً هذا المستوى
ٌتجاوز التراث عادة ،فٌضٌؾ إلٌه جدٌداً وال ٌؤوي إلى ظله ،بل ٌخرج إلى باحة التجربة الواسعة،
وٌحس إحساسا ً عمٌقا ً بسٌطرته على اللؽة ،بل على الشعر.

(ٕ)

أما أحمد الزعبً ،فٌرى أنّ التناص األدبً هو تداخل نصوص أدبٌة مختارة ،قدٌمة وحدٌثة،
شعراً أو نثراً مع نص القصٌدة أو الرواٌة األصلً ،بحٌث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر
اإلمكان على الفكرة التً ٌطرحها المإلؾ ،أو الحالة التً ٌجسدها وٌقدمها فً القصٌدة أو
(ٖ)

الرواٌة.

فقد تتضمن القصٌدة تناصات أدبٌة متنوعة فً مختلؾ أجزابها ،وذلك بسبب حتمٌة اندماج
المقروء الثقافً فً ذاكرة الشاعر ،الذي تم تسربه إلى عالم القصٌدة من خبلل اللؽة أو األسلوب أو
الصورة أو الرإٌة إلى ؼٌر ذلك ،وقد تكون تلك التناصات األدبٌة أو الثقافٌة مباشرة أو ؼٌر
مباشرة ،بمعناها أو بمبناها ،بوعً أو دون وعً .وقد أشار روالن بارت إلى هذه المسؤلة بقوله
"إن كل نص هو نسٌج من االقتباسات والمرجعٌات واألصداء ،وهذه لؽات ثقافٌة قدٌمة وحدٌثة

)ٔ) إسماعٌل ،نداء علً ٌوسؾ ،التناص فً شعر محمد القٌسً ،رسالة ماجستٌر ،جامعة النجاح الوطنٌة ،نابلس،
فلسطٌنٕٕٓٔ ،م ،صٖٓٔ.
)ٕ) ٌنظر :عبد الصبور ،صبلح ،قراءة جدٌدة لشعرنا القدٌم ،منشورات اقرأ ،بٌروت ،ص.ٔ9-ٔ8
)ٖ) الزعبً ،التناص نظرٌا ا وتطبٌقٌا ا ،صٕٗ.
26

 ،...فاالقتباسات التً ٌتكون منها النص مجهولة المصدر ولكنها مقروءة ،فهً اقتباسات دون
(ٔ)

عبلمات تنصٌص".

)ٔ) الزعبً ،التناص نظرٌا ا وتطبٌقٌا ا ،ص.ٕٔ7
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ٔ-التناص الشعري.
إن مقولة "الشعر دٌوان العرب" تدل على أن من ٌبحث عن الثقافة العربٌة القدٌمة ٌجدها فً
الشعر ،وهذا ما جعل الشعراء ٌنهلون من أشعار القدماء حسبما تقع علٌه أعٌنهم ،وما تسمع به
آذانهم ،ولعل جل اهتمامهم كان ٌنصبُّ على حفظ الشعر ورواٌته ،وكان أول اهتمام لمن تظهر
علٌه الشاعرٌة وقول الشعر هو االطبلع على نتاج اآلخرٌن وحفظه ،لذا كان الشعر مورداً ؼزٌراً
ٌحاول الشعراء المبتدبون وؼٌر المبتدبٌن النهل منه ،ألن ذلك ٌصقل الموهبة وٌطورها.
وال شك فً أن الشاعر ،عند قول الشعر ونظمهٌ ،تبادر إلى ذهنه شًء مما حفظه ،أو سمع به
من الشعراء اآلخرٌن .وقد ٌكون هذا بوعً كامل ٌوظفه فً قصٌدته أو بؽٌر وعً ،األمر الذي
(ٔ)

ٌجعله ٌستفٌد من تجارب الشعراء اآلخرٌن.

وٌبدو لمن ٌعاٌن شعر ابن سهل األندلسً ٌجد أنه أفاد من تراث الشعر العربً ،وهذا ٌدلل
على اتساع ثقافته الشعرٌة .فقد استقى ابن سهل بعض مادته الشعرٌة من أحد شعراء العصر
الجاهلً ،وهو الشاعر الجاهلً "امرإ القٌس" ،فقد وظؾ الشاعر ابن سهل شطرٌن من سٌنٌته
فً قوله(ٕ):
رض هِـجرانً بدٌل َ النوى وقلْ:
وقال :ا َ
ــلوي للــذي حــل َّ مــــنك بـــً
س ّ
أُنـادي ُ

( لعل َّ مناٌانا َت َح َّولنَ أبإسا )
أخرسا)
( كؤنً أانادي أو أُكلّ ُم َ

وهذان البٌتان ٌتناصان مع بٌتً امرئ القٌس حٌن قال(ٖ):
بـع القـَـدٌم ِب َع ْس َـعـسا
أَل َّمـا على
َّ
الـر ِ

أخرســــا
كؤنً أنادي أو أك ّل ُم
َ
لَـعل َّ َمـناٌانا َت َح َّولـنَ أبإســـا

َو َبدَّ ْل ُ
ت قـرحـا ا دامــٌا ا بــعــد صــحـة

إن هذا التناص جاء من دون تحوٌر أو تؽٌٌر ،فهو من باب التضمٌن المباشر ،ولعل ذلك
ٌرجع إلى كون الشاعر ابن سهل فً وضع مشابه ألمرئ القٌس ،ولذلك وجد فً النص القدٌم
صوتا ً مماثبلً لصوته.
)ٔ) المساعٌد ،عواد صباح حسن ،التناص فً شعر علً بن الجهم ،رسالة ماجستٌر ،جامعة آل البٌت ،األردن،
ٕٕٔٓم ،صٗ.ٙ
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕ.ٕٙ
)ٖ) دٌوان امرئ القٌس ،طٖ ،تحقٌق :محمد أبو الفضل إبراهٌم ،دار المعارؾ ،مصرٔ9ٙ9 ،م ،ص ٘ٓٔ.
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وهناك ملمح آخر ٌتعلق بالتقدٌم والتؤخٌر فً ترتٌب الشطرٌن األخٌرٌن ،فابن سهل أخر
الشطر الثانً من البٌت األول فً النص القدٌم ،ولعل الهندسة الصوتٌة التً اعتمدت على تكرار
لفظ "أًنادي" هً التً دفعت الشاعر إلى ذلك  ،كما ٌبلحظ أن المنادى فً بٌت ابن سهل هو شًء
معنوي او حالة وجدانٌة فً شخصٌة الشاعر ،فً حٌن جاء المنادى فً بٌت امرئ القٌس حقٌقٌا ً؛
ألنه ٌتكلم مع بقعة حقٌقٌة واقعة فً منطقة "عسعس" ،ونرى أن الشاعر ابن سهل ترك الحدٌث
عن األطبلل الحقٌقٌة ،التً هً من مكونات الحٌاة فً عصر ما قبل اإلسبلم ،إلى الحدٌث عن
الحٌاة الوجدانٌة التً ؼدت تناظر أطبلل الجاهلٌٌن على المستوٌٌن النفسً والحضاري ،فكل من
الشاعرٌن ٌعبر عن تجربته بدرجة عالٌة من الواقعٌة ،فهما أبناء بٌبتهما وٌعكسان مقومات
عصرٌهما.
ثم ٌخوض الشاعر "ابن سهل" تجربة ثانٌة فً تناصه مع "امرئ القٌس" ،حٌث ٌشبه الشاعر
ابن سهل نفسه بجلمود صخر ،مستدعٌا ً كلمة " ِم َكرّ " وذلك فً قوله(ٔ):
ذر إن لم أ ُعِ دْ َزور اة
ل َك ال ُعـــ ُ

ولَ ْو قٌل َ  :أحسنَ ث َّم اعـــ َتـــ َذ ْر

عل ُ
خـر
ِـمت بؤ ِّن ًَ ُجلمو ُد َ
صــ ٍ

فـلــــو أننً ُعـــ ُ
دت قـــالواِ :م َك ّر

فقد استمد الشاعر ابن سهل هذه الصفة من صورة امرئ القٌس التً رسمها لفرسه ،ولعل
الشاعر عالم بؤن المتلقً ٌدرك أصل هذه الصورة التناصٌة ،لذلك أتى بهذا السٌاق الؽزلً مضمنا ً
معنى قول الشاعر" امرئ القٌس "(ٕ):
بر معا ا
ِم َك ِّر ِم َف ِّر ُم ْق ٍ
بل ُمدْ ٍ

خر ح َّطه السٌل ُ من َع ِل
كجلمو ِد َ
ُ
ص ٍ

فقد استعار الشاعر ابن سهل هذه الصورة التناصٌة من تراثه األدبً ،واستطاع أن ٌنقل
مبلمحها من صورة الفرس إلى صورته فً معاودته للمحبوب.
ثم ٌُلزم الشاعر" ابن سهل" نفسه بذنب الؽرام ،وال ٌبالً حتى لو كان الموت نهاٌته ،وذلك
(ٔ)

ألن نفسه هً التً دعته إلى هذا الشقاء بحبها للمحبوب ،كما دعت نفس "عصام"

العلٌاء فجعلته ملكا ً هماماً ،وقد بلور الشاعر هذه الفكرة فً بٌتٌن من الشعر قاببلً (ٕ):

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٔ.ٔٙ
)ٕ) دٌوان امرئ القٌس ،ص.ٔ9
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عصاما ً إلى

ذنب غـــرامً
لز ُم َنفسً ع َن َك َ
سؤ ُ ِ

ف َمن بدمً إن ُح َّم فٌ َك حِمامً

دعتنً لل ّ
شقاء كما دعت
ونفسً َ

صام
العلٌاء ن ُ
عِ صاما ا إلى َ
فس عِ ِ

ففً البٌت الثانً تناص مباشر مع شًء من التحوٌر مع قول (النابؽة الذبٌانً) فً وصؾ
نفس عصام ،وهً النفس التً شرفت بذاتها ،فنالت العلٌاء بكدها واجتهادها ٌقول(ٖ):
ـــر واإل ْقـــدامـــــــَا
وعلّ َم ْتــ ُه الـ َك ّ
َ

س عصـــ ٍام ســـ ّودَ َ
ت عِ صا َما
َن ْفـــ ُ
وصــــ ٌّ َر ْت ُه َمــــــلِــــــكـــا ا ُهـ َمـــــا َمــــا ا
َ

وجاو َز األ ْقوا َمـــا
حتى َعال،
َ

لقد استلهم الشاعر ابن سهل األندلسً من نفس عصام ،الدعوة إلى تحقٌق األمر المراد
والجري وراءه حتى الحصول علٌه ،ولكن نفس عصام دعته إلى العلٌاء ،بٌنما نفس ابن سهل
دعته إلى الشقاء بالحب ،وهذا التناص ممٌز ،ألن الشاعر نقل داللة البٌت إلى معناه الخاص به،
وهذا هو دٌدن أؼلب الشعراء فً التناص؛ ألن الشاعر ٌعبر عن حٌاته وتجاربه فً عصره؛ لذلك
فإن الشاعر ٌنقل الفكرة التً تعبر عن ظروفه الحٌاتٌة .وسٌرد ذكر هذا البٌت الحقا ً فً التناص
مع األمثال.
ثم ٌخوض الشاعر تجربة أخرى مع شعراء العصر الجاهلً ،فنجده ٌنتاص مع بٌت من أبٌات
الشاعر(األعشى الكبٌر) ،فٌقول(ٗ):
صطلً بِها
فبتنا قرٌ َن ًْ لوع ٍة َن ْ

النار ال َّندى والمحلّ ُق
كؤ ّنا َعلى
ِ

وهذا البٌت ٌنتاص مع بٌت األعشى الكبٌر فً مدح المحلق بن َخ ْنثم بن شداد بن ربٌعة .وفٌه
ٌقول(ٔ):

)ٔ) عصام :هو عصام بن شهبر الجرمً حاجب ،النعمان ابن المنذر .كــان من أشد النــاس بؤسا ً وأبٌنهم لســانا ً
وأحزمهم رأٌاً .وكان على جل أمر النعمان ،ولم ٌكن فً بٌت قومه أدنى منه .فقال له رجل :كٌؾ نزلت هذه
المنزلة من الملك وأنت دنا األصل؟ فقال( :نفس عصام سودت عصاما .....وعلمته الكر اإلقداما)ٌ .نظر:
العسكري ،أبو هبلل ،جمهرة األمثال ،طٕ ،تحقٌق :محمد أبو الفضل إبراهٌم وعبد المجٌد قطامش ،دار الفكر،
بٌروت ،جٕٔ988 ،م ،صٕٖٔ.
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٔٓ.
)ٖ) دٌوان النابغة الذبٌانً ،طٕ ،شرح وتقدٌم :عباس عبد الستار ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروتٔ98ٙ ،م ،ص.ٙ9
)ٗ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٕٗٙ
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ُت َ
رور ٌْ ِن ٌصطلٌانها
ب ل َم ْق َ
ش ُّ

َ
النار ال ّندى والمحلّ ُق
وبات َعلى
ِ

وهذا التناص جاء بتكرار القالب الصٌاؼً "على النار الندى والمحلق" فهو أقرب إلى
التضمٌن .وهو ال ٌخلو من داللة اجتماعٌة ونفسٌة ولؽوٌة ،ولذلك وظفه الشاعر إلضفاء تلك
المعانً والدالالت على القصٌدة ،فهذا التركٌب ٌولد فً ذهن المتلقً الصفات التً ٌمتلكها
الممدوح من الكرم والؽنى والثروة والجاه ،وهذه الخصال تعكس الطبقة االجتماعٌة والمركز
االقتصادي للممدوح ،ونجد أن نص األعشى ٌولد اإلحساس بالتفاإل ونٌل العطاء.
أما نص ابن سهل فقد زحزح هذه الداللة وجعلها فً سٌاق ؼزلً ،وقد وضع ابن سهل لفظة
"كؤنا" فً النص الحاضر للداللة على التشبٌه والمقاربة ،محل "بات" الدالة على رسوخ العمر فً
النص الؽابب ،وذلك من أجل زحزحة أنظار المتلقً وإخراج الشطر من سٌاقه الداللً إلى إطار
شعري بداللة جدٌدة.
شاعر آخر فً الؽزل حٌث ٌقول(ٕ):
ثم ٌواصل الشاعر ابن سهل تجربة التناص مع
ٍ
مال َعرا َب ٌة
ه َُو لِ ْل َغرا َب ِة فً َ
الج ِ

ا
راٌة ِب ٌَمٌِِنه
أَ َخ َذ ال َمحاسِ نَ

وهذا البٌت ٌنتاص مع قول الشاعر اإلسبلمً (الشماخ بن ضرار) فً مدح "عرابة
(ٖ)

األوسً"

بعد أن أكرمه عند قدومه إلى المدٌنة ،فقال مادحا ً(ٗ):
ٌ
راٌة رفع ْ
إذا مــا
ِت لمـجدٍّ

بــالٌمٌن
تلقاهــا عرابـة
ِ

)ٔ) دٌوان األعشى الكبٌر  ،مٌمون بن قٌس ،شرح وتعلٌق :د محمد محمد حسٌن ،دار النهضة العربٌة للطباعة
والنشر ،بٌروت ،صٕٕ٘.
)ٕ) دٌوان ابن سهل األندلسً ،طٔ ،تحقٌق :محمد فرج دغٌم ،دار الؽرب اإلسبلمً ،بٌروتٔ998 ،م،
ص٘.ٖٙ
)ٖ) عرابة :هو عرابة بن أوس بن قٌظً بن عمرو بن زٌد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج ،أحد
أصحاب النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم  ،وأتى النبً فً ؼزوة أحد لٌؽزو معه ،فرده فً ؼلمة استصؽرهم،
ومنهم عبدهللا بن عمر بن الخطابٌ .نظر :األصفهانً ،أبً الفرج ،األغانً ،طٖ ،تحقٌق :إحسان عباس ،وإبراهٌم
السعافٌن ،وبكر عباس ،دار صادر ،بٌروتٕٓٓ8 ،م ،ج ،9صٖ.ٔ9
)ٗ) دٌوان الشماخ بن ضرار الذبٌانً ،تحقٌق :صبلح الدٌن الهادي ،دار المعارؾ ،القاهرةٕٓٓ9 ،م ،ص.ٖٖٙ
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وهنا خالؾ الشاعر ابن سهل الداللة اللؽوٌة فً بٌت الشماخ؛ ألن الشماخ ذكر هذا البٌت فً
المدح والتمجٌد بكرم وشجاعة الممدوح "عرابة األوسً" ،بٌنما جاءت الداللة فً بٌت ابن سهل
فً الؽزل والجمال فً وصؾ محبوبه موسى ،وهذا األسلوب ٌدلل على قوة الشاعر ابن سهل
ونباهته فً نقل الصورة الجمالٌة إلى محبوبه.
ثم نجد نموذجا ً آخر للتناص الشعري وذلك فً قول ابن سهل متؽزالً بمحبوبه موسى(ٔ):
شوقًِ وموسى ٌَ ُ
تؤ َ َّملْ لَ َظى َ
ش ُّب ُه

نار عِ ْندَ ها َخ ٌْ ُر ُموقِد
َت ِجدْ َخ ٌْ َر ٍ

فالنص الجدٌد ٌُضمِّن المصراع الثانً من قصٌدة (الحطٌبة) ٌمدح فٌها "بؽٌض بن مرة "
حٌث قال فٌه(ٕ):
متى تؤت ِه َت ْعشو إلى ضوءِ نار ِه

نار عِ ْندَها َخ ٌْ ُر ُموقِد
َت ِجدْ َخ ٌْ َر ٍ

ففً هذا النوع من التناص نجد أنه لم ٌطرأ على النص المتناص أي شكل من أشكال التطوٌر
أو التحوٌل للعبارة األصلٌة ،أما فً داللتها فنجد أن كبلً من النصٌن سلك معنىً خاصاً ،فبٌت
الحطٌبة فً المدح ،بٌنما بٌت ابن سهل فً الؽزل.
ثم ٌنتقل الشاعر فً تناصاته الشعرٌة لٌخوض فً أؼراض الشعر األخرى ،فمن الؽزل
والمدٌح ٌنتقل إلى الرثاء ،وربما ٌبالػ الشاعر ابن سهل فً الحزن وعظم األسى ،وذلك بعد رحٌل
السلطان أبً الحجاج عن بنً فاخر ،حٌث ٌصؾ حال قومه بعده فٌقول(ٖ):
س ٌْ ُت ُم ٌو َم فق ِد ِه
بنً
أم َ
فاخر ْ
ٍ

كؤنج ِم أ ُ ْف ٍق فار َق ْت بدرها ال ِّت َّما
ُ

فهو ٌنظر فً هذا البٌت إلى بٌت (أبً تمام) من قصٌدة فً رثاء حمٌد الطوسً ،حٌن ٌقول(ٗ):
كؤنَ َبنً َن ْبهان ٌَ ْو َم َوفات ِه

ن ِْجو ُم ْسماءِ َخ َر مِنْ َب ٌْنِها ال َبد ُر

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.99
)ٕ) دٌوان الحطٌبة ،الحطٌبة ،جرول بن أوس ،تحقٌق :ن .أ .طه ،القاهرةٔ9٘8 ،م ،صٔ.ٔٙ
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس  ،صٔ.ٔ9
)ٗ) دٌوان أبً تمام ،بشرح الخطٌب التبرٌزي ،طٕ ،قدم له :راجً األسمر ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروتٔ99ٗ ،م،
جٔ ،ص.ٖٙ9
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فصور الشاعر ابن سهل حال قبٌلة بنً فاخر بعد موت ملكهم كنجوم السماء التً ٌفارقها
البدر ،وذلك لقدر مقامه بٌن أهله وعشٌرته ،فهنا ٌشٌر إلى عظمة الملك ومكانته بٌن قومه وأهله،
حٌث ٌوجد ربط فً تحوٌل الصورة المادٌة المتمثلة فً المال الذي كان ٌهبه الملك إلى الصورة
المعنوٌة فً اختفاء نور النجوم بعد أن فارقها البدر.
شاعر آخر فٌقول(ٔ):
ثم ٌخوض الشاعر تجربة أُخرى فً مدحه للوالة ،فٌتناص مع
ٍ
ت
غٌر منب ٍ
فلو أنَّ ُعوداا مادَ فً ِ

ألبصر َتها من شدَّ ِة َّ
هو ُم ٌَّدا
الز ِ

وهذا البٌت ٌنتاص مع قول (البحتري)(ٕ):
َفلَ َو أنَّ ُم ْ
ف َغٌر ما
ش َتاقا ا َت َك ْل َ

فً ُو ْس ِع ِه لَ َم َ
شى إل ٌْ َك ال ِم ْن َب ُر

لقد نقل الشاعر ابن سهل معنى المدٌح الذي هو الفكرة الربٌسٌة فً بٌت البحتري إلى ممدوحه
الوالً ،لكن ابن سهل ؼٌر حركة المشً التً استعارها البحتري للمنبر ،وجعلها حركة قٌد وتماٌل
للمنابر ،فجاءت الصورة أكثر انسٌابا ً ومبلبمة فً وصؾ الممدوح وذكر فاعلٌة الحب التً تطال
الجمادات فضبلً عن األحٌاء.
ثم ٌواصل الشاعر ابن سهل تناصاته الشعرٌة مع شعر كبار الشعراء وذلك فً قوله(ٖ):
ف َ
ولكنْ ف ُ
شبٌ ِ
ب
السٌفِ َك َّ
ِراق ّ

وما ِب ْ
فارق
ص ْبرهُ
الحب َ
َّ
اختٌِاري َ

ففً هذا البٌت ٌنتاص مع الشاعر (أبً الطٌب المتنبً) حٌن قال(ٗ):
ف ك َّفـه
برغم شبٌب فارق السٌـــ ُ
ُ

قٌان
وكــانا على الِـعـــالت ٌَل َت ِ

فقد تناص الشاعر ابن سهل مع بٌت المتنبً فً ذكر شبٌب ،وهو شبٌب بن جرٌر العقٌلً،
الذي خرج على كافور اإلخشٌدي ،وقصد دمشق فحاصرها ،وكان سبب موته أن ألقت علٌه امرأة
رحى ،فصرعته وانهزم من كان معه(ٔ).

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٔٓٙ
)ٕ) دٌوان البحتري ،طٖ ،تحقٌق :حسن كامل الصٌرفً ،دار المعارؾ ،مصرٔ9ٙٗ ،م ،المجلدٕ ،صٖ.ٔٓ7
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.77
)ٗ) دٌوان المتنبً ،أبو الطٌب أحمد بن الحسٌن ،بشرح أبً البقاء الكعبري ،المسمى بالتبٌان فً شرح الدٌوان،
تحقٌق :مصطفى السقا ،وإبراهٌم األٌباري ،وعبد الحفٌظ شلبً ،دار الفكر ،بٌروت( ،د.ط ،د.ت) ،ص .ٗ89
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لقد صور ابن سهل طبٌعة فراقه لحبٌبه موسى بفراق السٌؾ لشبٌب ،أي ال ٌفرقه ؼٌر الموت،
فجاء هذا التصوٌر لٌإكد مدى حبه وتعلقه بالفتى موسى .وشبٌب لم ٌفارق السٌؾ باختٌاره ولكن
أُجبر على فراقه ،وكذلك ابن سهل لم ٌفارق حبه لموسى ،ولكنه أُجبر على فراقه بعد أن رحل عن
إشبٌلٌة.
ثم ٌنتقل ابن سهل إلى بٌت آخر من أبٌات المتنبً فٌنتاص معه فً موضوع آخر ،وذلك فً
رثاء أبً الحجاج من بنً فاخر ،فنجده ٌقول(ٕ):
وأصبح َط ْرفا ا ل أرا َك بِ ِه أعمى
َ

أع َق ْ
بالبإس مِنك وبال ُّنعمى
بت
لقد ْ
ِ
وهو ٌنظر إلى بٌت المتنبً فً رثاء جدته(ٖ):

أرا َك ب ِه أعمى
ولكـن َط ْرفــا ا ل َ

ْ
علً لضٌقها
َومـا
انسدت الدُنٌا َّ

فقد صور ابن سهل حاله عند فراق السلطان أبً الحجاج بؤنه ال ٌرى شٌبا ً بعده وٌؽدو
كاألعمى عند فراقه؛ وذلك لشدة حبه وإخبلصه له ،وقد تحولت حٌاته إلى البإس بعد أن كان
ٌعٌش العٌش الرؼٌد فً ظل ما ٌمنحه السلطان ،وهً الصورة التً رسمها المتنبً بعد فراق جدته
التً كانت هً أساس الحب والحنان الذي ٌلجؤ إلٌهما فً حٌاته.
شاعر آخر ،لٌنشا تناصا ً شعرٌا ً جدٌداً حٌث
ثم ٌخوض الشاعر ابن سهل تجربة أُخرى مع
ٍ
ٌقول(ٗ):
أخــالقُ ُه ُخلِ َق ْت مِنْ ناضِ ِر َّ
ْ
َــر
الزه ِ

ِصٌــانَ منه كمــا
س ُه َر َّو َع الع ْ
فبؤ ُ

وهذا البٌت ٌتناص مع قول (ابن زٌدون ،تٖٗٙهـ)(٘):

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة دؼٌم ،ص٘.7
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٓ.ٔ9
)ٖ) دٌوان المتنبً ،ص.٘78
)ٗ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٗٗٔ.
)٘) ابن زٌدون ،أحمد بن عبدهللا المخزومً أبو الولٌد ،دٌوان ابن زٌدون ،طٕ ،تحقٌقٌ :وسؾ فرحات ،دار
الكتب العربٌة ،بٌروتٔ99ٗ ،م ،صٕٗٔ.
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كابتسام الــور ِد َعـنْ لــإلــإ َطــل

ْ
َـــرت أخــالقــكم فـابتسمـت
َزه

وال شك أن هناك تناصا ً بٌن البٌتٌن ،فالمدلول الذي جمع بٌنهما هو األخبلق المثمرة ،وهذا
الجمع هو من قبٌل استحضار الصفات المتبلزمة؛ لذلك أخرج ابن سهل صورة ابن زٌدون من
رومانسٌتها فً تعاملها مع األلفاظ إلى صورة تجمع بٌن القوة الوداعة المتولدة من نضارة الزهر.
إن المتؤمل فً نص ابن سهل ٌجد أن أخبلق ممدوحه مخلوقة من ناضر الزهر؛ بٌنما تقرأ فً
نص ابن زٌدون أن األخبلق هً التً تزهر؛ أي هً خالقة ولٌست مخلوقة ومن ثم ٌكون معنى
بٌت ابن زٌدون أقوى ،ولعل ابن سهل أراد أن ٌخفؾ من حالة المبالؽة المفرطة فً قول ابن
زٌدون ،فلجؤ إلى هذه الصٌاؼة الجدٌدة ،فاألخبلق عند ابن سهل لٌست مخلوقة من كل زهر بل من
ناضرها ،أما ابن زٌدون فاكتفى بـ "زهرت" فقط إال أنه أضاؾ ابتسامة الورد على هذه األخبلق،
فالشاعر ٌتعامل مع النصوص القدٌمة بوعً ،وٌحاورها بما ٌتبلءم مع متطلبات عمله وبما ٌقتضٌه
المقام.
وقد استقى الشاعر من شعراء أندلسٌٌن آخرٌن ،فتناص مع شعر بعضهم عن طرٌق
االمتصاص والتحوٌر .ومن ذلك تعالقه النصً مع شعر (ابن عمار ،ت ،)ٗ77وٌقول ابن سهل(ٔ):
ُ
كالثمر
الهامات
ح مِنْ َف ْوقِها
َتلُو ُ
ِ

ب
ض ٌ
س ْم َر ال َق َنا فً َك ِّف ِه قُ ُ
كؤنَّ ُ
ومعنى هذا البٌت نجده فً قول ابن عمار(ٕ):
أ ْث َمرت ُرمــحـــ َك مِنْ رإوس مـلـــوكــهم

عشق ُمثمِراا
رأٌت ال ُغــصــنَ ٌُ ُ
َ
لَ ْما

فهنا نلمس امتصاصا ً لمعانً النص الؽابب ،والذي حدث هو إعادة صٌاؼة المعنى فً تراكٌب
جدٌدة ،فهناك استبدال للدوال الحاصل بٌن "سمر القنا/رمحك" و "قضب /الؽصن" و"الهامات
/ورإوس" و "تلوح /رأٌت" فكل هذه االستبداالت أعطت للنص الحاضر مظهراً من الجدة
والتؽٌٌر ،وجعلت النص الؽابب ٌحٌى من جدٌد ،حٌث نجد تعانقا ً بٌن النصٌن ،وهذا التعانق مرده
إلى تشبٌهات تعارضها شعراء األندلس ،فجاءت استخداماتهم لها متقاربة ،وهً صور الرماح
المثمرة برإوس األعداء ،وهً صور كثٌرة التردد فً شعر الشعراء األندلسٌٌن.
)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٗٗٔ.
)ٕ) دٌوان ابن عمار ،أبو بكر محمد بن عمار ،تحقٌق :صبلح خالص ،فً دراسة تحت عنوان ابن عمار :دراسة
أدبٌة وتارٌخٌة مع جمع شعره ،مطبعة الهدى ،بؽدادٔ9٘7 ،م ،صٖ.ٔ9
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والشك أنّ وراء هذا اإلبداع األدبً الذي ٌمتلكه ابن سهل موهبة مبدعة تجمع أشتات المظاهر
فً الوجود ،وتوؼل إلى أبعاد التجارب فً النفس .إن موهبة الشاعر ابن سهل بكل عوامل نمابها
عبرت عن تجربة ذاتٌة ،تستند إلى الثقافة األدبٌة كعامل من عوامل الثراء الفكري ،ولعل هذا
الثراء ّ
مثل تجربة ثقافٌة سكنت مخٌّلة الشاعر ،وذابت فٌها مندؼمة باإلحساس؛ لتشكل فً تجربته
تشكٌبلً جمالٌاًٌ ،صعب عزله عنها ،وهذا ما ٌدلل على قوة الشاعر ابن سهل األندلسً ونبوؼه.

ٕ -التناص مع

األمثال.

المثل :جملة من القول مقتطعة من الكبلم أو مرسلة بذاتهاُ ،تنقل ممن وردت فٌه إلى مشابه ٍه
بدون تؽٌٌر(ٔ).
وربما كانت األمثال من أدق األمور استدالالً على عقلٌة الشعوب وعاداتها؛ ألنها تمثل عامة
الشعب وال تقتصر على طبقة دون أخرى؛ ولذلك قٌل :إن األمثال " تراث العامة والخاصة وواحد
من أهم المكونات األدبٌة(ٕ)" .وقٌل عنها بؤنها ":أدب العرب ،ومرآة صادقة تتجلى فٌها صور
األمم ،وما علٌها من أخبلق وعادات ،وأن األمة ال ترقى إلى العمران ،أو تتآلؾ لها لؽة ،إال وهً
تنطق "األمثال" ألنها ؼرس الحكمة ،ونبت الخبرة ،ومقٌاس األدب(ٖ)".
وٌعد المثل تجربة أمة وخبرات شعبٌ ،صؾ كثٌراً من أطوار الحٌاة بآمالها واآلمها،
وظواهرها النفسٌة ذات األبعاد العمٌقة الؽور والجذور فً واقع اإلنسان والمجتمع(ٗ) ،فهً تنشؤ
من الوسط االجتماعً الذي تعامل معها الشعراء تعامبلً واعٌاً ،فاستحوذت على قلوبهم ،فؤخذوا
ٌرصعون بها أقوالهم بالشكل الذي ٌمنحها طاقة إٌحابٌة ،قادرة على التؤثٌر فً نفس المتلقً بما
ترفده من قوة تعبٌرٌة ،وصٌػ ببلؼٌة فصٌحة تتمثل باإلٌجاز ،ودقة التشبٌه ،وجودة الكتابة(٘).

)ٔ) مصطفى ،إبراهٌم ،وآخرون ،المعجم الوسٌط ،ط٘ ،مكتبة الشروق الدولٌة ،دار الدعوة ،اإلسكندرٌة ،مصر،
ٕٔٔٓم ،مادة (مثل) ،ص ٗ٘.8
)ٕ) لجنة أدباء األقطار العربٌة ،الحكم واألمثال ،دار المعارؾ ،مصرٔ9٘ٙ ،م ،ص.8
)ٖ) باشا ،أحمد تٌمور ،األمثال العربٌة ،طٕ ،مطابع دار الكتب العربٌة ،مصرٔ9٘ٙ ،م ،المقدمة ،صٕ.
)ٗ) زلزلة ،محمد صادق ،مقدمة كتاب ،مجمع األمثال العامٌة والبغدادٌة وقصصها ،طٔ ،تقدٌم :د عناد ؼزوان،
دار اإلرشاد للطباعة والنشر ،سورٌإٓٓٙ ،م ،ص.9
)٘) المعاضٌدي ،فازع حسن رجب ،المضامٌن التراثٌة فً الشعر العراقً الحدٌث ،أطروحة دكتوراه ،كلٌة
اآلداب ،جامعة بؽدادٔ99٘ ،م ،صٓٔٔ.
36

ً
لفظٌة
تمتلك األمثال قٌمة كبٌرة ،ومدلوالً واسعاً ،لشٌوعها بٌن الناس ،واتخاذها صٌاؼة ً
محددة ،وٌقوم تركٌزها على التهذٌب والتعلٌم(ٔ) ،وحملها كثٌراً من المعانً ،واستثارتها كثٌراً من
اإلٌحاءات ،وتجسٌدها كثٌراً من التجارب والخبرات اإلنسانٌة العامة ،ولقد شؽؾ العرب بهذا اللون
من القول ،فشاع فً كبلمهم وكثر فً تراثهم(ٕ).
لقد جاء توظٌؾ المثل فً الشعر العربً فً األندلس لخدمة أؼراضهم فً نصوصهم
المختلفة ،فهو مادة تراثٌة تزٌد من جمال النص األدبً ،وتمنحه سمة الصدق ،وقد ّ
وظفه الشعراء
ومعان ،وزٌنوا به موضوعاتهم
فً مواقؾ شتى ،وأتموا فٌه ما ٌنقصهم من عبارات وألفاظ
ٍ
الشعرٌة ،والشاعر ابن سهل واحد من الذٌن استلهموا األمثال ،وتناصوا معها ،ؼٌر أنه لم ٌكن
مكثراً فً هذا النوع من التناص ،إذ ال نجده ٌوظؾ األمثال فً أشعاره ّإال فً سبعة مواضع،
سؤوردها مرتبة على حروؾ المعجم.
لقد تناص ابن سهل مع أمثال عربٌة مستوحاة من واقع البٌبة العربٌة القدٌمة ،منها ما قٌل فً
الجود والكرم ،من مثل" :أجود من كعب بن مامة"(ٖ) .وكعب بن مامة من الشخصٌات المعروفة
المعبرة عن بعض القٌم العربٌة الخالدة ،وذلك ألن كعبا ً آثر رفٌقه النمٌري على نفسه بؤن أعطاه
ماءه لٌرتوي ،فمات كعب بن مامة من العطش فٌما نجا النمٌري(ٗ) ،فظلت هذه الشخصٌة
التارٌخٌة تسري مسرى األمثال عند الناس جمٌعا ً ،تبٌانا ً لكرمها ،ودعوة للناس إلى السٌر على
منوالها ،وقد استقى الشاعر ابن سهل من القٌم والعادات اإلسبلمٌة من جود وكرم وعدل وسخاء،
موظفا ً بعض األمثال العربٌة ،فٌذكر مثبلً آخر فً العدل من قول العرب "أعدل من عمر" ،وعمر
كما هو معروؾ الخلٌفة الثانً لرسول هللا محمد (صلى هللا علٌه وسلم) ،وهو الذي تضرب به
أروع األمثال فً العدل واإلنصاؾ ونصرة المظلومٌ .قول الشاعر مشٌراً إلى المثلٌن المذكورٌن
فً بٌت واحد(٘):
و َمنْ ُت ُ
ٌر ُت ُه
حدِّث َجدْ َواهُ وسِ َ

ب وعنْ ُع َمر
والعدْ ِل عنْ َك ْع ٍ
الجو ِد َ
فً ُ

)ٔ) الخولً ،لطفً ،فً عالم التراث الشعبً ،الموسوعة الصؽٌرة (ٓٗ) ،منشورات وزارة الثقافة والفنون
العراقٌة ،بؽدادٔ979 ،م ،صٔٔٔ.
)ٕ) رزق ،صبلح ،نثر أبً العالء المعري ،دراسة فنٌة ،طٔ ،دار الثقافة العربٌة ،القاهرةٔ98٘ ،م ،صٕٓٓ.
)ٖ) المٌدانً ،أبو الفضل ،أحمد بن محمد المٌدانً النٌسابوري ،مجمع األمثال ،تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبد
الحمٌد ،دار المعارؾ ،بٌروت ،جٔ ،صٖ.ٔ8
)ٗ) المصدر نفسه ،جٔ ،صٖ.ٔ8
)٘) دٌوان ابن سهل ،طبعة دؼٌم ،ص.ٔٙ9
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وقد وظؾ الشاعر ابن سهل هذٌن المثلٌن؛ لٌدلل على كرم الخلٌفة وعدله ،فهاتان الصفتان قد
اجتمعتا فً شخص كان له من الحب والتبجٌل فً قلب الرعٌة الشًء العظٌم ،ولكن القصٌدة لم
تفصح عن شخصٌة الممدوح ،ألن الشاعر مدح أكثر من ملك ،فلم ٌذكر اسمه ولم ٌشر إلى
الشخص الممدوح.
ثم ٌستقً ابن سهل من األمثال العربٌة مثبلً آخر لٌنتاص معه ،وذلك فً قوله(ٔ):
الجفا
تدعنً َب ْعدَ َ
ل ْ

أتـــمـ ّنـى ُ
ـً ُحنٌنْ )
(خ َّف ْ

أ ْن َ
س ِرٌرتـً
ت تــَدْ ري َ

باس ٍم وعـــــٌنْ
دونَ شكٍ ْ ،

وشهٌدي فً كل ِّ مــا

أدَّ عــــٌــ ِه َفـــــتــَى ُر َعـــٌنْ

إن هذا المثل ٌضرب لكل ٌابس وقانط ،وهذا ما ٌتناص الشاعر معه فً المدح ،وهو ٌخاطب
الممدوح وٌطلب منه الوصل وال ٌتركه متمنٌا ً "خفً حنٌن"(ٕ) موظفا ً إٌاه فً عجز البٌت مستؽبلً
داللته الموسٌقٌة ،فضبل ُ عن انسجامه مع وزن القصٌدة وقافٌتها.
ثم ٌنتاص ابن سهل مع مثل شعبً آخر وهو "ضربة الزب"(ٖ) ،وهو ٌضرب مثبلً فً الشًء
الواجب البلزم ،وٌوظفه فً موضوع الؽزل بؽبلمه موسى ،وٌشتكً من هذا الحب والمحبوب
الجابر ،وال حٌلة لدٌه سوى الحب الذي فرضه علٌه المحبوب من الواجب البلزم ،وكؤنه أصبح
الصبر علٌه واجبا ً ال انفكاك منه كضربة الزب ،مع تحرٌم الشفاعة والوساطة ،قاببلً متظلما ً من
محبوبه(ٗ):
أوردتنً َ
ـور ٍد
أموسى لقـد
َ
ش َّر َم ِ

الصنابع
ِرعونٌ َكفُو ُر
وما أنا ف َ
ِ

(ض َ
َج َ
لزبٍ)
علت
بر َ
الص َ
علً َّ
َّ
ربة ِ

وحر َ
مت أن آتــــً إلٌ َك بشـافِع
َّ
إم ّ
الطبابِـع
وح َ
ِذاري أن ُتر َمى بلـ ِ

ُ
أموت وإ ّنمــا
أسـفـً أنً
ومــا َ

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٗٓ.
)ٕ) المٌدانً ،مجمع األمثال ،جٔ ،ص  .ٕ٘ٙوٌنظر :الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمر ،المستقصى من
أمثال العرب ،طٕ ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروتٔ987 ،م ،جٔ ،ص٘ٓٔ.
)ٖ) الثعالبً ،أبً منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعٌل ،ثمار القلوب فً المضاف والمنسوب ،تحقٌق :محمد
أبو الفضل إبراهٌم ،دار المعارؾ ،القاهرةٔ9ٙ٘ ،م ،صٔ.ٙ8
)ٗ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص .ٕٖ8وٌنظر :مثل ذلك فً ،ص.ٔ97
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وٌصل الشاعر فً البٌت األخٌر إلى ؼاٌة العشق والهٌام؛ إذ إنه ال ٌؤسؾ على موته كمداً من
الحب ،وإنما ما ٌحذره هو خوفه على المحبوب من ألسنة الناس الذٌن سٌصفونه بصفات مذمومة
من لإم الطبابع؛ ألنه قتل المحبوب ،وفً هذا داللة واضحة على فرط الحب وشدة التعلق
بالمحبوب.
ثم ٌنتقل الشاعر إلى َطرْ ق داللة جدٌدة ،وهً الندم ،حٌث ٌضمن مثبلً عربٌا ً هو قولهم " :قرع
سن الندم "(ٔ) ،وهذا المثل ٌتضمن داللة الندم على ما فرط المر ُء فٌه وندم علٌه .وقد تمكن
الشعراء من توظٌؾ هذا المثل فً سٌاقات متنوعة ،فمن ذلك ما قاله ابن سهل (ٕ):
حت فً َمرآ َك ُم َ
وسر ُ
قلة ناظِ ري
َّ

نادم
لقد طال َ َقرعً ،بعدَ ها ،سِ نَّ
ِ

ففً عجز البٌت ٌشٌر الشاعر إلى المثل ،مسخراً داللته فً التعبٌر عن الندم على ما مضى
من عمره ،وهو ٌركض وٌلهث وراء اللذات ،ؼارقا ً فً الذنوب التً منها حبه لموسى وؼزله
الؽلمانً الذي عاشه طوال حٌاته؛ ثم ٌإكد ابن سهل قرع سن الندم ،وما جناه من ذنوب ،بعد أن
تاب أكثر الناس ورجعوا إلى هللا وقرعوا باب التوبة بعد ذنوبهم .وثمة أبٌات أخرى قالها فً
الحجٌج ،وكٌؾ ٌطلب الحاج العفو والمؽفرة ،وٌقرع سن الندم على ما فرط فً جنب هللا ،ولكن
ابن سهل فً هذه األبٌات خابؾ من بقابه وإصراره على الذنوب ،فٌقول مضمنا ً المثل مرة
أخرى(ٖ):
الصفا
وح ّطوا رجابً فً رجا َز ْم َزم َّ
َ

َ
وخلّـوا ال ُمنى تج َم ْع َغلٌالا وناقعا

ص أقـوا ٌم وأسلـــمنــً الهــوى
تخلّ َ

علـً ال َمـطامـعا
سدَّت
َّ
ـق َ
إلى ُعلَ ٍ

ـول ب َق ْرعِهــ ْم
هُــ ُم دخـلُوا َ
باب ال َق ُب ِ

سبـً أن أبقى لسِ ّنـ ًَ قـــارعــا ا
وح
َ
َ

باق على
وهذا اعتراؾ واضح من ابن سهل على إصراره على الذنوب ،وٌحتسب فً نفسه ٍ
طرق باب الندم بسبب االستمرار فً معصٌة هللا.

)ٔ) المٌدانً ،مجمع األمثال،جٕ ،ص٘.ٖ8
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٔ97
)ٖ) المصدر نفسه ،صٖٕٗ.
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ثم ٌخوض الشاعر تجربة شعرٌة أخرى فً تناصه مع األمثال العربٌة فٌقول(ٔ):
هــــذا أوانُ فضٌحتـــً ل َّبٌــــ َك ٌــا

روس
داعً الهوى ل عِ طـــ َر بعـ َد َع
ِ

سمـــت
أو َمـا ترى األ ٌّـــا َم كــٌف تب ّ

بوس
عن
وصل موسى بـعد ُط ِ
ِ
ول ُع ِ

فٌستلهم الشاعر ابن سهل المثل العربً كامبلً بحروفه ومعانٌه وهذا ما ٌصطلح علٌه -كما
أسلفنا -بالتناص المباشر وهو من باب التضمٌن .فٌقال لمن ال ٌُدخر عنه نفٌس "ال عطر بعد
عروس"(ٕ) ،حٌث صور الشاعر ابن سهل المبالؽة فً حبه لموسى ،حتى إنه أصبح حدٌث
الساعة ،ألنه لم ٌستطع أن ٌخفً سر حبه فً قلبه ،بل أعلنه للمؤل حٌث كان ذلك الحب ٌسري من
الشاعر مسرى الدم فً الجسد ،ولم ٌقؾ الشاعر عند هذا األمر ،بل افتدى محبوبه بكل ما ٌملك،
وجعله أول كل شًء فً حٌاته ،وال شًء أحب إلٌه فً هذه الحٌاة وال عطر بعد عروس وال ٌؤتً
أحد بعده فً الحب.
ثم ٌنتقل الشاعر ابن سهل إلى أمثال أخرى لٌجسد التجربة االجتماعٌة التً ٌعٌشها من خبلل
(ٖ)

حبه لموسى ،فٌضمن المثل القابل "ما المر ُء مؤخوذ بزل ِة جار ِه"

وهذا المثل ٌقال فً عدم

محاسبة المرء على أخطاء جاره ،ألن كل إنسان مسإول عن نفسه ،وكل شخص ٌحاسب على
أخطابه ،فٌقول ابن سهل(ٗ):
ما المر ُء مؤخوذاا َ
بزلّ ِة جار ِه

ٌا َوج ُد شؤ َن َك والفإادَ َ
وخلّنً

فهنا ٌنتاص ابن سهل مع مثل شعبً لٌبرِّ ئ محبوبه من ذنب الحب؛ ألنه ؼٌر مؤخوذ بزلة
جاره ،وأن الشخص المحاسب عن الحب هو ابن سهل؛ ألنه هو الذي وقع فً شباك الحب ،وهو
الذي ارتكب جرٌمة الؽرام فً حب الؽلمان ،ولشدة حبه وتعلقه بموسى لم ٌُرجع الذنب إلٌه ،بل
جعل كل الخطؤ علٌه وبرأ محبوبه من زالت محبه ،وأخلص له باعترافه بالذنب ،وأنكر علٌه ذلك
األمر حتى ال ٌإاخذ علٌه.

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٖ.ٕٙ
)ٕ) المٌدانً ،مجمع األمثال ،جٕ ،صٕٔٔ .الزمخشري ،المستقصى فً أمثال العرب ،جٕ ،صٖ.ٕٙ
)ٖ) المصدر نفسه ،جٕ ،ص٘ٓ٘.
)ٗ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٗ٘ٔ.
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ثم ٌستقً ابن سهل مورداً آخر من موارد األمثال العربٌة المشهورة ،وهو قولهم " :نفس
عصام سودت عصاما ً "(ٔ) ،وهذا المثل ٌضرب فً نباهة الرجل من ؼٌر قدٌم ،وهو الذي تسمٌه
العرب "الخارجً" ٌعنً أنه خرج بنفسه من ؼٌر أولٌة كانت له ،من باب االعتداد بالنفس
واالعتماد على النفس فً الوصول إلى المبتؽى ،وفً المثل قالوا أٌضا ً "كن عصامٌاً ،وال تكن
عظامٌا ً"(ٕ) ،فٌوظؾ ابن سهل المثل األول فٌقول(ٖ):
دعتنً لل ّ
شقاء كما دعت
ونفس َ

صام
العلٌاء
ُ
عِ صاما ا إلى َ
نفس عِ ِ

فهنا ٌقلب الشاعر مضمون المثل بٌنه وبٌن عصام ،إذ إن نفسه دعته للشقاء بٌنما نفس عصام
دعته إلى العلٌاء ،فٌذكر وجه االختبلؾ بٌن نفسه ونفس عصام على سبٌل التمثٌل بالقلب.
لقد استعان أؼلب الشعراء بتراثهم العرٌق للوصول إلى الهدؾ المنشود ،وإٌصال الرسالة التً
ٌنبؽً إٌصالها من خبلل هذا التراث المجٌد( األمثال) بما تحمله من حكمة وإٌجاز للمعنى بلفظ
مختصر وصٌاؼة فنٌة .ومن بٌن هإالء الشعراء ابن سهل األندلسً ،الذي وجد فً (األمثال) من
الحكم وإٌجاز المعنى وقوة التؤثٌر فً المتلقً ،ما دفعه إلى استلهام األمثال وتوظٌفه إٌاها فً
أشعاره؛ إلضفاء جمالٌة على نصوصه ،وجعلها رافداً لمعانٌه ،جامعا ً بٌن التراث واألصالة التً
ٌبحث عنها الشاعر األندلسً؛ إلثبات شخصٌته وهوٌته العربٌة التً ٌسعى دابما ً لتؤصٌلها
وتجدٌدها من خبلل تناصاته التراثٌة األصٌلة ،فهو كمن ٌُرصع شعره بالوشً ،وٌطرزه بؤلوان
الربٌع ،وٌضخ فٌه المعنى ،لٌصوغ حلة جدٌد ًة تتبلءم مع معطٌات عصره وتراثه.

)ٔ) الخراشً ،سلٌمان بن صالح ،المنتقى من أمثال العرب وقصصهم ،طٔ ،دار القاسم للنشر والتوزٌع ،الرٌاض،
ٕٓٓ7م ،ص.ٔ٘8
)ٕ) المصدر نفسه ،ص .ٔ٘9المٌدانً ،مجمع األمثال ،جٕ ،صٖٖٔ.
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٔٓ.
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ٖ-التناص مع اللغة.
وٌقصد بالتناص مع اللؽة هو استدخال اللؽة التً تؤثر بها الشاعر ،واستخدمها فً قصابده
ووظفها توظٌفا ً فنٌا ً وفكرٌاً ،أي أن لؽته متناصة مع نص ولؽة أخرى ،فعندما نقؾ على بعض
قصابد الشاعر ابن سهل األندلسً ولؽته المستخدمة فً بعض قصابده الؽزلٌة ،نبلحظ أنه ٌمٌل إلى
لؽة هً أشبه بلؽة المتصوفة ،وذلك من خبلل اإلشارات واإلٌحاءات والرموز الكثٌرة التً التقؾ
عند مجرد المعنى المباشر للؽزل ،وإنما تجعله أقرب إلى الؽزل الصوفً اإللهً منه إلى الؽزل
اإلنسانً.
إن التناص مع اللؽة الصوفٌة ٌحمل دالالت عمٌقة وبعٌدة على مستوى المضمون الذي ٌتطلبه
السٌاق ،فاللؽة فً أكثر أبٌاتها متؤرجحة ما بٌن المادٌة والروحانٌة المستمدة من لؽة المتصوفة،
وهذا ما نبلحظه فً بعض قصابد ابن سهل ،ومنها قوله(ٔ):
ب فكٌف َترانً
لح من قُر ٍ
فإن َ

ب ساجداا
خر َر ُ
ت لذِكراه على ال ُّت ْر ِ
َ

ففً هذا البٌت نجد المبالؽة فً الؽزل ،حٌث اشتهر شاعرنا ابن سهل فً هذا النوع من الؽزل
الؽلمانً ،ولكنه فً هذا الموضع ٌجسد لؽة المتصوفة بما فٌها من إٌحاءات ورموز تدلل على قوة
حبه ومدى شوقه عند ذكر الحبٌب ،فقد صور ابن سهل صورته عند ذكر حبٌبه ،وجعل القارئ
ٌتخٌل بعدها ماذا ٌفعل المحب عندما ٌرى محبوبه ،ففً ذكراه ٌخر ساجداً فكٌؾ عند رإٌته؟!
إن اللؽة المستخدمة فً نص البٌت السابق تنتاص مع لؽة المتصوفة فً ذكر هللا(سبحانه
وتعالى) ،وذكر رسوله الكرٌم محمد(صلى هللا علٌه وسلم) لما ٌحمله المتصوفة من حب وتعظٌم
وتبجٌل وتهلٌل فً ذكر هللا ورسوله.
ثم ٌنتقل الشاعر ابن سهل إلى تجسٌد صورة أخرى فً ؼزله بموسى مستمداً تلك الصورة من
لؽة المتصوفة فٌقول(ٕ):
َتلَ ُّذ وهُونا ا ٌُشبِ ُه الع َِّز فـاع َ
ش ِق

در أنَّ َ
شقاو اة
وٌا
صاح إنْ لَ ْم َت ِ
ِ

ففً هذا البٌت نجد اللؽة الصوفٌة المعبرة عن ذكر العشق ،حٌث ٌصور الشاعر عزه وشقاءه
فً هذا العشق ،وأن العاشق ال ٌحس بطعم الشقاء ،فكل شقاء ٌتجرعه من أجل المحبوب فهو عز
)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٕٔٙ
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٕ٘ٙ
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ولذة؛ ألنه ٌتصور بؤن ال شقاء فً العشق .وكذلك المتصوفة فً حبهم لخالقهم ولنبٌهم ،فإنهم ال
ٌجدون الشقاوة والتعب ،بل ٌجدون العز والراحة والفرح مع هللا تعالى.
ثم ٌبالػ الشاعر ابن سهل فً رسم صورة محبوبة وذكره وشوقه له ،مستوحٌا ً لؽة المتصوفة
التً تشٌر إلى مركزٌة المحبوب فً حٌاة المحبٌ .قول(ٔ):
ولٌت وشِ ـــعــــري كـلّـ ُه َغ َ
َ
ـزل
عسى

ٌا من غدا كـل ُّ لفظً فٌه مـن ط َم ٍع
شوقً إلٌ َك ،ول ُح ّم َ
لت شوقً ،قد

الدمع وال ِح ٌَال
أفنى القوافً وأفنى
َ

ونبلحظ فً هذه األبٌات الؽزلٌة إشارات واضحة على إن كبلم الشاعر كان منصبا ً على ؼزله
بمحبوبه؛ فبل ذكر وال كبلم وال تفكٌر فً ؼٌر ذكر محبوبه ،وهو ٌتمنى وٌرتجً أن ٌكون شعره
ؼزالً فٌه فقط ،وذلك لشدة إخبلصه فً الحب؛ ألنه أفنى كل شًء من أجل محبوبه ،وهذا اللون
الؽزلً نجده فً شعر المتصوفة ولؽتهم الرمزٌة الموحٌة إلى التعلق فً حبال الحب اإللهً
والتقرب إلى هللا.
ثم ٌصور ابن سهل جانبا ً آخر من لؽة المتصوفة فً ؼزلهم وتعظٌم خالقهم ،ولكنه ٌحور هذه
الصورة فً حبه لموساه فٌقول(ٕ):
ا
حقٌقـة
أموسـى أٌا َبعضً و ُكلّـً

ولٌس مجازاا
عضا
قولً ال ُكل َّ وال َب َ
َ

فهنا ٌنتاص ابن سهل مع لؽة المتصوفة فً صورة ذكر المحبوب ،فٌجعله جزءاً منه ،بل
ٌجعله الكل منه ،ثم ٌنفً أن ٌكون هذا الشًء مجازاً ،بل ٌإكد حقٌقته من خبلل مدى تعلقه
بمحبوبه .وهذه صورة من صور التوحّد مع المحبوب.
وتتكرر تناصات اللؽة الصوفٌة فً أكثر من موضع على لسان ابن سهل األندلسً ،حٌث ٌتلذذ
الشاعر بالعشق والمكابدة فً ذكر محبوبه ،وٌجعله فً كل شًء ٌراه ،فٌقول(ٖ):
ٌُم ّثـَل ُ لـً فـً كــل ّ شـًء رأٌتـ ُه

وإن سؤلوا جاوب ُتهم باسم ِه ُع ْرفـا

)ٔ) المصدر نفسه ،ص.ٕ7ٙ
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص .ٕٕ7
)ٖ) المصدر نفسه ،صٕ٘ٗ.
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لقد وظؾ الشاعر لؽة المتصوفة لتجسٌد رإاهُ للواقع الذي ٌعٌش فٌه ،إذ إن طبٌعة هذه اللؽة
وبنٌتها وتعدد معانٌها تجعلها ؼنٌة ومحملة باإلشارات والطاقات اإلٌحابٌة التً ٌستؽلها الشاعر
للتعبٌر عن حالته الخاصة .وتناص اللؽة الصوفٌة هو تناص اختٌاري انتقابً ،بمعنى أن الشاعر
ٌحاكً أو ٌصوغ أو ٌقتبس من المتصوفة ما ٌراه مناسباً؛ لٌتناص مع سٌاقه الشعري.
إن مثل هذه اإلشارات التً تشٌع فً ؼزل الشاعر ابن سهل ،تجعلنا فً شك من أنه ٌضرب
على وترٌن مختلفٌن ،فٌتؽزل فً فتاه موسى من ناحٌة ،ثم ٌتخذه رمزاً للتعبٌر عن مشاعره الدٌنٌة
الٌهودٌة فً ذكر النبً موسى (علٌه السبلم) من ناحٌة أخرى.

ٗ-التناص النحوي.
ومما ٌلحق بالتناصات األدبٌة ،تناص الشعراء مع بعض المصطلحات النحوٌة فً دالالت
ً
شعرٌة متعددة ،قادرة على منح أشعارهم عمقا ً
وأصالة وبعداً داللٌاً ،وهً محاولة إلثبات ثقافتهم
اللؽوٌة المتنوعة ،ولكن ؼلو بعض الشعراء فً استدعاء هذه المصطلحات وتوظٌفها فً أشعارهم
ربما أدى إلى إسفاؾ بالمعنى وركاكة فً التعبٌر.
وٌكثر الشاعر ابن سهل األندلسً من هذه التناصات النحوٌة فً نصوص عدة من دٌوانه،
حتى خرج بها إلى حد التكلؾ والؽلو ،فقد جاء فً تناصاته استدعاء بعض الحاالت اإلعرابٌة مثل
إعراب الحروؾ التً ال محل لها من اإلعراب ،فٌستلهم الشاعر منه داللة امتناع الحرؾ من
اإلعراب واتخاذه مضربا ً للمثل فً وصؾ حاله مع ؼبلمه(موسى) ،ذلك أنه ٌبس من هذا
الوصال ،كما ٌبس الحرؾ من اإلعراب ،فٌصور ذلك قاببلً(ٔ):
الــردى
ِّ
باهلل ٌــا موسى وقد لَـ َّـذ َّ

رٌـح لِـمـا بـه
بـق الـجـــ َ
ْ
أج ِه ْـز ول ُت ِ

ُ
هاروت أودَع فً لِحاظِ ــ َك سِ حــ َره

فـؤصاب قلبـً منـ َك مِثـل ُ َعـذابـه
َ

ص ّح َ
حت ٌؤسً من وصــالِ َك مِثلما
َ

الحر ِ
ف من إعرابه
صح
قـد
ٌؤس َ
ُ
َّ

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕ.8
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وقد شبه الشاعر الناس باأللفاظ ،موظفا ً حركاتها اإلعرابٌة لبٌان مكانتهم عند الممدوح
فمنهم ،مرفوع القدر ،ومنهم مخفوضه ،وؼٌرهم متحرك ،وآخر ساكن بحسب ما تقتضٌه المنزلة.
ٌقول(ٔ):
ِـنـ ُه َم ْنــطِ ٌ
ســــدَ ٌد
ــق َ
أغــــ ُّ
ـر للجــا ِه م ْ

إلى الصوا ِ
ب
الجـــا ِه إلحانُ
وبعض َ
ُ

نــاس ألــفــا ٌظ ل ُهـنَّ بِــ ِه
كــؤ ّنــمـا الـ
ُ

وخفـض و َت ْح ِرٌـ ٌك
َر ْفــ ٌع
وإسكـانُ
ْ
ٌ

صٌب ِبـ ِه
فصل ٌُ
من كل ِّ َق ْو ٍل ـــ لَ ُه ـــ
ُ
ٍ

ـــل َلـ ُه
بالعــدْ ِل مٌــــــزانُ
َ
وكــل ِّ ف ِْع ٍ

وفً هذا التناص ٌشبه الناس باأللفاظ والممدوح هو العامل فً الحركات التً توضع علٌها،
فترفع وتخفض وتحرك وتسكن بحسب ما ٌقتضٌه المقام ،وفً هذا إشارة إلى قدرة الممدوح على
رفع قدر من ٌشاء وخفض منزلة اآلخر ،حٌث ٌسٌرهم على وفق ما ٌراه ،وٌوقفهم عند حدهم إذا
لزم األمر ،وبهذا ٌكون الشاعر قد منح هذه المصطلحات النحوٌة حٌوٌة فً التعبٌر.
ثم ٌخوض الشاعر تجربة أخرى مع المصطلحات النحوٌة األخرى ،فٌتمنى فً قصٌدة أن
ٌصل إلى ؼبلمه موسى وٌعانقه طوال اللٌل دون رقٌب ٌعكر صفو مجلسهم ،وٌستعٌر لوصؾ هذه
الصورة (باب المضاؾ) فً علم النحو ،ولعل الجامع بٌن الصورتٌن هو التبلزم وعدم استؽناء
أحدهما عن اآلخر؛ كما أنه ال ٌمكن التفرٌق بٌنهما فً حال من األحوال ،فؤخذ هذه الصورة وهذا
التبلزم لٌطرحه فً قالب جدٌد ،لٌرسم به صورة جدٌدة للتبلزم األبدي.
ثم استعار الشاعر للواشً "التنوٌن" ،الذي البد من أن ٌطرح فً حال اإلضافة ،فكما أنه ال
ٌمكن الجمع بٌن اإلضافة والتنوٌن – فإنه ال ٌمكن الجمع بٌنهما وبٌن الواشً ،فٌقول(ٕ):
ناس
ب ُموسى أ ُ ٌ
ك َم نهانً عن ُح ّ

عذلـــونً ،فــإن َبــــدا َعـــذرونـً
بجفــــون
بـ ُمـــداى َبــــل قُـــــلـو ُبهــــم ُ

ـــف
ــــع أ ُكــــــ ُّ
ْأك َبــروهُ ولــــم ُت َق َّط ْ

ُ
صباح ال َم ُنـون
لٌلة
الوصـل عـــن َ
ِ

وأج ْ
لٌَ َتنــً ن ُ
لت
ِلـت مِنـه حـ ّظــا ا ْ
و َق َرأنا بــاب َ الــــ ُمـــضـافِ عِ نـاقــا ا

وحذفنا
َ

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٕٓ8
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٕٔ.ٕٖٔ-
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رقٌب
الــــــ
َ

كال َّتنــوٌن

ربما بالػ الشاعر ابن سهل فً ذكر هذا النوع من التناص إلى حد الؽلو ،ومع ذلك فقد كان
قادراً على التصرؾ فٌه على نحو ٌخدم المبنى والمعنى دون أن ٌقع فً التكلّؾ أو التصنع
الظاهرٌنٌ .قول(ٔ):
َت ْنــؤى وتدنــو والتفا ُتــك واحِــ ٌد

كالفعـــــل ٌعمـــل ُ ظاهــراا و ُمقــــــــدَّ را
ِ

وٌقول أٌضا ً فً موساه(ٕ):
ت مكانً إذ َج َ
ض َ
زمت وسابِلً
خ َف ْ

فكٌف ج َم َ
عندي والخفضا
الجز َم
َ
عت َ
َ



)ٔ) المصدر نفسه ،ص.ٖٔ9
)ٕ) المصدر نفسه ،ص ،ٕٕ7وٌنظر :مثل ذلك فً ،صٕٖٔ.ٕٖٗ ،
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الفصل الثانً
التناص الدٌنً واألسطوري

ٔ-التناص مــــــع القــــــرآن الكــــــــرٌم.
ٕ-التناص مع الحدٌث النبوي الشرٌـــف.
ٖ-التناص مــــع السٌــــــرة النبوٌــــــــة.
ٗ-التناص مـع مصادر الدٌـانة الٌهـودٌة.
٘-التنـــــــــــــــــاص األسطــــــــــــوري.
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التناص الدٌنً.
وٌقصد به تداخل نصوص دٌنٌة مختارة ،عن طرٌق االقتباس أو التضطمٌن مطن القطرآن الكطرٌم
أو الحدٌث النبوي الشرٌؾ أو الخطب أو األخبار الدٌنٌة ،مع النص األصلً للقصٌدة بحٌطث تطإدي
ؼرضا ً فكرٌا ً أو فنٌا ً أو كلٌهما معا ً(ٔ).
فالتناص الدٌنً هو استحضار الشاعر ألي موروث دٌنً وتوظٌفه فً سٌاق القصٌدة ،لتعمٌق
رإٌططة معاصططرة ٌراهططا فططً الموضططوع الططذي ٌتناولططه ،أو القضططٌة التططً ٌعالجهططا .وٌفتططرض فططً هططذه
التناصات أن تنسجم مع النص الجدٌد وتعمقه فنٌا ً وفكرٌاً ،وٌؤتً هذا التنطاص لبلطورة الحاضطر مطن
خبلل تجربة الماضً ،وهً تعزز موقؾ الكاتب فً نصه(ٕ).
لقطد شططكل المططوروث الططدٌنً علططى تنططوع دالالتططه واخططتبلؾ مصططادره ،مصططدراً إلهامٌطا ً ومحططوراً
داللٌا ً لكثٌر من المعانً والمضامٌن التطً اسطتوحاها الشطاعر العربطً ،وحطاول مطن خبللهطا تصطوٌر
معاناتططه والتعبٌططر عططن قضططاٌاه ومواقفططه وتعمٌططق تجاربططه(ٖ) .فقططد تنوعططت مصططادر التناصططات لططدى
الشعراء بتعدد الثقافات التً احتك بها كطل شطاعر ،ومطن بطٌن هطإالء الشطعراء ابطن سطهل األندلسطً،
وٌؤتً هذا التنوع بحكم العصر والمكان اللذٌن عاش فٌها ،فلم تكن األنطدلس فطً عصطره إال مزٌجطا ً
من الحضارات والثقافات التً انصهرت معا ً فً وعاء الحضطارة اإلسطبلمٌة ،وقطد كطان ظطاهراً فطً
شعر ابن سهل تنوع المصادر المعرفٌة وخاصة المصادر الدٌنٌة ،ومن هطذه المصطادر التطً اسطتقى
منها الشاعر تناصاته الدٌنٌة:

ٔ-التناص مع القرآن الكرٌم.
ٌعد النص القرآنً مصدراً هاما ً من مصادر التعبٌر الشعري وتكثٌؾ الداللة وإؼنابها بالرموز
الخصطبة ،فقطد تطؤثر الشطعراء األندلسطٌون بؤسطلوب القطرآن الكطرٌم ،واسطتثمروا ثقطافتهم الدٌنٌطة بشططتى
الطرق التً تناسب تجاربهم ورإاهم الشعرٌة.
فططالنص القرآنططً بقصصططه ومعانٌططه ولؽتططهٌُ ،عططد أكثططر المصططادر توظٌف طاً ،وأوسططعها تططؤثٌراً فططً
المضامٌن الشطعرٌة قطدٌما ً وحطدٌثا ً ،ولعطل وراء هطذا االهتمطام فطً توظٌطؾ الطنص القرآنطً مطا ٌمثلطه
)ٔ) الزعبً ،التناص نظرٌا ا وتطبٌقٌا ا ،صٕٖ.
)ٕ) المصدر نفسه ،ص.ٔٓٙ
)ٖ) الكسوانً ،ناهدة أحمد ،تجلٌات التناص فً شعر سمٌح القاسم ،مجموعتا "أخذة األمٌرة ٌبوس" و"مراثً
سمٌح" أنموذجاً ،مجلة قراءات ،جامعة القدس ،فلسطٌن ،عٕٕٗٓٔ ،م ،صٕٔ.
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القرآن الكرٌم من خصطوبة وعططاء متجطددٌن للفكطر والشطعور ،فضطبلً عطن تعلطق ثقافطة الشطعراء بطه
ُّ
تؤثراً وفهما ً واقتباساً ،إلى جانب اشتراك رمطوزه بٌطنهم وبطٌن المتلقطٌن ،ومطا لطه مطن مكانطة فطً قلطب
الشاعر والمتلقً على ح ٍد سواء ،فكؤنطه قاعطدة صطلبة ٌتكطا علٌهطا الشطاعر فطً إٌصطال شطعوره إلطى
المتلقً(ٔ).
إن المتمعن فً شعر ابن سهل األندلسطً ودالالتطه ،وكثطرة تناصطاته مطع القطرآن الكطرٌم والسطنة
النبوٌة ،سٌثبت له بالدلٌل القاطع أثر اإلسبلم فً شطعره ،فقطد تططرق ابطن سطهل إلطى مفطاهٌم وأفكطار
وموضوعات إسبلمٌة ،وعالجها معالجة مستمدة مطن آٌطات القطرآن الكطرٌم ،فهطو فطً بعطض أشطعاره
كان كؤنما ٌصوغ تلك اآلٌات شعراً.
لقد رسم الشاعر ابن سهل من خبلل تناصه االقتباسً مع القرآن الكرٌم صورة جمٌلة فً
الؽزل ،اقتبس أحداثها من سورة الفتح وانتصارات النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم حٌث نقل تلك
الصورة من فتح النصر إلى تفتح الجمال والحسن فً خد محبوبهٌ ،قول(ٕ):
( إ ّنا َفتحنا لـ َك َفتحـا ا ُمبٌنْ )

الحسنُ على َخدِّ ِه
قـَدْ
كتب ُ
َ
ب إن ِمـلـــ َ
ت إلى غٌر ِه
ٌا َق ْل ُ

ما أ ْن َ
الل ُمبٌنْ )
ت ( إلّ فً ض ٍ

ك َفتحـا ً مُبٌنْ ) (ٖ) ،وفً البٌت
لقد اقتبس الشاعر فً البٌت األول من قوله تعالى(إ ّنا َفتحنا لـ َ
ٌِن آ َم ُنوا أَ ُن ْط ِع ُم َمن ل ْو
ٌِن َك َفرُ وا لِلذ َ
الثانً من قوله تعالى ( َوإِ َذا قٌِ َل لَ ُه ْم أَن ِفقُوا مِما َر َز َق ُك ُم هللاُ َقا َل الذ َ
ٌن (( ،)4حٌث جاء الشاعر باالقتباس النصً التام فً
ٌَ َشا ُء هللاُ أَ ْط َع َم ُه إِنْ أَن ُت ْم إِال فًِ َ
ض َبل ٍل م ُِّب ٍ
البٌت األول ،بٌنما جاء باالقتباس الجزبً فً البٌت الثانً ،وقد حذؾ الشاعر حرؾ األلؾ من
(مبٌنا) فً البٌت األول؛ لٌتناسب مع القافٌة والوزن الشعري ،وقد أضاؾ الشاعر جمالٌة جدٌدة
حٌن فتح النص إلى آفاق جدٌدة من فتوحات النصر إلى تفتح الحسن والجمال فً خد المحبوب وما
ٌحمله من دالالت مفتوحة ،فضبلً عن تحوٌل الصورة فً البٌت الثانً من مٌل القلب إلى ؼٌره،
إلى صورة الضبلل المبٌن ،حٌث نصب الشاعر تطابقا ً جمٌبلً فً المعنى بٌن المٌل عن الحب

)ٔ) ٌنظر :جدوع ،عزة محمد ،التناص مع القرآن الكرٌم فً الشعر العربً المعاصر ،مجلة فكر وإبداع ،الكوٌت،
عٔ9ٖ٘ ،9م ،ص.ٖٔ7-ٖٔٙ
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٕ٘.
)ٖ) سورة الفتح ،آٌةٓٔ.
)ٗ) سورة ٌس ،آٌة.ٗ7
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والحبٌب ،والمٌل عن طرٌق الهدى والدٌن ،لذلك استطاع الشاعر أن ٌوظؾ النص القرآنً بما
ٌخدم شعره وٌهبه حسنا ً وجماالً ،فضبلً عن توضٌح المعنى وتقوٌة حجته التً جاء بها من النص
القرآنً فً البٌت الثانً.
ثم ٌنتقل الشاعر من اقتباسه من اآلٌات القرآنٌة إلى اقتباس أسماء السور القرآنٌة ،فٌقول
متؽزالً(ٔ):
ف قضى ُّ
مال ب ُهـونِ ِه
عِز َ
دَ نِ ٌ
الج ِ

أسى قبل َ اقتِضاء دٌُونِ ِه
فقضى
ا
بجــفـــونِ ِه
َتتلُـو لقلبً "فاطِ ـراا" ُ

َ
"الفجر" ُغــ َّر ُت ُه كـما
وأغــ َّر تتلو
َ

اقتبس الشاعر فً صدر البٌت الثانً اسم سورة الفجر ،فضبلً على أنها أول آٌات هذه السورة
وهً قوله تعالى ( َو ْال َفجْ ر)ِ (،)2وقد جاءت فً موضع القسم من هللا تعالى ،أما فً عجز البٌت
الثانً ،فقد اقتبس الشاعر اسم سورة "فاطر" ،وقد حملت هذه األسماء دالالت عده ،من بٌنها بزوغ
الفجر وإشراق نوره الذي ٌتؤلأل خد محبوبه ،وكذلك حملت داللة االنفطار واالنشقاق الذي ٌدل
على انفطار قلبه من لحاظ محبوبه ،فنجد أكثر الشعراء ٌوظفون الفجر فً وصؾ بٌاض المحبوب
أو ؼرة جبٌنه؛ ألن الفجر أول النهار والؽرة أعلى الجبٌن ،كما نبلحظ أن فً هذا االقتباس
مضمونا ً حوارٌا ً ،وذلك ألن الشاعر حول معنى اآلٌة من داللتها القدسٌة الدٌنٌة إلى داللة الؽزل
فً إشراق شمس محبوبه بدالً من القسم فً النص القرآنً ،ثم حول داللة انفطار القلب بدالً من
سورة االنفطار وهذا تبلعب واضح فً توظٌؾ النص القرآنً.
ثم ٌقتبس الشاعر من خبلل تناصاته مع السور القرآنٌة أسمً سورتٌن من الذكر الحكٌم،
فٌقتبس هذه السور اقتباسا ً مباشراً من ؼٌر تحوٌر أو تؽٌٌر ،فٌقول متؽزالً بموساه(ٖ):
شهـً اللعـس
ساجــ ُر ال ُغ ْن ِج
ُّ

فا ِحـ ُم الل َّمـ ِة معســول ُ اللما
ضحى" ُم ْب َتسِ ما ا
وجـه ُه ٌَ ْتلو "ال ُ

وهو مِنْ إعــرضـــاه فً "عبس"
َ

لعل الشاعر بالػ فً هذه األبٌات فً وصؾ محبوبه ،حٌث وصؾ المحبوب بكل الصفات
التً تحمل دالالت الجمال والؽنج ،ثم اقتبس الشاعر فً البٌت الثانً أسماء سور من القرآن
)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٕٕ.
)ٕ) سورة الفجر ،آٌةٔ.
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة دؼٌم ،ص.ٔ78
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الكرٌم ،لٌح ِّمل من خبللها شعره بدالالت عدة ،وٌوظفها فً الؽزل ،حٌث حمل اسم سورة
"الضحى" داللة النور الذي تحمله شمس الضحى وإشراقتها الجمٌلة الهادبة فً بادبة النهار،
وكذلك تحمل هذه السورة داللة القبول والرضا؛ ألنها نزلت بقبول ورضا الرحمن من نبٌه الكرٌم
محمد  -صلى هللا علٌه وسلم .-
أما اسم سورة "عبس" فً عجز البٌت الثانً ،فقد حمل داللة الهجر والجفاء والعتاب من
المحبوب ،إضافة إلى داللة االستعتاب التً نزلت بها تلك السورة.
ثم ٌرسم ابن سهل لوحات جدٌدة فً تناصاته مع اآلٌات القرآنٌة الكرٌمة ،وذلك فً ؼزله
بموسى حٌث ٌقول(ٔ):
فؤس َقٌ َتنً بال ُبعــ ِد فاتِــ َح َ
ــة الـــ َّرعــ ِد

لقد ُك ُ
نت أرجـو أن تكونَ ُمواصِ لً
فبـاهللِ َب ِّردْ ما بقــلـــبً مــن الجـــوى

ف من رٌقِ َك ال َّ
بفاتح ِة األعرا ِ
شه ِد

فقد خاطب الشاعر محبوبه بما ترمز له اآلٌات القرآنٌة فً فاتحة سورة الرعد ،قال تعالى
(المر) (ٕ)،وٌعنً (المُر) وفاتحة سطورة األعطراؾ ،قال تعالى (المطصّ )(،)3وٌعنطً (ال َمطصّ )،
فقد استخدم هذه الحروؾ بكلمات تحمل داللة جدٌدة ؼٌر تلك التً تحملها فً اآلٌات القرآنٌة ،فمطن
ضمن ما قٌل فً تفسٌر اآلٌة "المر" ( قال ابطن عبطاس :معنطاه :أنطا هللا أعلطم وأرى )(ٗ) ،وأمطا اآلٌطة
"المص" ،فمما قٌل فً تفسٌرها ( قسم أقسم هللا ّ
عز وج ّل .وقال عطاء بن أبً رباح :هطو مطن ثنطاء
هللا سبحانه على نفسه)(٘) ،ولكن الشطاعر حطور تلطك الداللطة ،وؼٌطر معنطى اآلٌطات القرآنٌطة ،فصطور
الشاعر كٌؾ سقاه محبوبه كؤس (المطر) بالبعطد والفطراق عنطه بعطد أن كطان ٌرجطو الوصطال والقطرب
منه ،ثم ٌقسم علٌه باهلل وما فً قلبه من عشق ومحبة ولهفة ،أن ٌسقٌه قبلة من فمه لٌسطد ظمطؤه مطن

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٔٔ7
)ٕ) سورة الرعد ،آٌةٔ.
)ٖ) سورة األعراؾ ،آٌة ٔ.
)ٗ) النٌسابوري ،أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهٌم الثعلبً ،الكشف والبٌان ،طٔ ،تحقٌق :اإلمام أبً محمد بن
عاشور ،دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروتٕٕٓٓ ،م ،ج٘ ،ص.ٕٙ7
)٘) المصدر نفسه ،جٗ ،صٕٗٔ.
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العشططق والؽططرام ،مططدلبلً بططذلك بمططا تحملططه حططروؾ فاتحططة األعططراؾ (المططص) فصططاغ الشططاعر رإٌططة
شعرٌة مبتكرةٌ ،رد فٌها على مخاطبة محبوبه ،وذلك من خبلل تناصه باآلٌات القرآنٌة المذكورة.
ثم ٌجسد الشاعر ابن سهل صورة أخرى من الحوار الؽزلطً ،وذلطك بتناصطه مطع آٌطات القطرآن
الكرٌم ،حٌث ٌقول متؽزالً بموساه(ٔ):
ُ
صع ُ
ناجٌت موسى بخـــاطري
ِقت وقد
ُ

بر من هَجر ِه دَ ّكــا
وأصـــبح ُطــ ُ
ور الصـ ِ

اســل ُ عنـه أو تبدَّ لْ به هــ اوى
وقالواْ :

الجحودَ أو ال ِّ
شركا
أبعدَ ال ُهدى أرضى ُ
ْ

لقد استدعى الشاعر مشهد صعق النبً موسى -علٌه السبلم -لٌوظفه بداللة جدٌدة فً سٌاق
تؽزله بمحبوبه موسى ،وهو ٌتمثل صورة صعق كلٌم هللا حٌن تجلى نور اإلله للجبل ،فخر مؽشٌا ً
علٌه ،فإذا بالشاعر ٌُصعق من نور محبوبه ،فبل ٌطٌق الوقوؾ هٌاما ً وعشقاً ،وهو بذلك ٌنتاص مع
اآلٌة الكرٌمة ،قال تعالى
ِن ا ْن ُ
ُوسى لِمٌِ َقا ِت َنا َو َكل َم ُه َر ُّب ُه َقا َل َربِّ أَرنًِ أَ ْن ُ
ظرْ
ظرْ إِلٌَ َ
َولَما َجا َء م َ
ْك َقا َل لَنْ َت َرانًِ َولَك ِ
ِ
ص ِع ًقا
ُوسى َ
ؾ َت َرانًِ َفلَما َت َجلى َر ُّب ُه ل ِْل َج َب ِل َج َعلَ ُه دَ ًّكا َو َخر م َ
إِلَى ْال َج َب ِل َفإِ ِن اسْ َت َقر َم َكا َن ُه َف َس ْو َ
ك ُتب ُ
َفلَما أَ َف َ
ٌِن
ْك َوأَ َنا أَو ُل ْالم ُْإ ِمن َ
ْت إِلٌَ َ
اق َقا َل ُسب َْحا َن َ
ثم ٌنتقل الشاعر ابن سهل من خبلل ؼزلطه بمحبوبتطه إلطى الحطدٌث عطن ضطرورة وجطوب دفطع
الزكاة ،وٌإكد أنه ركن من أركطان اإلسطبلم الخمسطة ،ولكطن المقصطود فطً أبٌطات ابطن سطهل لطم ٌكطن
زكاة مادٌة ،بل طلب من محبوبه أن ٌزكٌه من جماله؛ ألن هللا أعطاه الجمال ،وهو من عططاء هللا،

فططبل بططد مط ن دفططع الزكططاة عمططا أعطططاه هللا ،وأكططد أنططه ٌسططتحق الزكططاة ،فقططد جططاء فططً قولططه ﭨ ﭽ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﭼ ()2فهو ٌستحقها ألنه مسكٌن فً الحب ،فهو ٌرضى منه بالقلٌل،
وإن كانت هذه الصدقة مجرد طٌؾ عابرٌ .قول فً أبٌاته الؽزلٌة(ٖ):
َز ّكـً َجمالا أنـ ِ
ت فِـٌــه غن ٌّ ٌّة

ِسكٌن
و َتصدَّقً مِنه على الم
ِ

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٔٙ8
)ٕ) سورة التوبة ،آٌةٓ.ٙ
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٕٗ.
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وال ضنٌن
ما َقل َّ ٌَك ُث ُر من َنـ ِ

علً ولَ ْو َ
طارق
بطٌفٍ
ُم ّنً
َّ
ٍ

ثم ٌخوض الشاعر ابن سهل تجربة أخرى ،فٌتناص مع آٌات القرآن الكرٌم ،وٌقول(ٔ):
عشر العر ِ
ب الذٌن َتوار ُثوا
ٌا َم َ

شِ ٌَ َم الح ِم ٌّ ِة أكبــراا عــن أك َب ِر

احــكم
أرو َ
أنَّ اإلل َه قد اشتـــرى َ

واب ال ُمشتري
بٌ ُعوا ،و ٌَ ْهنِ ُك ُم َث ُ

لقد حاول الشاعر من خبلل البٌتٌن السابقٌن أن ٌعزز مشاعر النخوة والحماسة لدى بعض
القبابل العربٌة ،وأن ٌدعوهم إلى الجهاد والقتال وابتؽاء النصر وبلوغ الشهادة ،مإكداً عظمة
الجهاد ونٌل الشهادة والفوز بجنة عرضها السماوات واألرض أُعدت للمإمنٌن الذٌن نذروا أنفسهم

وأموالهم فً سبٌل هللا ونصرة دٌنه ،وقد تناص مع قوله ﭨ ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ()2
وقد ورد خطابه الشعري فً ظل الظطروؾ التطً كانطت تعٌشطها إشطبٌلٌة ،مطن حصطار دام سطنة
ونصؾ السنة  ،فلهذا عمد الشاعر ابن سهل األندلسً إلى إٌقاظ العاطفة الدٌنٌة والنخطوة اإلسطبلمٌة
من خبلل امتصاص النص القرآنً وتحوٌره وإعادة إنتاجه على نحو فنً جدٌد.
وفً أبٌات ؼزلٌةٌ ،لجؤ الشاعر ابن سهل إلى أسطلوب الحطوار ،وإقامطة الحجطج والبطراهٌن عطن
طرٌق االحتكام إلى العقل  ،والتماس االعتذار وهو ٌتحدث عن محبوبه الطذي ٌطرى فطً لحطظ عٌنٌطه

)ٔ) المصدر نفسه ،صٔٗٔ.
)ٕ) سورة التوبة ،آٌةٔٔٔ.
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عصا موسى ،ولم ٌعد ٌنفعه التصبر إزاء مصٌبته(ٔ) ،وٌنشطا ابطن سطهل هطذا األسطلوب مطن الحطوار
بقوله(ٕ):
لً الالحً وقد َجدَّ بً الهوى
ٌقول َ

الصبرا:
خٌ ٌِله َّ
ل ٌُلهمنً فً ُ
ســوء َت ِ

أصبر لـكـل ّ ُملـِ ّمةٍ؟
ــرو ق ُّط :
ْ
ألم َت ِ

ُ
فقلت :أما َتـروي :لــعــل َّ لــه ُعــــذرا

إذا ف ُ
ِبة الــ ُع ّ
ال جـاءت بسحــرهــا
ــذ ِ

ففً لحظِ موسى ٌ
السحرا
آٌة ُتبطِ ل ُ ِّ

فهطططططذه األبٌطططططات تتنطططططاص مطططططع قولطططططه ﭨ ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ( ،)3وقطططد أبططططل هللا تعطططالى سطططحرهم مطططن خطططبلل عصطططا
موسى -علٌه السبلم -فهً آٌة من آٌات هللا تعالى.
ثم ٌنهل ابن سهل من المنهل العذب ،لٌنتاص مع آٌة أُخرى من آٌات القرآن الكرٌم ،وذلطك فطً
موضوع الؽزل ،فٌقول الشاعر متؽزالً بموساه(ٗ):
أُوت َ
سإلَك ٌــا مــوسى علــــى قــَدَر
ٌِت ُ

جــرى القضا ُء بؤن أشقى َعــلـٌ َك وقـــد

أو ُتضنِنً ف ُم ٌ
حاق جـاء مـــن قـــمـــر

ـار جــــاء مـــن َر َ
شـــإ
إن ُتقصنً فــنِــفــ ٌ
سؤقتضً منـ َك حـ ِّقـً فً القٌامــة إن

السما ُتجزى عن البشر
كانت نجو ُم ّ

لقد آمن الشاعر ابن سهل بقضاء هللا وقدره بطؤن ٌعططى هطذا الفتطى مطا ٌرٌطد ،مثلمطا أوتطً النبطً
موسى -علٌه السبلم -ما أراد ،وذلك فً قوله ﭨ ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ(،)5وأن

)ٔ) ٌنظر :الربٌعً ،أحمد حاجم ،القصص القرآنً فً الشعر األندلسً ،طٔ ،دار الشإون الثقافٌة العامة ،بؽداد،
ٕٔٓٓم ،ص.ٕ٘8
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٔ٘9
)ٖ) سورة ٌونس ،آٌةٔ.8
)ٗ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٔٗ9
)٘) سورة طه ،آٌة.ٖٙ
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ٌشقى هو على ٌد ذلك الفتى ،فإن أراد هذا الفتى أن ٌُ ْبعِدَ هُ فهو نفطار مطن رشطإ ،وإن أراد أن ٌضطنٌه
فهو محاق من قمر ،ولكنه سٌؤخذ منه حقه ٌوم القٌامة.
وفً تناص آخر ٌستلهم الشاعر ابن سهل مراضع موسى ،وكٌؾ حرم هللا علٌه تلك المراضع،
فٌقول(ٔ):
َنظِ
حــرٌم ٌَش َتبهـان
ٌــران فــً ال ّت
ِ
ِ

ــع موسى أو وصال ُ سم ٌِّه
َمراضِ ُ

فقد قرن الشاعر مراضع النبً موسى -علٌه السبلم ،-بوصال محبوبه الفتى موسطى مطن حٌطث
كونهما محرمٌن ،فقد حرم هللا ذلك الحب مع الؽبلم ،كما حرم المراضطع علطى موسطى بطن عمطران،
وهذا تناص مع قوله ﭨ ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ(.)2
وفً السٌاق الؽزلً نفسهٌ ،ستدعً ابن سهل بعض مفردات القرآن الكرٌم ،وذلك فً قوله فطً
موسى(ٖ):
المكـان ٌُصِ ٌب ُه
هاب شوقً فـً
فشِ ُ
ِ

س ّلو بخاطِ ري
إن
طـاف شٌطانُ ال ُّ
َ

فالكلمطططات :شطططٌطان ،وشطططهاب ،وٌصطططٌبه ،تسطططتدعً قولطططه ﭨ ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﭼ( ،)4حٌث مزج الشاعر صورة قذؾ الشٌاطٌن بالشهب عند اسطتراق السطمع بصطورة
الشٌطان الذي ٌوسوس له بترك محبوبه واالبتعاد عنه ،ولكً ٌطدفع عطن نفسطه هطذا الخطاطرٌ ،جعطل
من الشوق شهابا ً ٌنقضُّ على وسواسه كما تنقضُّ شهب السماء على شٌاطٌن استراق السمع.
ثم ٌنتقل الشاعر ابن سهل فً تناصاته مع القرآن الكرٌم من موضطوعات الؽطزل إلطى الرثطاء،
فٌرثً أبا العباس بن بقً ،فٌقول(٘):
ض ِ
ب َحٌاتِ ِه
ت المن ٌّ ُة َعــ ْنـ ُه َث ْو َ
َن َ

ــــار
ب الحٌا ِة ُمــ َع ُ
هَا إ ّنــما َث ْو ُ

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕ٘ٔ.
)ٕ) سورة القصص ،آٌة ٕٔ.
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٗ.8
)ٗ) سورة الصافات ،آٌةٓٔ.
)٘) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص٘ٗٔ.
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ُ
قٌامة ُم ْه َجتً
لهفً لَ َقدْ قا َم ْت

إذ ُك ِّو َر ْت مِنْ َ
أنوا ُر
ش ْمسِ ها َ

فهناك تناص واضح فطً عجطز البٌطت الثطانً مطع قولطه ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ(" ،)1بمعنطى
نكست أي ردت إلى حٌث أتت "(ٕ)  ،حٌث جعطل مطن وفطاة أبطً العبطاس وكؤنطه عبلمطة مطن عبلمطات
القٌامة ،وهذا دلٌل على الحزن واألسى الذي نزل بالشاعر بعد وفاة صاحبه ،فقد أفلت شطمس آمالطه
بعد وفاته .وقد قدم لفظة "كورت" على "الشمس" بطرٌقة ترتٌبٌة لم ترتق فً شعرٌتها إلى مستوى
صٌاؼة النص الؽابب .وقد وظؾ الشاعر كلمتً "قامطت وقٌامطة" لتسطهم فطً تمططٌط الطنص ،ولكطً
تعطً داللة خاصة لدى الشاعر؛ ألن كلمتً القٌامة عند الشاعر لٌست هً القٌامطة الحقٌقٌطة ،وإنمطا
هً مجازٌة مرتبطة بعالم الشاعر فقط ،وذلك من شدة حزنه وآالمه على فقد صاحبه.
ثم ٌستلهم الشاعر تناصه االقتباسً مع اآلٌات القرآنٌة مرة أخرى ،ولكنه جاء هذه المرة فً
موضع المدح ،حٌث ٌقول(ٖ):
لح َ
تث َّق َ
شـا
لـت َعـنْ َكبدي وا َ

فكا َبـــدت الـــ َّنفس أهوالهـــا

وجودَك َ
فوق الثرى
ولول ُ

األرض زلزالها)
لـ (زلــــ َزلــ ْت
ُ

ولول َث َ
قلت على ظهرهــا

األرض أثقالها)
(أخرجت
لـ
ُ
َ

لقد بالػ الشاعر فً إضفاء صفات قٌام الساعة وأهوالها على صفات ممدوحه الموصوؾ

بالثقل(ٗ) ،واالقتباس واضح فً عجزي البٌتٌن الثانً والثالث ،وهو من قوله ﭨ ﭽ ﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ( ،)5حٌث صور الشاعر الثقل الموجود فوق

)ٔ) سورة التكوٌر ،آٌة ٔ.
)ٕ) الشنقٌطً ،محمد األمٌن بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنً ،أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن،
دار الفكر ،بٌروتٔ99٘ ،م ،ج ،8ص.ٖٗ7
)ٖ) قوابعة ،محمد ،أشعار لبن سهل لم تنشر ،حولٌات الجامعة التونسٌة ،عٔ98ٓ ،ٔ9م ،ص.ٖٔ8
)ٗ) الحٌالً ،نادٌة فتحً هادي ،أثر اإلسالم فً الشعر األندلسً من عصر الموحدٌن حتى سقوط مملكة غرناطة،
(أطروحة دكتوراه) ،كلٌة اآلداب ،جامعة الموصلٕٓٓٙ ،م ،ص٘ٗ.
)٘) سورة الزلزلة ،آٌةٔ.ٕ-
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فوق سطح األرض من وجود ممدوحه أكبر من قوة األرض فً باطنها ،فٌقوم هذا الثقل بمنع
انفجار األرض وإخراج أثقالها ،وهذه مبالؽة واضحة ومفرطة من الشاعر لٌرفع من قدر ممدوحه.
ثم ٌخوض الشاعر ابن سهل تجربة أخرى مع القرآن الكرٌم ،فٌنتقل مطن تناصطاته مطع اآلٌطات
القرآنٌة إلى تناصه مع القصص القرآنٌة" ،وإن القصص القرآنٌة فً الشعر األندلسً تكاد تخلو من
االستطراد أو الزٌادة فٌها؛ ألن شعراء األندلس قد التزموا فً أخطذهم مطن القطرآن الكطرٌم ،ووجطدوا
فٌه مادة خصبة تؽنٌهم عن إضافات القصاص وزٌاداتهم ،ال سٌما وأن بعض هإالء الشعراء كانوا
من الفقهاء ،وكانوا ٌعلمون أن أؼلب هإالء القصاص ٌتزٌدون فً قصصهم ،فٌضٌفون من عندهم
إلكمال القصة بقصد الترهٌب والترؼٌب فٌها ،وكانوا ٌعلمون أٌضطا ً أن المسطلمٌن األولطٌن كطانوا ال
ٌجوزون رواٌة القصص أو سماعها ،وذلك ألنهم ٌرون القصص بدعة ،وكطل بدعطة ضطبللة ،وكطل
ضبللة فً النار"(ٔ).
وقد وظؾ الشاعر ابن سهل األندلسً القصة القرآنٌة فً ؼطرض الؽطزل ،وكعادتطه راح ٌمطزج
ما بٌن الشخصٌتٌن ؼبلمه موسى والكلٌم موسى بن عمران-علٌطه السطبلم ،-وٌعاملهطا بطنفس القطدر،
ولعل فً هذا الصنٌع مبالؽة ؼٌر محمودة ،فقد طلب من محبوبه أن ٌشق مطن مدمعطه بحطراً لٌؽطرق
عاذله والرقٌب ،بؤسلوب شعري ٌجسد فٌه عمق حزنه وشدة ولهه وولعه بمحبوبطه .وكثطرة الطدموع
تحمل داللة شدة الشوق والحزن على فراق المحبوب ،وهذه القصة تنتاص مع قصة موسطى -علٌطه
السبلم .)ٕ(-فً قوله(ٖ):
ض َّر موسى لو ٌَ ُ
ش ُّق َمدامعً
ما َ

غر َق عاذلً ورقٌِبه
بحراا ل ٌَ َ

ثم ٌنتقل ابن سهل من خبلل ؼزله بالفتى موسى لٌوظؾ قصة السحر ،وٌستعمل هطاروت بطدل
هارون ،وٌجعل هاروت من أنصار الفتى موسى ،فٌقول(ٗ):
ُ
هاروت ل هارونُ من أنصاره

مــال وإنــمـا
موسـى تن ّبــؤ
َ
بالج ِ

الخلـٌـل بناره
ٌُـهـدٌـ َك ُمع ِجـز َة
ِ

قلت فٌه  :ه َُو الكلٌ ُم َ
إن ُ
فخدُّه

)ٔ) الربٌعً ،القصص القرآنً فً الشعر األندلسً ،صٓٔ.
)ٕ) ٌنظر :القصة كاملة ،ابن كثٌر ،أبً الفداء إسماعٌل ،قصص األنبٌاء ،تحقٌق :قاسم الشماعً الرفاعً ،دار
األرقم ابن أبً األرقم ،بٌروت ،صٕٕٗ.
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٗ .8وٌنظر :مثل ذلك فً دٌوانه ،ص.ٕ٘7 ،ٕٖ8
)ٗ) المصدر نفسه ،ص٘٘ٔ.
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وقطد انتقططل الشطاعر ابططن سططهل فطً البٌططت الثطانً لٌنتططاص مططع قصطة قرآنٌططة جدٌطدة ،فٌصططور خططد
موسى بنار إبراهٌم الخلٌل-علٌه السبلم -وقد ارتدت برداً وسطبلما ً علطى قلبطه ،وهطذه القصطة تنتطاص
مع قصة خلٌل هللا إبراهٌم -علٌه السبلم -مع النار الموقدة لحرقه(ٔ).
ثم ٌستلهم الشاعر ابن سهل أجمل القصص القرآنٌة فً سطٌاق تصطوٌر الجمطال وحسطن الخلطق،
وذلك فً ؼزله بموسى فٌقول(ٕ):
نــار الــحــٌــاء فً َخــــــدّ موسى
إنَّ
َ

َج ّن ٌ
ٌِــن
ــة ُتثــ ِمــ ُر ال ُمنى ُكـل َّ ح ِ

تــم لــ ُه تــــمــــا ِب ُم كـــــانـــــت
َبــــدْ ُر ٍ
ــتب ال َّ
شــعــــــ ُر فٌــــ ِه سِ ٌنا ا
فعـو ْذ
َّ
َك َ
ناس
ب ُموسى أ ُ ٌ
َك ْم َنـــهــانً َعنْ ُح ِّ

نون
نون أصل َ ُ
وهً ُبر ُء ُ
الج ِ
الج ِ
ُ
الســٌـ ِن
ت ِب
ٌــاسـٌن ُحسنَ تـلك ِّ
ِ
عذلــونً ،فـــإن َبـدا َعذرونــــً

ــــف
ْأك َبــــــــروهُ ولــــم ْ ُتـــ َقـــ َّطــــــ ْع أ ُك ٌّ

ون
بـ ُمــ ا
ـدى َبـلْ قُـلو ُبهم بجفــ ُ ِ

لقد صور الشاعر ابن سهل كل جوانب اإلثارة واالنبهار واإلعجاب بحسطن محبوبه(موسطى)،
وذلك من خبلل نور خده وإشطراقه بنطار الحٌطاء ،وتصطوٌر جمالطه ونطور وجهطه بالبطدر عنطد اكتمالطه
وانسدال شعره كؤنه حرؾ السٌن ،ثم ٌنتقل فً البٌتٌن األخٌرٌن لٌصور قصة النبطً ٌوسطؾ -علٌطه
السبلم -مع نسوة المدٌنة وتقطٌع ا ألٌدي بعد االنبهار بجماله ،فٌشٌر إلطى تلطك الحادثطة ،ولكنطه ٌنقطل
التقطٌع من األٌادي بالسكاكٌن إلى تقطٌع القلوب بالجفون الساحرة ،فقد نقل ابن سهل داللطة القصطة
وما تحمله من مضامٌن جمالٌة إلى داللة التصوٌر المعبرة عن جمال موسى ،فهذا األسلوب ٌعطزز
ثقافة ابن سهل الدٌنٌة وفكره مع القرآن الكرٌم(ٖ).
ثم ٌتوسطع ابطن سطهل فطً تناصطاته مطع القصطص القرآنٌطة إلطى ذكطر ططول العمطر ،وهطذا المعنطى
مستوحى من قصة نبً هللا نوح -علٌه السبلم  ،)ٗ(-فٌقول(ٔ):

)ٔ) ٌنظر :القصة كاملة ،ابن كثٌر ،قصص األنبٌاء ،صٓٓٔ.
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٕٔ .وٌنظر :مثل ذلك فً ،صٔ٘ٔ.
)ٖ) ٌنظر :الربٌعً ،القصص القرآنً فً الشعر األندلسً ،صٔ.ٔ7
)ٗ) ٌنظر :القصة كاملة ،ابن كثٌر ،قصص األنبٌاء ،صٕ٘.
58

ومـا عِ ْ
ش ُ
ت َحتـى اآلن إلَّ أل ّننً

َخف ُ
ٌِـت َفلَــ ْم ٌَـدْ ِر الحِما ُم مكـانً

نوح وبعت ُه
ولــو أنَّ ُع ْمري ُعم ُر
ٍ

وصل من َك ُ
قلتَ :كفـانً
بساع ِة
ٍ

فقططد اتخططذ ابططن سططهل عمططر النبططً نططوح -علٌططه السططبلم -مضططربا ً للمثططل بطططول العمططر ،ممططا جعلططه
ٌستعٌن بهذا العمر للداللة على التضحٌة من أجل محبوبه ،حتى أنه بالػ فً تصوٌر التضحٌة فهطو
ٌبٌع عمره كله بسطاعة وصطل مطن المحبطوب (موسطى) أي أنطه نطذر أكثطر مطن ألطؾ سطنة فطً وصطال
ساعة واحدة ،وهذا دلٌل واضح على شدة ؼرامه وتعلقه بمحبوبه.
وأخٌراًٌ ،ذكر الشاعر ابن سهل قصٌدة ؼزلٌة بمحبوبه موسىٌ ،ستوفً فٌها قصة سمٌه الكلٌم
موسى بن عمران -علٌه السبلم  -فٌقول(ٕ):
ألحــاظه َن ْفســــا ا بــهــا أَفدٌِـــه

بق لً
نفسً فِدى موسى وإن لم ُت ِ
وحسن ُه
صبــا ِة ُ
ٌِـن ال ُّ
ٌــَهـــدي إلى د ِ

دٌــه
آ ٌ
ي ٌُضِ ــل ُّ بهـنَّ َمــنْ ٌَ ْه ِ

ٌِم لِـحاظ ُه
فـعــلَ ْت فِــعــال َ عصا ال َكل ِ

صــدِّ ٍق دَ عـــــــواهُ ل ٌَعصِ ٌــه
ب ُم َ

ـب منهـــــــا حـ ٌّ ٌ
تســعى لقل ِ
ــة
الص ّ
ب َّ

أودَ ْت بـه لَسعــــــــا ا فمــن ٌَرقــٌِــــه

لوب الـعــاشقٌِن تح ٌّ ْ
ـرت
وأرى قـــ َ

قفر ال ِّتٌـه
مـن تٌِ ِهه فً مــثــ ِل ِ

فجــ ْ
رت
ّجــــدَّ الـغـلٌـل ُ ولـو أراد َت ّ

ف فٌه
مثل َ ال ُع
ٌــون لنا َمراشِ ُ
ِ

َ
بحر الهــــــوى
ش ّق ْت ُظبى ألحاظِ ه َ

َّ
ــب كــــــً ُت ْردٌـه
للص ّ
العصا َّ
شق َ

ــرراا
أم َـعـ ْن ُ
ت فٌِـه ُمغـــــــــــ َّ
حتــى إذا ْ

صبـــــري فٌــه
أغرق َننً مـع ُجـن ِد َ

بحـــ ُّبــ َك ُمـــــإمِــنٌ
فدعو ُتــه :إنـً ُ
َ

ـــو أنَّ إٌمــانَ ال ّ
شـ ِجـً ٌُن ِجٌـه
لَ ْ

لقد استلهم الشاعر ابن سهل أؼلب محاور القصة ،فقد تططرق إلطى ذكطر موسطى الكلطٌم وعصطاه
الثعبان ،وعصطاه التطً تفلطق البحطر وتفجطر مطن الصطخر عٌونطاً ،وكٌطؾ ضطل موسطى-علٌطه السطبلم-
الطرٌق ،ثم ٌصور قصة ؼرق فرعون وجنوده ،ونطق فرعون باإلٌمطان بعطد فطوات األوان ،ولكطن
الشاعر لم ٌجسد القصة فً إطارها الدٌنً ،وإنما أعاد إبداعها فطً موضطوع ؼزلطً ٌشطكو فٌطه مطن
)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٗٔ.
)ٕ) المصدر نفسه ،ص.ٕٙ7
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تبارٌح الهوى ،وما فعله ؼبلمه موسى به ،حٌث نقل كل تلطك المعجطزات إلطى ؼبلمطه ،وصطور كطل
تلك الفتن التً أصابته بؤسلوب شعري بدٌع من خبلل أسلوب االمتصاص والتحوٌر.
لقد قدس الشاعر محبوبه وأضاؾ بعض المعجزات علٌه ،مع تحوٌر فً أكثر المعانً،
فالعصا تكمن فً ألحاظه ،وحسنه ٌدفع بمحب ّته إلى أن ٌصبؤ ،أي إلى أن ٌنحرؾ عن الصراط
المستقٌم ،وقد حارت قلوب العاشقٌن بحبه كما تاه كلٌم هللا فً الطرٌق أربعٌن سنة ،ثم ٌصور
تفجر العٌون من خده بدالً من الصخر ،وانشقاق بحر الهوى بدالً من البحر الحقٌقً ،ثم ٌؽرق فً
حبه كما ٌؽرق جند فرعون ،ثم ٌإمن بحبه فً آخر أمره كما آمن فرعون برب موسى ،ولكن بعد

أن أدركه الؽرق فلم ٌقبل منه إٌمانه(ٔ) كما جاء فً قوله ﭨ ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ(.)2
وبعد تلك الموضوعات الؽزلٌةٌ ،نتقل الشاعر ابن سهل فً تناصه مع القصص القرآنٌة إلى
موضوعات المدح ،لٌخلص بمدحه للوزٌر أبً علً بن خبلص فٌقول(ٖ):
والصدق واغتدت
العدل
حكى ٌوسفا ا فً
ِ
ِ
ــحـ َمـــ ُد غِ ــــــ ُّبـهــا
تــــدو ُم عــطــاٌــا ُه َو ٌُ ْ

عطاٌاهُ نٌالا
ْ
واغتدَت سب َت ٌة مصرا
ض َّرا
وب الحٌا إن دام إلما ُم ُه َ
ص ُ
و َ

فمن خبلل هذه األبٌات نجد بعض الؽلو فً المدح ،فقد حاكى الممدوح ٌوسؾ -علٌه السبلم-
فً تولٌه أمر خزابن الطعام فً مصر مدة الجدب والقحط ،وأظهر عدالً وصدقا ً فً نظام توزٌع
الطعام ،وبمرور هذه المحنة بسبلم أصبحت عطاٌا الممدوح نهر النٌل وؼدت سبته مِصر.
وف ً صورة أخرى مبالػ فٌهاٌ ،مدح ابن سهل الربٌس أبا عثمان بن الحكم ،وٌصور رأي
الممدوح بصورة عجٌبة ،فٌقول(ٗ):

)ٔ) ٌنظر :الربٌعً ،القصص القرآنً فً الشعر األندلسً ،ص٘.ٔ7ٙ-ٔ7
)ٕ) سورة ٌونس ،آٌةٓ.9ٔ-9
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٕٔ.ٕٖٔ-
)ٗ) المصدر نفسه ،ص .ٔ8ٙوٌنظر :مثل ذلك ،ص.ٕٖٙ
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القرنٌن لنهدما
مِنْ َع ْزم ِه سدَّ ذي
ِ

وفضــل ُ رأٌــ َك لــو ٌَرمً ببــادر ٍة

فقد تناص الشاعر ابن سهل مع قصة ذي القرنٌن وسده العظٌم ،ولكن الشاعر ٌرى فً عزم
ممدوحه ورجاحة عقله وفضل رأٌه أنه لو رمى به سد ذي القرنٌن النهدم ،على الرؼم من قوة
السد وصبلبته ،ففً هذه األبٌات مبالؽة واضحة فً عظمة رأي الممدوح.
ثم ٌستلهم ابن سهل قصة نبً هللا سلٌمان -علٌه السبلم ،-فٌقول(ٔ):
الض َرما
َفهذه
الشمس ُتطفً ذلك َّ
ُ

أصفر هب ُكـم للوغى َ
ش َرراا
َ
ٌـا آل َ

وأنت ُم الجـنُّ فل ُتضحـوا لَ ُه َخـدَما

قى
سلَ ٌْمانُ ملكا ا شـامخا ا وتـ ُ ا
هـذا ُ

قٌلت هذه األبٌات فً مدح الربٌس أبً عثمان بن الحكم ،وفٌها ٌرفع ابن سهل منزلة ممدوحه
إلى منزلة سلٌمان -علٌه السبلم -فً ملكه وتقواه وٌجعل (آل أصفر) كالجن خدما ً له ،وال شك فً
أن قصة الجن وخدمتهم لسلٌمان -علٌه السبلم ،-تناسب ؼرض المدٌح هذا من حٌث اإلشارة إلى
عظمة الملك.
ثم ٌرسل الشاعر ابن سهل رسالة تهنبة إلى الوزٌر أبً علً بن خبلصٌ ،هنبه بالشفاء بعد أن
أصابه مرض حبسه عن رإٌة الناس ،فٌقول(ٕ):
ـت آٌاتـك ُب ْغ َ
وجلَــــ ْ
المتشـــو ِ
ف
ٌـة
ِّ
َ

أهْ ــدَ ْت نجا ُتــ َك ُع َ
المتخــو ِ
ف
ــوذ َة
ِّ

الحٌــا المتو ّقــِ ِ
ف
ـل
بإطـالق َ
َم ْحــ ٍ
ِ

ض فً
بهج الجمٌ ُع ب َك
األر ِ
ابتهاج ْ
َ
َ
ٌـا ُغ َّم ا
أجلَ ْ
ــت لَـنـا َعـنْ فــرحـ ٍة
ـة ْ

كالسجن أ ْف َر َج عن إمار ِة ٌوس ِ
ف
ِ

وظؾ الشاعر قصة ٌوسؾ -علٌه السبلم  -ونجاته من السجن ،مشٌراً إلى أن ال ِّشدة ٌعقبها
الفرج ،وأن المحل ٌعقبه الخصب ،وأن شفاء الوزٌر ونجاته أهدى تعوٌذة للخابؾ علٌه ،فقد
تحولت الؽمة بعد مرض الوزٌر إلى فرحة بشفابه ،وأن اإلببلل من المرض أفرح الناس وفرج
ؼمتهم ،وهو ٌوازي هذه الصورة بصورة ٌوسؾ -علٌه السبلم -الذي خرج من ؼمة السجن إلى
منصب اإلمارة والملك.

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص ،ٔ88-ٔ87وٌنظر :مثل ذلك ،ص.ٕٓ7
)ٕ) المصدر نفسه ،ص.ٕٖ9
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لقد تناص الشاعر ابن سهل األندلسً مع اآلٌات القرآنٌة والقصص النبوٌة ،واستقى منها
المعانً النبٌلة التً ٌتمٌز بها كل مضمون دٌنً ،فاستدعى الدعوة إلى عبادة هللا الواحد األحد،
وصور المعجزات التً تمت على أٌدي األنبٌاء والرسل بقدرة هللا عز وجل ،وصور االبتبلءات
التً تعرض لها األنبٌاء لمعرفة مدى قدرتهم على تحمل الشدابد والصبر علٌها ،وأعاد إنتاج تلك
الصور الدٌنٌة مستدخبلً إٌّاها فً موضوعات الؽزل والرثاء والمدح؛ لٌرتقً بها شعره ،وٌجسد
فٌها حٌاته وٌؽنً قصابده بلؽة القرآن وصوره.

62

ٕ-التناص مع الحدٌث النبوي الشرٌف.
تؤتً األحادٌث النبوٌة بعد القرآن الكرٌم فً األسلوب والمعنى؛ ألن أحادٌث الرسول محمد -
صلى هللا علٌه وسلم -وح ًٌ تبٌٌنًٌّ لما أُجمل فً القرآن الكرٌم .قال سبحانه وتعالى فً وصؾ كبلم
الرسول محمد صلى هللا علٌه وسلم  ،ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ(.)1
وتتصل األحادٌث النبوٌة بالقرآن الكرٌم من حٌث المضامٌن واللؽة واألسالٌب الببلؼٌة ،ولٌس من
الؽرٌب أن ٌمٌل الشعراء إلى استدعاء األحادٌث النبوٌة الشرٌفة لٌؽترفوا من أحكامها ،وٌوظفوها
فً أشعارهم ،وٌحتجوا بها فً آرابهم وأفكارهم ،فضبلً عن استثمار لؽتها وصورها(ٕ).
لقد وظؾ الشعراء أكثر األحادٌث النبوٌة لٌبرهنوا على صدق أشعارهم وقوة حجتهم ،ومن
بٌن أولبك الشعراء ابن سهل ،فقد تناص مع هذا المنهل البلٌػ ووظفه فً بعض أشعاره ،ولكن على
نحو أقل من تناصه مع القرآن الكرٌم ،فلم نجد فً دٌوانه سوى خمسة مواطن فقط ،حٌث بدأ أول
تناصاته باإلشارة إلى حدٌث الرسول محمد  -صلى هللا علٌه وسلم -وموقفه من الشعر ،فٌقول فٌه
مضمنا ً(ٖ):
َعلى َو َجناتِ ِه َط َفل ُ المساءِ

أ ٌَا ُم َت َط ّفالا فً ال ّ
عر ٌَبدو
ش ِ
شر وافى
إذا ِّ
الضلٌِّل ُ ٌو َم الــحـــ ِ

بداخل تـ َ
َ
حت اللواء
فلست
ٍ

فالضلٌل لقب للشاعر الجاهلً امرئ القٌس ،وفً ذكره هنا تناص مع قول الرسول محمد -
صلى هللا علٌه وسلم " -امرإ القٌس حامل لواء الشعراء إلى النار"(ٗ) ،حٌث تناص ابن سهل مع
هذا الحدٌث ،مبٌنا ً موقفه من هذا المخاطب المتطفل على الشعر ،وأن باعه قصٌرة فٌه ،وال
ٌستحق أن ٌحشر تحت لواء زعٌم الشعراء.

)ٔ) سورة النجم ،آٌةٖ.ٗ-
)ٕ) ٌنظر :الجبوري ،جمعة حسٌن ٌوسؾ ،المضامٌن التراثٌة فً الشعر األندلسً فً عهد المرابطٌن الموحدٌن،
طٔ ،دار صفاء للنشر والتوزٌع ،عمانٕٕٓٔ ،م ،ص.ٙ7-ٙٙ
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص٘.ٙ
)ٗ) ابن حنبل الشٌبانً ،أبو عبدهللا أحمد بن محمد ،مسند ابن حنبل ،مإسسة قرطبة ،القاهرة ،جٕ ،ص.ٕٕ8
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ثم ٌنتقل الشاعر ابن سهل إلى حدٌث آخر من األحادٌث النبوٌة الشرٌفة لٌتناص معه فً مدح
أحد الوالة ،فٌقول(ٔ):
نت سٌفا ا لل ُمرٌبٌنَ ُمرهَفا ُ
وإن ُك َ

بور َ
ورك حامِل ُه
كت من سٌفٍ و ُب ِ
فُ ِ

بعٌ َن ًْ َمن أ َقـل ْــ َ
ثاره
ت عِ َ
أرا َك َ

الخٌر فاعِل ُه
بسعٌِ َك والهادي إلى
َ
ِ

ففً هذا البٌت إشارة واضحة إلى حدٌث الرسول محمد -صلى هللا علٌه وسلم" -الدال على
الخٌر كفاعله"(ٕ) ،ووصؾ الشاعر ممدوحه بالقوة ،وأن سعٌه إلى تحقٌق الخٌر ٌتراءى فً عٌون
الناس .فهو فاعل خٌر وها ٍد إلٌه.
ثم ٌخوض الشاعر تجربة أخرى فً المدح ،وٌمدح الوزٌر (أبا العباس بن بقً)(ٖ)،
فٌقول(ٗ):
ب فً ال َمكرمات سما
س ٌ
ٌا َمنْ لَ ُه َح َ

األنج ِـم ُّ
ُــر
مقـدَّ ما ا َف ْـو َق هـام
ُ
الزه ِ

ــر ال َمعـالً أن َتــدُو َم لها
بقــا ُء ُغ ِّ

فد ْم ول زل ِ
الغٌ ِر
ت معـــصوما ا من ِ

لقد تناص الشاعر تناصا ً إشارٌا ً فً عجز البٌت الثانً مع حدٌث الرسول محمد -صلى هللا
ٌِر"(٘) ،وجاء هذا الحدٌث فً االستسقاء ،ومضمونه
هللا ٌَ ْل َق الؽ َ
علٌه وسلم ،-حٌث قالَ :
"من ٌَ ْكفُ ِر َ
تؽٌر الحال وانتقالها عن الصبلح إلى الفساد( ،)ٙفقد أخذ الشاعر مضمون الحدٌث بطرٌقة جدٌدة
وأكد ثبات الممدوح على الصبلح ،فهو معصوم من االنتقال إلى الفساد ،ثم استلهم الشاعر صورة
جمالٌة من خبلل الموضع الذي قٌل فٌه الحدٌث ،وهو االستسقاء ونزول الخٌر والبركة ،حٌث نقل
تلك الصورة إلى الممدوح الذي سقاهم الخٌر والبركة منذ قدومه ،فجسد الشاعر كل معالم الخٌر
والعطاء التً تدلل على صدق الوزٌر وحرصه على الرعٌة.
)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٔ78
)ٕ) الطبرانً ،أبو القاسم سلٌمان بن أحمد ،المعجم األوسط ،تحقٌق :طارق بن عوض هللا بن محمد ،وعبد المحسن
بن إبراهٌم الحسٌنً ،دار الحرمٌن ،القاهرةٔ99ٗ ،م ،جٖ،صٖٗ.
)ٖ) أبو العباس بن بقً :هو المؤمون الموحدي الذي بوٌع بإشبٌلٌة سنة (ٕٗٙهـ) ،وٌعد من مشاهٌر إشبٌلٌة وكان
من أهل المروءاتٌ .نظر :ابن سعٌد ،اختصار القدح المعلى ،ص.ٖٔٙ
)ٗ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٗٗٔ.
)٘) الجزري ،أبو السعادات المبارك بن محمد ،النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر ،تحقٌق :طاهر أحمد الزاوي،
ومحمود محمد الطناحً ،المكتبة العلمٌة ،بٌروتٔ979 ،م ،جٖ ،صٗ٘.7
) )ٙالمصدر نفسه ،جٖ ،صٗ٘.7
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ثم ٌنتقل الشاعر ابن سهل األندلسً فً تناصاته مع األحادٌث الشرٌفة من موضوع المدح إلى
الؽزل الؽلمانً ،فٌتؽزل بمحبوبه موسى(ٔ):
ِشـق ُغ ا
ربـة
س
فٌا وطنَ ال ُّ
لـوان والع ِ
ِ

الو َطـنْ !
أل َعـودَ اة بـاهللِ فـً ذلك َ
أل هُـدنـة منـه ودَ ْعها على دَ َخـنْ

رب النوم فٌك لناظِ ري
لقد طال َح ُ
ٌظـنُّ هَـوى موســى بؤنـً قتٌلـ ُه

سؤجعل ُ نفسً فٌه وهللاِ حٌث ظنّ

لقد ضمن الشاعر ابن سهل من خبلل عجز البٌت الثانً حدٌث الرسول الكرٌم محمد  -صلى
هللا علٌه وسلم -حٌن سؤله حذٌفة ابن الٌمان" :قلتٌ :ا رسول هللا هل ،بعد هذا الخٌر من شر؟ قال:
نعم ،شر وفتنة .قلت :هل بعد هذا الشر من خٌر؟ قال :نعم ،هدنة على دخن ،وجماعة على إقذاء
فٌها .قلت :هل بعد ذلك الخٌر من شر؟ قال :نعم ،فتنة صماء عمٌاء ،ودعاة ٌدعون إلى النار ،فؤلن
تموت ٌا حذٌفة عاضا ً على جذع ،خٌر من أن تستجٌب إلى أحد منهم"(ٕ) ،وفى الحدٌث( :هدنة
على دخن)ٌ ،رٌد :ال تصفو القلوب بعضها لبعض ،وال ٌنصع حبها كما كانت ،وتفسٌره فً
(ٖ)

الحدٌث ،وهو قوله :ال ترجع قلوب قوم على ما كانت علٌه.

لقد تناص الشاعر ابن سهل مع مضمون الحدٌث ،مطالبا ً محبوبه أن تصفو القلوب بعضها
لبعض ،وأن ترجع قلوبهم على ما كانت علٌه من حب ووبام وعشق وؼرام ،فقد أخذ الشاعر تلك
الصورة من الحدٌث الشرٌؾ ،واستدخلها فً سٌاق ؼزلً ،وأضفى علٌها معنى الرجوع إلى
صفاء المودة ،وإن كانت على ؼٌر صفاء تام ،وهذا ٌدلل على أن الشاعر كانت له باع طوٌله فً
فهم األحادٌث النبوٌة؛ ألن الشاعر وظؾ معنى الحدٌث لٌجسد به الصورة التً أراد رسمها من
خبلل تؽزله بالفتى موسى.

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٕٔٙ
)ٕ) الطبرانً ،المعجم األوسط ،جٗ ،ص.ٕ9
)ٖ) الٌحصبً ،القاضً أبو الفضل عٌاض بن موسى بن عٌاض ،إكمال المعلم بفوابد مسلم ،طٔ ،تحقٌقٌ :حٌى
إسماعٌل ،دار الوفاءٔ998 ،م ،ج ،ٙصٕٖٔ.
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ٖ-التناص مع السٌرة النبوٌة.
ٌتناص الشعراء مع التارٌخ فً كثٌر من أشعارهم ،فهو النبع المتدفق إلٌنا عن سٌر السابقٌن،
وهو المعٌن الذي ال ٌنضب .ولما كان الشعراء ٌتناصون مع أحداث من آثروا فً حٌاتهم ،ك ٌل
حسب ثقافته ،فإن فكرة تعدد القراءات ال ُتبنى على أن النص عالم خاص ٌفهمه المتلقً بما فٌه من
إشارات ومعطٌات موضوعٌة تتحكم فً توجٌهه هذا الفهم ،ولكنها تقوم على ضرورة تسلح القراء
أنفسهم بمستوى معٌن من الثقافة لفهم النص(ٔ) ،وعلى هذا فإننا نجد لسٌرة النبً محمد –صلى هللا
علٌه وسلم -أثراً فً الشعر األندلسً ،وهذا األثر جاء من منطلقٌن :األول ٌؤتً من حب الشعراء
للنبً ،فتراهم ٌتناصون مع مواقؾ رسخت فً أذهانهم ،واستقرت فً قلوبهم ،والمنطلق الثانً
جاء من باب المدح لخلٌفة ما من خبلل إظهار التشابه بٌن صفاته وصفات النبً محمد –صلى هللا
علٌه وسلم.-
لقد برز هذا النوع من التناصات عند ابن سهل األندلسً؛ لٌبٌن لنا مدى ثقافته اإلسبلمٌة وقوة
تؤثره بالموروث الدٌنً ،فقد نظم الشاعر قصٌدة مخمسة فً مدح النبً محمد –صلى هللا علٌه
وسلمٌ -قول فٌها(ٕ):

ب أَ ْح َم َد شِ ا
ٌمة
َج َعل ا ْل ُم َه ٌْمِنُ ُح َّ

سلٌِنَ َك ِرٌ َمة
وأَتى به فً ال ُم ْر َ

ب َتم ا
َ
فغدَا هَواهُ على القُلُو ِ
ٌِمة

َ
وغدا هُواه لِ َهدْ ٌِ ِهـ ْم َت ْتمٌمـا

وسلِّ ُموا َت ْسلٌِ َما
صلُّوا َعلَ ٌْ ِه َ
َ
ور ِه
أَ ْبدَى َج ِبٌنُ أَ ِبٌ ِه شا ِه َد ُن ِ

هور ِه
َ
س َج َع ْت به ال ُك َّهانُ َق ْبل َ ُظ ِ

َك َّ
ٌِر ِه
ــر َد ُم ْع ِربا ا ِب َ
الط ٌْ ِر َغ َّ
صف ِ

بـاح ٌُطل ُّ َنسِ ٌما
َعنْ َو ْج ِه إِ ْ
ص ٍ

وسلِّ ُموا َت ْسلٌِ َما
صلُّوا َعلَ ٌْ ِه َ
َ
الرسالَ َة َب ْعدَ شِ دَّ ِة ُن ْف َر ٍة
ِس ِّ
أَن َ

ُم ْن ِجً ال َب ِر ٌَّ ِة وهْ ًَ فًِ ٌَ ِد َغ ْم َر ٍة

ُم ْح ًٌِ ال ُّن ُب َّو َة وال ُهدَى َعنْ َف ْت َر ٍة

الر َ
شــادَ ٌَتٌِما
فكـؤ َ َّنمــا َكـفـَل َ َّ

)ٔ) الرواشدة ،سامح ،إشكالٌة التلقً والتؤوٌل ،طٔ ،منشورات أمانة عمان الكبرى ،عمانٕٓٓٔ ،م ،ص.ٔ7
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة دؼٌم ،ص.ٖٖٔ-ٖٕ9
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وسلِّ ُموا َت ْسلٌِ َما
صلُّوا َعلَ ٌْ ِه َ
َ
ض َحا
ضلَ ُه َف َت َو َّ
ـــح َف ْ
ض َ
هللا ُ أَ ْو َ

ض َحى"
وهللاُ َب ٌَّنَ ُحــبـ َّ ُه فًِ "وال ُّ

َوى له َف َتر َّنحا
وال ِج ْذ ُع َحنَّ ه ا

فـاض بك ِّفــ ِه َت ْسنٌِما
والما ُء
َ

وسلِّ ُموا َت ْسلٌِ َما
صلُّوا َعلَ ٌْ ِه َ
َ
الس ْب ِع ِّ
اح َت َّ
باق ُبرا َق ُه
ث فً َّ
ْ
الط ِ

رض َوا ِج ٌ
خاف فـِرا َق ُه
فة َت ُ
واألَ ُ

سراهُ َفسا َق ُه
س ْبحانَ َمنْ أَدْ نى ُ
ُ

َ
ش ْخصا ا على َملِكِ ال ُملوكِ َك ِرٌما

وسلِّ ُموا َت ْسلٌِ َما
صلُّوا َعلَ ٌْ ِه َ
َ
ش َت َّم َر ٌْحانَ القلوب َّ
فا ْ
الط ٌِّبـَا

ودَ نا َفؤ ُ ْسم َِع ٌ :ا ُم َح َّم ُد َم ْر َحبا

قر َبا
جار َع ْرشِ ً األَ َ
إ ِّنً َج َع ْل ُت َك َ

ت َق ْبلَ َك َقدْ َج َع ْل ُ
إنْ ُك ْن ُ
ت َكلٌِما

وسلِّ ُموا َت ْسلٌِ َما
صلُّوا َعلَ ٌْ ِه َ
َ
ٌا لَ ٌْلَ اة ُت ْج ِري َّ
الزمانَ َف َت ْس ِب ُق

ب فٌهـا واألَ َرابِج ُت ْف َتـق
الح ْج ُ
ُ

ِس ُك اللَّ ٌْل َق ْبلَ َك ٌَ ْع َب ُق
ما كانَ م ْ

اس َت َفـا ِد َنسِ ٌمــا
س َرى ُم َح َّم ٍد ْ
ِب ُ

وسلِّ ُموا َت ْسلٌِ َما
صلُّوا َعلَ ٌْ ِه َ
َ
راق لِ ٌَ ْن ِزلَ
ح َّتى إِ َذا ا ْق َتعـَدَ الــ ُب َ

السـماوا ِ
ت ال ُعال
ــرار
َّ
نادَ ْت ُه أَ ْس ُ

ٌا را ِحـــالا َودَّ ْع ُت ُه ل َعنْ قِــلَى

ما كانَ َع ْهــ ُد َك بال ُغٌـــو ِ
ب َذمٌِما

وسلِّ ُموا َت ْسلٌِ َما
صلُّوا َعلَ ٌْ ِه َ
َ
وار
صعِدَ ال ُّنجو َد
َ
َ
وسار فً األَ ْغ ِ

ار
سم َك َّ
َ
السما ُطوراا و َب ْطنَ الــ َغـ ِ

ــار
سما ا فـً
طاعــ ِة َ
َ
ُم َت َق ِّ
الج َّب ِ

ما أَ ْ
ف ال َم ْقسو َم وال َّت ْقسِ ٌما
ش َر َ

وسلِّ ُموا َت ْسلٌِ َما
صلُّوا َعلَ ٌْ ِه َ
َ
ال َّ
ِـع ال ُم َت ِّ
شـــاف ُ
ـوســـل ُ ال ُم َت َق ّبـَل ُ

ت الـ ُمــدَّ ّثـِ ُر الـــ ُم َّ
القــانــِ ُ
ــز ِّمـل ُ

وا َفى َ
وظ ْه ُر األَ ْر ِ
داج ُم ْم ِحل ُ
ض ٍ

َف َجال ال َب ِهٌ َم به وأَ ْر َوى ال ِهٌ َما
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وسلِّ ُموا َت ْسلٌِ َما
صلُّوا َعلَ ٌْ ِه َ
َ
بدأ الشاعر ابن سهل األندلسً مخمسته المدحٌة  -التً تناولنا جزءاً منها  -فً الحدٌث عن
عبلقة النبً محمد –صلى هللا علٌه وسلم -بالرسل والرساالت السابقة ،فهدي النبً محمد –صلى
هللا علٌه وسلم -ورسالته جاءا متممٌن لهدي الرسل من قبله .ورؼم كثرة الجناس البادي فً البٌت
الثانً فً "هواه وهداه ،وتمٌمة وتتمٌماً" فإن هذا الجناس ساعد فً إٌجاد إٌقاع موسٌقً داخلً،
حٌث بدا واضحا ً بانسجام هذه الكلمات المختارة بعناٌة.
ثم ٌنتقل الشاعر بتناصه إلى صورة أُخرى من صور السٌرة النبوٌة ،وهً صورة التبشٌر
وحدٌث الكهان عن ظهوره قبل البعثة ،فقد جاءت الصورة فً قوله "سجعت به الكهان" تحمل فً
طٌاتها الدقة فً التعبٌر ،وهو ما ٌدل على وجود حذر واضح فً اختٌار ما ٌقول.
ثم ٌنتقل الشاعر إلى ذكر مولد الرسول الكرٌم محمد –صلى هللا علٌه وسلم -حٌث ٌصور
ظهور الضٌاء بمٌبلده لٌُنٌر للبشرٌة دروبها ،فٌنجلً به الظبلم المحٌط بالبشرٌة من ظلم وتخبط
وشر وكفر ،وهً األمور التً كانت موجودة فً تلك األقوام قبل بعثة المصطفى محمد –صلى هللا
علٌه وسلم.-
ثم ٌنتقل الشاعر إلى مكانة النبً محمد –صلى هللا علٌه وسلم -فً القرآن الكرٌم ،حٌث ٌبٌن

هللا تعالى مكانته وحبه فً سورة "الضحى" بقوله ﭨ ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(.)1
ثم ٌشٌر الشاعر ابن سهل بعدها إلى ذكر معجزات النبً محمد –صلى هللا علٌه وسلم -لٌإكد
لنا ثقافته الدٌنٌة ،فٌستلهم بعض المعجزات من أنٌن الجذع وترنحه وحنٌنه حٌن لمسته الٌدان
الطاهرتان ،فصور تلك الصورة بؤسلوب إٌقاعً جمٌل ،حتى ٌكاد القارئ ٌسمع حنٌن الجذع أو
ٌتخٌل تر ُّنحه وأنٌنه.
ثم ٌنتقل إلى معجزة انهمار الماء من بٌن أصابعه الكرٌمة كالعٌن الفوارة ،ثم ٌذكر معجزات
أخرى من مثل" :ركوب البراق" و"جري الزمان" و"جوؾ األرض" .وٌشٌر إلى التعاكس فً
الحركات واتجاهاتها "بصعود النجوم" و"سبر األؼوار" وحٌث خرجت الرابحة العطرة الزكٌة
)ٔ) سورة الضحى ،آٌة ٔ.٘-
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"فاشتم رٌحان القلوب الطٌبا" وكانت األرابج تتفتق" بلٌلة اإلسراء و"مسك اللٌل ٌعبق" فٌها،
ففاضت الصورة بصوت ولون وحركة ورابحة ،وتداخلت أبعاد تلك الصورة فجاءت (صوتٌة
لونٌة حركٌة شمٌِّة) ،فمن خبلل رسم هذه الصورة ٌتبٌن لنا براعة الشاعر ابن سهل ،وقدرته الفنٌة
على التؤلٌؾ بٌن مختلؾ الصور الح ِّسٌة فً إطار نؽم إٌقاعً بارز.

ٗ-التناص مع مصادر الدٌانة الٌهودٌة.
برزت الدٌانة الٌهودٌة فً األندلس بشكل واضح؛ وذلك ألن عدد الٌهود كان كبٌراً ،وٌبدو أن
ؾ عام ٍة مر بها األدب
قلة ذكرهم فً كتب األدب ٌُعزى لعدة أسباب ،منها ما ٌُر ُّد إلى ظرو ٍ
ت بهدؾ طمس الهوٌة العربٌة ،ومنها ما هو خاص بالٌهود.
األندلسً من ضٌاع وتدمٌر للمكتبا ِ
وقد شكل ضٌاع كثٌر من أمهات المصادر األندلسٌة عقبة أمام الباحثٌن بصفة عامة .وقد ٌُعزى
أٌضا ً إلى أن المصادر أؼفلت الحدٌث عنهم وتجاهلتهم عمداً ،فً الوقت الذي تركزت عناٌتهم على
كل ما كان عربٌا ً أو له عبلقة وثٌقة بالعربٌة أوالً ،وهذا ما ال ٌمكن الجزم به أو التثبت من
صحته ،فمن المستحٌل الجزم بما ٌحوٌه ضمٌر أصحاب المصادر التراثٌة حٌن سطروا تارٌخهم،
أو حٌن اختاروا ما ٌرٌدون تدوٌنه من ألوان األدب فً كتبهم(ٔ).
ترعرع الشاعر ابن سهل وسط بٌبة ٌهودٌة ،فتؤثر بها وأثرت فٌه ،إال أن هذا التؤثر لم ٌكن
واضحا ً فً شعره الذي وصل إلٌنا ،حتى أن النقاد الٌهود عابوا علٌه ذلك؛ ألن دٌوانه ال ٌتضمن
أٌة قصابد ذات مسحة ٌهودٌة ،وال ٌختلؾ شعره عن شعر أي شاعر عربً ؼٌر ٌهودي(ٕ).
وترى الباحثة نافزة الشرباتً أن ابن سهل كان ٌكتب الشعر قبل إسبلمه؛ إذ لٌس من المعقول
أن الشاعر تفتحت قرٌحته الشعرٌة بعد أن أسلم ،فمن المإكد أن الشاعر له كتابات وأشعار كثٌرة
قبل إسبلمه ،ولكن هذا الشعر اختفى ولم ٌصل إلٌنا؛ ألن ذلك الشعر كتب قبل أن ٌسلم ،وأن شعر
ابن سهل ظهر وانتشر ،فؤخرجه إسبلمه من عزلة شعرٌة ظل بها ؼٌره من الٌهود ،ولو أنه بقً
على ٌهودٌته لربما لم ٌكن شًء من شعره ٌصل إلٌنا مهما كان جٌده(ٖ).

)ٔ) الشرباتً ،نافزة ناصر ،الٌهود وأثرهم فً األدب العربً فً األندلس ،رسالة ماجستٌر ،عمادة الدراسات
العلٌا ،جامعة الخلٌل ،فلسطٌنٕٓٓ7 ،م ،ص٘.
)ٕ) جودي ،فاروق محمد ،الصهٌونٌة واللغة ،دار الثقافة ،القاهرةٔ977 ،م ،ص .ٔٔ7والشرباتً ،الٌهود
وأثرهم فً األدب العربً فً األندلس ،صٕٗٔ.
)ٖ) الشرباتً ،الٌهود وأثرهم فً األدب العربً فً األندلس ،ص.ٕٓ9
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ولعل ما تق ّدم ٌفسر لِ َم لَ ْم ٌتناص الشاعر مع تلك الدٌانة إال فً بعض اإلشارات ،ومنها لفظة
(السامري) .ولكثرة التناصات القرآنٌة عند ابن سهل ،فبل ٌرى الباحث أن لفظة (السامري) جاءت
تؤثراً بالدٌانة الٌهودٌة ،بل أوردها إٌراداً عاما ً كباقً اآلٌات القرآنٌة ،وإن أتى بهذه اللفظة فً أكثر
من موضعٌ .قول الشاعر(ٔ):
سن وٌـا سامر
ف ُ
س َ
ٌـا ٌو ُ
الح ِ

ي ال َهجر أشف ِْق للهوى ال ُعذري
َّ

الفٌض من أد ُمعً
أخشى علٌك
َ

َ
وأنت فً َعٌنً كمـا َتدري

أنت علـى التحقٌق موسى فقد

أم َ
غـر َق فً البحـر
ِنت أن َت َ

فقد وصؾ الشاعر ابن سهل جمال محبوبه بهذه األبٌات الؽزلٌة بجمال ٌوسؾ وبهجر
السامري؛ ألن السامري ٌقول" :ال مساس" ٌعنً المنع من أن ٌخالط أحداً أو ٌخالطه أحد ،أي ال
وصل أبداً(ٕ) ،فذلك هجر دابم .ثم ٌصور الشاعر فٌض دموعه بعد الهجر بالبحر الذي أؼرق جنود
فرعون ،وأنه ٌخشى أن ٌؽرق المحبوب؛ ألن مكانه فً عٌنه ،ولشدة ؼزارة دموعه أصبحت
كالبحر ،ولكنه ٌستبعد الؽرق على محبوبه ،كما أَم َِن موسى علٌه السبلم من ؼرق البحر.
ثم ٌنتقل الشاعر من خبلل ؼزله بموسى لٌظهر تعلقه بذكر قومه وقصصهم فٌقول(ٖ):
عرضا
صداا لِذكر َك عِندها و َت ُّ
َق ْ

ص ال َكلٌم و َق ْومِه
ِص ِ
أصبو إلى ق َ

ففً هذا البٌت إشارة واضحة إلى أن الشاعر ابن سهل لم ٌذكر قصص الكلٌم وقومه تعلقا ً
وحبا ً بدٌانته الٌهودٌة ،بل كان هذا التعلق سببا ً إلى ذكر محبوبه موسى ،وأن تلك اإلشارات
واإلٌحاءات التً كان ٌرمز لها الشاعر فً ذكر قصص الكلٌم هً عبارة عن ؼزل فً محبوبه .

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٔ٘ٔ ،وٌنظر :مثل ذلك فً ،ص.ٖٖٓ ،ٖٕ7
)ٕ) الشافعً ،فخر الدٌن محمد بن عمر التمٌمً الرازي ،مفاتٌح الغٌب ،طٖٕٔ ،مج ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
ٕٓٓٓم ،جٕٕ ،ص.97
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٕٕ8
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٘-التناص مع األساطٌر.
وردت لفظة األسطورة فً المعاجم العربٌة ،وٌعرفها ابن منظور بقوله" :واألساطٌر:
األباطٌل ،واألساطٌر إذا جاء بؤحادٌث تشبه الباطل"(ٔ).
واألسطورة مضمون تراثً ،وهً تمثل الدٌن والتارٌخ والفلسفة جمٌعا ً عند القدماء ،وهً
ص ِب َؽ ْ
ت بصبؽة اإلطناب والمؽاالة(ٕ) ،وقد عرؾ
لٌست فكرة مبتدبه أو خاطبة ،بل فكرة بدابٌة ُ
الدكتور(أنس داود) األسطورة بقوله" :مجموعة من الحكاٌات الطرٌفة المتوارثة من أقدم العهود،
الحافلة بضروب من الخوارق والمعجزات التً ٌختلط فٌها الخٌال بالواقع ،وٌمتزج عالم الظواهر
بما فٌه من أنسان وحٌوان ونبات ومظاهر طبٌعٌة ،بعالم ما فوق الطبٌعة من قوى ؼٌبٌة ،اعتقد
اإلنسان القدٌم بؤلوهٌتها ،فتعددت فً نظره اآللهة تبعا ً لتعدد مظاهرها المختلفة"(ٖ).
إن األساطٌر والحكاٌات الخٌالٌة لها وقع كبٌر فً مخٌلة أكثر الشعراء ،فقد تناص الشعراء مع
هذه األساطٌر ،لٌجسدوا الرإٌة الفكرٌة فً مخٌلتهم .وٌشٌر الطدكتور (أحمطد الزعبطً) إلطى التنطاص
األسطوري وٌرى أنه "استحضار الشاعر بعض األساطٌر القدٌمطة وتوظٌفهطا فطً سطٌاقات قصطٌدته
لتعمٌق رإٌة معاصرةٌ ،راها الشاعر فً القضٌة التً ٌطرحها فٌستعٌن بؤسططورة مطا ،تعطزز هطذه
الرإٌة ،بحٌث ٌؤتً هذا التناص أو التوظٌؾ أو االستعانة باألسطورة منسجما ً فطً سطٌاق القصطٌدة،
وفٌه ثراء وتجدٌد وتعمٌق لؤلبعاد الفكرٌة والفنٌة فٌها".

(ٗ)

لقد أشار شعراء األندلس ومن بٌنهم ابن سهل األندلسً ،إلى النجوم والكواكب بشكل كبٌر فطً
شعرهم ،وإن استدعاء هذه النجوم على نحو خاص ٌجعلنا نعود إلطى البعطد األسططوري الطذي تشطٌر
إلٌ ِه هذه النجوم ،وهو ٌتجلى فً الذاكرة الجمعٌة لدى الشعراء ،فنجد الشاعر ابن سهل

ٌوظؾ

بعطض تلططك األسططاطٌر إال أن توظٌفططه لطم ٌكططن كثٌططراً ،ومططن بطٌن تلططك األسططاطٌر العربٌططة

القدٌمـططـة

)ٔ) ابن منظور ،جمال الدٌن بن محمد بن مكرم المصري ،لسان العرب ،دار صادر ،بٌروتٔ9ٙ8 ،م ،جٕ ،مادة
(سطر) ،صٖٗٔ.
)ٕ) خان ،محمد عبد الؽنً ،األساطٌر والخرافات عند العرب ،طٖ ،دار الحداثة للطباعة والنشر ،بٌروت،
ٔٔ98م ،صٕٓ.
)ٖ) داود ،أنس ،األسطورة فً الشعر المعاصر ،مكتبة عٌن شمس ،القاهرة ٔ97٘ ،م ،ص.ٔ9
)ٗ) الزعبً ،التناص نظرٌا ا وتطبٌقٌا ا ،ص٘.9
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أسطــورة نجمطً "الثرٌطا"(ٔ) الـطـتً عبطدتها قبٌـطـلة طــطـً(ٕ) ،و" الطـدبران"(ٖ)،الـطـذي كـطـانت تعبطـده
قبــٌلة تمطٌم(ٗ) ،فقطد وظطؾ الشطاعر هطذه األسطاطٌر فطً مطدح أبطً عثمطان بطن الحكطم صطاحب منرقطة
فٌقول(٘):
ملــ ٌك تسنـّ َم مــن قُ
رٌــش ذرو اة
ٍ

أجلِها ُتدْ عى األعالً بال ُّذرى
من ْ

المجــر ِة ذٌلَــ ُه
ٌجر َعلى
ب
َّ
ُّ
س ٌ
َح َ

ومناقـب َتـ َذ ُر الثر ٌّـا كـال َّثـرى
ٌ

سهى أنْ ٌغتدي كصغٌرها
ٌسعى ال ُّ

وٌعــ ِّذ ُر الدَّ َبـران َع ْنهـا مدبـرا

لقد تناص الشاعر ابن سهل فً هذه األبٌات مع أسطورة (الثرٌا) وأسطورة (الدبران) ،فقد
جاءت هذه األساطٌر لتدلل على مكانة الممدوح عند الشاعر ،فقد ورد فً األساطٌر العربٌة أن
"الدبران خطب الثرٌا ،وأراد القمر أن ٌزوجه بها ،فؤبت علٌه ،وولت عنه ،وقالت للقمر ما أصنع
بهذا السبروت الذي ال مال له ،فجمع الدبران قبلص ُه ٌتمول بها ،فهو ٌتبعها حٌث توجهتٌ ،سوق
()7

صداقه قدامها"( ،)ٙؼٌر أن "العٌوق"

عاق الدبران عن لقاء الثرٌا ،وكانت العرب تتشاءم من

الدبران وتتفاءل بالثرٌا( ،)8لذلك اتخذ الشاعر من الثرٌا داللة لم الشمل واالجتماع ،فضبلً عن علو
علو المكان ،وأخذ من الدبران داللة اإلدبار والفرقة والفرار ،ثم مزج الشاعر بٌن تلك الدالالت
وأدخل داللة االجتماع وعلو المكانة والرفعة والضٌاء ،لٌجسد بها صورة الممدوح الذي ٌعلو شؤنه
)ٔ ) الثرٌا :ستة كواكب مجتمعة أشبه ما تكون بعنقود العنب ،وزعم بعضهم ،أنها سمٌت بذلك؛ ألن المطر الذي
ٌمطر بنوبها تكون من ُه الثروة ،وهً الؽنىٌ .نظر :البٌرونً ،أبو الرٌحان محمد بن أحمد ،اآلثار الباقٌة عن
القرون الخالٌة ،مكتبة المثنى ،بؽداد ،صٕٖٗ.
)ٕ) األلوسً ،محمود شكري ،بلوغ األرب فً معرفة أحوال العرب ،طٖ ،تحقٌق :محمد بهجت األثري ،مطابع
دار الكتب ،مصر،جٕ ،صٕٓٗ ،إسماعٌل ،أحمد النعٌمً ،األسطورة فً الشعر العربً قبل اإلسالم ،طٔ ،دار
الشإون الثقافٌة العامة ،بؽدادٕٓٓ٘ ،م ،ص.ٔ89
)ٖ) الدبران :كوكب أحمر منٌر ٌتلو الثرٌا ،وٌسمى دبرانا ً ألن ُه استدبر الثرٌاٌ ،نظر :البٌرونً ،اآلثار الباقٌة،
صٕٖٗ.
)ٗ) األندلسً ،ابن صاعد أبو القاسم بن أحمد القاضً ،طبقات األمم ،تحقٌق :لوٌس شٌخو ،المطبعة الكاثولٌكٌة
لآلباء الٌسوعٌٌن ،بٌروت ،لبنانٔ9ٕٔ ،م ،صٖٗ.
)٘) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٖٔٔ.
) )ٙاألصبهانً ،أبو القاسم حسٌن بن محمد الراؼب ،محاضرات األدباء ومحاورة الشعراء والبلغاء ،دار مكتبة
الحٌاة ،بٌروتٔ9ٙٔ ،م ،جٕ ،صٔٗ٘.
) )7العٌوق :كوكب أحمر مضًء ٌطلع قبل الجوزاء فً ناحٌة الشمال .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة "عوق".
)ٌ )8نظر :البٌرونً ،اآلثار الباقٌة ،صٕٖٗ.
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عند الرعٌة والشاعر ،ثم ٌستبعد الشاعر داللة الدبران عند ممدوحه؛ ألن هذه الخصلة لٌست من
شٌم الممدوح ،ثم ٌوظؾ الشاعر لفظة "مناقب" الظاهرة فً عجز البٌت الثانً ،لتحمل فً طٌاتها
داللة الفضابل والمزاٌا بوصؾ الممدوح أدٌبا ً ومتصرفا ً فً شإون الفقه والحدٌث ،فضبلً عن كونه
حاكما ً عادالً ،فقد جمع الشاعر كل تلك المزاٌا الحمٌدة فً ممدوحه من خبلل تناصه مع تلك
األساطٌر.
ثم ٌستلهم الشاعر ابن سهل أساطٌر النجوم والكواكب لٌعبر بها عن فضابل ممدوحه ،فقد
تناص الشاعر مع أسطورة نجم "السها"(ٔ) ،لٌمدح من خبللها الوزٌر أبا علً بن خبلص،
فٌقول(ٕ):
سهـا و َمسالـ ٌك
ومرقى سمـا عِ نـْد ال ُّ
ا

المج ِد لم تشرع فمذهبها ال ِّ
عرى
إلى
ش َ
ْ

بصٌر ِب ُط ْر ِق
ٌ
البؤس والجو ِد لم َت َزلْ
ِ

وقـابـ ُعـ ُه جــهــراا ومـــعـروفُــ ُه ســــراا

لقد تناص الشاعر مع هذه األسطورة؛ لٌخص بها ممدوحه حٌث وصؾ علو منزلته ورقٌه،
فضبلً عن كرمه وجوده فً السر والخفاء ،حٌث جعل الشاعر ممدوحه بمنزلة (السها) بعٌداً عن
أعٌن الناس بعطابه ،وصور تلك الداللة من هذا النجم الخفً وهو ٌقع فً أعلى مجموعة (الدب
األكبر).
(ٖ)

ثم ٌتناص الشاعر مع أسطورة أخرى فً نفس البٌت بقوله "فمذهبها الشعرى" و"ال ّشعرى"

شعرٌانٌ :مانٌة وشامٌة ،وقد زعموا أن الشعرى الٌمانٌة كانت مع الشعرى الشامٌة ،ففارقتها
وعبرت المجرة فسمٌت بالشعرى العبور(ٗ) ،فلما رأتها الشامٌة بكت علٌها حتى ؼمصت عٌناها
فسمٌت بالشعرى الؽمٌصاء(٘).

)ٔ) السها :هو كوكب صؽٌر فً بنات نعش .العسكري ،جمهرة األمثال ،جٔ ،صٕٗٔ.
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٕٔ.
(المررم) ٌطلع بعد الجوزاء .ابن منظور ،لسان العرب :مادة "شعر".
)ٖ) الشعرى :كوكب نٌرّ ٌقال له
ِ
)ٗ) الصوفً ،أبو الحسٌن عبد الرحمن بن عمر الرازي ،صور الكواكب الثمانٌة واألربعٌن ،منشورات دار
اآلفاق ،بٌروتٔ98ٔ ،م ،ص.ٕ88
)٘) األصبهانً ،محاضرات األدباء ،جٕ ،صٕٗ٘.
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(ٔ)

وقٌل أن الشعرٌٌن أختا "سهٌل"

وما جاء عنه فً األساطٌر ،من أنه تزوج بالجوزاء،

وكسر فقارها وظهرها ،فهو هارب نحو الجنوب ،خوفا ً من أن ٌُطلب بكسر الجوزاء ،والذ بكبد
السماء ،وأن العبور عبرت المجرة إلى سهٌل(ٕ) ،فنقل الشاعر هذه الصورة الجمٌلة من أساطٌر
الكواكب ،لٌجسد بها علو ورفعة ممدوحه ومذهبه فً الحٌاة ،وهو السٌر نحو طرٌق المجد والتقدم
فً العلم والسٌر دابما ً حتى بلوغ العبل ،فقد بلػ الوزٌر من الكرم والمجد مبلؽا ً ال ٌصل إلٌه أحد
من أقرانه من الوزراء.
ثم ٌوظؾ الشاعر ابن سهل أسطورة نجم "السها" فً موضع آخر فً مدح الوزٌر أبً علً
بن خبلص ،فٌقول(ٖ):
سها شرفا ا
س ٍ
ب ِم ْث ِل ال ُّ
ٌؤوي إلى َح َ

خفً وهْ َو َم ْ
شهو ُر
لكِنَّ ذا َك
ٌّ

حٌث ٌصور الشاعر منزلة وعلو شرؾ الممدوح كعلو نجم السها؛ ألن هذا النجم مشهو ٌر
بعلوه من بٌن تلك النجوم ،ولكنه ٌرفع عنه الخفاء الملحوظ فً ذلك النجم؛ ألن حسب الوزٌر
ونسبه ظاهران ومشهوران عند العامة ،فٌرسم الشاعر صورة جمٌلة مؤخوذة من صفات ذلك
النجم ،فٌجسد الصورة اإلٌجابٌة ،وٌزٌل عنه الصورة السلبٌة.
ثم ٌستلهم الشاعر ابن سهل أساطٌر الكواكب والنجوم لٌعبر بها عن قوة وعظمة ممدوحه
فٌتناص مع أسطورة نجم "النوء"(ٗ) ،لٌصور به ممدوحه الوزٌر (أبا عمرو بن الجد)(٘) ،فٌقول(:)ٙ
فٌقول(:)ٙ

)ٔ) سهٌل :كوكب عظٌم أحمر ،تراه أبداً كؤنه ٌضطرب ،لقربه من األفق وهو ٌطلع من األفق الجنوبً وٌجري
شٌباً ،ثم ٌؽٌب من مطلعهٌ ،نظر :ابن األجدابً ،أبو إسحاق إبراهٌم بن إسماعٌل ،األزمنة واألنواء ،تحقٌق :عزة
حسن ،دار سمٌر أمٌس للطباعة ،دمشقٔ9ٙٗ ،م ،صٗ.7
)ٕ) الصوفً ،صور الكواكب الثمانٌة واألربعٌن ،ص.ٕ88

)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص ،ٔٙ7وٌنظر :مثل ذلك فً ،ص

.ٕٗ9

)ٗ) النوء :النجم إذا مال للمؽٌب ،والنوء هو النجم الذي ٌكون به المطر .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة "نوأ".
)٘ ) أبو عمر ٌحٌى بن عبد الملك بن محمد بن الجد الفهري حفٌد الفقٌه الحافظ أبً بكر محمد بن الجد أصله من
لبلة ،وقد ورث أبو عمرو مكانة أسبلفه فً العلم والفقه وصار أحد أعٌان إشبٌلٌة المعول علٌهم ثم آلت الٌه زعامة
إشبٌلٌة بعد مقتل ابن هود سنة (ٖ٘ٙهـ) ثم ثار علٌه أهل إشبٌلٌة وقتلوه سنة (ٗٗٙهـ)ٌ .نظر :المراكشً ،البٌان
المغرب ،جٖ ،ص.ٖ8ٔ ،ٖ79 ،ٖٖ8
) )ٙدٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص ،ٙ9وٌنظر :مثل ذلك فً ،صٖ.ٕٕ8، 8
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مـن َن ْوب ِه ر ٌّـا ا  ،و َن َّـو َر َغ ٌْ َهبـا

َ
أحرق مارداا ،وسقى الثرى
كالنجم
ِ

(ٔ)

فقد شبه الشاعر ممدوحه بالنجم من خبلل عنصر القوة التً تحرق بها النجوم مارد الشٌاطٌن
عند استراق السمع ،ثم ٌجسد داللة الكرم من خبلل نزول المطر وسقً الثرى؛ ألن هذا النجم
ٌكون فٌه المطر ،وٌوظؾ الشاعر صورة ثالثة لممدوحه وهً أن ضٌاء نوره كضٌاء النجوم
ونورها فً اللٌل المظلم الؽٌهب ،فقد رسم الشاعر ابن سهل من خبلل هذا البٌت ثبلث صور ٌجسد
بها قوة ممدوحه وكرمه ونوره ،مستنبطا ً هذه الصور من أسطورة نجم النوء.
وٌستؤنؾ الشاعر تناصاته مع أساطٌر الكواكب والنجوم؛ إال أنه ٌنتقل من موضوعات المدح
إلى الؽزل ،فٌتناص مع أسطورة نجم "السماك"(ٕ) ،لٌتخذ من هذه األسطورة رمزاً ٌتؽزل بمحبوبه
موسى فٌقول(ٖ):
ِح
سماكِ َّ
س ّما َك لح ُظ َك بال ِّ
َ
الرام ِ

َ
البعا ِد ور ّبما
أنت ِّ
السما ُك من ِ

فقد صور الشاعر محبوبه بنجم (السماك) فؤخذ من هذا النجم داللة البعد لٌدلل بها عن بعد
محبوبه عنه ،ثم ٌصور خده وضٌاء وجهه بضٌاء هذا النجم وجمال منظره ونوره الساطع ،فحمل
الشاعر من هذه األسطورة داللة البعد والجمال لٌجسد بها جمال صورة المحبوب.
ثم ٌنتقل الشاعر من أساطٌر الكواكب والنجوم إلى أساطٌر الطٌور ،فنجده ٌوظؾ أسطورة
طابر "العنقاء"(ٗ) ،فقد ذكر ابن سهل هذه األسطورة فً أكثر من موضع ،حٌث ورد فً ؼزله
بموسى ٌقول(٘):
بعض من َق َتال
سن أنً
ُ
َح ّظً من ُ
الح ِ

ُ
ب أدر َك األ َمال
ص ٌّ
قاء َ
حدٌث عنـ َ
ص َح ال ُع ّذال ُ لو قُ ِبلـوا
ح ّقـا ا لقـد َن َ

الع َذل
السٌف مـن لحـظِ موسى ٌَسبِق َ
ُ

)ٔ) الؽٌهب :شدة السواد .لٌل ؼٌهب :مظلم .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة" :ؼهب".
)ٕ) السِّماك :وهو ٌسمى السِّماك الرامح نجم قدام ال َفكة ٌقدمه كوكبٌ ،قولون هو رمحهٌ ،نظر :الفٌروز أبادي،
القاموس المحٌط ،المطبعة المصرٌة ،القاهرةٔ9ٖٖ،م ،مادة "رمح".
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٓ.9
)ٗ) العنقاء :طابر عظٌم معروؾ االسم مجهول الجسم ،وأؼرب :أي صار ؼرٌبا ً .وإنما وصؾ هذا الطابر
بالمُؽرب لبعده عن الناس ولم ٌإنثوا صفته ألن (العنقاء) اسم ٌقع على الذكر واألنثىٌ ،نظر :المٌدانً ،مجمع
األمثال ،جٔ ،صٕٔٓ.
)٘) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٕ7ٙ
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وقٌل إن العنقاء هو طابر خرافً عظٌم الجثة ،ذا قدرة هابلة ٌستحٌل مقاومتها؛ لذلك جعلت
مضربا ً للمثل فً االمتناع والقدرة ،فقد كانت تنقض على الطٌر فتؤكله ،فجاعت ٌوما ً وأعوزها
الطٌر ،فانقضت على صبً فذهبت به بعٌداً فسمٌت عنقاء مؽرب؛ ألنها تؽرب (تبعد) بكل ما
تؤخذه(ٔ).
لقد وظؾ الشاعر هذه األسطورة لٌدلل بذلك على شدة تعلقه بموسى وحبه له ،وهو ٌتلذذ
باألسى وٌجد نفسه محظوظاً؛ ألنه أصبح أحد قتلى المحبوب ،وبهذا فقد أدرك األمل الذي كان
ٌتمناه ،والصلة بٌن العنقاء والمحبوب هً قدرة التسلط والسٌطرة والقتل دون استطاعة المقاومة،
وفً الوقت نفسه دون القدرة على أن ٌحظى منه بالوصال ،فرسم الشاعر تلك الصورة الجمٌلة
لٌبن لنا ضعؾ مقاومته أمام ذلك الحب القاتل.
ثم ٌتناص الشاعر ابن سهل األندلسً مع أسطورة العنقاء فً بٌت ؼزلً آخر فٌقول(ٕ):
ب
غر ٌ
عجابب لم ُت َ
ُ
در ْك َفعنقا ُء ُم ِ

الصبا ُردَّا
وإقبال ُ موسى أو زمانُ
ِّ

فقد أشار الشاعر فً هذا البٌت إلى بعض الدالالت التً تبرز من خبلل أسطورة العنقاء،
وهً الجمال والنؤي والٌؤس والتفرد ،فكل هذه الدالالت لها وق ٌع كبٌر فً قلب الشاعر؛ ألن حبه
لموسى ٌجعله ٌعٌش الٌؤس والبعد والؽربة من خبلل إدبار محبوبه عنه ،ثم ٌطلب الشاعر من
محبوبه اإلقبال والتقرب إلٌه لتحقٌق التواصل ،فاستدعى الشاعر تلك الدالالت لٌوظفها فً حبه مع
موسى من خبلل صورة العنقاء التً ال تدرك.
وٌتضح مما سبق عرضه أن األسطورة من المصادر الهامة فطً شطعر ابطن سطهل ،ولكنطه لطم
ٌستخدم فً شطعره األسططورة الخالصطة –عطدا العنقطاء ،-ولٌسطت األسططورة فطً شطعره مجطرد نتطاج
بدابً ٌرتبط بالعصور التارٌخٌة القدٌمة ،بل هً وسطٌلة فعالطة لتوسطٌع إططار خٌطال الشطاعر ،حٌطث
تساعده للتعبٌر عن األحاسٌس ،والعواطؾ االجتماعٌة ،ولتعمٌق معانٌطه الشطعرٌة ،وتنوٌطع صطوره
الفنٌة.

)ٔ) النمٌري ،حسن محمود موسى ،دنٌا الحٌوان فً التراث العربً ،طٔ ،منشورات الهٌبة العامة السورٌة
للكتاب ،وزارة الثقافة ،دمشقٕٓٓ8 ،م ،جٕ ،صٕ.ٖٙٙ-ٙٙ
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٓٔٔ.
76

77

الفصل الثالث
التنـــــــــاص التــارٌـــخـــً
ٔ-التناص مع الشخصٌات التارٌخٌة.

ٕ-التناص مع األمـاكـــن التارٌـخـٌــــــة.

ٖ-الــــــــــــتــنـــــــــاص الــــــــــــــذاتـــــــــــــً.
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التناص التارٌخً.
ٌعد التارٌخ سجل الماضً بما فٌه من بطوالت ووقابع وانتصارات وهزابم .وهو كل ما فات
من أحداث فً الزمن الماضً بكل مظاهرها السٌاسٌة واالجتماعٌة والعمرانٌة...الخ ،حٌث ٌمتد
الزمن عبر التارٌخ ،وتتعاقب األجٌال على هذه األحداث ،فتنشؤ الصراعات اإلنسانٌة ،وتنحسر
مهما كانت دوافعها ،فلكل أمة تارٌخ ،ولكل شعب أرض ٌحٌا علٌها كارها ً أو راؼباً ،ثم تنمو
الصراعات اإلنسانٌة الداخلٌة والخارجٌة ،وٌعد الشاعر فرداً من تلك الجماعات التً تعٌش
الصراعات ،حٌث تنشؤ فً نفسه طاقة مكبوتةٌ ،سعى إلى البوح بها من خبلل تداخل صور التارٌخ
الموجود فً مخٌلته بصور الواقع المعٌش.
وٌعرؾ الزعبً التناص التارٌخً بؤنه "ذلك التناص النابع من تداخل نصوص تارٌخٌة
مختارة ومنتقاة مع النص األصلً للقصٌدة ،وتبدو مناسبة ومنسجمة مع التجربة اإلبداعٌة للشاعر،
وتكسب العمل األدبً ثرا ًء "(ٔ).
إن استحضار التارٌخ واستلهام معطٌاته الداللٌة فً النص الشعريٌ ،نتج تمازجا ً وٌخلق
تداخبلً فً الحركة الزمانٌة ،حٌث ٌنسكب الماضً بإشاراته وتحفزاته وأحداثه فً الحاضر ،بكل
ما له من حٌوٌة ،فٌما ٌشبه تواكبا ً تارٌخٌا ً ٌوما الحاضر فٌه إلى الماضً(ٕ) .وقد سار التناص
التارٌخً عند الشاعر ابن سهل األندلسً فً مسارٌن هما :التناص مع الشخصٌات التارٌخٌة،
والتناص مع األماكن التارٌخٌة.

ٔ-التناص مع الشخصٌات التارٌخٌة.
لقد أدرك الشعراء أهمٌة توظٌؾ الشخصٌات التارٌخٌة ،والدور الذي تلعبه كل شخصٌة فً
نصوصهم الشعرٌة ،حتى ال ٌكاد دٌوان من دواوٌن الشعراء أن ٌخلو من استدعاء شخصٌة
تارٌخٌة ،تحتوي على مبلمح تعبر عن قضاٌا ذاتٌة وموضوعٌة .وقد استفاد الشعراء من استدعاء
بعض الشخصٌات التارٌخٌة فً نصوصهم ،وحاولوا من خبللها توضٌح تجاربهم الشعرٌة
وأفكارهم التارٌخٌة ،حٌث ٌكون هذا االستدعاء خادما ً لفكرة معٌنة ،وٌحاول الشاعر من خبلل

)ٔ) الزعبً ،التناص نظرٌا ا وتطبٌقٌا َ ،صٕ٘.
)ٕ) عبد ،رجاء ،لغة الشعر العربً المعاصر -قراءة فً الشعر العربً المعاصر ،دار نشؤة المعارؾ ،اإلسكندرٌة،
مصرٔ98٘ ،م ،صٕٔٓ.
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توظٌؾ هذه الشخصٌة تؤكٌدها أو تعزٌزها ،حتى تكون هذه الشخصٌة بمثابة السلم الذي ٌحاول
الشاعر من خبلله الوصول إلى الفكرة التً ٌرٌدها(ٔ).
وٌرى الدكتور رمضان الصباغ "أن الفنان ٌتعامل مع الواقع وفقا ً لمنظور خاصٌ ،تكون
نتٌجة لعملٌة معقدة من التفاعبلت والعبلقات المتشابكة بٌنه وبٌن ذلك الواقع ،وبٌن وعٌه وبٌبته
وشخصٌته ،وبٌن ما ٌحتمل فً الواقع ومدى الظروؾ التارٌخٌة ،وهذا ٌجعل الشاعر ٌوظؾ فً
نصه الشعري شخصٌات مرت بتجربة شبٌهه مع تجربته؛ لمد جسر التواصل مع المتلقً"(ٕ) ،وقد
ٌتخذ الشاعر من الشخصٌة التً ٌستدعٌها واحداً من مواقؾ ثبلثة :إما أن ٌتحد بها وٌتخذ منها
قناعا ً ٌبث من خبللها أفكاره وخواطره وآراءه مستخدما ً ضمٌر المتكلم ،وإما أن ٌقٌمها بإزابه
وٌحاورها متحدثا ً إلٌها ومستخدما ً صٌؽة الماضً ،وإما أن ٌتحدث عنها مستخدما ً صٌؽة ضمٌر
الؽابب(ٖ).
لقد تناص الشاعر ابن سهل األندلسً فً دٌوانه مع عدة شخصٌات ،وسنبدأ بتناول بعض
الشخصٌات القرآنٌة ،ثم بشخصٌات من العصور األخرى ،كالعصر الجاهلً والعصر اإلسبلمً
والعصر األموي والعباسً .فمن الشخصٌات القرآنٌة التً استدعاها الشاعر شخصٌة "لقمان
الحكٌم" وحكمته ،ولكن هذه الشخصٌة جاءت مرتبطة بشخصٌة "كسرى" ،وعِ ِّزه ،حٌث تناص
الشاعر مع تلك الشخصٌات فً ثبلثة نصوص متفرقة وأؼراض مختلفة ،تنم عن براعة الشاعر
فً تناصه التارٌخً وكٌفٌة استلهامه لها ،فٌقول مادحا ً الوزٌر أبا علً بن خبلص (ٗ):
نـور الهدَا ٌَ ِة لـم ٌَ َ
ربٌع ال ّندى
َ
َ
ــزلْ

تراا و ٌُط ِع ُم ُم ْع َت ّرا
فٌنص ُر م ْق ّ

القوم أو خطر اقتـدى
إذا مـا احتبى فً
ِ

بحكمت ِه لقمانُ أو ّ
عزه كسرى

ففً هذه األبٌات نقل الشاعر دالالت ٌصور بها الممدوح ،حٌث شبه الممدوح فً البٌت األول
بالربٌع الندي والنور الهادي ،وهو الذي ٌنصر المظلوم وٌطعم الفقراء والمحتاجٌن ،ثم ٌجسد فً
البٌت الثانً داللة الحكمة ورجاحة العقل والعدل واإلصبلح فً المواقؾ والمحن التً تصٌب
)ٔ) المساعٌد ،عواد صالح حسن ،التناص فً شعر علً بن الجهم ،صٗٓٔ.
)ٕ) الصباغ ،رمضان ،عناصر العمل الفنً ،دراسة جمالٌة ،دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر ،اإلسكندرٌة ،مصر،
ٕٓٓٓم ،ص.7
)ٖ) زاٌد ،علً عشري ،استدعاء الشخصٌات التارٌخٌة فً الشعر العربً المعاصر ،دار الفكر العربً ،القاهرة،
ٔ9ٗ8م ،ص.ٕٓ9
)ٗ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس  ،صٕٕٔ.
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قومه ،حٌث نقل الشاعر كل تلك الدالالت من حكمة لقمان وحلمه ،وعزة كسر وسلطانه ،وأضفاها
على ممدوحه.
وفً المعنى نفسه ٌجسد الشاعر فً الممدوح حكمة لقمان وهٌبة كسرى ،وقد استكمل
الممدوح كل الصفات الحسنة المستمدة من تلك الشخصٌات ،فٌقول(ٔ):
َ
المشرق ال ُمقبِال
فصار بِك

َ
مدبر
ولحت و َمغر ُبنا
ٌ

ُ
وهٌبة كسرى َق ِد اس ُت ْك ِمـــال

ُ
وحكمة لقمانَ فٌِ َك
ولِ ْم ل

موضع ثالث فٌقول(ٕ):
ثم ٌجسد نفس الصورة فً
ٍ
الدهـر مستمعا ا
أصغى
ُ
إذا تكلّ َم ْ

كما ٌُصٌ ُخ لـداعً المـاءِ ظمآنُ
ُ
وٌؤخ ُذ َع ْن ُه
كسرى
الرأي لقمانُ
َ

كؤ ّنمــا ُب ْردتـا أثــوا ِ
ب هٌــبــتـِ ِه

لقد عمد الشاعر ابن سهل الى عكس التشبٌه فً مدح الوزٌر أبً علً بن خبلص ،فنقل
الشاعر الصورة التشبٌهٌة من أخذ الحكمة من لقمان الحكٌم ،وهذا هو المعروؾ عند الجمٌع إلى
طلب (لقمان) الحكمة من ممدوحه ،ثم جعل هٌبة كسرى تشبه هٌبة الممدوح ،ولعل فً هذه
الصورة مبالؽة ،ولكنه رسم لوحة جمالٌة جدٌدة اقترنت بحكمة لقمان وهٌبة كسرى من خبلل هذا
التشبٌه المعكوس ،لٌدلل بها على رفعة الممدوح وقدره عند الشاعر.
ثم ٌستلهم الشاعر ابن سهل شخصٌة أخرى من عصر األنبٌاء والرسل ،وهً شخصٌة ذات
داللة سلبٌة تتمثل فً الكفر والطؽٌان ،وهً شخصٌة فرعون التً وظفها ؼٌر مرة فً شعره،
ولعله أكثر من استدعابها؛ ألنها ترتبط بقصة موسى– علٌه السبلم -فٌستلهم الشاعر شخصٌة النبً
موسى-علٌه السبلم -مع شخصٌة فرعون ،مستؽبلً تشابه األسماء بٌن النبً موسى– علٌه السبلم-
ومحبوبه الفتى ،لٌشكو من عذاب محبوبه قاببلً(ٖ):
الصنابع
ِرعونٌ َكفُو ُر
وما أنا ف َ
ِ

أوردتنً َ
ور ٍد
أموسى لقد َ
ش َّر َم ِ

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٔ.ٕ7
)ٕ) المصدر نفسه ،ص.ٕٓ8
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص ،ٕٖ8وٌنظر :مثل ذلك فً ،صٓ٘.ٕٓ7 ،ٖٔٗ ،
81

فقد استخدم الشاعر حرؾ النداء الهمزة لداللة قرب المنادى منه ودنوه إلٌه ،ولم ٌستخدم
حرؾ النداء الٌاء الذي ٌستخدم لمناداة البعٌد ،وهذا االستخدام ٌحمل داللة واضحة على أن
الشخصٌة ؼٌر شخصٌة النبً موسى – علٌه السبلم ،-وإنما شخصٌة الؽبلم الذي أحبه ،وبما أن
الفتى َسمًُِّ موسى ،فقد أراد الشاعر أن ٌبٌن له بؤنه لٌس بفرعون ،ومن خبلل استدعاء الشاعر
لهذه الشخصٌات ،فقد فتح أمام المتلقً أفقا ً جدٌداً لفهم النص وتؤوٌله.
ومن شخصٌات هذا العصر التً القت حضوراً ملحوظا ً عند الشاعر ابن سهل األندلسً،
واستدعاها فً أشعاره شخصٌتا (قارون والسامري)(ٔ) ،وقد مر ذكرها فً الفصل الثانً ،فً
مبحث القصص القرآنٌة من هذه الدراسة.
ثم ٌنتقل الشاعر ابن سهل من تناصه مع شخصٌات من عصر األنبٌاء والرسل السابقٌن إلى
تناصه مع شخصٌات من العصور األخرى ،فقد القت بعض الشخصٌات عناٌة خاصة من قبل
أكثر شعراء األندلس ،إذ تعود به هذه الشخصٌات بكل ما تحمله من قٌم إلى الجذور العربٌة
العرٌقة .ومن تلك الشخصٌات التً وظفها الشاعر ابن سهل شخصٌتا (حاتم الطابً(ٕ)والفرزدق)،
وذلك فً مدح الكاتب (أبً بكر ابن البناء)(ٖ) ،فٌقول(ٗ):
ُ
والفرزدق
َعلَـ ٌْـ َك عِ ٌالا حات ٌم

َ
تكاملت بٌنَ الجو ِد والشعر فاغتدى

ففً هذا البٌت مزج الشاعر بٌن شخصٌتٌن معروفتٌن حاتم ،الكرٌم ،والفرزدق الشاعر؛
لٌجسد بهما رفعة ممدوحه وذكاءه ،فقد أخذ داللة الجود والكرم من شخصٌة حاتم الطابً ،ثم
استلهم داللة قول الشعر والذكاء والفطنة من الشاعر األموي المعروؾ (الفرزدق) ،ثم جاء بلفظة
(تكاملت) فً صدر البٌت لتبٌن اكتمال الصفات الحسنة فً الممدوح.
)ٔ) المصدر نفسه ،صٔ٘ٔ .ٕٓ7 ،ٔ8ٔ ،
)ٕ ) حاتم الطابً :هو حاتم بن عبدهللا بن سعد الطابً القحطانً أبو عدي بن فارس ،شاعر ،جواد ،عاش فً
العصر الجاهلً ،وٌضرب به المثل بجودهٌ .نظر :ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،تحقٌق :أحمد محمود شاكر ،دار
المعارؾ ،القاهرةٔ9ٙٙ ،م ،صٓ.7
)ٖ) أبو بكر بن البناء :هو محمد بن أحمد اإلشبٌلً ،كان أبوه بناء بإشبٌلٌة ،أما هو فاتجه نحو األدب والكتابة،
وأصبح ٌكتب عمن ٌتولون أمر إشبٌلٌة ،حتى أصبح ربٌس الكتاب فً فترة الباجً ،ثم أصبح ذا ٌد فً سٌاسة بلده،
وقد ظل فً إشبٌلٌة حتى استولى الروم علٌها سنة (ٙٗٙهـ) ،فؽادرها إلى سبتة ومات فً العام نفسه فٌهاٌ .نظر:
ابن سعٌد ،اختصار القدح المعلى ،ص.ٔٔ8
)ٗ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٕٗ8
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وفً نفس شخصٌة الممدوح ٌخوض الشاعر تجربة أخرى فً تناصه مع الشخصٌات
الجاهلٌة ،لٌإكد بها حبه للممدوح وإخبلصه له ،فٌقول(ٔ):
الشمس لو ُك ْ
سٌت به
لك النظ ُم تهوى
ُ

ورهـــا الـمــتؤلّــ ُ
ــق
ـردَ َع ْنهــــا ُن ُ
َو ُجـــــ ِّ

ورهُ
فٌعشو لَــ ُه األعشـى إذا ل َح ُن ُ

جرٌـر ظالعا ا حٌن ٌُ ْعن ُ
ِـق
وٌجري
ٌ

فقد تناص الشاعر مع شخصٌتٌن بارزتٌن فً الشعر وهما (األعشى)(ٕ) ،و(جرٌر) ،ولكن
الشاعر رسم صورة شعرٌة استطاع من خبللها توظٌؾ الجناس اللفظً ،حٌث استخدم الفعل
(ٌعشو) مجانسا ً اسم الشاعر األعشى ،وأخذ لفظة (ٌجري) مجانسا ً اسم الشاعر جرٌر ،وقد شكل
هذا التجانس جرسا ً موسٌقٌا ً بارزاً ،بإزاء روعة النظم الشعري الذي ٌستحقه الممدوح.
ثم ٌستدعً الشاعر ابن سهل من خبلل تناصاته مع الشخصٌات التارٌخٌة من العصر
الجاهلً شخصٌة معروفة بالحكمة والفصاحة ،وهو (قس بن ساعدة)(ٖ) ،فٌوظفه الشاعر ابن سهل
وٌقارنها بشخصٌة (باقل)(ٗ) ،فٌمزج بٌن الشخصٌتٌن ،فٌقول(٘):
ٌِـن َت ْحتـَه شِ ـدَّ ةٌ ومـَا
ـداري ِبل ٍ
ُت ِ
قال ُم َر َّجـع
تضاهًِ ف ُت ْغنًِ عن َم ٍ

ِضاب َعنْ سِ َوى ال َّ
ش ٌْ ِ
ب ناصِ ل
ٌدُو ُم خ
ٌ
َ
ـل؟
أَ ٌُ ْحـ َكــ ُم
ان قُ ٌّ
ـس و َبـاقــــــ ِ
والخصمـــ ِ

ففً هذه األبٌات ٌبٌن الشاعر مدى الفرق بٌن الشخصٌتٌن ،وٌتساءل مستنكراً :كٌؾ ٌُحكم
بٌن الخصمٌن (قس وباقل) ،فجاء الشاعر بهذه المفارقة فً مدح الربٌس أبً عثمان بن الحكم،

)ٔ) المصدر نفسه ،ص.ٕٗ8
)ٕ) األعشى :هو مٌمون بن قٌس البكري ،شاعر جاهلً مشهور ،وهو أحد أصحاب المعلقات ،امتدت به األٌام إلى
أن شهد اإلسبلم ،وأراد أن ٌسلم ثم عدل عن ذلك ،ومات على الكفر والجاهلٌةٌ .نظر :األصفهانً ،األغانً ،ج،9
ص.ٕٔ7
)ٖ ) قس :قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك ،من بنً إٌاد ،وهو أحد حكماء العرب ومن كبار خطبابهم،
كان أسقؾ نجران ،وطالت به حٌاته حتى شهده النبً محمد  -صلى هللا علٌه وسلم ٌ -خطب فً سوق عكاظ قبل
النبوة ،وقال فً حقه الحدٌث السابق بعد النبوة ،وقس كان ٌفد على قٌصر الروم زابرا فٌكرمه وٌعظمه ،وبه
ٌضرب المثل فً الفصاحةٌ .نظر :الزركلً ،خٌر الدٌن ،كتاب األعالم ،ط٘ٔ ،دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروت،
ٕٕٓٓم ،ج٘ ،ص.ٔ9ٙ
)ٗ) باقل :وهو رجل من ربٌعة ٌضرب به المثل فً العًِّ  ،وقد بلػ من عِ ٌِّه أنه اشترى ظبٌا ً بؤحد عشر درهماً،
فقٌل له :بكم اشترٌت الظبً؟ ففتح كفٌه وفرق أصابعه وأخرج لسانهٌ ،شٌر بذلك إلى أحد عشر ،فانفلت الظبً منه
وهرب ،وذهب مثبلً فً العًٌ .نظر :الثعالبً ،ثمار القلوب ،جٔ ،ص.ٕٔ7
)٘) دٌوان ابن سهل ،طبعة دؼٌم ،صٕٓ٘.
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لٌرسم صورة شعرٌة فً المدح وٌبٌن الفرق بٌن الربٌس ومن كان ضده ،فقد جاءت هذه المفارقة
لتبٌان الفرق الشاسع بٌن الشخصٌتٌن ،أو بٌن رجاحة العقل والؽباء.
وفً موضع آخر ٌستدعً شخصٌة الشاعر(امرئ القٌس) ،وٌذكر معه شخصٌة أخرى
اشتهرت بالؽناء والفصاحة وهو ( معبد)(ٔ) ،لٌبٌن الشاعر من خبلل تناصه مع هاتٌن الشخصٌتٌن
تعلقه بالمحبوب ،فٌقول متؽزالً(ٕ):
َ
وغ ّنٌت ُه شِ عــري بِ ِه أستـَمٌِلُه

جر و َم ْع َبد
فؤبدى ازدرا اء بابن ُح ٍ

فهنا ٌتؽزل الشاعر ابن سهل بمحبوبه موسى ،حٌث أسمعه بعض أشعاره بصوت شعري
جمٌل لكً ٌستمٌل قلبه وٌتقرب إلٌهَ ،فٌُبدي المحبوب إعجابه بشعر ابن سهل ،حتى ٌفضل شعره
على شعر امرئ القٌس ،وٌجعل صوت الشاعر فوق صوت معبد فً الؽناء.
ثم ٌستلهم الشاعر فً تناصاته التارٌخٌة شخصٌات أخرى من العصر الجاهلً لٌوظفها فً
مدح الوزٌر (أبً عبدهللا الرمٌمً)(ٖ) ،فٌقول(ٗ):
البؤس واألد ِ
ب
النفس بٌن
سم
ُم َق َّ
ِ
ِ

ُ
السبق فً ُح ْك ٍم وفً ِح َك ٍم
ْأوفى به
ـع
فإنْ ٌَـقُـــلْ فزٌا ٌد غٌــــ ُ
ـر ُم ْس َت َم ٍ

بالح َر ِ
ب
ارب دعـــــا النعمانُ
َ
وإن ٌحــــــ ْ

ففً هذه األبٌات ثمة لبس فً شخصٌة (زٌاد) ،فلعله ٌقصد به النابؽة الذبٌانً ،واسمه زٌاد بن
معاوٌة ،أو ٌقصد زٌاد بن أبٌه الذي اشتهر بالخطابة ،وٌرى الباحث أن كبل الشخصٌتٌن تدل على
مراد الشاعر؛ ألن الشاعر أراد أن ٌرفع من شؤن الممدوح ،فٌجعل كبلمه ٌعلوا فوق كبلم (زٌاد)

)ٔ) معبد :هو أبو عباد معبد بن وهب ،كان مولى ،نشؤ بالمدٌنة وبرع فً الؽناء ،فؤقبل علٌه أهل المدٌنة ،ثم رحل
إلى الشام واتصل بؤمراء بنً أمٌة ،وارتفع شؤنه ،وكان أدٌبا ً فصٌحاً ،وعاش طوٌبلً .توفً سنة ٕٔٙهـٌ .نظر:
األصفهانً ،األغانً ،جٔ ،ص.ٗ7-ٗٙ
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس  ،صٓٓٔ.
)ٖ) الرمٌمً :هو أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا بن أبً ٌحٌى الرمٌمً ،نسبة إلى رمٌمة ،وهً قرٌة من أعمال
قرطبة ،واله ابن هود وزارته ،وصار ٌعرؾ بذي الوزارتٌن ،واستمر على ذلك إلى سنة ٖ٘ٙهـ .وكان ابن هود
قد وقعت فً ٌده جارٌة من سبى النصارى فاختارها لنفسه ،وكان عاهد زوجته أال ٌتخذ علٌها زوجة أخرى وال
جارٌة ،فؤخفى هذه الجارٌة عند الرمٌمً بالمرٌة ،فاستؤثر الرمٌمً بها وظهر حملها ،وصادؾ أن كان ابن هود
ماراً بجٌوشه بالمرٌة فً طرٌقه إلى بلنسٌة ،فاستضافه الرمٌمً فً بٌته ودبر مقتله ،فؤرسل إلٌه وهو نابم أربعة
جنود قتلوه بؤن وضعوا الوسابد على وجهه حتى مات ،وعندما علم ابن األحمر بما حدث البن هود قرر أن ٌؽزو
الرمٌمً فً عقر داره ،فاضطر الرمٌمً أن ٌستقل مركبا ً وٌعبر البحر مع أسرته إلى تونس ،وعاش فً كنؾ
أمٌرها أبً زكرٌا الحفصًٌ .نظر :المقري ،نفح الطٌب ،جٗ ،صٗ.ٗٙ
)ٗ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕ.7
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وكبل الشخصٌتٌن اشتهرتا بالفطنة والدهاء ،ثم ٌنقل الشاعر صورة الشجاعة والعزم والبؤس من
شخصٌة (النعمان بن المنذر)(ٔ) ،فً الحرب.
ولم ٌقؾ الشاعر ابن سهل عند الشخصٌات الجاهلٌة ،بل تجاوز ذلك إلى التناص مع
الشخصٌات اإلسبلمٌة ،وذلك لما تحمله من قٌم وعادات خلقٌة و ُمثل إسبلمٌة ،من كرم وعدالة
وحٌاء وشجاعة وحكمة .وتتمثل كل هذه الخصال الحمٌدة فً شخصٌات الخلفاء الراشدٌن،
وؼٌرها من الشخصٌات اإلسبلمٌة التً استطاعت أن تبرز فً صفة معٌنة تضمن خلودها فً
التارٌخ .وقد تناص الشاعر مع شخصٌتٌن بارزتٌن فً اإلسبلم وهما :الخلٌفة الفاروق عمر بن
الخطاب  -رضً هللا عنه ،-وفارس العرب (عمرو بن معد ٌكرب)(ٕ) ،فٌقول ابن سهل مادحا ً
الوزٌر أبا علً بن خبلص(ٖ):
وقاب ُعـ ُه جهــراا ومعروفُـ ُه سـراا

بصٌ ٌر ِب ُط ْر ِق
البؤس والجو ِد لم َت َزلْ
ِ
أذكر َننـا ُع َمــراا إلــى
ـر
ْ
لَـ ُه سِ ٌَـــــ ٌ

س ٌْ َننا َع ْمرا
ِف فً الهٌجاءِ أ ْن َ
مواق َ

لقد تناص الشاعر فً هذه األبٌات مع شخصٌتٌن مشهورتٌن ،فٌصور الشاعر ممدوحه
بالبصٌرة الواضحة فً طرق باب الكرم والجود ،وأن وقابعه معروفة عند الناس جمٌعاً .وأما
معروفه فقد جعله سراً لٌبلػ الرفعة والعدل والمنزلة التً بلؽها عمر بن الخطاب من قبله ،حتى إذا
ذكرت سٌرته ٌذكر الناس سٌرة عمر بن الخطاب –رضً هللا عنه– وعدله وجوده ،وأما مواقفه
فً الشدابد الصعاب ،فقد جسدها الشاعر فً شخصٌة عمرو بن معد ٌكرب ،وما كان له من
مواقؾ فً الشدابد وفً الحروب ،فقد رسم الشاعر لوحة شعرٌة مستمدة من التارٌخ اإلسبلمً
العرٌق ،بٌن من خبللها مكانة الممدوح ورفعته ،فؤخذ داللة العدل والزهد والورع من الفاروق،
وجسد داللة الشجاعة واإلقدام من عمرو بن معد ٌكرب ،فوظؾ تلك الدالالت بصورة شعرٌة
معبرة عن إعجابه بالممدوح ،فهذه الشخصٌات التً وظفها الشاعر تعد من الشخصٌات اإلٌجابٌة؛
لما تحمله من قٌم إسبلمٌة راسخة لها أثر إٌجابً فً المجتمع.

)ٔ) النعمان :هو النعمان بن المنذر ،آخر ملوك اللخمٌٌن بالحٌرة ،وقد قصده النابؽة الذبٌانً ،وعاش فً كنفه
مادحا ً له ،وكان فارسا ً شجاعاً ،ومات ولم ٌدرك اإلسبلمٌ .نظر :األصفهانً ،األغانً ،جٔٔ ،صٓٓٔ.ٔٓٔ-
ثور ،وكان من فرسان العرب المشهورٌن بالبؤس فً
)ٕ)عمرو بن معد ٌكرب الزبٌدي :هو من
مذحج ،وٌكنى أبا ٍ
ٍ
الجاهلٌة ،وأدرك اإلسبلم ،وقدم على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المدٌنة فؤسلم ،ثم ارتد بعد وفاته فٌمن ارتد
بالٌمن ،ثم هاجر إلى العراق فؤسلم ،وشهد القادسٌة ،وله بها أثره وببلإهٌ .نظر :ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء،
ص٘.7
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٕٔ.
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أما الشخصٌات السلبٌة التً تناص معها الشاعر ابن سهل ،فقد كانت معارضة ومحاربة
لئلسبلم ،فضبلً عما تحمله من صفات الرذٌلة من الكفر والشقاق وؼٌرهما ،ومن هذه الشخصٌات

شخصٌة (أبً لهب) التً ذكرها هللا تعالى فً القرآن الكرٌم فً سورة كاملة ،فقال ﭨ ﭽ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ(ٔ) ،وقصته معروفة مع
زوجته فً وضع األذى فً طرٌق الرسول -صلى هللا علٌه وسلم -إلٌذابه .وفً البٌتٌن التالٌٌن
ٌتناص الشاعر مع هذه الشخصٌة وزوجها ،استحضارهما صورة ؼزلٌة فً ثوب فنً بدٌع،
وٌستبدل بداللتهما السلبٌتٌن ،داللتٌن ؼزلٌتٌن إٌجابٌتٌنٌ .قول(ٕ):
لو لم َت ُكنْ مِن دَ ِم ال ُع ْنقو ِد رٌ َق ُت ُه

لَما اكتسى َخدُّه القانً أبا لَ َه ِ
ب
الة الـ َو ْر ِد ل َح ّم ُ
حــــ ّمــــ ُ
الح َط ِ
ب
الة َ

ت َّب ْت ٌدا عـــاذلً فٌه ووجن ُت ُه

لقد شكل الشاعر من خبلل هذٌن البٌتٌن صوراً جدٌدة ،فقد استطاع أن ٌنقل شخصٌة أبً لهب
من حالته االسمٌة ،لٌقلب االسم إلى صفة ،فٌجسد صفة اللهٌب لٌرسم بها جمالٌة اللون التً تتمثل
فً لهٌب النار المابل إلى الحمرة ،الذي اتخذه الشاعر لونا ً جمالٌا ً لخد المحبوب ،ثم ٌستدعً
الشاعر شخصٌة امرأته حمالة الحطب فً سٌاق النفً ،لٌجعل من خ ّد محبوبه حمّاالً للورد .فمن
خبلل استدعاء الحادثة الراسخة فً ذهن المتلقً ،مع التبلعب فً الدالالت ونقلها من صفة إلى
صور فنٌ ٍة جدٌد ٍة من خبلل أسلوب االمتصاص
أخرىٌ ،تبٌن لنا إبداع الشاعر وقدرته فً خلق
ٍ
والتحوٌل.
أما فً العصر األموي ،فقد استدعى الشاعر بعض الشخصٌات المعروفة بالشجاعة والمروءة
والفصاحة واألدب ،ومن هذه الشخصٌات شخصٌة الشاعر المشهور(النابؽة الجعدي)(ٖ) ،حٌث نظم

)ٔ) سورة المسد ،آٌةٔ.٘-
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٔ.8
)ٖ ) النابؽة الجعدي :هو الشاعر المشهور قٌس بن عبدهللا بن عدس بن ربٌعةٌ ...كنى أبا لٌلى ،وقد عاش فً
الجاهلٌة ثم أدرك اإلسبلم وأسلم ،وبقً حٌا ً إلى أن عاصر فتنة ابن الزبٌر ،وهو القابل بٌن ٌدي رسول هللا –صلى
هللا علٌه وسلم -من قصٌدة:
وإنا لنرجو فوقَ ذلك َم ْظ َهرا
َبلَ ْغنا السما َء مجدُنا وجدودُنا
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ابن سهل أبٌاتا ً فً مدح ؼبلم شاعر فٌقول(ٔ):
ر ّق ْت معانٌِ ِه عن ال َّنـق ِد

الص القل ِ
شاعر
ب من
كٌف َخ ُ
َ
ٍ

و َنظ ُمه َجـــل َّ َعنْ الـعِــ ْقـ ِد

ثره
ٌَص ُغ ُر نثـ ُر الد ُّّر من َن ِ

الج ْعــدي
طـال َ علــى ال ّنابِغة َ

وشعرهُ الطابــِل ُ فً ُحسن ِه

فقد أشار الشاعر من خبلل هذه األبٌات إلى مكانة الؽبلم وقدرته على قول الشعر ،إلى الح ِّد
الذي جعل فٌه شعر الؽبلم ٌطول على شعر النابؽة وٌعلو علٌه ،فرسم الشاعر فً هذه األبٌات
صورة مبتكرة ،أراد من خبللها أن ٌبٌن جمال الشعر وحسنه عند الؽبلم ،ونبلحظ أٌضا ً مهارة
الشاعر ابن سهل فً كٌفٌة توظٌؾ اسم النابؽة الجعدي إٌقاعٌاً ،دون تكلّؾ أو تصنع.
ثم ٌستؤنؾ الشاعر تناصاته مع الشخصٌات األموٌة ،وذلك فً مدح الكاتب أبً بكر بن البناء،
فٌقول(ٕ):
ار ِم ح َّتى ا ْن َت َهى
َ
سمــا لِلمكـ ِ

ــو َق أ ُ ْمنِ ٌَ ِة اآلمِــل
لِ َمــا َف ْ

فغـــادَ َر ُط َّـال َبها ٌَ ْخطِ بونَ

السابِل
وســار على ال َم ْن َه ِج َّ
َ

أَ َحـلَّ ْتـــ ُه ِبـــاألَزد أَ ْقــــال ُمــ ُه

س ْحبــــــانَ فً وابِـــــل
َم َحــــلَّــة َ

فقد تناص الشاعر مع شخصٌة مشهورة وهو(سحبان)(ٖ) ،لٌنقل صفة المكانة والرفعة فً
الفصاحة والحكمة والفطنة التً كان ٌوصؾ بها فً قبٌلة وابل إلى ممدوحه ،فٌصور الشاعر
مكانة الممدوح وٌبٌن شؤنه ،فقد جاءت أقبلمه وما تخطه من علم وحكم وخطب وأمثال ،لتحل
باألزد وتؤخذ المكانة والرفعة محل سحبان فً قومه.

فقال له الرسول :إلى أٌن؟ فقال :إلى الجنة ٌا رسول هللا بك .فقال له :إلى الجنة إن شاء هللاٌ .نظر :المرزبانً،
محمد بن عمران ،معجم الشعراء ،تحقٌق :ؾ .كرٌنو ،القاهرةٔ9ٖ٘ ،م ،جٔ ،صٕٖٔ.
)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٔٔ9
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة دؼٌم ،ص٘.ٕ9
)ٖ ) سحبان :هو سحبان بن زفر بن إٌاس الوابلً من باهلة ،خطٌب مفوهٌ ،ضرب به المثل فً البٌان ،فٌقال:
"أخطب من سحبان" و"أفصح من سحبان" .اشتهر فً الجاهلٌة وعاش زمنا ً فً اإلسبلم .أسلم أٌام النبً محمد –
صلى هللا علٌه وسلم -ولم ٌجتمع به ،أقام بدمشق أٌام معاوٌة بن أبً سفٌان ،توفً سنة ٗ٘هـٌ .نظر :الزركلً،
األعالم ،جٖ ،ص.79
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ثم ٌكرر الشاعر استدعاءه لشخصٌة (معبد) ،ولكنه فً هذه المرة ٌستدعٌها مستقلة بذاتها،
على ؼٌر المرة السابقة ،حٌث كانت مقترنة بشخصٌة امرئ القٌس .وفً األبٌات ٌمدح الشاعر ابن
سهل قابد األسطول اإلشبٌلً( أبا الحسن الرنداحً)(ٔ) ،فٌقول(ٕ):
ناز ُعـ َك َ
ناء فإ ّن ُه
الغ َ
دَ ْع َمنْ ٌُ ِ

س ٌُناز ُع َمعبداا ُح ْسنَ الغِنا
َخ ِر ٌ

ربما بالػ الشاعر فً استحضار الجناس الظاهر فً (ٌنازعك ،وٌنازع) و (الؽناء ،الؽنا) إال
أن هذا الجناس ساعد فً إٌجاد إٌقاع موسٌقً داخلً ،وذلك من خبلل االنسجام الحاصل بٌن
الكلمات ،ثم ٌنقل الشاعر الصورة المدحٌة من شخصٌة معبد وشهرته فً الؽناء وخرس أصوات
المؽنٌن عند سماع صوته إلى ممدوحه ،مشٌراً على ممدوحه – من باب المقارنة -أن ال ٌلتفت إلى
من ٌنازعه القوة والرفعة؛ ألنه سٌكون كاألخرس الذي ٌتطاول لٌباري معبداً بالؽناء.
ثم ٌجسد الشاعر ابن سهل صورة أخرى من صور التناص مع شخصٌات أندلسٌة،
وشخصٌات من العصر العباسً .ومن ذلك مدح الوزٌر أبً عمر بن الجد ،فٌتناص فً مدحه مع
شخصٌة (المنصور)(ٖ) ،فٌقول(ٗ):
ض ٌِّ ُع ُه
أَ ْث َنى َعلَ ٌْ َك بِ َع ْه ٍد ل ُت َ

ولَ ْو ُت َ
ور ُت ْر َب ُت ُه
ش ُّق َع ِن ال َم ْن ُ
ص ِ

ٌشكل الشاعر صورة شعرٌة فً مدح الوزٌر ،وذلك من خبلل رسم صورة الرضى حتى
عند المتوفى المنصور -رحمه هللا -وهو فً قبره ،ثم ٌجسد الثناء علٌه بصورة جدٌدة من خبلل
ثناء المٌت على الممدوح الذي ٌوصٌه بعدم إضاعة العهد والحفاظ علٌه ،فقد عمد الشاعر إلى
استدعاء هذه الشخص ٌة لما لها من وقع كبٌر فً نفوس األندلسٌٌن؛ ألن المنصور كان ٌمثل لهم
)ٔ) أبو الحسن الرنداحً ،لم تعثر المصادر على من كنٌته أبو الحسن؛ ولكن ٌبدو أن ؼٌر واحد من آل الرنداحً
كانوا ٌعملون فً قٌادة األساطٌل البحرٌة ،فٌذكر ابن عذاري المراكشً كٌؾ أن ابا القاسم العزفً القابم بسبتة سنة
( ٙٗ7هـ) استعان فً تدبٌر أموره بقابد البحر أبً العباس الرنداحً ،إذ كانت بٌنهما مودة عظٌمة وصحبة جٌدة،
فكا ن الرنداحً هو المحرض ألبً القاسم العزفً ووعده أن ٌجعل األسطول فً خدمتهٌ .نظر :المراكشً ،البٌان
المغرب ،جٖ ،صٓٓٗ ،ودٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٕٔ7
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٕٔ8
)ٖ) المنصور :هو أبو ٌوسؾ ٌعقوب بن ٌوسؾ بن عبد المإمن ،أحد خلفاء الموحدٌن ،تولى الخبلفة سنة
(ٓ٘8هـ) وٌعد ألمع خلفاء الموحدٌن سٌاس ٌّا ً وإدار ٌّا ً وعسكر ٌّاً ،توفً سنة (٘٘9هـ)ٌ ،نظر :القلقشندي ،أحمد بن
علً ،صبح األعشى فً صناعة اإلنشأٗ ،ج ،تحقٌقٌ :وسؾ علً طوٌل ،دار الفكر ،دمشقٔ987 ،م ،ج٘،
صٕٕٔ .دٌوان ابن سهل ،طبعة دؼٌم ،صٕٗٓ.
)ٗ) المصدر نفسه ،صٕٗٓ.
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الخلٌفة العادل الذي ارتقى بهم فً جمٌع نواحً الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة
والثقافٌة ،فهو الخلٌفة األول والقدوة الحسنة بٌنهم.
ثم ٌمضً الشاعر ابن سهل فً مدح الوزٌر ،وذلك بتجسٌده شخصٌة أخرى من الشخصٌات
البلمعة فً ذلك العصر ،فقد تناص الشاعر مع شخصٌة جد الممدوح أبً عمر بن الجد
وهو(الحافظ)(ٔ) ،فٌقول(ٕ):
َحف ِْظ َ
وم سِ ٌ َر َته
ت لِ ْلحافِظِ ال َم ْر ُح ِ

اب َطا َب ْت عنه أَ ْف ُر ُعه
صل ُ إنْ َطـــ َ
واألّ ْ

ض ْت َ
اوٌنَ َن ْب َع ُت َها
جاح ٌة َغ َّ
َر َ
الغ ِ

و َنــابــِل ٌ َطـــ َاو َع العـافِـٌـنَ َم ْن َبــعـه

لقد رسم الشاعر صورة أخرى للممدوحٌ ،إكد من خبللها علم الممدوح وفصاحته ونباهته
وتفقهه فً الدٌن ،حٌث استمد هذا الموروث الدٌنً من جده (الحافظ) – رحمه هللا – فالتزم الوزٌر
بسٌرة جده ،وحفظ عنه علمه وورثه من بعده ،ثم ٌذكر الشاعر الحكمة والكرم ،وذلك من خبلل
األصل والفرع ،فإن صلح األصل صلح الفرع.
ثم ٌستلهم الشاعر شخصٌات العصر العباسً ،لٌتناص معها ،فٌذكر شخصٌة الشاعر(ابن
هانا)(ٖ) ،فٌشبه نفسه بتلك الشخصٌة فً صباه ،فٌقول متؽزالً(ٗ):
صاد ٌ
ِق
ب َ
الح ّ
أنا فً ُ

أ َنــا
صب بشاهِـدَ ٌنْ
ٌّ

ِىء
ـن هان ٍ
وأنـَا كابـ ِ

ِلف سكر َتٌنْ
الصبا ح ُ
فً ِّ

)ٔ ) الحافظ :هو الفقٌه أبو بكر محمد بن عبدهللا بن ٌحٌى بن عبدهللا بن فرج بن الجد الفهري جد الممدوح ،أصله
من َل ْب َلة ،وبها ولد سنة ( ٗ9ٙهـ) .برع فً العربٌة واقتصر علٌها ،ثم مال إلى دراسة الفقه والحدٌث ،وانتهت إلٌه
الرباسة فً الفتٌا ،ووصفه ابن األبّار" بؤنه كان فً وقته فقٌه األندلس وحافظ المؽرب ؼٌر مدافع ،ونال دنٌا
عرٌضة واستفاد ثروة عظٌمة ،وإلٌه كانت رباسة بلده (إشبٌلٌة) واالنفراد بها ثم ورثها عقبه بعده" توفً سنة
(٘8ٙهـ)ٌ .نظر :ابن األبّار ،أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا بن أبً بكر القضاعً ،الحلة السٌراء ،تحقٌق :حسٌن
مإنس ،القاهرةٔ9ٖٙ ،م ،جٔ ،ص.ٕ89-ٕ٘8
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة دؼٌم ،صٕ٘ٓ.
)ٖ) ابن هانً :هو أبو نواس الحسن بن هانا بن عبد األول بن صباح  ،أبو نواس :شاعر العراق فً عصره ،ولد
فً األهواز ونشؤ بالبصرة ،ورحل إلى بؽداد ،فاتصل فٌها بالخلفاء من بنً العباس ،ومدح بعضهم ،وخرج إلى
دمشق ،ومنها إلى مصر ،فمدح أمٌرها ،وعاد إلى بؽداد ،فؤقام إلى أن توفً فٌهاٌ .نظر :الزركلً ،األعالم ،ج ٕ،
صٕٕ٘.
)ٗ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٕٓ.
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لقد شبه الشاعر ابن سهل نفسه بشخصٌة شاعرٌة أخرى ،ولكن هذا التشبٌه لم ٌكن فً الشعر
أو فً ذات الشخص ،بل كان التشبٌه فً الصبابة والهوى والسكر ،فرسم ابن سهل تلك الصورة
التشبٌهٌة المستمدة من شخصٌة الشاعر أبً نواس ،لٌصور لنا مدى التشابه بٌن الشخصٌتٌن فً
الوله والؽرام ،مع التنبٌه إلى أن سكر أبً نواس سكر خمرة ،وسكر ابن سهل سكر صبابة.
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ٕ-التناص مع األمـاكــن التارٌـخـٌــة.
ال شك فً إن المكان التارٌخً ٌشكل عنصراً مهما ً فً بعض الفنون األدبٌة ،إذ ال ٌمكن أن
نؽفل عنه حٌن نقوم بكتابة قصة أو رواٌة أو قصٌدة ،فهو الذي تفوح منه رابحة القرون واألجٌال
السالفة ،مشٌراً بخصوصٌته إلى الجذور التارٌخٌة والعرقٌة التً كانت تنتمً إلٌه(ٔ).
فالمكان التارٌخً شاهد عٌان وتذكرة للماضً ،وهو جزء مهم من العمل األدبً ،حٌث ٌرفده
بدالالت معٌنة ،فاإلنسان ٌرتبط منذ والدته باألرض والتارٌخ ،والشاعر كان وما ٌزال له دو ٌر
ٌ
بارز بتصوٌر المكان التارٌخً فً قصابده من خبلل عبلقة الشاعر البٌبٌة واالجتماعٌة به،
فالمكان هو جز ٌء من تكوٌن اإلنسان؛ لذلك ٌبقى لصٌقا ً بالتارٌخ وبالحضارة ،فهو شاهد حًٌّ على
التطور والتؽٌر ،حٌث ٌعد سجبلً أمٌنا ً ألفعالنا وأفعال من سبقونا(ٕ).
لقد سعى أكثر الشعراء من خبلل استدعاء المكان إلى خلق فنً جدٌد له من خبلل ما ٌحمله
من دالالت تؽنً فكرة الشاعر وثقافته الشعرٌة .وقد أدرك الشاعر األندلسً أهمٌة المكان بالنسبة
إلٌه ومدى عبلقته به ،فوظفه فً نصوصه الشعرٌة ،فالمكان هو األرض التً ٌعٌش علٌها ،والبٌت
الذي ٌسكنه ،والروض الذي ٌتنفس فٌه مع رفاقه ،وٌستمتع بما فٌه من ألوان الجمال ،والحانات
التً ٌعربد فٌها مع ندمابه ،والمساجد التً ٌتعبد فٌها ،والوطن الذي نشؤ وتربى فٌه ،فهو الذي
ٌحٌط به من كل جانب ،لذلك أواله الشاعر عناٌة واهتمام حتى أصبح شدٌد االلتصاق به(ٖ).
وٌمكن أن نحدد بعض أنواع األماكن التارٌخٌة التً تطرق إلٌها شعراء األندلس ووظفوها فً
أشعارهم ،ومن تلك األماكن المدن والشواخص والمعالم التً اتخذها الشعراء دالالت تارٌخٌة،

)ٔ) سعٌد ،خالدة ،حركٌة اإلبداع – دراسات فً األدب العربً الحدٌث ،طٕ ،دار العودة ،بٌروتٔ98ٕ ،م،
صٖٓ.
)ٕ) النصٌرٌ ،اسٌن ،إشكالٌة المكان فً النص األدبً ،طٔ ،دار الشإون الثقافٌة العامة ،بؽدادٔ98ٙ ،م،
ص.ٔ٘9
)ٖ) العمٌري ،أمل بنت محسن سالم رشٌد ،المكان فً الشعر األندلسً عصر ملوك الطوابف( ،أطروحة
دكتوراه) ،جامعة أم القرى ،المملكة العربٌة السعودٌةٕٓٓٙ ،م ،ص٘ٔ.
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فالشاعر لجؤ إلى استدعاء المدن التً خلدها التارٌخ ،لٌجعل منها دلٌبلً وشاهداً على عظمة تارٌخ
األمة ومجدها وحضارتها(ٔ).
لقد تناص الشاعر ابن سهل األندلسً مع ؼٌر قلٌل من األماكن التارٌخٌة ،ومن بٌن تلك
األماكن أسماء المدن المشرقٌة التً تحمل دالالت تارٌخٌة مثل :مدٌنة بابل التً ٌنسب إلٌها
السحر ،و(العراق وبؽداد وٌثرب ودارٌن ...وؼٌرها) ،وؼالبا ً ما ٌستدعً الشعراء مدٌنة (بابل)(ٕ)،
إلى جانب السحر المتمثل بالملكٌن (هاروت وماروت) فً أؼراض مختلفة ،ومن ذلك قول الشاعر
فً مدح الكاتب األجل أبً بكر بن البناء(ٖ):
الس ْح َر َعنْ بابِل
ولَ ْف ٌظ َن َفى ِّ

الجودَ َعنْ َحات ٍِم
َنوال ٌ َن َفى ُ

ففً هذا البٌت نبلحظ استدعا ًء لشخصٌة (حاتم الطابً) ،وقد تطرقنا إلى هذه الشخصٌة سابقا ً
فً أثناء الحدٌث عن الشخصٌات التارٌخٌة ،وأما مدلول البٌت فإن الشاعر قد نفى الجود والكرم
عن حاتم ونسب تلك الصفات إلى ممدوحه ،ثم نفى السحر عن بابل ،وهو المكان الذي ٌرمز إلى
السحر ،فكبلم الممدوح وهو (الكاتب األجل) كبلم بلٌػ ،وفٌه من العذوبة والببلؼة وسحر التعبٌر
ما ٌنفً وجود السحر عن بابل ،فكل السحر ٌتكامل بلفظ الممدوح وكبلمه ،وهذه من الصور
الشعرٌة التً رمز من خبللها الشاعر للتعبٌر عن قدرة الممدوح على التصرؾ بالكبلم وفصاحته.
ثم ٌستلهم الشاعر المدن المشرقٌة وٌتناص معها ،فٌستدعً (العراق) ،وهً المنطقة التً
تشتهر بخٌراتها وأنهارها وجمال طبٌعتها ،فٌمدح من خبللها الوزٌر (أبا عمرو بن خالد)(ٗ)،
وٌقول فٌه (٘):
َل ْـو ٌُنــادَى أ ٌْنَ الـ َجــوا ُد بـحــ ٍق

شـار
ٌر ٌُ ُ
قـــال َ ُكل ٌّ  :إلى الـــ َو ِز ِ

)ٔ) إبراهٌم ،عمر خلٌل ،أثر التراث الجاهلً واإلسالمً فً الشعر األندلسً -عصر الطوابف( ،أطروحة
دكتوراه) ،كلٌة اآلداب ،الجامعة المستنصرٌة ،بؽدادٕٕٓٓ ،م ،ص.ٔ88
)ٕ) بابل :موضع بالعراقٌ ،نسب إلٌه السحر والخمرٌ .نظر :الزبٌدي ،تاج العروس ،ج ،ٕ8ص.ٗ9
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة دؼٌم ،ص٘.ٕ9
)ٗ) أبو عمرو بن خالد :هو الذي تزعم ثورة ؼرناطة فً رمضان سنة (ٖ٘ٙهـ) على عاملها عتبة بن ٌحٌى
المؽٌلً من قبل ابن هود وقتله وإعبلن الطاعة البن األحمر ،ودعوته لدخول ؼرناطة ،ودخلها فعبلً فً شهر
رمضان المذكورٌ .نظر :المراكشً ،البٌان المغرب ،جٖ ،ص.ٖ79
)٘) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٕٔ9
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وعطاٌـــــاك نٌِلُـــها ال ُمستمــار
َ

ش
ُجــدْ على ٌوسفٍ  ،فمص ُر شرٌ ٌ
نافس ْتها العـــــــ ُ
واألرض كالنا
راق
ُ
َ

ار
س
فبعض مِنها ِببعـ ٍ
ض ٌَغــ ُ
ٌ
ِ

لقد رسم الشاعر من خبلل هذه األبٌات صوراً شعرٌة ٌمدح فٌها الوزٌر ،حتى جعل كل
األصابع تشٌر إلى شخص الممدوح لتإكد جوده وكرمه ،ثم ٌتناص الشاعر مع شخصٌة النبً
ٌوسؾ –علٌه السبلم -حٌث طلب الشاعر من الممدوح أن ٌجود على النبً ٌوسؾ– علٌه السبلم-
باستمرار ،ثم ٌذكر العراق وأرضه
فً العطاٌا حتى ؼدت تلك العطاٌا تجري كنهر النٌل
ٍ
المعطاءة ،وهً تنافس مصر بخٌراتها ،كما ٌتنافس الناس مع بعضهم ،وٌؽار بعضهم من بعض
فً المال واألحوال.
ثم ٌنتقل الشاعر إلى استدعاء عاصمة العراق (بؽداد) ،وهً من المدن المشرقٌة التً تناص
معها الشاعر ،ولكنه قرن هذه المدٌنة مع مدٌنة مؽربٌة وهً (سبتة)(ٔ) ،فٌقول الشاعر مادحا ً
الربٌس (أبا العباس الٌانشتً)(ٕ) صاحب سبتة(ٖ) :
الملح الفُ ُ
رات ول
لول َك لَ ْم ٌحس ِد
َ

ُج َّن ْت بسب َت َة ٌو َم الـفــخــ ِر بغدانُ

ح
َقدْ
ذكر َك حتى الشه ُد ُم ّط َر ٌ
طاب ُ
َ

ِس ُك والبانُ
اس ُتبٌِنَ الم ْ
وفا َح حتى ْ

لقد تناص الشاعر ابن سهل فً البٌت األول مع ثبلثة أماكن تارٌخٌة وهً (الفرات وسبتة
وبؽداد) فكل هذه األماكن تحمل داللة إٌجابٌة بذاتها ،فنهر الفرات ٌحمل داللة العذوبة والصفاء،
وسبتة تحمل داللة جمال الطبٌعة ومناظرها الخبلبة ،بٌنما تحمل بؽداد داللة الفخر والزهو ،فهً
عاصمة الدولة العباسٌة وموطن الخبلفة ومركز الحضارة ،فؤخذ الشاعر تلك الدالالت ووظفها
ب هذه األماكن كل تلك الدالالت بوجود الممدوح ،فلوال وجوده لما اكتسب نهر
بؤسلوب فنً أ ْك َس َ

)ٔ) سبته :هً بلدة مشهورة من قواعد ببلد المؽرب ،ومرساها أجود مرسى على البحر ،وهً على بر البربر
تقابل جزٌرة األندلس ،وهً مدٌنة حصٌنة وجمٌلة؛ ألنها تدخل فً أؼلب جهاتها إلى البحار المحٌطة بهاٌ .نظر:
ٌاقوت ،بن عبدهللا الحموي أبو عبدهللا ،معجم البلدان ،طٕ ،دار صادر ،بٌروتٔ977 ،م ،جٖ ،صٕ.ٔ8
)ٕ) الٌانشتً :هو أبو العباس بن محمد الٌانشتً ،وسمً بالموفق باهلل ،من مدٌنة ٌانشت باألندلس ،وكان من أكابر
التجار وذوي المرإة والٌسار ،قدمه أهل سبتة لحكم مدٌنتهم سنة (ٖٓٙهـ) بعد أن أخرجوا والٌها الؽشتً الذي واله
ابن هود علٌهم فً العام السابق ،ولم ٌطع للموحدٌن ،وأظهر استبداده وظلمه علٌهم ،وظل ٌحكم سبتة إلى سنة
(ٖ٘ٙهـ) ،فباٌعت سبتة الرشٌد أبا علً الحسن بن خبلص والٌا ً علٌها ،وعزلتهٌ .نظر :المراكشً ،البٌان المغرب،
جٖ ،ص.ٖٗٓ ،ٕٖ8،ٕ7ٙ
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص .ٕٓ7
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الفرات عذوبته وتخلص من ملوحته ،وال زهت سبتة بطبٌعتها التً جُنت بؽداد بها ،فجسد الشاعر
كل تلك الدالالت وأضفاها على ممدوحه بطرٌقة ؼٌر مباشرة ،لٌرفع بها مكانة الممدوح ورفعته
التً تلٌق به.
ثم ٌستدعً الشاعر مدٌنة أخرى ،ولكنه فً هذا االستدعاء لم ٌكن مادحا ً ،بل متشوقا ً إلٌها
البتؽاء مرضاة هللا وحج بٌته ،فٌتناص الشاعر مع مدٌنة( ٌثرب) ،حٌث ٌصور شوق الحجٌج
للذهاب إلى هذا المكان المقدس ،فٌقول(ٔ):
"ٌثرب" نِ ٌّ ٌة
ب دَ َعت ُه ْم نــحــو
ور ْك ٍ
َ
َ

وج ْ
دت إلَّ ُمطٌعا ا وسـامِعا
فما َ
بالشوق ال َمدى وال َمدامِعا
ف ٌُف ُنون
ِ

ُ
سابق َو ْخ َد العٌِس ما ُء شإونهم
ٌُ

لقد صور الشاعر فً هذه األبٌات شوق الحجٌج ولهفتهم للذهاب إلى ٌثرب ،لما لها من حب
وتعظٌم وتبجٌل فً قلوبهم ،فهً مدٌنة رسول هللا –صلى هللا علٌه وسلم -وبها بنً أول مسجد فً
اإلسبلم ،وٌصور الشاعر ركب الحجٌج وكٌؾ لبوا النداء بالسمع والطاعة ،والشوق والدموع.
ثم ٌنتقل الشاعر إلى مدٌنة مشرقٌة أخرى لٌتناص معها وهً مدٌنة (دارٌن)(ٕ) ،حٌث ٌتؽزل
الشاعر من خبلل تناصه مع هذه المدٌنة بالخمرة ،فٌقول(ٖ):
غٌر أنْ لم َت ْس َتطِ ْع
ِب َ
هُنَّ الكواك ُ

َ
لضوبها إبهاما
هار َ
ش ُ
مس ال ّن ِ

لً ب َنفح ٍة
الو ّ
ُتثنً على َك َر ِم َ

ض ختامـا
ٌن َتفُ ُّ
دار ٍ
عن مسكِ ِ

إن حضور هذا المكان (دارٌن) عند الشاعر ابن سهل فٌه داللة على حضور معنى الطٌب
والرابحة الفواحة فً مخٌلته ،لذلك استدعاه لما ٌتضمنه من معنى ٌرمً إلٌه ،حٌث صور الشاعر
تلك النفحة من كرم الوزٌر وعطرها كمسك دارٌن ،فهذا المسك له صفات تمٌزه عن ؼٌره مما
حدا بالشاعر أن ٌذكره وٌركز علٌه ،فمن صفات هذا المسك أنه عتٌق ،وأن عبقه ٌنتشر كما تنتشر
نفحات الخمر فً حانات السكر والمجون.
)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٖٕ.
)ٕ) دارٌن :هً قرٌة فً ببلد فارس على شاطا البحر ،وهً مرفؤ سفن الهند التً تؤتً محملة بؤنواع الطٌب،
وٌقال مسك دارٌن؛ أي أنه أطٌب أنواع المسكٌ .نظر :البكري ،أبو عبٌد عبدهللا بن عبد العزٌز ،معجم ما استعجم
من أسماء البالد والمواقع ،طٖ ،عالم الكتب ،بٌروتٔ98ٕ ،م ،جٕ ،ص .ٖ٘8القلقشندي ،صبح األعشى فً
صناعة اإلنشا ،جٕ ،صٖٓٔ.
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٔ99
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ثم ٌنتقل الشاعر من تناصاته مع المدن المشرقٌة إلى التناص مع المدن المؽربٌة فً األندلس،
ومن هذه المدن التً تناص معها الشاعر مدٌنة (حمص) وهً مدٌنة إشبٌلٌة ،فقد أكثر الشاعر من
ذكر هذه المدٌنة؛ لما لها من وقع كبٌر فً قلب الشاعر؛ ألنها موطن والدته ونشؤته ،فٌقول
مادحا ً(ٔ):
ا
ا
ْ
رحمـة بالغـر ِ
بدت
شاملة
ب
ٌا

النهار وأ ْ
ش َهرا
فٌِ ِه أع َّم من
ِ

ِمص التً تدعوك َ :ج ّه ْز دعوة
ح ُ

لغٌاثها إنْ لَ ْم تج ّه ْز َعس َكرا

ففً هذه األبٌات ٌوجه الشاعر ابن سهل رسالة إلى الربٌس أبً علً بن خبلصٌ ،طلب منه
إؼاثة إشبٌلٌة بعدما بسط سٌطرته وأعاده هٌبة مدٌنته (سبته) ،فٌدعو الشاعر صاحب سبتة أن
ٌجهز دعوة إلؼاثة إشبٌلٌة من الحكم الظالم المستبد ،فإن لم ٌجهز لها الجٌش والعسكر فٌجب دعوة
والٌها إلى اإلصبلح والعدل بٌن الرعٌة.
ثم ٌستدعً الشاعر مدٌنة أندلسٌة أخرى لٌتناص معها فٌذكر مدٌنة (سبتة) ،وٌكثر الشاعر
من استدعاء هذه المدٌنة وٌوظفها فً سبعة مواطن مختلفة فً دٌوانه ،مما ٌدلل على عظمتها
ومكانتها فً قلب الشاعر ،وقد ذكرها فً سٌاق مدح الوزٌر أبً علً بن خبلص ،فٌقول(ٕ):
علـً َجـ ّن ٌ
ـة
هــا سبـ َت ٌة بــؤبً
ٍّ

والبح ُر فٌِها كوث ٌر َم ْو ُرو ُد

ص ُه
َف َزما ُن ُه َفٌها الــربٌ ُع  ،وشخـ ُ

فٌِها األمانُ  ،وظِ لُّ ُه ال َّت ْم ِهٌ ُد

صور الشاعر مدٌنة سبتة تحت راٌة وزٌرها أبً علً بن خبلص بالجنة ،وهذه الكلمة تحمل
داللة النعٌم الدابم والراحة واالستقرار ،ثم صور الشاعر بحر سبتة وشبهه بنهر الكوثر المورود،
لٌضفً دالالت الصفاء والعذوبة والجمال على بحر سبته ،ولٌزٌد من جمال المدٌنة التً تشكل
صفوة المدن فً قلب الشاعر بعد إشبٌلٌة موطن والدته.
ثم ٌستدعً الشاعر مدٌنة (منورقة)(ٖ) فً مدٌح آخر للربٌس أبً عثمان بن الحكم ،فٌقول(ٔ):

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص ،ٖٔ8وٌنظر :مثل ذلك فً ،ص.ٕٕٙ ،ٕٔ٘ ،ٙ8
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص ،9ٙوٌنظر :مثل ذلك فً ،صٕٕٔ.ٕ7٘ ، ٕٓ8 ، ٕٓ7 ،ٖٔ7 ،ٕٔٗ ،
)ٖ) منورقة :بالفتح ثم الضم وسكون الواو وفتح الراء والقاؾ ،وهً جزٌرة عامرة فً شرق األندلس قرب
مٌورقة إحداهما بالنون واألخرى بالٌاءٌ .نظرٌ ،اقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج٘ ،ص.ٕٔٙ
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صـــ ْ
سنـــاإ ُه
ـت ِبـ ِه مـنـور َقـــــــ ٌة و َ
ُخــ ّ

نو َر اآلفاق ح ّتى أقمــــــرا
َقدْ َّ
أقطار البسٌ َط ِة أنإُ را
َقدْ ع َّم
َ

كالشمس مطلَ ُعها السما ُء وضو ُءها
ِ

فقد رسم الشاعر لوحة شعرٌة فً المدح ،لٌرمز من خبللها إلى النور والضٌاء الذي جاء به
الممدوح لمدٌنة منورقة ،حتى بدا ذلك النور فً األفق وأقمر اللٌل بالضٌاء ،فدل بذلك على عدل
الربٌس وحسن معاملته مع الرعٌة ،لٌخرج تلك المدٌنة من الظبلم الذي كانت تعٌشه قبل مجًء
هذا الربٌس العادل ،وهذا النعٌم لم ٌخصّ منورقة فقط ،ولكنه ع ّم سابر األقطار والمدن.
ثم ٌنتقل الشاعر من تناصاته مع المدن التارٌخٌة إلى التناص مع األماكن المقدسة ،لٌإكد قوة
ثقافته الدٌنٌة فٌتناص مع مكان دٌنً ٌدعى (المؤزمان)(ٕ) ،فٌورده فً سٌاق مدٌح الوزٌر أبً علً
بن خبلص ،وٌقول(ٖ):
إ ّننً ُمــقســ ٌم بِ ِه

لى والمؤزمٌـنْ
والمصــ ّ
وب ِه فــً ال َقـضـ ٌّتٌنْ

ل ٌوازٌ ِه فً ال ُعال

فٌذكر الشاعر فً هذٌن البٌتٌن بعض األماكن الدٌنٌة فً مكة مقسما ً بهما وبالوزٌر ،وهذا
ٌدلل على عظمة ذلك المكان فً قلب الشاعر ،وما ٌحمله من قدسٌة ،حٌث جاء هذا القسم لٌدلل
على علو مكانة الوزٌر ،وأن أحداً ال ٌوازٌه فً العبل والرفعة.
ولم ٌقتصر الشاعر ابن سهل على تناصاته مع المدن واألماكن الدٌنٌة المقدسة ،بل تجاوز
ذلك إلى التناص مع الجبال التً عرفت فً جزٌرة العرب ،والتً كان لها حضور واضح فً
الشعر العربً ،وال سٌما الشعر األندلسً ،ومن أشهر تلك الجبال التً استدعاها ابن سهل فً

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٖٔٔ.
)ٕ) المؤزمان :مضٌق بٌن مكة ومنى ،وآخر بٌن جمع وعرفة .القاموس المحٌط ،مادة :أزم.
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٗٓ.
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شعره جبل (رضوى)(ٔ) ،فقد تناص الشاعر مع ذلك الجبل فً داللة االستقرار والحلم ،فٌقول
مادحا ً الوزٌر أبا عمرو بن الجد(ٕ):
أ ْل َف ٌْ َت ُه مِـنْ

لٌن أ ٌْنَ حنٌت َه
كالر ْم ِح ذا َن ْ
ُّ
ص ِ
َ
كالمـَ ْ
وذل َق اة
شــــــــ َر ّفً َخال َب اة

حومتٌ ِه

ُم َـذ َّربا

ص ُّعبا
أو كالـــ
زمان تس ُّهالا َو َت َ
ِ

ض َوى ولكنْ تح َت ُه
حِل ٌم َحكى َر ْ

ض َوى ٌهـــ ُّد وكبكبا
بؤسُ ،ذ َرى َر ْ
ٌ

َ
تحت سكٌن ٍة
البطش
ٌكتنُّ ِم ْن ُه
ُ

ٌوجـــــ ُد خامِــداا ُمتلَ َّهبا
كالـــ َّز ْنـ ِد
َ

(ٖ)

ففً هذه األبٌات ٌصؾ الشاعر ممدوحه بالحلم والبؤس ،فهو حلٌ ٌم جواد محبوب ذو بؤس شدٌد
على األعداء ،وهو ٌحاكً فً حلمه جبل (رضوى) .فقد وصؾ الممدوح فً لوحة ذات ثنابٌة
ضدٌة من خبلل (الحلم والرأفة /والشدة والبؤس) ثم ٌستدل على هذه الصفات بالتشبٌهات المتعددة،
فٌشبهه بالرمح ذي النصلٌن ،وبالسٌؾ الجمٌل البلمع والحاد القاتل ،وبؤحوال الزمان فً السهولة
والصعوبة ،وبحلم الجبال وبؤسها ،واللهٌب الكامن فً الزند.
ثم ٌنتقل الشاعر من خبلل تناصاته إلى ذكر جبل (شمام)(ٗ) ،الذي ٌدل على العلو والرفعة،
وقد ذكره فً رثابه لوالدة الوزٌر أبً علً بن خبلصٌ .قول(٘):
ضرٌحكِ ما علمنا ُحــ ْفـر اة
لول
ُ

سها ال ُعلُ َّو َ
شما ُم
أضح ْت ٌُنافِ ُ
َ

ضرها أنْ لَ ْم ٌ ُكنْ مِسكا ا ول
ما َّ

حصى حــلّ ْت به ورغـا ُم
د ُّراا ،
ا

فقد صور الشاعر ابن سهل قبر والدة الوزٌر وعلو مكانته ،فاستدعى الشاعر اسم الجبل
(شمام) وهو ٌحمل داللة العلو والشمم ،لٌرفع من خبلل تلك الداللة منزلة المرثٌة ،حٌث جعل
قبرها ٌنافس فً العلو جبل شمام ،وسمة العلو هنا لساكنة الحفرة ،ولٌس للحفرة نفسها.

)ٔ ) رضوى :جبل قرب المدٌنة ،وهو من ٌنبع على مسٌرة ٌوم من المدٌنة ،على سبع مراحل ،ذو شعب وأودٌة.
ٌنظرٌ :اقوت الحموي ،معجم البلدان،جٖ ،صٔ٘.
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٙ8
)ٖ) كبكب :جبل بمكة .لسان العرب ،مادة :كبب.
)ٗ ) شمام :اسم جبل مشتق من الشمم ،وهو العلو ،وجبل أشم طوٌل الرأس ،وهو اسم جبل لباهلة ،وله رأسان
ٌسمٌان ابنً شمامٌ .نظرٌ :اقوت الحموي ،معجم البلدان ،جٖ ،صٔ.ٖٙ
)٘) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٗ.ٔ9
97

ثم ٌستلهم الشاعر أسماء الجبال فً سٌاق المدح ،لٌإكد من خبللها قوة ممدوحٌه وعظمتهم
فٌتناص مع جبل (ثهبلن)(ٔ) ،لٌمدح من خبلل استدعابه أبا العباس الٌانشتً ،فٌقول(ٕ):
ت ربٌ ٌع مِنْ َخالبِقِ ِه
و ُكل ُّ وق ٍ

روض بِ ِه فً ِّ
الطٌ ِ
ب ُبستانُ
ٍ
وكل ُّ

َح ْمل ُ األما َن ِة َه ٌْنٌ فً سج ٌَّتِ ِه

وهل
ٌحس حصــا اة فٌِ ِه َث ْهالنُ
ُّ

فقد أشار الشاعر فً هذه األبٌات إلى قوة الممدوح وعزمه فً حمل األمانة ،فهً ثقٌلة جداً،

وتؤبى الجبال حملها ،كما ورد فً قوله ﭨ ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ (ٖ) ،فصور الشاعر
ممدوحه بؤن حمل األمانة سهل وهٌن فً خصاله وسجٌته ،فهو ال ٌحس بثقلها ،كما ال ٌحس ذلك
الجبل العظٌم بحمل الحصاة الصؽٌرة ،فاستدعى الشاعر داللة القوة والعظمة فً الجبل لٌبٌن من
خبللها قوة الممدوح وشخصٌته فً إدارة مدٌنة سبتة األندلسٌة.
ثم ٌنتقل الشاعر ابن سهل فً تناصاته لذكر األماكن األندلسٌة ،وٌصؾ جمالها وطبٌعتها
الخبلبة ،فٌذكر م ّ
تنزه (العروس) ،ألن فً هذا المنتزه ذكرى جمٌلة للشاعر عندما كان ٌخرج مع
أصحابه ،فٌرسم الشاعر جمال المتنزه بلوحة فنٌة قاببلً(ٗ):
ُ
الكاســات قــد
ت ُتر َفـــــ ُع
فألي وقــ ٍ
ِّ

آنَ ّ
صاح
ح نصٌح ِة ال ُّن ّ
اطرا ُ

عرابس
وعلى العروس من الغصون
ٌ

قد ُو ّ
بوشـــاح
شحـ ْت من زهرها ِ

فٌصور الشاعر جمال تلك الطبٌعة ،وكٌؾ لبست تلك الؽصون وشاح والربٌع من خبلل
أزهاره المترامٌة فً كل جوانب المتنزه ،فصور الشاعر جمال الطبٌعة من أزهار وؼصون تكلِّل
ذلك المتنزه .وثمة تناصات أخرى مع األماكن التارٌخٌة ورد ذكرها فً الدٌوان(ٔ).

)ٔ) ثهبلن :جبل بالعالٌة ...وقٌل :جبل فً ببلد بنً نمٌر ،طوله فً األرض مسٌرة لٌلتٌن ...وقٌل :هو جبل لبنً
عامر بن صعصعة الشرٌؾ ،به ماء ونخٌل ...وقٌل :هو جبل بنجدٌ .نظرٌ :اقوت الحموي ،معجم البلدان ،جٕ،
ص.88
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٕٓ8
)ٖ) سورة األحزاب ،آٌةٕ.7
)ٗ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٖ.9
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ٖ-التناص الذاتً.
ٌعتمد الشاعر ابن سهل األندلسً على نصوص سابقة له  -وخاصة فً المدح -مشكبلً بذلك
نصا ً جدٌداً ،لٌعبر من خبلله عن رإى وأفكار جدٌدة ،حٌث ٌتناص الشاعر ابن سهل مع انتاجه
الشعري السابق فً المضامٌن واألسالٌب والصور والمفردات التً تخدم أفكاره الشعرٌة.
وٌشٌر الدكتور سعٌد ٌقطٌن إلى أشكال التفاعل النصً القابم بٌن الكاتب ونصوصه الخاصة
مإكداً أن النصوص تختلؾ ،سواء وهً تعٌد التجربة الكتابٌة نفسها ،أو تخوض فً تجربة أخرى،
لذلك فالمعٌار األساس ٌظل كامنا ً فً النصوص التً ٌكتبها الكاتب فً عبلقتها ببعضها ،وفً
عبلقتها بالبنٌة النصٌة التً أنتجت فٌها(ٕ).
والتناص الذاتً هو العبلقات التً تعقدها قصابد الشاعر مع بعضها ،إن كان على مستوى
األسلوب أو على مستوى تقاطع الموضوعات والرإى واألفكار التً تعبر عن هواجس الشاعر
لفهم أعمق
ومواقفه .ولعل فابدة دراسة هذا النوع من التناص عند شاعر ما ،تكمن فً محاولة ٍ
لتجربته اإلبداعٌة.
ونجد فً بعض قصابد ابن سهل تكراراً لبعض الصور الفنٌة فً المدح ،أو عبارات استحوذت
على اهتمامه ،فنراها ُتمزج فً العدٌد من قصابده المدحٌة ،ومن بٌن هذه التناصات الذاتٌة التً
مزج بها الشاعر بٌن أفكاره ،قوله فً مدح ( أبً العباس الٌانشتً) صاحب سبتة(ٖ):
ٌَ َرى الدما َء ُعقاراا وال ُّظبى َزهَراا

ح ورٌحانُ
فالحرب فً زع ِم ِه را ٌ
ُ

ففً هذا البٌت تناص ذاتً مع بٌت من قصٌدة مدحٌة قالها فً مدح الربٌس أبً عثمان بن
الحكم(ٗ):
ٌَ َرى الدما َء ُعقاراا وال ُّظبى َزهَراا

ورٌحانٌ كما زعما
ح َ
فالحرب را ٌ
ُ

)ٔ) المصدر نفسه ،صٖ.ٕٓٗ ،ٔ7
)ٕ) ٌقطٌن ،سعٌد ،انفتاح النص الروابً ،طٖ ،المركز الثقافً العربً ،الدار البٌضاء ،المؽربٕٓٓٔ ،م،
صٖٕٔ.
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٕٓٙ
)ٗ) المصدر نفسه ،ص.ٔ87
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فنبلحظ فً هذه األبٌات أن الشاعر تناص مع ذاته تناصا ً مباشراً ،فنقل نفس المعنى ونفس
الكلمات مع تؽٌٌر طفٌؾ فً بناء الكلمات وترتٌبها فً عجز البٌت ،وذلك لٌتناسب مع قافٌة
القصٌدة ،حٌث نقل الشاعر فً هذه األبٌات صورة واضحة عن ممدوحٌه فً قوتهم وشجاعتهم فً
ُّ
الحروب ،فالحرب بالنسبة إلٌهم راحة ورٌحانٌ ؛ ألنهم ٌرون الدماء عقاراً
والظبى زهراً ،فبل
ٌبالون بالموت وال ٌكلون من الحروب.
ثم ٌنتقل الشاعر إلى قصٌدة أخرى فً مدح الربٌس أبً عثمان بن الحكمٌ ،ذكر فٌها عطاٌاه
وكرمه ،فٌقول(ٔ):
أ ّمنتنً
خوفتنٌ ِه َف َقدْ
الدهر بل َّ
َ

َخ َّو ْلتنً نِ َعما ا فً مِثلِها ا َّتهما

وفً هذا البٌت تناص ذاتً مع بٌت شعري من قصٌدة فً مدح الوزٌر أبا علً بن خبلص،
فٌقول(ٕ):
أ ِم ْن ُ
ت ب َك األٌا َم َبلْ ِخ ْف ُتها ف َقدْ

ُ
غنى أخشى على مثله الدهرا
أفدت
ا

لقد تناص الشاعر فً هذا البٌت مع شعر سابق له ،حٌث نقل كرم الممدوحٌن بصورة شعرٌة
مبتكرة عبر من خبللها على كرمهم وعطابهم تجاه الشاعر فٌقول :لقد أعطٌتمانً نعما ً كثٌرة،
اتهمنً الدهر فً حٌازتها ،وذلك لكثرة النعم والعطاٌا حتى أصبحت متهما ً فً هذه النعمة.
وفً نفس القصابد المدحٌة مع الممدوحٌن السابقٌنٌ ،تناص الشاعر مع ذاته مرة أخرى،
فٌقول فً مدح الربٌس أبً عثمان بن الحكم(ٖ):
َغدا حسا ُم َك فً أصنام ِه ْم صنما

دا َن ْت ب َك الرو ُم دٌنَ العابدٌن ف َهلْ

مطـــرداا والجمــــ ُر ُم َ
والما ُء َّ
ضطرما

و َثلّ ُثـــوه فـَقـالوا :النـو ُر مـإ َتـلِـقـا ا

وهذه األبٌات تنتاص مع قصٌدة سابقة فً مدح الوزٌر أبً علً بن خبلص ،فٌقول(ٗ):
الروم َح ّتى ُحسا ُم ُه
َفشا َخ ْوفُ ُه فً
ِ

ص َن ٌم س ّنوا السجـودَ لَ ُه جهـرا
لهم َ

)ٔ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،ص.ٔ89
)ٕ) المصدر نفسه ،صٕٗٔ.
)ٖ) المصدر نفسه ،ص.ٔ88
)ٗ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٔٔ.
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وأحسـ ُبــ ُهـ ْم قــد ] َثــــلـّــ ُثــوه[ فــإ ّنـهـم
ْ

والج ْمرا
والماء
ور
َ
َ
ٌَ َر ْونَ َعلَ ٌْ ِه ال ُّن َ

ففً هذه األبٌات نقل الشاعر نفس المعنى وأعاد الصورة المدحٌة التً صور بها الربٌس أبا
عثمان فً مواجهة الروم ،مع بعض االختبلؾ فً بنٌة الكلمات ،فصور الشاعر فً كبل
الموضعٌن موقؾ الروم من ممدوحٌه ،حٌث رسم القوة والشجاعة التً انبرى لها الروم خوفا ً،
حتى جعلوا من حسامك صنما ً ٌعبد وهبة منه .وصور أعداءه الروم وهم ٌق ِّدسون حسامه كما
ٌق ِّدسون الصلٌب ،وٌرون فٌه الهداٌة والرؼبة والرهبة.
ثم ٌنتقل الشاعر فً تناصاته الذاتٌة إلى قصٌدة ٌمدح فٌها الوزٌر أبا عمرو بن الجد ،فٌقول(ٔ):
دَم
مع َّظما ا كالغِنى فً
ِ
عٌن ذي َع ِ

محببا ا
نفس ذي ه ََر ٍم
كالصبا فً
َّ
ِ

فهذا البٌت ٌنتاص مع بٌت سابق فً قصٌدة ٌمدح فٌها الرمٌمً ،فٌقول(ٕ):
َّ
عٌن ذي َعدَ ِم
معظ ٌم كالغنى فً
ِ

ب كال ّ
ص ِ
ب
شفا فً نفس ذي َو َ
مح َّب ٌ

لقد نقل الشاعر صدر هذا البٌت بكلماته ومعانٌه إلى عجز البٌت السابق ،وذلك لتوافقه مع
قافٌة القصٌدة ،وهذا تناص مباشر ،ثم نقل نفس المعنى فً عجز البٌت ،بكلمات مختلفة عن صدر
البٌت السابق ،حٌث أكد عمق محبة الممدوحٌن ،فشبه محبة األول بالصبا فً نفس الشٌخ الكبٌر،
وشبه محبة الثانً بالشفاء فً نفس المرٌض ،فكبلهما ٌدالن على عمق المحبة والحاجة إلٌها.
وفً نفس القصابد المدحٌة ونفس الممدوحٌنٌ ،تناص الشاعر مع ذاته ،فٌقول فً مدح الوزٌر
أبً عمرو بن الجد(ٖ):
أنف المج ِد عن َ
ش َم ِم
ِم ْن ُه وٌشم ُخ ُ

الفضل عن َح َو ٍر
طرف
ٌنظر
أغر
ُ
ُ
ُّ
ِ

وهذا البٌت ٌتناص مع بٌت سابق فً مدح الرمٌمً ،فٌقول(ٗ):
الدهر عن َ
ش َن ِ
ب
منه وٌضح ُك سنُّ
ِ

ص َو ٍر
ٌنظر
أغر
طرف المج ِد عن َ
ُ
ُ
ُّ

)ٔ) المصدر نفسه ،صٗ.ٔ8
)ٕ) المصدر نفسه ،صٖ.7
)ٖ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٗ.ٔ8
)ٗ) المصدر نفسه ،صٕ.7
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ففً هذا التناص ٌنقل الشاعر نفس الصورة والمعنى التً رسمها للممدوح األول ،ولكن
باختبلؾ بعض المفردات ،حٌث شبه كبل الممدوحٌن بالرجل (األؼر) فً القوة والشدة فً نظرتهم
إلى بلوغ المجد والرفعة والعلو.
ثم ٌكرر الشاعر تناصاته الذاتٌة فً نفس القصابد المدحٌة ونفس الممدوحٌن ،فٌقول فً مدح
الوزٌر أبً عمرو ابن الجد(ٔ):
ب والدّ ٌنُ فً َح َر ِم
فالر ْف ُد فً َح َر ٍ
ِّ

الرف َد سابِلَ ُه
حمى ال ُهدى وأبا َح ِّ

وهذا البٌت ٌتناص تناصا ً مباشراً مع بٌت سابق فً مدح الرمٌمً(ٕ):
الرف َد سابِلَ ُه
حمى ال ُهدى وأبا َح ِّ

فالدِّ ٌنُ فً َح َر ٍم والمال ُ فً َح َر ِ
ب

ففً هذا البٌت تناص كلً من حٌث المعنى ،ولكنه عكس الشطر الثانً ألجل القافٌة ،فنقل
الشاعر كل الصفات المدحٌة فً الممدوح األول إلى ممدوحه الثانً.
ثم ٌنتقل الشاعر فً تناصاته الذاتٌة إلى قصابد مدحٌة أخرى ،لٌنقل نفس الصورة عن
ممدوحه ،فٌقول فً مدح أبً عثمان بن الحكم(ٖ):
ب غمام ٍة تروي الثرى
ور َّ
ظمؤ ا ُ

فـالبحــ ُر ل ٌُــروي بكثــر ِة مابِـ ِه

وهذا البٌت ٌتناص مع بٌت سابق فً مدح الوزٌر أبً علً بن خبلص ،فٌقول فٌه(ٗ):
ْ
ْ
فؤروت صدى ال َّث َرى
جادت
و َك ْم دٌم ٍة

جج ُ
ضرا
الخ ْ
ظام ٌقص ُد اللُّ َ
ولم ٌَ ْر َو ٍ

فقد تناص الشاعر فً هذه األبٌات مع ذاته ،لٌنقل نفس الصورة عن ممدوحه الثانً مإكداً أن
كثرة الشًء لٌست ضرورٌة ،فالبحر ال ٌروي الظمآن بكثرة مابه ،وربما الشًء القلٌل ٌؤتً بعطاء
أكثر ،فربما ٌروي ؼٌث قلٌل بعطابه وجوده ظمؤ الثرى فتصبح مخضرة بهذا العطاء.
وفً نفس القصٌدة ٌكرر الشاعر تناصه الذاتً مع قصابد أخرى ،فٌقول فً مدح الربٌس أبً
عثمان بن الحكم(ٔ):
)ٔ) المصدر نفسه ،صٗ.ٔ8
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٖ.7
)ٖ) المصدر نفسه ،صٖٖٔ.
)ٗ) المصدر نفسه ،صٕٔٔ.
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بعض خِصالِ ِه
النجم
لو كان عند
ُ
ِ

العٌون لٌصغرا
ما كان فً رأي
ِ

فقد تناص الشاعر فً معنى هذا البٌت مع موضعٌن سابقٌن ،األول فً مدح الوزٌر أبً علً
بن خبلص ،فٌقول(ٕ):
ولَ ْو أنَّ عند َّ
بعض خاللِ ِه
هر
َ
الز ِ

لعٌن ٌستصغ ُر ُّ
الزهرا
لما كان ُ
رأي ا ِ

والتناص الثانً فً مدح أبً عمرو بن خالد ،فٌقول(ٖ):
هب ّ
ْلو َح َو ْت مِن جالل َك ال ُّ
حظا ا
ش ُ

َما َب ْ
وهً صغا ُر
العٌون
دَت فً
َ
ِ

فنبلحظ فً هذه األبٌات أن الشاعر نقل نفس الصورة المدحٌة بٌن ممدوحٌه ،مع تحوٌر طفٌؾ
فً بعض األلفاظ ،مشٌراً إلى رفعة شؤن الممدوحٌن وجبللتهم وحمٌد خصالهم ،التً لو أُلقٌت على
الشهب أو األزهار لما استصؽرها الناظر إلٌها.

)ٔ) المصدر نفسه ،صٖٔٔ.
)ٕ) دٌوان ابن سهل ،طبعة عباس ،صٕٕٔ.
)ٖ) المصدر نفسه ،ص .ٕٔ8وٌنظر :مثل ذلك فً ،ص.ٖٕٔ ،ٕٔ8 ،ٕٔ7
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الخاتمة
التناص ظاهرة لٌست ؼرٌبة على نقدنا العربً القدٌم ،وهً ظاهرة إبداعٌة تتخلل النصوص
األدبٌة ،شعراً ونثراً .وقد حاولت فً هذه الدراسة الوقوؾ على أبرز مظاهر التناص وتجلٌاته
اإلبداعٌة فً الشعر ،حٌث بدأت دراستً بتمهٌد عرضت فٌه أهم المحطات فً حٌاة الشاعر،
والبٌبة التً عاش فٌها ،واستقى منها مادته الشعرٌة ،والحدٌث عن نشؤة مصطلح التناص عند
النقاد الؽرٌٌن والنقاد العرب.
وانطبلقا ً من مفهوم التناص وجدت أن لثقافة الشاعر الواسعة والمتنوعة تجلٌات ظاهرة فً
شعره ،فقد كان للتناص الدٌنً األثر األكبر فً تشكٌل قصابده؛ إذ تنوعت مصادر ثقافته الدٌنٌة،
فكانت اآلٌات القرآنٌة والقصص النبوٌة ،والسٌرة واألحادٌث ،جزءاً من التجربة الشعرٌة فً
محتواها وأسالٌبها التعبٌرٌة .وقد بدأ الشاعر متؤثراً بقصة موسى – علٌه السبلم -أكثر من ؼٌرها.
وٌمكن لنا من خبلل دراسة التناص فً شعر ابن سهل األندلسً أن نتوصل إلى النتابج التالٌة:
ٔ-كثرة تناصات الشاعر مع اآلٌات القرآنٌة والقصص النبوٌةٌ ،شكل دلٌبلً على مدى ؼنى هذه
المادة فً مستوٌاتها التعبٌرٌة ومعانٌها العمٌقة ،كما ٌشٌر إلى مدى قدرة الشاعر الفنٌة على
استٌعابها وتوظٌفها.
ٕ-عمق ثقافة الشاعر ابن سهل ومعرفته بتفاصٌل السٌرة النبوٌة ،وقدرته الفنٌة على التؤلٌؾ
واستحضار المعجزات النبوٌة ،مكنه من رسم الصور الحسٌة فً نؽم إٌقاعً بارز.
ٖ-جاء تناص الشاعر مع الحدٌث النبوي الشرٌؾ ،بصٌؽة االقتباس اإلشاري فقط ،ولم نعثر على
اقتباس نصً؛ ولعل ذلك ٌعود إلى طول األحادٌث النبوٌة التً ال تنسجم مع األوزان الشعرٌة.
ٗ-كثرة تناصات الشاعر مع الشخصٌات التارٌخٌة ،وخاصة تلك التً تحمل القٌم اإلٌجابٌة من
عدل وكرم وفطنة وشجاعة ،حٌث حاول الشاعر من خبللها تعمٌق التجربة الشعرٌة ووصلها
بالمواقؾ التارٌخٌة التً تستدعٌها تلك الشخصٌات.
٘-كثرة استدعاء الشاعر للكواكب والنجوم تجعلنا نستحضر البعد األسطوري الذي تشٌر إلٌه هذه
النجوم ،والتً وظفها فً سٌاق المدح للخلفاء والوزراء ،وذلك لما تحمله من دالالت فً العلو
والضٌاء والرفعة.
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 -ٙقلة تناص الشاعر مع األمثال والحكم ،ولعل ذلك ٌشٌر إلى أن بإرة العناٌة عند ابن سهل كانت
فً صلته بالثقافة الدٌنٌة اإلسبلمٌة.
 -7تؤثر الشاعر بلؽة المتصوفة أحٌاناً ،وذلك من خبلل استدعابها وتوظٌفها فً تشكٌل بعض
الصور الشعرٌة فً الدٌوان.
 -8وظؾ الشاعر بعض التناصات النحوٌة فً النصوص الشعرٌة ،وصاغ منها صوراً شعرٌة
مبتكرة.
 -9جاءت معظم قصابد الدٌوان فً موضوع الؽزل ،حٌث كانت نسبة القصابد الؽزلٌة نحو ثبلث
وسبعٌن قصٌدة من مجموع مابة وإحدى وثبلثٌن قصٌدة.
ُ
قمت به كان عمبلً متواضعا ً ،ولبن كان ذلك الجهد المتواضع قد حظً
أخٌراً ،اعترؾ أن ما
ببعض التوفٌق ،فذلك من فضل هللا وتوفٌقه ،وإن قصرت دون ذلك ،فتلك مقدرتً التً وسعتها،
وحسبً أنً حاولت واجتهدت فً سبٌل إخراج هذا العمل على الوجه الذي أرجو له القبول ،وباهلل
التوفٌق.

115

المصادر والمراجع
القرآن الكرٌم.
ٔ -ابن األبّار ،أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا بن أبً بكر القضاعً ،الحلة السٌراء ،تحقٌق:
حسٌن مإنس ،القاهرةٔ9ٖٙ ،م.
ٕ -ابن األثٌر ،ضٌاء الدٌن ،المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر ،تحقٌق :محمد محًٌ
الدٌن عبد الحمٌد ،المكتبة العصرٌة ،صٌدا ،بٌروتٔ99٘ ،م.
ٖ -ابن األجدابً ،أبو إسحاق إبراهٌم بن إسماعٌل ،األزمنة واألنواء ،تحقٌق :عزة حسن ،دار
سمٌر أمٌس للطباعة ،دمشقٔ9ٙٗ ،م.
ٗ -أحمد ،ناهد ،التناص فً شعر الرواد ،طٔ ،دار الشإون الثقافٌة ،بؽدادٕٓٓٗ ،م.
٘ -إسماعٌل ،أحمد النعٌمً ،األسطورة فً الشعر العربً قبل اإلسالم ،طٔ ،دار الشإون
الثقافٌة العامة ،بؽدادٕٓٓ٘ ،م.
 -ٙاألصبهانً ،أبو القاسم حسٌن بن محمد الراؼب ،محاضرات األدباء ومحاورة الشعراء
والبلغاء ،دار مكتبة الحٌاة ،بٌروتٔ9ٙٔ ،م.
 -7األصفهانً ،أبً الفرج ،األغانً ،طٖ ،تحقٌق :إحسان عباس ،وإبراهٌم السعافٌن ،وبكر
عباس ،دار صادر ،بٌروتٕٓٓ8 ،م.
 -8األفرانً ،محمد الصؽٌر بن محمد بن عبدهللا ،المسلك السهل فً شرح توشٌح ابن سهل،
تحقٌق :محمد العمري ،المكتبة الوطنٌة ،الرباط( ،د.ت) .
 -9األلوسً ،محمود شكري ،بلوغ األرب فً معرفة أحوال العرب ،طٖ ،تحقٌق :محمد
بهجت األثري ،مطابع دار الكتب ،مصر( ،د.ت).
ٓٔ -أنجٌنو ،مارك ،التناصٌة ،دراسة فً ضمن كتاب :آفاق التناصٌة ،ترجمة :محمد خٌر
البقاعً ،الهٌبة المصرٌة للكتابٔ998 ،م.
ٔٔ -األندلسً ،ابن صاعد أبو القاسم بن أحمد القاضً ،طبقات األمم ،تحقٌق :لوٌس شٌخو،
المطبعة الكاثولٌكٌة لآلباء الٌسوعٌٌن ،بٌروتٔ9ٕٔ ،م.
ٕٔ -بارت ،روالن ،نظرٌة النص ،فً ضمن كتاب :آفاق التناصٌة ،ترجمة :محمد خٌر
البقاعً ،الهٌبة المصرٌة للكتابٔ998 ،م.
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ٖٔ -باشا ،أحمد تٌمور ،األمثال العربٌة ،طٕ ،مطابع دار الكتب العربٌة ،مصرٔ9٘ٙ ،م.
ٗٔ -البدري ،فرج حكمت ،معجم آٌات القتباس ،دار الحرٌة للطباعة ،بؽدادٔ98ٓ ،م.
٘ٔ -البكري ،أبو عبٌد عبدهللا بن عبد العزٌز ،معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواقع،
طٖ ،عالم الكتب ،بٌروتٔ98ٕ ،م.
 -ٔٙبنٌس ،محمد ،ظاهرة الشعر المعاصر فً المغرب (مقاربة بنٌوٌة تكوٌنٌة) ،طٔ ،دار
العودة ،بٌروتٔ979 ،م.
 -ٔ7بهجت ،منجد مصطفى ،األدب األندلسً من الفتح حتى سقوط غرناطة (ٕ810-1هـ)،
طٕ ،دار الٌاقوت ،عمانٕٓٓٔ ،م.
 -ٔ8البٌرونً ،أبو الرٌحان محمد بن أحمد ،اآلثار الباقٌة عن القرون الخالٌة ،مكتبة المثنى،
بؽداد( ،د.ت).
 -ٔ9الثعالبً ،أبً منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعٌل ،ثمار القلوب فً المضاف
والمنسوب ،تحقٌق :محمد أبو الفضل إبراهٌم ،دار المعارؾ ،القاهرةٔ9ٙ٘ ،م.
السٌرا فً مدح خٌر الورى،
ٕٓ -ابن جابر ،األندلسً الهوّ ريّ ،محمد بن أحمد بن علً ،الحلة ّ
طٔ ،تحقٌق :علً أبو زٌد ،عالم الكتب ،بٌروتٔ98٘ ،م.
ٕٔ -الجبوري ،جمعة حسٌن ٌوسؾ ،المضامٌن التراثٌة فً الشعر األندلسً فً عهد
المرابطٌن الموحدٌن ،طٔ ،دار صفاء للنشر والتوزٌع ،عمانٕٕٓٔ ،م.
ٕٕ -الجزري ،أبو السعادات المبارك بن محمد ،النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر ،تحقٌق:
طاهر أحمد الزاوي ،ومحمود محمد الطناحً ،المكتبة العلمٌة ،بٌروتٔ979 ،م.
ٖٕ -جودي ،فاروق محمد ،الصهٌونٌة واللغة ،دار الثقافة ،القاهرةٔ977 ،م.
ٕٗ -ابن حنبل الشٌبانً ،أبو عبدهللا أحمد بن محمد ،مسند ابن حنبل ،مإسسة قرطبة ،القاهرة،
(د.ت).
ٕ٘ -خان ،محمد عبد الؽنً ،األساطٌر والخرافات عند العرب ،طٖ ،دار الحداثة للطباعة
والنشر ،بٌروتٔ98ٔ ،م.
 -ٕٙالخراشً ،سلٌمان بن صالح ،المنتقى من أمثال العرب وقصصهم ،طٔ ،دار القاسم للنشر
والتوزٌع ،الرٌاضٕٓٓ7 ،م.
 -ٕ7الخولً ،لطفً ،فً عالم التراث الشعبً ،الموسوعة الصؽٌرة (ٓٗ) ،منشورات وزارة
الثقافة والفنون العراقٌة ،بؽدادٔ979 ،م.
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 -ٕ8داود ،أنس ،األسطورة فً الشعر المعاصر ،مكتبة عٌن شمس ،القاهرةٔ97٘ ،م.
 -ٕ9دٌوان ابن سهل األندلسً ،تحقٌق :إحسان عباس ،دار صادر ،بٌروتٔ98ٓ ،م.
ٖٓ -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،تحقٌق :محمد فرج دؼٌم ،دار الؽرب اإلسبلمً ،بٌروت،
ٔ998م.
ٖٔ -دٌوان ابن عمار ،أبً بكر محمد بن عمار ،تحقٌق :صبلح خالص ،فً دراسة تحت
عنوان ابن عمار :دراسة أدبٌة وتارٌخٌة مع جمع شعره ،مطبعة الهدى ،بؽدادٔ9٘7 ،م.
ٕٖ -دٌوان أبً تمام ،الخطٌب التبرٌزي ،طٕ ،قدم له :راجً األسمر ،دار الكتب العلمٌة،
بٌروتٔ99ٗ ،م.
ٖٖ -دٌوان األعشى الكبٌر ،مٌمون بن قٌس ،شرح وتعلٌق :د محمد حسٌن ،دار النهضة
العربٌة للطباعة والنشر ،بٌروت( ،د.ت).
ٖٗ -دٌوان امرئ القٌس ،طٖ ،تحقٌق :محمد أبو الفضل إبراهٌم ،دار المعارؾ ،مصر،
ٔ9ٙ9م.
ٖ٘ -دٌوان البحتري ،طٖ ،تحقٌق :حسن كامل الصٌرفً ،دار المعارؾ ،مصرٔ9ٙٗ ،م.
 -ٖٙدٌوان الحطٌبة ،الحطٌبة ،جرول بن أوس ،تحقٌق :ن .أ .طه ،القاهرةٔ9٘8 ،م.
 -ٖ7دٌوان الشماخ بن ضرار الذبٌانً ،تحقٌق :صبلح الدٌن الهادي ،دار المعارؾ ،القاهرة،
ٕٓٓ9م.
 -ٖ8دٌوان المتنبً ،أبو الطٌب أحمد بن الحسٌن ،بشرح أبً البقاء الكعبري ،المسمى بالتبٌان
فً شرح الدٌوان ،تحقٌق :مصطفى السقا ،وإبراهٌم األٌباري ،وعبد الحفٌظ شلبً ،دار الفكر،
بٌروت( ،د.ت).
 -ٖ9دٌوان النابغة الذبٌانً ،طٕ ،شرح وتقدٌم :عباس عبد الستار ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
ٔ98ٙم.
ٓٗ -الربٌعً ،أحمد حاجم ،القصص القرآنً فً الشعر األندلسً ،طٔ ،دار الشإون الثقافٌة
العامة ،بؽدادٕٓٓٔ ،م.
ٔٗ -رزق ،صبلح ،نثر أبً العالء المعري ،دراسة فنٌة ،طٔ ،دار الثقافة العربٌة ،القاهرة،
٘ٔ98م.
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ٕٗ -الرواشدة ،سامح ،إشكالٌة التلقً والتؤوٌل ،طٔ ،منشورات أمانة عمان الكبرى ،عمان،
ٕٔٓٓم.
ٖٗ -زاٌد ،علً عشري ،استدعاء الشخصٌات التراثٌة ،فً الشعر العربً المعاصر ،دار الفكر
العربً ،القاهرةٔ9ٗ8 ،م.
ٗٗ -الزبٌدي ،مرتضى ،محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسٌن ،أبو الفٌض ،تاج العروس من
جواهر القاموسٗٓ ،ج ،مجموعة من المحققٌن ،دار الهداٌة ،الكوٌتٕٓٓٗ ،م.
٘ٗ -الزركلً ،خٌر الدٌن ،كتاب األعالم ،قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب
والمستعربٌن والمستشرقٌن ،ط٘ٔ8 ،مج ،دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروتٕٕٓٓ ،م.
 -ٗٙالزعبً ،أحمد ،التناص نظرٌا ا وتطبٌقا ا ،طٔ ،مكتبة الكتانً ،أربد ،األردنٔ99٘ ،م.
 -ٗ7زلزلة ،محمد صادق ،مجمع األمثال العامٌة والبغدادٌة وقصصها ،طٔ ،تقدٌم :د عناد
ؼزوان ،دار اإلرشاد للطباعة والنشر ،سورٌإٓٓٙ ،م.
 -ٗ8الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمر ،المستقصى من أمثال العرب ،طٕ ،دار الكتب
العلمٌة ،بٌروتٔ987 ،م.
 -ٗ9ابن زٌدون ،أحمد بن عبدهللا المخزومً أبو الولٌد ،دٌوان ابن زٌدون ،طٕ ،تحقٌق:
ٌوسؾ فرحات ،دار الكتب العربٌة ،بٌروتٔ99ٗ ،م.
ٓ٘ -ابن سعٌد ،اختصار القدح المعلى فً التارٌخ المحلى ،تحقٌق :إبراهٌم األبٌاري ،القاهرة،
ٔ9٘9م.
ٔ٘ -سعٌد ،خالدة ،حركٌة اإلبداع – دراسات فً األدب العربً الحدٌث ،طٕ ،دار العودة،
بٌروتٔ98ٕ ،م.
ٕ٘ -الشافعً ،فخر الدٌن محمد بن عمر التمٌمً الرازي ،مفاتٌح الغٌب ،طٖٕٔ ،مج ،دار
الكتب العلمٌة ،بٌروتٕٓٓٓ ،م.
ٖ٘ -الشاٌب ،أحمد ،تارٌخ النقابض فً الشعر العربً ،طٖ ،مكتبة النهضة المصرٌة ،القاهرة،
ٔ998م.
ٗ٘ -الشنقٌطً ،محمد األمٌن بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنً ،أضواء البٌان فً
إٌضاح القرآن بالقرآن ،دار الفكر ،بٌروتٔ99٘ ،م.
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٘٘ -الصباغ ،رمضان ،عناصر العمل الفنً ،دراسة جمالٌة ،دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر،
اإلسكندرٌة ،مصرٕٓٓٓ ،م.
 -٘ٙالصفدي ،صبلح الدٌن خلٌل بن أٌبك بن عبدهللا ،الوافً بالوفٌات ،تحقٌق :أحمد

األرناإوط ،وتركً مصطفى ،دار إحٌاء التراث ،بٌروتٕٓٓٓ ،م.
 -٘7الصوفً ،أبو الحسٌن عبد الرحمن بن عمر الرازي ،صور الكواكب الثمانٌة واألربعٌن،
منشورات دار اآلفاق ،بٌروتٔ98ٔ ،م.
 -٘8الطبرانً ،أبو القاسم سلٌمان بن أحمد ،المعجم األوسط 9 ،مج ،تحقٌق :طارق بن عوض
هللا بن محمد ،وعبد المحسن بن إبراهٌم الحسٌنً ،دار الحرمٌن ،القاهرةٔ99ٗ ،م.
 -٘9عبد ،رجاء ،لغة الشعر العربً المعاصر -قراءة فً الشعر العربً المعاصر ،دار نشؤة
المعارؾ ،اإلسكندرٌة ،مصرٔ98٘ ،م.
ٓ -ٙعزام ،محمد ،النقد والدللة نحو تحلٌل سمٌانً لألدب ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق،
ٔ99ٙم.
ٔ -ٙـــــــــ ،النص الغابب -تجلٌات التناص فً الشعر العربً ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق
ٕٓٓٔ،م.
ٕ -ٙالعسكري ،أبً هبلل ،جمهرة األمثال ،طٕ ،تحقٌق :محمد أبو الفضل إبراهٌم ،وعبد
المجٌد قطامش ،دار الفكر ،بٌروتٔ988 ،م.
ٖ -ٙابن العماد ،شهاب الدٌن أبً الفبلح ،شذرات الذهب فً أخبار من ذهب ،طٔٔٓ ،مج،

تحقٌق :عبد القادر األرناإوط ،ومحمود األرناإوط ،دار ابن كثٌر ،بٌروتٔ99ٔ ،م.
ٗ -ٙالعٌدٌ ،منى ،فً معرفة النص ،طٖ ،دار اآلفاق الجدٌدة ،بٌروتٔ98٘ ،م.
٘ -ٙعٌسى ،فوزي سعٌد ،الشعر األندلسً فً عصر الموحدٌن ،دار المعرفة الجامعٌة ،جامعة
اإلسكندرٌة  ،مصرٔ99ٙ ،م.
 -ٙٙالفٌروز أبادي ،القاموس المحٌط ،المطبعة المصرٌة ،القاهرةٔ9ٖٖ ،م.
 -ٙ7ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،تحقٌق :أحمد محمود شاكر ،دار المعارؾ ،القاهرةٔ9ٙٙ ،م.
 -ٙ8القزوٌنً ،جبلل الدٌن محمد بن عبد الرحمن الخطٌب ،اإلٌضاح فً علوم البالغة ،طٗ،
دار إحٌاء العلوم ،بٌروتٔ998 ،م.
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 -ٙ9القلقشندي ،أحمد بن علً ،صبح األعشى فً صناعة اإلنشأٗ ،ج ،تحقٌقٌ :وسؾ علً
طوٌل ،دار الفكر ،دمشقٔ987 ،م.
ٓ -7القٌروانً ،أبو علً الحسن بن رشٌق األزدي ،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ،ط٘،
تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ،دار الجٌل ،بٌروتٔ98ٔ ،م.
ٔ -7الكتبً ،صبلح الدٌن محمد بن شاكر ،فوات الوفٌات ،تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبد
الحمٌد ،القاهرة ٔ9٘ٔ،م.
ٕ -7ابن كثٌر ،أبً الفداء إسماعٌل ،قصص األنبٌاء ،تحقٌق :قاسم الشماعً الرفاعً ،دار
األرقم ابن أبً األرقم ،بٌروت( ،د.ت).
ٖ -7كرستٌفا ،جولٌا ،علم النص ،طٔ ،ترجمة :فرٌد الزاهً ،مراجعة :عبد الجلٌل ناظم ،دار
توبقال للنشر ،المؽربٔ99ٔ ،م.
ٗ -7كٌوان ،عبد العاطً ،التناص القرآنً فً شعر أمل دنقل ،مكتبة النهضة المصرٌة،
القاهرةٔ998 ،م.
٘ -7لجنة أدباء األقطار العربٌة ،الحكم واألمثال ،دار المعارؾ ،مصرٔ9٘ٙ ،م.
 -7ٙالمراشدة ،عبد الباسط ،التناص فً الشعر العربً الحدٌث (السٌاب ودنقل ودروٌش
نموذجاا) ،طٔ ،دار ورد للنشر والتوزٌع  ،دمشقٕٓٓٙ ،م.
 -77المراكشً ،ابن عذاري ،البٌان المغرب فً أخبار األندلس والمغرب ،طٖ ،تحقٌق:
ومراجعة ،ج س كوالن ،و إ  .لٌفً بٌروفنسال ،دار الثقافة ،بٌروتٔ98ٖ ،م.
 -78المرزبانً ،محمد بن عمران ،معجم الشعراء ،تحقٌق :ؾ .كرٌنو ،القاهرةٔ9ٖ٘ ،م.
 -79مصطفى ،إبراهٌم ،وآخرون ،المعجم الوسٌط ،ط٘ ،مجمع اللؽة العربٌة ،دار الدعوة،
اإلسكندرٌة ،مصرٕٓٔٔ ،م.
ٓ -8مطلوب ،أحمد ،معجم النقد العربً القدٌم ،دار الشإون الثقافٌة العامة ،بؽدادٔ979 ،م.
ٔ -8مفتاح ،محمد ،تحلٌل الخطاب الشعري (استراتٌجٌة التناص) ،طٖ ،المركز الثقافً
العربً ،الدار البٌضاء ،بٌروتٔ98٘ ،م.
ٕ -8المقري ،أبو العباس أحمد بن محمد التلمسانً ،نفح الطٌب من غصن األندلسً الرطٌب،
تحقٌق :إحسان عباس ،دار صادر ،بٌروتٔ9ٙ8 ،م.
ٖ -8ابن منظور ،جمال الدٌن بن محمد بن مكرم المصري ،لسان العرب ،دار صادر ،بٌروت،
ٔ9ٙ8م.
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ٗ -8المٌدانً ،أبو الفضل ،أحمد بن محمد المٌدانً النٌسابوري ،مجمع األمثال ،تحقٌق :محمد
محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ،دار المعارؾ ،بٌروت( ،د.ت).
٘ -8النصٌرٌ ،اسٌن ،إشكالٌة المكان فً النص األدبً ،طٔ ،دار الشإون الثقافٌة العامة،
بؽدادٔ98ٙ ،م.
 -8ٙالنمٌري ،حسن محمود موسى ،دنٌا الحٌوان فً التراث العربً ،طٔ ،منشورات الهٌبة
العامة السورٌة للكتاب ،وزارة الثقافة ،دمشقٕٓٓ8 ،م.
 -87النٌسابوري ،أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهٌم الثعلبً ،الكشف والبٌان،طٔٔٓ ،ج،
تحقٌق :اإلمام أبً محمد بن عاشور ،دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروتٕٕٓٓ ،م.
 -88وعدهللا ،لٌدٌا ،التناص المعرفً فً شعر عز الدٌن المناصرة ،طٔ ،دار مجدالوي للنشر
والتوزٌع ،عمانٕٓٓ٘ ،م.
ٌ -89اقوت ،بن عبدهللا الحموي أبو عبدهللا ،معجم البلدان ،طٕ٘ ،ج ،دار صادر ،بٌروت،
ٔ977م.
ٓ -9الٌحصبً ،القاضً أبو الفضل عٌاض بن موسى بن عٌاض ،إكمال المعلم بفوابد مسلم،
طٔ 9 ،مج ،تحقٌقٌ :حٌى إسماعٌل ،دار الوفاء ،مصر.ٔ998 ،
ٌٔ -9قطٌن ،سعٌد ،انفتاح النص الروابً ،طٖ ،المركز الثقافً العربً ،الدار البٌضاء،
المؽربٕٓٓٔ ،م.

الرسابل الجامعٌة:
ٔ -إبراهٌم ،عمر خلٌل ،أثر التراث الجاهلً واإلسالمً فً الشعر األندلسً -عصر
الطوابف ،أطروحة دكتوراه ،كلٌة اآلداب ،الجامعة المستنصرٌة ،بؽدادٕٕٓٓ ،م.
ٕ -إسماعٌل ،نداء علً ٌوسؾ ،التناص فً شعر محمد القٌسً ،رسالة ماجستٌر ،جامعة
النجاح الوطنٌة ،نابلس ،فلسطٌنٕٕٓٔ ،م.
ٖ -حسنٌن ،نبٌل علً ،التناص عند شعراء النقابض ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الٌرموك،
أربد ،األردن ٕٓٓٙ،م.
ٗ -الحٌالً ،نادٌة فتحً هادي ،أثر اإلسالم فً الشعر األندلسً من عصر الموحدٌن حتى
سقوط مملكة غرناطة ،أطروحة دكتوراه ،كلٌة اآلداب ،جامعة الموصلٕٓٓٙ ،م.
112

٘ -الرباعً ،ربى عبد القادر ،التضمٌن فً التراث النقدي والبالغً ،رسالة ماجستٌر،
جامعة الٌرموك ،األردنٔ997 ،م.
 -ٙالشرباتً ،نافزة ناصر ،الٌهود وأثرهم فً األدب العربً فً األندلس ،رسالة ماجستٌر،
عمادة الدراسات العلٌا ،جامعة الخلٌل ،فلسطٌنٕٓٓ7 ،م.
 -7عبٌدات ،مٌساء أحمد ،التناص فً شعر مصطفى وهبً التل (عرار) ،رسالة ماجستٌر،
جامعة آل البٌت ،األردنٕٓٓ7 ،م.
 -8العمٌري ،أمل بنت محسن سالم رشٌد ،المكان فً الشعر األندلسً عصر ملوك الطوابف،
أطروحة دكتوراه ،جامعة أم القرى ،المملكة العربٌة السعودٌةٕٓٓٙ ،م.
 -9المساعٌد ،عواد صباح حسن ،التناص فً شعر علً بن الجهم ،رسالة ماجستٌر ،جامعة
آل البٌت ،األردنٕٕٓٔ ،م.
ٓٔ -المعاضٌدي ،فازع حسن رجب ،المضامٌن التراثٌة فً الشعر العراقً الحدٌث ،أطروحة
دكتوراه ،كلٌة اآلداب ،جامعة بؽدادٔ99٘ ،م.

الدورٌات والمجالت:
ٔ -جدوع ،عزه محمد ،التناص مع القرآن الكرٌم فً الشعر العربً المعاصر ،مجلة فكر
وإبداع ،الكوٌت ،عٔ9ٖ٘ ،9م.
ٕ -حسٌن ،محمد طه ،التناص واشكالٌة الكتابة ،مجلة الثقافة ،األردن،ع٘،دٌسمبر ٕٖٓٓ،م.
ٖ -الحمدانً ،حمٌد ،التناص وإنتاجٌة المعانً ،مجلة عبلمات فً النقد واألدب ،جٗ،
مجلدٓٔ ،ربٌع اآلخر.
ٗ -رمانً ،إبراهٌم ،النص الغابب فً الشعر العربً الحدٌث ،مجلة الوحدة ،س٘ ،ع،ٗ9
ٔ988م.
٘ -الشنٌنً ،إٌمان ،التناص النشؤة والمفهوم ،جدارٌة محمود دروٌش نموذجا ا ،مجلة أفق
اإللكترونٌة ،األثنٌنٕٖٓٔ/ٔٓ/ٔ٘ ،م.
 -ٙعبد الصبور ،صبلح ،قراءة جدٌدة لشعرنا القدٌم ،منشورات اقرأ ،بٌروت ،لبنان.
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 -7قاسم ،نادر ،التناص القرآنً واإلنجٌلً والتوراتً فً شعر أمل دنقل ،مجلة جامعة القدس
المفتوحة لؤلبحاث والدراسات ،عٕٓٓ٘، ٙم.
 -8قوابعة ،محمد ،أشعار لبن سهل لم تنشر ،حولٌات الجامعة التونسٌة ،عٔ98ٓ ،ٔ9م.
 -9الكسوانً ،ناهدة أحمد ،تجلٌات التناص فً شعر سمٌح القاسم ،مجموعتا "أخذة األمٌرة
ٌبوس" و"مراثً سمٌح" أنموذجا ا ،مجلة قراءات ،جامعة القدس ،فلسطٌن ،عٗ،
ٕٕٔٓم.
ٓٔ -المختار ،حسنً ،من التناص إلى األطراس ،مجلة عبلمات ،جٕ٘ ،مجلد،7
سبتمبرٔ997،م.
ٔٔ -المؽٌض ،تركً ،التناص فً معارضات البارودي ،أبحاث الٌرموك ،األردن ،مجلد،9
عددٕٔ99ٔ ،م.
ٕٔ -نٌازى ،شهرٌار ،وحسٌنى ،عبدهللا ،أشكال التناص النصً ،نص مقامات الهمذانً
أنموذجا ا ،مجلة الجمعٌة العلمٌة اإلٌرانٌة ،للؽة العربٌة وآدابها ،فصلٌة محكمة ،العدد،ٔ7
ٕٔٔٓم.

المواقع اإللكترونٌة:
ٔ -حمداوي ،جمٌل ،آلٌات التناص ،مجلة أقبلم الثقافٌة ،www.aklaam.net ،تارٌخ
الدخول.ٕٓٔ٘-ٔٓ-ٕٔ ،
ٕ -العامري ،لٌلى ،مفهوم التناص ،شبكة الفصٌح لعلوم اللؽة العربٌة ،قسم علوم اللؽة
العربٌة ،www.alfaseeh.com ،تارٌخ الدخول.ٕٓٔ٘-ٔٓ-ٕ٘ ،
ٖ -عون ،خالد محمد علً ،التناص فً قصٌدة البردونً ،أبً تمام ،عروبة الٌوم ،دراسة
وصفٌة

تحلٌلٌة،

ملتقى

أهل

الحدٌث،

منتدى

اللؽة

 ،www.ahlalhdeeth.comتارٌخ الدخول.ٕٓٔ٘-ٔٓ-ٕٔ ،
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Abstract
Intertextuality in the poetry of Ibn Sahel al-Andalusi
Prepared by: Aimer Muhammad Dakheel Al-Juburi
Supervising professor: Dr. Amin Yusuf Odeh
This study traces the intertextuality in Western and Arabic literary
criticism examines the poetry of Ibn Sahel al-Andalusi base on the the
term's use in these two spheres.
The study reveals that Holy Quran and stories from the lives of the
prophets make up, the two primary sources for the poet's use of
intertexuality. Literary Intertextuality is also evident in this diwan, which
points the poet's refined education and his broad familiarity with other's
writings.
The study is divided into an introduction, three chapters and a
conclusion. The introduction provides an overview of the poet's life and
poetic production. It explains the concept of intertexuality, describes its
emergence West and East, and discusses the importance of studying this
term and its primary modes of use.
The first chapter deals with literary intertexuality and its effect on Ibn
Sahel's poetic expression. Ibn Sahel successfully absorbed the experience
and messages of previous poets own poetry. The phenomenon his texts
enabling them to achieve harmony between past and present.
The second chapter treats religion and mythological intertexuality
manifested through verse from the Quranic, stories of the prophet events
from the life of the prophet Muhammad, varied myths relating planets stars
and birds.
The third chapter deals with historical and personal intertetuality
including the mention of historical figures and places and personal
references which and a subjective dimension to the poet's work.
Lastly, the conclusion summarizes the researcher's vision and the
conclusion he has reached based on the results of the aforementioned study.
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