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الممخػص
يدرس ىذا البحث التناص عند الشاعر البصري  ،إسماعيؿ بف إبراىيـ الحمدوي
الذي اشتير بمقطوعاتو الساخرة في (طيمساف ابف حرب ،وشاة سعيد ) وغيرىما مف

الموضوعات؛ وذلؾ مف جانبيف  :نظري  ،وتطبيقي  .ففي الجانب النظري يقدـ موج اًز
عف مفيوـ التناص مف منظور النقد الغربي والعربي ؛ وما يتصؿ بيذا المفيوـ ويمتقي

معو في نقدنا القديـ .

اما الجانب التطبيقي فيدرس البحث فيو ظاىرة التناص  ،وتجمياتيا في شعر

الحمدوي مف خالؿ استحضار الشاعر لمنصوص الدينية ،واألدبية ،والتاريخية،
والفمسفية بوصفيا جزءاً مف المقروء الثقافي الذي يتداخؿ مع النص الشعري األصمي،

ووظيفتو الفكرية والفنية و مدى انسجاـ ىذه التناصات مع السياؽ الشعري شكالً

ومضموناً  .وبما أف الحمدوي مف الشعراء المغموريف؛لذا عمد البحث إلى دراسة حياتو

وشعره ،وذلؾ مف أجؿ التعريؼ بالشاعر مف جية  ،وبياف مكانتو األدبية مف جية

أخرى .ىذا وقد حقؽ البحث ىدفيف في آف واحد ،إذ بعث الحياة في مثؿ ىذا النوع مف

الشعراء ،وقاـ أيضاً بقراءة التناص في شعره؛ ليدؿ عمى نضج شعر الحمدوي ،وثراء

تجربتو الشعرية .ومف ىنا أدعو نفسي والباحثيف إلى بذؿ الجيد بغية اكتشاؼ مثؿ
ىؤالء الشعراء وتسميط الضوء عمييـ والتأمؿ في إبداعيـ الشعري عمى وفؽ قراءة جديدة

معاصرة .
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Abstract
This paper studies the I Intertextuality in poetry of Ismail AlHamdawi who is well known for his satirical poems such as
(Tilsan ibn Harb, and Shaat Saeed) and other themes from two
sides: theoretical as well as applied side. In the theoretical
part, the paper presents a brief introduction about concept of
Intertextuality from western and Arabic critical perspectives
and what is related with that concept in our ancient criticism.
In the applied side, the paper studies Intertextuality in poetry
of Al-Hamdawi by activating religious, historical, literary as
well as philosophical texts as a part of the cultural tradition
which interferes with the original poetic text and its artificial
and ideological function in addition to how harmonious of
these intertextualities with the poetic context in terms of its
shape and content.
The present paper deals with two aims which are bringing life
back

to

this

kind

of

poetry
ُٕٔ

and

mentioning

the

مجمػػة دراسػات البصػرة

السنة الثانية عشرة  /العدد (ِْ) َُِٕ

intertextualities in his poems which reflects the richness of his
poetic experience.

المقدمة
الحمد ﵀ رب العالميف والصالة والسالـ عمى محمد االميف  ،وعمى الو الطيبيف
واصحابو المياميف .
اما بعد ...
لقد دأبت في كتابة بحوثي عمى أف اختار موضوعاً جديداً لـ يسبؽ إليو .ومف
ىنا فإف وضع اليد عمى شاعر مغمور؛يم ّكف الباحث مف تقديـ شيئيف في آف واحد
األوؿ:إماطة المثاـ عف ىذا الشاعر الذي لـ يمتفت إليو مف قبؿ ،وبياف مكانتو بيف
شعراء عصره ،والثاني :الكشؼ عف مكامف إالبداع في شعره من خالل الربط بيف
القديـ ،والحديث وذلؾ بتطبيؽ مفاىيـ حديثة عمى تراثنا الشعري .
ويبدو أف ىذا الشاعر مف الشعراء الذيف لـ يأخذوا حقيـ في مجاؿ البحث والدراسة،إذ لـ
يحض بدراسة مف ىذا النوع.
طيات
وقد أخذ الباحث عمى نفسو القياـ بجمع شعر الحمدوي المتفرؽ في ّ
المصادر ،والمضاف وال يخفى عمى القارئ ما في ىذا مف مشاؽ أخذت شيئاً غير قميؿ
مف الوقت والجيد  ،ناىيؾ عف جمع المصادر المتعمقة بالبحث.
وقد اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي  ،إذ ّبيف مواضع التناص مف
خالؿ عرض النصوص الشعرية المتعالقة بيا ،ثـ تحميميا بيدؼ فيـ جزئياتيا
ومكوناتيا  ،واظيار التناص الحاصؿ فييا  ،وىذا مف شأنو أف يعزز الثقة بيف القارئ
والنص ،ويبرز أثر التراث الشعري في تشكيؿ الحاضر الثقافي .وجاءت خطة البحث
مؤلفة مف مقدمة بينت فييا اىمية اختيار موضوع البحث واليدؼ مف دراستو فضالً عف
االفصاح عف منيج البحث وخطتو  ،وتمييد تناولت فيو اوالً  :التعريؼ بالشاعر،
وثانياً :مفيوـ التناص لغةً ،واصطالحاً،وذلؾ بتسميط الضوء عمى ىذا المفيوـ وفقاً
لمنظور النقد العربي والغربي في آف واحد  ،ثـ اتجو البحث الى دراسة تجميات
التناص في شعر الحمدوي وذلؾ مف خالؿ أشكاؿ التناص ،التناص الكمي ،والتناص
الجزئي والتناص الظاىر ،والتناص الخفي ،مف خالؿ النصوص المرجعية لمتناص
الحمدوي وىي  :النص الديني ،والنص الشعري ،والنص التاريخي  ،والنص الفمسفي ،ثـ
جاءت الخاتمة بأىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث .
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وتعالى أف ينفع بيذا البحث المتواضع طمبة العمـ  ،وا﵀
دراسة أسأؿ ا﵀ سبحانو
واخي اًر
استطالعية
ولي التوفيؽ .

تمييد:

أكالن -:التعريؼ بالشاعر:

ىو  :أبوعمي إسماعيؿ بف إبراىيـ الحمدوي ،وقيؿ الحمدوني (والصواب

الحمدوي نسبة الى جده حمدويو)(،)1الذي كاف صاحب الزنادقة لعيد الرشيد

()2

،ولعؿ

اختالؼ المصادر في نسبتو ىذه يرجع الى التصحيؼ وتكوف الحمدوني مف خطأ

النساخ .وقد أشار القدماء إلى أنو شاعر بصري مجيد ،متفنف  ،مف شعراء القرف الثالث

اليجري ،إذ نسبو ابف خمكاف إلى البصرة؛ لما كاف قد قضى شط اًر كبي اًر مف حياتو

فييا

()3

.

لـ تشر المصادر إلى مولده  ،ومراحؿ حياتو المختمفة  ،حتى وفاتو التي ال ندري

كيؼ قيدىا األستاذ محمد عبد المنعـ خفاجي بعاـ ( 262ىػ)

()4

.

وتذكر المصادر أنو كاف فقي اًر يتكسب بشعره ،وساخ اًر ،ومتحامقاً ،إذ قاؿ
عذلكني عمى الحماقة جيلن

()5

:

كىي مف عقميـ أل ٌذ يُكأحمى

تعاقمت ذال
كيمكتكف إف
قائـ بعيالي
ي
ى
حمقي اليكـ ه
وقد عاصر الحمدوي مف شعراء البصرة المشيوريف عبد الصمد ابف المع ّذؿ

الجماز(.)6
و ّ

امتيف الحمدوي الكتابة ،وألـ بيا وال أدؿ عمى ذلؾ تعميقو عمى رواية المبرد لبيت

شعري ،إذ نبو عمى ما في روايتو مف تصحيؼ وتحريؼ
تحقؽ لو سبؿ العيش الرغيد  ،إذ قاؿ

()8

:

أسر بو
ما ازددت مف أدبي حرفا ٌ
المقدـ في حذؽ بصنعتو
كذا
ٌ

()7

 ،عمى أف مينتو ىذه لـ

تزيدت حرفا تحتو شكـ
إال ٌ
أنى تكجو فييا فيك محركـ

ويالحظ مف ىذا البيت أف الشاعر كاف يعبر عف شكوى مريرة جاش بيا صدره،

وىو يعرب عف حالو وحاؿ اآلخريف مف الكتّاب أمثالو ،إذ لـ يرفعيـ حذقيـ ،ولـ تقدميـ
ميارتيـ عمى الرغـ مف إجادتيـ في فف الكتابة .ويبدو أف الحمدوي كاف مف الكتاب
ُٖٕ
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يعرض بقممو ،
الذيف لـ يفيدوا شيئاً مف حرفتيـ؛ فظؿ عيشو ضيقاً ،ذلؾ أننا نجده ّ
ودواتو ؛ ألنو لـ يكسب مف ورائيما غير التعب ،ولـ يبمغا بو ما كاف يؤممو وتسموا إليو
بو ىمتو؛ إذ قاؿ

()9

:

رمت مف ىممي
عناف شأكل عما ي
كقمٌـ الحظ تحري ٍقمف القمـ

ثنتاف مف أدكات العمـ قد ثنتا

أما الدكاة فأدمى جرميا جسدم

تذكد عني سكآـ الماؿ كالنعـ

كحبرت لي صحؼ الحرؼ محبرة

لعصمتي نافر خمك مف العصـ

كالعمـ يعمـ اني حيف آخذه

أما شعره ،فمـ يرد ذكر لديوانو ،أو إشارة إليو في المصادر التي بيف أيدينا ،
وذلؾ عمى الرغـ مف كونو شاع اًر (مميح الشعر ،حسف التضميف ،ظريؼ العبارة ،رقيؽ

االسموب ،جميؿ الصورة) ( .)12وقد وصؼ القدماء شعره بالجودة والقدرة عمى الوصؼ،

فقاؿ ابف المعتز (:وكاف الحمدوني مف أممح الناس شع اًروأقدرىـ عمى الوصؼ)( ،)11وقد
نظـ الشعر في فنونو المعروفة ،عمى شكؿ مقطوعات مف اليجاء ،والغزؿ،

واإلخوانيات ،وأبيات متفرقة تجري مجرى األمثاؿ السائرة عمى أف الوصؼ استغرؽ
معظـ شعره ،الذي كاف مف أشير موضوعاتو سخريتو مف طيمساف ابف حرب وشاة

سعيد  ،إذيكثر في أشعاره واخباره اسـ (أحمد بف حرب الميمبي) وىو كاف احد سراة
البصرة وموسورييا ،وكاف مف المنعميف عمى الحمدوي ولو فيو مدائح كثيرة(،)12إال أنو

أىدى لمحمدوي طيمساناً قديماً فمـ يرضو (وعمؿ فيو شع اًر كثي اًر مشيو اًر عند الناس)

()13

 ،ومف ثـ اقترف اسـ ابف حرب بالطيمساف البالي حتى صار مضرب المثؿ بيف األدباء
 ،وكاف مف أراد أف ينعت شيئاً بالخموقة والبمى أطمؽ عميو اسـ طيمساف ابف حرب .
وكذلؾ سخريتو مف شاة (سعيد بف حميد) حينماأىدى لمشاعر شاة ىزيمة  ،فنظـ فييا

شع اًر ،أدى الى أف تصبح شاة سعيد مضرب المثؿ لكؿ شيء ىزيؿ(.)14

ولئف اشتيرالحمدوي بشعر السخرية؛ فإف لو شع اًر غير كثير جاء في أغراض

مختمفة  ،ومف ذلؾ قصيدتو الغزلية التي عارض بيا المية تأبط ش اًر (:)15
إف بالشعب الذم دكف سمع
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()16

:
الحمدوي
فقاؿ
استطالعية
دراسة

غيرأف الطرؼ عنيا ك ٌؿ
جاده مف دمع عيني ط ٌؿ

لؾ ألحاظ مراض كد ٌؿ
كأرل خديؾ كردا نظي ار

وفي ىذه المعارضة دليؿ واضح عمى أف الشعراء العباسييف ومنيـ الحمدوي لـ
يكونوا منقطعيف عف تراثنا الشعري القديـ  ،وانما ظؿ ذلؾ التراث زاداً فنياً خصباً يفيد

اء واسعاً في المغة ،واألسموب ،والبناء ،والمعاني،ولطيؼ الكالـ ،وحمو
منو الشعراء ثر ً
التعبير ،ممزوجاً بضرب مف الحكمة البارعة والكممة السائرة  ،ولعؿ ذلؾ يتضح أكثر
في أبياتو التي خاطب بياالحسيف بف أيوب والي البصرة ،إذ قاؿ
قؿ البف أيكب قد أصبحت مأمكال
و
عطمة فالعذر متص هؿ
إف كنت في

()17

:

ال زاؿ بػابؾ مغشػػيا كمػأىكال

كصؿ إذا كنت بالسػمطاف مكصكال

كاف المكلٌى كأعطى البشػر معزكال

كلى قفاه إذا
شر األخلء مف ٌ
يسمف جكادان كاف يركبو
مف لـ ٌ

في الخصب قاـ بو في الجدب ميزكال

لك قد فرغت لقػد أيلفػيت مػبذكال

افرغ لحاجتنا مادمت مشغكال
ي

وقد رويت لو أبيات ىجا فييا الشاعر عبد الصمد بف المع ّذؿ  ،فمما ىدده ابف المع ّذؿ

قاؿ يعتذر لو (:)18

إف ابف المع ٌذؿ كاجد
تػرح طعػنت بػو كىمػٌكارد
إذ قيؿ ٌ
ىييات أف أجد السبيؿ إلى الكرل كابف المع ٌذؿ مف مزاحي حارد

ولمحمدوي وصؼ بديع وتشبيو جيد في العود ،إذ قاؿ
كناطؽ بمسػاف ال ضمػير لػو

يبدم ضمير سكاه في الحديث كما

()19

:

كأنو فخػذ نيطػت إلى ً
قدـ

ً
بالقمـ
يبدم ضمير سكاه الخط

وأخي اًر فقارئ شعر الحمدوي ،في األمثمة السابقة ،وغيرىا مف األمثمة التي

ستأتي ،...يجد أنيا تنبئ عف شاعرية رقيقة عذبة  ،وميؿ إلى الدعابة ،وخفة في

الروح ،ىذا إلى جانب رشاقة تعبيره وصوره الشعرية البديعة الجميمة ،مع ميؿ ممحوظ

إلى الزخارؼ المفظية والمعنوية مف جناس وطباؽ  ،وىو يجمع إلى كؿ ىذا اقتباساً
َُٖ
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قرآنياً ،وتضميناً شعرياً وتمثالً تاريخياً زاف شعره وزاد جودة صنعتو الشعرية بألفاظ عذبة
واضحة ىي أثر مف آثار حياتو الحضرية في البصرة .

ثانيان  -:مفيكـ التناص

التناص لغة:

َّ
إف مف يبحث عف التناص في المعاجـ العربية يجد أف لمفيومو جذو اًر لغويةً ،

بمعاف عدة تنتمي جميعاً إلى حقؿ داللي واحد ،ومنيا ما جاء في المساف (:رفعؾ

الشيء .نص الحديث ينصو نصا  :رفعو وكؿ ماأظير فقد نص  .وقاؿ عمرو بف

دينار :مارأيت رجال أنص لمحديث مف الزىري :أي أرفع لو وأسند  ...ونص المتاع
نصا :جعؿ بعضو عمى بعض  ...والنص  :التحريؾ حتى تستخرج مف الناقة أقصى

سيرىا  ...والنص اإلسناد إلى الرئيس األكبر ،والنص التوقيؼ والنص التعييف عمى

شيء ما )(.)22

وكذلؾ وردت بمعنى االتصاؿ( يقاؿ ِ
ىذه الفالة تناص أَرض كذا ونواصييا أي

تتصؿ بيا)( .)21ووردت في تاج العروس بمعنى االنقباض واالزدحاـ (ٱنتصؿ الرجؿ
انقبض وتناص القوـ ٱزدحموا)( ،)22وىذا المعنى يقترب مف مفيوـ التناص بصيغتِو
الحديثة فتداخؿ النصوص وازدحاميا قريب جداً مف اتصاليا في نص ما(.)23

التناص اصطلحان -:

لـ يرد ىذا المفيوـ عند العرب بجذوره االصطالحية؛ فيو مصطمح جديد لظاىرة

أدبية قديمة ،قد أشار إلييا النقاد والشعراء العرب في مصنفاتيـ  ،وأشعارىـ؛ ولعؿ ما

يؤكد ذلؾ ما ذكره لنا القاضي الجرجاني ،إذ حظر عمى نفسو الحكـ عمى الشعراء

بالسرقة ،فقاؿ ( :ومتى أنصفت عممت أف أىؿ عصرنا ،ثـ العصر الذي بعدنا أقرب

فيو إلى المعذرة ،وأبعد مف المذمة؛ ألف مف تقدمنا قداستغرؽ المعاني وسبؽ إلييا،
وأتى عمى معظميا ،ومتى أجيػد أحػد نفسو ،وأعمؿ فكره وأتعب خاطره في تحصيؿ

المعنى يظنو غريباً مبتدعاً ،ثػـ تصفح عنيا الدواويف لـ يخطئو أف يجده بعينو ،وليذا

السبب أحظر عمى نفسي وال أرى لغيري بث الحكـ عمى شاعر بالسرقة)(.)24
ُُٖ
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ينفي بكارة النص اإلبداعي ،وينأى بو عف السرقة في
دراسة ىذا النص يجد أنو
وقارئ
استطالعية

المعنى؛ ألف الشعراء المتقدميف ،قد استنفدوا جميع المعاني ،وأجادوا في قوليا .وعمى
الرغـ مف ىذا  ،فإف النص يتراءى جديداً مبتك اًر ،إذ أف التناص قدر كؿ نص ،ميما
كاف جنسو  .والى جانب ذلؾ فالمتصفح في شعر الشعراء قديماً يجد ىنالؾ إشارة الى
ىذا المعنى ايضاً ،ولعؿ ما يؤكده بيت المرئ القيس يدؿ عمى أنو ليس أوؿ مف بكى

عمى األطالؿ  ،فما فعمو غير تكرار واستعادة لفعؿ شاعر آخر ىو ابف خذاـ ،إذ

قاؿ

()25

:

ً
الطمؿ المحيؿ ألننا
عكجاعمى

نبكي الديار كما بكى ابف خػذاـ

وىكذا أدرؾ الشعراء منذ الجاىمية ضرورة تواصؿ الشاعر مع تراثو الشعري

واالغتراؼ منو واقتفاء آثارالسمؼ وما استفياـ عنترة (ىؿ غادر الشعراء مف

متردـ ؟)

إال ألبراز تقميد البداية الذي ينبغي األخذ بو في كؿ نص شعري لتتحقؽ شاعريتو (.)26

وقد اىتـ النقاد العرب القدماء بظاىرةالتداخؿ النصي؛ فوضعوا ليا مصطمحات

عرفوا االقتباس؛ فقالوا (:أف يضمف
مثؿ :االقتباس ،والتضميف ،واألخذ  ،وغيرىا  .و ّ
()27
عرؼ النقاد
الكالـ شيئاًمف القرآف ،والحديث والينبو عميو؛ لمعمـ بو )
( ،وكذلؾ ّ

العرب التضميف عمى أنو (تضميف الشاعر شعره والناثر نثره ،كالماً آخر لغيره قصداً
لالستعانة عمى تأكيد المعنى المقصود)

()28

 ،ومف الواضح أف مصطمحي االقتباس

والتضميف عمى وفؽ ىذيف التعريفيف يقترباف مف مفيوـ التناص في صورتو الحديثة

التي ظيرت في الدراسات النقدية المعاصرة عند كؿ مف ميخائيؿ باختيف و جوليا
كريستيفا ،في بحوثيا ،بيف سنة ، 1966وسنة  ،1967فقد عرفتو عمى أنو(ذلؾ التقاطع

داخؿ التعبير مأخوذ مف نصوص أخرى)

()29

 ،وترى جوليا أف ( كؿ نص ىو عبارة

عف فسيفساء مف االقتباسات وكؿ نص ىو تشرب وتحويؿ لنصوص أخرى )(.)32

وقد اختمفت التعريفات ازاء ىذا المفيوـ لدى النقاد الذيف جاءوا بعد جوليا كرستيفا

(إف كؿ نص ىو تناص والنصوص
ومنيـ الناقد الفرنسي روالف بارت ،إذ عرفو فقاؿّ :
األخرى تتراءى فيو بمستويات متفاوتة وبأشكاؿ ليست عصية عمى الفيـ بطريقة أو

بأخرى ،إذ نتعرؼ نصوص الثقافة السالفة والحالية  :فكؿ نص ليس إال نسيجاً جديداً
مف استشيادات سابقة)

()31

إف التناصية ىي أف يتقاطع في
 ،اما مارؾ انجينو فيقوؿ ّ
ُِٖ
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السنة الثانية عشرة  /العدد (ِْ) َُِٕ

النص مؤدى مأخوذ مف نصوص أخرى ،إف العمؿ التناصي ىو اقتطاع وتحويؿ تمؾ
الظواىر التي تنتمي الى بديييات الكالـ انتمائيا إلى اختيار جمالية ،تسمييا كريستيفا

اعتماداً عمى باختيف(حوارية وتعددية االصوات )

()32

.

وكاف ليذه الدراسات الغربية صدى واسع في مجاؿ النقد العربي الحديث؛ إذ ظير

نقاد سعوا إلى إعطاء تعريفات جديدة ليذا المصطمح نتيجة الختالؼ الترجمات

والمدارس النقدية ؛ فمحمد مفتاح يسميو التعالؽ النصي ويعرفو( :ىو التعالؽ– الدخوؿ

في عالقة – نصوص مع نصوص  ،حدث بكيفيات مختمفة وأف االقتباس والتضميف
واالستشياد مفاىيـ يشتمؿ عميو التعالؽ النصي ) ،ويتفؽ معو سعيد يقطيف حيث يرى

ىو ايضاً أف االقتباس والتضميف واالستشياد مفاىيـ يشتمؿ عميو التعالؽ النصي وأف

النص ينتج ضمف بنية نصية سابقة  ،فيو يتعالؽ بيا ويتفاعؿ معيا تحويالً أو تضميناً

أو خرقاً(.) 33

ومع اف التناص أساس التفاعؿ والتشارؾ بيف النصوص؛لذا يقتضي الحفظ

والمعرفة بالنصوص السابقة (،ألف النص يعتمد عمى تحويؿ النصوص السابقة وتمثيميا

بنص موحد يجمع بيف الحاضر والغائب وينسج بطريقة تتناسب وكؿ قارئ مبدع

)

()34

.

ومف ىذا المنطمؽ يبدوأف كؿ نص أدبي ،ليس بنية مغمقة عمى نفسيا ،منتجة

نفسيا بنفسيا وانما ىو خالصة نصوص كثيرة سابقة ليا  ،تتوارد بوعي أو مف غير
وعي في خمد المبدع وتتماىى وتتألؼ ،في عممو االبداعي ،او قؿ ىو استيعاب

وتحويؿ لنصوص مختزنة ومختزلة في ذىف المبدع (وىذا يقمؿ مف ىيمنة الشاعر عمى

ابداعو؛ ليظير نصو االبداعي عمى انو مجموعة مف القطع المركبة المسموبة مف نتاج
اآلخريف وخبراتيـ ،وىو ما يعيدنا إلى مفيوـ السرقات االدبية الذي قاؿ بو البالغيوف
العرب)(.)35عمى أف ميمة الشاعر التنحصر

في اجترار مباني الشعراء االوليف

ومعانييـ  ،بؿ عميو ( اف يحدث في تمؾ االبنية إضافاتو وتحويراتو الخاصة ليجعؿ منيا

جزءاً مف رؤياه الشخصية ازاء الكوف والشعر والحياة ،وعنص اًر مف عناصر نبرتو
واسموبو )(.)36

ُّٖ

التناص في شعر إسماعيؿ الحمدكم

استطالعية عمؿ ابداعي ،قائـ عمى اساس معرفي ،ييدؼ الى
وخالصة القوؿ  :إف التناص
دراسة
االرتقاء بالعمؿ االدبيمف خالؿ التفنف في كيفية االفادة مف التراث االنساني ،بالقدر

الذي يحقؽ االنسجاـ بيف النص الحاضف ،والنص المحضوف  ،وما يسفر عف ذلؾ مف
اضافات فنية وفكرية .

تجميات التناص في شعر الحمدكم :

إف اشكاؿ التناص في شعر الحمدوي جاءت مف أجؿ أداء وظيفة فنية ،أو فكرية

منسجمة مع السياؽ الشعري ،وذلؾ في معظـ أنواع التناص لديو ،إذ يجتر النص بمغتو

التي ورد فييا وىذا ما يدعى بالتناص المباشر ،اما التناص غير المباشر فيو تناص
يستنتج استنتاجاً ويستنبط استنباطاً مف النص ،وىو تناص االفكار والرؤى او الثقافة،

تناصاً روحياً ال حرفياً ،فالنص يفيـ مف تمميحاتو وايماءاتو

()37

 .وىذا ما وجدناه في

تناص الحمدوي مع القرآف الكريـ  ،والحديث النبوي الشريؼ ،والشعر العربي ،

والقصص  ،والتاريخ العربي وكثي اًر ما كاف ىذا التناص يأخذ مكانو المناسب دونما ثقؿ

،او تكمؼ .ولعؿ ذلؾ دليؿ ثقافتو واستيعابو لمعارؼ عصره فضالً عف العصور

السابقة.

وال غرو أ َّف اىـ مرجعيات الحمدوي استحضاره لكتاب ا﵀ ومقدرتو العجيبة عمى

توظيؼ اآليات وشعره مميء بذلؾ حتى ال تكاد تخمو مقطوعة مف ذكر آية بنصيا أو
بمعناىا .فمثالً يذكر (يوـ نحس مستمر ،وىشيـ المحتضر ،والجراد المنتش ،وشيء
نكر،،وتعاطى فعقر ،في مقطوعة واحدة وصؼ بيا الطيمساف ) ،إذ قاؿ(:)38

خمعة في ىيكـ نحس مستمر
ى
المحػتظر
تى ي
ركتو كيشيـ ي
ً
المنتى ًشر
يىطىيَّرتى يو ىكالجراد ي
يء ينكر
مارآهي قػاؿ ذا شػ ه

جاءني
طى
ه
يمساف البف ىحرب ى
صيػ ىحة
فإذاما
ي
صحت فيو ى

حك
ىكاذا ما
ي
الريح ىىبَّت ىنػ ى
يميطعي الداعي الى الرافي إذا
فعقر
اؤهي حػ ىاكؿ
ىكاذا ىرفػػ ي
أف ىيتلفػاهي تعاطػى ى
والناظر إلى ىذه المقطوعة يرى أف الشاعر يتناص في البيت االوؿ مع قولو
ص ارن في ىي ٍك ًم ىن ٍح و
ستى ًمر﴾( .)39ويتناص في البيت
س يم ٍ
ص ٍر ى
س ٍم ىنا ىعمى ٍي ًي ٍـ ًريحان ى
تعالىَّ ﴿:إنا أ ٍىر ى
ُْٖ
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السنة الثانية عشرة  /العدد (ِْ) َُِٕ

الثاني مع قولو تعالىَّ ﴿:إنا أىرس ٍم ىنا عمى ٍي ًيـ ص ٍيح نة ك ً
اح ىدةن فى ىكا ينكا ىك ىي ًش ًيـ ا ٍل يم ٍحتى ًظ ًر﴾(.)42إذ
ٍ ى ى ٍ ى ى ى
يشبو الطيمساف باليشيـ.ويستمر الشاعر في تصويره لمطيمساف إذ يشبيو بالجراد المنتشر
وذلؾ عندما يتناص في البيت الثالث مع قولو تعالى  ﴿:يخ َّ
ص ياريى ٍـ ىي ٍخ ير يجكىن ًم ىف
ش نعا أ ٍىب ى
ىج ىد ً
اد يم ٍنتى ًشهر﴾(ُْ).وكذلؾ يتناص في البيت الرابع مع قولو تعالى:
اث ىكأ َّىن يي ٍـ ىج ىر ه
ٍاأل ٍ
ش ٍي وء ين يك ور﴾(. )42واخي اًر يتناص في البيت الخامس مع
﴿فىتىىك َّؿ ىع ٍن يي ٍـ ىي ٍكىـ ىي ٍدعي الد ً
َّاع إلىى ى
ادكا ص ً
اح ىب يي ٍـ فىتى ىعاطىى فى ىعقى ىر﴾(. )43
قولو تعالى ﴿ :فى ىن ى ٍ ى
ويتضح مف ىذه التناصات أف الشاعر يعمد إلى آلية التمطيط في رسـ عالقاتو

التناصية ،ذات المرجعية القرآنية ونقصد بالتمطيط  ،أف يتناص النص الالحؽ مع

النص السابؽ فيدور حوؿ فكرتو وألفاظو ثـ يشرحيا ويوضحيا بشكؿ اكثر تفصيال ودقة

حتى يمكف القارئ مف الفيـ و االستقصاء

()44

.

لقد تناص الشاعرمع االلفاظ القرآنية ،وأحسف توظيفيا لمتعبير عما يريد أف يقولو،

وىذا يدؿ عمى ثقافتو القرآنية ،ومف ىذه االلفاظ" إحدى الكبر" منقولو تعالى
()46

﴿ َّإن ىيا

إلح ىدل ا ٍل يك ىبر﴾( )45وقد وظؼ الشاعر ىذه الكممة ،إذ قاؿ
ٍ
ً
ابف ىح و
فانظر إليو فإنو "إحدل ال يك ىبر "
رب يمعتىىبر
فيما
كسانيو ي
اؿ فىا ٍذ ىى ٍب فىًإ َّف لى ىؾ في
وكذلؾ مف االلفاظ القرآنية "المساس" مف قولو تعالى ﴿قى ى
اة أىف تىقي ى ً
ا ٍلحي ً
ت ىعمى ٍي ًو
اس كًا َّف لى ىؾ ىم ٍك ًعدان لَّف تي ٍخمىفى يو ىكانظي ٍر إًلى إلى ًي ىؾ الًٌذم ى
ظ ٍم ى
ىى
س ى
كؿ ىالم ى
(ْٖ)
(ْٕ)
ً
ً
:
سفان ﴾  ،إذ قاؿ
ىعاكفان لَّ ين ىحرقى َّن يو ثي َّـ لى ىننسفىن يو في ا ٍل ىيـ ىن ٍ
طيمساف البف حرب

:

يتداعى " المساس "

الس ىم ىاكات
كر َّ
وكذلؾ يتناص مع لفظة "الكوكب الدري " مف قولو تعالى ﴿ا﵀ي ين ي
ً
اة ًف ً
ش ىك و
ىكاألى ٍر ً
ب
ض ىمثىؿ يُ ين ًك ًرًه ىك ًم ٍ
اجة ىك َّأنيا ىكك ىك ه
اجة الز ىج ى
اح في يز ىج ى
ص ىب ي
ص ىب ه
اح الم ٍ
ييا م ٍ
ى
ً
شجروة مبار و
ً
س ًس يو
كة ىزٍيتيكىن وة ال ى
ش ٍرًق َّي وة كال ىغ ٍرًب ىي وة ىي ىك ي
اد ىزيتي ىيا ييضئي ىكلى ٍك لى ٍـ تى ٍم ى
يد َّرم ييكقى يد م ٍف ى ى ى ي ى ى
ب ا﵀ي األى ٍمثىا ىؿ لً َّمن ً
كر عمى ين و
اس ىكا﵀ي ًب يكؿ
كر ىي ٍي ًدم ا﵀ي لً ينك ًرًه ىم ٍف ىي ى
اء ىكىي ٍ
ض ًر ي
ش ي
ىن هار ني ه
و ً
يـ﴾ ( ،)49إذ قاؿ(: )52
شيء ىعم ه
ً
ضمت مف المداـ رضابا
كالكككب اؿ
كسر الكأس كىي
درم ٌ
ى
ذيف
ويتناص ايضاً مع لفظة "مف وراء الحجرات " وىي مف قولو تعالى﴿ إً َّف الَّ ى
اء الحجر ً
ً
ً
كف﴾ (ُٓ)  ،إذ قاؿ (: )52
ات أى ٍكثىيريى ٍـ ىال ىي ٍع ًقمي ى
يي ىنا يدكىن ىؾ مف ىك ىر ي ي ى
ُٖٓ

التناص في شعر إسماعيؿ الحمدكم

دراسة

استطالعيةابف سعيد مف كراء الحجرات
صاح بي

وفي موضع آخر حاوؿ الشاعر استثمار التراكيب القرآنية في اشعاره  ،فيي

تضفي قوة وجزالة عمى النص ،وكيؼ ال ! والخطاب القرآني ال يضاىيو خطاب فيو

نبع ثر ال ينفذ ،وىذا ما يجعؿ نصوص الحمدوي تشد المتمقي فتجعمو يتفاعؿ معيا،
ومنذ لؾ حديثو عف بمى الطيمساف وخوفو عميو مف التمزؽ ،إذ قاؿ(:)53
البف ىح و
طيمساف ً
طره
رب جاءني
مزيؽ ًم ي
قد قضى التى ي
ه
نو ىك ى
عن ىدهي مف عمـ نكح ىخ ىبره
فعسى
ادرؾ نكحان ى
ى
فيك قد ى
"أ ًىئ ىذا كنا ًعظامان ىن ًخرهى"
ابػدان يق أر مػف ابػصره
فينا نمحظ إف عجز البيت االخير مف المقطوعة تناص مع اآلية الحادية عشرة

مف سور النازعات والى جانب ذلؾ نمحظ استدعاء الشاعر لشخصية نوح عميو السالـ
إلى الحد الذي يجعؿ الطيمساف فيو شراعاً لسفينتو  ،وذلؾ ليبيف لنا مدى قدـ الطيمساف،

فقاؿ

()54

:

نكح في س ً
فينتو ًشراعا
لً ً
ى

شؾ أف قد كاف ىدى ارن
ست أ ي
ىفمى ي

والى جانب التناص القرآني ،نرى الشاعر يفيد مف القصص السائرة التي يتناقميا

الرواة فيتناص معيا  .إذ جاء في(كتاب جمع الجواىر) ( :صحب الغاضري رجال مف
قريش مف مكة إلى المدينة فقاؿ القرشي  :ياغالـ اطعمنا دجاجة ،فأتى بيا باردة فقاؿ :
ويحؾ اسخنيا ،ورفع غذاؤىـ ولـ يؤت بالدجاجة  .فمما كاف العشاء قاؿ  :ياغالـ

عشاءنا ،فمما أتاىـ العشاء قاؿ  :ىات تمؾ الدجاجة فأتى بيا باردة فقاؿ  :اسخنيا .
فقاؿ الغاضري  :أخبروني عف دجاجتكـ ىذه أمف آؿ فرعوف ىي؟ فأني اراىا تعرض
عمى النار غدوة وعشيا )( .)55ويشير الحصري إلى أف الحمدوي اقتبس مف ىذه القصة

فقاؿ في الطيمساف (: )56

برفكم
ياابف ىُ ىحرب اطمت ظمـ يػ ى
الع
الرفك آؿ فر ىعكف في ى
ىك في ى

نت عنػو ىغ ىنيا
طيمسانان قد يك ي
رض عمى النار بكرة كعشيا

"جئت في زم سائؿ كي اراكـ

كعمى الباب قد كقفػت مميا "

زرت فيو معشػ ار فازدركنػي

فتغنػيت اذ رأكنػي زريػا
ُٖٔ
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السنة الثانية عشرة  /العدد (ِْ) َُِٕ

ونجد الشاعر في ىذه المقطوعة قد تناص مع قولو تعالى َّ ﴿ :
كف
ض ى
الن يار يي ٍع ىر ي
الع ىذ ً
اب ﴾(ٕٓ).
ىعمى ٍي ىيا يغ يدكا ىك ىع ًش َّيا ىكىي ٍكىـ تىقي ًكيـ َّ
اع ية أ ٍد ًخميكا آلى ًف ٍر ىع ٍك ىف أى ى
الس ى
ش َّد ى
ولعؿ مف بديع تناصو ما قاـ بو مف اجترار لبعض اآلية وحذؼ بعضيا ثقة منو
بفيـ المتمقي وذلؾ يتجمى في نقده البي نوح ،إذ سخر منو الشاعر ،وقد جعؿ رغيفو

اسطورة في البقاء عمى اختالؼ األزماف وتعاقب األجياؿ ،كيؼ ال وىو يعيد بو لخادمة

ترعاه رعاية الوليد ،تمسحو بكميا وتقيو بنفسيا ،وتنفث عميو بآي الذكر المجيد ،إذ
يحيؿ مف خالؿ ىذه المقطوعة عمى عادة اجتماعية موروثة وىي عادة البخؿ مف خالؿ

استحضار شخصية أبي نوح الذي أصبح مثاالً لمبخؿ في عصره ،إذ قاؿ (:)58
غيؼ
البي نكح ر ه
برة تمسحو الدىر
َّ
كلو كاتب سػر

ابدان في حجر دايو

(ـ) بكـ ك كقايو

خط فييا بعنايو

إلػى آخر اآليػو
فسيكفيكيـ ا﵀
وىو تناص مع قولو تعالى ﴿فىًإ ٍف آم ينكاٍ ًب ًم ٍثؿ ًُما آمنتيـ ً
اىتى ىدكا ٍُ َّكاف
بو فىقىًد ٍ
ى ى
ى
(ٗٓ)
ً
ً
ؽ فى ً
ً
يـ﴾  .وىكذا كاف القرآف
يكي يـ ا﵀ ىك يى ىك َّ
س ىي ٍكف ي
تىىكلَّ ٍكاٍ فىًإنَّ ىما يى ٍـ في شقىا و ى
السميعي ا ٍل ىعم ي
الكريـ عيناً نضاحة يمتح منيا الحمدوي ماشاء مف االلفاظ والتراكيب والصور ومف ذلؾ

قولو (:)62

ً
ىك يمستى و
الركح مف أمر ىربي )
فقمت يُلو( :
الطيمساف
خبر ىخ ىب ىر
ي
كح ًم ٍف أ ٍىم ًر ىربي
سأىليكىن ىؾ ىع ًف الر ً
كح يق ًؿ الر ي
وىنا تناص واضح مع قولو تعالى ﴿ ىكىي ٍ
ىك ىما أيكًتيتيـ مف ا ٍل ًع ٍمًـ إالَّ ىقمًيلن﴾ (ُٔ) .
وقولو مقتبساً اآلية الكريمة﴿ :كلىك ًشئنا لىرفىعناه بيا ك ً
ً
لكنًّ يو أىخمى ىد إلى
ى ي
األرض ىكاتَّىبعى
ى
ى ى
ً
ً
ً
الذيف
القكـ
ميث ذلًؾ ىمثى يؿ
ى
ميث أك تىتريك يو ىي ى
ىىكاهي فى ىمثىمي يو ىك ىمثىؿ ال ىكمب إف تىحمؿ ىعميو ىي ى
ً
َّ
ص لى ىعمَّ ييـ يتىفىكركف﴾(ِٔ) .
ص ى
اقصص القى ى
ىكذبكا بآياتنا فى ي
إذ قاؿ(:)63
قؿ البف حرب طيمسا

القركف كلـ يزؿ
أفنى
ى

ُٕٖ

منو أحدث
ى
قكـ نكح ي
نؾ ،ي
ىع َّمف مضى مف قب يؿ ييكرث

التناص في شعر إسماعيؿ الحمدكم

دراسة

حرث
فكأنو بالمحظ يي ي
ي
فميس يمبث
فإذا
ي
رفكت ى

ظنو
يكف لحػ
استطالعية ي
الع ي
ك إذا ي
ارفو
يكدم إذا لػـ ي

ً
(ـ)الدىرأك تتركو يميث
كالكمب إف تىحمؿ عميو
ى
ويتناص الحمدوي مع معنى القصة القرآنية مف دوف اقتباس مباشر أللفاظيا ،كما

في قصة السامر يصاحب العجؿ :

()64

اف البف و
جاءني
طيمس ه
حرب ى
أنا مف خػ و
كؼ عميػو ابدان

طره
قد قضى
ي
التمزيؽ منو ىك ى
م ليػس يألك ىح ىذ ىره
سامر ه

ويبدو أف توظيؼ الشاعر لالقتباس بوصفو مف الوسائؿ الفنية في طيمسانياتو :
كاف يقصد منو التيكـ واالستيزاء ،متخذاً مف بعض اآليات القرآنية الكريمة واالحاديث

النبوية الشريفة أداة لتجسيدالمعنى الذي يقصدإليو ،إذ قاؿ(:)65

قيـ
تو االكجاعي
ض ي
أمر ى
ى
ى
فيكس ي
ميـ
ىن ىؾ يمحيي العظاـ كىي ىر ي

سكتىني طيمسانان
ى
ياابف ىحرب ىك ى
سبحا
فإذا ما لبستػي يو قاؿ  :ي

فقد وصؼ الطيمساف في حاؿ ميؤوس منيا ،ومف ثـ فيو عندما يرى محاولة

صاحبو في اصالحو يأتي بمعنى آية تدؿ عمى قدرة ا﵀ في احياء الموتى ،أي إف

اصالحو اصبح مف قبيؿ الخوارؽ والمعجزات التي ال قدرة لمبشر بيا ،وقد وفؽ الشاعر
في اإلشارة إلى ذىاب الطيمساف وانقضاء مادتو بواسطة ىذا التناص ،كذلؾ وفؽ
بالطريقة نفسيا في اإلشارة إلى عمر الطيمساف إذ تناص مع ماجاء في الحديث

الشريؼ ،إذ قاؿ

()66

:

كطيمساف أف تأممتو

لك انو بعض بني آدـ

شققتو بالطكؿ كالعرض

كاف أسيرا﵀ في األرض

وىف األمح الشاع ارلى ىذا القدـ الماحة ذكية بواسطة استدعائيؿ معنى الحديث

الشريؼ  ":إذ ابمغ العبد تسعيف سنة كتب لو الحسنات وكفرت عنو السيئات وسمي

أسير ا﵀ في األرض"

()67

ومعنى ىذا أف الشاعر جعؿ عمر الطيمساف تسعيف عاماً ،إال

أنو لـ يصرح بو بؿ او حى بو.

ُٖٖ

مجمػػة دراسػات البصػرة

السنة الثانية عشرة  /العدد (ِْ) َُِٕ

وقد عمد الشاعر إلى تكثيؼ التناص  ،وذلؾ مف خالؿ حشد لمسات تناصية في عدد

قميؿ مف األبيات ومف ذلؾ قولو(:)68

يا ابف حرب كسكتني طيمسانا

امرضتو االكجاع فيك سقيـ

اذكرتني بيتان لحساف فيو

حرؽ لمفؤاد حيف اقكـ

فإذا ما لبستو قاؿ سبحا

نؾ محيي العظاـ كىي رميـ
()69

ٌر عمييا ألندبتياالكمكـ "
"لك يدب الحكلي مف كلد الذ
ففي ىذه المقطوعة نجد الحمدوي يتناص في عجز البيت الثاني مع االية
()72
ً
ظ ً ً
يـ﴾
اـ ىكى ىي ىرم ه
الكريمة ﴿قاى ىؿ ىم ٍف يي ٍحيي ا ٍلع ى ى
وفي الوقت نفسو يتناص مع الشخصية والذي برز مف خالؿ تداخمو معيا في

مقطوعات عدة مف شعره ،وىذا التناص جاء أما أسماً أو قوالً أو عبر اإلحاالت الثقافية

والتاريخية ،التي تشير إلى حادثة ،أو عادة  ،أو خمؽ مف األخالؽ  .وعمى نحو ىذا ما
ورد في البيت الثالث مف المقطوعة السابقة  ،إذ استحضر شخصية مف خالؿ اسميا

وىذا ما يدعى بتناص الشخصية بمعنى أف تكوف الشخصية التراثية حاضرة في النص
عبر اسميا  ،أو لقبيا  ،أو كنيتيا ،والتناص مف ىذا النوع حاضر في شعر الحمدوي

.إذ يتناص في البيت الرابع مع قوؿ "حساف بف ثابت " .
وكذلؾ يتناص الحمدوي مع قوؿ االعشى ،إذ قاؿ (:)71
يا طيمسانا اذا االلحاظ جمف بو

أمـ
ميت فكـ أ ى
لئف ىب ى
بميت مف ي
ككـ رآؾ أخ لي ثـ أنشدني

فعمة فعؿ سياـ فيو تنتضؿ

ام ىؾ األكؿ
تىترل ى
يـ ٌأي ي
أبادتي ي
"كدع ىريرة إ ٌف الركب مرتحؿ "

ويبدو أف عجز البيت االخير مف ىذه المقطوعة  ،ىو صدر بيت لألعشى

،وعجزه "،وىؿ تطيؽ وداعاً اييا الرج ُؿ " .
عمى أف الحمدوي نظـ في طيمساف ابف حرب مقطوعات وصمت إلى الخمسيف؛
وىو فييا يدؿ عمى قدـ الطيمساف ؛ فنيج مف أجؿ ذلؾ طرقاً فنية مختمفة  ،جعمت مف
مقطوعاتو لوحات ساخرة أصبحت بعدىا مضرب المثؿ لمف جاء بعده مف األدباء .

ومف ذلؾ قولو

()72

:

ابف حرب طيمسانان كأنو
ىكساني ي

ُٖٗ

باؿ مف الك ً
فتى ناح هؿ و
شف
جد كال ى
ى
ن

التناص في شعر إسماعيؿ الحمدكم

ذىبت مف الدَّنيا كقد ذىبت مني "
استطالعيةيو
يي
يـ يكـ لبسػتي
" ي
دراسةغنػي إلبراىػ ى
وىنا يعمد الشاعر إلى إضفاء الصفات االنسانية عمى رموز سخريتو ،وبث الحياة
في جوامدىا وبث الحركة في سواكنيا؛ فالشاعر يريد أف يصؼ الطيمساف بالخموقة

والقدـ؛ فيشبيو بالفتى الناحؿ  ،ثـ يجعمو يغني بيتاً إلبراىيـ بف الميدي يدؿ عمى اليأس
وذىاب األمؿ مضمناً بعضاً منو في البيت الثاني ،

وقد أعجبت ىذه الطريقة

معاصريو  ،وجعمت لشعره حظاً كبي اًر مف السيرورة واالنتشار ،وقد نص المبرد عمى ىذا
في معرض حديثو عف الحمدوي وشعره في الطيمساف ،فقاؿ" :فأنشدنا فيو عشر

مقطوعات ضمف أواخرىا أبيات أغاف فاستحمينا مذىبو فييا فجعميا خمسيف فطارت كؿ

مطير وسارت كؿ مسير"(  ،)73واذا رأينا الشاعر في البيتيف السابقيف يضمف آخرىما

بيتاً يجعؿ الطيمساف يغنيو فأننا في موضع آخر نراه ينظر إلى طيمسانو فتوحي لو
خموقتو ببيت مف األبيات المشيورة يغنيو ،إذ قاؿ(: )74

يزيد المرء في الضعة اتضاعا

كىبت لنا ابف حرب طيمسانا

تداعى بعضو الباقي انصداعا

إذا الرفٌاء أصمح منو بعضا

ردل ذراعػا
لو  ،كاقػ ٌد في ٌ
كعرضػا ما أرل إال رقاعػا

فيقد شب ار
يسمٌـ صاحبػػي ٌ
أحيؿ الطرؼ في طرفيو طكال

لػنكح في سػفينتو شراعا

فمست أشؾ أف قد كاف قدما

جكانبو عمى بدني تداعػى

فقد غنيت اذ أبصرت منو

كاليؾ مكقؼ منؾ الكداعا "

"قفي قبؿ التفرؽ يا ضباعا

وىو وصؼ دقيؽ وغريب في الوقت نفسو لقدـ ىذا الطيمساف وذىاب مادتو ومف

ثـ تمزقو بمجرد الكالـ بقربو  ،مما يؤذف بقرب انتيائو  ،ويحمؿ الشاعر عمى التغني
بيذا البيت  ،الذي يضمنو آخر المقطوعة  ،داالً عمى التريث وعدـ االسراع في الفراؽ.

والشؾ في إف الشاعر يعتمد في بناءعالقاتو التناصية عمى آلية التحويؿ ،مف

خالؿ إذابة مكونات النص الغائب في النص الجديد ،بحيث أف المتناص معو يصبح

متحوالً عف داللتو األولى ،منتجاً داللة جديدة(.)75وىي مسالة قديمة أشار إلييا ابف
رشيؽ القيرواني ،إذ قاؿ ( :إف أحسف التضميف ذلؾ الذي يصرؼ عف معناه إلى معنى
َُٗ

مجمػػة دراسػات البصػرة
جديد)

( )76

السنة الثانية عشرة  /العدد (ِْ) َُِٕ

 .وبما أف التضميف مف الوسائؿ الفنية الميمة التي يعتمدىا الشاعر  ،نراه

يتفنف في االتياف بو بصور مختمفة  ،فيو يريد لمقطوعاتو اإلثارة والحيوية المستمرتيف ،
ومف ثـ يمجأ إلى التنوع في ىذه الوسيمة الفنية نفسيا فيضمف بعض اشعاره تضمينيف

مختمفيف  ،إذ قاؿ(:)77

قؿ البف حرب طيمسانؾ قد

أكىى قكام بكثػرة الػغرـ

فكأنو الخػمر التي كصفت

في "يا شقيؽ الركح مف حكـ "

آثػػار رفك أكائػؿ األمػـ

متبػيػف فيػو لمبصػره

كاذا رممػػناه كقيػؿ لنا :
مثؿ السقيـ ب ار فراجػػعو

قد صح  ،قاؿ لو البمى  :انيدـ

أنشدت حيف طغى فأعجزني :

نكس كأسممو الى السػػقـ

"كمف العناء رياضة اليرـ"

()78

ففي التضميف األوؿ إشارة إلى القدـ  ،وذلؾ أف الخمر التي وصفت في قصيدة
أبي نواس "ياشقيؽ الروح مف حكـ "مثؿ أعمى لمقدـ ،إذ قاؿ ابو نواس فييا واصفا قدـ

الخمر(:)79

عتٌقػػت حتى لك اتصمت
الحتبػػت في القكـ ماثمو

و
بمساف ناطػػ و
ؽ كفـ

ثـ قصت قصة االمـ

وىي طريقة طريفة في التضميف  ،فييا اإلشارة ال التصريح  ،ومتى ما فيمت
ىذه اإلشارة كانت أقوى في داللتيا الساخرة مف التصريح المباشر .وىنا يتراءى

استحضار الشاعر لشخصية أدبية مف خالؿ قوليا وذلؾ في عجز البيت الثالث
المقطوع مف بيت أبي نواس  ،ومف ثـ كاف الطيمساف أداة مسخرة لمبمى يأتمر بأوامره

وىو تشخيص طريؼ ،ولكؿ ىذا لـ يكف اماـ الشاعر سوى االستسالـ لمواقع  ،مشي اًر

إليو في البيت الثاني "ومف الغناء رياضة اليرـ "

والى جانب ما تقدـ نجد الحمدوي يتناص مع األلفاظ الفمسفية والكالمية ،

وتناصو ىذا اليحيؿ اشعاره الى قطع غامضة مثمما ىو في الشعر الذي يتكمؼ

اصحابو األساليب  ،واأللفاظ الكالمية بؿ نراىا واضحة  ،إذ أف الشاعر يأخذ ماىو

مشيور مف ىذه المصطمحات واأللفاظ وىو ال يقصد مف ىذه األساليب غير السخرية

 ،نحو قولو

()82

:

ُُٗ

التناص في شعر إسماعيؿ الحمدكم

دراسة

يتداعى ال مساسا

استطالعية حرب
طيمساف البف

كاناسػا فأناسا

قد طكل قرنا فقرنا

لـ تدع فيو لباسا

لبس األياـ حتى

ال يرل إال قياسا

غاب تحت الحس حتى

فقد ذىب الطيمساف لقدمو الشديد وكثرة تمزقو حتى أصبح ال يحس بو إال

بالقياس ،أي انو يستدؿ عمى وجوده بموازمو  ،وىي القطع الصغيرة المتبقية منو التي
يمكف أف يقاس عمييا في اثناء وجوده وىو اسموب كالمي واضح  ،وقاؿ في مقطوعة

اخرى(:)81

الدىر يفنى كينقرض
أف
تيقنت َّ
ى
ى
ً
ياـ مف عمرًه الغرض
كأظيرت األ ي

شخصو
تأممت
طيمساف إف
ىكلي
ي
ى
ه
انصداعو
ع حتى قد أمنت
ٌ
ي
تصد ى

أخا سقـ ممف تمادل بو المرض

ممرض
كأني ال شفاقي عميو ٌ

لما ركؾ فيو كأ ٌدعك أنو عرض
فمك أف أصحاب الكلـ يركنو
فطيمسانو دليؿ عمى فناء الدىر وانقراضو ،ألنو جزء مف الكوف  ،واذا روى الفناء
الشديد بأحد اجزاء الكوف كاف؛ ذلؾ دليالً عمى انو سائر نحو الزواؿ ،وىو متصدع بمغ
الغاية في ىذا التصدع حتى أمف الشاعر مف تصدع لو جديد .ثـ اف المتكمميف إذا أروا
ىذا الطيمساف؛ جادلوا فيو ،وقالوا  :إنو (عرض)  ،ومعروؼ أف العرض ىو الصورة

الخارجية لممادة  ،وليس ىو الجوىر الذي ىو أصؿ المادة  .ومعنى ىذا أف الطيمساف

أصبح صورة ال حقيقة مادية .

ويعمد الحمدوي في مقطوعات اخرى الى رسـ الصور المركبة ،التي تجعمؾ

وكأنؾ اماـ رسوـ تعرؼ اليوـ بالكاريكاتيرية؛ أدت إلى بموغ شعر السخرية عنده إلى
أعمى مراتب النضج الفني  ،كقولو (:)82
قؿ البف حرب طيمسا

القركف كلـ يزؿ
افنى
ى
لحظنو
يكف
ي
الع ي
كاذا ي
ارفو
يؤدل إذا لـ ي

قكـ نكح منو احدث
ى
نؾ  ،ي
ىع َّمف مضى مف قبؿ ييكرث
رث
فكأنػو بالمحػظ ييحػ ي
فإذا رفكت فميػس يمبث

ُِٗ

مجمػػة دراسػات البصػرة

السنة الثانية عشرة  /العدد (ِْ) َُِٕ

ً
كالكمب إف تىحمؿ عميو (ـ) الدىػ ىر أك تتركػو يميث
فيو يصؼ طيمسانو ومحاولتو المستمرة في إصالحو ،والتي تخفؽ دائما  ،مشبياً

حالة طيمسانو بحالة الكمب ،الذي يظؿ الىثاً سواء أكاف مجيداً أـ مرتاحاً ،وىي صورة
ساخرة ليذا الطيمساف الذي ال تفيد معو المحاوالت وال تبقى الرفوفية ،إذ ال وجود لمادة
تمسؾ ىذا الرفو  ،ومف ثـ كاف الرفو بالنسبة إليو كالزراعة في أرض سباخ ،إذ قاؿ

(:)83

يزرع الرفك فيو كىك سبا يخ
يا ابف حرب كسكتني طيمسانان
كبدا الشيب في بنييـ كشاخكا
مػات رفاؤه كمػات بنػكه
وتجدر اإلشارة إلى أف الطيمساف ومف أىداه كالىما غير مقصود لذاتو بيذه

السخرية  ،إذ لو كاف ىذا ىو قصد الشاعر الكتفى ببضع مقطوعات فيو قد ال تتجاوز
العشر مقطوعات ،إال أننا نراه ينظـ في ىذا الموضوع خمسيف مقطوعة ،مما يدؿ عمى
أنو كاف يقصد إلى معنى أبعد مما يشير إليو المعنى الظاىري لشعره ،أال وىو مياجمة
عبر بيذا عما يحس بو أفراد
البخؿ الذي أدى إلى إىداء مثؿ ىذه اليدية البالية ولعمو ّ
مجتمعو وما يعانونو مف عادة سادت مجتمعيـ أنذاؾ .ومع ذلؾ وجدنا إلى جانب
الطيمساف موضوعاً آخ ،نظـ فيو الحمدوي مقطوعات عدة عمى غرار مقطوعاتو في

الطيمساف أال وىو "شاة سعيد"  ،ويبدو أف سعيداً ىذا كاف مثؿ صاحبو أحمد بف حرب،
رأى مسايرة لمتقاليد أف ييدي فأىدى الشاعر شاةً ىزيمةً لينحرىا في عيد االضحى
فكانت ىذه الشاة موضع استيزاء الشاعر وتيكمو بمقطوعات التقؿ عف الطيمسانيات

تيكماً وسخرية .والمعنى الذي تصوره ىذه المقطوعات ىو النحافة واليزاؿ الشديديف ،
وقد تفنف الشاعر في ذلؾ  ،إذ قاؿ (:)84
كىي تغني لسكء حالتيا :

كما اتتنا قد ٌمسيا الضرر
(ٖٓ)
"حسبي بما قد لقيت يا عمر"

شاة سعيد في امرىا عبر
مرت بقطؼ خضر يشزرىا
ٌ

قكـ فظنػت بأنيا خػضر
ه
ُّٗ
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حتى إذا ماتبػ ٌيف الخػبر
يأسان تغ ٌنت كالدمعي ينحدر

دراسة فأقبمت نحػكىا لتأكمػيا
استطالعية
الظنكف مف طمع
كأبدلتيا
ي
"كانكا بعيدان فكنت آمميـ

حتى إذا ما تقاربكا ىجركا

"(ٖٔ)

إنو تصوير لحالة ىذه الشاة اليزيمة الجائعة  ،وىو لـ يصرح بيزاليا تصريحاً،

وانما وصؼ بعد عيدىا بالطعاـ بيذا الوصؼ إشارة إلى ما يسببو فقداف الطعاـ مف
ىزاؿ شديد  .ويالحظ أنو يتناص مع صدر بيت بشار بف برد وذلؾ في البيت الثاني

مف المقطوعة ،التي ختميا بالتناص ،مع بيت أبي الشيص الخزاعي ،األمر الذي زاد
المقطوعة قوةً في السخرية والتيكـ .
ونراه في مقطوعة اخرى يصرح بنحافة الشاة وىزاليا  ،ولكف النحافة التي يصفيا
غريبة حقاً  ،فضالً عف أف تشوؽ الشاة إلى الطعاـ غريب وطريؼ  ،فيو يجعميا في
صورة مف اليزاؿ تصبح فيو وكأنيا مما ينتشر في أماكف األقذار مف بقايا الحيوانات

:)87(،

سعيد لي بشا
جاد
ه
ى
ناحمة الجسـ إذا

صاحت عمييا ىاىنا

كـ قد تغنى كليا

"كقد تقطعت إلى

ة ً
ذات سقـ كدنؼ

مرت بالجيؼ
ماىي َّ

يا أختنا ذات العجؼ

شكؽ إليو كليػؼ :

كجيؾ شكقان كأسؼ "

وتحسر الشاة وبكاؤىا عمى العمؼ ذكره الشاعر كثي اًر بعدة صورمضحكة ففي
المقطوعة السابقة جعؿ الشاة تبكي وتتغنى اسفاً عند رؤية العمؼ ،وفي مقطوعات
اخرى يغير في ىذه الصورة قميالً وكأنو ال يريد أف تكوف صورة معادة مكررة بشكؿ قد

ُْٗ

مجمػػة دراسػات البصػرة

السنة الثانية عشرة  /العدد (ِْ) َُِٕ

يفقدىا سخريتيا التي يريدىا الشاعر  ،فنراه يعمد الى تصوير الشاة وموقفيا مف العمؼ
مرة اخرى فقاؿ

()88

:
لسعيد شكيية

ناليا الضر كالعجؼ

فتغنت كأبصرت

رجلن حامػلن عمػؼ

"بأبي مف بكفػو

برء دائي مف الدنؼ "

مطمػًعان
فأتاىا ٌ

كاتػتو لتعػتمػػؼ
تتغنى مف االسػؼ:

ثـ كلى فأقػبمت

القمب كانصرؼ "
عذب
ى
ى

"ليتو لـ يكف كقؼ
ي

ونجد الشاعر في ىاتيف المقطوعتيف ،يتناص مع أبيات االغاني المشيورة ،
وغير خفي أف اشعار األغاني تشيع في كثير مف االحياف دوف معرفة صاحبيا .فالشاة
ىنا عمى غير عادتيا ،إذ كانت اذا رأت عمفاً تتغنى اسفاً عميو وتتشوؽ لو،أما في
مقطوعة اخرى فمـ تعد تممؾ شيئا مف الصبر فأقامت عمى مكاف العمؼ مصرة عمى
الحصوؿ عميو ،متغنية ببيت ال يدؿ عمى التحسر والتشوؽ وانما يدؿ عمى الثبات في
األمر ،وىذا يؤكد أف الشاعر يعتمد عمى اختيار البيت المضمف تعمداً فنياً ،بحيث أنو
يقوي المعنى الساخر الذي يرمي إليو إلى حد بعيد ،وذلؾ أف التضميف ينقؿ الفكرة مف
موضوع جدي كاف الشاعر صادقاً فيو إلى موضوع اليزؿ والسخرية فيحدث شيئاً مف
المفارقة التي تستمفت النظر وتثيراالستيزاء .ولعؿ ما يؤكد ذلؾ  ،قولو

()89

:

أسعيد قد أعطيتني اضحية

مكثت زمػانا عندكـ ما تطػعـ

نضكا تغامزت الكلب بيا كقد

شدكا عمييا كي تمكت فيكلمكا
ٌ

فإذا المل ضحككا بيا قالت ليـ

ال تي أزكا بي كارحمكني ترحمكا

ُٓٗ
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لـ ترـ عنو
دراسةت عمى عمؼ فقامت
مر
ٌ
استطالعية

كغ ٌنػت كالمػدامع تػسػجـ:

"كقؼ اليكل بي حيث انت فميس لي متأخر عنو كال متقدـ "

()92

ويالحظ أف البيت األخير مف ىذه المقطوعة قد تناص فيو الحمدوي مع أبي
الشيص الخزاعي .
وىكذا يتجمى التناصفي شعر الحمدوي ،إذ اتاح لو االقتراب مف ذائقة المتمقي مف
خالؿ ايصالو لمضاميف فكرية زخرت بيا مقطوعاتو الشعرية في الطيمساف وشاة سعيد ،
وذلؾ عمى وفؽ مقدرة فنية زانت شعره  ،وزادتو تذوقاً وانتشا اًر.

الخاتمة :

الشؾ في إف التناص ؛ يم ّكف الشاعر مف االنفتاح عمى مدارات ايحائية زاخرة

بالمعاني ،وىو اليعمد إليو مف اجؿ االنسالخ عف الواقع،بؿ يقبؿ عميو محاوالً تناولو

بصورة أعمؽ  .وىذا ماوجدناه عند الحمدوي ،إذ استميـ التراث بمختمؼ أشكالو الدينية،
والتاريخية ،واالدبية  ،..مستحض اًرلو ومحمالً إياه مدلوالت جديدة ،م ّكنتو مف التعبير

عف ىمومو وىموـ مجتمعو،الذي كاف يعاني مف ظاىرة البخؿ آنذاؾ ،فعمد إلى

النصوص يستنطقيا ،ويتقمصيا لعميا تعبر عما في نفسو ،وقد توحد مع التراث الذي
يبرز موقفو مف البخؿ مف خالؿ مايستميمو منو ،حتى يبرز الماضي بما فيو مف بؤر

مشرقة ،أو مظممة ،ايجابية ،أوسمبية ليمقي الضوء عمى الواقع ويكشؼ بعضاً مف
ُٔٗ

مجمػػة دراسػات البصػرة

السنة الثانية عشرة  /العدد (ِْ) َُِٕ

جوانبو  ،ويعمؽ الدالالت لدى المتمقي  .وقد شكمت النصوص المقتبسة حرفياً (نماذج

التناص المباشر)،أوالنصوص المتضمنة تمميحاً أو إيحاءاً(نماذج التناص غيرالمباش)
جزءاً ميما مف شعره  ،وكانت ىذه النصوص منسجمة في اغمب األحياف مع السياؽ

الشعري لدى الشاعر مما جعؿ شعره بشكؿ عاـ ممتحماً ومترابطاً ومقنعاً فنياً وفكرياً،

فالشاعر عندما يستحضر في مخيمتو ىذا النص أو ذاؾ إنما ىو لغرض يراه ضرورياً
لتعميؽ فكرتو أو يراه منسجماً مع البناء الفني أو االسموبي في شعره،إذ أف تداخؿ

النصوص وتوظيفيا وانسجاميا تشكؿ بؤرة التناص التي تسيـ في إبراز النص الشعري.

اليكامش -:

(ُ)االغاني ُِٔ/ُّ،؛ ك كفيات االعياف ٕ. ٗٓ/
(ِ) ينظر :فكات الكفيات .ِْ،
(ّ)ينظر  :كفيات االعياف . ّٓٗ، ُٖ/ٔ،
(ْ) ينظر  :الحياة االدبية في العصر العباسي  ،محمد عبد المنعـ خفاجي . ْٔ،
(ٓ)غرر الخصائص الكاضحة كعرر النقائض الفاضحة . ُّٕ-ُّٔ،
(ٔ) ينظر :االغاني . ِّٔ -ِّٓ/ُّ ،
(ٕ) ينظر:التنبيو عمى حدكث التصحيؼ . ُٗ-َٗ،
(ٖ) شرح مقامات الحريرم ، ِٓ/ِ ،كيرد البيت الثاني في مصادر عدة بأختلؼ يسير .
(ٗ) زىر اآلداب . ُّٓ -ُِٓ/ُ،

ُٕٗ

التناص في شعر إسماعيؿ الحمدكم
(َُ)االغاني.ِّٓ/ُّ ،
استطالعية
دراسة

(ُُ) طبقات الشعراء المحدثيف . ُّٕ ،
(ُِ) ينظر  :جمع الجكاىر .ُِٓ ،
(ُّ)التحؼ كاليدايا .ُّْ ،
(ُْ) ينظر :ثمار القمكب .ّٕٓ ،
(ُٓ) حماسة ابي تماـ . ِّْ/ُ ،
(ُٔ)العقد الفريد .ِْ-ِّ/ِ،
(ُٕ) عيكف االخبار . ُِٓ/ّ ،
(ُٖ) ينظر  :االغاني . ِِٔ/ُّ ،
(ُٗ) مركج الذىب . َِِ/ْ ،
(َِ) لساف العرب  :مادة نصص.
(ُِ) نفسو.
(ِِ) تاج العركس  :مادة نصص .
(ِّ) التناص في شعر الركاد  ،احمد ناىـ . ُْ،
(ِْ) الكساطة بيف المتنبي كخصكمو .ُٕٔ ،
(ِٓ) ديكاف امرئ القيس  ،ت .محمد ابك الفضؿ ابراىيـ . ُٓ،
(ِٔ) التناص المعرفي في شعر (عز الديف المناصرة )  ،ليديا كعد ا﵀ . ُٓ،
(ِٕ) حسف التكسؿ الى صناعة الترسؿ .ِّّ ،
(ِٖ)المثؿ السائر في ادب الكاتب كالشاعر . َِّ/ّ ،
(ِٗ) في اصكؿ الخطاب النقدم الجديد .َُّ،
(َّ) النص الغائب – تجميات التناص في الشعر العربي  ،محمد عزاـ .ِٖ،
(ُّ) نظرية النص  ،ركالف بارت ،ضمف كتاب آفاؽ التناصية . ِْ،
(ِّ)االدب عمى االدب  ،جيرار جنيت . ُِّ ،مارؾ انجينك  ،التناصية  ، ٔٔ،ضمف كتاب آفاؽ
التناصية .
(ّّ) ينظر  :انفتاح النص الركائي  ،سعيد يقطيف . ُّٔ ،
(ّْ) التناص الشعرم  ،قراءة اخرل لقضية السرقات ،مصطفى السعدني .ٖ،

ُٖٗ

مجمػػة دراسػات البصػرة

السنة الثانية عشرة  /العدد (ِْ) َُِٕ

(ّٓ) التناص القرآني في الشعر العماني الحديث  ،ناصر جابر شبانة . َُُٖ،
(ّٔ) الداللة المرئية  ،عمي جعفر العلؽ . ٔٓ ،
(ّٕ ) ينظر التناص نظريانكتطبيقيان ،احمد الزغبي . ُٔ ،
(ّٖ) زىر اآلداب. ِٓٓ/ُ،
(ّٗ)القمر .ُٗ :
(َْ) القمر . ُّ :
(ُْ)القمر . ٕ :
(ِْ)القمر . َٔ :
(ّْ)القمر . ِٗ :
(ْْ) ينظر :التناص في الشعر االندلسي  ،اطركحة دكتكراه  ،اسراء عبد الرضا عبد الصاحب
الغرباكم .ُٖ،
(ْٓ) المدثر . ّٓ :
(ْٔ) طبقات الشعراء . َّٕ ،
(ْٕ) طو . ٕٗ :
(ْٗ) زىر اآلداب . َُْٖ /ِ ،
(َٓ) النكر . ّٓ :
(ُٓ) زىر اآلداب ِ. َُْٓ/
(ِٓ) الحجرات . ْ :
(ّٓ) ثمار القمكب . ّٕٔ،
(ْٓ) جمع الجكاىر . ُٓٔ،
(ٓٓ) زىر اآلداب . ّٓٓ/ُ ،
(ٔٓ) جمع الجكاىر . ُِٓ ،
(ٕٓ) نفسو.
(ٖٓ) غافر .ْٔ :
(ٗٓ) المحاسف كاالضداد . ٓٗ ،
(َٔ) البقرة . ُّٕ :

ُٗٗ
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(ُٔ) زىر اآلداب . َُْ،
استطالعية
دراسة
(ِٔ)االسراء . ٖٓ :

(ّٔ) االعراؼ . ُٕٔ :
(ْٔ) كفيات االعياف . ٕٗ/ٕ،
(ٓٔ) جمع الجكاىر . ُٓٔ،
(ٔٔ) نفسو.ُٕٓ ،
(ٕٔ) ثمار القمكب َِٔ ،
(ٖٔ) نفسو. َّٔ،
(ٗٔ) زىر اآلداب .َُْٔ/ِ ،
(َٕ) ديكاف حساف بف ثابت . ِٔٔ ،
(ُٕ) يس . ِّ :
(ِٕ) زىر اآلداب . َُْٔ ،
(ّٕ) فكات الكفيات . ِْ/ُ ،
(ْٕ) جمع الجكاىر . ُّٓ،
(ٕٓ) نفسو ُْٓ،؛ كفيات االعياف ٔ. ْٗ-ّٗ/
(ٕٔ) انفتاح النص الركائي  ،سعيد يقطيف . ُُٕ،
(ٕٕ)العمدة في محاسف الشعر . ُٓ/ِ ،
(ٖٕ) ثمار القمكب . َّٔ ،
(ٕٗ) جميرة االمثاؿ . ِٕٗ/ِ،
(َٖ) ديكاف ابي نكاس ،ت  .احمد عبد المجيد الغزالي . ُْ،
(ُٖ) زىر اآلداب ِ. َُْٖ/
(ِٖ) نفسو . َُْٔ/ ِ،
(ّٖ) نفسو . ُٓٓ/ُ،
(ّٖ) كفيات االعياف . ْٗ/ٔ ،
(ْٖ) التحفكاليدايا.ُّٕ ،
(ٖٓ) ديكاف بشار بف البرد . ِٖٓ/ّ ،

ََِ

مجمػػة دراسػات البصػرة

السنة الثانية عشرة  /العدد (ِْ) َُِٕ

(ٖٔ) جمع الجكاىر . ّٓٔ- ّٓٓ،
(ٕٖ) ثمارالقمكب. ّٕٔ ،
(ٖٖ)العقد الفريد . ِٖٕ /ٔ ،
(ٖٗ) زىر اآلداب. ْٓٗ /ُ،
(َٗ) طبقات الشعراء . ْٕ ،

المصادر كالمراجع -:
ُػ االغاني ،ابك الفرج عمي بف الحسيف االصفياني (ّٔٓق)،دار الكتب المصرية ( ،د.ت).
ِػ آفاؽ التناصية  :المفيكـ كالنظكر ،ترجمة محمد خير البقاعي ،الييئة المصرية لمكتابُٖٗٗ ،
ـ.
ّػ انفتاح النص الركائي ،سعيد يقطيف ،المركز الثقافي العربي  ،بيركت ،طُ  ُٖٗٗ،ـ.
ْػ تاج العركس مف جكاىر القامكس،السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدم ،تحقيؽ،عبد الستار
احمد فراج ( ،د .ت. ) .
ٓػ التحؼ كاليدايا ،الخالدياف (َّٖ َّٗ-ىػ) ،تحقيؽ ،سامي الدىاف  ،القاىرة ،دار المعارؼ
ُٔٓٗ ـ .

َُِ

التناص في شعر إسماعيؿ الحمدكم
ٔػ التناص الشعرم  ،قراءة اخرل لقضية السرقات ،مصطفى السعدني ،منشأة المعارؼ المصرية
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 ُُٗٗ،ـ .

ٕػ التناص في شعر الركاد  ،احمد ناىـ  ،دار الشؤكف الثقافية العامة  ،بغداد  ،طََُِْ،ـ
ٖػ التناص في الشعر االندلسي في عيد بني االحمر (َٓٔىػٖٖٗ-ىػ)،أطركحة دكتكراه اسراء
عبد الرضا عبد الصاحب الغرباكم  ،كمية التربية لمبنات  ،جامعة بغداد  ََِٔ،ـ .
ٗػ التناص القرآني في الشعر العماني الحديث  ،ناصر جابر شبانة  ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث
(العمكـ االنسانية ) ،المجمد ُِ  ََِٕ ،ـ .
َُػ التناص المعرفي في شعر (عز الديف الناصرة)  ،ليديا كعد ا﵀ ،دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع
،عماف االردف ،ط ُ ُِْٓ،ىػ. ََِٓ-
ُُػ التناص نظريان كتطبيقيان  ،احمد الزغبي  ،مكتبة الكتاني  ،اربد  ،االردف  ،طُ . ُٗٗٓ،
ُِػ التنبيو عمى حدكث التصحيؼ ،حمزة بف الحسف االصفياني ،تحقيؽ ،محمد اسعد طمس
كآخركف  ،دار صارد بيركت  ُُِْ(،ىػ ُِٗٗ،ـ ) .
ُّػ ثمار القمكب في المضاؼ كالمنسكب  ،ابك منصكر الثعالبي (ِْٗىػ) ،تحقيؽ ،محمد ابك
الفضؿ ابراىيـ  ،القاىرة دار النيضة ُٓٔٗـ .
ُْػ جمع الجكاىر في الممح كالنكادر  ،ابراىيـ بف عمي الحصرم (ّْٓىػ) ،تحقيؽ ،عمي البجاكم
،القاىرة ،مطبعة الحمبي  ُّٗٓ ،ـ .
ُٓػ جميرة االمثاؿ،ابك ىلؿ العسكرم (ّٓٗ ىػ) ،تحقيؽ محمد ابك الفضؿ ابراىيـ ك عبد المجيد
قطامش  ،دار الفكر ،بيركت ،طِ ُٖٖٗ،ـ .
ُٔػ حسف التكسؿ الى صناعة الترسؿ ،شياب الديف محمكد الحمبي (ِٕٓىػ) ،تحقيؽ ،اكرـ
عثماف يكسؼ  ،بغداد  ،كزارة الثقافة كاالعلـ َُٖٗ ،ـ .
ُٕػ حماسة ابي تماـ ،مكتبة النكرل  ،دمشؽ (،د.ت. ).
ُٖػ الحياة االدبية في العصر العباسي ،محمد عبد المنعـ خفاجي،دار العيد الجديد ُْٗٓ ،ـ.
ُٗػ الداللة المرئية  ،عمي جعفر العلؽ ،دار الشؤكف الثقافية العامة  ،بغداد ،طُ ََِِ،ـ
َِػ ديكاف ابي نكاس ،الحسف بف ىانئ(ُٓٗىػ) ،حققو كضبطو كشرحو ،احمد عبد المجيد الغزالي
،دار الكتاب العربي  ،بيركت .

َِِ

مجمػػة دراسػات البصػرة

السنة الثانية عشرة  /العدد (ِْ) َُِٕ

ُِػ ديكاف بشار بف برد  ،قكمو كشرحو  ،الدكتكر صلح الديف اليكارم  ،دار كمكتبة اليلؿ
بيركت . ُٕٗٗ،
ِِػ ديكاف أمرئ القيس  ،امرؤ القيس بف يحجر الكندم (ْْٓ)،تحقيؽ ،محمد ابك الفضؿ ابراىيـ
،دار المعارؼ ،مصر(،د.ت. ).

ِّػ ديكاف حساف بف ثابت ،دار احياء التراث العربي  ،بيركت (،د.ت. ).
ِْػ زىر اآلداب كثمر االلباب  ،ابك اسحاؽ ابراىيـ بف عمي الحصرم القيركاني ،تحقيؽ،عمي
البجاكم دار الفكر العربي  ،القاىرة  ،طِ( ،د.ت.).
ِٓػ شرح مقامات الحريرم ،احمد بف عبد المؤمف الشريشي (ُٗٔىػ)ف اشراؼ كتصحيح ف محمد
عبد المنعـ خفاجي ،القاىرة ،مطبعة المنيرية باألزىر  ،طُ ُِٗٓ ،ـ.
ِٔػ طبقات الشعراء المحدثيف ،عبد ا﵀ بف محمد بف المعتز العباسي (ِٔٗىػ) ،تحقيؽ عبد
الستار احمد فراج  ،القاىرة  ،دار المعارؼ  ،طُ ُٗٓٔ ،ـ .
ِٕػ العقد الفريد،احمد بف محمد بف عبد ربو(ِّٕىػ) ،لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر ُٕٔٗـ .
ِٖػالعمدة في محاسف الشعر كآدابو  ،الحسف بف رشيؽ القيركاني (ْٔٓىػ) ،تحقيؽ  ،محمد
محيي الديف عبد الحميد ،دار الجيؿ  ،بيركت  ،طْ  ُِٕٗ ،ـ .
ِٗػ عيكف االخبار  ،ابك محمد عبد ا﵀ بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم (ِٕٔىػ)  ،المؤسسة
المصرية العامة .
َّػ غرر الخصائص الكاضحة كعرر النقائض الفاضحة ،جماؿ الديف محمد بف ابراىيـ بف يحيى
الكتبي ابك اسحاؽ الكطكاط محمد (ُٖٕىػ)،تحقيؽ ،ابراىيـ شمس الديف ،دار الكتب العممية
بيركت  ،لبناف  ََِٖ ،ـ.
ُّػ فكات الكفيات  ،محمد بف شاكر الكتبي (ْٕٔىػ)  ،تحقيؽ ،محمد محيي الديف عبد الحميد
القاىرة  ،مطبعة السعادة  ُُٗٓ ،ـ .
ِّػ في اصكؿ الخطاب النقدم ،تزفتاف تكدركؼ  ،ركالف بارت ،كآخركف  ،ترجمة ،احمد المدني ،
دار الشؤكف الثقافية العامة  ،بغداد  ،طِ  ُٖٗٗ ،ـ.
ّّػ لساف العرب  ،ابك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ ابف منظكر (ُُٕىػ)  ،دار صادر،
بيركت  ،لبناف  ،طٔ  ُٕٗٗ،ـ .

َِّ

التناص في شعر إسماعيؿ الحمدكم
ّْػ المثؿ السائر في ادب الكاتب كالشاعر  ،ضياء الديف ابف االثير (ّٕٔىػ) ،تحقيؽ احمد
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الحكفي  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ُٗٓٗ ،ـ .
ّٓػ المحاسف كاالضداد  ،عمرك بف بحر محبكب الجاحظ (ِٓٓىػ)
ّٔػ مركج الذىب  ،عمي بف الحسيف المسعكدم (ّْٔىػ)  ،مطبعة السعادة . ُٖٗٓ ،
ّٕػ النص الغائب – تجميات التناص في الشعر العربي  ،محمد عزاـ  ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ
 ََُِ،ـ .
ِٖػ الكساطة بيف المتنبي كخصكمو ،عمي عبد العزيز الجرجاني (ِّٗ ىػ) ،مطبعة العرفاف ،صيدا
.
ّٗػ كفيات االعياف ،شمس الديف احمد بف ابراىيـ ابف خمكاف (ُٖٔىػ )  ،تحقيؽ محيي الديف
عبد الحميد  ،مطبعة السعادة  ،القاىرة  ،طُ  ُْٖٗ ،ـ .

َِْ

